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Κύριλλος: Ο Βαρθολομαίος συμμαχεί με τους διώκτες της Εκκλησίας στην Ουκρανία. 
21-12-2012. 

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης ένωσε τις δυνάμεις του με εκείνους που διώκουν την 
εκκλησία στην Ουκρανία, δήλωσε ο πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος, 
αναφερόμενος στην «ενωτική σύνοδο» που οδήγησε στη δημιουργία της σχισματικής και 
αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και ο ηγέτης του, Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ένωσαν τις 
δυνάμεις τους με εκείνους που διώκουν την εκκλησία στην Ουκρανία, δήλωσε ο πατριάρχης 
Μόσχας  και πασών των Ρωσιών Κύριλλος, αναφερόμενος στην «ενωτική σύνοδο» που έλαβε 
χώρα στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα και οδήγησε στη δημιουργία της σχισματικής και 
αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

«Η πίεση που ασκείται στους αδελφούς μας, τους επισκόπους, τους κληρικούς, τους μοναχούς 
και τους λαϊκούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, που δεν επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις αντικανονικές αποφάσεις των πολιτικών και των σχισματικών, έχει αυξηθεί. 
Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει όλο και περισσότερο να δηλώνουν δημοσίως ότι οι 
πιστοί της κανονικής εκκλησίας είναι παρείσακτοι, ότι δεν έχουν θέση στη χώρα τους ενώ 
πρόκειται για εκατομμύρια Ουκρανούς πολίτες. Στην πραγματικότητα, το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινούπολης και ο πατριάρχης του συμμάχησαν με τους διώκτες της εκκλησίας », 
δήλωσε ο Πατριάρχης Κύριλλος στην ετήσια επισκοπική συνάντηση του μητροπολιτικού 
κλήρου. 

https://sputniknews.gr/kosmos/201812211694074-oukrania-rwsia-ekklisia/ 
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22.12.2018 Υπεγράφη το διάταγμα για την (υποχρεωτική) αλλαγή της ονομασίας της 
κανονικής Ουκρανικής Εκκλησίας. 
Ο πρόεδρος Ποροσένκο υπέγραψε το διάταγμα για την υποχρεωτική αλλαγή της ονομασίας της UOC-
MP, λίγες ημέρες μετά την ίδρυση της «νέας εκκλησίας» και της εκλογής του «Μητροπολίτη» Επιφάνιου. 

∆ιάταγμα για την υποχρεωτική αλλαγή της ονομασίας της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου της Μόσχας (UOC-MP) υπέγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο. 

Πλέον, η UOC-MP είναι υποχρεωμένη να αλλάξει ονομασία εντός τεσσάρων μηνών. Η κανονική 
Ουκρανική Εκκλησία βέβαια, έχει προσφύγει εναντίον της απόφασης του Κιέβου, αντιδρώντας έντονα 
στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. 

«Ο πρόεδρος έχει υπογράψει το νομοσχέδιο» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας, σε 
ανάρτησή του στο Twitter. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη επήλθε κατόπιν της ίδρυσης της «νέας εκκλησίας», στον 
απόηχο της πρόσφατης συνεδρίασης της «ενωτικής συνόδου», η οποία και εξέλεξε ως «Μητροπολίτη» 
τον Επιφάνιο. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να παρεμβαίνουν στις εκκλησιαστικές 
υποθέσεις, προσπαθώντας - αυτή τη φορά - να εξασφαλίσουν τη χορήγηση του «Τόμου της 
Αυτοκεφαλίας» από την Κωνσταντινούπολη. 

Η ίδρυση της «νέας εκκλησίας» έχει καταδικαστεί από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως σχισματική, 
ενώ η UOC-MP έχει επανειλημμένως καταγγείλει διάφορα περιστατικά επιθέσεων εναντίον πιστών από 
εκπροσώπους των μη-κανονικών θρησκευτικών δομών της Ουκρανίας. 

https://sputniknews.gr/kosmos/201812221702557-oukraniki-ekklisia-rosia-orthodojia/ 
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Ορθόδοξη Εκκλησία Λευκορωσίας: Η «νέα εκκλησία» στην Ουκρανία είναι σχισματική. 
15.12.2018 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Λευκορωσίας θεωρεί ότι η «νέα εκκλησία» στην Ουκρανία είναι 
σχισματική και πιστεύει ότι οι επαφές με τους εκπροσώπους της είναι δυνατές μόνο σε πολιτικό 
επίπεδο. 

«Κατά την επίσημη άποψή μας, αυτή η εκκλησία είναι σχισματική. Για ποιου είδους επαφές 
μπορούμε να μιλάμε;» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Σεργκέι Λεπέν στο Sputnik, ερωτηθείς σχετικά 
με τη δυνατότητα των επαφών της λευκορώσικης εκκλησίας με την εκκλησία που εδρεύει στην 
Ουκρανία. 

«Οι επαφές με τους εκπροσώπους της νέας εκκλησίας είναι δυνατές μόνο από πολιτική 
σκοπιά» τόνισε. 

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι ουκρανικές αρχές θα εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους για 
να μην καταπιέζουν τους εκπροσώπους της κανονικής ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Πατριαρχείου Μόσχας. 

https://sputniknews.gr/kosmos/201812151639671-ekklisia-leukorwsia-oukrania-sxisma/ 
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21-12-2018. Ν∆ και Ένωση Κεντρώων στηρίζουν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Σε υποστηρικτικές δηλώσεις για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο προβαίνουν η Ν∆ και η Ένωση 
Κεντρώων μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι «τα χρήματα και οι ΗΠΑ τον οδήγησαν 
να στηρίξει την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία». 

Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο έσπευσε να υποστηρίξει τόσο η Νέα ∆ημοκρατία όσο και η ένωση 
Κεντρώων με ανακοινώσεις τους. 

Αιτία στάθηκε η χθεσινή αναφορά του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη 14η ετήσια 
συνέντευξη Τύπου του για την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην ουκρανική σχισματική 
Εκκλησία. 

«Τα χρήματα και η αμερικανική ενθάρρυνση αποτέλεσαν κλειδί για την απόφαση του 
Βαρθολομαίου να στηρίξει την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία» επισήμανε ο Πούτιν ενώ σημείωσε 
πως τα γεγονότα σχετίζονται με την πολιτική και τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία.  

Η απάντηση της Νέας ∆ημοκρατίας σημειώνει μεταξύ άλλων πως «Ο ρόλος και το έργο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
αναγνωρίζεται και εκτιμάται διαχρονικά και παγκοσμίως». 

Και συμπληρώνει ότι «απόπειρες αμφισβήτησης του κύρους του δεν έχουν καμία τύχη και 
στρέφονται τελικά εναντίον εκείνων που τις επιχειρούν». 

Από την πλευρά της η Ένωση Κεντρώων αναφέρει, ότι «δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται οι 
αποφάσεις κανονικού δικαίου. Εξάλλου το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε δικαίωμα να χορηγήσει 
αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία, πράγμα που έπραξε μετά από πολυετή και ενδελεχή 
εξέταση του ζητήματος». 

Σε άλλο σημείο της ανακοινωσής της τονίζει ότι: «Οι αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
όπως έχει αποδείξει η μακραίωνη ιστορία του, λαμβάνονται με πνευματικά και εκκλησιαστικά 
κριτήρια και όχι με πολιτικά και οικονομικά. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος και ιδίως οι 
ορθόδοξες Εκκλησίες οφείλουν να στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην πνευματική 
αποστολή και έργο του που αποτυπώνονται στην πολυαιώνια προσφορά του προς την 
ανθρωπότητα». 
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Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο διεξήχθη στο Κίεβο η «Ενωτική Σύνοδος», κατά την 
οποία εξελέγη ο «Μητροπολίτης» Περεγιασλάβ και Μπίλα Τσέρκβα Επιφάνιος (∆ουμένκο) 
επικεφαλής της σχισματικής εκκλησίας. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας, μόνο 
δύο επίσκοποι της κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας 
συμμετείχαν στο συμβούλιο. 

Ο Βαρθολομαίος έσπευσε να συγχαρεί τον σχισματικό προκαθήμενο Επιφάνιο προσκαλώντας 
τον ανήμερα των Θεοφανείων στην Κωνσταντινούπολη για να τελέσουν μαζί τη Θεία Λειτουργία. 

Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη σχισματική 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία διέρρηξε τις σχέσεις του Πατριαρχείου Μόσχας με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, η μόνη κανονική Ορθόδοξη 
εκκλησία στην Ουκρανία, αρνείται να αναγνωρίσει τη σχισματική δομή που δημιουργήθηκε το 
Σάββατο στο Κίεβο στην «Ενωτική Σύνοδο». 

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δήλωσε ότι η αποκαλούμενη «Ενωτική Σύνοδος» που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουκρανία δεν έχει καμία σημασία και ότι η δυνατότητα αναγνώρισης 
του Επιφάνιου στον Ορθόδοξο κόσμο είναι κάτι δύσκολο να επιτευχθεί. 

Το Πατριαρχείο Μόσχας χαρακτήρισε την εξέλιξη «νομιμοποίηση του σχίσματος», λέγοντας ότι 
θα έχει καταστροφικές συνέπειες και θα επηρεάσει εκατομμύρια Χριστιανών στην Ουκρανία και 
σε άλλες χώρες. 

https://sputniknews.gr/politiki/201812211692152-vartholomaios-patriarxis-autokefalo-ellada-oukrania/ 

Εκτυπώσιμο (4 άρθρα):  https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Ukr-Kyril-ND-EK.pdf 
 


