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Λαφυραγωγοί στην περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκόφσκ
λεηλατούν την μόνη, που σφράγισαν οι Αρχές

Λαφυραγωγοί αποσυναρμολογούν σταδιακά και χρησιμοποιούν ως καυσόξυλα τα υλικά από τη
σφραγισμένη από τις τοπικές Αρχές ιερά ανδρώα μονή της Αγίας Τριάδας Ντουκόν. Αυτό γράφει
επικαλούμενη το Γραφείο Τύπου της επαρχίας Τσερνοβτσί και Μπουκοβίνα η ιστοσελίδα
«Πραβοσλάβναγια ζιζν» («Ορθόδοξη ζωή»).

«Σχετικά πρόσφατα ψηλά στα Καρπάθια όρη ακούσθηκε το “Χριστός Ανέστη” με τα βουνά να
αντηχούν “Ανέστη, Ανέστη, Ανέστη…”. Όμως στις 9 Μαρτίου 2022 ολοκληρώθηκε η ένδοξη ιστορία
22 ετών της μονής Αγίας Τριάδας Ντουκόν. Οι Αρχές της περιφέρειας Ιβάνο-Φρανκόφσκ μέσα στον
χειμώνα εκδίωξαν τους μοναχούς. Δεν χρειάζεται στη Γαλικία η αδιάλειπτη προσευχή των
ορθοδόξων μοναχών. Είναι θλιβερό, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνουν ότι σταδιακά
λεηλατούν, χρησιμοποιούν ως καυσόξυλα την ξύλινη μονή και με την πάροδο του χρόνου θα μείνει
μόνον η ερήμωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η μονή Ντουκόν βρίσκεται στα Καρπάθια σε ύψος 1534 μέτρων. Στις 8 Μαρτίου 2022 ομάδα
ενόπλων ανδρών απομάκρυνε δια της βίας από τη μονή τον καθηγούμενο πατέρα Τίτο και τον

δόκιμο Τρόφιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής, τους μετέφεραν στη
Βερχοβίνα, όπου τους υπέβαλαν σε ανάκριση.

Αυτή τη στιγμή έχουν καταληφθεί, με τη βία κλειδωθεί και σφραγισθεί όλοι οι ναοί και οι μονές της
επαρχίας Ιβάνο-Φρανκόφσκ της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκτός του ιερού καθεδρικού
ναού της Γεννήσεως του Χριστού στο Ιβάνο-Φρανκόφσκ. Αλλά και αυτός ο ναός απειλείται με
κλείσιμο. Τον Απρίλιο οι ιερείς και η κοινότητα του ναού, κληρικοί και πιστοί της επαρχίας
απευθύνθηκαν στον αρχηγό του κράτους, παρακαλώντας να τους προστατεύσει από τις
αυθαιρεσίες των τοπικών Αρχών. Στην έκκληση ειδικότερα τονίσθηκε ότι στις 4 Απριλίου ο
δήμαρχος του Ιβάνο-Φρανκόφσκ ανακοίνωσε τη δήθεν «εθελούσια» αλλαγή της ομολογιακής
ταυτότητας από τη θρησκευτική κοινότητα του ναού και κάλεσε τους κατοίκους της πόλεως να
βοηθήσουν στην κοινότητα να μεταπηδήσει στην «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας».

«Επισήμως δηλώνουμε και τονίζουμε: ούτε οι κληρικοί, αλλά ούτε και η κοινότητα του ναού δεν
λάβαμε τέτοια απόφαση», υπογραμμίζεται στο έγγραφο. Οι κληρικοί και οι ενορίτες εξέλαβαν τα
λόγια του δημάρχου ως «προτροπή να εξαναγκασθεί η θρησκευτική κοινότητα να αλλάξει την
υπαγωγή της, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει βίαιη αρπαγή του ναού».

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/89205/
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