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Πατριάρχης Αντιοχείας: «Παράλογο να επιχειρείς να σταματήσεις ένα σχίσμα με τίμημα 
την ενότητα της Ορθοδοξίας». 
08-01-2019 

 Ο Πατριάρχης Ιωάννης προέτρεψε τον πατρ. Βαρθολομαίο να σταματήσει τη διαδικασία 
χορήγησης Αυτοκεφαλίας μέχρι να βρεθεί μια πανορθόδοξη λύση στην Ουκρανική κρίση, 
αναφέρει το Patriarchia.ru. 

Απαντώντας στο αίτημα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου να αναγνωρίσει την νεοσύστατη 
εκκλησία, ο Πατριάρχης Ιωάννης 10ος της Αντιόχειας έγραψε: «Θέλουμε να δούμε να ενισχύεται 
και να εδραιώνεται η ενότητα του ορθόδοξου κόσμου. Από την επιστολή σας, διαφαίνεται ότι 
αποφασίσατε να συνεχίσετε τη διαδικασία χορήγησης Αυτοκεφαλίας… Επομένως, σας καλούμε 
να μην λάβετε αποφάσεις που δεν υποστηρίζονται από τη συναίνεση των αυτοκέφαλων 
Ορθοδόξων Εκκλησιών. ∆εν είναι λογικό να σταματήσουμε ένα σχίσμα με τίμημα την 
ενότητα του Ορθοδόξου κόσμου». (∆ηλ. να γιατρέψουμε το μικρό σχίσμα προκαλώντας ένα 
πολύ μεγαλύτερο). 

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «το πιο χρήσιμο πράγμα για την ειρήνη στην Εκκλησία, 
την ενότητά της και για τους κοινούς ορθόδοξους μάρτυρες στον κόσμο μας σήμερα είναι να 
σταματήσει και να αναβληθεί αυτή τη διαδικασία μέχρι να μελετηθεί το πρόβλημα της Ουκρανίας 
και να βρεθεί μια πανορθόδοξη λύση». 

«Ως εκ τούτου, ζητάμε από την Παναγιώτητά σας να καλέσετε τους αδελφούς σας 
προκαθήμενους των Ορθοδόξων Εκκλησιών να μελετήσουν αυτά τα θέματα, να προστατεύσουν 
την Εκκλησία μας από τον κίνδυνο, που δεν οδηγεί στην ειρήνη και την αρμονία ούτε στην 
Ουκρανία ούτε στον Ορθόδοξο κόσμο»…. 

«Η αγάπη μας για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και την αγαπημένη σας Αγιοσύνη μας ωθεί να 
γράψουμε αυτά τα λόγια με την ελπίδα να δούμε τον ορθόδοξο κόσμο ενωμένο ειδικά στην 
θαυμάσια εποχή μας, που αποφέρει μάρτυρες της Αλήθειας του Κυρίου μας Ιησού, που 
σαρκώθηκε για χάρη της σωτηρίας του κόσμου», τόνισε. 

Όπως ανέφερε ο ίδιος η Ορθόδοξη Εκκλησία Ουκρανίας δικαιοδοσίας Μόσχας και η Εκκλησία 
Λευκορωσίας είπαν ότι δεν θα έρθουν σε επαφή με τη νεοσυσταθείσα εκκλησία. Οι 
επισκοπικοί Σύνοδοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας και της Πολωνίας δεν 
αναγνώρισαν τη νομιμοποίηση του σχίσματος στην Ουκρανία από το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης και ο προκαθήμενος της ROCOR καταδίκασε επίσης τη δράση του 
Φαναρίου κατά των Ορθοδόξων Ουκρανών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δραστηριότητες της 
Κωνσταντινούπολης στην Ουκρανία θα «επιδεινώσουν μόνο τη διαφωνία μεταξύ των πιστών». 

https://www.vimaorthodoxias.gr/patriarxeia/antiocheias-paralogo-na-epicheireis-na-stamatiseis-ena-schisma-me-
timima-tin-enotita-tis-orthodoxias/ 

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

+++++ 

Μόσχας Κύριλλος: «Πολιτικά προσχεδιασμένη κίνηση η αυτοκεφαλία στην Ουκρανία». 

8-1-2019. 

Για πολιτικά κίνητρα πίσω από την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στη «νέα εκκλησία» της 
Ουκρανίας, έκανε λόγο σήμερα ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών Ρωσιών, Κύριλλος. 

Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Κύριλλο, ούτε οι ευρωπαϊκές χώρες ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες 
αντέδρασαν στην παρέμβαση του Κιέβου σε ζητήματα της εκκλησίας σχετικά με τη νεοϊδρυθείσα 
αποκαλούμενη Ουκρανική Εκκλησία, παρά το ότι ο διαχωρισμός της εκκλησίας και του κράτους 
είναι μια από τις βασικές αρχές που εκπροσωπεί η ∆ύση. 
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«Αυτό το γεγονός δείχνει ότι όλα μπορούν να γίνουν και κάθε αρχή μπορεί να 
εγκαταλειφθεί εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί στόχοι. Υπό αυτή την έννοια, η 
πολιτική θέση που θέλει να διαταράξει την Ορθοδοξία στην Ουκρανία είναι προφανής», 
δήλωσε ο Πατριάρχης στο Rossiya 1. 

Τόνισε δε ότι η Ουκρανία θέλει να δείχνει ότι φιλοδοξεί να γίνει ένα «πραγματικό ευρωπαϊκό 
κράτος» και ισχυρίζεται ότι δεσμεύεται για τις ευρωπαϊκές αξίες. 

«Όμως, μια από τις πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές αξίες είναι η αρχή του διαχωρισμού 
Εκκλησίας και θρησκείας από το κράτος… Τι βλέπουμε; Βλέπουμε τον πρόεδρο της Ουκρανίας 
να προεδρεύει του συμβουλίου της Εκκλησίας και να καθορίζει ποιος θα πρέπει να είναι 
επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας. (Ο πρόεδρος) που παρεμβαίνει τόσο φρικτά στην 
εκκλησιαστική ζωή και δεν διστάζει να το κάνει δημόσια, που όλα μετατρέπονται σε θέατρο του 
παραλόγου», πρόσθεσε ο Πατριάρχης Κύριλλος. 

Παράλληλα ανέφερε, ότι εάν μια παρόμοια κατάσταση συνέβαινε στη Ρωσία, κάτι που, όπως 
είπε θα «ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς», η χώρα θα αντιμετώπιζε μεγάλη κριτική από τα 
δυτικά κράτη και τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είπε επίσης ότι η νεοσυσταθείσα εκκλησία 
στην Ουκρανία δεν είναι παρά μια συγχώνευση δύο ομάδων σχισματικών. 

«Σύμφωνα με όσους κινούν τα νήματα και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, αυτό το συμβούλιο 
υποτίθεται ότι θα τους ένωνε όλους και θα δημιουργούσε μια ενοποιημένη Ορθόδοξη εκκλησία 
σε ολόκληρη την Ουκρανία και τι συνέβη τελικά; Τελικά, μόνο δύο σχισματικές ομάδες 
συγχωνεύθηκαν», ανέφερε ο Πατριάρχης Κύριλλος. 

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας, υπό την ηγεσία του 
Μητροπολίτη Ονούφριου του Κιέβου και της Ουκρανίας, υπήρξε και παραμένει ένα 
«ευλογημένο, πνευματικό» κέντρο της χώρας, τόνισε ο Πατριάρχης Μόσχας. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/rosiki-ekklisia/moschas-kyrillos-politika-proschediasmeni-kinisi-i-aftokefalia-stin-
oukrania/ 

+++++ 

Στο Άγιο Όρος γράφτηκε ο πάπυρος για την ίδρυση της νέας Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

8-1-2019. Αντώνης Τριανταφύλλου. 

Ο ιερομόναχος Λουκάς Ξενοφωντινός καλλιγράφησε στο Άγιον Όρος και παρέδωσε τον 
Τόμο την Παρασκευή στα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι παπύρου, πάνω στο οποίο γράφτηκε με ειδικό μελάνι σε 
αρχαΐζουσα ελληνική το κείμενο που πιστοποιεί την Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας, αποτελώντας 
ταυτόχρονα τη «ληξιαρχική πράξη γέννησής» της, αλλά και το Σύνταγμά της που ορίζει τον 
τρόπο λειτουργίας της, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. Το αυθεντικό κείμενο τηρείται 
στον Κώδικα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στον μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο 
παραδόθηκε ακριβές αντίγραφο με την υπογραφή του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

Στην αρχή του κειμένου αιτιολογούνται ιστορικά και κανονικά οι λόγοι απόδοσης της 
Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία, στη συνέχεια περιγράφεται ότι η Εκκλησία της Ουκρανίας είναι 
κανονικά αυτοκέφαλη, ανεξάρτητη και διοικείται από τον μητροπολίτη Κιέβου και πάσης 
Ουκρανίας και την Ιερά Σύνοδο. Με την υπογραφή του Τόμου ορίζεται ότι η Εκκλησία της 
Ουκρανίας είναι πνευματική θυγατέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και καλούνται όλες οι 
άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες να την αναγνωρίσουν ως «Αγιότατη Εκκλησία της Ουκρανίας», με 
έδρα την ιστορική πόλη του Κιέβου. 
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Σημαντική παράμετρος είναι πως η Εκκλησία της Ουκρανίας δεν μπορεί να ορίσει 
επισκόπους ή ενορίες εκτός των συνόρων του κράτους και οι υφιστάμενες πλέον 
υπάγονται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που έχει, βάσει των ιερών 
κανόνων, υπό τη δικαιοδοσία του την Ορθόδοξη διασπορά. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/sto-agio-oros-graftike-o-papyros-gia-tin-idrysi-tis-neas-
ekklisias-tis-oukranias/ 

+++++ 

Πολωνίας Σάββας: «Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες δεν 
είναι κληρικός». (Φοβάται έκτροπα στην Πολωνία). 

8-1-2019. 

Συνέντευξη στην Εφημερίδα "Πολίτικα" για την παράδοση Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία έδωσε 
ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας. 

Ερωτηθείς για το αν έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στο νέο Προκαθήμενο της νεότευκτης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας απάντησε πως δεν απέστειλε. 

''Αυτός ο νεαρός λαϊκός όταν διορίστηκε Μητροπολίτης έπαθε μεγάλη ζημιά επειδή σύμφωνα με 
τους Ιερούς Κανόνες δεν είναι κληρικός. ∆εν έχει χειροτονηθεί στην Κανονική Εκκλησία'' δήλωσε 
ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Πολωνίας. 

''Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες οι σχισματικοί μπορούν να επιστρέψουν μόνο εκεί από όπου 
αποσχίστηκαν, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα μετανοήσουν. Στην συνέχεια μπορούν να 
κανονικοποιηθούν και να δημιουργήσουν μία Αυτοκέφαλη Εκκλησία'' τόνισε σε άλλο σημείο ο κ. 
Σάββας. 

Επίσης ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας εξέφρασε τους φόβους του για την τρέχουσα κατάσταση, 
καθώς στην Πολωνία ζουν πάνω από ένα εκατομμύρια Ουκρανοί και είναι πιθανό για κάποιους 
από αυτούς ο Φιλάρετος να προσπαθήσει να δημιουργήσει ενορίες. 

«Πρόσφατα άκουσα ότι ο ''∆εξιός Τομέας'', το Ουκρανικό ακροδεξιό, εθνικιστικό και νεοναζιστικό 
πολιτικό κόμμα και κίνημα, μελετάει μια πιθανή επίσκεψη του Επιφάνιου στην Πολωνία. 
Αναμένουμε χάος» υπογράμμισε κλείνοντας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Πολωνίας. 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/26306-polonias-sabbas-o-mitropolitis-epifanios-sumfona-me-tous-ierous-
kanones-den-einai-klirikos 

+++++ 

HURRIYET ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΜΠΟ∆ΙΣΕ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - ΟΧΙ 
(ΜΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ) ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΕ ΠΟΥΤΙΝ. 

7-1-2019. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: Αναδρομή στο 2008 κάνει 
σήμερα η εφημερίδα Hurriyet παραθέτοντας 
ιστορικά γεγονότα όταν ο πατριάρχης 
Βαρθολομαίος και οι Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες 
γνώριζαν ότι σκοπός της επισκέψεως ήταν η 
αυτοκεφαλία στην Ουκρανία. 

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας καλεί τον τότε 
πρωθυπουργό Καραμανλή για να αποφευχθεί αυτό 

το ενδεχόμενο και ως αποτέλεσμα ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα φεύγει για 
Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει από Φανάρι να μην προχωρήσει στη διαδικασία. 
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Ο Πούτιν ζητά παρέμβαση και από τον Ερντογάν, τότε Πρωθυπουργό της Τουρκίας, ο οποίος 
δηλώνει πως δεν μπορεί να παρέμβει. 

Το δημοσίευα αφού παραθέτει τα ιστορικά γεγονότα μέχρι σήμερα καταλήγει πως Ερντογάν και 
Πούτιν συνεργάζονται σε όλους τους τομείς πολύ στενά και θεωρητικά είναι αδύνατο να μην 
συζήτησαν και τώρα για την Εκκλησία της Ουκρανίας. 

Μόνο που και τώρα ο Πούτιν έλαβε την ίδια απάντηση. 

https://www.ekklisiaonline.gr/nea/hurriyet-gia-ekklisia-oukranias-o-karamanlis-empodise-to-fanari-ochi-erntogan-se-
poutin/ 

Εκτυπώσιμο (5 ειδήσεις): https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Ukr-patr_Antiox.pdf 

 

 


