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Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος αναγνώρισε αιφνιδιαστικά τον 
Επιφάνιο ως αρχιεπίσκοπο Ουκρανίας. 

Σχετικά κείμενα: 

1. Αυθαίρετη και αιφνιδιαστική ενέργεια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 

25/10 16:52 Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 

Με αυθαίρετη και αιφνιδιαστική ενέργειά του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος 
αναγνώρισε τον σχισματικό Αρχιεπίσκοπο Ουκρανίας Επιφάνιο. 

Αυτό συνέβη κατά τη χειροτονία του Επισκόπου Αρσινόης Παγκρατίου το Σάββατο, 24 
Οκτωβρίου 2020, στη Μονή Χρυσορροϊατίσσης, όπου ο νεοχειροτονηθείς είναι ηγούμενος. 

Χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερώσει κανέναν Αρχιερέα κατά τη Μεγάλη Είσοδο ο 
Αρχιεπίσκοπος μνημόνευσε τον Επιφάνιο, προς μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη όλων των 
ιεραρχών, που συμμετέσχον στη Θεία Λειτουργία και στη Χειροτονία.  

Η μνημόνευση επαναλήφθηκε από τον διάκονο, κατά την ανάγνωση των ∆ιπτύχων. 

Ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου στην αναγνώριση του σχισματικού Αρχιεπισκόπου Ουκρανίας 
αγνόησε πλήρως το Συνοδικό σύστημα και καταπάτησε Ιερούς Κανόνες. 

Την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, το απόγευμα, συνεδρίασε υπό την 
προεδρία του η Ιερά Σύνοδος. 

Ουδεμία ανακοίνωση εκ μέρους του κ. Χρυσοστόμου, ουδέν έστω υπονοούμενο, για την 
ενέργεια που θα έκανε την επόμενη ημέρα. 

Της συνεδρίασης ακολούθησε το Μήνυμα του Επισκόπου Αρσινόης και στη συνέχεια το 
παραδοσιακό κέρασμα. 

Κατ’ αυτό και στις εκτός πρωτοκόλλου συζητήσεις του ο Αρχιεπίσκοπος επίσης ουδέν είπε. 

Ήδη υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις στην ενέργεια του Αρχιεπισκόπου. 

Σε κοινό ανακοινωθέν οι Μητροπολίτες Κύκκου Νικηφόρος, Λεμεσού Αθανάσιος, Ταμασού 
Ησαΐας και Αμαθούντος Νικόλαος τονίζουν ότι με την Πράξη του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
παραβίασε το συνοδικό σύστημα, τον καλούν να ανακαλέσει την αντικανονική και άκυρη πράξη 
του και απαιτούν την έκτακτη σύγκληση της Συνόδου για να επιληφθεί του θέματος. 

Σημειώνεται ότι ο 34ος Κανόνας των Αγίων Αποστόλων επιβάλλει στον κάθε 
Προκαθήμενο Εκκλησίας «ουδέν να πράττει χωρίς τη γνώμη όλων των συνεπισκόπων 
του» και ο 37ος υποχρεώνει τη Σύνοδο των Επισκόπων «να συνεδριάζει, να εξετάζει τα 
δόγματα της ευσεβείας και να διαλύει τις εκκλησιαστικές διαφωνίες που ανακύπτουν». 

Tο ερώτημα παραμένει, ποιος είναι ο λόγος που προέβη σε αυτή την αντιεκκλησιαστική 
ενέργεια ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο οποίος έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 έχει επιδείξει 
σωφροσύνη, εντιμότητα και υπευθυνότητα, τόσο στα εκκλησιαστικά ζητήματα, όσο και στο 
εθνικό θέμα. 

Σημειώνεται ότι στη Σύνοδο της 9ης του περασμένου Σεπτεμβρίου ο κ. Χρυσόστομος μίλησε για 
την αναγνώριση του Επιφανίου, ως Προκαθημένου της σχισματικής Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
αλλά μετά την επιχειρηματολογία Μητροπολιτών, περί των επιπτώσεων που αυτή θα έχει στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Κυπριακή ∆ημοκρατία ελήφθη η απόφαση να ξανασυζητηθεί 
εκτενέστερα το θέμα σε προσεχή συνεδρίαση της Συνόδου. Αντί της συγκλήσεως της Συνόδου, 
υπήρξε η εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου μονομερής και χωρίς καμία ενημέρωση των μελών Της 
αναγνώριση. 
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Ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου πρώτον εξετέθη με τη δήλωσή, στην οποία προέβη  μετά την 
αναγνώριση του Επιφανίου. 

Παραδέχθηκε ότι δεν τον είχε αναγνωρίσει όλο αυτό το διάστημα  και ότι είχε αναλάβει με τον 
Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας μεσολαβητική προσπάθεια, προς επίλυση του σχίσματος που 
προέκυψε, λόγω της αναγνωρίσεως από το Φανάρι των σχισματικών της Ουκρανίας. 

Στη δήλωση πρόσθεσε το εξής αξιοσημείωτο: «Πρόθεσή μου ήταν να παραμείνω ουδέτερος στη 
συγκεκριμένη διαμάχη» (Σημ. Των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας). 

Η μεσολαβητική προσπάθεια δεν προχώρησε για λόγους υγείας του,  αλλά ο ίδιος παρέμενε 
σταθερός στην άποψη να μείνει ουδέτερος στη διαμάχη και ήταν υπέρ της συγκλήσεως  
Πανορθόδοξης Συνόδου Προκαθημένων, προς επίλυση του Ουκρανικού ζητήματος. 

Μετά από δύο περίπου χρόνια άλλαξε άποψη και κατέληξε ότι έπρεπε να πάρει θέση (;) στη 
διαμάχη υπέρ του Φαναρίου, χωρίς μάλιστα να ενημερώσει τα μέλη της περί αυτόν Ιεράς 
Συνόδου. 

Πέραν της εκ μέρους του παραβιάσεως των Κανόνων, το σοβαρότερο είναι το ηθικό ζήτημα που 
προκύπτει από την αναγνώριση. 

Πρώτον ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του, έλεγε  ότι οι Πατριάρχες 
Βαρθολομαίος και Κύριλλος πρέπει να αφήσουν κατά μέρος τους εγωισμούς τους και να 
κοιτάξουν το καλό της Εκκλησίας. 

Σήμερα δείχνει ότι συμβαδίζει με τον εγωισμό του Οικ. Πατριάρχου... Και δεύτερον, το 2018 και 
στον από τη Ρωσική Εκκλησία εορτασμό των 1030 χρόνων από τις βαπτίσεως των Ρως στον 
∆νείπερο συμμετέσχε η Κυπριακή Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος 
απέστειλε μήνυμα στον Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο, στο οποίο ανέφερε ότι 
«ουδέποτε το Κίεβο εκκλησιαστικά πρέπει να χωριστεί από τη Μόσχα». 

Τί συνέβη και εκτίθεται σήμερα τόσο σοβαρά με την ανακολουθία του; 

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ισχύουν οι Ιεροί Κανόνες, η Αλήθεια, η ∆ικαιοσύνη, η Αγάπη και όχι οι 
σκοπιμότητες. Με την ενέργειά του ο Αρχιεπίσκοπος επιτείνει την εντύπωση ότι ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης  καταδυναστεύει τον Ορθόδοξο κόσμο, με την βοήθεια των ΗΠΑ και των 
«υποτακτικών» του Προκαθημένων  ελληνικών Ορθόδοξων Εκκλησιών. 

Έως σήμερα τον σχισματικό Επιφάνιο έχουν αναγνωρίσει μόνον Έλληνες Προκαθήμενοι, ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και οι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου και Ελλάδος. 

Προς τιμήν τους την κανονική συνέπεια ακολουθούν οι Έλληνες Πρωθιεράρχες Ιεροσολύμων 
και Αλβανίας. 

Έως το  Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 κατά τα χρόνια της Αρχιεπισκοπίας του ο κ. 
Χρυσόστομος ενεργούσε πάντα στα εκκλησιαστικά πράγματα με γνώμονα το συμφέρον της 
Εκκλησίας και χωρίς ποτέ να ξεχνά το εθνικό ζήτημα. 

Το ζήτημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας είναι ουσιαστικά γεωπολιτικό  και ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, έως τις 24/10/2020, δεν ήθελε να ακολουθήσει τον Οικ. Πατριάρχη 
στην αναγνώριση του Επιφανίου. 

Γνωρίζει ότι το Φανάρι πιστεύει ότι είναι προς όφελός του να ταυτίζεται με τα γεωπολιτικά 
συμφέροντα του Βατικανού, των ΗΠΑ και της ΕΕ και ότι αυτή η λογική δεν ισχύει για την Κύπρο. 

Ο κ. Χρυσόστομος γνωρίζει επίσης πολύ καλά ότι για το εθνικό θέμα η Κυπριακή ∆ημοκρατία 
οφείλει να διατηρεί ισορροπίες και να έχει καλές σχέσεις με τη ∆ύση και με τη Ρωσία. 

Γνωρίζει ακόμη πως αν η Κυπριακή ∆ημοκρατία παραμένει ανεξάρτητο κράτος και μέλος 
ισότιμο της ΕΕ οφείλεται και στη Ρωσία. 



- 3 - 

 

Το 2004 ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ως Μητροπολίτης Πάφου, ήταν προεδρεύων της 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, λόγω της ασθενείας του  Αρχιεπισκόπου. 

Τότε με μήνυμά του προς τον Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο, τον παρακαλούσε να ζητήσει 
από τον Πρόεδρο Πούτιν, η χώρα του να ασκήσει βέτο στον ΟΗΕ και να μην περάσει ως 
απόφαση του Οργανισμού το σχέδιο Ανάν, που προωθούσαν οι ∆υτικές Μεγάλες 
∆υνάμεις. 

Πράγματι η Ρωσία πρόβαλε τότε βέτο. Όταν ο αείμνηστος Πρόεδρος της Κύπρου Τάσσος 
Παπαδόπουλος μετέβη στη Μόσχα για να παραλάβει βραβείο που του απονεμήθηκε, 
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ρωσίας για τη στάση που κράτησε στον ΟΗΕ και γενικότερα 
έναντι του σχεδίου Ανάν και εκείνος του απάντησε: «Ακούσαμε την Εκκλησία μας, που 
άκουσε και ετάχθη με το μέρος της Εκκλησίας σας».  
Στο εθνικό θέμα απαιτούνται λεπτές ισορροπίες και προσοχή ιδιαίτερη, για να μην προκληθεί 
ζημία. 

Η ενέργεια της 24ης Οκτωβρίου 2020 του Αρχιεπισκόπου Κύπρου προβληματίζει έντονα όλους 
όσοι βλέπουν την σε βάρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας επιθετικότητα της Τουρκίας και θέλουν 
να υπάρχει υποστήριξη προς Αυτήν όλων των Κρατών, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους 
διαφορές. 

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/40096-authaireti-kai-aifnidiastiki-energeia-tou-
arxiepiskopou-kuprou 

++++++++++ 

2. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: ''Η απόφασή μου αυτή υπηρετεί την Ορθοδοξία'' 

ΚΥΠΕ  24/10 14:29 

Η Εκκλησία της Κύπρου αναγνωρίζει το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας δήλωσε 
σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, μετά την χειροτονία του Παγκράτιου σε 
Επίσκοπο Αρσινόης στην Μονή Χρυσορρογιατίσσης. 

Κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του νέου Επισκόπου Αρσινόης, ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος μνημόνευσε για πρώτη φορά τον Επιφάνιο ως Προκαθήμενο της Ουκρανικής 
Εκκλησίας προκαλώντας αντιδράσεις και ανάμεσα σε μέλη της Ιεράς Συνόδου που δεν είχαν 
ενημερωθεί προηγουμένως. 

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού αποχώρησε λίγο πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία με τον 
Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο να εκφράζει τη θέση ότι η αντίδραση του ήταν δικαιολογημένη. 

Στις δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δήλωσε ότι η απόφαση του αυτή υπηρετεί 
την Ορθοδοξία και την Εκκλησία της Κύπρου. Μπορεί να στρέφεται κατά ορισμένων 
προσώπων, είπε, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον ίδιο είναι η Ορθοδοξία 

Σήμερα είπε, «μνημόνευσα τον νέο προκαθήμενο τον κύριο Επιφάνιο. Από πέρσι είχαμε 
ειδοποιήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι εμείς θα τηρήσουμε μια ουδετερότητα και 
προσφερόμεθα να εξυπηρετήσουμε την Oρθοδοξία μέσω των προκαθημένων των διαφόρων 
αυτοκέφαλων εκκλησιών». 

Επισκέφτηκε, συνέχισε, τον Παναγιότατο εκτός της έδρας του μαζί με τον Άγιο Αλβανίας και του 
ζήτησε την άδεια για να επισκεφτεί τους προκαθημένους και να τους πει τις απόψεις του γιατί, 
όπως ανέφερε, είναι και ο ίδιος ένας από τους προκαθημένους που εκπροσωπούσε την 
Εκκλησία της Κύπρου στις πανορθοδόξους διασκέψεις και γνώριζε πολύ καλύτερα από κάθε 
άλλο τις καταστάσεις. 

Εμείς, είπε ο Μακαριότατος, παρακολουθήσαμε πέραν του ημίσεος αιώνος όλες τις 
διαβουλεύσεις ούτως ώστε η Ορθοδοξία να παρουσιάζεται ενωμένη στο χριστιανικό μας κόσμο, 
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σημειώνοντας πως γνώριζε πολύ καλά πως να χειριστεί το όλο θέμα. 

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου υπενθύμισε ότι όταν προέκυψε το όλο ζήτημα 
προσφέρθηκε να μεσολαβήσει αφού η πρόθεση του ήταν να παραμείνει ουδέτερος στην 
συγκεκριμένη διαμάχη. 

Έκανε μάλιστα κάποιες συναντήσεις με επικεφαλής ορθοδόξων εκκλησιών με την άδεια και του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου όμως τα προβλήματα που είχε με το πόδι και τον σπόνδυλο τον 
καθήλωσαν και δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτές τις επαφές. 

Έπρεπε να πάρω θέση, συνέχισε, αν και η Σύνοδος διαφωνούσε με τον ίδιο, ενώ αναγνώρισε 
ότι τα μέλη της Συνόδου δεν γνώριζαν για την σημερινή του απόφαση να μνημονεύσει τον 
Ουκρανίας Επιφάνιο. 

Κάποιος είπε από τους συνοδικούς έφυγε στο τέλος της λειτουργίας, αναφέροντας πως αν ήταν 
στην θέση του θα έφευγε από την ώρα που άκουσε τον Αρχιεπίσκοπο, δηλαδή τον ίδιο, να 
μνημονεύει. 

Είπε ακόμη πως θαύμασε την υπομονή του που τόση ώρα δεν έφυγε. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέφερε πως η ενέργεια του αυτή υπηρετεί πρώτα την Ορθοδοξία 
και μετά την Εκκλησία της Κύπρου. 

Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι όλοι οι προκαθήμενοι, μηδέ του Κυρίλλου εξαιρουμένου, 
ομολογούν μέσα τους ότι είναι σωστός. 

Πρόσθεσε ότι αν οποιοδήποτε μέλος της Συνόδου ζητήσει να συζητηθεί το όλο ζήτημα στα 
πλαίσια του καταστατικού θα συγκαλέσει την Σύνοδο αφού στείλει επιστολή στον Πατριάρχη και 
να τη μελετήσει, την οποία θα αναλύσει στη Σύνοδο. 

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι αν όχι ομοφώνως έστω και κατά πλειοψηφία η Σύνοδος θα 
αποδεχθεί το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. 

Γιατί, όπως εξήγησε η στάση του υπηρετεί την Εκκλησία. Μπορεί είπε, να μην υπηρετεί άτομα 
αλλά υπηρετεί την Εκκλησία. 

Ο Μακαριότατος ανέφερε πως δεν ζήτησε την ψήφο του λαού για να γίνει Αρχιεπίσκοπος για να 
ικανοποιήσει κάποια προσωπική φιλοδοξία, προσθέτοντας πως μετέβη στην Αρχιεπισκοπή για 
να εργαστεί έντιμα και να φέρει τομές στα πράγματα της Εκκλησίας. 

Σημειώνεται πως η Εκκλησία της Κύπρου ακολουθεί την απόφαση που έχει λάβει ήδη το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και η Εκκλησία 
της Ελλάδος. 

Η χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας προκάλεσε την αντίδραση 
της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε να διακόψει την 
εκκλησιαστική κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Σε αναφορά του στο πρόβλημα της υγείας του είπε ότι μετά από πτώση στο διαμέρισμα του 
έσπασε τον σπόνδυλο του για αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση. 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/40078-arxiepiskopos-kuprou-i-apofasi-mou-auti-
upiretei-tin-orthodojia 

++++++++++ 

24/10 14:49 

3. Αποχώρησε από την Χειροτονία του Επισκόπου Αρσινόης ο Λεμεσού Αθανάσιος 

Ενεός έμεινε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του Επισκόπου Αρσινόης κ. 
Παγκρατίου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος. 
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Ο Μητροπολίτης Λεμεσού δεν πίστευε στα αυτιά του, όταν άκουσε τον διάκονο να μνημονεύει 
στα δίπτυχα τον Κιέβου Επιφάνιο. 

∆εν πέρασαν λίγα λεπτά ο κ. Αθανάσιος αποχώρησε από τον Ναό πριν ολοκληρωθεί η 
χειροτονία του νέου Επισκόπου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προσωπική απόφαση του 
Μακαριωτάτου. 

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Μητροπολίτη Λεμεσού, ο Πανιερώτατος μέχρι εκείνη την ώρα 
δεν γνώριζε τίποτα για την εν λόγω απόφαση. 

Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Κύπρου σχολιάζοντας το γεγονός στην Romfea.gr έκανε λόγο 
για παπικό σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι εμείς δεν θα αναγνωρίσουμε την πράξη του 
Μακαριωτάτου. 

https://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/40079-apoxorise-apo-tin-xeirotonia-tou-episkopou-
arsinois-o-lemesou-athanasios 

++++++++++ 

4. «Η απόφαση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του 
Συνοδικού συστήματος». 

24/10 18:40. Του Αιμίλιου Πολυγένη 

Για κατάφωρη παραβίαση του Συνοδικού συστήματος, κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
κ. Χρυσόστομο Β΄ τέσσερεις Ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου. 

Οι Μητροπολίτες Κύκκου Νικηφόρος, Λεμεσού Αθανάσιος, Ταμασού Ησαϊας, και Αμαθούντος 
Νικόλαος, με κοινή δήλωσή τους καλούν τον Μακαριώτατο να προβεί άμεσα στην ανάκληση της 
αντικανονικής και άκυρης πράξης. 

Επίσης οι Αρχιερείς της Κύπρου εμμένουν στην αρχική τους θέση, λέγοντας ότι «η ενέργεια του 
Οικουμενικού Πατριάρχη να χορήγει «αυτοκεφαλία» στις σχισματικές δομές της Ουκρανικής 
Εκκλησίας αποτελεί ενέργεια αυθαίρετη, αντικανονική και αντιεκκλησιαστική». 

Σε άλλο σημείο κάνουν λόγω για άκαιρη πράξη του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου, 
ειδικά στους κρίσιμους καιρούς, τους οποίους διέρχεται η Μεγαλόνησος λόγω της Τουρκικής 
επεκτατικής βουλιμίας. 

Τέλος να σημειωθεί ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες της Romfea.gr, οι οποίες έλεγαν ότι ο 
Μακαριώτατος δεν είχε την σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου για την απόφασή του αυτή. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: 

Μέ πολλή ἀνησυχία, ἀλλά καί βαθυτάτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τή μνημόνευση ὡς 
«Προκαθημένου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας» τοῦ Ἐπιφανίου ἀπό τήν Α.Μ. τόν Ἀρχεπίσκοπο 
Κύπρου κ. Χρυσόστομο, σήμερα, Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2020, κατά τή Θεία Λειτουργία στήν 
Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Χρυσορροϊάτισσας, ὅπου καί ἐγένετο ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Παγκρατίου. 

1. Ἡ ἐν λόγῳ Πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τοῦ συνοδικοῦ, 
συλλογικοῦ καί δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί τῆς λειτουργίας, 
μέ βάση τό σύστημα αὐτό, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
2. Τό θέμα τοῦτο ἔθεσε ὁ Μακαριώτατος σέ πρόσφατη Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (9 
Σεπτεμβρίου 2020), καί λήφθηκε, τότε, ἀπόφαση νά ἐξετασθεῖ σέ ἄλλη Συνεδρία της, 
προκειμένου νά ἀκουσθοῦν οἱ ἀπόψεις καί οἱ θέσεις ὅλων τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί νά 
ληφθεῖ, ἐπί τοῦ θέματος, συνοδική ἀπόφαση. 
3. Ἡ ἀνάδειξη τοῦ Ἐπιφανίου ὡς «Προκαθημένου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας» ὑπό τοῦ 
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία καί 
ἐγένετο προσφάτως, ἔχει προκαλέσει τριγμούς στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί 
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μέχρι σήμερα μόνο ἡ Ἐκκλησία Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, γιά λόγους πού δέν 
εἶναι τοῦ παρόντος, τόν ἔχουν ἀναγνωρίσει. Ὅλες οἱ ὑπόλοιπες τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες 
τηροῦν στάση ἀρνητική ἐπί τοῦ θέματος. [Νά σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι, κατά τή «χειροτονία» τοῦ ὑπό 
ἀναφορά Ἐπιφανίου, οὐδείς Ἐκπρόσωπος τῶν κατά τόπους Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν 
παρευρέθηκε, μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει.] 
4. Ὁ ὑπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἀνακηρυχθείς ὡς «Προκαθήμενος» 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας οὐδόλως τυγχάνει κανονικά χειροτονημένος καί τοῦτο, γιατί 
προέρχεται ἀπό σχισματικές ὁμάδες τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Ἐἀν, ὄντως, ἤθελε ὁ 
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης νά ἀκολουθήσει τή νομοκανονική τάξη χορήγησης 
Αὐτοκεφάλου στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τότε ἔπρεπε νά ἀποταθεῖ στόν κανονικό 
Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ὀνούφριο, καί ἐπί τούτου νά ἔχει καί τή σύμφωνη γνώμη τοῦ 
Πατριαρχείου Μόσχας, στό ὁποῖο ὑπάγεται, ὅπως καί τή σύμφωνη γνώμη τῶν κατά τόπους 
Ὀρθοδόξων Προκαθημένων. 
5. Ἡ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου νά χορηγήσει «αὐτοκεφαλία» στίς 
σχισματικές δομές τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἐνέργεια αὐθαίρετη, ἀντικανονική καί 
ἀντιεκκλησιαστική, ὑπό τήν ἔννοια, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀνήκει στή 
δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί συνιστᾶ, ὅπως προαναφέραμε, ἐπέμβαση στή 
δικαιοδοσία τοῦ ἐν λόγῳ Πατριαρχείου. Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἡ Ἐκκλησία Ρωσίας, 
ἀντιδρώντας, δικαιολογημένα ἔχει διακόψει τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, ὅπως καί μέ τίς Ἐκκλησίες Ἑλλάδος καί Ἀλεξανδρείας. 
6. Ἡ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας εἶναι νοητή καί δυνατή, κατά τούς ἱερούς Κανόνες καί τήν Πράξη 
τῆς Ἐκκλησίας μας, μόνο, ἐάν τυγχάνει τῆς ἐκ τῶν προτέρων ἔγκρισης τῶν Προκαθημένων τῶν 
κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Στήν προκειμένη περίπτωση, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης, παρά τά ὅσα διαλαμβάνουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ Ἐκκλησιαστική Παράδοση καί 
κατ᾽ ἀντίφαση τῶν παλαιοτέρων σχετικῶν δηλώσεών του, ἐπί τοῦ προκειμένου λειτούργησε 
μονομερῶς καί αὐθαιρέτως. Καί, δυστυχῶς, τό παράδειγμα τοῦτο ἀκολούθησε καί ὁ 
Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παραθεωρώντας καί περιφρονώντας τήν περί αὐτόν 
Ἱερά Σύνοδο. 
7. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου νά μνημονεύσει ὡς «Προκαθήμενο τῆς Οὐκρανικῆς 
Ἐκκλησίας» τόν Ἐπιφάνιο ἔρχεται νά ἐπιβαρύνει ἀκόμη περισσότερο τήν τεταμένη κατάσταση 
μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, νά ἐνισχύσει τό ἐπαπειλούμενο σχίσμα στήν Οἰκουμενική 
Ὀρθοδοξία καί νά ἐντάξει σ᾽ αὐτό τό κλίμα, ἀπερίσκεπτα, καί τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. 
8. Καλοῦμε τόν Μακαριώτατο νά προβεῖ ἄμεσα σέ ἀνάκληση τῆς ἀντικανονικῆς καί ἄκυρης 
αὐτῆς Πράξης του καί, ταυτόχρονα, ζητοῦμε ἀπό ὅλους τούς Συνεπισκόπους μας τῆς 
Ἐκκλησίας Κύπρου, ὅπως ἀπό κοινοῦ ἀπαιτήσομε ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, 
προκειμένου νά ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος αὐτοῦ καί νά ἀποφασίσει ἀνάλογα. 
9. Ὀφείλομε, τέλος, νά τονίσομε καί το ἄκαιρο τῆς Πράξης τοῦ Προκαθημένου μας, ἐν ὄψει, 
μάλιστα, καί τῶν κρισίμων καιρῶν, τούς ὁποίους διερχόμαστε, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό ἐθνικό μας 
θέμα, ἀλλά καί τίς ἀπειλητικές ἐνέργειες στίς ὁποῖες προβαίνει ἡ Τουρκική ἐπεκτατική βουλιμία, 
ἀπειλώντας μέ συρρίκνωση τοῦ ἔθνους μας. 

Τά πιό πάνω καταθέτομε μέ καλή πίστη, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀρχιερατικῆς μας συνείδησης 
καί τοῦ ἱεροῦ χρέους μας νά διαφυλάξομε τήν κανονική τάξη καί τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, 
πρός ἀποφυγή τοῦ θανάσιμου ἁμαρτήματος τοῦ σχίσματος, ἀφοῦ, κατά τόν ιερό Χρυσόστομο, 
«οὐδέ μαρτυρίου αἵματος ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν τήν ἁμαρτίαν». 
Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2020 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/40082-i-apofasi-tou-arxiepiskopou-kuprou-apotelei-katafori-
parabiasi-tou-sunodikou-sustimatos 
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5. Ιλαρίων: «∆εν είναι μυστικό ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου πιέστηκε από 
τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο». 

25/10 11:12. Του Αιμίλιου Πολυγένη 

Την αναγνώριση της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο Β' σχολίασε σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο «RIA Novosti» ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας. 

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την βαθιά του θλίψη για το ατυχές γεγονός τονίζοντας πως η αντίδραση της 
Εκκλησίας της Ρωσίας θα αποφασισθεί από την Ιερά Σύνοδο. 

«Πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα διαγραφεί από τα δίπτυχα της Ρωσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, δηλαδή, η μνημόνευσή του κατά τη Θεία Λειτουργία θα διακοπεί, έως ότου διευκρινιστούν 
όλες οι περιστάσεις του συμβάντος» - τόνισε σε άλλο σημείο ο Σεβασμιώτατος. 

Στην συνέχεια ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ διευκρίνισε ότι η διακοπή της ευχαριστιακής κοινωνίας δεν 
θα αφορά το σύνολο της Εκκλησίας της Κύπρου. 

«∆εν είναι μυστικό ότι υπέστη πίεση από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως» - τόνισε χαρακτηριστικά 
ο Σεβασμιώτατος, ενώ υπογράμμισε: «Υπήρξε πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου 
ενδιαφέρονται να αποδυναμώσουν τη Ρωσική Εκκλησία». 

Ακολουθεί η μετάφραση της συνέντευξης από την Romfea.gr 

Σεβασμιώτατε, πώς θα αντιδράσει η Ρωσική Εκκλησία στην αναγνώριση των Ουκρανών σχισματικών 
από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου; 

Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το ατυχές γεγονός. Η απόφαση θα ληφθεί από την Ιερά Σύνοδο. 

Ωστόσο, πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα διαγραφεί από τα δίπτυχα της Ρωσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, δηλαδή, η μνημόνευσή του κατά τη Θεία Λειτουργία θα διακοπεί, έως ότου διευκρινιστούν 
όλες οι περιστάσεις του συμβάντος. 

Αυτό σημαίνει το τέλος της ευχαριστιακής κοινωνίας με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο – όχι με την 
Εκκλησία της Κύπρου καθαυτήν. 

Θα είναι σημαντικό να καταλάβουμε: το έκανε από μόνος του ή με τη συγκατάθεση της Ι. Συνόδου; 

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι το έκανε χωρίς τη συγκατάθεση της Ι. Συνόδου. 

Υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε αυτή η μνημόνευση; 

Γράφουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος, μαζί με τον Μητροπολίτη Πάφου, χειροτόνησαν τον Επίσκοπο Αρσινόης 
κ. Παγκράτιο, ο οποίος εξελέγη από τη Ι. Σύνοδο στη θέση του βοηθού Επισκόπου της Ι. Μητροπόλεως 
Πάφου. 

Παρόντες ήταν (αλλά δεν λειτουργούσαν) κάποιοι άλλοι Επίσκοποι της Εκκλησίας της Κύπρου. Μερικοί 
από αυτούς έφυγαν από τον Ι. Ναό, όταν άκουσαν το όνομα του επικεφαλής των Ουκρανών 
σχισματικών από το στόμα του Αρχιεπισκόπου. 

Πώς εξηγείτε αυτήν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου; 

∆εν είναι μυστικό ότι υπέστη πίεση από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος ενδιαφέρεται 
πολύ για το όπως τουλάχιστον μία ακόμη Εκκλησία να αναγνωρίσει την παράνομη πράξη του. 

Υπήρξε πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ενδιαφέρονται να αποδυναμώσουν τη 
Ρωσική Εκκλησία και να αντιταχθεί ο Ελληνικός κόσμος στον Σλαβικό κόσμο. 

Θα μπορούσε η πρόσφατη επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Κύπρο να έχει επηρεάσει τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου; Άλλωστε, αυτός επίσης αποφάσισε να μνημονεύσει τον Επιφάνιο από μόνος 
του, χωρίς την έγκριση της Ι. Συνόδου του. 

Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είχε προηγουμένως μιλήσει όχι και τόσο φιλικά για τη Ρωσική Εκκλησία και 
τον Πατριάρχη Μόσχας. Για παράδειγμα, σε μια συνέντευξη, διηγήθηκε τη συνομιλία του με τον 
Πατριάρχη Κύριλλο ως εξής: «Θέλει να είναι ο πρώτος. Του είπα ότι ποτέ δεν θα είσαι ο πρώτος. Κατά 
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τη διάρκεια των τελευταίων δεκαεπτά αιώνων, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έχει αναγνωριστεί ως 
ο πρώτος μεταξύ όλων των Ορθόδοξων Προκαθημένων. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό». Πώς μπορείτε 
να το σχολιάσετε; 

Μπορείτε να φανταστείτε ότι μια τέτοια συνομιλία πραγματικά έχει πραγματοποιηθεί; Ήμουν παρών σε 
όλες τις συναντήσεις του Πατριάρχη Κυρίλλου με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, και αυτός ποτέ δεν 
είπε κάτι τέτοιο. 

Μια τέτοια συνομιλία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο στη φαντασία του Αρχιεπισκόπου, διότι, –
πρώτον– δεν θα τολμούσε ποτέ να το πει κατά πρόσωπον στον Πατριάρχη Μόσχας, ακόμα κι αν το 
σκεφτόταν, και –δεύτερον– η Ρωσική Εκκλησία δεν αξίωνε ποτέ τα πρωτεία στον Ορθόδοξο κόσμο... 

Έχουμε ένα επίσημο έγγραφο «Η θέση του Πατριαρχείου Μόσχας στο θέμα του πρωτείου στην 
Οικουμενική Εκκλησία», που εγκρίθηκε από την Ι. Σύνοδο το 2013. 

Εκεί γράφεται ξεκάθαρα ότι από τον 11ο αιώνα «μέχρι και σήμερα, το πρωτείο τιμής στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία σε παγκόσμιο επίπεδο ανήκει στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης ως τον πρώτο μεταξύ 
ίσων Προκαθημένων των Τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών». 

Ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης για τις σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής και της Κυπριακής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας; 

Θα συνεχίσουμε να έχουμε κοινωνία με όλους τους Επισκόπους που δεν αναγνωρίζουν την προσωπική 
απόφαση του Αρχιεπισκόπου. 

Ο Ρωσικός λαός ήταν πάντα κοντά στον Κυπριακό λαό, οι προσκυνητές μας θα συνεχίσουν να 
επισκέπτονται τα Ιερά Προσκυνήματα εκείνων των Ι. Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κύπρου, οι 
επικεφαλής των οποίων θα παραμείνουν σε κοινωνία με τη Ρωσική Εκκλησία. 

Αλλά πάνω απ' όλα για εμάς είναι η ενότητα της Εκκλησίας μας και η σταθερή διατήρηση της δογματικής 
διδασκαλίας και της κανονικής παράδοσης της Αγίας Ορθοδοξίας. 

Το γεγονός ότι οι μεμονωμένοι Ιεράρχες και ακόμη και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών παραβιάζουν 
τους Ι. Κανόνες μας προκαλεί λύπη. 

Αλλά δεν μπορούμε και δεν θα θυσιάσουμε την Ορθοδοξία και τους Ι. Κανόνες. Και θα διατηρήσουμε 
σταθερά την ενότητα της Εκκλησίας μας. 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/40087-ilarion-den-einai-mustiko-oti-o-arxiepiskopos-kuprou-
piestike-apo-ton-patriarxi-bartholomaio 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Cyprou-anagn-Epif.pdf 


