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Συνέντευξις 
στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐφημερίδα 

«Lomisi» τῆς Γεωργίας
Τιφλὶς Γεωργίας
15.8.2014, Κοίμησις Θεοτόκου
† ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς 

1) Ἐρώτησις: Πρωτίστως Σᾶς ἐκφράζουμε τὶς εὐχές μας γιὰ 
τὴν ἀναβίβασί Σας στὴν θέσι τοῦ Μητροπολίτου.

Ἀπάντησις: Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς εὐχές Σας γιὰ τὴν νέα μου 
Ἐκκλησιαστικὴ Διακονία ὡς Μητροπολίτου, τὴν Ὁποία μοῦ 
ἀνέθεσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν Ἑλλάδα, ὑπὸ τὸν Μακαριώτα-
τον Ἀρχιεπίσκοπον Κον Καλλίνικον.

Πλέον συγκεκριμένα, μετὰ τὴν Ἕνωσι τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν Ἀρχι-
επίσκοπον κ. Καλλίνικον, ἡ ὁποία ἔγινε βάσει ἑνὸς Κοινοῦ 
Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, μοῦ ἔχει ἀνατεθῆ ἡ διαποίμαν-
σις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, στὴν Ἀττικὴ 
τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Διακονία αὐτὴ εἶναι βαρυτάτη, διότι πρέπει νὰ ὀργανωθῆ 
ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, μὲ κέντρο τὶς Ἐνορίες 
καὶ τὶς Μονές μας.

Ταυτοχρόνως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας μοῦ ἔχει ἀναθέσει τὴν 
Τοποτηρητεία τῶν δύο νέων Ἐπισκοπῶν: α) τῆς Στοκχόλμης 
Σουηδίας καὶ β) τῆς Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας. 

Γιὰ τὸ βαρὺ αὐτὸ διακονικὸ ἔργο, οἱ προσευχές Σας μοῦ 
εἶναι περισσότερο ἀπὸ πολύτιμες.

2) Ἐρώτησις: Τί νομίζετε, ὅτι περιμένει τὴν Γεωργία;
Ἀπάντησις: Τὴν εὐλογημένη χώρα τῆς Γεωργίας / Ἰβηρίας 
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εἴχαμε, ἐμεῖς οἱ ὁμόδοξοι Ἕλληνες, ὡς ἕνα πρότυπο ὀρθοδό-
ξου χώρας, ὅπου ὁ τρόπος ζωῆς ἦταν διαποτισμένος ἀπὸ τὴν 
ἐκκλησιαστικὴ εὐσέβεια, ὅπως αὐτὸς ἐβιώθη καὶ παρεδόθη 
ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν Ἁγίων τῆς Γεωργίας.

Ἡ ἐφετινή μας ἐπίσκεψις, Αὔγουστος 2014, μᾶς προεκάλεσε 
λύπη, διότι διαπιστώσαμε, ὅτι ὁ δυτικὸς τρόπος ζωῆς, καὶ μάλι-
στα τὸ «ἀμερικανικὸ πρότυπο», κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος καὶ 
νοθεύει τὸν ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοινωνικὸ βίο. 

Ἂν συνεχισθῆ τὸ φαινόμενο αὐτό, τότε ἡ Γεωργία θὰ χάνη 
σταδιακὰ τὴν πνευματική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτιστική της 
ταυτότητα, πρᾶγμα ἄλλωστε τὸ ὁποῖο βιώνουμε καὶ στὴν Πα-
τρίδα μας Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες ὁμόδοξες χῶρες.

Τὸ εὐχάριστο καὶ ἐλπιδοφόρο εἶναι, ὅτι στὴν Γεωργία ἡ ἀπώ-
λεια αὐτὴ πραγματοποιεῖται μὲ βραδύτερους ρυθμούς, ἐνῶ 
ταυτοχρόνως ὑπάρχουν «ἑστίες ἀντιστάσεως», οἱ ὁποῖες ὀφεί-
λουν νὰ εὑρίσκωνται σὲ ἐγρήγορσι, ὥστε νὰ διασώζουν τὴν 
Ὀρθόδοξη καὶ Γεωργιανὴ Μαρτυρία: Μαρτυρία Ἀληθείας, 
Ζωῆς καὶ Ἐλπίδος.

3) Ἐρώτησις: Τί ἐντύπωσι Σᾶς μένει ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψί Σας;
Ἀπάντησις: Οἱ ἐντυπώσεις μας, ἐντελῶς αὐθόρμητα, εἶναι 

ὅτι ἡ Γεωργία, ἐνῶ ἔχει ἕναν ἀνεκτίμητο πλοῦτο Πνευματικῆς 
καὶ Πολιτιστικῆς Παραδόσεως, δὲν ἀνταποκρίνεται στὸν 
βαθμὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε στὶς προκλήσεις τῆς Ἱστορίας.

Ἡ πτωχὴ καὶ ταυτοχρόνως πλούσια Γεωργία, ὁ Ἱστορικὸς 
Λαός της, δίδει τὴν αἴσθησι, ὅτι δὲν κατανοεῖ τὴν εὐθύνη της 
ἔναντι τῶν συγχρόνων ἐξελίξεων, ὅτι βλέπει περισσότερο 
πρὸς τὴν Δύσι ὡς πρότυπο τρόπου ζωῆς, δηλαδὴ πρὸς τὸ «ἀμε-
ρικανικὸ ὅραμα».

Δὲν διαπιστώνουμε μία ἁρμονικὴ σύνθεσι παρελθόντος καὶ 
παρόντος, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται μέσῳ τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς, 
τοῦ ἐνδυματολογικοῦ προσανατολισμοῦ, τῶν διαφημίσεων, 
τῆς προβολῆς προτύπων, τῆς οἰκολογικῆς μέριμνας καὶ ἐν 
γένει δίδεται ἡ αἴσθησις, ὅτι τὸ μέλλον ἀποσυνδέεται ἀπὸ τὶς 
ρίζες του.

Βεβαίως, ἡ ἐλπίδα μας παραμένει στὴν ἐνσάρκωσι τοῦ Ὀρθο-
δόξου Γεωργιανοῦ Πολιτισμοῦ σὲ «νησῖδες» Ὀρθοδόξων, ὅταν 
αὐτὲς βιώνουν τὴν γνησιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Ἦθους καὶ πα-
ραμένουν σταθερὲς στὴν Πατερικὴ Παράδοσι.
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4) Ἐρώτησις: Σκέπτεσθε κάτι ἄλλο...
Ἀπάντησις: Ἡ σκέψις μας παραμένει σταθερὴ σὲ μία ἀπαί-

τησι ἀπὸ τὴν Γεωργία, ἡ ὁποία δύναται νὰ ἀνασυντάξη τὶς δυ-
νάμεις της καὶ νὰ ἀντισταθῆ στὴν ἐκδυτικοποίησί της.

Μᾶς λυπεῖ νὰ βλέπουμε στὴν εὐλογημένη Γεωργία νὰ ὑπο-
χωρῆ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο πάντοτε μᾶς ἐξέπληττε καὶ μᾶς ἐνέπνεε:
● Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία, ὅπως πηγάζουν ἀπὸ τὴν Ἁγία 
Παράδοσί μας· θερμὲς διαπροσωπικὲς σχέσεις, μὲ βάσι τῆν 
Εὐαγγελικὴ Παράδοσι· ἀποφυγὴ τῆς θρησκοληψίας/τυπολα-
τρίας καὶ βίωσις τῆς εὐαγγελικῆς/ἀνακαινιστικῆς ζωῆς, μέσῳ 
τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων μὲ κέντρο τὴν θεωτικὴ Εὐσπλαγχνία· 
ἑκούσιο Ἀσκητικὸ Ἦθος καὶ ἐν Χριστῷ Πτωχεία, στὴν προ-
οπτικὴ πάντοτε τῆς «ἐξόδου» ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας/τὴν φιλαυ-
τία μας, γιὰ νὰ «συναντήσουμε» τὸν Θεό μας διὰ μέσου τοῦ 
Ἀδελφοῦ μας.




