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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ 

* Ο αφυπνιστής των συνειδήσεων * 

 

Έτσι χαρακτηρίστηκε η μεγάλη μορφή του ΠΑΤΡΟ ΚΟΣΜΑ, στα δύσκολα 

και ολέθρια χρόνια της τουρκοκρατίας.  

Τα χρόνια, που ο σκληρός δυνάστης δεν αρκούνταν να καταπατά τα αγια-

σμένα χώματα της Πατρίδας μας. Δεν χόρταινε με τις αμέτρητες σφαγές 

αθώων ανθρώπων, αλλά στόχευε ακόμη στην ψυχική απώλεια και τον ε-

θνικό αφανισμό των υπόδουλων Ελλήνων. Πότε μεθοδευμένα, χρησιμο-

ποιώντας δελεαστικές προτάσεις για καλύτερη ζωή, και πότε βάναυσα, 

εφαρμόζοντας τα παιδομαζώματα, επεδίωκε να εξισλαμίσει τον ελληνικό 

πληθυσμό. 

Υπό τέτοιες συνθήκες, που ελλόχευε ο κίνδυνος της ολοκληρωτικής αλλο-

τρίωσης του Έθνους μας, προβάλλει ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, για να αφυπνίσει 

τις ναρκωμένες συνειδήσεις, να στηρίξει και να δυναμώσει του συμπα-

τριώτες του, να στερεώσει μέσα στις καρδιές την αγάπη στο Χριστό και 

την Ελλάδα. Δύο στοιχεία, που θα διατηρήσουν την ελληνορθόδοξη συνεί-

δηση και τον πόθο για ελευθερία. 

Για τη ζωή και τη δράση του ΠΑΤΡΟ - ΚΟΣΜΑ, έχουν γραφτεί πάνω από 

300 βιβλία και έχουν κυκλοφορήσει σε ηλεκτρονική μορφή αρκετά βίντεο 

με την βιογραφία του. 

"Στο Μέγα Δένδρο ξεκινά  

στο Κολικόντασι αγιάζει. 

Χτίζει σχολειά, χτίζει εκκλησιές χτίζει την Ρωμιοσύνη. 

Πάτερ Κοσμά, σαν ήταν χθές  

το κήρυγμα σου αγιάζει,  

στη Ρούμελη, στην Ήπειρο  

στην απεραντοσύνη." 
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Μέσα σ' αυτούς τους λίγους στίχους, περικλείεται, κατά τρόπο σαφή, 

πλήρη και επιγραμματικά η ζωή και η δράση του ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, του Αι-

τωλού, του ΠΑΤΡΟ - ΚΟΣΜΑ. 

Ενός εμπνευσμένου ιεραπόστολου, ενός φλογερού κοινωνικού αναμορ-

φωτή και μεγάλου Διδασκάλου του Γένους. 

Ενός μεγαλόπνοου Εθνεγέρτη, αλλά και Μάρτυρα της Ορθοδοξίας και του 

Έθνους. 

Η ζωή του όλη είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Ένα κόσμημα πολύτιμο. 

Το κόσμημα της Νεότερης Ελληνικής ιστορίας και ορθόδοξης πίστης μας 

και παράδοσης. 

Ο δάσκαλος και κήρυκας του Ευαγγελίου ΚΟΣΜΑΣ, ήταν από την Αιτωλία, 

από ένα μικρό χωριό ονομαζόμενο Μέγα Δέντρο, γράφει ο σύγχρονος του, 

Νικόδημος ο Αγιορείτης. 

 

Το ίδιο ομολογεί και ο ίδιος στην Σ' Διδαχή του. 

"Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήινη, η μάταιη, είναι από του Αγίου Άρτης 

την επαρχία, από το Απόκουρον" (σημερινό Θέρμο). 

Γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δέντρο του Δήμου Θέρμου. 

Το κοσμικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Δημητρίου. 

Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και κοντά στην εκκλησία. 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον πότισαν με τα νάματα της Ορθόδοξης πίστης, 

την οποία και αύξησε μετά από τα πρώτα του "παπαδογράμματα", που 

έμαθε από τον πρώτο του δάσκαλο, τον Ιερομόναχο Προκόπιο Γιανέλα. 

 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

Τα χρόνια που έζησε ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ήταν τα πιο σκληρά, επώδυνα και 

δύσκολα, που πέρασαν οι Έλληνες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Ήταν η εποχή που "όλα τα σκίαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά". 

Ήταν η εποχή, που οι Τούρκοι άρπαζαν τις περιουσίες των Χριστιανών, 
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βίαζαν τις γυναίκες, έκλειναν τις κόρες στα χαρέμια και έκαναν τα παιδιά 

γενίτσαρους. 

Για να γλυτώσουν από όλα αυτά οι χριστιανοί, έπρεπε να εγκαταλείψουν 

την Ορθοδοξία και να γίνουν μουσουλμάνοι. Να απαρνηθούν το Χριστό 

και να προσκυνήσουν τον Μωάμεθ. 

Όμως ο μεγάλος και καλός Θεός ευσπλαχνήθηκε και έστειλε στους σκλά-

βους Χριστιανούς, "εν σκότει και σκιά θανάτου" ένα νέον Απόστολο Παύ-

λο. 

Τον Πεφωτισμένο Μοναχό Ιεροκήρυκα και Εθνομάρτυρα ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ 

ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ, ο οποίος στα κηρύγματά του δίδασκε την Παλαιά και Καινή 

Διαθήκη, τους Πατέρες της Εκκλησίας, την αγάπη για το Θεό και τον πλη-

σίον μας. 

Τα λόγια του, σαν από σπόρο φύτρωναν στις καρδιές των Χριστιανών και 

Φούντωναν τη λατρεία, για την εκκλησία και τον διακαή πόθο των ραγιά-

δων, για λευτεριά της Πατρίδας. 

"Με κάθε προσπάθεια και πάση θυσία να διατηρήσετε την χρι-

στιανική πίστη και την Ελληνική Γλώσσα. 

Και το ποθούμενο που όλοι περιμένετε έρχεται. 

Η Ανάσταση του γένους πλησιάζει". 

Μ' αυτά τα λόγια τελείωνε όλες τις ομιλίες του στις πόλεις και τα χωριά 

της Ελλάδας, Νότιας Σερβίας και Αλβανίας. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ με τις Διδαχές του, τις Προφητείες του και τον μαρτυρι-

κό του θάνατο, θεωρείται κυριολεκτικά ο απεσταλμένος του Θεού στους 

σκλαβωμένους Έλληνες. 

Τους αγκάλιασε στοργικά και ζέστανε τις παγωμένες καρδιές τους, με τις 

Αλήθειες για την Ορθοδοξία και την Ελπίδα για τη Λευτεριά της Πατρίδας. 

Υπήρξε Πρόδρομος και πρωταγωνιστής της Αναγέννησης του Νέου Ελλη-

νισμού, γι' αυτό. αξίζει στον Ιεραπόστολο και Εθναπόστολο ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ 

τον Αιτωλό η αιώνια ευγνωμοσύνη, τιμή και προσκύνησή του, από το Έ-

θνος ολόκληρο και από τον καθένα χωριστά. 
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Μετά την αποφράδα εκείνη μέρα της Αλώσεως, η Εκκλησία παρέμεινε η 

μόνη οργανωμένη δύναμη μέσα στο υπόδουλο Γένος. Οι δύο πρώτοι αιώ-

νες της δουλείας ήταν ένας ελληνικός Μεσαίωνας. Το Γένος έφτασε στο 

γονάτισμα, στα πρόθυρα της απώλειας. 

Οι Τούρκοι μεταχειρίστηκαν κάθε μέσον, για να κάνουν τους Έλληνες να 

αλλαξοπιστήσουν. Τα δεινά του Ελληνισμού είναι απερίγραπτα. Ο ορθόδο-

ξος ελληνισμός αντιμετώπισε το φοβερό κίνδυνο εξισλαμισμού. 

Η Εκκλησία κράτησε γερά στην αγκαλιά της τα παιδιά της, τόνωσε μέσα 

τους τη δύναμη της πίστεως, τα δίδαξε πώς γεννήθηκαν Χριστιανοί και 

Έλληνες και έτσι οφείλουν να πεθάνουν. Ο εξισλαμισμός έμεινε στη συνεί-

δηση του Έλληνα ένα πελώριο έγκλημα προδοσίας και της Πίστεως και 

της Πατρίδας. 

Όλη η Ελλάδα, αλλά ιδιαιτέρως η Ήπειρος και μάλιστα η Βόρειος Ήπειρος 

γνώρισε την ζωογόνο πνοή των μεγάλων κόπων και ιεραποστολικών 

προσπαθειών του ΑΓΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. 

Στη ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ πέτυχε σωτήρια αποτελέσματα με τα φλογερά του 

κηρύγματα, με τα σχολεία που έχτισε, με τα θαύματα και τις προφητείες 

του και προπαντός με το μαρτυρικό τέλος του. 

Κατόρθωσε μόνος του να ανατρέψει τον χείμαρρο του εξισλαμισμού. Έ-

δωσε νέα ώθηση στα Ελληνικά Γράμματα, άνοιξε πολλά ονομαστά σχο-

λεία, όπου φοιτούσαν χιλιάδες Ελληνόπουλα, όταν σε άλλες περιοχές της 

Βαλκανικής επικρατούσε σκοτάδι και αμάθεια σε μια περίοδο δύσκολη για 

το Ελληνικό Έθνος. 

Οι προφητείες του, για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας, αποτελού-

σαν παρηγοριά και ελπίδα στα δεινά, που περνούσε ο Ελληνικός λαός. 

Στην Κόνιτσα έχει ανεγερθεί ιερός ΝΑΟΣ για τον Μεγάλο ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟ, 

που κόπιασε και μόχθησε υπέρ της Ηπείρου και όλου του Έθνους, με τιμή 

και αιώνια ευγνωμοσύνη. 



5 

 

Τελικά συνελήφθη από τους Τούρκους και θανατώθηκε με απαγχονισμό, 

στις 24 Αυγούστου ημέρα Σάββατο του 1779, στο χωριό Κολικόντασι, κο-

ντά στην πόλη του Βερατίου στην σημερινή Αλβανία. 

Ανακηρύχτηκε επίσημα ΑΓΙΟΣ, από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 

και την Εκκλησία της Ελλάδος, στις 20 Απριλίου 1961. 

Η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου. 

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ 

Θείας Πίστεως διδασκαλία, κατεκόσμησες την Εκκλησία, ζηλω-

τής των Αποστόλων γενόμενος και κατασπείρας τα θεία διδάγ-

ματα, μαρτυρικώς τον αγώνα ετέλεσας, ΚΟΣΜΑ ΕΝΔΟΞΕ. 

Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. 

 

Εκτός από την Ελλάδα, τιμάται αρκετές φορές και από την Ρωσία, την 

Βουλγαρία, την Αρμενία, τις Η.Π.Α., την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και την 

ΠΓΔΜ. 

 

Σας ευχαριστώ 

Δημήτριος Μητρόπουλος. 

 


