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Ο Φιλάρετος δημιούργησε Σύνοδο και αποχώρησε από την Ουκρανική Εκκλησία! 

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019. Romfea.gr 

Την δημιουργία δικής του Συνόδου ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε 
σήμερα, Τρίτη 25 Ιουνίου από την κατοικία του στο Κίεβο ο επίτιμος "Πατριάρχης" Φιλάρετος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το BBC, μια μέρα μετά την Συνεδρία της Ιεράς 
Συνόδου της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, που αποφάσισε να αφαιρέσει από τον 
επίτιμο "Πατριάρχη" Φιλάρετο το δικαίωμα να διοικεί την Επαρχία Κιέβου, ο κ. Φιλάρετος 
επαναφέρει το λεγόμενο "Πατριαρχείο Κιέβου" και δημιουργεί την δική του Σύνοδο 
αποχωρώντας από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας. 

"Η Σύνοδος αποτελείται από πέντε Επισκόπους της Εκκλησίας, ενώ με την πάροδο του χρόνου 
ο αριθμός τους θα αυξηθεί στους δώδεκα" δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φιλάρετος. 

Επίσης ο κ. Φιλάρετος ανακοίνωσε ότι "η Ουκρανική Εκκλησία του Πατριαρχείου Κιέβου, είναι 
ανεξάρτηση από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας". 

Τέλος ο επίτιμος "Πατριάρχης" Φιλάρετος σχολιάζοντας την χθεσινή απόφαση της Ιεράς 
Συνόδου δήλωσε ότι "οι αποφάσεις τους δεν ισχύουν για εμάς". 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/30013-o-filaretos-dimiourgise-sunodo-kai-apoxorise-apo-tin-oukraniki-
ekklisia 

++++ 

Εκπρόσωποι 10 Τοπικών Εκκλησιών στα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Ονουφρίου. 

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019. Για την Romfea.gr | Θάνος Θανόπουλος 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε σήμερα, Τρίτη 25 Ιουνίου η μνήμη του 
Αγίου Ονουφρίου (παλαιό 12 Ιουνίου) στην Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, ημέρα κατά την 
οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονούφριος του 
Πατριαρχείου Μόσχας. 

Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο εορτάζων Μητροπολίτης Κιέβου κ. 
Ονούφριος, και συλλειτούργησαν Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Επίσης στην Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν Ιεράρχες δέκα Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, 
οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Ονούφριο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Γεωργίας τελευταία στιγμή δεν μετέβη 
στο Κίεβο λόγω της πολιτικής καταστάσεως στη Τιφλίδα. 

Συγχαρητήριο χαιρετισμό απηύθυνε μεταξύ άλλων και ο Μητροπολίτης Ταμασού κ. Ηασΐας, o 
οποίος κάλεσε τις αρχές της Ουκρανίας να επιστρέψουν τους Ναούς που κατασχέθηκαν από 
την νέα Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας. 

"Ως Ευρωπαίος και ως Επίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου, απευθύνω έκκληση προς τον 
Πρόεδρο Βλαντιμίρ Ζελένσκι και το Ουκρανικό Κοινοβούλιο για την μεγάλη τραγωδία και αδικία 
που υπέστησαν εκατομμύρια Ορθόδοξοι Ουκρανοί, που βρίσκονται στην ποιμαντική φροντίδα 
του Ονουφρίου" ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Ταμασού. 

Ο Μητροπολίτης Ησαΐας τόνισε χαρακτηριστικά: "Χιλιάδες Ορθόδοξοι Ουκρανοί πολίτες έχουν 
εκδιωχθεί από τις εκκλησίες τους και υφίστανται διώξεις και βιαιοπραγίες από συμπατριώτες 
τους. Η Ορθοδοξία και ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά Ορθόδοξα έθνη είναι εξαιρετικά ανήσυχα από 
αυτές τις παραβιάσεις των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην 
Ουκρανία εναντίον των αδελφών μας. Ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή των εκατομμυρίων 
ορθόδοξων σε όλο τον κόσμο που μοιράζονται τη θλίψη μας, μαζί με τους Ουκρανούς, τους 
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Ευρωπαίους, τους Έλληνες, τους Κυπρίους, τους Άραβες, τους Σέρβους, τους Πολωνούς, τους 
Τσέχους, τους Σλοβάκους, τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους, τους Αμερικανούς, τους 
Ρώσους, τους Γεωργιανούς, τους Αλβανούς και πολλούς άλλους. Είμαστε όλοι μέλη του 
ενωμένου Σώματος του Χριστού, του Θεού μας. Και όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη 
πάσχουν". 

"Αγαπητέ κ. Προέδρε, είναι αδύνατο σε ένα δημοκρατικό κράτος, όπως η Ουκρανία, να 
υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ιστορία και την αξιοπρέπεια του 
δημοκρατικού λαού της Ουκρανίας. Ζητάμε θερμά να ακούσετε τη φωνή μας και να διορθώσετε 
την αδικία αυτή" ανέφερε ακόμη ο Μητροπολίτης Ταμασού. 

Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Ησαΐας ανέφερε: "Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε τον αγώνα 
μας και αρχίζουμε να συλλέγουμε υπογραφές από όλη την Ευρώπη για να προσφύγουμε στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. 
Είμαστε σίγουροι ότι εσείς, ως δημοκρατικός άνθρωπος που αγαπά τον λαό του, θα κάνει ό, τι 
είναι σωστό και δίκαιο, έτσι ώστε οι Ουκρανοί να δουν τον Πρόεδρο τους ως πατέρα και 
προστάτη των δικαιωμάτων τους". 

Στην συνέχεια προσφώνηση απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 
Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος. 

«Την άμεση, ρητή και εκπεφρασμένη ποικιλοτρόπως πανορθόδοξη βεβαιότητα όλων των 
τοπικών Εκκλησιών για την οργανική ενότητα και ιστορική εξάρτηση της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κιέβου μετά του Πατριαρχείου Μόσχας, ως της σχέσεως της Αμπέλου μετά 
του κλήματος κατά τον ευαγγελικό παραλληλισμό, έρχεται να επιβεβαιώσει πανηγυρικά και 
απόλυτα και η εκκλησιαστική συνείδηση των εκατομμυρίων Ουκρανών ορθοδόξων πιστών, οι 
οποίοι παρά τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ημερών, με τις διώξεις, τους 
προπυλακισμούς, τις κατασχέσεις των Ναών και τα λοιπά έκτροπα που υφίστανται, μένουν 
σταθεροί στην Μητέρα Εκκλησία και σε εσάς Μακαριώτατε Αδελφέ κ. Ονούφριε», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Καρθαγένης. Εδώ για την προσφώνηση.1 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/30022-ekprosopoi-10-topikon-ekklision-sta-onomastiria-tou-mitropoliti-
onoufriou-foto 

++++ 

Κύκκου σε Ονούφριο: «Οι αντικανονικές ενέργειες στην Ουκρανία απειλούν την 
Οικουμενική Ορθοδοξία». 

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019. Romfea.gr 

Χαιρετισμό για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονουφρίου, 
του Πατριαρχείου Μόσχας, απέστειλε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. 
Νικηφόρος. 

Ο Μητροπολίτης Κύκκου απευθυνόμενος προς τον κ. Ονούφριο, τον χαιρετά ως Ποιμενάρχη 
της μόνης διορθοδόξως ανεγνωρισμένης τοπικής Εκκλησίας στην Ουκρανία. 

«Επί τη ευκαιρία της ονομαστικής Υμών εορτής, ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας χρόνους πολλούς 
και ευλογημένους, διά να εξακολουθήσητε να διαποιμαίνητε, με κενωτικήν αγάπην και 
υπηρετικήν φιλαδελφίαν, το εμπερίστατον ποίμνιον της φίλης και ομοδόξου χώρας της 
Ουκρανίας, το οποίον κατά τας ημέρας αυτάς δεινώς δοκιμάζεται, εξαιτίας έξωθεν 
αντικανονικών ενεργειών, αι οποίαι καταπατούν την μακραίωνα κανονικήν παράδοσιν της 
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, έχουσα ως οδυνηρόν αποτέλεσμα, ουχί την ενότητα της κατά 

                                            
1 https://www.romfea.gr/images/article-images/2019/06/romfea2/diafora1/prosfonisi-meletiou-2.pdf 
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Ουκρανίαν τοπικής Εκκλησίας, αλλά την καταστροφικήν διάσπασιν αυτής, η οποία  
εκκολάπτει διαφαινόμενον σχίσμα, απειλούν όλον το σώμα της οικουμενικής Ορθοδοξίας, 
προς άκραν ικανοποίησιν των εχθρών αυτής», τονίζει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Κύκκου. 

Επίσης ο Πανιερώτατος αναφέρει: «Η αυτοκεφαλία, Άγιε Αδελφέ, οιασδήποτε τοπικής 
Εκκλησίας, δέον όπως δίδεται, συμφώνως τοις ιεροίς ημών Κανόσι και της Ορθοδόξου ημών 
μακραίωνος εκκλησιαστικής παραδόσεως και ουχί διά πράξεων μονομερών και αυθαιρέτων, αι 
οποίαι είναι απ᾽ αρχής αντικανονικαί και ως τοιαύται χρήζουσι κανονικής θεραπείας. Πιστεύομεν 
ακραδάντως, ότι μόνον Πανορθόδοξος Οικουμενική Σύνοδος ή ομόθυμος συμφωνία πάντων 
των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών αποτελεί το 
κανονικόν όργανον του Αυτοκεφάλου Εκκλησίας τινός». 

«Ο πανοικτίρμων και πανάγαθος Κύριος, αγαπητέ και τετιμημένε Αδελφέ, σας διέκρινεν, εν 
μέσω πολλών αδελφών, ως συνεπή μιμητήν των αρετών του εορταζομένου σήμερον Οσίου 
Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και ενεπιστεύθη εις τας τιμίας και στιβαράς χείρας Σας 
το πηδάλιον του δεινώς κλυδωνιζομένου σκάφους της Ουκρανικής Εκκλησίας και δη εν καιροίς 
χαλεποίς και δυσχειμέροις», προσθέτει στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Νικηφόρος. 

Κλείνοντας ο δυναμικός Ιεράρχης της Κύπρου τονίζει: «∆ιό και ημείς αδιαλείπτως 
προσευχόμεθα, όπως ο ∆ομήτωρ της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας Σωτήρ και Λυτρωτής 
Χριστός διαφυλάττη την Υμετέραν Σεβασμιότητα εσαεί εν ακμή υγιείας σώματος και πνεύματος, 
διά να συνεχίσητε να διαποιμαίνητε με φρόνημα σταυρικόν και θυσιαστικόν και με καρδίαν 
ελεήμονα, μεστήν έρωτος θείου, το εμπιστευθέν Υμίν υπ᾽ Αυτού θεοφιλές ποίμνιον». 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/30023-kukkou-se-onoufrio-oi-antikanonikes-energeies-stin-oukrania-
apeiloun-tin-oikoumeniki-orthodojia 

Εκτυπώσιμο (3 άρθρα): https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Ukr_Filar3.pdf 


