Δελτίο №4
Σχετικά με παραβίαση των δικαιωμάτων των ενοριτών και των
κληρικών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την περίοδο από
11.06.2019 έως 16.07.2019
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 11 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου 2019, έχουν καταγραφεί

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 13 Ιουνίου 2019 περίπου στις 18:00 το βράδυ στο χωριό Dorotyshche της περιοχής

Kovel της Μητροπόλεως Volodymyr-Volyn οι εκπρόσωποι της "OCU" άρχισαν να

φέρνουν τους ανθρώπους για να αρπάξουν το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο
πρωτεργάτης της μετάβασης του ναού στην "OCU" είναι ο επικεφαλής του τοπικού
συμβουλίου του Kovel Andriy Broilo. Η αστυνομία συνέταξε πρωτόκολλο για δύο

κατοίκους της περιοχής, που εσπάσαν την πόρτα του ναού. Οι διαρρήκτες έφυγαν από

το φράχτη του ναού όταν άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες και να κάνουν
πρωτόκολλο. Οι κληρικοί της "OCU" και οι ανθρώποι ντυμένοι με καμουφλάζ κάθισαν

σε ένα αυτοκίνητο και έφυγαν από το χωριό. Στην πλευρά των επιδρομέων ήταν επτά

κάτοικοι του χωριού Dorotyshche, στην πλευρά των ενοριτών που έσπευσαν να

υπερασπίσουν τον ναό ήταν περίπου 50 χωριάτες.

Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/06/13/u-s-dorotishhe-na-volini-viryani-

•

prognali-predstavnikiv-pcu-yaki-z-bolgarkoyu-prijshli-zaxoplyuvati-jixnij-xram-foto/

Τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας του ναού της Γεννήσεως της Παναγίας της UOC
στο χωριό Nova Mochanytsia της περιοχής Rivne ενοχλούνταν από τη συμπεριφορά των
ακτιβιστών της "OCU" στο χωριό τους. Στην οικογένεια του ιερέα, που μενει τα παιδιά,

κάθε νύχτα έρχονται οι ακτιβιστές της "OCU" με απειλές. Οι πιστοί εφημερεύουν για να
προστατεύουν τον ιερέα τούς.

Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/62832-verujushhije-novoj-moshhanicy-

•

neuzheli-my-v-svojej-strane-dolzhny-tak-stradaty

Στις 15 Ιουνίου 2019 στο χωριό Nuyno της περιοχής Volyn οι ακτιβιστές της "ΟCU"
έκοψαν τις κλειδαριές στον ναό της Αγίας Σκέπης της UOC. Στο Nuyno υπάρχουν δύο
ναοί – της Μεταμορφώσεως στο κέντρο του χωριού και της Αγίας Σκέπης στο έδαφος

του κοιμητηρίου του χωριού, αλλά διακόνησε στο χωριό μόνο ένας κληρικός.

Ο πρώην εφημέριος Ιβάν Φατίτς το Φεβρουάριο του 2019 πέρασε στην "OCU", μετά ο
πρόεδρος του χωριού Vitalii Yaroshchuk, ο ίδιος ο Φατίτς και οι ακτιβιστές της

νεοσυσταθείσας θρησκευτικής οργάνωσης προσπαθούσαν να αρπάξουν και τις δύο
εκκλησίες.

Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/62897-v-sele-nujno-aktivisty-pcu-otbirajutu-verujushhih-upc-oba-selyskih-khrama
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•

Υπό την πίεση του επικεφαλής της κοινότητας "OCU" Mykola Melnyk ο πρόεδρος του
χωριού Buderazh προσπαθεί να πείσει τον εφημέριο του ναού της UOC να λειτουργεί

εναλλάξ. Ο επικεφαλής της κοινότητας "OCU" απειλεί τον ιερέα της UOC πρωθ.

Vyacheslav Hryshchuk με κατάσχεση του ναού της Αγίας Σκέπης, εκβιάζει τον ιερέα
μέσω

του

τοπικού

διαπραγματεύσεις.

προέδρου

του

χωριού,

αποφεύγοντας

προσωπικές

Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/63205-v-sele-buderazh-glava-obshhiny-pcuugrozhajet-svyashhenniku-zahvatom-cerkvi

•

Στις 15 Ιουνίου 2019, έγιναν προσπάθειες της βίαιης κατάληψης του ναου της

Μεταμορφώσεως από τους ακτιβιστές της "OCU" στο χωριό Luka Meleshkivska της
περιοχής Vinnitsa. Οι υποστηρικτές της "OCU" με επικεφαλής "ιερέα" Victor Chverkun

εμφανίστηκαν στον αύλειο χώρο του ναού το πρωί κατά την διάρκεια της Θείας

Λειτουργίας. Οι υποστηρικτές της "OCU" επιτέθηκαν στον π. Valeriy Shvets και τον π.

Petro Chaplinsky, ξυλοκόπησαν πιστούς, επιφέροντας σωματικά πλήγματα. Παρ' όλα
αυτά ο κληρικός και οι πιστοί κατόρθωσαν να αποτρέψουν την αρπαγή του ναού.

Βλέποντας οτι η προγραμματισμένη πρόκληση απέτυχε, οι ακτιβιστές, αφήνοντας τον
αύλειο χώρο, σε μερικούς τόπους εμπόδισαν τις εισόδους και τις εξόδους από το χωριό.

Δείτε περισσότερα: http://eparhia.vinnica.ua/item/760-vchyneno-sprobu-sylovohozakhoplennia-khramu-v-lutsi-meleshkivskii-

onovlyuyetsya.html?fbclid=IwAR0NqQdkrpX7wJ8hOpoTPMzYTBqZxyDpzn_HKUp4PF9keQvVPMpu7kz1Co

• Στις 30 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μια ομάδα τοπικών

ακτιβιστών "OCU", συνοδευόμενη από αφιχθέντες άνδρες εύρωστου σώματος και υπό

την καθοδήγηση του κληρικού Victor Chverkun της Επαρχίας Vinnytsya-Barsk

της"OCU", επιτέθηκε στους ενορίτες του ναου της Μεταμορφώσεως του χωριού Luka

Meleshkivska της περιοχής Vinnitsa. Αυτή τη φορά οι υποστηρικτές της "OCU"
ενίσχυσαν τις τάξεις τους με "βοηθούς" και έπραξαν πιο σκληρώς και αναιδώς (οι ιερείς

ήδη συναντήθηκαν με τέτοιους "περιοδεύοντες" κατά τη διάρκεια μιας πρόκλησης στην

περιοχή Kozyatyn). Αφού συγκεντρώθηκαν σε επαρκή αριθμό, οι ακτιβιστές με
«βοηθούς» επιτέθηκαν στο ναό, προσπαθώντας να σπάσουν την πόρτα. Οι άνδρες από

ενορίτες τους εμπόδισαν. Η διείσδυση ακτιβιστών στο εσωτερικό του ναού
παρεμποδίστηκε, αλλά αυτοί άρχισαν να τραβούν έναν έναν τους πιστούς έξω από την

3

εκκλησία και τους χτύπησαν και έσπρωξαν. Μερικοί είχαν σοβαρά σωματικά πλήγματα
και απευθήνθηκαν με σχετικές δηλώσεις στην αστυνομία.

Δείτε περισσότερα: http://eparhia.vinnica.ua/item/779-

vchynenosprobuzakhoplenniakhramuvlutsimeleshkivskii.html

•

Στις 19 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε μια λειτανεία του κληρικού και των
πιστών των επαρχιών Vinnytsia, Tulchyn και Mohyliv-Podilskyi της Ουκρανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας κοντά στο κτίριο της περιφερειακής κρατικής διοίκησης
της πόλεως Vinnytsia. Δύο χιλιάδες πιστοί της περιοχής Vinnytsya με τον
Μητροπολίτη Tulchyn και Bratslav κ. Ιωνάθαν, τον Αρχιεπίσκοπο Vinnytsia και
Bar κ. Βαρσανούφιο και Επίσκοπο Ladyzh κ. Σέργιο προσεύχονταν και
παρέδωσαν έκκληση προς τον επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης Β. V.
Koroviy
Δείτε περισσότερα: http://eparhia.vinnica.ua/item/765-

molytovnestoianniadukhovenstvatavirnykhtrokhieparkhiivinnychchyny.html

•

Στις 20 Ιουνίου 2019, περίπου στις 19 το βράδυ, στο χωριό Postoinoe της περιφέρειας

Kostopol της περιοχής Rivne περίπου εκατό επιθετικοί υποστηρικτές της "OCU "

προσπαθώντας να αρπάξουν το εκκλησιαστικό σπίτι, στο οποίο ζει με τα ανήλικα

παιδιά ο εφημέριος του ναού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ξυλοκόπησαν τους
πιστούς της UOC. Όπως είπε στο νομικό τμήμα της UOC ο πρωθιερέας Αλέξανδρος

Μαλτσούκ, ως αποτέλεσμα – μία γυναίκα έχει σπασμένη μύτη, η άλλη – διάσειση και
ακόμα μία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με βαρύ ξυλοδαρμό. Οι γυναίκες

ξυλοκοπήθηκαν από άντρες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν μεθυσμένη.

Και αυτή τη στιγμή η αστυνομία, που κλήθηκε από τον τραυματισμένο, έμεινε στην
άκρη και μόνο παρακολούθησε τι συνέβαινε.

Δείτε περισσότερα: https://law.church.ua/2019/06/21/u-s-postijne-na-rivnenshhiniaktivisti-pcu-pobili-viryanok-upc-zhinki-znaxodyatsya-v-likarni/

•

Στις 5 Ιουλίου 2019 η κοινότητα του Αγίου Νικολάου της UOC στο χωριό Budyatichi δεν
μπόρεσε να λειτουργήσει κοντά στο εκκλησάκι της, χτισμένο πάνω στην πηγή προς

τιμήν της Παναγίας. Φτάνοντας στο παρεκκλήσι, οι ενορίτες της UOC ανακάλυψαν ότι

κάποιος είχε κολλήσει μερικά αντικείμενα στις κλειδαριές της πόρτας έτσι ώστε να τους

ήταν αδύνατο να ανοίξει κανείς. Περίπου στις 7.30 το πρωί κοντά στο παρεκκλήσι είδαν
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τους εκπροσώπους της "OCU". Αυτοί έφεραν μερικούς ανθρώπους στον παρακλητικό

κανόνα, έβγαλαν φωτογραφίες και γρήγορα έφυγαν. Αργότερα, δημοσιεύθηκε στην

ιστοσελίδα της Επισκοπής Βλαντιμίρ-Βολίν της "OCU" περί εκτέλεσης της ακολουθίας.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/63432-v-budyatichah-rejdery-iz-pcuorganizovali-vozle-chuzhoj-chasovni-moleben

•

Στις 21 Ιουνίου 2019 στο χωριό Parafievka της περιφέρειας Ichnya της περιοχής
Chernigov στη λέσχη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Στις διαφημίσεις που είχαν

επικολληθεί στο χωριό, αναφέρονταν ότι σε αυτή τη συνάντηση η "ομάδα

πρωτοβουλίας" κάλεσε τη θρησκευτική κοινότητα του χωριού. Δεδομένου ότι στο

Parafievka λειτουργεί μόνο μία θρησκευτική κοινότητα της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, οι ενορίτες, με επικεφαλής τον πρωθιερέα Πέτρο αποφάσισαν να έρθουνε
να μάθουν ποιος τους προσκαλεί. Η προετοιμασία για αυτήν την συνάντηση ήταν

μυστική και κανείς δεν μπορούσε να μάθει για την ατζέντα. Ωστόσο, σε αυτή τη

συνάντηση για τους ενορίτες εμπόδισαν να μπούνε δεκάδες μεθυσμένοι ριζοσπαστές. Οι

αγωνιστές δεν άφησαν στην αίθουσα και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, παραβιάζοντας
άμεσα τον νόμο περί μέσων ενημέρωσης.

Δείτε περισσότερα: http://orthodox.cn.ua/2019/06/22/policiya-sprostuvala-zayavi-nibito-vparafiivci-vidbulisya-zbori-religijnoji-gromadi/

https://www.youtube.com/watch?v=oUGSD1fHCKE
https://www.youtube.com/watch?v=ncENy3SG5p8

•

Την Ημέρα του Συντάγματος, οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το
χωριό Myrove της περιφέρειας Shumsk της περιοχής Ternopil απευθύνθηκαν προς τον
Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ένα αίτημα για την προστασία των
δικαιωμάτων τους, που είναι εγγυημένα από τον Βασικό Νόμο.

Δείτε περισσότερα: https://ukranews.com/news/639219-v-den-konstitutsii-veruyushhieupts-obratilis-k-garantu-konstitutsii

•

Στις 7 Ιουλίου 2019 οι πιστοί του χωριού Nuyno, της περιφέρειας Kamen-Kashirsky στο

Volyn, στους οποίους οι υποστηρικτές της OCU κατέλαβαν και τους δύο ναούς,

απευθύνθηκαν στον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να
προστατεύσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της θρησκείας. Υπάρχουν δύο ναοί
στο Nuyno – της Μεταμορφώσεως στο κέντρο του χωριού και Αγίας Σκέπης στο έδαφος

του νεκροταφείου. Ωστόσο, και τους δύο ναούς με την ενεργό υποστήριξη των αρχών
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άρπαξαν οι εκπρόσωποι της OCU. Στο βίντεο-μήνυμα τους, οι πιστοί της Ουκρανικής

Ορθόδοξης Εκκλησίας ανέφεραν στον Πρόεδρο ότι είχαν μαζέψει τα χρήματα για την

επισκευή αυτών των ναώνν περίπου 30 χρόνια, «μάζευαν τα πάντα για το καλό της
Εκκλησίας».

•

Δείτε περισσότερα: https://www.youtube.com/watch?v=A1R-eDaUwA8

Στις 11 Ιουλίου 2019, οι θρησκευτικές κοινότητες της UOC στην περιοχή του Volyn
υποχρεώθηκαν να επανεγγραφούν στην OCU. Έχοντας επίγνωση της ύπαρξης

υφισταμένων συγκρούσεων για θρησκευτικούς λόγους σε διάφορες τοποθεσίες της
περιοχής, ο επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Volyn εξέδωσε νέα

εντολή για την "επανεγγραφή" των κοινοτήτων της UOC. Δεν τον σταμάτησε το γεγονός
ότι οι εκπρόσωποι τέτοιων κοινοτήτων, της Μεταμορφώσεως της UPC στο χωριό
Chetvertnia και της Αγίας Σκέπης στο χωριό Khmelnitske, υπέβαλαν στις σχετικές

εκκλήσεις και τις αποφάσεις και τα πρωτόκολλα, που επιβεβαιώνουν ότι σε αυτά τα
χωριά η λεγόμενη μετάβαση στην OCU δεν συνέβη ούτε νόμιμα ούτε στην

πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες που αναφέρονται. Ιδιαίτερα

αδιάντροπα είναι το γεγονός της επανεγγραφής της κοινότητας της UOC στο χωριό

Nuyno, η οποία πρόσφατα, για να δηλώσει την ύπαρξή της, έχει μπλοκάρει ακόμη και το
δρόμο.

Δείτε περισσότερα:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2439927776237882&set=a.1569822266581775&

•

type=3&theater

Στις 12 Ιουλίου 2019, οι ακτιβιστές της OCU αντικατέστησαν παράνομα τους πυρήνες

στις κλειδαριές του ναού των Γενεθλίων της Θεοτόκου της UOC στο χωριό Lyudvishche
της περιοχής Ternopil. "Είχαμε μια σύμβαση για εναλλακτική διακονία. Τελέσαμε την

Θεία Λειτουργία ανήμερα της μνήμης των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, επιστρέψαμε
στα σπίτια μας. Μετά ήρθαν από την OCU και άλλαξαν τους πυρήνες στις κλειδαριές", -

δήλωσε ο εφημέριος του ναού πρωθιερέας Μιχαήλ Βίνιτς. Την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019,
οι πιστοί άρχισαν να συγκεντρώνονται για τη Λειτουργία, η οποία έπρεπε να αρχίσει
στις 11:00. Στο ναό συναντήθηκαν με τους υποστηρικτές της OCU, που φώναζαν

εξευτελιστικά σχόλια και βρισιές προς τους συγχωριανούς τους. Οι πιστοί της UOC
έπρεπε να εκτελέσουν την Θεία Λειτουργία εκείνη την ημέρα στη βεράντα της
εκκλησίας τους.

Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/63639-liturgiju-sluzhili-na-paperti-vlyudvishhe-aktivisty-pcu-zahvatili-khram-upc
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2. Περιπτώσεις άμεσης και βίαιης πίεσης στους κληρικούς της UOC από τις κρατικές
αρχές της Ουκρανίας.
• Στις 19 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των

νομικών τμημάτων των επαρχιών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λαύρα
των Σπηλαίων τπυ Κιέβου. Ο Πρωτοσύγκελος της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Μητροπολίτης Μπορίσπολ καί Μπροβάρυ κ. Ἀντώνιος επέστησε την προσοχή στην

μαζική επανέγκριση των καταστατικών χαρτιών από τις Περιφερειακές Διοικήσεις,
στην μη καραγραφή των δεδομένων σχετικά με τη ποινικά αδικήματα στο Ενιαίο

Μητρώο Προδικαστικών Ερευνών από αρμόδιους αξιωματούχους, στους χειρισμούς

σχετικά με τη συμμετοχή σε θρησκευτική κοινότητα, στην αδράνεια της αστυνομίας και
υποστήριξη τοπικών επιδρομέων από τις τοπικές αρχές.

Ο Μητροπολίτης Αντώνιος ανέφερε τον αριθμό των παράνομων επανεγγραφών από

υπαλλήλους των περιφερειακών κρατικών διοικήσεων των καταστατικών χαρτιών των

θρησκευτικών κοινοτήτων της UOC στην «OCU»: περιοχή Volyn – 67, περιοχή Rivne –
48, περιοχή Chernivtsi – 11, περιοχή Zhytomyr – 15, περιοχή Khmelnitsky – 42, περιοχή

Ternopil - 27, περιοχή Vinnitsa - 2, περιοχή Ivano-Frankivsk - 2, περιοχή Zakarpattia - 5,

περιοχή Poltava - 1, περιοχή Kirovograd - 1, περιοχή Kyiv - Σε γενικές γραμμές, ο
αριθμός των παράνομων επανεγγραφών αφορά 222 θρησκευτικές κοινότητες της

UOC".

Δείτε περισσότερα: https://law.church.ua/2019/06/19/u-kijevo-pecherskij-lavri-vidbulisyachergovi-zbori-predstavnikiv-jeparxialnix-yuridichnix-viddiliv-upc-2/

•

Στις 16 Ιουλίου 2019 ο αναπληρωτής του προέδρου της τοπικής κυβέρνησης της

περιοχής Rivne Ιγκόρ Τιμοσένκο, εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο οι ενορίτες
της εκκλησίας Αγίας Σκέπης στο χωριό Ryasniki θα πρέπει να επιτρέπουν στους

εκπροσώπους της OCU να εκτελούν τις θρησκευτηκές τους ανάγκες . Η βάση για τέτοιο

διάταγμα ήταν μια δήλωση από μέλη της κοινότητας OCU, η οποία πρόσφατα

επανεγγράφθηκε στην UOC-KP. Οι πιστοί της UOC στο χωριό Ryasniki θεωρούν τέτοιες

ενέργειες της Περιφερειακής Διοίκησης Rivne παράνομες και έχουν ήδη καταθέσει
αγωγή ζητώντας την ακύρωση της εντολής του Τιμοσένκο στο Περιφερειακό
Δικαστήριο στο Rivne.

Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/63664-glava-rovenskoj-oga-trebujet-otobshhiny-v-ryasnikah-sluzhity-poperemenno-s-pcu
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3. Προστασία των δικαιωμάτων των κληρικών και ενοριτών της UOC στον
δικαστικό τομέα.
•

Στις 14 Ιουνίου 2019, το περιφερειακό δικαστήριο του Zbarazh κατέθεσε αγωγή

σχετικά με την αδράνεια των αστυνομικών, η οποία κατατέθηκε από μέλη της

θρησκευτικής κοινότητας του ναού της Αγίας Σκέπης στο χωριό Musorovtsy της
περιοχής Ternopil, της οποίας ο ναός καταλήφθηκε παράνομα από τους ακτιβιστές της

OCU. Οι ακτιβιστές της OCU ξήλωσαν τους μεντεσέδες της πόρτας της εκκλησίας με

έναν τροχό, απειλούν τους κατοίκους να καούν τα σπίτια τους και η αστυνομία έπαιζε
τον ρόλο του παρατηρητή έμεινε πίσω, δήλωσε η ενορίτισσα.

Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/62839-sud-rassmotrit-isk-o-bezdejstviipolicii-pri-zahvate-khrama-v-sele-musorovcy

•

Στις 18 Ιουνίου 2019 το Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο του Κιέβου δέχθηκε για
εξέταση και κίνησε διαδικασία στην υπόθεση για την παράνομη κρατική εγγραφή του

θρησκευτικού κέντρου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU). Η αγωγή κατά
του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας και του Κρατικού Εφόρου του «Κέντρου
Νομικής Συνδρομής και Εγγραφής» κατατέθηκε από τη Μητρόπολη της του Ουκρανικής

Ορθόδοξης Εκκλησίας. O επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της UOC πρωθιερέας
Αλέξανδρος Μπάχοβ δήλωσε: «Η λεγόμενη νεοσυσταθείσα OCU δεν έχει κανένα λόγο να
αποκαλείται Μητρόπολη Κιέβου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όχι μόνο γιατί

με το ίδιο όνομα υπάρχει ένα θρησκευτικό κέντρο από το 1991, αλλά και επειδή το
αρχικό έγγραφο που ορίζει δικαιώματα «Τόμος», το οποίο θα έπρεπε να σέβονται και να

συμμορφώνονται με ορισμένα για αυτούς δύο ονόματα – «Ορθόδοξη Εκκλησία της
Ουκρανίας» (OCU) και "Ιερή Εκκλησιά της Ουκρανίας" (SCU)».

Δείτε περισσότερα: https://law.church.ua/2019/06/19/administrativnim-sudom-bulo-

vidkrito-provadzhennya-u-spravi-za-pozovom-kijivskoji-mitropoliji-upc-shhodo-nezakonnostirejestraciji-religijnogo-centru-pravoslavnoji-cerkvi-ukrajini-pcu/
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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 100 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.
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