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Παναγιϊτατε! 
 
τισ 24 Αυγοφςτου 1991, το Βερχόβνα Ράντα τθσ Ουκρανίασ, το ανϊτατο νομοκετικό ςϊμα του 
ουκρανικοφ κράτουσ, υιοκζτθςε ζνα ιςτορικό ζγγραφο - τθν Πράξθ τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ 
Ουκρανίασ.  Από τότε, αυτι θ μζρα γίνεται αργία για κάκε ουκρανικι οικογζνεια, για κάκε 
ςυνειδθτό πολίτθ.  Εςείσ είςτε ανάμεςα ςτουσ καλεςμζνουσ ςε αυτιν τθν γιορτι. 

Γνωρίηετε καλά τθν ιςτορία τθσ ουκρανικισ κρατικότθτασ, επειδι είναι εξαιρετικά ςτενά 
ςυνδεδεμζνθ με τθν ιςτορία τθσ Ουκρανικισ Ορκοδοξίασ, τθσ Ορκοδοξίασ τθσ Αγίασ Ρωσ. 

Μια από τισ αποφάςεισ ςασ - ςθμαντικι ςτο πλαίςιο τθσ διεκδίκθςθσ τθσ ουκρανικισ 
κρατικότθτασ - ιταν θ επίςθμθ δθμόςια άρνθςθ υποςτιριξθσ  του ςχίςματοσ που ςυνζβθ ςτθν 
Ουκρανικι Ορκοδοξία αμζςωσ μετά τθν ανακιρυξθσ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Ουκρανίασ.  Αυτό το 
ςχίςμα τθσ εκκλθςίασ ιταν και, δυςτυχϊσ, εξακολουκεί να είναι μια βακιά πλθγι κάκε 
ςυνειδθτοφ χριςτιανοφ, εκατομμυρίων πολιτϊν τθσ Ουκρανίασ. 

τισ 6 Ιανουαρίου 2019, θ ιςορροπθμζνθ και ιςτορικά δικαιολογθμζνθ επίςθμθ κζςθ ςασ άλλαξε - 
υπογράψατε τον Σόμο, το οποίο είχε ωσ ςτόχο να δϊςει αυτοκεφαλία ςτουσ ορκοδόξουσ τθσ 
Ουκρανίασ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα οδιγθςε ςτθν κατάλθψθ ορκοδόξων εκκλθςιϊν από 
ριηοςπαςτικζσ οργανϊςεισ, ατιμϊρθτο ξυλοδαρμό ιερζων και πιςτϊν.  Οι περιςςότερεσ από 
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ζχουν αναφερκεί ςτον ΟΗΕ, τον ΟΑΕ και άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Η 
Τμετζρα Παναγιότθτα γνωρίηει καλά αυτό, αλλά δυςτυχϊσ δεν ζχετε καταδικάςει καμία από 
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οφτε αυτι τθν επαίςχυντθ τάςθ γενικά. Είναι θ ϊρα να το κάνετε, γιατί de 
jure ζχετε αναλάβει προςωπικά τθν ευκφνθ για τθ κεραπεία του ςχίςματοσ ςτθν Ορκόδοξθ 
Εκκλθςία τθσ Ουκρανίασ, το οποίο de facto απζτυχε να κεραπευτεί, αλλά αντίκετα οδιγθςε ςε 
εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ. 

Γνωρίηετε επίςθσ καλά τισ ιςτορικζσ ςυνζπειεσ και τουσ κινδφνουσ αυτισ τθσ ανεπιτυχοφσ 
επιχείρθςθσ. Είμαςτε αναγκαςμζνοι να δθλϊςουμε με κλίψθ ότι θ χοριγθςθ του Σόμου 
πραγματοποιικθκε χωρίσ να λθφκεί υπόψθ θ κζςθ και ενάντια ςτθ κζλθςθ τθσ Ουκρανικισ 
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ - μιασ εντελϊσ αυτόνομθσ και θ μόνθσ Ουκρανικισ, κανονικά 
αναγνωριςμζνθσ από όλεσ τισ Ορκόδοξεσ Εκκλθςίεσ του κόςμου Εκκλθςίασ.  Οι περιςςότεροι από 
αυτζσ δεν βιάηονται να αναγνωρίςουν τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία τθσ Ουκρανίασ, που 
διοργανϊκθκε με τθν ευλογία ςασ. Όπωσ και τα περιςςότερα μοναςτιρια του Αγίου Όρουσ, τα 
οποία ςυνεχίηουμε να επιςκεπτόμαςτε με χαρά ςτθν κανονικι δικαιοδοςία ςασ, δεν βιάηονται να 
αναγνωρίςουν τον κλιρο αυτισ τθσ δομισ. 

θμειϊνουμε με κλίψθ ότι κανζνασ από τουσ επίςθμουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ουκρανικισ 
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ δεν κα λάβει μζροσ ςε αυτζσ τισ επίςθμεσ εκδθλϊςεισ προσ τιμιν τθσ 
Ημζρασ τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ Ουκρανίασ ςτισ 24 Αυγοφςτου, ςτισ οποίεσ αναμζνεται θ παρουςία 
τθσ Παναγιότθτάσ ςασ. Μιπωσ πρζπει να επανεξετάςετε τα ςχζδιά ςασ;  Άλλωςτε, πρϊτον, 
ςφμφωνα με το φνταγμα τθσ Ουκρανίασ, οι κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ ςτθ χϊρα μασ είναι 
χωριςμζνεσ από το κράτοσ, και δεφτερον - υπάρχουν βάςιμεσ προςδοκίεσ ότι θ άφιξι ςασ για τον 
εορταςμό τθσ Ημζρασ τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ Ουκρανίασ μπορεί να επιδεινϊςει τθ κρθςκευτικι 
κατάςταςθ. Ακόμθ και αν λάβουμε υπόψθ τθν, αναμφίβολα, εντελϊσ ειρθνικι φφςθ των 
προκζςεϊν ςασ. 



Μιπωσ ιρκε θ ϊρα να ςταματιςετε τθν πορεία τθσ εντατικοποίθςθσ τθσ εκκλθςιαςτικισ 
αντιπαράκεςθσ ςτθν Ουκρανία και ςτον κόςμο και να αναβάλλετε τθν επίςκεψι ςασ ςε μια 
ευνοϊκότερθ περίοδο, όταν γίνει θ υνοδικι επίλυςθ όλων των διαφορϊν, με παρουςία όλθσ τθσ 
πλθρότθτασ τθσ παγκόςμιασ Ορκοδοξίασ ; 

Είμαςτε πεπειςμζνοι ςτθν επιδοκιμαςτικι απάντθςθ και τθ ςοφία τθσ Παναγιότθτάσ ςασ. 

Με αίτθςθ ιερϊν προςευχϊν, 

Peshko Anatoliy - ακαδθμαϊκόσ και πρϊτοσ αντιπρόεδροσ τθσ Ακαδθμίασ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν 
τθσ Ουκρανίασ 

Zhuravsky Vitaliy - Διδάκτωρ Πολιτικϊν και Νομικϊν Επιςτθμϊν, Κακθγθτισ, Ακαδθμαϊκόσ τθσ 
Εκνικισ Ακαδθμίασ Νομικϊν Επιςτθμϊν τθσ Ουκρανίασ 

Seminozhenko Volodymyr - δθμόςιο και πολιτικό πρόςωπο, διδάκτωρ φυςικϊν και μακθματικϊν 
επιςτθμϊν, κακθγθτισ, ακαδθμαϊκόσ τθσ Εκνικισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν τθσ Ουκρανίασ, πρϊθν 
αντιπρόεδροσ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Ουκρανίασ 

Tolochko Petro - ιςτορικόσ, κακθγθτισ, ακαδθμαϊκόσ τθσ Εκνικισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν τθσ 
Ουκρανίασ, μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Ευρϊπθσ και τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ λαβικισ Αρχαιολογίασ 

Burago Dmytro - εκδότθσ, ςυγγραφζασ και επιμελθτισ ζργων ςφγχρονθσ τζχνθσ 

Bystryakov Volodymyr - Διακεκριμζνοσ Καλλιτζχνθσ τθσ Ουκρανίασ, νικθτισ διεκνϊν 
διαγωνιςμϊν, ςυνκζτθσ 

Karamazov Oleg - προϊςτάμενοσ τθσ διεκνοφσ δθμόςιασ οργάνωςθσ "Ημζρα τθσ Βάπτιςθσ τθσ 
Ρωςίασ", ποιθτισ, μουςικόσ, παραγωγόσ 

Baginsky Vladislav - Γενικόσ Διευκυντισ του Πολιτιςτικοφ Κζντρου τθσ Ουκρανίασ, Ιδρυτισ τθσ 
τελετισ απονομισ ταλαντοφχων νζων τθσ Ουκρανίασ "Παιδιά - το μζλλον του ζκνουσ" 

Bronytska Olena - διεκνισ Ειδικόσ του Ουκρανικοφ Ινςτιτοφτου Πολιτικισ 

Valikhnovsky Rostislav - χειρουργόσ, διακεκριμζνοσ γιατρόσ τθσ Ουκρανίασ 

Benckendorf Yegor - Πρόεδροσ τθσ News Media Holding, διακεκριμζνοσ καλλιτζχνθσ τθσ 
Ουκρανίασ 

Danylets Volodymyr - διακεκριμζνοσ καλλιτζχνθσ τθσ Ουκρανίασ 

Moiseenko Volodymyr - διακεκριμζνοσ καλλιτζχνθσ τθσ Ουκρανίασ 

Egorova Snizhana - παραγωγόσ, ςκθνοκζτθσ, ςυγγραφζασ, τθλεοπτικι παρουςιάςτρια 

Klymenko Alexander - καλλιτζχνθσ, φιλόςοφοσ, επιμελθτισ ζργων ςφγχρονθσ τζχνθσ 

Molchanov Yuri - διεκνισ αρκρογράφοσ, τθλεοπτικόσ παραγωγόσ 

Sinepupov Andriy - πρϊτοσ Ουκρανόσ παγκόςμιοσ πρωτακλθτισ ςτθν επαγγελματικι πυγμαχία, 
προπονθτισ 

Tytarenko Lyubov - καλλιτεχνικι διευκφντρια του κεάτρου "BRAVO", διακεκριμζνοσ καλλιτζχνθσ 
τθσ Ουκρανίασ 

Zharkikh Denys - δθμοςιογράφοσ, τθλεοπτικόσ παρουςιαςτισ, πολιτικόσ παρατθρθτισ 

Shevchuk Vyacheslav - ςυντονιςτισ του Διεκνοφσ Φόρουμ "PEOPLE OF PEACE" που ξεκίνθςε από 
τθν Ουκρανικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία για τον τερματιςμό τθσ ςφγκρουςθσ ςτθν ανατολικι 
Ουκρανία, Βετεράνοσ τθσ αντιτρομοκρατικισ επιχείρθςθσ ςτθν ανατολικι Ουκρανία 


