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Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΗΣ 
ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ 
ΚΑΊ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΚΟ ΠΛΑΊΣΊΟ

Αξιότιμοι συνδρομητές και αναγνώστες μας! 
«Η θρησκεία σήμερα», έχοντας γίνει πλέον μια διεθνής κοινότητα ανεξάρτητων 

ειδικών, ασχολούμενων με την παρακολούθηση της θρησκευτικής και διαμολογιακής 
κατάστασης στη Ρωσία και στον κόσμο, έτοιμων να παράσχουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στον τομέα των σχέσεων μεταξύ της Εκκλησίας, της κοινωνίας, των 
εθνικών και υπερεθνικών δομών που κατέχουν την εξουσία, συμπληρώνει δυο 
χρόνια, και για τον λόγο αυτό, επικαλείται την προσοχή σας η δεύτερη ετήσια 
αναλυτική συνοπτική έκδοση, που έχει θέμα «Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
σε παγκόσμιο και περιφερειακό πλαίσιο».

Έχοντας εμφανιστεί ως αποτέλεσμα της Ενωτικής Συνόδου της 15ης Δεκεμβρίου 
2018, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας έγινε την ίδια στιγμή πέτρα σκανδάλου και 
αφετηρία ενός νέου, και, πιθανότατα, του πιο μεγάλου σχίσματος στη σύγχρονη ιστορία 
της Ορθοδοξίας. Το σχίσμα αυτό, ως κάποιο βαθμό του νοήματος της λέξης, δεν έχει 
μέχρι τώρα οριστικοποιηθεί νομικά (τουλάχιστον στο επίπεδο των κοσμικών), ωστόσο, 
υφίσταται de facto. Πολύ περισσότερο, όπως αποδεικνύεται στην παρατιθέμενη από 
μας «Χρονολόγηση των γεγονότων», το σχίσμα που συνέβη συνδέεται άμεσα με τη 
φύση της εμφανισθείσης «Εκκλησίας» και με τις ενέργειες των εκπροσώπων της. 

Τα τελευταία δυο χρόνια η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας πέρασε κατά την 
εξέλιξή της ήδη μια σειρά από στάδια. Ταχεία ανάπτυξη στα τέλη του 2018 και ως 
τον Απρίλιο του 2019, προσωρινή στασιμότητα, αναγνώριση από μια σειρά Τοπικών 
Ορθόδοξων Εκκλησιών, εσωτερικό σχίσμα, το οποίο με διάφορες εστίες διαρκεί μέχρι 
τώρα.

 Η ταχεία αύξηση των ενοριών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στην αρχή εξασφαλίστηκε κυρίως λόγω του απίστευτου αριθμού καταδρομικών 
καταλήψεων ναών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας. 
Το μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων μεταξύ των πιστών της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας συνέβη 
ακριβώς σ’ αυτή τη σύντομη περίοδο. Μετά, στη διάρκεια των τελευταίων ετών 
τα ουκρανικά δικαστήρια απλά «κουράστηκαν» από τον αριθμό των καταγγελιών 
από την πλευρά των πιστών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με τις 
παράνομες ενέργειες των ακτιβιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας και 
από τον αριθμό των υποθέσεων σχετικά με τις καταδρομικές καταλήψεις ναών 
και άλλης ακίνητης περιουσίας. η ιδιόμορφη «αυθαιρεσία» στην αφαίρεση ναών 
προς όφελος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων και με την 
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υποστήριξη των τοπικών περιφερειακών κρατικών διοικήσεων της Ουκρανίας, 
συνεχίστηκε ως τα τέλη Μαΐου του 2019, όταν έγινε σαφές ότι ο εθνικιστής 
πρόεδρος Πιότρ Ποροσένκο θα παραχωρήσει τη θέση του στον πιο μετριοπαθή και 
προσεκτικό στην εξωτερική και κοινωνική πολιτική Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Για κάποιο 
διάστημα η διεκκλησιαστική αντιπαράθεση στην ουκρανική κοινωνία κοπάζει. Εν 
πολλοίς αυτό συνδέθηκε με το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, 
ως εγκάθετη της προεδρικής θητείας του Πιότρ Ποροσένκο, αντιμετώπισε αρνητικά 
και επιφυλακτικά τον Βλαντίμιρ Ζελένσκι (κάτι που αποδεικνύουν οι δηλώσεις των 
εκπροσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας εκείνης της περιόδου). Από 
την άλλη πλευρά, από τον Ίανουάριο του 2019 ούτε μια Τοπική Εκκλησία, εκτός 
από της Κωνσταντινουπόλεως, δεν αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Σημείο καμπής γίνεται η 12η Οκτωβρίου 2019, όταν η Εκκλησία της Ελλάδος, 
και ένα μήνα αργότερα και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αναγνώρισαν την 
αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Και αν μέχρι αυτή τη 
στιγμή το σχίσμα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας μπορούσε ακόμη να αποτραπεί, και 
οι πιο ριζοσπαστικές δηλώσεις από την πλευρά των εκπροσώπων της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας και της Κωνσταντινουπόλεως να απομονωθούν, τότε, 
μετά από τις ενέργειες αυτών των Τοπικών Εκκλησιών το σχίσμα γίνεται ένα 
γεγονός στη ζωή της σύγχρονης ορθόδοξης κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
και η ίασή του το πιθανότερο θα διαρκέσει στο μέλλον πολλές δεκαετίες. Τότε, 
ακόμη και για τους σκεπτικιστές της διεθνούς εκκλησιαστικής ζωής έγινε σαφές το 
πόσο ενεργά εμπλέκεται ο θρησκευτικός παράγοντας με τις πολιτικές διεργασίες ως 
αποδομητικό στοιχείο, που χρησιμοποιείται πλέον από τους παγκόσμιους παίκτες 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους στη διακρατική αντιπαράθεση. 
Από αυτή τη στιγμή της αναγνώρισης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας οι 
συγκρούσεις λόγω της απόσπασης των ναών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ξαναρχίζουν, έστω και όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα, όπως συνέβη στην αρχή, μετά 
τη λεγόμενη Ενωτική Σύνοδο.

Η μικρή έκταση των καταδρομικών καταλήψεων οφειλόταν επίσης σε μεγάλο 
βαθμό και στο ότι το 2020 η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αρχίζει να 
διαλύεται σε κομμάτια. η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κιέβου 
δια του Φιλαρέτου (Ντενισένκο) αμφισβητεί το ίδιο το γεγονός της αυτοκεφαλίας 
και της νομιμότητας της ύπαρξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας υπό την 
ηγεσία του Επιφανίου (Ντουμένκο).

Το μεγάλο μέρος των ενοριών, και, το πιο σημαντικό, των ενοριτών της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας, παρέμειναν στους κόλπους της 
Μητέρας Εκκλησίας, χωρίς να πραγματοποιήσουν τη μεταπήδηση στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. Και αυτό συνέβη, παρά το γεγονός ότι πολλοί εκπρόσωποι 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, καθώς και θρησκευτικοί μελετητές που 
εξέφραζαν τις κρατικές θέσεις, όπως ο Ντμιτρό Γκορεβόι, υποστήριζαν ότι για 
την Ουκρανία είναι αρκετή η εμφάνιση ενός κανονικού φορέα ανεξάρτητου από 
τη Μόσχα, για να αρχίσουν οι πιστοί να μεταπηδούν μαζικά στη νέα αυτοκέφαλη 
Εκκλησία. Για τον λόγο αυτό πολλοί ναοί, που κατελήφθησαν από τους ακτιβιστές 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, παρέμειναν άδειοι, ενώ μερικούς μάλιστα 
αναγκάστηκαν να τους κλείσουν, γιατί δεν υπήρχε κανένας να λειτουργήσει, όπως, 

εξάλλου, δεν υπήρχε και κανένας να πάει εκεί. Ταυτόχρονα με αυτό, οι ακτιβιστές 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας είχαν συγκρούσεις και με άλλα χριστιανικά 
δόγματα, και αυτή η περίοδος είναι γεμάτη από καταδρομικές καταλήψεις ήδη 
όχι μόνο ναών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας, 
αλλά και της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου, της 
Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας κ.ά.

Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, αν και έχει αναγνωριστεί από 
ορισμένες Τοπικές Εκκλησίες, ωστόσο δεν αποτελεί ένα «συμπαγές οικοδόμημα», 
μαστίζεται από εσωτερικές πολιτικές ίντριγκες και συγκρούσεις και δεν έχει γίνει 
αποδεκτή από την ουκρανική κοινωνία.

Στην Ετήσια επετηρίδα αριθ. 2 της «Θρησκείας σήμερα» για διευκόλυνσή 
σας προσπαθήσαμε να συστηματοποιήσουμε χρονολογικά όλες τις κοινωνικές 
συγκρούσεις, τα σκάνδαλα και τις διφορούμενες δηλώσεις, που έλαβαν χώρα με 
τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Όμως, 
παρ’ όλα αυτά εξετάσαμε τα περισσότερα, αλλά δυστυχώς όχι όλα τα γεγονότα. 
Ένας σημαντικός αριθμός καταδρομικών καταλήψεων ναών ή ριζοσπαστικών 
δηλώσεων του κλήρου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας δεν καλύφθηκαν 
από τα ΜΜΕ, ή καλύφθηκαν μόνο από τοπικά ΜΜΕ, με συνέπεια να μην είναι 
δυνατόν να μελετηθούν και να αναλυθούν πλήρως. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε 
όχι στο περίεργο και στο ασυνήθιστο αυτών των δηλώσεων και ενεργειών, αφού 
στην εποχή μας είναι γενικά δύσκολο να εκπλήξεις κάποιον με τη μια ή την 
άλλη εξωτερικά περίεργη συμπεριφορά θρησκευτικών παραγόντων και πιστών. 
η χρονολογική μελέτη του σχηματισμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
δείχνει ότι έχοντας γίνει η αφετηρία του πανορθόδοξου σχίσματος, έγινε επίσης 
και η γραμμή του ρήγματος της σύγχρονης Ουκρανίας. Ουσιαστικά οι πολίτες της 
Ουκρανίας αναγκάστηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στην εθνική τους ταυτότητα και 
στην πίστη τους. Επιλέγοντας το δεύτερο, αυτοί μερικές φορές οδηγούνταν σε 
κατάσταση διώξεων, όταν τους αφαιρούσαν τους ναούς όπου βαπτίζονταν οι ίδιοι, 
βάπτιζαν τα παιδιά τους, κήδευαν τους αποθαμένους γονείς, και τους ίδιους αυτούς 
τους υπέβαλλαν σε σωματική και ψυχολογική βία.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το θρησκευτικό και πολιτικό «σχίσμα» ήταν 
η άμεση συνέπεια της εμφάνισης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας ως 
πολιτικού εγχειρήματος και σε ορισμένο βαθμό στοιχείου αντιπαράθεσης της Δύσης 
με τη Ρωσία στη θρησκευτική σφαίρα, στην οποία ακριβώς ο κατακερματισμός της 
παγκόσμιας Ορθοδοξίας διαμέσου του σχίσματος των κανονικών Εκκλησιών και της 
συμβολής στην εμφάνιση νέων εθνικών αυτοκέφαλων μορφωμάτων υποστηρίζεται με 
όλες τις δυνάμεις και τα μέσα από την πλευρά των ΗΠΑ και των βασικών εταίρων τους.

Επειδή σχετικά με αυτό δεν θέλουμε να είμαστε αυθαίρετοι, παραθέτουμε 
παρακάτω κείμενο των συναδέλφων μας από το κανάλι «Pravblog» στο Telegram, 
στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά, αλλά και με αρκετές λεπτομέρειες τα γεγονότα.
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Οι ριζικές αλλαγές στο θρησκευτικό τομέα της Ουκρανίας, τις οποίες παρακολουθούμε 
στη διάρκεια των τελευταίων ετών, δεν μπορούν να αποκληθούν τυχαίες. Αποτέλεσαν σε 
σημαντικό βαθμό τη συνέχεια μιας μεγάλης πολιτικής, που αποσκοπεί στη διαμόρφωση 
δίπλα από τα σύνορα της Ρωσίας μιας νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρκετών ουκρανών εμπειρογνωμόνων, η διαδικασία 
αυτή αποβλέπει στην επίτευξη μιας σειράς στρατηγικών στόχων. ο πρώτος, είναι 
η αναδιαμόρφωση με τη βοήθεια του πολέμου στα ανατολικά της χώρας του 
υπάρχοντος στην ουκρανική κοινωνία συστήματος αξιών και η δημιουργία τριών 
ουσιωδώς νέων παραγόντων: Ενός νέου ουκρανικού έθνους, μιας νέας ουκρανικής 
ιστορίας και μιας νέας ουκρανικής ιδέας. Συγκεκριμένα, γι’ αυτό έγραφε ξεκάθαρα 
το 2015 στο άρθρο του «Πέντε σενάρια για τις ουκρανορωσικές σχέσεις» ένας από 
τους πιο γνωστούς ιδεολόγους της φιλοδυτικής πολιτικής της Ουκρανίας Βλαντίμιρ 
Γκορμπούλιν. ο δεύτερος, είναι η μέγιστη δυνατή ρήξη των δεσμών μεταξύ 
Μόσχας και Κιέβου (από τους τομείς της πολιτικής και της οικονομίας ως εκείνους 
της ιστορίας και της θρησκείας). ο τρίτος, είναι η μετατροπή της Ουκρανίας σε 
παράγοντα δημιουργίας συνεχών προβλημάτων για τη Ρωσική Ομοσπονδία, κάτι 
που θα συνέβαλλε στο να εξαντλούνται οι πόροι της τελευταίας και να περιορίζεται 
η γεωπολιτική της δραστηριότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ως το 
2018 το αυξημένο ενδιαφέρον της ουκρανικής ηγεσίας για τα θρησκευτικά ζητήματα 
υπαγορευόταν από δυο συλλογισμούς, και συγκεκριμένα από την επιδίωξη να 
προβεί στην υλοποίηση σεναρίων αποδυνάμωσης της Ρωσίας και από την επιθυμία 
να αυξήσει τις δυνατότητες των οικείων σ’ αυτή κοινωνικών ομάδων.

Μιλώντας πιο αναλυτικά, την πρώτη κατεύθυνση επεξεργαζόταν εκείνη την εποχή 
ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πιότρ Ποροσένκο, ο οποίος διψούσε να γίνει για τη Δύση 
απόλυτα «δικός της». Όσον αφορά τα θέματα της υποστήριξης συγκεκριμένων 
κοινωνικών ομάδων, σ’ αυτή την κατεύθυνση ενεργούσαν με μεγάλη ένταση 
εκπρόσωποι της εξουσίας, που βρίσκονταν κοντά στην Ουκρανική Ελληνοκαθολική 
(ουνιτική) Εκκλησία (την τελευταία συνέφερε μια σοβαρή επιδείνωση της 
σύγκρουσης των σχισματικών δομών με την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, 
καθώς αυτό όχι μόνο αποδυνάμωνε τις θέσεις της Ορθοδοξίας συνολικά, αλλά και 
επέτρεπε στους ουνίτες υπό την κάλυψη της σχετικής αντιπαράθεσης να προωθείται 
ανεμπόδιστα στην ανατολική και τη δυτική Ουκρανία, όπου η εκπροσώπηση των 
ελληνοκαθολικών ήταν ασήμαντη).

Για τον λόγο αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι στο αρχικό στάδιο ο κύριος 
εμπνευστής της διαδικασίας νομιμοποίησης της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου Κιέβου και της Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ήταν το ουκρανικό κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη δραστηριότητα της διακομματικής βουλευτικής ένωσης  
«Ναστουπλένιε»3 , στις τάξεις της οποίας υπήρχαν εκλεγμένοι από τον λαό, εκπρόσωποι 
του κοινωνικού κινήματος «Σβαμπόντνιε λιούντι»4 (ένας από τους συντονιστές του 
ήταν ο βουλευτής Αντρέι Λέβους, ουνίτης και από παλιά συνοδοιπόρος του προέδρου 
του κοινοβουλίου Αντρέι Παρουμπίι, ο οποίος είναι επίσης πιστός της Ουκρανικής 
Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας). Ακριβώς αυτή η βουλευτική ένωση επεξεργάστηκε την 
έκκληση του κοινοβουλίου της Ουκρανίας τον Ίούνιο του 2016 προς τον πατριάρχη 
Βαρθολομαίο με την παράκληση να χορηγηθεί εκκλησιαστική αυτοκεφαλία. Και ακριβώς 
οι βουλευτές αυτής της ένωσης ήταν οι συντάκτες των σκανδαλωδών νομοσχεδίων, 
που είχαν ως στόχο την ολοκληρωτική συντριβή της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας (νομοσχέδιο αριθ. 5309, το αποτέλεσμα της ισχύος του οποίου έπρεπε να 
είναι η αλλαγή της επίσημης ονομασίας της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
η de facto δημιουργία των συνθηκών για την εκτεταμένη καταδρομική αρπαγή της 
περιουσίας της, και νομοσχέδιο αριθ. 4511, που περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε θέματα αυτοδιοίκησης και λειτουργίας της). 
Στα παραπάνω αξίζει επίσης να προστεθεί η επίσκεψη του Παρουμπίι στην Τουρκία, 
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Στο πλαίσιό της, ο πρόεδρος του 
ουκρανικού κοινοβουλίου συζήτησε ιδιαίτερα με τον πατριάρχη Βαρθολομαίο τις 
προοπτικές της απόκτησης από την Ουκρανία εκκλησιαστικής αυτοκεφαλίας. 

Μετά από αυτά τα βήματα η δραστηριότητα του Ποροσένκο, φυσικά, δεν ήταν τόσο 
εντυπωσιακή. Από τα πραγματικά σημαίνοντα πράγματα αξίζει να σημειωθεί μόνο 
το μήνυμα του προέδρου προς τους βουλευτές του κοινοβουλίου της Ουκρανίας 
στα τέλη του 2017, στο οποίο ο εγγυητής του συντάγματος υπογράμμισε ότι θα 
κάνει τα πάντα για να εμφανιστεί στη χώρα αυτοκέφαλη Εκκλησία.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε ριζικά το 2018. Το τελευταίο στάδιο της προεδρικής 
του θητείας ο Ποροσένκο το ολοκλήρωσε με μελαγχολικές νότες. Οι αποτυχίες 
στον οικονομικό και στον κοινωνικό τομέα απειλούσαν με εκλογική καταστροφή. 
Αυτό έδειχναν και τα διαρκώς φθίνοντα ποσοστά, κάτι που επέτρεψε σε αρκετούς 
πολιτικούς αναλυτές και στατιστικές υπηρεσίες να ισχυρίζονται ότι ο πρόεδρος, 
ακόμη κι αν περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών, ούτως ή άλλως θα ηττηθεί 
σ’ αυτό το στάδιο από οποιονδήποτε από τους αντιπάλους του.

Έπρεπε επειγόντως να σώσει την κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό οι πολιτικοί 
σύμβουλοι του Ποροσένκο πρότειναν να εξυψωθεί η ιδέα της προώθησης της ουκρανικής 
αυτοκεφαλίας. Κατά την άποψή τους, το σχέδιο αυτό θα επέτρεπε να επιτευχθούν 
μονομιάς αρκετοί σημαντικοί στόχοι. Ειδικότερα, να παρουσιαστεί ο πρόεδρος στα 
μάτια των ψηφοφόρων ως πατέρας του έθνους, ως ο άνθρωπος, ο οποίος γράφει το 
όνομά του στην ιστορία και υλοποιεί μια ιερή για οποιοδήποτε πατριώτη της χώρας 
πρωτοβουλία. Με φόντο αυτό το επίτευγμα, όπως υπολογιζόταν, θα έπρεπε να 
ξεχαστούν και να συγχωρεθούν όλες οι αποτυχίες, στις οποίες είχε υποπέσει η ηγεσία 
του και, φυσικά, να ανέβουν σημαντικά τα ποσοστά και οι πιθανότητες επανεκλογής.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προοπτικές, ο Ποροσένκο τον Απρίλιο του 2018 
έθεσε σε λειτουργία ένα νέο ισχυρό κύκλο στη διαδικασία της προώθησης του σχεδίου 
της εκκλησιαστικής αυτοκεφαλίας. Στοιχεία του, μεταξύ των άλλων, αποτέλεσαν 
η συνάντηση του προέδρου με τον πατριάρχη Βαρθολομαίο και τα μέλη της Συνόδου 

1 «Επίθεση» (σ.τ.μ.).
2 «Ελεύθεροι άνθρωποι» (σ.τ.μ.).

ΠΊΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΊΑ ΤΗΣ 
ΝΟΜΊΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΊΚΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΊΑΣΤΊΚΟΥ ΣΧΊΣΜΑΤΟΣ: 
Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ 
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της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για το θέμα της χορήγησης αυτοκεφαλίας, 
καθώς και οι προετοιμασμένες με πρωτοβουλία του Ποροσένκο σχετικές εκκλήσεις 
προς την κεφαλή του Φαναρίου από την ηγεσία της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου και της Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του 
κυοφορούμενου στα σπλάχνα της κυβέρνησης του προέδρου της Ουκρανίας σεναρίου 
για την εξασφάλιση της συγχώνευσης των σχισματικών δομών με την Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία σε ένα ενιαίο σύνολο και για τη μετέπειτα αναγνώριση της νέας 
δομής από την πλευρά του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ωστόσο, στην πορεία αυτή αναμενόμενα προέκυψαν για τον Ποροσένκο σοβαρά 
εμπόδια στο πρόσωπο της κανονικής Εκκλησίας, η οποία δεν θέλησε να γίνει 
αντικείμενο συνδιαλλαγής στη μάχη για την επανεκλογή του προέδρου για δεύτερη 
θητεία. η θέση της αντικατοπτρίστηκε στη δήλωση της 21ης Απριλίου 2018 του 
μακαριώτατου μητροπολίτη Ονουφρίου. «Σύμφωνα με το άρθρο 35 του συντάγματος 
της Ουκρανίας, η Εκκλησία είναι διαχωρισμένη από το κράτος, και γι’ αυτό τα ζητήματα 
της εκκλησιαστικής ζωής η Εκκλησία τα επιλύει ανεξάρτητα. η Ουκρανική Ορθόδοξη 
Εκκλησία, η οποία έχει κανονική επικοινωνία με την Οικουμενική Ορθοδοξία, δεν 
έχει απευθυνθεί στον πατριάρχη Βαρθολομαίο με αίτημα να χορηγήσει αυτοκεφαλία 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία και δεν έχει εξουσιοδοτήσει γι’ αυτό ούτε 
τον πρόεδρο, ούτε τους βουλευτές του κοινοβουλίου της Ουκρανίας. Για τον λόγο 
αυτό, οι αναφερθείσες πρωτοβουλίες αποτελούν υπέρβαση εξουσίας, καθώς και 
παρέμβαση στις εκκλησιαστικές υποθέσεις», τονιζόταν στο αναφερόμενο έγγραφο.

Συνέπεια αυτής της πολιτικής της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτέλεσε η κατ’ 
επανάληψη αύξηση της κυβερνητικής πίεσης προς αυτόν τον εκκλησιαστικό κλάδο. Έτσι, 
παράλληλα με την έναρξη των νομοθετικών πρωτοβουλιών, που στόχευαν στη de facto 
διάλυση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τέθηκαν σε λειτουργία και εργαλεία 
άμεσης πίεσης στους επισκόπους της εν λόγω Εκκλησίας με σκοπό τη δημιουργία μιας 
ομάδας ιεραρχών, πρόθυμων να ενωθούν με την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Πατριαρχείου Κιέβου και την Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όπως έδειξαν τα μετέπειτα γεγονότα, αυτή η τακτική δεν λειτούργησε. Μόνο δυο 
αρχιερείς από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία συμφώνησαν να συμμετάσχουν 
στη λεγόμενη «Ενωτική Σύνοδο», η οποία οδήγησε στον σχηματισμό της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας. Αυτό δεν επέτρεψε στον Ποροσένκο όχι μόνο να εξασφαλίσει 
για το Φανάρι την ιδανική περίπτωση ανάμιξης στις ουκρανικές εκκλησιαστικές 
υποθέσεις, αλλά και να οργανώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νομική διάλυση 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (υπολογιζόταν ότι στην «Ενωτική Σύνοδο» 
το σχετικό έγγραφο θα υπογραφεί από 10 επισκόπους της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, γεγονός που θα πρόσφερε στο υπουργείο Δικαιοσύνης επαρκή αιτολόγηση 
για να διαγράψει αυτόν τον εκκλησιαστικό κλάδο από τα μητρώα).

Αλλά και γενικά η ολοκλήρωση της αυτοκεφαλικής εποποιίας δεν έφερε στον 
πρώην πρόεδρο τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρώτον, τα ποσοστά του τελικά δεν 
αυξήθηκαν, κάτι που φανέρωσε πόσο λάθος ήταν η τοποθέτηση του θρησκευτικού 
παράγοντα στο επίκεντρο της εκλογικής εκστρατείας. Δεύτερον, δεν μπόρεσε τελικά 
να θέσει υπό πλήρη έλεγχο την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, αφού ο εγκάθετός 
του, πρώην μητροπολίτης της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Συμεών (Σοστάτσκι), 
έχασε τη μάχη για τη θέση του επικεφαλής της νέας δομής από τον τότε ευνοούμενο 

του αρχηγού της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου. Τρίτον, 
επιδιώκοντας τους προσωπικούς του στόχους και ευρισκόμενος σε όχι ιδανική εκλογική 
κατάσταση, ο Ποροσένκο, προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα να προβάλει μια 
θετική δημόσια εικόνα του με το θέμα του τόμου, πρόδωσε de facto τα συμφέροντα 
των ουκρανικών σχισματικών δομών. Αυτό αποδεικνύεται φανερά από τις διατάξεις 
του ίδιου του τόμου, με τον οποίο ο πρώην πρόεδρος ανάγκασε να συμφωνήσουν 
τόσο η ηγεσία της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου, όσο 
και αυτή της Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας (ειδικότερα, πρόκειται 
για τη μεταβίβαση του ελέγχου των ενοριών του εξωτερικού των αναφερόμενων 
οργανισμών στο Φανάρι, την αναγνώριση από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
ως επικεφαλής της το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ.).

Οι μόνοι που αποκόμισαν σημαντικά κέρδη από τη δημιουργία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, ήταν οι ουκρανοί ουνίτες. Διότι αυτοί, όχι μόνο έλαβαν τη δυνατότητα της 
άσκησης συνεχούς πίεσης στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και της εμφάνισής 
τους στον χώρο των αποκλειστικά δυτικών περιοχών της Ουκρανίας, αλλά είχαν 
και άλλα οφέλη. Πρώτα απ’ όλα, η Ουκρανική Ελληνοκαθολική Εκκλησία απέκτησε 
τη μοναδική ευκαιρία να επιτύχει τον στόχο που είχε από παλιά, τη σταδιακή 
απορρόφηση της ουκρανικής Ορθοδοξίας. η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας στην 
τωρινή της κατάσταση και στο νομικό καθεστώς ορθόδοξης ομολογίας αποτελεί ένα 
απόλυτα κατάλληλο αντικείμενο γι’ αυτό. Πολύ περισσότερο, που ο αρχηγός της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας έχει επανειλημμένα ανεχτεί δημόσια μια τέτοια 
δυνατότητα. Για παράδειγμα, το 2019 σε εκπομπή της «Espreso.TV» ο Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) δήλωσε ότι το θέμα της ένωσης των δυο ομολογιών το έχει ήδη θίξει με 
τον επικεφαλής της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας.

Δεδομένου αυτού του γεγονότος, καθώς και άλλων μορφών στενής συνεργασίας 
εκπροσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας και της Ουκρανικής 
Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας (για παράδειγμα, της τέλεσης σε μόνιμη βάση κοινών 
δοξολογιών και της διεξαγωγής κοινών προσευχών), μπορεί να ειπωθεί ότι το 
σχέδιο Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας σε μεγάλο βαθμό έχει χροιά όχι του 
«Φαναρίου» ή του «Ποροσένκο», αλλά «ουνιτική». Και δεν αποκλείεται εκείνες οι 
Τοπικές Εκκλησίες, οι οποίες αναγνώρισαν αυτό τον οργανισμό, να συνέβαλαν με 
αυτό στην προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων όχι τόσο του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, όσο του καθολικού κόσμου.

Επομένως, τόσο η εμφάνιση, όσο και η επακόλουθη ανάπτυξη της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας είχε πολιτική βάση και υπόβαθρο. η «δωρεά» από το 
Φανάρι της αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας χρησιμοποιείται 
τώρα και για τον εκβιασμό των «φιλικών στη Μόσχα» Τοπικών Εκκλησιών (της 
Σερβικής, Τσεχικής, Πολωνικής, Βουλγαρικής) με την απειλή της αμφισβήτησης των 
κανονικών θεμελίων και αυτών των «σλαβικών» Εκκλησιών, των προοπτικών του 
«αυτοκεφαλικού κατακερματισμού» των περιοχών τους «σύμφωνα με το καλούπι» 
του σχίσματος της ουκρανικής Ορθοδοξίας. Αυτό άλλωστε μαρτυρά η χρονολόγηση 
των σκανδαλωδών γεγονότων, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη ζωή αυτής 
της δομής, και στην οποία άμεσα περνάμε.
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19.12.2018

Η διεύθυνση δημόσιων οργανισμών 
εξανάγκαζε υπό την απειλή της 
απόλυσης τους δημόσιους υπαλλήλους 
της Βίνιτσα να πηγαίνουν στις 
Ακολουθίες στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας στον καθεδρικό ναό 
της Θείας Μεταμόρφωσης, τον οποίο 
κατέλαβε ο μητροπολίτης Συμεών 
(Σοστάτσκι), που του έχει απαγορευ-
τεί από τη Σύνοδο της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας να ιερουργεί.

22.12.2018

Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου σε 
ορισμένους επικεφαλής συμβουλίων 
κοινοτήτων της περιοχής Μπέρσαντ 
της περιφέρειας Βίνιτσα έγιναν 
τηλεφωνήματα από τον αναπληρωτή 
πρόεδρο της κρατικής διοίκησης της 
Μπέρσαντ Βλαντίμιρ Ολσέφσκι, ο οποί-
ος απαίτησε να ασκηθεί πίεση στους 
ιερείς της κοινότητας και στους πιστούς 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και να αναγκαστούν να μετακινηθούν 
στη νεοσύστατη εκκλησιαστική δομή.

23.12.2018

Ο αρχιεπίσκοπος Συμφερόπολης και 
Κριμαίας Κλημέντιος (Κους) ανέφερε ότι 
ο Ποροσένκο άσκησε πίεση στους Έλληνες, 
που αφίχθησαν για την προετοιμασία 
της Ενωτικής Συνόδου. Ειδικότερα, 
ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας 
έδωσε εντολή να κλείσει το αεροδρόμιο 
και να μην αφεθεί να αναχωρήσει  
η αντιπροσωπεία του Φαναρίου. 

27.12.2018

Η περιφερειακή κρατική διοίκηση της 
Βίνιτσα αποστέλλει τυποποιημένες 

εκκλήσεις για τη μετακίνηση των 
θρησκευτικών κοινότητων των 
ναών της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας. Οι ιερωμένοι των 
επαρχιών Βίνιτσα και Τουλτσίν, που 
έλαβαν τα ομοιότυπα έγγραφα, είναι 
αγανακτισμένοι με την ανάμιξη των 
κρατικών υπαλλήλων στην εσωτερική 
ζωή της Εκκλησίας, αναφέρει το Τμήμα 
Ενημέρωσης και Διαφώτισης της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

30.12.2018

Ομάδα ακτιβιστών οργάνωσε 
«συνέλευση» στον ναό του Αγίου 
Μιχαήλ της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην περιφέρεια Βολύν, με 
τον οποίο δεν έχουν σχέση, και ψήφι-
σε υπέρ της μετάβασης στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας.

31.12.2018

Ο προϊστάμενος του ναού του Αγίου 
Μιχαήλ της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του χωριού Κρασνοβόλια 
της περιοχής Μανιέβιτσι, πρωθιερέας 
Ανδρέας Γκεναλιούκ, ανέφερε ότι θα 
αμφισβητήσει στο δικαστήριο τα απο-
τελέσματα της παράνομης συνέλευ-
σης, στην οποία υποτίθεται ότι ελή-
φθη η απόφαση για μετάβαση στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

02.01.2019

Κοντά στην πόλη Τσερνοβτσύ 
μεταβίβασαν στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας δυο ναούς. 
η ψηφοφορία για τη μετάβαση στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, 
που έγινε στα χωριά Καραπτσόφ 
και Μπογιαντσούκ της περιφέρειας 
Τσερνοβτσύ, διεξήχθη με την 

προσέλκυση οπαδών του σχίσματος 
από τα γύρω χωριά, τους οποίους 
έφεραν ειδικά για να συμμετάσχουν 
στις «εκκλησιαστικές συνελεύσεις», 
που διοργανώθηκαν από εκπροσώπους 
των τοπικών αρχών. 

04.01.2019

109 κάτοικοι του χωριού Κλεκοτίνα 
της περιφέρειας Βίνιτσα απευθύνθηκαν 
στον επικεφαλής της ενωμένης τοπικής 
κοινότητας3 Μουράφα Σεργκέι Παρτέκα 
και στον αστυνομικό επιθεωρητή 
της κοινότητας Νικολάι Ολέινικ με το 
αίτημα να προστατεύσουν τη ζωή του 
προϊστάμενου του κοινοτικού ναού 
της Κοίμησης της Θεομήτορος Ανατόλι 
Κοτσμαρούκ και την εκκλησιαστική 
περιουσία από τους ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

05.01.2019

Την παραμονή των Χριστουγέννων 
εθνικιστές και ακτιβιστές δεξιών 
ριζοσπαστικών οργανώσεων («Δεξιός 
Τομέας» κ.ά.) κάλεσαν τους Ουκρανούς 
να συμμετάσχουν στις δράσεις 
δίπλα από τον ναό της Ουκρανικής 

3 Στην Ουκρανία «τοπική κοινότητα» 
είναι η ένωση των μόνιμων κατοίκων ενός 
χωριού, συνοικισμού, μιας μικρής περιοχής 
ή  και πόλης, που αποτελούν ανεξάρτητη 
διοικητική εδαφική μονάδα. Επίσης, συχνά, 
στα αναφερόμενα παραπάνω μέρη, μπορεί 
να είναι η ένωση, η οποία έχει δημιουργηθεί 
με πρωτοβουλία των μόνιμων κατοίκων ως 
ανεξάρτητη μορφή αυτοδιοίκησης με βάση 
τα κοινά συμφέροντα και για την υλοποίηση 
κοινών στόχων, πάντα μέσα στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας του κράτους. Ανώτατο δι-
οικητικό της όργανο είναι η συνέλευση. 
η «ενωμένη τοπική κοινότητα» μπορεί να 
περιλαμβάνει έναν αριθμό από χωριά, περι-
οχές κ.λπ. και διαθέτει ένα ενιαίο διοικητικό 
κέντρο (σ.τ.μ.).   

Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Βίνιτσα και 
να εξηγήσουν μαζί στους πιστούς ότι 
ήρθε η ώρα να μετακινηθούν στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

06.01.2019

Στις 6 Ίανουαρίου 2019 μέλη του 
Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος 
«Δεξιός Τομέας» πραγματοποίησαν την 
πανουκρανική δράση υποστήριξης της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
«Μετάβαση στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας».

10.01.2019

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας δεν αναφέρεται στη λίστα 
των αυτοκέφαλων Εκκλησιών στον 
ιστότοπο του Φαναρίου. Στον επί-
σημο ιστότοπο του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως στην ενότητα 
«Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες 
Εκκλησίες» η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας απουσιάζει. Στον κατάλογο 
αναφέρονται τρία πατριαρχεία και δέκα 
αυτοκέφαλες Εκκλησίες, μεταξύ των 
οποίων δεν μνημονεύεται η Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. 

11.01.2019

Το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού 
Βόρσοφκα της περιοχής Μάλιν οργάνωσε 
στις 11 Ίανουαρίου συγκέντρωση με 
σκοπό την παράδοση στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας του παλαιού 
ναού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας.

Οι αρχές της Μπερεστέτσκο 
(περιφέρεια Βολύν) προσπαθού-
σαν να χρησιμοποιήσουν τη συναυ-
λία της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας για συγκέντρωση υπέρ της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
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η γραμματέας του συμβουλίου της 
πόλης πρότεινε στη διάρκεια της 
συναυλίας, την οποία οργάνωσαν οι 
ενορίτες της κανονικής Εκκλησίας, να 
πραγματοποιηθεί συνέλευση σχετικά 
με τη μεταβίβαση του ναού της Αγίας 
Τριάδος στην Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας.

13.01.2019

Οπαδοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας στο χωριό Βόρσοφκα της 
περιφέρειας Ζιτόμιρ με την υποστήριξη 
του κοινοτικού συμβουλίου και 
ακτιβιστών από το κίνημα «Σβομπόντα»4 
πραγματοποίησαν συνέλευση για τη 
μετάβαση στη νεοσύστατη δομή. Τον 
ναό του Αγίου Νικολάου τον σφράγισαν, 
και ο προϊστάμενος του ναού κατέληξε 
στο νοσοκομείο με υπερτασική κρίση.

13.01.2019

Ο ναός του Αγίου Μιχαήλ του χωριού 
Κρασνοβόλια αποκλείστηκε από 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας. Οι οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
δεν επέτρεψαν την είσοδο στον ναό 
στον προϊστάμενο πατέρα Ανδρέα, 
καθώς και στον αρμόδιο αρχιερέα 
επίσκοπο Βολύν και Λουτσκ Ναθαναήλ, 
έφεραν δικό τους ιερέα (του 
Πατριαρχείου Κιέβου) και ανακήρυξαν 
αυτόν νέο προϊστάμενο.

15.01.2019

Στις 15 Ίανουαρίου στη συνεδρίαση 
των αντιπροσώπων του κοινοτικού 
συμβουλίου της Μπρόνιτσα της 
περιοχής Κάμεν-Κασίρσκι της 
περιφέρειας Βολύν, ψήφισαν υπέρ 

4 «Ελευθερία» (σ.τ.μ.).

της «μετάβασης στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας» της τοπικής 
κοινότητας της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Αυτές οι έκνομες ενέργειες 
διακόπηκαν από τα όργανα τήρησης 
του νόμου. Παράλληλα με την 
προσπάθεια κατάληψης του ναού, τον 
προϊστάμενό του και την κοινότητα 
τους συκοφάντησαν στα ΜΜΕ, 
κατηγορώντας τους για «τρομοκρατική 
κατάληψη του κοινοτικού συμβουλίου».

16.01.2019

Στο χωριό Σάντοφ της περιοχής Λουτσκ 
της περιφέρειας Βολύν διεξήχθη έντονη 
προπαγάνδα υπέρ της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας, στην οποία 
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί. Οι δάσκαλοι 
του τοπικού σχολείου δεν αρνούνταν ότι 
συγκέντρωναν στο χωριό υπογραφές 
για την υποστήριξη της νέας Εκκλησίας, 
αλλά υποστήριζαν ότι αυτό αποτελεί τη 
θέση τους ως πολιτών και δεν κάνουν 
προπαγάνδα μεταξύ των μαθητών.

Στις 16 Ίανουαρίου 2019 το ποίμνιο από 
τα χωριά Νικολάγιεφκα και Ίβάνοφκα 
στην περιοχή Μπορζνά απέτρεψε την 
προσπάθεια παράνομης μετάβασης της 
θρησκευτικής τους κοινότητας στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Οι προπαγανδιστές υποχρεώθηκαν να 
εγκαταλείψουν τη συγκέντρωση κατόπιν 
απαίτησης των ενοριτών.

18.01.2019

Ο επικεφαλής του νομικού τμήματος 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ζήτησε να καταγγελθεί στο δικαστήριο 
η κατάληψη του ναού στην Ολένοφκα. 
η κατάληψη του ναού στην Ολένοφκα 
είναι ένα παράδειγμα ανάμιξης των 
αρχών στις εσωτερικές υποθέσεις 
της θρησκευτικής κοινότητας της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

19.01.2019

Στην περιφέρεια Τερνόπολ 
εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας κατέλαβαν ακόμη ένα 
ναό. Τη νύχτα προς τις 19 Ίανουαρίου 
η κοινότητα του ναού της Αγίας Τριάδος 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του χωριού Ροστόκι της περιοχής 
Κρέμενιετς αναγκάστηκε να τελέσει 
τη Λειτουργία και τον Αγιασμό των 
Υδάτων στην ύπαιθρο στην παγωνιά.

Στις 19 Ίανουαρίου, αρχίζοντας από 
τις 7 το πρωί, δίπλα από τον ναό της 
Γέννησης του Ίωάννου του Προδρόμου 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
ομάδα οπαδών της «μετάβασης» στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
απαίτησε από τον προϊστάμενο να 
τους αφήσει να μπουν στον ναό μαζί 
με τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου 
Κιέβου. Ύστερα από πολλούς λεκτικούς 
διαξιφισμούς οι οπαδοί της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας επιχείρησαν 
ξανά να εισέλθουν στον ναό.

21.01.2019

Τη θρησκευτική κοινότητα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του χωριού Ουρβένα της περιφέρειας 
Ρόβνο τη μεταβίβασαν στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας χωρίς να 
ερωτηθούν οι ενορίτες. Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της διοίκησης της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ Σεργκέι Κοντρατσούκ, 
η απόφαση που ελήφθη στη συνέλευση 
του χωριού Ουρβένα χωρίς τη 
συμμετοχή των ενοριτών είναι αρκετή 
για τη μετάβαση της κοινότητας της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του χωριού Ροστόκι της 
περιοχής Κρέμενιετς της περιφέρειας 

Τερνόπολ απευθύνθηκαν στις αρχές 
της Ουκρανίας με το αίτημα να τους 
επιστραφεί ο ναός της Αγίας Τριάδος, 
τον οποίο αφαίρεσε η Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας.

Στο χωριό Πολοζέβο οπαδοί της 
«μετάβασης» στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας κατέλαβαν τον χώρο 
του μοναστηριακού ναού του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου της 
Θεσσαλονίκης του χωριού Πολοζέβο της 
περιοχής Σατσκ της περιφέρειας Βολύν, 
που κτίστηκε σε ιδιωτικό οικόπεδο, το 
οποίο ανήκει στον ηγούμενο της μονής 
των Πέτρου και Παύλου της Σβίτιαζ.

Στα χωριά της Βολύν Σκομπέλκα, 
Μπερεστέτσκο, Κούτροφ, Νιτσεγκόφκα 
και Μπρόνιτσα οι ενορίτες της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
εμπόδισαν τη «μεταβίβαση» των 
ναών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας. Στις 20 Ίανουαρίου 
στην περιφέρεια Βολύν έγιναν πολλές 
προσπάθειες κατάληψης ναών από 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας. Οι υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
απαίτησαν τη διεξαγωγή συνέλευσης 
ώστε να «μεταβιβαστεί» ο ναός στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Στις 21 Ίανουαρίου 2019 οπαδοί της 
«μετάβασης» στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας στο χωριό Μπρόνιτσα 
(Κρίμνο) της περιοχής Κάμεν-Κασίρσκι 
της περιφέρειας Βολύν διέρηξαν τις 
κλειδαριές στον ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και απώθησαν από 
τον χώρο του ναού τον προϊστάμενο.

22.01.2019

Στο χωριό Πόχοφκα της περιοχής 
Μπογκοροντσάνι της περιφέρειας Ίβάνο-
Φρανκόφσκ αξιωματούχοι βοήθησαν τους 
υποστηρικτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας να καταλάβουν τον ναό του 
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Ευαγγελισμού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Οι εισβολείς διείσδυσαν στον 
χώρο τη νύχτα, σπάζοντας τις κλειδαριές.

23.01.2019

Ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας μητροπολίτης 
Επιφάνιος (Ντουμένκο) δήλωσε ότι 
οι προγνώσεις για θρησκευτική έντα-
ση μετά την υπογραφή του τόμου 
δεν δικαιώθηκαν και τώρα γίνεται 
ειρηνική ενσωμάτωση των ουκρανικών 
κοινοτήτων στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας. 

Στις 23 Ίανουαρίου στο χωριό 
Πίσαρεφκα της περιφέρειας Βίνιτσα 
συνέβη σκάνδαλο. Στη συνέλευση 
του χωριού οι αρχές προσπάθησαν 
να μεταβιβάσουν στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας την τοπική 
κοινότητα, η οποία νωρίτερα είχε 
ήδη εκφράσει πίστη στην Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας από τους 
ιερείς του ναού υπέστη σωματική βία.

Στις 23 Ίανουαρίου 2019 βουλευτές 
του περιφερειακού συμβουλίου 
Ρόβνο αποφάσισαν να απευθυνθούν 
στους κληρικούς και λαϊκούς της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην περιφέρεια Ρόβνο καλώντας 
τους να μετακινηθούν στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. Την απόφαση 
αυτή οι βουλευτές της 7ης σύγκλησης 
του περιφερειακού συμβουλίου Ρόβνο 
την ενέκριναν «σύμφωνα με το άρθρο 
43 του νόμου της Ουκρανίας “Για την 
τοπική αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία”».

24.01.2019

Ακόμη ένα αίτημα για μετάβαση 
κοινότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας αποδείχθηκε ψεύτικο. 
Οι πιστοί του χωριού Ρουντόε Σελό της 
περιοχής Βολόνταρκα της περιφέρειας 

Κιέβου δεν μετακινήθηκαν στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, 
δήλωσε ο προϊστάμενος του ναού της 
Αγίας Τριάδος της επαρχίας Μπέλαγια 
Τσέρκοβ μιτροφόρος πρωθιερέας Ίγκορ 
Μπεζογκλιούκ στο Τμήμα Ενημέρωσης 
και Διαφώτισης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Οι ιερείς της Οδησσού ανέφεραν 
στον Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ) σχετικά με τις συγκρούσεις 
που γίνονται για τους ναούς. Οι 
κληρικοί της επαρχίας Οδησσού 
πρωθιερείς Ευγένιος Γκουτιάρ και 
Σέργιος Ντμίτριεφ αφηγήθηκαν στους 
εκπροσώπους της Ειδικής Αποστολής 
Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ για τις 
συγκρούσεις αναφορικά με τους ναούς 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην περιφέρεια.

25.01.2019

Η πληροφορία σχετικά με τη 
μετάβαση της κοινότητας του χωριού 
Μορόζοφκα στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας αποδείχθηκε ψευδής. 
η είδηση ότι ο προϊστάμενος της 
ενορίας προς τιμήν της Κοίμησης της 
Θεομήτορος του χωριού Μορόζοφκα της 
περιοχής Μπάρισεφκα της περιφέρειας 
Κιέβου πρωθιερέας Νικόλαος Μπρέγκα 
άλλαξε τη δικαιοδοσία, αποδείχθηκε 
ένα ακόμη ψέμα των ΜΜΕ.

Η διεύθυνση της Εθνικής Αστυνομίας 
στην περιφέρεια Βίνιτσα αποφάσισε 
να αυξήσει τις περιπολίες κοντά στους 
ναούς, όπου ήδη υπήρξαν ή  ενδέχεται 
να προκύψουν διαομολογιακές 
διαμάχες. Αιτία στάθηκαν ορισμένες 
συγκρούσεις λόγω της μετάβασης 
κοινοτήτων της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας και των διαφωνιών σχετικά 
με τους ναούς.

Ο πρώην μητροπολίτης της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
Αλέξανδρος (Ντραμπίνκο) έδωσε 
την ευλογία του να γίνει δεκτή στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
η ενορία προς τιμήν της Κοίμησης της 
Θεομήτορος του χωριού Μορόζοφκα 
της περιοχής Μπάρισεφκα της 
περιφέρειας Κιέβου. Ως βάση γι’ αυτό 
ο πρώην μητροπολίτης δημοσίευσε στη 
σελίδα του στο Facebook αίτημα του 
προϊστάμενου, πρωθιερέα Νικολάου 
Μπρέγκα, γραμμένη εξ ονόματός του, 
αλλά από την οποία απουσίαζε η υπο-
γραφή του.

26.01.2019

Στις 26 Ίανουαρίου η τοπική 
διοίκηση του συνοικισμού Μπραΐλοφ 
της περιφέρειας Βίνιτσα οργάνωσε 
συνέλευση για τη μετάβαση δυο 
ενοριών της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στη νεοσύστατη δομή της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
Στον συνοικισμό υπάρχουν δυο ναοί 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
του Αποστόλου Ίωάννη Θεολόγου 
και των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου. η τοπική διοίκηση του 
συνοικισμού παρακάμπτοντας τον νόμο 
διοργάνωσε συνέλευση για τη συλλογή 
υπογραφών για τη μετάβαση και των 
δυο κοινοτήτων της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. η ανακοίνωση 
για τη συνέλευση δημοσιεύτηκε στις 
σελίδες της δημοτικής εφημερίδας.

27.01.2019

Η κοινότητα της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο χωριό 
Νιτσεγκόφκα της περιοχής Μανιέβιτσι, 
παρά την αρπαγή του ναού, στάθηκε 
δυνατό να διατηρηθεί. Όμως, ύστερα 
από πολύωρη πίεση από την πλευρά άνω 

των εκατό ακτιβιστών της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας, μεταξύ των 
οποίων υπήρχαν όχι μόνο κάτοικοι του 
χωριού, ανάγκασαν τον προϊστάμενο 
του ναού του Αγίου Νικολάου Ταράσιο 
Μπέρνικ να παραδώσει τα κλειδιά της 
εκκλησίας.

Στις 27 Ίανουαρίου 2019 η κοινότητα 
του ναού της Αγίας Τριάδος της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της πόλης Μπερεστέτσκο της 
περιοχής Γκορόχοφ της περιφέρειας 
Βολύν ακύρωσε την κυριακάτικη 
Θεία Λειτουργία προκειμένου να 
αποφευχθούν προβοκάτσιες και 
κατάληψη του ναού από ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Στο χωριό Λουκα-Μελέσκοφσκαγια 
κοντά από τη Βίνιτσα ακτιβιστές 
με την υποστήριξη των αρχών 
πραγματοποίησαν συγκέντρωση 
για τη μεταβίβαση του ναού της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Στη συγκέντρωση της τοπικής 
κοινότητας της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ήρθαν έχοντας επιθετικές 
διαθέσεις στρατιωτικοί και μέλη της 
Αντιτρομοκρατικής Επιχείρησης5. 

Στις 27 Ίανουαρίου στον ναό του Αγίου 
Γεωργίου της κωμόπολης Καμισεβάχα της 
περιοχής Ποπάσναγια της περιφέρειας 
Λουγκάνσκ πραγματοποιήθηκε ενοριακή 
συνέλευση, στην οποία αποφασιζόταν 
το θέμα της μετάβασης στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. Τη συνέλευση 
της ενορίας επισκέφθηκε και 
ο επικεφαλής της κρατικής διοίκησης 
της περιοχής Σεργκέι Σακούν, ο οποίος 

5 Στην Ουκρανία «Αντιτρομοκρατική 
Επιχείρηση» ονομάστηκαν οι πολεμικές 
επιχειρήσεις των αρχών της Ουκρανίας 
εναντίον των ενόπλων τμημάτων των 
αυτοανακηρυχθεισών Δημοκρατιών των 
περιφερειών Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ 
(σ.τ.μ.).
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προσπάθησε να πείσει τους πιστούς να 
περάσουν στη «Μία Τοπική Εκκλησία».

28.01.2019

Οι πιστοί από την κωμόπολη 
Βορονοβίτσα δεν επέτρεψαν στις 
κοινοτικές αρχές να πραγματοποιήσουν 
παράνομη ψηφοφορία για τη μετάβαση 
των ενοριακών κοινοτήτων υπό τη 
δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πιότρ 
Ποροσένκο υπέγραψε νόμο για 
τη μετάβαση των θρησκευτικών 
κοινοτήτων από τη μια ομολογία 
στην άλλη. Το έγγραφο καθορίζει 
τους μηχανισμούς, με τους οποίους 
μια κοινότητα μπορεί να αλλάξει τον 
έλεγχο στα θρησκευτικά κέντρα στην 
Ουκρανία και εκτός των συνόρων της. 
Σύμφωνα με ειδικούς, η πράξη αυτή 
θα νομιμοποιήσει τις εκκλησιαστικές 
αρπαγές.

Τη Δευτέρα 28 Ίανουαρίου στο χωριό 
Σόλνετσνογιε της περιφέρειας Βίνιτσα 
(επαρχία Μογκιλιόφ-Ποντόλσκι) έγινε 
προσπάθεια βίαιης μετάβασης της θρη-
σκευτικής κοινότητας στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. Οι παράνομες 
ενέργειες συνέβησαν με προσωπική 
πρωτοβουλία του δημάρχου της πόλης 
Μογκιλιόφ-Ποντόλσκι Πιότρ Μπρόφκο, 
μετά την οποία οι αξιωματούχοι οργά-
νωσαν ψηφοφορία μεταξύ των κατοί-
κων του χωριού για τη μεταβίβαση του 
ναού στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ου-
κρανίας.

01.02.2019

Οι αρχές της περιοχής Σαράτα έκαναν 
προσπάθειες επιδρομικής κατάληψης 
ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο χωριό Μιχάηλοφκα της 
περιφέρειας Οδησσού. Αγνοώντας 

πλήρως τη νομοθεσία της Ουκρανίας 
και την προειδοποίηση της Εθνικής 
Αστυνομίας σχετικά με το ότι δεν 
επιτρέπεται η ανάμιξη των οργάνων της 
τοπικής εξουσίας στη δραστηριότητα 
των θρησκευτικών οργανώσεων, 
πίεζαν να τεθεί «σε γενική συνέλευση 
του χωριού» το ζήτημα της μετάβασης 
της κοινότητας.

Η αποστολή της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας περικλείεται 
στο να διαλύσει την κανονική Εκκλησία 
ως «πλοκάμι» του κράτους εισβολέα, 
δήλωσε ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας μητροπολίτης 
Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) στον ιστότοπο της 
δήθεν αυτοδιαλυθείσης Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου 
Κιέβου, ο οποίος εξακολουθεί να 
λειτουργεί.

02.02.2019

Στα χωριά της περιοχής Κόβελ της 
περιφέρειας Βολύν έγινε αναζήτηση των 
ακτιβιστών, που θα συγκεντρώσουν 
υπογραφές για την υποστήριξη της 
νέας ουκρανικής Εκκλησίας. Όπως 
ανέφερε η υπηρεσία τύπου της επαρχίας 
Βλαντίμιρ-Βολύν της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, την οργάνωση 
της συγκέντρωσης των υπογραφών 
ανέλαβε ο επικεφαλής του συμβουλίου 
της περιοχής Κόβελ Αντρέι Μπροΐλο.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2019 ο ναός προς 
τιμήν της Εικόνας της Θεομήτορος του 
Καζάν, που ανήκει στην κοινότητα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
χωριού Σάντοφ της περιοχής Λουτσκ 
της περιφέρειας Βολύν, καταλήφθη-
κε από υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας. Οι εισβολείς 
αχρήστευσαν τα λουκέτα και άνοιξαν 
τις πόρτες με έτοιμα από πριν εργαλεία.

03.02.2019

Ο επίτιμος πατριάρχης Φιλάρετος δεν 
ήρθε στην ενθρόνιση του μητροπολίτη 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Επιφανίου στην Αγία Σοφία 
του Κιέβου, που πραγματοποιείται 
σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2019. Όπως 
έγινε γνωστό, ο Φιλάρετος Ντενισένκο 
βρίσκεται, υποτίθεται, σε θεραπεία.

Στις 3 Φεβρουαρίου στον συνοικισμό 
Μπογκοροντσάνι της περιφέρειας 
Ίβάνο-Φρανκόφσκ εκπρόσωποι της 
τοπικής κοινότητας πραγματοποίησαν 
συνέλευση με πρόθεση να 
μεταβιβάσουν ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. ο πρόεδρος 
του συμβουλίου της περιοχής 
Μπογκοροντσάνι Μιχαήλ Μιχάηλοβιτς 
Γκολοβτσούκ διηύθυνε προσωπικά τη 
συνέλευση της τοπικής κοινότητας στο 
Μέγαρο Πολιτισμού, όπου προπαγάνδιζε 
υπέρ της μετάβασης στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας.

Στις 3 Φεβρουαρίου οι τοπικοί 
οπαδοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας στο χωριό Ουρβένα της 
περιοχής Ζντολμπούνοφ δεν άφησαν 
τον πρωθιερέα Ανδρέα Οσταπιούκ 
να εισέλθει στον ναό της Εικόνας της 
Θεομήτορος του Καζάν για να τελέσει 
την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.

04.02.2019

Ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) δήλωσε ότι οι καταλή-
ψεις ναών της Ουκρανικής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας είναι προβοκάτσια της 
Ρωσίας, η οποία θέλει να πυροδοτή-
σει ένα θρησκευτικό πόλεμο στην 
Ουκρανία.

05.02.2019

Στο χωριό Πριβέτοφ της περιφέρειας 
Ζιτόμιρ ακτιβιστές, που ανήκουν 
σε προτεσταντικές ομολογίες, 
προσπάθησαν να «μεταβιβάσουν» την 
ορθόδοξη κοινότητα της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας, αλλά 
η θρησκευτική κοινότητα συγκέντρωσε 
τις υπερδιπλάσιες υπογραφές υπέρ της 
διαφύλαξης της πίστης στην Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία, 400 έναντι 160.

Ο εκκλησιαστικός επόπτης της 
περιοχής Γιασινιά της επαρχίας Χουστ 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
πατέρας Βιτάλιος Κέμιν δέχτηκε 
απειλές από εθνικιστές και οπαδούς 
του Πατριαρχείου Κιέβου, οι οποίοι 
κατέλαβαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου 
του Τροπαιοφόρου στην κωμόπολη 
Γιασινιά/Κέβελεφ της περιοχής Ράχοφ 
της περιφέρειας Υπερκαρπαθίας. Οι 
εισβολείς απείλησαν τον ιερέα ότι θα 
απαγάγουν τον γιο του.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 στο χωριό 
Ράντομισλ της περιοχής Λουτσκ 
της περιφέρειας Βολύν οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
με επικεφαλής εκπροσώπους του 
τοπικού κοινοτικού συμβουλίου 
κατέλαβαν τον ναό της Αγίας Κοίμησης 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

07.02.2019

Στο χωριό Ζόλοτσοφκα της περιοχής 
Ντεμίντοφκα της περιφέρειας Ρόβνο 
ο επικεφαλής του συμβουλίου της 
περιοχής Ντεμίντοφκα παρότρυνε τη 
θρησκευτική κοινότητα του χωριού να 
αλλάξει δικαιοδοσία. Για τον λόγο αυτό, 
ο αξιωματούχος στις 6 Φεβρουαρίου 
συγκάλεσε μυστικά συνέλευση στη 
λέσχη της κοινότητας.
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08.02.2019

Η μη κυβερνητική οργάνωση με 
ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο 
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
του ΟΗΕ ΜΚΟ «Κοινωνική προστασία 
δικαιωμάτων» ετοίμασε ένα γράφημα 
για την προστασία των δικαιωμάτων 
των πιστών της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Τη νομική οδηγία σε βίντεο 
οι υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων τη δημοσίευσαν στο 
κανάλι της μη κυβερνητικής οργάνωσης 
στο YouTube.

Στην περιφέρεια Ρόβνο παρότρυναν 
τους επικεφαλής των κοινοτήτων 
να μεταβιβάσουν τις κοινότητες της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Τα έτοιμα υποδείγματα των αιτήσεων 
για τις μετακινήσεις στη σχισματική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας τα 
μοίρασαν στους προέδρους των κατά 
τόπους κοινοτήτων της περιφέρειας 
Ρόβνο.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 στο χωριό 
Ουστίβιτσα της περιοχής Βελίκαγια 
Μπαγκάτσκα της περιφέρειας Πολτάβα 
η εκτελεστική επιτροπή του κοινοτικού 
συμβουλίου οργάνωσε συνέλευση της 
τοπικής κοινότητας για να αποφασιστεί 
η τύχη της τοπικής ενορίας της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Ταυτόχρονα, τους ίδιους τους ενορίτες 
με επικεφαλής τον προϊστάμενο του 
ναού του Αγίου Μιχαήλ δεν τους 
άφησαν να παραστούν στη συνεδρίαση, 
εμποδίζοντας την είσοδό τους στον 
χώρο.

09.02.2019

Στο χωριό Ουστίβιτσα δεν επέτρεψαν 
στην κοινότητα της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας να παρευρεθεί 

στη συνέλευση του χωριού και τη 
«μεταβίβασαν» στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας. Παρά την 
πίεση, τα μέλη της θρησκευτικής 
κοινότητας του χωριού Ουστίβιτσα με 
επικεφαλής τον προϊστάμενο του ναού 
του Αγίου Μιχαήλ της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας παρέμειναν 
πιστά στην κανονική Εκκλησία.

Στις 9 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας, η οποία με την ευλογία 
του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Βαρθολομαίου πραγματοποίησε 
επίσκεψη στο Άγιο Όρος Άθωνα, 
δεν έγινε δεκτή στη μονή του Αγίου 
Παντελεήμονα. ο ηγούμενος του 
μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα 
στο Άγιο Όρος Άθωνα αρχιμανδρίτης 
Ευλόγιος εξήγησε στους εκπροσώπους 
της νέας ουκρανικής Εκκλησίας ότι εδώ 
δεν τους αναγνωρίζουν.

Στο χωριό Κοπιτκόβο της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας 
Ρόβνο οι υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας άλλαξαν 
κρυφά τα λουκέτα στην εκκλησία 
της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και τα κλειδιά τα παρέδωσαν στον 
επικεφαλής της διοίκησης της περιοχής.

10.02.2019

Στην περιφέρεια Ρόβνο σε συνέλευση 
τοπικής κοινότητας υπό την ηγεσία 
κληρικών της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου 
«μεταβίβασαν» ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας χωρίς να 
ενημερώσουν γι’ αυτό ούτε τον 
προϊστάμενο, ούτε την κοινότητα. 
η ίδια η κοινότητα της εκκλησίας 
της Αγίας Σκέπης του χωριού Μάλιε 
Ντορογκοστάι της περιοχής Μλίνοφ της 

περιφέρειας Ρόβνο ήδη πριν από δυο 
εβδομάδες στην ενοριακή συνάντηση 
επιβεβαίωσε την πίστη της στην 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Αθωνίτες μοναχοί μετακινήθηκαν στο 
μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα 
αφότου το Βατοπέδι δέχτηκε τον 
επίσκοπο Παύλο (Γιουρίστι) και την 
αντιπροσωπεία της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας της Ουκρανίας. Με αυτό 
τον τρόπο επτά μοναχοί της μονής 
Βατοπεδίου εξέφρασαν τη διαμαρτυρία 
τους εναντίον των επαφών με τη νέα 
εκκλησιαστική δομή.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 στο χωριό 
Βέλιμτσε της περιφέρειας Βολύν στη 
διάρκεια της Θείας Λειτουργίας νεαροί 
με το πρόσχημα της κοινωνιολογικής 
έρευνας έκαναν στους ενορίτες της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
προβοκατόρικες ερωτήσεις, οι οποίες 
αποτελούσαν κρυφή προπαγάνδα υπέρ 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 ομάδα 
εισβολέων με επικεφαλής τρεις 
εκπροσώπους του Πατριαρχείου Κιέβου 
κατέλαβε τον ναό του Αγίου Ηλία, που 
βρίσκεται στην κωμόπολη Γιασινιά/
Λοπουσάνκα της εξαρχίας Γιασινιά 
της επαρχίας Χουστ της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μια μέρα μετά 
ο επίσκοπος του Πατριαρχείου Κιέβου 
στην Υπερκαρπαθία Βαρσονόφιος 
αναφέρθηκε στα σχετικά με τη 
«μετάβαση» της κοινότητας στη 
δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας.

11.02.2019

Στις 11 Φεβρουαρίου το δικαστήριο 
της περιοχής Κοστόπολ της περιφέρειας 
Ρόβνο αποδέχτηκε την καταγγελία των 
πιστών της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, σχετικά με τη μεταβίβαση 
ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας, και υποχρέωσε τα 
αρμόδια πρόσωπα του τμήματος της 
Εθνικής Αστυνομίας της Κοστόπολ 
να καταθέσουν στοιχεία σχετικά με 
παράνομη ανάμιξη στις υποθέσεις της 
θρησκευτικής κοινότητας στον ενιαίο 
κατάλογο προδικαστικών ερευνών.

12.02.2019

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, 
στην εορτή των Τριών Ίεραρχών, 
έχοντας μείνει χωρίς τον ναό της, 
η κοινότητα του Αγίου Ηλία της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην κωμόπολη Γιασινιά/Λοπουσάνκα 
της Υπερκαρπαθίας συγκεντρώθηκε 
να προσευχηθεί για πρώτη φορά στην 
ύπαιθρο, στον προαύλειο χώρο της 
εκκλησίας.

13.02.2019

Στον ναό της Αγίας Παρασκευής της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
χωριού Ράντοσεφκα της περιφέρειας 
Τερνόπολ, ο οποίος σφραγίστηκε από 
τους οπαδούς της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας της Ουκρανίας από τις 31 Ίανουαρί-
ου, ήδη δυο Κυριακές στη σειρά δεν τε-
λείται Λειτουργία. ο προϊστάμενος του 
ναού Ολέγκ Βεκλιούκ ανέφερε ότι δεν 
επιτρέπουν την είσοδο στον χώρο της 
εκκλησίας στη θρησκευτική κοινότητα 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Στο χωριό Ντανιλόφκα της περιοχής 
Μένα της περιφέρειας Τσερνίγκοφ 
εμφανίστηκε νέα οργάνωση 
ακτιβιστών. η λεγόμενη «Αδελφότητα 
των Ευαγγελιστών» υπόσχεται να 
μεταβιβάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας τη θρησκευτική 
κοινότητα του χωριού, η οποία έχει ήδη 
δηλώσει την πίστη της στην Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία.
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14.02.2019

Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, 
που είναι de jure (εκ του νόμου) 
εγγεγραμμένο στα μητρώα της 
κωμόπολης Σάτανοφ της περιφέρειας 
Χμελνίτσκι, αποτελεί ανενεργή 
εκκλησιαστική μονάδα. Ταυτόχρονα, τα 
ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν θριαμβευτικά 
ότι «το πρώτο μοναστήρι πέρασε από το 
Πατριαρχείο Μόσχας στην ανεξάρτητη 
Εκκλησία», δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκ-
κλησία της Ουκρανίας.

16.02.2019

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 
οι υποστηρικτές της νέας ουκρανικής 
Εκκλησίας αποφάσισαν να καταλάβουν 
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο 
χωριό Πέσκι της περιοχής Γκορόχοφ.    

Στις 16 Φεβρουαρίου 2019 ο κλήρος 
και οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο χωριό Πόζαρκι της 
περιοχής Ρόζισε της περιφέρειας Βολύν 
κατάφεραν να αποτρέψουν την παράνομη 
«μετάβαση» της θρησκευτικής τους 
κοινότητας στη νέα εκκλησιαστική δομή, 
την οποία, προκειμένου να την επιτύχουν 
οι ακτιβιστές, πραγματοποίησαν 
συνέλευση «όλων των κατοίκων του 
χωριού, ανεξάρτητα από την ομολογία».

17.02.2019

Στις 17 Φεβρουαρίου 2019 εισβολείς 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας (του Πατριαρχείου Κιέβου, 
της Ουκρανικής Αυτοκέφαλης 
Ορθόδοξης Εκκλησίας), κατέλα-
βαν ακόμη ένα ναό στην εξαρχία 
Γιασινιά της επαρχίας Χουστ της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην Υπερκαρπαθία. Αυτή τη φορά 

το αντικείμενο της καταδρομικής 
κατάληψης ήταν η πολύ παλαιά 
εκκλησία της Θείας Μεταμόρφωσης 
στην κωμόπολη Γιασινιά/Πλιτοβάτι, 
προϊστάμενος της οποίας είναι ο πα-
τέρας Ίωάννης Τκατς. Οι επιδρομείς, 
αφού κατέλαβαν τον ναό, πέρασαν στις 
απειλές προς τον ιερέα.

20.02.2019

Ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) θεωρεί ότι χάρη στον 
άθλο των ηρώων της Ουράνιας 
Εκατονταρχίας6 οι Ουκρανοί απέκτησαν 
ένα ενωμένο έθνος, τα ανοιχτά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αυτοκέφαλη Εκκλησία. Στη δήλωση 
αυτή ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας προέβη κατά 
τη διάρκεια του μνημόσυνου στον 
ναό του Αγίου Μιχαήλ του Χρυσού 
Θόλου στο Κίεβο για τους νεκρούς της 
Επανάστασης της Αξιοπρέπειας7.

22.02.2019

Οι πιστοί του μικρού χωριού Ντομπρίν 
της περιοχής Χόροσεφ της περιφέρειας 
Ζιτόμιρ είναι οργισμένοι επειδή 
η απόφασή τους να παραμείνουν στους 
κόλπους της κανονικής Εκκλησίας 

6 «Ουράνια Εκατονταρχία» ονόμασαν 
στην Ουκρανία τους νεκρούς κατά τις 
ταραχές στο Κίεβο τον χειμώνα 2013-
2014, που οδήγησαν στην ανατροπή της 
τότε κυβέρνησης του προέδρου Βίκτορ 
Γιανουκόβιτς (σ.τ.μ.).
7 «Επανάσταση της Αξιοπρέπειας» είναι τα 
αναφερόμενα στην παραπάνω υποσημείωση 
γεγονότα των μαζικών διαδηλώσεων και 
ταραχών στην Ουκρανία, με επίκεντρο την 
κεντρική πλατεία του Κιέβου, που διήρκησαν 
από τα τέλη Νοεμβρίου του 2013 ως τα τέλη 
Φεβρουαρίου του 2014 (σ.τ.μ.). 

αγνοήθηκε κατάφωρα. η κοινότητα 
πέρασε στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας με τις ενέργειες των 
τοπικών αξιωματούχων.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο χωριό 
Μουστί της περιοχής Ρεσετίλοφκα της 
περιφέρειας Πολτάβα πραγματοποιήθηκε 
συνέλευση των κατοίκων του χωριού, 
που ονομάστηκε από τους οργανωτές 
«συνέλευση της θρησκευτικής 
κοινότητας του Ευαγγελισμού της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας». 
Ωστόσο, τον προϊστάμενο του τοπικού 
ναού τον ενημέρωσαν γι’ αυτό μόλις 
την παραμονή της ίδιας της εκδήλωσης, 
ενώ τα μέλη του ενοριακού συμβουλίου 
δεν τα ειδοποίησαν καθόλου.

23.02.2019

Στις 23 Φεβρουαρίου 2019 στο 
χωριό Νίζκινιτσι της περιοχής Ίβάνιτσυ 
της περιφέρειας Βολύν σε δυο 
συναπτές συνελεύσεις συζήτησαν το 
θέμα της δικαιοδοσίας της τοπικής 
ανδρώας μονής της Αγίας Σκέπης της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Μαθαίνοντας για τις απόπειρες 
προβοκάτσιας σε βάρος της μονής, οι 
πιστοί στο μοναστήρι από αρκετούς 
κοντινούς οικισμούς συγκεντρώθηκαν 
για να προστατεύσουν τους ιερείς και 
την αδελφότητά τους.

24.02.2019

Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 ακτιβιστές 
πραγματοποίησαν προβοκάτσιες σε πέντε 
οικισμούς της επαρχίας Τσερνοβτσύ-
Μπουκοβίνα: Μπερεζνίτσα, Μπερεζόνκα, 
Ζαντούμπροφκα, Βασλόβοβτσι και 
Τόβτρυ. Οι οπαδοί της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας μετέφεραν 
στους ναούς των θρησκευτικών 
κοινοτήτων της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ακτιβιστές με πλακάτ και 

μεγάφωνα, ενώ στο χωριό Τόβτρυ 
προέβησαν σε βιαιοπραγίες.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 στο 
χωριό Νοβοελιζαβέτοφκα της περιοχής 
Σιριάγιεβο εκπρόσωποι της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας και της τοπικής 
κοινότητας άνοιξαν παράνομα τον ναό 
της Αγίας Τριάδος της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. η κοινότητα 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του χωριού Νοβοελιζαβέτοφκα εξήγησε 
στους εκπροσώπους της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας ότι αυτοί, 
σπάζοντας τα λουκέτα, διέπραξαν 
παράνομες ενέργειες, οι οποίες θα 
καταγγελθούν στο δικαστήριο.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης της 
θρησκευτικής κοινότητας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στον ναό της Γέννησης του Χριστού 
στην πόλη της Οδησσού, στα μέλη 
της κοινότητας, παρουσία «ιε-
ρέα», απευθύνθηκε ο σκανδαλωδώς 
γνωστός στην Οδησσό τραγουδιστής 
της όπερας, πρώην ακτιβιστής της 
«Σαμοομπορόνα»8 Τόντορ Πανόφσκι. 
Στην ομιλία του, προέτρεψε τον 
κόσμο να καταλάβει τον ναό της Αγίας 
Κοίμησης της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.

25.02.2019

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
ανέφερε στον ιστότοπό της σχετικά με 
τη «μεταβίβαση» από την Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία ναού στην 
κωμόπολη Γιασινιά, τον οποίο στην 
πραγματικότητα δεν άφησαν να κα-
ταληφθεί οι πιστοί της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, και δημοσίευ-
σε πλαστά πρωτόκολλα. Στα «πρωτό-
κολλα της συνέλευσης», που δημοσι-

8 «Αυτοάμυνα» (σ.τ.μ.).
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εύτηκαν στον ιστότοπο της επαρχίας 
Υπερκαρπαθίας της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας, αναφέρεται 
ότι στη συνέλευση συμμετείχαν 540 
άτομα, από τα οποία περισσότερα από 
400 ψήφισαν υπέρ της «μεταβίβασης».

26.02.2019

Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 ομάδα 
ακτιβιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας επιτέθηκε σε 
εκπροσώπους της κοινότητας του ναού 
της Γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην κωμόπολη Γιασινιά της περιοχής 
Ράχοφ της περιφέρειας Υπερκαρπαθίας. 
Οι ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας της Ουκρανίας ξυλοκόπησαν 
τις ενορίτισσες, που έφεραν στο 
τοπικό συμβούλιο τα πρωτόκολλα 
της συνάντησης της κοινότητας της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

27.02.2019

Μετά την καταδρομική κατάληψη 
του ναού του Αγίου Νικολάου της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο 
χωριό Ζιντίτσιν της εξαρχίας Κίβερτσι 
της περιφέρειας Βολύν, που συνέβη 
στις 22 Φεβρουαρίου 2019, οι ιερω-
μένοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας πραγματοποίησαν εδώ την 
πρώτη Θεία Λειτουργία.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 στις 
πέντε η ώρα το απόγευμα η τοπική 
κοινότητα του χωριού Μπέλιτσι της 
περιφέρειας Βολύν ψήφισε υπέρ της 
«εθελοντικής μεταβίβασης» του ναού 
του Αγίου Μιχαήλ της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στη δικαιοδοσία 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας, ενώ οι ακτιβιστές της νέας 
εκκλησιαστικής δομής αγνόησαν την 
επίσημη καταγγελία της θρησκευτικής 

κοινότητας του «εθελοντικά 
μεταβιβασθέντος» ναού.

28.02.2019

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019 στο χωριό 
Τριμπουχίβτσι της περιοχής Μπούτσατς 
της περιφέρειας Τερνόπολ οι οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
προσπάθησαν παράνομα να εκδιώξουν 
από τον εκκλησιαστικό οίκο της 
κοινότητας της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας τον προϊστάμενο πρωθιερέα 
Γιαροσλάβ Σάφκα και τη σύζυγό του.

01.03.2019

Στο χωριό Κουροζβάνυ της 
περιφέρειας Ρόβνο αξιωματούχοι 
με το πρόσχημα της καταγραφής 
περιουσίας βοήθησαν υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
να καταλάβουν ναό. Οι εκπρόσωποι 
της κρατικής διοίκησης της περιοχής 
Γκόσα δεν είχαν κανένα έγγραφο που 
να επιτρέπει τη διεξαγωγή αυτών των 
ενεργειών.

02.03.2019

Μερικά έντυπα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας στην 
περιφέρεια Βολύν ανέφεραν σχετικά 
με τη μετάβαση της θρησκευτικής 
κοινότητας του ναού της Ύψωσης του 
Τιμίου Σταυρού του χωριού Όσεφ της 
περιοχής Γκορόχοφ στη νεοσύστατη 
εκκλησιαστική δομή, επικαλούμενα 
φωτογραφίες και φωτοαντίγραφα του 
«πρωτοκόλλου» της συνέλευσης στην 
τοπική λέσχη.

Στο χωριό Ποράντοφκα της περιοχής 
Βασιλκόφ της περιφέρειας Κιέβου 
περίπου 35 ακτιβιστές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας με επικεφαλής 
ιερείς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου 
προσπάθησαν να καταλάβουν με έφοδο 
και να διεισδύσουν στον τοπικό ναό 
του Αγίου Βλαδίμηρου της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Στις 2 Μαρτίου 2019 ομάδα 
ακτιβιστών από υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
επιχείρησε να καταλάβει ναό της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Νόβαγια Μοσανίτσα της 
εξαρχίας Ζντολμπούνοφ της επαρχίας 
Ρόβνο. Στο σημείο ήταν παρών και 
ο Σεργκέι Κοντρατσούκ, επικεφαλής 
της κρατικής διοίκησης της περιο-
χής Ζντολμπούνοφ, με το όνομα του 
οποίου συνδέεται μια ολόκληρη σειρά 
από καταδρομικές καταλήψεις ναών 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην περιοχή Ζντολμπούνοφ.

03.03.2019

Στο χωριό Λομπατσόφκα της περιοχής 
Γκορόχοφ οπαδοί της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας έσπασαν τις 
πόρτες και κατέλαβαν με έφοδο ναό 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία 21 πιστοί της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
ο πατέρας Μιχαήλ Γιαβόρσκι, προϊ-
στάμενος του ναού, ο εκκλησιαστικός 
επόπτης της Μπερεστέτσκο Δημήτριος 
Πετρουσάκ και δυο ακόμη ιερείς της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
είχαν κλειστεί στον ναό προκειμένου 
να μην επιτρέψουν την κατάληψή του.

Υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας, αρχικά, 
αντίθετα με τα συμφωνηθέντα, 
πραγματοποίησαν Θεία Λειτουργία 
σε ναό, και ύστερα με κραυγές «Έξω 
από δω οι Μοσχοβίτες» άρχισαν 
να ξυλοκοπούν τους πιστούς της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Στις 3 Μαρτίου 2019 υποστηρικτές 

της νέας εκκλησιαστικής δομής με 
τη βοήθεια ομάδων εφόδου του 
«Δεξιού Τομέα» κατέλαβαν τον 
ναό της Θείας Μεταμόρφωσης στο 
χωριό Γκνεζντίτσνο της περιοχής 
Ζμπάραζ της περιφέρειας Τερνόπολ. 
Τη διαδικασία αυτή διηύθυνε 
ο σκανδαλώδους φήμης κληρικός της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου Κιέβου Ίβάν Λέσικ.

05.03.2019

Εκπρόσωποι της ριζοσπαστικής δεξιάς 
οργάνωσης «Δεξιός Τομέας» στη 
σελίδα τους στο Facebook έκαναν έναν 
απολογισμό σχετικά με τη «μεταβίβαση» 
του ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο χωριό Γκνεζντίτσνο της 
περιοχής Ζμπάραζ της περιφέρειας 
Τερνόπολ στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας.

07.03.2019

Στην πόλη Ταράσα της περιφέρειας 
Κιέβου υποστηρικτές της νέας ουκρανικής 
εκκλησιαστικής δομής υποδαυλίζουν 
διαομολογιακή σύγκρουση και απειλούν 
με κατάληψη του ναού των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που 
ανήκει στη θρησκευτική κοινότητα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

08.03.2019

Στις 8 Μαρτίου 2019 στο Ρουντόε Σελό 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας διέκοψαν την παραδοσιακή 
λιτανεία της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιούταν 
με την ευλογία του μητροπολίτη 
Μπέλαγια Τσέρκοβ και Μπογκουσλάβ 
Αυγουστίνου (Μαρκιέβιτς).
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09.03.2019

Στο χωριό Κοβπίτα της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ σημειώθηκε αυθαίρετη 
κατάληψη ναού της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας από υποστηρικτές 
της νέας «ουκρανικής Εκκλησίας». 
Ανάμεσα στους καταληψίες εθεάθη και 
ο ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Ευγένιος Όρντα.

Στην επαρχία Βολύν οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
πραγματοποίησαν καταδρομική 
επίθεση στον ναό του Αγίου Νικολάου 
στο χωριό Σκομπέλκα της περιοχής 
Γκορόχοφ και στον ναό του Αγίου Ηλία 
στο χωριό Κλεπάτσεφ της περιοχής 
Κίβερτσι. Οι επιδρομείς των εκκλησιών 
διέρηξαν τις κλειδαριές στους ναούς.

Υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας απέκλεισαν 
από τις 2 Μαρτίου τον ναό του Ίωάννη 
Θεολόγου του χωριού Μποχόνικι της 
περιφέρειας Βίνιτσα, αρνούμενοι να 
εγκαταλείψουν τον χώρο της εκκλησίας, 
και το Σάββατο, 9 Μαρτίου, έκοψαν τα 
λουκέτα και μπήκαν στο κτίριο του ναού.

Στις 9 Μαρτίου 2019 στη μία η ώρα 
το μεσημέρι στον ναό των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην 
Ταράσα της περιφέρειας Κιέβου 
εμφανίστηκαν περίπου 50 άτομα 
τοπικοί προπαγανδιστές υπέρ της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
με μεγάφωνο. Έγινε προσπάθεια κατά-
ληψης του ναού.

10.03.2019

Ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας του χωριού Μποχόνικι της 
περιοχής Βίνιτσα της περιφέρειας Βίνιτσα 
απαγορεύουν παράνομα την είσοδο των 
πιστών και του αρχιεπισκόπου Βίνιτσα 
και Μπαρ Βαρσονόφιου (Στόλιαρ), όχι 

μόνο στον καταληφθέντα ναό προς 
τιμήν του Αποστόλου και Ευαγγελιστή 
Ίωάννου Θεολόγου, όπου έκοψαν τα 
λουκέτα, αλλά και στο ίδιο το χωριό.

12.03.2019

Ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας στη Μπαράνοφκα 
πραγματοποίησαν προβοκάτσια έξω 
από το κτίριο του συμβουλίου της 
πόλης και προσπάθησαν εκ νέου να 
καταλάβουν τον ναό της Γέννησης 
της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος 
βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

13.03.2019

Προκειμένου να καταλάβουν ναό της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 
κωμόπολη Ίβάνκοφ της περιφέρειας 
Κιέβου, οι εισβολείς επιχείρησαν να 
χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακές 
επιθέσεις, πίεση μέσω απειλών χρήσης 
βίας και νομικές μηχανονορραφίες.

Στις 13 Μαρτίου 2019 στην Τσερκάσι 
η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, 
προσωπικό της Εθνικής Αστυνομίας και 
η διεύθυνση δικονομικών διαδικασιών 
της Εισαγγελίας πραγματοποίησαν 
έρευνα στο διαμέρισμα συγγραφέα, 
ο οποίος δήθεν ετοίμαζε με εντολή 
Ρώσων ενδιαφερομένων και διακινούσε 
στο ρωσικό διαδίκτυο δημοσιεύσεις, στις 
οποίες καταδικαζόταν η δημιουργία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
και η παραλαβή του τόμου.

Στις 13 Μαρτίου 2019 υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στο χωριό Σελέτς της περιοχής 
Ντουμπρόβιτσα της περιφέρειας Ρόβνο 
έκοψαν τα λουκέτα στον ναό του Αγίου 
Νικολάου της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Οι ακτιβιστές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας κρέμασαν 

αμέσως δικά τους λουκέτα, άρχισαν 
να απαγορεύουν την είσοδο στους 
ενορίτες της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στον ναό τους και εκφόβισαν 
τον προϊστάμενο πρωθιερέα Νικόλαο 
Ίβανίτσκο.

14.03.2019

Ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας μετά την κατάληψη του 
ναού της Αγίας Σκέπης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Κουροζβάνι 
της περιφέρειας Ρόβνο επιχείρησαν 
να καταλάβουν και το σπίτι του 
προϊστάμενου πρωθιερέα Βλαδίμηρου 
Κοβάλ.

15.03.2019

Ο επιχειρηματίας του Ντνιεπροπετρόφσκ 
Αλεξάντρ Πετρόφσκι, τον οποίο απο-
καλούν διαβόητο εγκληματία με το πα-
ρατσούκλι Νάρικ, πλήρωσε για την κα-
τασκευή παρεκκλησίου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας στον χώρο 
της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασφαλείας 
της Ουκρανίας στην περιφέρεια 
Ντνιεπροπετρόφσκ. Το παρεκκλήσι το 
καθαγίασαν στη μνήμη των σκοτωμένων 
μελών της Υπηρεσίας Ασφαλείας, που 
έφυγαν από τη ζωή κατά τη διάρκεια της 
Αντιτρομοκρατικής Επιχείρησης και της 
Επιχείρησης των Ενωμένων Δυνάμεων9.

Στις 15 Μαρτίου 2019 οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
έκοψαν και αντικατέστησαν τα λουκέτα 
στις θύρες του καταληφθέντος ναού 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 

9 η «Επιχείρηση των Ενωμένων Δυνάμεων» 
ξεκίνησε αμέσως μετά το τέλος της 
«Αντιτρομοκρατικής Επιχείρησης» στις 30 
Απριλίου 2018, εναντίον των περιφερειών 
Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική 
Ουκρανία, με τη συμμετοχή του στρατού και 
άλλων υπηρεσιών ασφαλείας (σ.τ.μ.).

στη Μπερεζνίτσα, αποκλείοντας στους 
πιστούς την πρόσβαση στον χώρο του 
προαυλείου.

16.03.2019

Η μοναχή Δημητρία (Πασέβιτς) από το 
μοναστήρι της Αγίας Σκέπης του χωριού 
Όλχα κατέθεσε στο Τμήμα της Γενικής 
Διεύθυνσης της Εθνικής Αστυνομίας 
της πόλης Νοβογκράντ-Βολύνσκι στην 
περιφέρεια Ζιτόμιρ καταγγελία για την 
πρόκληση σ’ αυτή σωματικών βλαβών 
στη διάρκεια επιδρομικής επίθεσης 
στον ναό της Γέννησης της Υπεραγίας 
Θεοτόκου στη Μπαράνοφκα.  

Το κράτος στέκεται στο πλευρό 
εκείνης της Εκκλησίας, η οποία το 
στηρίζει, και δεν υπάρχει τίποτε κακό 
στο γεγονός ότι επιτάσσει στους 
κρατικούς υπαλλήλους να επηρέαζουν 
τις ενορίες. Αυτή την άποψη εξέφρασε 
ο επίτιμος πατριάρχης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Φιλάρετος σε 
συνέντευξη στο έντυπο «Γκλαφκόμ», 
απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις 
οδηγίες που δίνουν οι περιφερειακές 
κρατικές διοικήσεις στους επικεφαλής 
των διοικήσεων των περιοχών, όσον 
αφορά τη διεξαγωγή των ενοριακών 
συνελεύσεων.

Η Θεία Λειτουργία στον ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο 
χωριό Λουκα-Μελέσκοφσκαγια της 
περιοχής Βίνιτσα έπρεπε να ξεκινήσει το 
Σάββατο 16 Μαρτίου στις οκτώμισι το 
πρωί. Ωστόσο, οπαδοί της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας απέκλεισαν 
την είσοδο στον ναό και δεν επέτρεψαν 
να πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία.

Στις 16 Μαρτίου 2019 στο χωριό 
Σούσβαλ της περιοχής Βλαντίμιρ-
Βολύν ξανάρχισαν οι προβοκάτσιες 
των υποστηρικτών της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας κοντά στον 
ναό της Γέννησης της Υπεραγίας 
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Θεοτόκου της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Οι υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στο Σούσβαλ δεν άφησαν την κοινότητα 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
να μπει στον ναό για τη Θεία Λειτουργία, 
απαιτώντας να παραδώσουν τα κλειδιά 
από την εκκλησία. Ενορίτες της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
από γειτονικά χωριά κατέφτασαν να 
υποστηρίξουν τους πιστούς.

17.03.2019

Στις 17 Μαρτίου 2019 η ορθόδοξη 
κοινότητα του ναού της Θείας 
Μεταμόρφωσης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του χωριού 
Ράκοβ-Λες της περιοχής Κάμεν-Κασίρσκι 
απέτρεψε προσπάθεια κατάληψης 
του ναού. Ακτιβιστές με απειλητικές 
διαθέσεις εισόρμησαν στον χώρο της 
εκκλησίας και άρχισαν να βιαιοπραγούν 
ακριβώς στο κατώφλι του ναού.

Στις 17 Μαρτίου 2019 στη λέσχη 
του χωριού Βελίκι Κουρίν στην 
εξαρχία Λιουμπεσόφ της επαρχίας 
Βολύν της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ολιγάριθμοι ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν 
«συνέλευση της κοινότητας», στην 
οποία ήρθαν όχι περισσότερα από 30 
άτομα, από τους 530 ενήλικους κα-
τοίκους του χωριού.

19.03.2019

Η κατάσταση γύρω από τον ναό 
της Αγίας Κοίμησης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο χωριό 
Πογκρεμπύ της περιφέρειας Κιέβου 
παραμένει τεταμένη, ο προϊστάμενος της 
εκκλησίας πρωθιερέας Ίγκορ Μπαγκλέι 
δέχεται απειλές από ακτιβιστές της νέας 
εκκλησιαστικής δομής. 

Συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων 
του ΟΑΣΕ και του συντονιστή του 
ακροδεξιού κινήματος «C14» 
στην περιφέρεια Τσερνίγκοφ 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 
2019. Οι ακτιβιστές ανέφεραν ότι στη 
διάρκεια της συνάντησης με τους διεθνείς 
παρατηρητές συζητήθηκαν «επίκαιρα 
προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη 
μετάβαση των κοινοτήτων» από την 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

24.03.2019

Στο χωριό Τόβτρυ της περιοχής 
Ζαστάβνα της περιφέρειας Τσερνίγκοφ 
στις 24 Μαρτίου 2019 ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
επιχείρησαν να καταλάβουν τον 
ναό της Αγίας Κοίμησης της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Δημιουργήθηκαν επεισόδια, οι πιστοί 
κάλεσαν την αστυνομία και κατέθεσαν 
καταγγελία για το γεγονός της 
προβοκάτσιας στα όργανα τήρησης του 
νόμου.

25.03.2019

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας δηλώνουν ότι θα κηδεύουν 
τους νεκρούς, που έχουν βαπτιστεί 
σε άλλες ομολογίες, όπως ανέφερε 
σχετικά σε εκπομπή του τηλεοπτικού 
καναλιού «UA: Pershiy»10 ο επίσκοπος 
Ζαπορόζιε και Μελιτόπολης Φώτιος.

26.03.2019

Στο χωριό Πιλιπόβιτσι της περιοχής 
Μποροντιάνκα της περιφέρειας 
Κιέβου αντιπρόσωπος του κοινοτικού 
συμβουλίου, ο οποίος ονομάζει ανοι-

10 «Ουκρανία: Πρώτο» (σ.τ.μ.).

χτά τον εαυτό του ελληνοκαθολικό, 
επιδιώκει τη μετάβαση της κοινότη-
τας του ναού της Ουκρανικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας του Μεγαλομάρτυρα 
Δημητρίου της Θεσσαλονίκης στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Ταυτόχρονα, ο ουνίτης αντιπρόσωπος 
δηλώνει ότι είναι μέλος της θρησκευ-
τικής κοινότητας της Ουκρανικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας. 

26.03.2019

Το νομικό τμήμα της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας δημοσίευσε 
στο διαδίκτυο διαδραστικό χάρτη των 
καταλήψεων ναών της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον οποίο 
παρουσίασαν στη διάρκεια της 
συνέντευξης τύπου «Η Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία τον Μάρτιο: 
η αντίδραση διεθνών οργανισμών, δι-
καστικές αγωγές, θρησκευτικές συ-
γκρούσεις στις περιφέρειες. Αριθμοί 
και γεγονότα». Σύμφωνα με την κατά-
σταση κατά τις 26 Μαρτίου 2019 στον 
χάρτη σημειώνονται 62 ενορίες, που 
δέχτηκαν επιθέσεις εισβολέων από τη 
νέα εκκλησιαστική δομή.

Στις 26 Μαρτίου 2019 στον επίσημο 
ιστότοπο της περιφερειακής κρατικής 
διοίκησης Ρόβνο δημοσιεύτηκε εντολή 
του κυβερνήτη Αλεξέι Μουλιαρένκο 
«Για την καταχώριση των καταστατικών 
των θρησκευτικών κοινοτήτων σε νέα 
έκδοση», στην οποία αυτός ενέγρα-
ψε τα ονόματα 30 ενοριών της επαρ-
χίας Σάρνι και Ρόβνο της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίες, 
υποτίθεται, πέρασαν στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας.

27.03.2019

Κόρη ιερέα της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας ανέφερε ότι 

σκοπεύει «με αδελφούς στην πίστη» 
να πραγματοποιήσει ναμάζι11 στον 
ναό της Μεταμόρφωσης και κήρυξε 
τζιχάντ στους πιστούς της μονής της 
Κοίμησης της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Στις απειλές προς τους 
πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας προέβη στα κοινωνικά 
δίκτυα η Μιροσλάβα Σίμαν, κόρη του 
πρώην προϊστάμενου του ναού της 
Αγίας Σκέπης της κωμόπολης Σαράτα 
πρωθιερέα Βλαντισλάβ Σίμαν, που 
έχει περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία της Ουκρανίας και του έχει απαγο-
ρευτεί από την κανονική Εκκλησία να 
ιερουργεί.

31.03.2019

Στις 31 Μαρτίου 2019 ομάδα 
πρωτοβουλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας στο χωριό Μάλαγια 
Λιουμπάσα της περιφέρειας Βολύν 
αποπειράθηκε να καταλάβει ναό, ωστόσο, 
χάρη στις ενέργειες των δυνάμεων 
τήρησης του νόμου αυτή στάθηκε δυνατό 
να αποτραπεί. η αστυνομία έβγαλε τους 
ακτιβιστές από την εκκλησία. Οι πιστοί 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
κρέμασαν στον ναό τα λουκέτα τους, 
ενώ οι οπαδοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας, που έλαβαν έγγραφα 
καταχώρισης για τη δημιουργίας δικής 
τους θρησκευτικής κοινότητας, κρέμασαν 
το δικό τους λουκέτο.

02.04.2019

Στις 2 Απριλίου 2019 στην περιοχή 
Ντουμπρόβιτσα της περιφέρειας Ρόβνο 
με τη συμμετοχή αξιωματούχων, 
ακτιβιστές έκοψαν τα λουκέτα και μπήκαν 
παράνομα ταυτόχρονα σε δυο ναούς 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

11 Προσευχή των μουσουλμάνων (σ.τ.μ.).
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Των ενεργειών αυτών προηγήθηκαν 
παράνομες εγγραφές στις περιφερειακές 
διοικήσεις κοινοτήτων της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας με τα ίδια 
στοιχεία καταχώρισης, όπως και των 
ενοριών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας. 

Κατάληψη του ναού της Αγίας Σκέπης 
στο χωριό Μπεριέστιε της περιοχής 
Ντουμπρόβιτσα της περιφέρειας Ρόβνο 
συνέβη στις 2 Απριλίου 2019 περίπου στις 
εννέα το πρωί. Τα σχετικά με την πιθανή 
καταδρομική κατάληψη της εκκλησίας 
η θρησκευτική κοινότητα της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του χωριού 
Μπεριέστιε έμαθε μια ώρα πριν από την 
κατάληψη. Αρχηγός των εισβολέων 
ήταν ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου 
της περιοχής Ντουμπρόβιτσα Αλεξάντρ 
Ζαντορόζνι.

03.04.2019

Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) αναφέρθηκε στην ανά-
γκη να δημιουργηθεί στην Ουκρανία 
ένα μεγάλο πάνθεο στη μνήμη των πα-
τριωτών, που έπεσαν για την ενότητα 
του κράτους μας. «Το εθνικό πάνθεο 
μνήμης» πρέπει να περιλαμβάνει ναό 
και μουσειακό συγκρότημα. Τη γνώμη 
αυτή εξέφρασε ο επικεφαλής της νέας 
Εκκλησίας στις 3 Απριλίου 2019 κατά 
τη διάρκεια συνάντησης με την ομάδα 
πρωτοβουλίας «Τοίχος μνήμης». 

04.04.2019

Ο μητροπολίτης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) θεωρεί ότι μόνο η νέα εκ-
κλησιαστική δομή του μαζί με το ΝΑΤΟ 
θα μπορέσουν να προστατεύσουν αυτή 
τη δωρεά από το κακό. «Συγχαίρω 
τους φίλους μας για την 70ή επέτειο 

του συμφώνου του ΝΑΤΟ. Κάποτε, 
οι ευρωατλαντικές χώρες ενώθηκαν 
για να υπερασπιστούν την ελευθερία. 
η ελευθερία, είναι δώρο του Θεού, 
ο απόστολος Παύλος λέει: “Όπου είναι 
το Πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχει 
ελευθερία”12. Μόνο μαζί μπορούμε να 
προστατεύσουμε αυτή τη δωρεά από το 
κακό», έγραψε στον λογαριασμό του 
στο Twitter. 

Στο χωριό Πτίτσα της περιοχής 
Ντούμπνο της περιφέρειας Ρόβνο 
εισβολείς από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας παραβίασαν τις 
κλειδαριές των θυρών της εκκλησίας 
της Αγίας Κοίμησης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. η κατάληψη 
συνέβη στις 4 Απριλίου περίπου στις 
οκτώ η ώρα το βράδυ.

05.04.2019

Ο ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Αλέξανδρος Ντεντιούχιν, 
γνωστός για την αφοσιωμένη υποστήρι-
ξή του στον Πιότρ Ποροσένκο, δημοσίευ-
σε στο Facebook βιντεομήνυμα προς τον 
υποψήφιο για πρόεδρο της Ουκρανίας 
Βλαντίμιρ Ζελένσκι. ο Ντεντιούχιν, 
απευθυνόμενος στον αντίπαλο στον 
ενικό, απαίτησε από αυτόν συγγνώμη 
ενώπιον «των εκατομμυρίων ορθοδόξων 
της Ουκρανίας» για το ότι αποκάλεσε 
τον τόμο «θερμός»13. Για τη συγγνώμη, 
ο ιερέας τού έδωσε προθεσμία 24 ωρών.

06.04.2019

Το πρωί της 6ης Απριλίου, στη 

12 Β΄ Κορ. 3,17 (σ.τ.μ.). 
13 Ο Ζελένσκι πριν γίνει πρόεδρος της 
Ουκρανίας ήταν κωμικός, και το αστείο 
αυτό, το εσκεμμένο μπέρδεμα των δυο 
λέξεων, το έκανε στη διάρκεια τηλεοπτικού 
σόου, διακωμωδώντας τον Ποροσένκο 
(σ.τ.μ.). 

διάρκεια της Ίεράς Ακολουθίας του 
Ψυχοσάββατου, οπαδοί της νέας 
εκκλησιαστικής δομής έκαναν γνωστές 
τις αξιώσεις τους για την εκκλησία 
της Γέννησης της Θεοτόκου στο 
Πιατιγκόρυ. 

07.04.2019

Τις μέρες, που η ενορία της 
Αγίας Σκέπης της Θεομήτορος της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Μπάνια Λισόβιτσκαγια της 
περιοχής Στρι της περιφέρειας Λβιβ 
εορτάζει την 20ή επέτειο της ίδρυσής 
της, οι τοπικές αρχές και ακτιβιστές 
κατέλαβαν τον ναό και δεν επιτρέπουν 
στους πιστούς να παρακολουθήσουν 
την Ίερά Ακολουθία.

08.04.2019

Ο Πέτρος Ζίνιτς, ιερέας της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας της Ουκρανίας και κλη-
ρικός του ναού του Αγίου Βλαδίμηρου 
στο Κίεβο, δήλωσε ότι όσοι ψήφισαν 
στις προεδρικές εκλογές τον Βλαντίμιρ 
Ζελένσκι, θα καούν στην κόλαση.

10.04.2019

Στο χωριό Κοπίτοφ της περιοχής Κόρετς 
της περιφέρειας Ρόβνο έγινε κατάληψη 
ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας από υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
Την εισβολή οργάνωσε ο αρχηγός 
της αστυνομίας του τμήματος της 
περιοχής Κόρετς. Κατά τη διάρκειά της, 
οπαδός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας απειλούσε τον προϊστάμενο 
του ναού με παρέμβαση της Υπηρεσίας 
Ασφαλείας της Ουκρανίας και με 
πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι 
υποστηρικτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας κατηγόρησαν τους 

πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ότι αθέτησαν συμφωνίες και 
γι’ αυτό διέρηξαν τις κλειδαριές της 
εκκλησίας του Αγίου Ίωάννη Θεολόγου 
του χωριού.

Στις 10 Απριλίου, μετά τη Θεία 
Λειτουργία στον ναό της Εικόνας της 
Θεομήτορος της Ποτσάγιεφ, ο αρχιεπί-
σκοπος Βίνιτσα και Μπαρ Βαρσονόφιος 
επισκέφθηκε τις ενορίες στα χωριά 
Γκούροβτσι και Μαχνόφκα της περιοχής 
Καζάτιν της περιφέρειας Βίνιτσα, όπου 
οι πιστοί της κανονικής Εκκλησίας στε-
ρούνται της δυνατότητας να πραγματο-
ποιούν Ίερές Ακολουθίες στους ίδιους 
τους ναούς τους.

11.04.2019

Τα δικαστήρια στις περιφέρειες 
Βολύν, Τσερνίγκοφ, Ρόβνο, Χμελνίτσκι 
και Κιέβου εξέτασαν τις προσφυγές 
θρησκευτικών κοινοτήτων της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
σχετικά με την άρνηση να καταχωρισθούν 
στο ενιαίο μητρώο προδικαστικών 
ερευνών οι καταγγελίες για κατάληψη 
ναών και άλλες παράνομες ενέργειες 
αξιωματούχων και εκπροσώπων της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
που συνδέονται με τις λεγόμενες 
«μεταβάσεις» ενοριών της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τις αποφάσεις 
τους τα δικαστήρια υποχρέωσαν τους 
εισαγγελείς και άλλα αρμόδια πρόσωπα 
να καταχωρίσουν τις καταγγελίες στο 
ενιαίο μητρώο προδικαστικών ερευνών 
και να ξεκινήσει η έρευνα.

14.04.2019

Στις 14 Απριλίου 2019 κατά τη 
διάρκεια της κυριακάτικης Θείας 
Λειτουργίας οπαδοί της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας κατέλαβαν 
με έφοδο τον ναό των Αγίων Κοσμά 
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και Δαμιανού στο χωριό Ρόζβαζ της 
περιοχής Οστρόγκ της περιφέρειας 
Ρόβνο. Οι υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας κατά την κα-
τάληψη έριξαν κάτω γυναίκες και παι-
διά, ενώ ο ιερέας, που ηγούνταν αυτής, 
έσπασε την κλειδαριά της εκκλησίας με 
λοστό.

16.04.2019

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 οπαδοί 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας έκοψαν τα λουκέτα στον 
ναό της Θείας Μεταμόρφωσης της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Κουράς της περιοχής 
Ντουμπρόβιτσα της περιφέρειας Ρόβνο 
και τέλεσαν εκεί τη δέησή τους. Οι 
άντρες των οργάνων τήρησης του 
νόμου, που κλήθηκαν στον τόπο του 
συμβάντος, δεν πήραν κανένα μέτρο 
για να αποτρέψουν την κατάληψη του 
ναού και να βοηθήσουν τους πιστούς 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

17.04.2019

Ο μητροπολίτης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Αντώνιος 
(Μαχότα) είναι οργισμένος με τη στάση 
των αρχών, οι οποίες δεν υποστηρίζουν 
τις προσπάθειες των ακτιβιστών της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
να καταλάβουν την εκκλησία φρούριο 
της Αγίας Σκέπης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Σουτκόβτσι 
της περιοχής Γιαρμόλιντσι.

Ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας υποχρεώνουν τον 
προϊστάμενο του ναού του Αγίου Ηλία 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην κωμόπολη Γιασινιά/Λοπουσάνκα 
πρωθιερέα Σέργιο Σλισαρένκο να 
εγκαταλείψει την εκκλησιαστική 
κατοικία. Τον προϊστάμενο τον 

απειλούν από τον Φεβρουάριο με 
έξωση από την εκκλησιαστική κατοικία, 
στην οποία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη 
όλη η οικογένειά του, συμπεριλαμβα-
νομένων τριών μικρών παιδιών.

Στις 17 Απριλίου 2019 στο χωριό 
Στάρι Ζαγκόροφ της περιοχής Λοκατσί 
της περιφέρειας Βολύν μέλη της 
νεοσύστατης κοινότητας της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας κατέλαβαν με 
τη βία ναό της κανονικής Εκκλησίας.

Στις 17 Απριλίου 2019 εκπρόσωποι της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
πήγαν στη διεύθυνση της επαρχίας 
Τσερνοβτσύ-Μπουκοβίνα της Ουκρανι-
κής Ορθόδοξης Εκκλησίας, απαιτώντας 
να τους παραδοθεί η εκκλησιαστική 
κινητή και ακίνητη περιουσία στο 
χωριό Ζαντούμπροφκα της περιοχής 
Ζαστάβνα της περιφέρειας Τσερνίγκοφ, 
ή  να καθιερωθεί η εκ περιτροπής 
ιερουργία στον ναό του Αρχιστράτηγου 
Μιχαήλ. Αφού δεν έλαβαν αυτό που 
επιθυμούσαν, οι ακτιβιστές άρχισαν 
να απειλούν με «πόλεμο» και «ριζικές 
δυναμικές ενέργειες», με σκοπό την 
κατάληψη των εκκλησιαστικών χώρων. 

18.04.2019

Στις 18 Απριλίου 2019 στο χωριό 
Γιάπολοτ της περιοχής Κοστόπολ 
της περιφέρειας Ρόβνο οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
διέρηξαν με λοστό τις πόρτες του ναού 
του Αγίου Γεωργίου και κατέλαβαν 
το κτίριο. Τη βάση για την εισβολή 
αποτέλεσε η εντολή του επικεφαλής της 
περιφερειακής κρατικής διοίκησης για 
διάλυση της θρησκευτικής κοινότητας 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

19.04.2019

Ο δήμαρχος της Ντνιέπρ Μπορίς 
Φιλάτοφ απείλησε τον επίσκοπο Συμεών 

(Ζινκιέβιτς) με δίκη, αν εκείνος δεν 
αποδείξει ή  δεν διαψεύσει το «κυνικό 
ψέμα» του για δήθεν κριτική του τόμου 
από την πλευρά του. Στις 18 Απριλίου 
στην επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου, 
στη διάρκεια της οποίας ο επίσκοπος 
Ντνιεπροπετρόφσκ και Κριβόι Ρογκ 
Συμεών (κατά κόσμον Ολέγκ Ζινκιέβιτς) 
κατηγόρησε τον Μπορίς Φιλάτοφ για 
τις «επιπόλαιες δηλώσεις του σχετικά 
με τον τόμο και την Εκκλησία» σε 
κοινωνικό δίκτυο.

21.04.2019

Στις 21 Απριλίου στην εορτή της 
Εισόδου του Κυρίου στην Ίερουσαλήμ, 
στη Θεία Λειτουργία στον ναό προς 
τιμήν της Κοίμησης της Θεομήτορος 
του χωριού Μιχάλτσα της περιοχής 
Στοροζινιέτς της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ εμφανίστηκαν εκπρόσωποι 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας προειδοποιώντας ότι μετά 
τις εορτές του Πάσχα θα έρθουν να 
πάρουν τα κλειδιά από τον ναό.

23.04.2019

Στις 23 Απριλίου η διοικητής του 
χωριού Στάριε Κοσάρι της περιοχής 
Κόβελ της περιφέρειας Βολύν Γκαλίνα 
Σέπσελεϊ δήλωσε ότι οι υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
ενδέχεται να καταλάβουν το Πάσχα τον 
ναό προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου 
Ίωάννη Θεολόγου της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό προέκυψε 
αφότου ο προϊστάμενος του ναού 
πρωθιερέας Σέργιος Κορενιούκ 
αρνήθηκε να της παραδώσει τα κλειδιά 
από τον ναό και απέρριψε την ιδέα της 
εκ περιτροπής Θείας Λειτουργίας με 
τους σχισματικούς.

28.04.2019

Στις 28 Απριλίου 2019 ο δημιουργός 
των ψηφιδωτών, με τα οποία σχεδιάζεται 
να διακοσμηθεί ο καθεδρικός ναός της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στη Ρόβνο, τεχνίτης Νικολάι Κούντελ, 
μοιράστηκε σε συνέντευξη τις 
καλλιτεχνικές ιδέες του. Ανέφερε ότι 
στον τοίχο του καθεδρικού ναού της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στη Ρόβνο θα υπάρχει ψηφιδωτό, που 
θα απεικονίζει την παράδοση στην 
Κωνσταντινούπολη του τόμου της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στην ουκρανική αντιπροσωπεία με 
επικεφαλής τον Ποροσένκο.

02.05.2019

Στις 2 Μαΐου 2019 στο χωριό Πόβτσα 
της περιοχής Ντούμπνο υποστηρικτές 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας μαζί με μερικούς 
αντιπροσώπους του κοινοτικού 
συμβουλίου πήγαν στον ναό της 
Αγίας Τριάδος για να αφαιρέσουν τις 
σφραγίδες, με τις οποίες σφραγίστηκε 
η εκκλησία πριν από μερικές εβδομάδες 
εξαιτίας της διαομολογιακής διαμάχης.

03.05.2019

Στις 3 Μαΐου 2019, την Παρασκευή 
της Διακαινησίμου Εβδομάδας, 
ολιγάριθμοι υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
με επικεφαλής τον προϊστάμενο 
του παρεκκλησίου των Πέτρου και 
Παύλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας στην πόλη Μπρόντι της 
περιφέρειας Λβιβ Στεπάν Σίρα, προσπά-
θησαν να μπουν στον χώρο της λαύρας 
της Αγίας Κοίμησης της Ποτσάγιεφ για 
να πραγματοποιήσουν εκεί δική τους 
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Θεία Λειτουργία. Την προβοκάτσια 
εμπόδισε η αδελφότητα της μονής.

11.05.2019

Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
απέκλεισαν κατοικία, που βρίσκεται στον 
χώρο του καταληφθέντος προηγουμένως 
από αυτούς ναού του Αγίου Νικολάου 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Σκομπέλκα της περιοχής 
Γκορόχοφ της περιφέρειας Βολύν. 
Οι ακτιβιστές απαιτούν από τον ιερέα 
όπως αυτός, μαζί με την οικογένειά 
του, συμπεριλαμβανομένων δυο μικρών 
παιδιών, να εγκαταλείψει το σπίτι, στο 
οποίο είναι επίσημα εγγεγραμμένος.

Στις 11 Μαΐου 2019 στο χωριό 
Μπούσα της περιφέρειας Ρόβνο 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας έφραξαν με μια λαμαρίνα 
την πόρτα του οικήματος, όπου πραγ-
ματοποιεί Λειτουργίες η κοινότητα του 
Αγίου Μιχαήλ της Ουκρανικής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας. Οι πιστοί δεν μπόρεσαν 
να τελέσουν την κυριακάτικη Λειτουργία.

Στις 10 Μαΐου 2019 υπήρξε 
η πληροφορία ότι η διεύθυνση της 
Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας του 
Κιέβου απαγόρευσε στους σπουδαστές 
της να παρευρεθούν στην εορταστική 
Θεία Λειτουργία του επίτιμου πατριάρχη 
Φιλαρέτου Ντενισένκο δίπλα από τα 
λείψανα του ιερομάρτυρα Μακαρίου.

Στις 11 Μαΐου 2019 ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
απέκλεισαν την οικία του ιερέα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
προϊστάμενου του προηγουμένως 
καταληφθέντος από αυτούς ναού 
του Αγίου Νικολάου της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο χωριό 
Σκομπέλκα της περιοχής Γκορόχοφ 
της περιφέρειας Βολύν, και έσπασαν 
την πόρτα.

12.05.2019

Τη νύχτα της 12ης Μαΐου 2019 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας εμφανίστηκαν στον 
χώρο της εκκλησίας της Αγίας Σκέπης 
του χωριού Μνίσιν της περιοχής Γκόσα, 
προκειμένου να παραβιάσουν τις κλει-
δαριές της. Οι ακτιβιστές της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στη 
συνέχεια χτύπησαν ηλικιωμένους 
πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, απέκλεισαν σ’ αυτούς την 
είσοδο στον χώρο της εκκλησίας και 
πραγματοποίησαν σ’ αυτή δική τους 
Θεία Λειτουργία.

Στις 12 Μαΐου 2019 υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
διέρηξαν τις κλειδαριές και μπήκαν στον 
ναό του Αγίου Νικολάου του χωριού 
Πέβτσε της περιοχής Ζντολμπούνοφ 
της περιφέρειας Ρόβνο. Τοποθέτησαν 
βάρδια και δεν επιτρέπουν την είσοδο 
στους πιστούς. η κοινότητα της 
Ουκρανικής Ορθοδοξης Εκκλησίας 
απευθύνθηκε στο δικαστικές αρχές.

13.05.2019

Ο μητροπολίτης Κιέβου και πάσης 
Ουκρανίας Επιφάνιος (Ντουμένκο) 
ανέφερε ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη 
Εκκλησία βρίσκεται σε στενή συνεργασία 
με την «πατριωτική» Ουκρανική 
Ελληνοκαθολική Εκκλησία. Επίσης, 
ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Επιφάνιος έκανε λόγο για 
την πιθανότητα ένωσης στο μέλλον με την 
Ουκρανική Ελληνοκαθολική Εκκλησία.

Ο πρώην μητροπολίτης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και τώρα 
επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Αλέξανδρος (Ντραμπίνκο) 
ανέφερε ότι είχε συμβάλει στο να 
λάβει το κρατικό βραβείο, το παράσημο 

Α΄ τάξεως «Για τις υπηρεσίες», ο Ίγκορ 
Λισόφ, πλούσιος χορηγός και προστάτης 
των γραμμάτων και των τεχνών και 
επικεφαλής του Ενοριακού Συμβουλίου 
του ναού της Θείας Μεταμόρφωσης στην 
Τερεμκί.

Στις 13 Μαΐου 2019 ο Μπράιαν Φάρελ, 
γραμματέας του Ποντιφικού Συμβουλίου 
για την Προώθηση της Χριστιανικής 
Ενότητας, δήλωσε ότι «η σημαντική ρήξη 
μεταξύ των ορθόδοξων Εκκλησιών στην 
Ουκρανία» οδήγησε στη διακοπή του 
επίσημου θεολογικού διαλόγου ανάμεσα 
στους καθολικούς και τους ορθοδόξους.

18.05.2019

Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 11 η ώρα 
το πρωί άντρες της τήρησης του 
νόμου βοήθησαν τους οπαδούς της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
να καταλάβουν τον ναό της Αγίας 
Κοίμησης στο χωριό Τόβτρυ της 
περιοχής Ζαστάβνα της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ. Οι εκπρόσωποι της Εθνι-
κής Αστυνομίας δημιούργησαν αν-
θρώπινη αλυσίδα, απωθώντας τη θρη-
σκευτική κοινότητα της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον ναό της.

21.05.2019

Στη Βολύν κοινότητες περνούν από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
αναφέρουν σχετικά με δεύτερο γύρο 
«μεταβάσεων» κοινοτήτων, γεγονός 
που συνδέεται με την ανακατανομή 
της επιρροής μεταξύ του μητροπολίτη 
Ζινκιέβιτς και του επισκόπου Γαβριήλ 
(Κριζίνα). Στις 21 Μαΐου 2019 η επίσημη 
ιστοσελίδα της επαρχίας της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου 
Κιέβου/Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ 

(Ζινκιέβιτς) ανέφερε ότι στη Βολύν 
«τρεις ακόμη ενορίες εγκατέλειψαν το 
Πατριαρχείο Μόσχας».

24.05.2019

Στις 24 Μαΐου 2019 η Ίερά Σύνοδος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας έλαβε απόφαση, σύμφωνα 
με την οποία οι κληρικοί αυτής της 
εκκλησιαστικής δομής μπορούν να 
γίνουν αντιπρόσωποι οργάνων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ανέφερε ο επικεφαλής 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Επιφάνιος (Ντουμένκο) στη 
διάρκεια ενημέρωσης για τα αποτελέ-
σματα της συνεδρίασης της Συνόδου.

26.05.2019

Στις 26 Μαΐου 2019 στις έντεκα η ώρα 
το πρωί ακτιβιστές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας κατέστρεψαν 
τη θύρα του ναού της Αγίας Κοίμησης 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Βασλόβοβτσι της επαρχίας 
Τσερνοβτσύ-Μπουκοβίνα.

27.05.2019

Στις 27 Μαΐου 2019 στο σπίτι του 
πρωθιερέα της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας Ίγκορ Γκνατίσιν, ο οποίος 
ήταν προϊστάμενος του καταληφθέντος 
από ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας της Ουκρανίας ναού της Γέννη-
σης της Θεοτόκου στο χωριό Νόβαγια 
Μοσανίτσα, ήρθαν υποστηρικτές της 
νέας θρησκευτικής οργάνωσης. ο δι-
ευθυντής του μεγάρου πολιτισμού και 
ο διευθυντής του τοπικού σχολείου 
του χωριού Νόβαγια Μοσανίτσα, σε 
ώρα εργασίας, μπήκαν στην αυλή του 
ιερωμένου της κανονικής Εκκλησίας 
και άρχισαν να απειλούν αυτόν και την 
οικογένειά του. 
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02.06.2019

Στις 2 Ίουνίου 2019 εύσωμοι νεαροί 
από την εταιρεία φρούρησης «Τιγκρ» 
απέκλεισαν στην κοινότητα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την 
είσοδο στον καταληφθέντα ναό της 
Αγίας Κοίμησης του χωριού Τόβτρυ της 
περιοχής Ζαστάβνα της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ. ο ιερέας και οι πιστοί ανα-
γκάστηκαν να προσευχηθούν στον δρόμο 
έξω από τη θύρα του ναού. 

Στις 2 Ίουνίου 2019 ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
προσπάθησαν να καταλάβουν τον ναό της 
εξαρχίας Σατσκ της κανονικής Εκκλησίας 
στο χωριό Γκράμποβο της περιφέρειας 
Βολύν, ξυλοκοπώντας διαρκούσης της 
ενέργειας αυτής άγρια τον προϊστάμενο 
της ενορίας πρωθιερέα Δημήτριο 
Κοβαλτσούκ. Στην αστυνομία το κάταγ-
μα το αποκάλεσαν «γρατσουνιά» και 
σχημάτισαν ποινική υπόθεση σύμφωνα 
με το άρθρο 125 του Ποινικού Κώδικα 
(ελαφρές σωματικές βλάβες).

04.06.2019

Ο δήμαρχος της Ντνιέπρ Μπορίς 
Φιλάτοφ απαίτησε δικαστικά να 
διαψευστεί η πληροφορία ότι αυτός δήθεν 
επέτρεψε στον εαυτό του «επιπόλαιες 
δηλώσεις σχετικά με τον τόμο και την 
Εκκλησία» σε κοινωνικό δίκτυο. η αγωγή 
του Φιλάτοφ κατατέθηκε στο δικαστήριο 
της περιοχής Μπάμπουσκιν της πόλης 
Ντνιέπρ εναντίον του αρμόδιου αρχιερέα 
της επαρχίας Ντνιέπρ της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Συμεών 
(Ζινκιέβιτς).

07.06.2019

Στις 7 Ίουνίου 2019 στη Βίνιτσα 
εκπρόσωποι της πρόσφατα ιδρυθείσας 

θρησκευτικής οργάνωσης επιχείρησαν 
να επανεγγράψουν στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας τον ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο 
χωριό Λουκα-Μελέσκοφσκαγια της 
περιφέρειας Βίνιτσα.

Στις 7 Ίουνίου 2019, μέσα στο 
σκοτάδι της νύχτας, ακτιβιστές της νέας 
εκκλησιαστικής δομής προκάλεσαν 
συμπλοκή δίπλα από το εκκλησιαστικό 
οίκημα, στο οποίο ζει μαζί με την 
οικογένειά του ο προϊστάμενος του 
καταληφθέντος ναού της Γέννησης της 
Θεοτόκου πρωθιερέας Ίγκορ Γκνατίσιν.

09.06.2019

Η γονική συνέλευση της τάξης  
αποφοίτησης του εννεαετούς διάρκειας 
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 
συγκροτήματος  του  χωρ ιού  
Ζαντούμπροφκα της περιοχής Ζαστάβνα 
της περ ιφέρε ιας  Τσερν ίγκοφ 
απαγόρευσε στη μαθήτρια Κριστίνα 
Βελουσάκ και στη μητέρα της να 
επισκεφθούν τη βραδιά αποφοίτησης 
λόγω του ότι αυτή είναι ενορίτισσα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

12.06.2019

Ο γνωστός μπλόγκερ και κάτοχος 
σταυρού-δώρου από τον πατριάρχη 
Βαρθολομαίο Αλέξανδρος Ντεντιούχιν 
μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον 
ρόλο της Εκκλησίας στη ζωή του 
ανθρώπου. Ανέφερε ότι από την 
Εκκλησία δεν πρέπει να περιμένουμε 
τη σωτηρία της ψυχής. ο Αλέξανδρος 
Ντεντιούχιν είναι πεπεισμένος ότι στον 
Θεό πρέπει να πορευθούμε μέσα από 
«την Κριμαία-Ρώμη, τους πολέμους, τα 
μαϊντάν14, την απελπισία, τη χαρά, τη 

14 Πλατεία, και, με την πολιτική έννοια, 

φωτιά, το νερό, τον φόβο, την αποφα-
σιστικότητα, τον θάνατο και την ανά-
σταση». Και ο στόχος της ανθρώπινης 
ύπαρξης, είναι «ο κάθε άνθρωπος να 
γίνει Θεός κατά χάρη».

14.06.2019

Ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας, πρύτανης 
της Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας 
του Κιέβου Αλέξανδρος Τροφιμλιούκ, 
στον οποίο πολύ πρόσφατα ο πατρι-
άρχης της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου 
Φιλάρετος απαγόρευσε να ιερουργεί, 
υπέγραψε διαταγή για τη διαγραφή από 
την Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία 
του Κιέβου δυο σπουδαστών λόγω της 
συμμετοχής τους σε φόρουμ Ουκρανών 
διανοούμενων υπέρ του Φιλαρέτου.

15.06.2019

Στις 15 Ίουνίου 2019 στο χωριό 
Νούινο της περιφέρειας Βολύν 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας έκοψαν ξανά τα λουκέτα 
στην πρόσφατα καταληφθείσα από 
τους ίδιους εκκλησία της Αγίας Σκέπης 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
η οποία είχε συμφωνηθεί να χρησιμοποι-
είται από τους πιστούς της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και οι πιστοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
να χρησιμοποιούν τον μεγαλύτερο ναό 
του χωριού της Θείας Μεταμόρφωσης. 
Οι ενορίτες της κανονικής Εκκλησίας 

τόπος συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων. Σ’ 
αυτή την περίπτωση, ο Ντεντιούχιν εννοεί τις 
μαζικές διαδηλώσεις στην κεντρική πλατεία 
του Κιέβου, και αργότερα και σε άλλες 
περιοχές της Ουκρανίας, που σημειώθηκαν 
τον χειμώνα 2013-2014 και έμειναν στην 
ιστορία ως «Μαϊντάν» ή  «Ευρωπαϊκό 
Μαϊντάν» (σ.τ.μ.).   

προσπάθησαν να επιλύσουν τη διαμάχη 
ειρηνικά, ωστόσο οι οπαδοί της νέας 
εκκλησιαστικής δομής ματαίωσαν τη 
βραδινή Ακολουθία την παραμονή της 
Πεντηκοστής.

21.06.2019

Σπασμένη μύτη, σχισμένα αυ-
τιά, εγκεφαλική διάσειση και πολλοί 
σωματικοί μώλωπες. Έτσι επιχείρησαν 
οπαδοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας να αφαιρέσουν στο χωριό 
Ποστόινογιε της περιφέρειας Ρόβνο το 
οίκημα, στο οποίο προσεύχονταν μετά 
την κατάληψη της εκκλησίας οι πιστοί 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Τρεις γυναίκες νοσηλεύονται, οι υπό-
λοιποι προσπαθούν να συνέλθουν 
ύστερα από αυτό που βίωσαν. Στη 
συμπλοκή συμμετείχαν μεθυσμένοι 
άντρες του χωριού και άντρες της 
αστυνομίας.

27.06.2019

Στο χωριό Μπουντεράζ της 
περιφέρειας Ρόβνο ο πρόεδρος της 
κοινότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας απειλεί τον ιερέα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
πρωθιερέα Βιατσεσλάβ Γκρισούκ με 
κατάληψη του ναού της Αγίας Σκέπης. 
Εκβιάζει τον ιερέα μέσω του επικεφαλής 
της τοπικής κοινότητας, αποφεύγοντας 
τις προσωπικές συνομιλίες.

30.06.2019

Στις 30 Ίουνίου 2019 στην εκκλησία 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος της 
κωμόπολης Γιασινιά της περιοχής 
Ράχοφ ο επίσκοπος Μουκάτσεβο και 
Καρπαθίων Βίκτωρας (Μπεντ) τέλε-
σε επιμνημόσυνη δέηση για «τον μα-
χητή υπέρ της εθνικής και κρατικής 
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ανεξαρτησίας της Ουκρανίας» στρατηγό 
της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών-
Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού 
Ρομάν Σουχιέβιτς.

04.07.2019

Ο μητροπολίτης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Αλέξανδρος 
(Ντραμπίνκο) βράβευσε τον Μπογκντάν 
Χοντακόφσκι, αρχηγό της οργάνωσης 
«Τραντίτσιι ι Παριάντοκ»15, την οποία 
η Freedom House16 έχει ονομάσει 
«εξτρεμιστική ομάδα».

05.07.2019

Οι μεταβάσεις στην πρόσφατα 
ιδρυθείσα θρησκευτική οργάνωση 
επιβραδύνθηκαν εξαιτίας της 
επιθετικότητας των πιστών της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
κατά την αντίστασή τους, δή-
λωσε ο εκπρόσωπος τύπου της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
αρχιεπίσκοπος Ευστράτιος (Ζοριά). 
Αυτός εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα 
ότι ένοχοι για τη διαίρεση των ανθρώ-
πων στα χωριά, όπου καταλαμβάνο-
νται ναοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, δεν είναι εκείνοι που τους 
καταλαμβάνουν, αλλά εκείνοι που 
εναντιώνονται σ’ αυτές τις καταλήψεις.

06.07.2019

Στις τρεις η ώρα το μεσημέρι στις 6 
Ίουλίου 2019 ο πρόεδρος της φράξιας 
Πανουκρανική Ένωση «Σβομπόντα» 
στο συμβούλιο της περιοχής Μπάχματς 
και υποψήφιος λαϊκός αντιπρόσωπος 

15 «Παραδόσεις και Τάξη» (σ.τ.μ.). 
16 Μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα στην 
Ουάσιγκτον, γνωστή για τις μελέτες της 
σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών 
και κοινωνικών ελευθεριών (σ.τ.μ.). 

της Ουκρανίας στη μονοεδρική 
εκλογική περιφέρεια αριθ. 209 
Βλαντίμιρ Μπρουχοβιέτσκι, σκοπεύει 
να μεταβιβάσει στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας τον ναό 
του Αγίου Μιχαήλ της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο χωριό 
Κρούτι της περιφέρειας Τσερνίγκοφ. 
ο Μπρουχοβιέτσκι στο Facebook 
κάλεσε όλους όσους το επιθυμούν 
«να εξαλείψουν ένα ακόμη οχυρό της 
Μόσχας» στο Κρούτι και παραπονέθηκε 
ότι «οι “μισθοφόροι” που κουβάλησαν 
οι παπάδες της Μόσχας» εμπόδισαν 
δυο φορές τα σχέδιά του.

09.07.2019

Στις 9 Ίουλίου 2019 ο μητροπολίτης 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Αλέξανδρος (Ντραμπίνκο) 
έδωσε συνέντευξη στον ιστότοπο 
«Volyn.ua», στην οποία ανέφερε ότι 
η θρησκεία αποτελεί θέμα εθνικής 
ασφάλειας και άμυνας.

11.07.2019

Ο πρώην μητροπολίτης της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
Αλέξανδρος (Ντραμπίνκο) έδωσε την 
ευλογία του να σφραγιστεί ναός στο 
χωριό Μορόζοφκα, ενώ τον ιερέα Νι-
κόλαο Μπρέγκα, ο οποίος από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
επέστρεψε στην Ουκρανική Ορθόδοξη 
Εκκλησία, τον «απάλλαξε» από τα κα-
θήκοντα του προϊστάμενου.

25.07.2019

Στις 25 Ίουλίου 2019 ο ασκών χρέη 
προέδρου της περιφερειακής κρατικής 
διοίκησης της Βολύν Αλεξάντρ 
Κιριτσούκ εξέδωσε την εντολή αριθ. 
417, σύμφωνα με την οποία ο παλαιός 

ναός της Αγίας Σκέπης στο χωριό 
Νούινο της περιοχής Κάμεν-Κασίρσκι 
της περιφέρειας Βολύν παραδόθηκε για 
χρήση στην κοινότητα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας.

28.07.2019

Στις 28 Ίουλίου 2019 υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
προσπάθησαν για άλλη μια φορά να 
ματαιώσουν τη Θεία Λειτουργία και να 
προκαλέσουν την κατάληψη του ναού 
της Γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου 
στο χωριό Σούσβαλ της περιοχής 
Βλαντίμιρ-Βολύν της περιφέρειας 
Βολύν. Οι αφιχθέντες ακτιβιστές με 
επικεφαλής ιερείς της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας απέκλεισαν 
τους πιστούς μέσα στον ναό.

Στις 28 Ίουλίου 2019 ο εκκλησιαστικός 
επόπτης της περιοχής Ζόλοτσεφ της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Βασίλειος Σαγκάν αποκάλεσε τα μέλη 
της φασιστικής μεραρχίας των Ες Ες 
«Γκαλίτσινα» αγίους. Νωρίτερα στο 
διαδίκτυο είχε δημοσιευτεί ένα βίντεο 
από το χωριό Τσερβόνογιε της περιοχής 
Ζόλοτσεφ, όπου στο νεκροταφείο μνή-
μης πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο 
για τον μετενταφιασμό στρατιωτών 
της φασιστικής μεραρχίας των Ες Ες 
«Γκαλίτσινα».

03.08.2019

Στις 3 Αυγούστου 2019 στη συνοικία 
Πλιτοβάτι της κωμόπολης Γιασινιά 
της περιοχής Ράχοφ της περιφέρειας 
Υπερκαρπαθίας τοπικοί ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
εμφανίστηκαν στον πανηγυρικό 
καθαγιασμό του τόπου κατασκευής 
του μελλοντικού νέου ναού της 
κοινότητας της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Με απειλές σωματικής 

βίας και αιματοχυσίας επιχείρησαν να 
ματαιώσουν τον καθαγιασμό.

09.08.2019

Στις 9 Αυγούστου 2019 ο προϊστάμενος 
της εκκλησίας της Γέννησης της 
Θεοτόκου του χωριού Πιατιγκόρυ της 
περιοχής Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας 
Ρόβνο έλαβε ειδοποίηση με συστημένο 
γράμμα σχετικά με την ανάγκη να 
αποχωρήσει από το εκκλησιαστικό 
οίκημα, που βρίσκεται στον χώρο του 
καταληφθέντος από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας ναού.

11.08.2019

Στις 11 Αυγούστου 2019 στο χωριό 
Γκαλουζίντσι της περιοχής Ντεράζνια 
της περιφέρειας Χμελνίτσκι, ομάδα από 
ακραία στοιχεία της οργάνωσης «Φοί-
νιξ», ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας της Ουκρανίας, κατά την προσπά-
θεια κατάληψης ναού επιτέθηκε στον 
ορθόδοξο ιερέα και σε μέλη της τοπικής 
αστυνομίας.

Την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 
εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας με ψαλμούς και 
προσευχές των ιερέων τους μπήκαν 
παράνομα στον ναό της Αγίας Σκέπης 
στο χωριό Μπομπλύ της περιοχής 
Τουρίισκ της περιφέρειας Βολύν και 
συνεπλάκησαν με τους πιστούς μέσα 
στην εκκλησία.

12.08.2019

Ο κληρικός της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Σέργιος Τκατσούκ 
προπαγανδίζει τη ναζιστική σβάστικα 
και δημοσιεύματα των ΜΜΕ, τα οποία 
ηρωποιούν τα μέλη της ναζιστικής 
μεραρχίας των Ες Ες «Γκαλίτσινα». 
ο Τκατσούκ στη σελίδα του στο Facebook 
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αναδημοσίευσε ένα άρθρο της έκδοσης 
«Ίστορίτσεσκαγια Πράβντα»17, στο 
οποίο γίνεται λόγος για την «πνευματική 
φροντίδα» της ναζιστικής μεραρχίας των 
Ες Ες «Γκαλίτσινα».

17.08.2019

Υπάλληλοι της Εθνικής Αστυνομίας 
της Ουκρανίας ήγειραν ποινική αγωγή 
εναντίον του επισκόπου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Παύλου 
(Γιουρίστι), ο οποίος συμμετείχε ενερ-
γά στην καταδρομική κατάληψη του 
ναού προς τιμήν της Γέννησης του Χρι-
στού του Πατριαρχείου Μόσχας στην 
Οδησσό.

18.08.2019

Ο προϊστάμενος του καθεδρικού ναού 
προς τιμήν της Αγίας Μεγαλομάρτυρος 
Αικατερίνης της επαρχίας Τσερνίγκοφ 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Ρομάν Κίνικ, ο κληρικός 
του ναού Ευγένιος Όρντα και άλλοι 
εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας πραγματοποίησαν με 
τον επικεφαλής της μη αναγνωρισμένης 
Λευκορωσικής Αυτοκέφαλης 
Ορθόδοξης Εκκλησίας Σβιατοσλάβ 
Λόνγκιν κοινό μνημόσυνο.

20.08.2019

Στις 20 Αυγούστου 2019 στο χωριό 
Τσετβερτνιά της περιοχής Μανιέβιτσι 
επιτροπή από αξιωματούχους της 
περιφερειακής κρατικής διοίκησης 
της Βολύν με τη συνοδεία της 
αστυνομίας «παρέδωσε» τον ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στους τοπικούς υποστηρικτές της 

17 «Ίστορική Αλήθεια» (σ.τ.μ.).

Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
Στο χωριό Τσετβερτνιά της Βολύν οι 
αξιωματούχοι και οι ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
παρουσία της αστυνομίας, έκοψαν 
τα λουκέτα στον ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας.

22.08.2019

Στις 22 Αυγούστου 2019 ενορίτες του 
ναού της Αγίας Σκέπης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας υποδέχθηκαν 
τη λιτανεία της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ποτσάγιεφ με πινακίδα 
με την επιγραφή «Θάνατος στους 
Μοσχοβίτες».

24.08.2019

Στις 24 Αυγούστου 2019 περίπου 
100 υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας παραβίασαν 
τις πόρτες και κατέλαβαν τον ναό της 
Αγίας Κοίμησης στο χωριό Πογκρεμπί 
της περιοχής Μπροβαρί της περιφέρειας 
Κιέβου. Οι μεθυσμένοι ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
άνοιξαν τον σφραγισμένο από 
την αστυνομία ναό, αναφέροντας 
ταυτόχρονα ότι δεν σκοπεύουν να 
περιμένουν τρία χρόνια την απόφαση 
του δικαστηρίου σχετικά με το πού 
ανήκει ο ναός.

25.08.2019

Στις 25 Αυγούστου 2019 οπαδοί 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας του χωριού Μιχάλτσα της 
περιοχής Στοροζινιέτς της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ με επικεφαλής τον 
καθηγητή γεωγραφίας Βασίλι Μασκάλ 
επιχείρησαν έφοδο στον ναό της Αγίας 
Σκέπης της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.

26.08.2019

Η επαρχία Τσερνοβτσύ-Μπουκοβίνα 
δημοσίευσε βίντεο, το οποίο αποδεικνύει 
ότι η κατάληψη του ναού στο χωριό 
Μιχάλτσα ήταν προγραμματισμένη 
ενέργεια και οι υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
χρησιμοποίησαν βία εναντίον των 
πιστών της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Ενόσω η κύρια ομάδα των 
οπαδών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας εφορμούσε στις πόρτες του 
ναού, ένας άλλος ακτιβιστής με σφυρί 
στο χέρι έτρεχε στον χώρο δίπλα από 
τον ναό προσπαθώντας να σπάσει τα 
λουκέτα της θύρας.

01.09.2019

Την  1η  Σεπτ εμβρ ί ου  2019 
εκπρόσωποι της κοινότητας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
προσπάθησαν να εκδιώξουν με τη βία 
τον βικάριο της επαρχίας Ρόβνο της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
επίσκοπο Ντούμπνο Ποιμένα από τον 
ναό προς τιμήν του Αγίου Ίωάννη 
Θεολόγου στο χωριό Κοπίτοφ της 
περιοχής Κόρετς της περιφέρειας 
Ρόβνο, τον οποίο αυτοί απέσπασαν.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας στην κωμόπολη 
Γιασινιά (συνοικία Πλιτοβάτι) της 
περιοχής Ράχοφ της περιφέρειας 
Υπερκαρπαθίας απέκλεισαν παράνομα 
τον δρόμο προς το παρεκκλήσι, 
στο οποίο συγκεντρώνεται αυτό 
το διάστημα για τις Λειτουργίες 
η κοινότητα της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, που έχει στερηθεί τον 
ναό της.

03.09.2019

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, περίπου 
στις επτά η ώρα το πρωί, οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
έκοψαν τα λουκέτα στον ναό της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς 
τιμήν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου στο χωριό Μαλίνσκ της 
περιοχής Μπερέζνο της περιφέρειας 
Ρόβνο.

05.09.2019

Την Τετάρτη το βράδυ, περίπου 
στις οκτώμισι η ώρα, στο σπίτι του 
προϊστάμενου του καταληφθέντος 
ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο χωριό Σάντοφ της 
περιοχής Λουτσκ της περιφέρειας 
Βολύν πρωθιερέα Βλαδίμηρου Μελεσέι 
ήρθαν ξανά απρόσκλητοι επισκέπτες, 
που απαίτησαν την αποχώρηση του 
ιερέα και της οικογένειάς του από το 
εκκλησιαστικό οίκημα. Παράλληλα, 
αυτοί ανέφεραν ότι ήρθαν να μιλήσουν 
«με το καλό», αλλά ότι μπορούν και 
«με το άσχημο».

06.09.2019

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 
η διαδικτυακή πύλη zaxid.net 
ανέφερε ότι 20 χιλιόμετρα από το 
αεροδρόμιο του Ντονιέτσκ, στο χω-
ριό Κάρλοφκα, κοντά στο κινητό 
οδοντιατρικό συγκρότημα «Τριζούμπ 
Ντένταλ», κτίζεται η εκκλησία της 
Αγίας Άννας, στην οποία οι στρατιώτες 
της Επιχείρησης των Ενωμένων 
Δυνάμεων, που θεραπεύουν τα δόντια 
τους, θα μπορούν να περιμένουν τη 
σειρά τους για τους γιατρούς. «Το 
εικονοστάσιο θα φτιαχτεί από τον 
γνωστό αγιογράφο Ταράς Λοζίνσκι. 
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Αυτός άρχισε να το ζωγραφίζει από 
τις πρώτες μέρες του Μαϊντάν, και 
σε ένα-δυο μήνες οι ήρωες της Ου-
ράνιας Εκατονταρχίας ήδη κοίταζαν 
τον δημιουργό από τις εικόνες ως 
απόστολοι», γράφουν οι συντάκτες 
του άρθρου.

13.09.2019

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2019 
στο χωριό Πριπούτνι της περιοχής 
Ίτσνια, ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας της Ουκρανίας που ήρθαν με 
επικεφαλής τον ιερομόναχο Λεόντιο, 
στον οποίο έχει απαγορευτεί να ιε-
ρουργεί, αχρήστευσαν τις κλειδαριές 
στον τοπικό ναό και ξυλοκόπησαν τους 
ενορίτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να 
εμποδίσουν τις παράνομες ενέργειές 
τους. η καταδρομική επίθεση στον ναό 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Πριπούτνι της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ κατέληξε με τη νοσηλεία 
μιας ενορίτισσας.

17.09.2019

Ο αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Ίλαρίων 
(Πρότσικ) δήλωσε ότι οι ορθόδοξοι 
χριστιανοί της περιφέρειας Ρόβνο είναι 
όργανο του κακού, με τη βοήθεια του 
οποίου προσπαθούν να καταστρέψουν 
την ενότητα της Ουκρανίας. Ως 
παράδειγμα έφερε την κατάσταση 
γύρω από τον ναό της Αγίας Σκέπης 
στο Ριάσνικι, τον οποίο οι ακτιβιστές 
της νέας εκκλησιαστικής δομής προ-
σπάθησαν αρκετές φορές ανεπιτυχώς 
να καταλάβουν.

22.09.2019

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2019, την ημέρα 
της μνήμης των Αγίων Ίωακείμ και 

Άννας, εκπρόσωποι της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας απαίτησαν πάλι 
από τον πρωθιερέα Βλαδίμηρο Μελεσέι, 
προϊστάμενο του καταληφθέντος ναού 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Σάντοφ της περιοχής Λουτσκ 
της περιφέρειας Βολύν, να εγκαταλείψει 
το εκκλησιαστικό οίκημα, στο οποίο ζει 
μαζί με την οικογένειά του νόμιμα. Επί-
σης, υποστηρικτές της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας της Ουκρανίας τη νύχτα πέτα-
ξαν στο σπίτι του ιερ2ωμένου μεταλλικά 
αντικείμενα, σπάζοντας δυο παράθυρα.

07.10.2019

Ο ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας, μπλόγκερ και 
προπαγανδιστής του Πιότρ Ποροσένκο 
Αλέξανδρος Ντεντιούχιν, στη σελί-
δα του στο Facebook με τον τίτλο «Τί 
γίνεται εκεί με τον Πιότρ Ποροσένκο, 
τί γίνεται εκεί με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση;» και με ετικέτα «Κυριακάτικο 
κήρυγμα», κάλεσε τους Ουκρανούς 
να βγουν και να διαδηλώσουν στις 
πλατείες, «ο καθένας στην πόλη του». 
Επίσης, έκανε αναδημοσίευση αυτού 
του κειμένου στην προσωπική του 
σελίδα στο Facebook και επισύναψε 
την εικόνα του προέδρου Βλαντίμιρ 
Ζελένσκι με κέρατα και την επιγραφή 
«Σώσε μας από τον πονηρό!»18.

25.10.2019

Ο ιερέας του ναού της Υπαπαντής της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Σέργιος Τκατσούκ παρουσίασε ένα 
νέο σταυρό με τρίαινες, ο οποίος 
θα τοποθετηθεί στο υπό κατασκευή 
καμπαναριό, το οποίο συστεγάζεται 
με γυμναστήριο. Σχετικά με το ποια 
σημασία έχει η τρίαινα για τους 

18 Ματθ. 6,13 (σ.τ.μ.). 

πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας, ο Σέργιος Τκατσούκ μίλησε 
στη σελίδα του στο Facebook. Σύμ-
φωνα με αυτόν, το ουκρανικό εθνι-
κό σύμβολο αποτελεί ένα μοναδικό 
πνευματικό και πολιτισμικό μνημείο της 
ιστορίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

26.10.2019

Στις 26 Οκτωβρίου 2019, περίπου 
στις έξι το πρωί, υποστηρικτές 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας με επικεφαλής τον πρώην 
πρόεδρο της κρατικής διοίκησης της 
περιοχής Ζντολμπούνοφ Σεργκέι 
Κοντρατσούκ κατέλαβαν τον ναό της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Μπουντεράζ της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας Ρόβνο.

27.10.2019

Στην περιφερειακή κρατική διοίκηση 
της Ρόβνο καταχώρισαν το καταστατικό 
της νεοσύστατης ενορίας της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας του χωριού 
Βόινιτσα της περιοχής Μλίνοφ, αγνο-
ώντας τα νόμιμα δικαιώματα της κοι-
νότητας της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Στις 21 Οκτωβρίου 2019 
ο Ίγκορ Τιμοσένκο, αντιπρόεδρος 
της περιφερειακής κρατικής διοίκη-
σης της Ρόβνο υπέγραψε τις αλλαγές 
στο καταστατικό της θρησκευτικής 
κοινότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας του χωριού Βόινιτσα 
της περιοχής Μλίνοφ της περιφέρειας 
Ρόβνο.

31.10.2019

Ο Αλέξανδρος Ντεντιούχιν δεν βλέπει 
τίποτε κακό στην παρακολούθηση 
πορνογραφίας με τη σύζυγο και 
θεωρεί ωφέλιμη για την Ουκρανία 

τη νόμιμη πορνεία. Έτσι σχολίασε 
ο ιερωμένος το ερωτικό σκάνδαλο που 
προέκυψε σχετικά με τον βουλευτή 
του κοινοβουλίου της Ουκρανίας 
από το κόμμα «Σλούγκα Ναρόντα»19 
Μπογκντάν Γιαρέμενκο και πρότεινε 
στον πολιτικό να καταθέσει νομοσχέδιο 
για τη νομιμοποίηση των ερωτικών 
υπηρεσιών.

01.11.2019

Την 1η Νοεμβρίου 2019, περίπου 
στις πέντε η ώρα το απόγευμα, μέλη 
της θρησκευτικής κοινότητας της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Στάραγια Ζάντοβα της 
περιφέρειας Τσερνίγκοφ ανέφεραν ότι 
μέσα στον ναό τους προς τιμήν των 
Αρχιστράτηγων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
βρίσκονται άγνωστοι. Μεταξύ αυτών 
που εισήλθαν παράνομα στον ναό 
ήταν και ο σύζυγος της νονάς του 
επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Επιφανίου (Ντουμένκο) 
Μιχαήλ Πόλιακ.

02.11.2019

Μέλη της θρησκευτικής κοινότητας 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας έκοψαν το φως στο σπίτι 
κληρικού της επαρχίας Ρόβνο της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο 
χωριό Πέβτσε, προκειμένου να τον 
διώξουν από τον οικισμό.

09.11.2019

Στις 9 Νοεμβρίου 2019, περίπου στις 
οκτώ η ώρα το πρωί, υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
κατέλαβαν τον ναό του Αγίου Ίωάννη 
Θεολόγου της Ουκρανικής Ορθόδοξης 

19 «Υπηρέτης του λαού» (σ.τ.μ.).
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Εκκλησίας στο χωριό Μάσα της 
περιοχής Κοστόπολ της περιφέρειας 
Ρόβνο. Οι οπαδοί της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας της Ουκρανίας με επικεφαλής 
δυο ιερωμένους έκοψαν τις κλειδαριές 
στον ναό της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο χωριό Μάσα.

13.11.2019

Στην περιφέρεια Βολύν περισσότεροι 
από 300 οπαδοί της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας υπέγραψαν 
την προορισμένη για τον μητροπολίτη 
Μιχαήλ παράκληση να αρχίσει 
η νηστεία των Χριστουγέννων στις 14 
Νοεμβρίου και να πραγματοποιηθεί 
η Θεία Λειτουργία προς τιμήν της 
Γέννησης του Χριστού στις 25 
Δεκεμβρίου20.

Στις 13 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ 
των πιστών της ελληνικής πόλης της 
Πάτρας και του κλήρου του ναού προς 
τιμήν του Αποστόλου Ανδρέα του 
Πρωτόκλητου ξέσπασε διαμάχη λόγω 
της επίσκεψης στον ναό εκπροσώπων 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας.

23.11.2019

Στις 23 Νοεμβρίου στις πέντε η ώρα 
το πρωί υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας παραβίασαν 
την πόρτα της εκκλησίας της Αγίας 
Σκέπης του χωριού Ριάσνικι της 
περιοχής Γκόσα της περιφέρειας Ρόβνο 
και μπήκαν στον ναό, όπου τώρα, 
σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, 
πραγματοποιούν κάποια Λειτουργία.

20 Δηλαδή τα Χριστούγεννα να εορταστούν 
με το Νέο (Γρηγοριανό) Ημερολόγιο και όχι 
στις 7 Ίανουαρίου με το Παλαιό (Ίουλιανό), 
που ακολουθείται από πολλές Ορθόδοξες 
Εκκλησίες (Ίεροσολύμων, Ρωσίας, Άγιο 
Όρος κ.λπ.) (σ.τ.μ.).

26.11.2019

Οι ιερωμένοι της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι αρεστοί 
στον Θεό, δήλωσε ο κληρικός της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Ναζάριος Γκαγκαλιούκ κοντά στη 
θύρα ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο χωριό Ζαντούμπροφκα 
της περιφέρειας Τσερνοβτσύ. Σύμφωνα 
με τον Γκαγκαλιούκ, ο Ίησούς Χριστός 
δημιούργησε την «τίμια, ουκρανική, 
αγαπώσα, φιλαλήθη Εκκλησία» Του.

29.11.2019

Στις 29 Νοεμβρίου 2019, περίπου 
στις έντεκα η ώρα το πρωί, οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
έκοψαν εκ νέου τις κλειδαριές στον 
ναό του Αγίου Ίωάννη Θεολόγου στο 
χωριό Μάσα της περιοχής Κοστόπολ της 
περιφέρειας Ρόβνο. Όσο ο εργαζόμενος 
στο τοπικό σχολείο, τον οποίο έφεραν 
στον ναό αστυνομικοί υπάλληλοι με το 
αυτοκίνητό τους, έκοβε τις κλειδαριές, 
ακραία στοιχεία που είχαν έρθει από 
τη γύρω περιοχή συγκρατούσαν τους 
ενορίτες της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.

01.12.2019

Την 1η Δεκεμβρίου 2019 οπαδοί 
της νεοσυσταθείσας εκκλησιαστικής 
δομής σχεδιάζουν να επαναλάβουν την 
προβοκάτσιά τους στον ναό της Θείας 
Ανάληψης της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του χωριού Ρινγκάτς της 
περιοχής Νοβοσέλιτσα της περιφέρειας 
Τσερνοβτσύ. Οι υποστηρικτές της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας εί-
χαν διοργανώσει στον ναό συναυλία 
λαϊκών τραγουδιών, χωρίς να δίνουν 
σημασία στις παρακλήσεις των πιστών 

της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
να μην τους ενοχλούν στην προσευχή 
τους.

05.12.2019

Ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Αλέξανδρος 
Ντεντιούχιν θεωρεί «σολομώντεια 
λύση» το να δοθεί η δυνατότητα στην 
κάθε ενοριακή κοινότητα να επιλέξει 
ανεξάρτητα το ημερολόγιο για την 
πραγματοποίηση του ετήσιου κύκλου 
των εορτών. η Ίερά Σύνοδος της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανί-
ας εισήγαγε μια σειρά αλλαγών στο 
εορταστικό Τυπικό, που φέρνουν εγγύ-
τερα την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ου-
κρανίας στην εορταστική πρακτική του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 στη διάρκεια 
της συνεδρίασης της Ίεράς Συνόδου 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας ελήφθη η απόφαση να 
μην είναι υποχρεωτική η ανάγνωση 
του τροπαρίου της τρίτης ώρας 
του Ευχαριστιακού κανόνα, και να 
καταργηθούν οι εκτενείς ευχές υπέρ 
των κατηχουμένων σε εκείνους τους 
ναούς, όπου δεν υπάρχουν έτοιμοι για 
βάπτιση άνθρωποι. 

14.12.2019

Πολλοί πιστοί τάσσονται κατά 
της μεταφοράς του εορτασμού της 
Γέννησης του Χριστού (αποδοχή του 
Νέου Ημερολογίου), επειδή χρειάζεται 
μεγάλη διαφωτιστική εργασία. Αυτό 
είπε ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) στους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ μετά το τέλος της Αρχιερατικής 
Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στο 
Κίεβο το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου.

15.12.2019

Στο χωριό Μάσα εκπρόσωποι της 
αστυνομίας δεν επέτρεψαν στους 
πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας την είσοδο στον ναό για 
την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Στις 
15 Δεκεμβρίου 2019 περίπου 100 
αστυνομικοί απέκλεισαν την είσοδο 
στην εκκλησία του Αγίου Ίωάννη 
Θεολόγου του χωριού Μάσα της 
περιοχής Κοστόπολ της περιφέρειας 
Ρόβνο.

Στις 15 Δεκεμβρίου στο χωριό 
Προμπίνιφκα της περιοχής Βερχοβίνα 
της περιφέρειας Ίβάνο-Φρανκόφσκ, 
περίπου στις τρεις η ώρα το μεσημέρι, 
ομάδα αγνώστων κατέλαβε τον ναό 
του Αγίου Δημητρίου της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, έσπασε τις 
κλειδαριές και σφράγισε τις πόρτες 
της εκκλησίας, αναφέρει η επαρχία 
Ίβάνο-Φρανκόφσκ. Οι καταληψί-
ες συστήθηκαν ως «στρατιώτες της 
Αντιτρομοκρατικής Επιχείρησης».

Στις 15 Δεκεμβρίου, την παραμονή 
της δίκης, υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας προσπάθησαν 
να εμποδίσουν την είσοδο στον χώρο 
του ναού του Αρχιστράτηγου Μιχαήλ 
στο χωριό Ζαντούμπροφκα της 
περιφέρειας Τσερνοβτσύ, μετά το τέ-
λος της Θείας Λειτουργίας. Ύστερα, 
κατηγόρησαν τον προϊστάμενο και τους 
ενορίτες της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας για ξυλοδαρμό του 
προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου 
και οπαδών της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας.

16.12.2019

Η κρατική διοίκηση της περιοχής 
Κοστόπολ αποφάσισε να σφραγίσει 
εκκλησία μέχρι να λάβει επίσημη 
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απάντηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης 
της Ουκρανίας. Στις 16 Δεκεμβρίου 
2019 στην κρατική διοίκηση της 
περιοχής Κοστόπολ πραγματοποιήθηκε 
στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή 
των ανώτερων αξιωματούχων της 
περιοχής, εκπροσώπων της αστυνομίας 
και των δυο θρησκευτικών κοινοτήτων 
του χωριού Μάσα της περιοχής 
Κοστόπολ της περιφέρειας Ρόβνο.

18.12.2019

Η Κρατική Υπηρεσία Ερευνών στις 
αρχές Δεκεμβρίου καταχώρισε ποινική 
διαδικασία σε σχέση με την πώληση 
εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας 
στην περιφέρεια Τερνόπολ. η επαρχία 
Τερνόπολ της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο 
που συνδέεται με την πώληση του 
κάστρου του Τσερβονογκόροντ, 
του μοναστηριού προς τιμήν των 
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου, και του υδροηλεκτρικού 
σταθμού στην περιοχή του εθνικού 
δρυμού «Κάνυον του Δνείστερου».

19.12.2019

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 
ο μητροπολίτης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Συμεών 
(Σοστάτσκι) καθαγίασε τον ναό προς 
τιμήν του Αγίου Νικολάου των Μύρων 
της Λυκίας του Θαυματουργού στην 
Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Φρούρησης 
της Βίνιτσα. Ωστόσο, στην επαρχία της 
Βίνιτσα της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας έστρεψαν την προσοχή στο 
γεγονός ότι προγενέστερα, το 2007, 
ο Συμεών (Σοστάτσκι), τότε μητρο-
πολίτης ακόμη της Ουκρανικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας, καθαγίασε τον 
ίδιο αυτό ναό προς τιμήν του Αγίου 

ευσεβέστατου πρίγκιπα Αλεξάνδρου 
Νιέφσκι.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, την 
ημέρα της μνήμης του Αγίου και 
Θαυματουργού Νικολάου, οπαδός της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
προκάλεσε φασαρία έξω από την 
εκκλησία του Αγίου Ίωάννη Θεολόγου 
του χωριού Μάσα της περιοχής 
Κοστόπολ της περιφέρειας Ρόβνο. Νω-
ρίτερα, ο ακτιβιστής δήλωνε ανοιχτά 
ότι θα κανονίσει ο ίδιος προσωπικά τους 
πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, οι οποίοι μετά από αρκετές 
καταδρομικές επιθέσεις αποφάσισαν να 
περιφρουρούν τον ναό με βάρδιες. 

21.12.2019

Στις 21 Δεκεμβρίου στο χωριό 
Μπομπλύ της περιοχής Τουρίισκ της 
περιφέρειας Βολύν σχισματικοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
κατέλαβαν τον ναό της Αγίας 
Σκέπης της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Στη διάρκεια των 
αντεγκλήσεων μεταξύ των πλευρών 
της διαμάχης, σε μια ενορίτισσα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
έσπασαν την κλείδα. ο επικεφαλής 
του κοινοτικού συμβουλίου Σεργκέι 
Λισοβόι, χωρίς να περιμένει την από-
φαση του δικαστηρίου, ιδιωτικοποί-
ησε παράνομα την εκκλησία και τον 
χώρο γύρω από αυτή.

22.12.2019

Στις 22 Δεκεμβρίου 2019 στο χωριό 
Ουσπένκα της περιοχής Ονούφριεφκα 
της περιφέρειας Κιροβογκράντ 
αποσοβήθηκε κατάληψη του ναού 
της Αγίας Κοίμησης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. ο αρχιεπίσκοπος 
Αλεξανδρείας και Σβετλοβόντσκ 
Θεοπρέπιος απευθύνθηκε στην ηγεσία 

της περιφερειακής κρατικής διοίκησης 
της Κιροβογκράντ και της κρατικής 
διοίκησης της περιοχής Ονούφριεφκα 
με το αίτημα να μην επιτραπεί η όξυνση 
της θρησκευτικής διαμάχης στο χωριό, 
κι επίσης κάλεσε τον κλήρο και τους 
πιστούς της επαρχίας να προσευχηθούν 
για την ειρήνη.

Ο υψηλόβαθμος κληρικός της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Ταράσιος Μέλνικ, ο οποίος κλήθηκε 
να εργαστεί με τους στρατευμένους, 
μέσα από μηχανορραφίες συνέταξε 
συμβόλαιο για την κατασκευή παιδικού 
σταθμού και στη συνέχεια έλαβε 
από τον κύριο του έργου ακόμη 120 
εκατομμύρια γρίβνες.

Στις 22 Δεκεμβρίου μετά το 
τέλος της Θείας Λειτουργίας ομάδα 
ακτιβιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας διείσδυσε παράνομα 
στον ναό της Αγίας Σκέπης του χωριού 
Νοβοζιβότοφ της περιοχής Οράτοφ 
της περιφέρειας Βίνιτσα, και, αλλά-
ζοντας τις κλειδαριές, τον έκλεισε. 
ο προϊστάμενος της εκκλησίας, πρω-
θιερέας Πέτρος Μοναστίρσκι, ανέφερε 
ότι υπάρχουν πληροφορίες για πιθανό 
καθαγιασμό του ναού από εκπροσώ-
πους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας την ερχόμενη Κυριακή.

23.12.2019

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019 στην 
τακτική συνεδρίαση του κοινοτικού 
συμβουλίου του χωριού Μιχάλτσα 
οι τοπικοί αντιπρόσωποι ψήφισαν 
να δοθεί άδεια για την εκπόνηση 
χωροταξικού σχεδίου σχετικά με 
την παραχώρηση οικοπέδου κοντά 
στον ναό της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στο χωριό Μιχάλτσα της 
περιοχής Στοροζινιέτς της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ για μόνιμη χρήση από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

25.12.2019

Στις 25 Δεκεμβρίου 2019 ο εκπρόσωπος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
μητροπολίτης Λουτσκ και Βολύν Μιχαήλ 
(Ζινκιέβιτς) μετά τη Λειτουργία στον κα-
θεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος της Λουτσκ 
ανέφερε ότι εκείνοι που εορτάζουν 
τα Χριστούγεννα τον Δεκέμβριο είναι 
«πραγματικοί Ευρωπαίοι». ο Μιχαήλ 
(Ζινκιέβιτς) προέβαλε το επιχείρημα ότι 
«αυτό υπερασπίστηκε το Μαϊντάν», ενώ 
αυτοί που εορτάζουν τον Ίανουάριο «δεν 
έχουν φύγει» από την ΕΣΣΔ.

26.12.2019

Στο υπόγειο της ανδρώας μονής 
του Αγίου Νικολάου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας της πόλης 
Ντούμπνο στην περιφέρεια Ρόβνο 
«μοναχοί» αυτής της εκκλησιαστικής 
δομής διαμόρφωσαν ένα στρατιωτικού 
τύπου καταφύγιο με σύμβολα του 
Μαϊντάν. Οι κληρικοί της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας αφιέρωσαν 
τη δημιουργία τους στους ήρωες του 
Ευρωπαϊκού Μαϊντάν και του πολέμου 
στο Ντονμπάς και το διακόσμησαν με 
στρατιωτικά διακριτικά.

29.12.2019

Στις 29 Δεκεμβρίου 2019 στο χωριό 
Σάντοφ της περιφέρειας Βολύν ομάδα 
ακτιβιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας πήγε στο εκκλησιαστικό 
οίκημα της κοινότητας της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκειμένου 
να καταμετρήσει την εκκλησιαστική 
περιουσία, αναφέρει ο ιστότοπος 
της επαρχίας Βολύν της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τη νύχτα από 28 προς 29 Δεκεμβρίου 
στο χωριό Νοβοζιβότοφ της περιοχής 
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Οράτοφ της περιφέρειας Βίνιτσα ομάδα 
ακτιβιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας ξυλοκόπησε άγρια 
πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, που επαγρυπνούσαν σε 
εικοσιτετράωρη βάση δίπλα από τον 
ναό της Αγίας Σκέπης, με κραυγές: 
«Πηγαίνουμε να δείρουμε τον παπά της 
Μόσχας!». Αφότου οι σχισματικοί είχαν 
αλλάξει τις κλειδαριές στην εκκλησία, 
η κοινότητα αποφάσισε να φρουρεί 
στον ναό του Νοβοζιβότοφ όλο το 
εικοσιτετράωρο.

01.01.2020

Την 1η Ίανουαρίου 2020, με αφορμή 
την 111η επέτειο από τη γέννηση ενός 
από τους κυριότερους ιδεολόγους του 
ουκρανικού εθνικισμού, ο επίσκοπος 
Μουκάτσεβο και Καρπαθίων Βίκτωρας 
(Μπεντ) τέλεσε μνημόσυνο για τον ου-
νίτη Στεπάν Μπαντέρα.

03.01.2020

Τη νύχτα από 2 προς 3 Ίανουαρίου 
2020, στις δύο και είκοσι η ώρα τη 
νύχτα, είκοσι νεαροί υποστηρικτές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
επιτέθηκαν με ρόπαλα σε τέσσερις 
πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, που επαγρυπνούσαν 
δίπλα από τον ναό του Αγίου Ίωάννη 
Θεολόγου στο χωριό Μάσα της περιοχής 
Κοστόπολ της περιφέρειας Ρόβνο. 
η αστυνομία εκείνη την ώρα κρυβόταν 
σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Στις 3 Ίανουαρίου 2020 το βράδυ 
στο χωριό Στένκα της περιφέρειας 
Τερνόπολ περίπου 120 οπαδοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
πήγαν στο εκκλησιαστικό οίκημα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
προκειμένου να το καταλάβουν.

04.01.2020

Στις 4 Ίανουαρίου 2020 στο χωριό 
Μάσα της περιοχής Κοστόπολ της 
περιφέρειας Ρόβνο στην αυλή του 
σπιτιού του κληρικού της επαρχίας Σάρνι 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
πρωθιερέα Δανιήλ Ίλνίτσκι εκτόξευσαν 
δοχείο με εύφλεκτη ύλη και η έκρηξη 
προκάλεσε ζημιές στο θεμέλιο, που 
είναι επενδυμένο με μεταλλικό φύλλο. 
Κανείς δεν τραυματίστηκε.

05.01.2020

Στις 5 Ίανουαρίου 2020 στο χωριό 
Γκρίνιαβα της περιοχής Βερχοβίνα 
της περιφέρειας Ίβάνο-Φρανκόφσκ 
εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας κατέλαβαν τον ναό 
προς τιμήν των Αγίων Πάντων της 
Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Αυ-
τός, περιλαμβάνεται στο συγκρότημα 
των ναών της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στη συγκεκριμένη περιοχή, 
όπως και ο ναός της Αγίας Κοίμησης, 
που καταλήφθηκε ένα μήνα πριν. 

09.01.2020

Ο επίσκοπος Χερσώνος και Καχόφκα 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Μπορίς (Χαρκό) χτύπησε με 
το αυτοκίνητο έναν άνθρωπο σε διάβαση 
πεζών στο χωριό Τσερνομπάγιεφκα 
της περιφέρειας Χερσώνος, μετα-
δίδει η ιστοσελίδα «Ρελιγκιόζναγια 
Πράβντα»21. Το τροχαίο ατύχημα με 
τη συμμετοχή του επισκόπου της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας είχε 
συμβεί στις 13 Δεκεμβρίου, αλλά έγι-
νε γνωστό μόλις στις 9 Ίανουαρίου. Τα 
όργανα τήρησης του νόμου άρχισαν 
ποινική διαδικασία.

21 «Θρησκευτική Αλήθεια» (σ.τ.μ.).

10.01.2020

Στις 10 Ίανουαρίου 2020 ο επικεφαλής 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου Κιέβου Φιλάρετος 
(Ντενισένκο) ανακάλεσε την υπο-
γραφή που είχε βάλει στην απόφαση 
της λεγόμενης Τοπικής Συνόδου της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου Κιέβου στις 15 
Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διάλυση 
της δομής, της οποίας αυτός ηγείται.

11.01.2020

Στις 11 Ίανουαρίου 2020, τις ημέρες 
των εορτών των Χριστουγέννων, 
τις οποίες η Εκκλησία αφιερώνει 
στη χαρούμενη προσευχή και στην 
εξύμνηση του γεννηθέντος Σωτήρα, 
κληρικοί και σπουδαστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
τις πέρασαν με τραγούδια ύμνησης για 
τον «πατέρα Μπαντέρα» και μίσους για 
τους «Μοσχοβίτες».

12.01.2020

Ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας μητροπολίτης 
Επιφάνιος (Ντουμένκο) καθαγίασε πε-
ρισσότερες από είκοσι χιλιάδες εικό-
νες της «Αγίας Σκέπης του Στρατού», 
στις οποίες απεικονίζονται ο Μαζέπα22,  

22 ο Ίβάν Στεπάνοβιτς Μαζέπα (1639-
1709) ήταν στρατιωτικός, πολιτικός και 
διπλωμάτης, εθνικός ήρωας της Ουκρανί-
ας. Κυβέρνησε ένα μεγάλο τμήμα της Ου-
κρανίας τα έτη 1687-1709, και σ’ αυτό το 
διάστημα επεδίωξε να ενώσει σε ένα κρά-
τος όλα τα ουκρανικά εδάφη της ρωσικής 
αυτοκρατορίας. Προκειμένου να επιδιώξει 
τους πολιτικούς στόχους του, από το 
1705 άρχισε να στρέφεται εναντίον της 
ρωσικής κυβέρνησης του Μεγάλου Πέτρου, 
συμμαχώντας σταδιακά με τα βασίλεια της 

πολεμιστές του Ουκρανικού Επα-
ναστατικού Στρατού, της Αντιτρο-
μοκρατικής Επιχείρησης και ακτιβι-
στές του Μαϊντάν, της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας. Σύμ-
φωνα με τους εκπροσώπους της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
«πρόκειται για ιδιαίτερες εικόνες, 
που δημιουργήθηκαν ειδικά για 
τις προσευχητικές ανάγκες των 
στρατευμένων Ουκρανών».

18.01.2020

Στις 18 Ίανουαρίου 2020, στη 
διάρκεια της εορταστικής Ακολουθίας 
του καθαγιασμού των υδάτων, 
η κοινότητα του ναού του Αγίου 
Νικολάου της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του χωριού Μπουντιάτιτσυ 
της περιοχής Ίβάνιτσυ της περιφέρειας 
Βολύν ανακάλυψε στο παρεκκλήσι της 
ξένη κλειδαριά.

20.01.2020

Στις 20 Ίανουαρίου 2020, περίπου στις 
έντεκα το πρωί, τοπικοί υποστηρικτές 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
έκοψαν τα λουκέτα των θυρών της 
εκκλησίας του Αγίου Ίωάννη Θεολόγου 
του χωριού Μάσα της περιοχής Κοστόπολ 
και την κατέλαβαν.

Στις 20 Ίανουαρίου 2020 στο χωριό 
Σούσβαλ της περιφέρειας Βολύν, με το 
πρόσχημα μιας κηδείας, ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανί-
ας προκάλεσαν μια ακόμη θρησκευτική 
σύγκρουση. Οι μετέχοντες στη νεκρική 
πομπή ξέχασαν τον νεκρό και προέβησαν 
σε έφοδο στις πόρτες του ναού, μόλις 
βρέθηκαν στον προαύλειο χώρο της 
εκκλησίας.

Σουηδίας και της Πολωνίας (σ.τ.μ.).  
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21.01.2020

Στις 21 Ίανουαρίου 2020 κάτοικοι 
της Τερνόπολ δημοσιοποίησαν την 
πληροφορία ότι στη σχολή τεχνών αριθ. 
21 της Τερνόπολ ζητήθηκαν από τους 
γονείς χρήματα για να ραντίσουν τα 
παιδιά τους με αγιασμό. Τον ραντισμό 
επρόκειτο να κάνουν κληρικοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
και της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής 
Εκκλησίας.

25.01.2020

Στις 25 Ίανουαρίου 2020, περίπου 
στις έντεκα η ώρα το πρωί, στο 
χωριό Μπουντεράζ της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας Ρόβνο 
τοπικοί ακτιβιστές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας και ομοϊδεάτες 
τους από γειτονικούς οικισμούς 
επιχείρησαν να καταλάβουν τον τοπικό 
ναό της Αγίας Σκέπης. η επίθεση 
ξεκίνησε αφότου στον ναό, δήθεν για 
μνημόσυνο, άρχισε να έρχεται κόσμος, 
ο οποίος προηγουμένως δεν μετείχε 
ποτέ στις Λειτουργίες.

Τη νύχτα προς 25 Ίανουαρίου στο 
χωριό Μάσα της περιοχής Κοστόπολ της 
περιφέρειας Ρόβνο άγνωστοι έσπασαν 
τα παράθυρα στο σπίτι του ιερωμένου 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
πρωθιερέα Δανιήλ Ίλνίτσκι.

Στις 25 Ίανουαρίου 2020 στην 
εκκλησία της Αγίας Σκέπης του 
χωριού Μπουντεράζ της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας 
Ρόβνο συνέβη νέα βίαιη διαμάχη, που 
προκλήθηκε από εκπροσώπους της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
Μετά τη συμπλοκή δίπλα από τον ναό 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και τις προσπάθειες των ακτιβιστών της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 

να κόψουν τις κλειδαριές, η αστυνομία 
έθεσε τον ναό υπό φρούρηση.

26.01.2020

Στις 26 Ίανουαρίου 2020 ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
με επικεφαλής νεοδιορισμένο ιερέα, 
άνοιξαν το κωδωνοστάσιο και 
παραβίασαν τις κλειδαριές από τον ναό 
του Αγίου Νικολάου της κοινότητας της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο 
χωριό Μίσεφ της περιφέρειας Ίβάνιτσυ 
της περιφέρειας Βολύν. η αστυνομία, 
που έφτασε ύστερα από κλήση, μόνο 
φωτογράφισε τα όσα συνέβησαν.

28.01.2020

Ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι, γνωστό 
για την απροκάλυπτη διάδοση ψευδών 
ειδήσεων σχετικά με την Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία, έκανε λόγο για 
τον «συγκρουσιακό ιερέα», ο οποίος 
«οδήγησε σε απόγνωση την οικογένεια 
ενός Ουκρανού στρατιώτη, υπερασπι-
στή του αεροδρομίου του Ντονιέτσκ»23. 
ο ιερέας αυτός «αρνήθηκε να τελέσει 
μνημόσυνο για τον νεκρό Ουκρανό 
πολεμιστή, και έδιωξε τη μητέρα 
του στρατιώτη από την εκκλησία, 
αποκαλώντας μάλιστα τον Ντενίς 
Ποπόβιτς, που σκοτώθηκε στην περι-
οχή του αεροδρομίου του Ντονιέτσκ, 
αδελφοκτόνο». Έτσι μετέφεραν οι δη-
μοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθ-
μού «1+1» την κατάσταση στο χωριό 
Μορόζοφκα της περιοχής Μπάρισεφκα 

23 η μάχη στο αεροδρόμιο του Ντονιέτσκ 
διεξήχθη στο πλαίσιο των εχθροπραξιών 
στην ανατολική Ουκρανία και διήρκησε, 
με διάφορα επίπεδα έντασης, από τα τέλη 
Μαΐου του 2014 ως τα τέλη Ίανουαρίου του 
2015. ο νεκρός που αναφέρεται στο κείμενο, 
ανήκε στον τακτικό ουκρανικό στρατό, που 
υπερασπιζόταν το αεροδρόμιο (σ.τ.μ.).  

της περιφέρειας Κιέβου, όπου οι 
υποστηρικτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας, έχοντας αναβαθμίσει τις 
μεθόδους του αγώνα τους για τον τοπικό 
ναό της Αγίας Κοίμησης, προσπαθούν 
να αμαυρώσουν τον προϊστάμενο, 
κληρικό της επαρχίας Μπορίσπολ της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
πρωθιερέα Νικόλαο Μπρέγκα.

Ο ιερέας Αλέξανδρος Ντεντιούχιν 
σχολίασε τον θάνατο του πρώην 
εκπροσώπου τύπου της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας πρωθιερέα 
Βσέβολοντ Τσάπλιν, ενός «αμετα-
νόητου αμαρτωλού» και «ενός μόνο 
από τους πολλούς». ο σκανδαλώ-
δης μπλόγκερ και εκπρόσωπος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Αλέξανδρος Ντεντιούχιν, Ρώσος στην 
εθνικότητα, δεν βλέπει «ιδιαίτερους 
λόγους χαράς» για τον θάνατο του 
κληρικού της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας, γιατί «εκεί υπάρχουν ακόμη 
140 εκατομμύρια».

02.02.2020

Στις 2 Φεβρουαρίου 2020 η κοινότητα 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του χωριού Σούσβαλ της περιοχής 
Βλαντίμιρ-Βολύν της περιφέρειας 
Βολύν για πρώτη φορά δεν έκανε 
Λειτουργία στον ναό της. Το κτίριο 
σφραγίστηκε από την αστυνομία, ήδη 
εδώ και μερικές μέρες φρουρείται από 
αστυνομικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι 
οποιαδήποτε προσπάθεια να ανοιχτούν 
οι πόρτες θα θεωρηθεί παράνομη.

04.02.2020

Στις 4 Φεβρουαρίου 2020 η Ίερά 
Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας απαγόρευσε 
«αναδρομικά» στον πατριάρχη της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 

Πατριαρχείου Κιέβου να πραγματοποιεί 
χειροτονίες.

10.02.2020

Ο μοναχός της μονής Φιλοθέου 
του Άθωνα αρχιμανδρίτης Στέφανος 
αποχώρησε από τη Θεία Λειτουργία, 
στην οποία συμμετείχε ο εκπρόσωπος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας επίσκοπος Ολβίας Επιφάνιος 
(Δημητρίου).

13.02.2020

Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 
οργανωμένη ομάδα εισβολέων από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
συγκεντρώθηκε δίπλα από τον ναό 
του Αγίου Νικολάου της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του χωριού 
Μπουντιάτιτσυ της περιοχής Ίβάνιτσυ 
της περιφέρειας Βολύν, απαιτώντας 
να ανοίξουν οι πόρτες και να επιτραπεί 
η είσοδος στην εκκλησία εκπροσώπων 
της νέας θρησκευτικής δομής.

20.02.2020

Ένας από τους μετέχοντες στις 
διαμαρτυρίες στη Νόβιε Σανζάρι, όπου 
κάτοικοι τάχθηκαν εναντίον της εγκα-
τάστασης στο έδαφος της κωμόπολής 
τους ατόμων, που εκκενώθηκαν από τη 
Γιουχάν, ήταν ο ιερέας της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Δημήτριος 
Πεντίνα.

21.02.2020

Ούτε ένας ουκρανικός ναός στο 
έδαφος της περιφέρειας Χμελνίτσκι 
«δεν θα επιστρέψει στον πνευματικό 
ζυγό της Μόσχας», δήλωσε ο αρχιερέας 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας της Χμελνίτσκι Αντώνιος 
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(Μαχοτά). Οι δικαστικές αποφάσεις, 
που εκδόθηκαν υπέρ της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι ένα 
«πνευματικό Ίλοβάισκ24, μια προδοσία 
των εθνικών, κρατικών και πνευματι-
κών συμφερόντων του κράτους της 
Ουκρανίας».

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020 στον χώρο 
του συμβουλίου της ενωμένης τοπικής 
κοινότητας στο χωριό Οβάντνογιε της 
περιφέρειας Βολύν πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στρογγυλής τράπεζας, 
που διοργανώθηκε για την εξέταση 
της θρησκευτικής διαμάχης στο χωριό 
Σούσβαλ της περιοχής Βλαντίμιρ-
Βολύν. η συνάντηση ήταν μια 
πρωτοβουλία των τοπικών αρχών. 
Επίσης, στο Οβάντνογιε ήρθε και 
ο Αντρέι Μπόκοτς, βοηθός του βου-
λευτή της Ουκρανίας στην περιφέρεια 
αυτή Ίγκορ Γκουζ. Παρά τις απαιτήσεις 
της κοινότητας της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, το αποτέλεσμα 
των συνομιλιών ήταν η απόφαση των 
αρχών να μεταβιβάσουν τον ναό στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

24.02.2020

Από τις 22 ως τις 24 Φεβρουαρίου 
2020 στο χωριό Μάσα της περιοχής 
Κοστόπολ υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας προσπάθησαν 
να εκφοβίσουν τον προϊστάμενο και 
τους ενορίτες της εκκλησίας του 
Αγίου Ίωάννη Θεολόγου, σπάζοντας 
το παράθυρο και πετώντας αυγά στο 
σπίτι του ιερωμένου, όπου προσεύχεται 
η κοινότητα της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.

24 η πόλη Ίλοβάισκ βρίσκεται 40 χιλιόμετρα 
από την πόλη του Ντονιέτσκ. Το 2014, κατά 
τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, 
έγιναν σ’ αυτή σκληρές μάχες, μετά το τέ-
λος των οποίων τέθηκε υπό τον έλεγχο της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ (σ.τ.μ.).  

29.02.2020

Στις 29 Φεβρουαρίου 2020, ύστερα 
από περισσότερους από έντεκα μήνες 
αγώνα της κοινότητας της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο χωριό 
Σούσβαλ της περιφέρειας Βολύν 
για τον ναό της, στην εκκλησία της 
Γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου 
πραγματοποίησε Θεία Λειτουργία 
ο τοπικός εκπρόσωπος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας επίσκοπος 
Βλαντίμιρ-Βολύν και Τουρίισκ 
Ματθαίος. Τον ναό της Γέννησης της 
Θεοτόκου, την κοινότητα της οποίας 
παράνομα επανενέγραψαν στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
στις 26 Μαρτίου 2019, τον παρέδωσαν 
στη δικαιοδοσία των σχισματικών.

01.03.2020

Την 1η Μαρτίου 2020 ο επίσκοπος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Αδριανός (Κουλίκ) κάλεσε 
όλο τον «κλήρο» να τιθασεύσει 
τις σαρκικές επιθυμίες και να γίνει 
μέτοχος της «πρόκλησης της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής» για απώλεια βάρους.

03.03.2020

Οι ακτιβιστές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας που 
κατέλαβαν τον ναό στο Μίσεφ, δι-
έκοψαν τη συνέλευση, στην οποία 
επρόκειτο να εξεταστεί η παράδοση 
του κωδωνοστασίου στους πιστούς της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Οι σχισματικοί διεκδικούν και τα δυο 
κτίρια.

Στις 3 Μαρτίου 2020 στον ναό προς 
τιμήν της Γέννησης του Χριστού στην 
Οδησσό, η κοινότητα του οποίου προ-
ηγουμένως αρνήθηκε να υπαχθεί στον 

αρχιερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Παύλο (Γιουρίστι) και 
δήλωσε ότι ανήκει στην Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρ-
χείου Κιέβου, έγινε συμπλοκή μετα-
ξύ υποστηρικτών του Φιλαρέτου και 
εκείνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας.

Ο σκανδαλώδους φήμης ιερέας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Αλέξανδρος Ντεντιούχιν ανέφερε 
στη σελίδα του στο Facebook ότι 
ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Ζελένσκι 
«αργά ή  γρήγορα» πρέπει να πάει 
στη φυλακή. Την αιτία τέτοιων 
«προφητειών» ο Ντεντιούχιν τη 
βλέπει στις άδικες, κατά τη γνώμη του, 
αξιώσεις της ηγεσίας προς τον γενικό 
εισαγγελέα Ριαμποσάπκα.

11.03.2020

Στις 11 Μαρτίου, περίπου στις 
τέσσερις η ώρα το απόγευμα, εισβολείς 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας κατέλαβαν εκκλησία στο 
χωριό Μπουντεράζ της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας Ρόβνο. 
Παρά τη συμφωνία να μην ανοίξει 
η εκκλησία μέχρι την απόφαση του δι-
καστηρίου, οι σχισματικοί έκοψαν ξανά 
τα λουκέτα και κατέλαβαν τον ναό.

15.03.2020

Ο κληρικός της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας στη Χερσώνα Σέργιος 
Τσουντινόβιτς εισήγαγε στον ναό 
του την πρακτική της Μετάληψης με 
πλαστικά κουταλάκια μιας χρήσης. 
Τη μετάδοση της κυριακάτικης 
Λειτουργίας, στην οποία εφαρμόστηκε 
αυτή η καινοτομία, ο ιερέας την έκανε 
στις 15 Μαρτίου 2020 στη σελίδα του 
στο Facebook.

24.03.2020

Στις 24 Μαρτίου 2020 η Ίερά 
Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας μέσω της εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας επέτρεψε τη Λειτουργία 
χωρίς την παρουσία λαϊκών, 
συνιστώντας στους πιστούς της «να 
συμμετέχουν στην κοινή προσευχή 
χρησιμοποιώντας της δυνατότητες της 
επικοινωνίας από απόσταση».

31.03.2020

Ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας στο χωριό Γιασενόφκα 
της περιοχής Ρόζισε της περιφέρειας 
Βολύν συντάσσουν «αναδρομικά» τα 
έγγραφα για σχέδιο δήθεν ανέγερσης 
του ναού, τον οποίο αυτοί κατέλαβαν 
ήδη από την άνοιξη του 2019. 

03.04.2020

Ο κληρικός του ναού της 
Μεταμόρφωσης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας και 
γραμματέας της Συνοδικής θεολογικής 
και λειτουργικής επιτροπής αυτής της 
δομής Ανδρέας Ντούντσενκο ανέφερε 
στο κανάλι του στο YouTube ότι το 
να νηστεύει κανείς σύμφωνα με τους 
ιερούς κανόνες δεν είναι υποχρεωτικό, 
και ο καθένας κρίνει ο ίδιος για τον 
εαυτό του το θέμα αυτό, καθώς εμείς 
«δεν έχουμε την ίδια γεωγραφική θέση 
με την Ελλάδα»25.

Ο επίσκοπος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Νικόδημος 
(Κουλίγκιν) πρότεινε να μετατεθεί 

25 Υπονοεί ότι η Ουκρανία και η Ελλάδα, 
λόγω του κλίματος, δεν μπορούν να 
κάνουν την ίδια νηστεία. Στην πρώτη, λόγω 
του ψύχους, απαιτείται λιγότερη νηστεία 
(σ.τ.μ.).
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ο εορτασμός του Πάσχα για το τέλος της 
καραντίνας του κορονοϊού, η οποία θα 
κρατήσει τόσο, όσο ορίσει ο Κύριος». 
ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας θεωρεί ότι η νηστεία θα 
πρέπει να παραταθεί ως το τέλος της 
καραντίνας, κάνοντάς την ηπιότερη στην 
τροφή, και στη συνέχεια να ακολουθήσει 
η Εβδομάδα των Παθών και όλος 
ο κύκλος των εορτών του Πάσχα.

08.04.2020

Στις 8 Απριλίου 2020 ένας από 
τους ακτιβιστές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας στο χωριό 
Μπουντιάτιτσυ της περιοχής Ίβάνιτσυ 
της περιφέρειας Βολύν μπήκε παράνομα 
στον σφραγισμένο από την αστυνομία 
χώρο του ναού του Αγίου Νικολάου 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και έσπασε τον ανιχνευτή κίνησης του 
συστήματος συναγερμού, τον οποίο, 
με τη συγκατάθεση της αστυνομίας, 
οι πιστοί της κανονικής Εκκλησίας 
απέκτησαν με δικά τους χρήματα, και 
ύστερα από αυτό χτύπησε κληρικό της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με 
γροθιά στο πρόσωπο.

15.04.2020

Στις 15 Απριλίου 2020 ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
υπό την προστασία υπαλλήλων 
ιδιωτικής εταιρείας φρούρησης, 
παραβίασαν τις πόρτες στον ναό 
του Αγίου Νικολάου της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του χωριού 
Μπουντιάτιτσυ της περιοχής Ίβάνιτσυ 
της περιφέρειας Βολύν. Στην παραβί-
αση των θυρών του ναού συμμετείχε 
ο παιδαγωγός Ρομάν Παβλόβιτς, 
ο οποίος προ ημερών χτύπησε με γρο-
θιά στο πρόσωπο τον προϊστάμενο, 
πρωθιερέα Ίωάννη Σαμπιβτσάκ.

20.04.2020

Στις 20 Απριλίου 2020 στο 
χωριό Μπουντεράζ της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας 
Ρόβνο ο υποστηρικτής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Γκριγκόρι 
Γιαντσάκ ξυλοκόπησε κάτοικο της 
περιοχής για το ότι η σύζυγός του το 
Πάσχα πήγε σε ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο Μπουντεράζ 
αναφέρουν ότι ο Γκριγκόρι Γιαντσάκ 
έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε πιστούς 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει 
γι’ αυτόν τέσσερις καταγγελίες στην 
αστυνομία.  

23.04.2020

Σε εκκλησία της Οδησσού, το 
δικαίωμα χρήσης της οποίας διεκδικούν 
η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και 
η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Πατριαρχείου Κιέβου, εκπρόσωποι της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
έσπασαν κινούμενο τοίχο προκειμένου 
να μπουν στο κτίριο, ανέφερε δικηγόρος 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου Κιέβου. η κοινότητα 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου Κιέβου του ναού 
προς τιμήν της Γέννησης του Χριστού 
στην Οδησσό, η οποία προηγουμέ-
νως αρνήθηκε να υπαχθεί στον αρχι-
ερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Παύλο (Γιουρίστι), δήλωσε 
ότι δεν φέρει ευθύνη για τις αλλαγές 
στην εξωτερική όψη του ναού, που 
πραγματοποίησε η Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της κοινότητας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στη Σουμσκ της περιφέρειας Τερνόπολ 
Μιχαήλ Μπαμπίι δήλωσε σε εκπομπή 

περιφερειακού τηλεοπτικού καναλιού 
ότι ο προϊστάμενος του ναού της Θείας 
Μεταμόρφωσης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας πρωθιερέας Μιχαήλ 
Κοστιούκ «πρέπει να απομονωθεί».

25.04.2020

Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Πατριαρχείου Κιέβου θα πάει στα 
δικαστήρια την Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας σχετικά με την επανεγγραφή 
των επαρχιακών της διευθύνσεων. 
Έτσι, με την αγωγή της δικηγόρου 
της διαλυθείσας θρησκευτικής δομής, 
Νεονίλα Τκατσένκο, στις 17 Απριλί-
ου 2020 το δικαστήριο της περιοχής 
Πριμόρσκι της Οδησσού υποχρέωσε 
την κρατική υπηρεσία καταχωρίσεων 
της νομικής διεύθυνσης του αστικού 
συμβουλίου Οδησσού να παρουσιάσει 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο επικυρωμένα 
αντίγραφα του φακέλου καταχώρισης 
της θρησκευτικής οργάνωσης, η οποία 
ονομαζόταν «Επαρχιακή διεύθυνση 
της επαρχίας Οδησσού και Μπάλτα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Πατριαρχείου Κιέβου».

30.04.2020

Ο γραμματέας τύπου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας στην 
περιφέρεια Οδησσού Θεόδωρος 
Γκορομπέτς κατέλαβε ναό της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Πατριαρχείου Κιέβου στο χωριό Μπαξά 
της περιφέρειας Οδησσού. Αρχιερέας 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Πατριαρχείου Κιέβου ανέφερε 
ότι εκπρόσωποι της θρησκευτικής 
οργάνωσης του Επιφανίου (Ντουμένκο) 
κατέλαβαν ναό, ο οποίος ανήκε στο 
Πατριαρχείο Κιέβου δεκατρία χρόνια.

05.05.2020

Τρεις συνεχόμενες εβδομάδες 
η κοινότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας, η οποία κατέλαβε 
τον ναό της Γέννησης της Θεοτόκου 
στο χωριό Μπουντεράζ της περιοχής 
Ζντολμπούνοφ της περιφέρειας Ρόβνο, 
εμποδίζει τους πιστούς της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας να προσευχηθούν 
στο εκκλησιαστικό οίκημα, μεταδίδοντας 
τις Ακολουθίες της με μεγάφωνα.

14.05.2020

Στις 14 Μαΐου 2020 στο χωριό 
Τσετσελίγιεφκα της περιοχής Πετρόβο 
της περιφέρειας Κιροβογκράντ, 
όπου τη θρησκευτική κοινότητα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
την επανενέγραψαν παράνομα στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας τον 
φετινό Φεβρουάριο, οι σχισματικοί έκα-
ναν νέα προσπάθεια να αποσπάσουν 
τον ναό της Αγίας Σκέπης.

15.05.2020

Στις 15 Μαΐου 2020 στην κωμόπολη 
Μπριούχοβιτσι, στον χώρο του Ανώ-
τατου Θεολογικού Σεμιναρίου της 
Λβιβ της Αρχιερατικής επαρχίας 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
στην Ουκρανία, εκπρόσωποι της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και 
της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής 
Εκκλησίας φύτεψαν ένα σφεντάμι, το 
οποίο θα αποτελεί το σύμβολο ενότητας. 

16.05.2020

Ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας στην κωμόπολη Γιασινιά/
Λοπουσάνκα της περιοχής Ράχοφ της 
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περιφέρειας Υπερκαρπαθίας κατέθεσαν 
αγωγή στο δικαστήριο για έξωση της 
οικογένειας του ιερέα της κοινότητας 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του τοπικού ναού του Αγίου Ηλία. Εν 
τω μεταξύ, ο προϊστάμενος της ενορίας 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
Σέργιος Σλισαρένκο δεν διαθέτει άλλη 
κατοικία εκτός από το εκκλησιαστικό 
οίκημα, και σ’ αυτό τον χώρο είναι 
νόμιμα εγγεγραμμένη όλη η οικογένειά 
του, που συμπεριλαμβάνει τρία ανήλικα 
παιδιά.

21.05.2020

Ο πρόεδρος της Συνοδικής Διεύθυνσης 
Στρατιωτικών Ίερέων της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας μητροπολίτης 
Ίωάννης (Γιαρέμενκο) παραπονέθηκε 
στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων 
της Ουκρανίας στρατηγό Ρουσλάν 
Χομτσάκ ότι η αγνόηση από τη διοίκηση 
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας 
των αιτημάτων και προτάσεων της 
Διεύθυνσης για καταβολή επιδομάτων, 
οδήγησε στην παραίτηση στρατιωτικών 
ιερέων.

22.05.2020

Στις 22 Μαΐου 2020 στον ιστότοπο 
της περιφερειακής κρατικής διοίκησης 
της Βολύν δημοσιοποίησαν μια νέα 
«θρησκευτική» εντολή του επικεφαλής 
της διοίκησης αυτής, ένα έγγραφο για 
τη μεταβίβαση προς χρήση από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας δυο 
τόπων λατρείας. Στο έγγραφο γίνεται 
λόγος για δυο ναούς που προηγουμένως 
καταλήφθηκαν από τη σχισματική δομή, 
τον ναό της Αγίας Τριάδος στην πόλη 
Μπερεστέτσκο της περιοχής Γκορόχοφ 
και τον ναό της Γέννησης της Υπεραγίας 
Θεοτόκου στο χωριό Μπορόβιτσι της 
περιοχής Μανιέβιτσι.

27.05.2020

Τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο επ’ ονόματι Γιούρι 
Φεντκόβιτς της πόλης Τσερνοβτσύ 
σκοπεύουν να κλείσουν τη Φιλοσοφική 
και Θεολογική Σχολή της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας. η απόφαση 
για το κλείσιμό της ελήφθη στο 
επιστημονικό συμβούλιο. ο πρύτανης 
του Εθνικού Πανεπιστημίου της 
Τσερνοβτσύ Ρομάν Πετρίσιν ανέφερε 
ότι οι φοιτητές δεν είναι αρκετοί για τη 
συνέχιση της ύπαρξης της Σχολής.

28.05.2020

Ο επίσκοπος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Φώτιος 
(Νταβιντένκο) υπέβαλε επίσημο 
αίτημα στην περιφερειακή κρατική 
διοίκηση της Ζαπορόζιε, ρωτώντας σε 
ποια Εκκλησία είναι καταχωρισμένη 
η θρησκευτική κοινότητα του κληρικού 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας Ίγκορ Σάβα, που πραγμα-
τοποίησε διαδικτυακή Θεία Μετάληψη. 
ο επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας υπέβαλε αυτό το αίτημα 
αφότου ο εκπρόσωπος τύπου της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Ευστράτιος (Ζοριά) και ο μητροπολίτης 
αυτής της εκκλησιαστικής δομής 
Αλέξανδρος (Ντραμπίνκο) δήλωσαν 
ότι ο Σάβα σίγουρα δεν ανήκει στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 

29.05.2020

Στη πόλη Ντνιέπρ, στην πλατεία μπρο-
στά από τα κτίρια της περιφερειακής  
κρατικής διοίκησης της Ντνιεπροπετρόφσκ 
και του περιφερειακού συμβουλίου, 
εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας καθαγίασαν την κοκκινόμαυρη 

σημαία του Ουκρανικού Επαναστατικού 
Στρατού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
όλα κι όλα 200 άτομα περίπου. Μετά την 
ύψωση της σημαίας πραγματοποιήθηκε 
συλλαλητήριο.

03.06.2020

Θρησκευτική κοινότητα της 
εκκλησιαστικής δομής του Επιφανίου 
(Ντουμένκο) υπέβαλε στον 
πρωθυπουργό της Ουκρανίας Ντενίς 
Σμιγκάλ αίτημα να της παραχωρηθεί 
γη, παρακάμπτοντας την περιφερει-
ακή κρατική διοίκηση της Χάρκοβ. 
ο επικεφαλής της θρησκευτικής κοι-
νότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας προς τιμήν των Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου στη Χάρκοβ 
Βασίλι Μπομπρακόφ απευθύνθηκε εξ 
ονόματος της κοινότητάς του στον 
Σμιγκάλ, ζητώντας να παραχωρηθεί σ’ 
αυτή γη σε δασική έκταση. 

Στις 3 Ίουνίου 2020 δυο κληρικοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
και δυο άτομα, τα οποία συστήθηκαν 
ως μέλη του «Δεξιού Τομέα», 
επιχείρησαν να καταλάβουν τον ναό 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
προς τιμήν της Αγίας Σκέπης της 
Θεομήτορος στο χωριό Ζεμλιανόγιε της 
περιοχής Κρασνοπόλιε της περιφέρειας 
Σούμι.

07.06.2020

Στις 7 Ίουνίου 2020 ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στην κωμόπολη Γιασινιά (συνοικία 
Λοπουσάνκα) της περιοχής Ράχοφ της 
περιφέρειας Υπερκαρπαθίας απέκλεισαν 
στους ενορίτες και στον ιερέα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την 
πρόσβαση στο παρεκκλήσι, στο οποίο 
οι πιστοί συγκεντρώνονταν μετά την 
κατάληψη του ναού του Αγίου Ηλία. 

Το παρεκκλήσι προς τιμήν του Αγίου 
Τρύφωνα βρίσκεται στο έδαφος του 
καταληφθέντος προηγουμένως από 
τους υποστηρικτές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας ναού στην 
κωμόπολη Γιασινιά/Λοπουσάνκα.

16.06.2020

Ο θρησκευτικός μελετητής και 
θεολόγος Γιούρι Τσερνομόρετς δεν 
βλέπει τίποτε κακό στο να τοποθετηθεί 
αντιμνήσιο και να τελεσθεί ορθόδοξη 
Λειτουργία στον ναό της Αγίας 
Σοφίας ύστερα από το άνοιγμα εκεί 
και τζαμιού. ο ναός της Αγίας Σοφίας 
στην Κωνσταντινούπολη μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και 
ως ναός, και ως τζαμί, πρότεινε 
ο Τσερνομόρετς. 

30.06.2020

Το δικαστήριο της περιοχής Ράχοφ 
της περιφέρειας Υπερκαρπαθίας 
εξετάζει την αγωγή δυο ακτιβιστών της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
από την κωμόπολη Γιασινιά, οι οποίοι 
ζητούν να αποκτήσουν τα καταστατικά 
έγγραφα νομικού προσώπου από μια 
από τις τοπικές ορθόδοξες κοινότητες. 
Εκπρόσωποι της εκκλησιαστικής δομής 
του Επιφανίου (Ντουμένκο) έχουν 
προσπαθήσει ήδη αρκετές φορές 
να επανεγγράψουν τη θρησκευτική 
κοινότητα της κανονικής Εκκλησίας 
προς τιμήν της Γέννησης της Υπεραγίας 
Θεοτόκου. Ωστόσο, στην περιφερειακή 
κρατική διοίκηση δεν έκαναν δεκτό 
το πρωτόκολλό τους της «ενοριακής 
συνέλευσης». 

01.07.2020

Την 1η Ίουλίου 2020 ο εκπρόσωπος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
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Ουκρανίας αρχιεπίσκοπος Τερνόπολ και 
Κρέμενιετς Νέστωρ, στη διάρκεια της 
κηδείας του στρατιώτη του τάγματος 
«Αϊντάρ»26 Ίβάν Ντέντιουχ δήλωσε ότι 
όλοι, όσοι σκοτώθηκαν στο Ντονμπάς, 
είναι τα τούβλα, από τα οποία κτίζεται 
το πραγματικό ουκρανικό κράτος.

08.07.2020

Στις 8 Ίουλίου 2020 ο ιερέας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Αλέξανδρος Ντεντιούχιν είπε σ’ αυτούς 
που διαδήλωναν κατά της έρευνας 
που αφορά τον πρώην προέδρο της 
Ουκρανίας Πιότρ Ποροσένκο ένα 
ανέκδοτο για την προσευχή «Πάτερ 
ημών». Στη συνέχεια, στη διάρκεια 
της εκδήλωσης κατά της διερεύνησης 
των αδικημάτων του Ποροσένκο, 
ο Ντεντιούχιν αποκάλεσε τους 
κυβερνώντες «κουρελιάρηδες» και 
απήγγειλε παραφρασμένο το γερμανικό 
σύνθημα «Drang nach Osten»27.                                

Στις 8 Ίουλίου 2020 έγινε γνωστό ότι 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας σκοπεύουν να 
καταλάβουν τον ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της 
Αγίας Σκέπης της Θεομήτορος στο 
χωριό Νοβοζιβότοφ της περιφέρειας 
Βίνιτσα. Οι πιστοί της Ουκρανικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας και η αστυνομία 
συμφώνησαν να φρουρήσουν αυτό τον 
ναό της κανονικής Εκκλησίας, στον 

26 Το τάγμα του ουκρανικού στρατού 
«Αϊντάρ» δημιουργήθηκε το 2014 και 
στελεχώνεται από εθελοντές ακραίων 
εθνικιστικών οργανώσεων, όπως ο «Δεξιός 
Τομέας» κ.ά., από διάφορες περιοχές της 
Ουκρανίας. Εκτελεί κυρίως βοηθητικά 
καθήκοντα, όπως περιπολίες, ανίχνευση, 
εκκενώσεις άμαχου πληθυσμού, σε 
συνεργασία με τα μάχιμα τμήματα του 
ουκρανικού στρατού (σ.τ.μ.).  
27 «Ορμή προς Ανατολάς» (σ.τ.μ.).

οποίο είναι πιθανό να εισβάλουν οι 
ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας.

10.07.2020

Η θρησκευτική κοινότητα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
από το χωριό Ματβιέγιεφκα της 
περιφέρειας Τερνόπολ, η οποία τον 
χειμώνα του 2019 πέρασε από την 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία στη 
σχισματική δομή, έστειλε στον πρόε-
δρο της Ουκρανίας Βλαντίμιρ Ζελένσκι 
καταγγελία σχετικά με ενέργειες του 
προϊστάμενού της Σεργκέι Μπόρις.

12.07.2020

Στις 12 Ίουλίου 2020 στην κωμόπολη 
Μπογκοροντσάνι κληρικοί της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής 
Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας καθαγίασαν μαζί τη 
Δομινικανή καθολική εκκλησία στην 
οδό Σεβτσένκο, αριθ. 61.

16.07.2020

Στις 16 Ίουλίου 2020 το δικαστήριο 
της περιοχής Πριντνιεπρόφσκι της 
πόλης Τσερκάσι ικανοποίησε το αίτημα 
του ανακριτικού τμήματος της Γενικής 
Διεύθυνσης της Εθνικής Αστυνομίας 
στην περιφέρεια Τσερκάσι για κατ’ 
οίκον περιορισμό δυο μηνών του 
συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ολέγκ 
Σλεπίνιν, ο οποίος επέκρινε την Ορθό-
δοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και τον 
τόμο.   

18.07.2020

Η κοινότητα του ναού της Αγίας 
Τριάδος του χωριού Σπίκολοσι της 
περιοχής Σοκάλ της περιφέρειας Λβιβ, 

η οποία μια από τις πρώτες άλλαξε 
δικαιοδοσία από την Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας, ουσιαστικά 
έμεινε χωρίς ναό λόγω παράνομων 
επισκευαστικών εργασιών. Οι κάτοικοι 
του χωριού είναι οργισμένοι με 
την αυθαίρετη επισκευή, την οποία 
σχεδίασε ο νέος προϊστάμενος από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Κόσμος έκανε καταγγελίες στον 
εισαγγελέα της περιφέρειας Λβιβ, σε 
αξιωματούχους της περιφέρειας και 
στον μητροπολίτη Λβιβ και Σοκάλ της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Δημήτριο.

20.07.2020

Στην περιοχή Ζντολμπούνοφ 
ο οπαδός της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας, πρώην επικεφαλής 
της κρατικής διοίκησης της περιοχής, 
Σεργκέι Κοντρατσούκ, απαίτησε να μη 
δοθεί εργασία, θέση αρχισυντάκτη της 
τοπικής εφημερίδας «Νόβε Ζιτιά»28, 
στη δημοσιογράφο Βαλεντίνα Ίλινά, 
σύζυγο ιερέα της Ουκρανικής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας.

26.07.2020

Πιστοί της κανονικής Εκκλησίας 
πήγαν το πρωί στον ναό τους για να 
πραγματοποιήσουν τη Λειτουργία 
και διαπίστωσαν ότι σ’ αυτή ήδη 
λειτουργούν τέσσερις κληρικοί της 
σχισματικής δομής. Στις 26 Ίουλίου 
2020 εκπρόσωποι της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας παραβίασαν 
τις κλειδαριές στις πόρτες του ναού 
της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στο χωριό Ζάμπολοτσι της περιοχής 

28 «Νέα Ζωή» (σ.τ.μ.).

Ίβάνιτσυ της περιφέρειας Βολύν.
Στις 26 Ίουλίου 2020 στο Νοβοζιβότοφ 

της περιφέρειας Βίνιτσα ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
επιχείρησαν κατάληψη του ναού της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
προς τιμήν της Αγίας Σκέπης της 
Θεομήτορος. Οι σχισματικοί έκοψαν με 
τροχό τις κλειδαριές στη βεράντα, και 
μετά μπήκαν στον ναό.

27.07.2020

Ο αρμόδιος αρχιερέας της επαρχίας 
Χάρκοβ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας αρχιεπίσκοπος Αθανάσιος 
(Σκουρουπίι) αποκάλεσε τον πρόεδρο 
της Ουκρανίας Βλαντίμιρ Ζελένσκι 
«προδότη» και τις Ένοπλες Δυνάμεις 
της Ουκρανίας «προδότες» και 
κάλεσε τον λαό να πραγματοποιήσει 
«δίκη λαϊκής οργής» στα «τσιράκια 
του Πούτιν». Τις δηλώσεις αυτές και 
το κάλεσμα για ένοπλη εξέγερση τα 
δημοσίευσε λόγω της εκεχειρίας στο 
Ντονμπάς.

07.08.2020

Τις κοινότητες της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στις πόλεις 
Κροπιβνίτσκι και Ζνάμενκα, στην κωμό-
πολη Ολσάνκα και στο χωριό Ουσπένκα 
τις «μετέφεραν» στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας με εντολές 
της περιφερειακής κρατικής διοίκησης 
της Κιροβογκράντ, όπου αναφέρεται 
ότι η επανεγγραφή έγινε υποτίθεται 
«κατόπιν αιτήματος της θρησκευτικής 
κοινότητας και σύμφωνα με το άρ-
θρο 14 του νόμου της Ουκρανίας “Για 
την ελευθερία της συνείδησης και για 
τις θρησκευτικές οργανώσεις” και το 
άρθρο 25 του νόμου της Ουκρανίας 
“Για τις τοπικές κρατικές διοικήσεις”». 
Ωστόσο, οι κοινότητες της Ουκρανικής 
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Ορθόδοξης Εκκλησίας επανεγγράφησαν 
χωρίς να το γνωρίζουν. 

09.08.2020

Στις 9 Αυγούστου 2020 στον 
προαύλειο χώρο του ναού του 
Αγίου Ηλία της κωμόπολης Γιασινιά 
(συνοικία Λοπουσάνκα) της περιφέρει-
ας Υπερκαρπαθίας, στη διάρκεια μιας 
ακόμη προβοκάτσιας της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας εναντίον της 
κοινότητας της κανονικής Εκκλησίας, 
ένας από τους ακτιβιστές της σχισματι-
κής δομής χτύπησε μια ενορίτισσα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας και ενεργός υποστηρικτής του 
πρώην προέδρου της Ουκρανίας Πιότρ 
Ποροσένκο Αλέξανδρος Ντεντιούχιν, 
ο οποίος έχει καλέσει επανειλημμένα 
τους Ουκρανούς σε μαζικές διαμαρτυ-
ρίες, συμβούλεψε τον κόσμο να πάει 
στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, 
προκειμένου η προσευχή για τους 
αδελφούς Λευκορώσους «να είναι 
θερμή».

16.08.2020

Στις 16 Αυγούστου 2020 στον ναό 
της ενορίας των Αγίων Πάντων στη 
Ρόβνο, που καταλήφθηκε από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, 
διαπιστώθηκαν ζημιές. Στην εκκλησία 
προσπάθησαν να αφαιρέσουν την 
κλειδαριά, χάλασαν τα παράθυρα, 
έσπασαν εικόνες και την επιγραφή. 
ο επικεφαλής της κοινότητας της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Πατριαρχείου Κιέβου Βιτάλι Ντρουζιούκ 
δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα φέρει ευθύνη 
σε περίπτωση βίαιης αντιπαράθεσης 
μεταξύ του Πατριαρχείου Κιέβου και της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
αφού η αστυνομία αρνήθηκε να 

καταχωρίσει την καταγγελία του 
για την κατάληψη του ναού και την 
επανεγγραφή της κοινότητας από την 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Πατριαρχείου Κιέβου στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουκρανίας.

19.08.2020

Στις 19 Αυγούστου 2020, την ημέρα της 
Μεταμόρφωσης του Κυρίου, ακτιβιστές 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
στο χωριό Πρίσλοπ της περιοχής 
Μεζγκόριε της περιφέρειας Υπερκαρπαθίας 
έσπασαν τις κλειδαριές στον τοπικό ναό 
της Θείας Ανάληψης της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και προσπάθησαν 
να πραγματοποιήσουν σ’ αυτόν Θεία 
Λειτουργία. η αστυνομία, που έφτασε στον 
τόπο του συμβάντος, βοήθησε τον ιερέα 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
να αποχωρήσει από τον ναό.

Στις 19 Αυγούστου 2020, στην εορτή της 
Μεταμόρφωσης του Κυρίου, ο υπεύθυνος 
της κοινότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας του χωριού Μπουντιάτιτσυ 
της περιοχής Ίβάνιτσυ της περιφέρειας 
Βολύν Μιχαήλ Ντμιτρούκ, οδήγησε 
εσκεμμένα το αυτοκίνητό του προς τους 
συγκεντρωμένους για προσευχή δίπλα 
από τον ναό ενορίτες της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, και μετά 
προειδοποίησε ότι «την επόμενη φορά θα 
είναι χειρότερα».

23.08.2020

Στις 23 Αυγούστου 2020 ακτιβιστές 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας δεν άφησαν την κοινότητα 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
να μπει στον ναό της Αγίας Σκέπης του 
χωριού Χμελνίτσκογιε της περιοχής 
Γκορόχοφ της περιφέρειας Βολύν. 
Το γεγονός ανέφερε ο προϊστάμενος 
του ναού της Ουκρανικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας ιερέας Νικόλαος Σλίβα. Το 
πρωί, ο κόσμος που προσήλθε για τη 
Λειτουργία, διαπίστωσε την αλλαγή 
των κλειδαριών.

Στη διάρκεια της τέλεσης της Θείας 
Λειτουργίας στον ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του χωριού 
Μάλιε Κρούσλιντσι της περιοχής 
Βίνιτσα, εκπρόσωποι της κοινότητας 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρα-
νίας μαζί με ομάδα ακτιβιστών, ήρθαν 
περίπου στις οκτώ η ώρα το πρωί στον 
χώρο του ναού, άνοιξαν το κτίριο της 
τράπεζας (του κυριακάτικου σχολείου) 
και πραγματοποίησαν εκεί τη Λειτουρ-
γία τους, προσπαθώντας να καταλά-
βουν τον ναό.

Στις 23 Αυγούστου 2020, την Ημέρα 
της Κρατικής Σημαίας της Ουκρανίας, 
ο μητροπολίτης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Μιχαήλ 
(Ζινκιέβιτς) καθαγίασε τις σημαίες της 
Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

26.08.2020

Στις 26 Αυγούστου 2020 η Συνοδική 
Διεύθυνση Στρατιωτικών Ίερέων 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας δημοσίευσε εντολή του 
επικεφαλής της, μητροπολίτη Ίωάννη 
(Γιαρέμενκο), η οποία επιβεβαιώνει 
το σχίσμα που εκδηλώθηκε μεταξύ 
των στρατιωτικών ιερέων της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
ο Γιαρέμενκο λοιπόν απαγόρευσε στους 
στρατιωτικούς ιερείς της Συνοδικής 
Διεύθυνσης Στρατιωτικών Ίερέων 
να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε 
κοινωνικές οργανώσεις, ιδρύματα 
ή  συνδικαλιστικές ενώσεις.

28.08.2020

Κατά τη γνώμη του αρχιερέα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Αδριανού (Κουλίκ), ο εορτασμός 

της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγού-
στου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας 
του Κιέβου, ήταν «πιο απαίσια και 
πιο άσεμνη από τις παρελάσεις των 
ΛΟΑΤ29». Επίσης, ο ίδιος κατηγόρησε 
τον πρόεδρο της Ουκρανίας για 
προπαγάνδα διεστραμμένων μορφών 
σεξουαλικής συμπεριφοράς, και κάλεσε 
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
να προστατεύσει τις εθνικές αξίες του 
ουκρανικού λαού.

01.09.2020

Ο ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Αλέξανδρος Ντεντιούχιν 
μίλησε στο συνέδριο του κόμματος 
«Ευρωπαϊκή Αληλλεγγύη» στο Κίεβο 
και εξήγησε γιατί είναι αναγκαίο να 
υποστηριχθεί η πολιτική δύναμη, της 
οποίας ηγείται ο Πιότρ Ποροσένκο, 
από την άποψη της Βίβλου. Τονίζο-
ντας ότι είναι παρών στο συνέδριο όχι 
ως «κομματικός πατέρας, αλλά ως με-
ταφυσικός», ο Ντεντιούχιν ανέφερε 
ότι υποστηρίζει την «Ευρωπαϊκή 
Αληλλεγγύη» γιατί ο ίδιος «διαβάζει τη 
Βίβλο».

06.09.2020

Ο επικεφαλής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιος 
(Ντουμένκο) ζήτησε από τις αρχές 
της Ουκρανίας να προστατεύσουν τις 
ενορίες εκείνες, που αποφάσισαν να 
«μεταβούν» στη θρησκευτική δομή 
του. Σύμφωνα με τον Ντουμένκο, μετά 
τη χορήγηση του τόμου πέρασαν στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
μερικές εκατοντάδες ενορίες. Ωστόσο, 

29 Των μελών των κοινοτήτων ομοφυλόφιλων 
και αμφιφυλόφιλων ανδρών και γυναικών 
(σ.τ.μ.). 



66 67

παραπονέθηκε ότι μετά την εκλογή 
της νέας κυβέρνησης αυτή η διαδικα-
σία σταμάτησε, και σ’ αυτό «συντελούν 
επίσης ορισμένοι αξιωματούχοι».

14.09.2020

Ο ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Πέτρος Σοκολόφσκι 
απειλεί με βίαιο θάνατο τον πρωθιερέα 
Παύλο Μπέλι, κληρικό της επαρχί-
ας Κιέβου της Ουκρανικής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας. «Άκου, Παύλε Μπέλι, 
μην εισέρχεσαι πολύ στη γη μας, γιατί 
στο ουκρανικό στην ουκρανική μαύρη 
γη δεν θα γίνεις καθόλου λευκός30», 
έγραψε ο Πέτρος Σοκολόφσκι.

Ανάμεσα στον πληθυσμό της 
Ουκρανίας υπάρχουν πάρα πολλοί 
φανεροί εχθροί του ουκρανικού 
έθνους. Αυτό είπε ο επίσκοπος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Αδριανός (Κουλίκ) σε εκπομπή του 
«Εμιγκράντσκογιε Ράντιο»31 τη Δευτέρα 
14 Σεπτεμβρίου 2020. ο Αδριανός 
(Κουλίκ) ανέφερε ότι αν στο κράτος 
το σώμα είναι ουκρανικό, αλλά η ψυχή 
ξένη, τότε αυτό είναι ο απευθείας 
δρόμος προς τη σχιζοφρένεια.                                            

Ο επίσκοπος Αδριανός (Κουλίκ) είναι 
βέβαιος ότι η Ορθοδοξία έχει σεκτα-
ριστική φύση, και αυτός θέλει «η ου-
κρανική Ορθοδοξία» να είναι εγγύτερα 
στον χριστιανισμό και να μην αποξενώ-
νεται από τα άλλα χριστιανικά ρεύματα. 
Τη σχετική δήλωση ο εκπρόσωπος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας την έκανε σε εκπομπή του 
«Εμιγκράντσκογιε Ράντιο». ο Αδριανός 
(Κουλίκ) θεωρεί ότι η ρωσική Ορθοδοξία 
είναι «διαστρεβλωμένη», η ελληνική 
είναι πιο πολιτισμένη, και η Ορθόδοξη 

30 Το επώνυμο «Μπέλι» του πρωθιερέα, 
σημαίνει «λευκός» (σ.τ.μ.).
31 «Ραδιόφωνο των Μεταναστών» (σ.τ.μ.). 

Εκκλησία της Ουκρανίας πρέπει να 
επιζητά τον πραγματικό χριστιανισμό.

16.09.2020

Οι ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας στο χωριό Μπουντιάτιτσυ 
της περιοχής Ίβάνιτσυ της περιφέρειας 
Βολύν, αφού ιδιοποιήθηκαν το σύνολο 
της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας 
της τοπικής κοινότητας της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσπαθούν 
να εμποδίσουν τους πιστούς να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες 
σε προσωρινό ναό σε ιδιωτική γη. Οι 
αντίπαλοι της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας συνέλεξαν με εξαπάτηση 
υπογραφές στο χωριό για την 
καταγγελία τους προς την εισαγγελία, 
την αστυνομία και το τοπικό κοινοτικό 
συμβούλιο, πείθοντας ότι οι ενέργειες 
των πιστών είναι δήθεν παράνομες. 

23.09.2020

Ενάμιση χρόνο μετά την κατάληψη 
ναού της κοινότητας της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περιφέρεια 
Ρόβνο, ακτιβιστές της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας της Ουκρανίας αποφάσισαν 
να αφαιρέσουν και το σπίτι του ιερέα, 
όπου η κοινότητα πραγματοποιεί τις 
Λειτουργίες. Οι ακτιβιστές της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στο χω-
ριό Πολέσκογιε της περιοχής Μπεριέζνο 
της περιφέρειας Ρόβνο έδωσαν στην 
οικογένεια του ιερέα της κοινότητας 
του Αγίου Μιχαήλ της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας Στεπάν 
Κορολτσούκ διορία δυο ημερών για να 
αναχωρήσει από το ενοριακό οίκημα, 
στο οποίο πρέπει να εγκατασταθεί 
ο δικός τους «ιερέας».

25.09.2020

Ο πρώην βουλευτής Σεργκέι 
Μελνιτσούκ μίλησε για την καταδρομική 
αρπαγή της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κιέβου 
κατά την ίδρυση της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας. Το 
Πατριαρχείο Κιέβου διαλύθηκε μέσω 
της πλαστογράφησης εγγράφων, ενώ 
η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας 
καταχωρίσθηκε με παραβάσεις του 
νόμου, ισχυρίζεται ο πρώην βουλευτής. 

Εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας, ο εκκλησιαστικός 
επόπτης της περιοχής Μπέλαγια 
Τσέρκοβ ιερέας Νικόλαος Γκοπάινιτς και 
ο εκκλησιαστικός επόπτης της περιοχής 
Ομπούχοφ ιερέας Κωνσταντίνος 
Μαντζινόφσκι υποστήριξαν ανοιχτά 
το κόμμα του πρώην προέδρου 
της Ουκρανίας Πιότρ Ποροσένκο 
«Ευρωπαϊκή Αληλλεγγύη».

26.09.2020

Εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας πραγματοποίησαν 
καταδρομική κατάληψη του 
αποκατεστημένου με τις προσπάθειες 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ναού στο χωριό Μπελοβιέζι Πέρβιε της 
περιοχής Μπάχματς της περιφέρειας 
Τσερνίγκοφ. Ομάδα ατόμων από την 
πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας πήρε το κλειδί από τις 
πόρτες της εκκλησίας, πιέζοντας τους 
οικοδόμους που ολοκλήρωναν τις 
εργασίες για τον προγραμματισμένο για 
αύριο καθαγιασμό της Αγίας Τράπεζας.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 στο χωριό 
Γιαροσλάβιτσι της περιοχής Μλίνοφ της 
περιφέρειας Ρόβνο εκπρόσωποι της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
καθαγίασαν τον αφαιρεθέντα 
προηγουμένως από την κοινότητα της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ναό. Σην εκδήλωση προΐστατο 

ο αρχιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ουκρανίας Ίλαρίων (Πρότσικ).

27.09.2020

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 στο χωριό 
Μπέλιτσι της περιοχής Ίβάνιτσυ της 
περιφέρειας Βολύν ακτιβιστές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, οι 
οποίοι είχαν εφοδιαστεί με εργαλεία για 
την παραβίαση κλειδαριών, επιχείρησαν 
να καταλάβουν τον ναό του Αγίου Μιχαήλ 
της τοπικής κοινότητας της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ύστερα από 
μερικές ώρες αντιπαράθεσης οι πλευρές 
συμφώνησαν ο ναός να παραμείνει 
σφραγισμένος μέχρι την απόφαση του 
δικαστηρίου. Στις 27 Σεπτεμβρίου οι 
ενορίτες της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας συγκεντρώθηκαν για 
Λειτουργία και Παράκληση στο κατώφλι 
της εκκλησίας υπό βροχή.

28.09.2020

Η Εθνική Αστυνομία κίνησε ποινική 
διαδικασία όσον αφορά τον ιερέα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
Πέτρο Σοκολόφσκι, ο οποίος είχε 
απειλήσει με βίαιο θάνατο τον πρω-
θιερέα Παύλο Μπέλι. Για το γεγονός 
των απειλών σχηματίστηκε ποινικός 
φάκελος σύμφωνα με το εδάφιο 1 του 
άρθρου 129 του Ποινικού Κώδικα της 
Ουκρανίας «Απειλή ανθρωποκτονίας».

04.10.2020

Στις 4 Οκτωβρίου στο χωριό 
Γκαλίνοφκα της περιφέρειας Βολύν 
οπαδοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας με επιθετικές διαθέσεις 
επιχείρησαν να καταλάβουν τον ναό 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
προς τιμήν του Αγίου Σεργίου του 
Ράντονεζ. Μετά τη Λειτουργία της Κυ-
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ριακής δίπλα από τον ναό συγκεντρώ-
θηκε ομάδα υποστηρικτών της σχι-
σματικής δομής. Οι εκπρόσωποι της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
αρχικά έσκισαν τα λάστιχα στα αυτο-
κίνητα των ιερέων της Ουκρανικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας και κατόπιν εισόρ-
μησαν στον ναό.

05.10.2020

Στις 5 Οκτωβρίου 2020 οι εισβολείς 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας, οι οποίοι την προηγουμένη 
εισόρμησαν στον ναό της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν του 
Αγίου Σεργίου του Ράντονεζ στο χωριό 
Γκαλίνοφκα της περιφέρειας Βολύν, 
παρουσία των αντρών των οργάνων 
τήρησης του νόμου, έβαλαν στην 
εκκλησία τα λουκέτα τους. Οι ιερείς 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο 
παρέμεναν στον πολιορκημένο ναό. 
η αστυνομία, που ήρθε στον τόπο του 
συμβάντος για να επιβάλει την τάξη, 
έμεινε απόλυτα αδρανής.

15.10.2020

Ο επικεφαλής της ανδρώας μονής 
του Αγίου Νικολάου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ουκρανίας στην πόλη 
Ντούμπνο ηγούμενος Μερκούριος 
Μπικίρα τέλεσε τη Θεία Λειτουργία 
για την εορτή της Αγίας Σκέπης 
ντυμένος στα χρώματα της σημαίας 
της Ουκρανίας με ραμμένο στην πλάτη 
τον χάρτη του κράτους. Πάνω από το 
φελόνιο, στο μέρος, όπου συνήθως 
εικονίζεται ο σταυρός, ήταν ραμμένες 
τρίαινες. Τα άμφια αυτά ο ηγούμενος 
τα αγόρασε στη Γαλικία, από όπου 
κατάγεται.
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«Η θρησκεία σήμερα» είναι μια 
κοινότητα ανεξάρτητων ειδικών, 
ασχολούμενων με την παρακολούθηση 
της θρησκευτικής κατάστασης στη 
Ρωσία και στον κόσμο, και έτοιμων να 
παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στον τομέα της θρησκείας.

Η ομάδα μας αποτελείται από 
υψηλά καταρτισμένους θρησκευτικούς 
μελετητές, ψυχολόγους, πολιτικούς 
επιστήμονες και κοινωνιολόγους. Οι 
ειδικοί μας γνωρίζουν τη θρησκευτική 
κατάσταση όχι μόνο θεωρητικά, αλλά 
και πρακτικά, διαθέτοντας ένα ευρύ 
δίκτυο επαφών σε πολλές θρησκευ-
τικές οργανώσεις. Όλους μάς ενώνει 
η πεποίθηση ότι η γνώση του θρη-
σκευτικού παράγοντα συχνά αποτελεί 
το κλειδί για την κατανόηση των 
σύγχρονων πολιτικών, κοινωνικών 
και πολιτισμικών διαδικασιών.

Σήμερα η θρησκεία παίζει σημαντικό 
ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και της 
κοινωνίας. Και στο ορατό μέλλον 
αυτός ο ρόλος μόνο θα αυξάνεται. Την 
ίδια ώρα, στη Ρωσία ουσιαστικά δεν 
υπάρχουν ειδικοί, που να μπορούν 
να μιλήσουν ευκολονόητα και 
ταυτόχρονα περιεκτικά σχετικά με το 
πώς ακριβώς η θρησκεία επιδρά στις 
εξελίξεις που συμβαίνουν. Ακριβώς 
γι’ αυτό δημιουργήσαμε την εταιρεία 
«Η θρησκεία σήμερα», όπου στις 
πηγές μας δημοσιεύουμε καθημερινά 
ειδήσεις, άρθρα, αναλυτικό υλικό και 
προγνώσεις σχετικά με τη σύγχρονη 
θρησκευτική ζωή.

«Η θρησκεία σήμερα» είναι ανοιχτή 
σε συνεργασία με οργανισμούς και 
ιδιώτες για θέματα συμβουλευτικά, 
ανάλυσης και προγνώσεων στον 
τομέα της θρησκείας.
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