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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπέγραψε τον Τόμο 
Αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ουκρανία
«Ο ευσεβής Ουκρανικός λαός ανέµενε την ευλογηµένην ταύτην ηµέραν επί επτά ολοκλήρους αιώνας»

Π αρουσία του Μητροπολίτου Κιέβου και πά-
σης Ουκρανίας Επιφανίου, του Προέδρου της 
Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο και της οικογε-
νείας του, Ιεραρχών και κληρικών, πλήθους 

Ουκρανών Πολιτειακών και Κυβερνητικών παραγό-
ντων, επισήµων και εκπροσώπων Μέσων Ενηµερώ-
σεως απ’ όλο τον κόσµο, ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
Βαρθολοµαίος υπέγραψε στις 5 Ιανουαρίου, σε ειδι-
κή Ακολουθία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό, 
στο Φανάρι, την περγαµηνή του Τόµου της επισήµου 
αναγνωρίσεως και ανακηρύξεως της Αυτοκεφαλίας 
της εν Ουκρανία Ορθοδόξου Εκκλησίας.
«Ο ευσεβής Ουκρανικός λαός ανέµενε την ευλογηµένην 
ταύτην ηµέραν επί επτά ολοκλήρους αιώνας˙ και, ιδού, 
ήλθε το πλήρωµα του χρόνου διά να απολαύση και αυ-
τός, ως και πλείστοι προ αυτού Ορθόδοξοι λαοί, του θεί-
ου δώρου της χειραφετήσεως και της ανεξαρτησίας και 
αυτοδιοικήσεως, ελεύθερος πάσης έξωθεν εξαρτήσεως 
και επεµβάσεως, ουχί πάντοτε στοργικής και σεβοµένης 
την ιδιοπροσωπείαν αυτού υπαρξάσης», τόνισε ο Οικου-
µενικός Πατριάρχης, στην οµιλία που πραγµατοποίησε, 
αµέσως µετά την ανάγνωση του Τόµου από τον Αρχι-
γραµµατέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιµ.Ιωακείµ, 
σηµειώνοντας ότι από σήµερα η νέα Αυτοκέφαλος Εκκλη-
σία εντάσσεται «εις την χορείαν των δεκατεσσάρων αδελ-
φών Εκκλησιών, των συγκροτουσών «όλον τον θεσµόν» 
της αγίας Ορθοδόξου ηµών Εκκλησίας».
«Ήτο δικαίωµά Σας, Μακαριώτατε, να ζητήτε και να 
διεκδικήτε την αυτοκεφαλίαν Σας. Ήτο δικαίωµα και 
προνόµιον της Μητρός Σας Εκκλησίας της Κωνσταντι-
νουπόλεως να Σας χορηγήση το καθεστώς τούτο της 
αυτοκεφαλίας. Ευχόµεθα ολοθύµως να φανήτε άξιοι 
αυτής και να αναδειχθήτε εις πολύτιµον συνέκδηµον 
των λοιπών αδελφών Εκκλησιών εν τη πανορθοδόξω 
ενότητι και συνεργασία και εν τη κοινή ηµών µαρτυρία 
προς τον σύγχρονον κόσµον, ο οποίος έχει ανάγκην των 
ανεξαντλήτων πνεµατικών θησαυρών της Ορθοδοξίας».

Στην οµιλία του, που έγινε σε έντονα συγκινησιακά 
φορτισµένη ατµόσφαιρα, ο Πατριάρχης Βαρθολοµαί-
ος αναφέρθηκε και στην επανένταξη εκατοµµυρίων 
Ουκρανών πιστών στην κανονικότητα και την κοινω-
νία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
«Σήµερον, τη χάριτι του Κυρίου, πραγµατοποιείται η 
επανένταξις των εν τη χώρα Υµών εκατοµµυρίων πι-
στών, οίτινες αιφνιδίως ευρέθησαν εκτός κανονικό-
τητος και κοινωνίας, άνευ ιδικής των υπαιτιότητος. 
Αλλ’ η Κωνσταντινούπολις συνήγαγε και ενηγκαλίσθη 
αυτούς ως η πραγµατική αυτών µήτηρ, η οδηγήσασά 
ποτε αυτούς εις το χριστιανικόν βάπτισµα, και ουχί 
ως µητρυιά, διότι ουδέποτε και έναντι ουδενός λαού 
και έθνους υπήρξε τοιαύτη καθ’ όλην την µακράν και 

πολλάκις περιπετειώδη ιστορικήν πορείαν αυτής. Η Εκ-
κλησία αύτη των του Χριστού πενήτων εκένωσεν εαυ-
τήν, εθυσίασεν ευχαρίστως τµήµατα της δικαιοδοσίας 
αυτής, εσµικρύνθη, διά να διακονήση τας επιθυµίας 
και τα συµφέροντα των τέκνων αυτής». 

Και στη συνέχεια τόνισε:
«Κατά την εύσηµον ταύτην και ιστορικήν ηµέραν, εν τω 
Ιερώ Κέντρω της Ορθοδοξίας, παρίστανται και συνεορ-
τάζουν µεθ’ ηµών ο Πρίγκηψ Βλαδίµηρος και η Αγία 
Όλγα, άπαντες οι Άγιοι γόνοι της ευκλεούς Ουκρανικής 
γης, ως και άπαντες οι θιασώται και υποστηρικταί των 
αυτονοήτων δικαίων Υµών, των Ουκρανών πιστών, και 
της δικαιοσύνης εν γένει, και των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων, και, ιδιαιτέρως, της θρησκευτικής ελευθερίας 
των ανθρώπων και των λαών -όλοι είναι παρόντες τω 
πνεύµατι και τη προσευχή, συγχαίροντες και συνευ-
φραινόµενοι µεθ’ ηµών».

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης χαιρέτησε, ιδιαιτέρως, 
την παρουσία του αρχηγού του Κράτους της Ουκρα-
νίας, Προέδρου Πέτρο Ποροσένκο, «ο οποίος πολύ 
επεθύµησεν ιδείν την ηµέραν ταύτην, την µεγάλην 
και επιφανή, εκφράζων την ενδόµυχον επιθυµίαν και 
ευχήν και παράκλησιν του λαού του να απολαύση της 
ελευθερίας και ανεξαρτησίας του», και διαβεβαίωσε 
τον Μητροπολίτη Κιέβου και τον ευσεβή λαό της Ου-

κρανίας ότι, «η Εκκλησία αύτη της Κωνσταντίνου Πό-
λεως θα είναι πάντοτε παρά το πλευρόν Σας, ευχοµέ-
νη, προσευχοµένη και εργαζοµένη διά την εν Χριστώ 
αύξησιν και πρόοδον Υµών και διά την ευστάθειαν 
της νεοφύτου Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας 
της Ουκρανίας».
Αµέσως µετά µίλησε ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφά-
νιος, πρώτος Προκαθήµενος της νέας Αυτοκεφάλου 
Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο οποίος εξέφρασε την ευ-
γνωµοσύνη του προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κων-
σταντινουπόλεως και προσωπικώς στον Οικουµενικό 
Πατριάρχη. Σηµείωσε δε, µεταξύ άλλων, πως η θυ-
γατέρα Εκκλησία της Ουκρανίας δεν θα ξεχάσει ποτέ 
όλα όσα της προσέφερε η Μητέρα της Εκκλησία από 
τα αρχαία χρόνια µέχρι και σήµερα.
Τη βαθύτατη συγκίνησή του για την ιστορική αυτή 
στιγµή για ολόκληρο τον Ουκρανικό λαό εξέφρασε 
σε σύντοµη οµιλία του ο Πρόεδρος της χώρας Πέτρο 
Ποροσένκο,.
Ακολούθως, ο Οικουµενικός Πατριάρχης δέχθηκε 
στην Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, 
τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και την οικογένειά του, 
τον Πρόεδρο της Ουκρανικής Βουλής καθώς και τον 
Μητροπολίτη Κιέβου µε την συνοδεία του. Ο Πανα-
γιώτατος συνεχάρη και πάλι τον µητροπολίτη Κιέβου 
και εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα ότι η νέα Αυτο-
κέφαλος Εκκλησία θα αυξάνει και θα πολλαπλασιάζε-
ται µέρα µε την ηµέρα.
«Σας παρακαλούµε από τη Μητέρα Εκκλησία να δείξετε 
αγάπη, ευλογία,  καλήν διάθεση, πνεύµα καταλλαγής 
και συνδιαλλαγής µε όλους. Η Μητέρα Εκκλησία, προ-
έκταση της οποίας είστε εσείς εις την Ουκρανία,  έχει 
τεραστίαν αγκάλη µέσα εις την οποίαν χωρούν όλοι. 
Και κανείς δεν εξαιρείται και κανείς δεν περισσεύει. 
Υπάρχει τόπος στην αγκαλιά της Μητρός Εκκλησίας 
δια όλους. Παρακάλεσα και τον κύριο Πρόεδρο να 
έχει αυτό το πνεύµα της αγάπης και της ειρήνης προς 
ολόκληρον τον λαόν του, χωρίς καµιάν εξαίρεση, χω-
ρίς καµίαν διάκριση. Είµεθα αισιόδοξοι για το µέλλον 
της Εκκλησίας σας, η οποία σήµερα µε τας προσευ-
χάς όλων µας, µε την χάριν του Παναγίου Πνεύµατος 
εδραιώνεται επί υγειών βάσεων».

Σε αναγνώριση των προσπαθειών και της συµβολής 
του Προέδρου Ποροσένκο στην επίτευξη του ιστορι-
κού γεγονότος της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας, ο Οικουµενικός Πατριάρχης του απένειµε 
τον επετειακό Σταυρό Παναγίας της Παµµακαρίστου. 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ευ-
χαριστώντας εκ νέου τον Παναγιώτατο, του απένειµε 
το παράσηµο του Τάγµατος της Τιµής Α’ Τάξεως του 
Ουκρανικού Κράτους.




