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Με ∆ιάταγμα απαντά ο Μητροπολίτης Επιφάνιος στις κινήσεις Φιλαρέτου 

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 

∆ιάταγμα εξέδωσε η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, σχετικά με την διένεξη που ξέσπασε 
μεταξύ του "επίτιμου" Πατριάρχη Φιλαρέτου Ντενισένκο και του Μητροπολίτη Κιέβου κ. 
Επιφανίου. 

∆ιάταγμα του Προκαθημένου της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας: 

29 Μαΐου 2019 

∆ΙΑΤΑΓΜΑ 

Α. Η Τοπική Σύνοδος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείο Κιέβου στις 15 
∆εκεμβρίου του 2018 υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κιέβου και πάσης Ρως-Ουκρανίας κ. 
Φιλαρέτου αποφάσισε: 

«1. Να παύσει τη δραστηριότητα του θρησκευτικού συλλόγου η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Πατριαρχείο Κιέβου δια συνένωσης και ένταξής της στην ιδρυόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας. 

2. Να παύσει την ισχύ του Καταστατικού διοικήσεως της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Πατριαρχείο Κιέβου. 

3. Να παύσει τη δραστηριότητα όλων των καταστατικών οργάνων του θρησκευτικού συλλόγου η 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείο Κιέβου. 

4. "Το Πατριαρχείο Κιέβου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείο Κιέβου", που 
σύμφωνα με το καταστατικό της (παρ. 1) είναι το θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο καθώς και 
κεντρικό εκτελεστικό και διοικητικό όργανο της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Πατριαρχείου Κιέβου να παύει να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο μετά από την ίδρυση και την 
καταγραφή της θρησκευτικής οργανώσεως "η Μητρόπολη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας". 

5. Όλοι οι επαρχιούχοι Επίσκοποι της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείο 
Κιέβου και οι επικεφαλής των θρησκευτικών οργανώσεων που ήταν στη δομή του, να λάβουν 
υπόψη τα παραπάνω σημεία και μετά την ίδρυση της ενιαίας τοπικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας να εισέλθουν στη δομή της, διενεργώντας τις κατάλληλες αλλαγές στα 
καταστατικά των θρησκευτικών οργανώσεων, ενώ να μην παύσουν την υπόστασή τους ως 
νομικό πρόσωπο». 

Β. Στις 15 ∆εκεμβρίου 2018 η Ενωτική Σύνοδος στην Αγία Σοφία Κιέβου ίδρυσε ομόφωνα την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και εξέλεξε τον Προκαθήμενο, τον Μητροπολίτη Κιέβου και 
πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο, ο οποίος είναι σύμφωνα με τους ι. κανόνες Επίσκοπος της 
πόλεως Κιέβου. Στις 30 Ιανουαρίου 2019 η Μητρόπολη Κιέβου της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας (Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας) καταχωρήθηκε ως το ηγετικό κέντρο του 
θρησκευτικού συλλόγου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Στις 3 Φεβρουαρίου 2019 
πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του Προκαθημένου. 

Γ. Η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
(Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας) κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Φεβρουαρίου του 2019 
αποφάσισε: 

4. Ο Αγιώτατος Πατριάρχης κ. Φιλάρετος συνεχίζει να καθοδηγεί την Ιερά Μητρόπολη του 
Κιέβου που αποτελείται από ενορίες και μοναστήρια της πόλεως του Κιέβου (εκτός της Ι. Μονής 
Αγίου Μιχαήλ Ζολοτοβέρχι της πόλεως του Κιέβου), τα οποία μέχρι 15 ∆εκεμβρίου 2018 
βρίσκονταν υπό την δικαιοδοσία του ως Πατριάρχη Κιέβου και πάσης Ρως-Ουκρανίας». 
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Ωστόσο, για 4 μήνες η εν λόγω Ι. Μητρόπολη της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
(Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας) δεν είναι νομίμως εγγεγραμμένη και τα έγγραφα για την 
εγγραφή δεν έχουν καταρτισθεί και κατατεθεί από τον επικεφαλής της Ι. Μητροπόλεως. 

∆. Με βάση τα ανωτέρω και εν αναφορά προς τη δημοσίευση εκ μέρους του αρχηγείου του 
θρησκευτικού συλλόγου η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κιέβου, το οποίο 
έχει παύσει τη δραστηριότητά του, καθώς και προς άκυρα έγγραφα τα οποία προκαλούν 
αναταραχή μεταξύ του Κλήρου της πόλεως του Κιέβου, για να αποτραπούν οι περαιτέρω 
παραβιάσεις των Ιερών Κανόνων και του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, μετά από αίτηση 
της θρησκευτικής κοινότητας της Αγίας Σκέπης της Παναγίας στην περιοχή Solomyanskiy της 
πόλεως του Κιέβου και των κληρικών της – αποφασίζω: 

– προσωρινά, μέχρι την πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της 5ης 
Φεβρουαρίου 2019 και της 24ης Μαΐου 2019 για την εγγραφή στην πόλη του Κιέβου της Ι. 
Μητροπόλεως υπαγόμενης στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας), η θρησκευτική κοινότητα της Αγ. Σκέπης της Παναγίας στην περιοχή Solomyanskiy 
της πόλεως του Κιέβου να περιέλθει στην άμεση υπαγωγή από τον Μητροπολίτη Κιέβου και 
πάσης Ουκρανίας, 

– όλα τα έγγραφα και εντολές, εκδιδόμενες εξ ονόματος του θρησκευτικού συλλόγου η 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κιέβου, το οποίο έπαυσε τη δραστηριότητά 
του, που εκδόθηκαν μετά τις 30 Ιανουαρίου 2019 είναι άκυρες και δεν είναι εκτελεστέες στην 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας). 

ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/29446-me-diatagma-apanta-o-mitropolitis-epifanios 

++++ 

Απάντηση Φιλαρέτου σε Επιφάνιο: «Θα πρέπει να καθοδηγούμαστε από τους Ιερούς Κανόνες». 

30 Μαΐου 2019. 

Άμεση ήταν η απάντηση του λεγόμενου «επίτιμου» Πατριάρχη Κιέβου Φιλαρέτου στο ∆ιάταγμα που 
εξέδωσε ο επικεφαλής της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μητροπολίτης Επιφάνιος. 

Ο «επίτιμος» Πατριάρχης Φιλάρετος απαντά για την αργία που έθεσε στον Πρύτανη της Θεολογικής 
Σχολής και Εφημέριο του Ιερού Ναού της Αγίας Σκέπης, Πρωθιερέας Αλέξανδρο (Trofymlyuk). 

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr δημοσιεύει στα Ελληνικά την απαντητική επιστολή 
του «επίτιμου» Πατριάρχου Φιλαρέτου, προς τον Μητροπολίτη Επιφάνιο: 

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ! 

Έμαθα ότι ο Ιερός Ναός της Αγίας Σκέπης της πόλεως του Κιέβου (στην περιοχή Solomyanka) μέσω του 
Πρωθιερέως Αλεξάνδρου (Trofymlyuk), στον οποίο επέβαλα αργία από κάθε ιεροπραξία, αποχωρεί εκ 
της δικαιοδοσίας μου, ως του κυβερνώντος Επισκόπου της πόλεως του Κιέβου, επιβεβαιωθέντος με την 
απόφαση της Ιεράς Συνόδου από 5ης Φεβρουαρίου 2019, και προσχωρεί μαζί με την Ενορία υπό την 
υπαγωγή Υμών χωρίς του απολυτήριου γράμματος. 

Έχετε δεχθεί αυτήν την Ενορία ή όχι – δεν ξέρω. Αν όμως την έχετε δεχθεί χωρίς τη συγκατάθεση του 
κυβερνώντος Επισκόπου, τότε αυτό σημαίνει παραβίαση της ιεροκανονικής τάξεως κατά τη μετάθεση 
του Κλήρου από τη μια Μητρόπολη στην άλλη. 

Νομίζω ότι Υμείς, ως Προκαθήμενος, θα πρέπει να υποστηρίζετε, και νομίζω ότι πραγματικά 
υποστηρίζετε, την κανονική τάξη και τον Ιεραρχικό όρκο, τον οποίο έχετε δώσει κατά την εις Επίσκοπο 
χειροτονία – «δεν θα δέχομαι στην Μητρόπολή μου χωρίς του απολυτήριου γράμματος». 
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Εμείς, οι Αρχιερείς, θα πρέπει να καθοδηγούμαστε από τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας και να μην 
τους παραβιάζουμε κατά τη διοίκηση μιας Μητρόπολης. 

Παράρτημα: ∆ιάταγμα περί της αργίας από κάθε ιεροπραξία του Πρωθιερέως Αλεξάνδρου Trofymlyuk. 

Μετά της εν Χριστώ αγάπης, 

Φιλάρετος 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/29459-filaretos-se-epifanio-tha-prepei-na-
kathodigoumaste-apo-tous-ierous-kanones 

+++++ 

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Ο Φιλάρετος είναι πρώην Μητροπολίτης (μόνο) Κιέβου»! 

29 Μαΐου 2019. 

Συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων BGNES, η οποία δημοσιεύθηκε στο glavkom.ua, έδωσε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε το καθεστώς του 
Φιλάρετου Ντενισένκο και του Μακαρίου Μάλετιτς. 

«Στις 11 Οκτωβρίου 2018, η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά από τις 
σχετικές αιτήσεις του Φιλάρετου Ντενισένκο και του Μακαρίου Μάλετιτς, τους 
απεκατέστησε στον Αρχιερατικό βαθμό και όχι στη θέση που κατείχαν. Αυτό σημαίνει ότι ο 
Φιλάρετος δεν είναι πλέον Πατριάρχης Κιέβου, αλλά ο πρώην Μητροπολίτης Κιέβου, και 
ο Μακάριος δεν είναι Μητροπολίτης Λβιβ αλλά ο πρώην Μητροπολίτης Λβιβ», τόνισε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Επίσης ο κ. Βαρθολομαίος στην συνέντευξή του αναφέρθηκε στην χορήγηση Αυτοκεφαλίας 
στην Εκκλησία της Ουκρανίας τονίζοντας ότι: ''η Αυτοκεφαλία αποκατέστησε την ενότητα της 
Εκκλησίας στην Ουκρανία και θεράπευσε το σχίσμα''. 

''Ο Πατριάρχης Μόσχας Ιωακείμ (1674-1690) εισέβαλε στη Μητρόπολη Κιέβου, η οποία, όπως 
είπαμε, ανήκε κανονικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εξέλεξε τον Επίσκοπο Γεδεών ως 
Μητροπολίτη Κιέβου. Έτσι το εκκλησιαστικό σύστημα της Μητρόπολης Κιέβου που 
λειτουργούσε από το 988, άλλαξε με πραξικόπημα, παραβιάζοντας τους ιερούς κανόνες υπέρ 
του Πατριαρχείου Μόσχας και εις βάρος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης'' πρόσθεσε ο 
Παναγιώτατος. 

Τέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμπλήρωσε ότι η παρουσία του Πατριαρχείου Μόσχας στην 
Ουκρανία είναι κατά των συμφερόντων και της ενότητας του ουκρανικού λαού. 

''Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, οι συνθήκες για τη ρωσική παρουσία στην 
Ουκρανία έγιναν ακόμα πιο δύσκολες. Τα συγκλονιστικά πολιτικά γεγονότα, λόγω των οποίων 
διαμορφώθηκαν νέες, εντελώς διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες, κατέστησαν την 
παρουσία του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ουκρανία ανεπιθύμητη, καθώς προκαλεί 
ζημιά στα συμφέροντα του ουκρανικού έθνους και στην ενότητα του ουκρανικού λαού'' 
υπογράμμισε ο κ. Βαρθολομαίος. 

https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/29442-oikoumenikos-patriarxis-o-filaretos-einai-proin-
mitropolitis-kiebou 

 +++++ 

Μοραβίτσκι Αντώνιος: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά για τις παραβιάσεις στην Ουκρανία».  

30 Μαΐου 2019. 

Έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
πιστών στην Ουκρανία απέστειλε ο Επίσκοπος Μοραβίτσκι κ. Αντώνιος, του Πατριαρχείο Σερβίας. 
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Ο Σέρβος Ιεράρχης στην έκθεσή του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η Ουκρανία κατέλαβε την πρώτη θέση 
στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πιστών μεταξύ των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης» 

«Η Ευρώπη όμως αγνοεί τα γεγονότα της καταπιέσεως των πιστών της Ουκρανικής Ορθοδόξου 
Εκκλησία της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, όπως και το επίσημο αίτημα προς τον ΟΗΕ» - 
υπογραμμίζει ο Επίσκοπος Αντώνιος. 

Επίσης ο Σέρβος Ιεράρχης, στην έκθεσή του, αναφέρει ότι «όλες οι παραβιάσεις των πιστών σχετίζονται 
με την εχθρική στάση απέναντι στην κανονική Εκκλησία στην Ουκρανία, από εθνικιστές και μέλη 
σχισματικών δομών». 

«Έχουμε κατασχέσεις Ιερών Ναών, ξυλοδαρμούς πιστών, απειλές, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία 
έρευνα, αλλά ούτε ποινική δίωξη σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά δημοσιογράφων που καλύπτουν τα 
θέματα της παραβιάσεως των δικαιωμάτων των Ορθοδόξων» - προσθέτει ο Επίσκοπος Μοραβίτσκι. 

Σε άλλο σημείο ο Σέρβος Ιεράρχης τονίζει ότι η κατάσταση στην Ουκρανία έφτασε σε αυτό το σημείο, 
μετά την παρέμβαση του Προέδρου Ποροσένκο στις υποθέσεις της Εκκλησίας. 

«Οι Ουκρανοί Αξιωματούχοι περιφρόνησαν το ∆ιεθνές ∆ίκαιο των δημοκρατικών Ευρωπαϊκών 
Προτύπων που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επηρεάζουν τις διεθνείς αξιολογήσεις των χωρών 
του κόσμου» - προσθέτει κλείνοντας ο Επίσκοπος Αντώνιος. 

https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-serbias/29461-morabitski-antonios-i-europaϊki-enosi-siopa-gia-tis-
parabiaseis-stin-oukrania 

++++++ 

Εν τω μεταξύ: 

Ο Φιλάρετος παρά τις υποσχέσεις συνεχίζει ακάθεκτος! 

Υπό τον έλεγχό του, θέλει να βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου στο Κίεβο, ο 
"επίτιμος" Πατριάρχης Φιλάρετος Ντενισένκο. 

Παρόλο που ο Φιλάρετος πριν λίγες ημέρες έδωσε υπόσχεση στην αντιπροσωπεία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι θα συμμορφωθεί, οι ενέργειες του αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο 
δεν είναι εφικτό. 

Ο Φιλάρετος εκτός ότι ανάγκασε τους Μοναχούς να υπογράψουν ένα έγγραφο όρκου και 
πίστεως σε αυτόν, διέταξε τον Ηγούμενο της Μονής να εκδιώξει από το Μοναστήρι τον 

Αρχιεπίσκοπο Ζόρια Ευστράτιο. 

Εκτός από το θέμα με την Ι.Μ. Αγίου 
Θεοδοσίου, ο Φιλάρετος χθες, έθεσε 
σε αργία τον Πρύτανη της 
Θεολογικής Σχολής της νέας 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας. 

Να αναφερθεί ότι ο Φιλάρετος 
έδωσε στην δημοσιότητα και το 
επίσημο χαρτί του λεγόμενου 
"Πατριαρχείου Κιέβου" με το οποίο 
έπαυσε τον Πρύτανη Πρωτοπρ. 
Αλέξανδρο, εφημέριο του Ιερού 
Ναού Αγίας Σκέπης Κιέβου. 

 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Ukr-Epif-Filar-Oik.pdf 


