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Ο 'Α γιος Κοσμάς 

ο Αιτωλός σήμερα 
ι ~· r" 

Αναμφίβολα σήμερα όσο ποτέ όλλοτε, ο 

Ελληνισμός χρειάζεται να έχει το αίσθημα 

του ανήκεινπανίσχυρο. Δεν επιτρέπεται να 

αγνοήσει το προσκλητήριο του παρόντος, 

το οποlον είναι σε μια εγρήγορση για την 

πνευματική του αποστολή, που θα στε

ρεώσει την παρουσlα του σαν λαός. Τούτο 

μπορεί να γίνει σε μια διαρκή ανανέωση και 

οικεlωση της παράδρσης τc>u. 

Να αποβόλει τον αφηρημένο ατομικισμό, 

ο οποlος καταντά υποταγή στο απρόσωπο 

της μάζας. Να αναδυθεί μέσα από το 

πνεύμα ενός ζωντανού προσωπισμού, ανα

ζωογονημένος από τα διδάγματα της 

Ορθοδοξίας, που αυτά συνθέτουν τα κύρια 

χαρακτηριστικά του έθνους και τη φυσιο

γνωμική ιδιαιτερότητα της μοίρας του 

λαού μας. Αυτή είναι η απάντηση tου Ελλη

νισμού στην πρόσκληση του σήμερα, του 

ευρωπαϊκού υποκειμενισμού. 

b Ελληνισμός έχει αποστολή του, μέσα 
σ' ένα· διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και 

εκτρ.επόμενο στις ακροάσεις να βοηθήσει 

στην αποκατάσταση του ανθρώπινου 

μέτρου. Μέσα από το αθάνάtο πνεύμα των 

μεγάλων αγωνιστών του 1821 αλλά και 

όσων συνέβαλαν με το λόγο και με το καλα

μάρι τους στο να γίνει ο πόθος για ελευθε

ρία βlωμα και η ευλογημένη μέρα να έλθει 

κάποτε. Μετά από τον πρωτομάρτυρα Ρήγα 

Φεραlο, τον προφήτη της Μεγάλης Ιδέας 

του Γένους, προβάλλεται η μορφή του 

Πατροκοσμά, του αγιορείτη μοναχού. Με 

το φλογερό του κήρυγμα με την πέννα του 

και με το μαρτύριο του ενστάλαξε τον πόθο 

για ελευθερία στις ψυχές των νέων της 

εποχής του και στις ψυχές των υΠόδουλων 
ραγιάδων. 

Πιστός στο λόγιο του κυρίου «μηδείς το 

εαυτό ζητήτω αλλά το των πολλών» εγκα
ταλείπει τη μονή της μετανοίας του, Ίη 

Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους κι έρχεται να 

κηρύξει στο υπόδουλο Γένος, γιατί αυτό 

έπρεπε να ζήσει, να μην αφανιστεί. 

Πρώτον μέλημα του ήτο η αναζωογόνηση 

της εθνικής Παιδείαc και έπειτα η ψυχική 

σωτηρlα των «σκλαβωμένων» Ελλήνων. 

Δεν εννοείτο για τον Άγιο Κοσμά Έλληνας 

~Κaθολικός ή Προτεστάντης. Ορθόδοξος 

σημαίνει και "Ελληνας, ενώ "Ελληyας 

χωρίς να είναι Ορθόδοξος, είναι αποστά:rής 
επικίνδυνος για το Γένος. Είναι πρόβατο 

που ξέφυγε από τη μάνδρα του, χαμένq, 

Η φροντίδα του και η έγνοια του Πα1ίp()

κοσμά, επεκτείνετο και στην ανύψωση tης 

γυν_αίκας και ειδικότερα της ομαλής σι,ις~
γικηςζωής. 

Ο ·Α γιος Κοσμάς δεν μπορ ει και δεν έtvαι 
δυνατόν να συγκαταριθμηθε( με touς 
ευρωπα"fζοντες λογlους της εποχής ~.υ, 

ούτε βεβαίως και με άλλους εκκλησιΟΟτι
κούς άνδρες. t:ίναι κάτι άλλο, Πιο ψηλό 
και πιο σποuδα(ο που δίνiι στο έργο του 
μοναδική αξία και ιδιαιτερότητα. 

·Είναι ο φωτισμένος από το Θεό, ο ό111ε
σταλμένος Του για να σώσει το υπόδοtι~ο 

Γένος aπό τα δεινά εις τα οποία περιή~~. 
Ο δρόμος του Πατροκόσμά ήτο άλΧdς. 

Εκείνος του Σταυρού και από το Σtctupό 

στην Ανάσταση. Αυτό που εκφράζει η 

Ορθοδοξlα, αυτό που και ο ίδιος tζη'αε 
μέσα στην άσκηση τη μοναχική και tιrο
σμήθη με την αρετή της υψοποιού τanεί

νωσης. 

Από το πέρασμα του έμεινε μοναδίκδς 
καιανεπανάληπτος,εμπνευ~ς,εμψυ~ 
τής και προφήτης. Δεν χρει~ζετο οιh-ε 
βιβλlα ούτε δασκαλίκι; αλλά εγρήγορση και 
πνευματική αφύπνιση των υποδού~ν 
αδελφών του. · 
Με ταπείνωση πλησιάζει τον υtiόδΟ~ίο 

αδελφό του. Νιώθει και αισθάνεται αtιρρ.. 
τωλός: «Πρέπον και εύλογον αδελφοι μρυ 
να είχα και εγώ την καρδιά μου καθqpt\, 
ωσάν τους αγίους Αποστόλους, εδώ J'iόυ 
αξιώθηκα και ήλθα εις την ευλογημ4χην 
σας χώρα και σας απόλαυσα και με εδε~
ιι;ατε ως Απόστολον του Χριστού μας~ να 
έχω εκεινη την χάρην του παναγιοu πνiό
ματος, να ευλογήσω τη χώρα σας, ίJα 
δεν την έχω γιατί είμαι αρματωλός».(Δι
δαχή Α, 2, 3,). 
Λαός και Πατροκοσμάς είναι ένα , ~αι 

αδιαχώριστο. Πλησιάζει τον Χριστιανό της 
εποχής του, όχι σαν απόβλητο και κα'tα

φρονεμένο, αλλά σαν καλύτερον από#>ν 
ίδιον. Τον έστειλεν ο ίδιος ο Χριστός: :~Να 
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αν ίσως έχετε εμένα, ειδέ και δεν ο 'Α γιος Κοσμάς ηως 0 

τε, να σας φuλάγη να μην κάμετε και να ήτο εκείνος που 

φuτεύση και να ριζώση στην καρδιά σας την μέσα στους που δεν ή το 

πίστιν .... να σας αξιώση να περάσετε αηό το Φρά-yκο και έπειτα 0 

καλά ... εις αυτήν την ματαία ν ζωήν και μετά Ήθελε την 
ταύτα να πηγαίνετε εις τον Παρόδεισον, πνεύμα του Κυοίου» η \Ju•cισoa.tια 
εις την πατρίδα σας την αληθινήν, να χαί- ' ' ' Ορθοδοξία δεν είναι δυνατόν να 
ρεσθε και να εuφραίνεσθε, να δοξάζετε από τη Λατινική μό~ι·ον 
την Αγίαν Τριάδα .... δεν είστε aσεβείς, λλ 
αιρετικοί, άθεοι, αλλά είστε εuσεβείc ε. ηνική Ανατολή. Οι Βαυαροί και 

θόδ ξ χ ' τερα οι Δυτικόφρονες την εθ~(.Ο.. 
ορ ο οι, ριοτιανο! πιστεύετε και είστε -ρουσαν ξοφλημένη 
6αmισμένοι εις το όνομα του Πατρός και Φώτα μόνο αυτοί τα φέρνουν, 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είστε 
τέκνα και του Χριστοίι μας. Και Ο Άγιος Κοσμάς δίδασκε την nΊ'1•t"'!VHι~:τ••rn 

όχι μόνον δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, ελευθερία, την ελευθερία rιou 
αλλά μήτε τα ποδάρια να σας φιλήσω, διατl Ορθοδοξία, ο Σταυρός του 
ο καθένας από λόγου σας είναι τιμιώτερος νέα στο πλησίασμα προς το 
από όλον τον κόσμον", (Διδαχή Α, 3, 4). θέωση. Και αυτή την nκnλn(ιflnrrf" 

Γνώμονας των σκέψεων τοu οι αιώνιες Πατροκοσμάς όταν 
αλήθειες του ευαγγελίου, όπως τις εδίδαξε μό.θουvε γράμματα τα Ελληνόπουλα, 
και τις εβίωσε ο Χριστός. Δεν θέλει .. γρόσια μόθοuνε γρό.μματα που 
και όσπρα». Θέλει ένα πράγμα που .είναι εκκλησία: 
«τψιώτερον από όλον τον Ζητά 
τους αδελφούς του και τις αδελφές του να 

τους δέσει με την να τους βάλει εις 

τον Παράδεισον να χαίρονται πάντοτε και 

να μηv τους βάλει στην κόλαση να καίονται 

πάντοτε (Διδαχή Α,7). 

Οι της 

επαγγέλλονταν μια 

ελευθερία και ένα 

ποτισμένο από το δυτικό ουμανισμό και 

διαφωτισμό. Αλλότριο και προς τις 

παραδόσεις τοu Ελληνοχριστιανικού πολι .. 
τισμού. Οι αυτοί εκφρόζοντο και αrιό 

τον nατροκσσμά όταν ανεπιφύλακτα ετάσ·· 

σετο εναντίον της και ετάχθη εναν-

τίον κάθε ενώσεως με την Καθο-

λική εκκλησία και τοuς 

να 

οι και 

μπαίνανε οι ντόπιοι με τους 

Βαuαρούς με τα εηακόλοuθσ. Είναι 

η λευτεριά rιou τη 

νία στην ηθική 

δεν 

μάτια σας και να μάθετε 

μπορούν να 

εργασία σας και τον 

αναθεματίζω και τους 

κολασμένοι και τέκνα του 

αξίζουν την οργή σας.». 

Συνεχίζοντας λέει χαρακτηρ\Ο!Ίκά: 

«Αδελφοί μου πρέπει να ~,, 
παιδιά σας να ~ 
γράμματα. το 

Ελληνικό. Οι προγονοί μας, οι ΑpχQ!οι 

ληνες, ήκμασαν εις 

άλλοι λαοί μαθαίνουν 

κόσμιες τας 

τοπικές. 

Αντίθετα ο 

λογίους της 

τεριά πνευματική, 

τέλεια και ολοκληρωμένη, για 
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-------------·----------·· 
νου Γένους που ήτο και ο διακαής πόθος 

του. 

Παροτρύνοντας για !δρuση 

έλεγε: 

ι<Γην αγάπην. δεν -rηv 

παιδιά μου, να σrεp.εώvετε σχο

λε(α, διότι πόντα εις τα σχολεία, 

ται οι και και μαθαί

νουν η εστi Θεός, το τι είναι οι· Α γιοι· Αγγε

λοι, η είναι οι δαίμονες και το 

τι είναι η αρεη'ι των δικαίων». 

δι6η 

όπου και 

μα.θητοι.J ανθρώπου. φωτίζει ο ι']λιος 

την γην, όταν είναι ξαστεριά, και βλέπουν 

τα μάτια μακρι{ι, έτσι βλέπει ο νους τα μέλ

λοντα .... ". 
Αν και μοναχός ο Πατροκοσμός δεν 

μισογύνης. 

Πραγματοποιεί βήματα προς 

την κατεύθυνση της απελευθέρωσης και 

της εξύψωσης της γυναίκας, στην οποία 

δίδει τη θέση δίπλα στον Δεν πaρα

μελε\ να τη γυναίκα, το στυλο

βάτη της κοινωνίας αυτό τοu επέβαλ

λεν η ορθόδοξη συνείδησή του. 

Από τη μητέρα θα rφοέρχονταν οι αγωνι

στές της ελευθερίας και οι αναμοpφωτέ:ς 

του νεότερου ελληνισμού. Δεν έκανε 

τίποτε άλλο ο nατροκοσμάς παρά μόνον 

· αυτό που ο Χρισr6ς που τη 
γυναίκα ενιί1 ακόμα επί της γης .. Προσ-
πάθεια του η πνευματική ανόρθωση των 

συζύγων μετά αηό τον ηθικό που 

επήλθε ένεκα της μαύρης σκλα6ιάι~. Μέσα 

από την πνευματική αναγέννηση, θα 

πpοέρχετο η Ελλάδα 

φτερά τα τη<; τα 

ηαίιει από του να απευθύνεται και στον 

άνδρα και να νουθετεί τη γuvαi.,':! ηερισ

σότερο: 

«Δεν έδωσε ο τη γυναίκα δια πορ-

νε!αν ... nρέπει και εσύ, ω αδελφέ 

μου, να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου 

ωσάν σκλάβα, διότι του Θεού είναι 

και εκείνη και εσύ, τόσον 

Θηκεν δια σε ο Θεός, ωσάν και δια εκείνην ... 
Δεν -rηv έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέ

ραν από εσένα, δ1.α τοt:ιτο την έκαμε από τη 

του δια να είναι ο 

ωσάν βασιλεύς και η γυναίκα 

ωσάν η κεφαλή και ηγυνα{κα 
Α, 26}. 

του Πατροκοσμά 

του. Κάνει μια σει-

για σύριο για πάντα. Τα όσα 

οιιJα)(ες του, για τις συζυγικές u.!l."·v·~·<>; 
είναι το θεμέλιο του ιερού της 

οικογένειας, για ορθή κατανόηση καιερμη~ 

vεί.α, τα οποία κάποτε πρέπει να απασχο

λήσουν τους ειδικοι:ις ερευνητές. 

Κοσμάς είδε τις σχέσεις των 

μέσα από το πνεύμα του Χρισηcι~ 

νισμού. Η γυναίκα βρήκε την καταξίωση 

της και τη θέση της στην κοινωνία και στο 

σπίτι. Οι κατά καιρούς «αναμορφιιπές» 

στάθηκαν εχθρικοι απέναντι στη χρισrια~ 

νική αντίληψη και την οδήγησαν από -τον 

Πατριαρχικό bλοκληρωτισμό στον καπι~ 
ταλισμό και ουμανιστικό ολοκληρωτισμό 

και δεσποτισμό; που εκφράζεται στοίις 
μηχανισμούς παραγωγής και κατανάλωσης 

στους οποίους κάποιο απαραίτητο εξάρ
τημα αποη::λε[ και η 

ίΟ VI'>ΛU.OU.Hλt. 

ηνευματικό. μF;σα από τις 

πηγές της Ορθόδοξης 
πραγματικά ης βίωσε στο 'Α γιο 

Ερείινησε ·<τα βάθη της σοφίας» και 

β α σε "και περί ιερών και περί ασεtΙών. αιρε
τικών και αθέων». Όμως σ' ένα rφάγμα 
απέβλεπε, την Παλιγγενεσία, την 

ρία του Γένους. Θυσιάστηκε γι' 

μιμούμενος 

1\>':IV\!f'I\ITr!l!' ότι 0 

και 

«εις 

Τελείωση τοu δια του 

Αυτά τα 

τον κήπο των ανθέων του 
είναι μια μικρή ψηφίδα από 

της προσωπικότητας του, για να 

rον τιμήσουμε όχι με λόγια αλλά με t:!ίωμα 

της διδασκαλίας του. Η φωνή τοu επί" 
καφη σε κάljε εποχη όσοι. χρuνοt αν 

Η του 


