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Κοσμάς ο Αιτωλός: 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

Η 24η Αυγούστου είναι η ημέρα που έχει 
ορισθεί για ν' αρχίσει ο Ελληνοτουρκικός 

διόλpyος, για λύση του χρονίζοντος 
κυπριακού προβλήματος. 

Αυτό όλοι το γνωρίζουν. Εκείνο που, 

ίσως, Ό.γνοούν οι πιο πολλοί είναι ότι κατό 
την ημέρα αυτή, η Εκκλησία μας, εορτάζει 
και τιμό τη μνήμη του Μεγάλου Αγίου της, 
του ΙερΌποστόλου και Προφήτου και Εθνο
σωτήρα Κοσμά του Αιτωλού. Συμπληρώ

νονται την 24ην Αυγούστου 1988, 209 ολό
κληρα χρόvια από το μαρτυρικό του θάνα

το, Που τον επέβαλε η Οθωμανική Τυραν

νία κάι τοuρκική θηριωδία (1714-1779). 

Κατά. την ταπεινή μας γνώμη, το γένος 
αυ:τ~ δέν πρέπει να θεωρηθεί ούτε σύμ
mι.όgη, 0'ύτε τυχαίο: Τουναντίον είναι απο
τέ~εσμq της ευσπλαχνίας και φιλανθρω
πίας του Θεού, που τα οικονόμησε έτσι, 

ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να σταθούμε 

με προσοχή στην «σύμmωση» αυτή και να 

τη μελετήσουμε προσεκτικό. Να εμβαθύ

νουμε στις τόσες προφητείες του Κοσμά 

του Αιτωλού που αφορούν το έθνος μας και 

που μt τόση καταπληκτική ακρίβεια έχουν 
οι ,π{σ nολλές πραγματοποιηθεί. Πολλά 
ωψ'Sλιμα διδάγματα θα προκύψουν από τη 

μ&~η και εμβάθυνση αυτή. Κι ακόμη θα 

βdηΘήσουν για μια ασφαλή πορεία του 
Εθνικοu μας σκάφους, όταν αναγκαστικό 
τοό,το .θα περνά δια μέσου των Συμπληγά
δφv Βράχων της τουρκικής αδιαλλαξίας και 
του τοιιρκικού επεκτατισμού. 

Αγαθή Πρόνοια 

Σαν~ριστιανοί Ορδόδ.οξοι εμείς, αυτές 
τις.«Qυμrτώσεις» και τα «τυχαία» γεγονότα, 

Πιrο~όοιιμε. ακράδαντα ότι τα κυβερνά και 
τα ·κατευθύνει μονάχα η Πάνσοφη και 

αγαθή Πρόνοια: του Παντοδύναμου Θεού 
και όχι η .. τυφλή τύχη». Ο άνθρωπος, 

βέβαια έχει την απόλυτη ελευθερία να σκε

φθεί το κακό, και να το σχεδιάσει, αλλά δεν 

έχει την απαιτούμενη δύναμη να το πραγ

ματοποιήσει. Θα κάμει τόσο κακή ο άνθρω-

πος, όσο η Σοφή Πρόνοια του Θεοό θΌ. «εnι
τρέψει» ή θα «παραχωρήσει» να ν;tνει, yw 
να προκύψει στο τέλος ωφέλεια. . ~fφς 
αγαπώσι τον Θεόν ΠΑΝΤΑ σuνέρyεί '11ς 
αγαθόν» (Ρωμ. 8,28) βεβαιώνι:ι αιπ~ τρ 
Πνεύμα του Θεού δια του Αnοστόλ.οuflοό
λου. 

Προτού προχωρήσουμε στην ε~ 

των συμπερασμάτων μας αnό το «τυχαίο.~> 

τούτο γεγονός, θα πρέπει ~α να 

κάνουμε μια σύντομη, έστω αναφορ4,~'f 
κολοσσιαία και αγία αυτή προοωnιι~.:6't~;r, 
του Κοσμά του Αιτωλού. Θα.εκτ.ιμ~ε 

έτσι πιο πολύ και όπως αξίζ&ι τα~· 
του. Θα γίνουμε, πρέπει να γίνοuμc ~ 

κυνητές και περισσότερο μιμητ*=, • 
όποια θέση κοινωνική κι αν βριακQιμQ~ε1 
της ταπεινής και αγίας αυτής μ~ ιcι 

να θαυμάσουμε πολύ το τεράοiιο,το:~
πέρβλητο έργο της καταπλl'}κτ~ α~ 
μαρτυρικής προσωπικότητας. 

Η Εκκλησία μας, αλλά και το 'Etv"• 
ολόκληρο κατά την ημέρα αu:τή, yφ το 

ιεραποστολικό και κοινωνικο'Ι'U>λιτtκό:του 

έργο, για την έξοχη πνευματική,και~κή 
του δράση, δίκαια τον ανακήρuξι .~.Η .· 
ελληνική επανάσταση τον ~ •. •ν 
πατέρα της, γιατί αυτός την ey8νvηu,. 

την προετοίμασε. Πρώτος αυτός μΟηκ:rον 

Αρματωλισμό στην ιδέa της ane~ , 
σεως του έθνους, όσον και της t<tφU- · 
και τοu μαρτυρίου .... 

Μέτωπο φωτεινb 

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός είναt η αγία 
μορφή του ελληνικού έθνοu~, ΠO:Ut'\ 

Πρόνοια του Θεού τα οικοvδμησι tfm, 
ώστε να παρουσιασθεί τότε: <rfW·~ 
χώρο, μέσα στους σκοτεινοΊJς εΜι~ 
χρόνους της πολύχρονης δοuκ~~· . 
μετέωρο φωτεινό και υπέpλnϊJ$0:. ·ιcv 
κεραυνός μέσα στην σκοτεινιά τοu ~· 
νικού χειμώνα, που φωτίζει τον ορCςΘrfα 
του ελληνικού έθνους από μιαόκρητ-οu~ 
την άλλη, διασχίζει το σκοτάδι της (ψΟ. 
θειας, του εκβαρβαρισμού, και rφo.odat 
να δείξει σiο αποπροσανατολισμt\10'-~ · 



των Χριστιανών τον uληθιvό δρόμο του 

(που στην της σκλα

βιιlς πήγαινε οριστικί1 vα χί1σει), το δρόμο 

της αληΘινr1ς χριστιανικής πίστεως και του 

εθνικού λυτρωμού. 

* Η τυραννία στο αδούλωτο και 

αλύγιστο πνεύμα των σκλάβων γίνει 

αβάσταχτη. Οι τι:ιpαννοι ιJnόσχοvταν σ' 

αυτούς καλύτερη υπό τον όρον να 
τον εξισλαμισμό. Μέχρι νέα 

ΒαβυλιiJνος είχε σχεδιάσει το 

σατανικό μυαλό του Σουλτάνου Μουσταφά 
του Δ'. Είχε σκεφθεί δηλαδή να πάρει 

όλους τους Χριστιανούς της Ελλόδας και 

να τους με rαφέρει στα βάθη της Ασίας και 

στην Ελλάδα να άγριες 

φυλές, πιστεύοντας έτσι, ότι θα πετύχει 
ολοκληρωτικό ξεριζωμ6. Γι' αυτό πολύ 

κριτικοί, 

ότι αν έλιπε ο ΚοσμιΊς ο ~.ιτωλός, η Ελλάδα 
σήμερα θα ήταν ίσως, μια τουpκικfι επαρχ[α 

κι εμείς δεν θα είμαστε Έλληνες, αλλά 

-τούρκοι. 

Σ'την κρίσιμη αυτή εποχή για το έθνος 

των Ελλήνων πcφουσιι'lζεται ο ο 

Αιτωλός. Με τη φλόγα του ιεραποστόλου 

και τον ενθουσιασμό του μάρτυρος 

του Γένους των 

άλλος! Από όrιοu 

την σuνεi.δηση 

λαού με τους φλογεροί;ς 

πατριωτικούς του και τα ζωντανά 

και δυνατά θρησκευτικά του σ' 

ένα λαό, που στο πέρασμα του χρόνου 

ξέχασε σχεδόν την καταγωγή του και πολύ 

γνώριζε τη μεταξίι Χριστού 

και Μωάμεθ' Ί-Ιταν τόσο η σμό.θεια 

τους για την πίστη τους, ώmΈ: οι πιο πολλοί 

δεν ούτ~ να κάνουν το 
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με τη του με προορα-· 

ηκό και προφητικό χάρισμα, εις ηλικία 45 
ετcίJν εγκαταλείπει τη Μονή Φιλοθέου στο 

Άγιον Όρος, αφήνει τη γαλήνη της ασκητι-

του ζωής και οργώνει κυριολεκτικά για 

20 ασταμάτητα χρόνια την Ελλάδα, από την 
Πόλι ως το Μοριά και τη Βόρεια Ήπειρο και 

τα Νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελά

γους. 

Και ήταν πια καιρός, Ο υπόδουλος ελλη

νισμός για να ορθοποδήσει είχε τόση 

μεγάλη ανάγκη από εκείνη την προσφορό 

του. Κω ήταν τόσο μεγάλη, που αν το 

τεράστιο αυτό έργο του Κοσμά του Αιτω

λού μπει στην μια πλάστιγγα, και όλα τά 

ηρωικά κατορθώματα της Ελληνικής Επα

νάστασης στην άλλη, του Κοσμά το έργο θα 

βαραίσει. 

Λπό κάθε από κάθε χωριό που 

έφευγε και επειδή ήθελε να σταλάξει στη 

λα'ίκή ψυχή άσβεστη την ελπίδα της μελ· 

λοντικής απελευθερώσεως συχνά τόνΙζε: 

«Αυτό θα γίνη μια μέρα ρωμαϊκό (ελληνικό) 

και καλότυχος όποιος ζήσει σ' εκείνο το 

βασίλειο!» Άλλοτε εξεστόμιζε τη λέξη «ΠΟ· 

θούμενο», που εννούσε και πάλι την εθνική 

επανάσταση «το ποθούμενο θα γtνει 

τότε ... » κι άφηνε να υπονοείται ότι κάτι το 

πολύ σοβαρό και σπουδαίο αναμενόταν να 

γiνει στο μέλλον. 

Και με το ,,ποθούμενο» <φωμα'ίκό" 

γενεές γενεών οι σκλαβωμένοι 

ραγιάδες. «Θάρθει σίγουρα ... το' πε ο Άη· 
Κοσμάς», ήταν η μοναδική ζωντανή κραυγή 

των Ελλήνων. 

Τόση ήταν η πίστις των σκλαβωμένων 

Ελλήνων στον κατ' εξοχήν Άγιον των 

σκλάβων, ώστε η επανάσταση του εικο

σιένα στα πιο πολλά μέρη κηρύχθηκε με το 

στα χρόνια εκείνα της 

""Ι""Ι"'' με τούτο το τραγούδι. 

Άγιε Γιώργη κι εσύ Άγιε Κοσμά 

νςι πάρουμε την Πόλι και την Αγιά Σοφιά». 

Αλλ' ο Άγιος Κοσμάς διακρινόταν καιγια 

το προφητικό και θαυματουργικό του χό.pι
σμα. Οι προφητείες του αναφερόταν 

κυρίως στην απελευθέρωση του Γένους, 

και στις μελλοντικές εφευρέσεις της επι

Ενδεικηκά αναφέρουμε 

Κάποτε, προφήτεψε, ότι το μεγάλο 

όνειρο του ξεσηκωμού και της ελευθερίας 
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του Γένους, που 

καλοίισε «το ποθούμενο", «θα 

τρίτη γενεά θα το ιδούν τα εγγόνια" των 

ακροατωv του - όπως και έγινε, αφο(J η 

γενεά του 1821 ήταν η τρίτη γενιά από τη 
δική του. 

Στον · Ασσο της Κεφαληνιά.ς με 

καταπληκτική ακρίβεια χρόνου την απε

λευθέρωση της Επτανήσου. «Θάρθοuν οι 

κόκκινοι σκούφοι κι ύστερα οι Άγγλοι επί 

54 χρόνια και κατόποιν θα γίνει Ρωμα'ίκ6». 

Και πράγματι η προφητεία αυτή 

καταπληηκή επαλήθευση. Διότι ·"κόκκινοι 

σκούφοι» εννοούσε τους Γάλλους σΙpα

τιώτες, που κατα τους χρόνους του Μεγ. 

Ναηολέοvτος, τα που 

σαν στις κεφαλές των ι)οαv κόκκινα. Η 

Επτάνησος τότε, κατά την εποχή του 

Κοσμά, ανήκε στους Μετά απ' 

αυτούς εγκαταστάθηκαν οι ϊάλλοι και όταν 

την εγκατέλειψαν και αυτοί, οι 

γλοι το 1810, που ουσιαστικά την κατέλα
βαν, εκτός από την που παρε .. 
δόθη το 1815. Η Αγγλική κι;ριαρχία στην 
Επtάνησο 54 ι.)σα 

δηλ. είπε και ο 

σάρτηση της στην Ελλάδα 

Σε 

και η Μακεδονfα 

Τοuρκοuς κατά τους 

κούς Πολέμους του 1912. 
Πάσχα και ο 

συνέπεσαν μαζί! 

Στα Τσαραπλανά της όπου 

πήγε, rov «Πότε θα 'ρθr1 το προ· 

θούμεvον;» Τότε ο 

ένα παλούκι, το έβαλε στη 

δpou nou δίπλα του στο αλίί1νι του 

Τσάβολα και 

«Τότε θα 

το δένδρο 

Πράγματι το δένδρο 

δρuνε κι έκλεισε το παλοιiκι κατά ης 

αρχές του 1913, έτσι που 
των 

σώζεται ακόμη μέχρι σήμερα. Παραηλεύ

ρως του οι κάτοικοι των Τσαραπλαν<ίJV έκτι

σαν ωραίο Ναό στο 

Πλήθος είναι 

βλέψεις του Αγίου 
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εηιση)μης και της 

Έτσι 

την του αυτοκινήτου, του αερο· 

πλάνου, του τηλεφώνου κλπ. με τα 

λόγια: 

«Θα στον 

γα, να τρέχει από τον 

λαγό ν». (Ελέχθη στους Βοuλιαρόταις παρι..'1 

την Δερόπολιν και ομιλεί για το αυτοκίνητο 

κ.λ.rι) 

«Θα 'ρθη καιρός που θα ζωσθή ο 

με μια κλωση'j». στον Άσσο της 

Κεφαλληνίας και προφητεύει για τα 

δια των 

«Θα 'ρθη καιρός που οι άνθρωποι θα 

αη6 {:να σε 

σαν νάvαι σε ηλα'!νι'ι δωμάτια π.χ. από την 

Πόλι στη Ρωσία». (το 

«Θα δήτε να 

κω να 

Όσοι θα ζουν τότε 

τρέξουν στα και Θα φωνάζουν. 

Εβγάτε σεις οι πεΘαμένοι να μπούμε μεις οι 

ζωντανοί» αεροπλάνα, μάλιστα τα βομ· 

βαρδισηκά αεροπλάνα!) 

«Θα έλθει ποuθαδ~uΒΩνοuvτον 

που διαρκώς, ηιο 

εισχωρούν, κατακτούν και διευθίινουv τη 

«Θα βγουν που 

ο νους σας δεν 

Ειδικό. για την Ελλάδα και την ο 

αλλιΊ Θα 

Θα φύγουν, αλλά θα 

θουν πόλιν και θα φθάσουν έως τα 

~.~ο στην~~ 
κινη τοuς το 13 e_a 
σκοτωθε(, το Δλλο τρiτο θα βαπησθεl. ι.;σ.ι 

θα πι:':Ιει στην Κόκκ\Ίfl 
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Μηλιά». «Κόκκινη Μηλιά» νοείται η Μέκκα. 

Εκεί την τοποθετούν μερικοί. Άλλοι την 

βάζουν στα βάθη της Μικράς Ασίας. 

Τέλος ο Άγιος Κοσμάς προλέγει και αυτcΊ 

τα πολλής προσοχής άξια: 

«Στην Πόλι θα χυθεί αίμα που τριχρονί

ηκο δαμάλι θα πλέξει» και ότι «Πολλά θα 

συμβούν" οι πολιτείες θα καταντήσουν 

παράγκες». Τόσες δηλαδή καταστροφές 

θα γίνουν και τόσοι άνθρωποι θα σκοτω
θούν που. όπως λέει, «μετά τον πόλεμο οι 

άνθρωποι θα τρέχουν ώρα δρόμο για 

να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάνουν 

αδελφό». Και αυτά όπως τονίζει αλλού, 

«θάναι όγδοος που θα γίνουν. 

Δηλαδή κατά την όγδοη χιλιετηρίδα από 

κτίσεως (Η ϊραφή μας πληρο

φορεί ότι η ενανθρώπΙσις του Θεανθρώπου 

Χριστού έγινε 5500 χρόνια από τον Αδάμ 
και 2000 χρόνια μετά την του, 

δηλ. 7500 άρα στον όγδοο 

αιώνα ή στην όγδοη χιλιετηρίδα). 

τ.,.,,,,:ι: .. το έθνος 

Αυτή είναι με κάθε συντομ[α η 

πολύπλευρη του Αγίου 

Κοσμά και το απl.στεuτα εντυπωσιακό και 

τιτάνιο 'Αγως 

Κοσμc.ις είναι 

Ιεραποστόλους 

γένους, που στους 

χρόνους της oouΛ.r;ιu,c 

τη ψυχή του Γένους, τη 

θαλπωρή της Ορθόδοξης 

γαλοuχησαv με τα νάματα της 

Παιδείας, κω την προετοίμασαν για το 

μεγάλο 

Ακόμη ο 

μέvο όσο 

καταπληκτικές 

θα πραγματοποιηθοι:ιv. Εκείνο nou 
είναι τούτο: Πότε θα πραγματοποιηθούν; ~~ 

ζομένοu νέου 

όρους 

Κύριον: 

θα 


