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Μήνυμα  
στὸν ἄνθρωπο τῆς τρίτης χιλιετίας 

μὲ βάση τὴν διδασκαλία  
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 

Πρωτοπρ. Γεωργίου Χρ. Εὐθυμίου 
Ἐπικούρου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 

τοῦ Ε.Κ.Π.Α.

Συμπληρώθηκαν δύο χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τὴν 
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τότε, ποὺ «Ὁ 

Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς ἀληθινὸς καὶ 
ζωὴ τῶν ἀπάντων» (Α1, σ. 116)1, ὁ Κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χριστός, ἔγινε ἄνθρωπος τέλειος «ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου». 

1. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο παραπέμπομε στὶς Διδαχὲς τοῦ 
ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅπως αὐτὲς δυμοσιεύωνται στὴν 
ἐργασία τοῦ Ἰω. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Διδαχές 
(καὶ βιογραφία), Ἀθήνα «Τῆνος», 1979. 
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Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐσαρκώθη, «ὅτε ἦλθε τὸ 
πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. 4,4) γιὰ νὰ σώση τὸν 
πεπτωκότα ἄνθρωπο, τὸν ἀποκαταστήση εἰς τὸ 
«ἀρχαῖον κάλλος», τοῦ ἀνοίξη τὸν κεκλεισμένο 
Παράδεισο καὶ τὸν ἀξιώση νὰ πραγματώση τὸν 
λόγο τῆς ὑπάρξεώς του, δηλαδή, τὸν ἁγιασμὸ καὶ 
τὴν θέωση. 

Ὅπως σημειώνη χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος 
Ἀθανάσιος ὁ Μέγας «Αὐτός (ὁ Χριστός) ἐνην
θρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»2. 

Ὁ Θεάνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ 
ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» ( Ἰω. 14,6), «χθὲς καὶ σήμε
ρον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» ( Ἑβρ. 13,8), 
κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς παρουσίαν του ἐφανέρωσε τὴν 
ἀλήθεια γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν σημασία 
τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου πρὸς Αὐτόν. Ἀπ’ 
αὐτὴ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν σχέση εἶχε ἀποξενωθεῖ 
ὁ ἄνθρωπος, ποὺ σκοτισμένος ἀπὸ τὴν προπατο
ρικὴ ἁμαρτία, ρίζα τῶν λοιπῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴν 
ἀμετανοησία τῶν πρωτοπλάστων καὶ τοῦ γένους 
των (πρβλ. Ρωμ. 5,19), κατοικοῦσε «ἐν χώρᾳ καὶ 

2. Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου καὶ τῆς 
διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας Αὐτοῦ, P.G., 25, 192.
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σκιᾷ θανάτου» ( Ἡσ. 9,1), ὑποχείριος τοῦ δια
βόλου, τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 

Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
μᾶς ἐγνώρισε τὸν Πατέρα, τὸν ὁποῖον οὐδεὶς 
«ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾦ ἐὰν βούληται 
αὐτὸς ἀποκαλύψαι» (Ματθ. 11, 27) καὶ πρὸς τὸν 
ὁποῖον «οὐδεὶς ἔρχεται εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ (διὰ Ἰη
σοῦ Χριστοῦ)» ( Ἰω. 14,6). Μᾶς ἐγνώρισε καὶ τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸν Παράκλητο, «τὸ Πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται» 
( Ἰω. 15,26). Τοῦτο «ἔπεμψε ὑμῖν παρὰ τοῦ Πα
τρός» ( Ἰω. 15,26) κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκο
στῆς, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήση «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθει
αν» ( Ἰω. 16,13). 

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, μὲ τὴν ἐπι
φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ κήρυγμα τῶν 
Ἀποστόλων καὶ τὴν βάπτιση τῶν πρώτων τριῶν 
χιλιάδων χριστιανῶν (Πράξ. 2,41), φανερώνε
ται δημοσίως ἐπὶ τῆς Γῆς ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ 
καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ 
σῶμα, ποὺ ἔχει κεφαλὴ τὸν Χριστό (Κολ. 1, 18, 24, 
Ἐφεσ. 1, 22, 23 κ.ἄ.). Αὐτὴ ἐμπνεομένη καὶ καθο
δηγουμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα συνεχίζει τὸ σω
τήριον ἔργο τοῦ Χριστοῦ διὰ μέσου τῶν αἰώνων. 
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Προσλαμβάνει, θεραπεύει καὶ σώζει ὅλους ἐκεί
νους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀνταποκρινόμενοι 
ἐ λευθέρως στὴν κλήση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐγ
κεντρίζονται διὰ τοῦ Βαπτίσματος εἰς αὐτήν, με
τέχουν τῆς ζωῆς τοῦ Σώματος μὲ τὴν συμμετοχὴ 
στὰ Μυστήρια καὶ γίνονται ἔτσι κοινωνοὶ τῆς σω
τηρίας, ποὺ ἀπορρέει ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν ἀπο
λύτρωση τὴν «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» καὶ χορηγεῖται 
δωρεὰν σὲ ὅλους ὅσους θέλουν καὶ ζητοῦν αὐτήν 
(πρβλ. Ρωμ. 3,24, Πράξ. 4,12). 

Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ Εὐαγ
γέλιον, τὸ χαρμόσυνο μήνυμα γιὰ τὸν πεπτωκότα 
ἄνθρωπο, οἱ «ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται 
γενόμενοι τοῦ Λόγου» (Λουκ. 1,2), οἱ Ἀπόστολοι, 
ἔλαβαν ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Χριστό, μὲ τὸ «πορευθέν
τες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. 28,19), 
νὰ τὴν καταστήσουν γνωστὴ στὰ πέρατα τοῦ κό
σμου. Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπετέλεσαν εἰς τὸ ἀκέραιον 
οἱ Ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι ἐγένοντο μάρτυρες τῆς 
ἀληθείας «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1,8), 
ἐπισφραγίσαντες τὴν μαρτυρία τους αὐτὴ μὲ τὸ 
ἴδιο τοὺς τὸ αἷμα. Αὐτοὶ δὲν ἐδίδασκαν δικές τους 
δοξασίες ἢ «ἐντάλματα ἀνθρώπων» ( Ἡσ. 29,13), 
ἀλλὰ «ὃ ἣν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἑωράκασι, ἀκηκόασι καὶ 
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αἱ χεῖρες αὐτῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου, δη
λαδή, τῆς ζωῆς» (Α΄ Ἰω. 1,1). 

Οἱ Ἀπόστολοι, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἀνταποκρί
νονταν στὸ κήρυγμά τους καὶ ἐβαπτίζοντο, ἵδρυαν 
τὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες. Ἐξέλεγαν, φωτιζόμε
νοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀπὸ τοὺς πιστεύοντες, 
καὶ χειροτονοῦσαν ἄνδρες (πρβλ. Πράξ. 20,28)3 
πλήρεις «πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου» (Πράξ. 
6,5), «οἵτινες ἱκανοὶ ἦσαν καὶ ἑτέρους διδάξαι» 
(Β΄ Τιμ. 2,2). Πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν χειροτονία 
παρέδιδαν τὴν παρακαταθήκη τῆς πίστεως, τὴν 
ἀποστολικὴ διδαχή, τὴν ὁποίαν οἱ χειροτονού
μενοι ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι εἶχαν 
ὑποχρέωση νὰ διαφυλάξουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, 
ἀσινῆ καὶ ἀλώβητον καὶ νὰ τὴν μεταδώσουν διὰ 
τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς στοὺς ἐπιγενομένους. 

Τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς, ἄρα καὶ τῆς διδα
χῆς, παύουν νὰ μετέχουν ὅσοι περιπίπτουν στὴν 
αἵρεση καὶ τὸ σχίσμα, ποὺ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀπο

3. Ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ Ρώμης γράφει, ὅτι «κατὰ χώρας καὶ 
πόλεις κηρύσσοντες (οἱ Ἀπόστολοι), καθέσταναν τὰς ἀπαρ
χὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι, εἰς ἐπισκόπους καὶ 
διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύειν», Ἐπιστολὴ πρὸς Κο
ρινθίους Α΄, P.G. 1, 2923.
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κόπτουν ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλη
σίας καὶ στεροῦνται ἔτσι τῆς θείας Χάριτος καὶ 
τῆς σωτηρίας. Τοῦτο διακηρύσσει κατὰ κλασσικὸ 
τρόπο ὁ ἅγιος Κυπριανὸς μὲ τὴν ἔκφραση «Extra 
ecclesiam salus non est»4. 

Ἔτσι πορεύθηκε ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὶς δύο χιλιε
τίες ποὺ πέρασαν. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ συνεχί
ση νὰ πορεύεται κατὰ τὴν τρίτη χιλιετία καὶ μέχρι 
συντελείας τῶν αἰώνων, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι «ὁ 
Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας»5. Κατὰ 
τὴν διαδρομή της μέσα στὸν χρόνο θὰ κηρύσ
ση σταθερὰ «Χριστὸν ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορ. 
1,23) καὶ ἀναστάντα. Θὰ καλῆ ὅλους ἀνεξαιρέτως 
τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐγκεντρισθοῦν εἰς αὐτὴν γιὰ 
νὰ σωθοῦν, «τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον καὶ ἀθεράπευ
τον»6, κατὰ τὴν βούληση τοῦ θείου αὐτῆς Δομήτο
ρος, «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. 2,4). 

Θὰ συνεχίση ἡ  Ἐκκλησία νὰ πορεύεται, νὰ ἐπι

4. Epist. 73, 1123, P.L. 3, 1169
5. Πρβλ. Ἰω. Καρμίρη, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία, Ἀθῆ

ναι 1973, σ. 169. 
6. Γρηγ. Θεολόγου, Ἐπιστολὴ 101, Πρὸς Κληδόνιον πρε

σβύτερον κατὰ Ἀπολλιναρίου, P.G. 37, 181. 
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τελῆ τὸ σωτήριο ἔργο της, νὰ διδάσκη τὴν ἅπαξ 
παραδοθεῖσα ἀλήθεια, καθότι αὐτὴ εἶναι «στῦλος 
καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. 3,15), μα
κριὰ ἀπὸ κοσμικοὺς νεωτερισμοὺς καὶ ἐκσυγχρο
νισμούς. Θὰ προσλαμβάνη καὶ ἐξαγιάζη κάθε ἀν
θρώπινο ἔργο καὶ ἐπίτευγμα, ποὺ θὰ προσφέρεται 
μὲ εὐχαριστία στὸν Θεό. Ὅπως καὶ θὰ ἀπορρίπτη 
τὶς αὐτόνομες ἀνθρώπινες δοξασίες, παραδόσεις, 
«τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς 
ψευδωνύμου γνώσεως» (Α΄ Τιμ. 6,20), τὶς παντο
ειδεῖς πλάνες τῶν «τέκνων τοῦ διαβόλου» (Α2, 
σ. 168), ποὺ «περιάγουν τὴν θάλασσαν καὶ τὴν 
ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον» (Ματθ. 23,15), 
«πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. 3,13) καὶ 
ἐπιδιώκουν νὰ παρασύρουν στὴν ἀπώλεια «εἰ δυ
νατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς» (Ματθ. 24,24). 

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑποτακτικοὶ τοῦ διαβόλου, ὁ 
ὁποῖος «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν 
τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρ. 5,8), εἶναι παρόντες σὲ 
κάθε ἐποχὴ καὶ τόπο, ἕτοιμοι νὰ ἐπιτελέσουν τὸ 
ὀλέθριο ἔργο τους. Κίνητρό τους τὸ δαιμονικὸ μῖ
σος κατὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὑπερόχου 
πλάσματός Του, τοῦ ἀνθρώπου. Συνεχῶς ἐφευ
ρίσκουν κακέκτυπα ἀληθείας, θρησκεῖες, πα ρα
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θρησκεῖες, μαγεῖες, ἀπατηλὲς φιλοσοφίες καὶ 
ἰδεο λογίες πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς 
κ.ἄ. Μὲ μεγάλη παραγωγικὴ ἱκανότητα ἀναδει
κνύουν διαρκῶς ψευδομεσσίες, «ψευδόχριστους 
καὶ ψευδοπροφήτας» (Ματθ. 24,24), μέσω τῶν 
ὁποίων προσπαθοῦν νὰ συσκοτίσουν τήν ἀλή
θεια, νὰ ἐξουδετερώσουν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκ
κλησία, προκειμένου νὰ καταστρέψουν τὸν ἄν
θρωπο. Ἔχοντες ὡς πρότυπο τὴν διαβολή, μέσῳ 
τῆς ὁποίας ὁ πεπτωκὼς Ἑωσφόρος ἐξηπάτησε 
τοὺς πρωτοπλάστους, προσπαθοῦν νὰ πείσουν 
τὸν ἄνθρωπο, ὅτι μπορεῖ μόνος του, αὐτονόμως, 
νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του, νὰ ρυθμίση τὴν προ
σωπικὴ καὶ οἰκογενειακή του ζωή, νὰ λύση τὰ 
προβλήματα τῆς κοινωνίας, νὰ κυβερνήση τὸν 
πλα νήτη Γῆ καὶ ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν, νὰ γίνη μὲ 
ἄλλα λόγια μὲ τὶς δικές του δυνάμεις Θεός. 

Πολλοὶ ἄνθρωποι, δυστυχῶς, μέσα στὴν διαρ
ρεύσασα δισχιλιετία ἔδωσαν πίστη, ὅπως οἱ πρω
τόπλαστοι, στὴν διαβολὴ τοῦ Σατανᾶ. Ἀρνήθηκαν 
τὸν Χριστὸ καὶ προσεπάθησαν καὶ προσπαθοῦν 
νὰ ρυθμίσουν αὐτονόμως τὴν ζωή τους καὶ τὴν 
ζωὴ τῶν ἄλλων ἐρήμην Αὐτοῦ. Ἐνεργοῦν σὰν νὰ 
μὴ ἐσαρκώθη ὁ Χριστός, νὰ μὴ ἐφανέρωσε τὴν 
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ἀλήθεια, νὰ μὴ ἄφησε «ὑπογραμμόν» (Α΄ Πέτρ. 
2,21) ζωῆς, νὰ μὴ ἐθαυματούργησε, νὰ μὴ ἔπαθε, 
ἐσταυρώθη καὶ ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν. Εἶναι γο
ητευμένοι ἀπὸ τὴν γεύση τοῦ καρποῦ τῆς γνώ
σεως καὶ τὶς ὅποιες κατακτήσεις σὲ διάφορα πε
δία τοῦ ἐπιστητοῦ, παρὰ τὸ ὅτι αὐτὲς διευρύνουν 
τὸ μέγεθος τῆς ἀγνωσίας. Εἶναι μεθυσμένοι ἀπὸ 
τὶς ὅποιες πρόσκαιρα ἐντυπωσιακὲς ἐπιτυχίες, 
ἐγκλωβισμένοι σὲ ποικίλες ψευδαισθήσεις καὶ 
αὐταπάτες. Συνεχίζουν τὶς διηνεκεῖς ἀτελέσφορες 
προσπάθειες τοῦ Σισύφου καὶ τοῦ Ταντάλου, βιώ
νοντας ἔτσι τὸ ἀδιέξοδο μαρτύριο καὶ τὴν κόλαση 
τοῦ ὑποταγμένου στὸν θάνατο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει 
τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως. 

Ἀλλ’ ὁ ἀναλλοίωτος Τριαδικὸς Θεὸς «ἀγάπη 
ἐστίν» (Α΄ Ἰω. 4,8). Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ μέριμνά Του γιὰ 
τὸ ἄτακτο καὶ ἀνόητο παιδί, τὸν ἄσωτο ἄνθρω
πο, εἶναι δεδομένη. Παντοῦ καὶ πάντοτε στέλλει 
μάρτυρες τῆς ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι «μένουν ἐν οἷς 
ἔμαθον καὶ ἐπιστώθησαν» (Β΄ Τιμ. 3,14), διδά
σκοντες μὲ προφητικὴ φωνὴ τὴν ἀλήθεια στοὺς 
ἀνθρώπους, χωρὶς προσωποληψίες, κολακεῖες, 
συμ βιβασμούς, διπλωματικὲς διατυπώσεις. Αὐτοί, 
«ἀλη θεύοντες ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφεσ. 4,15), γνωρίζουν, 
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ὅτι «ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθη ἀπὸ τοῦ 
νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» (Ματθ. 5,18). Ὁ 
λόγος τους, λόγος ἀληθινός, αὐθεντικός, σαφής, 
«τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον» 
(Ἑβρ. 4,12) εἶναι διαχρονικὸς καὶ πανανθρώπινος. 

Ἐπιθυμία μου εἶναι νὰ προσφέρω συνοπτικὰ 
στὴν συνέχεια, πρὸς τὸν ἄνθρωπο τῆς τρίτης χιλιε
τίας, τὸν διαχρονικὸ καὶ πανανθρώπινο λόγο ἑνὸς 
Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἰσαποστόλου καὶ ἱε
ρομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἕνα λόγο αὐθεν
τικό, ἁπλό, μεστό, ἐπιγραμματικό, ἐπιβεβαιωμένο 
μὲ τὸ αἷμα τῆς θυσίας του, ὁ ὁποῖος δείχνει στὸν 
ἄνθρωπο «τὶ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ» ( Ἐφεσ. 
5,10) καὶ τὴν «ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσεται» (Ψαλμ. 142,8) 
ὁδεύων πρὸς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

•

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, λοιπόν, γεννήθηκε τὸ 1714 
στὸ Μέγα Δένδρο τῆς Αἰτωλίας. Οἱ γονεῖς 

του, πιθανὸν Ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς, ἦταν πτω
χοί, ἀλλ’ «εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί» (Α1, σ. 
116), ποὺ ἀνέθρεψαν τὸν Κώνστα, ὅπως ἦταν τὸ 
βαπτιστικό του ὄνομα, «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
Κυρίου» ( Ἐφεσ. 6, 4). 
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Τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του πέρασε, ὅπως 
ὅλα τὰ συνομήλικα παιδιὰ σ’ ἐκεῖνα τὰ δύσβατα, 
ἀπομονωμένα καὶ ἄγονα μέρη, βοηθῶντας τοὺς 
γονεῖς του στὶς βιοποριστικὲς ἐργασίες γιὰ τὴν 
ἐξασφάλιση τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου. 

Ἐπειδή, ὅμως, ἡ δίψα γιὰ μάθηση «ἔκαιγε τὰ σω
θικά» του, κατέφυγε στὰ εἴκοσί του χρόνια στοὺς 
διδασκάλους τῆς περιοχῆς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔλα
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βε τὶς στοιχειώδεις καὶ ἐγκυκλίους γνώ σεις. Αὐτὲς 
τὶς γνώσεις, στὴν συνέχεια, μὲ ζῆ λο ἱεραποστολικὸ 
τὶς μετέδιδε στὰ παιδιὰ τῆς περιοχῆς. 

Ἀλλ’ ἡ λαχτάρα του γιὰ μάθηση ἦταν ἀκόρε
στη. Γι’ αὐτὸ τὸ 1749, ὅταν ἄρχισε νὰ λειτουργῆ 
ἡ Ἀθωνιάδα Σχολή, κοντὰ στὴν Μονὴ Βατοπε
δίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔσπευσε ἐκ τῶν πρώτων 
νὰ ἐγγραφῆ σ’ αὐτήν, καίτοι ἦταν ἤδη 35 ἐτῶν. 
Ἐκεῖ ἐφοίτησε ἐπὶ μία δεκαετία καὶ ἔδρεψε τοὺς 
καρποὺς τῆς ἀνώτερης θεολογικῆς καὶ θύραθεν 
παιδείας ἀπὸ τοὺς ἀρίστους διδασκάλους τῆς 
ἐποχῆς, ὅπως τὸν Εὐγένιο Βούλγαρι, τὸν Πανα
γιώτη Παλαμᾶ, τὸν Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη κ.ἄ. 

Κατὰ τὰ χρόνια αὐτὰ τῶν σπουδῶν του, ὅπως 
μαθαίνουμε ἀπὸ τὶς Διδαχές του καὶ πληροφορίες 
συγχρόνων πηγῶν, μελετοῦσε διαρκῶς, ὡσὰν δι
ψασμένο ἐλάφι, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ ἔργα τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Ζών
τας στὸ Ἅγιον Ὄρος συμμετεῖχε στὶς ἐκκλησιαστι
κὲς ἀκολουθίες καὶ ἔκανε ὑπακοὴ στοὺς πνευ
ματικούς του πατέρες. Κοντὰ σ’ αὐτοὺς ἠσκεῖτο 
συνειδητὰ καὶ ἐλεύθερα, γιὰ νὰ ὑποτάσση «τοὺς 
τρεῖς ἐχθρούς» (Α1, σ. 116), τὸν διάβολο, τὴν σάρ
κα (παλαιόν ἄνθρωπο) καὶ τὸν κόσμο, ποὺ «ὅλος 
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ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α΄ Ἰω. 5,19), καὶ νὰ μπορῆ 
ἔτσι νὰ ζῆ κατὰ Χριστόν, ἀληθινά, σὰν αὐθεντικὸ 
παιδὶ τοῦ Θεοῦ. 

Τὸ 1759, σὲ ἡλικία 45 ἐτῶν, ἐκάρη μοναχὸς 
στὴν Μονὴ Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἔλαβε 
τὸ μοναχικὸ ὄνομα Κοσμᾶς. Ἐκεῖ στὸ Μοναστήρι 
ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ πρεσβύτερος (ἱερομό
ναχος), διετέλεσε δὲ γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα 
καὶ ἐφημέριος τῆς Μονῆς. 

Ἀπὸ πολὺ παλιά, ὅμως, εἶχε ἀκούσει τὴν κλή
ση τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἐργασθῆ ὡς ἱεραπόστολος 
ἀνάμεσα στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Σ’ αὐτὴν ἀναφέρε
ται μὲ τὰ πάρα κάτω λόγια· «πὼς δὲν πρέπει κανέ
νας χριστιανός, ἄνδρας ἢ γυναῖκα, νὰ φροντίζη 
διὰ τοῦ λόγου του μόνον πῶς νὰ σωθῆ, ἀλλὰ 
νὰ φροντίζη καὶ διὰ τοὺς ἀδελφοὺς του» (Α1, σ. 
117), πρβλ. (Α΄ Κορ. 10,24 καὶ Φιλιπ. 2,4). Ὁ λό
γος αὐτὸς τὸν «ἔτρωγε μέσα εἰς τὴν καρδίαν του 
τόσους χρόνους ὡσὰν τὸ σκουλήκι ὁποῦ τρώγει 
τὸ ξύλον» (Α1 σ. 117). Γι’ αὐτό, ἀφοῦ δοκίμασε μὲ 
μακροχρόνια ὑπομονὴ καὶ ἀδειάλειπτη προσευχὴ 
τὴν κλήση τοῦ Θεοῦ καὶ ἀφοῦ συμβουλεύθηκε 
τοὺς πνευματικούς του πατέρες, τότε, στὰ 1759 
ἢ 1760, πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολι, ὅπου ἔλα
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βε «ἔγγραφον ἄδειαν»7  παρὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου Σεραφεὶμ Β΄ τοῦ ἐκ Δελβίνου (1757
1761), προκειμένου νὰ πραγματοποιήση τὶς ἱερα
ποστολικές του περιοδεῖες. 

Οἱ περιοδεῖες αὐτὲς τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ, τρεῖς ἢ 
τέσσερις τὸν ἀριθμό, καλύπτουν χρονικὰ μιὰν 
ὁλόκληρη εἰκοσαετία περίπου, μὲ κάποια διαλείμ
ματα, μέχρι τὶς 24 Αὐγούστου τοῦ 1779, ὁπότε 
μαρτυρικῶς δι’ ἀπαγχονισμοῦ ἐπισφράγισε τὴν 
ἐπίγεια ζωῆ του στὸ Κολικόντασι τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Μέσα στὰ εἴκοσι αὐτὰ χρόνια ἐδίδαξε 
στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας 
σὲ τριάντα ἐπαρχίες τοῦ ἱστορικοῦ ἑλληνικοῦ 
χώρου, ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς πληροφορῆ στὴν ἐπι
στολή, ποὺ ἔστειλε ἀπὸ τὴν γῆ τῆς  Ἠπείρου, στὶς 
2 Μαρτίου 1779, πρὸς τὸν ἀδελφό του, ἱερομόνα
χο Χρύσανθο, στὴν Νάξο8. Ἀξίζει ν’ ἀναφέρουμε 
ἐδῶ, ὅτι ἐπανειλημμένως διέτρεξε τὸ βόρειο καὶ 
τὸ νότιο τμῆμα τῆς Ἠπείρου κατὰ τὶς περιοδεῖες 

7. Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολό
γιον, Ἀθῆναι, «Ἀστήρ», 19613, σ. 202. 

8. Τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς δημοσιεύεται εἰς Μ. Γκιόλια, 
ὁ Κοσμᾶς Αἰτωλὸς καὶ ἡ ἐποχή του, Ἀθήνα «Τυμφρηστός», 
1972, σ. 423. 
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του, διδάσκοντας ἀκατάπαυστα τὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ. Ἐκεῖ, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο μέρος, 
ἐκοπίασε χάριν τοῦ χειμαζομένου καὶ κινδυνεύο
ντος ἀπὸ τοὺς ἐξισλαμισμοὺς ἐκκλησιαστικοῦ 
ποιμνίου, ἐκεῖ ἵδρυσε τὰ περισσότερα σχολεῖα καὶ 
ἐκεῖ, ὅπως προαναφέραμε, ἐμαρτύρησε καὶ μὲ τὸ 
αἷμα του ἐπότισε τὸ δένδρο τῆς πίστεως καὶ συνε
τέλεσε στὴν σωτηρία ἀπείρων ψυχῶν. 

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ εἶχαν 
ἐξαιρετικὴν ἐπίδραση στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. 
Θ’ ἀφήσω νὰ μιλήση, γιὰ τὴν συγκλονιστικὴ ἀλ
λαγὴ ποὺ προκάλεσε στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων 
ἡ ποιμαντικὴ ἐργασία τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ, ὁ πρῶτος 
βιογράφος αὐτοῦ, ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, 
ὁ ὁποῖος γράφει σχετικῶς στὸ Νέον Μαρτυρο
λόγιον· «εἰς τούτων τῶν Χριστιανῶν τὰς κεχερ
σωμένας, καὶ ἐξηγριωμένας καρδίας, σπείρας τὸν 
σπόρον τοῦ θείου λόγου ὁ ἱερὸς Κοσμᾶς, ἔκαμε, 
συνεργούσης τῆς θείας χάριτος, πολλοὺς καὶ 
με  γάλους καρπούς· διὰ τὶ τοὺς ἀγρίους, ἡμέρω
σε· τοὺς ληστάς, κατεπράϋνε· τοὺς ἀσπλάγ
χνους καὶ ἀνελεήμονας, ἔδειξεν ἐλεημόνας· τούς 
ἀνευ λαβεῖς, ἔκαμεν εὐλαβεῖς, τοὺς ἀμαθεῖς, καὶ 
ἀγροίκους εἰς τὰ θεῖα, ἐμαθήτευσε, καὶ τοὺς ἔκα
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με νὰ συντρέχουν εἰς τὰς ἱερὰς Ἀκολουθίας· καὶ 
ὅλους ἁπλῶς τοὺς ἁμαρτωλούς, ἔφερεν εἰς με
γάλην μετάνοιαν, καὶ διόρθωσιν· ὥστε ὁποῦ ἔλε
γον ὅλοι, ὅτι εἰς τοὺς καιρούς των ἐφάνη ἕνας 
νέος Ἀπόστολος»9. 

Ἀξία προσοχῆς καὶ μνημονεύσεως εἶναι ἡ 
μέριμνα τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ γιὰ τὴν ἵδρυση σχολείων 
καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν γραμμάτων10. Ὁ ἴδιος 
γράφει πρὸς τὸν ἀδελφό του Χρύσανθο στὴν 
προαναφερθεῖσα ἐπιστολή, ὅτι μέχρι τότε, 2 Μαρ
τίου 1779, δηλαδὴ πέντε καὶ πλέον μῆνες πρὸ τῆς 
διακοπῆς τοῦ ἱεραποστολικοῦ του ἔργου διὰ τοῦ 
μαρτυρικοῦ θανάτου, εἶχε ἱδρύσει, ἐπανδρώσει 
καὶ θέσει σὲ λειτουργία, «δέκα σχολεῖα Ἑλληνι
κά», δηλαδή, μέσης ἐκπαιδεύσεως καὶ «διακόσια 
διὰ κοινὰ γράμματα», δηλαδή, στοιχειώδους ἐκ
παιδεύσεως. Πολλὰ ἀπὸ τὰ σχολεῖα αὐτά, ὅπως 

9. Ἔνθ. ἀνωτ., σ. 203.
10. Περισσότερα γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ βλέπε εἰς Γεωργ. Χρ. 

Εὐθυμίου, Ἡ μέριμνα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διὰ τὰ 
σχολεῖα καὶ τὰ γράμματα εἰς τὴν Ἤπειρον, Ἀθῆναι 1988, 
τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνάτυπον ἐκ τοῦ τόμου, Βόρειος  Ἤπειρος 
 Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Ἐπι
στημονικοῦ Συνεδρίου (Κόνιτσα, 2224 Αὐγούστου 1987).
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γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς πηγές, λειτουργοῦσαν κανο
νικὰ καὶ καρποφόρα γιὰ πολλές δεκαετίες μετὰ 
τὸν μαρτυρικό του θάνατο. Ἡ παιδεία στὰ σχο
λεῖα αὐτὰ παρείχετο κατὰ κυριολεξίαν δωρεάν, 
γιὰ «νὰ μανθάνουν ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ πλούσια καὶ 
πτωχὰ χωρὶς νὰ πληρώνουν» (Α1, σ. 142). Ὡς πρὸς 
τὸν σκοπὸν τῆς παιδείας, ποὺ παρείχετο στὰ σχο
λεῖα, ποὺ ἵδρυσεν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, παρατηροῦμε, 
ὅτι δὲν ἦταν ἡ παραγωγὴ αὐτονόμων ἀνθρώπων, 
κατὰ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἀθέου Διαφωτισμοῦ, οὔτε 
ἡ ἁπλὴ κατάρτιση ψυχρῶν τεχνοκρατῶν, ἀτόμων 
ἀνωρίμων, μὲ κρίση ταυτότητος, ὑπηρετῶν τοῦ 
οἱουδήποτε συστήματος. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἐπεδι
ώκετο στὰ σχολεῖα αὐτὰ ἦταν ἡ μόρφωση ἀρτίων 



• 52 •

ἀνθρώπων, ὁλοκληρωμένων, προσωπικοτήτων, 
μὲ ἐπίγνωση ταυτότητος καὶ ἐκπαιδευτικὴ ἐπάρ
κεια. Καὶ αὐτὸ ἐπετυγχάνετο μὲ τὴν παροχὴ παι
δείας, ποὺ ἀντλοῦσε ἀπὸ τὴν ἀκένωτη δεξαμενὴ 
τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως καὶ τὴν θύρα
θεν γνώση. Ἡ μελέτη τῶν πηγῶν μᾶς πληροφο
ρεῖ, ὅτι τὰ πλήθη τῶν ἀποφοίτων τῶν σχολείων 
αὐτῶν μπόρεσαν «καὶ ἑτέρους διδάξαι» (Β΄ Τιμ. 
2,2), ὥστε νὰ προσφέρουν στὸ Γένος «καρπὸν 
ἑκατονταπλασίονα» (Λουκ. 8,8). Μήπως πρέπει, 
οἱ ἔχοντες τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγ
ματα στὴν χώρα μας, νὰ σκύψουν, νὰ μελετήσουν 
μὲ προσοχὴ καὶ νὰ παραδειγματισθοῦν ἀπὸ τὴν 
ἐκπαιδευτικὴ προσφορὰ τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ; 

Ὡς πρὸς τὴν θεματολογία τῶν Διδαχῶν του 
παρατηροῦμε, ὅτι εἶναι πλουσιωτάτη. Ὁ ἅγιος 
Κοσμᾶς ἀπευθυνόμενος σὲ ποικίλα ἀκροατήρια 
διαφόρων περιοχῶν, ὅπως προαναφέραμε, θί
γει πολλὰ θέματα, θεολογικά, ἠθικά, κοινωνικά, 
παιδαγωγικὰ κ.ἄ., μὲ τὰ ὁποῖα, ἀντιμετωπίζων τὶς 
ἀνάγκες καὶ τὰ προβλήματα τοῦ κάθε ἀνθρώπου 
καὶ τοῦ Γένους, συντελεῖ στὴν σωτηρία αὐτῶν. 

Ἔτσι, βλέπουμε νὰ διδάσκη μὲ ἁπλότητα, συν
τομία καὶ σαφήνεια γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα, τὸν Χρι
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στό, τὴν Παναγία, τοὺς Ἁγίους, τὸν Ἄνθρωπο, 
τοὺς Ἀγγέλους, τόν Διάβολο, τὴν Ἐκκλησία, τὴν 
Θεία Λατρεία, τὸ Βάπτισμα, τὸν Γάμο, τὴν Μετά
νοια  Ἐξομολόγηση, τὴν Θεία Εὐχαριστία, τὴν Ἱε
ρωσύνη, τὸ Εὐχέλαιο, τὸν Θάνατο καὶ τὰ  Ἔσχατα. 
Μὲ αὐτὰ βοηθεῖ τοὺς ἀκροατές του, νὰ γίνουν συ
νειδητοὶ χριστιανοί, νὰ ἐκτιμοῦν τὸν θησαυρὸ τῆς 
πίστεως, νὰ μποροῦν νὰ διακρίνουν τὴν ἀλήθεια 
ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ νὰ προφυλάσσωνται ἀπὸ τὶς 
ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὸν 
ἐξισλαμισμό. 

Ἐπισημαίνει καὶ καταπολεμεῖ τὰ πάθη καὶ τὶς 
ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του, ποὺ εἶ
χαν ἐξαπλωθεῖ σὰν μεταδοτικὴ ἀρρώστεια καὶ 
ἔθεταν σὲ κίνδυνο τοὺς ὑποδούλους χριστιανοὺς 
σὲ ἐπίπεδο προσωπικό, οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνι
κό. Πιὸ συγκεκριμένα ἀναφέρεται, στὸ μῖσος, τὴν 
κακία, τὴν ὑπερηφάνεια, τὴν σκληρότητα, τὴν 
ἀδικία, τὴν κλοπή, τὴν τοκογλυφία, τὴν χαρτο
παιξία, τὴν πλεονεξία, τὸν φόνο, τὴν πορνεία, τὴν 
μοιχεία, τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἐργασίας, τοῦ ἐκκλησι
ασμοῦ, τῆς ἐγκρατείας, τῆς συγχωρήσεως κ.ἄ. 

Ὁμιλεῖ ἐκτενῶς καὶ προτρέπει μὲ ἔνθεο ζῆλο 
τοὺς πιστοὺς νὰ βιώνουν τὶς χριστιανικὲς ἀρετές, 
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ποὺ ἀποτελοῦν τὸν καρπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
(πρβλ. Γαλ. 5,22). Μὲ τὴν ἄσκηση αὐτῶν πιστεύει, 
ὅτι μποροῦν οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐξουδετερώνουν τὰ 
ἀντίστοιχα πάθη καὶ ἁμαρτίες καὶ νὰ ζοῦν ὄμορφα 
κι’ εὐλογημένα, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸν 
ὁποῖο χορηγεῖται «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρη
μα τέλειον» ( Ἰακ. 1, 17). Ἰδιαιτέρως διδάσκει γιά, 
τὴν ἀγάπη, τὴν ταπείνωση, τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα, 
τὴν ὑπομονή, τὴν ὀλιγάρκεια, τὴν ἐντιμότητα, τὴν 
ἐγκράτεια, τὸν σεβασμὸ τοῦ ἄλλου, τὴν ἐργατικότη
τα, τὴν δικαιοσύνη καὶ προπαντὸς τὴν συγγνώμη. 

Παρακινεῖ μὲ κάθε τρόπο τοὺς χριστιανοὺς 
νὰ τηροῦν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ ἐκκλη
σιάζωνται, νὰ προσεύχωνται, νὰ νηστεύουν, νὰ 
ἐλεοῦν, νὰ μένουν μὲ κάθε θυσία σταθεροὶ στὴν 
πίστη τους καὶ νὰ ἀποφεύγουν κάθε σχέση μὲ τὴν 
αἵρεση, τὴν θρησκεία τοῦ δυνάστη καὶ τέλος μὲ 
τὴν μαγεία, τὶς προλήψεις καὶ τὶς δεισιδαιμονίες, 
ἐμπνευστὴς τῶν ὁποίων εἶναι ὁ διάβολος καὶ ὄρ
γανά του, «τέκνα τοῦ διαβόλου» (Α2, σ. 168), οἱ 
διάφοροι μάγοι, μάντεις, γητευτές, ἐξορκιστές, 
ἀστρολόγοι, καφετζοῦδες, χαρτορίχτρες κ.ἄ. 

Ἀκόμη ἀναπτύσσει στὶς Διδαχές του τὴν δι
δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἰσοτιμία τῶν 
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φύλων, τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας, κυριολεκτικὰ 
ἐπαναστατικὴ γιὰ τὴν ἐποχή του, τὴν συζυγικὴ πί
στη, ἀφοσίωση καὶ ἀνοχὴ ἐν ἀγάπῃ (πρβλ. Ἐφεσ. 
4, 2), τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
«ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» ( Ἐφεσ. 6, 4), 
τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη, τὴν κατὰ Χριστὸν 
διαχείριση τοῦ πλούτου, τὶς σχέσεις κλήρου καὶ 
λαοῦ, τὶς σχέσεις τοῦ λαοῦ πρὸς «τοὺς ἐν ὑπεροχῇ 
ὄντας» (Α΄ Τιμ. 2,2), σχέσεις καθοριστικὲς γιὰ τὴν 
πορεία τοῦ Γένους, κ.ἄ. 

Διδάσκει ἀκατάπαυστα γιὰ τὴν σημασία καὶ 
τὴν ἀνάγκη νὰ μάθουν ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, 
«γράμματα ἑλληνικά» (Β2, σ. 216), γιὰ νὰ μπο
ροῦν νὰ ἔρχωνται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὰ κείμενα 
τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, προκειμένου 
νὰ γνωρίζουν τὴν πίστη τους, τὴν ἱστορία τους 
καὶ νὰ ἐμπνέωνται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πε
ριστάσεων τοῦ παρόντος καὶ τῶν προκλήσεων 
τοῦ μέλλοντος. Στὸν ἴδιο προφανῶς σκοπὸ ἀπο
βλέπει ὁ Ἅγιος, ὅταν συνιστᾶ στοὺς κατοίκους 
ὡρισμένων περιοχῶν νὰ ὁμιλοῦν μόνο τὴν ἑλ
ληνικὴ γλῶσσα, ἐγκαταλείποντας τὰ γλωσσικὰ 
μορφώματα (ἀρβανίτικα, βλάχικα), ποὺ γιὰ δια
φόρους ἱστορικοὺς λόγους εἶχαν διαδοθεῖ ἐκεῖ. 
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Ἀπ’ ὅλα αὐτά, ποὺ μὲ κάθε συντομία ἐκθέσα
με, ἀναδεικνύεται καθαρὰ ἡ διαχρονικότητα τῆς 
διδασκαλίας τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν 
ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Ἑπομένως, 
εἶναι προφανὴς ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ μηνύματος 
αὐτοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, τῆς 
«Νέας ἐποχῆς», τῆς «Παγκοσμιοποίησης», ποὺ 
ἀντιπαλεύουν μὲ τοὺς ἴδιους ἐχθρούς, τὸν διάβο
λο, τὴν σάρκα (παλαιὸν ἄνθρωπο) καὶ τὸν κόσμο, 
ποὺ ρέπει στὴν ἁμαρτία. Πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, 
ποὺ κατατρύχονται ἀπὸ τὰ ἴδια πάθη καὶ ἁμαρ
τίες, ποὺ ἀντιμετωπίζουν καθημερινὰ καὶ σὲ ὅλα 
τὰ ἐπίπεδα πάρα πολλὲς προκλήσεις, πειρασμούς, 
δοκιμασίες καὶ καλοστημένες παγίδες, κινδυ
νεύοντας νὰ χάσουν τὴν πίστη, τὸν προσανατο
λισμό, τὴν ταυτότητά τους, νὰ ἀλλοτριωθοῦν καὶ 
νὰ ὁδηγηθοῦν, μέσα ἀπὸ ὁδοὺς «σκολιὰς καὶ διε
στραμμένας» (πρβλ. Φιλιπ. 2,15), στὴν ἀπώλεια. 
Πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀναζητοῦν τὸν Ἕνα, 
τὸν Χριστό, «οὗ ἐστι χρεία», γιὰ ν’ ἀποκτήση νόη
μα καὶ ὀμορφιὰ ἡ ζωή τους. 

Πιστεύω, ὅτι τὸ διαχρονικὸ αὐτὸ μήνυμα τοῦ 
ἁγ. Κοσμᾶ πρὸς τὸν ἄνθρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς, 
ἑπομένως καὶ τῆς δικῆς μας, συνοψίζεται σὲ λί
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γες γραμμὲς μιᾶς Διδαχῆς του, μὲ τὴν παράθεση 
τῶν ὁποίων κατακλείω τὴν παροῦσα ἐργασία: 
«Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν καὶ σᾶς παραγγέλλω: κὰν 
ὁ οὐρανὸς νὰ κατέβη κάτω κὰν ἡ γῆ νὰ ἀνέβη 
ἀπάνω κὰν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση καθὼς μέλ
λει νὰ χαλάση σήμερον αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλη 
τὶ ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμὶ σας ἄς σᾶς τὸ 
καύσουν, ἄς σᾶς τὸ τηγανίσουν, τὰ πράγματά σας 
ἄς σᾶς τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλη, δῶστε τα, δὲν εἶ
ναι ἐδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται. 
Ἐτοῦτα τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπο
ρεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἔξω ἂν τύχη καὶ τὰ δώσετε μὲ 
τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε νὰ 
μὴν τύχη καὶ τὰ χάσετε» (Γ΄, σ. 240).


