
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας είναι αυτοκέφαλη μόνο στο όνομα»

Αγιώτατε,  τα  τελευταία  σύνθετα  γεγονότα  στην  Ορθόδοξη  Εκκλησία  της  Ουκρανίας
απογοητεύουν πολύ τους πιστούς. Μπορείτε να εξηγήσετε εν συντομία, εάν υπάρχει κίνδυνος
διάσπασης στην Εκκλησία;

 

Λάβαμε από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως τον Τόμο, όχι όμως αυτόν που αναμέναμε. 

 

Αυτός ο Τόμος δεν είναι όπως τον έχουν οι Εκκλησίες: η Ρουμανική, η Ελληνική, η Σερβική, η
Ρωσική,  η  Βουλγαρική,  η  Πολωνική ή η  Αλβανική.  Αυτές  είναι  απόλυτα ανεξάρτητες  από τη
Μητέρα Εκκλησία – το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ενώ η λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία
της Ουκρανίας εξαρτάται από αυτό.

 

Που έγκειται αυτή η εξάρτηση; Πρώτον, δεν έχουμε το δικαίωμα να παρασκευάζουμε το Άγ. Μύρο.
Και η Εκκλησία που δεν έχει αυτό το δικαίωμα, δεν είναι ανεξάρτητη. 

 

Η Εκκλησία ζητά το Άγιο Μύρο από μια άλλη Εκκλησία, την ίδια την Κωνσταντινούπολη, εάν είναι
φτωχή και η ίδια δεν είναι σε θέση να παρασκευάσει το Άγιο Μύρο, διότι αυτό είναι ακριβό. 

 

Ενώ η Ουκρανική Εκκλησία το παρασκεύαζε πάντα μόνη της.  Και  τότε,  όταν ήταν μέρος του
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι το 1686. 

 

Ακόμη  και  μετά  την  προσάρτηση  της  Μητρόπολης  Κιέβου  στο  Πατριαρχείο  Μόσχας,  αυτή
παρασκεύαζε επίσης το Άγίο Μύρο στην Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

 

Δεύτερον, αυτός ο Τόμος μας απαγορεύει να έχουμε Μητροπόλεις και Ενορίες έξω από τα σύνορα
της Ουκρανίας. 

 

Στο εξωτερικό ζουν 20 εκατομμύρια Ουκρανοί και πολλοί από αυτούς είναι Ορθόδοξοι κατά το
θρήσκευμα, και θέλουν να ανήκουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. 

 

Όμως ο Τόμος τους το απαγορεύει και επισημαίνει ότι αυτοί οι Ουκρανοί πρέπει να ανήκουν στο
Πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως.  Ενώ οι  μετανάστες  από  άλλες  Εκκλησίες  –  τη  Ρωσική,  τη
Ρουμανική, την Βουλγαρική, την Σερβική, την Αντιοχειανή, ανήκει σε αυτές.

 

Γιατί προέκυψε αυτή η διάκριση;

 

Επειδή  ο  Πατριάρχης  Κωνσταντινουπόλεως  θέλει  να  αυξήσει  το  ποίμνιό  του  χάρις  στους
Ουκρανούς, όπως το πράττει ακριβώς και μέσω των ελληνικών Εκκλησιών. 

 

Γενικώς, αυτός θέλει να υπαχθεί σε αυτόν όλη η Ορθόδοξη μετανάστευση. Αλλά άλλες τοπικές
εκκλησίες το απέρριψαν. 



 

Γιατί  η  Ουκρανική  Εκκλησία  πρέπει  να  παραδώσει  το  ποίμνιό  της  στον  Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως; 

 

Επιπλέον, οι ίδιοι οι πιστοί είναι εναντίον [τέτοιου σεναρίου – σύνταξη]. Η θέση μας είναι [να
υπάρχει]  ελευθερία  επιλογής:  αν  θέλετε  να  ανήκετε  στο  Πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως,
μπορείτε να ανήκετε. Αλλά ο Τόμος μας αναγκάζει να παραδώσουμε με ζόρι το ποίμνιό μας που
βρίσκεται στο εξωτερικό.

 

Τρίτον, μια αυτοκέφαλη Εκκλησία πρέπει να επιλύει όλα τα προβλήματά της στις δικές της Ιερές
Συνόδους, στις Συνόδους Ιεραρχίας και Τοπικές. 

 

Ενώ για μας έγραψαν στον Τόμο ότι τα προβλήματα που προκύπτουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη
Εκκλησία θα τα λύνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

 

Αυτό εγείρει  το  ερώτημα:  Σε  τι  έγκειται  λοιπόν η αυτοκεφαλία μας;  Ως εκ τούτου,  εμείς  δεν
θέλουμε μια τέτοια αυτοκεφαλία.

 

Γιατί,  λοιπόν,  πριν  από  την  Ενωτική  Σύνοδο  δεν  ήταν  δυνατόν  να  διευκρινισθούν  όλες  οι
λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις, γιατί συμφωνήσατε να δημιουργηθεί μια τέτοια Εκκλησία;

 

Στη Σύνοδο στις 15 Δεκεμβρίου ενημερωθήκαμε ότι ο Τόμος θα παραδοθεί στις 6 Ιανουαρίου 2019.

 

Αλλά το περιεχόμενό του δεν αποκαλύφθηκε. Αν ήξερα ότι ο Τόμος θα είναι ακριβώς τέτοιος, τότε
θα τον είχα αρνηθεί.

 

Και  τώρα τι  συμβαίνει;  Από τη μία πλευρά,  φέρεται  ότι  έχουμε λάβει  τον Τόμο και  κυριαρχεί
ευφορία, αλλά πολλοί πιστοί δεν γνωρίζουν καν τι γράφει στον Τόμο. 

 

Και  αν  θα  καταλάβαιναν  ότι  βρεθήκαμε  στην  ίδια  θέση  ως  προς  το  Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως όπως η Μητρόπολη Κιέβου του Πατριαρχείου Μόσχας ως προς τη Μόσχα,
τότε δεν θα υπήρχε ευφορία.

 

Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δεν έχουμε την ανεξάρτητη Εκκλησία;

 

Δεν έχουμε.  Είναι  αυτοκέφαλη μόνο στο όνομα,  άλλωστε,  στην πραγματικότητα,  η Ουκρανική
Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει τα δικαιώματα μιας ανεξάρτητης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας.

 

Όμως, από την Κωνσταντινούπολη και από την ηγεσία της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
ακούγονται δηλώσεις ότι αυτή είναι μια προσωρινή κατάσταση και ότι κάποτε η Ουκρανική
Εκκλησία θα γίνει εντελώς αυτοκέφαλη, ακόμη και θα έχει έναν Πατριάρχη.



 

Θα  ήθελα  να  υπενθυμίσω  τις  διαπραγματεύσεις  με  τον  ίδιο  τον  Μητροπολίτη  [Γαλλίας]  κ.
Εμμανουήλ κατά την περίοδο της προεδρίας του Βίκτορ Γιούστσενκο [2005-2010 – σύνταξη]. 

 

Μας πρότειναν τότε μια συμφωνία. Το περιεχόμενό της ήταν το εξής: εμείς γινόμαστε ένα μέρος
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως η Εκκλησία της Κρήτης.

 

Τότε είπα ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν θα υπαχθούμε. Και απορρίψαμε αυτήν την πρόταση. 

 

Και  τώρα  αυτοί  έκρυψαν  από  εμάς  ότι  στον  Τόμο  θα  είναι  σχεδόν  το  ίδιο.  Στην  αρχή
πραγματοποίησαν  την  Σύνοδο,  και  στη  συνέχεια  έδωσαν  τον  Τόμο,  πρακτικά  με  τις  ίδιες
διατυπώσεις που προτάθηκαν νωρίτερα.

 

Το 2008 ρώτησα τον Μητροπολίτη κ. Εμμανουήλ, πότε θα λάβουμε την αυτοκεφαλία. Και αυτός
είπε: «Λοιπόν, ίσως σε ένα χρόνο, ή ίσως σε πέντε ή δέκα χρόνια...». Τότε εγώ σκέφτηκα: «Ίσως
και μετά από εκατό χρόνια;»

 

Το ίδιο τώρα με τις υποσχέσεις σχετικά με το Πατριαρχείο της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας:
ίσως κάποτε θα γίνει, και ίσως ποτέ...

 

Δηλαδή, εξαπατήσαν τους Ουκρανούς;

 

Ναι, μας εξαπάτησαν.

 

Στον Καταστατικό Χάρτη της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπάρχει μια διάταξη (I.4) ότι
τα μέλη της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι οι Ορθόδοξοι πολίτες που διαμένουν εντός
συνόρων της Ουκρανίας. Αλλά αν, ας το πούμε, ο Θεός φυλάξοι, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω
ρωσικής επιθετικότητας και πολεμικών δραστηριοτήτων η έδαφος της Ουκρανίας θα αρχίσει να
μειώνεται, τότε αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία θα αρχίσει αυτόματα να μειώνεται;

 

Ναι.

 

«Ο Ποροσένκο είχε τα δικά του συμφέροντα»

Αγιώτατε, μπορείτε να μας πείτε, ποιος είχε την πρωτοβουλία για τη λήψη της αυτοκεφαλίας
κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Πέτρο Ποροσένκο; Άλλωστε, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
το περασμένο έτος έγιναν τόσο γρήγορα και επιβεβλημένα, ώστε ορισμένοι να θεωρήσουν και
σήμερα ότι αυτό ήταν ένα καθαρά πολιτικό σχέδιο του πρώην αρχηγού του Κράτους.

 

Η πρωτοβουλία για την αυτοκεφαλία άνηκε στην ίδια την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν
το  1991  πραγματοποιήσαμε  την  Τοπική  Σύνοδο,  υποβάλαμε  αίτηση  στον  Πατριάρχη  Μόσχας,
επειδή  εκείνη  τη  στιγμή  ήμασταν  ένα  μέρος  της  Ρωσικής  Ορθόδοξης  Εκκλησίας.  Αλλά  μας
αρνήθηκαν.



Στη συνέχεια, απευθυνθήκαμε προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, γιατί μέχρι το τέλος του
ΙΖ΄ αιώνα η Μητρόπολη Κιέβου ήταν ένα μέρος του. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας είπε:
«Ας απευθυνθεί πρώτα ο Πρόεδρος». Αρχίσαμε να ζητάμε τους Προέδρους. Και αυτοί απευθύνανε.
Στη  συνέχεια,  μας  πρότειναν  μια  νέα  συμφωνία:  πρώτα  να  ενωθείτε,  και  στη  συνέχεια  θα
μιλήσουμε.

 

Και όταν Πρόεδρος έγινε ο Πέτρο Ποροσένκο, τότε αυτός άρχισε να αγωνίζεται ενεργά για την
αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Ο ίδιος συναντήθηκε με τον Πατριάρχη, οι εκπρόσωποί
του ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη, απευθύνθηκε και η Βερχόβνα Ράντα. 

 

Δηλαδή, ο καθένας κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την παραλαβή αυτής της Αυτοκεφαλίας. Αλλά
θα επαναλάβω και πάλι: κανείς από την πλευρά μας δεν ήξερε τι θα γράφει στον Τόμο.

 

Όμως ήδη το καλοκαίρι του 2018 υπήρχαν αμφιβολίες για το πότε θα ληφθεί ο Τόμος – μέχρι το
τέλος του έτους ή στην αρχή του τρέχοντος. Έλεγαν ότι μπορεί να τον παραχωρήσουν και μετά
τις προεδρικές εκλογές. Τι συνέβαλε σε μια τέτοια ταχεία εξέλιξη των γεγονότων;

 

Συνέβαλε στο γεγονός ότι ο Πατριάρχης Μόσχας δεν πήγε στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, η οποία
έλαβε χώρα το 2016. Όχι μόνο δεν πήγε αυτός ο ίδιος, αλλά κούνησε επίσης τις Εκκλησίες της
Αντιόχειας, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας. 

 

Και αυτό ώθησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να αναγνωρίσει την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία
ως Αυτοκέφαλη, αυτό το γεγονός έδωσε την ώθηση.

 

Αλλά αυτό, για κάποιο λόγο, συνέβη πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ως εκ τούτου, αυτό δίνει
την βάση στο να λέγεται ότι υπήρχαν και πολιτικά κίνητρα.

 

Φυσικά, ο Ποροσένκο είχε τα δικά του συμφέροντα. Επειδή η Ουκρανία περίμενε τον Τόμο για την
Αυτοκεφαλία, η Εκκλησία μας ζούσε με αυτό το όνειρο. 

 

Και ο Ποροσένκο πάνω σε αυτό το κύμα σκεφτόταν ότι θα επιτύχει τον Τόμο και με αυτόν θα
αυξήσει το κύρος του αρχηγού του Κράτους στις εκλογές. Και αυτός [ο Τόμος] του αύξησε τα
ποσοστά του.

 

«Ο Κύριλλος ζήτησε να μην είναι Προκαθήμενος ο Φιλάρετος. Αυτό συνέπιπτε με τα
συμφέροντα της Κωνσταντινουπόλεως»

Και  ποιος  από  τους  Επισκόπους  της  Ουκρανικής  Ορθόδοξης  Εκκλησίας  του  Πατριαρχείου
Κιέβου συμμετείχε άμεσα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων; Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος
συμμετείχε;

 

Τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματός μου τις διεξήγαγε ο Αρχιεπίσκοπος Ευστράτιος (Τσερνίγιβ και
Νίζιν, τώρα ο αναπληρωτής Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας σε θέματα
εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων – σύνταξη). 



 

Αλλά και εγώ ο ίδιος είχα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη κ. Εμμανουήλ αρκετές φορές. Και του
έλεγα  για  τις  συμφωνίες  μας.  Αυτός  άκουγε  και  έλεγε  ότι  πρώτα  πρέπει  να  εισέλθουμε  στο
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και μετά, αφού θα αποδοθεί ο Τόμος και θα αποκτήσουμε την
αυτοκεφαλία, φαίνεται ότι θα λάβαμε το δικαίωμα της πλήρης ανεξαρτησίας.

 

Δηλαδή, ο σημερινός Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας Μητροπολίτης
κ. Επιφάνιος δεν έλαβε καθόλου μέρος σε αυτές τις συνομιλίες;

 

Καθόλου. Αυτός με συνόδευε σε μερικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο. Και όταν ο Ποροσένκο μου
είπε ότι η προϋπόθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη για την απονομή του Τόμου ήταν να μην
υποβάλλω  την  υποψηφιότητά  για  τον  Προκαθήμενο  της  Εκκλησίας,  τότε  εγώ  πρότεινα  τον
Επιφάνιο.

 

Γιατί προέκυψε μια τέτοια συμφωνία; Με τι τεκμηριωνόταν αυτό;

 

Επειδή  στο  Πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως  έπρεπε  να  εισέλθει  Μητρόπολη  και  όχι
Πατριαρχείο. Πατριαρχείο δεν μπορεί να είναι ένα μέρος μιας άλλης Εκκλησίας. 

 

Και  ο  Οικουμενικός  Πατριάρχης  χρειαζόταν  την  Ουκρανική  Εκκλησία  να  γίνει  μέρος  του
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

 

Διότι εάν εγώ θα είχα υποβάλλει την υποψηφιότητά μου ως Πατριάρχης, τότε αυτή η Εκκλησία θα
έπρεπε να γίνει Πατριαρχείο.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ίδιος ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος μίλησε προσωπικά εναντίον
της υποψηφιότητάς σας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Βαρθολομαίο, ζήτησε να μην
γίνετε σε καμία περίπτωση ο επικεφαλής της αυτοκέφαλης Εκκλησίας.

 

Γνωρίζω ότι όταν ο Κύριλλος συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στις 31 Αυγούστου
(πέρυσι), είχε τρις στόχους. 

 

Ο  πρώτος  ήταν  να  συμφωνηθεί  να  μην  δοθεί  από  τον  Οικουμενικό  Πατριάρχη  ο  Τόμος  περί
Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Εκκλησία. 

 

Εάν δεν πετύχει αυτό, τότε η δεύτερη επιλογή: να καθυστερήσει η παροχή του Τόμου μέχρι και
μετά τις προεδρικές εκλογές. Θεωρούσαν ότι ο νέος αρχηγός του Κράτους δεν θα αγωνιστεί γι’
αυτό. 

 

Όταν απορρίφθηκε και αυτή η επιλογή, τότε ο Κύριλλος ζήτησε ο Προκαθήμενος της αυτοκέφαλης
Εκκλησίας να μην είναι ο Πατριάρχης Φιλάρετος.  Αυτό συνέπεσε με τα συμφέροντα τόσο της
Κωνσταντινουπόλεως όσο και της Μόσχας.



 

Γιατί ο Βαρθολομαίος τάχθηκε κατά της υποψηφιότητάς σας;

 

Επειδή στην Κωνσταντινούπολη μας ρωτήσανε άμεσα, τι  θα λάβουν από αυτόν τον Τόμο. Εγώ
απάντησα:  «Εάν  η  Ουκρανική  Εκκλησία  θα  γίνει  αυτοκέφαλη,  τότε  θα  έχετε  ειρήνη  στις
Ορθόδοξες  Εκκλησίες.  Δεν  θα  υπάρχει  πάλη μεταξύ  Μόσχας  και  Κωνσταντινουπόλεως  για  το
πρωτείο». 

 

Διότι  στο τέλος,  η  Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία  θα μειωθεί.  Αλλά αυτοί  ήθελαν να  έχουν την
Ουκρανική Εκκλησία υπό την επιρροή τους. 

 

Και γι’ αυτό έκαναν τέτοια επιλογή ώστε να με απωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο. Εξάλλου, δεν
μπορούσαν να επιτρέψουν η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας να έχει ως τον επικεφαλής της
τον Πατριάρχη.

 

«Ο Επιφάνιος κάνει τα πάντα για να γίνει διαίρεση»

 

Κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  της  αυτοκεφαλίας,  η  Κωνσταντινούπολη  έλαβε  το
Σταυροπήγιο στον Ι. Ναό του Αγ. Ανδρέα στο Κίεβο. Λέγεται ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο
διεκδικεί και μερικά άλλα ιστορικά κτίρια στην Ουκρανία.

 

Όλα αυτά τα γεγονότα δείχνουν ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως θέλει να επηρεάζει την
Ουκρανική Εκκλησία, δηλαδή να την βάλει σε εξάρτηση. 

 

Ήθελαν όχι μόνο τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, αλλά υπήρχαν και σχέδια για το Λβιβ, ούτως
ώστε να υπάρχει και εκεί το Σταυροπήγιο. Σαν να μην ήταν αρκετό αυτό, τώρα απαιτούν από τον
Μητροπολίτη Επιφάνιο να καταστήσει έναν Έλληνα ως βοηθό Επίσκοπό του.

 

Στην πραγματικότητα, έναν «επιβλέποντα»;

 

Ναι, έναν παρατηρητή. Και αυτός θα μεταφέρει αυτά που ζητά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ
στην Κωνσταντινούπολη θα αναφέρει τι συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 

 

Αυτή είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι εμείς δεν είμαστε μια αυθεντικά αυτοκέφαλη Εκκλησία.

 

Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Τελικά, σήμερα όλα φαίνονται έτσι, ότι στην αρχή κάνανε περιοδείες με
τον Τόμο, ήταν ευχαριστημένοι, και μόλις τώρα είδαν το φως τους. Τώρα εσείς δημιουργείτε μια
πολύ κακή εικόνα – ενός σχισματικό, ενός ατόμου που μπορεί να καταστρέψει τη νέα Εκκλησία.

 

Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν έκανα σχίσμα και δεν θα το κάνω. Επειδή το Πατριαρχείο Κιέβου είναι
ένας κορμός που έχει ρίζες βαθιές. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας είναι ένας μικρός



κλάδος σε αυτόν τον κορμό. 

 

Μπορεί ένας κορμός να χωριστεί από τον κλάδο; Δεν μπορεί. Αλλά εμείς δεν θέλουμε ούτε να
χωρίζεται ο κλάδος από τον κορμό. Ως εκ τούτου, δεν θέλουμε καμία διαίρεση. Ενώ ο Επιφάνιος
κάνει τα πάντα για να γίνει αυτή η διαίρεση.

 

Τι κάνει; Αυτός εξανάγκασε όλες τις Μητροπόλεις να κάνουν μεταγραφή των Καταστατικών τους
Χαρτών του Πατριαρχείου Κιέβου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 

 

Και τώρα γίνεται η διαδικασία μεταγραφής των Ενοριών. Γιατί; Για να εξαφανισθεί το Πατριαρχείο
Κιέβου.

 

Αλλά αυτό θα έπρεπε να εξαφανισθεί εν όψει δημιουργίας της ενιαίας αυτοκέφαλης Εκκλησίας.

 

Αυτές  είναι  οι  προθέσεις  του  Πατριαρχείου  Κωνσταντινουπόλεως,  ούτως  ώστε  η  Ορθόδοξη
Εκκλησία της Ουκρανίας να εξαρτάται πλήρως από τον εαυτό του. 

 

Γι’ αυτό ενδιαφέρεται  και  ο Επιφάνιος.  Επειδή μετά την εξαφάνιση του Πατριαρχείου Κιέβου,
αυτός  θα  γίνει  ο  μόνος  ηγέτης  της  Ουκρανικής  Εκκλησίας,  αν  και  υπό  την  επίβλεψη  της
Κωνσταντινουπόλεως.

 

Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι  το Πατριαρχείο Κιέβου δεν υπήρχε στην Ουκρανία. Επειδή, όπως
λένε, αυτό ήταν μια δομή την οποία δεν αναγνώριζε κανείς.

 

Είμαστε επίσημα εγγεγραμμένοι: υπάρχει Πατριάρχης, υπάρχουν Επίσκοποι, Ενορίες.

 

Και η δική σας Μητρόπολη του Κιέβου έχει μεταγραφεί;

 

Όχι.

 

Αυτή είναι η μοναδική Μητρόπολη που δεν έχει μεταγραφεί;

 

Υπάρχουν ακόμα μερικές. Δεν μπορώ να πω ακριβώς... Δηλαδή, το ενδιαφέρον για την εξαφάνιση
του Πατριαρχείου Κιέβου υπάρχει επίσης εκ μέρους του Μητροπολίτη Επιφανίου. 

 

Και αυτός εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα καταφέρει να μας εξαφανίσει.

 

Οι  πιστοί  ανησυχούν  ειλικρινά,  ότι  αυτή  η  σύγκρουση  είναι  καταστροφική,  συλλέγουν  ήδη
υπογραφές  και  εκκλήσεις  για  την  υποστήριξη  της  ενιαίας  Ορθόδοξης  Εκκλησίας  της
Ουκρανίας.



 

Γνωρίζω ότι τώρα στις Μητροπόλεις διεξάγονται συγκεντρώσεις, όπου επιστρατεύονται όχι για την
ενιαία Εκκλησία, αλλά για την εξαφάνιση του Πατριαρχείου Κιέβου.

 

Αγιώτατε, αυτό δεν είναι απλώς θέμα τυπικής εξαφάνισης. Εδώ είναι η ερώτηση όσον αφορά τη
στάση των πιστών. Αυτοί είναι  απογοητευμένοι  από τα γεγονότα, ακόμη και  οι δωρητές   με
επιρροή δηλώνουν την απροθυμία τους να στηρίξουν την Εκκλησία στην οποία λαμβάνουν χώρα
τέτοια γεγονότα.

 

Τα ίδια γεγονότα έλαβαν χώρα το 1992. Τότε ήταν ακόμα χειρότερα. Αλλά από το μικρό κόκκο
σινάπεως, όταν απέμεινα με έναν μόνο Επίσκοπο τον Ιάκωβο Μπόιτσουκ, δημιουργήσαμε αυτό το
μεγάλο Πατριαρχείο, στον οποίο δόθηκε ο Τόμος. Όπως και τώρα. 

 

Ο  χρόνος  υπάρχει.  Και  από  αυτό  το  Πατριαρχείο  Κιέβου  και  πάλι  θα  μεγαλώσει  μια  μεγάλη
Εκκλησία. 

 

Επειδή ο καθένας θα δει ότι η Μητρόπολη Κιέβου του Πατριαρχείου Μόσχας υπηρετεί τη Μόσχα,
και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας την Κωνσταντινούπολη, ενώ το Πατριαρχείο Κιέβου,
έστω και μικρό, αυτό υπηρετεί τον λαό της Ουκρανίας. 

 

Και όταν θα δουν αυτήν την αλήθεια, τότε θα αρχίσουν να έρχονται σε μας. Δεν υπάρχει άλλος
δρόμος.

 

Έχετε μιλήσει γι’ αυτό με τον Μητροπολίτη Επιφάνιο;

 

Αυτός δεν συναντιέται μαζί μου.

 

 

 

 

Αλλά πρόσφατα τον έχετε χαιρετήσει στα ονομαστήριά του...

 

Μα δεν θα μιλήσω γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Για έξι μήνες αυτός συναντήθηκε
μαζί μου μερικές μόνο φορές. Αλλά και τότε μιλούσαμε «περί καιρού», και όχι περί υποθέσεων.

 

Θεωρείτε  το  λάθος  σας  το  να  υποδείξετε  τον  Μητροπολίτη  Επιφάνιο  στην  θέση  του
Προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας;

 

Το λάθος μου είναι μεγάλο. Το ομολογώ. Αλλά το κύριο λάθος μου δεν έγκειται σε αυτό, αλλά στο
ότι λάβαμε τον Τόμο Αυτοκεφαλίας που δεν είναι όπως θα έπρεπε. 

 



Επειδή αν είχαμε λάβει έναν τέτοιο Τόμο, όπως οι άλλες Εκκλησίες, τότε αυτή η πολιτική δεν θα
υπήρχε.

 

«Ο Επιφάνιος βρήκε δικηγόρους, οι οποίοι μελέτησαν το πώς τα χρήματα του Πατριαρχείου
Κιέβου να μεταφερθούν σ’ αυτόν»

Αφού συνειδητοποιήσατε ότι ο Τόμος δεν είναι όπως πρέπει, ο Πέτρο Ποροσένκο εντάχθηκε
στην  εκτόνωση  της  κατάστασης;  Τελικά,  αυτός  θα  έπρεπε  να  ενεργεί  ως  ο  εγγυητής  των
συμφωνιών.

 

Όχι. Αυτός είχε ήδη αποχωρήσει από αυτό. Όσο μπορώ να ξέρω, αυτός δεν ήθελε τον Επιφάνιο για
Προκαθήμενο,  αλλά  τον  Μητροπολίτη  Συμεών  της  Βίννιτσα  [ένας  από  τους  Επισκόπους  της
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο οποίος πέρασε στην Ορθόδοξη
Εκκλησίας της Ουκρανίας – σύνταξη]. 

 

Και τώρα προσέξτε το ότι  όταν οι Επίσκοποι  ψήφιζαν στο δεύτερο γύρο, ουσιαστικά τους δύο
υποψηφίους, τότε 36 Επίσκοποι ψήφισαν τον Επιφάνιο, και τον Συμεών – 28. 

 

Δηλαδή, ποιοι ήταν αυτοί οι 28; 2 – Μοσχοβίτες, 13 – από την Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη
Εκκλησία, και 13 Επισκόπους από το Πατριαρχείο Κιέβου. 

 

Γιατί  οι  εν  λόγω  Επίσκοποι  ψήφισαν  τον  υποψήφιο  από  το  Πατριαρχείο  Μόσχας;  Επειδή  ο
Ποροσένκο είχε κάνει τη δουλειά του.

 

Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι Επίσκοποι πληρώθηκαν για να ψηφίσουν; Ακόμη ακούστηκε και
ένα ποσό των 20 χιλιάδων δολαρίων.

 

Άκουσα ότι κάποιοι από τους Επισκόπους πληρώθηκαν με 20 χιλιάδες δολάρια. Αλλά, αν είναι
αλήθεια ή όχι – δεν μπορώ να αποφανθώ.

 

Κάποτε, η αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας κόστισε το Πολωνικό Κράτος 3 εκατομμύρια
ζλότι.  Κατά  τη  γνώμη σας,  το  Πατριαρχείο  Κωνσταντινουπόλεως  είχε  πληρωθεί  με  κάποια
χρήματα για τον Τόμο μας; Υπάρχει κάποιο μυστικό μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Κιέβου
και του Φαναρίου;

 

Δεν μπορώ να πω γι’ αυτό, γιατί δεν ξέρω.

 

Αλλά γιατί  δεν  δημοσιεύονται  τα  έγγραφα  και  τα  πρωτόκολλα της  Ενωτικής  Συνόδου;  Μα
ακόμη και σήμερα δεν είναι γνωστό, ποιος ήταν παρών σ’ αυτήν, ποια ήταν η συζήτηση, πώς
διεξήχθη η ψηφοφορία.

 

Επειδή αυτή ήταν η Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Και όλα τα έγγραφα αυτά
μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Και εδώ δεν υπάρχει τίποτα.



 

Μπορούμε να πούμε ότι  ο  Μητροπολίτης Επιφάνιος  εκλέχθηκε μόνο με την επιμονή και  το
κύρος σας. Εξάλλου, όσο αυτό είναι γνωστό, ο Μητροπολίτης Επιφάνιος είχε λίγη υποστήριξη
μεταξύ της Ιεραρχίας της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου, τον
ζηλεύαν γιατί σε πολύ νεαρή ηλικία είχε κάνει τέτοια ταχεία εκκλησιαστική καριέρα.

 

Είναι αλήθεια ότι ο Επιφάνιος έγινε ο Προκαθήμενος μόνο και μόνο λόγω της επιμονής μου. 

 

Εάν δεν θα ήθελα εγώ, τότε αυτός δεν θα γινόταν ποτέ ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της Ουκρανίας. Αυτό είναι εκατό τοις εκατό αλήθεια.

 

Γιατί λοιπόν σας πρόδωσε;

 

Και γιατί ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό;

 

Δεν υπάρχει ακόμη κάποιος τρόπος να έρθετε σε επαφή μαζί του; Είστε έτοιμος να συναντηθείτε
με τον Μητροπολίτη Επιφάνιο και να συζητήσετε μαζί του αυτή την κατάσταση;

 

Το ήθελα και το θέλω. Οι όροι όμως είναι οι εξής: ανεξαρτησία από την Κωνσταντινούπολη.

 

Αλλά αυτό μάλλον ανήκει στις δυνατότητες του Επιφανίου;

 

Αν ο Επιφάνιος βάδιζε μαζί μου σε αυτόν τον δρόμο – πλήρη ανεξαρτησία από τη Μόσχα και από
την  Κωνσταντινούπολη,  τότε  εμείς  θα  καθοδηγούμασταν  μόνο  από  τα  συμφέροντα  της
ανεξάρτητης  Ουκρανικής  Εκκλησίας,  καθώς  και  από  τα  συμφέροντα  του  Κράτους  μας.

Γιατί ο Επιφάνιος πτοήθηκε απ’ αυτό;

 

Ο Επιφάνιος μου είπε ευθέως, ότι αυτό δεν εξαρτάται απ’ αυτόν.

 

Και από ποιον εξαρτάται τότε;

 

Σωστό: και εδώ προκύπτει η ερώτηση – από ποιον; Επειδή, εφόσον εγώ είμαι ο Προκαθήμενος,
τότε δεν μπορώ να πω ότι «δεν εξαρτώνται όλα από μένα». 

 

Όλες οι εκκλησιαστικές υποθέσεις εξαρτώνται απ’ αυτόν. Και αν δεν εξαρτώνται απ’ αυτό, τότε από
ποιον εξαρτάται αυτό;

 

Ποιος τον επηρεάζει: η Κωνσταντινούπολη, κάποιος από την ουκρανική πολιτική ή ίσως κάποια
μεγάλη επιχείρηση;



 

Δεν θέλω να αποκαλύψω όλες αυτές τις λεπτομέρειες.

 

Γιατί;

 

Ξέρω, ποιος τον επηρεάζει.

 

Να μας υποδείξετε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να ψάχνουμε... Επηρεάζουν κάποιοι ολιγάρχες;

 

Επηρεάζουν. Και όχι μόνο οι ολιγάρχες. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό γιατί αυτό θα μας φέρει
σε διένεξη. Ενώ εμείς πρέπει ακόμα να σκεφτόμαστε την ενότητα. 

 

Πρέπει να οικοδομήσουμε στην Ουκρανία μια ενιαία τοπική Εκκλησία. Και αν ρίχνουμε ο ένας
στον άλλο βρωμιά, τότε δεν θα μπορέσουμε να συναντηθούμε.

 

Αλλά τώρα δημιουργείται μια παράξενη κατάσταση. Υποστηρίζετε ότι πριν από την Ενωτική
Σύνοδο υπήρχαν ορισμένες συμφωνίες με τον Επιφάνιο για τη διπλή κυβέρνηση της Εκκλησίας.
Εσείς επρόκειτο να μείνετε επίτιμος Πατριάρχης και να ασχολείστε με τις εσωτερικές υποθέσεις,
και  ο  Μητροπολίτης  Επιφάνιος  να  εκπροσωπεί  την  Εκκλησία  στο  εξωτερικό.  Ενώ  ο
Μητροπολίτης Επιφάνιος λέει, ότι δεν υπήρχαν καθόλου συμφωνίες και, όπως ισχυρίζεται, δεν
γνωρίζει τίποτα γι’ αυτές. Ποιος λέει ψέματα;

 

Η υπόθεση είναι ότι γι’ αυτό μιλήσαμε με τον πρώην Πρόεδρο παρουσία του Επιφανίου ακόμη πριν
την Σύνοδο. 

 

Και ο Πρόεδρος μου είπε: «Λοιπόν, εσείς θα κυβερνάτε την Εκκλησία, όπως την κυβερνάτε τώρα,
και ο Επιφάνιος θα εκπροσωπεί την Εκκλησία στο εξωτερικό».

 

Ίσως εκείνη την στιγμή περίμενε ότι δεν θα εκλέξουν τον Επιφάνιο, και γι’ αυτό σας υποσχέθηκε
κάτι τέτοιο;

 

Αυτός [ο Πέτρο Ποροσένκο – σύνταξη] ήθελε τον Συμεών. Και όταν έβαλα τον Επιφάνιο, τότε
ζήτησε ο αναπληρωτής Προκαθήμενος να  γίνει  ο  Συμεών.  Και  όλα αυτά έγιναν παρουσία  του
Επιφανίου. Και αυτός τα άκουσε όλα αυτά.

 

Αλλά το ότι σας άφησε όχι μόνο ο Επιφάνιος. Έφυγαν πολλοί Επίσκοποι, ιδιαίτερα ο Ευστράτιος
(Zorya),  ο  οποίος  τώρα  υποστηρίζει  ενεργά  την  Ορθόδοξη  Εκκλησία  της  Ουκρανίας.  Γιατί
συνέβη αυτό ότι πραγματικά μείνατε μόνος σας;

 

Ο Ευστράτιος (Zorya) ήθελε να επηρεάζει. Μαζί μου δεν μπορούσε να επηρεάζει. Έκανε ό, τι του
έλεγα. Ακόμα και όταν μίλησε στην τηλεόραση ή παραχώρησε μια συνέντευξη. 



 

Προηγουμένως, αυτός συντόνιζε μαζί μου όλη τη γενική κατεύθυνση. Αλλά πάντα ήθελε το δικό
του. Γι’ αυτό πέρασε πολύ γρήγορα [στον Επιφάνιο – σύνταξη]. Δεν ξέρω, φυσικά, ποιες είναι οι
σχέσεις μεταξύ τους.

 

Όσο για τους άλλους Επισκόπους που επίσης προσχώρησαν στον Επιφάνιο, αυτό συνέβη για έναν
λόγο: εγώ είμαι 90 ετών. 

 

Ο καθένας σκέφτεται: «Σύντομα θα πεθάνει... Λοιπόν, ας ζήσει δύο, τρία ή πέντε χρόνια ακόμη.
Και  τότε  τι;  Εμείς  είμαστε  νέοι.  Με  ποιον  θα  μείνουμε;  Πρέπει  να  κολλήσουμε  σε  κάποιον
νεότερο». Και  αυτές είναι  οι  σκέψεις  που έχουν επηρεάσει πολλούς ανθρώπους.  Αυτό είναι  το
πρώτο.

 

Το δεύτερο. Οι υπάλληλοι της διοίκησης του Ποροσένκο παρέμειναν και αυτοί επηρεάζουν τους
τόπους.

 

Προς το παρόν...

 

Αλλά «προς το παρόν» έχουν συμβεί τα πάντα. Επειδή πριν τις προεδρικές εκλογές, η Διοίκηση
επηρέαζε εντόνως. Οι Επίσκοποι καθοδηγούνταν από το μέλλον τους. Δεν είδαν το μέλλον τους
μαζί μου.

 

Τώρα  οι  Επίσκοποι  επικαλούνται  και  έναν  ακόμη  λόγο:  λένε,  ότι  αυτοί  ήταν  οικονομικά
εξαρτημένοι  από  το  Πατριαρχείο  Κιέβου,  ενώ  τώρα  έχουν  γίνει  αυτοτελείς  επικεφαλής  και
διαχειριστές των μητροπολιτικών τους οικονομικών πόρων.

 

Αυτό  δεν  είναι  αλήθεια.  Από  οικονομική  άποψη,  κάθε  Μητρόπολη  είναι  ανεξάρτητη.  Οι
Μητροπόλεις  πρέπει  να συμβάλλουν στη διατήρηση του Πατριαρχείου,  αλλά εγώ δεν ζητούσα
αυτές τις συνεισφορές.

 

Σε μια συνέντευξη, ο Μητροπολίτης Επιφάνιος παραπονέθηκε ότι εσείς ελέγχετε τα οικονομικά
των  Ι.  Ναών  του  Κιέβου.  Και  υποτίθεται  ότι  γι’ αυτό  υπάρχει  έλλειψη  κεφαλαίων  στην  Ι.
Μητρόπολη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

 

Το ότι εγώ ελέγχω τα κεφάλαια του Πατριαρχείου Κιέβου είναι αλήθεια. Αλλά εγώ δεν ελέγχω τα
κεφάλαια των Ενοριών. 

 

Οι Ενορίες της πόλης του Κιέβου κάνουν εισφορές στο Πατριαρχείο, όχι όμως όλες οι Ενορίες. 

 

Επειδή,  αν μια Ενορία είναι  φτωχή,  τότε κανείς  δεν απαιτεί  να το κάνει.  Ενώ το Πατριαρχείο
Κιέβου έχει τα έξοδά του για την ύπαρξή του. Και ο Επιφάνιος θέλει να λάβει αυτά τα κεφάλαια.

 



Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι ήρθαν σε σας και ζήτησαν να μεταφέρετε τους λογαριασμούς του
Πατριαρχείου Κιέβου;

Ο Επιφάνιος βρήκε δικηγόρους που μελετούσαν το ερώτημα αν τα κεφάλαια του Πατριαρχείου θα
μπορούσαν να μεταφερθούν σε αυτόν. Οι δικηγόροι το μελέτησαν και είπαν ότι μέχρι να υπάρξει η
υπογραφή  του  Πατριάρχη,  είναι  αδύνατο  να  γίνει  αυτό.  Ως  εκ  τούτου,  αυτός  θέλει  τώρα  να
εξαφανίσει το Πατριαρχείο Κιέβου για να πάρει τα χρήματα.

 

«Ο Ποροσένκο έχει σταματήσει όλες τις σχέσεις του μαζί μου... Ο Ζελένσκι ξέρει τι χρειάζεται
η Ουκρανία»

 

Μήπως κάποιος από τους πολιτικούς προσπαθούσε να γίνει μέσο επικοινωνίας μεταξύ εσάς και
του Επιφανίου;

 

Όχι, δεν υπήρχαν τέτοιοι.

 

Και εσείς, για παράδειγμα, δεν έχετε απευθυνθεί στον Πέτρο Ποροσένκο;

Όταν ο Ποροσένκο ολοκλήρωσε τις περιοδείες του με τον Τόμο, τότε σταμάτησε όλες τις σχέσεις
του μαζί μου.

 

Και κανείς από την πρώην Διοίκηση του Προέδρου Ποροσένκο δεν απευθυνόταν σε σας;

 

Όχι. Αυτοί συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχω εγώ...

Ο νέος Πρόεδρος συναντήθηκε μαζί μου. Τον συνεχάρησα. Αυτός απάντησε στα συγχαρητήριά μου
– έχουμε κανονικές σχέσεις μαζί του.

 

Τι εντύπωση είχατε σχετικά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

 

Ενεργητικός. Και ξέρει τι χρειάζεται η Ουκρανία. Ελπίζω ότι αυτός θα μπορέσει να αλλάξει τη
χώρα προς το καλύτερο.

 

Δηλαδή, δεν θεωρείτε την εκλογή του ως καταστροφή για τη χώρα;

 

Δεν τη θεωρώ.

 

Του ζητήσατε κάποια βοήθεια στην επικοινωνία με τον Επιφάνιο;

 

Αυτή η ερώτηση δεν τέθηκε.

 

Και η νέα Διοίκηση για αυτές τις λίγες εβδομάδες δεν ενδιαφέρθηκε για τις διαδικασίες στην
Ορθόδοξη  Εκκλησία  της  Ουκρανίας;  Δεν  προσπάθησαν  να  τους  κατά  κάποιον  τρόπο



επηρεάσουν;

 

Τώρα δεν το έχουν στο νου τους. Τώρα όλοι είναι απασχολημένοι με τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

 

Δεν  θα  σας  πείραζε  αν  η  νέα  Διοίκηση  θα  συνέβαλε  στην  επίλυση  της  σύγκρουσης  στην
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας;

 

Η θέση μου είναι η εξής: η Εκκλησία μόνη της πρέπει να λύνει τις δικές της υποθέσεις. Και αυτή
πρέπει να υποστηρίζει το Ουκρανικό Κράτος. Επειδή, όταν δεν θα υπάρξει το Κράτος – τότε δεν θα
υπάρξει η ανεξάρτητη Εκκλησία. 

 

Αλλά  η  Εκκλησία  ενδιαφέρεται  για  το  γεγονός  ότι  το  Κράτος,  που  εκπροσωπείται  από  τον
Πρόεδρο, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Εκκλησίας.

 

«Θα καταστρέψουν εμένα – και στη συνέχει θα γίνει η καταστροφή του Επιφανίου»

 

Αγιώτατε, λίγο καιρό πριν, τον Ιανουάριο, το Κράτος γιόρτασε θριαμβευτικώς την 90η επέτειό
σας. Έχετε λάβει αποδείξεις βαθέως σεβασμού προς το πρόσωπό σας, χωρίς υπερβολές είχατε
ήδη αποκτήσει την ιδιότητα του εθνικού ήρωα... Αυτή τη στιγμή, από το ύψος της εμπειρίας της
ηλικίας σας, σκεφτήκατε μήπως ότι ίσως ήρθε η ώρα να παραδώσετε όλα τα πράγματα στον
Επιφάνιο, και στη συνέχεια, όπως το θέλει ο Θεός – και ας είναι έτσι;

 

Όχι,  δεν  θα το αποδεχτώ.  Επειδή,  εγώ βλέπω ότι  ο  Επιφάνιος δεν  θα κρατήσει  την  Εκκλησία
ανεξάρτητη. 

 

Φυσικά, αυτός δεν θα υπακούσει στη Μόσχα. Αλλά θα υπακούσει στην Κωνσταντινούπολη.

 

Είναι δυνατόν σε λίγα χρόνια λόγω των εσωτερικών ιντριγκών στην Ορθόδοξη Εκκλησία της
Ουκρανίας ο Μητροπολίτης Επιφάνιος να απολυθεί από τη θέση του Προκαθημένου;

 

Αυτό  είναι  δυνατόν.  Όταν  θα  τελειώσουν  μαζί  μου,  τότε  όλες  οι  δυνάμεις  της  Μόσχας  θα
κατευθυνθούν κατά του Επιφανίου. Και να αντισταθεί αυτός, δεν θα του αρκέσει το πνεύμα. 

 

Και  αυτοί  θα  καταστρέψουν αυτήν την Εκκλησία  επειδή θα κάνουν το  ίδιο  πράγμα που τώρα
κάνουν εναντίον μου. 

 

Θα καταστρέψουν εμένα – και στη συνέχεια θα γίνει η καταστροφή του Επιφανίου. 

 

Ως εκ τούτου, το καθήκον μου, όσο ο Θεός μου δίνει ζωή, είναι να διατηρήσω την ανεξάρτητη
Εκκλησία στην Ουκρανία με το καθεστώς του Πατριαρχείου.

 



Αγιώτατε,  από  το  στρατόπεδο  των  αντιπάλων  σας  εξαπολύονται  παράπονα,  ότι  ήσασταν
αυταρχικός στη διακυβέρνηση, και με σκοπό τον έλεγχο της Ιεραρχίας φέρεται ότι ακόμα και
συλλέγατε τα εξευτελιστικά τους στοιχεία. Έχετε πραγματικά «φακέλους» κατά των Επισκόπων;

 

Δεν ασχολούμαι με εξευτελιστικά στοιχεία. Εγώ ως Πατριάρχης είμαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού
για την Εκκλησία και για τους Επισκόπους. 

 

Εάν υπάρχουν αμαρτίες ανάμεσα στους Επισκόπους και δεν γίνονται δημόσιες, το αφήνω στην
ευθύνη αυτών ενώπιον του Θεού. 

 

Αλλά αν οι αμαρτίες αυτών γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην κοινωνία και στην Εκκλησία,
τότε αυτό αφήνει ένα λεκέ στην Εκκλησία. 

 

Από αυτή τη στιγμή δεν έχω το δικαίωμα να μην αντιδρώ. Διότι, αν δεν αντιδράσω, τότε εγώ θα
γίνω συνεργός στις αμαρτίες αυτών.

 

Επομένως, δεν υπάρχουν εξευτελιστικά στοιχεία κατά των Επισκόπων;

 

Ξέρω για τις ελλείψεις. Αλλά εφόσον δεν είναι δημόσιες, τότε δεν αγγίζω κανέναν. Και δεν θα
αγγίξω, μέχρι αυτό να αρχίσει να βλάπτει την Εκκλησία.

 

Έχει αλλάξει η ζωή σας τους τελευταίους έξι μήνες;

 

Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δέχομαι όλους, όπως βλέπετε, και η πόρτα είναι ανοικτή σε όλους. 

 

Δεύτερον, συνεχώς τελώ τις Ιερές Ακολουθίες. 

 

Τρίτον,  ασχολούμαι  με  μεταφράσεις.  Και  έχω  ήδη  μεταφράσει  μαζί  με  τους  βοηθούς  μου
περισσότερους από εκατό τόμους των έργων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. 

 

Και συνεχίζω να δουλεύω προς την ίδια κατεύθυνση.

 

Έχετε τώρα σεκιούριτι;

 

Δεν έχω καθόλου σεκιούριτι. Αν και μου είχαν επιβάλει σεκιούριτι.

 

Δεν φοβάστε επίθεση εναντίον σας;

 

Δεν φοβάμαι. Αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, τότε δεν θα μου κάνουν τίποτα οι εχθρικές δυνάμεις. Δεν



φοβάμαι τον θάνατο.

 

Ενώ στον Μητροπολίτη Επιφάνιο, λένε, υπάρχει επαγγελματική εταιρεία σεκιούριτι.

 

Υπάρχει τέτοια σεκιούριτι, που ο Θεός φυλάξοι!...

 

Τι μπορεί να φοβηθεί; Γιατί χρειάζεται σεκιούριτι;

 

Και  γιατί  προσλαμβάνουν  εταιρείες  σεκιούριτι;  Όχι  για  να  παρέχουν  ασφάλεια,  αλλά  να
παρακολουθούν κάθε βήμα και κάθε λέξη.

 

Γι’ αυτόν τον λόγο μου πρότειναν σεκιούριτι για να μάθουν ποιος ήρθε σε μένα και τι λέει.

 

Ο  Μητροπολίτης  Επιφάνιος  επηρεάζεται  από  τον  επιχειρηματία  Andriy Matsola,  ο  οποίος
ονομάζεται ανοιχτά ως ο χορηγός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας; Ο Προκαθήμενος
εξαρτάται απ’ αυτόν οικονομικά;

 

Ναι, αυτός [ο Επιφάνιος – σύνταξη] εξαρτάται οικονομικά απ’ αυτόν. Ο Matsola δίνει χρήματα για
τη συντήρηση της Γραμματείας του και της Θεολογικής Ακαδημίας. 

 

Νομίζω όμως, δεν δίνει μόνο αυτός χρήματα. Διότι, εξ όσων γνωρίζω, ο Matsola μόνος του δεν
μπορεί να τραβήξει όλα τα έξοδα.

 

Δηλαδή, η Μητρόπολη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας δεν υποφέρει από έλλειψη
κεφαλαίων;

 

Έλλειψη μπορεί να υπάρχει. Επειδή μόνο η Ακαδημία χρειάζεται 1,2 εκατομμύρια γρίβνες το μήνα.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.

 

Πρόσφατα σημειώθηκε  μια  σύγκρουση σε  Ενορία  στο Κίεβο,  όπου υπηρετεί  ο  Πρωθιερέας
Αλέξανδρος Trofymlyuk. Γιατί τον βάλατε σε αργία από κάθε ιεροπραξία;

 

Ο  Αλέξανδρος  Trofymlyuk  ήταν  Αναπληρωτής  Πρύτανης  της  Θεολογικής  Ακαδημίας  και
ταυτόχρονα Προϊστάμενος του Ιερού Ναού στο Solomyanka, αλλά αυτό ήταν την εποχή εκείνη
όταν η Ακαδημία υπαγόταν σε μένα. 

 

Όταν  στη  Σύνοδο  τον  εκλέξανε  Πρύτανη  της  Ακαδημίας  και  πέρασε  στην  υπαγωγή  του
Μητροπολίτη Επιφανίου, τότε ο Trofymlyuk βρέθηκε κάτω από διπλή υπαγωγή. 

 

Και τότε του είπα να επιλέξει. Αλλά αυτός ήθελε να είναι και Πρύτανης και Προϊστάμενος. 



 

Γι’ αυτό τον απέλυσα. Αυτός δεν υπάκουσε και κρυφά πραγματοποίησε συνάξεις σε Ενορίες υπέρ
της μεταβάσεως στον Μητροπολίτη Επιφάνιο, χωρίς την ευλογία του κυβερνώντος Επισκόπου. 

 

Και γι’ αυτό τον υπέβαλα σε αργία από κάθε ιεροπραξία. Και έπειτα ο Επιφάνιος, κόντρα σε μένα,
παρανόμως και μη ιεροκανονικώς δέχτηκε αυτήν την Ενορία υπό τη φροντίδα του. Και τότε αυτή η
ιστορία ήταν τεχνητά διογκωμένη.

 

Αγιώτατε, γιατί σταμάτησε η διαδικασία μετάβασης των Ενοριών του Πατριαρχείου Μόσχας
στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας;

 

Αρχικά, η διαδικασία πήγε πολύ γρήγορα. Είχαν μεταβεί περισσότερες από 500 Ενορίες. 

 

Αλλά  όταν  έμαθαν  το  περιεχόμενο  του  Τόμου  –  ότι  ως  Μητρόπολη  υπαγόμαστε  στην
Κωνσταντινούπολη – τότε, για παράδειγμα, ο Μητροπολίτης Cherkasy Σωφρόνιος δήλωσε άμεσα,
«εμείς δεν θα πάμε στους Έλληνες». 

 

Και  αυτό  εξαπλώθηκε  στο  περιβάλλον  του  Πατριαρχείου  Μόσχας.  Και  τότε  οι  Ιερείς  και  οι
Επίσκοποι άρχισαν να ρωτούν: «Τι νόημα έχει να μεταβούμε στους Έλληνες, εφόσον η Μόσχα
είναι πιο κοντά μας;».

 

«Είμαι 90 ετών, αλλά εργάζομαι ως 40χρονος. Ο Θεός δίνει δύναμη»

 

Πριν  από  ένα  μήνα  περίπου  δεχθήκατε  μια  αντιπροσωπεία  από  την  Κωνσταντινούπολη;
Προσπαθούσαν να σας πείσουν;

 

Προσπαθούσαν να με πείσουν να μην πραγματοποιήσω τη Σύνοδο. Μου είπαν ότι κήρυξαν άκυρο
το ανάθεμα, γι’ αυτό πρέπει να είμαι σ’ αυτούς ευγνώμων. 

 

Τους είπα ότι τους ευχαριστώ γι’ αυτό, αλλά για μένα αυτό [το ανάθεμα – σύνταξη] δεν υπήρχε. 

 

Διότι ακόμη και ο Πατριάρχης Κύριλλος μετά από αυτό το ανάθεμα δήλωσε: «Το ανάθεμα δεν
δούλεψε». 

 

Τι  σημαίνει  αυτό;  Το ότι  κανείς  δεν  γύρισε  πλάτη σε μένα.  Αντίθετα,  άρχισαν να εκτιμούν το
Πατριαρχείο Κιέβου περισσότερα από πριν.

 

Και  τους  υπενθύμισα  την  ιστορία  του  Αγίου  Ιωάννη  του  Χρυσόστομου,  όταν  στερήθηκε  του
αξιώματός του στις Συνόδους, τον έστειλαν στην εξορία, όπου πέθανε. 

 

Και  όταν οι υποστηρικτές του άρχισαν να ζητούν να του επιστραφεί το Επισκοπικό αξίωμα,  ο



Πατριάρχης Κύριλλος Αλεξανδρείας, δήλωσε: «Το να επιστραφεί σ’ αυτόν το Επισκοπικό αξίωμα,
είναι σαν να επιστραφεί ο Ιούδας στον κύκλο των Αποστόλων». 

 

Αλλά μετά στο όνειρο ο Κύριλλος Αλεξανδρείας είδε την Μητέρα του Θεού, πλαισιωμένη από τους
Αποστόλους,  και  ανάμεσά τους,  τον  Ιωάννη τον  Χρυσόστομο,  και  όταν ο  Κύριλλος  ήθελε  να
φιλήσει τα πόδια της Μητέρας του Θεού, τότε ο Ιωάννης δεν τον άφησε να το κάνει. 

 

Και τότε η Μητέρα του Θεού στράφηκε στον Ιωάννη και του είπε: «Άφησέ τον να φιλήσει τα πόδια
μου,  γιατί  αυτός  με  υπερασπίστηκε  πολύ  στη  Σύνοδο».  Και  όταν  ο  Κύριλλος  ξύπνησε,
τρομοκρατήθηκε.  Και  μετά,  μαζί  με  άλλους  Επισκόπους,  τέλεσε  μια  Δοξολογία  στον  Ιωάννη
Χρυσόστομο.

 

Γι’ αυτό τους είπα ότι όλα αυτά τα αναθέματα για μένα είναι ένα τίποτα. Εγώ πρέπει να βαδίζω και
να εκτελώ τα καθήκοντά μου, τα οποία μου ανέθεσε ο Θεός.

 

Αισθάνεστε το χέρι του Θεού πάνω σας;

Το αισθάνομαι. Είμαι 90 ετών, αλλά εργάζομαι ως 40χρονος. Ο Θεός δίνει δύναμη.

 

Αγιώτατε, τι συμβαίνει με την εκδήλωση στις 11 Ιουνίου, η οποία φοβίζει τους αντιπάλους σας
τόσο πολύ;

 

Στις  11  Ιουνίου  θα  πραγματοποιηθεί  (πραγματοποιήθηκε)  το  Φόρουμ  των  Ουκρανών
Διανοουμένων υπέρ του Πατριαρχείου Κιέβου και υπέρ της Ουκρανίας.

 

Τι πρόκειται να αποφασιστεί εκεί; Ποιος είναι ο στόχος του;

 

Πρόκειται να αποφασισθεί μια έκκληση για τη διατήρηση του Πατριαρχείου Κιέβου.

 

Και το Πατριαρχείο Κιέβου θα υπάρχει ως ξεχωριστή δομή ή ακόμη ως μέρος της σημερινής
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας;

 

Εγώ θέλω το Πατριαρχείο Κιέβου και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας να είναι ενωμένοι και
όχι χωρισμένοι. Και όλες οι εσωτερικές διαμάχες με την πάροδο του χρόνου να ξεπεραστούν. 

 

Αυτό είναι το ίδιο όπως και με την Κριμαία και το Ντονμπάς: όχι μόνο να υπάρχει εκεί ειρήνη,
αλλά να υπάρχει μια δίκαιη ειρήνη, να φύγουν τα στρατεύματα και τα εδάφη να επιστραφούν πίσω.

 

Έτσι και εδώ: να συμφιλιωθούμε με βάση την ανεξάρτητη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο
σε αυτή τη βάση μπορεί να υπάρχει συμφωνία.

 



Τι  νομίζετε,  η  Ορθόδοξη  Εκκλησία  της  Ουκρανίας  μπορεί  να  ασκήσει  εις  βάρος  σας
εκκλησιαστικές κυρώσεις;

 

Αν θα ασκήσουν, τότε θα είναι ακριβώς το ίδιο όπως με το ανάθεμα. Για μένα αυτό δεν θα έχει
σημασία.

 

Αν η Μητρόπολη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας θα αναγνωρίσει τις ενέργειές σας
ως σχίσμα και θα αρχίσει με αποφάσεις της Συνόδου ή της Συνόδου Ιεραρχίας να απαγορεύει τη
δραστηριότητα του Πατριαρχείου Κιέβου,  ή και  αν θα παρέμβει  και  ο  Βαρθολομαίος,  τι  θα
κάνετε;

 

Όλη η υπόθεση είναι ότι αυτοί δεν θα έχουν καμία σχέση με την Ιεραρχία και τις Ενορίες του
Πατριαρχείου Κιέβου. Επειδή αυτά δεν υπάγονται σ’ αυτούς.

 

Δηλαδή, η ελληνική αντιπροσωπεία δεν σας έπεισε...

 

Όχι. Απ’ αυτόν τον δρόμο – ένα ανεξάρτητο Κράτος, μία ανεξάρτητη Εκκλησία, εγώ δεν θα βγω.


