
Το ''Πατριαρχείο του Κιέβου'' κατήργησε τον Τόμο και δεν αναγνωρίζει τον Επιφάνιο! 
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Συνήλθε σήμερα Πέμπτη 20 Ιουνίου η «Τοπική Σύνοδος» του λεγομένου "Πατριαρχείου" Κιέβου, 
υπό την προεδρία του επίτιμου "Πατριάρχη" Φιλαρέτου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Βλαδιμήρου στο Κίεβο. 
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης η «Τοπική Σύνοδος» ακύρωσε τις αποφάσεις της Ενωτικής 
Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στις 15 ∆εκεμβρίου στο Κίεβο, όπου αποφασίσθηκε η παύση 
του "λεγομένου" Πατριαρχείου Κιέβου και η προσχώρησή του στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της 
Ουκρανίας. 
Στο ψήφισμα που εξέδωσε η «Τοπική Σύνοδος» αναφέρεται ότι "το Πατριαρχείο Κιέβου 
συνεχίζει να υπάρχει και να έχει κρατική οντότητα, ενώ ο Φιλάρετος συνεχίζει να είναι ο 
Επικεφαλής του". 
"Το Πατριαρχείο Κιέβου εξακολουθεί να είναι ο ιδιοκτήτης όλων των κεφαλαίων και των 
περουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με δικά της έξοδα ή μεταφέρθηκαν σε αυτό από 
κρατικούς φορείς ή τοπικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων Ναών, Μοναστηριών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ.'' αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα. 
"Ο Τόμος που εκχώρησε στην Αυτοκεφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας η Κωνσταντινούπολη δεν 
συμμορφώνεται με το Καταστατικό των άλλων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και καθιστά την 
Εκκλησία της Ουκρανίας εξαρτόμενη από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης" αναφέρεται σε 
άλλο σημείο το ψήφισμα. 
Κλείνοντας οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την προσπάθεια 
επίλυσης του εκκλησιαστικού ουκρανικού ζητήματος, όμως, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά 
"το κείμενο του Τόμου δεν ταιριάζει στο Πατριαρχείο Κιέβου"... 
Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο επίτιμος "Πατριάρχης" Φιλάρετος τόνισε ότι: «η 
απόφαση για την διάλυση του Πατριαρχείου Κιέβου, η οποία ελήφθη κατά τη διάρκεια 
της «Ενωτικής Συνόδου» δεν είναι έγκυρη»! 
Άμεση ήταν η απάντηση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία σε ανακοινωθέν 
που εξέδωσε έκανε έκκληση προς τον "Πατριάρχη" Φιλάρετο και τους συμμετέχοντες στην 
συνάντηση «να συνειδητοποιήσουν τις καταστροφικές συνέπειες της σύναξης αυτής και να 
σταματήσουν να υπονομεύουν την ενότητα της Εκκλησίας και του ουκρανικού λαού». 
Επίσης αποφασίσθηκε στην επόμενη Ιερά Σύνοδο της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
η οποία θα συνέλθει στις 24 Ιουνίου, να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για το εν λόγω 
ζήτημα. 
 
https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/29902-to-patriarxeio-tou-kiebou-katirgise-ton-
tomo-kai-den-anagnorizei-ton-epifanio 
 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Ukr-Filar2.pdf 
 


