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Στην περιφέρεια του Κιέβου σχισματικοί εκδίωξαν με
τη βία ιερείς και ενορίτες από ναό της Ουκρανικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας

Στις 14 Ιουλίου 2022 προσήλθαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου της Ουκρανικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας στο χωριό Λουμπιάνκα της περιφέρειας του Κιέβου οπαδοί της «Ορθοδόξου Εκκλησίας
της Ουκρανίας» με επικεφαλής των πρώην πρόεδρο της κοινότητας Ανατόλι Νοβιτσένκο δήθεν για
να διεξάγουν ειρηνικές διαπραγματεύσεις με σκοπό τη μεταπήδηση της κοινότητας σε αυτή τη
σχισματική δομή. Όμως μετά από λίγο με προσβλητικές και συκοφαντικές κραυγές οι «ακτιβιστές»
εκδίωξαν τους κληρικούς και τους ενορίτες από τον ναό. Αυτά αφηγήθηκε στην Ένωση Ορθοδόξων
Δημοσιογράφων ο εφημέριος της ενορίας πρωθιερέας Ιλαρίωνας Σμαγιούν.

Οι υποστηρικτές του σχίσματος με επιθετικές διαθέσεις επικαλούνταν μάλιστα έγγραφο της
κρατικής υπηρεσίας καταχωρήσεως θρησκευτικών οργανώσεων στο Κίεβο, η οποία προχώρησε σε
επανακαταχώρηση των ιδρυτικών εγγράφων της θρησκευτικής κοινότητας, που ανήκε στην
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε να την εντάξει στην «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας».
«Η παράνομη μετεγγραφή έγινε κατόπιν επίσης παράνομης συγκέντρωσης υπογραφών», σχολίασε
το νομικό τμήμα της εκκλησιαστικής επαρχίας Κιέβου.

Σύμφωνα με τον π. Ιλαρίωνα, η κοινότητα του Αγίου Νικολάου της Ουκρανικής Ορθοδόξου

Εκκλησίας, γνωρίζοντας ότι σε γειτονικά χωριά οι επιδρομείς της «Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Ουκρανίας» καταλαμβάνουν ναούς, συγκαλύπτοντας τις πράξεις τους με παρόμοιες
«καταχωρήσεις», εκ των προτέρων ενημέρωσε εγγράφως την τοπική διοίκηση, ότι δεν έλαβε, ούτε
πρόκειται να λάβει καμία απόφαση για μεταπήδηση ή επανακαταχώρηση των ιδρυτικών της
εγγράφων. «Όμως λίγες ημέρες πριν την βίαιη αρπαγή του ναού από οπαδούς της “Ουκρανικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας” με κάλεσαν στο κοινοτικό συμβουλίου της Λουμπιάνκα και με έθεσαν
ενώπιον του τετελεσμένου ότι ο εσωτερικός κανονισμός έχει επανακαταχωρηθεί και “ο ναός πρέπει
να παραδοθεί”», ανέφερε ο εφημέριος. Ταυτόχρονα οι τοπικές Αρχές αποστασιοποιήθηκαν από τις
εξελίξεις λέγοντας: «Δεν έχουμε ουδεμία ανάμειξη. Είναι οι άνθρωποι, που το απαιτούν».

Στη συνέχεια ο πρώην πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου πρότεινε στους κληρικούς να
συναντηθούν στον ναό για διαπραγματεύσεις. Αλλά με τη μέθοδο της εξαπάτησης και άλλες
κινήσεις χειραγώγησης συγκέντρωσε έξω από τον ναό μαζί με τους ομόφρονές του και μέρος των
κατοίκων του χωριού. Αφού εισήλθαν εντός του ναού οι «ακτιβιστές» εκδίωξαν με βάναυσο τρόπο
τους παρευρισκόμενους κληρικούς, τον αρχιερατικό επίτροπο και τους ενορίτες έξω στο δρόμο.

Παρουσία της αστυνομίας, η οποία δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την προστασία της
περιουσίας του ναού από την παράνομη κατάσχεση, οι εκπρόσωποι της σχισματικής δομής
κατέγραψαν τις εικόνες και τα εκκλησιαστικά είδη του ναού και ανακοίνωσαν ότι το προσεχές
Σαββατοκύριακο εδώ θα τελέσει δοξολογία «ο νέος ιερέας από την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Ουκρανίας».

Έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου οι ακτιβιστές εγκατέστησαν φυλάκιο της λεγόμενης
εδαφικής άμυνας, στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μοναδική τοπική ορθόδοξη κοινότητα, η
οποία υπάρχει πραγματικά και όχι στα χαρτιά, να εκκλησιάζεται στον ναό της.

«Κανείς από την κοινότητα δεν μεταπήδησε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, ούτε
προτίθεται να το πράξει», ανέφερε ο πατήρ Ιλαρίωνας Σμαγιούν και διευκρίνισε ότι η κοινότητα του
Αγίου Νικολάου της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προτίθεται να υπερασπισθεί τα δικαιώματά
της δικαστικά.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/89466/
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