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1. Αἱ διαφωνίαι ρώσσων θεολόγων εἰς τήν ἑρµηνείαν τῶν σχετικῶν πηγῶν
Ὁ ρῶσσος ἀρχιµανδρίτης Θεόγνωστος Πούσκωφ εἰς σύντοµον ἄρθρον του,
ὑπό τόν ἐκτενῆ τίτλο «Τό ζήτηµα τῶν ὁρίων δικαιοδοσίας τοῦ Πατριάρχου Μόσχας,
συµφώνως πρός τήν Πρᾶξιν τῆς Συνόδου τῶν Πατριαρχῶν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν
(1593) καί τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Διονυσίου Δ’ (1686),
ἐπί τῇ βάσει τοῦ Κανόνος 17 τῆς Δ’ Οἰκουµενικῆς συνόδου», ἀντέκρουσε τήν µελέτην
τοῦ ἐπίσης ρώσσου δρος Θεολογίας π. Μιχαήλ Ζελτώφ ἐπί τοῦ αὐτοῦ θέµατος, ὑπό
τόν τίτλον: «Ἱστορικά καί κανονικά τεκµήρια τῆς ἑνότητος τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας».
Ἡ µελέτη αὐτή, καίτοι ἐπεκεντρώθη µόνον εἰς τήν Πράξιν τῆς Μεγάλης Συνόδου
Κων-πόλεως (1593) καί εἰς τήν Συνοδικήν Πρᾶξιν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
Διονυσίου Δ’ (1686), ἐν τούτοις ἐχρησιµοποιήθη ἀφελῶς ὑπό τῶν θεολογικῶν
συµβούλων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὡς ἡ µόνη κύρια πηγή ἐπιχειρηµάτων διά
τήν ὑποστήριξιν τῶν προφανῶς ἀντικανονικῶν ἀξιώσεων τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, εἰς βάρος µάλιστα τῶν
ἀδιαµφισβητήτων κανονικῶν δικαιωµάτων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἡ ἰδιάζουσα ὅµως σπουδαιότης τοῦ συγκεκριµένου ἄρθρου τοῦ ἀρχιµ. Θ.
Πούσκωφ συνδέεται πρός τήν συστηµατικήν καί τήν ἀντικειµενικήν ἀξιοποίησιν
τοῦ σχετικοῦ πρός τό συγκεκριµένον θέµα πηγαίου ὑλικοῦ, ἤτοι διά τό
ἐκκλησιαστικόν καθεστώς τῆς Μητροπόλεως Κιέβου κατά τόν ΙΖ’ αἰῶνα, ἐκ τοῦ
πολυτίµου «Ἀρχείου τῆς Νοτιοδυτικῆς Ρωσσίας» (σελ. 184-339), τό ὁποῖον
ἀπορρίπτει πλήρως τά προφανῶς ἀνιστόρητα καί παντελῶς ἀβάσιµα πλασµατικά
«τεκµήρια» τοῦ π. Μ. Ζελτώφ. Ἄλλωστε, τά «τεκµήρια» αὐτά ἀπεδοκιµάσθησαν καί
ὑπό τῆς εἰδικῆς ρωσσίδος ἐρευνητρίας ἐπί τοῦ αὐτοῦ θέµατος Βέρας Τσεντσόβα
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τόσον διά τήν αὐθαίρετον καί ἀπαράδεκτον παραποίησιν τῶν ἐπιστηµονικῶν
συµπερασµάτων αὐτῆς, ὅσον καί διά τήν προτεινοµένην ὑπ’αὐτοῦ ἐσφαλµένην
ἑρµηνείαν τῶν σχετικῶν τεκµηρίων τῶν κειµένων.
Ὑπό τό πνεῦµα αὐτό, ὁ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ ὀρθῶς ἀπέρριψε τήν σαφῶς
ἐσφαλµένην, ἀντιφατικήν καί πλασµατικήν ὑπόθεσιν τοῦ π. Μ. Ζελτώφ, ὅτι δῆθεν
«ἡ Συνοδική Πρᾶξις τοῦ 1593 ὄχι µόνον δέν προϋπέθετε τήν ὕπαρξιν δύο
Μητροπόλεων πάσης Ρωσσίας, ἀλλά καί παρεῖχεν εἰς τόν Τσάρον τῆς Ρωσσίας καί εἰς
τόν Πατριάρχην Μόσχας ὅλα τά µέσα διά νά λύσουν τό πρόβληµα τῆς ὑφισταµένης
τότε δυτικῆς ρωσσικῆς Μητροπόλεως». Ἡ ἀντίκρουσις τῆς προφανῶς ἀντιφατικῆς
αὐτῆς ὑποθέσεως ἦτο εὐχερής, διότι κατά τούς ΙΣΤ’ καί ΙΖ’αἰῶνας ἡ σύγχρονος
Οὐκρανία, ἡ Λευκορωσσία καί ἡ Λιθουανία ἀνῆκον εἰς τήν Πολωνίαν, διό καί δέν
ἦτο δυνατόν νά ὑπαχθοῦν, ἀµέσως ἤ ἐµµέσως, εἰς τήν ἐχθρικήν «τσαρικήν
ἐξουσίαν» τοῦ «Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας καί τῶν ὑπερβορείων µερῶν».
Εὐχερέστερα ὅµως ἦτο διά τόν ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ ἡ ἀντίκρουσις καί τῆς ἄλλης
προδήλως αὐθαιρέτου καί σαφῶς πλασµατικῆς ὑποθέσεως τοῦ π. Μ. Ζελτώφ, ἤτοι
ὅτι δῆθεν διά τοῦ ἐδαφικοῦ ὅρου «ὑπερβορείων µερῶν» νοοῦνται ὅλαι αἱ βορείως τῆς
Κωνσταντινουπόλεως εὑρισκόµεναι χῶραι καί ὄχι µόνον αἱ εὑρισκόµεναι βορείως τοῦ
Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας». Προφανῶς, διά τῆς αὐθαιρέτου αὐτῆς ὑποθέσεως
θά ἠδύνατο οἱοσδήποτε νά ὑποστηρίξη ὅτι θά ἔδει νά περιέλθουν εἰς τήν τσαρικήν
ἐξουσίαν ὄχι µόνον ἡ Οὐκρανία, ἀλλά καί ὅλαι αἱ βορείως τῆς Κων-πόλεως
εὑρισκόµεναι χῶραι τῆς Βουλγαρίας, τῆς Σερβίας, τῆς Ρουµανίας, τῆς Γεωργίας κ.ἄ.,
τοῦθ’ὅπερ εἶναι καί καθ’ὑπόθεσιν ὄχι µόνον ἀδιανόητον, ἀλλά καί σαφῶς
οὐτοπικόν.
Βεβαίως, αἱ ἀνωτέρω εὔλογοι καί ἀναγκαῖαι εἰσαγωγικαί παρατηρήσεις,
κρίσεις καί διευκρινήσεις τοῦ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ εἰς τάς ἀφελεῖς ὑποθέσεις τοῦ π.
Μ. Ζελτώφ εἶναι αὐτονόητοι ὄχι µόνον ὡς πρός τά ἐδαφικά ὅρια τοῦ «Βασιλείου τῆς
Μεγάλης Ρωσσίας καί τῶν ὑπερβορείων µερῶν», ἀλλά καί ὡς πρός τήν σχέσιν τῶν
ὁρίων τοῦ «Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας» πρός τά καθοριζόµενα διά τοῦ
Πατριαρχικοῦ Τόµου τῶν Μειζόνων Συνόδων τῆς Κων-πόλεως (1590, 1593) ὅρια τῆς
κανονικῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Αἱ κριτικαί ὅµως
αὐταί παρατηρήσεις ὑπεστηρίχθησαν ἀντικειµενικῶς ὑπό τοῦ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ
2
ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ: Το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας μεταξύ κανονικών
δικαιωμάτων και αντικανονικών αξιώσεων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ WWW.ORTHODOXIA.INFO

διά τῆς ἐπικλήσεως τῶν πολλῶν καί πολύ σηµαντικῶν πληροφοριῶν ἐκ τοῦ
πλουσίου «Ἀρχείου τῆς Νοτιοδυτικῆς Ρωσσίας» διά τά σχετικά γεγονότα τοῦ ΙΖ’
αἰῶνος, εἰδικώτερον δέ τόσον διά τό ἐκκλησιαστικόν καθεστώς, ὅσον καί διά τήν
µεγάλην ἔκτασιν τῆς «Μητροπόλεως Κιέβου καί πάσης Ρωσσίας» κατά τόν ΙΖ’ αἰῶνα.
Οὕτω, τό ἀναφερόµενον ὡς πρῶτον σχετικόν ἐπίσηµον ἔγγραφον εἶναι ἡ
Ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύµων Θεοφάνους (1608-44), ἐνεργοῦντος ὡς
Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου, πρός τόν ὑπ’αὐτοῦ χειροτονηθέντα
Μητροπολίτην Κιέβου, Γαλικίας καί πάσης Μικρᾶς Ρωσσίας Ἰώβ Μπορέτσκυ (1620).
Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων εἶχεν ἀποσταλῆ ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἤδη διαλελυµένης ὑπό τῶν βασιλέων τῆς Πολωνίας
ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας εἰς τήν ἀχανῆ δικαιοδοσίαν τῆς Μητροπόλεως Κιέβου.
Εἰς τήν Ἐπιστολήν αὐτήν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων ἀπηυθύνετο πρός πάντας
τούς ἐξέχοντας ἐκκλησιαστικούς καί πολιτικούς ἡγέτας τῆς Μικρᾶς Ρωσσίας, τοῦ
Βασιλείου τῆς Πολωνίας, τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τῆς Λιθουανίας, τῆς Λευκῆς
Ρωσσίας καί εἰς ὅλα τά ὑπό τήν πολωνικήν κυριαρχίαν ἄλλα κράτη καί δουκάτα, ὡς
ἐπίσης καί πρός πάντας τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς ἱερᾶς Ἀνατολικῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι πρός τά πιστά τέκνα τοῦ Παναγιωτάτου Θρόνου τῆς
Κωνσταντινουπόλεως (Ἀρχεῖον., σελ. 184-191).
Ὑπό τό πνεῦµα αὐτό, τόσον ὁ χειροτονηθείς ὑπό τοῦ Πατριάρχου
Ἱεροσολύµων Μητροπολίτης Κιέβου Πέτρος Μογίλας (1633-47), ὅσον καί ὁ διάδοχος
αὐτοῦ εἰς τήν Μητρόπολιν Σίλβεστρος Κόσσωφ ἐπέµειναν εἰς τήν κανονικήν σχέσιν
τῆς Μητροπόλεως Κιέβου µετά τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῷ ὁ διάδοχος
αὐτοῦ Διονύσιος Μπολοµπάν ἠρνήθη νά χειροτονηθῆ ὑπό τοῦ τοποτηρητοῦ τοῦ
Πατριαρχείου

Μόσχας

Πιτιρίµ,

ὁ

ὁποῖος

ἐχειροτόνησεν

αὐθαιρέτως

καί

ἀντικανονικῶς τόν ἐπίσκοπον Μστισλάβ Μάξιµον Φιλιµόνωφ (1661), ὑπό τό ὄνοµα
τοῦ Μεθοδίου, ὡς Μητροπολίτην Κιέβου. Βεβαίως, ὁ Μεθόδιος δέν ἀνεγνωρίσθη ὑπό
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, διό καί ὁ Μητροπολίτης Κιέβου Διονύσιος
ἐχειροτόνησεν εἰς τήν ἐπισκοπήν Μστισλάβ τόν Ἰωσήφ Τσουκάλσκυ, ὁ ὁποῖος καί
τόν διεδέχθη τελικῶς εἰς τήν Μητρόπολιν Κιέβου (1668). Συνεπῶς, ὑπῆρχον
συγχρόνως δύο Μητροπολῖται τῆς Μητροπόλεως Κιέβου, διό καί ὁ κανονικός
Μητροπολίτης Ἰωσήφ (1668-75) καθήρεσε τόν Μεθόδιον, καίτοι αὐτός εἶχε γίνει
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δεκτός εἰς τάς ὑπό ρωσσικήν κυριαρχίαν ἀνατολικάς ἐπαρχίας τῆς Οὐκρανίας,
ἀνέθεσε δέ τήν διοίκησιν τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν εἰς τόν ἐπίσκοπον Τσερνιγκώφ
Λάζαρον Μπαράνοβιτς (Β. Ι. Φειδᾶ, Ἐκκλ. Ἱστορία τῆς Ρωσσίας, Ἀθῆναι 20116, 332 ἑξ.).
Ὁ Μητροπολίτης Ἰωσήφ Τσουκάλσκυ ἦτο, κατά τόν διαπρεπῆ ρῶσσον
ἱστορικόν Σ. Σολοβιώφ (Ἱστορία τῆς Ρωσσίας, 7, σελ. 361), ὁ τελευταῖος ἐγκριθείς ὑπό
τοῦ

Οἰκουµενικοῦ

Πατριαρχείου

Μητροπολίτης

Κιέβου

ὡς

Ἔξαρχος

τοῦ

Πατριάρχου Κων-πόλεως εἰς τήν Μικράν Ρωσσίαν, τήν Πολωνίαν, τήν Λιθουανίαν
κ.ἄ., καίτοι τό Κίεβον εἶχεν ἤδη προσαρτηθῆ εἰς τό Βασίλειον τῆς Μεγάλης Ρωσσίας
(1654). Εἶναι ὅµως πολύ χαρακτηριστικόν, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἰωσήφ ἠτιολόγησε
τήν καθαίρεσιν τοῦ ἀντικανονικῶς χειροτονηθέντος Μεθοδίου ὡς Μητροπολίτου
Κιέβου, ἀφ’ἑνός µέν διότι δέν εἶχεν ἀναγνωρισθῆ ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου, ἀφ’ἑτέρου δέ διότι ἐκρίθη «ἀνάξιος νά εἶναι ἐπίσκοπος, ἐπειδή
ἐχειροτονήθη ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας». Οὕτω, µετά τόν θάνατον τοῦ
Μητροπολίτου Ἰωσήφ (1675), τοποτηρητής τῆς ὅλης Μητροπόλεως Κιέβου ἐγένετο ὁ
γηραιός ἀρχιεπίσκοπος Τσερνιγκώφ Λάζαρος Μπαράνοβιτς (1675-1685), διό καί ὁ
καλῶς πληροφορηµένος Πατριάρχης Ἱεροσολύµων Δοσίθεος ἐνηµέρωσε σχετικῶς
τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην καί ἐζήτησε (1678) τήν ἄµεσον ἀποστολήν Ἐξάρχου
εἰς τήν Μικράν Ρωσσίαν, τήν Πολωνίαν καί τήν Λιθουανίαν (Ἀρχεῖον., σελ. 213).
Αἱ ἄκριτοι ὅµως ἀξιώσεις τοῦ φιλοδόξου Πατριάρχου Μόσχας Ἰωακείµ (167490) ἐξεδηλώθησαν ἀρχικῶς ὑπό τήν συγκεκαλυµµένην µορφήν τῆς δῆθεν µερίµνης
διά τήν πλήρωσιν τῆς Μητροπόλεως Κιέβου, διό καί ἀπέστειλεν σχετικήν
Ἐπιστολήν (1683) πρός τόν Ἑτµάνον τῶν Κοζάκων τῆς Κριµαίας Σαµοΐλοβιτς,
προστάτην τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Μητροπόλεως Κιέβου ἔναντι τῶν συνεχῶν πιέσεων
τῶν βασιλέων τόσον τῆς Πολωνίας, ὅσον καί τῆς Μεγάλης Ρωσσίας. Εἰς τήν
Ἐπιστολήν αὐτήν ὁ Πατριάρχης Μόσχας ἐζήτει ἀπό τόν Ἑτµάνον Σαµοΐλοβιτς νά
ὑποστηρίξῃ τήν καθιερωµένην διαδικασίαν ἐκλογῆς ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς
συνελεύσεως τῆς Μητροπόλεως Κιέβου τοῦ νέου Μητροπολίτου µετά τόν θάνατον
τοῦ Ἰωσήφ (1675), διότι ἦτο ἀναγκαία διά τήν ποιµαντικήν στήριξιν τοῦ ὀρθοδόξου
πληρώµατος τῆς Μητροπόλεως Κιέβου εἰς τήν Μικράν Ρωσσίαν, τήν Πολωνίαν καί
τήν Λιθουανίαν, χωρίς ὅµως οἱονδήποτε ἄµεσον ἤ ἔµµεσον ὑπαινιγµόν περί
δικαιοδοσιακῶν δικαιωµάτων ἤ ἀξιώσεων. Πᾶν τουναντίον, ὁ Πατριάρχης Μόσχας
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ἀνεγνώριζε ρητῶς, ὅτι «ὑπό τήν ἄποψιν τῆς πνευµατικῆς διοικήσεως ἡ ἐπαρχία αὕτη
(=Μητρόπολις Κιέβου) ὑπήγετο πάντοτε εἰς τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως»,
διό καί ἐδικαιολόγει τήν ἀνάµειξιν αὐτοῦ ἁπλῶς ὡς µίαν «ὀρθήν καί νόµιµον
βοήθειαν» πρός τούς ἀντιµετωπίζοντας σοβαράς δυσκολίας ἐµπεριστάτους
ὀρθοδόξους τῆς Μητροπόλεως Κιέβου (Ἀρχεῖον., σελ. 218-225).
Βεβαίως, οἱ Τσάροι τοῦ Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας Ἰβάν καί Πέτρος
ἔθετον σαφέστερον τό αἴτηµα αὐτῶν διά τό συγκεκριµένον ζήτηµα περί τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος τῆς Μητροπόλεως Κιέβου εἰς τήν ἀποσταλεῖσαν πρός
τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην Ἰάκωβον Ἐπιστολήν (1684). Εἰς τήν Ἐπιστολήν αὐτήν
ἀφ’ἑνός µέν ἐτόνιζον ὅτι ὁ πατήρ αὐτῶν Τσάρος Ἀλέξιος «ἐνέταξεν εἰς τό ὑπό τήν
θείαν προστασίαν Κράτος ἡµῶν τό Κίεβον καί τήν ὅλην περιοχήν τῆς Μικρᾶς
Ρωσσίας», ἀφ’ἑτέρου δέ ἐζήτουν ἀπό τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην νά παραχωρηθῇ
εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας ἡ «ἄδεια» µόνον νά χειροτονῇ ἤ νά ἐνθρονίζῃ τούς
Μητροπολίτας Κιέβου, ἐπειδή ἡ µετάβασις ἀπό τό Κίεβον εἰς τήν Κων-πολιν ἦτο
µακρά καί δύσκολος. Συγχρόνως, ἠγγυῶντο ὅτι ἡ παραχώρησις αὐτή δέν θά ἔθιγε
καθ’οἱονδήποτε

τρόπον

τήν

πατριαρχικήν

ἐξουσίαν

εἰς

τάς

ἐπαρχίας

τῆς

Μητροπόλεως Κιέβου, ἐπειδή ἡ κανονική δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου εἰς
αὐτήν ἦτο ὄχι µόνον ἀδιαµφισβήτητος, ἀλλά καί ἀδιαπραγµάτευτος (Ἀρχεῖον., σελ.
228-231).
Εἶναι λοιπόν προφανές, κατά τόν ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ, ὅτι µέχρι τήν Συνοδικήν
Πρᾶξιν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ’ (1686) οἱ Τσάροι τοῦ Βασιλείου
τῆς Μεγάλης Ρωσσίας Ἰβάν καί Πέτρος, ὁ Ἑτµάνος τῶν Κοζάκων τῆς Κριµαίας
Σαµοΐλοβιτς, προστάτης τῆς Μητροπόλεως Κιέβου, ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἰωακείµ,
ἡ Ἱεραρχία, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐλαβής λαός τῆς Οὐκρανίας ἀνεγνώριζον
ὁµοφώνως καί ἀπεριφράστως, ὅτι ἡ Μητρόπολις Κιέβου καί πᾶσαι αἱ ὑπό τήν
δικαιοδοσίαν αὐτῆς ἐπισκοπαί εἰς τήν Μικράν Ρωσσίαν, τήν Πολωνίαν καί τήν
Λιθουανίαν ὑπέκειντο πλήρως καί ἀδιαµφισβητήτως εἰς τήν ἄµεσον κανονικήν
δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Πράγµατι, ἀπέρριπτον ρητῶς καί
κατηγορηµατικῶς, διά εὐνοήτους προφανῶς λόγους, οἱανδήποτε ἐξάρτησιν τῆς
Μητροπόλεως Κιέβου ἀπό τό Πατριαρχεῖον Μόσχας, καίτοι πολλαί ἐπαρχίαι τῆς
Μικρᾶς Ρωσσίας εἶχον ἤδη ὑπαχθῆ εἰς τήν κυριαρχίαν τοῦ Βασιλείου τῆς Μεγάλης
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Ρωσσίας, διότι ἐφοβοῦντο ἀναµφιβόλως τάς εὐλόγους ἀντιδράσεις τόσον τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ὅσον καί τοῦ εὐλαβοῦς ὀρθοδόξου πληρώµατος τῆς
Μητροπόλεως Κιέβου.
Ὑπό το πνεῦµα αὐτό, εἶναι ἰδιαζόντως ἐντυπωσιακή ἡ µυστική Ἀναφορά πρός
τόν Πατριάρχην Μόσχας Ἰωακείµ τοῦ ἐπισκόπου Ἀβραάµ τοῦ Μπελγκόροντ, θερµοῦ
ὑποστηρικτοῦ τῆς ἐξαρτήσεως τῆς Μητροπόλεως Κιέβου ἀπό τό Πατριαρχεῖον
Μόσχας, τόσον διά τόν τρόπον Ἀναφορᾶς, ὅσον καί διά τό σηµαντικόν
περιεχόµενον αὐτῆς. Συµφώνως πρός τήν Ἀναφοράν αὐτήν, οἱ συµµετέχοντες εἰς
τήν Κληρικολαϊκήν συνέλευσιν της Μητροπόλεως Κιέβου (1685) ἐκπρόσωποι τῆς
πολιτικῆς ἡγεσίας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας, τοῦ ἐνοριακοῦ κλήρου, τῶν
µοναχῶν καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ αὐτῆς ἀπέρριψαν ὁµοφώνως καί κατηγορηµατικῶς
τήν χειροτονίαν ἤ τήν ἐνθρόνισιν τοῦ ὑπ’αὐτῶν ἐκλεγησοµένου ὡς Μητροπολίτου
Κιέβου

ὑπό

τοῦ

Πατριάρχου

Μόσχας

Ἰωακείµ,

καίτοι

ὅλοι

σχεδόν

οἱ

συµµετασχόντες εἰς τήν Κληρικολαϊκήν συνέλευσιν ἦσαν ἤδη ὑπήκοοι τοῦ Βασιλείου
τῆς Μεγάλης Ρωσσίας (Ἀρχεῖον., σελ. 237-243).
Προφανῶς, ἡ ἐµµονή τῆς Κληρολαϊκῆς συνελεύσεως τῆς Μητροπόλεως
Κιέβου εἰς τήν ἀδιάλλακτον ἀρνητικήν στάσιν αὐτῆς ἔθετεν ὑπό ἀµφισβήτησιν καί
αὐτήν εἰσέτι τήν σαφῶς συµβιβαστικήν πρότασιν τῶν Τσάρων τῆς Μεγάλης Ρωσσίας
Ἰβάν καί Πέτρου, κατά τήν ὁποίαν ἡ Μητρόπολις Κιέβου δέν ἦτο µέν δυνατόν νά
ἀποσυνδεθῇ ἐκ τῆς ἀµέσου κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
διότι ἐφοβοῦντο σαφῶς ὄχι µόνον τήν βεβαίαν ἀντίθεσιν τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, ἀλλά καί τάς ἐξ αὐτῆς ἐπαχθεῖς συνεπείας διά τό Πατριαρχεῖον
Μόσχας. Ἐν τούτοις, ἐθεώρουν εὐλόγως ὅτι ἠδύνατο νά γίνῃ ἀποδεκτή ἔστω ἡ
χειροτονία ἤ ἡ ἐνθρόνισις ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μόσχας τοῦ ἐκλεγοµένου ὑπό τῆς
Κληρικολαϊκῆς συνελεύσεως τῆς Μητροπόλεως Κιέβου ὑποψηφίου Μητροπολίτου
αὐτῆς, ἐάν βεβαίως συνεφώνει ρητῶς καί ἐπισήµως εἰς τήν πρότασιν αὐτήν ὁ
Οἰκουµενικός

Πατριάρχης,

ὡς

συνάγεται

καί

ἐκ

τῆς

πλουσίας

σχετικῆς

ἀλληλογραφίας τοῦ ἔτους 1685 (Ἀρχεῖον., σελ. 244-283).
Ἡ αὐθαίρετος ὅµως καί σαφῶς ἀντικανονική ἐπιβολή εἰς τήν Μητρόπολιν
Κιέβου ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Ἰωακείµ τοῦ µή ἐγκριθέντος ὑπό τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ὡς ὑποψηφίου διά τήν Μητρόπολιν Κιέβου ἐπισκόπου
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Γεδεών (8 Νοεµ. 1685) ἦτο µία de facto προκλητική ἀµφισβήτησις τῆς κανονικῆς
δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, διό καί ὁ ἐπίσκοπος Γεδεών οὐδέποτε
ἀνεγνωρίσθη ὡς «Ἐξαρχος» τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ἤ ὡς Μητροπολίτης
Κιέβου. Ἄλλωστε, ἡ αὐθαίρετος αὐτή ἀµφισβήτησις ἐγένετο ἐπαχθεστέρα διά τῆς
ἀποσταλείσης ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μόσχας προκλητικῆς Ἐπιστολῆς πρός τόν
Οἰκουµενικόν Πατριάρχην Ἰάκωβον, διά τῆς ὁποίας ἐζήτει ἐµµέσως τήν πλήρη
παραχώρησιν εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας τῆς ὅλης κανονικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ
ἐπί τῆς Μητροπόλεως Κιέβου (Ἀρχεῖον., σελ. 292-294).
Εἶναι λοιπόν εὐνόητος ὁ σοβαρός λόγος τῆς ἀποστολῆς µιᾶς αὐστηρᾶς
Ἐπιστολῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύµων Δοσιθέου πρός τόν Πατριάρχην
Μόσχας Ἰωακείµ (Ἀπρ. 1686), τῇ ἐγκρίσει βεβαίως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου,
τόσον διά τήν προφανῶς ἀντικανονικήν εἰσπήδησιν εἰς «ξένην ἐπαρχίαν»
(=Οἰκουµενικοῦ Θρόνου), ὅσον καί διά τάς προκλητικάς «σιµωνιακάς µεθόδους» τῶν
πρέσβεων τοῦ Τσάρου καί τοῦ Πατριάρχου Μόσχας εἰς τήν Κων-πολιν διά τήν
ἐξαγοράν τῆς ὑπαγωγῆς τῆς Μητροπόλεως Κιέβου εἰς τήν ἄµεσον δικαιοδοσίαν τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας». Οὕτως, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων ὑπέµνησεν ἐπίσης εἰς
τόν Πατριάρχην Μόσχας, ὅτι ὤφειλε νά ἐπιδείξῃ τήν ὀφειλοµένην «ἀδελφικήν
ἀγάπην», ἀφοῦ, διά τῆς Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ 1686, «Ἔξαρχος τοῦ Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως» ἦτο πλέον ὄχι µόνον ὁ Μητροπολίτης Κιέβου, ἀλλά καί ὁ
ἴδιος ὁ Πατριάρχης Μόσχας, ἤτοι διά τῆς ὑπ’αὐτοῦ παραχωρηθείσης εἰς τόν
Πατριάρχην

Μόσχας

κανονικῆς

«ἀδείας»

νά

χειροτονῇ

ἤ

νά

ἐνθρονίζῃ

«ἐπιτροπικῶς» τόν Μητροπολίτην Κιέβου (Ἀρχεῖον., σελ. 324-327 καί 338-339).
Βεβαίως, ὁ Πατριάρχης Μόσχας ἔλαβεν «ἐπιτροπικῶς», διά τῆς Συνοδικῆς
Πράξεως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ’ (1686), τήν κανονικήν
«ἄδειαν» νά τελῇ, κατ’ἀναφοράν πάντοτε πρός τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην, µόνην
τήν χειροτονίαν ἤ τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί µόνον διά τάς
ἀνατολικάς ἐπαρχίας τῆς Μικρᾶς Ρωσσίας, ἀλλ’ὅµως ὄχι καί διά τά ὑπό πολωνικήν
κυριαρχίαν ἔξω τῶν ὁρίων τῆς Μικρᾶς Ρωσσίας ἐπαρχίας τῆς Βουκοβίνας, τῆς
Γαλικίας, τῆς Ποδολίας, τῆς Λευκορωσσίας καί τῆς Λιθουανίας, ὡς ἐπίσης καί εἰς τήν
ἐλεγχοµένην ὑπό τοῦ Ἑτµάνου τῶν Κοζάκων σηµαντικήν περιοχήν τῆς Κριµαίας.
Εἶναι λοιπόν εὐνόητον ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας δέν ἠδύνατο νά ἐπεκτείνῃ
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καθ’οἱονδήποτε τρόπον τήν «ἐπιτροπικῶς» παραχωρηθεῖσαν διά τῆς Συνοδικῆς
Πράξεως τοῦ 1686 «ἄδειαν» καί εἰς τάς ἐκτός τῆς Μικρᾶς Ρωσσίας ἐπαρχίας τῆς
κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου, ὄχι µόνον διότι ἀπεκλείετο ὑπό
τῆς Συνοδικῆς Πράξεως, ἀλλά καί διότι δέν ἦτο ἀνεκτή ἀπό τούς βασιλεῖς τῆς
Πολωνίας καί τούς ὀρθοδόξους πιστούς τῶν περιοχῶν αὐτῶν.
2. Ἡ αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας
Συνεπῶς, ἡ ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου διατήρησις τοῦ τίτλου τοῦ
«Ἐξάρχου τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως» ἦτο ἀπολύτως ἀναγκαία, διό καί ὁ
Ἑτµάνος τῶν Κοζάκων Σαµοΐλοβιτς δι’Ἐπιστολῆς αὐτοῦ (1685) προέτρεπε τούς
Τσάρους τοῦ Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας Ἰβάν καί Πέτρον νά µή ἐπιχειρήσουν
νά ἀποσυνδέσουν τόν Μητροπολίτην Κιέβου ἀπό τόν σηµαντικόν αὐτόν τίτλον,
διότι µόνον διά τοῦ τίτλου αὐτοῦ ὁ Μητροπολίτης Κιέβου θά ἠδύνατο νά ἀσκῇ τήν
δικαιοδοσίαν αὐτοῦ καί εἰς τάς ὑπό πολωνικήν κυριαρχίαν δυτικάς ἐπαρχίας τῆς
Μητροπόλεως Κιέβου. Ὑπό τό πνεῦµα αὐτό, παρά τήν διάλυσιν τῆς περιελθούσης
εἰς τήν δυναστικήν ρωσσικήν κυριαρχίαν Πολωνίας τόσον διά τῶν δύο διαµελισµῶν
αὐτῆς κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ ΙΗ’ αἰῶνος (1793, 1795), ὅσον καί διά τῆς
πλήρους προσαρτήσεως τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Μητροπόλεως Κιέβου ὑπό τῆς
Τσαρίνας Αἰκατερίνης Β’ (1762-96) εἰς τήν κυριαρχίαν τῆς Ρωσσίας, ἐν τούτοις αἱ
ἐπαρχίαι αὐταί παρέµειναν ὑπό τήν κανονικήν δικαοδοσίαν τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου καί εἰς τούς νεωτέρους χρόνους, καίτοι οἱ Μητροπολῖται Κιέβου δέν
ἐµνηµόνευον πλέον τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην.
Εἶναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικόν ὅτι καί αὐτή εἰσέτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας εἰς τήν ἀπαντητικήν Ἐπιστολήν αὐτῆς πρός τήν
ἐπιστολιµαίαν πρόσκλησιν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ’ (1868) διά
τήν ἐκπροσώπησιν αὐτῆς εἰς τήν συγκληθησοµένην ἐν Κων-πόλει Μεγάλην
Σύνοδον (1872) ἐθεώρει τήν Μητρόπολιν Κιέβου ἐκκλησιαστικῶς «οὐδετέραν
περιοχήν», διό καί, κατά τόν πανσλαβιστήν ρῶσσον πρεσβευτήν Ν. Ἰγνάτιεφ (186476), ἀντί τῆς συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου εἰς τήν Κων-πολιν, ἡ ρωσσική
Σύνοδος «ὑπέδειξεν ὡς οὐδετερώτερον µέρος πρός τοῦτο τό ἀρχαῖον Κίεβον» ((Γ.
Παπαµιχαήλ, Ἀποκαλύψεις περί τῆς ρωσσικῆς πολιτικῆς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἑλληνικῇ
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Ἀνατολῆ, Ἀλεξάνδρεια 1909, σελ. 9-10). Οὕτως, ὁ λόγιος ρῶσσος Μητροπολίτης
Κιέβου Ἀντώνιος Χραποβίτσκυ, µέλος τῆς Διοικούσης Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρωσσίας, ἐζήτησεν ὀρθῶς δι’Ἐπιστολῆς αὐτοῦ ἀπό τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην
Ἰωακείµ Γ’ (1878-84, 1901-12), ἀφ’ἑνός µέν τήν «ἄδειαν» νά φέρῃ τόν τίτλον τοῦ
Ἐξάρχου τῆς Γαλικίας καί τῆς εὐτυτέρας περιοχῆς τῶν Καρπαθίων, ἀφ’ἑτέρου δέ τήν
πατριαρχικήν εὐλογίαν διά τήν ποιµαντικήν ὑποστήριξιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν
εἰς τάς περιοχάς αὐτάς. Οὕτως, ἔλαβε δι’Ἐπιστολῆς τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
Ίωακείµ Γ’ τόν τίτλον τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου (1910), ὁ ὁποῖος
ἐνεκρίθη καί ὑπό τοῦ διαδόχου αὐτοῦ Γερµανοῦ Ε’ (1913-18).
Ἡ ἀνακήρυξις ὅµως τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας ἦτο
ἀπολύτως ἀναγκαία, ἰδίᾳ δέ µετά τήν δολοφονίαν τοῦ ὀρθοδόξου Μητροπολίτου
Βαρσοβίας Γεωργίου (1923), διότι εἶχον ἤδη παραχωρηθῆ εἰς τήν Πολωνίαν, διά τῶν
Συνθηκῶν τῶν Βερσαλιῶν (1919) καί τῆς Ρίγας (1921), πᾶσαι σχεδόν αἱ κατεχόµεναι
δυτικαί περιοχαί τῆς Μητροπόλεως Κιέβου τόσον ὑπό τῆς Αὐστρίας (Ἀνατολική καί
Δυτική Γαλικία), ὅσον καί ὑπό τῆς Ρωσσίας (Κεντρική Λιθουανία, Ἐρυθρά Ρουθηνία,
Δυτική Βολυνία, Δυτική Λευκορωσσία, Δυτική Οὐκρανία κ.ἄ.). Βεβαίως, αἱ περιοχαί
αὐταί ἀνῆκον σαφῶς εἰς τήν Μητρόπολιν Κιέβου καί εἶχον ἤδη ὠργανωµένας
ὀρθοδόξους κοινότητας εἰς πέντε Ἐπισκοπάς (Βαρσοβίας, Βολυνίας, Βίλνας,
Γκρόντνο, Πολεσίας), 1300 Ἐνορίας καί 14 ἀκµαίας ἱ. Μονάς, ἤτοι ὄχι µόνον
Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί Οὐνιτῶν, διό καί ἀπεκλείετο ἐφεξῆς, δι’εὐνοήτους προφανεῖς
λόγους, οἱαδήποτε ἄµεσος ἤ ἔµµεσος σχέσις ἐξαρτήσεως ἐκ τοῦ ὑπό τό σοβιετικόν
καθεστώς ἐµπεριστάτου πλέον Πατριαρχείου Μόσχας.
Ὑπό τό πνεῦµα αὐτό, ἀµέσως µετά τήν ἐπίσηµον ἵδρυσιν τῆς Σοβιετικῆς
Ἑνώσεως (1918), τό µέν Ὑπουργικόν Συµβούλιον τῆς Οὐκρανίας ἀνεκήρυξε τήν
αὐτοκεφαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά σχετικοῦ Νοµοθετικοῦ Διατάγµατος
(1919), τό ὁποῖον ἀπηγόρευεν αὐστηρῶς οἱανδήποτε ἐξάρτησιν ἤ καί σχέσιν
ἀναφορᾶς εἰς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας. Οὕτως, αἱ µετά τόν Α’ παγκόσµιον πόλεµον
(1914-18) περιελθοῦσαι ὑπό τήν ἄµεσον πολωνικήν κυριαρχίαν ὀρθόδοξοι
ἐπισκοπαί καί κοινότητες τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας, τῆς Δυτικῆς Λευκορρωσίας κ.ἄ.
ἐζήτησαν ἀπό τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον, τῇ ἐπιµόνῳ προτροπῇ καί τῆς
πολωνικῆς κυβερνήσεως, τήν ἄµεσον ἀνακήρυξιν τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς ἐν
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Πολωνίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐγένετο ἀποδεκτή διά τῆς ἐκδόσεως ὑπό
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ καθιερωµένου
Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόµου (13 Νοεµ. 1924).
Ἄλλωστε, ὁ Πατριάρχης Μόσχας Τύχων (1917-25) εἶχεν ἤδη παραχωρήσει εἰς
πάσας τάς ἐκκλησιαστικάς ἐπαρχίας τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως πλήρη ἐσωτερικήν
αὐτονοµίαν (1920), διό καί ὁ διάδοχος τοῦ δολοφονηθέντος Γεωργίου Μητροπολίτης
Βαρσοβίας Διονύσιος (1923-60), ὑπέρµαχος τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας
Πολωνίας, ἠγνόησε πλήρως τάς καθυστερηµένας προσχηµατικάς ἐνστάσεις τοῦ
Μητροπολίτου Νίζνι-Νόβγκοροντ Σεργίου, φύλακος τοῦ Πατριαρχείου καί µετέπειτα
Πατριάρχου Μόσχας (1943-44), ὡς πρός τήν ἀναγκαιότητα ἤ καί διά τήν
κανονικότητα τῆς ἀνακηρύξεως τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας. Ἡ
ἀπάντησις λοιπόν εἰς τάς προσχηµατικάς αὐτάς ἐνστάσεις τοῦ Μητροπολίτου
Σεργίου ἐδόθη διά τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόµου (1924), ὁ ὁποῖος ἐξεδόθη
ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καί ἠτιολόγει πλήρως τούς σοβαρούς
ἐκκλησιαστικούς λόγους διά τήν ἄµεσον ἀνακήρυξιν τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς
Ἐκκλησίας Πολωνίας.
Οἱ λόγοι αὐτοί ἦσαν σοβαροί, διότι ἐξέφραζον τήν µακραίωνα κανονικήν
παράδοσιν καί τήν διαχρονικήν ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν διά τήν καθιερωµένην
κανονικήν διαδικασίαν ἀνακηρύξεως τῆς αὐτοκεφαλίας µιᾶς τοπικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Οὕτως, ἐκάλυπτον πλήρως καί τήν πολλῷ µᾶλλον ἀναγκαίαν καί
ὀφειλετικήν ἀνακήρυξιν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου τῆς αὐτοκεφαλίας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἐάν ὅµως αὐτή εἶχε ζητηθῆ ἐπισήµως
καί

ἐγκαίρως,

ἀφ’ἑνός

µέν

διότι

εἶχε

συµπαγές

καί

ἀκµαῖον

ὀρθόδοξον

ἐκκλησιαστικόν σῶµα, ἀφ’ἑτέρου δέ διότι εἶχε µίαν σαφῶς περιγεγραµµένην
ἐδαφικήν περιφέρειαν, διό καί παρατίθεται τό ἀκόλουθον σχετικόν ἀπόσπασµα τοῦ
Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόµου:
«Ἡ ἐν τῷ θεοφρουρήτῳ κράτει τῆς Πολωνίας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ
δι’αὐτονόµου ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως καί ὀργανώσεως προικισθεῖσα,… ἐξῃτήσατο
παρά τοῦ καθ’ἡµᾶς ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ Πατριαρχικοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου τήν
εὐλογίαν καί κύρωσιν τῆς αὐτοκεφάλου αὔτης συγκροτήσεως, ὡς µόνης ταύτης
δυναµένης, ὑπό τάς νέας τῶν κατ’αὐτήν πολιτικῶν πραγµάτων συνθήκας,
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ἱκανοποιῆσαι καί φρουρῆσαι τάς ἀνάγκας αὐτῆς. Τῇ οὖν αἰτήσει ταύτῃ φιλοστόργως
διατεθέντες, καί πρώτιστα µέν τήν τῶν ἱερῶν κανόνων διακέλευσιν,… εἶτα δέ καί τοῦ
τῷ καθ’ἡµᾶς ἁγιωτάτῳ Οἰκουµενικῷ θρόνῳ ἐπιβεβληµένου κανονικοῦ καθήκοντος
τοῦ προνοεῖν περί τῶν ἐν ἀνάγκαις εὑρισκοµένων ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τήν
ἰσχυράν φωνήν ἐνωτισάµενοι, ἔτι δέ καί τήν ἱστορίαν ἐν τούτῳ καθορῶντες,
γέγραπται γάρ ὅτι ἡ ὑπό τοῦ καθ’ἡµᾶς Θρόνου ἀρχική ἀπόσπασις τῆς Μητροπόλεως
Κιέβου καί τῶν ἐξ αὐτῆς ἐξαρτωµένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Λιθουανίας καί
Πολωνίας καί ἡ προσάρτησις αὐτῶν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Μόσχας οὐδαµῶς
συνετελέσθη συµφώνως ταῖς νενοµισµέναις κανονικαῖς διατάξεσιν, οὐδ’ἐτηρήθησαν
τά συνοµολογηθέντα περί πλήρους ἐκκλησιαστικῆς αὐτοτελείας τοῦ Μητροπολίτου
Κιέβου, φέροντος τόν τίτλον τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, ἡ Μετριότης
ἡµῶν, µετά τῶν περί ἡµᾶς Μητροπολιτῶν καί ὑπερτίµων,… ἔγνωµεν προφρόνως
ἀποδέξασθαι τό πρός ἡµᾶς αἴτηµα τῆς ἐν Πολωνίᾳ ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί
τήν παρ’ἡµῶν χορηγῆσαι εὐλογίαν καί κύρωσιν πρός τήν αὐτοκέφαλον καί
ἀνεξάρτητον ὀργάνωσιν αὐτῆς…».
Ἡ αὐτοκεφαλία ὅµως τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, ἡ ὁποία εἶχε κατοχυρωθῆ
διά

τοῦ

ἐπικυρωθέντος

ὑπό

τῆς

πολωνικῆς

κυβερνήσεως

«Ἐσωτερικοῦ

Καταστατικοῦ» (Statum Wewnetrzny, 1938), ἀπεδυναµώθη µετά τήν διπλῆν
στρατιωτικήν εἰσβολήν εἰς µέν τήν δυτικήν Πολωνίαν τῆς ναζιστικῆς Γερµανίας (1
Σεπτ. 1939), εἰς δέ τήν ἀνατολικήν Πολωνίαν (Δυτικήν Λευκορωσσίαν, Δυτικήν
Οὐκρανίαν) τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως (17 Σεπτ. 1939), κατά τήν ἐφαρµογήν µάλιστα
τοῦ «µυστικοῦ Πρωτοκόλλου» µεταξύ τοῦ Χίλτερ καί τοῦ Στάλιν διά τήν
µελλοντικήν διανοµήν τῶν ἐδαφῶν τῆς Πολωνίας, τό ὁποῖον εἶχε συναφθῆ εἰς τό
«Σύµφωνον µή Ἐπιθέσεως» (Μολότωφ-Ρίµπετροπ, 23 Αὐγ. 1939). Οὕτως, ἡ διπλῆ
αὐτή στρατιωτική εἰσβολή εἰς τήν Πολωνίαν συνεδέθη µετ’ἀπεριγράπτων
βιαιοτήτων τόσον τῆς γερµανικῆς, ὅσον καί τῆς σοβιετικῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας, αἱ
ὁποῖαι ἦσαν βιαιότεραι διά τήν ὀρθόδοξον Ἱεραρχίαν, τόν ἐνοριακόν κλῆρον καί τό
λαόν (Β. Ι. Φειδᾶ, Ἐκκλ. Ἱστορία, ΙΙΙ, 614-624).
Βεβαίως, αἱ πιέσεις ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων ἦσαν βιαιότεραι, ἀφ’ἑνός µέν
διότι ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Διονύσιος (1923-60)
παρέµεινεν ἔγκλειστος εἰς τήν φυλακήν ἐπί 18 µῆνας, ἡ δέ διαποίµανσις τῶν
11
ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ: Το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας μεταξύ κανονικών
δικαιωμάτων και αντικανονικών αξιώσεων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ WWW.ORTHODOXIA.INFO

ὀρθοδόξων τῆς Μητροπόλεως Βαρσοβίας ἀνετέθη ὑπό τῆς ναζιστικῆς στρατιωτικῆς
ἡγεσίας εἰς τόν ρῶσσον Μητροπολίτην τῶν ἐν Γερµανίᾳ ρώσσων ὀρθοδόξων
Σεραφείµ, ἀφ’ἑτέρου δέ διότι οἱ ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς, ὁ ἐνοριακός κλῆρος καί ὁ λαός
τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας (Βίλνας, Βολυνίας, Γκρόντνο, Πολεσίας)
διεσπάσθησαν, ὑπό τήν ἀφόρητον πίεσιν τῆς σοβιετικῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας, εἰς
δύο ἀντιπάλους ἐκκλησιαστικάς Ἱεραρχίας, ἤτοι τῆς µέν ρωσσοφίλου «Αὐτονόµου
Ὀρθοδόξου

Ἐκκλησίας»,

ὑπό

τόν

ἀρχιεπίσκοπον

Παντελεήµονα,

τῆς

δέ

ἀντιρωσσικῆς «Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», ὑπό τόν
ἀρχιεπίσκοπον Πολύκαρπον, τόν ὁποῖον µάλιστα ὑπέδειξεν εἰς τήν γερµανικήν
ἡγεσίαν ὁ ἴδιος ὁ ἐµπερίστατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας
Διονύσιος.
Ἐν τούτοις, µετά τήν κατάρρευσιν τῆς ναζιστικῆς Γερµανίας καί τήν βιαίαν
ἐπιβολήν τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος εἰς τήν Λαϊκήν Δηµοκρατίαν τῆς Πολωνίας
(1945), ὁ µέν Μητροπολίτης Διονύσιος ἐξεβιάσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μόσχας
Ἀλεξίου (1945-71) καί ὑπεχρεώθη διά τῆς βίας νά ὑποβάλῃ τήν παραίτησιν αὐτοῦ
(1948), ἐπειδή ἔλαβε τήν αὐτοκεφαλίαν ἀπό τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον. Οὕτως,
ἡ διοίκησις τῆς Μητροπόλεως Βαρσοβίας ἀνετέθη εἰς τόν ρῶσσον ἀρχιεπίσκοπον
Μπιελοστόκ Τιµόθεον, ὁ ὁποῖος ὑπεχρεώθη ἀπό τόν Πατριάρχην Μόσχας νά
ζητήσῃ τήν ἀπόδοσιν, ἀντί τοῦ δῆθεν ἀντικανονικῶς δοθέντος ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου «αὐτοκεφάλου», ἑνός δῆθεν «κανονικοῦ αὐτοκεφάλου» διά τῆς
«εὐλογίας» αὐτοῦ ὑπό τῆς δῆθεν «Μητρός Ἐκκλησίας» αὐτῆς, ἤτοι ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας (22 Ἰουν. 1948).
Εἶναι λοιπόν εὐνόητον, ὅτι ἡ δι’Ἐπιστολῆς τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Ἀλεξίου
πρός τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν (1948-72) ἀνακοίνωσις τῆς
προδήλως ἀντικανονικῆς αὐτῆς πράξεως προεκάλεσεν εὐλόγως τήν ὀξυτάτην
ἀντίδρασιν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου. Οὕτως, εἰς τήν ἀπαντητικήν Ἐπιστολήν
αὐτοῦ (1950), ἀπεδοκίµασε µέν αὐστηρῶς τάς σαφῶς ἀντικανονικάς πράξεις τοῦ
Πατριάρχου Μόσχας ὡς ἀντιθέτους πρός τήν καθιερωµένην µακραίωνα κανονικήν
παράδοσιν

καί

ἐκκλησιαστικήν

πρᾶξιν,

διό

καί

ὑπέµνησε

τόσον

τήν

ἀδιαµφισβήτητον «µητρικήν σχέσιν» τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου «πρός τήν
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ἐκκλησιαστικήν ἐκείνην περιοχήν», ὅσον καί τήν ἀποκλειστικήν «κανονικήν
εὐθύνην» αὐτοῦ «ἐν τῷ συστήµατι τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν».
Βεβαίως, ἡ µετά τόν Β’ παγκόσµιον πόλεµον (1939-1945) βιαία ἐνταξις εἰς τήν
Σοβιετικήν

Ἕνωσιν

τῶν

περιοχῶν

τῆς

Δυτικῆς

Οὐκρανίας,

τῆς

Δυτικῆς

Λευκορρωσίας, τῆς Μολδαβίας, τῆς Ἀνατολικῆς Γαλικίας, τῆς Βολυνίας, τῆς
Πολεσίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Λιθουανίας, τῶν Βαλτικῶν χωρῶν Ἐσθονίας καί
Λεττονίας κ.ἄ. συνεδέθη µετά πολλῶν, αὐθαιρέτων καί ἀντικανονικῶν πράξεων
διά τήν ὑπαγωγήν τῶν ὀρθοδόξων τῶν περιοχῶν αὐτῶν εἰς τήν ἄµεσον ἤ ἔµµεσον
δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διά τῆς προθύµου µάλιστα ἤ καί πιεστικῆς
συνδροµῆς τῆς σοβιετικῆς κυβερνήσεως. Ἑποµένως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας, µετά τήν ἐπίσηµον προσάρτησιν τῆς Λαϊκῆς Δηµοκρατίας τῆς Οὐκρανίας
εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν (1945), περιωρίσθη αὐθαιρέτως εἰς τό καθεστώς µιᾶς
«Αὐτονόµου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», ὑπό τήν ἀντικανονικήν µάλιστα
καί δυναστικήν ἐποπτείαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
Συνεπῶς, ἦτο πλέον ἀδύνατος, µέχρι τήν ἐπίσηµον κατάρρευσιν τοῦ
σοβιετικοῦ καθεστῶτος (1991), πᾶσα ἔσωθεν ἤ ἔξωθεν πρωτοβουλία διά τήν
ἀποκατάστασιν τῆς κανονικῆς τάξεως εἰς πάσας σχεδόν τάς ὑπό κοµµουνιστικά
καθεστῶτα αὐτοκεφάλους ἤ αὐτονόµους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Ἑποµένως,
πᾶσαι αἱ ἀντικανονικαί αὐταί πράξεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, αἱ ὁποῖαι
ἐγένοντο κατά τήν σταλινικήν κυρίως περίοδον (1943-1953), ἠκυρώθησαν ὑπό τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου de facto καί ἀδιαµαρτυρήτως εἰς τήν σύγκλησιν, τήν
συγκρότησιν καί τήν λειτουργίαν τόσον τῆς Α’ Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Ρόδος,
1961), ὅσον καί ὅλων τῶν Διορθοδόξων ἤ Πανορθοδόξων ὀργάνων διά τήν
προετοιµασίαν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας (Κρήτη, 1968-2016). Οὕτω, πᾶσαι αἱ αὐθαιρέτως καί ἀντικανονικῶς
τιµηθεῖσαι ἤ ὑποτιµηθεῖσαι ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας αὐτοκέφαλοι ἤ
αὐτόνοµοι

Ὀρθόδοξοι

Ἐκκλησίαι

(Γεωργίας,

Βουλγαρίας,

Τσεχοσλοβακίας,

Ἐσθονίας, Λεττονίας κ.ἄ.) ὑπεχρεώθησαν de facto νά ἐπιστρέψουν εἰς τό πρό τῆς
λήψεως τῶν ἀντικανονικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων κανονικόν ἐκκλησιαστικόν
καθεστώς αὐτῶν.
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3. Ἀξιολόγησις τῆς πλασµατικῆς συγκλίσεως τῶν διαφωνούντων ρώσσων
θεολόγων
Ἐν κατακλεῖδι, λοιπόν, ὁ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ ἀπέρριψεν ὀρθῶς τόν
ἐσφαλµένον συλλογισµόν τοῦ δρος π. Μ. Ζελτώφ, ὁ ὁποῖος ἐχρησιµοποίησεν
ἀκρίτως τόν κανόνα 38 τῆς Πενθέκτης Οἰκουµενικῆς συνόδου (691) διά νά
συναγάγῃ αὐθαιρέτως τό ὑπ’ἀυτοῦ ἐπιθυµητόν πλασµατικόν συµπέρασµα, διό καί
ὑπεστήριξεν ἀφελῶς, ὅτι δῆθεν «οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου τοῦ 1593 (=Κων-πόλεως),
άναγνωρίζοντες τήν βασιλικήν ἀξίαν τῶν Τσάρων τῆς Μόσχας, ἀνεγνώριζον
συγχρόνως καί τήν ἐξουσίαν αὐτῶν νά ὁρίζουν γεωγραφικῶς καί τό διοικητικόν
σύστηµα τῆς Ἐκκλησίας (=Ρωσσίας), συµφώνως πρός τό ὀρθόδοξον Κανονικόν
δίκαιον». Προφανῶς, ὁ π. Μ. Ζελτώφ παρεθεώρει ἀφελῶς ἤ ἠγνόει σκοπίµως τήν
πραγµατικήν ἔννοιαν τῆς «Συνοδικῆς Πράξεως» τῆς Μείζονος Συνόδου τῆς Κωνπόλεως (1593), ἡ ὁποία ἐπεκύρωσεν ἁπλῶς τόν «Τόµον» τῆς προηγουµένης
Μείζονος Συνόδου τῆς Κων-πόλεως (1590). Ἄλλωστε, αἱ δύο αὐταί Μείζονες Σύνοδοι
ἐφήρµοσαν αὐστηρῶς τάς ἀρχάς τῆς ὀρθοδόξου κανονικῆς παραδόσεως καί
ἐκκλησιαστικῆς πράξεως διά τήν ἀπόδοσιν εἰς τόν Μητροπολίτην Μόσχας τῆς
πατριαρχικῆς τιµῆς καί ἀξίας, διό καί καθώρισαν ρητῶς καί ὁριστικῶς τά κανονικά
ἐδαφικά ὅρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας,
συµφώνως πρός τά ἐδαφικά ὅρια τοῦ «Βασιλείου τῆς Ρωσσίας καί τῶν ὑπερβορείων
µερῶν» (Β. Ι. Φειδᾶ, Ὁ θεσµός τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ΙΙΙ, Ἀθῆναι 2012, 329389).
Ἀντιθέτως, ἐάν ἦτο ὀρθή ἡ πλασµατική ὑπόθεσις τοῦ π. Μ. Ζελτώφ, ἤτοι ὅτι ἡ
ἐπέκτασις τῶν ὁρίων τῆς κυριαρχίας τοῦ Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας
συνεπήγετο αὐτοµάτως τήν ἀντίστοιχον ἐπέκτασιν καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς
δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τότε δέν θά ἦσαν ἀναγκαῖαι αἱ
µακροχρόνιοι, ὡς εἴδοµεν, ἐπιστολιµαῖαι διαπραγµατεύσεις µεταξύ τῶν Τσάρων τοῦ
Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας καί τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, διότι τότε θά
ἤρκει καί µόνον τό ἀκρίτως ἤ ἀφελῶς ὑποτιθέµενον ὡς δῆθεν αὐτονόητον δικαίωµα
τοῦ Τσάρου, τό ὁποῖον δέν ἤρκεσεν οὔτε διά τήν ἵσρυσιν (1589), οὔτε διά τήν
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κατάργησιν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἤτοι ἄνευ προηγουµένης Πατριαρχικῆς ἤ
Συνοδικῆς Πράξεως. Πράγµατι, αἱ διαπραγµατεύσεις αὐταί διεξήχθησαν διά τήν
παραχώρησιν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας ὄχι
βεβαίως τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ ἐπί τῶν ἐνταχθεισῶν εἰς τήν κυριαρχίαν
τοῦ Βασιλείου τῆς Μεγάλης Ρωσσίας ἐπαρχιῶν τῆς ἀχανοῦς Μητροπόλεως Κιέβου,
ἀλλ’ἁπλῶς καί µόνον τῆς πατριαρχικῆς «ἀδείας» εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά
τελῇ «ἐπιτροπικῶς» µόνον τήν χειροτονίαν ἤ τήν ἐνθρόνισιν µόνον τοῦ
ἐκλεγοµένου ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς συνελεύσεως τῆς Μητροπόλεως Κιέβου
ὑποψηφίου µητροπολίτου Κιέβου.
Ἐσφαλµένη ὅµως εἶναι καί ἡ πλασµατική συµβιβαστική πρότασις τοῦ ἰδίου
τοῦ ἀρχιµ. θ. Πούσκωφ, ὁ ὁποῖος, καίτοι προέβαλεν ὀρθῶς, ὡς εἴδοµεν, τό πηγαῖον
ὑλικόν τοῦ «Ἀρχείου τῆς Νοτιοδυτικῆς Ρωσσίας» διά τήν πλουσίαν ἀλληλογραφίαν
καί τά σηµαντικά γεγονότα τοῦ ΙΖ’ αἰῶνος περί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος
τῆς Μητροπόλεως Κιέβου, ἐν τούτοις ὑπεστήριξεν ἀκρίτως τήν δῆθεν ὑπαγωγήν
τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ρωσσίας, ἐπί τῇ βάσει µάλιστα τῆς προφανῶς ἐσφαλµένης κατανοήσεως ἤ
ἑρµηνείας τοῦ κανόνος 17 τῆς Δ’ Οἰκουµενικῆς συνόδου (451) καί ἄλλων σχετικῶν
κανόνων. Ἡ πλασµατική αὐτή πρότασις τοῦ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ ἐτόνιζεν ἀφελῶς,
ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας περιῆλθε δῆθεν de facto εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱ.
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας τόσον µετά τήν προσάρτησιν εἰς τήν
κυριαρχίαν τῆς Ρωσσίας ὑπό τῆς Τσαρίνας Αἰκατερίνης Β’ (1762-96) τῆς ὅλης σχεδόν
περιοχῆς τῆς συγχρόνου Οὐκρανίας, ὅσον καί µετά τήν µή ἄµεσον διαµαρτυρίαν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου διά τήν ἐφεξῆς µή µνηµόνευσιν τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ ὑπό
τῶν Μητροπολιτῶν Κιέβου. Προφανῶς, ἠγνόει τήν προαναφερθεῖσαν ἀπαντητικήν
Ἐπιστολήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας πρός τόν Οἰκουµενικόν
Πατριάρχην Γρηγόριον ΣΤ’ (1868) διά τήν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς
Κων-πόλεως (1872), εἰς τήν ὁποίαν ἡ Μητρόπολις Κιέβου ἐχαρακτηρίζετο «οὐδετέρα
περιοχή», διό καί οἱ Μητροπολῖται Κιέβου δέν ἀπετέλουν µέλη τῆς Διοικούσης Ἱ.
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.
Τό πνεῦµα αὐτό ἐξέφραζεν ἤδη ὁ Τσάρος Μ. Πέτρος εἰς τήν Ἐπιστολήν αὐτοῦ
πρός τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην Ἱερεµίαν Γ’ διά τήν κατάργησιν τοῦ
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Πατριαρχείου Μόσχας (30 Σεπτ. 1721), διό καί ἀπηυθύνετο εἰς αὐτόν «ὡς εὐπειθής
υἱός τῆς περιποθήτου ἡµῶν Μητρός Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἀρχιποίµενα
καί κατά πνεῦµα ἡµῶν Πατέρα… Ὁθεν,… ἐνεκρίναµεν συστῆσαι Πνευµατικήν
Σύνοδον, ἰσοδυναµοῦσαν τοῖς Πατριάρχαις… πρός κυβέρνησιν τῆς Ρωσσικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ ἡµετέρου βασιλείου κράτους… Ἐπειδή δέ ἡµεῖς (=ὁ Τσάρος)
πανευµενῶς προσετάξαµεν… ἔχειν µετά τῆς Ὑµετέρας Παναγιότητος άναφοράν καί
ἀλληλογραφίαν ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς ὑποθέσεσιν, ἀξιοῦµεν καί τήν
Ὑµετέραν Παναγιότητα, ὅπως εὐδοκήσαντες διατηρῆτε µετά τῆς Συνόδου ταύτης
ἀλληλογραφίαν και ἀναφοράν περί τάς πνευµατικάς ὑποθέσεις,… ὥσπερ καί
πρότερον τοῦτο διετηρεῖτε µετά τῶν πατριαρχῶν πάσης Ρωσσίας…» (Κ. Δελικάνη,
Πατρ. Ἔγγραφα, ΙΙΙ, 231-234)
Βεβαίως, µετά τήν κατάργησιν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὑπό τοῦ Μ. Πέτρου
(1720), θά ἔδει εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου αὐτοῦ νά µνηµονεύεται τόσον
τό ὄνοµα τοῦ Τσάρου, «ὡς τοῦ ἑνός µόνου… σήµερον ἐπί γῆς βασιλέως µεγάλου καί
ὀρθοδόξου», συµφώνως πρός τήν σχετικήν ἀπόφασιν τῶν Μειζόνων Συνόδων τῆς
Κων-πόλεως (1590, 1593), ὅσον καί ἡ Διοικοῦσα Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρωσσίας, συµφώνως πρός τό σχετικόν αἴτηµα τοῦ Μ. Πέτρου καί τήν συναίνεσιν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεµίου Γ’ (1716-26, 1732-33). Βεβαίως, ἡ ἐπί τῆς
Τσαρίνας Αἰκατερίνης Β’ (1762-96) ἐπέκτασις τῆς κυριαρχίας τῆς Ρωσσίας εἰς
ὁλόκληρον σχεδόν τήν ἀνατολικήν Πολωνίαν, εἰς τήν ὁποίαν εἶχον ἐνταχθῆ ἡ
Λιθουανία καί αἱ δυτικαί ἐπαρχίαι τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Λευκορωσσίας
προεκάλεσε σύγχυσιν δικαιοδοσιῶν εἰς τάς ἐπαρχίας αὐτάς τῆς Μητροπόλεως
Κιέβου. Οὕτως, ἦσαν εὐνόητοι καί αἱ προκύψασαι τελετουργικαί παραλείψεις ἤ
συγχύσεις, µετά τήν τελικήν διάλυσιν τῆς Πολωνίας διά τῶν τριῶν διαµελισµῶν
αὐτῆς (1772, 1793 καί 1796), ἀφοῦ αἱ ἐπί αἰῶνας ὑπαγόµεναι εἰς τήν Μητρόπολιν τοῦ
Κιέβου περιοχαί τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας, τῆς Δυτικῆς Λευκορρωσίας καί τῆς
Λιθουανίας ὑπέκειντο πλέον καί ἐκκλησιαστικῶς εἰς τόν ἀποκλειστικόν δυναστικόν
ἔλεγχον τῶν Τσάρων τῆς Ρωσσίας, διά τῆς προθύµου µάλιστα συνδροµῆς καί τῆς Ἱ.
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.
Συνεπῶς, δέν ὑπῆρχε λόγος διαµαρτυρίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
κατά τούς νεωτέρους χρόνους διά τήν δῆθεν µή µνηµόνευσιν ὑπό τοῦ ἑκάστοτε
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Μητροπολίτου Κιέβου τοῦ ὀνόµατος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου εἰς τάς ὑπό
ρωσσικήν κυριαρχίαν ἐπαρχίας, χωρίς ὅµως τοῦτο νά σηµαίνῃ καί τήν δῆθεν
συναίνεσιν αὐτοῦ εἰς τήν ὑποτιθεµένην δῆθεν ἀµφισβήτησιν ἤ δῆθεν ἀπώλειαν τῆς
κανονικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ εἰς τήν Μητρόπολιν Κιέβου. Ἄλλωστε, εἰς τάς
ἐπαρχίας αὐτάς δέν ἐµνηµονεύετο πλέον οὔτε ἡ Διοικοῦσα Ἱ. Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας µετά τήν προσάρτησιν ὑπό τῆς Τσαρίνας Αἰκατερίνης Β’ εἰς
τήν ρωσσικήν αὐτοκρατορίαν καί τῶν ὑπό τήν πολωνικήν κυριαρχίαν περιοχῶν τῆς
Μητροπόλεως Κιέβου, ἤτοι τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσσίας καί τῆς Λιθουανίας,
διό καί ὁ Μητροπολίτης Κιέβου δέν συµµετεῖχεν εἰς τήν Διοικοῦσαν Ἱ. Σύνοδον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Μεγάλης Ρωσσίας. Οὕτως, ὁ Μητροπολίτης Κιέβου ὄχι µόνον δέν
ἐµνηµόνευε τήν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, ἀλλ’ἀντιθέτως τό
Ὑπουργικόν Συµβούλιον τῆς Οὐκρανίας ἀνεκήρυξεν αὐτοκέφαλον τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Οὐκρανίας διά τοῦ σχετικοῦ Νοµοθετικοῦ Διατάγµατος (1919), διό καί ἀπηγόρευσεν
οἱανδήποτε σχέσιν ἐξαρτήσεως αὐτῆς ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἄνευ οὐδεµιᾶς
µάλιστα διαµαρτυρίας τοῦ Πατριάρχου Μόσχας διά τήν πρᾶξιν αὐτήν.
Ἡ ἐπίκλησις λοιπόν ὑπό τοῦ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ τόσον τῆς δῆθεν µή ἀµἐσου
ἤ ἐπισήµου ἀντιδράσεως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου διά τήν δῆθεν µή
µνηµόνευσιν τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου κατά τούς δύο
τελευταίους

αἰῶνας,

ὅσον

καί

τῆς

δῆθεν

µή

ἀµέσου

διεκδικήσεως

τῆς

ἀδιαµφισβητήτου κανονικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ ἐπί πασῶν τῶν ἐπαρχιῶν τῆς
Μητροπόλεως Κιέβου εἶναι παντελῶς ἀβάσιµος καί προφανῶς ἐσφαλµένη.
Βεβαίως, ἡ πρότασις αὐτή τοῦ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ εἶναι µία προφανῶς πλασµατική
ὑπόθεσις, ἡ ὁποία προεβλήθη, ἀφελῶς ἤ σκοπίµως, διά νά ὑποστηρίξῃ ἀκρίτως, ὅτι
δῆθεν τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον, διά τῆς δῆθεν µή διαµαρτυρίας ἤ διά τῆς
δῆθεν ἀνοχῆς τῆς µή µνηµονεύσεως αὐτοῦ, συνῄνεσε δῆθεν εἰς τήν ἀπώλειαν ἤ
ἀπώλεσε de facto τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ εἰς τήν σύγχρονον Οὐκρανίαν, κατά τό
ὑπ’αὐτοῦ ὑποτιθέµενον πλασµατικόν πνεῦµα ἑρµηνείας τοῦ κανόνος 17 τῆς Δ’
Οἰκουµενικῆς συνόδου (451).
Προφανῶς, ἡ σαφῶς αὐθαίρετος καί πλασµατική αὐτή ὑπόθεσις ἦτο
κανονικῶς ἀβάσιµος καί ἐκκλησιαστικῶς ἐσφαλµένη, διότι ὁ κανών αὐτός οὐδεµίαν
εἶχεν ἤ ἠδύνατο νά ἔχῃ de facto κανονικήν ἐφαρµογήν ἐπί οἱασδήποτε αὐθαιρέτου ἤ
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µονοµεροῦς προτάσεως περί ἐδαφικῆς ἐπεκτάσεως ἤ µειώσεως τῶν πατριαρχικῶν
δικαιοδοσιῶν. Ἄλλωστε, µία τοιαύτη ἐφαρµογή τοῦ κανόνος αὐτοῦ θά ἦτο
κανονικῶς δυνατή µόνον διά τῆς προηγουµένης ἐκδόσεως ἑνός σχετικοῦ
Πατριαρχικοῦ Τόµου ἤ µιᾶς Πατριαρχικῆς Πράξεως, συµφώνως πρός τήν
καθιερωµένην κανονικήν παράδοσιν καί τήν συνεπῆ πρός αὐτήν ἐκκλησιαστικήν
πρᾶξιν. Οὕτως, ἡ ὑπόθεσις αὐτή δέν ἀποτελεῖ, ἀλλ’οὔτε δύναται νά ἀποτελέσῃ
καθ’οἱονδήποτε τρόπον ἕν ἀξιόπιστον ἐπιχείρηµα διά τήν ὑποστήριξιν µιᾶς σαφῶς
πλασµατικῆς προτάσεως περί τῆς ἀφελῶς ὑποτιθεµένης δῆθεν παραιτήσεως τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς καθιερωµένης δικαιοδοσίας αὐτοῦ εἰς τήν
Μητρόπολιν Κιέβου, ἡ ὁποία θά ἔδει δῆθεν νά ἐπεριέλθῃ de facto εἰς τήν ἄµεσον
δικαιοδοσίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.
Βεβαίως, ἡ παντελῶς ἀβάσιµος ὑπόθεσις αὐτή τοῦ ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ εἶναι
καί προφανῶς ἐσφαλµένη, ἀφ’ἑνός µέν διότι τόσον τό Πατριαρχεῖον Μόσχας (15931720), ὅσον καί ἡ Διοικοῦσα Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας (1721-1917)
οὐδέποτε ἠξίωσαν ἐπισήµως µέχρι σήµερον τήν κανονικήν ὑπαγωγήν τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν πλήρη καί ἄµεσον κανονικήν δικαιοδοσίαν αὐτῆς, ἀφ’ἑτέρου
δέ διότι ἡ Μητρόπολις Κιέβου οὐδέποτε ἀπεκόπη ἐπισήµως µέχρι σήµερον ἐκ τῆς
κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ἄλλωστε, ὡς εἴδοµεν, παρά
τάς γνωστάς ποικίλας καί πολλαπλᾶς ἔξωθεν πιέσεις, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας

ἀντιµετώπισεν

ἐπιτυχῶς

τάς

µακράς

καί

ἐπαχθεῖς

ἱστορικάς

περιπετείας αὐτῆς, εἴτε ὑπό ἑτεροδόξους ἤ καί ὑπό ὁµοδόξους κατακτητάς, διό καί
διεφύλαξεν ἀλώβητον τήν συνείδησιν αὐτῆς, κατ’ἀναφοράν πάντοτε πρός τό
Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον. Ἄλλωστε, ἡ ἀναφορά αὐτή ἦτο ἀναγκαία ἤ καί
ἀπαραίτητος ὄχι µόνον διά τήν ἐσωτερικήν ἐκκλησιαστικήν ἀνεξαρτησίαν καί
αὐτονοµίαν αὐτῆς, ἀλλά καί διά τήν δικαίαν κανονικήν ἀξίωσιν αὐτῆς νά ἀποκτήσῃ
ἐπισήµως τήν πλήρη αὐτοκεφαλίαν, ὥστε νά ἀσκῇ, ἀνεξαρτήτως ἔξωθεν
παρεµβάσεως πάσης ἄλλης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, τήν ὀφειλετικήν ποιµαντικήν
καί πνευµατικήν ἀποστολήν αὐτῆς εἰς τόν εὐλαβῆ οὐκρανικόν λαόν.
Εἶναι λοιπόν προφανής, ἐπί τῇ βάσει τῶν ἤδη προαναφερθέντων, ἡ ὀξεῖα
διαφωνία ἤ καί ἡ σαφής ἀντίθεσις τῶν δύο ρώσσων θεολογικῶν συµβούλων τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας, ἤτοι τοῦ δρος π. Μ. Ζλετώφ καί τοῦ λογίου ἀρχιµ. Θ.
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Πούσκωφ, εἰς τό ζήτηµα τῆς ἀνακηρύξεως τῆς αὐτοκεφαλίας ὑπό τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου τῆς ἤδη αὐτονόµου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἡ
διαφωνία αὐτή ἀναφέρεται ὄχι µόνον εἰς τήν ἐπιλογήν, ἀλλά καί εἰς τόν τρόπον
ἑρµηνείας τοῦ σχετικοῦ πηγαίου ὑλικοῦ, καίτοι ἀµφότεροι εἶχον ὡς κοινόν σκοπόν
τήν πάσῃ θυσίᾳ ἀπόρριψιν τοῦ κανονικοῦ δικαιώµατος τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, ὡς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπί τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, ἤτοι τοῦ
δικαιώµατος νά προβῇ εἰς τήν ἀνακήρυξιν τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς. Οὕτως, οἱ δύο
ρῶσσοι θεολόγοι ἐχρησιµοποίησαν ἀκρίτως καί ἡρµήνευσαν ἐσφαλµένως τόν
κανόνα 17 τῆς Δ’ Οἰκουµενικῆς Συνόδου (451) διά νά ὑποστηρίξουν αὐθαιρέτως, ὅτι
δῆθεν τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον ἀπώλεσε τό κανονικόν αὐτό δικαίωµα, τό
ὁποῖον περιῆλθε δῆθεν εἰς τό νεοσύστατον Πατριαρχεῖον Μόσχας, ἤτοι εἴτε διά τῆς
«Πράξεως» τῆς Μείζονος Συνόδου τῆς Κων-πόλεως τοῦ 1593 (Μ. Ζλετώφ), εἴτε διά
τῆς προσαρτήσεως ὑπό τῆς Τσαρίνας Αἰκατερίνης Β’ (1762-96) ὅλων τῶν ἐπαρχιῶν
τῆς Μητροπόλεως Κιέβου εἰς τήν ρωσσικήν αὐτοκρατορίαν ἤ καί διά τῆς δῆθεν µή
ἀντιδράσεως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν δῆθεν µή µνηµόνευσιν τοῦ
ὀνόµατος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ὑπό τῶν Μητροπολιτῶν Κιέβου κατά τόν
ΙΘ’ αἰῶνα (Θ. Πούσκωφ).
4. Κανονική προσέγγισις τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας
Αἱ προσπάθειαι τῶν δύο ρώσσων θεολόγων ἐπεκεντρώθησαν ( Μ. Ζετλώφ
καί ἀρχιµ. Θ. Πούσκωφ) σκοπίµως, διά προφανῶς εὐνοήτους λόγους, τόσον εἰς τήν
αὐθαίρετον ἀπόρριψιν τοῦ καθιερωµένου κανονικοῦ δικαιώµατος τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, ὡς ἀδιαµφισβητήτου Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Οὐκρανίας, νά ἀποφασίσῃ τήν κίνησιν τῆς διαδικασίας διά τήν ἀνακήρυξιν τῆς
αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, ὅσον καί εἰς τήν πλασµατικήν
ὑποστήριξιν τῆς προδήλως ἀντικανονικῆς ἀξιώσεως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας νά
ἐντάξῃ αὐθαιρέτως καί ἀντικανονικῶς ὑπό τήν ἄµεσον καί πλήρη δικαιοδοσίαν
αὐτοῦ τήν ἤδη αὐτόνοµον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. Ἡ προτεινοµένη ὅµως
ἄκριτος ἀποσύνδεσις τῆς αὐτοκεφαλίας ἀπό τῆς ἀφελοῦς καί προκλητικῆς
ἐξισώσεως ὑπό τῶν δύο ρώσσων θεολόγων τόσον τοῦ καθιερωµένου κανονικοῦ
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δικαιώµατος

τοῦ

Οἰκουµενικοῦ

Πατριαρχείου,

ὅσον

καί

τῶν

αὐθαιρέτων

ἀντικανονικῶν ἀξιώσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὡς ἐάν ἐπ’αὐτῷ ἔκειντο τά τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπεσκόπει σαφῶς εἰς τό καίριον ζήτηµα τῆς διά παντός θεµιτοῦ ἤ καί
ἀθεµίτου µέσου παρεµποδίσεως τῆς ἀνακηρύξεως τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς µεγάλης
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξάρτητης Δηµοκρατίας Οὐκρανίας τῶν 40 περίπου
ἑκατοµµυρίων ὀρθοδόξων πιστῶν.
Βεβαίως, ἡ ἀντικανονική, ἀθέµιτος καί ἰδιοτελής αὐτή σκοπιµότης εἶναι ὄχι
µόνον ἐκκλησιολογικῶς προκλητική, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῶς ἀπαράδεκτος, διό
καί οὐδεµία αὐτοκέφαλος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἄν εἶναι συνεπἠς εἰς τήν ὀρθόδοξον
ἐκκλησιολογίαν καί κανονικήν παράδοσιν, δύναται νά ἀντιταχθῇ ἀκρίτως εἰς τήν
ἀνακήρυξιν τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξαρτήτου
Δηµοκρατίας Οὐκρανίας. Συνεπῶς, ἡ αὐθαίρετος αὐτή καί σαφῶς προκλητική
ἀποσύνδεσις τῆς αὐτοκεφαλίας ἐκ τῶν καθιερωµένων κανονικῶν κριτηρίων
ἀνακηρύξεως αὐτῆς εἶναι προφανῶς ἀπαράδεκτος, διότι ὁ κανονικός θεσµός τῆς
αὐτοκεφαλίας ἀφ’ἑνός µέν κατοχυρώνει τήν πλήρη ἀνεξαρτησίαν αὐτῆς ἔναντι
πάσης ἄλλης αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν ὅµως δέν ἐπιθυµεῖ τό
Πατριαρχεῖον Μόσχας, διά προφανῶς εὐνοήτους λόγους, διό καί κινεῖ γῆν καί οὐρανόν
διά τήν ἀκύρωσιν αὐτῆς, ἀφ’ἑτέρου δέ βεβαιώνει πάντοτε καί ὁπωσδήποτε δέν
ἐπιτρέπει τήν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῶν κατά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν εἰς τάς σχέσεις αὐτῶν πρός ἀλλήλας καί πρός τό Οἰκουµενικόν
Πατριαρχεῖον τόσον εἰς τήν κοινωνίαν τῆς παραδεδοµένης πίστεως, ὅσον καί εἰς
τόν σύνδεσµον τῆς ἀγάπης, διό καί ἀποκλείει πᾶσαν ἐσωτερικήν διάσπασιν.
Ἡ

αὐθαίρετος

λοιπόν

χρησιµοποίησις

τοῦ

κανονικοῦ

θεσµοῦ

τῆς

αὐτοκεφαλίας διά ξένας πρός τήν ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας πολιτικάς,
ἐθνοφυλετικάς, ἰδεοληπτικάς ἤ ἄλλας ἀθεµίτους σκοπιµότητας ἀπειλεῖ ὄχι µόνον
τήν εὔρυθµον λειτουργίαν τῶν διορθοδόξων σχέσεων, ἀλλά καί αὐτήν εἰσέτι τήν
αὐθεντικήν κανονικήν τάξιν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Οὕτως, ἡ κανονική
πρωτοβουλία

τοῦ

Οἰκουµενικοῦ

Πατριαρχείου

διά

τήν

ἀνακήρυξιν

τῆς

αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἦτο προφανῶς ὀφειλετική
καί ὁπωσδήποτε ἀνιδιοτελής, διότι ἀπεσκόπει κυρίως εἰς µόνην τήν ἄµεσον
κανονικήν

ἀποκατάστασιν

τῆς

ἑνότητος

τοῦ

ἤδη

διεσπασµένου

µεγάλου
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ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος αὐτῆς. Βεβαίως, ἡ συγκεκριµένη πρωτοβουλία ἦτο
ἀπολύτως ἀναγκαία καί κανονικῶς ἀπαραίτητος τόσον δι’αὐτήν ταύτην τήν δεινῶς
δοκιµαζοµένην Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, «ἵνα µή τό κακόν χεῖρον γένηται», ὅσον καί
διά τήν κατά κανόνα ἐκκλησιαστικόν ἄρσιν τῶν ἤδη εἰς βάρος αὐτῆς ὑφισταµένων
ἔξωθεν ἐπαχθῶν ἤ καί ἐπικινδύνων ἐκκλησιαστικῶν προλήψεων, συγχύσεων ἤ
ἀξιώσεων.
Ὑπό τό πνεῦµα αὐτό, ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος, ὥς
διαχρονικός φύλαξ καί ἐγγυητής τῆς κανονικῆς τάξεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν, εἶχεν ἤδη ἀναλάβει ὀφειλετικῶς, ἀµέσως µετά τήν ἀνάρρησιν αὐτοῦ εἰς
τόν Οἰκουµενικόν θρόνον (1991), τήν γενναίαν πρωτοβουλίαν νά ἀνασυγκροτήσῃ
τήν πρό τεσσαρακονταετίας περίπου βιαίως καταργηθεῖσαν ὑπό τοῦ ἀθεϊστικοῦ
καθεστῶτος ἐκκλησιαστικήν Ἱεραρχίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας
(1953), ἤτοι τήν Ἱεραρχίαν τῆς πρό πολλοῦ διαλελυµένης αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας (1992), παρά τάς συνήθεις καί γνωστάς ἐξ ίδιοτελείας ἤ καί
ἐξ ἐπαγγέλµατος ἔσωθεν καί ἔξωθεν ἀκρίτους ἐνστάσεις ἤ θορυβώδεις ἀντιδράσεις
ἐναντίον τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς, ἤτοι γιά τήν ἄκριτον ἀµφισβήτησιν τοῦ
καθιερωµένου κανονικοῦ δικαιώµατος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου νά µεριµνᾶ
διά πάσας τάς ἐµπεριστάτους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Βεβαίως, ἡ πρωτοβουλία
αὐτή ἀνελήφθη ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ὀφειλετικῶς, ἐπί τῇ βεβαίᾳ
πάντοτε ἐλπίδι, ὅτι µόνον οὕτω θά ἠδύνατο νά ἀναγεννηθῇ ἀµέσως ἐκ τῆς τέφρας µία
νέα, ζῶσα καί ἀκµαία αὐτοκέφαλος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία
σήµερον λειτουργεῖ ὡς ἕν ἐξαίρετον ὑπόδειγµα µιᾶς ἐπιζήλου, λαµπρᾶς καί
πολυδιαστάτου ἐκκλησιαστικῆς διακονίας ὄχι µόνον πρός τούς ἐγγύς, ἀλλά καί πρός
τούς µακράν (Β. Ί. Φειδᾶ, Ἐκκλ. Ἱστορία, ΙΙΙ, 639-644).
Ὑπό τήν προοπτικήν λοιπόν τοῦ ὁράµατος αὐτοῦ, ὁ Οἰκουµενικός
Πατριάρχης ἠγνόησε τάς σαφῶς ἀνιστορήτους καί ὁπωσδήποτε ἀντικανονικάς
ἀξιώσεις

τοῦ

Πατριαρχείου

Μόσχας

καί

ἀπεφάσισεν

ὀρθῶς,

ἔστω

καί

καθυστερηµένως, τήν κανονικῶς ὀφειλετικήν καί πάντοτε ἀνιδιοτελῆ ἀνακήρυξιν τῆς
αὐτοκεφαλίας τῆς δεινῶς δοκιµαζοµένης µεγάλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας τῶν 40 περίπου ἑκατοµµυρίων εὐλαβῶν ὀρθοδόξων πιστῶν (2019).
Βεβαίως, ἡ γενναία καί ἀνιδιοτελής αὐτή πρωτοβουλία προεκάλεσε τάς ἄλλωστε
21
ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ: Το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας μεταξύ κανονικών
δικαιωμάτων και αντικανονικών αξιώσεων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ WWW.ORTHODOXIA.INFO

ἀναµενοµένας ὀξυτάτας, σπασµωδικάς καί ἀπαραδέκτους, ἀλλά πάντοτε ἰδιοτελεῖς,
ἀντιδράσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τῶν ἀφελῶν συµβούλων αὐτοῦ, περί
δῆθεν παραβιάσεως ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου τῶν δῆθεν καθιερωµένων
ἱστορικῶν δικαιωµάτων αὐτοῦ ἐπί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἐν τούτοις, αἱ
θορυβώδεις αὐταί αὐθαίρετοι καί ἀθέµιτοι ἀντιδράσεις ἐπεβεβαίωσαν πλήρως ὄχι
µόνον τάς ἀντικανονικάς ἐθνοφυλετικάς ἀξιώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας περί
τῶν δῆθεν κανονικῶν δικαιωµάτων αὐτοῦ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς
Οὐκρανίας,

ἀλλά

καί

τήν

ὀρθότητα

τῆς

ἀποφάσεως

τοῦ

Οἰκουµενικοῦ

Πατριαρχείου.
Αἱ ἐθνοφυλετικαί λοιπόν ἀξιώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας διά τήν
ἔνταξιν τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας εἰς τήν ἄµεσον καί πλήρη δικαιοδοσίαν αὐτοῦ
ἐξηγοῦν καί τήν ὑπ’αὐτοῦ προφανῶς αὐθαίρετον ἀµφισβήτησιν τῶν καθιερωµένων
κανονικῶν δικαιωµάτων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. Οὕτως, ἀποφεύγει οἱανδήποτε ἀναφοράν εἰς τήν
κανονικῶς

ἀδιαµφισβήτητον

ὀρθότητα

τῆς

ἀνιδιοτελοῦς

ἀποφάσεως

τοῦ

Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου περί τῆς ὀφειλετικῆς ἀµέσου ἀνακηρύξεως τῆς
αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἄλλωστε, ἦτο κοινή ἡ
διαπίστωσις ὅτι µόνον οὕτω θά ἠδύνατο νά ἀπελευθερωθῇ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας ἀπό τάς ἐπαχθεῖς καί ἰδιοτελεῖς ἀξιώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας,
ὥστε νά δυνηθῇ νά ἀξιοποιήσῃ τάς νέας ἀναγκαίας προοπτικάς αὐτῆς, ὡς πᾶσαι αἱ
κατά τόπους αὐτοκέφαλοι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι. Ἡ κανονική λοιπόν ἀνακήρυξις τῆς
αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ἦτο
ἀπολύτως ἀναγκαία ὄχι µόνον διά τήν ἄµεσον ἀποκατάστασιν τῆς ἐσωτερικῆς
ἑνότητος τοῦ διεσπασµένου ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος αὐτῆς, ἀλλά καί διά τήν ἐφεξῆς
σηµαντικήν καί ἐποικοδοµητικήν συµβολήν αὐτῆς εἰς τήν ἁρµονικήν λειτουργίαν τῶν
διορθοδόξων σχέσεων.
Βεβαίως,

αἱ

ὑπηρετοῦσαι

προφανεῖς

ἰδιοτελεῖς,

ἰδεοληπτικάς

ἤ

καί

ἐθνοφυλετικάς σκοπιµότητας θορυβώδεις ἤ καί προκλητικαί ἀντιδράσεις τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας ἀναφέρονται σκοπίµως ὄχι βεβαίως εἰς τήν µή ἐπιθυµητήν
ἀνακήρυξιν τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, ἀλλ’εἰς µόνην τήν δῆθεν
ἀντικανονικήν ἀποδοχήν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἰς ἐκκλησιαστικήν
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κοινωνίαν τῶν ἀκρίτως ἀφορισθέντων ὡς µή ἀποδεχοµένων τούς ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας ἐπιβληθέντας εἰς τήν Οὐκρανίαν ρωσσοφίλους ἀρχιερεῖς. Ἡ
συνήθως λοιπόν προβαλλοµένη δῆθεν ἀντικανονικότης τῆς ἀποδοχῆς εἰς
ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ ἀσκήσαντος τό
κανονικόν δικαίωµα τοῦ Ἐκκλήτου, ἤτοι τοῦ ἡγέτου τῶν ἀποσχισθέντων καί
ἀκρίτως καθαιρεθέντος ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας πρώην Μητροπολίτου
Κιέβου Φιλαρέτου (1992), διά τούς εἰς πάντας µάλιστα γνωστούς λόγους, εἶναι ὄχι
µόνον

κανονικῶς

ἀβάσιµος,

ἀλλά

καί

προφανῶς

ἐσφαλµένη.

Πράγµατι,

χρησιµοποιεῖ ἀκρίτως ἀσχέτους πρός τό συγκεκριµένον θέµα ἱ. κανόνας (5 τῆς Α’
Οἰκουµενικῆς συνόδου, 2 καί 4 τῆς Συνόδου τῆς Ἀντιοχείας) διά νά ὑποστηριχθῇ
ἐσφαλµένως, ὅτι δῆθεν ὁ ὑπό τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καταδικασθείς Φιλάρετος
ἦτο δῆθεν κανονικῶς δυνατόν µόνον ὑπ’αὐτοῦ νά γίνῃ δεκτός εἰς ἐκκλησιαστικήν
κοινωνίαν, ἤτοι ὄχι προφανῶς ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου.
Ἡ αὐθαίρετος ὅµως χρηστική ἐφαρµογή τῶν κανόνων 2 καί 4 τῆς Συνόδου τῆς
Ἀντιοχείας (341) εἰς τήν περίπτωσιν τῆς κρίσεως τοῦ φωτιστοῦ τῶν Ρώσσων ἁγίου
Μαξίµου τοῦ Γραικοῦ (1470-1551), ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη ἀδίκως ὑπό τοῦ ἰωσηφίτου
µητροπολίτου Μόσχας Δανιήλ (1521-39) εἰς ἰσόβιον κάθειρξιν καί ἀκοινωνησίαν
(1525), ὑπό τήν πίεσιν µάλιστα τῶν πλουτοµανῶν Ἰωσηφιτῶν µοναχῶν τῆς πλουσίας
Μονῆς Βολοκολάµσκ, τόσον διά τήν εἰσαγωγήν νέων ἰδεῶν εἰς τήν ἀσκητικήν
πνευµατικότητα, ὅσον καί διά τήν ὑποστήριξιν τῶν διωκοµένων ὑπό τῶν Ἰωσηφιτῶν
ἀκτηµόνων Ζαβολγείων ἀναχωρητῶν καί ἐρηµιτῶν. Οὕτως, ἐξέτισε τήν βαρυτάτην
ἄδικον ἀντικανονικήν ποινήν εἰς τήν Μονήν Βολοκολάµσκ (1525-31) καί εἰς τήν Μονήν
Ὄτροτσυ τοῦ Τβέρ (1531-51), διότι οἱ διάδοχοι τοῦ ἐκθρονισθέντος Δανιήλ
µητροπολῖται Ἰωάσαφ (1529-42) καί Μακάριος (1442-63), καίτοι ἦσαν θαυµασταί τοῦ
φωτιστοῦ τῶν Ρώσσων, δέν ᾖραν τήν ἄδικον ποινήν, παρά τάς ἐπανειληµµένας
ἐκκλήσεις τῶν Πατριαρχῶν Κων-πόλεως Διονυσίου Β’ (1546-55),. Ἀλεξανδρείας
Ἲωακείµ τοῦ Πάνυ (1485-1565) καί Ἱεροσολύµων Γερµανοῦ (1537-79), λόγῳ τῆς
προφανῶς ἐσφαλµένης ἑρµηνείας τῶν κανόνων 2 καί 4 τῆς Συνόδου τῆς Ἀντιοχείας,
καθ’ἥν ἡ ποινή καταδικασθέντος δύναται νἀ ἀρθῇ µόνον ὑπό τοῦ ἐπιβαλόντος
αὐτήν, ἔστω καί ἄν ὁ ἐπιβαλών αὐτήν εἶχεν ἤδη ἀποθάνει (Β. Ι. Φειδᾶ, Ἐκκλ.
Ἱστορία τῆς Ρωσσίας, Ἀθῆναι 20055 , 252-260).
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Ἡ ἑρµηνεία ὅµως αὐτή εἶναι κανονικῶς ἀβάσιµος καί προφανῶς ἐσφαλµένη,
διότι οἱ συγκεκριµένοι ἱ. κανόνες οὐδόλως ἀποκλείουν τήν προσφυγήν τῶν
καταδικασθέντων ἐπισκόπων εἰς µίαν Μείζονα Σύνοδον, ὡς ὁρίζεται ρητῶς ὑπό τῶν
κανόνων 12 καί 14 τῆς αὐτῆς Συνόδου τῆς Ἀντιοχείας, καί 3, 4 καί 5 τῆς Συνόδου τῆς
Σαρδικῆς κ.ἄ.). Ἄλλωστε, θεµελιώδης ἀρχή τοῦ Ρωµαϊκοῦ Δικαίου ἦτο ὅτι «µία
κρίσις οὐδεµία κρίσις» διά πάντα ἐγκαλούµενον ρωµαῖον πολίτην, διό καί ἡ ἀρχή
αὐτή ἴσχυε καί εἰς τήν ἀπονοµήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης.Ὑπό τό πνεῦµα
αὐτό,

καθιερώθη

κανονικῶς

τό

δικαίωµα

ἀσκήσεως

Ἐκκλήτου

ὑπό

τῶν

καταδικασθέντων ὑπό ἐπισκόπου ἤ συνοδικῶς εἰς τήν Ἐπαρχιακήν ἤ καί εἰς τήν
Μείζονα Σύνοδον ἑκάστης Διοικήσεως ἤ εἰς τόν Θρόνον τῆς Κων-πόλεως(καν. 6 τῆς Β’
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, 9 καί 17 τῆς Δ’ Οἰκουµενικῆς συνόδου κ.ἄ). Συνεπῶς, ἡ
ὁποιαδήποτε

ἀµφισβήτησις

τοῦ

καθιερωµένου

κανονικοῦ

δικαιώµατος

τοῦ

Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου νά ἀποδεχθῇ µόνον αὐτός τό κανονικῶς ἀσκηθέν ὑπό τοῦ
Φιλαρέτου Ἔκκλητον εἶναι προφανῶς ἐσφαλµένη, ὄχι µόνον διότι δέν εἶναι
κανονικῶς ὀρθόν τό πλασµατικόν ἐπιχείρηµα, ἤτοι ὅτι δῆθεν µόνον ὁ καταδικάσας
δύναται νά ἀποδεχθῇ εἰς κοινωνίαν τόν ὑπ’αὐτοῦ καταδικασθέντα, διό καί
οὐδέποτε ἐφηρµόσθη, ἀλλά καί διότι, διά τῆς εἰσαγωγῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν
δικαιοσύνην ἑνός δευτεροβαθµίου συνοδικοῦ ὀργάνου κρίσεως ὅλων τῶν
πρωτοβαθµίως καταδικασθέντων, ἦτο πλέον κανονικῶς ἀδύνατον νά ἐφαρµοσθῇ τό
ἐπιχείρηµα αὐτό εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν.
Ἡ

συνήθης

λοιπόν

ἐπίκλησις

ὑπό

τῶν

ἐκπροσώπων

ὁρισµένων

αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τοῦ πλασµατικοῦ αὐτοῦ ἐπιχειρήµατος
ὑπηρετεῖ πάντοτε σαφῶς ξένας πρός τήν ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας σκοπιµότητας
ἤ ἐπιδιώξεις, ἀλλ’ὅµως ὄχι καί τήν καθιερωµένην κανονικήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Βεβαίως, οἱ ἔχοντες συγκεκριµένους ἰδιοτελεῖς λόγους ἐµµένουν εἰς τό
πλασµατικόν αὐτό πρόσχηµα, ἀλλ’ὅµως χωρίς νά ἀναφέρουν, ὡς θά ἔδει, καί τούς
γνωστούς ἄλλωστε εἰς πάντας ἀληθεῖς λόγους τῆς ἀποσχίσεως αὐτῆς, διό καί
προβάλλουν σκοπίµως εἰς τήν ἀποκατάστασιν εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν
µόνον τῶν ἀποσχισθέντων ἀρχιερέων, ἀλλ’ὄχι καί τῶν ἀποσχισθέντων ἐκ τῶν
ρωσσοφίλων ἀρχιερέων δεκάδων ἑκατοµµυρίων ὀρθοδόξων οὐκρανῶν. Πράγµατι,
τηροῦν περιέργως αἰδήµονα σιγήν τόσον διά τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τῶν
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ἀπορριπτόντων τήν οἱανδήποτε σχέσιν πρός τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ὀρθοδόξων
οὐκρανῶν, ὅσον καί διά τήν µεθοδευµένην ἤ καί συστηµατικήν πλέον προσπάθειαν
αὐτοῦ, ἰδίᾳ κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετίας, διά τήν ἐπιβολήν εἰς τήν Οὐκρανίαν
µόνον ρωσσοφίλων ἐπισκόπων καί τήν ἐκ τῶν ἔσω ὑποταγήν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ.
Προφανῶς, ἡ παραδοσιακή ἐπιλογή τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἰς
παλαιοτέρας σχετικάς περιπτώσεις ἐφηρµόσθη προκλητικῶς διά τῆς αὐθαιρέτου
ἐπιβολῆς πολλῶν ρωσσοφίλων ἀρχιερέων εἰς τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας
Οὐκρανίας, ἡ ὁποία ἐθεωρεῖτο πλέον ἀπολύτως ἀναγκαία, µετά τήν ἐπίσηµον
διάλυσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως (25 Δεκ. 1991), ὄχι µόνον διά τόν ἄµεσον ἔλεγχον
ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τῆς Δηµοκρατίας τῆς Ρωσσίας τῶν
ἀντιρρωσικῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς ἤδη αὐτονόµου Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας, ἀλλά καί διά τήν ἐξουδετέρωσιν τῆς εὐλόγου ἀξιώσεως τῆς εὐαισθήτου
ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ διά τήν ἄµεσον ἀπόρριψιν πάσης
ἐξαρτήσεως τῆς Δηµοκρατίας τῆς Οὐκρανίας ἐκ τῆς πολιτικῆς ἤ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἡγεσίας τῆς Ρωσσίας. Εἶναι λοιπόν εὐνόητον, ὅτι αἱ προφανῶς ἰδοτελεῖς καί σαφῶς
ἀντικανοκαί ἐθνοφυλετικαί ἀξιώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας οὐδέ ποτε ἠδύναντο
ποτε καί δέν δύνανται πολλῷ µᾶλλον σήµερον νά ἀγνοήσουν τήν µακραίωνα καί
σαφῶς ἐκπεφρασµένην ἀδιάλλακτον ἀξίωσιν τοῦ εὐλαβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ διά
τήν πλήρη πολιτικήν καί ἐκκλησιαστικήν ἀνεξαρτησίαν αὐτοῦ, διό καί αἱ θορυβώδεις
ἀντιδράσεις τῶν ἐκπροσώπων αὐτοῦ οὐδεµίαν εὑρίσκουν πλέον ἀπήχησιν εἰς τήν
πολιτικήν, τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν πνευµατικήν ἡγεσίαν τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ.
Βεβαίως, αἱ ἰδιοτελεῖς ἀξιώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἦσαν πάντοτε
κανονικῶς

ἀνέρειστοι

καί

ἐκκλησιαστικῶς

ἀπαράδεκτοι,

διό

καί

οὐδέποτε

προεβλήθησαν ἐπισήµως ὑπ’αὐτοῦ, διότι πάντες ἐγνώριζον ἐκ τῶν προτέρων τήν
ὀφειλετικήν εὔλογον καί ἀναπόφευκτον ἀντίθεσιν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
εἰς πᾶσαν αὐθαίρετον ἤ ἀντικανονικήν παραβίασιν τῆς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ
καθιερωµένης κανονικῆς τάξεως, ὡς ἠκυρώθησαν, de facto πᾶσαι αἱ κατά τήν
σταλινικήν περίοδον (1943-53) ἀντικανονικαί πράξεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (Β.
Ι. Φειδᾶ, Ἐκκλ. Ἱστορία ΙΙΙ, 464-479). Ἐν τούτοις, αἱ αὐθαίρετοι αὐταί ἀξιώσεις τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας ἐξηγοῦν καί τήν προκλητικήν ὀξύτητα τῶν ἀθεµίτων καί
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σπασµωδικῶν ἀντιδράσεων αὐτοῦ ἐναντίον τῆς δικαίας, κανονικῆς καί ὁπωσδήποτε
ὀφειλετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἀνακήρυξιν τῆς
αὐτοκεφαλίας τῆς µεγάλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξαρτήτου Δηµοκρατίας
τῆς Οὐκρανίας, τῶν 45 περίπου ἑκατοµµυρίων πιστῶν, τήν ὁποίαν δέν ἐπιθυµεῖ
βεβαίως, διά προφανῶς εὐνοήτους λόγους τό Πατριαρχεῖον Μόσχας, καίτοι ἐπί µίαν
πεντακονταετίαν περίπου, ἐκίνει γῆν καί οὐρανόν διά τήν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου

κανονικήν

ἀνακήρυξιν

τῆς

αὐτοκεφαλίας

τῆς

αὐτονόµου

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Τσεχοσλοβακίας, τῶν ὀλίγων δεκάδων χιλιάδων
ὀρθοδόξων πιστῶν.
Βεβαίως, αἱ προκλητικαί ἰδιοτελεῖς, ἐθνοφυλετικαί καί ἀντικανονκαί ἀξιώσεις
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας ἦσαν
πλέον ἰδιαζόντως ἐπικίνδυνοι, διότι ἠπείλουν ὄχι µόνον τήν ἐθνικήν αὐτοσυνειδησίαν
τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί αὐτήν εἰσέτι τήν ἀκεραιότητα τῆς χώρας αὐτοῦ, ὡς
τοῦτο συνέβη κατά τούς νεώτερους χρόνους εἰς πάσας σχεδόν τάς ὑπό ρωσσικήν
κυριαρχίαν χώρας (Γεωργίαν, Πολωνίαν, Οὐκρανίαν, Λευκορρωσίαν, Μολδαβίαν,
Λιθουανίαν

κ.ἄ.).

Βεβαίως,

αἱ

ἀθέµιτοι

αὐταί

καί

προφανῶς

παράλογοι

ἀντικανονικαί ἀξιώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀπεδοκιµάσθησαν πάντοτε ὑπό
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι οὐδείς δύναται νά ἀγνοήσῃ ἀκρίτως τό κανονικῶς
αὐτονόητον πλέον δικαίωµα τῆς µεγάλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξαρτήτου
Δηµοκρατίας τῆς Οὐκρανίας διά τῆς ἐπικλήσεως σχολαίων, πλασµατικῶν καί
ἀβασίµων

προσχηµάτων

πρός

συγκάλυψιν

ἀθεµίτων,

ἀντικανονικῶν

καί

ἀπαραδέκτων ἀξιώσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διό καί θά ἀποδοκιµασθοῦν
τελικῶς, θᾶττον ἤ βράδιον, καί διά τήν ἄκριτον ἀµφισβήτησιν τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Συνεπῶς, αἱ ἰδιοτελεῖς αὐταί ἀξιώσεις προσέκρουον πάντοτε ὄχι µόνον εἰς
τήν καθιερωµένην κανονικήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά καί εἰς τήν
θεµελιώδη κανονικήν ἀρχήν τοῦ ἀπαραβιάστου τῶν ἤδη καθιερωµένων, ἤτοι διά
Πατριαρχικῶν Τόµων ἤ Συνοδικῶν Πράξεων, ἐδαφικῶν ὁρίων τῶν πατριαρχικῶν
ἐκκλησιαστικῶν

δικαιοδοσιῶν.

Οὕτως,

ἡ

καλλιτέρα

δυνατή

ἐπιλογή

τοῦ

Πατριαρχείου Μόσχας θά ἦτο ἡ πρόθυµος ἀναγνώρισις τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας,.ἡ ὁποία θά ἦτο πολύ ἐπωφελής καί εἰς τάς
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διµερεῖς σχέσεις αὐτῶν. Οἱαδήποτε λοιπόν ἄλλη κανονικῶς δυνατή µεταβολή εἰς τήν
ἐδαφικήν περιγραφήν τῆς δικαιοδοσίας ἑνός Πατριαρχείου ἤ µιᾶς αὐτοκεφάλου
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποφασίζεται πάντοτε, κατά τά κανονικῶς καθιερωµένα εἰς
τήν διαχρονικήν ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν, ἤτοι δι’ἀναλόγων «Πατριαρχικῶν Τόµων» ἤ
«Συνοδικῶν Πράξεων», ὡς συνέβαινε πάντοτε διά τήν ἵδρυσιν ἤ τήν κατάργησιν
πατριαρχικῶν ἤ αὐτοκεφάλων ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν.
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