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17-12-2018. Μπάτσκας Ειρηναίος: «Ο Βαρθολομαίος έκανε το μεγαλύτερο λάθος στην 
ιστορία του Οικουμενικού Θρόνου». 
Σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος (Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία). 

 
Για το Ουκρανικό ζήτημα ήταν λάβρος και μεταξύ άλλων είπε: 

«Λυπούμαστε βαθύτατα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης με δική του ευθύνη, και το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο ως σύνολο, έχουν κάνει (κατά την δική μου γνώμη και κατά την γνώμη 
της πλειονότητας των θεολόγων και των ιεραρχών μας), το μεγαλύτερο λάθος σε ολόκληρη την 
ιστορία του Οικουμενικού Θρόνου του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. 

Το λέω εδώ για πρώτη φορά, δεν το έχω πει ποτέ ξανά στα μέσα ενημέρωσης: Πριν από δέκα 
χρόνια, ίσως και περισσότερα, παρακάλεσα ιδιαιτέρως τον Οικουμενικό Πατριάρχη να 
μην επέμβει στο Ουκρανικό ζήτημα διότι αυτό θα προκαλέσει μια τεράστια τραγωδία, όχι 
μόνο εκεί αλλά σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. 

∆εν είμαι προφήτης, γνώριζα όμως αρκετά για την κατάσταση και την ιστορία και ήταν εύκολο 
να το προβλέψει κανείς. ∆υστυχώς, το έκανε. 

Είναι δύσκολο να πούμε για ποιους λόγους. Ορισμένοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να οφείλεται 
σε κάποιο παράπονο, κάποια πίκρα εναντίον του Πατριάρχη Μόσχας και εναντίον της Ρωσικής 
Εκκλησίας επειδή απουσίασαν από την Σύνοδο της Κρήτης. Πολλοί όμως πιστεύουν επίσης ότι 
οφείλεται στην πίεση της ∆ύσης, ιδιαίτερα των Αμερικανών, και ότι αυτό είναι μόνο ένα σκέλος 
στην γενική κατεύθυνση της ∆υτικής πολιτικής όσον αφορά την Ουκρανία, και μια προσπάθεια 
για περαιτέρω εμβάθυνση του χάσματος που θα διαλύσει τον Ρωσικό κόσμο και θα εξασφαλίσει 
ότι η Ουκρανία και η Ρωσία δεν θα είναι μόνο διαχωρισμένα κράτη, αλλά εχθρικά κράτη. 

Φοβάμαι ότι αυτό, τουλάχιστον εν μέρει, αληθεύει. Είναι ενδιαφέρον ότι την άποψη αυτή 
συμμερίζονται επίσης μερικοί Έλληνες φίλοι μου, οι οποίοι δεν έχουν κανέναν λόγο να 
προσφέρουν υπηρεσία στην Εκκλησία της Μόσχας. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πήρε τοιουτοτρόπως μία απολύτως αντικανονική απόφαση -ή 
τουλάχιστον, μια απόφαση που δεν βασίζεται στους κανόνες: να εισέλθει στο έδαφος μιας ήδη 
υπάρχουσας Εκκλησίας, της Ουκρανικής αυτόνομης Ορθόδοξης Εκκλησίας, μέσω 
διαπραγματεύσεων με την Ουκρανική πολιτική εξουσία. 

Όπως γνωρίζετε, οι Ουκρανοί πολιτικοί ηγέτες δεν είναι πολύ Ορθόδοξοι: υπάρχουν Ορθόδοξοι 
στο κοινοβούλιο, αλλά και Ουνίτες και σχισματικοί. 

Η πορεία των ενεργειών είναι αλλόκοτη: η αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
δεν συζητά με την νόμιμη Τοπική Εκκλησία, που είναι η πλειοψηφία στην Ουκρανία. Για τη 
νόμιμη Εκκλησία η εθνικότητα των μελών (Ουκρανοί, Ρώσοι κλπ.) δεν έχει σημασία. ∆εν 
υπάρχει καμία εθνική ή πολιτική σύνδεση αλλά μόνο η αίσθηση των μελών ότι είναι μία 
Εκκλησία, όπως ήταν για αιώνες. ∆εν εμποδίζει κανέναν να είναι Ουκρανός ή οτιδήποτε άλλο -
είναι δύσκολο να πει κανείς πόσα έθνη υπάρχουν στην Ρωσική Εκκλησία, εκατό, εκατόν 
πενήντα. 

[Οι εκπρόσωποι της Κωνσταντινούπολης] δεν επισκέφθηκαν ούτε μία φορά τον Μητροπολίτη 
Ονούφριο. Όλες οι συζητήσεις έγιναν με πολιτικούς και σχισματικούς. Και δεν μιλάμε εδώ 
για περιστασιακούς σχισματικούς αλλά για ανθρώπους σαν τον Φιλάρετο Ντενισένκο, ο οποίος 
ήταν κάποτε υποψήφιος να γίνει ο νέος Πατριάρχης της Μόσχας. ∆εν έγινε όμως Πατριάρχης 
για γνωστούς λόγους -την προσωπική και ηθική του ζωή και για άλλους λόγους. 

Αρχικά ήταν αντίθετος στον Ουκρανικό διαχωρισμό (στο επίπεδο της Εκκλησίας και σε άλλα 
επίπεδα), πολύ περισσότερο από πολλούς στην Ουκρανία. Αλλά μετά όταν δεν εξελέγη 
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Πατριάρχης θυμήθηκε ότι ήταν Ουκρανός. Και βέβαια αθέτησε τον όρκο του στον Πατριάρχη να 
μην δημιουργήσει σχίσμα, και πήγε και δημιούργησε. Στην συνέχεια καθαιρέθηκε, αφορίστηκε 
και αναθεματίστηκε. 

Και τώρα, οι άνθρωποι του Φαναρίου έρχονται και λένε ότι αυτό είναι σκουπίδια: «Την 
αναγνωρίσαμε [την απόφαση της Μόσχας] αλλά όχι πλέον». 

∆ιάβασα μια επιστολή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην οποία γράφει στον Πατριάρχη της 
Μόσχας ότι αναγνωρίζει και στηρίζει την απόφασή του, και ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. 
Και τώρα λέει ότι αυτή του η ενέργεια είναι άκυρη. Είναι αδύνατο αυτό στην Εκκλησία μας. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας αποφάσισε να στηρίξει την Ρωσική Ορθόδοξη 
Εκκλησία, ειδικά όσον αφορά το Ουκρανικό ζήτημα. 

∆υστυχώς στην Κωνσταντινούπολη και σε μερικούς κύκλους νομίζουν ότι είναι παράξενο. Λένε 
ότι οι Σέρβοι που ήταν πάντα πιστοί σε αυτούς και είχαν αδελφικές σχέσεις μαζί τους, τώρα τους 
πρόδωσαν και πήγαν με τους Ρώσους. 

Αυτό καθρεπτίζει μια πολύ ανθυγιεινή αντίληψη της εκκλησιαστικής ζωής. Η Εκκλησία είναι μία, 
είναι το θεϊκό και το ανθρώπινο σώμα του Χριστού, είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και το 
σπίτι του ουράνιου Πατέρα. ∆εν είναι ένας ιδεολογικός, πολιτικός ή κοινωνικός οργανισμός. Η 
αυτοκεφαλία δεν είναι οντολογική αλλά διοικητική έννοια. Είναι ένας τρόπος οργάνωσης των 
Εκκλησιών στον κόσμο. Οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες δεν είναι ξεχωριστές Εκκλησίες: είναι ένας 
τρόπος οργάνωσης για την μία και μοναδική Εκκλησία. 

Με αυτήν την έννοια δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτήν την προσέγγιση, στην οποία εμείς οι ίδιοι 
βλέπουμε τους εαυτούς μας ως Έλληνες Ορθοδόξους, Φαναριώτες, και ότι εκεί πέρα υπάρχουν 
οι Μοσχοβίτες, οι Σλάβοι, κ.λπ. Όχι: η Εκκλησία είναι μία. ∆εν υπάρχουν Έλληνες, Ρώσοι, 
Σέρβοι, είμαστε όλοι ένα, αν είμαστε Ορθόδοξοι. Εάν αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε 
αρκετά Ορθόδοξοι. 

Θεωρώ ότι δεν είναι υγιές, δεν είναι εκκλησιαστικό όταν μας κατηγορούν ότι έχουμε γίνει Ρώσοι 
ή υπηρέτες των Ρώσων. ∆εν είμαστε εναντίον του άλλου, ούτε υπέρ του άλλου. Λαμβάνουμε 
υπόψιν την κανονική τάξη. Μια υγιή εκκλησιαστική ζωή, αυτό μας ενδιαφέρει. 

Αν αυτό που κάνει τώρα η Κωνσταντινούπολη το έκανε η Μόσχα ή το Κίεβο, θα αντιδρούσαμε 
και σε αυτούς. ∆εν μπορούμε να είμαστε εναντίον των άλλων για εγωιστικούς λόγους ή 
σκοπούς. Πράγματα μπορούν να συμβούν σε εμάς ή στις άλλες Εκκλησίες που υπάρχουν. 

Αλλά εδώ θεωρούμε ότι η Κωνσταντινούπολη ενήργησε με άδικο και, δυστυχώς, ανεύθυνο 
τρόπο. Βλάπτουν όχι μόνο την Ρωσική ή την Ουκρανική Εκκλησία, αλλά και τους ίδιους τους 
εαυτούς τους και ολόκληρη την Ορθοδοξία. Και ταπεινωνόμαστε και γελοιοποιούμαστε από 
Ρωμαιοκαθολικούς και οπαδούς άλλων θρησκειών, ακόμα και από ανθρώπους που δεν 
πιστεύουν σε καμία θρησκεία. 

∆υστυχώς, αυτό οφείλεται στις μονομερείς ενέργειες της Κωνσταντινούπολης». 

 

https://www.vimaorthodoxias.gr/diethni-2/mpatskas-eirinaios-o-vartholomaios-ekane-to-megalytero-
lathos-stin-istoria-tou-oikoumenikou-thronou/ 

 

++++++ 
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17-12-2018. Σε αργία τέθηκαν οι Μητροπολίτες Βίνιτσας Συμεών και Περιεσλάβ 
Αλέξανδρος (που συμμετείχαν στην «Ενωτική Σύνοδο»). 

Του Αιμίλιου Πολυγένη. 

Σε αργία έθεσε τους δύο Ιεράρχες που συμμετείχαν στην λεγόμενη «Ενωτική Σύνοδο» πριν από 
λίγο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες της Romfea.gr. 

Η Ιερά Σύνοδος με απόφασή της έθεσε σε αργία τους Μητροπολίτες, Βίνιτσας Συμεών και 
Περιεσλάβ Αλέξανδρο, οι οποίοι παρά την απαγόρευση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας συμμετείχαν το Σάββατο 15 ∆εκεμβρίου στην λεγόμενη ''Ενωτική Σύνοδο'' που 
πραγματοποιήθηκε στον Ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου. 

Να αναφερθεί ότι η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην πλήρωση της Ι.Μ. Βίνιτσας, εκλέγοντας τον 
Επίσκοπο Βαρσανούφιο, Βικάριο του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονουφρίου, 
με τον τίτλο Μητροπολίτης Βίνιτσας και Μπάρσκι. 

Επίσης η Ιερά Σύνοδος έθεσε σε αργία και τους κληρικούς που έλαβαν μέρος στην λεγόμενη 
''Ενωτική Σύνοδο'', (3 άτομα) και εκείνους που λειτούργησαν με τους Έξαρχους του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Κίεβο. 

https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/25801-se-argia-tethikan-oi-mitropolites-binitsas-
sumeon-kai-perieslab-alejandros 

++++++ 

17-12-2018_Στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου οι δύο Ουκρανοί Ιεράρχες. 

Άμεση ήταν η υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στους δύο Ιεράρχες της 
Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, οι οποίοι τέθηκαν σε αργία με απόφαση 
της Ιεράς Συνόδου. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απέστειλε στους Μητροπολίτες, Βίνιτσας Συμεών και Περιεγεσλάβ 
Αλέξανδρο επιστολές, με τις οποίες τους κάνει γνωστό ότι τους εντάσσει στην δικαιοδοσία του. 

''...ήχθημεν εις την απόφασιν ίνα εντάξωμεν υμάς, δια τώνδε των Πατριαρχικών ημών 
Γραμμάτων, εις την δικαιοδοσίαν του καθ' ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού 
Οικουμενικού Θρόνου μετά και του περί υμάς ευαγούς κλήρου και του ευσεβούς λαού, 
απαλλάσοντες πάσης ευθύνης ή βάρους ή ετέρας υφ' οιουδήποτε εκκλησιαστικού οργάνου 
επαχθούς προς υμάς συμπεριφοράς ή τιμωρίας, απολαμβάνοντας πλήρως πάντα τα εκ της 
επισκοπικής υμετέρας ποιμαντικής ευθύνης'' αναφέρει χαρακτηριστικά στις δύο επιστολές ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Τέλος να σημειωθεί ότι αλγεινή εντύπωση προκαλεί ότι οι επιστολές έχουν συνταχθεί στις 14 
∆εκεμβρίου, μια ημέρα πριν από την "Ενωτική Σύνοδο". 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/25811-stin-dikaiodosia-tou-oikoumenikou-patriarxeiou-oi-duo-
oukranoi-ierarxes 

+++++++ 

18-12-2018_Η εκλογή, ο ''επίτιμος'' Πατριάρχης και τα νομοσχέδια. 

Του Αλέξανδρου Ντελόπουλου 

Το Σάββατο, 15 ∆εκεμβρίου 2018 η λεγόμενη ''Ενωτική Σύνοδος'' που πραγματοποιήθηκε στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Κιέβου, εξέλεξε έναν σχισματικό Μητροπολίτη σε Επικεφαλής της 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος την επόμενη ημέρα τέλεσε την πρώτη Θεία Λειτουργία, στον 
Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ως Επικεφαλής της νέας Εκκλησίας. 
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Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης Επιφάνιος έκανε την εξής δήλωση: "Αυτός ο 
Ναός θα είναι ο Καθεδρικός της νέας Εκκλησίας της Ουκρανίας, και τον Ναό του Αγίου 
Βλαδιμήρου τον αφήνουμε στον πνευματικό μας πατέρα Πατριάρχη Φιλάρετο". 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν άκουσε τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Επιφανίου; Έχει η 
Ορθοδοξία 10ο Πατριάρχη και δεν τον γνωρίζουμε; 

Λίγο νωρίτερα στο κήρυγμά του, ο επίτιμος "Πατριάρχης" Φιλάρετος, απευθυνόμενος προς τον 
κόσμο δήλωσε: "νικήσαμε και πλέον δεν θα είμαστε 3 Εκκλησίες αλλά μία, και αυτό θα 
εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας". 
Επίσης για ακόμη μια φορά ο Φιλάρετος ανέφερε, πως η νέα Εκκλησία θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ως Πατριαρχείο. 

Άξιζει να σημειωθεί οτι ο Φιλάρετος το Σάββατο, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, απειλώντας 
θεούς και δαίμονες για την εκλογή του Μητροπολίτη Επιφανίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αρχή ανάγκασε δημόσια, έτερο υποψήφιο να αρνηθεί 
γραπτώς την συμμετοχή του, κάτι που έπαιξε καθοριστικό παράγοντα για την εκλογή του 
πνευματικού του τέκνου. 

Ο Ποροσένκο και οι Έξαρχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν εκβιασμό, αφού ο Φιλάρετος 
αρνήθηκε να υπογράψει την κατάργηση του "Πατριαρχείου Κιέβου", που είχε ως αποτέλεσμα η 
"Ενωτική Σύνοδος" να καθυστερήσει τρεις ώρες. 

Τα νομοσχέδια: 

∆ύο νομοσχέδια σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr θα έρθουν προς ψήφιση στις 20 
∆εκεμβρίου, και τα οποία θα αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Εκκλησία. 

Η Βερχόβνα Ράντα πρόκειται να φέρει νομοσχέδιο, το οποίο θα ακυρώνει το όνομα της 
κανονικής Ουκρανικής Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας. 

Επίσης θα φέρει προς συζήτηση και νομοσχέδιο, που θα αφορά την δικαιοδοσία σε ναούς και 
μοναστήρια. 

Πάντως ο νέος Επικεφαλής της λεγόμενης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, απέκλεισε 
το ενδεχόμενο κατάσχεσης δια της πιέσεως Ιερών Ναών της Εκκλησίας της Ουκρανίας του 
Πατριαρχείου Μόσχας. 

https://www.romfea.gr/diafora/25813-i-eklogi-o-epitimos-patriarxis-kai-ta-nomosxedia 

++++++++ 

18-12-2018. Η Βίνιτσα υποδέχθηκε το νέο Μητροπολίτη Βαρσανούφιο! 

Έφτασε σήμερα, Τρίτη 18 ∆εκεμβρίου, στην Βίνιτσα ο νέος Μητροπολίτης Βαρσανούφιος. 

Τον νέο Μητροπολίτη Βίνιτσα και Μπάρσκι Βαρσανούφιο υποδέχθηκε πλήθος κληρικών και 
λαϊκών, οι οποίοι φώναζαν Χριστός Ανέστη. 

Στην συνέχεια ο Επίσκοπος Φάστοβ κ. ∆αμιανός ανέγνωσε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. 

Από την πλευρά του ο νέος Μητροπολίτης Βίνιτσα Βαρσανούφιος ευχαρίστησε τους πιστούς για 
την θερμή υποδοχή και την υποστήριξη. 

https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/25820-i-binitsa-upodexthike-to-neo-mitropoliti-
barsanoufio 

++++++++ 
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18-12-2018. Στο πλευρό του Κιέβου Ονουφρίου ο Πολωνίας Σάββας. 

Στο πλευρό του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονουφρίου, τάχθηκε ο 
Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας. 

Ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας κ. Σάββας με επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Κιέβου και 
πάσης Ουκρανίας κ. Ονουφρίου εξέφρασε την ανησυχία του για τις παράνομες ενέργειες του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία. 

Επίσης ο κ. Σάββας αναφέρθηκε στην απόφαση της 9ης Μαΐου της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Πολωνίας, όπου μεταξύ άλλων προειδοποιούσε ότι αν τα εκκλησιαστικά 
αισθήματα στην Ουκρανία δεν κατευναστούν, θα επηρεάσουν ολόκληρη την Ορθοδοξία. 

Κλείνοντας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Πολωνίας εξέφρασε την συμπαράστασή του 
στον Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ονούφριο και στους πιστούς, οι οποίοι στέκονται στην ορθή πίστη 
η οποία ορίζεται από την κανονική δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-polonias/25819-sto-pleuro-tou-kiebou-onoufriou-o-polonias-
sabbas 

+++++++ 

 Εν τω μεταξύ η πολιτική κατάσταση δεν είναι καθόλου ρόδινη (17-12-2018): 

Σύμφωνα με την Pravda η οποία επικαλείται πηγές του Κρεμλίνου, ο Β. Πούτιν προειδοποίησε 
το «νεοναζιστικό καθεστώς» του Κιέβου όπως χαρακτήρισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Σ. 
Λαβρόφ την ουκρανική κυβέρνηση πως «οποιαδήποτε επίθεση της Ουκρανίας στην 
ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς» (σ.σ.: όπου βρίσκονται οι ανακηρυγμένες Ρωσόφωνες 
∆ημοκρατίες) «Θα σημάνει αυτομάτως και το τέλος της Ουκρανίας της ίδιας». 
Εννοώντας, όπως γράφει η εφημερίδα, όχι ότι θα την καταστρέψει (άλλωστε ολες οι 
προσκείμενες στο Κρεμλίνο πηγές κατά καιρούς διαβεβαιώνουν ότι στόχος είναι η επιστροφή 
της Ουκρανίας στον ρωσικό εθνικό κορμό και όχι η καταστροφή της), αλλά ότι θα 
«αποκαταστήσει την τάξη» και θα την εντάξει και πάλι στην Ρωσική ομοσπονδία. Σύνδ. 

+++++++ 

Εκτυπώσιμο (6 άρθρα):  https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Ukr-Batska.pdf 

 

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/735590_piges-kremlinoy-opoiadipote-epithesi-sto-ntonmpas-tha

