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Ανακηρύχθηκε η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
15/12/2018 

Στην ανακήρυξη αυτοκέφαλης εκκλησίας της Ουκρανίας με προκαθήμενο την Μητροπολίτη 
Επιφάνιο προχώρησε η πρώτη Ενωτική Σύνοδος των Εκκλησιών της χώρας. Για οριστική 
ανεξαρτησία από τη Ρωσία έκανε λόγο ο Πέτρο Ποροσένκο. 
Η εκκλησιαστική σύνοδος συνεκλήθη στον ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο, δύο μήνες μετά την 
την αναγνώριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης της ανεξαρτησίας της 
Ουκρανικής Εκκλησίας, απόφαση που προκάλεσε αναστάτωση στον εκκλησιαστικό κόσμο και 
ρήγμα στις σχέσεις Φαναρίου - Μόσχας. 

Ανακοινώνοντας την επισφράγιση της ανεξαρτησίας της ουκρανικής εκκλησίας από τη Μόσχα, ο 
πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο δήλωσε ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους: 
«Η ιερή αυτή μέρα θα γραφτεί στην Ιστορία ως η μέρα της ίδρυσης ενοποιημένης 
αυτοκέφαλης Εκκλησίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για μέρα της οριστικής ανεξαρτησίας 
μας από τη Ρωσία». 
Σε άλλη του ανάρτηση, λίγο μετά ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε για τη συμβολή του 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. 

Νωρίτερα, ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας, πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος καλούσε 
θρησκευτικούς και παγκόσμιους ηγέτες να προστατεύσουν το ποίμνιο και τον κλήρο στην 
Ουκρανία από τη «ρήξη». 

https://gr.euronews.com/2018/12/15/anakhryhthike-h-aftokefalh-ekklhsia-ths-oukranias 

+++++++++ 
Η Εκκλησία της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας δεν αναγνωρίζει τη Νέα Εκκλησία. 
17-12-2018  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, (UOC-MP), αρνείται να 
αναγνωρίσει τη δομή που δημιουργήθηκε το Σάββατο στο Κίεβο στο «συμβούλιο ενοποίησης» 
και υποστηρίχθηκε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο 
Αρχιεπίσκοπος Νικολάι Ντανιλέβιτς, αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών 
Εκκλησιαστικών Σχέσεων του UOC-MP. 

Το Σάββατο  στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε σύνοδος στην οποία εξελέγη ο επικεφαλής της 
σχισματικής εκκλησίας, με τον ουκρανό πρόεδρο να ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μόνο δύο επίσκοποι της κανονικής Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας — Πατριαρχείο Μόσχας συμμετείχαν στο συμβούλιο. 

Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας αρνήθηκε να συμμετάσχει. 

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο είχε κάνει γνωστό ότι η αυτοκεφαλία 
θα δοθεί από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης στις αρχές Ιανουαρίου. 

«Η Εκκλησία έχει εκδηλώσει την ενότητά της και είναι λυπηρό ότι λίγοι παρέμειναν στο σχίσμα, 
αλλά και ότι αυτό το σχίσμα υποστηρίχθηκε από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Όσο 
κι αν προσπαθούσαν να διακηρύξουν το σχίσμα ως Εκκλησία και το μη κανονικό ως κανονικό, 
το Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού δεν θα το δεχτεί αυτό. 

Η δομή που δημιουργήθηκε χθες ήταν και θα παραμείνει ένα ξένο σώμα που απορρίπτεται και 
δεν γίνεται αποδεκτό από το Σώμα της Εκκλησίας», γράφει μεταξύ άλλων ο Ντανιλέβιτς στο 
Facebook. 
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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της UOC, το «συμβούλιο ενοποίησης» του Σαββάτου δεν 
σχετίζεται καθόλου με την πραγματική εκκλησιαστική ζωή. 

Την ίδια ώρα και η Εσθονική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας (EOC-MP) δεν 
αναγνώρισε επίσης τα αποτελέσματα του αποκαλούμενου «συμβουλίου ενοποίησης», στο ίδιο 
μήκος κύματος με τις ορθόδοξες Εκκλησίες της Βουλγαρίας, της Λευκορωσίας και της Ρωσίας. 

Ο Μητροπολίτης Κίεβου και Πάσης Ουκρανίας Ονούφριος ήταν και παραμένει ο νόμιμος 
επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, παρά τη δημιουργία της «νέας 
εκκλησίας» στο Κίεβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχιερέα EOC-MP Ντάνιελ Λεπίσκ. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/rosiki-ekklisia/i-ekklisia-tis-oukranias-patriarcheiou-moschas-den-
anagnorizei-ti-nea-ekklisia/ 

++++++++++ 
15-12-2018. Συγχαρητήρια Βαρθολομαίου στον προκαθήμενο της σχισματικής Εκκλησίας 
της Ουκρανίας. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα ο Επικεφαλής της «νέας 
Εκκλησίας» της Ουκρανίας Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης ο Μητροπολίτης 
Επιφάνιος, που ηγείται πλέον της σχισματικής Ουκρανικής Εκκλησίας, δέχθηκε τηλεφωνικά τις 
ευχές και τα συγχαρητήρια του Βαρθολομαίου για την εκλογή του. 

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση ο Πατριάρχης τον προσκάλεσε στην 
Κωνσταντινούπολη ανήμερα των Θεοφανίων για να πραγματοποιήσουν από κοινού τη Θεία 
Λειτουργία και να του παραδώσει τον Τόμο ίδρυσης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας. 

Παράλληλά εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πραγματοποίηση της «Ενωτικής Συνόδου» 
στον Ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου. 

Ωστόσο ο τόμος ίδρυσης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, έπρεπε να παραδοθεί σε αυτόν που θα 
εξέλεγαν οι εκκλησίες της Ουκρανίας στην «Ενωτική Σύνοδο». 

Αυτό τελικά δεν συνέβη, καθώς η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας, η 
οποία αποτελεί τη μοναδική κανονική Ορθόδοξη εκκλησία στην Ουκρανία εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια, αρνήθηκε να λάβει μέρος στο συμβούλιο ενοποίησης. 

Αύριο, την Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου ο σχισματικός μητροπολίτης Επιφάνιος θα τελέσει την 
πρώτη Θεία Λειτουργία ως Προκαθήμενος της μη κανονικής εκκλησίας, στον Ιερό Ναό του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

https://sputniknews.gr/kosmos/201812151639985-patriarxis-vartholomaios-sxisma-oukrania/ 


