
 

 

 
 
 
 
Ὁ   Πισιδίας Σωτήριος 
 

  
Σεβασµιώτατον 
Μητροπολίτην Ζάµπιας 
Κύριον ΙΩΑΝΝΗΝ 
 
Email: naosgr@gmail 
 
Σεβασµιώτατε Αδελφέ Άγιε Ζάµπιας, 
 

Σας απευθύνω το γράµµα µου αυτό για να σας συγχαρώ εγκάρδια για την 
τεκµηριωµένη απάντησή σας στην ιταµή επιστολή, που κατά λάθος έστειλε σε 
Σας ο επιτιµητής των πάντων, ακόµη και του Οικουµενικού Πατριάρχου, Σεβ. 
Μητροπολίτης Βολοκολάµσκ κ. Ιλαρίων, για µία ενέργεια του διαδόχου σας 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μοζαµβίκης κ. Χρυσοστόµου, που εκφράζει την 
χριστιανική του αγάπη και συµπαράσταση προς ένα Ιεράρχη, τον οποίον µαζί µε 
10.000 Ενορίες Ορθοδόξων πιστών, ιερέων και Αρχιερέων της µαρτυρικής 
Ουκρανίας, επί δεκαετίες η Εκκλησιασττική Διοίκηση, την οποίαν αυτός 
εκπροσωπεί, είχε αποκόψει από το Σώµα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και 
Αποστολικής Εκκλησίας. 
        Διερωτάται κανείς, πώς ένας άνθρωπος που "περιάγει γῆν καί θάλασσαν 
ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον" (όπως κάποτε η φατρία των Φαρισαίων που άκουσε τα 
φοβερά "οὐαί" του Κυρίου) τολµά να δίνει σε Ιεράρχη του Παλαίφατου 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, που ακριβώς επιδιώκει την επανένωση των 
Ορθοδόξων της µαρτυρικής Ουκρανίας, µαθήµατα οµοφροσύνης!  
 
           Διαβάσαµε στην δηµοσιευµένη προς σας επιστολή του: "ἀπαιτεῖται 
πνευµατική δύναµις καί ἐµµονή διά νά κρατήσωµεν τήν πίστιν ἀλώβητον καί τήν 
Ἐκλησίαν ἀδιαίρετον, προκειµένου µέ κοινές προσπάθειες νά ἀποκαταστήσωµεν 
τήν ἑνότητα καί τήν ὁµοφροσύνην εἰς τήν Ὀρθόδοξον οἰκογένειάν µας". 
 
           Επιτρέψτε µου αγαπητέ Αδελφέ, να διατυπώσω τα ερωτηµατικά που µου 
προκάλεσε η παραπάνω παράγραφος της επιστολής του Σεβ. κ. Ιλαρίωνα. 
     -Μήπως εδώ ισχύει η ελληνική παροιµία "δάσκαλε που δίδασκες και νόµο 
δεν ἐκράτης;" 
     -Ποιός προκάλεσε το σχίσµα της Ουκρανικής Εκκλησίας, όταν εκατοµµύρια 
Ορθοδόξων, µετά την έξοδό τους από το "σιδηρούν παραπέτασµα" και την  



 

 

εθνική απελευθέρωσή τους από τήν  Σοβιετική δυναστεία, ως ανεξάρτητο 
Κράτος, ζήτησαν -το αυτονόητο- και την Εκκλησιαστική τους Αυτοκεφαλία, την 
οποία όλες -µα όλες ανεξαιρέτως ακόµη και η µικρή Αλβανία- είχαν αποκτήσει;  
Ενώ  ο Καλός ποιµήν ενδιαφέρεται και για ένα πρόβατο να το φέρει στην ποίµνη, 
η Εκκλησιαστική Διοίκηση που εκπροσωπεί ο Σεβ. κ. Ιλαρίων, διέγραψε µε µία 
µονοκονδυλιά περισσοτέρους από 10.000.000 Ορθοδόξους πιστούς, µαζί µε τους 
ιερείς τους και τους Αρχιερείς τους από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους 
χαρακτήρισε σχισµατικούς. 
 
       -Ο Σεβ.κ. Ιλαρίων, µετά το σχίσµα της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκλλησίας, 
ποιές "κοινές προσπάθειες" έκανε, επί τόσα χρόνια, για "νά ἀποκαταστήσωµεν 
τήν ἑνότητα καί τήν ὁµοφροσύνην εἰς τήν Ὀρθόδοξον οἰκογένειάν µας" -ως γράφει 
να κάνετε εσείς;  
            -Μήπως θεωρεί ενέργειες θετικές για "νά ἀποκαταστήσωµεν την ἑνότητα 
καί τήν ὁµοφροσύνην εἰς τήν Ὀρθόδοξον οἰκογένειάν µας" την  προ καιρού 
επίσκεψή του στην Ρωσική Πρεσβεία της  Σεούλ, στην οποία κάλεσε τους 
Ορθοδόξους Ρώσσους, που είναι εγκατεστηµένοι στην Κορέα, για να τους 
εξαναγκάσει να παύσουν  να εκκλησιάζονται στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου 
Μαξίµου του Γραικού, της υπό το Οικουµενικό Πατριαρχείο Ορθόδοξης 
Μητρόπολης Κορέας, ο οποίος µε πολλές θυσίες είχε ανεγερθεί στη Σεούλ το 
έτος 1992, ακριβώς για να εξυπηρετεί τους Ρωσσοφώνους Ορθοδόξους της 
Κορέας; 
           -Μήπως θεωρεί ότι συµβάλλει στην ενότητα των Ορθοδόξων, ο 
προβληµατισµός που δηµιούργησε στους ρωσσοφώνους της Σεούλ, η απόφαση 
της Διοικούσης Εκκλησίας του, να εγκαταστήση Αρχιεπίσκοπο Κορέας τον από 
του 2000 υπηρετήσαντα Ιεροµόναχο στον Ναό του Αγίου Μαξίµου Σεούλ; Ο εν 
λόγω Ιεροµόναχος, µετά από αίτηµά µου τότε,  είχε αποσπαστεί από το 
Πατριαρχείο Μόσχας στη Σεούλ, για να υπηρετεί  τους Ρωσσοφώνους της 
Κορέας, υπό το ωµόφορον του Επισκόπου του Οικουµενικού Πατριαρχείου. 
Εργάσθηκε αρµονικά. Προσέφερε µε ευσυνειδησία τις υπηρεσίες του στον λαό 
του Θεού· αγαπήθηκε από όλους τους πιστούς ρωσσοφώνους και Κορεάτες. Και 
κάποια στιγµή, µετά από απουσία µερικών ετών, που υπηρέτησε ως Επίσκοπος 
στη Ρωσία, επανεµφανίζεται εφέτος στη Σεούλ ως ...ο Αρχιεπίσκοπος Κορέας, 
υπό το Πατριαρχείο Μόσχας, "µουτζώνοντας" κατά την λαϊκή έκφραση, τον 
κανονικό Μητροπολίτη Κορέας, υπό τον οποίον επί έτη είχε υπηρετήσει. Αυτή 
την ενέργεια την θεωρεί Κανονική, ο επιστολογράφος σας, σύµφωνη µε τους 
ιερούς Κανόνες, για την υπεράσπιση των οποίων εµφανίζεται ότι ..."τον έχει φάει 
ο καηµός"; Αλήθεια, ενώνει τους  Ορθοδόξους της Κορέας ή τους διαιρεί, η 
πρωτοφανής στα εκκλησιαστικά χρονικά αυτή ενέργεια,  η οποία ελήφθη, παρά 
τις διαµαρτυρίες πολλών Ορθοδόξων Ρώσσων, κατά την προαναφερθείσα 
επίσκεψη του Σεβ. κ. Ιλαρίωνα στη Σεούλ; 



 

 

          -Το 2008 ο αοίδιµος Πατριάρχης Μόσχας  κυρός Αλέξιος, µε επιστολή του 
παρακαλούσε τον Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο να µεριµνήσει για την 
διαποίµανση  των χιλιάδων Ρώσσων, που είχαν καταφύγει στην Αττάλεια, για 
καλύτερες συνθήκες ζωής, και σηµείωνε: "Ὅπως εἶναι γνωστόν ἡ πόλις Ἀντάλια 
βρίσκεται εἰς τήν ἀρχαίαν διοίκησιν τῆς Ἀσίας, ἡ ὁποία, ὅπως καί οἱ διοικήσεις 
τοῦ Πόντου καί τῆς Θράκης ἀποτελοῦν  κανονικήν περιοχήν τοῦ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, σύµφωνα µέ τόν 28ον Κανόνα τῆς  Δ' Οἰκουµενικῆς 
Συνόδου". Ὁ Σεβ. κ. Ιλαρίων θεωρεί ότι συµβάλλει στην ενότητα των 
Ορθοδόξων  Ρώσσων της Ατταλείας "καί τήν ὁµοφροσύνην εἰς τήν Ὀρθόδοξον 
οἰκογένειάν µας" όταν διορίζει στην Αττάλεια Ρώσσον Ιερέα, εν αγνοία του 
κανονικού Μητροπολίτη Πισιδίας, Εξάρχου Σίδης και Ατταλείας και προσπαθεί, 
µε την πίεση  των Διπλωµατικών Αρχών της περιοχής, να αποτρέψει τους 
Ρώσσους να εκκλησιάζονται στους ναούς της Antalya  και Alanya, που έγιναν 
από το Οικουµενικό Πατριαρχείο ακριβώς για τους ρωσσοφώνους της περιοχής, 
µετά από το σχετικό αίτηµα του αοιδίµου Ρώσσου Πατριάρχη; Και επί πλέον δεν 
είναι προσβολή στην µνήµη του κοιµηθέντος Ρώσσου Πατριάρχη, η ενέργεια 
αυτή που βρίσκεται σε αντίθεση µε το γράµµα του εκείνο; 
 
       Και επειδή τα ερωτήµατα που µου προξένησε η επιστολή του επιτιµητή του 
Θεοφιλεστάτου είναι πολλά, και δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θα 
προσθέσω ένα ακόµη: 
     -Από την εποχή που καθορίστηκαν τα όρια των ανά τον κόσµον Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων, Αρχιεπισκοπῶν και γενικότερα Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, έχει ο 
πολυδιαβασµένος, όντως, Σεβ. κ. Ιλαρίων να µας υπενθυµίσει περίπτωση, που 
στην έδρα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως λειτούργησε 
Ορθόδοξος κανονικός ιερέας άλλης Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας, άνευ 
της κανονικής αδείας του οικείου Επισκόπου (όπως επιβάλλουν οι Ιεροί 
Κανόνες) ήτοι του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Οικουµενικού 
Πατριάρχου; Και θεωρεί επιτυχηµένη "πρωτιά" της Διοικούσης Εκκλησίας του,  
την τοποθέτηση Ρώσσου ιερέα µέσα στην Κωνσταντινούπολη, και το να 
λειτουργεί άνευ της αδείας του Πατριάρχου και  αλήθεια πιστεύει, ότι η ενέργεια 
αυτή της Διοικούσης Εκκλησίας του φέρνει την  "ὁµοφροσύνη στήν ὀρθόδοξη 
οἰκογένειά µας"; 
 
         Για να είµαι ειλικρινής, δεν περιµένω άλλη απάντηση στα ανωτέρω 
ερωτήµατα από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Βολοκολάµσκ κ. Ιλαρίωνα, 
Πρόεδρο του Τµήµατος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του 
Πατριαρχείου Μόσχας. Η απάντησή του είναι αυτονόητη:  

Εφόσον η "πρώτη Ρώµη" έπεσε στην αίρεση και αποκόπηκε από την Μία 
Ορθόδοξη Εκκλησία, η "δεύτερη Ρώµη" είναι υπόδουλη στο Ισλάµ, "Τρίτη 
Ρώµη", µε όλα τα προνόµια που είχαν οι προηγούµενες µε τις γνωστές 
Αποφάσεις των Οικουµενικών Συνόδων, αυτοδικαίως, είναι η Μόσχα!!! Είναι η 



 

 

έδρα Πατριάρχου σε χριστιανική χώρα, µε τον µεγαλύτερο αριθµό ορθοδόξων 
πιστών. Άλλωστε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έπαυσε πλέον να ανήκει 
στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αφού µε την µονοµερή 
απόφαση της Μόσχας κηρύχθηκε "Σχισµατική" και στα τελούµενα υπ' αυτής 
Μυστήρια οι Ορθόδοξοι Ρώσσοι απαγορεύεται να συµµετέχουν συνεχώς!!! Γι' 
αυτό, λοιπόν, η Μόσχα έχει δικαίωµα ως «Πρωτόθρονη» πλέον Εκκλησία να 
ρυθµίζει τα πάντα! Να ιδρύει η Μόσχα, αυτή και µόνη  (χωρίς να ερωτά κανέναν) 
"Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία Αµερικής" (OCA) και "Αυτόνοµη Ορθόδοξη 
Εκκλησία Ιαπωνίας" (από παλαιότερα αυτά) να  εγκαθιστά Ιερείς, Επισκόπους, 
Αρχιεπισκόπους, Μητροπολίτες και εντός περιοχών, που υπάγονται σε άλλα 
Πατριαρχεία, σε όλον τον κόσµο, σε Ανατολή και Δύση· να χαρακτηρίζει µόνη 
της- δεν χρειάζεται να ερωτά άλλη Εκκλησία-  σχισµατικούς όσους δεν 
υπακούουν στις προσταγές  της· παλαιότερα η Μόσχα χαρακτήριζε 
Σχισµατικούς όλους τους εκτός Ρωσσίας Ορθοδόξους Ρώσσους, γνωστούς ως 
R.O.C.O.R., µε τους οποίους προ ετών, και πάλι µε δική της αποκλειστικά 
απόφαση, χωρίς να ρωτήσει τις άλλες Εκκλησίες, απήλλαξε από το Σχίσµα. 
(Μόνον το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως -που η Μόσχα δεν το αποκαλεί 
από ετών πλέον Οικουµενικό- ήταν υποχρεωµένο να αποφασίσει από κοινού µε 
τις άλλες Εκκλησίες, για να άρει το Σχίσµα της Ουκρανικής Εκκλησίας!!!). 
 
       Σεβασµιώτατε Αδελφέ, την γενναία στάση που τηρήσατε µε την απάντησή 
σας στον κατήγορο του Αγίου Μοζαµβίκης, άραγε θα την µιµηθούν οι άλλοι εν 
Χριστώ Έλληνες Αδελφοί µας! Οµολογώ ότι θλίβοµαι βαθύτατα όταν βλέπω 
ελληνικά δηµοσιογραφικά πρακτορεία να προβάλλουν µετ' επαίνων την 
προπαγάνδα της Μόσχας! Και σ' αυτά συνηγορούν -δυστυχώς- και κάποιοι 
συλλειτουργοί µας! Δεν καταλαβαίνουν άραγε, το κακό που κάνουν όχι µόνον 
στο όλον Σώµα της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και ειδικότερα στην 
Ρωσσική Ορθόδοξη Εκκλησία, και ότι δεν βοηθούν την διοίκησή της να αλλάξει 
την λανθασµένη τακτική της, να συναισθανθεί τον σκανδαλισµό των πιστών, και 
τις διαιρέσεις που προξενούν µε την αποµάκρυνσή της από τις αρχές του 
Ευαγγελίου και την Ιερά Παράδοση της Μιάς Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. 
 
          Ζητώ συγγνώµη για το µήκος του γράµµατος αυτού και εύχοµαι, όπως 
τώρα, πάντα να ορθοτοµείτε "τόν λόγον τῆς ἀληθείας". 
 
                             Με πολλήν εν Κυρίω αγάπην και τιµήν 
 
                                         
                                             Ο Πισιδίας Σωτήριος 
23 Σεπτεµβρίου 2019 


