Δελτίο №2
Σχετικά µε παραβίαση των δικαιωµάτων των ενοριτών και των κληρικών
της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την περίοδο από 04.04.2019 έως
28.05.2019
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 4 Απριλίου έως τις 28 Μαΐου 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 4 Απριλίου 2019, περίπου στις 20:00, οι υποστηρικτές της "OCU"
κατέλαβαν τον ναό της θρησκευτικής κοινότητας της UOC στο χωριό Ptycha της
περιφέρειας Dubny της περιοχής Rivne. Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες, οι
επιδροµείς έκοψαν τις κλειδαριές µε έναν τροχό, οι αστυνοµικοί που ήταν παρόντες
δεν παρενέβησαν στις ενέργειες αυτές.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/04/prixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-u-ptichi/

• Στις 6 και 10 Απριλίου 2019 οι υποστηρικτές της «OCU» έκαναν δύο
προσπάθειες να καταλάβουν τους ναούς της UOC στο χωριό Pyatyhory της
περιφέρειας Zdolbuniv και στο χωριό Kopyta της περιφέρειας Koretsk της
περιοχής Rivne. Οι πιστοί κατόρθωσαν να υπερασπίσουν τους ναούς τους, αλλά µετά
από µακρές αντιπαραθέσεις αναγκάστηκαν να συµφωνήσουν να σφραγίσουν τις
εκκλησίες τους µε δικαστική απόφαση. Στις 11 Απριλίου στο χωριό Kopyta οι
υποστηρικτές της "OCU" κατηγόρησαν τους πιστούς της UOC ότι παραβίασαν τις
συµφωνίες και έκοψαν τις κλειδαριές του ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/11/v-rivnenskij-jeparxiji-opechatali-dva-xrami-

upc-pislya-provokacij-aktivistiv-pcu/

• Παρά το γεγονός ότι οι ναοί κατασχέθηκαν από υποστηρικτές της «OCU», οι
κοινότητες της UOC του χωριού Klepachiv και του χωριού Krasnovolya της
περιοχής Volyn, συνεχίζουν τη λειτουργική τους ζωή σε προσαρµοσµένες αίθουσες.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/06/na-volini-gromadi-upc-zaxoplenix-xramivprodovzhuyut-bogosluzhbove-zhittya-ta-svyatkuyut-voskresinnya-xristove/

• Οι πιστοί της κοινότητας του Αγίου Παντελεήµονα της UOC στο χωριό
Lisopil της περιφέρειας Kostopil της περιοχής Rivne (Μητρόπολη Poliśka), όπου
οι πιστοί της UOC διώχθηκαν από τους σχισµατικούς, πραγµατοποίησαν ενοριακές
συναντήσεις στις 7 Απριλίου 2019, στις οποίες 260 πιστοί αποφάσισαν οµόφωνα να
παραµείνουν πιστοί στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Προκαθήµενό της.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/17/na-rivnenshhini-viruyuchi-gromadi-upc-slisopil-xram-yakoji-xochut-vidibrati-zalishayutsya-virnimi-kanonichnij-cerkvi-video/ .

• Οι ιερείς και ενορίτες που ήταν άµεσοι µάρτυρες και συµµετείχαν στην
κατάσχεση εκκλησιών της UOC στην περιοχή Rivne ανέφεραν για κάθε
συγκεκριµένη κατάσταση και τα απαράδεκτα γεγονότα της ανοµίας.
Δείτε περισσότερα: https://youtu.be/8p0KleH1J60

• Ο Μητροπολίτης Volodymyr-Volynskyi και Kovelskyi Βλαδίµηρος
επισκέφθηκε τον καταληφθέντα ναό της UOC στο χωριό Holyadyn της
εκκλησιαστικής περιοχής Shatskyi της επαρχίας Volodymyr-Volyn. Αυτό
αναφέρθηκε στο Facebook από τον Oleksandr Cherevko, εφηµέριο του ναού του
Αγίου Νικολάου του χωριού Pulmo της περιφέρειας Shatsk.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/06/mitropolit-volodimir-pidtrimav-gromaduzaxoplenogo-prixilnikami-pcu-xramu-v-s-golyadin-video/

• Στις 14 Απριλίου 2019 κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας οι οπαδοί της
«OCU» διοργάνωσαν έφοδο και κατέλαβαν τον ναό των αγίων Κοσµά και Δαµιανού
στο χωριό Rozvazh της περιφέρειας Ostrog της περιοχής Rivne.
Δείτε περισσότερα: https://vzcz.church.ua/2019/04/19/%ce%bf%ce%b9%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ad%cf%8
2-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b1%cf%82%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%ad%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%82/?
lang=el

• Στις 20 Απριλίου 2019 το Σάββατο του Λαζάρου οι υποστηρικτές της "OCU"
προσπάθησαν να καταλάβουν τον ναό της Αγίας Τριάδος της θρησκευτικής
κοινότητας της UOC στο χωριό Kozak της περιφέρειας Koretsk της περιοχής
Rivne. Ο λόγος για τις προκλητικές ενέργειες ακτιβιστών της νεοσυσταθείσας
εκκλησιαστικής δοµής δόθηκε από τον πρόεδρο της Περιφερειακής Διοίκησης του
Rivne Oleksiy Mulyarenko, ο οποίος καταχώρησε την κοινότητα "OCU" µε βάση τα
προσωπικά δεδοµένα της θρησκευτικής κοινότητας της UOC.
Δείτε

περισσότερα:

http://pravoslavye.org.ua/

2019/04/%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8E-%D1%82%D0%B0/

• Στις 17 Απριλίου 2019 οι ακτιβιστές της "OCU" διοργάνωσαν έφοδο και
συγκρούσεις, χρησιµοποιώντας ένα λοστό, κατέλαβαν τον ναό του Αγίου Μιχαήλ στο
χωριό Poliśka της περιφέρειας Berezniv της επαρχίας Sarny-Polis'ka της UOC. Οι
παράνοµες ενέργειες των υποστηρικτών της "OCU" ήταν απευθείας από τον

επικεφαλής του περιφερειακού αστυνοµικού τµήµατος και τον πρόεδρο του
χωριού.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/17/u-seli-poliske-vidbuvajetsya-zaxoplennyaxramu-nastoyatelya-z-infarktom-vidvezli-v-likarnyu/

• Στις 16 Απριλίου 2019 οι υποστηρικτές της "OCU" ξήλωσαν τους µεντεσέδες
της πόρτας του ναού του αρχαγγέλου Μιχαήλ της UOC µε έναν τροχό στο χωριό
Mikhailivtsi της περιοχής Vinnytsia, προσβάλλοντας τον ιερέα και τους πιστούς της
UOC και κατέλαβαν τον ναό.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/18/na-vinnichchini-prixilniki-pcu-zaxopili-xramupc-zrizavshi-dveri-bolgarkoyu-video/

• Μετά από δύο µήνες προκλήσεων κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών,
µεθυσµένων νυχτερινών γιορτών, απειλών, διωγµών λόγω της πίστεως οι
υποστηρικτές της "OCU" ξεκίνησαν ανοιχτές απειλές εναντίον των ενοριτών του ναού
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Zadubrivka της περιφέρειας Zastavnytsia της
περιοχής Chernivtsi. Ο κληρικός της "OCU" προειδοποίησε ότι από τις 20 Απριλίου
θα εφαρµοσούν τις βιαίες µεθόδους µε στόχο την κατάσχεση των κτιρίων της
εκκλησίας προς τα µέλη της θρησκευτικής κοινότητας της UOC. "Απειλούσαν επίσης
τη χρήση της σωµατικής δύναµης µέχρι την απειλή φόνου σε περίπτωση αντίστασης,
υπογραµµίζοντας επανειληµµένα ότι δεν θα επιτρέψουν στην θρησκευτική κοινότητα της
UOC να εκτελούν τις ιερές ακολουθίες για τις µελλοντικές Πασχάλινες εορτές,
ξεκινώντας από τις 20/04/2019", - δήλωσε ο εφηµέριος του ναου πρωθιερέας Leonid
Delikatnyi σε Περιφερειακή κρατική διοίκηση του Chernivtsi, εισαγγελία, SSU.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/20/xochete-vijni-bude-klirik-pcu-pogrozhujepravoslavnim-bukovincyam-nastoyatel-parafiji-zvernuvsya-do-sbu-oda-ta-policiji-za-zaxistom-video/

• Στις 9 Μαΐου 2019 στη πόλη Vinnytsia πραγµατοποιήθηκαν εορτασµοί
αφιερωµένοι στην Ηµέρα της Νίκης κατά τον Β 'Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου
παραδοσιακά συµµετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, βετεράνοι πολέµου
και επικεφαλής των επαρχιών της UOC, "UAOC" και "UOC KP" και αυτό δεν
προκάλεσε ποτέ σύγκρουση . Ωστόσο, φέτος, οι αρχές, έχοντας καλέσει
ταυτόχρονα τρεις "επισκόπους" της "OCU", αγνόησαν τους επισκόπους της
UOC, των οποίων οι πιστοί είναι περισσότεροι στην περιοχή Vinnytsia.
Δείτε

περισσότερα:

http://eparhia.vinnica.ua/item/713-

spilnazaiavamytropolytatulchynskohoibratslavskohoionafanataarkhiiepyskopavinnytskohoibarskohova
rsonofiiazpryvodudyskryminatsiipovidnoshenniudoarkhiiereivuptszbokumistsevoivlady.html?
fbclid=IwAR1jgLX1fnfyF89kcxJHvyG2MFDAu9IY6jbHoAfzdEd2P8LeRaNKI9k2K2I

• Ο εφηµέριος του ιερού ναού της Μεταµορφώσεως του Σωτήρα της UOC
Serafym Simonovych στο χωριό Chetvertnya της εκκλησιαστικής περιοχής
Kolkivsk της επαρχίας Volyn ανέτρεψε τις ψευδείς δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης ότι δήθεν κατά τη σύγκρουση κατοίκων τη νύχτα της 1ης Μαΐου
2019 στο έδαφος του ναού κάποιος "χτυπήσε τον κληρικό". Αλλά ακριβώς οι
υποστηρικτές της "OCU" που για ένα ακατανόητο σκοπό προσπάθησαν να µπουν
στην εκκλησία τη νύχτα µε ράβδους στα χέρια τους, ενώ οι πιστοί της UOC
κάλεσαν την αστυνοµία.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/03/na-volini-prixilniki-pcu-sfalsifikuvali-dani-properexid-a-zmi-chinili-naklep-na-svyashhenika-upc/

• Στις 11 Μαΐου στο χωριό Skobelka στο Volyn οι ακτιβιστές της "OCU"
προσπαθούν µε βία να εκδιώξουν τον ιερέα από το σπίτι στο οποίο ζει µε τα παιδιά του
και εκτελεί ιερές ακολουθίες.
"Το κύριο πράγµα που ήθελαν να αποσυναρµολογήσουν το δωµάτιο στο οποίο
ο π. Nazariy λειτούργησε για τους πιστούς της UOC. Στόχος τους σήµερα ήταν να
σταµατήσουν τις λειτουργικές δραστηριότητες της κοινότητας UOC. Όσον αφορά την

έξωση του πατρός µε την οικογένειά του, δεν αποκλείω ότι οι υποστηρικτές της
"OCU" θα δηµιουργήσουν πιο αφόρητες συνθήκες διαβίωσης και ο π. Nazariy θα
ξεσπιτωθεί µόνος του".
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/12/na-volini-aktivisti-pcu-namagayutsyasiloyu-viseliti-svyashhenika-z-budinku-u-yakomu-vin-prozhivaje-z-ditmi-ta-zvershujebogosluzhinnya/

• Στις 12 Μαΐου οι ακτιβιστές της "OCU" διοργάνωσαν µια σειρά
προβοκάτσιων. Στο χωριό Mnyshyn της περιφέρειας Goshchany, τα χωριά
Bushcha και Buderazh της περιφέρειας Zdolbuniv σταµάτησαν ακολουθία,
οργάνωσαν φιλονικίες, χτυπήθηκαν τις γυναίκες.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/12/aktivisti-pcu-prodovzhuyut-zrivatibogosluzhinnya-viryanam-rivnenskoji-jeparxiji-ta-biti-zhinok-video/

• Στην Επαρχία Rivne συνεχίζεται η πίεση στους πιστούς της Ουκρανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας και η δίωξη των ιερέων από τους υποστηρικτές της "OCU" και
των αξιωµατούχων. Οι δηµοσιογράφοι

Nash.Maksi TV channel δείχνουν την

τρέχουσα εκκλησιαστική κατάσταση στην περιοχή για 17 Μαΐου 2019.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/22/zmi-pokazali-yak-u-rivnenskij-oblasti-pcu-zadopomogoyu-chinovnikiv-zaxoplyuje-xrami-video/
Βίντεο: https://youtu.be/f07LT_Zz5-A

• Στις 18 Μαΐου 2019 στις 11:00 π.µ. οι εκπρόσωποι της Εθνικής Αστυνοµίας
σχηµάτισαν έναν ζωντανό διάδροµο προς την πόρτα του Ιερού Ναού της Κοιµήσεως
της Θεοτόκου της UOC στο χωριό Tovtry της περιοχής Chernivtsi, διασφάλισαν
για τους ακτιβιστές της "OCU" µε τη συγκατάθεση του προέδρου του συµβουλίου
του χωριού την ευκαιρία να κόψουν τις κλειδαριές στις πόρτες του ναού της UOC και
να τον αρπάξουν.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/18/na-bukovini-za-dopomogoyu-policiji-ta-vladiprixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-s-tovtri/

• 23 Μαΐου 2019 στη Μητρόπολη Chernivtsi και Bukovyna πραγµατοποιήθηκε
µια επαρχιακή Λιτανεία για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των Ορθοδόξων
κατοίκων στο Bukovyna κατά των παράνοµων ενεργειών του Προέδρου της
περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Chernivtsi σχετικά µε την υποχρεωτική
µεταβίβαση των ενοριών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη νέα δοµή
"OCU". Η συνοµιλία του υπαλλήλου µε τους ιεράρχες και τους κληρικούς της
Μητροπόλεως οδήγησε σε επίσηµη έκκληση και υπόσχεση του M. Pavlyuk για τη
δηµιουργία µιας οµάδας για τη µελέτη και τη διόρθωση καταστάσεων σύγκρουσης.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/23/tysyachi-bukovincev-vyshli-na-krestnyj-xodprotiv-bezzakonij-vlasti-rezultaty-peregovorov-s-i-o-predsedatelya-chernovickoj-oga-obnovleno/?
lang=ru

• Παρά τις διαβεβαιώσεις του αναπληρωτή Προέδρου της περιφερειακής
κρατικής διοίκησης του Chernivtsi ότι οι ανοµίες µε την κατάσχεση εκκλησιών της
UOC στην περιοχή θα σταµατήσουν, στο χωριό Zavoloka οι επιθετικοί νέοι είναι
αποφασισµένοι να αρπάξουν την εκκλησία από τους νόµιµους ενορίτες για την
"OCU". Στην υπηρεσία Τύπου της Επαρχίας Chernivtsi και Bukovyna στις 24 Μαΐου
2019 ανέφεραν για µια προσπάθεια της κατάληψης του ναού των Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου στο χωριό Zavoloka της περιφέρειας Storozhynets της
περιοχής Chernivtsi.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/24/pusti-obicyanki-cherniveckix-chinovnikivpryamo-zaraz-u-s-zavoloka-molodiki-napidpitku-namagayutsya-zaxopiti-xram-upc-video/

• 26 Μαΐου 2019 από τις 11:00, συνεχίζεται η προσπάθεια να επιταχυνθεί η
κατάληψη του ιερού ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου της UOC του χωριού
Vaslovivtsi της περιοχής Chernivtsi. Οι υποστηρικτές της "OCU" έσπασαν τις

πύλες της εκκλησίας και εισήλθαν στο έδαφος του ναού, αποθώντας έτσι τους
ενορίτες της κοινότητας UOC.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/26/vidbuvajetsya-zaxoplennya-xramu-upc-u-svaslovivci-prixilniki-pcu-znovu-z-bolgarkoyu-zavitali-do-cerkvi/
Βίντεο: https://www.facebook.com/orthobuk/videos/456432058463171/

• Οι ενορίτες του ιερού ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου Εκκλησίας του
χωριού Vaslovivtsi της περιφέρειας Zastavnytsia της περιοχής Chernivtsi
απευθύνθηκαν προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Β. Α. Ζελένσκι µε αίτηµα της
προστασία τους από τις ασχηµίες που διαπράττονται από υποστηρικτές της
"OCU" µε την υποστήριξη των τοπικών αξιωµατούχων. Στις 26 Μαΐου 2019 έγινε
µια µακρά προσπάθεια επιδροµής του ναού, στον οποίο οι πιστοί προσεύχονται 24
ώρες ήδη 120 µέρες. Οι ορθόδοξοι πιστοί έβγαλαν ένα βίντεο προς τον Πρόεδρο
της Ουκρανίας µπροστά

στην εκκλησία στις 19.00 και το δηµοσίευσαν στην

επίσηµη σελίδα της Μητροπόλεως, στο facebook και στο YouTube.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/26/viruyuchi-upc-s-vaslovivci-zvernulisya-doprezidenta-ukrajini-volodimira-zelenskogo-video/
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=yK9nzHqKohs&feature=youtu.be

• Στο χωριό Bani Lysovytska της περιφέρειας Stryi της περιοχής Lviv, όπου
βρίσκεται η µοναδική ορθόδοξη εκκλησία της περιοχής το πρωί ανήµερα του
Ευαγγελισµού ο πρόεδρος του χωρικού και ο «Δεξιός τοµέας» εισήλθαν στην
εκκλησία κατά τη διάρκεια της ακολουθίας και δεν επέτρεψαν στους πιστούς να
εκτελούν τους θρησκευτικές τους εκδηλώσεις. Ο ναός καταλήφθηκε από µέλη της
οργάνωσης "Δεξιός τοµέας" υπό την ηγεσία του προέδρου του χωριού Bani
Lysovytska Mykola Magas.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/61322-v-bane-lisovickoj-glava-selysoveta-i-pravyjsektor-zahvatyvajut-khram-upc

2. Περιπτώσεις άµεσης και βίαιης πίεσης στους κληρικούς της UOC από τις
κρατικές αρχές της Ουκρανίας.

• Στις 8 Απριλίου 2019 τέσσερα προσωπικά µηνύµατα από τις τοπικές αρχές
έλαβε ο ιερέας Pavlo Taran, εφηµέριος του ιερού ναού του Αγίου Αποστόλου και
Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, που ανήκει στην UOC στο χωριό Krasnosilka
της περιφέρειας Bershad της περιοχής Vinnitsia. Ο ναός µετά από προκλήσεις από
τους υποστηρικτές της "OCU" σφραγίστηκε και φυλάσσεται από την αστυνοµία. Το
δικαίωµα της θρησκευτικής κοινότητας της UOC για τον ναό και για το εκκλησιαστικό
σπίτι κατα την προφορική συµφωνία µε τοπικούς ακτιβιστές της νεοσυσταθείσας
δοµής θα εξεταστεί στο δικαστήριο. Σηµειώνεται ότι ο ιερέας έλαβε απροσδόκητα ένα
µήνυµα ότι "σύµφωνα µε τις εκθέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του χωριού
Krasnosilka", η έγκυος σύζυγός του και δύο µικρά παιδιά του αποκλείστηκαν από την
επίσηµη εγγραφή της κατοικίας. Με τέτοιο «βιαίο» τρόπο και ηθική πίεση σε αυτόν
σαν τον πατέρα µιας µεγάλης οικογένειας, ο επικεφαλής του χωριού Ivan Pustovit
και µερικοί από τους αξιωµατούχους του θέλουν να τον αναγκάσουν να αλλάξει τις
θρησκευτικές του πεποιθήσεις και να περάσει στην "OCU".
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/11/varvarstvo-chinovnikiv-na-vinnichchinisvyashhenika-upc-z-vagitnoyu-druzhinoyu-ta-malolitnimi-ditmi-vistavlyayut-na-vulicyu-dokumenti/

• Στις 6 Απριλίου η προσπάθεια κατάληψης του ναού της UOC στο Pyatyhory
τερµατίστηκε µε την παράδοση των κλειδιών από τα εκκλησιαστικά κτίρια στον
πρόεδρο του χωριού.
Μετά από αρκετές ώρες αντιπαράθεσης, που προκάλεσαν οι υποστηρικτές της νέας
εκκλησιαστικής δοµής ο ναός της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Pyatyhory της
περιφέρειας Zdolbuniv της περιοχής Rivne επισφραγίστηκε.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/ru/news/61317-hram-rozhdestva-bogorodicy-v-pyatigorahopechatali

3. Προστασία των δικαιωµάτων των κληρικών και ενοριτών της UOC στον
δικαστικό τοµέα.

• Στις 4 Απριλίου 2019 την εποµένη µέρα µετά την κατάληψη του ναού των
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου η θρησκευτική κοινότητα του χωριού Postiyne της
περιφέρειας Kostopil της περιοχής Rivne υπέβαλε αίτηση στο Δικαστήριο κατα της
περιφερειακής κρατικήςς διοίκησης του Rivne. Οι υπάλληλοι κατέγραψαν την ενορία
της "OCU" σύµφωνα µε παράνοµα έγγραφα µε τα ίδια στοιχεία εγγραφής όπως στην
θρησκευτική κοινότητα της UOC. Στις 3 Απριλίου οι ακτιβιστές της " OCU" έκοψαν
τις κλειδαριές και µπήκαν στο κτίριο της εκκλησίας της UOC.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/04/parafiya-upc-podaje-v-sud-na-rivnensku-oda/

• Τα δικαστήρια στις περιοχές Volyn, Chernivtsi, Rivne, Khmelnitskyi, Kyiv
κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019 εξέτασαν την έκκληση των
θρησκευτικών κοινοτήτων της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά µε την
άρνηση να συµπεριληφθούν στο Ενοποιηµένο µητρώο προδικαστικών ερευνών οι
αιτήσεις περί κατάληψης των εκκλησιών και άλλων παράνοµων ενεργειών
αξιωµατούχων και εκπροσώπων της "OCU" σχετικά µε τις λεγόµενες "µεταβιβάσεις"
των ενοριών της UOC. Με τις αποφάσεις τους τα δικαστήρια υποχρεώνουν τους
εισαγγελείς ή τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα να υποβάλλουν στο ΕΜΠΕ τις δηλώσεις των
εφεµεριών και ενοριτών των εκκλησιών της UOC και να ξεκινούν έρευνα.

• Το δικαστήριο του Lutsk στην περιοχή Volyn εντός δύο µηνών εξέδωσε
απόφαση για 12 θρησκευτικές κοινότητες της Επαρχίας του Volyn στα χωριά
Sadiv, Shepel, Vesele, Mankiv, Kholopychi, Sirnychki, Semerynske, Zubiylne,
Kulchyn, Zhydychyn, Krasnovolya, Telchi.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/11/sudi-povsyudno-zobovyazuyut-policiyurozsliduvati-situaciji-z-perevedennyami-parafij-upc-v-pcu-analitika/

• Το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο του Κιέβου ανέστειλε τη διαδικασία
της αναγκαστικής µετονοµασίας τηςΟυκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία
έπρεπε να γίνει µέχρι τις 26 Απριλίου 2019.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/23/okruzhnij-adminsud-kijeva-zablokuvavprimusove-perejmenuvannya-upc/

• Το δικαστήριο διέταξε την αστυνοµία να συνεχίσει την έρευνα σχετικά µε
την κατάληψη δύο εκκλησιών στο Volyn. Το τοπικό δικαστήριο του Lokachynsk
κατάργησε την απόφαση των ανακριτών να κλείσουν ποινικές διαδικασίες για την
κατάληψη των εκκλησιών στα χωριά Zybylne και Syrnychky της περιοχής Volyn,
υποχρεώνοντας τους αστυνοµικούς να συνεχίσουν την έρευνα.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/04/26/sud-zobovyazav-policiyu-vidnoviti-slidstvo-uspravax-shhodo-zaxoplennya-dvox-xramiv-na-volini/

• Το Περιφερειακό Δικαστήριο Zhovtnevyi της πόλεως Zaporizhzhya
παρέτεινε έως τις 14 Ιουνίου 2019 την κράτηση στο κέντρο κράτησης
Zaporizhzhya τριών νέων ανθρώπων που είναι ύποπτοι για εµπρησµό των
εκκλησιών της UOC στο Zaporizhzhya.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/07/u-zaporizhzhi-pidozryuvanim-u-pidpalaxxramiv-upc-prodovzhili-trimannya-pid-vartoyu/

• Στις 10 Μαΐου 2019 το Περιφερειακό Δικαστήριο Shevchenkivskyi της
πόλης Chernivtsi υποχρέωσε την Εθνική Αστυνοµία να αρχίσει ποινική υπόθεση
σύµφωνα µε το µ.1 κεφ. 366 του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας και να
ξεκινήσει έρευνα σχετικά µε τις εγκληµατικές πράξεις των υπαλλήλων της
περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Chernivtsi. Καταγράφηκε ότι εκδώθηκαν
τα ψευδεπίγραφα έγγραφα, σύµφωνα µε τα οποία η περιφερειακή κρατική
διοίκηση αναγκάστηκε να επανεγγραφεί τις θρησκευτικές κοινότητες της UOC

στις κοινότητες "OCU".
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/10/vidkrito-kriminalne-provadzhennya-za-faktomvidachi-glavoyu-cherniveckoji-oda-sfalsifikovanix-rozporyadzhen-pro-perevedennya-gromad-u-pcu/

• Στις 22 Μαΐου 2019 στο περιφερειακό δικαστήριο του Lutsk της περιοχής
Volyn, αποφασίστηκε να ικανοποιηθεί η καταγγελία του εφηµερίου της εκκλησίας
στο χωριό Staryi Zahoriv σχετικά µε την αδράνεια του εισαγγελέα της περιοχής
Volyn, να καταγραφούν οι πληροφορίες σχετικά µε τη διάπραξη αξιόποινης
πράξης στο ΕΜΠΑ, λεπτοµερώς να εξετάσουν τον αιτητή, τους µάρτυρες και να
ξεκινήσει η προδικαστική έρευνα.
Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/05/27/sud-zobovyazav-pravooxoronciv-vnesti-dojerdr-dani-pro-namagannya-primusovogo-viselennya-simji-svyashhenika-z-cerkovnogo-budinku-selastarij-zagoriv/

• Στις 16 Μαΐου το ανακριτικό τµήµα της Εθνικής Αστυνοµίας της
Ουκρανίας µε βάση την δήλωση του πρωθιερέα της UOC Vasyl Lavreniuk του
εφηµερίου του ιερού ναού των Αγίων Κοσµά και Δαµιανού στο χωριό Rozvazh της
περιοχής Rivne, ο οποίος αρπάχτηκε από τις ακτιβιστές της "OCU" ανοίχτηκε η
ποινική υπόθεση εναντίον του προέδρου της Περιφερειακής Διοίκησης Oleksiy
Mulyarenko. Έχει ξεκινήσει η ποινική διαδικασία σχετικά µε την εξέδωση απο
τον υπάλληλο παράνοµες εντολές για τη µεταβίβαση κοινοτήτων της UOC στη
δικαιοδοσία της "OCU".
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/16/chernivecki-chinovniki-ta-predstavniki-pcu-nezacikavlenni-u-mizhkonfesijnomu-miri-na-bukovini/

• Στις 4 Απριλίου 2019, την εποµένη µέρα µετά την κατάληψη του ναού των
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου η θρησκευτική κοινότητα του χωριού
Postiyne της περιφέρειας Kostopil της περιοχής Rivne άσκησε αγωγή κατά της
περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Rivne.

Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/05/16/chernivecki-chinovniki-ta-predstavniki-pcu-nezacikavlenni-u-mizhkonfesijnomu-miri-na-bukovini/

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.

