Δελτίο №5
Σχετικά με παραβίαση των δικαιωμάτων των ενοριτών και των κληρικών της
Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας
για την περίοδο από 17.07.2019 έως 20.08.2019

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 17 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 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 28 Ιουλίου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας οι άγνωστοι, μερικοί
από αυτούς ήταν και οι μεθυσμένοι μπήκαν στο ναό της Γεννήσεως της Παναγίας
στο χωριό Susval της περιφέρειας Volodymyr-Volynskyi. Οι ερχόμενοι από
διαφορετικούς τόπους και οδηγημένοι από μερικούς "ιερείς" της
νεοσυσταθείσας δομής "OCU" είχαν ένα συγκεκριμένο καθήκον – να
εμποδίσουν στην εκτέλεση της
εορταστικής ακολουθίας και να
προκαλέσουν την τακτική κατάληψη του ναού μαζί με ντόπιους, που δεν
έχουν καμία σχέση με την εκκλησιαστική ζωή του χωριού. Οι υποστηρικτές
της "OCU" μπλοκάρησαν την είσοδο στο ναό, μετατρέποντας ουσιαστικά τον
εφημέριο π. Bohdan Hnatiuk, τους ψάλτες και τους προσκυνητές σε ομήρους,
εμποδίζοντας οποιονδήποτε να εισέλθει ή να εγκαταλείψει το ναό ή ακόμα και
να παραδώσουν φαγητό στους μπλοκαρισμένους.
Δείτε περισσότερα: https://єпархія.укр/v-den-sviatoho-kniaza-volodymyra-zamistradosti-nenavyst-zloba-pohrozy/

• Την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019, στο χωριό Bobly της περιφέρειας Turiysk της
περιοχής Volyn οι υποστηρικτές της "OCU" μαζί με έναν «ιερέα» αυτής της
δομής οργάνωσαν μια άλλη προβοκάτσια στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης
για να σταματήσει η Λειτουργία για τους πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Οι υποστηρικτές της "OCU" με έναν «ιερέα» μπήκαν στο ναό και
παραπέμποντας στα πρακτικά της συνέλευσης της εδαφικής κοινότητας του
χωριού άρχισαν να ζητούν να τους παραδώσουν τον ναό της UOC.
Όταν οι ενορίτες της UOC δεν αναγνώρισαν τη νομιμότητα της νεοσυσταθείσας
δομής πρωτοκόλλου, οι οπαδοί της "OCU" έκαναν μια προβοκάτσια,
παρεμποδίζοντας την διάβαση των πιστών στο ναό. Αλλά οι πιστοί της
ορθόδοξης ενορίας σύντομα κατάφεραν να μπουν στην εκκλησία και να
συμμετάσχουν στην Λειτουργία της Κυριακής.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους ο ίδιος "ιερέας" συμμετείχε σε αυτήν την
προβοκάτσια, η οποία πριν από μία εβδομάδα, στις 28 Ιουλίου, διοργανώθηκε
από υποστηρικτές της "OCU" στο χωριό Susval.
Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/08/08/u-pcu-nevdalonamagayutsya-zavaditi-pravoslavnim-ukrajincyam-molitisya/

• Την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 στο χωριό Bobly της περιφέρειας
Turiysk της περιοχής Volyn οι υποστηρικτές της "OCU" μαζί με τρεις

"ιερείς" αυτής της δομής διοργάνωσαν μια άλλη προβοκάτσια στην
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας της UOC, κόβοντας τις κλειδαριές και
εισβάλλοντας παράνομα στην εκκλησία, έκαναν καυγά. Όταν τρεις
εκπρόσωποι της "OCU" άρπαξαν την εκκλησία, όπως πρόσθεσε ο αρχιερατικός
επίτροπος, άρχισαν να συνέρχονται οι πιστοί της κοινότητας της UOC. Οι
προβοκάτορες άρχισαν να στραμπουλίζον τα χέρια τους και να
προκαλούν τραυματισμούς στην εκκλησία. Ως αποτέλεσμα η κοινότητα της
UOC κατέθεσε μια δήλωση στην αστυνομία σχετικά με την παράνομη είσοδο στο
κτίριο της εκκλησίας και σκόπιμους τραυματισμούς στους ενορίτες.

Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/08/11/na-volini-pid-spivpredstavnikiv-pcu-zlovmisniki-zlamali-dveri-xramu-a-potim-pobili-viryan-upc-video/

• Στις 11 Αυγούστου 2019 μια ομάδα ριζοσπαστών επιτέθηκε σε ορθόδοξο
ιερέα και τοπική αστυνομία σε μια προσπάθεια κατάληψης ναού στο
χωριό Haluzyntsi της περιφέρειας Derazhnya τηςς περιοχής Khmelnytsky.
Ο επίσημος λόγος για την κατάσχεση ήταν η παράνομη εκ νέου καταχώρηση του
ναού από την UOC στην "OCU". Ήδη από τις 11 Φεβρουαρίου 2019 η συνέλευση
της θρησκευτικής κοινότητας (80 άτομα), την οποία πραγματοποίησε ο
εφημέριος Oleksandr Honcharuk, αποφάσισε να παραμείνει στην κανονική
Εκκλησία. Ταυτόχρονα, η εδαφική κοινότητα, που πραγματοποίησε τη
συνάντησή της στη λέσχη στις 23 και 27 Φεβρουαρίου 2019, αποφάσισε να
μεταβεί στην "OCU". Οι κύριοι πρωτεργάτες αυτής της "μετάβασης" ήταν δύο
καθολικές γυναίκες, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/08/12/u-galuzinci-naxmelnichchini-pid-chas-shturmu-xramu-upc-radikali-pobili-svyashhennika-ipolicejskix/

• Στις 10 Αυγούστου έγινε μια προσπάθεια από τους υποστηρικτές της
"OCU" για να καταλάβουν το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό
Dorotyshche της περιφέρειας Kovel. Οι επιδρομείς αποφάσισαν να εισέλθουν
στο ναό του Θεού με λοφούς και έναν τροχό, καλώντας την εγκληματική
αστυνομία και ειδοποιώντας για την τοποθέτηση νάρκης κατά τη διάρκεια της
βραδινής ακολουθίας.

Ο πρωτεργάτης αυτών των κραυγαλέων ενεργειών ήταν ο επικεφαλής της
περιφέρειας Kovel Andriy Broyilo - ένας ένθερμος υποστηρικτής της
νεοσυσταθείσας "OCU". Οι πιστοί από την πόλη Kovel και τα γειτονικά χωριά
ήρθαν να βοηθήσουν την ορθόδοξη κοινότητα, καλώντας την αστυνομία.
Βλέποντας ότι υπήρχε η πλειοψηφία στην πλευρά των πιστών, οι ακτιβιστές
συνεκράτησαν την επιθυμία τους και η αστυνομία άρχισε να εξετάζει το θέμα.
Μετά την λεπτομερή εξέταση των εγγράφων των υποστηρικτών της
κατάστασης των συγκρούσεων, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η κοινότητα

UOC είχε όλα τα δικαιώματα για τον ναό, ενώ οι εκπρόσωποι της
νεοσυσταθείσας δομής έχαν απολύτως τα ψεύτικα χαρτιά. Έτσι οι
προβοκάτορες κάθισαν στα λεωφορεία και έφυγαν, ενώ οι ορθόδοξοι πιστοί
αναγκάστηκαν να διοργανώσουν την συνεχή εφημερία στο ναό τους.
Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/08/13/pravoslavni-volinyanivchergove-vidstoyali-svij-xram-vid-zaxoplennya-pravim-sektorom-ta-klirikami-pcuvideo/

• Στις 20 Αυγούστου 2019 οι εκπρόσωποι της περιφερειακής κρατικής
διοίκησης του Volyn, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και της "OCU"
προσπάθησαν να καταλάβουν τον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της
UOC στο χωριό Chetvertnya της περιφέρειας Manevichi. Ήρθε η επιτροπή από
την περιφερειακή κρατική διοίκηση, που έπρεπε να «παραδώσει» τον ναό στους
τοπικούς υποστηρικτές της "OCU", οι οποίοι παράνομα έχουν επανεγγραφεί την
κοινότητα της UOC και, μην ακυρώντας τη συμφωνία με τους παλιούς ιδιοκτήτες,
συνήψαν νέα συμφωνία με τις περιφερειακές αρχές.
Στην παρουσία των εκπροσώπων της περιφερειακής διοίκησης και της
αστυνομίας οι υποστηρικτές της "OCU" έκοψαν τις κλειδαριές από την
πόρτα του ναού. Μετά από αίτημα της αστυνομίας να αντισταθεί σε αυτό τι
γίνεται οι αστυνομικοί πρότειναν να γράψουν μια δήλωση.
Δείτε περισσότερα: https://strana.ua/news/217933-na-volyni-storonniki-ptsupytalis-zakhvatit-pravoslavnyj-khram.html?fbclid=IwAR0PJoMmTJ3C_Z2RtL0u0Kz8vmpSEFBzCfBtKbrXSrwMg0lDLCgERTlZ9g
Επίσης: https://www.facebook.com/oleg.tochinsky/posts/2467211023509557
https://youtu.be/U8N9j2r6rEQ

• Στις 18 Αυγούστου πριν από την έναρξη της Λειτουργίας στην εκκλησία της
Αγίας Σκέπης στο χωριό Ryasnyky της περιφέρειας Hoshchany της
επαρχίας Rivne της UOC οι τοπικοί υποστηρικτές της «OCU», που
συνοδεύονταν από αρκετούς «ιερείς» και ριζοσπάστες από γειτονικά χωριά
προσπάθησαν να εκτελέσουν τις θρησκευτικές τους εκδηλώσεις, δείχνοντας την
διάταξη του αναπληρωτή επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Rivne Ihor
Tymoshenko.
Η θρησκευτική κοινότητα της UOC του χωριού Ryasnyky, που είναι πιο
μεγαλύτερη από την κοινότητα της «OCU», έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που
επιβεβαιώνουν ότι οι πιστοί της UOC είναι οι μόνοι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ναού.
Επομένως, όλες οι αξιώσεις οποιασδήποτε άλλης κοινότητας δεν είναι νόμιμες.
Στις 18 Αυγούστου η θρησκευτική κοινότητα της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του χωριού Kalnivtsi της περιφέρειας Kitsman της περιοχής

Chernivtsi πραγματοποίησε την πρώτη Θεία Λειτουργία σε ιδιωτικό σπίτι, αφού
εκδιώχτηκε από το δικό της ναό από υποστηρικτές της «OCU».
Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/08/20/pobittya-zaxoplennyapidrobka-dokumentiv-xronologiya-religijnogo-zhittya-v-ukrajini-za-ostannij-tizhdenfoto-video/

2. Περιπτώσεις άμεσης και βίαιης πίεσης στους κληρικούς της UOC από τις
κρατικές αρχές της Ουκρανίας.
• Μια άλλη κλήση προς τη SSU παρέδωσαν στον πρωθιερέα Viktor Zemlyany,
επικεφαλής του τμήματος διαθρησκευτικής διευθέτησης των συγκρούσεων της
επαρχίας Rivne της UOC. Οι ποινικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη εναντίον του
ιερέα πριν από δύο χρόνια και στις 5 Αυγούστου 2019 πρόκειται να έρθει στην
Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας στην περιοχή Rivne «για την ενημέρωση
σχετικά με την αλλαγή της υποψίας στην ποινική δίωξη για την οποία έχει
ενημερωθεί νωρίτερα», - αναφέρει το κείμενο της κλήσης. Από εδώ και στο εξής
ο κληρικος της επαρχίας Rivne της UOC θα κατηγορηθεί βάσει του άρθρου 161
του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας "Παραβίαση της ισότητας των πολιτών
ανάλογα με τη φυλετική, την εθνική προέλευσή τους ή τη στάση απέναντι στη
θρησκεία".
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/gr/news/64123-sbu-izmenila-podozrenijeprotoijereju-viktoru-zemlyanomu
Επίσης: https://news.church.ua/2019/08/06/ce-povnij-absurd-protoijerej-viktorzemlyanij-pro-vruchennya-jomu-pidozri-u-viddili-sbu-video/

• Η περιφερειακή κρατική διοίκηση της πόλεως Rivne διενήργησε άλλη
παράνομη επανεγγραφή της θρησκευτικής κοινότητας της UOC υπέρ της
«OCU». Ο οργισμένος πρωθιερέας Andriy Bezdomov και οι ενορίτες του ναού
προς τιμήν του Ιωάννη του Θεολόγου στο χωριό Zabolottya της περιφέρειας
Volodymyrets της περιοχής Rivne έμαθαν για αυτό από μια δημοσίευση στο
Διαδίκτυο. Στην επαρχία Polisko-Sarnensky στις πράξεις των αξιωματούχων
βλέπουν ένα ανησυχητικό μήνυμα - μια επιστροφή στην πολιτική όξυνσης της
διαθρησκευτικής εχθρότητας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Π. Πόροσενκο.
Δείτε περισσότερα: https://news.church.ua/2019/08/01/chorni-rejestratori-zrivnenskoji-oda-prodovzhuyut-bezzakonnya-poperednikiv-pererejestrovano-shheodnu-parafiyu-upc/

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

• Στις 22 Ιουλίου 2019 το Έκτο Διοικητικό Δικαστήριο πραγματοποίησε
δικαστική συνεδρίαση σχετικά με την προσφυγή του Υπουργείου Πολιτισμού
της Ουκρανίας κατά της απόφασης του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου
του Κιέβου για την εξασφάλιση της υπόθεσης αριθ. 640/4748 / 22.04.2019,
σύμφωνα με την οποία ικανοποιήθηκε η δήλωση της Μητροπόλεως
Κιέβου της Ουκρανικής Ορθοδόξου ΕκκλησίαςΜητροπολίτη Ουκρανίας
Εκκλησίες και απαγορεύεται στα υποκείμενα της κρατικής εγγραφής να
πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες εγγραφής σχετικά με τις πληροφορίες
που περιέχονται στο ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων,
Προσωπικού Επιχειρηματιών και Δημόσιων Οργανώσεων σχετικά με την
Μητρόπολη Κιέβου, μοναστήρια, θεολογικά σεμινάρια, μητροπόλεις που
ανήκουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Δείτε περισσότερα: https://spzh.news/gr/news/63821-sud-ne-udovletvorilapellyaciju-minkulyta-po-delu-o-pereimenovanii-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 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

