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 Στα χαρακώματα η Ορθοδοξία! Στήνονται τα στρατόπεδα: Πως μοιράζονται 
οι δυνάμεις σε Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και Άγιο Όρος. 
 5 Μαρτίου 2019, 1:18 μμ  

 Το γινάτι Βαρθολομαίου και Κύριλλου, οι εγωισμοί, τα πρωτεία και όλα αυτά που δεν 
συνάδουν με το πνεύμα της πίστης μας έφεραν τον διχασμό στο σώμα της Ορθοδοξίας. 

 Το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα αποτέλεσε την αφορμή. Μετά από όλες τις εξελίξεις 
που οδήγησαν στην απονομή του Τόμου αυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Κίεβο η θρησκευτική διοίκηση των απανταχού Ορθοδόξων , δηλαδή οι κατά τόπους διοικούσες 
εκκλησίες , είναι υποχρεωμένες να διαλέξουν πλευρά. 

 Κι ενώ την περασμένη εβδομάδα είδαμε τα πρώτα δείγματα με τις ισορροπιστικές 
ανακοινώσεις Κύπρου και Ρουμανίας, αλλά και την σκληρή της Σερβίας, οι διαβουλεύσεις για 
την διαμόρφωση των στρατοπέδων συνεχίζονται. 

 Από την μια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε στην Αυστρία με 
τους Αρχιεπισκόπους Αλβανίας και Κύπρου. Την ίδια στιγμή η νέα ουκρανική εκκλησία κάνει 
άνοιγμα στους Ρουμάνους. 

 Από την άλλη ο Πατριάρχης Μόσχας ετοιμάζει ταξίδι στην Βόρεια Κορέα, εκεί δηλαδή 
που πρόσφατα είχε πάει ο κ. Βαρθολομαίος , ενώ εκπρόσωποι της κανονικής ουκρανικής 
εκκλησίας συναντήθηκαν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Η δε Αντιόχεια μετά και την 
απάντηση-άρνηση Βαρθολομαίου στην πρόταση για Πανορθόδοξη Σύνοδο είναι προφανές που 
θα στραφεί. 

 Από σήμερα δε συνεδριάζει και η ελληνική ∆ΙΣ με το ουκρανικό να βρίσκεται ψηλά στην 
ατζέντα. 

 Αναλυτικότερα, λοιπόν, στις 4 Μαρτίου, με την ευλογία του Μητροπολίτη Κιέβου και 
πάσης Ουκρανίας Ονούφριος, ο επίσκοπος Victor Baryshevsky και ουκρανική αντιπροσωπεία 
συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ ‘. 

 Ο Επίσκοπος Βίκτωρ μίλησε στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ για την 
τρέχουσα εκκλησιαστική κατάσταση στην Ουκρανία και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 

 Ο Πατριάρχης Θεόφιλος σημείωσε ότι η ουκρανική εκκλησιαστική κρίση αποτελεί 
πρόκληση για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Επίσης εξέφρασε την έντονη ελπίδα ότι η Ορθόδοξη 
Οικουμενική Σύσταση θα βρει τη δύναμη και την ικανότητα να ξεπεράσει αυτούς τους 
πειρασμούς και να διατηρήσει την ενότητα της Εκκλησίας. 

 Ο Πατριάρχης Θεόφιλος διαβεβαίωσε για τις προσευχές του για την Ουκρανία και την 
κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σημειώνεται πως προ μηνός ο κ. Θεόφιλος είχε 
αρνηθεί να δεχτεί εκπροσώπους της νέας εκκλησιαστικής δομής. 

 Ταραγμένα τα πράγματα στην Αμερική, όπου όπως μεταδίδει δημοσίευμα της 
ιστοσελίδας του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου Ρ.Τ., «ο αμερικανικός κλάδος του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως απειλείται με διάσπαση, μετά την απονομή αυτοκεφαλίας στους 
Ουκρανούς σχισματικούς». 

 Από την άλλη πλευρά η πλευρά Φαναρίου-Κιέβου επιχειρεί να δελεάσει την Ρουμανία.  

 Η ουκρανική νέα εκκλησία, ρίχνει γέφυρες προς τους Ρουμάνους. Ο επικεφαλής της, 
Μητροπολίτης Επιφάνιος, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Pravda ότι η εκκλησία του είναι 
πρόθυμη να εκπληρώσει τους όρους που έθεσε η Ιερά Σύνοδος της Ρουμανίας στην πρόσφατη 
δήλωσή της για το ουκρανικό ζήτημα. 

 Συγκεκριμένα, ο Επιφάνιος θεωρεί αποδεκτή τη δημιουργία ρουμανικής αντιπροσωπείας 
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για τους Ρουμάνους πιστούς που ζουν στη Μπουκοβίνα. 

 Η Ρουμανική Σύνοδος έγραψε ότι προκειμένου να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση, θα 
δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των 127 ενοριών ρουμανικής γλώσσας στην Ουκρανία και 
ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν γραπτές εγγυήσεις από τις αρχές της νέας Εκκλησίας ότι “η 
εθνικότητα και η γλώσσα θα γίνονται σεβαστά και οι Ρουμάνοι θα έχουν την ευκαιρία να 
οργανωθούν και να καλλιεργήσουν την πνευματική τους σχέση με το Ρουμανικό Πατριαρχείο”. 

 «Φυσικά, πρέπει να διαπραγματευτούμε. Αυτή η δήλωση ήταν μόλις την περασμένη 
εβδομάδα. Θα συζητήσουμε τα πάντα. είμαστε έτοιμοι, «δήλωσε ο Επιφάνιος και συνάμα 
δήλωσε σίγουρος πως η Ρουμανική Εκκλησία θα αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία των Ουκρανών. 

 Αναφερόμενος στην ιδέα της επανεξέτασης με τη συμμετοχή ιεραρχών τόσο από τη 
Μόσχα όσο και από την Κωνσταντινούπολη ως πιθανό συμβιβασμό για την επίλυση της 
κατάστασης, ο Επιφάνιος είπε «αυτό είναι εξωπραγματικό και αδύνατο» και δεν θα γίνει 
αποδεκτό από τον ουκρανικό λαό, ρίχνοντας νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης. 

 Την ίδια στιγμή οι Σερβική και Πολωνική Εκκλησία απέρριψαν την νέα ουκρανική 
εκκλησιαστική οντότητα εκκλησία, σημειώνοντας ότι οι κληρικοί της δεν είναι πραγματικά 
χειροτονημένοι. 

Άγιον Όρος. Ο “πόλεμος” Φαναρίου-Μόσχας όπως έχουμε αναλύσει και άλλες φορές έχει 
αγγίξει και το Άγιον Όρος. 

 Σε τακτική συνάντηση της Ιεράς Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας επανεξετάστηκε το ουκρανικό ζήτημα και η 
δυνατότητα των Ουκρανών της νέας Εκκλησίας να επισκέπτονται και λειτουργούν στα 
αγιορείτικα μοναστήρια. 

 Όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις, η Ιερά Κοινότητα δεν βρήκε κοινή γραμμή επί 
του θέματος. Μερικοί εκπρόσωποι, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής Μονής του Αγίου 
Παντελεήμονα, υποστήριξαν ότι απορρίπτουν συνολικά τη λεγόμενη «Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας» (OCU). 

 Από την άλλη πλευρά, αρκετά ελληνικά μοναστήρια - όπως οι Ιερές Μονές Μεγίστης 
Λαύρας, Ιβήρων, Κουτλουμουσίου και Νέα Εσφιγμένου, εξέφρασαν την αντίθετη άποψη - ότι οι 
Ουκρανοί της νέας Εκκλησίας πρέπει να γίνουν αποδεκτοί. 

 Πληροφορίες από την αθωνική πολιτεία αναφέρουν πως η Ιερά Κοινότητα αποφάσισε ότι 
αν το Οικουμενικό Πατριαρχείο παράσχει στους κληρικούς της νέας Εκκλησίας συστατικές 
επιστολές για να επισκεφθούν τα μοναστήρια, η Κοινότητα δεν θα επιβεβαιώσει με συστάσεις 
της. Μια τέτοια πρακτική έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό όταν οι εκπρόσωποι των Τοπικών 
Ορθοδόξων Εκκλησιών επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Η απόφαση της Κοινότητας σημαίνει 
πρακτικά ότι κάθε μοναστήρι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνο του εάν θα υποδεχθεί ή όχι 
εκπροσώπους της νέας ουκρανικής εκκλησίας. Και επισήμως διχασμός δηλαδή…. 

 Αντ' αυτού, θα εκδοθούν ουδέτερες συνοδευτικές επιστολές οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν σύσταση για αποδοχή των εκπροσώπων της, και στις οποίες θα επισυνάπτεται 
απλώς η επιστολή του Φαναρίου. 

 Το εκκλησιαστικό πρακτορείο Romfea πάντως έφερε στο φως κοινή δήλωση των Μονών 
που υποστηρίζουν την νέα ουκρανική εκκλησία και η οποία υποβλήθηκε στα πρακτικά της 
συνάντησης και η οποία καταγγέλλει την «ρωσική παρέμβαση» και την παραβίαση του 
καθεστώτος αυτοδιοίκησης της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα. Με όλα αυτά τα δεδομένα το 
καζάνι βράζει και το πότε θα πετάξει το καπάκι είναι απλά θέμα χρόνου… 

πηγή: https://www.pentapostagma.gr/2019/03/στα-χαρακώματα-η-ορθοδοξία-στήνονται.html 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Ukr-stratop-Oros.pdf 


