Δελτίο №1
Σχετικά µε παραβίαση των δικαιωµάτων των ενοριτών και των
κληρικών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την περίοδο από
25.01.2019 έως 04.04.2019
Αρχίζοντας από τις 6 Ιανουαρίου 2019, µετά τη δηµιουργία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU) και την απόδοση του Τόµου Αυτοκεφαλίας εκ µέρους του
Οικουµενικόυ Πατριαρχείου (Κωνσταντινουπόλεως) στην Ουκρανία αναπτύχθηκε η
ανήκουστη κάµπανια εναντίων των ενοριτών και των κληρικών της Τοπικής Ουκρανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας (UOC).
Στο πλαίσιο αυτής της καµπάνιας οι εκπρόσωποι των ουκρανικών κρατικών αρχών
πραγµατοποιούν ανοικτή προπαγάνδα για τη λεγόµενη "µετάβαση" των ουκρανικών
θρησκευτικών κοινοτήτων της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην OCU, ασκούν
µεγάλη και βίαιη πίεση στους κληρικούς και ενορίτες της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, βοηθάνε τις οµάδες ριζοσπαστικών "ακτιβιστών" για να αρπάξουν τους ναούς
της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και να περιγράψουν την περιουσία τους, επιθυµούν
να αλλάξουν την εθνική νοµοθεσία, παραβιάζοντας το Σύνταγµα της Ουκρανίας και τα
θεµελιώδη δικαιώµατα των πιστών.
Σκοπός του παρόντος Δελτίου είναι να ενηµερώνει τους κληρικούς και ενορίτες
των άλλων Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους εκπροσώπους της κρατικής εξουσίας στο
εξωτερικό, ΜΜΕ, τους οργανισµούς ανθρωπίνων δικαιωµάτων για πιο καταφανείς
περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωµάτων των ενοριτών και των κληρικών της UOC
στην Ουκρανία και άµεση παρέµβαση της ουκρανικής κρατικής εξουσίας στις
υποθέσεις της Εκκλησίας.

Κατά την περίοδο από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 4 Απριλίου 2019 έχουν καταγραφτεί
και επιβεβαιωθεί πολλές περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης των δικαιωµάτων των ενοριτών
και των κληρικών της UOC στην Ουκρανία.

1. Πραγµατικές πληροφορίες σχετικά µε την κατάσχεση των ναών και άλλες
περιπτώσεις χρήσης της βίαιης πίεσης στους ενορίτες της UOC µε σκοπό την
αναγκαστική µετάβαση των ναών και θρησκευτικών κοινοτήτων στη δικαιοδοσία της
"OCU".
• Στις 16 Ιανουαρίου 2019 στο χωριό Shandrovets της περιφέρειας Turka της
περιοχής Lviv στο σπίτι του εφηµερίου του ναού Αρχάγγελου Μιχαήλ πρωθιερέα
Iliya Uruskyi εισορµούσαν οι "ακτιβιστές" υπό την ηγεσία του A. Popyl, του
προέδρου του χωριού Shandrovets. Έχοντας σπάσει την πόρτα και απαιτώντας τα
κλειδιά για το ναό, αυτοί οι "ακτιβιστές" απείλησαν τον ιερέα και πήγαν στο ναό για
να κόψουν τις κλειδαριές στις πόρτες. Οι "ακτιβιστές" εξήγησαν τις επιθετικές
ενέργειές τους από τα αποτελέσµατα της συνάντησης της εδαφικής κοινότητας για
τη µετάβαση της ενορίας στην "OCU", στην οποία δεν προσκλήθηκαν ούτε ο
εφηµέριος, ούτε οι ενορίτες της εκκλησίας προς τιµήν του Αρχάγγελου Μιχαήλ.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/01/16/na-lvivshhini-ochilniki-miscevojivladi-u-suprovodi-policiji-zaxopili-xram-upc-u-s-shandrovec/

• Στις 16 Ιανουαρίου 2019 στο χωριό Olenivka της περιοχής Chernihiv υπό την
ηγεσία του επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης, µε την
υποστήριξη των ριζοσπαστικών "ακτιβιστών" και τη σιωπηρή συναίνεση της
αστυνοµίας, κατελήφθει ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος της UOC. Η
θρησκευτική κοινότητα του ναού ήθελε να παραµείνει στην UOC.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/01/20/povernit-nash-xram-zhiteli-solenivka-na-chernigivshhini-vimagayut-vid-vladi-povernuti-xram-video/

• Στις 18 Ιανουαρίου 2019 στο χωριό Pokhovka της περιοχής Ivano-Frankivsk µε
τη συµµετοχή των αξιοµατούχων κατελήφθει ο ναός του Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου της UOC. Οι υποστηρικτές της "OCU" έσπασαν τις πόρτες του ναού τη
νύχτα, αντικατέστησαν τις κλειδαριές και σφράγισαν το ναό. Πριν
πραγµατοποιήθηκε η συνέλευση από τον πρόεδρο του χωριού Mykolay
Ostapchuk χωρίς τη συµµετοχή του πρωθιερέα Volodymyr Shuvar και της
πλειοψηφίας των ενοριτών του ναού αυτού.
Δείτε περισσότερα:http://news.church.ua/2019/01/22/u-s-poxivka-na-prikarpatti-zauchastyu-chinovnikiv-buv-zaxoplenij-xram-upc-video-onovleno/

• Στις 19 Ιανουαρίου 2019 στη γιορτή των Θεοφανείων στο χωριό Brailov της
περιοχής Vinnytsia ο πρόεδρος του χωριού V. D. Resydent συνοδευόµενος από
εκπροσώπους της "OCU" προσπάθησε να διεκόψει την ακολουθία του Μεγάλου
Αγιασµού, η οποία εκτελέστηκε από έναν κληρικό της UOC. Ο επικεφαλής του
χωριού απείλησε και προσέλαβε τον ιερέα και προκάλεσε αγανάκτηση µεταξύ των
µελών της τοπικής ορθόδοξης κοινότητας.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/01/20/na-vinnichchini-selishhnij-golovanamagavsya-zirvati-velike-osvyachennya-vodi-vigukuyuchi-obrazi-na-adresusvyashhenikiv-upc/

• Στις 23 Ιανουαρίου 2019 στο χωριό Pysarivka της περιοχής Vinnytsia υπό την
ηγεσία του προέδρου του χωριού Naumenko D. χωρίς τη συµµετοχή µελών της
τοπικής θρησκευτικής κοινότητας έγινε η προσπάθεια να µεταφερθεί ο ναός της
Αγίας Σκέπης της UOC στην «OCU». Ο πρόεδρος του χωριού προσπάθησε να
εµποδίσει τον εφηµέριο και τους ενορίτες του ναού της Αγίας Σκέπης να
συµµετάσχουν στη συνέλευση.

Δείτε περισσότερα:http://vinnytsia.church.ua/2019/01/24/u-pisarivci-ne-vdalos-provestizbori-teritorialnoji-gromadi-z-golosuvannyam-na-korist-pcu/

• Στις 25 Ιανουαρίου 2019 υπό την προεδρία του εφηµερείου του ναού της Αγίας
Σκέπης της UOC του χωριού Kovpyta της περιφέρειας Chernihiv της περιοχής
Chernihiv πρωθιερέα Taras Svistun πραγµατοποιήθηκε µια συνέλευση της
θρησκευτικής κοινότητας του ναού, η οποία ψήφισε για να παραµείνει υπό την
δικαιοδοσία της UOC. Την επόµενη µέρα, 26 Ιανουαρίου, µε τη βοήθεια του
αναπληρωτή επικεφαλής της περιφέρειας Chernihiv Volodymyr Polishchuk, οι
εκπρόσωποι της UOC-KP και οι ριζοσπαστικές "ακτιβιστές" πραγµατοποιήθηκαν
µια συνέλευση της τοπικής εδαφικής κοινότητας του χωριού µε στόχο τη µετάβαση
της ενορίας στην "OCU", στην οποία ήταν παρόντες µόνο 72 άτοµα από 1400
κατοίκους του Kovpyta.
Δείτε περισσότερα: http://orthodox.com.ua/novosti/%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81
%

D

0

%

B

A

%

D

0

%

B

E

%

D

0

%

B

9

-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B
8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC

• Στις 26 Ιανουαρίου µετά από ώρες απειλών και πιέσεων στους ενορίτες και τον
εφηµέριο του ιερού ναού Αγίου Νικολάου στο χωριό Nichohivka της περιφέρειας
Manevtsi της περιοχής Volyn οι πολιτικοί ακτιβιστές υπό την ηγεσία του
προέδρου του χωριού F. S. Svytach και του κοσµήτορα της UOC του
Πατριαρχείου Κιέβου Andriy Zakydalskyi ανάγκασαν τον εφηµέριο του ναού
Taras Bernyk να παραδώσει τα κλειδιά από τον ναό. Η αστυνοµία παρατηρούσε και
δεν αντιδρούσε καθόλου σε παράνοµες ενέργειες και αιτήµατα για βοήθεια από τον
ιερέα.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/01/27/na-volini-popri-zaxoplennyaxramu-religijna-gromada-s-nichogivka-zalishajetsya-virnoyu-upc/

• Στις 27 Ιανουαρίου 2019 οι επιθετικοί εκπρόσωποι της «OCU» και οι πολιτικοί
«ακτιβιστές» µε επικεφαλής του τµήµατος παροχής βοήθειας στα µέληATO της
περιφερειακής κρατικής διοίκησης της πόλεως Vinnytsia Andriy Grachov
διοργάνωσαν συνέλευση της εδαφικής κοινότητας του χωριού Luka-Meleshkiv
της περιοχής Vinnytsia µε στόχο τη µετάβαση του ιερού ναού της
Μεταµορφώσεως του Σωτήρας της UOC στην OCU. Οι διοργανωτές της
συνέλευσης χρησιµοποίησαν βία για να εµποδίσουν στα µέλη της θρησκευτικής
κοινότητας (ενορίας) του ιερού ναού της Μεταµορφώσεως του Σωτήρας να
υποστηρίξουν την ενορία στη δικαιοδοσία της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Δείτε περισσότερα: http://vinnytsia.church.ua/2019/01/27/zvernennya-religijnoji-gromadisela-luka-meleshkivska-vinnickogo-rajonu/

• Στις 28 Ιανουαρίου 2019 στο πλαίσιο των επαναλαµβανόµενων περιπτώσεων
παραβίασης των δικαιωµάτων των πιστών το περιφερειακό αστυνοµικό τµήµα
της Vinnytsia εξέδωσε εξήγηση στις τοπικές αρχές (στα χωριά) σχετικά µε την
παράνοµη µετάβαση των κοινοτήτων της UOC στην «OCU», συγκαλώντας
συνελεύσεις των τοπικών κοινοτήτων.
Δείτε περισσότερα: https://vn.npu.gov.ua/news/Informacziya/ofIczIjno-zvernennya-doorganiv-misczevogo-samovryaduvannya

• Στις 30 Ιανουαρίου 2019 µε την ενεργό συµµετοχή του δήµαρχου
MogilivPodilskyi, P. P. Brovka έγινε η έφοδος του ναού της UOC. Ο δήµαρχος
της πόλης, σε αντίθεση µε την επιθυµία της θρησκευτικής κοινότητας να παραµείνει
στην UOC, ψήφισε για τη µετάβαση στην OCU, συγκαλώντας εδαφική κοινότητα
και αγνοώντας εντελώς τη φωνή τις ψύφους των πιστών της UOC.
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=fJsnwnLd9c4&feature=youtu.be

• Την 1η Φεβρουαρίου 2019 µια οµάδα πολιτικών "ακτιβιστών" και οπαδών της
"OCU" στο χωριό Telchi της περιφέρειας Manevtsi της περιοχής Volyn
παρουσία της αστυνοµίας έκοψε τις κλειδαριές του ναού Τριών Ιεραρχών παρά τις
αντιρρήσεις του εφηµερίου της τοπικής κοινότητας της UOC. Στη σκηνή του
εγκλήµατος ήταν ο συγγενής του προέδρου του χωριού αναπληρωτής επικεφαλής
του αστυνοµικού τµήµατος Manevtsi. Πριν ξεσπάσουν τις κλειδαριές
πραγµατοποιήθηκε η ψήφιση από τους υποστηρικτές της "OCU", στην οποία τα
µέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας δεν ήταν παρόντα.
Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/02/01/prixilniki-pcu-v-prisutnostipoliciji-zrizali-zamki-na-xrami-trox-svyatiteliv-upc-v-seli-telchi/?
fbclid=IwAR1iYwe9eXSeKjwnff1qIX0R46KyTsgQXBpBdk2Xxi-7NOOq5TA1iHfK-CI
Β ί ν τ ε ο : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / o l e g . t o c h i n s k y / v i d e o s / v b .
100006620505466/2334250703472257/?type=2&video_source=user_video_tab

• Τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου προς την 1η Φεβρουαρίου άγνωστοι άνθρωποι
ξήλωσαν τους µεντεσέδες της πόρτας της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στο χωριό
Bohorodchany και έκλεψαν εκκλησιαστική περιουσία. Μετά από αυτό, οι
κακούργοι αντικατέστησαν όλες τις κλειδαριές στις πόρτες του ναού και δεν
επέτρεψαν τους πιστούς στον τόπο λατρείας. Οι εκπρόσωποι του συµβουλίου του
χωριού και της τοπικής αστυνοµίας αρνήθηκαν να διερευνήσουν το αδίκηµα και
εσφράγισαν τις πόρτες του ναού. Ως αποτέλεσµα, ο εφηµέριος της κοινότητας
π.Volodymyr Shuvar και οι ενορίτες της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας
αναγκάστηκαν να προσευχηθούν στο ύπαιθρο.
Δείτε περισσότερα: http://ivano-frankivsk.church.ua/2019/02/01/za-dopomogoyu-vladividbuvajetsya-zaxoplennya-svyato-trojickogo-xramu-bogorodchan/
Βίντεο: https://youtu.be/0WvfpSREOpo

• Οι εκπρόσωποι των τοπικών κυβερνήσεων στο χωριό Mykhaylivka της
περιφέρειας Sarata της περιοχής Odessa µε τη συµµετοχή του επικεφαλής της

περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Sarata Anton Lobanov και των
βουλευτών του συµβουλίου του χωριού προσπάθησαν, παραβιάζοντας τους
νόµους της Ουκρανίας και µην λάβοντας υπόψη τις γνώµες µελών της
θρησκευτικής κοινότητας, να πραγµατοποιήσουν συνέλευση της εδαφικής
κοινότητας µε σκοπό τη µετέβαση της ενορίας στην "OCU".
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/01/protipravni-diji-shhodo-religijnixgromad-upc-na-volini-frankivshhini-ta-odesi-video/

• Στις 3 Φεβρουαρίου 2019 οι υποστηρικτές της "OCU" έκαναν καυγά στον ναό της
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στο χωριό Hnizdychne της περιφέρειας Zbarazh
της περιοχής Ternopil. Ο πρωθιερέας Stefan Balan, εφηµέριος της θρησκευτικής
κοινότητας της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας χτυπήθηκε από υποστηρικτές της "OCU" µε κόκκινες µαύρες λωρίδες
στα µανίκια. Φτάνοντας στη σκηνή, ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου
και οι εκπρόσωποι της αστυνοµίας πήραν την πλευρά των υποκινητών του καυγά.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/03/prixilniki-pcu-ta-policiya-pobilinastoyatelya-xramu-upc-v-s-gnezdichne-na-ternopilshhini/

https://youtu.be/

J4M4pIqRmLw

• Στις 3 Φεβρουαρίου 2019 οι υποστηρικτές της "OCU" στο χωριό Urvenna της
περιφέρειας Zdolbuniv δεν επέτρεψαν στον εφηµέριο του ναού της Παναγίας του
Καζάν Andrei Ostapyuk να πραγµατοποιήσει Θεία Λειτουργία της Κυριακής αφού
προηγουµένως είχε πραγµατοποιήσει παράνοµη συνάντηση της εδαφικής
κοινότητας σχετικά µε την µετάβαση της εκκλησίας στην δικαιοδοσία της
«OCU» (η απόφαση εκδόθηκε χωρίς ενορίτες, µε µόνο 58 ψήφους, εκ των οποίων
οι 27 δεν είναι καν κάτοικοι του χωριού). Οι παράνοµες ενέργειες των
υποστηρικτών της «OCU» υποστηρίχθηκαν δηµόσια από τον πρόεδρο της τοπικής
κρατικής διοίκησης της Zdolbuniv Serhiy Kondrachuk, επίσης µε άµεσες
προσβολές στους κληρικούς και ενορίτες του UOC στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε περισσοτερα: http://rivne.church.ua/2019/02/04/prixilniki-pcu-u-survennazdolbunivskogo-rajonu-nedopustili-svyashhenika-zvershiti-bogosluzhinnya-uxramyakogo-vin-je-nastoyatelem/

• Ο ιερέας της περιοχής Yasinya της επαρχίας του Khust της UOC Vitaliy Kremen,
έλαβε προσβολές και απειλές σχετικά µε ενδεχοµένη απαγωγή του γιού του από
επιδροµείς και υποστηρικτές της OCU υπό την ηγεσία του λεγόµενου «ιεράρχη» της
OCU Barsanophiy (Rudnik) "που κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου στο χωριό Yasinya της περιοχής Khust.
Δείτε περισσότερα: https://pershij.com.ua/na-zakarpatti-natsionalistypohrozhuiutsviashchenykovi-upts-vykradenniam-syna/

• Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 µια οµάδα άγνωστων ανθρώπων χωρίς άδεια εισήλθε στις
εγκαταστάσεις της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο
χωριό Bogorodchany. Η αστυνοµία αρνήθηκε να διερευνήσει το αδίκηµα και να
δώσει σχόλια στους ενορίτες και στους εκπροσώπους του Οργανισµού για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Η περιφερειακή κρατική διοίκηση
ανακοίνωσε ότι είχε αρχίσει απογραφή της περιουσίας της κοινότητας της UOC.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/05/nevidomi-proniknuli-vopechatanijxram-upc-v-smt-bogorodchani-na-frankivshhini-video/

• Στις 5 Φεβρουαρίου 2019, οι υποστηρικτές της "OCU" έκοψαν τις κλειδαριές στις
πόρτες του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδας του UOC στην πόλη Berestechko
και έκοψαν µέρος των θυρών του ναού µε αλυσοπρίονο. Μαζί µε τους παραβάτες,
οι πρώτοι που εισήλθαν στον καθεδρικό ναό ήταν ο πρόεδρος του δηµοτικού
συµβουλίου Valentina Zalevskaia και ο διοικητής του τοπικού τµήµατος του
Υπουργείου Επείγουσας Ανάγκης Ivan Pashyniuk. Όλα τα γεγονότα
παρακολουθήθηκαν από αστυνοµικούς που έφθασαν στο τόπο της παράβασης του

νόµου.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/04/pid-chas-molitovnogo%20stoyannya-bilya-zdolbunivskoji-rda-chinovnik-publichno-obraziv-viryan-video/

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής
στην εκκλησία της UOC στο χωριό Velimche της περιφέρειας Ratnov της
περιοχής Volyn, οι πολιτικοί "ακτιβιστές" πραγµατοποιούσαν παράνοµη
προπαγάνδα υπέρ της "OCU" υπό τη µορφή κοινωνιολογικής δηµοσκόπησης. Οι
ίδιοι οι "ακτιβιστές" παραδέχτηκαν στα µέλη της θρησκευτικής κοινότητας ότι
έλαβαν χρήµατα για αυτή τη "δηµοσκόπηση".
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/12/na-volini-v-xramax-upcproplacheni-studenti-pid-viglyadom-socopituvannya-provodili-agitaciyu-za-pcu/

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 τρεις "ιερείς" της UOC Πατριαρχείου Κιέβου µαζί µε
συνοδούς έφτασαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο χωριό Bolshye
Budishcha της περιφέρειας Dikansky της περιοχής Poltava και προσπάθησαν να
διεξάγουν την δεύτερη φορά την συνέλευση της θρησκευτικής κοινότητας για την
µετάβαση στην δικαιοδοσία της OCU γιατί στις 3 Φεβρουαρίου η κοινότητα έχει
ήδη ψηφίσει για τη διατήρηση στην δικαιοδοσία της UOC.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/12/sprostovano-chergovij-fejk-zmi-napoltavshhini-prixilniki-pcu-namagalisya-perevesti-gromadu-u-rozkol/

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 πολιτικοί "ακτιβιστές" µπλοκάρησαν την είσοδο και
διέκοψαν την κυρ θεία λειτουργεία στην εκκλησία του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ
στο χωριό Zadubrovka της περιφέρειας Zastavniv της περιοχής Chernivtsi.
Περίπου εκατό άνθρωποι αναγκάστηκαν να προσευχηθούν στο δρόµο κοντά στην
εκκλησία σε θερµοκρασία -5. Όλα αυτά συνέβησαν µπροστά από την αστυνοµία, η

οποία πήρε ουδέτερη θέση.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/11/na-bukovini-u-s-zadubrivkaprixilniki-pcu-zirvali-liturgiyu-v-xrami-upc-video/

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 στο χωριό Kulchin της περιφέρειας Kivertsi της
περιοχής Volyn, κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ουκρανίας, διεξάχθηκαν οι
αποκαλούµενες "συνεδριάσεις για τη µετάβαση στην OCU". Σύµφωνα µε τον ιερέα
της τοπικής Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Oleksandr Shmygal, τα µέλη της
θρησκευτικής κοινότητας δεν συµµετείχαν σε αυτές τις συνεδριάσεις και
αντιστάθηκαν στην τέτοια µετάβαση. Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 µετά από µια
διαρκή αντίθεση στην αυλή του ναού, οι υποστηρικτές της "µετάβασης στην OCU"
µπροστά από την αστυνοµία έκοψαν τα σφραγίσµατα από την είσοδο στην
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της UOC και έσπασαν την πόρτα.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/13/u-seli-kulchin-na-volini-rejderizrizali-dveri-z-xramu-upc-zirvavshi-policejski-pechatki-video/

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 οι ενορίτες του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας της
UOC της πόλεως Berestechko της περιοχής Volyn, συγκεντρώθηκαν για πρώτη
φορά στη Θεία Λειτουργία έξω από την εκκλησία τους. Μετά την αρπαγή του
κτηρίου της εκκλησίας από τους υποστηρικτές της «OCU» οι πιστοί αποφάσισαν να
µαζεύονται στο παρεκκλήσι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, το οποίο βρίσκεται
στο χωριό Stari, δίπλα στο Berestechko.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/11/100-parafiyan-zaxoplenogo-soboruv-berestechku-na-volini-molilisya-pid-vidkritim-nebom/

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 οι οπαδοί της «OCU» υπό την ηγεσία του πρώην
προέδρου του συλλογικού αγροκτήµατος V. Solonenko, ο οποίος δεν είναι

ενορίτης της εκκλησίας, πραγµατοποίησαν συνεδρίαση της εδαφικής κοινότητας
του χωριού Podgaytsy στην περιοχή Shumsk προκειµένου να µεταβαίνει η
θρησκευτική κοινότητα της UOC στην δικαιοδοσία της OCU. Οι µόνιµοι ενορίτες
του τοπικού ναού, οι οποίοι στις 9 Φεβρουαρίου ψήφισαν στην συνεδρίαση της
πραγµατικής θρησκευτικής κοινότητας για την διατήρηση της εκκλησίας υπό την
δικαιοδοσία της UOC, δεν προσκλήθηκαν σε αυτή τη συνέλευση.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/13/porozhni-cerkvi-pislya-perevodivu-pcu-na-ternopilshhini-prodovzhuyut-vidbirati-xrami-upc-video/

• Οι τοπικές αρχές στο χωριό Bogorodchany της περιοχής Ivano-Frankivsk
έκλεισαν την εκκλησία της Αγίας Τριάδας για ενορίτες και κληρικούς της UOC. Οι
ενορίτες του ναού µαζί µε τον εφηµέριο πρωθιερέα Volodymyr Shuvar
αναγκάστηκαν να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία µπροστά στην κλειστή εκκλησία
στις 12 Φεβρουαρίου 2019 ανήµερα της εορτής των Τριών Ιεραρχών του Αγίου
Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιωάννου του Χρυσόστοµου.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/13/parafiyani-upc-v-smt-bogorodchaniprodovzhuyut-molitovne-stoyannya-pid-zachinenim-xramom/

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, οι οπαδοί της OCU στο χωριό Kulchin της
περιφέρειας Kivertsy έκοψαν τις κλειδαριές του ναού και κατέλαβαν το κτίριο. Ως
αποτέλεσµα, στις 15 Φεβρουαρίου, την γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, η
κοινότητα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου αναγκάστηκε να συγκεντρωθεί για
εορταστική Θεία Λειτουργία στο σπίτι όπου µένει ο εφηµέριος της εκκλησίας π.
Oleksandr Shmygal.

Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/02/16/u-seli-kulchin-gromadazaxoplenogo-xramu-zibralas-na-molitvu-v-budinok-svyashhenika/

• Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ο πρόεδρος της περιφερειακής κρατικής διοίκησης
Poltava Valery Golovko σε µια ειδικά συγκαλυµµένη συνάντηση ζήτησε την των

θρησκευτικών κοινοτήτων του UOC που λειτουργούν στην περιοχή Poltava και
απείλησε ότι "εάν η εκκλησία δεν κάνει εκ νέου εγγραφή, θα χάσει το νοµικό της
πρόσωπο και δεν θα µπορέσει να λειτουργεί νόµιµα".
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/15/ochilnik-poltavskoji-oda-slidom-zachinovnikami-minkultu-manipulyuje-na-temi-perejmenuvannya-golova-yuridichnogoviddilu-upc/

• Στις 15 Φεβρουαρίου 2019, υποστηρικτές της "OCU" έκοψαν τις κλειδαριές µε
πριόνι και κατέλαβαν την εκκλησία της θρησκευτικής κοινότητας της UOC στο
χωριό Ozeryany στην περιοχή Lutsk. Κατά την είσοδο στην εκκλησία, οι
ακτιβιστές διενήργησαν µια "αναθεώρηση" της εκκλησιαστικής περιουσίας. Στην
συνάντηση ήταν παρών η αστυνοµία η οποία δεν αντέδρασε στις ενέργειες των
αρπαγών. Αυτά τα γεγονότα προηγήθηκαν από εδαφικές συνεδριάσεις για τη
"µετάβαση" στη νέα "OCU", στις οποίες δεν συµµετείχαν τα µέλη της τοπικής
θρησκευτικής κοινότητας, τα οποία προηγουµένως είχαν ψηφίσει για τη διατήρηση
στην δικαιοδοσίας της UOC.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/0/17/na-svyato-stritennya-rejderi-zaxopilita-spaplyuzhili-xram-upc-u-seli-ozeryani-na-volini/
Βίντεο: https://www.facebook.com/oleg.tochinsky/videos/2344761459087848/

• Η θρησκευτική κοινότητα της Εκκλησίας της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο χωριό
Mikhalcha στην περιοχή Bukovyna πραγµατοποίησε ενοριακές συνεδριάσεις,
κατά τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων αποφάσισε να παραµείνει
στη δικαιοδοσία της UOC. Οι υποστηρικτές της "OCU" αρνήθηκαν να
αναγνωρίσουν την απόφαση της θρησκευτικής κοινότητας και προσπάθησαν να
καταλάβουν το ναό. Οι ενορίτες της Εκκλησίας της Κοιµήσεως αναγκάστηκαν να
κάνουν την αδιάκοπη προσευχή και την συνεχή εφηµερία γύρω από το ναό.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/17/duxovna-nastanova-nastoyatelyaxramu-s-mixalcha-na-bukovini-do-pastvi-mi-zalishajemos-u-kanonichnij-cerkvi-yaka-

%20bula-je-i-bude-i-vorota-pekelni-ne-zdolayut-jiji-video/

• Στις 15 Φεβρουαρίου 2019, η τέταρτη κοινότητα του UOC στη περιοχή Bukovyna
ενορία προς τιµήν του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ του χωριού Zadubrovka
συµµετείχε σε 24ωρη στάση προσευχής για να σταµατήσει τους ριζοσπαστικές
υποστηρικτές της «OCU», οι οποίοι προσπαθούσαν να σπάσουν τις πύλες του ναού
και να µπουν στην εκκλησία.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/17/na-bukovini-vzhe-4-a-gromadaupc-doluchilasya-do-cilodobovogo-molitovnogo-stoyannya-u-viri/

• Στις 16 Φεβρουαρίου 2019, µια οµάδα πολιτικών «ακτιβιστών» έκοψαν τις
κλειδαριές από τις πόρτες της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου της UOC στο χωριό
Pisky της περιφέρειας Berestechko της περιοχής Volyn. Σύµφωνα µε µάρτυρες,
οι πιο ενεργοί ήταν ο διοικητής του τοπικού τµήµατος του υπουργείου έκτακτων
αναγκών Ivan Pashinyuk, ο οποίος µε αλυσοπρίονο έκοψε τις κλειδαριές στις
πόρτες του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο Berestechko, καθώς και ο
τοπικός «ιερέας της UOC Πατριαρχείου Κιέβου» Volodymyr Kurchyn.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/17/na-volini-vandali-z-pcuprodovzhuyut-zrizati-zamki-i-zaxoplyuvati-xrami-a-gromadi-upc-molyatsya-po%20budinkax%20/

• Στις 21 Φεβρουαρίου 2019 εκπρόσωποι της κρατικής διοίκησης του δήµου
Goshchany µαζί µε τον επικεφαλής του χωριού και περίπου 50 υποστηρικτές της
«OCU» ήρθαν στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης του χωριού Kurozvany µε
απαίτηση απογραφής και σφράγισαν παρανόµως τις πόρτες του ναού, κλείνοντας το
για ενορίτες.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/23/rivnenska-oda-stvoryuje-komisijidlya-opisu-majna-religijnix-gromad-upc-foto/

• Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 µια οµάδα υποστηρικτών της "OCU" µαζί µε τον
ηγούµενο µιας µονής του "Πατριαρχείου Κίεβου" στο Λούτσκ Νικοδήµο
έκοψαν τις κλειδαριές από τις πόρτες της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της UOC
στο χωριό Zhydychyn της περιφέρειας Kivertsy της περιοχής Volyn και την
κατέλαβαν, χρησιµοποιώντας φυσική δύναµη κατά των γυναικών - ενορίτισσες του
ναού. Μετά από αυτό, οι υποστηρικτές της «OCU» άρχισαν να «απογράφουν» την
εκκλησιαστική περιουσία. Ο ιερέας και οι ενορίτες της Εκκλησίας του Αγίου
Νικολάου αναγκάστηκαν να προσεύχονται στο σπίτι όπου µένει ο ιερέας.
Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/02/23/v-zhidichini-prixilniki-upc-kpz a x o p i l i - s v y a t o - m i k o l a j i v s k i j - x r a m - u p c / ?
fbclid=IwAR2YPXpV5rZW-7PXM3M0OeoEQyW9vB2vwjEI_r5jyaeffIffD1H9V5LbRel
Q

• Στις 23 Φεβρουαρίου 2019, µπροστά από την είσοδο του Ιερού Ναού του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου στο χωριό Kopytiv της περιφέρειας Korets της περιοχής
Rivne πραγµατοποιήθηκαν οι ενοριακές συνελεύσεις στις οποίες αποφασίστηκε η
διατήρηση στην δικαιοδοσίας της UOC. Ο εκπρόσωπος της περιφερειακής
κρατικής διοίκησης του Korets Sukhiy Pavlo αντιτάχθηκε ενεργά στις αποφάσεις
των συνεδριάσεων και έφερε µαζί του τους κατοίκους των γειτονικών χωριών και
τους προέτρεψε να κόψουν τις κλειδαριές και να αρπάξουν την εκκλησία µε βία.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/23/u-s-kopitiv-na-rivnenshhiniparafiyani-vidstoyali-svij-xram-zrizati-zamki-i-zaxopiti-cerkvu-pidburyuvav-chinovnik-zkoreckoji-rda/

• Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 οι υποστηρικτές της «OCU» διοργάνωσαν προβοκάτσιες
σε πέντε κατοικηµένα σηµεία της Επαρχίας Chernivtsi-Bukovynian. Έχουν

έρθεί οι «ακτιβιστές» µε αφίσες και µεγάφωνα προς τις αυτές θρησκευτικές
κοινότητες της UOC στο χωριό Tovtry και µετά οι "ακτιβιστές" προσπάθησαν να
εισέλθουν παράνοµα στον ναό.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/24/na-bukovini-prixilniki-pcuorganizuvali-provokaciji-u-5-ti-selax-reportazh-z-jeparxiji-onovleno/ https://
www.facebook.com/orthobuk/posts/585644198577230?tn=C-R

• Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 οι οπαδοί της «OCU» µπήκαν στο σπίτι του εφηµερίου
της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Kulchyn της περιφέρειας Kivertsi
π. Oleksandr Shmygal µε απειλές και απαίτηση να φύγει από το σπίτι όπου ζει και
εκτελεί προσωρινά ακολουθίες µετά την προηγούµενη κατάσχεση της εκκλησίας
του Αγίου Γεωργίου.
Βίντεο: https://youtu.be/_lrJCJ6OVpo

• Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 στο χωριό Novoyelyzavetivka της περοφέρειας
Shiryaevsk οι υποστηρικτές της «OCU» υπό την ηγεσία του γραµµατέα της
«µητρόπολης της OCU» Theodor Orubets έσπασαν κλειδαριές και προσπάθησαν
να καταλάβουν την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας της UOC.
Δείτε περισσότερα:https://spzh.news/ru/news/60384-v-novojelizavetovke-predstavitelipcu-srezali-zamki-na-khrame-upc

• Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 κοντά στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο
χωριό Berezhonka της περιοχής Chernivtsi οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου
Κιέβου και ριζοσπαστικοί ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν για να αναγκάσουν για
τη µετάβαση στην «OCU» και να εκφοβίσουν τους ενορίτες της εκκλησίας.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/25/u-xrami-de-sluzhiv-batko-

predstoyatelya-upc-kijivskomu-patriarxatu-ne-vdalosya-vlashtuvati-provokaciyu-video/

• Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 οι υποστηρικτές της

«OCU» κτύπησαν τις

ενορίτισσες της κοινότητας UOC προς τιµήν της Γεννήσεως της Παναγίας στο
χωριό Yasinya της περιφέρειας Rakhiv της περιοχή Transcarpathian, που
έφεραν στο χώρο του συµβουλίου του χωριού τα πρακτικά των συνεδριάσεων
της θρησκευτικής κοινότητας σχετικά µε την απόφαση να παραµείνουν στην
αγκαλιά της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο ξυλοδαρµός
πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη των τοπικών αρχών και µε τη σιωπηρή
συναίνεση της αστυνοµίας.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/27/na-zakarpatti-prixilniki-pcu-pobiliparafiyanok-miscevoji-parafiji-upc/

• Ένα βίντεο εµφανίστηκε στο διαδίκτυο σχετικά µε τον τρόπο που οι υποστηρικτές
της "OCU" εµπόδισαν στην εκτέλεση της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής στο
χωριό Buscha στην περιοχής Rivne και ο πρόεδρος της κρατικής διοίκησης του
Zdobuniv Serhiy Kondrachuk προσπάθησε να εισέλθει στην εκκλησία δήθεν για
καταγραφή.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ua/news/60400-glava-zdolbunovskoj-rga-ja-imejupravo-inventarizirovaty-imushhestvo-cerkvi

• Την 1η Μαρτίου 2019 ο πρόεδρος της περιφερειακής διοίκησης του Zdolbuniv
Serhiy Kondrachuk, χρησιµοποιώντας ένα λοστό, έσπασε τις πόρτες της
εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Buscha της περιφέρειας
Zdolbuniv της περιοχής Rivne και έβρισε τους κληρικούς και ενορίτες της UOC.
Δείτε περισσότερα: http://rivne.church.ua/2019/03/01/u-s-bushha-golova-zdolbunivskojirda-vilomav-cerkovni-dveri/

• Την 1η Μαρτίου 2019 περίπου δεκαπέντε «ακτιβιστές» µπλοκάρισαν το σπίτι
του εφηµερίου της θρησκευτικής κοινότητας της UOC στο χωριό Trybukhivtsi
Tribukhovtsy της περιφέρειαςBucha της περιοχής Ternopil π. Yaroslav Savka.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/01/na-ternopilshhini-15-aktivistivkijivskogo-patriarxatu-zablokuvali-budinok-svyashhenika-upc/#more-267404

• Την 1η Μαρτίου 2019 στο χωριό Kurozvany της περιφέρειας Goshcha της
περιοχής Rivne οι υπάλληλοι της κρατικής περιφερειακής διοίκησης Goshcha
χωρίς άδειες µε το πρόσχηµα µιας καταγραφής βοήθησαν στους υποστηρικτές της
"OCU" να καταλάβουν την εκκλησία της UOC. Ως αποτέλεσµα, οι υποστηρικτές
της "OCU" έσπασαν το φράκτη γύρω από την εκκλησία, εισήλθαν αυθαίρετα στο
ναό και έκοψαν τις κλειδαριές. Όλα αυτά συνέβησαν παρουσία αστυνοµία που δεν
έκανε καµία ενέργεια.
Δείτε περισσότερα: http://rivne.church.ua/2019/03/01/u-s-kurozvani-goshhanskogorajonu-za-dopomogoyu-miscevoji-vladi-zaxopili-xram/

• Στις 2 Μαρτίου στο χωριό Nova Moshchanytsia της περιφέρειας Zdolbuniv της
περιοχής Rivne οι οπαδοί της "OCU" µε την άµεση συµµετοχή του προέδρου της
κρατικής περιφερειακής διοίκησης Zdolbuniv Serhiy Kondrachuk άρπαξαν την
εκκλησία της UOC προς τιµήν της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Η ανοµία
συνοδεύτηκε από απειλές και προσβολές.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/60555-v-novoj-moshhanice-verujushhijezahvachennogo-khrama-upc-sobralisy-na-bogosluzhenije

• Στις 2 Μαρτίου 2019 στο χωριό Poradivka της περιφέρειας Vasilkiv της
περιοχής Kyiv οι υποστηρικτές της "OCU" διοργάνωσαν έφοδο της τοπικής
εκκλησίας του Αγίου Βλαδιµήρου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας,
προσπαθώντας να σπάσουν τις κλειδαριές και να µπουν στον ναό. Οι ενορίτες της
εκκλησίας ανέφεραν ότι την παραµονή στο χωριό µάζευαν υπογραφές για τη
"µετάβαση στην OCU", που ξεκίνησε από εκπροσώπους των τοπικών αρχών.
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f

• Στις 2 Μαρτίου 2019 στο χωριό Levkiv της περιοχής Zhytomyr οι υποστηρικτές
της «OCU» χωρίς συµµετοχή ιερέα µιας θρησκευτικής κοινότητας
πραγµατοποίησαν παράνοµες συνελεύσεις της εδαφικής κοινότητας στο δρόµο για
να «µεταβαίνουν» τον ιερό ναό της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος της UOC στην
«OCU». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι απειλές και οι προσβολές
χρησιµοποιήθηκαν ενεργά ενάντια στους κληρικούς και ενορίτες της UOC.
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=4hsJDeFeCsc

• Στις 2 Μαρτίου στο χωριό Dorotyshche της περοφέρειας Kovel της περιοχής
Volyn έγινε προσπάθεια της κατάληψης της τοπικής εκκλησίας προς τιµήν της
Κοίµησης της Θεοτόκου από τους οπαδούς της "OCU" υπό την ηγεσία του
προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου Andriy Broyilo. Οι πρωτοστάτες της
κατάσχεσης εµπόδισαν στους ενορίτες να εισέλθουν στον ναό και δεν τους έδωσαν
την ευκαιρία να ξεκινήσουν ακολουθία.
Δείτε περισσότερα: http://єпархія.укр/dorotyshche-zakhoplennia-khramu-ne-dopustyly/

• Στις 3 Μαρτίου 2019 στο χωριό Gnizdych της περιφέρειας Zbarazh της
περιοχής Ternopil οι υποστηρικτές της «OCU» µε την υποστήριξη των
ριζοσπαστικών «ακτιβιστών» και υπό την ηγεσία του «κληρικού του
Πατριαρχείου Κίεβου» Ivan Lesyk κατασχέθηκαν τον ναό της
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος της UOC και χτύπησαν ενορίτες.

Δείτε περισσότερα: https://ternopoliany.te.ua/polituka/13047-na-zbarazhchynisviashchennyk-deputat-zaimaietsia-politychnym-reketom http://news.church.ua/
2019/03/03/pid-kriki-moskalyam-tut-ne-buti-vikidali-viryan-z-xramu-v-s-gnizdichnepravij-sektor-dopomig-pcu-zavoloditi-xramom-video/

• Στις 7 Μαρτίου 2019 στο χωριό Berestie της περιφέρειας Dubrovytsi της
περιοχής Rivne οι υποστηρικτές του "OCU" έσπασαν τις πλευρικές πόρτες του
ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για να κάνουν "απογραφή". Οι
ακτιβιστές µε καπέλα µπήκαν στο ναό µέσα από το ιερό και τα πρωτόκολλα άφηναν
σην Αγία Τράπεζα.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/15/na-polissi-prixilniki-pcu-zapidtrimki-vladi-zaxopili-j-oskvernili-shhe-odin-xram-upc-video/
Βίντεο: https://youtu.be/6fEi2mP5v8g

• Στις 9 Μαρτίου 2019 στο χωριό Kovpyta της περιοχής Chernihiv η εκκλησία της
UOC κατασχέθηκε από υποστηρικτές της «OCU». Μεταξύ των εισβολέων
παρατηρήθηκε ο "ιερέας της OCU" Yevhen Orda. Προς το παρόν οι πόρτες του
ναού έχουν σφραγιστεί από αγνώστους. Οι προσπάθειες των κληρικών για να
προσεγγίσουν προς τον κτίριο της εκκλησίας αποτρέπονται από ριζοσπαστικούς
«ακτιβιστές».
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/60700-v-sele-kovpyta-obshhina-upcmolilasy-vozle-zahvachennogo-radikalami-khrama

• Στις 9 Μαρτίου 2019 στην επαρχία του Volyn οι οπαδοί του "OCU" έκαναν επίθεση
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο χωριό Skobelka της περιφέρειας
Gorokhov και στην εκκλησία του Αγίου Ιλλιά στο χωριό Klepachev της
περιφέρειας Kivertsi. Και οι δύο αυτές ενορίες είχαν προηγουµένως επανεγγραφτεί
εκ νέου στην «OCU» παρά την απόφαση των θρησκευτικών κοινοτήτων να
παραµείνουν υπό την δικαιοδοσία της UOC.

Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/03/09/parafiyu-upc-v-seli-klepachivpereveli-u-pcu-bez-zmini-kerivnika-gromadi-u-rejestri/?
fbclid=IwAR31iWH39cgea7xLbuiV27fbRtzGMm6i7YK6wCmQfsQ5qoa1LHhJBazjjZs

• Στις 9 Μαρτίου 2019 οι οπαδοί της «OCU» έκοψαν τις κλειδαριές και µπήκαν στον
ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο χωριό Bokhonyky της περιοχής
Vinnytsia. Μετά την κατάσχεση του ναού ο ιερέας έγραψε µια δήλωση προς την
αστυνοµία.
Δείτε περισσότερα: http://eparhia.vinnica.ua/item/593zakhoplenokhramvselibokhonykyvinnytskohoraionu.html?
fbclid=IwAR2NOvJqZFs3ZdRbuMZ4TDuQFvIEN5JKpZV3GAm5zOlvflz3DT5I0eZBDb
s

• Στις 10 Μαρτίου 2019 οι πολιτικοί "ακτιβιστές" µε υποστήριξη της αστυνοµίας
και των τοπικών αρχών και µαζί µε τον πρόεδρο του χωριού Banyliv Solomko
V.D. έκοψαν τις κλειδαριές του ναού προς τιµήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του
χωριού Berezhnitsya και κατέλαβαν το ναό. Κατά την εκτέλεση παράνοµων
ενεργειών ο επικεφαλής του συµβουλίου του χωριού και άλλοι "ακτιβιστές" έβριζαν
τους ενορίτες της UOC και χρησιµοποίησαν φυσική δύναµη εναντίον τους.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/11/stoyannya-u-viri-oglyad-situaciji-zt-z-perexodami-za-9-10-bereznya-foto-video/

• Στις 10 Μαρτίου 2019 στην πόλη Baranivka της περιοχής Zhytomyr η τοπική
κυβέρνηση στο πρόσωπο του βουλευτή Oleh Kovalskyi συγκάλεσε
αποκαλούµενη συνάντηση (veche) στην πλατεία της πόλης και κάλεσε το
ακροατήριο να πάει να αρπάξει την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ως
αποτέλεσµα, το πλήθος έσπευσε στο ναό. Οι ενορίτες κτυπήθηκαν, τραβήχτηκαν

από τη βεράντα και πετάχτηκαν πάνω από το φράκτη της εκκλησίας. Ο οπαδός του
ριζοσπαστικού κόµµατος Oleh Kovalskyi, ένας από τους πρωτεργάτες της επίθεσης
στο ναό, έπληξε τη µητέρα του πεσόντα ήρωα της ΑΤΟ µοναχή Demetria
(Pasevych) στον ώµο και το στήθος, έπειτα στο πρόσωπο. Μετά από αυτό ο
Kovalskyi έριξε τη µοναχή στο έδαφος και την κλώτσησε.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/16/pobita-aktivistom-pcu-pid-chasshturmu-xramu-mati-zagiblogo-geroya-ato-podala-zayavu-v-policiyu-video/
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=_Ssa6F_vxt4#action=share

• Στις 13 Μαρτίου 2019 στο χωριό Selets της περιφέρειας Dubrovytsia της
περιοχής Rivne οι υποστηρικτές της "OCU" έκοψαν κλειδαριές στην εκκλησία του
Αγίου Νικολάου της Ουκρανιλής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι υποστηρικτές της
"OCU" µε επικεφαλής της κρατικής διοίκησης του Dubrovytsia Mykolay
Petrushko µπλοκάρησαν την εκκλησία, δεν επιτρέπουν στους ενορίτες της UOC να
µπούν στον ναό και εκφοβίζουν τον εφηµέριο π. Mykolay Ivanychko.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/13/za-spriyannya-chinovnikiv-zrizanozamki-v-chergovomu-xrami-upc-viruyuchi-polissya-vislovlyuyut-oburennya-diyami-vladi/

• Μετά την κατάσχεση της εκκλησίας της Αγίας Σκέπης της UOC στο Kurozvany
της περιοχής Rivne οι υποστηρικτές της «OCU» προσπάθησαν επίσης να
καταλάβουν το σπίτι του εφηµερίου πρωθιερέα Volodymyr Koval. Σύµφωνα µε
αυτόπτες µάρτυρες οι επιτιθέµενοι απείλησαν τη χρήση βίας και τη δολοφονία του
π. Volodymyr και των ενοριτών.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/60816-v-kurozvanah-aktivisty-pcupytajutsya-otobraty-dom-svyashhennika
Βίντεο: https://youtu.be/iEvGUJLVikc

• Στις 16 Μαρτίου 2019 στο χωριό Luka-Meleshkivska της περιοχής Vinnytsia οι
υποστηρικτές της «OCU» επιχείρησαν να αρπάξουν την εκκλησία της
Μεταµορφώσεως του Σωτήρα της UOC και να εµποδίσουν την εκτέλεση της
ακολουθίας µε χρήση της φυσικής δύναµης ενάντια στον επίσκοπο και τους
ενορίτες της εκκλησίας. Οι ενορίτες µπλοκαρίστηκαν στο ναό και πέρασαν
ολόκληρη τη νύχτα στην προσευχή.
Δείτε περισσότερα: http://eparhia.vinnica.ua/item/609u v a h a p o s h y r e n o n e p r a v d y v u i n f o r m a t s i i u . h t m l ?
fbclid=IwAR3s2w2pcqHq7pJQb5za3RKRpydT0k1kg5UvhnJKMmjzsOxM6mfbmqx5TgI
Βίντεο:https://youtu.be/fjAYE5rZTMc

• Στις 6 Μαρτίου στο χωριό Susval (πρώην Oktyabrskoye) της περιφέρειας
Volodymyr-Volynskyi rτης περιοχής Volyn οι υποστηρικτές της "OCU"
προσπάθησαν να καταλάβουν την εκκλησία της UOC. Οι υποστηρικτές της
"OCU" εµπόδισαν τον εφηµέριο να εισέλθει στο ναό και δήλωσαν ότι είχαν
φέρει "τον δικό" τους ιερέα από την τοπική επισκοπή του Πατριαρχείου
Κιέβου, ζητώντας να τους δώσουν τα κλειδιά για την εκκλησία.
Δείτε περισσότερα: https://єпархія.укр/susval-prykhylnyky-ptsu-znevazhyly-velykyi-pisti-zirvaly-bohosluzhinnia-v-khrami/

• Στις 17 Μαρτίου µετά τη Θεία Λειτουργία οι εκπρόσωποι της τοπικής
εδαφικής κοινότητας που δεν ήταν οι ενορίτες του ναού εισήλθαν στην
εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου στο χωριό Pogreby της περιφέρειας
Brovary της περιοχής Kyiv και πραγµατοποίησαν µια προβοκάτσια. Οι
υποστηρικτές της "OCU" διοργάνωσαν µάχη στην εκκλησία και µίλησαν µε
απειλές και προσβολές στον εφηµέριο και ενορίτες της εκκλησίας. Η αστυνοµία
έβγαλε όλους τους παρόντες έξω από το ναό και τους χώρους του ναού.
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• Στις 17 Μαρτίου 2019 οι επιθετικοί πολιτικοί «ακτιβιστές» υπό την ηγεσία του
πρώην εφηµερίου πρωθιερέα Mykolay Smolyarchuk, καθηρηµένου κληρικού,
εισήλθαν στο έδαφος του ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου του χωριού Rakiv
Lis της περιφέρειας Kamin-Kashyrskyi της UOC και έκαναν καυγά στο
κατώφλι της εκκλησίας. Οι υποστηρικτές της "OCU" χτύπησαν τις
ενορίτισσες και τις οδήγησαν στο δρόµο και κρεµούσαν τις κλειδαριές τους
στην πόρτα του ναού.
Β ί ν τ ε ο : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=DZEMQdDJbN8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hsc9SF0fHcRALpvuKo12hzJJPytM
30sYhypsNNQIUuLJFb0L_4O8StF0

• Οι επιθετικοί υποστηρικτές της "U" προσπάθησαν να εισέλθουν στην εκκλησία
της UOC στο χωριό Krasnosilka της περιφέρειας Bershad της περιοχής
Vinnytsia µε την ενεργό συµµετοχή της τοπικής αστυνοµίας και µε την
υποστήριξη του προέδρου του χωριού I. Pustovit.
Δείτε περισσότερα: http://www.vladyka-ionafan.ru/events/2019/03/17-1

• Στο χωριό Vapnyarka της περιοχής Vinnytsia οι επιθετικοί υποστηρικτές της
"OCU" έκοψαν τα κλειδαριές και κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Αποστόλου
Ανδρέα του Πρωτολκήτου. Η αστυνοµία που ήταν παρόν κινηµατογραφούσε την
κατάληψη του ναού στη φωτογραφική µηχανή και δεν παρενέβη τους παραβάτες.
Δείτε περισσότερα: http://mp-eparhia.org.ua/?q=uk/news/arhiiereyske-bogosluzhinnya-vsmtvapnyarka-bilya-hramu-svandriya-pervozvannogo

• Στις 23 Μαρτίου 2019 στο χωριό Ivankiv της περιοχής Kyiv οι υποστηρικτές της
"OCU" προσπάθησαν να εισέλθουν στο ναό προς τιµήν της Γεννήσεως της
Παναγίας και να τον αρπάξουν.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/61027-verujushhije-ivankova-ne-pozvoliliaktivistam-pcu-zahvatity-svoj-khram

• Στις 24 Μαρτίου 2019 στο χωριό Mnyshyn της περιφέρειας Hoshchany της
περιοχής Rivne οι ριζοσπαστικές ακτιβιστές µαζί µε εκπροσώπους του
Πατριαρχείου Κιέβου έκοψαν τις κλειδαριές στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης της
UOC και κατέλαβαν την εκκλησία. Κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης του ναού οι
παραβάτες αναφέρθηκαν στη διαταγή του επικεφαλής της περιφερειακής
διοίκησης Rivne Oleksiy Mulyarenko.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/61035-v-mnishine-upc-kp-i-pravyj-sektorsrezali-zamki-na-khrame-upc

• Στις 24 Μαρτίου 2019 στο χωριό Tovtry της περιφέρειας Zastavna της περιοχής
Chernivtsi οι υποστηρικτές της "OCU" µε την ενεργό συµµετοχή του "ιερέα της
"OCU" της περιφέρειας Zastavna προσπάθησαν να αρπάξουν τον ιερό ναό της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου της UOC. Οι υποστηρικτές της "OCU" ξεκίνησαν
γροθοκόπηµα και εξέφρασαν προσβολές στον εφηµέριο και ενορίτες της εκκλησίας.
Η αστυνοµία κατέγραψε το γεγονός της επίθεσης και δέχτηκε µια δήλωση από τα
θύµατα.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/61191-silovoj-konflikt-v-sele-tovtrysprovocirovalisluzhiteli-pcu

• Στις 26 Μαρτίου 2019 ο κυβερνήτης της περιοχής Rivne Oleksiy Mulyarenko,
κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ουκρανίας, εξέδωσε διάταγµα "Περί εγγραφής
των καταστατικών των θρησκευτικών κοινοτήτων στη νέα έκδοση", όπου
αναφέρθηκαν τα ονόµατα 30 ενοριών των επαρχιών Sarny και Rivne της UOC, που
δήθεν πέρασαν στην "OCU". Η εξέδωση αυτού του διατάγµατος οδήγησε σε
επιδείνωση της αντιπαράθεσης µεταξύ των πιστών και προκάλεσε µια σειρά από
προσπάθειες να αρπάξουν τους ναούς και να χρησιµοποιήσει τη φυσική δύναµη
ενάντια στους κληρικούς και ενορίτες της UOC.
Δείτε περισσότερα: https://rpravda.com/na-rovenshhine-nachali-registracii-ustavovreligioznyh-obshhin/500/

• Στις 4 Απριλίου 2019 οι υποστηρικτές της "U" κατέλαβαν την εκκλησία της
θρησκευτικής κοινότητας της UOC στο χωριό Ptich της περιφέρειας Dubny
της περιοχής Rivne. Οι συµµετέχοντες έκοψαν τις κλειδαριές και µπήκαν στο
ναό. Η αστυνοµία κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης δεν εµπόδιζε τους
παραβάτες.
Δείτε περισσότερα: http://vzcz.church.ua/2019/04/04/prixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-uptichi/

• Ο "Επίτιµος Πατριάρχης της OCU" Φιλάρετος υποστήριξε δηµοσίως τα
γεγονότα για την κατάσχεση των εκκλησιών και την άµεση παρέµβαση της
κρατικής εξουσίας στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Κατά την γνώµη του «Το
κράτος βρίσκεται στο πλευρό της Εκκλησίας που το υποστηρίζει και δεν υπάρχει
τίποτα κακό µε το γεγονός ότι υποχρεώνει τους αξιωµατούχους να επηρεάζουν
ενορίες».
Δείτε περισσότερα: https://glavcom.ua/interviews/patriarh-filaret-poryadok-yakiyzaproponuvali-greki-nas-ne-zadovolnyaje-nashiy-cerkvi-treba-noviy-statut--577409.html

2. Περιπτώσεις άµεσης και βίαιης πίεσης στους κληρικούς της UOC από τις κρατικές
αρχές της Ουκρανίας.
• Οι κληρικοί της Επαρχίας Ivano-Frankivsk της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας υπόκεινται τακτικά στις πιέσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόµου.
Οι εφηµέριοι των ενοριών λαµβάνουν τηλεφωνήµατα για να παρουσιαστούν σε
υπηρεσίες επιβολής του νόµου. Οι αρχές επιβολής του νόµου χωρίς καµία εξήγηση
απαιτούν την ανασκόπηση των συστατικών εγγράφων των θρησκευτικών
κοινοτήτων, των εγγράφων ιδιοκτησίας των εκκλησιαστικών κτιρίων και της
εκκλησιαστικής περιουσίας.
Δείτε περισσότερα: http://ivano-frankivsk.church.ua/2019/01/30/pres-sluzhba-ivanofrankivskoji-jeparxiji-upc-zayavlyaje-pro-tisk-na-svyashhennosluzhiteliv-jeparxiji/

• Στους ιερείς της περιοχής Rivne παραδίδονται οι κλήσεις, απαιτώντας να
εµφανιστούν στον αναπληρωτή επικεφαλής του τµήµατος έρευνας SSU στην
περiοχή Rivne B. Tuz για τις ανακρίσεις ως µάρτυρες σε ποινικές διαδικασίες.
Σχολιάζοντας την κατάσταση, ο βικάριος της επαρχία Rivne επίσκοπος της πόλεως
Dubny Pimen δήλωσε ότι η ίδια πίεση στους ιερείς προέρχεται από το περιφερειακό
γραφείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/06/262557/

• Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ο επίσκοπος Makariv κ. Gedeon (Charon), βικάριος
της Μητροπόλεως Κιέβου, ηγούµενος της Μονής της UOC προς τιµήν της
Γεννήσεως της Παναγίας κρατήθηκε στο αεροδρόµιο Boryspil. Η κράτηση του
επισκόπου διεξήχθη από εκπροσώπους της SSU, οι οποίοι πήραν το διαβατήριό του,
δήλωσαν ότι το διαβατήριο του «χάθηκε» και απειλούνταν µε στέρηση της
ουκρανικής ιθαγένειας και αναγκαστικής απέλασης.
Σύµφωνα µε τον Δεσπότη οι παράνοµες ενέργειες της SSU συνδέονται άµεσα µε
την οµιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ που περιγράφει τα γεγονότα των

διακρίσεων εις βάρος κληρικών και ενοριτών της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας από τις κρατικές αρχές της Ουκρανίας.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/02/13/jepiskopu-makarivskomu-gedeonuxaronu-ogolosheno-pro-zaboronu-vjizdu-do-ukrajini-video/

• Στις 18 Φεβρουαρίου 2019 ο Μητροπολίτης Gorlovka και Slavyansk κ. Mytrofan
κρατήθηκε σε σηµείο ελέγχου και τον έφεραν στο αστυνοµικό τµήµα της πόλης
Slavyansk.Ο επίσκοπος εξερευνήθηκε και κλήθηκε µια οµάδα από τον αστυνοµικό
τµήµα, που τον συνόδευε σέ άλλο τµήµα της αστυνοµίας. Πραγµατοποιήθηκε
συνοµιλία µε τον ερευνητή, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιβλήθηκαν
κατηγορίες.
Δείτε περισσότερα:

http://news.church.ua/2019/02/18/mitropolita-gorlivskogo-i-

slovyanskogo-mitrofana-pid-chas-povernennya-do-jeparxialnogo-upravlinnya-zatrimalapoliciya/

• Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας διεξήγαγε
έρευνες στα γραφεία της εταιρείας STELS-1, η οποία ασχολείται µε την
ασφάλεια των εκκλησιών της UOC και στο διαµέρισµα του επικεφαλής του,
διακόνου της UOC Vyacheslav Pavlov.

Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ua/news/60479-biblija-i-vojna-vyjasnilasy-kakijeknigi-sbu-inkriminirujet-glave-stels-1

• Την 1η Μαρτίου 2019 ο αρχιερατικός επίτροπος Vitaly Kemin της περιοχής
Yasin της Επαρχίας Khust της UOC και ο εφηµέριος της εκκλησίας προς τιµήν
της Γεννήσεως της Θεοτόκου Oleksandr Hasparovych κλήθηκαν για
«συζήτηση» στο τοπικό τµήµα της SSU. Ο λόγος της «συνοµιλίας» ήταν οι
προβοκάτσιες από τους υποστηρικτές της «OCU» εναντίον του εφηµερίου και
ενοριτών της εκκλησίας προς τιµήν της Γεννήσεως της Παναγίας στο χωριό Yasin.

Δείτε περισσότερα: http://law.church.ua/2019/03/01/v-sbu-proveli-besidu-zisvyashhenikami-xustskoji-jeparxiji-yaki-vidmovlyayutsya-perexoditi-v-pcu/

• Στις 15 Μαρτίου 2019 οι υπάλληλοι της SSU ανακοίνωσαν την υποψία σύµφωνα
µε τα Άρθρα 161 και 300 του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας στον
επικεφαλής του τµήµατος διευθέτησης των διαθρησκευτικών συγκρούσεων
στην Επαρχία Rivne της UOC π.Victor Zemlyany. Ο πρωθιερέας, χωρίς να
προσκοµίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, κατηγορήθηκε ότι διαπράττει "σκόπιµες
πράξεις που αποσκοπούν στην υποκίνηση εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού
µίσους". Πριν από την ανάκριση στη SSU, ο πρωθιερέας Victor κατέγραψε ένα
τηλεοπτικό µήνυµα στο οποίο υπογράµµισε ότι δεν αρέσει η ενεργητική του θέση
στους αξιωµατούχους της τοπικής διοίκησης και άλλων αρχών για την προάσπιση
των δικαιωµάτων και ελευθεριών των πιστών στην επαρχία Rivne.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/15/protoijerej-viktor-zemlyanijzapisav-zvernennya-u-zvyazku-z-chergovim-viklikom-v-sbu-video/
Επίσης: http://news.church.ua/2019/03/15/chas-vam-molitisya-za-nogo-slidchij-sbupastvi-o-viktora-zemlyanogo-foto/

• Στις 28 Μαρτίου 2019 διεξήχθη προδικαστική διαδικασία µε την κατηγορία
π.Viktor Zemlyany, επικεφαλής του τµήµατος για την επίλυση
διαθρησκευτικών συγκρούσεων στην επαρχία Rivne, ο οποίος κατηγορήθηκε
για το 1 µέρος του άρθρου 161 και 1 µέρος του Άρθρου 300 του Ποινικού
Κώδικα της Ουκρανίας. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση για προληπτικό
µέτρο για τον ιερέα.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/28/sud-vidmoviv-slidchim-v-obrannimiri-zapobizhnogo-zaxodu-dlya-o-viktora-zemlyanogo/

3. Προστασία των δικαιωµάτων των κληρικών και ενοριτών της UOC στον δικαστικό
τοµέα.
• Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία προσέφυγε στο δικαστήριο µε αίτηµα να
αναγνωρήσει την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού της Ουκρανίας ως
παράνοµη, που απαιτεί την αλλαγή της µετονοµασίας της, υποδεικνύοντας ότι
ανήκει στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σύµφωνα µε αίτηµα, η απόφαση 21 του
Υπουργείου Πολιτισµού και ο Νόµος περί µετονοµασίας θρησκευτικών
οργανώσεων παραβιάζουν το άρθρο 35 του Συντάγµατος της Ουκρανίας και τις
βασικές διατάξεις του νόµου «Περί ελευθερίας συνείδησης και θρησκευτικών
οργανώσεων», που εγγυώνται µη παρέµβαση του κράτους στις υποθέσεις της
Εκκλησίας και το δικαίωµα των κοινωτήτων ελευθέρως να αλλάζουν πνευµατικά
κέντρα τόσο στην Ουκρανία όσο και στο εξωτερικό.
Δείτε

περισσότερα:

https://zaodessu.com.ua/news/

upc_obzhaluet_v_sude_reshenie_minkulta_o_prinuditelnom_pereimenovanii/

• Το δικαστήριο έκρινε παράνοµη την αδράνεια του εισαγγελέα της περιοχής
Volyn, που δεν περιελάµβανε στο ΕΜΠΕ πληροφορίες σχετικά µε την
παραβίαση των δικαιωµάτων των πιστών στην κοινότητα της UOC στο χωριό
Zhydychyn. Το Επαρχιακό Δικαστήριο του Lutsk εξέτασε την απαίτηση του
κληρικού της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της UOC στο Zhydychyn ιερέα
Roman Geleta σχετικά µε την αδράνεια του εισαγγελέα της περιοχής Volyn και
διέταξε την έρευνα για το αδίκηµα αυτό.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/61034-sud-obyazal-nachaty-rassledovanijeo-narushenii-prav-verujushhih-upc-v-zhidychine

• Το Επαρχιακό Δικαστήριο του Lutsk εξέτασε την καταγγελία του εφηµερίου
των εκκλησιών της UOC στα χωριά Sirnychka και Semerynske της
περιφέρειας Lokachyn της περιοχής Volyn σχετικά µε την αδράνεια του
εισαγγελέα της περιοχής Volyn και διέταξε στον εισαγγελέα ή άλλο υπάλληλο
εξουσιοδοτηµένο να δεχθεί και να καταχωρίσει τις αιτήσεις εγγραφής

πληροφοριών στο Ενοποιηµένο Μητρώο Προδικαστικών Ερευνών για ποινικά
αδικήµατα έναντια στις κοινοτήτες της UOC και να ξεκινήσει προδικαστική
έρευνα.
Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/03/26/porushennya-prav-viruyuchix-upcu-selax-sirnichki-j-semerinske-zafiksuvali-v-jerdr-za-vimogoyu-sudu/

• O εφηµέριος της κοινότητας της UOC Rakiv Lis της περιοχής Volyn, η οποία
παράνοµα έχει επανεγγραφεί ως «κοινότητα OCU» µε εντολή της
Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης του Volyn ν.123 «Σχετικά µε την
καταχώρηση του καταστατικού των θρησκευτικών κοινοτήτων στη νέα
έκδοση», κατέθεσε αγωγή στο Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο του Volyn.
Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/03/26/volinskij-okruzhnijadministrativnij-sud-rozglyane-pozov-shhodo-zdijsnenoji-pererejestraciji-statutu-gromadiupc-sela-rakiv-lis/

• Ο Αρχιµανδρίτης Nykyta (Storozhuk), γραµµατέας της Μητροπόλεως
Chernivtsi-Bukovyna, συναντήθηκε µε εκπροσώπους του ΟΑΣΕ, κατά τη
διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν τα νέα γεγονότα σχετικά µε παραβίαση των
δικαιωµάτων των πιστών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο
Bukovyna, καθώς κα οι διώξεις παιδιών σε σχολεία για θρησκευτικούς λόγους.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/03/27/u-chernivecko-bukovinskijjeparxiji-predstavnikam-obsje-povidomili-pro-novi-fakti-utiskiv-viruyuchix-na-bukovini/

• Το περιφερειακό δικαστήριο του Lutsk της περιοχής Volyn εξέτασε την
έκκληση των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας και κάλεσε τους εισαγγελείς ή τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα να
υποβάλουν στο ΕΜΠΕ τις εκκλησίες των εφηµερίων των εκκλησιών της UOC
στα χωριά Sadiv, Shepel, Vesele, Mankiv, Kholopychi σχετικά µε την
κατάσχεση εκκλησιών από εκπροσώπους της OCU.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/01/u-volinskij-jeparxijipovidomlyayut-pro-rishennya-sudu-na-korist-pyati-parafij-upc/

Σύντοµη πληροφορία περί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας
Η UOC είναι η Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία του ουκρανικού λαού, η οποία είναι επίσηµα
αναγνωρισµένη από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσµου και βρίσκεται σε πνευµατική
ενότητα µαζί τους. Η πνευµατική και προσευχητική ενότητα µε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσµο
επιβεβαιώθηκε από τους Πατριάρχες και Προκαθηµένους όλων των Τοπικών Εκκλησιών, οι
οποίοι επανειληµµένα έρχονται στο Κίεβο, τελώντας τις Ιερές Ακολουθίες µε τον
Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας.
Η UOC είναι εντελώς αυτοτελής και ανεξάρτητη στη διοίκηση και τη δοµή του. Το κέντρο της
διοίκησης της UOC βρίσκεται στο Κίεβο. Σύµφωνα µε το Καταστατικό η Ουκρανική
Ορθόδοξη Εκκλησία εκλέγει αυτοτελώς τον Προκαθήµενο της και τους Επίσκοπους,
χειροτονεί τους ιερείς, διεξάγει διοικητικές και οικονοµικές δραστηριότητες. Η ανώτατη
εξουσία της UOC είναι η Σύνοδος, συγκροτηµένη υπό

των επισκόπων, κληρικών και

ενοριτών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η UOC είναι η µεγαλύτερη Εκκλησία στην Ουκρανία, η οποία ενώνει εκατοµµύρια πιστούς σε
12.092 εδαφικές εκκλησιαστικές κοινότητες. Στην UOC υπάρχουν 258 µοναστήρια, 4.500
µοναχοί και 90 επίσκοποι. Κατά τη διάρκεια της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, χιλιάδες
εκκλησίες και εκατοντάδες µονές έχουν ανεγερθεί και αποκατασταθεί µε δωρεές από πιστούς
της UOC.
Η UOC υποστηρίζει σταθερά την ενότητα, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της
Ουκρανίας και ενώνει τους Ορθοδόξους πολίτες της Ουκρανίας, ανεξάρτητα από την
εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή τον τόπο διαµονής τους. Σε όλα τα κηρύγµατά της, η
UOC ευλογεί την Ουκρανία, τον ουκρανικό λαό και το ουκρανικό κράτος.

