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Γράφημα του Sputnik αποτυπώνει τη στάση που κράτησε η κάθε τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία 
στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προχωρήσει σε εκχώρηση αυτοκεφαλίας 
στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απόφαση που προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Σε διακοπή των δεσμών μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
οδήγησε η απόφαση του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης για εκχώρηση αυτοκεφαλίας 
στην Εκκλησία της Ουκρανίας. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε ανακοινώσει στις 11 Οκτωβρίου την εκκίνηση της διαδικασίας 
για την αυτοκεφαλία στην ουκρανική εκκλησία. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θεώρησε τις 
ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως καταπάτηση του κανονικού εδάφους της Ρωσικής 
Εκκλησίας, με το Πατριαρχίιο της Μόσχας να τις χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες. 

https://sputniknews.gr/infographics/201811071328746-sxisma-orthodoxia-stasi-kathe-ekklisias/ 

+   +   + 

Φιλάρετος και Μακάριος δε θα είναι υποψήφιοι για την ηγεσία της 
ενοποιημένης Εκκλησίας  

10.11.2018   © Sputnik / Mikhail Palinchak 

Ουκρανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Φιλάρετος και ο Μακάριος Μαλετίτς δε θα θέσουν 
υποψηφιότητα για την ηγεσία της ενοποιημένης τοπικής Εκκλησίας στην Ουκρανία, 
δεσμευόμενοι με επιστολές προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. 

Ο επικεφαλής της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου, Φιλάρετος, και 
ο Αρχιεπίσκοπος, Μακάριος Μαλετίτς, που ηγείται της αποκαλούμενης Ορθόδοξης 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, έχουν αποστείλει επιστολές στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τις οποίες δηλώνουν την πρόθεσή τους να μη θέσουν 
υποψηφιότητα για τη θέση του επικεφαλής της ενοποιημένης τοπικής ουκρανικής εκκλησίας, 
όπως ανέφεραν τοπικά μέσα το Σάββατο. 

Η ουκρανική εφημερίδα Vesti, επικαλούμενη πηγή κοντά στον Μακάριο, ανέφερε ότι στην 
επιστολή του συνομολογεί πως δε διαθέτει επαρκή επιρροή και ικανότητες για να αναλάβει τη 
θέση. Ο Μακάριος φέρεται να ζητά να γίνει ένας από τους επισκόπους του Πατριαρχείου της 
Κωνσταντινούπολης που θα εργάζεται στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Φιλάρετος δηλώνει στην επιστολή του πως είναι έτοιμος να 
αποσύρει την αίτηση, ενώ ζητά να του χορηγηθεί ο τίτλος του «επίτιμου πατριάρχη» της νέας 
Εκκλησίας και να τεθεί επικεφαλής της ενοποιημένης εκκλησίας ο μητροπολίτης Επιφάνιος, ο 
οποίος είναι ηγούμενος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου. 

Η Vesti ανέφερε ότι το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε να αποφασίσει να 
πραγματοποιήσει εναρκτήρια συνάντηση στις 22 Νοεμβρίου και να εκλέξει επικεφαλής της 
ενοποιημένης εκκλησίας τον Αρχιεπίσκοπο Τελμησσού Ιώβ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος 
του Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο στη Γενεύη από το 2015. 

https://sputniknews.gr/kosmos/201811101360796-filaretos-makarios-ekklisia-oukrania/ 

+   +   + 

Ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ, όμως, έκανε δηλώσεις που κάθε άλλο παρά συνεργασία με την υπό τον 
Ονούφριο Εκκλησία μπορούν να φέρουν. Οι Ρώσοι, όπως θα δείτε, του λένε να πάει για 
ψυχοθεραπεία: 

 



+ Το Πατριαρχείο Μόσχας καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιώβ να υποβληθεί σε 
«πνευματική θεραπεία». 

02.11.2018 

Ανήσυχο δήλωσε το Πατριαρχείο της Μόσχας για την πνευματική και ψυχική υγεία του 
Αρχιεπίσκοπου Τελμησσού, Ιώβ, ο οποίος νωρίτερα «ακύρωσε» την ύπαρξη της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου της Μόσχας. 

Την ανησυχία του για την «πνευματική υγεία» του Αρχιεπίσκοπου Τελμησσού του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, Ιώβ, εξέφρασε το Πατριαρχείο της Μόσχας, το οποίο του 
πρότεινε να υποβληθεί σε «πνευματική θεραπεία», αφού ο ίδιος «ακύρωσε» την ύπαρξη της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου της Μόσχας. 

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιώβ, μιλώντας στο BBC, υποστήριξε ότι η Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου της Μόσχας σταμάτησε να υπάρχει, μετά την 
έναρξη των διαδικασιών χορήγησης αυτοκεφαλίας στη μη-κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Κιέβου. 

Πρόσθεσε δε, ότι όλοι οι Επίσκοποι στην Ουκρανία ήταν de facto Επίσκοποι της 
Κωνσταντινούπολης και θα πρέπει να αναμένουν πλέον τις εντολές της (σ.σ. 
Κωνσταντινούπολη) για τις επόμενες κινήσεις. 

«Πρόκειται για πολύ ανησυχητικές δηλώσεις εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Ιώβ. Μας ανησυχεί 
σοβαρά η πνευματική και η ψυχική του υγεία. Εάν κριθεί αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι να 
βοηθήσουμε τον αδελφό μας με μια θεραπεία, ή να τον στείλουμε σε ένα από τα σεμινάρια της 
εκκλησίας μας» απάντησε ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Μόσχας και πασών Ρώσων, 
Αλεξάντερ Βολκόφ. 

Υπενθύμισε δε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιώβ δεν συγκαταλέγεται στους επίσημους εκπροσώπους 
του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και δεν εξουσιοδοτείται να μιλάει εκ μέρους του. 

Πρόσθεσε επιπλέον, ότι η δήλωση του Ιώβ ήταν «πέραν των εύλογων ορίων» και θα μπορούσε 
να εξηγηθεί μόνο ως «προσωπικός θυμός προς τη Ρωσική Εκκλησία». 

Τον Οκτώβριο, η Σύνοδος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη 
της διαδικασίας χορήγησης αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία 
είναι χωρισμένη σε τρεις σημαντικές εκκλησίες, την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Πατριαρχείου της Μόσχας, τη μη-κανονική UOC-KP, η οποία δημιουργήθηκε μετά την 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και την αποκαλούμενη Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη 
Εκκλησία. 

Στις 8 Οκτωβρίου, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποφάσισε να διακόψει 
κάθε σχέση με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και χαρακτήρισε την απόφαση του 
Φαναριού ως «νομιμοποίηση των σχισματικών», υποστηρίζοντας ότι θα έχει καταστροφικές 
συνέπειες, επηρεάζοντας εκατομμύρια Χριστιανούς στην Ουκρανία και άλλες χώρες. 

Από την πλευρά της, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου της Μόσχας 
ισχυρίστηκε ότι η απόφαση της Συνόδου αποτελούσε εχθρική ενέργεια, καθώς παρεμβαίνει στις 
υποθέσεις της ουκρανικής εκκλησίας, ενώ απείλησε το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης με ανάθεμα. 

https://sputniknews.gr/kosmos/201811021297390-mosxa-patriarxeio-arxiepiskopos-iob/ 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Ukr-staseis-ek.pdf 

 


