Episcopul grec, care a slujit „în
calitatea sa academică” cu
schismaticii ucraineni, nu a
reprezentat Biserica Greciei
Ierarhul grec care a coslujit cu schismaticii ucraineni la Kiev, duminică, a făcut-o
„în calitatea sa academică”, ca profesor de teologie la Universitatea Uzhgorod din
vestul Ucrainei și nu ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe din Grecia, aflăm dintrun comunicat de presă al Mitropoliei din Langadas, publicat ieri pe Romfea.
În timp ce „mitropolitul” Epifanie Dumenko, primatul schismatic al „Bisericii
Ortodoxe din Ucraina” (BOU), a declarat, că participarea mitropolitului Ioannis
din Langadas la Sfânta Liturghie oficiată cu ocazia cinstirii Sf. Vladimir, înseamnă
Biserica Greacă, care ar fi recunoscut de facto BOU, Mitropolitul Ioannis din
Langadas respinge această declarație.
„Nu am fost prezent ca reprezentant al Bisericii Grecești, care, după cum se știe,
nu a ajuns la un acord cu privire la problema recunoașterii [BOU]”, se arată în
comunicat.
Mai mult, așa cum a raportat ieri OrthoChristian, Langadas se numără printre
Eparhiile, care aparțin de „Țările noi” din nordul Greciei, care sunt administrate
ca parte a Bisericii Grecești, dar sunt subordonate oficial Patriarhiei
Constantinopolului, care este singura Biserică Locală care a recunoscut BOU, ca
BO.
Patriarhia Constantinopolului și BOU schismatică așteaptă cu nerăbdare
recunoașterea acesteia din urmă de către Biserica Greacă. Atât „Mitropolitul”
Epifanie, cât și Patriarhul Bartolomeu au declarat public de nenumărate ori că
Biserica Greacă va fi prima care va intra în comuniune cu schismaticii, deși
ierarhii Bisericii Grecești încă nu au abordat în mod deschis problema.
Epifanie a făcut o călătorie surpriză la Istanbul în iunie, pentru a-l sărbători pe
Patriarhul Bartolomeu, cu ocazia zilei numelui său și pentru a-l întâlni pe
Preafericitul Părinte Arhiepiscop Ieronymos, primatul Bisericii Grecești.

Arhiepiscopul Ieronymos nu se aștepta să-l întâlnească pe Mitropolitul schismatic
Epifanie și, deși cei doi au participat la aceeași slujbă a Vecerniei, nu au slujit
împreună.
La 26 mai, Arhimandritul Epifanie (Dimitriou), fost cleric al Eparhiei Demetrias și
Almyros al Bisericii Ortodoxe Grecești, a fost hirotonit ca „episcop” pentru BOU
schismatică. A fost eliberat din funcție de către ierarhul său, Înaltpreasfințitul
Mitropolit Ingatius din Demetrias și Almyros al Bisericii Ortodoxe Grecești.
Mitropolia nu a răspuns la întrebările adresate de OrthoChristian cu privire la
aceste informații.
Deși anterior era de așteptat ca Sinodul Episcopilor Greci să ia în considerare
problema ucraineană la viitoarea sesiune din octombrie, aceasta nu se regăsește
pe ordinea de zi.
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