
Οικουμενικός Πατριάρχης: «Ήτο δικαίωμα σας, να ζητάτε την αυτοκεφαλία σας». 
Σάββατο, 05 Ιανουαρίου 2019. 

Παραδόθηκε σήμερα, Σάββατο 5 Ιανουαρίου ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας στην νέα Ουκρανική 
Εκκλησία στο Φανάρι. 

Στην Ιερά Ακολουθία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην προσφώνησή του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου του Θείου δώρου της χειραφετήσεως και της ανεξαρτησίας και 
αυτοδιοικήσεως ελεύθερης πάσης έξωθεν εξαρτήσεως και επεμβάσεως». 

Σε άλλο σημείο ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε: «Ήτο δικαίωμα σας Μακαριώτατε να ζητάτε την 
αυτοκεφαλία σας. Ήτο δικαίωμα και προνόμιο της Μητρός σας Εκκλησίας να σας 
χορηγήσει το καθεστώς τούτο της αυτοκεφαλίας». 

«Σήμερα πραγματοποιείται η επανένταξη των εν τη χώρα υμών εκατομμυρίων πιστών, οίτινες 
αιφνιδίως ευρέθησαν εκτός κανονικότητος και κοινωνίας, άνευ ιδικής των υπαιτιότητος. Αλλ' η 
Κωνσταντινούπολις συνήγαγε και ενηγκαλίσθη αυτούς ως η πνευματική αυτών Μήτηρ η 
οδηγήσασα ποτέ αυτούς εις το Χριστιανικόν βάπτισμα και ουχί ως μητριά», πρόσθεσε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Να αναφερθεί ότι η παράδοση του Τόμου στον Μητροπολίτη Επιφάνιο πραγματοποιήθηκε 
παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, του Προέδρου του Ουκρανικού 
Κοινοβουλίου Αντρέι Παρούμπι, Ιεραρχών της νέας Εκκλησίας της Ουκρανίας, του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και πλήθους πιστών. 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/26206-oikoumenikos-patriarxis-ito-dikaioma-sas-na-zitate-tin-
autokefalia-sas 

 
Σχετικά κείμενα, με προσφωνήσεις, ακολουθούν σε επόμενες σελίδες. 
 
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Ukr-Tomos.pdf 

 



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου

κατά τήν ὑπογραφήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας 
εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 5 Ἰανουαρίου 2019)

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κύριε
Ἐπιφάνιε,

Φῶς καί χαρά, εἰρήνη καί ἑνότης ἐπέφανε σήμερον τῇ ἁγιωτάτῃ
Ἐκκλησίᾳ  τῆς  Οὐκρανίας,  παραλαμβανούσῃ  διά  τῶν  χειρῶν  τῆς
Ὑμετέρας προσφιλεστάτης Μακαριότητος τόν Τόμον τῆς ἐπισήμου
ἀναγνωρίσεως καί ἀνακηρύξεως αὐτῆς εἰς Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν,
ἐντασσομένην  εἰς  τήν  χορείαν  τῶν  δεκατεσσάρων  ἀδελφῶν
Ἐκκλησιῶν,  τῶν  συγκροτουσῶν  «ὅλον  τόν  θεσμόν»  τῆς  ἁγίας
Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ὁ εὐσεβής Οὐκρανικός λαός ἀνέμενε τήν εὐλογημένην ταύτην
ἡμέραν ἐπί ἑπτά ὁλοκλήρους αἰῶνας˙ καί, ἰδού, ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ
χρόνου  διά  νά  ἀπολαύσῃ  καί  αὐτός,  ὡς  καί  πλεῖστοι  πρό  αὐτοῦ
Ὀρθόδοξοι  λαοί,  τοῦ  θείου  δώρου  τῆς  χειραφετήσεως  καί  τῆς
ἀνεξαρτησίας  καί  αὐτοδιοικήσεως,  ἐλεύθερος  πάσης  ἔξωθεν
ἐξαρτήσεως καί ἐπεμβάσεως, οὐχί πάντοτε στοργικῆς καί σεβομένης
τήν ἰδιοπροσωπείαν αὐτοῦ ὑπαρξάσης.

Ἦτο δικαίωμά Σας, Μακαριώτατε, να ζητῆτε καί νά διεκδικῆτε
τήν αὐτοκεφαλίαν Σας.  Ἦτο δικαίωμα καί  προνόμιον τῆς Μητρός
Σας  Ἐκκλησίας  τῆς  Κωνσταντινουπόλεως  νά  Σᾶς  χορηγήσῃ  τό
καθεστώς τοῦτο τῆς αὐτοκεφαλίας. Εὐχόμεθα ὁλοθύμως νά φανῆτε
ἄξιοι  αὐτῆς  καί  νά  ἀναδειχθῆτε  εἰς  πολύτιμον  συνέκδημον  τῶν
λοιπῶν  ἀδελφῶν  Ἐκκλησιῶν  ἐν  τῇ  πανορθοδόξῳ  ἑνότητι  καί
συνεργασίᾳ  καί  ἐν  τῆ  κοινῇ  ἡμῶν  μαρτυρίᾳ  πρός  τόν  σύγχρονον
κόσμον,  ὁ  ὁποῖος  ἔχει  ἀνάγκην  τῶν  ἀνεξαντλήτων  πνεματικῶν
θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Σήμερον,  τῆ  χάριτι  τοῦ  Κυρίου,  πραγματοποιεῖται  ἡ
ἐπανένταξις τῶν ἐν τῆ χώρᾳ Ὑμῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν,  οἵτινες
αἰφνιδίως  εὑρέθησαν  ἐκτός  κανονικότητος  καί  κοινωνίας,  ἄνευ
ἰδικῆς των ὑπαιτιότητος. Ἀλλ' ἡ Κωνσταντινούπολις συνήγαγε καί
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ἐνηγκαλίσθη αὐτούς ὡς ἡ πραγματική αὐτῶν μήτηρ, ἡ ὁδηγήσασά
ποτε αὐτούς εἰς τό χριστιανικόν βάπτισμα, καί οὐχί ὡς μητρυιά, διότι
οὐδέποτε καί ἔναντι οὐδενός λαοῦ καί ἔθνους ὑπῆρξε τοιαύτη καθ'
ὅλην  τήν  μακράν  καί  πολλάκις  περιπετειώδη  ἱστορικήν  πορείαν
αὐτῆς.  Ἡ  Ἐκκλησία  αὕτη  τῶν  τοῦ  Χριστοῦ  πενήτων  ἐκένωσεν
ἑαυτήν,  ἐθυσίασεν  εὐχαρίστως  τμήματα  τῆς  δικαιοδοσίας  αὐτῆς,
ἐσμικρύνθη, διά νά διακονήσῃ τάς ἐπιθυμίας καί τά συμφέροντα τῶν
τέκνων αὐτῆς.

Μακαριώτατε ἀδελφέ,

Κατά τήν εὔσημον ταύτην καί ἱστορικήν ἡμέραν, ἐν τῷ Ἱερῷ
Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας, παρίστανται καί συνεορτάζουν μεθ' ἡμῶν ὁ
Πρίγκηψ Βλαδίμηρος καί ἡ Ἁγία Ὄλγα, ἅπαντες οἱ Ἅγιοι γόνοι τῆς
εὐκλεοῦς  Οὐκρανικῆς  γῆς,  ὡς  καί  ἅπαντες  οἱ  θιασῶται  καί
ὑποστηρικταί  τῶν  αὐτονοήτων  δικαίων  Ὑμῶν,  τῶν  Οὐκρανῶν
πιστῶν,  καί  τῆς  δικαιοσύνης  ἐν  γένει,  καί  τῶν  ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων,  καί,  ἰδιαιτέρως,  τῆς  θρησκευτικῆς  ἐλευθερίας  τῶν
ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν -ὅλοι εἶναι παρόντες τῷ πνεύματι καί τη
προσευχῇ, συγχαίροντες καί συνευφραινόμενοι μεθ' ἡμῶν.

Χαιρετίζομεν τήν τιμητικήν παρουσίαν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν κατά
τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους τῆς Οὐκρανίας,
τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου κυρίου Πέτρου Ποροσένκο, ὁ ὁποῖος πολύ
ἐπεθύμησεν  ἰδεῖν  τήν  ἡμέραν  ταύτην,  τήν  μεγάλην  καί  ἐπιφανῆ,
ἐκφράζων τήν ἐνδόμυχον ἐπιθυμίαν καί εὐχήν καί παράκλησιν τοῦ
λαοῦ του νά ἀπολαύσῃ τῆς ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας του.

Εὐχαριστοῦμεν, συγχαίρομεν καί εὐλογοῦμεν ἀπό τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας  πάντας  Ὑμᾶς.  Ἡ  Ἐκκλησία  αὕτη  τῆς  Κωνσταντίνου
Πόλεως  θά  εἶναι  πάντοτε  παρά  τό  πλευρόν  Σας,  εὐχομένη,
προσευχομένη  καί  ἐργαζομένη  διά  τήν  ἐν  Χριστῷ  αὔξησιν  καί
πρόοδον  Ὑμῶν  καί  διά  τήν  εὐστάθειαν  τῆς  νεοφύτου  Ὀρθοδόξου
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσῳ ἡμῶν!
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Πρόποσις

τῆς Α.Θ.Παναγιότητος     τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου

κατά τό ἄριστον πρός τιμήν τῆς Α.Μακαριότητος

τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. κ. Ἐπιφανίου

(05.  I.2019)

Μακαριώτατε  Μητροπολῖτα  Κιέβου  καί  πάσης  Οὐκρανίας  κ.
Ἐπιφάνιε,  ἀδελφέ ἐν Χριστῷ τῷ τῆς Ἐκκλησίας δομήτορι ὑπερλίαν
ἠγαπημένε,

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας,

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀνέτειλεν  ἡ  ἡμέρα  Κυρίου  ἡ  μεγάλη  καί  ἐπιφανής  διά  τόν
Οὐκρανικόν λαόν. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐνωτίσθη τάς φωνάς καί τάς
οἰμωγάς,  τάς  ἰκεσίας  καί  τάς  δεήσεις  τῶν  τέκνων  αὐτῆς  καί
προσέτρεξεν εἰς βοήθειαν. Ὁμολογοῦμεν ὅτι καθυστέρησεν αὕτη ἡ
ὥρα,  πλήν  ὡς  Μήτηρ  καθῆκον  ἔχομεν  ὅπως  μεριμνῶμεν  διά  τά
ἁπανταχοῦ τέκνα ἡμῶν σκεπτόμενοι  τόν  καλλίτερον τρόπον πρός
θεραπείαν τῶν πολλῶν ἀναγκῶν των.

Καί  ἰδού  σήμερον!  Ὑπό  τάς  στέγας  τοῦ  Πανσέπτου
Πατριαρχικοῦ Ναοῦ ἐδέχθημεν τήν κάθοδον,  καί πάλιν, τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.  Εἴμεθα  συνηθισμένοι  ἐπί  δύο  χιλιάδας  ἐτῶν  νά
δεχώμεθα καί νά συζῶμεν μετ΄αὐτῆς τῆς πανσθενουργοῦ Χάριτος.
Μᾶς  ἠξίωσεν  ὁ  Σταυρωθείς  δι΄ἡμᾶς  Κύριος  νά  εἴμεθα  ἡ
Ἐσταυρωμένη  Μήτηρ  Ἐκκλησία.  Καί  εἴμεθα  ὄντως  Ἐσταυρωμένη
διότι  ἀγαπῶμεν  καί  φιλοῦμεν  τήν  Ἀλήθειαν.  Ζῶμεν  διά  τήν
Ἀλήθειαν. Φέρομεν ἐπ΄ὤμων τήν Ἀλήθειαν. Καί ἡ Ἀλήθεια διά τόν
Ὀρθόδοξον Χριστιανόν δέν εἶναι μία ἰδεολογία ἤ ἄλλη τις ἀφῃρημένη
ἔννοια,  εἶναι  ὁ  Ἰησοῦς  Χριστός,  ὁ  Υἱός  καί  Λόγος  τοῦ  Θεοῦ  καί
Πατρός,  ὁ  αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.  Διό  καί  αἰσθανόμεθα,
ὁσάκις  ψαύομεν  διά  τῶν  ταπεινῶν  χειρῶν,  τῶν  λόγων  καί  τῶν
κινήσεων ἡμῶν τοῦτο τό κενωτικόν Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, τήν
ἐπανάληψιν τοῦ ὑμνογραφικοῦ:  "Τήν χεῖρα σου τήν ἁψαμένην τήν
ἀκήρατον  κορυφήν  τοῦ  Δεσπότου".  Τοῦτον  τόν  ἑκουσίᾳ  βουλῇ
Ἐσταυρωμένον τῆς Ἱστορίας ψαύομεν διακονοῦντες μαρτυρικῶς τήν
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Ἀλήθειαν καί τήν ἑνότητα τοῦ Κυριακοῦ σώματος, μή ὑπολογίζοντες
εἰς κοσμικά κριτήρια καί ποταπά συμφέροντα ἀλλά φρονοῦντες ὅτι
"ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων" (Ἰω.
ι΄, 11).

Ἐσταυρωμένη  μέν  Ἐκκλησία  ἡ  Μήτηρ  ὑμῶν  καί  ἡμῶν  ἀλλά
κηρύττει εἰς τά ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνα αὐτῆς τήν δύναμιν καί τόν
ἀνακαινισμόν τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Κηρύττει τήν "ἄλλην βιοτήν",
τήν αἰωνίαν, τήν νοηματοδοτοῦσαν σύνολον τήν πορείαν τοῦ ἐπί γῆς
βίου ἡμῶν. Ἐκ Φαναρίου, ἐκ τοῦ ταπεινοῦ Φαναρίου, διαχέεται εἰς τόν
τετραπέρατον  κόσμον  ἡ  λαμπροφόρος  καί  σωσίκοσμος  Ἀνάστασις
τοῦ Κυρίου, ἡ μεγαλωσύνη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δύναμις τῆς πίστεως, τό
Μυστήριον τῆς ἀνεκφράστου Θείας Οἰκονομίας, ἡ αὐθεντική ἑνότης
ἥν ἐπηγγείλατο ἡμῖν Κύριος. Ἐκ Φαναρίου διακονεῖται κατ΄αὐτάς καί
ἡ πνευματική Ἀνάστασις σύμπαντος τοῦ Οὐκρανικοῦ γένους.

Εἰς τήν Πόλιν αὐτήν, Μακαριώτατε, ὑπάρχουν ἀκόμη νωπά τά
ἴχνη  ἀπό  τά  βήματα  μεγάλων  Ἁγίων.  Εἰς  τήν  Πόλιν  αὐτήν
εὑρίσκονται  ἡ  φάτνη  τῆς  ἐκκλησιολογίας,  τά  σπάργανα  τῆς
Θεολογίας, ἡ ὑμνολογική ἀγγελοειδής δοξολογία, τά δῶρα τῶν νέων
Μάγων,  τῶν Πατέρων οἱ  ὁποῖοι  ἦλθον διά νά προσφέρουν εἰς  τήν
ἱστορικήν ἐξέλιξιν τῆς Ἐκκλησίας οὐδέν ἄλλο παρά τήν πολύτιμον
νηπτικήν των ἐμπειρίαν ἐκ τῆς κοινωνίας μετά τοῦ Κυρίου. Εἰς τήν
Πόλιν  αὐτήν  ὑπάρχομεν  ἀκόμη  καί  θά  ὑπάρχωμεν  ποιμένες
"ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν
ποίμνην ἡμῶν" (πρβλ. Λουκ. β΄,8)  Ἐδῶ εἶναι τό πρῶτον μεταλλεῖον
τῆς ἐν Χριστῷ ἀρετῆς, ἡ φωνή τῆς σωτηριώδους μετανοίας, τῆς
ἐπιστροφῆς. 

"Ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ
τῷ λαῷ"  (Λουκ. β΄,10) Διά τοῦτο, ἅγιε ἀδελφέ, ἐάν κανείς Ὑμᾶς
ἐρωτήσῃ:  "Τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; " δικαίως δύνασθε ἵνα
ἀπαντήσητε: "τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου
δεῖ εἶναί με;" (πρβλ. Λουκ. β΄,48-49).

Ἐνταῦθα  εἶναι  ὁ  πατρικός  οἶκος  διά  πάντα  Ὀρθόδοξον
Χριστιανόν.  Ἐνταῦθα  ἡ  κοινή  Μήτηρ  ἡμῶν  Ἐκκλησία.  Ἐνταῦθα  ἡ
κεφαλή τῆς  Ἁγιωτάτης  Ἐκκλησίας  τῆς  Οὐκρανίας  καί  πασῶν τῶν
Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ὡς διετράνωσαν ὀρθοδόξως, γεγονυίᾳ
τῇ  γραφίδι,  Φώτιος  ὁ  Μέγας  καί  οἱ  Πατριάρχαι  τῶν  παλαιφάτων
Θρόνων τῆς Ἀνατολῆς. Τό κοινόν Ποτήριον, τοῦ ὁποίου ἀξιώσαι ἡμᾶς
Κύριος ὁ  Θεός αὔριον,  γένοιτο δι΄ἡμᾶς ὁ  κοινός καί  ἀρραγέστατος
σύνδεσμος, ἡ ἀπαρχή καί τό τέλος τῆς ἀπολύτου κοινωνίας, ἡ ὄντως
ἄληκτος καί μακαρία Ζωή.
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Ἐγείροντες νῦν τό κύπελλον τοῦτο, συγχαίρομεν ἐγκαρδίως καί
θερμῶς  Ὑμᾶς,  Ἐξοχώτατε,  ὡς  ἐκ  πρόσωπον  τοῦ  εὐγενοῦς
Οὐκρανικοῦ λαοῦ,  διά τάς προσπαθείας Ὑμῶν πρός ἐπίτευξιν τοῦ
ἱεροῦ  τούτου  γεγονότος,  καί  εὐχόμεθα  πατρικῶς  τῇ  θυγατρί
Ἐκκλησίᾳ  τῆς  Οὐκρανίας  ὅπως  στηρίζηται  ἐν  παντί  εἰς  τάς
συμβουλάς καί εἰς τά διδάγματα καί εἰς τήν καθηγισμένην πρᾶξιν
τῆς Μητρός αὐτῆς ἐν ἀδιαταράκτῳ κοινωνίᾳ μετ΄αὐτῆς, ὡς καί Ὑμῖν
προσωπικῶς, Μακαριώτατε, ἵνα μακροημερεύσητε πορευόμενος ἐπί
τοῖς ἴχνεσι τῶν Ἁγίων προκατόχων Ὑμῶν καί δή τῶν λαβόντων τήν
ἐκλογήν καί χειροτονίαν αὐτῶν ἐν Φαναρίῳ. Ἄξιος!
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