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■ Πολλαπλὲς Θεομητορικὲς καὶ Ὁσιακὲς εὐλογίες

Προσκυνηματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ 
Ἐπίσκεψις 

στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Γεωργίας
11η-18η Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ.

Ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Παναγίας μας τῆς Πορταϊτίσσης 
καὶ τῆς Ἁγίας Νίνας τῆς Φωτιστρίας τῶν Ἰβήρων, ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανὸς ἐπραγματοποίησε, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς νεοπαγοῦς 
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι, τὴν καθιερωμένη πλέον θερινὴ 
Προσκυνηματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψί του στὴν ὁμό-
δοξο ἁγιασμένη Χώρα τῆς Γεωργίας, μὲ κέντρο τὴν Εὐχαρι-
στιακὴ Σύναξι ἐπὶ τῇ Θεομητορικῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου.

Τὶς πλούσιες πνευματικὲς δωρεὲς τῆς ἐφετινῆς Ἐπισκέψε-
ως ἀξιώθηκαν νὰ γευθοῦν πλησίον τοῦ Ποιμενάρχου μας ὁ 
Αἰδεσιμώτατος π. Σωτήριος Γιούλης, ὁ εὐλαβέστατος Ὑπο-
διάκονος Χρῖστος Κατσούδας, δύο Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ ὀκτὼ λαϊκοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μας.

* * *
Τὴν Πέμπτη, 11η Αὐγούστου 2017 

ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρ-
τυρος Εὔπλου τοῦ Διακόνου, τὶς 
πρωϊνὲς ὧρες, περίπου 4.30’ π.μ., 
οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς μας ὑπε-

δέχθησαν τὸν Ποιμένα τους, πλαι-
σιωμένοι ἀπὸ πολλοὺς πιστοὺς μὲ 
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Λάβαρα, ἱερὲς Εἰκόνες ὡς καὶ 
ἕνα πανὸ μὲ ἑλληνικὴ ἐπιγρα-
φή: «Καλῶς ὡρίσατε». Στὸν ἦχο
ψαλμωδιῶν (στὰ γεωργιανὰ καὶ
ἑλληνικὰ) συνώδευσαν ἐν πομ-
πῇ τοὺς Ἕλληνας Προσκυνη-
τὰς μέχρι τῆς ἐξόδου τοῦ Ἀερο-
δρομίου...

Ἐν συνεχείᾳ, ἄπαντες μετέβησαν στὸ Γκλντάνι, προάστει-
ο τῆς Τιφλίδος, νὰ προσκυνήσουν στὸν Καθεδρικὸ Ναό μας, 
ἀφιερωμένον στὴν Παναγία Πορταΐτισσα, ὅπου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Τοποτηρητὴς μετέφερε στοὺς πιστοὺς τὶς εὐχὲς τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῶν ἁγίων 
Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ Προσ-
κυνηματικὴ Ὁμάδα μετέβη, συνοδείᾳ τοῦ 
π. Βαχτανίου, στὴν ἀρχαία πρωτεύουσα 
Μτσχέτα, προκειμένου νὰ λάβη τὴν εὐλο-
γία τῆς Ἁγίας Νίνας καὶ τῶν πρώτων Χρι-
στιανῶν Βασιλέων τῆς Ἰβηρίας Μύριαν καὶ 
Νάνας, στοὺς τόπους ὅπου ἐγκαινιάσθηκε 
ἡ Ἱεραποστολικὴ δρᾶσις τῆς Ἁγίας Ἱσα-
ποστόλου: Σταυροβούνιο, Ναὸς Ἁγίων ΙΒ’ 
Ἀποστόλων καὶ Ζωηφόρου Ξύλου, Μονὴ 

Μεταμορφώσεως Σαμτάβρο, ὅπου ἡ Βάτος καὶ τὸ Ναΰδριον 
στὸν τόπο τοῦ πρώτου Κελλίου τῆς Ἁγίας Νίνας, ὡς καὶ ὁ 
Τάφος τῶν Ἁγίων Κτητόρων Βασιλέων ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ.

Τέλος δέ, ἐνῶ ἔδυε ὁ ἥλιος, οἱ Προσκυνητὲς ἔφθασαν 
καὶ στὴν περίφημη Μονὴ Μγβίμε Σίω (Ϛ’ αἰ.), σὲ ἕνα στενὸ 
φαράγγι, στὶς ἀπότομες πλαγιὲς τοῦ ὁποίου διακρίνονται 
τὰ φυσικὰ σπήλαια τῶν ἀναριθμήτων συνασκητῶν τοῦ  
Ὁσίου Σίω. 

Στὸ Σπήλαιο, ἐντὸς τοῦ ὁποί-
ου τὸν Ϛ΄ αἰῶνα ἔζησε ἔγκλει-
στος ὁ Ὅσιος, ἕνας ἐκ τῶν δώ-
δεκα πρώτων Ἁγίων Μαθητῶν 
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Ζενταζέ-
νι, τὰ τελευταῖα 15 χρόνια τῆς 
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ἁγιασμένης ζωῆς του, προσεκύνησαν τὸν 
χαριτόβρυτο Τάφο του. 

Ὅταν ἄφησαν τὴν Μονή, ἡ ἐπιβλη-
τικὴ ἡσυχία τῆς νυκτός εἶχε ἤδη περι-
τυλίξει τὴν περιοχὴ μὲ τὴν προσευχη-
τική της ἱερότητα...

* * *
Ἡ Παρασκευή, 12η 

Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν 
Ἁγίων Μαρτύρων Φωτίου καὶ Ἀνική-
του, ἀφιερώθηκε σὲ προσκύνημα στὸ 
Μπόντμπε, τελευταῖο σταθμὸ τῆς ζωῆς 
τῆς Ἁγίας Νίνας. Μαζὶ μὲ τὸν π. Βαχτάνιο 
μερικοὶ λαϊκοὶ Ἀδελφοί μας συνώδευσαν τοὺς Προσκυνητάς, 

μὲ τοὺς ὁποίους μοιράσθηκαν τὶς δωρεὲς 
τῆς Ἁγίας Ἱσαποστόλου τόσο στὸν κατα-
νυκτικώτατο Παρεκκλήσι τοῦ ἱεροῦ 
Τάφου της, ὅσο καὶ στὸ Ἁγίασμα τῆς 
Πηγῆς, στὸ ὁποῖο κατέβηκαν μέσα στὸ 

δάσος, ὁμοθυμαδὸν προσευχομένοι.
* * *

Τὸ Σάββατο, 13η Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ., † Ἀπόδοσις τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς 
καὶ ἡ συνοδία του μετέβησαν στὸ Ὄρος Ζενταζένι, προκειμέ-
νου νὰ λειτουργήσουν στὴν Κοινότητα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

Ἡ μετάβασις ἦταν κάπως περιπετειώδης, καθὼς ἡ μηχανὴ 
τοῦ μικροῦ λεωφορείου τῶν ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνητῶν «ἄνα-
ψε» στὸν ἀρκετὰ τραχὺ καὶ ἀπότομο ἀνηφορικὸ χωματόδρομο...  

Στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας. 
Συμπαρέστησαν ὁ π. Βασίλειος, ὁ π. Σωτή-
ριος καὶ ὁ π. Γρηγόριος Κομπαχίτζε, τὰ 
Μέλη τῆς Κοινότητος ἐξωμολογήθηκαν 
καὶ ἐκοινώνησαν μαζὶ μὲ τοὺς Ἕλληνας.

Στὴν Ὁμιλία του ἐπὶ τοῦ Εὐαγγελίου 
τῆς ἡμέρας (ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν 
στὴν Ἱεριχώ), ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
μας ἀναφέρθηκε στὴν πνευματική μας 
τύφλωσι καὶ στὰ ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα συν-
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αντοῦμε στὸ ἔργο τῆς προσευχῆς, τῆς 
κραυγῆς αὐτῆς τῆς καρδιᾶς μας 

πρὸς τὸν Θεόν, ὥστε νὰ ἐγγίξη 
καὶ θεραπεύση τοὺς νοεροὺς 
ὀφθαλμούς μας. Ὑπεγράμμι-
σε, ὅτι τὰ κύρια ἐμπόδια δὲν 
εἶναι ἐξωτερικά, δὲν εἶναι «οἱ 

ἄλλοι», ἀλλὰ ὁ ἑαυτός μας, τὰ 
πάθη μας, καὶ συνέστησε νὰ τη-

ρήσουμε ἕναν κανόνα στὸν ἀγῶνα 
μας: ὅσα στέλνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴν σωτηρία μας –πρόσωπα, με-
λέτες, συμβουλὲς κλπ, νὰ τὰ δεχώμεθα μετὰ φόβου καὶ τρό-
μου καὶ νὰ φροντίζουμε νὰ ἐφαρμώζουμε ὅσα δι᾿ αὐτῶν μαθαί-
νουμε μὲ μία ὑγιῆ ἐσωστρέφεια, μία προσοχὴ στὶς ἐσωτερικὲς 
κινήσεις τῆς καρδιᾶς, ὥστε αὐτὴ νὰ φθάση στὴν καθαρότητα 
καὶ νὰ ἀξιωθῆ τῆς θέας τοῦ Θεοῦ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς κατανυκτικῆς Θείας Λειτουργίας, τὰ 
μέλη τῆς Κοινότητος παρέθεσαν Τράπεζα Ἀγάπης. 

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπαντήσας στὴν πνευματικὴ δίψα τῶν 
μελῶν τῆς Κοινότητος, ὡμίλησε γιὰ τὴν ἱερότητα τῆς μονα-
χικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς χριστιανικῆς τραπέζης, ὡς καὶ γιὰ τὸ 
πάθος τῆς αὐτοδικαιώσεως, τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύεται ὀλέθριο, 
τόσο γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πάσχοντος, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ζωὴ μιᾶς 
Κοινότητος.

Μετὰ τὴν εὐλογημένη διπλῆ αὐτὴν Σύναξι, ἡ Προσκυνη-
ματικὴ Ὁμάδα ἐπισκέφθηκε, λίγο ὑψηλότερα στὸ ἴδιο Ὄρος, 
τὴν πλησιόχωρη Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Ζενταζένι, 
ὅπου προσεκύνησαν τὸν εὐλογημένο Τάφο του (Ϛ΄ αἰ.). 

Ἐκεῖ ἔζησε ὁ Ὅσιος Ἰωάννης καὶ οἱ δώδεκα Μαθητές του, 
οἱ Ὅσιοι Σύριοι Πατέρες, τοὺς ὁποίους ἔστειλαν ἡ Παναγία 
μας καὶ ἡ Ἁγία Νίνα στὴν Γεωργία, ὥστε νὰ ἀνανεώσουν, 
τὸν Ϛ  ́αἰῶνα, τὸ ἱερα-
ποστολικὸ ἔργο τῆς 
πρώτης Φωτιστρίας 
τῶν Ἰβήρων.

Οἱ πνευματοκίνη-
τοι Πατέρες εἶχαν 
νοῦν Χριστοῦ: ἄρχι-
σαν τὴν ἀποστολή 
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τους μὲ ἡσυχία, προσευχὴ καὶ δάκρυα, νη-
στεῖες καὶ ἀπόλυτη ἀκτημοσύνη... Τὰ κέν-

τρα ἱεραποστολῆς τους ἦσαν τὰ Ἐρημητή-
ρια καὶ τὰ Σπήλαιά τους...

* * *
Τὴν Κυριακή, 14η Αὐγούστου 2017 ἐκ. 

ἡμ., Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου καὶ Μνήμη τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων 

τῆς Γεωργίας ἐπὶ Κομουνισμοῦ, ἐτελέσθη τὸ 
πρωῒ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν κατανυκτικὸ ἐνοριακὸ 
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Τιφλίδα. Προέστη ὁ Σεβασμ. 
Ποιμενάρχης μας καὶ συμμετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος Ἱερομόναχος 
π. Γρηγόριος Κομπαχίτζε καὶ ὁ π. Σωτήριος, ἐπίσης δὲ πολλοὶ 
πιστοί, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν εὐαγγελικὴ πε-
ρικοπὴ τοῦ πλουσίου νεανίου, 
ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας
ἀναφέρθηκε, στὴν σύντομη 
Ὁμιλία του, στὴν πλέον δεινὴ 
μορφὴ «πλούτου», μὲ τὸν ὁποῖον 
οἱ πλεῖστοι ἀπὸ ἡμᾶς εὑρίσκονται 
δεμένοι: εἴμεθα πολὺ «γεμᾶτοι ἀπὸ τὸν
ἑαυτό μας», ὅπως χαρακτηριστικὰ ὁμολογοῦν κάποιοι ἐν αὐτο-
γνωσίᾳ ἐξομολογούμενοι. Αὐτὴ ἡ πληρότητα τοῦ ἐγώ μας (φιλαυ-
τία, αὐτοδικαίωσις, οἴησις κλπ.) δὲν ἀφήνει χῶρο στὴν Χάρι τοῦ 
Θεοῦ γιὰ  νὰ διεισδύση στὴν καρδιά μας καὶ νὰ τὴν ἐλευθερώση. 
Ἂς ἀγωνίζεται λοιπόν ὁ καθένας μας, μὲ τὴν προσευχή, τὴν μετά-
νοια, τὴν αὐτομεμψία, τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, νὰ «ἀδειάζη» ἀπὸ τὸν 

ἑαυτό του, προκειμένου νὰ γεμίζη μὲ τὴν ἀγά-
πη γιὰ τὸν Θεὸν καὶ γιὰ τὸν Ἀδελφόν του.

* * *
Τὴν Δευτέρα, 15η Αὐγούστου 2017 

ἐκ. ἡμ., πραγματοποιήθηκε ἡ μεγάλη 
Πανήγυρις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου, μία Ἑορτή, ἡ ὁποία συμπεριλαμβά-

νεται στὶς Ἐθνικὲς Ἑορτὲς τῆς Γεωργίας.
Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
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μένας μας, συμπαραστατού-
μενος ὑπὸ τῶν Αἰδεσιμωτάτων 
Πρεσβυτέρων π. Βασιλείου καὶ 
π. Βαχτανίου, Ἐφημερίων τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ ἡμετέρου π. 
Σωτηρίου καὶ τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου π. Γρηγορίου, ὡς καὶ 
ἀρκετῶν Ὑποδιακόνων.

Στὸ Ἀναλόγιο, ἡ Γυναικεία Χορωδία προσεκάλεσε καὶ 
πάλι τὶς ἐξ Ἑλλάδος Μοναχὲς νὰ εἰσαγάγουν μερικὰ βυζαν-
τινὰ ἀκούσματα στὴν Γεωργιανὴ Λειτουργικὴ Παράδοσι.

Πλῆθος πιστῶν πάσης ἡλικίας προσῆλθε στὴν Κοινωνία 
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης 
ἀναφέρθηκε στὸ πάνσεπτο Πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, τὴν 
Γέφυρα καὶ τὸ Πρότυπο πάντων τῶν θελόντων σωθῆναι. Διὰ 
τὸ ὕψος καὶ τὸ βάθος τῆς ταπεινώσεώς Της, ἀξιώθηκε νὰ γίνη 
κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ. Γιὰ μᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἡ ὁδὸς γιὰ 
τὴν ἀπόκτησι τῆς ταπεινοφροσύνης εἶναι ἡ ὑπακοὴ στὰ εὐαγγε-
λικὰ παραγγέλματα, ἡ καταπολέμησις τῆς αὐτοδικαιώσεως καὶ 
ἡ ἐργασία τῆς αὐτομεμψίας. Στὴν ψυχή, ἡ ὁποία κατ᾿ αὐτὸν τὸν 
τρόπον ἀγωνίζεται, ζητοῦσα τὴν ἀντίληψι τῆς Παναγίας Μητέ-
ρας μας, ὁ Θεός θὰ εὕρη τόπον ἀναπαύσεως καὶ θὰ κατοικήση, 
πληρῶν αὐτὴν μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Ἠκολούθησε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
μὲ Στάσεις, Αἰτήσεις, Εὐαγγέλιο καὶ ράντισμα σταυροειδῶς μὲ 
Ἁγιασμό, σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοσι.

Στὴν πλούσια ἀπὸ κάθε ἄποψι Τράπεζα Ἀγάπης, Πατέ-
ρες καὶ Λαϊκοὶ ἔκαναν διάφορες προπόσεις, κατὰ τὸ Γεωρ-
γιανὸ ἔθος. 

Ἐπανέλαβαν γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν εὐγνωμοσύνη τους 
πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχι-
επίσκοπό μας, πρὸς τὸν Σεβα-
σμιώτατο Τοποτηρητὴ καὶ πρὸς
τὸν Ἀείμνηστο Γέροντά μας Μη-
τροπολίτη Κυπριανὸ († 2013), 
γιὰ τὴν ποιμαντική τους φρον-
τίδα ὑπὲρ τῶν Γνησίων Ὀρθο-
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δόξων τῆς Γεωργίας, ἀλλὰ καὶ 
ἐξέφρασαν τὶς ἐνθαρρυντικὲς εὐ-
χὲς καὶ τὶς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες 
πρὸς τοὺς ἀγωνιστὰς Γεωργια-
νοὺς Πατέρας.

Τὸ ἀπόγευμα, οἱ πιστοὶ ἐξ 
Ἑλλάδος μετέβησαν στὸ ἱστορικὸ 
κέντρο τῆς Τιφλίδος, ὅπου προσεκύνησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
Σιὼν (ὅπου ὁ Σταυρὸς τῆς Ἁγίας Νίνας καὶ τμῆμα Λειψά-
νων τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ), στὴν Γέφυρα τῶν Ἁγίων 
Μαρτύρων, στὸν Ναὸ καὶ τὸν ἱερὸ Τάφο τῆς Ἁγίας Βασιλίσσης 
Σουσανίκ, καὶ στὸν παμμεγέθη νέο Πατριαρχικὸ Ναὸ τῆς 
Ἁγίας Τριάδος.

Ὅλοι οἱ Ναοὶ ἦσαν πλήρεις ζωῆς καὶ φωτοχυσίας ἀπὸ τὰ 
μανουάλια, ὅπου πιστοὶ πάσης ἡλικίας ἄναβαν εὐλαβῶς 
ἀναρίθμητα κεράκια.

Ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς εἶχε στὸ διάστημα αὐτὸ 
μία ἐνημερωτικὴ καὶ ποιμαντικὴ συνάντησι μὲ τὸν Πανοσιο-
λογ. π. Γρηγόριο καὶ κάποιο πιστὸ ἐκ Ρωσίας.

* * *
Ἡ Τρίτη, 16η Αὐγούστου 2017 

ἐκ. ἡμ., † Ἀνάμνησις τῆς ἀνακο-
μιδῆς τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου εἰς 
Κωνσταντινούπολιν, ἀφιερώθηκε 
σὲ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ Γκαρέτσα, ὅπου 

ὁ π. Γρηγόριος μὲ μία ὁμαδα πιστῶν ἦλθε νὰ συναντήση τοὺς 
ἐξ Ἑλλάδος Ἀδελφοὺς καὶ νὰ προσκυνήση τὸν χαριτόβρυτο 
Τάφο τοῦ Ὁσίου.

Ἦταν μία συγκλονιστικὴ ἐμπειρία, παρόμοια μὲ αὐτὲς τὶς 
ὁποῖες δοκιμάζει κανεὶς στοὺς Ἁγίους Τόπους: ἡ Μονὴ εὑρί-
σκεται στὴν Ἔρημο, στὴν Νοτιο-
ανατολικὴ Γεωργία, πλησίον τῶν 
συνόρων μὲ τὴν Ἀρμενία. Ἡ δια-
δρομὴ διασχίζει ἐπὶ περίπου μία 
ὥρα ἔρημα τοπία χωρὶς δένδρα, 
μὲ μία πολὺ ἀραιὰ ξηρὰ βλάστησι. 

Ἐκεῖ, ὁ Ὅσιος Δαβίδ, ἕνας ἐκ 
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τῶν δώδεκα Μαθητῶν τοῦ Ὁσίου 
Ἰωάννου Ζενταζένι, καὶ ὁ Ὅσιος 
Λουκιανός, θείᾳ νεύσει, ἐγκατε-
στάθησαν τὸν Ϛ΄ αἰ., μὲ πλήρη 
αὐταπάρνησι καὶ ἄμετρη στέρησι, 
τρεφόμενοι μὲ χόρτα τὸν χειμῶνα 
καί, θείᾳ Προνοίᾳ, μὲ τὸ γάλα ἐλα-

φιῶν κατὰ τὸ θέρος. 
Ἀπὸ ἐκεῖ, μὲ τὴν ἀκτινοβολία τῆς ἁγίας ζωῆς τους καὶ τὰ 

Θαύματα τῆς Θείας Χάριτος, ἐξεπλήρωσαν τὴν ἀποστολή 
τους γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ τοῦ λαοῦ τῶν Ἰβήρων. 

Τὸ Ἐρημητήριο ἔγινε Μονή, ἡ ὁποία προσείλκυσε πλῆθος 
Ἁγίων Ἀσκητῶν... Προσείρχοντο εὐσεβεῖς πάσης τάξεως, ἀκό-
μη δὲ καὶ Βασιλεῖς παρέμεναν ἐκεῖ κατὰ διαστήματα γιὰ νὰ ζή-
σουν ἡσυχαστικά... Τὸ ὁμολογιακὸ καὶ ἀσκητικὸ πνεῦμα διε-
πότισε τὸ ἦθος τῶν Ἰβήρων-Γεωργιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ αἰῶνας 
προσέφεραν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πλῆθος Μαρτύρων 
καὶ Ὁσίων.

* * *
Τὴν Τετάρτη, 17η Αὐγούστου 2017  ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Μάρτυρος Μύρωνος, τελευταία ἡμέρα τῆς ποιμαντικῆς 
Ἐπισκέψεως, ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς καὶ ἡ συνοδία 
του μετέβησαν μαζὶ μὲ τὸν π. Γρηγόριο στὸ Μαρτκόπι, στὴν 
Μονὴ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Στυλίτου, Μαθητοῦ καὶ αὐτοῦ 
ἐκ τῶν δώδεκα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Ζενταζένι. 

Ἄν καὶ ἡ τοποθεσία εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνην 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, ἐφ᾿ ὅσον ὅλη ἡ ὀρεινὴ πε-
ριοχὴ καλύπτεται μὲ πυκνὰ δάση, τὸ ἱστορικὸ τῶν Μονῶν 
αὐτῶν εἶναι παρόμοιο: καὶ ἐδῶ ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ἐθεμελίω-
σε τὸ ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν πλήρη ἀρχικῶς ἀπομόνω-
σι, τὴν ἡσυχία, τὴν μεγάλη στέρησι καὶ τὸν θεῖο πόθο... 

Καὶ ἐδῶ, στὸ ὄντως ἐκπληκτικὸ 
αὐτὸ Μοναστήρι,  ἡ Ὀρθόδοξος Πί-
στις ἐκφράσθηκε ἱεραποστολικὰ 
καὶ ἐφώτισε τὸν λαὸ τῆς Γεωργίας 
μὲ τὴν πλέον γνησία, ἀσκητικὴ, 
ἀσυμβίβαστη μορφή της, μὲ ἀπο-
κορύφωμα τὴν γεμάτη θείου ἔρω-
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τα ἐπιλογὴ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου νὰ ζήση 
τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὡς 
στυλίτης, κατὰ τὴν γνωστὴ ἄλλωστε 
παράδοσι τῶν Σύρων Στυλιτῶν.

Στὸ Γκλντάνι, ὅπου ἐπέστρεψαν 
γιὰ νὰ «χαιρετίσουν» τὸν Ναὸ τῆς Παν-
αγίας μας Πορταϊτίσσης, οἱ ἐξ Ἑλλά-
δος Προσκυνηταὶ ἐγεύθηκαν γιὰ τελευ-
ταία φορὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν παροιμιώδη πλέον φιλοξενία 
τῶν Ἀδελφῶν μας Γεωργιανῶν. 

Μετὰ τὰ μεσάνυκτα, ἡ Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα ἀνεχώρη-
σε γιὰ τὸ Ἀεροδρόμιο τῆς Τιφλίδος, μὲ τὴν συνοδεία Πατέ-
ρων καὶ μερικῶν πιστών. Στὸ Ἀεροδρόμιο ἔφθασαν καὶ ἄλλοι 
Ἀδελφοί, προκειμένου μὲ βαθὺ σεβασμὸ νὰ κατευοδώσουν 
τὸν Ποιμένα τους καὶ τὴν Συνοδία αὐτοῦ καὶ νὰ ἐκφράσουν 
τὴν βαθειὰ εὐγνωμοσύνη τους...

* * *
Οἱ Προσκυνητὲς ἐπέστρεψαν στὴν Ἑλλάδα μὲ αἰσθήματα 

δοξολογίας καὶ εὐγνωμοσύνης στὴν Παναγία μας, τὴν Ἁγία 
Νίνα καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους τῆς Γεωργίας, γιὰ τὴν ἰδιαίτερα 
εὐλογημένη αὐτὴ Ἐπίσκεψι. 

Καὶ στὸ Προσκύνημα αὐτὸ καλλιεργήθηκε ἀκόμη βαθύ-
τερα ὁ σύνδεσμος τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης μὲ τοὺς ὁμοδόξους 
Ἰβηρίτας-Γεωργιανοὺς Ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν 
γιὰ μᾶς πρότυπο Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας καὶ Εὐσεβείας.

Κατὰ τὶς εὐλογημένες αὐτὲς ἡμέρες τῆς παραμονῆς μας 
στὴν ὡραία χώρα τῆς Γεωργίας, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπικοι-
νωνήσουμε μὲ τοὺς Κληρικούς μας, νὰ συζητήσουμε ἐπίκαιρα 

ποιμαντικὰ προβλήματα, νὰ ἐμβαθύνουμε 
στὴν κοινή μας Γνησία Ὁμολογία, καὶ 

νὰ λειτουργήσουμε οἰκοδομητικὰ καὶ 
παραμυθητικὰ ἐν μέσῳ τοῦ Μικροῦ 
Ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Ἐπισκοπῆς 
τῆς Ἐκκλησίας μας, πρὸς δόξαν τοῦ 

Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἀμήν!

† Γ.Ἱ.Μ.
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Δημοσίευμα στὴν Ἐφημερίδα «Λόμισα», τῆς Ἐνορίας τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης,
 σχετικὰ μὲ τὴν  Ἐπίσκεψι τοῦ Σεβασμ. Τοποτηρητοῦ κ. Κυπριανοῦ.


