Ierarhi greci au coslujit cu
schismatici ucrainieni la Salonic
În scopul de a dezvolta relații mai strânse cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Grecești,
o delegație a „Bisericii Ortodoxe din Ucraina” schismatică (BOU), a vizitat
Salonicul la sfârșitul lunii iulie.
Patriarhul Bartolomeu, Primatul BOU, „Mitropolitul” Epifanie Dumenko și alții au
spus în repetate rânduri, că se așteaptă ca Biserica Ortodoxă Greacă să fie prima
Biserică care să recunoască oficial BOU, ca o Biserică canonică și autocefală. Deși
nici Sinodul Episcopilor, nici Sfântul Sinod al Bisericii Greciei nu au luat o decizie
oficială în acest sens, o serie de ierarhi greci au considerat ca pot cosluji cu
schismaticii, comportându-se ca și cum comuniunea ar fi fost deja stabilită, după
cum a informat OrthoChristian, luni.
O știre cu privire la vizita delegației din 25-26 iulie a fost publicată de site-ul
oficial al BOU și de outlet-ul grecesc Sinodul Panorthodox, care dezvăluie că mai
mulți ierarhi ai Bisericii Greciei au coslujit anticanonic cu Ucrainienii schismatici.
Delegația ucraineană a fost formată din „Arhiepiscopul” Gherman (Semanchuk)
din Cernăuți și Khotyn și doi protopopi. Pe 25 iulie, aceștia au vizitat Mănăstirea
Stavropeghială a Patriarhiei Constantinopolului, Schimbarea la Față (Vlatadon)
din Salonic, al cărui stareț este Episcopul Vicar Nikiforos de Amorion.
„Arhiepiscopul” Gherman a slujit Sfânta Liturghie în mănăstire, slujbă la care au
participat reprezentanți ai consulatului ucrainean din Salonic și ucraineni care
locuiesc în Grecia.
La sfârșitul slujbei, delegația BOU s-a întâlnit cu Mitropolitul Barnaba din
Neapolis și Stavroupolis, o eparhie a Țărilor Noi, care intră sub jurisdicția
Patriarhiei Constantinopolului, fiind practic administrată ca parte a Bisericii
Grecești. Împreună, au discutat probleme legate de recunoașterea BOU de către
celelalte Biserici Locale.
Până în prezent, Patriarhia Constantinopolului este singura Biserică locală care a
recunoscut BOU.

Ulterior, delegația s-a întâlnit cu mitropolitul Anthimos de la Salonic, care i-a
asigurat pe reprezentanții BOU de sprijinul său permanent, în scopul de a
impulsiona, recunoașterea BOU de către Biserica Greacă.
Schismaticii au vizitat apoi Biserica Sf. Dimitrie și Biserica Sf. Sofia și au facut o
slujbă de pomenire la mormântul Mitropolitului Panteleimon (Chrysofakis) din
Salonic (+ 2003).
Seara, au participat la Vecernie, la invitația Mitropolitului Justin de Nea Krini și
Kalamaria, o Eparhie Greacă a Constantinopolului și după aceea au servit cina
împreună cu Mitropolitul Justin.
A doua zi, delegația schismatică a vizitat Mitropolia Langadas pentru a se închina
la moaștele Sfintei Mucenițe Parascheva și a sluji Sfânta Liturghie cu ierarhi din
partea Patriarhiei Constantinopolului și a Bisericii Greciei.
Liturghia a fost condusă de Mitropolitul Panteleimon din Veria, Naoussa și
Kampania, cu conslujirea mitropolitului Ioannis din Langadas, Liti și Rentina, a
Episcopului Kallinikos din Arta, Episcopul Chrysostomos din Trikki și Stagoi,
„Arhiepiscopul” Gherman al BOU și alții .
Episcopii Kallinikos și Chrysostomos aparțin exclusiv Bisericii Ortodoxe Grecești,
și cu toate acestea, ei au conslujit Sfânta Liturghie cu un „ierarh” cu care Biserica
Greacă nu are comuniune euharistică.
La sfarșitul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Ioannis a remarcat că a fost o mare
onoare pentru el să slujească împreună cu ierarhul BOU. Mitropolitul Ioannis a
slujit din nou cu schismaticii ucraineni câteva zile mai târziu, pe 28 iulie,
sărbătoarea Sfântului Vladimir cel Mare, de la Kiev.
„Mitropolitul” Epifanie Dumenko a declarat atunci că prin coslujirea sa, Biserica
Greacă a recunoscut de facto BOU, afirmație la care Mitropolia de Langadas a
răspuns printr-o declarație în care se arăta că Mitropolitul Ioannis a decis să
coslujească în „capacitatea sa academică” ca profesor de teologie la Universitatea
Uzhgorod din Ucraina de Vest, și nu ca reprezentant oficial al Bisericii Greciei.
În plus, în decembrie, Mitropolitul pensionar Chrysostomos din Zakynthos
(Biserica Greacă) a semănat confuzia în rândul credincioșilor când a modificat
textul Liturghiei pentru a-l sărbători pe „Mitropolitul” Epifanie Dumenko ca

primat al BOU, în ciuda faptului că, după cum s-a menționat, Biserica Greacă nu
este în comuniune cu BOU și, în ciuda faptului că doar primații pomenesc alți
Întâistătători.
În mai, un arhimandrit aparținând Mitropoliei Demetrias și Almyros a fost
transferat în cadrul BOU schismatice și a fost hirotonit ca „episcop” pentru
aceasta. Probabil a fost eliberat din funcție de către Mitropolitul Ignatie, deși
canonic este imposibil să eliberezi din funcție un cleric și să-l transferi într-o
biserică nerecunoscută cu care nu există Comuniune Euharistică.
Ulterior, Mitropolitul Ignatie a inițiat un program de pregătire de vară, pentru
seminariștii din BOU schismatică, găzduit de Academia de Studii Teologice Volos
din eparhia sa.
Deși inițial era de așteptat ca Sinodul Episcopilor Greci, să discute problema
ucraineană în viitoarea sesiune din octombrie, în acest moment aceasta, nu se
află pe ordinea de zi.
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