
῾Η πρόσφατος δοκιμασία
τῆς «᾿Ορθοδόξου ᾿Επαρχίας Γκλντάνι» στὴν Γεωργία*

Α
ΡΧΑΣ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, στὸν νεόδμητο

         ̔ Ιερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης, ποὺ ἀ-
ποτελεῖ τὴν ἕδρα τῆς «᾿Ορθοδόξου ᾿Επαρχίας
Γκλντάνι» στὴν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας, μία Εἰκόνα
τοῦ ̔ Αγίου Μανδηλίου τοῦ Κυρίου μας ἄρχισε νὰ δα-
κρυρροῆ. Τὸ φαινόμενο ἔγινε εὐρέως γνωστὸ καὶ ἐ-
θεωρήθη ὡς προμήνυμα νέας δοκιμασίας τοῦ πολυ-
παθοῦς Γεωργιανοῦ ̓ Αντι-οικουμενιστικοῦ Ποιμνίου.

Πράγματι, τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς τῆς τρίτης
ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 28.2/12.3.2004, ἰσχυρὲς εἰδικὲς δυνάμεις ἀσφαλείας ἐπέδραμαν
κατὰ τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ καὶ εἰσέβαλαν βιαίως εἰς Αὐτόν, κατώρθωσαν δὲ νὰ συλλάβουν τὸν
Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Μκαλαβισβίλι, πνευματικὸ ἡγέτη τῆς ᾿Επαρχίας, καὶ ἄλ-
λους ὀκτὼ ἐκ τῶν πιστῶν, ἐνῶ κατὰ τὰ ἐπεισόδια ποὺ προεκλήθησαν ἐτραυματίσθησαν
ἀρκετοὶ πιστοί, μερικοὶ ἐκ τῶν ὁποίων κατέληξαν στὸ νοσοκομεῖο.

῾Η ἀπεχθὴς αὐτὴ βιαιοπραγία, γιὰ τὴν ὁποίαν
ἐξέφρασε τὴν δυσφορία του καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ Πα-
τριαρχεῖο τῆς Γεωργίας, διεπράχθη μὲ τὴν δικαιο-
λογία, ὅτι ὁ π. Βασίλειος καὶ τὸ ποίμνιό του θεω-
ροῦνται δῆθεν ἔνοχοι γιὰ βιαιότητες εἰς βάρος μελῶν
καὶ περιουσιῶν αἱρετικῶν σεκτῶν (Χιλιαστῶν, Βα-
πτιστῶν, Πεντηκοστιανῶν) οἱ ὁποῖες δροῦν διαβρω-
τικῶς στὴν Γεωργία, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη.

῎Ηδη ὁ π. Βασίλειος εἶναι στὴν φυλακὴ καὶ ἀντι-
μετωπίζει τὸ ἐνδεχόμενο βαρειᾶς καταδίκης. ̓ Ανεξαρτήτως τῆς ἀληθείας τῶν κατηγοριῶν, ἐπὶ
τῶν ὁποίων θὰ πρέπει νὰ ἀποφανθῆ ἀμερόληπτα ἡ Δικαιοσύνη, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεώς του
ἦταν βάρβαρος καὶ ἀπαράδεκτος ἀπὸ κάθε ἄποψι. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταπατοῦνται τόσο
κατάφωρα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐν ὀνόματι τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των!
� ̓Εκτὸς τῶν διαμαρτυριῶν ποὺ ἔγιναν σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο γιὰ τὸ συμβὰν καὶ γιὰ τὴν

ἐξασφάλισι ἀποδόσεως δικαιοσύνης, καλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς σὲ προσευχητικὴ ἐγρήγορσι καὶ
συναντίληψι, πρὸς αἰσίαν ἔκβασιν τῆς δοκιμασίας τῶν Γεωργιανῶν ̓ Ορθοδόξων ἀδελφῶν μας.

(*) Περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 320/Μάϊος-᾿Ιούνιος 2004, σελ. 43.
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