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Τέλος και στα προσκυνηματικά ταξίδια

Στα άκρα οδηγείται η «ιερή» κόντρα του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης με το Πατριαρχείο της Μ

Παράλληλα η αναγνώριση του Αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας και από την Εκκλησία της Ε

Η αρχή έγινε από τη σημερινή Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη
Μόσχα, κατά την οποία ο Πατριάρχης Κύριλλος δεν μνημόνευσε τον προκαθήμενο της
Εκκλησίας της Ελλάδος. Η εν λόγω ενέργεια του Πατριαρχείου Μόσχας αναμεταδόθηκε από
το σύνολο των ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων, τα οποία έκαναν λόγο για σφοδρά
αντίποινα.

Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων είχε προηγουμένως φροντίσει να κάνει
γνωστό ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία σταματάει την κοινωνία της Ευχαριστίας με τον
επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ο ίδιος είχε τονίσει ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα διατηρούσε την κοινωνία με
εκείνους που δεν αναγνωρίζουν το ουκρανικό σχίσμα.

Και «μαύρη λίστα» ελληνικών Μητροπόλεων από τη Μόσχα: Τέλος στα προσκυνηματικά
ταξίδια

Τα ρωσικά «αντίποινα», δε, δεν σταματούν εδώ. Μόλις χθες, Σάββατο, το philenews.com
έγραψε ότι το κέντρο προσκυνημάτων του Πατριαρχείου της Μόσχας συνέταξε λίστα
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επισκοπών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που δεν συστήνονται από την Ρωσική
Ορθόδοξη Εκκλησία για επίσκεψη.

Η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είχε δηλώσει προ ημερών ότι δεν θα
ευλογήσει προσκυνηματικά ταξίδια σε εκείνες τις επισκοπές της Εκκλησίας της Ελλάδος,
των οποίων οι επίσκοποι θα εισέλθουν σε λειτουργική κοινωνία με τους εκπροσώπους της
«νέας εκκλησίας» της Ουκρανίας.

Το Κέντρο Προσκυνημάτων του Πατριαρχείου της Μόσχας εξήγησε ότι για την ώρα
υπάρχουν έξι τέτοιες επισκοπές: η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά,
η Ιερά Μητρόπολη Βέροιας, η Ιερά Μητρόπολη Άρτας, η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης, με κέντρο
τα Τρίκαλα και η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, με κέντρο τον Βόλο.

Την ίδια ώρα οι προσκυνητές μπορούν να επισκέπτονται τον Άρειο Πάγο, μέρος από το
οποίο απηύθυνε το κήρυγμά του ο Απόστολος Παύλος, καθώς δεν βρίσκεται σε
εκκλησιαστική κατοχή, αλλά ανήκει στην Ακρόπολη και θεωρείται μουσειακή περιοχή.

Το Πατριαρχείο Μόσχας επέλεξε τις συγκεκριμένες εκκλησιαστικές επαρχίες με το εξής
σκεπτικό: ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναγνώρισε τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο, ενώ
οι Επίσκοποι των άλλων πέντε Μητροπόλεων συλλειτούργησαν με ιερωμένους της
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Pronews, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3/11/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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