Δελτίο №3
Σχετικά µε παραβίαση των δικαιωµάτων των ενοριτών και των
κληρικών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την περίοδο από
29.05.2019 έως 10.06.2019

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 29 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 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 31 Μαΐου 2019 ο πρόεδρος της κρατικής διοίκησης του δήµου
Zastavna Yuri Kitar συνεκάλεσε µια επιτροπή από 12 µελών, στην οποία
συµµετείχαν εκπρόσωποι των κοινωνικών υπηρεσιών, της αστυνοµίας και οι γιατροί.
Η επιτροπή εξέτασε το ζήτηµα του κινδύνου, που δήθεν έχουν οι εκπαιδευτικοί και οί
δάσκαλοι που παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες στις εκκλησίες της UOC µαζί µε
παιδιά. Να µην πάρετε µαζί σας παιδιά στο ναό ή να τα στείλετε στο σπίτι αµέσως
µετά την ιερά ακολουθία – τέτοια δήλωση έκανε η επιτροπή µε επικεφαλής τον
πρόεδρο της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Zastavna. Σε περίπτωση που οι
γονείς είναι ενορίτες του ναού της

Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο χωριό

Vaslovovtsi της περιοχής Chernivtsi - µην ακούτε τις συµβουλές τους και να τους
στερήσετε τα γονικά δικαιώµατα. Στη Μητρόπολη Chernivtsi σχολίασαν ότι µια
τέτοια πρωτοβουλία αποσκοπεί την επόµενη φορά να µην γίνουν τα παιδιά για τους
επιδροµείς τα εµπόδια να καταλάβουν το ναό.
Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/06/03/bukovinskie-chinovniki-predlagayut-lishatroditelskix-prav-veruyushhix-upc/?lang=ru

• Ο Μητροπολίτης Chernivtsi και Bukovyny Μελέτιος απευθύνθηκε µε
παράπονο στον Πρόεδρο της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι µε αίτηµα να σταµατήσουν την

αυθαιρεσία οι υπάλληλοι της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Chernivtsi,
οι οποίοι µε βάση πλαστά έγγραφα µεταβίβασαν 11 κοινότητες της UOC στην "OCU",
να ακυρωθεί η αντίστοιχη εντολη του αναπληρωτή Προέδρου της Περιφερειακής
Κρατικής Διοίκησης N. Pavlyuk και να λυθεί το ζήτηµα µη σκοπιµότητας του
διορισµού του N. Pavlyuk στην προαναφερθείσα θέση.
Δείτε περισσότερα: https://vesti-ukr.com/strana/338733-zakhvat-khramov-upts-reaktsija-zelenskohostanet-proverkoj-na-hotovnost-menjat-stranu

• Στις 2 Ιουνίου 2019 οι υποστηρικτές της "OCU" προσπάθησαν να
καταλάβουν τον ναό της UOC στο χωριό Grabovo της περιοχής Shatsky στο
Βολίν. Ως αποτέλεσµα της σύγκρουσης που έγινε µπροστά στον ναό ο εφηµέριος
της ενορίας Dimitry Kovalchuk χτυπήθηκε. Έκοψαν τον σταυρό του ιερέα,
κατέφεραν πολλά βαριά χτυπήµατα στο κεφάλι και σε άλλα µέρη του σώµατος
και έσπασαν τα δάχτυλα των χεριών του.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/06/05/aktivist-pcu-zhorstoko-pobiv-svyashhenikaupc-v-seli-grabove-na-volini-foto/

• Στις 6 Ιουνίου 2019 την ηµέρα της Αναλήψεως του Κυρίου έλαβε χώρα µια
άλλη προβοκάτσια κοντά στον ναό προς τιµήν της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο
χωριό Tovtry της περιοχής Chernivtsi. Η "OCU" µίσθωσε τους µαχητές για να
"υπερασπίσουν τα δικαιώµατά τους": µε σπρέι πιπεριού εναντίον πιστών της
UOC, µε πλήρη αδράνεια της αστυνοµίας. Η Μητρόπολη Chernivtsi και Bukovyna
απευθύνθηκε µε επίσηµη αίτηση στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και στην
Εθνική Αστυνοµία στην περιοχή Chernivtsi να βρούν τα πρόσωπα των µισθοφόρων.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/06/06/na-bukovini-pcu-najnyala-bojovikivvidstoyuvati-jixni-prava-z-gazovimi-balonchikami-proti-viryan-upc/

• Σε αντίθεση µε τη βούληση των πιστών και παραβιάζοντας τον νόµο στις 7
Ιουνίου 2019 ο Ι. Saletsky ο επικεφαλής του τµήµατος εθνικοτήτων και
θρησκειών της περιφερειακής κρατικής διοίκησης της περιοχής Vinnytsia
κατέγραψε προσωπικά τη νεοδηµιουργηθείσα θρησκευτική κοινότητα "OCU"
στο χωριό Luka Meleshkivska στην περιοχή Vinnitsa µε τα ίδια στοιχεία
εγγραφής µε την ήδη υπάρχουσα ενορία της UOC. Στη Μητρόπολη Vinnitsa
αποκαλούν τέτοιες ενέργειες ως ανοχή απο την εξουσία για εκκλησιαστικές
επιδροµές και νοµίζουν ότι στο εγγύς µέλλον θα επιχειρηθεί η κατάληψη του ναου
της Μεταµορφώσεως τπυ Σωτήρα, ο οποίος νοµίµως ανήκει στην ενορία της
UOC.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/gr/news/62685-vinnickaja-oga-pereregistrirovala-obshhinuupc-sela-luka-meleshkovskaja-v-pcu

• Μια έκκληση προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βλαδίµηρο Ζέλενσκι εξ
ονόµατος της ενορίας του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Zadubrovka: «Η
ειρήνη, η ηρεµία και ο νόµος να επικρατήσουν επιτέλους στη χώρα µας! Για να
συµφιλιωθεί ο αδελφός µε τον αδελφό, οι γονείς µε τα παιδιά τους. Η θρησκευτική
κοινότητα του χωριού Zadubrovka, ο ιερός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για περίπου
120 ηµέρες όλο το εικοσιτετράωρο προστατεύει την ορθόδοξη πίστη και τη θέλησή του
να παραµείνει στην αγκαλιά της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θέλουµε να
πηγαίνουν ήσυχα στην εκκλησία του Θεού, αντίθετα τώρα σχεδόν κάθε Λειτουργία για
περισσότερες από 120 ηµέρες στη συνέχεια συνοδεύεται από µαχητικές ενέργειες. Κύριε
Βλαδίµηρε, ψηφίσαµε ΕΙΡΗΝΗ στην Ουκρανία!».
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/gr/news/62720-my-golosovali-za-mirobshhina-upc-selazadubrovka-obratilasy-k-prezidentu

• Η ακτιβίστρια της κοινότητας "OCU"

Petey Ivanna συνεκάλεσε µια

συνάντηση γονέων της 9ης τάξης ( το εκπαιδευτικό ίδρυµα του Zadubrivka στην
περιοχή Chernivtsi), στην οποία ψήφισαν την απαγόρευση για την συµµαθήτρια
των παιδιών τους Christina Velushchak και τη µητέρα της να έρθούνε στο πάρτυ

αποφοίτησης του λυκείου. Στο χωριό Zadubrivka η θρησκευτική κοινότητα της UOC
προς τιµήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για περισσότερες από 120 µέρες υπερασπίζει µε
προσευχή το δικαίωµά της να οµολογεί ελεύθερα την ορθόδοξη πίστη και υπερασπίζει
την επιλογή της να παραµείνει ενωµένη µε την κανονική Εκκλησία υπό την ηγεσία του
Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Ονουφρίου.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/06/09/u-zadubrivci-za-prinalezhnist-do-upcshkolyarci-zaboronili-prixoditi-na-vipusknij-foto/

• Η Christina Velushchak, απόφοιτη της 9ης τάξης του εκπαιδευτικού ιδρύµατος
του Zadubrivka στην περιοχή Chernivtsi υπήρξε θύµα θρησκευτικών διακρίσεων στο
σχολείο, επειδή ανήκει στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αποφοίτησε από το
σχολείο µε άριστα, πηγαίνει στο ναό όλη τη ζωή της, ψάλλει στο αναλόγιο, σκοπεύει
να εισέλθει σε ιατρικό κολέγιο. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι είναι µια συνηθισµένη
ουκρανική µαθήτρια, αλλά έχει ένα µεγάλο "µειονέκτηµα"- η επιλογή της θρησκείας.
Πέρασαν ήδη αρκετοί µήνες µετά την έναρξη της αντιπαράθεσης στο χωριό για
θρησκευτικούς λόγους, οι υποστηρικτές της νεοσυσταθείσας "OCU" όρισαν την
Christina να είναι εκδιωγµένη.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/06/09/zaberi-svoji-moskalski-groshi-ti-na-vipusknijne-pidesh-bukovinska-shkolyarka-ta-jiji-mama-rozpovili-pro-ostanni-misyaci-u-shkoli/

• Το Πρακτορείο Ειδήσεων TSN ανακοίνωσε ότι στις 8 Μαΐου του τρέχοντος
έτους, η κοινότητα του ιερού ναού «Εν Χώναις Θαύµα Αρχαγγέλου Μιχαήλ» του
χωριού NovoMykhailivka της περιφέρειας Mariinka της περιοχής Donetsk δήθεν
εντάχθηκε στην "OCU". Ως επιχείρηµα το TSN χρησιµοποίησε έναν χάρτη
µεταβάσεων στην "OCU". Στη Μητρόπολη Donetsk αυτές οι πληροφορίες
διαψεύδονται. Η αντίστοιχη δήλωση δηµοσιεύθηκε στον επίσηµο δικτυακό τόπο
της Μητροπώλεως στις 9 Ιουνίου 2019.

Δείτε περισσότερα: http://donetsk.church.ua/2019/06/09/press-sluzhba-doneckojj-eparkhiizayavlyaet-soobshhenie-o-perekhode-odnojj-iz-obshhin-v-pcu-fejjk/

• Στις 7 Ιουνίου 2019 οι υποστηρικτές της "OCU" χτύπησαν έναν άνδρα στο
χωριό Nova Moschchanytsia της περιφέρειας Zdolbuniv της περιοχής Rivneµ
γιατί ήθελε να προσταυεύσει τον ιερέα της UOC και δεν επέτρεψε να εκδιωχθεί
από το χωριό του.
Δ ε ί τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / R i v n e G o l o s C e r k v y / p h o t o s / a .
696553560777056/698216130610799/?type=3&theater

2. Περιπτώσεις άµεσης και βίαιης πίεσης στους κληρικούς της UOC από τις
κρατικές αρχές της Ουκρανίας.
Στις 29 Μαΐου 2019 το Κρατικό Γραφείο Έρευνας στο πλαίσιο της
ποινικής διαδικασίας ανέκρινε τους κληρικούς της

Ουκρανικής Ορθόδοξης

Εκκλησίας. Οι κληρικόι µε τις καταθέσεις τους επιβεβαίωσαν πραγµατικά την
παραπλανητική φύση της ποινικής υπόθεσης, την οποία η SSU στην περιοχή
Rivne ξεκίνησε εναντίον του επικεφαλής του τµήµατος για την επίλυση των
διαθρησκευτικών συγκρούσεων στην Επαρχία Rivne της UOC πρωθιερέα Victor
Zemlyanoy. Οι κορυφαίοι ακαδηµαϊκοί θρησκειολόγοι της Ουκρανίας µίλησαν
επίσης για την υπεράσπιση του

πρωθιερέα Victor. Οι ειδικοί διέψευσαν την

εκδοχή της SSU, σύµφωνα µε την οποία τα θρησκευτικά φυλλάδια που
κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης παραποιούν τα ιστορικά γεγονότα,
τους ορθόδοξους εκκλησιαστικούς κανόνες και βιβλικές ιστορίες και επίσης
προσβάλλουν επίτηδες τα θρησκευτικά συναισθήµατα των υποστηρικτών του
Πατριαρχείου Κιέβου και του επικεφαλής του Φιλάρετο Ντενισένκο. Ωστόσο,
παρά ταύτα, οι εκπρόσωποι της SSU στο Rivne συνεχίζουν να ασκούν πίεση
στους µάρτυρες στην «υπόθεση» του Zemlyanoy.
Δείτε περισσότερα: https://izvestia.kiev.ua/item/show/117317

Ο νόµος αριθ. 10244-1 "Περι στρατιωτικών ιερέων" που εγκρίθηκε από την
Βερχόβνα Ράντα στις 6 Ιουνίου 2019 στην πρώτη ανάγνωση περιορίζει τις
δυνατότητες των διαφόρων θρησκειών της Ουκρανίας. "Το νοµοσχέδιο περιορίζει
τεχνητά τις δυνατότητες των διαφόρων θρησκειών στην Ουκρανία να παρέχουν
πνευµατική τροφή στους πιστούς τους – στα µέλη των Ενόπλων Δυνάµεων της
Ουκρανίας", - δήλωσε ο Πρόεδρος της Κρατικής επιτροπής εθνικοτήτων και
θρησκειών κατά την περίοδο 2009-2010 Yuriy Yevgenyevich Reshetnikov.
Δείτε περισσότερα: http://news.church.ua/2019/06/10/zakonoproekt-pro-vijskove-kapelanstvoobmezhuje-mozhlivosti-riznix-konfesij-ukrajini-religijnij-ekspert/
Επίσης: https://spzh.news/gr/news/62737-zakon-o-kapellanstve-narushajet-religioznyje-pravatysyach-vojennyhekspert

3. Προστασία των δικαιωµάτων των κληρικών και ενοριτών της UOC στον
δικαστικό τοµέα.
Στις 30 Μαΐου 2019 στο περιφερειακό δικαστήριο του Lutsk της περιοχής
Volyn αποφασίστηκε να ικανοποιηθεί η καταγγελία του ιερέα Vasiliy σχετικά µε
την αδράνεια του εισαγγελέα της περιοχής Volyn, να υποβληθούν πληροφορίες
σχετικά µε τη διάπραξη ποινικού αδικήµατος στο
Ενοποιηµένο (ολοκληρωµένο) Μητρώο Προδικαστικών Ερευνών, να ανακριθούν
λεπτοµερώς ο αιτών, οι µάρτυρες και να ξεκινήσει η προδικαστική έρευνα.
Δείτε περισσότερα: http://volyn.church.ua/2019/06/08/sud-zobovyazav-pravooxoronciv-vnestido-jerdr-dani-pro-namagannya-primusovogo-viselennya-simji-svyashhenika-z-cerkovnogobudinku-sela-mirne/

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.

