
Ναί, καὶ σοῦσο σὸ άββασο ὑπεπετλογημένο εἶναι καὶ δεδοξαςμένο 

(Μνήμη ἱεποππεπῶν Κολλτβάδψν καὶ σῆρ νήςοτ κιάθοτ ἐγκώμιον) 

 

Λαμππὰ ἐπέλαμχε καὶ ἡ ςημεπινὴ ἡμέπα σοῦ ἄλλοτ αββάσοτ, ὄφι σοῦ 

Μεγάλοτ, ὅποτ ζήςαμε μέςα ςσὴν θεοππεπῆ ςιγή, κασὰ σὸν θεῖο Πασέπα πιυανιο 

ἐπίςκοπο Κύπποτ, σὴν ἱεποκασάντκσο ἀναμονὴ σῆρ Ἀναςσάςεψρ, ἀλλὰ σοῦ ἑσέποτ 

αββάσοτ σῆρ μεγαλοππεποῦρ Διακαινηςίμοτ βδομάδορ, κασὰ σὴν ὁποία ἡ 

κκληςία σιμᾶ σὴν πάνσιμο φοπεία σῶν Ἁγίψν καὶ ςεπσῶν Κολλτβάδψν Πασέπψν. 

Καὶ φαίπει ἡ κκληςία καὶ πανηγτπίζει διὰ σὰ ἄνθη αὐσὰ σοῦ Παπαδείςοτ μὲ σὰ 

ὁποῖα καὶ ςσολίζεσαι, ἀλλὰ καὶ ὡπαΐζεσαι. Ἄνθη σῆρ Ἀθψνικῆρ πολισείαρ, ποὺ 

ἔςσεχαν μὲ σὴν παναγία Σοτρ παποτςία, πληθὺν ἱεπῶν Μονῶν καὶ καθιδπτμάσψν 

σῆρ λλάδορ. Μὲ κοπτυαίαν σὴν ἁγιόλεκσον νῆςον κίαθον, σὴν νῆςον σῶν 

Κολλτβάδψν, ὡρ δικαίψρ ἐκλήθη.  

Ἅγιοι,  ὡρ ὁ ὅςιορ Νήυψν ὁ Κοινοβιάπφηρ, ἱεποππεπεῖρ καὶ υιλάγιαι Μοπυαὶ 

ὡρ ὁ βιογπαυορ σοῦ ὁςίοτ Νικοδήμοτ καὶ παπαδελυὸρ Αὐσοῦ, ὁ ἱεπομόναφορ 

Εὐθύμιορ ὁ ἐπονομαζόμενορ «σατποτδᾶρ», ὁ υίλορ καὶ ςτνδιδάςκαλορ μὲ σὸν ὅςιο 

Ἀθανάςιο σὸν Πάπιο, ὁ ἱεποδιάκονορ Ἰψςὴυ ἐκ Φοτπνᾶ σῶν Ἀγπάυψν, οἱ 



παπαδελυοὶ ἱεπομόναφοι σοῦ ὁςίοτ Νικοδήμοτ, σέυανορ καὶ Νεόυτσορ οἱ 

ἐπονομαζόμενοι «κοτπσαῖοι» κ. ἄ. ἐςσόλιςαν μὲ σὴν ςεμνοππεπῆ καὶ ἱεποππεπῆ 

παποτςία σοτρ σὴν νῆςο κίαθο καὶ δὴ σὴν ςεβαςμίαν Μονὴν σοῦ θείοτ 

Εὐαγγελιςμοῦ, σὸ νέο Μοναςσήπι, ὅποτ διῆλθον μέπορ σοῦ βίοτ σψν ἤ σινέρ ἐξ 

αὐσῶν ἐκεῖ ἐπλήπψςαν πάςαρ σὰρ ἡμέπαρ σῆρ ἁγιουώσοτ ἐπιγείοτ ζψῆρ σψν.  

Ναί, δικαίψρ ὁ μακαπιςσὸρ Κψςσῆρ Μπαςσιᾶρ ἀναυέπει: «σὸ Δετσεπονόμιο 

διαβαζοτμε σὰ ἀκόλοτθα: ‘‘...Ἔςσι γὰπ ἡ γῆ, εἰρ ἥν είςποπεύει ἐκεῖ κληπονομῆςαι 

αὐσήν, οὐφ ὥςπεπ γῆ Αἰγύπσοτ’’, ἀλλὰ ‘‘γῆ, ἥν  ὁ Κύπιορ ὁ Θεόρ ςοτ ἐπιςκοπεῖσαι 

αὐσὴν διὰ πανσὸρ οἱ ὀυθαλμοὶ Κτπίοτ σοῦ Θεοῦ ςοτ ἐπ᾿ αὐσῆρ ἀπ᾿ ἀπφῆρ σοῦ 

ἐνιατσοῦ καὶ ἕψρ ςτνσελέιαρ σοῦ ἐνιατσοῦ’’. 

Ἔσςι κ’ ἡ κιάθορ δὲν εἶναι ‘‘ὥςπεπ γῆ Αἰγύπσοτ’’. Δηλαδὴ δὲν εἶναι οὔσ’ 

ὅπψρ ἡ Ἀθήνα, οὔσ᾿ ὅπψρ ἡ Ρώμη, οὔσε καθὼρ εἶναι ἡ Πόλη. Ἄν ἡ πθοδοξία εἶφε 

ςφεδιαςει σὸν ἀληθινό σηρ φάπση ππψσεύοτςα... οὐςιαςσικὴ σοῦ πθόδοξοτ 

λληνιςμοῦ ἐδῶ καὶ φίλια φπόνια, εἶναι σ᾿ Ἁγιονόπορ, ἔφονσαρ ςσὰ δεξιά σοτ σὴ 

Θεςςαλονίκη καὶ ςσ᾿ ἀπιςσεπά σοτ σὴ κιάθο. Αὐσὸ εἶναι σὸ ἡγεσικὸ πνετμασικό μαρ 

σπίπστφο» ( Κ. Μπαςσιᾶ,  Παπαδιαμάνσηρ) 

Γι᾿ αὐσὸ καὶ αὐσὴ ἡ ἱεπὰ νῆςορ κίαθορ οὐδέποσε, ὅςερ καὶ νὰ ςτμβοῦν ἐπὶ 

σοῦ υιλαγίοτ σόποτ σηρ «ἐπεμβάςειρ ἀξιοποιήςεψρ», εἶναι δτνασὸν νὰ μεσαποιηθεῖ 

ςὲ «κοςμοπολίσικο νηςί». Διόσι πάνσα εἶναι ὑπὸ σὴν ςκέπην καὶ πποςσαςίαν σῆρ 

υόποτ αὐσῆρ Κτπίαρ Θεοσόκοτ καὶ θεουποτπεῖσαι ἀγπύπνψρ καὶ ἀδιαλείπσψρ ἀπὸ 

σὴν πανςεβαςμιο καὶ παναγία  φοπεία σῶν θείψν Κολλτβάδψν. Εἰρ αἰῶναρ αἰώνψν. 

Διὰ νὰ εἶναι καὶ νὰ παπαμένει Νῆςορ Ἱεπὰ καὶ ἁγιοσπόυορ. Ἀμήν. 
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