Κοσμάς ο Αιτωλός
1714 - 1779
Ένας ήρωας του πνεύματος,
μία αγία μορφή,
που συγκλόνισε την σκλαβωμένη Ελλάδα
και την ξύπνησε από
έναν μακροχρόνιο πνευματικό λήθαργο.

Β ι ο γ ρ α φ ι κά
Γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δένδρο (κατ' άλλους στον Ταξιάρχη), της επαρχίας
Αποκούρου της Αιτωλίας. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας Σκόνδρας ή
Δημητρίου ή Ανυφαντής. Οι γονείς του ήταν υφαντήδες, ευσεβείς άνθρωποι, που
ξεκίνησαν από τα Γραμμενοχώρια της Ηπείρου και ήρθαν να εγκατασταθούν στην
ορεινή Τριχωνίδα γύρω στα 1700.
Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε από τον αδερφό του σε πολύ νεαρή ηλικία. Μια
δεκαετία διδασκόταν τη στοιχειώδη μόρφωση από τον ιεροδιάκονο Γεράσιμο Λύτσικα
στη Σιγδίτσα της Παρνασσίδας. Γύρω στα είκοσι «άρχισε να διδάσκεται τα γραμματικά,
υποκάτω εις τον ιεροδιάκονον Ανανίαν, τον καλούμενον Δερβισάνον». Δίδαξε ως
«υποδιδάσκαλος» στη Λομποτινά Ναυπακτίας και σε άλλα χωριά. Συμπλήρωσε τις
σπουδές του στη μονή Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά των Αγράφων. Επιθυμώντας
να λά6ει μιαν ανώτερη παιδεία πήγε στην Αθωνιάδα Σχολή (μονή Βατοπεδίου) γύρω
στο 1750, όπου είχε δασκάλους τον Παν. Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νεόφυτο
Καυσοκαλυβίτη και τον Νικ. Τζερτζούλη. Στο Άγιο Όρος επιδόθηκε στην άσκηση και τη
μελέτη της Αγίας Γραφής και των εκκλησιαστικών Πατέρων.
Έλαβε μια βαθιά εκκλησιαστική γνώση και μια επαρκή γενικότερη «θύραθεν» παιδεία.
Γνώριζε καλά Ελληνικά, έμαθε ξένες γλώσσες («Εβραϊκά, Τουρκικά, Φράγκικα») και
δείχνει κάποια άνεση στη χρήση και της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας.
Το 1759 έγινε μοναχός στη μονή Φιλοθέου. Τότε άλλαξε το κοσμικό του όνομα Κώνστας
με το μοναχικό Κοσμάς.

Η συνείδηση του χρέους έναντι
των συνανθρώπων – συμπατριωτών του
«Ακούοντας και εγώ, αδελφοί μου, τούτον
τον γλυκύτατον λόγον, όπου λέγει ο
Χριστός μας (δια στόματος του Παύλου),
να φροντίζωμεν και δια τους αδελφούς
μας, μ’ έτρωγεν εκείνος ο λόγος μέσα εις
την καρδίαν τόσους χρόνους, ωσάν το
σκουλήκι, όπου τρώγει το ξύλον... Όθεν
άφησα την ιδικήν μου προκοπήν, το ιδικόν
μου καλόν, και εβγήκα να περιπατώ από
τόπον εις τόπον και διδάσκω τους
αδελφούς μου».
Στα τέλη του 1760, πιθανότατα, πήγε στην
Κωνσταντινούπολη και έλαβε άδεια και
ευλογία του οικουμενικού πατριάρχη
Σωφρονίου Β', για να αρχίσει το
ιεραποστολικό του έργο, το οποίο συνέχισε
για μια περίπου εικοσαετία και το
επισφράγισε με το μαρτύριο του.

Π ρ ο β λ ή μ α τα το υ Έ θ ν ο υ ς π ο υ α πασ χόλ η σ α ν
το ν ά γ ι ο Κο σ μ ά
1.
2.
3.
4.
5.

Η απαιδευσία
Η αμάθεια του αγροτικού πληθυσμού
Ο αφελληνισμός με την εξάλειψη της ελληνικής γλώσσας
Η άμβλυνση της θρησκευτικής Πίστεως και Παραδόσεως
Η διείσδυση του αποικιοκρατικού εμπορίου στην οικονομία
της
Οθωμανικής
αυτοκρατορίας
(φεουδαλικό
σύστημα/τσιφλίκια/κοτζαμπάσηδες/κολλήγοι).

Ο ι π ε ρ ι ο δ ε ί ε ς το υ
Ο άγιος Κοσμάς με την ευλογία του Πατριάρχη Σεραφείμ Β΄ (και των
μετ’ αυτόν Σαμουήλ και Σψφρόνιου Β΄) πραγματοποίησε τέσσερις ή
κατ' άλλους τρεις περιοδείες, σε όλο τον ελλαδικό χώρο.
Περιόδευσε τα μέρη της Κωνσταντινούπολης, τη Θράκη, το Άγιο
Όρος, τη Στερεά Ελλάδα, την Αχαΐα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία,
την Ήπειρο, τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου, τμήμα της Σερβίας και
τη Βόρειο Ήπειρο, όπου υπήρχε ελληνικό στοιχείο. Σε όποιο μέρος
δίδασκε καρφωνόταν ένας ξύλινος σταυρός για να αποδεικνύει ότι
πέρασε από εκεί.
Κατά την αποστολική του περιοδεία ακολουθείτο από πολλούς
ιερείς οι οποίοι μιμούμενοι αυτόν διασκορπίζονταν στα χωριά
κηρύττοντας ή διαβάζοντας τους λόγους του.
Επειδή δε συνήθως έψεγε και κάκιζε τους άρχοντες των
κοινοτήτων που επισκεπτόταν για τις αυθαιρεσίες τους είχε
πολλούς εχθρούς.

Οι εχθροί του
Ο "Άγιος των σκλάβων", ο "Προφήτης του Γένους", είχε πολλούς που τον
λάτρευαν, πολλούς που τον ακολουθούσαν και τον πίστευαν, είχε όμως και
πολλούς εχθρούς που τον μισούσαν και ήθελαν το κακό του.
Εχθροί του, Τούρκοι αλλά και Έλληνες, ανώτεροι κληρικοί και
κοτζαμπάσηδες, των οποίων ο Κοσμάς στηλίτευε την προκλητική ζωή.
Βενετσιάνοι και Εβραίοι που αντιστρατευόταν στο έργο τους και πολεμούσε
τις ενέργειές τους, που γίνονταν σε βάρος του ανυπεράσπιστου ραγιά.
Ιδίως τους Εβραίους πολέμησε πολύ. Νεκρώθηκε η αγορά τους, γιατί οι
χριστιανοί με τα κηρύγματα του Πατροκοσμά δεν αγόραζαν πια απ’ αυτούς.
Το παζάρι από την Κυριακή που γινόταν μεταφέρθηκε οριστικά στο Σάββατο
και αυτό αναστάτωσε και δυσκόλευσε την οικονομία τους. Γι’ αυτό οι
Εβραίοι αποφάσισαν να τον θανατώσουν, διαθέτοντας μεγάλα ποσά και
δωροδοκώντας τον Κουρτ πασά του Μπερατιού, που διέταξε τη σύλληψή
του. Ο ίδιος ο Πατροκοσμάς γράφει στον αδελφό του Χρύσανθο, στις 2
Μαρτίου του 1779: «Δέκα χιλιάδες χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί.
Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσι και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον
θάνατόν μου και ένας όχι».

Το μ ε γ α λ ε ί ο τ η ς Κ υ ρ ι α κ ή ς η μ έ ρ α ς
Επήγεν ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και το γένος του. Ανέστη την τρίτην
ημέραν. Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην
και εις όλον τον κόσμον, φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδίαν των Εβραίων και μάλιστα του
διαβόλου. Δια τούτο και οι Εβραίοι δεν κατακαίονται άλλην ημέραν τόσον, ωσάν την Κυριακήν, οπού
ακούουν τον παπά μας να λέγη: «Ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Διότι εκείνο
οπού εσπούδαζον οι Εβραίοι να κάμουν δια να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού μας, εγύρισεν
εναντίον της κεφαλής των. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον
την Κυριακήν, οπού είνε η Ανάστασις του Χριστού μας. Διότι Κυριακήν ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός
της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Κυρικήν ημέραν μέλλει ο Κύρος να
αναστήση όλον τον κόσμον. Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας εξ ημέρας δια ταύτα τα μάταια,
γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακήν να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα
τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είνε τιμιωτέρα από
όλων τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας, ούτε να
εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν. Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είνε
αφορισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν, και ή σε
θανατώνει ο Θεός παράκαιρα, ή την γυναίκα σου, ή το παιδί σου, ή το ζώον σου ψοφά, ή άλλον κακό
σου κάμνει. Όθεν, αδελφοί μου, δια να μη πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ
σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είνε αφιερωμένη εις τον Θεόν. Εδώ πώς
πηγαίνετε, χριστιανοί μου; Την φυλάγετε την Κυριακήν; Αν είσθε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε
εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τι το κάμνετε; Άκουσε, παιδί μου, να το σμίγης όλο και να το
κάμνης επτά μερίδια και τα εξμερίδια κράτησέ τα δια τον εαυτόν σου, και το άλλο μερίδιο της
Κυριακής, αν θέλεις, δώσε το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς ή εις την εκκλησίαν, δια να ευλογήση ο
Θεός τα πράγματά σου. Και αν τύχη ανάγκη και θέλεις να πωλήσης πράγματα φαγώσιμα την
Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι την μαγαρίζει αλλά δώσε τα
ελεημοσύνην, δια να σας φυλάγη ο Θεός.

Ο ι Δ ι δ α χέ ς το υ
Το κήρυγμα του Πατροκοσμά και η διδασκαλία του
αποτυπώθηκαν στις περίφημες Διδαχές του, ο οποίες δείχνουν
την πατερικότητα και παραδοσιακότητά τους.
Το φιλολογικό πρόβλημα των Διδαχών εξέτασε εκτεταμένα ο
Ιωάννης Μενούνος στη διατριβή του*.
Κανένα αυτόγραφό του αγίου Κοσμά δεν σώζεται. Τα
κηρύγματά του καταγράφονταν από ακροατές του.

*Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού διδαχές. Φιλολογική
μελέτη -Κείμενα, εκδ. Τήνος, Αθήνα 1979.

Χειρόγραφη επιστολή του Αγίου Κοσμά

Α π ό σ τολο ς τ η ς ε λ λ ην ι κ ή ς πα ι δ ε ί α ς
Ο Πατροκοσμάς υπήρξε απόστολος όχι μόνο της Ορθόδοξης
πίστης, αλλά και της ελληνικής παιδείας.
Την παιδεία συνδύαζε με τον φωτισμό του ανθρώπου και γι’
αυτό θεωρούσε αμάρτημα την αδιαφορία απέναντί της:
«Αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε (=τα παιδιά) αγράμματα και
τυφλά, και μη μόνον φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη και
υποστατικά, και μετά τον θάνατο σας να τα τρων και να τα πίνουν
και να σας οπισολογούν (κατηγορούν; δυσφημούν;).
Καλύτερα να τα αφήσετε φτωχά και γραμματισμένα, παρά
πλούσια και αγράμματα».

Ο ι α γ ώ ν ε ς τ ο υ Π α τ ρ ο κο σ μ ά
γ ι α τ η ν π α ι δ ε ί α τ ο υ υ π ό δ ο υλ ο υ Γ έ ν ο υ ς
Η παιδεία όμως, που αυτός συνιστά, είναι η παιδεία του
Γένους, ελληνική. «Η Εκκλησία μας - λέγει - είναι εις την
ελληνικήν. Και αν δεν σπουδάσης τα Ελληνικά, δεν ημπορείς να
καταλάβης εκείνα που ομολογεί η Εκκλησία μας».
Για να περιορίσει και να εξαφανίσει από τους Έλληνες τη χρήση
του βλάχικου ή αρβανίτικου γλωσσικού ιδιώματος, θα φθάσει
σε σημείο να δηλώσει: «Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα,
υπόσχεται μέσα εις το σπίτι του να μη κουβεντιάζη Αρβανίτικα,
ας σηκωθή επάνω να μου είπη και να πάρω όλα του τα
αμαρτήματα εις τον λαιμόν μου από τον καιρόν όπου
εγεννήθηκε, έως τώρα,και να βάλω όλους τους χριστιανούς να
τον συγχωρέσουν...».

Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κά Σ χολ ε ί α
«- Έχετε σχολείον εδώ εις την χώραν σας να διαβάζουν τα παιδιά;
- Δεν έχωμεν, άγιε του Θεού.
- Να μαζευθήτε όλοι να κάμνετε ένα σχολείον καλόν, να βάλετε και
επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάνουν διδάσκαλον να μανθάνουν όλα τα
παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά. Διότι από το σχολείον μανθάνομεν τι
είνε ο Θεός, τι είνε η Αγία Τριάς, τι είνε οι Άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος,
κόλασις, αρετή, κακία, τι είνε ψυχή, σώμα κ.λ.π. Διότι χωρίς το σχολείον
περιπατούμεν εις το σκότος, από το σχολείον ανοίγει το μοναστήριον. Αν δεν
ήτο σχολείον, που ήθελα μάθει εγώ να σας διδάσκω;».
«Καλύτερα αδελφέ μου, να έχεις ελληνικό σχολείο στην χώρα σου, παρά να
έχεις βρύσες και ποτάμια, διότι οι βρύσες ποτίζουν το σώμα, τα δε σχολεία
ποτίζουν την ψυχή. Και ωσάν μάθεις το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται
άνθρωπος· το σχολείο ανοίγει τας Εκκλησίας, όλα τα παιδιά να μανθάνουν
ολίγα έστω, αλλά γερά γράμματα, ποτισμένα με το πνεύμα της Χριστιανικής
θρησκείας, που περικλείει μέσα της όλα τα αναγεννητικά στοιχεία».
Από μια επιστολή του προς τον αδελφό του Χρύσανθο μαθαίνουμε ότι
ταξίδεψε σε 30 επαρχίες, ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία και 200 δημοτικά.

Α π ό έ ν α ά ν δ ρ α κα ι μ ί α ν γ υ ν α ί κα ε γ ε ν ν ή θ η μ ε ν
κα ι ό λ ο ι ε ί μ ε θ α α δ ε λ φ ο ί
«Όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος από ένα πατέρα και από μίαν
μητέρα είναι και κατά τούτο είμασθεν όλοι αδελφοί, μόνον η πίστις
μάς χωρίζει.
- Είναι κανένας γύπτος, εδώ; Εσύ από ποιον είσαι παιδί μου;
Αποκρίσου.
- Από τον Αδάμ και από την Εύαν, άγιε τον Θεού.
- Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπήδες (=ευγενείς) δια αδελφόν;
- Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία μου και με περιγελούν.
- Άκουε, παιδί μου, συ οπού είσαι γύπτος, ωσάν είσαι βαπτισμένος
εις το όνομα της αγίας Τριάδος και φυλάγης τα προστάγματα του
Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε, και εγώ
οπού δεν είμαι γύπτος, ωσάν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την Κόλασιν
και καίομαι πάντοτε».

Ι σ ό τ ητα ά ν δ ρ α κα ι γ υ ν α ί κα ς
«Όταν έκαμεν ο Θεός τον άνδρα, γυναίκα εις τον κόσμον δεν ήτον.
Έκβαλεν ο πανάγαθος Θεός μίαν πλευράν από τον άνδρα και έκαμε
μίαν γυναίκα... Ισια την έκαμεν ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι
κατωτέραν. Έτσι και εσύ, Χριστιανέ, πρέπει να την χαίρεσαι την
γυναίκα σου και να την αγαπάς ωσάν σύντροφόν σου και να μην την
στοχάζεσαι ωσάν σκλάβαν σου. Διατί και αυτή πλάσμα Θεού είναι
ωσάν και εσύ. Τον Θεόν Πατέρα τον λέγεις και εσύ, Πατέρα τον Λέγει
και αυτή. Μίαν Πίστιν έχετε και οι δύο, ένα Βάπτισμα, ένα Ευαγγέλιον,
μίαν αγίαν Κοινωνίαν, έναν Παράδεισον έχετε να απολαύσετε. Δεν την
έχει ο Θεός κατώτερην από εσένα, δια τούτο δεν την έκαμεν από τα
ποδάρια, δια να μη την καταφρονά ο άνδρας, αλλ‘ ούτε πάλιν την
έκαμεν από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά αυτή τον άνδρα, αλλά
την έκαμεν από την πλευράν, ήγουν από την μέσην, δια να την έχη
σύντροφόν του και της εμφύσησε και ιδίαν ψυχήν, ωσάν και του
ανδρός, και ύστερα ωνόμασε τον άνδρα Αδάμ και την γυναίκα Εύα».

Ι ε ρ ό τ ητα το υ γ ά μ ο υ
«Ίσια την έκαμεν ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέρα. Εδώ πώς τας
έχετε τας γυναίκας, αδελφοί μου; [Απαντούν:] -Διά κατωτέρας. [Συνεχίζει ο
άγιος:] -Ανίσως, αδελφοί μου, και θέλετε να είσθε καλύτεροι οι άνδρες από τας
γυναίκας, πρέπει να κάμνετε και έργα καλύτερα από αυτάς. [...] Είμεθα άνδρες
και κάμνομεν χειρότερα»...
Με τη γέννηση του Χριστού από την Παναγία η γυναίκα «ξεπλήρωσε την πλευρά
που είχε δανεισθεί από τον άνδρα και του την εχρεωστούσε» (οπότε δεν ισχύει
το «επιχείρημα» ότι ο άντρας είναι ανώτερος λόγω της πλάσης της Εύας από την
πλευρά του Αδάμ). και συνεχίζει: «Πρέπει και συ, ω άνδρα, να μη μεταχειρίζεσαι
την γυναίκα σου ωσάν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη καθώς και
συ. Τόσον εσταυρώθηκεν ο Θεός δι' εσέ, όσον και δι' εκείνην. Δεν την έχει ο Θεός
κατωτέραν. Διά τούτο την έκαμεν από την μέσην του ανδρός, διά να είναι ο
άνδρας ωσάν την κεφαλήν και η γυναίκα το σώμα [ασώματος κεφαλή δεν ζει]...
«Εγεννήθη ο Κύριός μας από γυναίκα, διά να ευλογήσει την γυναίκα... Εγεννήθη
ο Κύριός μας από παρθένον, διά να προτιμήσει την παρθενίαν... Εγεννήθη ο
Κύριός μας από αρραβωνιασμένην, διά να ευλογήσει τον γάμον».

Γ ο ν ε ί ς κα ι πα ι δ ι ά
« Ένα δένδρο, ωσάν το κόψης, ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά, αμή ωσάν
ποτίζης την ρίζαν, στέκονται δροσερά τα κλωνάρια. Ομοίως είστενε και
οι γονείς ωσάν το δένδρο και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα,
οπού είστενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές,
ελεημοσύνες, με καλά έργα, φυλάγει ό Θεός τα παιδιά σας. Ωσάν
ξεραίνεστε οι γονείς με τες αμαρτίες, θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας
και σάς βάνει εις την κόλασιν μαζί τους.
Είναι μια μηλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τί πρέπει να
κατηγορήσωμε, τη μηλιά ή τα μήλα; Τη μηλιά. Λοιπόν κάμνετε καλά
εσείς οι γονείς, οπού είστενε η μηλιά, να γίνωνται και τα μήλα γλυκά.

Μέσα προς σωτηρίαν του Γένους
Πνευματικοί Πυρήνες
«Τώρα τι σας φαίνετε εύλογον να κάμωμεν; Έχω δύο λογισμούς. Ο ένας λογισμός μου
λέγει: φθάνουν αυτά οπού είπες εις τους χριστιανούς, και σήκω πρωί, πήγαινε και εις
άλλο μέρος να διδάξης. Ο άλλος λογισμός μου λέγει: Μη πηγαίνεις κάθισε να τους
ειπής και τα επίλοιπα και αύριον φεύγεις. Σεις τι λέγετε, να φύγω ή να καθήσω;
Να καθήσης, άγιε του Θεού.
Καλά, παιδιά μου, να καθήσω, αμή είνε καλά να δουλεύη ένας άνθρωπος το αμπέλι,
ή να βόσκη πρόβατα, και να μη φάγη εκ των καρπών του; Τώρα και εγώ εδώ οπού
ήλθα και κοπιάζω είνε καλόν να μη μου δώσητε ολίγην παρηγορίαν, πληρωμήν; Και τι
πληρωμήν θέλω εγώ; Χρήματα; Και τι να τα κάμω; Εγώ, με την χάριν του Θεού, μήτε
σακκούλα έχω, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο και το σκαμνί οπού έχω ιδικόν σας είνε, το
οποίον εικονίζει τον τάφον μου. ετούτος ο τάφος έχει την εξουσίαν να διδάξη
βασιλείς, πατριάρχας, ιεραρχείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας, νέους και γέροντας και
όλον τον κόσμον. Ανίσως και επεριπατούσα δια άσπρα, θα ήμουν τρελός και ανόητος
αμή τι είνε η πληρωμή μου; να καθήσετε από πέντε, δέκα, να συνομιλήτε αυτά τα
θεία νοήματα, να τα βάλετε μέσα εις την καρδίαν σας, δια να σας προξενήσουν την
αιώνιον ζωήν. Δεν είνε, αδελφοί μου, λόγοι ιδικοί μου όσα σας είπον, αλλά του
Αγίου Πνεύματος, από την Αγίαν Γραφήν. Αυτά οπού σας είπα το ίδιον είνε ωσάν να
κατέβη ο ίδιος ο Θεός να σας ειπή. Τώρα ανίσως και τα κάμνετε και τα βάλλετε εις
τον νουν σας, δεν με φαίνετε και εμέ τίποτε ο κόπος. Ει δε και δεν τα κάμνετε, φεύγω
λυπημένος, με τα δάκρυα στα μάτια».

Ο ο ρ α μ α τ ι σ μ ό ς το υ
Το κήρυγμα του, προϋποθέτοντας την ακαταστασία των καιρών, οδηγούσε σε μια
χριστοκεντρική κοινωνία, σε μια αταξική αδελφοποιία, μέσα στην ελευθερία και
τη δικαιοσύνη: «Να ζήσουν (οι άνθρωποι) -έλεγε- και εδώ καλά, ειρηνικά και
αγαπημένα, και μετά να πηγαίνουν εις τον παράδεισον να χαίρωνται πάντοτε».
Αδιανόητη ήταν γι' αυτόν μια Ελλάδα χωρίς Χριστό, χωρίς Ορθοδοξία.
Μιλούσε για το ρωμαίικο («αυτό μια μέρα θα γίνη ρωμαίικο»). Η ανάσταση του
Γένους προσανατολιζόταν στην Πόλη και την Ελληνορθόδοξη αυτοκρατορία της
Ρωμανίας. Αυτή την αποκατάσταση του Γένους υπαινίσσονταν και οι σπουδαίες
προφητείες του. Με υπονοούμενα και συμβολικές φράσεις, εξάλλου, προσπαθούσε
να εμπνεύσει στις ψυχές των υποδούλων τον πόθο της παλιγγενεσίας και να
συντηρήσει την ελπίδα για την έλευση του «ποθούμενου». Και ως μόνο μέσο γι'
αυτή την ενδυνάμωση της συλλογικής συνείδησης θεωρούσε την εμμονή στην
πίστη: «Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω, καν ο ουρανός να κατέβει κάτω, καν η
γη να ανέβει επάνω, και όλος ο κόσμος να χαλάση, σήμερον αύριον, να μη σας
μέλλει τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν· τα
πράγματα σας ας τα πάρουν, μη σας μέλλει. Δώσατε τα. Δεν είναι δικά σας. Ψυχή
και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση δεν ημπορεί να
σας τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημα σας. Αυτά τα δύο να τα
φυλάττετε, να μη τα χάσετε».

Η απήχηση του κηρύγματός του
Το κήρυγμα του Πατροκοσμά είχε τεράστια απήχηση στον λαό.
Σε κάθε τόπο, που επισκεπτόταν, προκαλούσε σεισμό στις συνειδήσεις,
συνοδευόμενο από μετάνοια. Εχθροί συμφιλιώνονταν, κλέπτες επέστρεφαν τα
κλοπιμαία, ληστές μεταβάλλονταν, πλούσιες γυναίκες πρόσφεραν τα χρυσάφια
τους για έργα φιλανθρωπίας κ.λπ. Κατά τον βιογράφο του Νικόδημο μοίρασε
συνολικά «υπέρ τα πεντακόσιας χιλιάδας σταυρούδια». Τις ομιλίες του
παρακολουθούσαν χιλιάδες (τουλάχιστον 6.000 ήταν οι ακροατές του στο χωριό
Μαύρο Μανδήλι κοντά στην Πρέβεζα κατά τον κατάσκοπο του Μαμωνά). Ακόμη
και σήμερα όλη η βορειοδυτική Ελλάδα διατηρεί τη μνήμη της παρουσίας του. Σε
πολλά μέρη της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, των Αγράφων και της Στερεάς άρχιζε
η επανάσταση με το δίστιχο: «Βοήθα μας, άγιε Γιώργη, και συ άγιε Κοσμά / να
πάρουμε την Πόλη και την Αγιά-Σοφιά».
Ιδιαίτερη εκτίμηση έτρεφε για τον άγιο ο διαβόητος Αλή πασάς των Ιωαννίνων, του
οποίου το μέλλον είχε προφητεύσει ο Κοσμάς. Γι' αυτό και ανήγειρε μεγαλοπρεπή
ναό στον τόπο της ταφής του αγίου. Διέταξε ακόμη να κατασκευάσουν αργυρά
θήκη για την κάρα του, την οποία πολλές φορές έφερε στα Γιάννινα, για να την
προσκυνήσει. Όταν κάποιοι τον χλεύασαν για την πράξη του αυτή, απάντησε με
οργή: «Φέρετε μου ένα μουσουλμάνο σαν κι αυτόν τον Χριστιανό και να του
φιλήσω και τα πόδια».

Θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ό ς κα ι π ρ ο φ ή τ η ς
Ο Πατροκοσμάς είχε και το χάρισμα της θαυματουργίας, ευρύτατα γνωστό στον
λαό, που είχε, έτσι, τη βεβαίωση του αγιοπνευματικού φωτισμού του. Δείγματα
της αγιότητας του ήταν και οι προφητείες του, πολλές από τις οποίες βρήκαν την
πραγμάτωση τους. Έλεγε λ.χ. «το ποθούμενο θα γίνη στην τρίτη γενεά. Θα το
δουν τα εγγόνια σας». Πράγματι, η γενεά του 1821 ήταν η τρίτη από την εποχή
του Κοσμά. «Πότε θαρθή το ποθούμενον»; Ηρώτησαν τον Άγιον εις Τσαραπλανά
της Ηπείρου. «Όταν σμίξουν αυτά», απήντησεν ο Άγιος δεικνύων δύο
δενδρύλλια. (Τα δενδρύλλια εμεγάλωσαν, επάχυναν και έσμιξαν το 1912).
«Το ποθούμενον θα έρθη όταν θαρθούν δύο πασχαλιές μαζί». (Πράγματι το 1912
οι εορτές Ευαγγελισμού και Πάσχα συνέπεσαν).
Ο λαός τον τιμούσε γι’ αυτό ως άγιο ήδη πριν από το μαρτύριο του, μετά το
οποίο του αποδίδονταν τιμές μάρτυρα της πίστεως. Αυτή την πράξη έλαβε υπ'
όψιν το οικουμενικό πατριαρχείο, το οποίο με πράξη του τον κατέταξε μεταξύ
των αγίων της Εκκλησίας, στις 20 Απριλίου 1961, υπογραμμίζοντας, ότι
«...ἅπασαν τήν πατρώαν γῆν διέδραμε, κηρύττων ἱεραποστολικώς τόν λόγον
τοῦ Θεοῦ, σχολεῖα πολλαχοῦ ἱδρύων, ἀσθενοῦντας θεραπεύων, τήν ἁγίαν
Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν κρατύνων, τύπον δέ ἑαυτόν ταπεινώσεως, αὐταπαρνήσεως,
ἀρετῆς καί ἐγκράτειας ἀναδείξας, ἕως οὗ καί τόν μαρτυρικόν ὑπέμεινε
θάνατον». Η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου, μέρα του μαρτυρίου του.

Το μ α ρ τ ύ ρ ι ό το υ

Οι Εβραίοι της Ηπείρου για να
απαλλαγούν από την πολεμικήν του τον
κατηγόρησαν στις τουρκικές αρχές ως
επαναστάτη, ταραξία, άνθρωπο των
Ρώσων και ότι «ένεκα τής συρροής τών
κατοίκων πρός αύτόν έχερσώθησαν αί
γαίαι καί δέν άπετίοντο οί φόροι πρός
βλάβην τοΰ Τουρκικού δημοσίου
ταμείου».
Οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και με το
πρόσχημα ότι θα τον οδηγήσουν στον
Κούρτ Πασά, πλάι στην όχθη ενός
ποταμού κοντά στο Κολικόντασι του
φανέρωσαν ότι είχαν διαταγή να τον
σκοτώσουν.
Ο Άγιος με χαρά δέχθηκε την απόφαση
και γονατιστός προσευχήθηκε στο Θεό
ευχαριστώντας Τον γιατί θα αξιωνόταν
να θυσιάσει για Εκείνον τη ζωή του.

Οι Τούρκοι κρέμασαν σε ένα
δέντρο τον Ιερομάρτυρα Άγιο
Κοσμά τον Αιτωλό στις 24
Αυγούστου 1779, στα εξήντα
πέντε του χρόνια! Κατόπιν,
έδεσαν στο τίμιο λείψανό του
μια βαριά πέτρα και το έριξαν
στο ποτάμι για να μη βρεθεί
ποτέ.
Εν τω μεταξύ έμαθαν οι
χριστιανοί το Μαρτύριο του
Αγίου και έσπευσαν να βρουν το
Άγιο λείψανό του.
Τρεις ημέρες είχαν περάσει
άκαρπες,
ώσπου
ω
του
θαύματος!

Ο εφημέριος της Εκκλησίας της
Υπεραγίας Θεοτόκου στο Κολικόντασι, ο
παπά - Μάρκος, μπαίνει στο βαρκάκι του
και κάνοντας με πίστη το σταυρό του,
αξιώνεται να δει το Άγιο λείψανο του
Πατροκοσμά να πλέει επάνω στο νερό
του ποταμού και να στέκεται όρθιο, σαν
να ήταν εν ζωή!!!
Αμέσως σπεύδει και αγκαλιάζει το τίμιο
μαρτυρικό σώμα του Αγίου μας να το
βάλει στη βάρκα του και καθώς το
σήκωνε έτρεξε πολύ το αίμα από το
ευλογημένο στόμα του, που τόσες και
τόσες στήριξε, ψυχές
αμέτρητες
ανακούφισε και προφήτευσε με τη Χάρη
του Αγίου Πνεύματος!

Η Μονή του αγίου Κοσμά χτίστηκε μεταξύ Αυγούστου 1813 και Ιουνίου 1814 από τον Αλή Πασά τον
Τεπελενλή, όταν αυτός περιέλαβε στο πασαλίκι του το Μπεράτι και την περιοχή του. Ο Αλής,
μπαίνοντας στο Μπεράτι, θυμήθηκε τον Πατρο-Κοσμά και κάλεσε τον Μητροπολίτη Βελεγράδων
Ιωάσαφ Β', τον οποίον πρόσταξε «να κάνει την ανακομιδήν του αγίου και να κτισθή και μοναστήριον
επ’ ονόματι του αγίου τιμώμενον, επειδή τον γνώρισε ως αληθή άνθρωπο του Θεού».

Ο τάφος του Αγίου βρίσκεται στη στην Ιερά
Μονή του Αγίου Κοσμά, βόρεια της
Απολλωνίας, στην ανατολική όχθη του Άψου
ποταμού, κοντά στο χωριό Κολικόντασι της
Μεγάλης Μουζακιάς. Απέχει μερικά χιλιόμετρα
από την πόλη Φίερι.
Τα λείψανα του αγίου φυλάσσονται στην
Αρχιεπισκοπή στα Τίρανα για λόγους
ασφαλείας. Είναι τοποθετημένα σε μια απλή
ξύλινη λάρνακα. Από το σκελετό των λειψάνων
λείπουν: Η κάρα, που κλάπηκε το 1917 από
αυστροουγγαρούς και πιθανόν βρίσκεται
σήμερα σε μουσείο της Βιέννης. Η κάτω γνάθος,
που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου
Άνδρου. Η κερκίδα της δεξιάς χειρός, που
βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Κονίτσης.
Επίσης μικρά τεμάχια από τα δάκτυλα χεριών
και ποδιών του αγίου βρίσκονται σε διάφορα
μέρη, όπως στα Γιάννινα, την Ιερά Μονή
Δουσίκου και άλλου.
Τελευταία (2 Ιουνίου 2010), ο Αλβανίας
Αναστάσιος δώρισε «τμήμα» του λειψάνου του
Αγίου στην Εκκλησία της Ελλάδας κι Αυτό
φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Ναό της
Αθήνας. Επίσης τμήμα λειψάνου, δόθηκε στη
Ιερά Μονή αγίου Κοσμά Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Πατήρ Κοσμάς ο Αιτωλός ανακηρύχθηκε επίσημα άγιος από το Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως στις 20 Απριλίου 1961 και η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου.

Ο Ά γ ιος Κοσ μά ς ε ίν α ι έ ν α ς, ίσ ως κα ι ο σ η μα ν τ ικότ ε ρ ος,
πρωτεργάτης της Επανάστασης του 1821
1.

Είναι εκπρόσωπος του Ελληνικού Διαφωτισμού: α) με τα σχολεία που
σύστησε, β) με την ελληνική γλώσσα που επέβαλε.
2. Είναι η μεγαλύτερη ιεραποστολική μορφή της νεώτερης
3. Ελλάδας, που ορθώθηκε ενάντια στον κίνδυνο και έσωσε το Χριστιανισμό
από το χείμαρρο του εξισλαμισμού.
4. Συνετέλεσε στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και
5. κοινωνικής ενότητας του Έθνους.
6. Έδωσε κουράγιο και ελπίδα στο υπόδουλο Έθνος με τις
7. προφητείες του για την απελευθέρωση, για το «ποθούμενο»,
8. όπως έλεγε συνήθως με διάκριση και σοφία.
9. Έσωσε τον Ελληνισμό από ολοκληρωτικό εξανδραποδισμό στα
10. βάθη της Ασίας.
11. Είναι ο σημαντικότερος πνευματικός συντελεστής του 21 και ο φλογερός
πρόδρομος του εθνεγέρτη Ρήγα Φεραίου.

Ἡ πατρίδα μου ἡ ψεύτικη, ἡ γήϊνος, ἡ ματαία, εἶναι ἀπό τοῦ
Ἁγίου Ἄρτης τήν ἐπαρχίαν, ἀπό τό Ἀπόκουρο (Μέγα Δένδρο).

Η είσοδος του σπιτιού του αγίου Κοσμά

Εδώ ήταν το πατρικό του σπίτι όπου γεννήθηκε ο άγιος Κοσμάς στο Μέγα Δένδρο Θέρμου

Το μικρό μουσείο στην αυλή του σπιτιού και
αριστερά η προτομή του αγίου Κοσμά

Το εσωτερικό του μουσείου

Μερικές από τις προφητείες του αγίου Κοσμά, στο εσωτερικό του μικρού μουσείου

Ο τάφος των γονέων του αγίου Κοσμά στο κοιμητήριο, απέναντι από το σπίτι τους

Το μοναστήρι του αγίου Κοσμά στο Μέγα Δένδρο

Το μοναστήρι του αγίου Κοσμά στο Μέγα Δένδρο

Το Ιερό Λείψανο του Αγίου

Εικόνα με στιγμιότυπα
από την ζωή του Αγίου Κοσμά Μέγα Δένδρο
Αιτωλοακαρνανίας

Στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα Θέρμου
λειτουργούσε «Κρυφό Σχολειό» από το οποίο έμαθε τα πρώτα
του γράμματα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός με δάσκαλο τον
Ιερομόναχο Προκόπιο Γιαννέλο.

Τα Κέρινα Ομοιώματα "Κρυφό Σχολειό" στην κρύπτη της Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής

