„Nu înțelegeți că suntem sclavi ai
Bisericii Fanarului?”
COMISIA SINODALĂ PE PROBLEMELE DIN UCRAINA A BISERICII GRECEȘTI
PROPUNE RECUNOAȘTEREA SCHISMATICILOR UCRAINIENI, DECLARĂ
MEDIA DIN GRECIA
Atena, 5 iunie 2019
Biserica Greciei nu a făcut declarații și nu a luat decizii oficiale cu privire la
actuala criză a Bisericii ucrainene. În luna ianuarie, Sfântul Sinod a hotărât să
trimită această chestiune pentru dezbaterea pe larg la Consiliul Episcopilor,
alcătuit din toți ierarhii Bisericii Grecești, iar în martie a creat două comisii, una
pe probleme dogmatice și canonice, cealaltă pe probleme inter-ortodoxe și
relațiile inter-creștine, pentru studierea aprofundata a problematicii pentru a
putea transmite recomandările lor întregului episcopat al Bisericii.
Potrivit unui raport publicat astăzi la vimaorthodoxias.gr, comisiile au hotărât să
propună Bisericii Grecești să recunoască oficial așa-numita „Biserică ortodoxă a
Ucrainei” (BOU) ca o biserică canonică și autocefală.
Potrivit raportului, cele două comisii s-au întâlnit la 23 mai, iar propunerea
rezultată este acum în mâinile Mitropolitului Damaskinos de Didimoteixon și
Orestias, președintele Comitetului pentru probleme canonice, care îl va transmite
Sfântului Sinod .
Argumentele ridicate în scrisorile Preafericitului Părinte Arhiepiscopul Anastasie
al Albaniei către Patriarhul Bartolomeu, nu au fost discutate. Pro-fanarioții susțin
că tomosul de autocefalie din 1850 acordat Bisericii Greciei și actuala constituție
a Greciei impun Bisericii Greciei să accepte fără îndoială deciziile Patriarhiei
Constantinopolului. Cu toate acestea, documentele nu stipulează astfel de
condiții, afirmă vimaorthodoxias.
Un membru al comisiei a amenințat că Constantinopolul va profita de „Țările
Noi”, dacă Biserica Greciei nu recunoaște BOU, determinând un alt membru să
exclame: „Nu înțelegeți că suntem sclavi ai Bisericii Fanarului?” Țările Noi
constituie mai multe metropole ale Patriarhiei Constantinopolului, care sunt
administrate de facto ca parte a Bisericii Greciei.

Membrii comisiei au renunțat la toate argumentele aduse și au convenit să trimită
o propunere pozitivă în acest sens, ierarhiei bisericești. Preafericitul Părinte
Arhiepiscop Ieronymos a fost de acord cu poziția Patriarhului Bartolomeu la
întâlnirea recentă din Atena.
Chiar înainte de întâlnirea cu Patriarhul Bartolomeu, Arhiepiscopul Ieronymos s-a
întâlnit cu Preafericitul Arhiepiscop Chrysostomos din Cipru, care a subliniat că
orice acțiune unilaterală a oricărei Biserici ar fi o greșeală, care doar agravează
diviziunea de astăzi în Biserică .
Greek Church’s Synodal commissions on Ukraine propose recognizing Ukrainian
schismatics, Greek media reports

