. νπκίιν

Ο αςηόκληηορ «επίζκοπορ» Βικένηιορ Τζεκάλιν και η ζςμμεηοσή ηος ζηιρ ππώηερ
σειποηονίερ ηηρ Οςκπανικήρ Αςηοκεθάλος Οπθοδόξος Δκκληζίαρ (ΟΑΟΔ)
ηον Μάπηιο ηος 19901
Δπίθαηξν ραξαθηήξα ηα ηειεπηαία πξνζέιαβε ην δήηεκα ηεο «απνζηνιηθήο δηαδνρήο»
ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ θαη ην έγθπξν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο πξώηεο ρεηξνηνλίεο ηεο
Οπθξαληθήο Απηνθεθάινπ Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο (ΟΑΟΔ) ηνλ Μάξηην ηνπ 1990. ηα ΜΜΔ
άξρηζαλ λα πξνβάιινληαη ηζρπξηζκνί όηη δήζελ ην 1986 ν Σζεθάιηλ «ρεηξνηνλήζεθε
κπζηηθά» επίζθνπνο από δύν ηεξάξρεο ηεο Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο (ΡΟΔ) θαη από
έλα κε-θαλνληθό ηεξάξρε ηνπ εκηθαηαθνκβηθνύ ξεύκαηνο ηεο «ρεηξνηνλίαο» ηνπ εθάηο, ηνλ
Βιαδίκεξν Ακπξάκνθ. Δηδηθόηεξα ηα ζρεηηθά ζηνηρεία έρνπλ αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή
πύιε «Otkrytaya Pravoslavnaya entsiklopedia ―Drevo‖»2. Δπηθαινύκελε απηή ηελ ηδησηηθή
δηαδηθηπαθή πύιε ηα δηάδσζε ε ηζηνζειίδα Cerkvarium.org, ηεο νπνίαο ν ζπληάθηεο
Γεκήηξηνο Γθνξεβνΐ ζηε κειέηε ηνπ από 25 Απγνύζηνπ 2019 επηκέλεη όηη ν Β. Σζεθάιηλ
«ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1986 από ηνλ Μεηξνπνιίηε Καιίληλ θαη Καζίλ
ηεο ΡΟΔ Αιέμην Κνλνπιηόθ, από ηνλ επίζεο ηόηε επίζθνπν ηεο ΡΟΔ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ
θαη από ηνλ επίζθνπν ηεο «Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ» Βιαδίκεξν Ακπξάκνθ». Καηά ηνλ
Γθνξεβνΐ «αθόκε θαη κε ζεσξώληαο ηνλ Ακπξάκνθ θαλνληθό επίζθνπν, ζηε ρεηξνηνλία ηνπ
Βηθέληηνπ Σζεθάιηλ έιαβαλ κέξνο δύν ηεξάξρεο ηεο ΡΟΔ κε απνζηνιηθή δηαδνρή. Σνύην
επαξθεί γηα λα θιεξνλνκήζεη ν Σζεθάιηλ θαη απηόο ηελ απνζηνιηθή δηαδνρή. Αξθεηέο θήκεο
θπθινθνξνύλ γηα ην ηη απέγηλε αξγόηεξα ν Σζεθάιηλ (από πξνηεζηάληεο έσο βνπδηζηήο), αιιά
απηό ειάρηζηα καο ελδηαθέξεη. Άιισζηε ην 1990 θαηά ηηο ρεηξνηνλίεο εθείλνο ήηαλ Οξζόδνμνο
επίζθνπνο κε απνζηνιηθή δηαδνρή»3.
Απηό ην άξζξν δεκνζηεύζεθε κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά ζηηο 26 Απγνύζηνπ 2019
ζην ηζηνιόγην «Φσο Φαλαξίνπ», πνπ θαζεκεξηλά θαιύπηεη ηε δξάζε ηνπ Οηθνπκεληθνύ
Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο4.
πσο δηαπηζηώλνπκε από ηα σο άλσ δεκνζηεύκαηα, ην «επηζθνπηθό αμίσκα» ηνπ Β.
Σζεθάιηλ όρη κόλνλ δελ ακθηζβεηείηαη, αιιά θαη παξνπζηάδεηαη σο «απνδεδεηγκέλν
γεγνλόο» αθόκε θαη από ηζηνζειίδα πνπ ζπλδέεηαη κε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν
Κσλζηαληηλνππόιεσο. Δπηπιένλ, απαληώληαο ζηελ θξηηηθή ησλ πξναλαθεξζεηζώλ
ηζρπξηζκώλ, ε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ Cerkvarium θαη ην Διιελνξζόδνμν πξαθηνξείν
εηδήζεσλ «Romfea.gr» ην επηέκβξην ηνπ 2019 πξνέβεζαλ ζηε δεκνζίεπζε ελόο άιινπ
άξζξνπ, πνπ ηνλίδεη ηα εμήο: «Ζ κεηαγελέζηεξε πνξεία ηνπ Σζεθάιηλ (θαη εδώ δελ έρνπκε
θακία πξόζεζε λα ηνλ «μεπιύλνπκε») νπδεκία ζρέζε έρεη κε ην ζέκα καο, αθνύ απηό πνπ έρεη
ζεκαζία είλαη ε ηδηόηεηά ηνπ, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε ζηελ ρεηξνηνλία θαη ζηε κεηαβίβαζε ηεο
απνζηνιηθήο δηαδνρήο ζην Βαζίιεην Μπνληλαξηζνύθ. Απηό πνπ έγηλε κεηαγελέζηεξα ν Σζεθάιηλ
δελ επεξεάδεη απηήλ ηελ ρεηξνηνλία νύηε αλαθαιεί ‘αλαδξνκηθά’ ηε Υάξε ηνπ Αγίνπ

Το πεπιεσόμενο ηηρ ειζήγηζηρ έσει εγκπίνει και εςλογήζει ο Σεβαζμιώηαηορ Μηηποπολίηηρ Γιοκλείαρ κ. Κάλλιζηορ Ware, επίηιμορ
ππόεδπορ ηος Γιεθνούρ Ινζηιηούηος Αγιοπείηικηρ κληπονομιάρ.
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3
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Πλεύκαηνο»5. ην ίδην άξζξν έρεη παξαπνκπή θαη ζηηο παιηόηεξεο έξεπλεο ηνπ θ. . νπκίιν,
ηνπ ζπληάθηε δει. ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο, όηη θαη έγηλε αθνξκή λα δνζνύλ νη παξαθάησ
επεμεγήζεηο.
ζν θαινπξναίξεηα θαη λα θαίλνληαλ ζε όζνπο ηζρπξίδνληαλ απηά θαη άιια
παξόκνηα, ηα θίλεηξα πνπ νδεγνύλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο «αξρηεξνζύλεο» ηνπ Β. Σζεθάιηλ,
ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ζε ηέηνηα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα επξίζθεηαη πάληνηε πέξαλ θάζε
πξνζσπηθνύ, ζπιινγηθνύ ή πνιηηηθνύ ζπκθέξνληνο. Ζ απνζηνιηθή δηαδνρή είλαη από ηα
βαζηθά ζεκέιηα επί ησλ νπνίσλ εδώ θαη δύν ρηιηάδεο ρξόληα ζηεξίδεηαη ε Οηθνπκεληθή
Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ρεηξαγώγεζήο ηεο είλαη απαξάδεθηε,
επεηδή ζα επηζύξεη βαξηέο ζπλέπεηεο. Γελ είλαη ινηπόλ ηπραίν όηη ν απζηεξόο ζεβαζκόο ηεο
απνζηνιηθήο δηαδνρήο θαηά ε ρεηξνηνλία λέσλ επηζθόπσλ θαηαρσξήζεθε από ηνλ 1ν
Απνζηνιηθό θαλόλα («Ἐπίζθνπνο ρεηξνηνλείζζσ ὑπὸ ἐπηζθόπσλ δύν ἢ ηξηῶλ»)6. ε όιεο ηηο
επνρέο ζεκειηώδε ζεκαζία είρε ην δήηεκα ηεο δηαθπιάμεσο ηεο απνζηνιηθήο δηαδνρήο θαη
ηεο έγθπξεο πξνειεύζεσο ηεο κελ ή ηεο δε εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο.
ην παξάξηεκα ησλ αλαξηήζεσλ ησλ ηζηνζειίδσλ Cerkvarium θαη Φσο Φαλαξίνπ
επηζπλάθζεθαλ αληίγξαθα ηνπ Υεηξνηνλεηεξίνπ ηνπ πξώηνπ επηζθόπνπ ηεο ΟΑΟΔ
Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ από 31 Μαξηίνπ 1990 θαη ηεο θαηαζέζεσο ηνπ απηόπηε
κάξηπξνο ηνπ γεγνλόηνο, πνπ πηζηνπνηήζεθε γξαπηώο ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1994. πσο
πιεξνθνξνύλ νη ζπληάθηεο ηνπ δεκνζηεύκαηνο, αθξηβώο απηά ηα αληίγξαθα είλαη πνπ
επηδείρζεθαλ ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο σο πηζηνπνηεηηθά ηεο
εγθπξόηεηαο ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ7. Πξνθαλώο απηά ιεηηνύξγεζαλ θαη σο βάζε γηα ηελ
απόθαζε εθ κέξνπο ηεο Η. πλόδνπ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2018
πεξί ηεο αλαγλώξηζεο θαη ηελ ππαγσγήο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ζηνλ «νηθείν απηνύ βαζκό» ηεο
ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ8.
Δθόζνλ ππάξρνπλ βάζηκνη ιόγνη λα ζεσξνύκε πιαζηά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα
επηδεηρζέληα ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο δηθαηνινγεηηθά, αο
εμεηάζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο ΟΑΟΔ θαη ηηο
πξώηεο ρεηξνηνλίεο ησλ ηεξαξρώλ ηεο ην 1990. Μέρξη πξνζθάησο δελ θαηαβιήζεθαλ
πξνζπάζεηεο επηζηακέλεο θαη ιεπηνκεξνύο κειέηεο ηνπ βηνγξαθηθνύ θαη ηεο δξάζεσο ηνπ
Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ βάζεη ησλ αξρεηαθώλ πεγώλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ ησλ απηνπηώλ
καξηύξσλ, γη΄ απηό ζα δνθηκάζνπκε λα ζπζηεκαηνπνηήζνπκε ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία θαη λα
δηαζαθελίζνπκε πνηνο πξαγκαηηθά ήηαλ απηόο ν παξάγνληαο θαη ππό πνία ηδηόηεηα ηεινύζε
ηηο πξώηεο ρεηξνηνλίεο ηεο ΟΑΟΔ. ηε κειέηε γηα πξώηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθαλ έγγξαθα
από ην Αξρείν ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο
ζηε Νέα Τόξθε, ην Αξρείν ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο, θαηαζέζεηο απηνπηώλ καξηύξσλ θαη
δεκνζηεύκαηα ζε απαγνξεπκέλεο ζηα νβηεηηθά ρξόληα εθδόζεηο θαζώο θαη από πεξηνδηθά
ησλ αξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
Πξν ηεο εμεηάζεσο ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ είλαη απαξαίηεην λα
επηζεκάλνπκε όηη ηελ πεξίνδν ηνπ ζνβηεηηθνύ θνκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο ζηελ ΔΓ,
θαηόπηλ Γηαθεξύμεσο ηνπ κεηξνπνιίηε Νίδλη Νόβγθνξνλη εξγίνπ ηξαγθνξόληζθη γηα ηε
Горєвой Д., Деркач Т. Як в УПЦ (МП) хотіли дискредитувати Cerkvarium, але сіли в калюжу // Cerkvarium. Электоронный ресурс. URL:
https://cerkvarium.org/publikatsii/analityka/yak-v-upts-mp-khotili-diskredituvati-cerkvarium-ale-ne-zmogli [дата обращения: 04.09.2019]. Перевод
с украинского наш. — С.Ш.; Απάληεζε ζηνλ Πξσζηεξέα Νηθόιαν Νηαλίιεβηηο // Romfea.gr. Πξαθηνξείν Δθθιεζηαζηηθώλ Δηδήζεσλ. URL:
https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/31409-apantisi-ston-prothierea-nikolao-ntanilebits [дата обращения: 08.09.2019].
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λνκηκνθξνζύλε έλαληη ησλ ζνβηεηηθώλ αξρώλ, ην 1927 ε Ρσζηθή Δθθιεζία δηαηξέζεθε ζηελ
λόκηκε εθθιεζηαζηηθή δνκή ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ
Μόζραο, ζηελ «Τπεξόξηα» (Τπεξόξηνο Ρσζηθή Οξζόδνμε Δθθιεζία) θαη ζε κηα ζεηξά
παξαλόκσλ («θαηαθνκβηθώλ») ξεπκάησλ θαη θιάδσλ. Οη ηειεπηαίνη απνθαινύληαλ ελίνηε
σο «ηπρσληθνί» (νπαδνί ηνπ Παηξηάξρε Σύρσλα), «αληηπνιίηεπζε ησλ κε-κλεκνλεπόλησλ»,
«γλήζηνο Οξζόδνμε» ή «εθθιεζία ησλ θαηαθνκβώλ». ηελ πνξεία ησλ δησγκώλ από ην
ζνβηεηηθό θαζεζηώο κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, απηό ην ελδνεθθιεζηαζηηθό
αληηπνιηηεπηηθό ξεύκα είρε απσιέζεη ηελ θαλνληθή ηεξαξρία ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο
πξνειεύζεσο κε απνζηνιηθή δηαδνρή, θαζηζηώληαο έηζη πξόζθνξν ην έδαθνο γηα ηελ
αλάδεημε ζην θαηαθνκβηθό πεξηβάιινλ θάζε ινγήο απηόθιεησλ θαη απζηεξσκέλσλ, νη νπνίνη
ςεπδώο απηνπαξνπζηάδνληαλ ὡο «αξρηεξείο θαηαθνκβώλ»9. Πίζσ από πνιιέο ηέηνηεο
πεξηπηώζεηο θξύβνληαλ ηα όξγαλα ηεο KGB, πνπ θαη΄απηόλ ηνλ ηξόπν απεπεηξώλην λα
ζέζνπλ ππό ηνλ έιεγρό ηνπο ηελ εθηόο λόκνπ εθθιεζηαζηηθή δσή ηεο ρώξαο. Ούησο, ζηελ
ΔΓ μεθύηξσζαλ εκηπαξάλνκεο ηεξαξρίεο απζηεξσκέλσλ ηνπ εθάηο, ηνπ Αιθαίνπ θιπ. νη
νπνίεο ειέγρνληαλ από ηηο ζνβηεηηθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο10. Από ηνπο πιένλ γλσζηνύο
απηόθιεηνπο «επηζθόπνπο ησλ θαηαθνκβώλ», λα αλαθέξνπκε ηνλ εξαθείκ Πνδληέγηεθ, ηνλ
Γελλάδην εθάηο, ηνλ Υεξνπβείκ Νηεγθηηάξ, ηνλ Αιθαίν Μπαξλανύι, ηνλ Δπγέλην Εηγθάλνθ
θά11. Δπίζεο ακθηβνιίεο πξνθαιεί ην έγθπξν ηεο επηζθνπηθήο δηαδνρήο ησλ επηκέξνπο
ηεξαξρώλ ησλ θαηαθνκβώλ, όπσο ηνπ Αλησλίνπ Γθνιύλζθη-Μηρατιόθζθη, ηνπ Μηραήι
Αηξζόθ, ηνπ Θενδνζίνπ Μπαρκέηγηεθ, ηνπ Μηραήι Κνζηηνύθ θαη ηνπ αββαηίνπ
Γθξνπδίλνθ12. ρεηηθά κε απηνύο θαη άιινπο ηεξάξρεο ησλ θαηαθνκβώλ ε ύλνδνο ηεο
Ηεξαξρίαο ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο (ΤΡΟΔ) κε ηελ από 2/15 Μαΐνπ
1990 απόθαζή ηεο «κε ιύπε δηαπηζηώλεη όηη δελ επξίζθεη δπλαηό, εμαηηίαο ειιείςεσο (ή κε
πξνζθνκίζεσο από απηνύο) ησλ απαξαηηήησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, λα πξνρσξήζεη ζηελ
αλαγλώξηζε ηνπ εγθύξνπ ηεο απνζηνιηθήο δηαδνρήο θαη ηεο θαλνληθόηεηαο ρεηξνηνληώλ
εθείλσλ ησλ παξαλόκσλ ηεξαξρηώλ»13.
Ζ αλάδεημε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1990 ελόο άιινπ
απηόθιεηνπ «επηζθόπνπ ησλ θαηαθνκβώλ», ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ θαη ε δξάζε ηνπ είλαη
ζσζηό λα ζπλεμεηαζζνύλ αθξηβώο ζην πιαίζηα δηαδόζεσο ησλ απηόθιεησλ ηεξαξρηώλ ζην
θαηαθνκβηθό πεξηβάιινλ ηεο ζνβηεηηθήο πεξηόδνπ, αιιηώο ζα δπζθνιεπζνύκε ππέξκεηξα γηα
λα θαηαιάβνπκε ηα θίλεηξα θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ελεξγεηώλ ηόζν ηνπ Β. Σζεθάιηλ, όζν
θαη ησλ νκνίσλ απηνύ ηπρνδησθηώλ14.
Ο Βίκηωπ-Βικένηιορ Τζεκάλιν. Από ηον ζοβιεηικό κοινωνιολόγο μέσπι ηον διάκονο και ηον
αςηόκληηο «επίζκοπο»
ύκθσλα κε ην απηνβηνγξαθηθό ηνπ Βηθεληίνπ (Βίθησξα Βιαδίκεξνβηηο Σζεθάιηλ),
ην νπνίν απέζηεηιε ηνλ Ηνύιην ηνπ 1989 ζηελ Ηεξά ύλνδν ηεο Ηεξαξρίαο ηεο ΤΡΟΔ ζηε Νέα
Шумило С. В. В катакомбах. Православное подполье в СССР. Луцк, 2011. С. 115–116, 134–135, 140–141, 181–182, 193–201.
Απηόζη.
11
Алексеев В. В., Нечаева М. Ю. Воскресшие Романовы?.. К истории самозванчества в России ХХ века. Екатеринбург, 2000. Ч. 1. С. 209–
349; Нечаева М. Ю. От «великого князя» до «архиепископа». Эволюция самозванца Михаила Поздеева в контексте церковной среды //
Религиозное многообразие Уральского региона. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Оренбург, 2014. С. 168–
181; Слесарев А. В. Основатель «серафимо-геннадиевской» ветви Катакомбной церкви «схимитрополит» Геннадий (Секач) // Сектоведение.
Альманах. Жировичи, 2012. Т. 2. С. 112–147; Лжеархиепископ Херувим (Дегтярь) и внутрицерковное сектантство // Религия в Украине.
Электронный
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Τόξθε, γελλήζεθε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1952 ζηελ Σνύια. Σν 1969 απνθνίηεζε από ην
ζρνιείν Μέζεο Δθπαηδεύζεσο, ελώ ην 1974 από ην Πνιπηερλείν Σνύιαο. Σν 1978 έιαβε
πηπρίν θνηλσληνιόγνπ, εξγάζζεθε ζηνπο «θξαηηθνύο νξγαληζκνύο», από ην 1980 δηαηέιεζε
κέινο ηνπ «νβηεηηθνύ πιιόγνπ Κνηλσληνιόγσλ» (Κ), πνπ έλσλε ηνπο ζνβηεηηθνύο
θνηλσληνιόγνπο θαζώο θαη ηνπο θαζνδεγεηέο ηδενινγηθνύ έξγνπ ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ
Κόκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Δλώζεσο θαη ηεο Κνκκνπληζηηθήο Νενιαίαο ηεο ΔΓ.
Παληξεύζεθε, αιιά ζύληνκα ρώξηζε. Από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1981 «εγθαηέιεηςε ηε δεκόζηα
ππεξεζία δηαθνλώληαο σο αλαγλώζηεο θαη ςάιηεο ηνπ αξηζηεξνύ αλαινγίνπ ηνπ Η. Νανύ
σηήξνο Υξηζηνύ Σνύια, ζηε ζπλέρεηα εξγαδόηαλ σο απνζεθάξηνο, νηθνλόκνο θαη
δηεθπεξαησηήο ζηα γξαθεία ηεο Η. Μεηξνπόιεσο Σνύια. Σνλ Απξίιην 1982 ρεηξνηνλήζεθε
δηάθνλνο από ηνλ Δπίζθνπν Σνύια θαη Μπέιεβ Γεξκαλό Σηκνθέγηεθ. Τπεξεηνύζε ζε ελνξίεο
ηεο επαξρίαο Σνύια»15. Σν 1983 πήξε κεηάζεζε ζηελ Παηξηαξρηθή ηαπξνπεγηαθή Μνλή
Αγίνπ Γαληήι Μόζραο, ε νπνία ηελ ίδηα ρξνληά παξαρσξήζεθε από ηελ Κπβέξλεζε ηεο
ΔΓ ζηελ Δθθιεζία «γηα ηε ζύζηαζε ζηνπο ρώξνπο ηεο θαζώο θαη ζην παξαθείκελν
νηθόπεδν Γηνηθεηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο» θαη ηεο θαηνηθίαο ησλ
παηξηαξρώλ Μόζραο16. πσο νκνιόγεζε ν ίδηνο θαηά ηηο εξγαζίαο αλαζηειώζεσο ηεο
Μνλήο αζθνύζε ην δηαθόλεκα ηνπ δνρεηαξίνπ17. Μεηά όκσο από έλα ρξόλν, ηνλ Μάην 1984 ν
Σζεθάιηλ απνκαθξύλζεθε από ηε Μνλή θαη ηέζεθε εθηόο ππεξεζίαο. Ο Καζεγνύκελνο ηόηε
ηεο Μνλήο Αγίνπ Γαληήι θαη κεηέπεηηα Αξρηεπίζθνπνο Δπιόγηνο κηξλώθ θαηέζεζε ηηο
ζρεηηθέο ηνπ αλακλήζεηο: «Πξνθαλώο, δελ επηδεηνύζε κνλαρηθό βίν, αιιά κηα θαιή ζέζε θαη
ηε δπλαηόηεηα λα θαινπεξλά ζηε Μνλή. Αξγόηεξα πιεξνθνξήζεθα όηη, αθνύ επαλήιζε ζηελ
Σνύια, ν δηάθνλνο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα απηνζπζηελόηαλ σο «πξνεξρόκελνο» από ηε
Μνλή Αγίνπ Γαληήι, επηδηώθνληαο πξνζσπηθέο ζθνπηκόηεηεο. Ηεξέαο, ν νπνίνο κνπ ηνλ είρε
ζπζηήζεη, κνπ δήηεζε ζπγλώκε κεηά»18.
ηε Μνλή Αγίνπ Γαληήι ζην δηάθνλν Βίθησξα Σζεθάιηλ αξλήζεθαλ ηε κνλαρηθή
θνπξά. Έθηνηε αξρίδεη ε ηζηνξία ηνπ σο απηόθιεηνπ. πσο αξγόηεξα ηζρπξηδόηαλ ζην
γξάκκα πξνο ηελ Ηεξά ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ, ηνλ Μάην-Ηνύλην ηνπ 1982 ζηε Λαύξα ηεο Αγίαο
Σξηάδνο θαη ηνπ Αγίνπ εξγίνπ «εθάξε κνλαρόο κεηνλνκαζζείο ζε Βηθέληην θαη
ρεηξνηνλήζεθε ηεξνκόλαρνο από ηνλ εθεζπράδνληα ζηε Λαύξα Αξρηεπίζθνπν έξγην
Γθνινπκπηζόθ»19. Σαπηόρξνλα, όπσο θαηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά ηεο πλόδνπ από 31εο
Ηαλνπαξίνπ 1990, «εκεξνκελία θαη εκέξα ν Βίθησξ Νηθνιάγηεβηηο δελ ηηο ζπκάηαη»20.
Ωζηόζν, ν εθεζπράδσλ ζηε Λαύξα ηνπ Αγίνπ εξγίνπ θαη ηεο Αγίαο Σξηάδνο 76εηήο
ηεξάξρεο θ. έξγηνο, ν πξώελ Αξρηεπίζθνπνο Καδάλ θαη Μαξί, από ηελ άλνημε ηνπ 1982
ήηαλ βαξηά άξξσζηνο θαη σο θαηάθνηηνο αδπλαηνύζε λα ηεξνπξγεί. ύκθσλα κε ηελ
θαηάζεζε ηνπ πλεπκαηηθνύ πηνύ ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ εξγίνπ θαη κνλαρνύ εθείλα ηα ρξόληα
ηεο Λαύξαο ηνπ Αγίνπ εξγίνπ Ζγνπκέλνπ Αλδξνλίθνπ Σξνπκπαηζόθ από ην ηέινο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ν Αξρηεπίζθνπνο έξγηνο νπδόισο
ρεηξνηνλνύζε νύηε έθαλε κνλαρηθέο θνπξέο21. Απεβίσζε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1982 εμαηηίαο
βαξηάο αζζέλεηαο θαη νπδόισο ζα κπνξνύζε λα θάλεη κνλαρηθή θνπξά θαη ηε ρεηξνηνλία ηνπ
Αίηεκα ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ πξνο ηνλ Πξσζηεξάξρε ηεο ΤΡΟΔ κεηξνπνιίηε Βηηάιην από 17 Ηνπιίνπ 1989 // Αξρείν ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο
ηεο ΤΡΟΔ, Νέα Τόξθε.
16
ЖМП. 1983. № 8. С. 2.
Αίηεκα ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ πξνο ηνλ Πξσζηεξάξρε ηεο ΤΡΟΔ κεηξνπνιίηε Βηηάιην από 17 Ηνπιίνπ 1989 // ААС РПЦЗ, Нью-Йорк; Викентий
Чекалин, еп. Письмо брату-христианину // Свободное Слово, газета Московской организации партии «Демократический союз». М., 1990. №
38 (68). С. 6.
18
Евлогий (Смирнов), архиеп. Это было чудо Божие. М., 2000. С. 197–198.
19
Αίηεκα ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ πξνο ηνλ Πξσζηεξάξρε ηεο ΤΡΟΔ κεηξνπνιίηε Βηηάιην από 17 Ηνπιίνπ 1989 // Αξρείν ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο
ηεο ΤΡΟΔ, Νέα Τόξθε.
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Β. Σζεθάιηλ ιίγεο εκέξεο πξηλ πεζάλεη. Δπηπιένλ, γηα λα θαξεί θαλείο κνλαρόο ζηε Λαύξα
ηεο Αγίαο Σξηάδνο θαη ηνπ Αγίνπ εξγίνπ ζα έπξεπε λα εθδνζεί απόθαζε ησλ
κνλαζηεξηαθώλ αξρώλ γηα λα εγγξαθεί ν ππνςήθηνο ζην κνλαρνιόγην, ελώ γηα ηε ρεηξνηνλία
ζα ρξεηαδόηαλ αθόκε θαη γξαπηή άδεηα ηνπ Παηξηάξρε Πνηκέλα σο Καζεγνπκέλνπ ηεο
Λαύξαο. πσο θαηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Τπεξνξίνπ
Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, ηέηνηα έγγξαθα ν Σζεθάιηλ αδπλαηνύζε λα ηα επηδείμεη.
πσο απέδεημε ε αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ ζην αξρείν ηεο Λαύξαο ηεο Αγίαο Σξηάδνο θαη
ηνπ Αγίνπ εξγίνπ, νπδέπνηε ππήξμε θάθεινο κνλαρνύ νλόκαηη Βηθέληηνο Σζεθάιηλ, ελώ
ιείπνπλ νη ζρεηηθέο γη΄απηόλ αλαθνξέο από ηα θείκελα ηνπ εγνπκελνζπκβνπιίνπ ηεο
Λαύξαο θαζώο θαη από ηελ αιιεινγξαθία ηεο Λαύξαο κε ηνλ Καζεγνύκελν ηεο Μνλήο
Παηξηάξρε Πνηκέλα θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο 22.
πλεπώο, ππάξρνπλ βάζηκνη ιόγνη λα ζεσξήζνπκε όηη ν πξώελ δηάθνλνο Βίθησξ
Σζεθάιηλ νπδέπνηε όρη κόλνλ ην αμίσκα ηνπ πξεζβπηέξνπ είρε, αιιά νύηε θαλ κνλαρόο ήηαλ
θαη ρξεζηκνπνηνύζε ηo όλνκα «Βηθέληηνο» κάιινλ σο δεκηνπξγηθό ςεπδώλπκν ή ςεπδώλπκν
πξάθηνξα, παξά σο ην γλήζην κνλαρηθό ηνπ όλνκα.
Πνιύ παξάμελε θξίλεηαη θαη ε ππνζεκείσζε ηνπ Σζεθάιηλ, όηη δει. ν αξρηεπίζθνπνο
έξγηνο Γθνινπκπζόθ ηνλ έθεηξε κνλαρό θαη ηνλ ρεηξνηόλεζε δήζελ «κπζηηθά», θαηόπηλ
αηηήκαηνο ηνῦ «κεηξνπνιίηε ησλ θαηαθνκβώλ» Γελλαδίνπ εθάηο (1904–1987)23.
Παξόκνηνο ηζρπξηζκόο ηνπ Σζεθάιηλ πξνθάιεζε εύινγεο ακθηβνιίεο ζηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ,
εθόζνλ ν Γελλάδηνο εθάηο, πνπ απηνπαξνπζηαδόηαλ σο «κεηξνπνιίηεο Γλεζίνπ Οξζνδόμνπ
Δθθιεζίαο» νπδέπνηε αξληόηαλ λα θάλεη κνλαρηθέο θνπξέο, «ρεηξνηνλίεο» ζε πξεζβύηεξν θαη
επίζθνπν όζσλ επηζπκνύζαλ, αθόκε θαη ησλ ἐλ ελεξγείᾳ θιεξηθώλ ηνπ Παηξηαξρείνπ
Μόζραο (Αληώληνο Πηιέηζθη, Αδξηαλόο Λάπηλ, Υεξνπβίκ Νηεθηηάξ θα.). Γηέκεηλε ζε έλα
ρσξηό ηνπ Βνξείνπ Καπθάζνπ κε ηνπο ρεηξνηνλεζέληεο από ηνλ ίδην «κεηξνπνιίηεοππνηαθηηθνύο» Θενδόζην Γθνπκέλληθνθ θαη Γξεγόξην, κε ηνπο νπνίνπο θαη ηεινύζε κπζηηθέο
ζε «επίζθνπν ρεηξνηνλίεο». Έρνληαο δηθή ηνπ «ηεξαξρία» δελ είρε λόεκα ν αξρεγόο απηνύ
ηνπ ξεύκαηνο λα πξνζηξέρεη ζε βνήζεηα κε ηηο θνπξέο θαη ηηο ρεηξνηνλίεο ζε ηεξάξρε ηεο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο θαη κάιηζηα νπδέπνηε ππήξραλ ηέηνηα πξνεγνύκελα.
Γη΄απηό ν εθάηο (ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ππό επηηίκην αξγίαο ηειώλ πξώελ απιόο ηεξέαο ηεο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο, πνπ απηνπαξνπζηαδόηαλ σο «κεηξνπνιίηεο
θαηαθνκβώλ») νπδέπνηε κπνξνύζε λα κεζνιαβήζεη γηα ηνλ δηάθνλν Σζεθάιηλ ζηνλ επηθαλή
ηεξάξρε ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο, ν νπνίνο ηόηε ζηε Λαύξα ηεο Αγίαο Σξηάδνο
θαη ηνπ Αγίνπ εξγίνπ ήηαλ ππεύζπλνο γεληθήο θαζνδήγεζεο ησλ πλεπκαηηθώλ ηεο Λαύξαο.
ηελ ηζηνξία απηή αμίδεη λα πξνζέμνπκε ην γεγνλόο όηη σο εκεξνκελία ηεο
θαληαζηηθήο ηνπ κνλαρηθήο θνπξάο θαη ρεηξνηνλίαο ν Σζεθάιηλ αλέθεξε ηνλ Ηνύλην ηνπ
1982, δειαδή ιίγεο εκέξεο πξηλ απνβηώζεη ν δήζελ «ρεηξνηνλήζαο» απηόλ αξρηεπίζθνπνο
έξγηνο Γθνινπκπηζόθ, ν νπνίνο απέζαλε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1982. πσο ζα δηαπηζηώζνπκε
αξγόηεξα ζε ηέηνηα ρεηξαγώγεζε ζα θαηαθεύγεη θαη’επαλάιεςε θαη ζηε ζπλέρεηα,
πιαζηνγξαθώληαο ζηνηρεία ηόζν γηα ηελ «ζε επίζθνπν ρεηξνηνλία» ηνπ, όζν θαη γηα ηηο
πξώηεο ρεηξνηνλίεο ηεο ΟΑΟΔ, πνπ ηέιεζε ην 1990.
Σώξα αο πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο εθδνρήο ηνπ Σζεθάιηλ γηα ηε θαληαζηηθή
ηνπ «κπζηηθή ζε επίζθνπν ρεηξνηνλία» ζηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο κε ζθνπό ηε
δηαπνίκαλζε ησλ «θνηλνηήησλ ηεο Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ». Καηά δηαζηήκαηα αλέθεξε
δηάθνξα νλόκαηα, εκεξνκελίεο θαη εθδνρέο ηεο «ρεηξνηνλίαο» ηνπ, πνπ δελ ζπκθσλνύζαλ
κεηαμύ ηνπο. Έηζη ζην αίηεκα, πνπ ππέβαιε ζηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1989
Απηόζη.
Αίηεκα ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ πξνο ηνλ Πξσζηεξάξρε ηεο ΤΡΟΔ κεηξνπνιίηε Βηηάιην από 17 Ηνπιίνπ 1989, Πξαθηηθά ηεο πλόδνπ ηεο
Ηεξαξρίαο ππ’αξηζκ. 685 από 18/31 Ηαλνπαξίνπ 1990// Αξρείν ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο ΤΡΟΔ, Νέα Τόξθε.
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ηζρπξηδόηαλ όηη ζηε ρεηξνηνλία ηνπ κεηείραλ κόλνλ δύν ηεξάξρεο: «Σν 1986 ν κεηξνπνιίηεο
Καιίληλ θαη Κάζηλ Αιέμηνο Κνλνπιηόθ θαη ν επίζθνπνο ηεο Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ
Βιαδίκεξνο κε ρεηξνηόλεζαλ ζε επίζθνπν. Μπζηηθά…Όιεο ηηο ρεηξνηνλίεο ηηο έιαβα από
ηεξάξρεο ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο. Έρσ πηζηνπνηεηηθό ηεο ζε δηάθνλν ρεηξνηνλίαο, όκσο ηηο
ζε πξεζβύηεξν θαη επίζθνπν ρεηξνηνλίεο αδπλαηώ λα επηβεβαηώζσ αιιηώο παξά κε όξθν ζην
ζηαπξό θαη ην Δπαγγέιην»24.
ηε ζπλεδξία ηεο πλόδνπ ηεο ΤΡΟΔ ζηε Νέα Τόξθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1990, ν Β.
Σζεθάιηλ επαλαβεβαίσζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο, νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζηα πξαθηηθά ηεο
πλόδνπ ππ΄αξηζκ. 685: «Σνλ Ηνύλην ηνπ 1986, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ εκέξα ν Βίθησξ Ν.
Σζεθάιηλ δελ ηηο ζπκάηαη, ζηελ Σβεξ ζην δηακέξηζκα ηνπ κεηξνπνιίηε Αιεμίνπ Κνλνπιηόθ ηε
λύρηα, κπζηηθά, ρσξίο παξνπζία θάπνησλ καξηύξσλ ν δήζελ ηεξνκόλαρνο Βηθέληηνο πξνήρζε
ζε αξρηκαλδξίηε θαη ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο από ηνλ επίζθνπν Βιαδίκεξν Ακπξάκνθ ηεο
Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ θαη ηνλ κεηξνπνιίηε Αιέμην Κνλνπιηόθ ηνπ Παηξηαξρείνπ
Μόζραο»25.
Έηζη αθνύγεηαη ν κύζνο, πνπ γηα πξώηε θνξά ν Β. Σζεθάιηλ εθζηόκηζε ζηε Νέα
Τόξθε ηνλ Ηνύιην 1989 –Ηαλνπάξην 1990. Καλέλα ηξίην αξρηεξέα δελ αλέθεξε ηόηε ν
Σζεθάιηλ, ηζρπξηδόκελνο όηη ηελ «ζε επίζθνπν ρεηξνηνλία» ηνπ ηελ ηέιεζαλ δύν αξρηεξείο.
Σαπηόρξνλα, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνπξάο θαη ηεο ζε πξεζβύηεξν ρεηξνηνλίαο, νη
δύν κλεκνλεπζέληεο ηεξάξρεο, νη νπνίνη δήζελ «ρεηξνηόλεζαλ» απηόλ ην 1986, είραλ ήδε
πεζάλεη κέρξη ηόηε.
πσο ηπγράλεη γλσζηό, ν κεηξνπνιίηεο Καιίληλ θαη Κάζηλ Αιέμηνο Κνλνπιηόθ, ν
νπνίνο νπδέπνηε δηαθξηλόηαλ γηα θάπνηεο αληηπνιηηεπηηθέο ηάζεηο νύηε έλαληη ηεο εγεζίαο
ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο, αιιά νύηε θαη έλαληη ησλ ζνβηεηηθώλ αξρώλ, ζπκκεηείρε ζηελ
Σνπηθή Κιεξηθνιατθή ύλνδν ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο θαη κεηέβαηλε
θαη’επαλάιεςηλ ζην εμσηεξηθό κε απνζηνιέο, απεβίσζε ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1988. Γη΄απηό ηνλ
ιόγν αδπλαηνύζε λα δηαςεύζεη ηε δήισζε ηνπ Β. Σζεθάιηλ ην 1989–1990. Αληί απηνύ ζε
δηάςεπζε πξνρώξεζε ν από πνιιά ρξόληα ππνδηάθνλνο θαη ζηε ζπλέρεηα γξακκαηέαο ηνπ
κεηξνπνιίηε Αιεμίνπ, επίζθνπνο Σβεξ θαη Κάζηλ, Βίθησξ Οιεΐληθ. ηελ αλαθνξά ηνπ ην
1990 δηέςεπζε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ Σζεθάιηλ γηα ηε ρεηξνηνλία ηνπ από ηνλ κεηξνπνιίηε
Αιέμην: «Ωο άλζξσπνο νηθείνο, πνπ πάληνηε ζπλόδεπα ηνλ κεηξνπνιίηε Αιέμην ζηα ηαμίδηα
ηνπ, ζεσξώ θαζήθνλ κνπ λα θαηαζέζσ ηε καξηπξία όηη ν εβαζκηώηαηνο κεηξνπνιίηεο, σο
πηζηόο πηόο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο, ν νπνίνο ηεξνύζε απζηεξά ηνπο θαλόλεο
ηεο, ρσξίο νξηζκό ηνπ Αγησηάηνπ Παηξηάξρε θαη ηεο Ηεξάο πλόδνπ δελ ηέιεζε ζε επίζθνπν
ρεηξνηνλία. Αγαλαθηώ θαη πξνζβάιινκαη κε ην ςεύδνο πνπ απνβιέπεη ζηε δπζθήκεζε ηνπ
κεηξνπνιίηε Αιεμίνπ»26.
ζνλ δε αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηε ρεηξνηνλία ηνπ Β. Σζεθάιηλ, ηνπ κε θαλνληθνύ
ηεξάξρε ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ, εθάηο Βιαδίκεξν Ακπξάκνθ, θαη απηόο ν ηζρπξηζκόο
πξνθαιεί ακθηβνιίεο. Ο Βιαδίκεξνο (θαηά θόζκνλ Βαληίκ Ακπξάκνθ) γελλήζεθε ζηε
Μόζρα ην 1955. Σν 1983 γλσξίζζεθε κε ηνλ «κεηξνπνιίηε» Γελλάδην εθάηο, από ηνλ νπνίν
εθάξε κνλαρόο ζε ειηθία 28 εηώλ κεηνλνκαζζείο ζε Βιαδίκεξν, ρεηξνηνλήζεθε
«πξεζβύηεξνο» θαη «επίζθνπνο». Γύξσ ζην 1985, αλαγθάζζεθε λα εγθαηαιείςεη ηε Μόζρα
κεηαθνκίδνληαο γηα κόληκε δηακνλή ζην Βόξεην Καύθαζν γηα λα εγθαηαζηαζεί δίπια ζην
ρσξηό, όπνπ δηέκεηλε ν Γελλάδηνο εθάηο θαη νη δύν «ππνηαθηηθνί κεηξνπνιίηεο» ηνπ,
Θενδόζηνο Γθνπκέληθνθ θαη Γξεγόξηνο. Απεβίσζε ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1987 ζε ειηθία 32
Αίηεκα ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ πξνο ηνλ Πξσζηεξάξρε ηεο ΤΡΟΔ κεηξνπνιίηε Βηηάιην από 17 Ηνπιίνπ 1989 // Αξρείν ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο
ηεο ΤΡΟΔ, Νέα Τόξθε.
25
Πξαθηηθά ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο ΤΡΟΔ ππ΄αξηζκ. 685 από 18/31 Ηαλνπαξίνπ 1990//Αξρείν ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο ΤΡΟΔ, Νέα
Τόξθε.
26
Московский церковный вестник. 1991. № 2 (47). С. 7.
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εηώλ ιόγῳ ξήμεσο ηεο θαξδηάο (θεκνινγείην πσο δειεηεξηάζζεθε) ζηελ πόιε Γεσξγθηέθζθ
ηεο πεξηθέξεηαο ηαπξνππόιεσο27. Δθπξόζσπνη ηνπ εκηθαηαθνβκηθνύ ξεύκαηνο αξλνύληαλ
ηε ζπκκεηνρή ηνπ Βιαδηκήξνπ Ακπξάκνθ ζηε ρεηξνηνλία ηνπ Β. Σζεθάιηλ, νπδέπνηε
αλαγλσξίδνληαο απηόλ σο ηεξάξρε ηεο νκάδαο ηνπο28. ύκθσλα κε θαηαζέζεηο ηνπο, ν
Ακπξάκνθ νπδέπνηε γλώξηζε ηνλ κεηξνπνιίηε Αιέμην Κνλνπιηόθ νύηε θαη άιινπο ηεξάξρεο
ηεο Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο. Δπηπιένλ, νπδέπνηε ν Σζεθάιηλ επσκηδόηαλ ηελ επζύλε
δηαπνηκάλζεσο νπδεκίαο θαηαθνκβηθήο θνηλόηεηνο θαη πξνθαλώο όρη κόλνλ σο «επίζθνπνο
ησλ θαηαθνκβώλ», αιιά νύηε θαλ σο «ηεξέαο ησλ θαηαθνκβώλ» ππεξεηνύζε.
πσο δηαπηζηώλεηαη ηε ζηηγκή ηεο αλαθεξύμεσο ηνπ Β. Σζεθάιηλ ζην «επηζθνπηθό
ηνπ αμίσκα» ην 1989-1990, νπδείο από ηνπο ηεξάξρεο πνπ πξναλέθεξε όηη δήζελ ζπκκεηείραλ
ζηε «κπζηηθή ρεηξνηνλία» ηνπ βξηζθόηαλ πιένλ ηε δσή. Πξνθαλώο δελ ήηαλ ηπραίν.
Δπεμεξγαδόκελνο ηελ επηρείξεζε γηα ηελ έληαμε ζηελ ΤΡΟΔ, ν Σζεθάιηλ κάιινλ πξν ηεο
κεηαβάζεώο ηνπ ζηηο ΖΠΑ ην 1989 επίηεδεο επέιεγε γηα ηνλ κύζν ηνπ (πηζαλώο κε εκπινθή
ηεο KGB) ηα νλόκαηα ησλ πξνζθάησο θεθνηκεκέλσλ ηεξαξρώλ, νη νπνίνη αδπλαηνύζαλ λα
επηβεβαηώζνπλ ή λα δηαςεύζνπλ ηα ιεγόκελά ηνπ. Ο κύζνο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε
ρεηξνηνλία ηνπ Σζεθάιηλ ελόο άιινπ, ηξίηνπ επηζθόπνπ, ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ,
έξρεηαη ζηε ζθελή πνιύ αξγόηεξα, ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 1990 θαη δελ ζπκθσλεί θαζόινπ κε
ηνλ αξρηθό κύζν, ηνλ νπνίν εθζηόκηζε ν ίδηνο ζηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ. Σνύην θαίλεηαη αθόκε
παξαδνμόηεξν αθνύ, από ηε ζηηγκή ηεο κεηαβάζεσο ηνπ Σζεθάιηλ ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Οθηώβξην
ηνπ 1989, ν επίζθνπνο Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ επηζήκσο εγθαηέιεηςε ηελ Οξζόδνμε
Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο γηα λα πξνζρσξήζεη ζηελ ΟΑΟΔ, θαη γη΄απηό δελ ππήξρε θαλείο ιόγνο
λα απνθξύπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε «ρεηξνηνλία». Δπηπιένλ, εάλ γλσξίδνληαλ εθείλε ηε
ζηηγκή, πξνηνύ πάεη ζηηο ΖΠΑ ν Β. Σζεθάιηλ ζα εμεζθάιηδε αδηάςεπζηε γξαπηή βεβαίσζε
ηεο «ρεηξνηνλίαο» ηνπ από ηνλ επίζθνπν Ησάλλε. κσο ηίπνηε ηέηνην δελ ζπλέβε, θάηη πνπ
από κόλν ηνπ εληζρύεη ην γεγνλόο όηη ε γλσξηκία ηνπο έγηλε πνιύ αξγόηεξα, ηνλ ΦεβξνπάξηνΜάξηην ηνπ 1990.
Από ηνλ Μάξηην ηνπ 1986, ν Σζεθάιηλ εξγαδόηαλ σο δάζθαινο ηνπ καζήκαηνο
εξγαζίαο θαη καζεκαηηθώλ ζην νθηαηάμην ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ Γηαγθνληλόγηε ηεο
πεξηθέξεηαο Καινύγθα29. Δδώ όκσο, θαηόπηλ αηηήζεσο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηνλ
επηέκβξην ηνπ 1986 ζπλειήθζε σο θαηεγνξνύκελνο γηα δηαθόξεπζε αλειίθσλ30. Δμέηηζε
έλα εμάκελν ζε θπιαθή ηεο Καινύγθα. ηελ πνξεία ηεο αλαθξίζεσο ππεβιήζε ζε
ςπρηαηξηθή εμέηαζε θαη ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1987 θξίζεθε έλνρνο από ην ιατθό δηθαζηήξην
ηεο πεξηθέξεηαο Καινύγθα θαη ζύκθσλα κε ην άξζ. 120 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα ηεο Ρσζηθήο
νβηεηηθήο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο («απνπιάλεζε αλειίθσλ») θαηαδηθάζζεθε ζε 3,5
ρξόληα θαηαλαγθαζηηθώλ δηνξζσηηθώλ εξγαζηώλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Καινύγθα31. Σν
Γεθέκβξην ηνπ 1987 απνθπιαθίζζεθε πξόσξα θαη επαλήιζε ζηελ Σνύια. Σν γεγνλόο ηεο
πξόσξεο απνθπιαθίζεώο ηνπ ζηάζεθε αθνξκή γηα ηηο θήκεο όηη ζηε θπιαθή
ζηξαηνινγήζεθε από ηελ KGB. Καηόπηλ ηεο απνθπιαθίζεώο ηνπ, ν Σζεθάιηλ πηνζέηεζε ηνλ
πξώελ καζεηή ηνπ, αθνύ παληξεύζεθε ηε κεηέξα ηνπ αγνξηνύ, ε νπνία πέζαλε ακέζσο κεηά
ηε ζύλαςε ηνπ ςεύηηθνπ γάκνπ32.
Πξνθνξηθέο καξηπξίεο ηνπ «κεηξνπνιίηε» Δπηθαλίνπ Κακίλζθη θαη ησλ κνλαρώλ ησλ θαηαθνκβώλ, πνπ θαηέζεζαλ ζηνλ ζπγγξαθέα ζηελ πόιε
βεηινγθόξζθ ηεο πεξηθέξεηαο Γθόκει ην 1993, Мосс В. Житие епископа Владимира (Абрамова) // Электронный ресурс:
http://katacomb.narod.ru/moss02.html [дата обращения: 09.08.2019].
28
Πξνθνξηθέο καξηπξίεο ηνπ «κεηξνπνιίηε» Δπηθαλίνπ Κακίλζθη, ηνπ «αξρηεπηζθόπνπ» Βαζηιείνπ Μπειηάθ, ηνπ «αξρηεπηζθόπνπ» Υεξνπβείκ
Νηεθηηάξ, ηνπ «εγνπκέλνπ» Δξκνγέλε Νηνύληθνθ, ηνπ «εγνπκέλνπ» Αιεμάλδξνπ από ην Μηλζθ θα ην 1993–1998 гг.; Яшунский И. Наши
катакомбы // Вестник РХД. Париж, 1992. № 3 (166). С. 49.
29
Шумило. В катакомбах… С. 199–201.
30
Ηδξπηήο ζρηζκαηηθώλ ηεο Οπθξαλίαο θαηαδηθάζζεθε γηα απάηε θαη πιαζηνγξαθία // URL: https://www.romfea.gr/diafora/25366-idrutissxismatikon-tis-oukranias-katadikasthike-gia-apati-kai-plastografia [27.11.2018].
31
Απόζπαζκα από ζεκείσκα ηεο εηζαγγειίαο ηεο πεξηθέξεηαο Σνύια // Московский церковный вестник. 1991. № 2 (47). С. 7.
32
К истории автокефального и филаретовского расколов. К., 2002; Шумило. В катакомбах… С. 199–201.
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ηηο 15 Μαΐνπ 1988 ν Βίθησξ Σζεθάιηλ θαζαηξέζεθε από ην βαζκό ηνπ δηαθόλνπ
ιόγῳ δηγακίαο. ην ππ΄αξηζκ 903 από 26εο Μαΐνπ 1988 γξάκκα ηνπ Πξσηνζπγθέινπ ηνπ
Παηξηαξρείνπ Μόζραο κεηξνπνιίηε Ρνζηόθ θαη Ννβνηζεξθάζθ Βιαδηκήξνπ ακπνληάλ
πξνο ζηνλ αξρηεπίζθνπν Σνύια θαη Μέιεθζθ Μάμηκν, θνηλνπνηήζεθε ε ζρεηηθή απόθαζε
ηνπ Παηξηάξρε Μόζραο Πνηκέλα:
«Ζ Γξακκαηεία ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο θνηλνπνηεί ζηελ Τκεηέξα εβαζκηόηεηα ηελ
απόθαζε ηεο Απηνύ Αγηόηεηαο επί ηεο αλαθνξάο αο ππ΄αξηζκ. 120 ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε
θαζαηξέζεσο από ηνλ βαζκό ηνπ δηαθόλνπ, ηνπ πξώελ θιεξηθνύ ηεο επαξρίαο Σνύια Βίθησξα
Σζεθάιηλ:
15.V.88. Ο δηάθνλνο Β. Σζεθάιηλ θαζαηξείηαη από ηνλ βαζκό ηνπ δηαθόλνπ ιόγῳ
παξαβάζεσο ηνπ 26νπ Απνζηνιηθνύ θαλόλα»33.
εκεησηένλ όηη ηόζν ε πνηληθή δίσμε ηνπ Σζεθάιηλ, όζν θαη ε θαζαίξεζε από ηνλ
βαζκό ηνπ δηαθόλνπ, δελ είραλ ηνλ ραξαθηήξα δίσμεο εμαηηίαο θάπνησλ «αληηπνιηηεπηηθώλ
πηζηεύσ» ηνπ νύηε επεηδή εζεσξείην «αληηθξνλώλ», θαζώο ηίπνηε από απηά δελ
παξαηεξνύληαλ ζε απηόλ. Ήηαλ απνθιεηζηηθά εζηθήο θαη πνηληθήο θύζεσο, ελώ δελ
επξόθεηην ηόηε γηα ην ςεύηηθν «επηζθνπηθό αμίσκά» ηνπ ή ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο
«εθθιεζίαο ησλ θαηαθνκβώλ». Απηά άξρηζε λα ηα δειώλεη πνιύ αξγόηεξα, κόιηο
απνθπιαθίζζεθε θαη θαζαηξέζεθε από ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο.
ην γξάκκα ηνπ ζηνλ Πξσζηεξάξρε θαη ηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1989 ν
Σζεθάιηλ έγξαςε:
«Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989, ζε αλνηθηή Δπηζηνιή πξνο ηνλ Παηξηάξρε Πνηκέλα δήισζα
ηελ απνρώξεζή κνπ από ην Παηξηαξρείν Μόζραο εμαηηίαο ηεο ειιείςεσο θνηλνηηθήο δνκήο,
ηεο δηαθζνξάο, ηεο δσξνιεςίαο, ηεο θνιαθείαο, ηεο απνπζίαο ζηνπο λανύο ηνπ δσληαλνύ
Λόγνπ ηνπ Θενύ, ησλ ακθηβνιηώλ κνπ πεξί ηεο θαλνληθόηεηαο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο
Ρσζίαο.
Καηά ηελ παξνύζα ζηηγκή ηελ αλαγέλλεζε ηεο Οξζνδνμίαο ζηε Ρσο ηελ βιέπσ ζηε
ζύζηαζε λνκίκσλ ελνξηώλ ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Δθθιεζίαο, νη νπνίεο λα ιεηηνπξγνύλ
αλνηθηά, παξά ηηο αληηδξάζεηο θαη ηελ ελδερόκελε αληίζηαζε ησλ Αξρώλ. Ζ Δθθιεζία νθείιεη
λα δξάηηεηαη θάζε επθαηξίαο γηα λα θεξύζζεη ην Δπαγγέιην…Όια απηά ιείπνπλ από ην
Παηξηαξρείν Μόζραο. Ζ Δθθιεζία ησλ Καηαθνκβώλ, εμαηηίαο ηεο παξαλόκνπ ζέζεώο ηεο
αδπλαηεί λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ην θήξπγκα ηνπ Λόγνπ ηνπ Θενύ. Υξεηάδεηαη ε επαλαθνξά
ηεο γλεζίνπ Οξζνδνμίαο ζηε Ρσζία από ην εμσηεξηθό. Δίλαη εθηθηή κέζσ ζπζηάζεσο λνκίκσλ
ελνξηώλ ηεο ππό ηελ Τκεηέξα εβαζκηόηεηα Δθθιεζίαο ζηε Ρσζία…
Δμαηηίαο ηεο ειιείςεσο κηαο νινθιεξσκέλεο δηαθνλίαο ηνπ Κπξίνπ θαη δησγκώλ από
εθθιεζηαζηηθέο αξρέο, είρα ήδε ιάβεη ηελ απόθαζε λα κεηαλαζηεύζσ ζην εμσηεξηθό, αιιά ε
ζθέςε γηα εθαηνκκύξηα αγαπεηνύο κνπ αδειθνύο θαη αδειθέο, πνπ δελ έρνπλ γλήζηα Δθθιεζία,
δελ κε αθήλεη λα εζπράζσ. Πξνθαλώο ν Κύξηνο δελ επινγεί ηελ έμνδό κνπ ζην εμσηεξηθό. Θα
ήηαλ ραξά κνπ λα ζπκκεηάζρσ θαηά δύλακε ζηε ζύζηαζε ελνξηώλ ηεο γλεζίνπ νξζνδόμνπ
Δθθιεζίαο ζηε Ρσζία. Δπζεβάζησο αηηνύκαη ηελ επ’απηνύ επινγία ηεο Τκεηέξαο
εβαζκηόηεηαο.
Ακθηζβεηώ ηελ θαλνληθόηεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο, δηόηη ην 1939 εθεί ίζσο
δηαθόπεθε ε απνζηνιηθή δηαδνρή…Καη ηόηε όιεο νη ρεηξνηνλίεο πνπ ηεινύλ είλαη άθπξεο. Δλώ
όιεο ηηο ρεηξνηνλίεο κνπ ηηο έιαβα από ην Παηξηαξρείν Μόζραο…
Όζνλ αθνξά ηηο θαηαθόκβεο, ε θαλνληθόηεηά ηνπο επίζεο πξνθαιεί ακθηβνιίεο, δηόηη κε
δπζθνιίεο αληρλεύεηαη ε απνζηνιηθή δηαδνρή κε ην παξάλνκν θαζεζηώο ππό ην νπνίν ηεινύλ.
Γξάκκα ηνπ Πξσηνζπγθέινπ ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο κεηξνπνιίηε Ρνζηόθ θαη Ννβνηζεξθάζθ Βιαδηκήξνπ ακπνληάλ πξνο ηνλ αξρηεπίζθνπν
Σνύια θαη Μπέιεθζθ Μάμηκν, № 903, 26 Μάηνπ 1988 // Αξρείν ηεο επαξρίαο Σνύια ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο.
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Όια απηά εθιακβάλνληαη ζην πλεπκαηηθό επίπεδν, αιιά νη εγεηξόκελεο ακθηβνιίεο θσιύνπλ
ηελ πξόνδν ηεο Δθθιεζίαο.
Γη΄απηό ηαπεηλά δεηώ ηελ Τκεηέξα εβαζκηώηεηα λα κε δερζείηε ππό ην σκνθόξηό
34
αο» .
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ζην αίηεκά ηνπ πξνο ηνλ Πξσζηεξάξρε θαη ηε
ύλνδν ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, ν Σζεθάιηλ δελ ππέγξαςε σο
«επίζθνπνο» ή «ηεξνκόλαρνο» αιιά σο «κνλαρόο Βηθέληηνο»35. Παξάιιεια ζην γξάκκα απηό
δελ αληηηίζεηαη κόλνλ πξνο ην Παηξηαξρείν Μόζραο, αιιά θαη πξνο ηελ Δθθιεζία ησλ
Καηαθνκβώλ. Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ ηειεπηαία δελ έρεη ιηγόηεξε πξνθαηάιεςε απ’ ό,ηη
έλαληη ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο. Σνύην γηα άιιε κηα θνξά επηβεβαηώλεη ην
γεγνλόο όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ έγηλε δεθηόο από ηνπο νπαδνύο ησλ θαηαθνκβώλ.
πσο πξνθύπηεη από ηελ Δπηζηνιή ηνπ Σζεθάιηλ, κε ην Παηξηαξρείν Μόζραο δηέθνςε
ηηο ζρέζεηο ηνπ κόλνλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989, δειαδή κεηά ηελ από ηνλ βαζκό ηνπ δηαθόλνπ
θαζαίξεζή ηνπ. Αξγόηεξα, από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1990, άξρηζε λα πξνβάιιεη κηα άιιε
εθδνρή, θαηά ηελ νπνία απνθόπηεηαη από ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο ηνλ Μάην ηνπ
1984.36 Καίηνη έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκόο ηνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο καξηπξίεο ηνπ ηδίνπ ην
1989.
Σν Γεθέκβξην 1989–Ηαλνπάξην 1990 ν Σζεθάιηλ θαηάθεξε θάπσο λα ηαμηδεύζεη από
ηελ ΔΓ ζηηο ΖΠΑ, όπνπ παξέζηε ζηε ζπλεδξία ηεο Ηεξάο πλόδνπ Ηεξαξρίαο ηεο
Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ζηε Νέα Τόξθε. Δθεί κίιεζε ζηνπο πλνδηθνύο,
απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο ηνπο. Δπ’απηνύ ζηα Πξαθηηθά ηεο από 31εο Ηαλνπαξίνπ 1990
πλόδνπ ηεο ΤΡΟΔ θαηαγξάθεθε ην εμήο:
«Αθξόαζε: 1. Γξάκκα-αίηεκα ζηνλ Πξόεδξν ηεο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο εβαζκηώηαην
Μεηξνπνιίηε Βηηάιην, ππνγεγξακκέλν από ηνλ «αλάμην ππνηαθηηθό Βηθέληην» από 17εο Ηνπιίνπ
1989, ην νπνίν εζηάιε ηαρπδξνκηθώο από ηελ Σνύια ηεο ΔΓ. ην Γξάκκα απηό ν αηηώλ,
κνλαρόο Βηθέληηνο, παξαζέηεη ζύληνκα βηνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεη όηη
είλαη επίζθνπνο ηεο Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ ζηε Ρσζία.
2. Αθνινύζσο παξαθνινπζήζακε θαη ην βηνγξαθηθό ηνπ αηηνύληνο δηόηη απηνπξνζώπσο
έθζαζε ζηηο ΖΠΑ ζηελ πόιε Νέαο Τόξθεο, πξνζθνκίδνληαο πιήξε γξαπηά ζηνηρεία γηα ηνλ
εαπηό ηνπ θαη ηελ ππόζεζή ηνπ.
3. Οξηζκέλα κέιε ηεο πλόδνπ Ηεξαξρίαο ζπλνκίιεζαλ κε ηνλ Βίθησξα Νηθνιάγηεβηηο
Σζεθάιηλ, ηνλ απηναπνθαινύκελν κνλαρό Βηθέληην θαη επίζθνπν Βηθέληην, θαη θαη’ηδίαλ
γλώξηζαλ εθ ηνπ ζύλεγγπο ηνλ ίδην θαη ηελ ππόζεζή ηνπ».
«Γηα ηνλ ιόγν απηό, αθνύ ζπλεδήηεζε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππνζέζεσο ε Ηεξά ύλνδνο
Ηεξαξρίαο απνθαίλεηαη:
1. Βάζεη ησλ ππαξρόλησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξνζθόκηζε ν αηηώλ Βίθησξ
Νηθνιάγηεβηηο Σζεθάιηλ, ν απηναπνθαινύκελνο Βηθέληηνο, ε Ηεξά ύλνδνο Ηεξαξρίαο δελ θξίλεη
δπλαηή ηελ αλαγλώξηζε ηνπ βαζκνύ επηζθόπνπ ή πξεζβπηέξνπ ηνπ αηηνύληνο.
2. Ωο εθ ηνύηνπ ην αίηεκα ηνπ Βίθησξα Νηθνιάγηεβηηο Σζεθάιηλ λα παξακείλεη
αλεθπιήξσην.
Ο αηηώλ λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά»37.
Σα πξαθηηθά ππνγξάθεθαλ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο
Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο Μεηξνπνιίηε Βηηάιην Οπζηίλνθ, ηνλ Γξακκαηέα
Αίηεκα ηνπ Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ πξνο ηνλ Πξσζηεξάξρε ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, κεηξνπνιίηε Βηηάιην από 17 Ηνπιίνπ
1989// Αξρείν ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, Νέα Τόξθε.
35
Απηόζη.
36
Викентий Чекалин. Письмо брату-христианину… С. 6.
37
Πξαθηηθά ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ππ’αξίζκ. 685 από 18/31 Ηαλνπαξίνπ 1990. Φ. 1–3 //
Αξρείν ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, Νέα Τόξθε.
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ηεο πλόδνπ Αξρηεπίζθνπν Λαύξν θνπξιά, ηα κέιε ηεο πλόδνπ: ηνλ Αξρηεπίζθνπν
Αληώλην Μεληβέληεθ, ηνλ Δπίζθνπν Λάδαξν Επνπξκπέλθν, ηνλ Δπίζθνπν Γαληήι
Αιεμάληξνθ, ηνλ Δπίζθνπν Ηιαξίσλα Καπξάι38.
Μέινο ηεο πλόδνπ, ν νπνίνο θαη’ηδίαλ αλέθξηλε ηνλ Σζεθάιηλ, ήηαλ ν Δπίζθνπνο
Λάδαξνο Ενπξκπέλθν, ν νπνίνο ρεηξνηνλήζεθε θξπθά από ηεξάξρεο ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ήδε ην 1982 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ ηεο
ΔΓ. Έζεζε βνεζεηηθέο εξσηήζεηο ζηνλ Σζεθάιηλ, ζηηο νπνίεο αδπλαηνύζε λα απαληήζεη
κε βεβαηόηεηα θαη άξρηζε λα ζπγρέεηαη. ια απηά βνήζεζαλ λα αλαθαιπθζεί ην απηόθιεην
θαη ν ηπρνδησθηηζκόο ηνπ επηζθέπηε από ηελ Σνύια 39. Σόηε ζηε ύλνδν ηεο Τπεξνξίνπ
Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο δηαηππώζεθε θαρππνςία όηη ν Σζεθάιηλ ήηαλ πξάθηνξαο ηεο
KGB, ν νπνίνο εζηάιε επίηεδεο ζηε ύλνδν ππό κνξθή ηνπ «επηζθόπνπ ησλ θαηαθνκβώλ»
κε ζθνπό λα κπεζεί ζηελ ΤΡΟΔ θαη λα αλαιάβεη ηε ζύζηαζε ζηηο ΔΓ ησλ λόκηκσλ
εθθιεζηαζηηθώλ δνκώλ ηεο ππό ηνλ έιεγρν ησλ ζνβηεηηθώλ νξγάλσλ ηεο θξαηηθήο
αζθάιεηαο. Καρππνςία πξνθάιεζε θαη ην γεγνλόο ηεο πξόσξεο απνθπιαθίζεσο ηνπ
Σζεθάιηλ ην 1987. Καηόπηλ αξλήζεσο ηεο αλαγλσξίζεώο ηνπ, ηνπ πξνηάζεθε λα δήζεη
θάπνηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν ζηελ Ηεξά Μνλή Αγίαο Σξηάδνο Jordanville σο δόθηκνο ππό ηελ
επνπηεία ησλ εθθιεζηαζηηθώλ αξρώλ, ώζηε ζηε ζπλέρεηα ζηελ πεξίπησζε επηηπρνύο
δηαγσγήο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ, λα εμεηαζζεί ην ζέκα εγγξαθήο ηνπ ζην κνλαρνιόγην
σο απινύ κνλαρνύ ή ρεηξνηνλίαο κειινληηθά ζε πξεζβύηεξν. Ο Σζεθάιηλ απέξξηςε ηελ
πξόηαζε. Αθνύ θαηάιαβε όηη ην ζρέδηό ηνπ απέηπρε, απνπεηξάζεθε λα θιέςεη αληηκήλζην,
ιεηηνπξγηθά ζθεύε θαη αξρηεξαηηθό εγθόιπην από ην ηεξό ηνπ πλνδηθνύ Καζεδξηθνύ Νανύ
Νέαο Τόξθεο κε απνηέιεζκα λα εθδησρζεί κεηά από ζθάλδαιν40.
Η αναζςγκπόηηζη ηηρ Οςκπανικήρ Αςηοκεθάλος Οπθοδόξος Δκκληζίαρ ηο 1989-1990
και ο Δπίζκοπορ Ιωάννηρ Μπονηναπηζούκ
Τπό ην βάξνο ηνπ ζθαλδάινπ δξαπεηεύνληαο ζηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1990 από
ηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ ρσξίο λα ηνπ αλαγλσξηζζεί όρη κόλνλ ην αμίσκα ηνπ «επηζθόπνπ»,
αιιά νύηε θαλ ηνπ «ηεξνκνλάρνπ», ν Β. Σζεθάιηλ από ηηο ΖΠΑ επαλέξρεηαη ζηηο ΔΓ.
Καηά παξάμελε ζπγθπξία ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ δελ ηαμηδεύεη ζηε γελέηεηξά ηνπ
ηελ Σνύια, αιιά επξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Οπθξαλία, ζηε Λεόπνιε, όπνπ απηνζπζηήλεηαη σο
«επίζθνπνο ηεο ΤΡΟΔ» θαη ζπλάπηεη γλσξηκία κε ηνλ πξώελ επίζθνπν Εηηνκίξ θαη βξνπηο
Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ν νπνίνο πξν νιίγνπ κεηεπήδεζε από ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο
Ρσζίαο ζηελ ΟΑΟΔ.
Ζ απξόζκελε κεηαπήδεζε ηνπ επηζθόπνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ από ηελ ΟΔΡ ζηελ
ΟΑΟΔ θαη ε πξόζθιεζε από απηόλ ζηνλ απηόθιεην Β. Σζεθάιηλ γηα λα ηειέζνπλ ηηο πξώηεο
ρεηξνηνλίεο ζηελ ίδηα ηελ ΟΑΟΔ, πξνθάιεζαλ αξθεηέο θαρππνςίεο θαη εξσηεκαηηθά κέρξη
θαη ηελ εθδνρή ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο KGB ζηελ ππόζεζε, ε νπνία επηρείξεζε λα
ζέζεη ππό ηνλ έιεγρό ηεο ηελ απζόξκεηε θαη αλεμέιεγθηε δηαδηθαζία αλαζπγθξνηήζεσο ηεο
ΟΑΟΔ 41.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ γίλνληαλ ηόηε ζηελ
Οπθξαλία, αο εμεηάζνπκε ζύληνκα ηηο πξώηεο θάζεηο ηεο ζπζηάζεσο ηεο ΟΑΟΔ θαηά ηα έηε
Απηόζη. Л. 3.
Шумило. В катакомбах… С. 181–182.
40
Πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Λαδάξνπ Ενπξκπέλθν ζην ζπληάθηε, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1993, [Псарев А.] Где еще не опустели бочки
русского меда. Ответ на статью «епископа» Викентия Чекалина в газете «Свободное слово» № 14 от 08.05.1990 г. Москва – Джорданвилл:
Типография братства прп. Иова Почаевского, 1990. С. 12.
41
Ісіченко І., архієп. Автокефальна Церква на межі тисячоліть // Электоронный ресурс: https://www.religion.in.ua/main /history/4812avtokefalna-cerkva-na-mezhi-tisyacholit.html [дата обращения: 06.06.2010].
38
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1989 – 1990. Από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1989 ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Οπθξαλίαο κε
ππόβαζξν ηηο απμαλόκελεο αληηθνκνπληζηηθέο θαη εζληθέο παηξησηηθέο ηάζεηο άξρηζε ε
απζόξκεηε δηακόξθσζε ησλ πξώησλ θνηλνηήησλ ηεο ΟΑΟΔ, θάηη ην νπνίν πξνθάιεζε
ζνβαξή αλεζπρία ησλ νξγάλσλ ηεο KGB ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Οπθξαλίαο. Ζ πξώηε
«επηηξνπή πξσηνβνπιίαο» ζπγθξνηήζεθε ζην Κίεβν κε επηθεθαιήο ηνλ ηεξέα Μπνγθληάλ
Μηρατιέηζθν από ηε Λεηνλία. Ήδε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο
θνηλνπνίεζε εθθιήζεηο ζηελ Αλώηαηε Βνπιή ηεο Οπθξαληθήο νβηεηηθήο νζηαιηζηηθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΔΓ, ζηνλ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο Γεκήηξην, ζηελ ΟΑΟΔ
ζηηο ΖΠΑ θαζώο θαη ζηελ ηεξαξρία θαη ηνλ θιήξν ηεο Οπθξαληθήο Δμαξρίαο ηεο Οξζνδόμνπ
Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο. Σόηε επίζεο ζπγθξνηήζεθε ζην Κίεβν θαη ε πξώηε θνηλόηεηα ηεο
ΟΑΟΔ42. Από ηνπο πξώηνπο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έθθιεζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ ν
αληηθξνλώλ θιεξηθόο, Πξντζηάκελνο ηνπ Ηεξνύ Νανύ Αγίσλ Πέηξνπ θαη Παύινπ Λενπόιεσο
Πξσζηεξέαο Βιαδίκεξνο Γηαξέκα. Ήδε ζηηο 18 Απγνύζηνπ ηνπ 1989 απηόο θαη ν
ζπλεθεκέξηόο ηνπ από ηνλ ίδην λαό Ησάλλεο Παζνύιηα ζηε ζπλέιεπζε ηνπ ελνξηαθνύ
ζπκβνπιίνπ αλέγλσζαλ ηελ έθθιεζε ηεο επηηξνπήο θαη δηαθήξπμαλ ηε ξήμε κε ηελ
Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο43. Μέρξη εθείλν ην πεξηζηαηηθό ζηε Λεόπνιε θαη ζε όιε ηε
Γπηηθή Οπθξαλία είραλ θαηαγξαθεί αξθεηά πεξηζηαηηθά ξήμεσο ηνπ ηνπηθνύ θιήξνπ κε ην
Παηξηαξρείν Μόζραο, αιιά όινη απηνί κεηαπεδνύζαλ ζηελ λνκηκνπνηεζείζα Οπθξαληθή
Διιελνθαζνιηθή Δθθιεζία (ΟΔΚ). Ο Πξσζηεξέαο Βιαδίκεξνο Γηαξέκα, επεηδή δελ
επηζπκνύζε λα πξνζρσξήζεη ζηελ Οπλία, εηζεγήζεθε ζηνπο δπζαξεζηεκέλνπο κε ην
Παηξηαξρείν Μόζραο κηα Οξζόδνμε ελαιιαθηηθή ιύζε ππό ηε κνξθή ηεο εζληθήο
απηνθεθάινπ εθθιεζίαο. ύληνκα ην παξάδεηγκά ηνπ αθνινύζεζαλ άιινη ηξεηο ηεξείο ηεο
επαξρίαο Λενπόιεσο: ν Ίγθνξ Αηιηαζέθζθη, ν Μηξνζιάθ Μαμηκόβηηο θαη ν ηέθαλνο
Εηγθάι44. Αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ ζ’ απηνύο άιινη ελληά ηεξείο.
Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1989 ε Λεόπνιε άξρηζε λα ζεσξείηαη ην θέληξν ηεο
αλαζπγθξνηήζεσο ηεο ΟΑΟΔ. Κεξύρζεθε ε πξνζσξηλή ππνηαγή ζην σκνθόξην ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο ελώ ζηηο αθνινπζίεο άξρηζαλ λα
κλεκνλεύνπλ ηνλ Κσλζηαληηλνππόιεσο Γεκήηξην45. πγρξόλσο, γλσζηνπνηήζεθε από ηνλ
αξρεγό ηεο ΟΑΟΔ ζηηο ΖΠΑ κεηξνπνιίηε Μζηηζιάθ θξίπληθ ζηνλ πξσζηεξέα Β. Γηαξέκα
όηη εθείλνο ζέηεη ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ ηηο ελνξίεο ζηε Λεόπνιε θαζώο θαη ζε άιια κέξε
ηεο Οπθξαλίαο46.
ε δήισζή ηεο ην επηέκβξην ηνπ 1989, ε επηηξνπή αλαζπγθξνηήζεσο ηεο ΟΑΟΔ
έγξαθε: «Σν θπξηόηεξν δήηεκα γηα ηελ επηηξνπή καο ζήκεξα ζπλίζηαηαη ζηελ αλαζύζηαζε ηεο
ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ εληόο ηεο Οπθξαλίαο…Διπίδνπκε όηη ζύληνκα ζα απνθηήζνπκε ηεξαξρία
θαη ηόηε ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ζηειερώζνπκε κε ηεξείο όιεο ηηο θνηλόηεηέο καο»47.
Αλαδεηώληαο θαλνληθό αξρηεξέα ε επηηξνπή ππέβαιε αηηήκαηα ζηνλ
Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη ζηνλ Γεσξγίαο, ρσξίο σζηόζν λα ιάβεη πνηέ απάληεζε. ρεηηθή
πξνζπκία εθδήισζε κόλνλ ε ΟΑΟΔ ζηηο ΖΠΑ, όκσο νη ηεξάξρεο ηεο κε επηθεθαιήο ηνλ
Μζηηζιάθ θξίπληθ δελ είραλ δηθαίσκα εηζόδνπ ζηελ ΔΓ, ελώ ε έμνδνο ζην εμσηεξηθό
ελόο ππνςεθίνπ εθείλε ηελ επνρή ζπλνδεπόηαλ κε ππέξκεηξεο δπζθνιίεο. Ούησο ερόλησλ
ησλ πξαγκάησλ, απνθαζίζζεθε ε ππνβνιή αηηήκαηνο ζηνπο αξρηεξείο ηεο Οξζνδόμνπ
Звернення Ініціативного комітету відновлення УАПЦ // Наша віра — Православ’я. Видання парафій УАПЦ в Україні. Самиздат. 1989. №
1. С. 2.
43
Лохвицька Л. Події: весна — літо 1989 року // Наша віра — Православ’я... С. 2; Ярема В., прот. Третє відродження УАПЦ // Українське
православне слово. Саут-Бавнд-Брук; Нью Джерси. 1991. № 4–5 . С. 9.
44
Ярема. Третє відродження УАПЦ... С. 9.
45
Заклик Комітету відродження УАПЦ до українських владик, панотців, дияконів, ченців та всіх віруючих на Батьківщині і в діаспорі //
Наша віра — Православ’я... С. 2.
46
Ярема. Третє відродження УАПЦ... С. 9.
47
Наша віра – Православ’я... С. 2. Перевод с украинского наш. — С. Ш.
42
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Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο, πξνθεηκέλνπ έλαο από απηνύο είηε λα πξνζρσξήζεη ζηελ ΟΑΟΔ, είηε
λα ζπλδξάκεη κε ηε ρεηξνηνλία επηζθόπνπ γηα ηελ ΟΑΟΔ. Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ εηο
επίζθνπν ρεηξνηνλία γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΟΑΟΔ δηεμάγνληαλ αθόκε θαη κε επηθεθαιήο ηεο
λόκηκεο πιένλ Οπθξαληθήο Διιελνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο ηνλ κεηξνπνιίηε Βιαδίκεξν
ηεξληνύθ48.
Αθξηβώο εθείλε ηελ πεξίνδν γλσζηνπνηήζεθε όηη ζηηο 13 επηεκβξίνπ ηνπ 1989 ε
Ηεξά ύλνδνο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο ζπκπεξηέιαβε κεηαμύ ησλ
εθεζπραδόλησλ ηεξαξρώλ ηνλ επίζθνπν Εηηνκίξ θαη βξνπηο Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ49.
Γόλνο ηεο πεξηθέξεηαο Σεξλνππόιεσο θαη κε θαηαγσγή από νπληηηθή νηθνγέλεηα, ε νπνία
επαλελώζεθε κε ηελ Οξζνδνμία, ζηα ληάηα ηνπ είρε ζρέζεηο κε αληηζνβηεηηθνύο
αληηθαζεζησηηθνύο ηνπ νπθξαληθνύ αληαξηηθνύ ζηξαηνύ, γηα ηηο νπνίεο θαηαδηθάζζεθε ην
1949 ζε θάζεηξμε εθηίνληαο πνηλή ζηα ζηαιηληθά ζηξαηόπεδα ζπγθεληξώζεσο θαη
πεγαίλνληαο εμνξία. Σν 1956 εηζήιζε ζηελ Ηεξαηηθή ζρνιή θαη κεηέπεηηα ζηε Θενινγηθή
Αθαδεκία ηνπ Λέληλγθξαλη, θαη από ην 1977 έγηλε επίζθνπνο Εηηνκίξ θαη βξνπηο50. Ωο
πξώελ κέινο ηνπ παξαλόκνπ νπθξαληθνύ αληαξηηθνύ ζηξαηνύ θαη θαηάδηθνο ησλ ζηαιηληθώλ
ζηξαηνπέδσλ ζπγθεληξώζεσο ήηαλ ηδαληθή κνξθή γηα λα αλαιάβεη ηελ εγεζία ηεο ΟΑΟΔ.
Ληγόηεξν από έλα κήλα κεηά ηελ παύζε ηνπ, ζηηο 9 Οθησβξίνπ ηνπ 1989
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε ζπλάληεζε ησλ εθπξνζώπσλ ηεο νκάδαο από ηε Λεόπνιε ηεο
ΟΑΟΔ κε ηνλ επίζθνπν Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, θαηά ηελ νπνία εθείλνο έδσζε ηελ
πξνθαηαξθηηθή ηνπ ζπκθσλία λα πξνζρσξήζεη ζηελ ΟΑΟΔ51. Δληνύηνηο γηα πνιινζηή θνξά
ππνβάιιεη απζεκεξόλ ζηε ύλνδν αίηεκα όπσο «δηνξηζζεί ζηελ αξρηεξαηηθή δηαθνλία»,
επηζπλάπηνληαο ηαπηόρξνλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ απνδεηθλύεη όηη «έρεη αξθεηή
ηθαλόηεηα λα εξγάδεηαη»52. Υσξίο λα πεξηκέλεη ηελ ζεηηθή απάληεζε κεηά από ιίγε ζθέςε
θαη ζπζθέςεηο, ζηηο 20 Οθησβξίνπ ηνπ 1989 έδσζε ηελ ηειηθή ηνπ ζπκθσλία «λα ιάβεη ππό
ηελ πλεπκαηηθή ηνπ επνπηεία ηελ ΟΑΟΔ θαη λα γίλεη αξρεγόο ηεο»53. Δλώ ζηηο 22
Οθησβξίνπ σο ηεξάξρεο πιένλ ηεο ΟΑΟΔ ζηε ιεηηνπξγία ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίσλ Πέηξνπ θαη
Παύινπ Λενπόιεσο, ν Μπνληλαξηζνύθ ηέιεζε ηελ πξώηε ηνπ γηα ηελ ΟΑΟΔ εηο δηάθνλν
ρεηξνηνλία54. Απζεκεξόλ δεκνζίεπζε έθθιεζε, ηελ νπνία ππέγξαςε σο «Δπίζθνπνο Ησάλλεο,
ν Πξσζηεξάξρεο ηεο Οπθξαληθήο Απηνθεθάινπ Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο»55.
Σν γεγνλόο ηεο κνλνκεξνύο απηναλαθεξύμεώο ηνπ ζε «πξσζηεξάξρε ηεο ΟΑΟΔ»
θαίλεηαη πσο ακέζσο πξνθάιεζε δηαθσλίεο κεηαμύ ηνπ επηζθόπνπ Ησάλλε θαη ηνπ θιήξνπ
ηεο Λενπόιεσο ηεο ΟΑΟΔ, δηόηη ήδε ζηηο 31 Οθησβξίνπ ην Δθθιεζηαζηηθό πκβνύιην ηεο
ΟΑΟΔ κε επηθεθαιήο ηνλ Β. Γηαξέκα δήισζε όηη επηηξέπεη ηελ έληαμε ζηελ ΟΑΟΔ από ηελ
Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο κόλνλ ζε ηεξείο «νη νπνίνη άλεπ όξσλ δέρνληαη σο
πξνθαζήκελό ηνπο ηνλ κεηξνπνιίηε Μζηηζιάθ ηεο Οπθξαληθήο Οξζνδόμνπ Απηνθεθάινπ

Интервью патриарха УАПЦ Димитрия (В. Яремы) // Бюллетень Центра Религиозной Информации. Львов, 1996. № 4 (15). С. 19–23
ЖМП. 1990. № 1. С. 30.
50
ЖМП. 1977. № 12. С. 80; ЖМП. 1978. № 2. С. 80; Цап М., прот. Митрополит Іоан (Боднарчук) і третє відродження УАПЦ та
проголошення Київського Патріархату // Волинський Благовісник. Луцьк. 2013. № 1. С. 221–223; Цап М., прот. Маловідомі події із життя
та архіпастирського служіння митрополита Іоана (Боднарчука) // Волинський Благовісник. Луцьк. 2018. №6. С. 193–194; Преловська І.
Діяльність митрополита Іоана (Боднарчука) у справі відродження Української Автокефальної Православної Церкви у 1989–1990 рр. //
Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції (27–28 листопада 2014 р., м. Тернопіль). Тернопіль; Київ, 2014. С. 168–173.
51
Пашуля І., прот. Час Божого оновлення і благословення // Успенська вежа. Львів, 2004. №8 (146). С. 5–6.
52
Нестор (Писик), архієп. Митрополит Іоан (Боднарчук): життя та архіпастирська діяльність // Электоронный ресурс. URL:
http://centerculture.uagate.com/content/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C [дата обращения: 04.26.2017].
53
Наша віра – Православ’я... 1989. № 2-3. С. 1–2.
54
Там же.
55
Звернення архіпастиря УАПЦ до всіх християнських синів і дочок українського народу // Наша віра – Православ’я... 1989. № 2–3. С. 1-2.
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Δθθιεζίαο»56. ηελ ίδηα απόθαζε ην πκβνύιην ηεο ΟΑΟΔ αλέθεξε όηη θαηεζηάζεζαλ
γλσζηά ηα ζρέδηα ησλ εγεηηθώλ ζηειερώλ ηνπ Κνκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο Οπθξαλίαο
(ΚΚΟ), σο αληηζηάζκηζκα πξνο ηελ Οπθξαληθή Διιελνθαζνιηθή Δθθιεζία, λα πξνρσξήζεη
ζηε ζύζηαζε ηεο θάιπηθεο ΟΑΟΔ, «ππνηειήο ζηηο αξρέο», «απνθαιώληαο απηή ςεπδώο
απηνθέθαιε ή αθόκε παξαρσξώληαο ζε απηή ηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Γεσξγίνπ Λενπόιεσο». Σα
κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΟΑΟΔ ραξαθηήξηζαλ απηά ηα ζρέδηα «απόπεηξεο ηεο θνκκαηηθήο
γξαθεηνθξαηίαο λα παξεκπνδίζεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο Οπθξαληθήο Διιελνθαζνιηθήο
Δθθιεζίαο κε ηελ αζξόα πξνζαγσγή ησλ εθθιεζηώλ ηεο Γαιηθίαο ζηελ θάιπηθε θαη όρη ζε κηα
πξαγκαηηθή Οξζόδνμε απηνθεθαιία»57.
Αξγόηεξα, ην 1991 θαηεγνξίεο θαηά ηνπ επηζθόπνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ γηα ηε
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα ζνβηεηηθά όξγαλα θξαηηθήο αζθάιεηαο σο ηεξάξρεο ηεο ΟΑΟΔ,
δηαηύπσζε δεκόζηα ηόζν ν Πξσζηεξέαο Β. Γηαξέκα, όζν θαη ν αξρεγόο ηεο ΟΑΟΔ
κεηξνπνιίηεο Μζηηζιάθ θξίπληθ, ελώ ν ίδηνο Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ ζα παπζεί από ηελ
εγεζία ηεο ΟΑΟΔ θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1992, ζα απνθιεηζζεί απνιύησο από
ηελ ηεξαξρία ηεο ΟΑΟΔ58. Δπηπιένλ, κεηά ηελ απνηπρία ηνπ «πξαμηθνπήκαηνο ηνπ
Απγνύζηνπ» ηεο Κξαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ην 1991 ζην
αξρείν ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο Λενπόιεσο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο
Οπθξαλίαο εληνπίζζεθαλ έγγξαθα, ηα νπνία ζέινπλ ηνλ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ λα είρε
πξνζπκθσλήζεη πνιιέο από ηηο ελέξγεηέο ηνπ σο επηθεθαιήο ηεο ΟΑΟΔ κε ηελ εγεζία ηεο
σο άλσ επηηξνπήο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο ηεο KGB. Ο Πξόεδξνο ηεο αδειθόηεηαο
Αλδξέα ηνπ Πξσηνθιήηνπ Λενπόιεσο ηεο ΟΑΟΔ Μπνγθληάλ Ρνδάθ θαη ν πξσζηεξέαο Β.
Γηαξέκα πξνζπάζεζαλ ηόηε λα δώζνπλ επξεία δεκνζηόηεηα ζηα θείκελα απηά, αιιά ν
Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ «αθόξηζε» από ηελ ΟΑΟΔ θαη ηνπο δύν59.
ια ηα γεγνλόηα απηά αλαθαιύθζεθαλ πνιύ αξγόηεξα. Δλώ εθείλε ηε ζηηγκή ν
θιήξνο ηεο Λενπόιεσο ηεο ΟΑΟΔ ραηξόηαλ πνπ είραλ πιένλ δηθό ηνπο επίζθνπν. Παξ΄όιεο
ηηο αξρηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ λα απηναλαθεξρζεί «πξσζηεξάξρεο ηεο
ΟΑΟΔ», ν πξσζηεξέαο Β. Γηαξέκα καηαίσζε εθείλα ηα ζρέδηα θαη πέηπρε από ηνλ
πξνζρσξήζαληα επίζθνπν ηελ απνδνρή ηεο θπξηαξρίαο ηνπ αξρεγνύ ηεο ΟΑΟΔ ζηηο ΖΠΑ
κεηξνπνιίηε Μζηηζηιάθ θξίπληθ. Ωο αληάιιαγκα κε ηελ απόθαζή ηνπ ν ηειεπηαίνο, ζην
ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1989, πξνήγαγε ηνλ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ ζην βαζκό «ηνπ
αξρηεπηζθόπνπ Λενπόιεσο θαη Γαιηθίαο»60.
Σελ 1ελ Ννεκβξίνπ 1989 ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ κε ηειεγξάθεκά ηνπ ζηνλ
Παηξηάξρε Πνηκέλα θαη ηε ύλνδν ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο, γλσζηνπνίεζε
ηελ απόζπξζή ηνπ από ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο. Καηόπηλ ηνύησλ θαιείην
θαη’επαλάιεςηλ ζηε ύλνδν πξνο εμέηαζε ηεο ππνζέζεώο ηνπ, αιιά δελ παξνπζηάζζεθε. Με
ηελ από 13εο Ννεκβξίνπ 1989 απόθαζε ηεο Ηεξάο πλόδνπ ν Μπνληλαξηζνύθ θαζαηξέζεθε
από ηελ αξρηεξνζύλε θαη απνζρεκαηίζζεθε 61.

Ухвали Церковної Ради УАПЦ в Україні // Наша віра – Православ’я... 1989. № 2–3. С. 2.
Απηόζη.
58
Міненко Т., прот. До питання церковної смути в сучасній Україні // Вісник. Вінніпег. 1993. № 3 (2579). С. 8; Исиченко Ю. Судьба
Украинской автокефальной церкви // Религия и демократия: Сб. статей под общей редакцией С. Филатова и Д. Фурмана. М., 1993. С. 385–
413; Блажейовський Д. Iерархiя Киiвськоi Церкви (861–1996). Львiв, 1996. С. 544; Іщук О. В. Ієрархічні суперечності та міжцерковна
полеміка як вияв кризи українського автокефального руху 1990–1993 рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Історичне релігієзнавство». Острог, 2012. Вип. 6. С. 184–186.
59
Καηά ηε ζπδήηεζε κε ηνλ ζπληάθηε, ν θ. Μ. Ρνδάθ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991, επέδεημε αληίγξαθα ησλ θεηκέλσλ απηώλ. Μαξηπξία ηνπ . νπκίιν.
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Наша віра — Православ’я. 1989. № 2–3. С. 2.
61
Οξηζκόο ηεο Ηεξάο πλόδνπ // ЖМП. 1990. № 2. С. 4–5, Ηεξά ύλνδνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο 30–31 Ηαλνπαξίνπ
1990 // ЖМП. 1990. № 5. С. 4–12.
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Οι ππώηερ σειποηονίερ ηηρ ΟΑΟΔ και η ζςμμεηοσή ζε αςηέρ ηος Β. Τζεκάλιν
ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε ΟΑΟΔ αξηζκνύζε ήδε πεξίπνπ 200 ελνξίεο θαη θνηλόηεηεο
θαη’εμνρήλ ζηε Γπηηθή Οπθξαλία62. Δπίθαηξν ήηαλ ην ζέκα ηεο ρεηξνηνλίαο λέσλ επηζθόπσλ
ιόγσ ηνπ ξαγδαίνπ ξπζκνύ κε ηνλ νπνίν απμαλόηαλ ε εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε. Δληνύηνηο,
έιεηπε έλαο δεύηεξνο επίζθνπνο γηα ηέηνηεο ρεηξνηνλίεο, ελώ εθείλε ηε ζηηγκή θσιύνληαλ
αθόκε λα έιζνπλ ζηελ ΔΓ από ην εμσηεξηθό νη ηεξάξρεο ηεο ΟΑΟΔ ηεο Γηαζπνξάο. Δδώ
κάιηζηα, ζε κηα παξάμελε ζπγθπξία, πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ν κόιηο επαλειζώλ
από ηηο ΖΠΑ Β. Σζεθάιηλ, ν νπνίνο απηνπαξνπζηάζζεθε σο «επίζθνπνο ηεο ΤΡΟΔ».
Ηδνύ πώο θαηαζέηεη ηηο καξηπξίεο ηνπ πεξί ησλ γεγνλόησλ έλαο από ηνπο ζεκειησηέο
ηεο ΟΑΟΔ, ν πξσζηεξέαο Βιαδίκεξνο Γηαξέκα (κεηέπεηηα «παηξηάξρεο» ηεο ΟΑΟΔ
Γεκήηξηνο, †2000), πξντζηάκελνο ηνπ Η. Νανύ Αγίσλ Πέηξνπ θαη Παύινπ Λενπόιεσο:
«Σώξα έλαο επίζθνπνο (δειαδή ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ) ήηαλ ιίγνο πιένλ θαη
έπξεπε λα ζθεθζνύκε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεξαξρώλ ζε άιιεο επαξρίεο. Με ηε ζπλδξνκή ηνπ
επηζθόπνπ ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο Βηθεληίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ρεηξνηνλίεο επηζθόπσλ, ηώξα αξρηεπηζθόπσλ πιένλ, ηνπ Σεξλνππόιεσο θαη Μπνπηζάηο
Βαζηιείνπ (ηνπ θαηά ζάξθα αδειθνύ ηνπ Μπνληλαξηζνύθ – ζεκ. ηνπ ζπλ.) θαη ηνπ ΗβάλνΦξαλθόθζθ θαη Κνινκτζθ Αλδξέα (Ακπξακηζνύθ -ζεκ. ηνπ ζπλη.). ύληνκα από ηνπο δηθνύο
καο αξρηεξείο πιένλ ρεηξνηνλήζεθαλ ν Σζεξλνβηζύ θαη Υνηύλ Γαληήι (Κνβαιηζνύθ – ζεκ. ηνπ
ζπλη.), ν Ούδγθνξνλη θαη Υνπζη Βιαδίκεξνο Ρνκαληνύθ (ν κεηέπεηηα «παηξηάξρεο» ηεο
Οπθξαληθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ Κηέβνπ †1995. — ζεκ. ηνπ ζπλη.), ν
Σζεξλίγθνθ θαη νύκπ Ρσκαλόο (Μπιαζηνύθ – ζεκ. ηνπ ζπλη.) θαη ν Ρόβλν θαη Εηηνκίξ
Αληώληνο (Μαζέληηηο – ζεκ. ηνπ ζπλη.)»63.
Ζ πξώηε «εηο επίζθνπν ρεηξνηνλία» ηεο ΟΑΟΔ ηειέζζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 1990 ζην
ρσξηό Μηρατιέβηηζη ηνπ δήκνπ Νηξνγθόκπηηζη ηεο πεξηθέξεηαο Λενπόιεσο. Δδώ ζε
«επίζθνπν Σεξλνππόιεσο θαη Μπνπηζάηζθ» ρεηξνηνλήζεθε ν θαηά ζάξθα αδειθόο ηνπ
πξώελ επηζθόπνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ν Πξντζηάκελνο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ
Μηρατιέβηηζη Ηεξέαο Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ, ν νπνίνο ηελ παξακνλή εθάξε κνλαρόο
κεηνλνκαζζείο ζε Βαζίιεην. Ζ ρεηξνηνλία απηή κάιηζηα ηειέζζεθε ρσξίο ηε ζπλνδηθή
δηαβνύιεπζε, εζπεπζκέλσο, κπζηηθά θαη παξακεξίδνληαο ην Δθθιεζηαζηηθό πκβνύιην ηεο
ΟΑΟΔ. Ούηε ν αξρεγόο ηεο ΟΑΟΔ ζηηο ΖΠΑ κεηξνπνιίηεο Μζηηζιάθ θξίπληθ
ελεκεξώζεθαλ ζρεηηθά. Καη΄απηόλ αθξηβώο ηνλ ηξόπν, εζπεπζκέλσο θαη κπζηηθά, ζηηο 7
Απξηιίνπ ηνπ 1990 ζην ρσξηό Πηληγθατηζίθη ηνπ δήκνπ Κνινκΐζθ ηεο πεξηθέξεηαο ΗβάλνΦξαλθόθζθ ρεηξνηνλήζεθε ζε «επίζθνπν Ηβάλν-Φξαλθόθζθ θαη Κνινκΐζθ» έλαο άιινο
ηεξάξρεο ηεο ΟΑΟΔ, ν Αλδξέαο Ακπξακηζνύθ. ηε ρεηξνηνλία ηνπ ζπκκεηείραλ ν Ησάλλεο
Μπνληλαξηζνύθ, ν απηόθιεηνο Β. Σζεθάιηλ θαη ν ρεηξνηνλεζείο από ηνπο πξώηνπο
ελσξίηεξα «επίζθνπνο Σεξλνππόιεσο» Βαζίιεηνο Μπνληλαξηζνύθ. Οη πεξαηηέξσ
ρεηξνηνλίεο ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ ηεινύληαλ ζηε ζπλέρεηα από ηνπο ηξεηο εθείλνπο
«επηζθόπνπο» απηνηειώο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ Β. Σζεθάιηλ.
ηελ Α’ Παλνπθξαληθή ύλαμε ηεο ΟΑΟΔ ζηηο 5-6 Ηνπλίνπ 1990 κε άδεηα ησλ Αξρώλ
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Οπθξαλίαο, ζηελ Κεληξηθή Οηθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ ζην Κίεβν, ν
Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ γηα πξώηε θνξά γλσζηνπνίεζε ην γεγνλόο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
Βηθεληίνπ Σζεθάιηλ ζηηο πξώηεο ρεηξνηνλίεο ηεο ΟΑΟΔ, ηνλ νπνίν δελ ηηηινθνξνύζε αιιηώο
παξά σο ηνλ «επίζθνπν ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο Δθθιεζίαο»64. Με όια απηά δελ γηλόηαλ ν
Исиченко. Судьба Украинской автокефальной церкви...
Ярема. Третє відродження УАПЦ... С. 9.
Πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ . νπκίιν, ν νπνίνο ζηηο 5–6 Ηνπλίνπ 1990 σο παξαηεξεηήο παξέζηε ζηελ Α’ Παλνπθξαληθή ύλαμε ηεο ΟΑΟΔ, ήηαλ
κάξηπο όισλ ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ ελώ είρε επίζεο θαη επηθνηλσλία κε ηνλ κεηξνπνιίηε Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ηνλ
πξσζηεξέα Β. Γηαξέκα θά.
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ιόγνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ρεηξνηνλίεο απηέο ελόο ηξίηνπ επηζθόπνπ. Ο Μπνληλαξηζνύθ
ήηαλ απνιύησο βέβαηνο γηα ηελ θαλνληθόηεηα ηνπ «επηζθόπνπ ηεο ΤΡΟΔ», ώζηε εθείλε ηε
ζηηγκή δελ ακθηζβεηνύζε ην έγθπξν ησλ ρεηξνηνληώλ, ηηο νπνίεο ηέιεζαλ από θνηλνύ.
ηε ζπλέρεηα, ζην γξάκκα κεηαλνίαο ζηνλ Παηξηάξρε Μόζραο Αιέμην Β’ θαη ηε
ύλνδν ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1993, ν πξώελ επίζθνπνο
Ησάλλεο θαηέζεζε ηε καξηπξία ηνπ γηα ηε γελνκέλε ρεηξνηνλία: «ηελ πξώηε ρεηξνηνλία ηνπ
Σεξλνππόιεσο Βαζηιείνπ ζπκκεηείραλ: ε ηαπεηλόηεο κνπ, ν πξώελ Εηηνκίξ Ησάλλεο θαη ν όπσο απηνζπζηάζεθε- επίζθνπνο Γηάζλαγηα Πνιηάλα Βηθέληηνο. Ζ ρεηξνηνλία ηειέζζεθε ζηνλ
Η. Ναό Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κνζκά θαη Γακηαλνύ ζην ρσξηό Μηρατιέβηηζη, ηεο Αξρηεξαηηθήο
πεξηθέξεηαο Νηξνγθόκπηηο, ηεο επαξρίαο Λενπόιεσο»65.
ηελ αξρή ε ΟΑΟΔ αληηκεηώπηδε ηνλ Β. Σζεθάιηλ ζνβαξά σο «επίζθνπν ΤΡΟΔ». Σν
επίζεκν όξγαλν ηεο Οπθξαληθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ζηνλ Καλαδά ζηηο ζειίδεο ηνπ ηνλ
απνθαιεί «άγην ηεξάξρε ησλ επηζθόπσλ ηεο ΟΑΟΔ»66. Ο Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ αθόκε
πξόηεηλε ζηνλ Σζεθάιηλ λα αλαιάβεη ηελ Ρσζόθσλε επαξρία ηεο ΟΑΟΔ ζηελ Οδεζζό.
κσο ζύληνκα κεηά ηε ύλαμε Ηνπλίνπ ηεο ΟΑΟΔ, όηαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ Σζεθάιηλ ζηηο ρεηξνηνλίεο ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ «επηζθόπνπ ηεο ΤΡΟΔ» θαηέζηεζαλ
θνηλό θηήκα, εθπξόζσπνη ηεο ΤΡΟΔ άξρηζαλ λα θαηαζέηνπλ καξηπξίεο όηη ν άλζξσπνο ήηαλ
απηόθιεηνο67. πσο επηβεβαίσζε αξγόηεξα ν Μπνληλαξηζνύθ, αηηία ηνπ ζθαλδάινπ κεηαμύ
άιισλ ζηάζεθαλ ηα αηηήκαηα πνπ ππέβαιε ε ππό ηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ «ελνξία ηεο
Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ» ζην Σζεξλίγθνθ, όπνπ γλώξηδαλ ηνλ Σζεθάιηλ σο
απηόθιεην68.
ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 1990, ε ύλνδνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο ΤΡΟΔ θνηλνπνίεζε
επίζεκε δήισζε, πνπ έιεγε: «Ζ ύλνδνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο ΤΡΟΔ γλσζηνπνηεί ζηνπο
θιεξηθνύο θαη ηνπο ιατθνύο όισλ ησλ Οξζνδόμσλ ελνξηώλ όηη ν Βηθέληηνο Σζεθάιηλ, ν νπνίνο
απηνπαξνπζηάδεηαη σο επίζθνπνο ηεο Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ, αλαγλσξηζκέλνο από ηελ
Τπεξόξην Ρσζηθή Δθθιεζία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη [επίζθνπνο], θαη όια ηα κπζηήξηα
πνπ ηειεί, δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ σο έρνληα ράξε…Ζ ύλνδνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο
ΤΡΟΔ πξνεηδνπνηεί γηα αθόκε ζθνδξόηεξα θαλνληθά ζθάικαηα εμαηηίαο ηνπ ό,ηη ζηελ ηέιεζε
ησλ εηο επίζθνπν ρεηξνηνληώλ ζα κπνξνύζε λα ζπκκεηάζρεη άλζξσπνο, ν νπνίνο δελ έρεη ηε
ράξε ηεο απνζηνιηθήο δηαδνρήο»69.
Ζ δήισζε ηεο πλόδνπ ηεο ΤΡΟΔ είρε αθππληζηηθή επίδξαζε. Μαξηπξίεο γηα ην
απηόθιεην ηνπ «αγίνπ ηεξάξρε ησλ επηζθόπσλ ηεο ΟΑΟΔ» πξνθάιεζαλ ζνβαξέο ηαξαρέο
εληόο ηεο ίδηαο ηεο ΟΑΟΔ. Πνιινί ηεξείο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο, νη νπνίνη
ζθέπηνληαλ ηελ κεηαπήδεζε ζηελ ΟΑΟΔ, απείραλ από κηα ηέηνηα θίλεζε. Δλώ νη
κεηαπεδήζαληεο ήδε άξρηζαλ λα δηεξσηώληαη θαη λα ακθηζβεηνύλ ηελ θαλνληθόηεηα ηεο
νηθείαο απηώλ ηεξαξρίαο. Από ην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη άιιεο θαηά ηόπνπο
Δθθιεζίεο ήηαλ αδύλαην πιένλ λα αλακέλεη θαλείο ηελ αλαγλώξηζε ηεο λεόθνπεο
εθθιεζηαζηηθήο νληόηεηαο. Σνλ απνινγηζκό θαη ηηο εμεγήζεηο δεηνύζε αλππνρώξεηα θαη ν
αξρεγόο ηεο ΟΑΟΔ κεηξνπνιίηεο Μζηηζιάθ θξίπληθ, ν νπνίνο αλαθεξύρζεθε από ηελ
Ηνπληαλή ύλνδν ηεο ΟΑΟΔ «Παηξηάξρεο Κηέβνπ θαη πάζεο Οπθξαλίαο».

Γξάκκα κεηάλνηαο ηνπ πξώελ επηζθόπνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ πξνο ηνλ Παηξηάξρε Μόζραο θαη Παζώλ ησλ Ρσζζηώλ Αιέμην Β΄ θαη ηελ Ηεξά
ύλνδν ηεο Ρσζηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο από 15 Ηαλνπαξίνπ 1993 //Αξρείν ηνπ Παηξηαξρείνπ Μόζραο.
66
Вісник. Виннипег. 1991. № 3 (2555).
67
Μεηαμύ άιισλ ν ζπληάθηεο ηεο παξνύζεο κειέηεο . νπκίιν πιεξνθόξεζε ηόηε ηνπο επηζθόπνπο ηε ΤΡΟΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Β. Σζεθάιηλ
ζηηο ρεηξνηνλίεο ηεο ΟΑΟΔ θαη αθνύ έιαβε καξηπξίεο γηα ην απηόθιεην θαη ηε κε-αλαγλώξηζε ηνπ Β. Σζεθάιηλ από ηελ ΔΡΟΔ, ηηο κεηέθεξε ζηνπο
Αληώλην Μαζέληηηο, Βιαδίκεξν Ρνκαληνύθ, Δπγέλην βεξζηληνύθ, Βιαδίκεξν Κνηειλίηζθη, Βηαηζειάθ Λόγθηλ θά.
68
Πξόρεηξε απνκαγλεηνθώλεζε ηεο αλαθξίζεσο ηνπ πξώελ επηζθόπνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ γηα ηα κέιε ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ρσζηθήο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, Μόζρα. επηέκβξηνο 1992. Γαθηπινγξάθεζε. Από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ κεηξνπνιίηε Μηλζθ θαη ινπζθ Φηιαξέηνπ,
Παηξηαξρηθνύ Δμάξρνπ πάζεο Λεπθνξσζίαο.
69
Γήισζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο ΤΡΟΔ, 24 Απγνύζηνπ/7 επηεκβξίνπ 1990 г. // Православная Русь. 1990. № 19.
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Αθνύ βξέζεθε ζε δύζθνιε ζέζε ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ ζε κία ζπλέληεπμε ηύπνπ
ζην Κίεβν, αληί κεηαλνίαο θαη θαλνληθήο δηνξζώζεσο ησλ γελνκέλσλ, θαηέθπγε ζηελ
πξόδειε λνζεία, δειώλνληαο όηη δήζελ απηόο κε ηνπο καθαξηζηνύο πιένλ κεηξνπνιίηε
Καιίληλ θαη Κάζηλ Αιέμην Κνλνπιηόθ θαη ηνλ «επίζθνπν» Βιαδίκεξν Ακπξάκνθ ηεο
ρεηξνηνλίαο ηνπ εθάηο ην 1986 «ρεηξνηόλεζαλ κπζηηθά» ηνλ Β. Σζεθάιηλ ζε «επίζθνπν
Σνύια θαη Γηάζλαγηα Πνιηάλα»»70. Απηή ε δήισζε πξνζέθξνπε ζηηο πξνγελέζηεξεο
καξηπξίεο ηνπ ηδίνπ Β. Σζεθάιηλ ζηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ ηνλ Ηνύιην 1989 –Ηαλνπάξην 1990,
όπνπ δήισζε όηη «ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο» από δύν κόλνλ ηεξάξρεο: ηνλ κεηξνπνιίηε
Αιέμην Κνλνπιηόθ θαη ηνλ Βιαδίκεξν Ακπξάκνθ 71. Δπηπιένλ, εάλ ζηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ ν
Σζεθάιηλ δήισζε όηη ζε «αξρηκαλδξίηε» πξνήρζε από ηνλ κεηξνπνιίηε Αιέμην Κνλνπιηόθ
ζηελ νηθία ηνπ ηειεπηαίνπ, ηώξα άξρηζε λα δειώλεη όηη ηελ πξναγσγή πήξε από ηνλ
επίζθνπν Εηηνκίξ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ θαη κάιηζηα εκθαλίζζεθε θαη «αθξηβήο
εκεξνκελία» ηεο 28εο Ηνπλίνπ 198672. Δληνύηνηο ζηε ύλνδν ηεο ΤΡΟΔ αξληόηαλ λα
αλαθέξεη θάπνηα εκεξνκελία.
Αθνινύζσο ζηηο θαηαζέζεηο ηνπ ζηα κέιε ηεο πλόδνπ ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο
Ρσζίαο ηνλ επηέκβξην 1992 – Ηαλνπάξην 1993 ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ, αθνύ ππέβαιε
αίηεκα κεηαλνίαο, δεηώληαο ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο,
παξέζεζε εμαληιεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξώηε ρεηξνηνλία ηεο ΟΑΟΔ ζηηο 31 Μαξηίνπ
ηνπ 1990, ηνπ θαηά ζάξθα αδειθνύ ηνπ Βαζίιεηνπ Μπνληλαξηζνύθ73. Σαπηόρξνλα ν
Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ επηβεβαίσζε όηη ζηε ρεηξνηνλία εθείλε ζπκκεηείραλ κόλνλ δύν
άηνκα: ν ίδην θαη ν Β. Σζεθάιηλ θαη όρη έλαο ηξίηνο επίζθνπνο. Σόηε επηβεβαίσζε όηη κέρξη
ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ-αξρέο Μαξηίνπ 1990 δελ γλώξηζε ελσξίηεξα ηνλ Β. Σζεθάιηλ,
νύηε είρε ηειέζεη καδί κε ηνλ καθαξηζηό κεηξνπνιίηε Αιέμην Κνλνπιηόθ ηελ «εηο επίζθνπν
ρεηξνηνλία» ηνπ Σζεθάιηλ.
’έλα από ηα πξώηα γξάκκαηα κεηαλνίαο ζηνλ Παηξηάξρε Μόζραο Αιέμην Β΄ ηνλ
Απξίιην ηνπ 1992, ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ, ν νπνίνο ππέγξαθε σο «πξώελ επίζθνπνο»
δεηνύζε κε ηξόπν αζαθή ηα εμήο:
«αο παξαθαιώ Αγηώηαηε, όπσο ζηελ πξώηε ζπλεδξία ηεο ε Ηεξά ύλνδνο επηιεθζεί
ηνπ αηηήκαηόο κνπ ζρεηηθά κε ηελ άξζε ηνπ επηηηκίνπ κνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζην αξρηθό
κνπ αμίσκα. Αληηκεησπίδσ κεγάιεο δπζθνιίεο. Γηα ηελ αληηθαλνληθόηεηα ηεο ηεξαξρίαο ηεο
ΟΑΟ Δθθιεζίαο ζα πξνεηνηκαζζώ θαη ζα ηα πσ όια ζε ζπλέληεπμε ζε αληαπνθξηηή
νηαζδήπνηε εθεκεξίδαο θαη ζε νηνδήπνηε ρξόλν κε θαιέζεηε κε αθνξκή απηή ζηε Μόζρα. Θα
παξαθαινύζα όκσο λα γίλεη απηό κεηά από έλα κε ελάκηζη κήλα αθνύ ην αίηεκά κνπ εμεηαζζεί
από Δζάο, Αγηώηαηε, ζηελ Ηεξά ύλνδν, ελώ ν θάθειόο κνπ παξαδνζεί από Δζάο ζηνλ Αξρεγό
ηεο Οπθξαληθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο»74.
ώδεηαη πξόρεηξν αληίγξαθν απνκαγλεηνθσλήζεσο ηεο σο άλσ αλαθξίζεσοζπλεληεύμεσο ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ γηα ηα κέιε ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Οξζνδόμνπ
Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο από ηνλ επηέκβξην ηνπ 1992, όπνπ θαηέζεζε καξηπξία όηη ν
Μζηηζιάθ θξίπληθ ηνύ δεηνύζε εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Β. Σζεθάιηλ ζηηο
ρεηξνηνλίεο ηεο ΟΑΟΔ, δηόηη από εθπξνζώπνπο ηεο ΤΡΟΔ πιεξνθνξήζεθε ην απηόθιεηό
ηνπ. Δπεηδή ν Σζεθάιηλ επέκελε ζην έγθπξν ηνπ «επηζθνπηθνύ ηνπ αμηώκαηνο», ν Ησάλλεο
Московский церковный вестник. 1991. № 2 (47). С. 7; Викентий Чекалин. Письмо брату-христианину... С. 6; Бондаренко В. «Заради
служіння Богові та порятунку людини». Інтерв’ю члена Патріаршої Ради УАПЦ єпископа Антонія (Масендича) // Людина і Світ. Науковопопулярний релігієзнавчий журнал. 1991. № 10 (373). С. 16.
71
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Μπνληλαξηζνύθ δήζελ ηέιεζε ζε απηόλ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ρεηξνζεζία θαη βάζεη εθείλεο
αξγόηεξα άξρηζε λα δειώλεη όηη ζπκκεηείρε ζηε «ρεηξνηνλία» ηνπ 75. Κξίλεηαη αδύλαηνο θάζε
έιεγρνο γηα ην θαηά πόζνλ κηα ηέηνηα εμήγεζε αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Γελ
απνθιείεηαη όηη θαη εδώ πξόθεηηαη γηα λνζεία θαη θαληαζία.
Μέρξη ζήκεξα παξακέλεη αίληγκα, πνηνο αθξηβώο ζπλέβαιε ζηε γλσξηκία ηνπ
Μπνληλαξηζνύθ κε ηνλ Βίθησξα-Βηθέληην Σζεθάιηλ. Γηαηί ν ηειεπηαίνο ακέζσο κεηά από
ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηηο ΖΠΑ δελ ηαμίδεπζε ζηε γελέηεηξά ηνπ ηελ Σνύια, αιιά βξέζεθε
ζηε Λεόπνιε, όπνπ απηνθιήησο άξρηζε λα απηνζπζηήλεηαη σο «επίζθνπνο ηεο ΤΡΟΔ»;
Αξγόηεξα κπξνζηά ζηνπο ζπλνδηθνύο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο ν
Μπνληλαξηζνύθ θαηέζεζε καξηπξία όηη γηα πξώηε θνξά γλώξηζε ηνλ Σζεθάιηλ ζην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ – αξρέο Μαξηίνπ 1990 ζηε Λεόπνιε, αθνύ πίζηεςε όηη ήηαλ λόκηκνο
«επίζθνπνο ηεο ΤΡΟΔ». Παξάιιεια πιεξνθόξεζε όηη ηνλ Σζεθάιηλ ηνπ ηνλ ζπλέζηεζε σο
«επίζθνπν ηεο ΤΡΟΔ» έλαο από ηνπο γλσζηνύο ππάιιεινπο ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο
ηνπ Κνκνπληζηηθνύ θόκκαηνο76.
Γελ αλέθεξε ν Μπνληλαξηζνύθ ην όλνκα απηνύ ηνπ κπζηεξηώδνπο «γλσζηνύ
ππάιιεινπ ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο». κσο εάλ απηή ε καξηπξία είλαη αμηόπηζηε, ηόηε
ππνζηεξίδεη κεξηθώο ηηο πθηζηάκελεο κέρξη ζήκεξα θαρππνςίεο όηη ε εκπινθή ηνπ Σζεθάιηλ
ζηηο πξώηεο ρεηξνηνλίεο θαη ε ζύζηαζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ, ήηαλ κηα
πξνγξακκαηηζκέλε ελέξγεηα ηεο KGB, ε νπνία πξνζπάζεζε λα ζέζεη ππό ηνλ έιεγρό ηεο ηελ
απζόξκεηε θαη αλεμέιεγθηε δηαδηθαζία αλαζπγθξνηήζεσο ηεο ΟΑΟΔ.
πσο ζεκεηώλεη ν Ίγθνξ Ηζηηζέλθν, έλαο από ηνπο ηεξάξρεο ηεο ΟΑΟΔ : «Οπδεκία εηο
επίζθνπνλ ρεηξνηνλία δελ πξαγκαηνπνηείην ζηελ ΔΓ άλεπ αδείαο ηεο KGB…Καη ζα ήηαλ
αθειέο λα ππνζέζνπκε όηη ε αλαζπγθξόηεζε ηεο ΟΑΟΔ ζα έκελε εθηόο ελδηαθέξνληνο εθείλσλ
ησλ δνκώλ. Δίλαη άγλσζην, εάλ κάζνπκε πνηέ, πώο έγηλε ώζηε αθξηβώο ηνλ ρξόλν ηεο
αλαζπγθξνηήζεσο ηεο ΟΑΟΔ από εθ Γαιηθίαο επίζθνπν αθαηξέζεθε ε επαξρία από ηε Ρσζηθή
Οξζόδνμε Δθθιεζία; Πώο βξήθαλ ηηο επαθέο ηνπ δύν κέιε ηεο νκάδαο πξσηνβνπιίαο από ηε
Λεόπνιε; Πώο έλαο επίζθνπνο, ν νπνίνο δελ γλώξηζε πξνζσπηθά ηνλ κεηξνπνιίηε Μζηηζιάθ
ζθεηεξίζηεθε μαθληθά ηνλ ηίηιν ηνπ «πξσζηεξάρε ηεο ΟΑΟΔ ζηελ Οπθξαλία» θαη αλεμαξηήησο
από ηνλ πξνθαζήκελν ηεο ΟΑΟΔ ζπγθξόηεζε ηεξαξρία ηεο ΟΑΟΔ θαηά ηα κέηξα ηνπ,
νξγαλώλνληαο ηηο ρεηξνηνλίεο κε ηόζν ύπνπιν ηξόπν, ώζηε λα αθήλεη ην πεξηζώξην γηα
εθβηαζκό ησλ ρεηξνηνλεζέλησλ; Δλήξγεζε κηα ππεξεζία πνπ δελ αξέζθεηαη ζην λα αθήλεη
ίρλε…»77.
Ο κύζνο πεξί ζπκκεηνρήο ζηηο ρεηξνηνλίεο ηεο ΟΑΟΔ ηνπ επηζθόπνπ Βαξιαάκ Ηιγηνύζελθν
Αξρηθά ζε όιεο ηηο καξηπξίεο πεξί ηεο πξώηεο ρεηξνηνλίαο γηα ηελ ΟΑΟΔ ηνπ
Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ ζε «επίζθνπν Σεξλνππόιεσο», ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ, ν
πξσζηεξέαο Β. Γηαξέκα θαη άιινη δήισζαλ όηη ζπκκεηείραλ κόλνλ δύν αξρηεξείο: ν Ησάλλεο
θαη ν «επίζθνπνο ηεο ΤΡΟΔ» Βηθέληηνο Σζεθάιηλ78. Σέηνηα ζέζε δηαηππώζεθε δεκνζίσο από
ηνλ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ ζηελ Α’ Παλνπθξαληθή ύλαμε ηεο ΟΑΟΔ (Κίεβν, 5-6 Ηνπλίνπ
1990) θαη αξγόηεξα ζην γξάκκα ζηνλ Παηξηάξρε Μόζραο θαη Παζώλ ησλ Ρσζζηώλ Αιέμην
Β’ θαη ηε ύλνδν ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο από 15εο Ηαλνπαξίνπ 1993.79 Καηά
ηνλ ίδην ηξόπν θαη ν Β. Σζεθάιηλ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1990 θαηέζεζε όηη ηελ πξώηε

Πξόρεηξν αληίγξαθν απνκαγλεηνθσλήζεσο ηεο αλαθξίζεσο…
Απηόζη.
Ісіченко. Автокефальна Церква на межі тисячоліть...
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ρεηξνηνλία ηεο ΟΑΟΔ ηνλ Μάξηην 1990 ηελ ηέιεζε καδί κε ηνλ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ
ρσξίο λα αλαθέξεη θακία ιέμε γηα ηξίην «επίζθνπν»80.
Μεηά από ην ζθάλδαιν, πνπ πξνέθπςε ην θαινθαίξη ηνπ 1990 γύξσ από ην απηόθιεην
ηνπ Β. Σζεθάιηλ, ζε κία από ηηο ζπλεληεύμεηο ηύπνπ ζην Κίεβν ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ
απξόζκελα δήισζε όηη δήζελ ζηε «ρεηξνηνλία» ηνπ Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ ζηηο 31
Μαξηίνπ 1990, εθηόο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ Σζεθάιηλ, κπζηηθά ζπκκεηείρε θαη έλαο
«παηξηαξρηθόο επίζθνπνο N», ν νπνίνο πξνηίκεζε λα παξακείλεη άγλσζηνο. Δπίζεο
δειώζεθε όηη νη παξεπξηζθόκελνη ζηε ρεηξνηνλία κέηνρνη θαη κάξηπξεο «νξθίζζεθαλ κέρξη
ζαλάηνπ λα κελ απνθαιύςνπλ ην κπζηηθό απηό»81. Απηόο ν κύζνο παξνπζηάζζεθε κε απηή
ηε κνξθή θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ επόκελνπ έηνπο 1991, όηαλ ζηελ ΟΑΟΔ εμαθνινπζνύζαλ
λα επηθαινύληαη ηνλ «κέρξη ζαλάηνπ όξθν» ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε απνθαιύςεσο ηνπ
νλόκαηνο ηνπ ηξίηνπ «επηζθόπνπ N»82.
Ο «παηξηάξρεο» ηεο ΟΑΟΔ Μζηηζιάθ θξίπληθ, ν νπνίνο δπζπηζηνύζε πιένλ ζηηο
αληηθαηηθέο δειώζεηο ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1990 ηνλ έπαπζε εθ
ησλ πξαγκάησλ. Ήηαλ ηόηε αθξηβώο, όηαλ γηα πξώηε θνξά ν πξσζηεξέαο Β. Γηαξέκα θαη
κεξηθνί άιινη ηεξείο ηεο Λενπόιεσο θαη ηεο αδειθόηεηαο ηεο Λενπόιεσο ηεο ΟΑΟΔ
δηαηύπσζαλ θαηεγνξίεο θαηά ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ γηα ζπλεξγαζία κε ηελ KGB θαη
ηηο ελέξγεηεο πνπ ππνλόκεπαλ ηελ ΟΑΟΔ εζσηεξηθά. ηηο αξρέο ηνπ 1991 ν Μζηηζιάθ
απαγόξεπζε ζηνπο ηεξάξρεο ηεο ΟΑΟΔ λα ηεινύλ λέεο εηο επίζθνπν ρεηξνηνλίεο,
απνζηέιινληαο από ηηο ΖΠΑ ζηελ Οπθξαλία ηνλ αξρηεπίζθνπν Αληώλην έξκπα,
πξνθεηκέλνπ λα ρεηξνηνλήζεη λένπο επηζθόπνπο ηεο ΟΑΟΔ, κάιηζηα ζηηο ρεηξνηνλίεο απηέο ν
Μζηηζιάθ δελ ήζειε λα ζπκκεηάζρνπλ ηεξάξρεο ηεο «δηαδνρήο ηνπ Σζεθάιηλ». πσο γξάθεη
ν θαλαδόο ηεξέαο Σηκόζενο Μηλέλθν: «Ο παηξηάξρεο Μζηηζιάθ ζεσξνύζε όηη νη πξώηνη
επίζθνπνη ηεο ΟΑΟΔ δελ είραλ θαλνληθή ρεηξνηνλία, δηόηη εθείλε ηε ζηηγκή δελ γλώξηδε όηη ν
κπζηηθόο ηξίηνο επίζθνπνο, πνπ ζπκκεηείρε ζηηο ρεηξνηνλίεο ησλ πξώησλ επηζθόπσλ ηεο ΟΑΟΔ
ήηαλ επίζθνπνο ηεο Δμαξρίαο Κηέβνπ, ζηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ κεηξνπνιίηε Φηιαξέηνπ»83.
Σν όλνκα απηνύ ηνπ κπζηηθνύ «επηζθόπνπ N» ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ αξλείην λα
αλαθέξεη δεκνζίσο κέρξη ηελ παύζε ηνπ από ηελ εγεζία ηεο ΟΑΟΔ. Μόλνλ θαηόπηλ ηνύησλ
ζε ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο άξρηζε λα ηζρπξίδεηαη όηη ν δήζελ ηξίηνο επίζθνπνο, πνπ ζπκκεηείρε
ζηηο 31 Μαξηίνπ 1990 ζηε ρεηξνηνλία ηνπ αδειθνύ ηνπ Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ, ήηαλ ν
πξώελ Πξσηνζύγθεινο ηεο Δμαξρίαο ηεο Οπθξαλίαο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο
θαη εθείλε ηε ζηηγκή αξρηεπίζθνπνο ηκθεξνππόιεσο θαη Κξηκαίαο Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν,
πνπ πέζαλε ζηηο 17 επηεκβξίνπ 1990. Αξγόηεξα ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ πξνζθόκηζε ην
«ρεηξνηνλεηήξην γξάκκα» ηνπ Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ, όπνπ ζηελ πξώηε ζέζε
ηνπνζεηήζεθε ε ππνγξαθή ηνπ «Βηθεληίνπ, Δπηζθόπνπ Γηάζλαγηα Πνιηάλα ηεο Ρσζηθήο
Διεύζεξεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο», ζηε δεύηεξε ελόο «ειαρίζηνπ Βαξιαάκ» θαη ζηελ Σξίηε
ηνπ «Ησάλλε, αξρηεπηζθόπνπ Λενπόιεσο θαη Γαιηθίαο θαη Βνιύλ»84. Δάλ ηα νλόκαηα θαη νη
ηίηινη κάιηζηα ηνπ Σζεθάιηλ θαη ηνπ Μπνληλαξηζνύθ ήηαλ ηππσκέλνη αξρηθά ζην έγγξαθν,
αληί ηνπ νλόκαηνο «Βαξιαάκ» ππήξραλ απνζησπεηηθά, όπνπ κε ην ρέξη ελεγξάθε κόλνλ
ζθέην όλνκα ρσξίο ηίηιν. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη όηη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ
εγγξάθνπ ηε ζηηγκή ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ δελ ήηαλ αθόκε γλσζηό
ην όλνκα ηνπ ηξίηνπ κεηέρνληνο, γη΄απηό θαη αθέζεθε απηό ην θελό κε απνζησπεηηθά, ελώ ην
Πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ Β. Σζεθάιηλ ζηελ νηθία ηνπ ζηελ Σνύια θαηά ηε ζπδήηεζε κε ηνλ Β. νπκίιν. 4 Μαΐνπ 1990, Σνύια. Καηά ηε ζπδήηεζε
απηή, ζην δηακέξηζκα ηνπ Β. Σζεθάιηλ παξνύζα ήηαλ κηα λεαξή γπλαίθα κε δύν κηθξά παηδηά, έλα από ηα νπνία θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπο απηή
πιεζίαδε κεξηθέο θνξέο ζηνλ Β. Σζεθάιηλ, πξνζθσλώληαο απηόλ «κπακπά».
81
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όλνκα ελεγξάθε πνιύ αξγόηεξα, εθ ησλ πζηέξσλ, κάιινλ κεηά ην ζάλαην ηνπ Βαξιαάκ
Ηιγηνπζέλθν ην επηέκβξην ηνπ 1990.
πσο δηαπηζηώλνπκε ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Σζεθάιηλ είλαη ν ηέηαξηνο πιένλ ηεξάξρεο,
ηνπ νπνίνπ ην όλνκα ρξεζίκεπζε κεηαζαλάηηα γηα λα δηθαηνινγεζνύλ νη αληηθαλνληθέο
ρεηξνηνλίεο ή ην απηόθιεην (νη πξώηνη ήηαλ, όπσο πξναλαθέξζεθε, νη καθαξηζηνί έξγηνο
Γθνινπκπζόθ, ν κεηξνπνιίηεο Αιέμηνο Κνλνπιηόθ θαη ν «επίζθνπνο» ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ
εθάηο Βιαδίκεξνο Ακπξάκνθ). Καη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο αληρλεύεηαη ε ίδηα
«γξαθίδα». Σα νλόκαηα όκσο ησλ επηζθόπσλ θαίλεηαη όηη επίηεδεο επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην
ην ζάλαηό ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα δηαςεύζνπλ ηίπνηε.
Αξγόηεξα, ην επηέκβξην ηνπ 1992, ελώπηνλ ησλ κειώλ ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο, ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ νκνιόγεζε όηη εθ ησλ
πζηέξσλ ελεγξάθε ζην ρεηξνηνλεηήξην γξάκκα ην όλνκα ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ
Ηιγηνπζέλθν θαη επηβεβαίσζε όηη ζηε ρεηξνηνλία ηνπ Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ
ζπκκεηείραλ κόλνλ δύν: ν ίδηνο θαη ν Σζεθάιηλ85. Σν θελό κε ηα απνζησπεηηθά ζην γξάκκα
πξνο έληαμε ηνπ νλόκαηνο ελόο ηξίηνπ «επηζθόπνπ», εμεγνύζε κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ
δηεμήγαγε κε αξρηεξείο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο κε ζέκα ην ελδερόκελν ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ρεηξνηνλία ηνπ αδειθνύ ηνπ Βαζηιείνπ. Υσξίο λα γλσξίδεη πνηνο από
απηνύο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζέιζεη, άθεζε εθείλν ην θελό ζην γξάκκα, ην νπνίν ζα
έπξεπε λα ζπκπιεξώζεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ έλαο ηξίηνο επίζθνπνο. Αιιά επεηδή ζην ρσξηό
Μηρατιέβηηζη δελ πξνζήιζε θαλείο, ηε ρεηξνηνλία ηέιεζε ν ίδηνο κε ηνλ Σζεθάιηλ. Δθηόο
ηνύησλ, θαηά ηνλ Ησάλλε, ην όλνκα ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν εληάρζεθε ζην
γξάκκα ζηελ θελή αξάδα κόιηο θαηέζηε γλσζηή ε είδεζε πεξί ηνπ ζαλάηνπ απηνύ, ην
θζηλόπσξν ηνπ 1990, θαη αληηγξάθεθε κάιηζηα από ηα γξάκκαηα κε ζπγραξεηήξηεο επρέο
ηνπ Βαξιαάκ από πξνεγνύκελα ρξόληα, πνπ θαηείρε ν Ησάλλεο 86. Ζ γξαθνινγηθή
εκπεηξνγλσκνζύλε ησλ ππνγξαθώλ ηνπ «Βαξιαάκ» θαη ηνπ «Ησάλλε» απέδεημε όηη θαη νη
δύν έγηλαλ από ην ίδην ρέξη.
Αμίδεη πξνζνρήο ην γεγνλόο όηη ζην από 31εο Μαξηίνπ 1990 ρεηξνηνλεηήξην γξάκκα
ηνπ Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ, ην όλνκα ηνπ Σζεθάιηλ ηνπνζεηήζεθε ζηελ πξώηε ζέζε,
αθνινπζνύκελν από ην όλνκα ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη
όηη ηεο «ρεηξνηνλίαο» πξνεμήξρε θαη ηέιεζε απηή ν Σζεθάιηλ, ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ ηνπ
Μπνληλαξηζνύθ. Πξνθαλώο ν Μπνληλαξηζνύθ, ν νπνίνο ήηαλ ήδε θαζαηξεκέλνο εθείλε ηε
ζηηγκή από ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο, ήζειε λα εμαζθαιίζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα
απνθξνύζεη ηηο ηάρα θαηεγνξίεο όηη ηειεί ρεηξνηνλίεο κεηά ηελ θαζαίξεζε, γη’ απηό θαη
πξόηεηλε ζηνλ «επίζθνπν ηεο ΤΡΟΔ», ηνπ νπνίνπ ε πίζηε ζηελ θαλνληθόηεηα ηεο
ρεηξνηνλίαο αθόκε ππήξρε, λα πξνεμάξρεη ηεο ρεηξνηνλίαο.
Ο Μπνληλαξηζνύθ άιιαμε επαλεηιεκκέλσο ηηο θαηαζέζεηο ηνπ, γη΄απηό ηπγράλεη πάξα
πνιύ δύζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβώο πόηε ήηαλ εηιηθξηλήο θαη αιεζηλόο ζηα ιεγόκελά
ηνπ. ηηο 11 Ηνπλίνπ 1993, ε ύλνδνο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο όξηζε όηη ε εηο
επίζθνπν απνθαηάζηαζε ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ είλαη δπλαηή κόλνλ θαηόπηλ
απνθάζεσο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ δηθαζηεξίνπ αλσηέξαο βαζκίδνο, ε νπνία γηα ηελ ηεξαξρία
είλαη ε Σνπηθή Κιεξηθνιατθή ύλνδνο. Οπζηαζηηθά απνξξίθζεθε ην αίηεκά ηνπ όπσο γίλεη
δεθηόο ζηνλ νηθείν απηνύ βαζκό θαη, κε ζέινληαο λα πεξηκέλεη ηελ Σνπηθή Κιεξηθνιατθή
ύλνδν, ν Μπνληλαξηζνύθ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1993 κεηεπήδεζε ζηελ Οπθξαληθή Οξζόδνμε
Δθθιεζία ηνπ Παηξηαξρείνπ Κηέβνπ, όπνπ απόηνκα άιιαμε ηηο πξνγελέζηεξεο ηνπ
θαηαζέζεηο. Μηα εβδνκάδα πξηλ ηνλ ζάλαηό ηνπ, ζηηο 2 Ννεκβξίνπ ηνπ 1994, γηα πξώηε
θνξά ππέγξαςε ηελ γξαπηή καξηπξία όηη ζηελ «εηο επίζθνπν ρεηξνηνλία» ηνπ Βαζηιείνπ
85
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Μπνληλαξηζνύθ δήζελ ζπκκεηείρε ν «εβαζκηώηαηνο Βνιύλ θαη Ρόβλν Βαξιαάκ» 87. ηελ
θαηάζεζε όκσο απηή νύηε ν ηόπνο, αιιά νύηε θαη ε εκεξνκελία ηεο ρεηξνηνλίαο
αλαθέξζεθαλ, θαζώο εζθαικέλα αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ Βαξιαάκ σο «Βνιύλ θαη Ρόβλν»,
ελώ ν Βαξιαάκ Ηιγηνύζελθν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1990 είρε ηνλ
ηίηιν ηνπ αξρηεπηζθόπνπ πκθεξνππόιεσο θαη Κξηκαίαο.
ην έγγξαθν, ην νπνίν ππέγξαςαλ ν «κεηξνπνιίηεο» Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ, ν
«αξρηεπίζθνπνο» Βαζίιεην Μπνληλαξηζνύθ θαη νη ηεξείο Ίγθνξ αο-Ενπξαθόθζθη θαη
Μύξσλ αο-Ενπξαθόθζθη, ηνλίδεηαη όηη νξθίζζεθαλ λα κελ εθκπζηεξεπζνύλ ην όλνκα ηνπ
«αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ» κέρξη ην ζάλαηό ηνπ θαη όηη ε ρεηξνηνλία ηνπ Βαζηιείνπ
βηληενζθνπήζεθε από ηνλ νδεγό ηνπ Βαξιαάκ, ν νπνίνο πήξε καδί ηνπ ην βίληεν ρσξίο λα
αθήζεη ην αληίγξαθν. ηε ζπλέρεηα, σο απόδεημε ζηελ ΟΑΟΔ επηρείξεζαλ λα πξνβάινπλ
απνζπάζκαηα από θάπνην βίληεν θαθήο πνηόηεηαο, όπνπ δελ δηαθξίλεηαη θαλείο εθηόο ηνπ
Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ην νπνίν όκσο απνδείρζεθε βίληεν κηαο άιιεο ρεηξνηνλίαο, ε νπνία
ηειέζζεθε πνιύ αξγόηεξα θαη όρη ηνπ Βαζηιείνπ.
ηελ ηζηνξία απηή έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη, εάλ νη ππνγξάςαληεο ην έγγξαθν
νξθίζζεθαλ πξάγκαηη λα θξαηήζνπλ κπζηηθό ην όλνκα ηνπ «αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ» κέρξη
ην ζάλαηό ηνπ, ηόηε δηαηί απηό ην γεγνλόο ην πξνέβαιαλ κόλνλ ηέζζεξα ρξόληα κεηά ην
ζάλαηό ηνπ θαη όρη ακέζσο, ην επηέκβξην ηνπ 1990, όηαλ ζηελ ΟΑΟΔ πξνέθπςε ην
ηεξάζηην ζθάλδαιν εμαηηίαο ηνπ απηνθιήηνπ ηνπ Σζεθάιηλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ
αληηθαλνληθή ρεηξνηνλία ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ; Άθξσο παξάμελν είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ην
θείκελν δήζελ θαηαξηίζζεθε κηα εβδνκάδα πξηλ ηνλ ζάλαην ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ν
νπνίνο αθνινύζεζε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 1994. κσο ζην θείκελν ππάξρεη ε ππνγξαθή θαη ηνπ
κηηξνθόξνπ πξσζηεξέα Μύξσλα αο-Ενπξαθόθζθη κε ρξνλνινγία «15 Απγνύζηνπ 1995»,
δειαδή 9 κήλεο κεηά ην ζάλαην ηνπ Μπνληλαξηζνύθ. Ωο εθ ηνύηνπ παξακέλεη εξσηεκαηηθό,
εάλ πξάγκαηη ν Ησάλλεο ππέγξαςε ην έγγξαθν απηό κηα εβδνκάδα πξηλ πεζάλεη ή κήπσο
ηνπνζεηήζεθε αξγόηεξα από θάπνηνλ αληί απηνύ; Αθόκε πεξηζζόηεξν όηαλ ζηηο
πξνεγνύκελεο δειώζεηο ηνπ ην 1992 δηαβεβαίσλε όηη κε ηνλ Σζεθάιηλ ηέιεζε ηελ πξώηε
ρεηξνηνλία ηεο ΟΑΟΔ.
εκεησηένλ είλαη όηη αξλείην θαηεγνξεκαηηθά ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξώηεο ρεηξνηνλίεο
ηεο ΟΑΟΔ ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν θαη ν πξώελ έμαξρνο ηεο Οξζνδόμνπ
Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία κεηξνπνιίηεο Φηιάξεηνο Νηεληζέλθν, ν νπνίνο
γη΄απηό αθξηβώο ιόγν θαηά ηελ έλσζε κε ηελ ΟΑΟΔ επέκεηλε ζηελ αλαρεηξνηνλία ησλ
θνξπθαίσλ ηεξαξρώλ ηεο «δηαδνρήο ηνπ Σζεθάιηλ», ηνπ Βιαδηκήξνπ Ρνκαληνύθ, ηνπ
Αλησλίνπ Μαζέληηηο θαη ηνπ Γαληήι Κνβαιηζνύθ88.
Σε ζπκκεηνρή ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν ζηηο ρεηξνηνλίεο ηεο ΟΑΟΔ
αξλνύληαη ζηηο γξαπηέο ηνπο θαηαζέζεηο ν νδεγόο ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ θ. Νηθνιαΐ
Γηαθνβιέβηηο Αληξνπρόθ (γελ. 1943) θαη ν πξσηνδηάθνλνο ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαζίιεηνο
Αλαηόιηγεβηηο Μαξνπζηάθ (γελ. 1961). Καη νη δύν κάξηπξεο επηθύξσζαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο
ζε ζπκβνιαηνγξάθν, όπνπ ηζρπξίδνληαη όηη ζηηο 30-31 Μαξηίνπ θαη ηελ 1ελ Απξηιίνπ 1990 ν
αξρηεπίζθνπνο Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν, σο επαξρηνύρνο επίζθνπνο ηεο επαξρίαο
πκθεξνππόιεσο θαη Κξηκαίαο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο δελ έιεηπε από ηελ
επαξρία ηνπ, ιεηηνπξγώληαο εθείλεο ηηο εκέξεο ζηνλ θαζεδξηθό λαό πκθεξνππόιεσο.
Δηδηθόηεξα δε, νη θαηαζέζεηο ηνπ νδεγνύ ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ έρνπλ σο εμήο:
«Δγώ, ν Νηθνιαΐ Γηαθνβιέβηηο Αλδξνπρόθ, εξγαδόκνπλ σο νδεγόο ζηελ εθθιεζηαζηηθή
επαξρία Κξηκαίαο από ηνλ Μάξηην ηνπ 1985 έσο ην ηέινο ηνπ 1991.
Αληίγξαθν καξηπξίαο, πνπ ππνγξάθεθε από ηνλ κεηξνπνιίηε Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ηνλ αξρηεπίζθνπν Βαζίιεην Μπνληλαξηζνύθ θαη ηνπο
ηεξείο Ίγθνξ αο-Ενπξαθόθζθη θαη Μύξσλα αο-Ενπξαθόθζθη ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1994. Πεξί ησλ ρεηξνηνληώλ ζηελ Οπθξαληθή Απηνθέθαιε
Οξζόδνμε Δθθιεζία // Φσο Φαλαξίνπ...; Горєвой. Про хіротонії в УАПЦ...
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Από ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1990 επαξρηνύρνο επίζθνπνο ηεο επαξρίαο πκθεξνππόιεσο
δηνξίζζεθε ν αξρηεπίζθνπνο Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν. Δθείλε ηε ζηηγκή ήκνπλ ν κνλαδηθόο
νδεγόο ηεο εθθιεζηαζηηθήο επαξρίαο Κξηκαίαο.
Από ην Φεβξνπάξην έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 1990 ν εβαζκηώηαηνο Βαξιαάκ δελ έιεηπε
θαζόινπ από ηελ επαξρία. Καζεκεξηλώο επξηζθόηαλ ζηα Γξαθεία ηεο επαξρίαο, ελώ ηα
αββαηνθύξηαθα θαη ηηο εόξηηεο εκέξεο ηεινύζε ηεξέο αθνινπζίεο ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίαο Σξηάδνο
πκθεξνππόιεσο.
ηηο 30 θαη 31 Μαξηίνπ θαη ηελ 1ελ Απξηιίνπ 1990, ν εβαζκηώηαηνο αξρηεπίζθνπνο
πκθεξνππόιεσο θαη Κξηκαίαο Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν ηέιεζε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην ηππηθό
ηεξέο αθνινπζίεο ζηνλ Η. Ναό Αγίαο Σξηάδνο πκθεξνππόιεσο, δηόηη ήηαλ πεξίνδνο ηεο
Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο. Να πξνζζέζσ επίζεο όηη ν εβαζκηώηαηνο δελ έιεηπε από θακία
αθνινπζία.
Ο εβαζκηώηαηνο Βαξιαάκ ρξεζηκνπνηνύζε απνθιεηζηηθά ην όρεκα GAZ-24 καύξνπ
ρξώκαηνο κε πηλαθίδα θπθινθνξίαο 03–16 КРА θαη ην GAZ-24 ιεπθνύ ρξώκαηνο κε πηλαθίδα
θπθινθνξίαο 48–56 КРА γηα λα πεξηνδεύεη ζηελ επαξρία ηνπ. Δθηόο επαξρίαο ν
εβαζκηώηαηνο δελ ηαμίδεπζε. Ο εβαζκηώηαηνο από αληηθεηκεληθήο απόςεσο δελ κπνξνύζε
λα ηειέζεη ηελ εηο επίζθνπν ρεηξνηνλία ζηηο 31εο Μαξηίνπ 1990 ζην ρσξηό Μηρατιέβηηζη ηεο
πεξηθέξεηαο Λενπόιεσο θαη ζε κηζή εκέξα λα επαλέιζεη ζηελ Κξηκαία γηα λα πξνιάβεη λα
ρνξνζηαηήζεη ζηνλ εζπεξηλό ζηηο 31 Μαξηίνπ θαη ζηε Θεία Λεηηνπξγία ηελ 1ελ Απξηιίνπ.
/… / ε όιεο ηηο κεηαβάζεηο ηνπ ηνλ ζπλόδεπζα εγώ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1990 ν
εβαζκηώηαηνο δελ έιεηπε θαζόινπ από ηελ Κξηκαία θαη αθόκε πεξηζζόηεξν δελ επηζθέθζεθε
ηελ πεξηθέξεηα Λενπόιεσο θαη επνκέλσο αδπλαηνύζε λα ζπκκεηάζρεη ζηε «ρεηξνηνλία» ηνπ
Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ. Όπσο πξναλέθεξα, ν κνλαδηθόο νδεγόο θαη βνεζόο ηνπ
εβαζκησηάηνπ εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ν γξάθσλ. Γη’απηό κπνξώ κε αμηνπηζηία λα ηα
θαηαζέζσ.
Ούηε ν εβαζκηώηαηνο Βαξιαάκ, αιιά νύηε θη εγώ είρακε ηόηε όρη κόλν βηληενθάκεξα ή
θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή, αιιά νύηε θαη θσηνγξαθηθή κεραλή. Δπηπιένλ, δελ γλώξηδα, αιιά
νύηε θαη ηώξα γλσξίδσ λα ρξεζηκνπνηώ βηληενθάκεξα»89.
Παξόκνηεο θαηαζέζεηο παξνπζίαζε θαη ν παηήξ Βαζίιεηνο Μαξνπζηάθ, ν νπνίνο ην
1990 επί αξρηεπηζθνπίαο ηνπ Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν δηαηέιεζε πξσηνδηάθνλνο ηνπ επηζθόπνπ
ζηελ επαξρία πκθεξνππόιεσο. Δηδηθόηεξα δε, ν παηήξ Βαζίιεηνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθή
επηθύξσζε αλέθεξε: «ηελ πεξίνδν ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο θαη εηδηθόηεξα δε ζηηο 30 θαη
31 Μαξηίνπ θαη ηελ 1ελ Απξηιίνπ 1990 ν αξρηεπίζθνπνο Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν ηεινύζε
αθνινπζίεο ζηνλ Η. Ναό Αγίαο Σξηάδνο πκθεξνππόιεσο, όπνπ ηνπ ζπκπαξαζηάζεθα. Ο
εβαζκηώηαηνο Βαξιαάκ κεηαθηλείην κε όρεκα ζηηο κεηαβάζεηο ηνπ εληόο επαξρίαο. Καηά ηηο
επηζθέςεηο ζε ελνξίεο ηνλ εβαζκηώηαην ζπλόδεπζε ν γξάθσλ θαη ν νδεγόο Ν.Γ. Αλδξνύρνθ.
Δθόζνλ ελζπκνύκαη, δελ ηαμίδεπζε εθηόο επαξρίαο ν εβαζκηώηαηνο Βαξιαάκ εθείλε ηελ
πεξίνδν…Οη δειώζεηο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ΟΑΟΔ θαη ηεο ΟΔΟ, πνπ δεκνζηεύζεθαλ από ηα
ΜΜΔ θαη ηηο δηαδηθηπαθέο ζειίδεο εθ ησλ πζηέξσλ, κεηά ην ζάλαην ηνπ ανηδίκνπ
εβαζκησηάηνπ Βαξιαάκ όηη δήζελ ηέιεζε ηελ ρεηξνηνλία ηνπ πξώηνπ «επηζθόπνπ» ηεο ΟΑΟΔ
ηηο ζεσξώ αλαιεζείο, δηόηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Γελ ελζπκνύκαη όηη ν
εβαζκηώηαηνο Βαξιαάκ ζηα θεξύγκαηά θαη ηηο νκηιίεο ηνπ αλαθεξόηαλ κε θάπνην ηξόπν ζηελ
ΟΑΟΔ. ηε κλήκε κνπ ν αξρηεπίζθνπνο Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν έκεηλε δηα παληόο σο δεισηήο
ηεξάξρεο θαη πηζηόο πηόο ηεο Μεηξόο Δθθιεζίαο»90.
πκβνιαηνγξαθηθά επηθπξσζείζα θαηάζεζε ηνπ Νηθνιάνπ Γηαθνβιέβηηο Αλδξνπρόθ (έηνο γελλήζεσο 1943) από 19.09.2019. Δπηθπξώζεθε από
ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν ηεο πκβνιαηνγξαθηθήο πεξηθέξεηαο πκθεξνππόιεσο κε αξηζκό θαηαρσξήζεσο ζηνλ θαηάινγν 82/4–н/82–2019–2–565.
90
πκβνιαηνγξαθηθά επηθπξσζείζα θαηάζεζε ηνπ θιεξηθνύ ηεο επαξρίαο πκθεξνππόιεσο Βαζηιείνπ Αλαηόιγηεβηηο Μαξνπζηάθ (έηνο γελλήζεσο
1961) από 19.09.2019. Δπηθπξώζεθε από ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν ηεο πκβνιαηνγξαθηθήο πεξηθέξεηαο πκθεξνππόιεσο κε αξηζκό θαηαρσξήζεσο
ζηνλ θαηάινγν 82/4–н/82–2019–2–566.
89
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Δπνκέλσο, όπσο δηαπηζηώλνπκε δελ επαιεζεύζεθε ε εθδνρή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ
αξρηεπηζθόπνπ πκθεξνππόιεσο θαη Κξηκαίαο Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν ζηε ρεηξνηνλία ηνπ
Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ ζηηο 31 Μαξηίνπ 1990.
Η δπάζη ηος Τζεκάλιν και ηος Μπονηναπηζούκ ζηη Ρωζία
Διάρηζηα γλσζηό είλαη ην γεγνλόο όηη ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ κε νκάδα
«επηζθόπσλ» ηεο ΟΑΟΔ, άλεπ γλώζεσο ηνπ «παηξηάξρε» Μζηηζιάθ, πξνέβε ζε ζεηξά
ρεηξνηνληώλ ζηε Ρσζία, εγθαηληάδνληαο έηζη ηελ ηεξαξρηθή δηακόξθσζε νινθιεξσηηθώλ
ζερηώλ ηνπ «Bogorodichny tsentr» (Κέληξν ηεο Θενηόθνπ) θαη ηεο «Γλεζίνπ Δθθιεζίαο ηεο
Απνθαιύςεσο ηνπ Ησάλλε ηνπ Θενιόγνπ». Μέζσ ηνπ Σζεθάιηλ ην θαινθαίξη ηνπ 1990 κε
ηνλ Μπνληλαξηζνύθ ήξζαλ ζε επαθή ν «ηεξέαο» ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ εθάηο θαη «πξνθήηεο»
Ησάλλεο Μπεξεζιάθζθη θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Η. Νανύ Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ Καζίξαο
ηεο πεξηθέξεηαο Μόζραο, ηεξέαο Κσλζηαληίλνο Βαζίιγηεθ, ν νπνίνο θαηόπηλ επηξξνήο ηνπ
πξώηνπ, εγθαηέιεηςε ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο91.
ηηο 22 Απγνύζηνπ ηνπ 1990 ν Μπνληλαξηζνύθ θαη νη «ρεηξνηνλεζέληεο» από ηνλ ίδην
κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σζεθάιηλ «επίζθνπνη», Βαζίιεηνο Μπνληλαξηζνύθ θαη Γαληήι
Κνβαιηζνύθ ζηελ πόιε Νηξαγθόκπηηζη ηεο πεξηθέξεηαο Λενπόιεσο, ρεηξνηόλεζαλ ηνλ ηεξέα
Κσλζηαληίλν Βαζίιγηεθ ζε «επίζθνπν» «Μόζραο θαη Καζίξαο»92, κεηνλνκάδνληαο απηόλ κε
κνλαρηθή θνπξά ζε «Λάδαξν» (απηή ε κεηνλνκαζία αξρηθά πξνθάιεζε ζύγρπζε ζε
νξηζκέλνπο νπαδνύο ηεο Γλεζίνπ Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Τπεξνξίνπ Ρσζηθήο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, δηόηη ν θαλνληθόο Δπίζθνπνο Καηαθνκβώλ ηεο ΤΡΟΔ Λάδαξνο
Ενπξκπέλθν, ν νπνίνο έιεγμε ηνλ Σζεθάιηλ γηα ην απηόθιεηό ηνπ, είρε ην ίδην όλνκα)93.
Αξγόηεξα, ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1990 ζην ρσξηό νιόλζθνγηε ηνπ δήκνπ Νηξνγθόκπηηο ηεο
πεξηθέξεηαο Λενπόιεσο, θαηόπηλ κεζνιαβήζεσο ηνπ ίδηνπ ηνπ Σζεθάιηλ, ν Ησάλλεο
Μπνληλαξηζνύθ, ν Γαληήι Κνβαιηζνύθ θαη ν Λάδαξνο Βαζίιγηεθ ρεηξνηόλεζαλ θάπνηνλ
Βιαληηζιάθ Φηιίππνθ ζε «επίζθνπν» «Εειελνγθξάληα θαη Κνιόκλαο», κε κνλαρηθή θνπξά
κεηνλνκάδνληαο ηνλ ζε «Σύρσλα»94. Απζεκεξόλ κε ην ππ’αξηζκ. 569 δηάηαγκα ν Ησάλλεο
Μπνληλαξηζνύθ πξνήγαγε ηνλ Λάδαξν Βαζίιγηεθ ζε «αξρηεπίζθνπν Μόζραο θαη
Καζίξαο»95 «γηα ηε κεγάιε πξνζθνξά ζηε Ρσζηθή Γλήζηα Οξζόδνμε Δθθιεζία θαη γηα ην
ηεξαπνζηνιηθό έξγν γηα ην θαιό ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Θενύ θαη ηνπ κεγάινπ ξσζηθνύ ιανύ».
ιεο απηέο ηηο ρεηξνηνλίεο θαη ηνπο δηνξηζκνύο ν Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ ηέιεζε
παξακεξίδνληαο ηνλ «παηξηάξρε» Μζηηζιάθ θαη άλεπ γλώζεώο ηνπ. Αξγόηεξα, ην 1992
πξνζπάζεζε λα ηηο απνθξύςεη θαη από ηε ύλνδν ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηεο Ρσζίαο,
όηαλ ππέβαιε ην γξάκκα κεηαλνίαο ζηνλ Παηξηάξρε Μόζραο Αιέμην.
ηηο 19 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1990, νη λενθαλείο «επίζθνπνη» Λάδαξνο Βαζίιγηεθ θαη
Σύρσλ Φηιίππνθ θαηόπηλ «επινγίαο» ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ ίδξπζαλ ηε ιεγόκελε
«Ρσζηθή Απηνθέθαιε Οξζόδνμε Δθθιεζία» (ΡΑΟΔ) θαη δηεμήγαγαλ ηελ «Σνπηθή
Κιεξηθνιατθή ύλνδν», όπνπ εμέιεμαλ ηνλ «πξνθήηε» Ησάλλε Μπεξεζιάθζθη «επίζθνπν
Αγίαο Πεηξνππόιεσο θαη Βαιαάκ». Σελ απόθαζε απηή ηεο «ζπλόδνπ» ν Μπνληλαξηζνύθ
επηθύξσζε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1990 κε ηε ζεώξεζή ηνπ σο θάησζη: «Ο αξρηκαλδξίηεο
Московский церковный вестник. № 2 (47). 1991, январь. С. 6.
Πηζηνπνηεηηθό πξναγσγήο ηνπ Λαδάξνπ Βαζίιγηεθ ζε επίζθνπν Μόζραο θαη Καζίξαο, ππ’αξηζκ. 288, από 22.08.1990 κε ππνγξαθέο ηνπ Ησάλλε
Μπνληλαξηζνύθ, ηνπ Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ θαη ηνπ Γαληήι Κνβαιηζνύθ. Αληίγξαθν //Πξνζσπηθό αξρείν ηνπ . νπκίιν.
93
Поздняев М. Горестные факты. Австралия, 1992.
94
Πηζηνπνηεηηθό πξναγσγήο ηνπ Σύρσλα Φηιίππνθ ζε επίζθνπν Εειελνγθξάλη θαη Κνιόκλα ππ΄αξίζκ. 568 από 14.12.1990 κε ππνγξαθέο ηνπ
Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, ηνπ Γαληήι Κνβαιηζνύθ θαη ηνπ Λαδάξνπ Βαζίιγηεθ. Αληίγξαθν // Πξνζσπηθό αξρείν ηνπ . νπκίιν.
95
Γηάηαγκα ηνπ κεηξνπνιίηε Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ ππ’αξηζκ. 569 από 14.12.1990 πεξί πξναγσγήο ηνπ Λαδάξνπ Βαζίιγηεθ ζε αξρηεπίζθνπν
Μόζραο θαη Καζίξαο. Αληίγξαθν // Πξνζσπηθό αξρείν ηνπ . νπκίιν.
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Ησάλλεο έρεη επινγία λα γίλεη επίζθνπνο Αγίαο Πεηξνππόιεσο θαη Βαιαάκ. Ο Μαθαξηώηαηνο
Μεηξνπνιίηεο Ησάλλεο»96. Καηόπηλ ηνύησλ, ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ αθνινύζεζε θαη ε ίδηα ε
«ρεηξνηνλία» ηνπ Μπεξεζιάθζθη από ηνπο Βαζίιγηεθ θαη Φηιίππνθ 97. Σὸ ρεηξνηνλεηήξην
γξάκκα ηνπ Μπεξεζιάθζθη ν Μπνληλαξηζνύθ ππέγξαςε σο εμήο: «Έιαβα γλώζε. Υαίξνκαη
πνιύ. Ο Μαθαξηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Ίσάλλεο»98.
Αξρηθά, επηθεθαιήο ηεο ιεγόκελεο «ΡΑΟΔ» ζα έπξεπε λα αλαιάβεη ν Σζεθάιηλ.
Δληνύηνηο κεηά από δειώζεηο ηεο πλόδνπ ηεο ΤΡΟΔ γηα ην απηόθιεηό ηνπ, ε ηδέα
απνξξίθζεθε κε απνηέιεζκα λα κελ πάξεη πξόζθιεζε ζηε ιεγόκελε «Σνπηθή Κιεξηθνιατθή
ύλνδν ηεο ΡΑΟΔ» ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1990. Αξγόηεξα, ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1991ζηε Μόζρα ζε
κία από ηηο «Σνπηθέο πλόδνπο» ηεο ζεηξάο ν Βαζίιγηεθ, ν Φηιίππνθ, ν Μπεξεζιάθζθη θαη ν
Πνπόθ κεηνλνκάδνπλ ηε «ΡΑΟΔ» ζε «Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Θενηόθνπ» («Σν θέληξν ηεο
Θενηόθνπ»)99.
Έηζη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μπνληλαξηζνύθ θαη ηνπ Σζεθάιηλ δηακνξθώζεθε ε
νινθιεξσηηθή-ραξηζκαηηθή ζέρηα «παξαθιήησλ», γλσζηή σο «Κέληξν ηεο Θενηόθνπ»
(άιιεο νλνκαζίεο: «ε Ρσζηθή Δθθιεζία ηεο Μαξηάκ», «ε Δθθιεζία ηεο Θενηόθνπ ηεο
Μεηακνξθνύκελεο» θαη ε «Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Θενηόθνπ ηεο Κξαηαηάο»). Ζγέηεο
αλέιαβε ν «πξνθήηεο ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο» θαη «αξρηεπίζθνπνο» Ησάλλεο Μπεξεζιάθζθη
100
. ηηο 15–16 Ηνπλίνπ 1991 ζπγθάιεζε ζηε Μόζρα ηελ «Α’ Παλξσζηθή ζενηνθηθή ζύλαμε»,
όπνπ δηαθήξπμε ηελ «εθπιήξσζε ησλ πξνθεηεηώλ ηεο Φάηηκα» θαη νξθίζζεθε «εθ κέξνπο
ηεο Ρσζίαο ζηελ θαξδηά ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο». ηηο 12 Ννεκβξίνπ 1991 ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν «Krasny Oktiabr» ηεο Μόζραο, δηνξγάλσζε κηα άιιε εθδήισζε ππό ηνλ
ηίηιν «παλξσζηθή ζενηνθηθή ζύλαμε», όπνπ δόζεθε ε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηε
«εγθαζίδξπζε ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο ζηνλ ζξόλν ηεο Ρσζίαο». Ο Μπεξεζιάθζθη επξηζθόηαλ
ζε δηάινγν θαη κε ηνπο εγέηεο ηεο απνθξπθηζηηθήο ζέρηαο «Λεπθή αδειθόηεηα» ηεο «Μαξία
Νηέβη» (Σζβηγθνύλ) θαη ηνπ «πξνθήηε» Ησάλλε Κξηβνλόγθνθ, ησλ νπνίσλ νξηζκέλνη
αθόινπζνη αξρηθά έιαβαλ ελεξγό κέξνο ζηηο «ζενηνθηθέο ζπλάμεηο» ηνπ Μπεξεζιάθζθη.
Αξγόηεξα, κεηά ην ζάλαην ηνπ Μπνληλαξηζνύθ ν Μπεξεζιάθζθη ηνλ θαηέηαμε «ζε ρνξεία
αγίσλ».
Ο πξώελ ζπλαγσληζηήο ηνπ Μπξεζιάθζθη «αξρηεπίζθνπνο» Λάδαξνο-Κσλζηαληίλνο
Βαζίιγηεθ ην θαινθαίξη ηνπ 1991 απνζρίζζεθε από ην «Κέληξν ηεο Θενηόθνπ» πξνθεηκέλνπ
λα αλαιάβεη ηελ εγεζία ηεο νηθείαο απηνύ ζέρηαο: ηεο «Γλήζηνπ Δθθιεζίαο ηεο
Απνθαιύςεσο ηνπ Ησάλλε ηνπ Θενιόγνπ»101. πσο θαη ν Μπξεζιάθζθη, απηναλαθεξύρζεθε
«πξνθήηεο ηεο απνθαιύςεσο», «παηξηάξρεο πάζεο Ρσζίαο», «ακλόο ηεο απνθαιύςεσο»
θαζώο θαη «ηεξόο ζείνο δηθαζηηθόο επηκειεηήο», «ζείν βξέθνο, πνπ ηέζεθε λα πνηκαίλεη
ιανύο ηεο λέαο ράξηηνο, ηεο λέαο γεο θαη ηνπ λένπ νπξαλνύ», «πλεπκαηηθόο εγέηεο ηεο λέαο
Αγίαο Ρσο» θαη ν «ρξηζκέλνο βαζηιηάο» ηεο»102. ε απηή ηε ζέρηα γηα έλα δηάζηεκα αλήθε ν
Γηεπζπληήο ηνπ Μνζρνβηηηθνύ θέληξνπ ζεξαπείαο «Prois», ν νπνίνο απηνπαξνπζηαδόηαλ σο
«ζπληαγκαηάξρεο ηεο Κεληξηθήο Γηεπζύλζεσο Πιεξνθνξηώλ» Λεσλίδαο Πξνθόπηεθ
(κνλαρόο Ραθαήι, κεγαιόζρεκνο κνλαρόο εξαθείκ, πνπ αξγόηεξα άιιαμε ην επώλπκν ζε
«Μνηνβίινθ»). Μεηέπεηηα ρεηξνηνλήζεθε ζε «επίζθνπν» από ηεξαξρία πνπ πξνεξρόηαλ από
Οξηζκόο ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ρσζηθήο Απηνθεθάινπ Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο από 19 Γεθεκβξίνπ 1990 κε απόθαζε ηνπ κεηξνπνιίηε Ησάλλε
Μπνληλαξηζνύθ από 21.12.1990. Αληίγξαθν //Πξνζσπηθό αξρείν ηνπ . νπκίιν, Rytsar very. 1994. № 8 (22). P. 12.
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Πηζηνπνηεηηθό ηεο πξναγσγήο ηνπ Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ ζε επίζθνπν Αγίαο Πεηξνππόιεσο θαη Βάιακν από 25.12.1990 κε ππνγξαθή ηνπ
Ησάλλε Μπνληλαξηζνύθ, Λαδάξνπ Βαζίιγηεθ θαη Σύρσλα Φηιίππνθ. Αληίγξαθν // Πξνζσπηθό αξρείν ηνπ . νπκίιν.
98
Απηόζη.
99
Οξηζκόο ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Ρσζηθήο Απηνθεθάινπ Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο από 16 Ηνπλίνπ 1991 κε ππνγξαθέο ηνπ Λαδάξνπ Βαζίιγηεθ, ηνπ
Σύρσλα Φηιίππνθ, ηνπ Ησάλλε Μπεξεζιάθζθη θαη ηνπ Ζιία. Αληίγξαθν //Πξνζσπηθό αξρείν ηνπ . νπκίιν.
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Слесарев А. А. Православная Церковь Божией Матери Державная // Религии народов современной России: Словарь / М. П. Мчедлов, Ю.
И. Аверьянов, В. Н. Басилов и др., ред. М., 20022.
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Московский церковный вестник. 1991. № 2 (47). С. 6.
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Небесный Град. Газета Истинной церкви апокалипсиса Иоанна Богослова. 1993. № 8.
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ηελ ΟΑΟΔ θαη ζεκειίσζε δηθό ηνπ αηξεηηθό θίλεκα: ηελ «Οξζόδνμε Ρσζηθή Δθθιεζία»
(ΟΡΔ).
Δπηπιένλ, ην 1996 ζηελ ΟΑΟΔ γηα ηε Ρσζία «ρεηξνηνλήζεθαλ» νη «επίζθνπνη» σο
αθνινύζσο: ν Ησάλλεο Μνληδαιέθζθη, ν ηέθαλνο Ληλίηζθη θαη ν εξαθείκ Κνπηζίλζθη. Με
ηε ζεηξά ηνπο, κέζσ απηώλ ησλ «επηζθόπσλ» ζηε Ρσζία θαηά δηαζηήκαηα έιαβαλ ηε
ρεηξνηνλία ηνπο πεξηζζόηεξνη από 60 «επίζθνπνη», νη νπνίνη δεκηνύξγεζαλ πεξηζζόηεξεο
από δέθα λέεο ζέρηεο. Μεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ από ηελ ΟΑΟΔ ηεο «δηαδνρήο ηνπ Σζεθάιηλ»
αμίδεη λα κλεκνλεπζνύλ «ηεξάξρεο», όπσο ι.ρ. ν πξναλαθεξζείο ήδε Ραθαήι Πξνθόπηεθ (ν
απηόο εξαθείκ Μνηνβίινθ), ν Βελέδηθηνο Μνιηζάλνθ, ν έξγηνο Μντζέελθν, ν έξγηνο
Ενπξαβιηόθ, ν Βηαηζεζιάθ Ληζνβνΐ, ν Γίδπκνο Νέζηεξνθ, ν Μηραήι Βηζλέθζθη, ν
Κπξηάθνο Σεκηξηζίληιη, ν έξγηνο αξθίζνθ, ν Βηηάιηνο Κνπδεβάηνθ, ν Ρνζηηζιάβ
Μέιληθνθ, ν Γακηαλόο Αθόκνθ, ν Αλδξέαο Σξεγθνύκπ, ν Οιέγθ Βεληκέληελθν, ν Βίθησξαο
Βεξηάζθηλ, ν Βιαδίκεξνο Μνηζάξληθ, ν Αιέμηνο Γθόκεζ, ν Οζίαο ζηνο, ν Αληώληνο
Κνξκπάη, ν Μάξθνο Βνΐλνθ, ν Μηραήι Γθνξληηέλθν, ν Ησάλλεο Ακπξακέλθν θα. Αθνύ
κεηεμειίρζεθαλ ζε δεδεισκέλν ζεθηαξηζκό, πνιινί από απηνύο ηνπο «ηεξάξρεο» ζύζηεζαλ
νιηγνκειείο παξαθπάδεο-ζέρηεο, νξηζκέλνη δε απεθόπεζαλ αθόκε θαη θαηλνκεληθά από ηελ
Οξζνδνμία (ε ιεγόκελε «Οξζόδνμε εθθιεζία κεηαξξπζκηζκέλσλ», «ε Απνζηνιηθή
Οξζόδνμε εθθιεζία», ε «Απνζηνιηθή Οξζόδνμε εθθιεζία κεηαξξπζκηζκέλσλ», «ε Γλήζηνο
Οξζόδνμε Καζνιηθή Δθθιεζία», «ε Ρσζηθή Οξζόδνμε Καζνιηθή Δθθιεζία», «ε Οξζόδνμε
Ρσζηθή Δθθιεζία – Γλήζηνο Οξζόδνμε Δθθιεζία», ε «Δληαία Οξζόδνμε Βαζηιηθή Ρσζηθή
Δθθιεζία», «ην Παηξηαξρείν Ρσζηθήο Γλήζηνπ Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ησλ Καηαθνκβώλ»,
«ε Αγία Καζνιηθή Απνζηνιηθή Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο» θά). Πνιινί εμ απηώλ
απηναπνθαινύληαη «Γλήζηνο Οξζόδνμε Δθθιεζία» (ΓΟΔ), παξόιν πνπ δελ έρνπλ ηίπνηε
θνηλό κε ηηο ηζηνξηθέο θνηλόηεηεο θαη νκάδεο ηεο ΓΟΔ-ΤΡΟΔ ησλ Καηαθνκβώλ.
ζνλ δε αθνξά ηνλ Σζεθάιηλ, όηαλ ζην ηέινο ηνπ 1990 – αξρέο ηνπ 1991 ν Μζηηζιάθ
θξίπληθ εθ ησλ πξαγκάησλ έπαπζε ηνλ Μπνληλαξηζνύθ από ηε δηνίθεζε ηεο ΟΑΟΔ θαη
έζεζε ππό ακθηζβήηεζε ηελ θαλνληθόηεηα ηεο ηεξαξρίαο ηεο «δηαδνρήο ηνπ Σζεθάιηλ»,
εθείλνο εζπεπζκέλσο επηρείξεζε λα κεηαπεδήζεη ζηελ Οπθξαληθή Διιελνθαζνιηθή
Δθθιεζία. πσο αλαθνίλσζε ν Σζεθάιηλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1991 ζε ζπλέληεπμε ζ’έλα
παξάλνκν δειηίν «Vestnik IRAR»: «ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1991 ζηε Λεόπνιε ν κεηξνπνιίηεο
Βιαδίκεξνο ηεξληνύθ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεηή εηζδνρήο κνπ ζηελ ηεξαξρία ηεο Καζνιηθήο
Δθθιεζίαο. ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ κε ηελ εμνπζία ηνπ Πάπα Ρώκεο Ησάλλε Παύινπ Β’
ππνγξάθεθε γξάκκα ελζξνλίζεώο κνπ σο Πξσζηεξάξρε ηεο Ρσζηθήο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο
ησλ Καηαθνκβώλ»103.
Σελ εηζδνρή ηνπ Σζεθάιηλ ζηελ Οπθξαληθή Διιελνθαζνιηθή Δθθιεζία πξάγκαηη ηελ
ηέιεζε ν κεηξνπνιίηεο Βιαδίκεξνο ηεξληνύθ ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1991 ζην παξεθθιήζη ηνπ
κεηξνπνιηηηθνύ κεγάξνπ Λενπόιεσο, όπνπ παξνπζίᾳ καξηύξσλ νκνιόγεζε θαη νξθίζζεθε
λα παξακέλεη αθνζησκέλνο ζηελ «αγία θαζνιηθή πίζηε»104. ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ν ηεξληνύθ
ππέγξαςε έγγξαθν, όπνπ έιεγε: «Γη’εμνπζίαο, ε νπνία δόζεθε ζηνπο παηξηάξρεο ή
παηξηαξρηθνύο επηηξόπνπο ηεο Οπθξαληθήο Διιελνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο από ηνλ Αγηώηαην
Πάπα Ρώκεο, εγθαζηζηώ ηνλ Θενθηιέζηαην Βηθέληην (Βίθησξα Βαζίιγηεβηηο Σζεθάιηλ),
Δπίζθνπν ηεο Γηάζλαγηα Πνιηάλα, Πξσζηεξάξρε ηεο Ρσζηθήο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο κε
δηθαίσκα εγθαηαζηάζεσο θαη εηζδνρήο επηζθόπσλ, ηδξύζεσο επαξρηώλ θαη όια ηα ππόινηπα
δηνηθεηηθά δηθαηώκαηα»105.
πλέληεπμε ηνπ επηζθόπνπ Βηθεληίνπ // Вестник ИРАР. Самиздат. М., 1991, февраль.
Свідоцтво правлячого архієрея Галицької Митрополії УГКЦ митрополита Володимира (Стернюка), 4 січня 1991 р. Копія // Личный
архив С. В. Шумило.
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ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1991, ν Σζεθάιηλ θαηαρώξεζε ζηε Μόζρα ηελ πξώηε
Διιελνθαζνιηθή θνηλόηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρώξεζε ζηελ ίδξπζε ησλ «γξαθείσλ ηεο
επαξρίαο» ηεο ιεγόκελεο «Ρσζηθήο Οξζόδνμεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο» (ΡΟΚΔ). Τπέβαιε
αίηεκα ζηηο δεκνηηθέο αξρέο ηεο Μόζραο δεηώληαο λα ηνπ παξαρσξεζνύλ κεξηθνί Η. Νανί
ηεο Μόζραο: «Ζ ζεκεξηλή Ρσζηθή Καζνιηθή Δθθιεζία, έγξαθε, είλαη δηάδνρνο όρη κόλν ηεο
Ρσζηθήο Διιελνθαζνιηθήο, αιιά θαη ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο. Όκσο ε εθθιεζία καο δελ
δηαζέηεη κέρξη ζήκεξα ηα απαξαίηεηα δηνηθεηηθά θηήξηα θαη λανύο»106.
Σνλ Σζεθάιηλ ζηε Ρσζία «δηαδέρζεθαλ» νη εμήο πεξηζσξηαθνί ςεπδνεπίζθνπνη: ν
Μηραήι Αλάζθηλ, ν Αιέμηνο Λακπάδνθ θαη ν Δκκαλνπήι Πιάηνθ (ν απηόο Μηραήι
Πνηηόκθηλ), πνπ ζπγθξόηεζαλ ηελ «ηεξαξρία» ηεο ιεγόκελεο «Ρσζηθήο Οξζόδνμεο
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο» (ΡΟΚΔ)107. Με απηή ηελ ζέρηα ηνπ «Σζεθάιηλ» είρε ζπλεξγαζία
αθόκε έλαο απηόθιεηνο ηεξάξρεο, ν Νίθσλ-έξγηνο Λακέθηλ108.
ηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1991 ν Παηξηάξρεο Μόζραο Αιέμηνο απέζηεηιε γξάκκα ζην
Βαηηθαλό δεηώληαο δηεπθξίληζε γηα ην πώο έλα πξόζσπν θαζαηξεκέλν κπνξεί λα είλαη
Ρσκαηνθαζνιηθόο επίζθνπνο. ύληνκα ν Πξόεδξνο ηνπ Πνληηθεθνύ πκβνπιίνπ επί ηεο
πξνσζήζεσο ηεο ελόηεηνο ησλ Υξηζηηαλώλ Καξδηλάιηνο Αη. Καζζίληη θαη Απνζηνιηθόο
Ννύληζηνο ζηελ ΔΓ Αξρηεπίζθνπνο Φ. Κνιαζνπόλν δήισζαλ όηη ν Σζεθάιηλ δελ είλαη
επίζθνπνο θαη δελ επξίζθεηαη ζε θνηλσλία νύηε ππνηάζζεηαη ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία109.
ηε ζπλέρεηα, ηνλ Αύγνπζην παύζεθε ν κεηξνπνιίηεο Βιαδίκεξνο ηεξληνύθ. Ο πξόζθαηα
δηνξηζκέλνο ζηελ Οπθξαλία Καξδηλάιηνο Μηξνζιάθ Ηβάλ Ληνπκπαηζίθζθη έθαλε δειώζεηο
γηα ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ηνλ ζθεηεξηζκό δηθαησκάησλ ηνπ πξσζηεξάξρε110.
ηηο αξρέο ηνπ 1992 ν Β. Σζεθάιηλ πξνζπάζεζε λα πξνζρσξήζεη ζηελ
Παιαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, αιιά νύηε θαη εθεί έκεηλε γηα κεγάιν δηάζηεκα. ύκθσλα κε
εηδήζεηο ησλ ΜΜΔ, αθνύ απήγαγε έλα κηθξό αγόξη από κηα νηθνγέλεηα, ν Σζεθάιηλ
κεηνλνκάζζεθε ζε Berg, δξαπέηεπζε καδί ηνπ ζηελ Απζηξαιία, γη΄απηό θαη θαηαδεηείηαη
από ηελ Ηληεξπόι111.
ηελ Απζηξαιία ν Vincent Berg (απηό πιένλ ήηαλ ην όλνκα ηνπ Βίθησξα-Βηθεληίνπ
Σζεθάιηλ) παξνπζίαζε ηνλ εαπηό ηνπ σο «ζύκα ηεο θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ΔΓ»,
«επίζθνπν ηεο Αγγιηθαληθήο εθθιεζίαο» θαη αθόκε «ςπρίαηξν ηεο κπζηηθήο ζρνιήο ηεο
KGB». Αθνύ επέδεημε ζηηο απζηξαιηαλέο αξρέο πιαζηά δηθαηνινγεηηθά ηαηξηθήο θαηάξηηζεο,
πέηπρε λα εμαζθαιίζεη δνπιεηά σο ςπρίαηξνο ζε ηαηξηθά ηδξύκαηα ηεο Queensland από ην
1999 έσο ην 2003. Αξγόηεξα ήηαλ ππόδηθνο γηα πνηληθή ππόζεζε ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε αλειίθσλ αζζελώλ. Γηα ηειεπηαία θνξά ηα μέλα ΜΜΔ κεηέδσζαλ γη’ απηόλ
ζρεηηθά όηη ην επηέκβξην ηνπ 2018 ην απζηξαιηαλό πεξηθεξεηαθό δηθαζηήξην ζην Southport
ηνπ Queensland θαηαδίθαζε ηνλ Vincent Berg (Βίθησξα Σζεθάιηλ) ζε 4 ρξόληα θαη 3 κήλεο
θάζεηξμεο γηα θαη΄εμαθνινύζεζηλ απάηε θαη πιαζηνγξαθία112.
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Ανηί επιλόγος
Σα έγγξαθα, νη καξηπξίεο θαη ηα γεγνλόηα επηβεβαηώλνπλ όηη ζηελ πξώηε ρεηξνηνλία
ηεο ΟΑΟΔ, πνπ έγηλε ζηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 1990 ζην ρσξηό Μηρατιέβηηζη ηεο πεξηθέξεηαο
Λενπόιεσο, ζπκκεηείραλ κόλνλ δύν άηνκα: ν πξώελ επίζθνπνο Ησάλλεο Μπνληλαξηζνύθ
θαη ν κε έρσλ ηελ αξρηεξνζύλε απηόθιεηνο θαη απαηεώλαο Βίθησξ-Βηθέληηνο Σζεθάιηλ.
Μάιηζηα ηεο «ρεηξνηνλίαο» απηήο πξνεμήξρε, ζύκθσλα κε ην ρεηξνηνλεηήξην γξάκκα, ν
Σζεθάιηλ, ν νπνίνο νπδέπνηε είρε όρη κόλνλ αξρηεξνζύλε, αιιά νύηε ηε κνλαρηθή θνπξά θαη
ηελ ηεξνζύλε. Σν όλνκα ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Βαξιαάκ Ηιγηνπζέλθν ζην ρεηξνηνλεηήξην ηνπ
Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ ελεγξάθε εθ ησλ πζηέξσλ, κεηά ηελ θνίκεζε ηνπ αξρηεξέα.
Δπνκέλσο, νη πξώηεο ρεηξνηνλίεο θαη ε αξρή ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ ην 1990 έγηλαλ
δπζηπρώο από απηόθιεην, ρσξίο απνζηνιηθή δηαδνρή. Γη’απηώλ παξαβηάζζεθε βάλαπζα ν
Α’ Απνζηνιηθόο θαλόλαο («Ἐπίζθνπνο ρεηξνηνλείζζσ ὑπὸ ἐπηζθόπσλ δύν ἢ ηξηῶλ»)113. ζελ,
ν Μζηηζιάθ θξίπληθ θαη ν Φηιάξεηνο Νηεληζέλθν αξγόηεξα δελ αλαγλώξηζαλ ην έγθπξν
ησλ ρεηξνηνληώλ ηεο ηεξαξρίαο ηεο «δηαδνρήο ηνπ Σζεθάιηλ». Πνιινί εμ απηώλ όκσο, σο
πεπεηζκέλνη γηα ην έγθπξν ηεο ηεξνζύλεο ηνπο, δελ δέρζεθαλ λα αλαρεηξνηνλεζνύλ θαη
γη’απηό ε «δηαδνρή» ηνπ Σζεθάιηλ ζηελ ΟΑΟΔ θαη ηελ Οπθξαληθή Οξζόδνμε Δθθιεζία ηνπ
Παηξηαξρείνπ Κηέβνπ (ΟΟΔ ΠΚ) ζώδεηαη κεξηθώο. Καλείο όρη κόλνλ ζηελ ΟΑΟΔ, αιιά θαη
ζηελ ΟΟΔ ΠΚ δελ αλαρεηξνηόλεζε ηνπο ηεξείο θαη δηαθόλνπο, νη νπνίνη είραλ ρεηξνηνλεζεί
από ηεξάξρεο ηεο «δηαδνρήο» ηνπ Σζεθάιηλ. Αθξηβώο κε απηή ηελ θαηάζηαζε πνιινί εμ
απηώλ έγηλαλ δεθηνί ζε θνηλσλία από ην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο.
Δηδηθόηεξα δε, ζηηο 5-6 Ηαλνπαξίνπ 2019 κέινο ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ηεο
ΟΔΟ ζην Φαλάξη ζηελ ηειεηή απνλνκήο Σόκνπ Απηνθεθαιίαο πνπ παξέζηε θαη
ζπιιεηηνύξγεζε κε ηνλ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίν θαη ινηπνύο ηεξάξρεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ
Παηξηαξρείνπ ήηαλ ν «κεηξνπνιίηεο Γαιηθίαο» Αλδξέαο Ακπξακηζνύθ, ζηε ρεηξνηνλία ηνπ
νπνίνπ ην 1990 ζπκκεηείρε ν Βηθέληηνο Σζεθάιηλ 114. Παξ’ όια ηα επίκνλα αηηήκαηα ηνπ
κεηξνπνιίηε Φηιαξέηνπ Νηεληζέλθν λα αλαρεηξνηνλεζεί, ν Αλδξέαο Ακπξακηζνύθ ηα
απέξξηπηε θαηεγνξεκαηηθά θαη ην 1993 έγηλε δεθηόο από ηελ Οπθξαληθή Οξζόδνμε
Δθθιεζία ηνπ Παηξηαξρείνπ Κηέβνπ ζηνλ «νηθείν απηνύ βαζκό» θαζηζηάκελνο κέινο ηεο
πλόδνπ θαη επηθεθαιήο ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο επί Αγηνθαηαηάμεσλ ηεο ΟΔΟ ΠΚ.
Αξγόηεξα επαλεληάρζεθε ζηελ ΟΑΟΔ δηαηειώληαο πλνδηθόο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε
ρεηξνηνλίεο λέσλ επηζθόπσλ ηεο ΟΑΟΔ. Αξλήζεθε κεηά ηελ κεηαπήδεζε ζηελ ΟΔΟ ΠΚ λα
αλαρεηξνηνλεζεί θαη έλαο άιινο ηεξάξρεο ηεο «δηαδνρήο» ηνπ Σζεθάιηλ, ν Βαζίιεηνο
Μπνληλαξηζνύθ. ην δηάζηεκα ηεο «αξρηεξαηείαο» ηνπ από ην 1990 έσο ην 2006,
ρεηξνηόλεζε γηα ηελ ΟΑΟΔ θαη ηελ ΟΔΟ ΠΚ πεξηζζόηεξνπο από 300 ηεξείο ζπκκεηέρνληαο
ζηηο ρεηξνηνλίεο πνιιώλ επηθαλώλ ηεξαξρώλ ησλ δύν απηώλ δνκώλ. Έλαο άιινο ηεξάξρεο ηεο
«δηαδνρήο» ηνπ Σζεθάιηλ, ν Πέηξνο Πεηξνύο θαηά ηελ κεηαπήδεζε ζην ΟΔΟ ΠΚ ην 1992
αξλήζεθε επίζεο λα αλαρεηξνηνλεζεί από ηνλ Φηιάξεην Νηεληζέλθν. Ο ηέσο πξσζηεξάξρεο
ηεο ΟΑΟΔ «κεηξνπνιίηεο» Μαθάξηνο Μαιέηηηο ρεηξνηνλήζεθε από ηεξάξρεο ηεο
«δηαδνρήο» ηνπ Σζεθάιηλ, ηνλ Γεκήηξην Γηαξέκα θαη ηνλ Ίγθνξ Ηζηηζέλθν θαζώο θαη ηνλ
πξώελ ηεξάξρε ηεο ΟΔΟ ΠΚ Μεζόδην Κνπληξηαθόθ. Δπνκέλσο, κεξίδα ηεξαξρώλ ησλ
ΟΑΟΔ, πνπ εληάρζεθαλ ην 2018 ζηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Οπθξαλίαο δηακέζνπ ηεο εηο
πξεζβύηεξν θαη εηο επίζθνπν ρεηξνηνλίαο από ηνπο Αλδξέα Ακπξακηζνύθ, Μαθάξην
Μαιέηηηο θαη άιινπο, θαη απηνί έρνπλ πάλσ ηνπο ηε «δηαδνρή» ηνπ Σζεθάιηλ.
Απνζηνιηθνί θαλόλεο// http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/regulations/00_apostolic.htm.
Мирний візит Митрополита Київського Епіфанія до Вселенського Патріарха Варфоломія. Підписання та вручення Томосу про
автокефалію Української Церкви, 5-6 січня 2019 р. // Pomisna.info – офіційний web-сайт ПЦУ. Электронный ресурс. URL:
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/myrnyj-vizyt-mytropolyta-kyyivskogo-epifaniya-do-vselenskogo-patriarha-varfolomiya-pidpysannya-tavruchennya-tomosu-pro-avtokefaliyu-ukrayinskoyi-tserkvy/ [дата обращения: 06.01.2019].
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Σα πξναλαθεξζέληα αληίγξαθα ηνπ ρεηξνηνλεηεξίνπ γξάκκαηνο ηνπ Βαζηιείνπ
Μπνληλαξηζνύθ από ηε 31 Μαξηίνπ ηνπ 1990 κε πιαζηή ππνγξαθή ηνπ «Βαξιαάκ» θαη ην
αληίγξαθν ηεο θαηάζεζεο ησλ Ησάλλε θαη Βαζηιείνπ Μπνληλαξηζνύθ θαη ησλ ηεξέσλ Ίγθνξ
θαη Μύξσλα αο-Ενπξαθόθζθη από ηηο 2 Ννεκβξίνπ ηνπ 1994 παξνπζηάζζεθαλ ζην
Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο σο «απνδεηθηηθά θαλνληθόηεηαο» ηεο
ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ115. Φαίλεηαη όηη αθξηβώο απηά ηα έγγξαθα ειήθζεζαλ ππόςε θαηά ηε
ιήςε απνθάζεσο πεξί ηεο αλαγλσξίζεσο ζηνλ «νηθείν βαζκό» ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΟΑΟΔ,
ρσξίο ηελ ηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ ρεηξνζεζηώλ ή αλαρεηξνηνληώλ, θαη ηεο απνδνρήο απηήο
ζε θνηλσλία ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2018116. Δάλ ηζρύνπλ απηά, κπνξεί λα πθίζηαηαη όηη ην
Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο έρεη ιάβεη απόθαζε βάζεη ησλ
πξνζθνκηζζέλησλ πιαζηώλ εγγξάθσλ. Μηα ηέηνηα πεξίζηαζε, πνπ αλαθαιύθζεθε, επηβάιιεη
ηε ιεπηνκεξέζηεξε κειέηε ηνπ ἐλ ιόγῳ δεηήκαηνο θαη ηελ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ηεο
δηνξζώζεσο ησλ δηαπξαρζέλησλ παιαηόηεξα ζθαικάησλ. Από ηε ζηηγκή ηεο απνδνρήο ζηελ
θνηλσλία ζηνλ «νηθείν βαζκό» ηεο ηεξαξρίαο θαη όινπ ηνπ θιήξνπ ηεο ΟΑΟΔ εθ κέξνπο ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο, ην δήηεκα εμήιζε ησλ πιαηζίσλ ησλ
ελδννπθξαληθώλ αληηπαξαζέζεσλ, ιακβάλνληαο παλνξζόδνμε ζεκαζία. Καη αξγά ή γξήγνξα
αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα έρεη αηηηνινγεκέλε απάληεζε βάζε όισλ ησλ πεξηζηάζεσλ θαη
γεγνλόησλ.
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