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Ο ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...!!!
ΕΝΑ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ...!!!



ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
18ος αἰῶνας. Μιά περίοδος σκοτεινή! Μά μέσα σ’ αὐτό τό σκοτάδι ἀνδρώνεται ὁ

Νεώτερος Ἑλληνισμός. Ἀπό τήν κατώτερη βαθμίδα τῆς κοινωνικῆς καί πνευματικῆς ὑποστάσεως πού
βρισκόταν, ξαφνικά κι ἀπροσδόκητα, μέσα σέ ἑκατό χρόνια ξεπετιέται γεμᾶτος δύναμι κι αὐτοπεποίθησι!
Μά γιά νά γίνῃ τό ἀπίστευτο αὐτό θαῦμα, δηλαδή ὁ νεοελληνικός κόσμος σέ τόσο μικρό
διάστημα νά κατορθώσῃ ὄχι μονάχα τήν πνευματική καί οἰκονομική του ἀναγέννησι, μά
κι αὐτή τήν πολιτική λευτεριά του νά κατακτήσῃ, πόσες δυνάμεις δέν συνεργάσθηκαν;
Πόσες προσωπικότητες δέν δούλεψαν; Πόσοι δέν ἀγωνίσθηκαν; Πόσοι δέν θυσιάστηκαν;
Καί ἐπί κεφαλῆς τῆς μυστικῆς χορείας τῶν ἡρώων τούτων βρίσκεται ὁ   
μεγαλύτερος λαϊκός ἀναγεννητής! Εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖον οἱ Ἠπειρῶτες ἀκόμη καί
στά βαθειά τους γεράματα ἔλεγαν; «Τό σημαντικώτερο γεγονός τῆς ζωῆς τους
ἦταν πού μικρά παιδιά εἶδαν τόν Πατροκοσμᾶ καί ἀσπάσθηκαν τό χέρι του».
Ὁ δέ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἔλεγε: «Ἡ χάρις καί ἡ γλυκύτητα τῶν

λόγων του διόρθωνε πολύ τή συμπεριφορά τῶν Χριστιανῶν καί ἔφερνε μεγάλη
ὠφέλεια». Ἄς τόν γνωρίσουμε λίγο καλλίτερα κι ἐμεῖς σήμερα.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ:

Ὁ μικρόσωμος τοῦτος καλόγηρος, πού φύτρωσε σάν ταπεινό χορτάρι στά χώματα τῆς Αἰτωλίας,
γεννήθηκε τό 1714 στό μικρό χωριό τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, Μέγα Δένδρον, κι ἀνθοβόλησε στό
ἁγιασμένο βουνό τοῦ Ἄθωνα!
Ἀλλά, ἄς τά πάρουμε ἀπό τήν ἀρχή.
Ὁ μικρός Κώστας, δηλαδή ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, μέχρι τό εἰκοστό ἔτος τῆς ἡλικίας του εἶναι βοηθός
τοῦ πατέρα του, ἐργάζεται δίπλα του στά κτήματα. Ἕνας βαθύς, ὅμως, πόθος τόν συγκλονίζει. Θέλει νά
μορφωθῇ γιά νά μεταδώσῃ τήν γνῶσι στό ὑπόδουλο Ἑλληνικό Ἔθνος, πού λόγῳ τῆς πολυχρονίου
σκλαβιᾶς ἐπικρατοῦσε ἀγραμματοσύνη. Πίστευε, πώς μόνον μέ τή σωστή καί χριστιανική μόρφωσι οἱ
Ἕλληνες δέν θά ἐξαφανίζονταν σάν Ἔθνος.
Στά εἴκοσί του, ἐκεῖ στό χωριό του, παίρνει τήν μεγάλη ἀπόφασι. Μέ προσωπική του μελέτη
μαθαίνει τά πρῶτα γράμματα. Σιγά-σιγά ἀρχίζει νά διαβάζῃ! Τοῦ ἀρέσει! Κι ἀμέσως σκέπτεται τά
ἀδέλφια του! Θέλει καί οἱ ἄλλοι στόν τόπο του νά μάθουν νά διαβάζουν! Ἔτσι σέ λίγο τόν βλέπουμε
δάσκαλο σέ ἕνα χωριό. Τούς μαζεύει ὅλους ἤ στό νάρθηκα τῆς Ἐκκλησίας ἤ στή σκιά κάτω ἀπό τά
δένδρα καί τούς μαθαίνει γραφή κι ἀνάγνωσι. Καί τίς Κυριακές πηγαίνουν ὅλοι στήν Ἐκκλησία καί τούς
ἐξηγεῖ τό Εὐαγγέλιο!
Ὅμως νοιώθει πώς αὐτά πού ξέρει δέν εἶναι ἀρκετά. Ἔτσι πηγαίνει στό Ἅγιον Ὄρος γιά νά
συμπληρώσῃ, στήν Ἀθωνιάδα Σχολή κοντά σέ ὀνομαστούς δασκάλους, τίς σπουδές του. Παρακολουθεῖ
μαθήματα φιλολογίας, φιλοσοφίας καί φυσικῶν ἐπιστημῶν.
Τό 1759 λαμβάνει τό μοναχικό σχῆμα καί μονάζει στήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου. Ἐκεῖ, στήν ἡσυχία
τοῦ μοναστικοῦ του κελλιοῦ, ἐμβαθύνει στή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή του στό Μοναστῆρι
ἦταν: Ἀκολουθίες, ἄσκησις, νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή, παρθενία, ὑπακοή, ταπείνωσις, ......
Ἡ λαμπάδα πού φώτισε τό Γένος ἄναψε στό Ἅγιο Ὄρος, μέσα στή ζωή τῆς ἀσκήσεως, τῆς
ἀρετῆς καί τῆς μελέτης. Ὁ Πατροκοσμᾶς κάνει πραγματικότητα τό λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου. «Καθαρθῆναι πρῶτον καί εἶτα καθᾶραι, γενέσθαι φῶς καί φωτίσαι».
Γίνεται θ υ σ ί α γιά τούς ἄ λ λ ο υ ς .
Πόσο ὡραῖα, ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως περνοῦσε τίς ἡμέρες του στήν Μονήν ὁ Πατέρας
Κοσμᾶς! Ψαλμωδίες, ἀγρυπνίες, ἀνάγνωσις Γραφῶν καί Πατερικῶν βιβλίων, συνομιλίες μέ τούς ἁγίους
ἀδελφούς καί πατέρες. Μά τό σπουδαιότερο, τό σημαντικώτερο ὅλων ἦταν ἡ γλυκυτάτη συνομιλία... μέ
τόν Οὐράνιο Πατέρα... μέσῳ τῆς νοερᾶς προσευχῆς.
Ἦταν πράγματι ἕνα εὐχάριστο πνευματικό κλῖμα. Ὁ Πατροκοσμᾶς ὅμως δέν μποροῦσε νά
ἡσυχάσῃ. Μιά μυστική φωνή συνέχεια τοῦ ψιθύριζε. Κοσμᾶ τί κάθεσαι; Τό ἔθνος κινδυνεύει! Οἱ
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Ἕλληνες μένουν χωρίς λόγο! Χάνουν τήν πίστι τους! Γίνονται ὀθωμανοί! Ἀλλαξοπιστοῦν! Τά ἀδέλφια
σου... Κοσμᾶ... χάνονται κι ἐσύ κάθεσαι στήν ἡσυχία σου;
Μέσα του ἕνα δίλημμα: Νά μείνῃ ἤ νά φύγῃ; Ποιός θά τοῦ δώσῃ τή λύσι; Κοιτάζει γύρω του.
Ἡσυχία! Εἶναι μόνος! Τό μάτι του πέφτει στήν Ἁγία Γραφή! Τήν παίρνει,... τήν ἀνοίγει,.. καί νά... ἡ
λύσις εἶναι ἐκεῖ, μπροστά του: «Μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. ι΄ 24).
(Ἄς μή ζητᾶ ἐγωϊστικά κανείς ὅ,τι τοῦ ἀρέσει ἤ ὅ,τι τόν συμφέρει, ἀλλά ὁ καθένας ἄς ζητᾶ τό συμφέρον καί τήν πνευματική
ὠφέλεια τοῦ ἄλλου.) Κατάλαβε! Ὁ Θεός τόν εἶχε καλέσει.
Ἀμέσως ζητᾶ τήν συμβουλή τῶν πνευματικῶν του πατέρων, παίρνει τήν εὐλογία τους καί
πηγαίνει στό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ τότε Πατριάρχης, Σεραφείμ Β΄ ἐπιδοκιμάζει τό
σχέδιό του καί τοῦ δίνει εὐλογία καί τήν σχετική γραπτή ἄδεια κηρύγματος.
Ἔτσι, στήν κρισιμώτατη ἐκείνη ἐποχή γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος, ὀρθώνει τό ἀνάστημά του
ὁ μικρόσωμος αὐτός ρασοφόρος. Βγαίνει στόν ἀγῶνα χωρίς τεχνητά ὅπλα. Μέ ἕνα τριμμένο ράσο, ἕνα
σκαμνί, ἕνα ραβδί γιά τίς μακρινότατες ὁδοιπορίες του κι ἕνα Σταυρό. Διέθετε ὅμως δύο πανίσχυρα
πνευματικά ὅπλα: Γνῶσι καί ἀρετή! Ὅπλα δυνατά, πού δέν τά κράτησε γιά τή δική του δόξα, ἀλλά
τά ἔθεσε στήν ὑπηρεσία τῶν ἀδελφῶν του!

ΗΤΑΝ... ΕΝΑ ΦΩΣ ... ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ...!!!
Ὤ, πόσα ὀφείλει ἡ Πατρίδα μας στόν Ἅγιο τοῦτο ἄνδρα! Τό φῶς τῆς Ἁγίας ζωῆς του φώτισε τήν
Ρωμιοσύνη. Ἔσπειρε χωρίς τσιγκουνιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στίς παγωμένες καί πονεμένες ψυχές τῶν
ραγιάδων Χριστιανῶν καί τίς ἀναζωογόνησε.
Τό κήρυγμά του ἦταν πρωτότυπο στή
μέθοδο. Συνήθως μιλοῦσε στήν ὕπαιθρο. Ἔστηνε ἕνα
ξύλινο Σταυρό, ὁ ὁποῖος παρέμενε ἔκτοτε στόν τόπο
τοῦ κηρύγματος. Ἔπειτα ἀνέβαινε σ’ ἕνα σκαμνί πού
τό εἶχε πάντα μαζί του κι ἄρχιζε τήν διδασκαλία του.
Ἀφοῦ ἀνέπτυσσε τό θέμα, μετά συζητοῦσε μέ τούς
χωρικούς, γιά νά ἐμπεδωθῇ ἡ διδασκαλία του.
Ἔγραφε δέ, μέ τήν βοήθεια τῶν μαθητῶν του, (πολλοί
κληρικοί καί λαϊκοί τόν συνόδευαν στίς περιοδεῖες του καί
τόν βοηθοῦσαν), τά πορίσματα τῆς διδασκαλίας του σέ

χαρτί καί τά μοίραζε στούς ἀκροατές του... Ἀλλά κι
ὅταν ἔφευγε ἀπό τά χωριά, ὁ πατέρας Κοσμᾶς
ἐπικοινωνοῦσε μέ τούς χωρικούς μέ ἐπιστολές ἀπό τίς
ὁποῖες σώζονται πολλές.
Μιλοῦσε ἁπλᾶ, ὥστε νά τόν καταλαβαίνουν ὅλοι. Καί τό περιεχόμενο τῶν κηρυγμάτων του ἦταν
ποικίλο. Μαστίγωνε τήν τεμπελιά, τήν κλεψιά καί ἀνύψωνε τήν τίμια ἐργασία. Δίδαξε μέ τό δικό του
παράδειγμα τήν ταπείνωσι, τήν βάσι ὅλων τῶν ἀρετῶν.
Πολλά ἀπό τά παιδιά... ἦταν ἀβάπτιστα, διότι δέν εἶχαν κολυμβῆθρα, ἀλλά οὔτε καί παπᾶ.
Ἔπεισε τούς ραγιάδες νά κατασκευάσουν 4000 κολυμβῆθρες, γιά ἐκκλησίες πού δέν εἶχαν καί βάπτιζε
ὅπου περνοῦσε! Περιμάζεψε τά ὀρφανά ἀπό τούς δρόμους. Ἐλευθέρωσε πολλές γυναῖκες Χριστιανές
ἀπό τήν δούλεψι καί τά χαρέμια τῶν Τούρκων. Ἔσωσε πολλούς ἀπό τόν ἐξισλαμισμό.
Ἔντυσε
πτωχούς, γιάτρεψε ἀρρώστους μέ τήν θαυματουργική του δύναμι. Ἔφτιαχνε φάρμακα ἀπό βότανα καί
τά μοίραζε σέ Χριστιανούς καί Τούρκους. Καί τό σημαντικώτερο! Διέσωσε τήν Ἑλληνική γλῶσσα
καί στερέωσε τήν πίστι τῶν Χριστιανῶν! Πύρινα ἦταν τά κηρύγματά του γιά τήν ἀξία τῶν γραμμάτων
καί τήν ἀναγκαιότητα τῶν Ἐλληνικῶν Σχολείων. Ὑπολογίζονται σέ ἑκατοντάδες τά σχολεῖα πού ἵδρυσε,
βοηθῶντας ἔτσι στήν ἀνάστασιν τοῦ Γένους.
Ὅμως τούς δίδαξε καί πολλά ἄλλα. Τούς ἔμαθε νά ἀγαποῦν τά δένδρα, νά ὀργανώνουν τήν ζωή
τους, νά ἐμπορεύωνται οἱ ἴδιοι τά προϊόντα τους. Τέλος κατάφερε νά ἐπιβάλῃ τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς.
Οἱ Ἑβραῖοι, ὅμως, πού τήν Κυριακή ἔκαναν τά παζάρια τους, ἀντιδροῦν! Τόν συκοφαντοῦν
στόν Κούρτ Πασᾶ καί πληρώνουν κι ἀνθρώπους νά τόν σκοτώσουν!
Τόν συνέλαβαν... τήν ὥρα πού ἐκήρυττε σ’ ἕνα χωριό τῆς Ἠπείρου. Τόν ὡδήγησαν σ’ ἕνα
δάσος, κοντά στόν ποταμό Ἄψο κι ἐκεῖ τοῦ ἀνακοίνωσαν ὅτι ἡ ζωή του θά ἐτελείωνε. Μέ χαρά ἄκουσε
ὁ Ἅγιος τήν ἀπόφασί τους. Ἦταν εὐχή του καί προσευχή του... νά μαρτυρήσῃ γιά τόν Κύριο!
Ἔλεγε....! «Τόν Χριστόν μου παρακαλῶ νά χύσω κι ἐγώ τό αἷμα μου διά τήν ἀγάπην Του»!
Ἦταν ἡ 24η Αὐγούστου τοῦ 1779 τότε, πού οἱ δήμιοι τοῦ πέρασαν τό σχοινί τοῦ μαρτυρίου στό λαιμό.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Ἄν μᾶς ζητοῦσαν μέ μία μόνο φρᾶσι νά ποῦμε τί ἦταν ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τί θά λέγαμε; (...)
Ὁ ἐργάτης τοῦ Θεοῦ! Κι ἦταν...! Πάντοτε ὁ Θεός σέ δύσκολες ἐποχές, σέ καιρούς ἠθικῆς κρίσις,
καλοῦσε μέ θαυμαστό τρόπο τούς ἐργάτες του καί τούς ἀνέθετε τό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ του.
Σέ μιά τέτοια κρισιμότατη ἐποχή γιά τό Γένος μας, κάλεσε καί τόν Πατροκοσμᾶ. Τοῦ ἔδωσε πρῶτα τήν
ἐσωτερική κλῆσι,.... τοῦ ἄναψε ζωντανή τήν φλόγα γι’ αὐτό τό ἔργο κι ἔπειτα τόν ἐ κ ά λ ε σ ε.

Μέ ποιόν τρόπο;(...)
Μέ τρόπο θαυμαστό! Τοῦ τό φανέρωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Μιά μέρα, τούς δύσκολους ἐκείνους χρόνους γιά
τήν Πατρίδα ὁ Κοσμᾶς, ὁ καλόγηρος τῆς Γραφῆς, ἄνοιξε τήν Ἁγία Γραφή γιά νά ἀκούσῃ τήν φωνή τοῦ
Θεοῦ... νά τοῦ πῇ, τί νά κάνῃ. Καί ποῦ ἔπεσε τό μάτι του; «Μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ
ἑτέρου ἕκαστος». Ἀμέσως κατάλαβε. Ὁ Θεός τοῦ εἶχε μιλήσει! Δέν χάνει καιρό, παίρνει εὐλογία κι
ἀρχίζει τό ἔργο πού τοῦ ἀνατέθηκε.

Τί ἦταν ἐκεῖνο πού ἔκανε ἕνα χωριατόπουλο νά γίνῃ ἕνας τόσο μεγάλος ἐθνικός ἀπόστολος;
 Ἡ φλογερή πίστις του πρός τόν Χριστό: Τόν «γλυκύτατο αὐθέντη» ὅπως τόν ὀνομάζει!
 Κι ἡ μεγάλη του ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα.

Πῶς θά χαρακτηρίζαμε τήν δρᾶσι τοῦ Ἁγίου ; (...)
Ἀ π ο σ τ ο λ ι κ ή ! Βάδισε στ’ ἀχνάρια τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου, τοῦ Παύλου. Πειθαρχικός στήν
τολμηρή προτροπή ἐκείνου: «Μιμηταί μου γίνεσθε καθώς κἀγώ Χριστοῦ». Μέ ἀφάνταστο ζῆλο καί
ἀκαταμάχητο φρόνημα ὁ π. Κοσμᾶς ἐπραγματοποίησε 4 περιοδεῖες σ’ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα. Ἐπί 19
χρόνια, ἀπό τό 1760-1779 ὤργωνε κι ἔσπερνε τόν εὐαγγελικό σπόρο στή χέρσα γῆ τῆς Ἑλλάδος, πού
εἶχε γεμίσει ἀγκάθια καί τριβόλια. Ἡ προσφορά του... στήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό... ἀνεκτίμητη!

Tί ζητάει ἀπό ἐμᾶς ὁ Ἐθνομάρτυρας Κοσμᾶς;
Νά μή χάσουμε τήν ψυχή μας. Νά μή προδώσουμε τόν Χριστό. Νά μή φύγουμε ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ἐμεῖς πῶς θά τιμήσουμε τόν ἄξιο αὐτόν διάκονο τοῦ Κυρίου; (...)
Σωστά! Ὁ πόθος τοῦ Ἁγίου ἦταν: Νά γίνῃ ἡ πατρίδα μας κατοικία τοῦ Χριστοῦ μας. Στήν ἐποχή
μας εἶναι ἀπαραίτητο ὁ πόθος του νά γίνῃ καί δικός μας! Σήμερα,  πού κυριαρχοῦν ἡ ὑλιστική
νοοτροπία, ἡ ὑποτίμησις τῶν ἀξιῶν καί ἡ δειλία,  πού λείπει τό θάρρος τῆς ὁμολογίας τῆς ταυτότητάς
μας,  πού οἱ ποικίλες ἀντίχριστες καί ἀνθελληνικές σειρῆνες μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, εἶναι ἀνάγκη
ἐπιτακτική ἡ στροφή στά πρότυπα μεγαλείου καί ἀρετῆς, πού διαθέτει τό Γένος μας. Ἡ ἐπιστροφή καί
ὁ ἀναβαπτισμός στήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοσί μας εἶναι τό ζητούμενο τῶν καιρῶν μας ὄχι μόνον γιά
ἐπιβίωσι, ἀλλά γιά πραγματική ζωή. Μᾶς χρειάζεται Φῶς, Ἑλλάδα, Χριστός, ὅπως ἀκριβῶς δίδαξε ὁ
Πατροκοσμᾶς παντοῦ, ὅπου κι ἄν πέρασε. Νά στέκεται ὁ Ἕλληνας ψηλά. Νά μήν
ὑποδουλώνεται σέ καμμία τυραννία. Νά μήν ἀνταλλάσσῃ μέ τίποτα τήν Ὀρθοδοξία καί τήν
Ἑλλάδα.
Ἅγιε Κοσμᾶ, πρέσβευε νά ἀκολουθοῦμε τά βήματά σου, γιά νά γίνῃ



ΣΥΝΘΗΜΑ:

«Ἡ Ἑλλάδα κατοικία τοῦ Χριστοῦ!».

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καί Προφῆτες, Ἱεράρχες, Ὅσιοι καί Δίκαιοι, σεῖς πού τελειώσατε τόν
καλόν ἀγῶνα καί διατηρήσατε τήν πίστι, ἔχοντας θάρρος καί παρρησία στό Σωτῆρα Χριστό, σᾶς
παρακαλοῦμε νά τόν ἱκετεύετε γιά μᾶς καί τήν σωτηρία μας. Ἀμήν».
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Πηγές Ζωῆς, (Βοήθ, Ἀποστολικῆς Διακονίας), Δυνατοί ἐν ἔργῳ καί λόγῳ, (Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ.
Ἀεράκη), Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (Μητρ. Φλωρίνης). ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Ἡ Δρᾶσις μας, Λυδία.
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