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Η επομένη ημέρα της απόφασης της Ιεραρχίας
για το Ουκρανικό- Στην Ελλάδα αναμένεται ο
Οικουμενικός Πατριάρχης
/ Επικαιρότητα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται τις επόμενες ημέρες η άφιξη της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Θεσσαλονίκη, στον απόηχο της
απόφασης της Ιεραρχίας

της Εκκλησίας της Ελλάδος να αναγνωρίζει στον

Παναγιώτατο το κανονικό δικαίωμα για παραχώρηση του Αυτοκεφάλου στην
Εκκλησία της Ουκρανίας. Η Ιεράρχες, επικυρώνοντας προηγούμενη απόφαση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, συμφώνησαν επίσης

να αναγνωρίσουν τ ο δικαίωμα του

Αρχιεπισκόπου Αθηνών να χειριστεί το θέμα της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της
Ουκρανίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει την
Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας- H Ιεραρχία επικύρωσε την απόφαση
της ΔΙΣ- Η αντίδραση από Κίεβο και Μόσχα
Με δεδομένο ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στην τοποθέτησή του στην έκτακτη
Ιεραρχία

εισηγήθηκε

«την

αναγνώριση

υπό

της

ημετέρας

Εκκλησίας

της

Αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της ανεξαρτήτου Δημοκρατίας της
Ουκρανίας» θεωρείται πλέον ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει την

Εκκλησία της Ουκρανίας και πλέον αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση,.
Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό πρωτόκολλο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

τις

επόμενες ημέρας θα αποστείλει στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ουκρανίας
Μητροπολίτης Κιέβου κ. Επιφάνιο το γράμμα που αποστέλλει κάθε Εκκλησία ως
απάντηση στην «ειρηνική επιστολή» με την οποία αναγγέλθηκε η εκλογή.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο να ανέβει στη Θεσσαλονίκη και να
συλλειτουργήσει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη το επόμενο Σάββατο στον Ιερό
Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα βρίσκεται στην συμπρωτεύουσα προσκεκλημένος
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Ανθίμου. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος έχει τεθεί
επικεφαλής της πρωτοβουλίας «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», που έχει στόχο να
αναδείξει το ιστορικό παρελθόν της πόλης στην κατεύθυνση της ιστορικής
αξιοποίησής του.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. κ. Βαρθολομαίος θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας
Αχειροποιήτου και θα παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν στην Ροτόντα,
στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αλλά και στο Επταπύργιο, όπου μετά από
πρόσκληση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, θα τελέσει τα
θυρανοίξια του Αγίου Ελευθερίου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Άγιο Όρος
Εν συνεχεία θα πραγματοποιήσει προσκυνηματική επίσκεψη (19-22 Οκτωβρίου
2019) στο Άγιον Όρος .
Πρόκειται για την έβδομη κατά σειρά επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην
αθωνική πολιτεία και την πρώτη με την ιδιότητά του αυτή στην Ιερά Μεγίστη
Μονή Βατοπαιδίου, στην οποία θα βρεθεί την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου.
Η επίσημη υποδοχή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και την συνοδεία του, θα γίνει
από τον Πρωτοεπιστάτη, γέροντα Συμεών της Μονής Διονυσίου και τα μέλη της
Ιεράς Κοινότητας – τους ηγούμενους και τους αντιπροσώπους των 20 Μονών – το
απόγευμα του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος, η οποία
γιορτάζει τα 200 χρόνια από την έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης του νέου
καθολικού της.
Ο Πατριάρχης θα διανυκτερεύσει στην Μονή Ξενοφώντος και την Κυριακή 20

Οκτωβρίου θα προστεί της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.
Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Καρυές, όπου θα προσκυνήσει στο Ναό του
Πρωτάτου την εφέστιο εικόνα του Αγίου Όρους την Παναγία «Άγιον Εστί», θα
επισκεφθεί το κονάκι της Μονής Εσφιγμένου, τις Σκήτες του Αγίου Παντελεήμονος
της Μονής Κουτλουμουσίου, Προφήτου Ηλιού της Μονής Παντοκράτορος και Αγίου
Ανδρέου (Σεράι). Επιπλέον, στις Καρυές, θα επισκεφθεί την Αθωνιάδα Σχολή και θα
μιλήσει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

