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Βιογραφία του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Στατιστικοί πίνακες χωριών και συνοικισµών του Ελληνισµού, που έχουν σχέση
µε τη δράση του Πατροκοσµά

I. Περιοχές της Ηπείρου δίγλωσσες, που µιλούσαν την Ελληνική & την Αλβανική γλώσσα
II. Περιοχές του Ελληνισµού δίγλωσσες, που µιλούσαν την Ελληνική & τη Βλαχική γλώσσα
III. Περιοχές της Βορείου Ηπείρου, που µιλούσαν µόνο την Αλβανική γλώσσα
IV. Περιοχές του Βόρειου Ελληνισµού ελληνόφωνες, που αντιµετώπιζαν προβλήµατα (εξωµοσίες,
αµάθεια) & ενισχύθηκαν από τον Πατροκοσµά
V. Νησιά του Ιονίου & του Αιγαίου, που επισκέφθηκε ο Πατροκοσµάς
VI. Περιοχές του Ελληνισµού, που περιόδευσε ο Πατροκοσµάς

Βιβλιογραφία

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
Αόρ. (Αόριστος)
Α.∆.Ε.Ε. (Αποστολική ∆ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος)
Αρχ. (Αρχαίος -α -ο)
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Β.Β. (Βασική Βιβλιοθήκη)
ΒΕΠΕΣ (Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων)
Γλωσσογν. (Γλωσσογνωσία & Γλωσσογραφία ελληνική)
Εκκλ. Ορολ. (Εκκλησιαστική Ορολογία)
Εκ. Αλ. (Εκκλησιαστική Αλήθεια)
Εκδ. (Εκδόσεις)
Ελ. ∆. Γλ. (Ελληνική ∆ιεθνής Γλώσσα)
Επετ. Βυζαντ. Σπουδ. (Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών)
Ε.Μ.Α. (Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου)
Επετ. Φιλοσ. Αθην. (Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών)
Ε.Η.Μ. (Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών)
Επίρ. (Επίρρηµα)
Εφηµ. (Εφηµερίδα)
Η.Ε. (Ηπειρωτική Εστία)
Η.Η. (Ηπειρωτικό Ηµερολόγιο)
Η.Χ. (Ηπειρωτικά Χρονικά)
ΘΗΕ (Θρησκευτική & Ηθική Εγκυκλοπαιδεία)
Ιστ. Ν.Ε.Λ. (Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας Κ. Θ. ∆ηµαρά)
Καταλ. (Κατάληξη)
Κ.Χ. (Κεφαλληνιακά Χρονικά)
Λαογρ. (Λαογραφία)
Λεξ. (Λεξικό)
Λεξ. Αρχ. (Λεξικογραφικόν Αρχείον)
Λεξ. ∆ελτ. (Λεξικογραφικόν ∆ελτίον Ακαδηµίας Αθηνών)
Μεσν. (Μεσαιωνικό)
Μετ. (Μετοχή)
Μεταγ. (Μεταγενέστερος)
Μ.Ι.Ε.Τ. (Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης)
Μ G (J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series Graeca)
Ν.Ε. (Νέα Εστία)
Περ. (Περιοδικό)
Προστ. (Προστακτική)
π.η. (παλαιό ηµερολόγιο)
Ρουµ. Η. (Ρουµελιώτικο Ηµερολόγιο)
Στ.Ε. (Στερεά Ελλάς)
Τοπων. (Τοπωνύµιο)
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Εισαγωγή
Προβληµατολογία και Μεθοδολογία της εργασίας

Ο κύριος χώρος της εργασίας µας είναι οι ∆ιδαχές και οι Επιστολές του ∆ιδασκάλου και ∆ιδάχου
του Γένους, Κοσµά του Αιτωλού. Τα κείµενα αυτά µας παρέχουν το υλικό και ταυτόχρονα
καθορίζουν τα όρια και τα πλαίσια µέσα στα οποία κινείται και αναπτύσσεται η εργασία µας. Θα
αναπτυχθούν τα κύρια σηµαίνοντα των ∆ιδαχών και Επιστολών του Κοσµά του Αιτωλού, για να
µπορέσουµε να συλλάβουµε το βαθύτερο νόηµα των λόγων του Πατροκοσµά και τις Παιδαγωγικές,
Φιλοσοφικές, Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές ιδέες, οι οποίες αλλού είναι έκτυπες και αλλού
λανθάνουσες.
Θεωρούµε υποχρέωσή µας να αναφέρουµε από την αρχή ότι η εργασία µας θα κινηθεί, κατά
κύριο λόγο, στα πλαίσια της φιλολογικοϊστορικής µεθόδου. Η παραδοσιακή φιλολογικοϊστορική
µέθοδος συνίσταται στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την καταγραφή πληροφοριών, βιογραφικών
και χρονολογικών, που συνδέονται µε τη ζωή και το έργο των δηµιουργών. Επιχειρεί, επίσης, να
µελετήσει το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, για να κατανοήσει µέσα σ’ αυτό το
συγκεκριµένο έργο1.
Έτσι θα τοποθετήσουµε το έργο του Πατροκοσµά στο σύνολο των ιστορικών γεγονότων και της
κοινωνικής ζωής και θα επιχειρήσουµε να βρούµε το αντικειµενικό νόηµα, θεωρώντας τη σύνολη
προσφορά του Πατροκοσµά ως αποτέλεσµα των ιστορικών, κοινωνικών και οικονοµικών
παραγόντων της εποχής του. Κυρίως θα επιµείνουµε στη διαδικασία της γραφής του Πατροκοσµά
(άποψη του Rolland Barthes, Το µηδέν της γραφής), επιχειρώντας να αποκαλύψουµε αυτό που
κρύβεται ή που λέγεται µε τρόπο αλληγορικό.
Ως γνωστόν, στο σύνολό τους οι έγκυροι κριτικοί µίλησαν για το φανερό και κρυφό περιεχόµενο
ενός έργου. Για το θέµα των δύο στρωµάτων σ’ ένα κείµενο µε προεξάρχον το άδηλο και λανθάνον,
γράφει ο Γ. Σεφέρης: «Ο Ε. Μ. Forster, ένας εξαιρετικά ευαίσθητος µυθιστοριογράφος και
δοκιµιογράφος, παρατηρούσε: ‘‘Όπως ακριβώς οι λέξεις έχουν δύο λειτουργίες, τη µια που αφορά
τη µετάδοση εννοιών, και την άλλη που αφορά τη δηµιουργία, έτσι ο ανθρώπινος νους έχει δύο
προσωπικότητες, τη µια στην επιφάνεια, και την άλλη µέσα πιο βαθιά. Η απάνω προσωπικότητα έχει
όνοµα, ονοµάζεται Σαµουήλ Κόλεριδζ, Γουλιέλµος Σαίξπηρ, ή Κυρία..., είναι ευσυνείδητη, σβέλτη,
και διαφέρει αδρά και διασκεδαστικά από τις προσωπικότητες των άλλων. Η εσώτερη
προσωπικότητα είναι
___________________
1. Γιώργος Παγανός, Η νεοελληνική πεζογραφία. Θεωρία και πράξη, εκδ. Κώδικας, Αθήνα 1983, σελ. 49.

µια πολύ παράξενη υπόθεση. Από πολλές πλευρές είναι ολωσδιόλου ακαταλόγιστη. Όµως χωρίς
αυτή δεν υπάρχει λογοτεχνία, γιατί αν ο άνθρωπος δε ρίξει έναν κουβά (για ν’ αντλήσει) βαθιά µέσα
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σ’ αυτή, δεν µπορεί να δηµιουργήσει έργο πρώτης ποιότητας. Τη χαρακτηρίζει, µ’ έναν τρόπο, κάτι
το γενικό. Μολονότι βρίσκεται µέσα στον Κόλεριδζ, δεν είναι δυνατό να της δώσουµε τ’ όνοµά του.
Έχει κάτι το κοινό µε τις βαθύτερες προσωπικότητες των άλλων. Και ο µυστικός θα µας βεβαιώσει
πως αυτή η κοινή ιδιότητα είναι ο Θεός, και πως εκεί, στους σκοτεινούς µυχούς της ύπαρξής µας,
πλησιάζουµε τις πύλες του Θεϊκού’’.
Είναι αξιοπρόσεχτο ότι ένας σηµαντικός λογοτέχνης, που δεν τον χαρακτηρίζει ο µυστικισµός,
και που δεν έγραψε ποιήµατα, µιλά µ’ αυτά τα λόγια. Μας είναι χρήσιµη η παραβολή του. Μολονότι
δε θα χρησιµοποιούσα ολωσδιόλου έτσι τη λέξη ‘‘προσωπικό τητα’’, νοµίζω πως εκφράζει µε
αρκετή σαφήνεια αυτή την τόσο σκοτεινή λειτουργία του ποιητή. Θα ήθελα µόνο να παρατηρήσω
ότι κι εδώ η διάκριση γίνεται για την ανάγκη της ακριβολογίας και ότι οι δυό αυτές προσωπικότητες,
που λέει, δεν είναι στεγανά χωρισµένες, και η λειτουργία του ποιητή απαρτίζεται από ένα αδιάκοπο
πάει κι έλα ανάµεσα στο εσώτερο και το επιφανειακότερο εγώ. Τέλος, θέλω να υπογραµµίσω πως
όταν µιλώ για τη γλωσσική λειτουργία του ποιητή, έχω πάντα υπόψη µου αυτή την εσώτερη
λειτουργία, είτε όπως προσπάθησα να την εκφράσω, είτε όπως την εκφράζει η περικοπή που
ακούσατε»1.
Ενώ, δηλαδή, θα ξεκινήσουµε από το φανερό περιεχόµενο του κειµένου, θα προσπαθήσουµε να
εξιχνιάσουµε και να αποδεσµεύσουµε αυτό που κρύβεται, διότι ο Πατροκοσµάς µιλάει µε
παραβολές, αλληγορίες και µύθους, λόγω των κοινωνικοπολιτικών αντικειµενικών συνθηκών.
Για να επιλέξουµε αυτό τον τρόπο προσέγγισης των ∆ιδαχών και Επιστολών του Πατροκοσµά
µας οδήγησε αυτό τούτο το έργο του, δηλαδή η εσωτερική οικονοµία, που παρουσιάζει η γραφή του
Πατροκοσµά, καθώς και η επιθυµία µας να συµβάλουµε, έστω και στο ελάχιστο, σ’ έναν επανέλεγχο
των ιστορικών πηγών, του χωροχρονικού πλαισίου και των µεγάλων εθνικών θεµάτων που
συγκίνησαν, και κυριολεκτικά συγκλόνισαν, το µεγάλο ∆ιδάχο του Γένους.
∆εν αρνούµαστε ότι στη χώρα µας υπάρχουν αντίστοιχες ολοκληρωµένες εργασίες, όπως του Ι.
Μενούνου, του Μ. Γκιόλια, του Φ. Μιχαλόπουλου, του Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη, του
Αρχιµανδρίτη Σωφρονίου Παπακυριακού, του Π. Πάσχου, της
___________________
1. Γιώργος Σεφέρης, ∆οκιµές, δεύτερος τόµος (1948 - 1971), ΣΤ΄έκδοση, Ίκαρος, Αθήνα 1981, σελ. 164 166.

Άρτεµης Ξανθοπούλου - Κυριακού, του ∆. Σαλαµάγκα, του Κ. Σαρδελή και πολλών άλλων.
Οπωσδήποτε όµως υπάρχουν πτυχές της ζωής και του έργου του Πατροκοσµά, που πρέπει να
αναδειχθούν, όπως και κεντρικά σηµαίνοντα και σηµαινόµενα, που πρέπει να ερευνηθούν για
λόγους επιστηµονικούς, αλλά και εθνικούς, καθώς όλα αυτά ιδιαίτερα σήµερα αποκτούν µια
δραµατική επικαιρότητα.
Από άποψη βιβλιογραφικής στήριξης η εργασία µας υποστηρίζεται από ανάλογα ερευνητικά
εργαλεία, πολλά των οποίων χρησιµοποίησαν και οι προηγούµενοι µελετητές του Κοσµά του
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Αιτωλού. Κύριες πηγές της εργασίας µας ήταν η πρώτη Βιογραφία του Κοσµά του Αιτωλού από τον
Νικόδηµο Αγιορείτη ή κατ’ άλλους από τον Σάπφειρο Χριστοδουλίδη, και οι ∆ιδαχές και Επιστολές
του Πατροκοσµά, δηµοσιευµένες από πολλούς ερευνητές. Σηµαντικό είναι το ότι βρήκαµε και
µελετήσαµε παλιές εκδόσεις των ∆ιδαχών, όπως την έκδοση του Γεωργίου Αποστολιά (1897).
Υλικό αντλήσαµε από τις αυτοτελείς εκδόσεις για τον Κοσµά τον Αιτωλό, που είναι αρκετές τα
τελευταία χρόνια, µετά την έγκριτη µελέτη και παρουσίαση του έργου του µεγάλου ∆ιδάχου από το
Φάνη Μιχαλόπουλο. Επίσης άρθρα, µελέτες, διαλέξεις, επιφυλλίδες σε περιοδικά, εφηµερίδες,
ηµερολόγια, και επετηρίδες αναφερόµενα στον Πατροκοσµά, λήµµατα σε Λεξικά και
Εγκυκλοπαίδειες, αναφορές και µελέτες Ελλήνων, αλλά και ξένων µελετητών της ζωής και του
έργου του, βιβλία και άρθρα γενικού περιεχοµένου, βοήθησαν σε µια ολοκληρωµένη µελέτη και
προσέγγιση της προσφοράς και του έργου του Αιτωλού ∆ιδασκάλου. Η θεολογική, γλωσσική,
κοινωνιολογική, ψυχολογική και παιδαγωγική θεώρηση του έργου του Πατροκοσµά µας έκαναν να
ανατρέξουµε σε βιβλία και άρθρα αναλόγου περιεχοµένου, θεολογικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά,
παιδαγωγικά, γλωσσιολογικά, για την καλύτερη προσέγγιση του έργου και της προσφοράς του
Πατροκοσµά, όχι µόνο στην εποχή του, αλλά και στη δική µας εποχή.
Υπογραµµίζουµε απ’ αρχής ορισµένους από τους άξονες της εργασίας µας:
Το Πρώτο Μέρος θα αναφέρεται στην κατάσταση και στα προβλήµατα του υπόδουλου
ελληνισµού κατά τον 18ο αιώνα, που έζησε και έγραψε ο Πατροκοσµάς. Η πνευµατική και
θρησκευτική κατάσταση των υποδούλων, η ηθική εξαθλίωση, οι οικονοµικές πιέσεις και τα
κοινωνικά προβλήµατα των ραγιάδων, η έλλειψη εθνικής συνειδήσεως και κοινωνικής ενότητας τον
απασχόλησαν πολύ. Ιδιαίτερα η έλλειψη παιδείας και η άγνοια της Ελληνικής γλώσσας από ένα
µεγάλο κοµµάτι του βόρειου ελληνισµού, οι εξισλαµισµοί, οι ατοµικές και οµαδικές εξωµοσίες, οι
ύπουλες επεµβάσεις του Πάπα, ώθησαν τον πυρφόρο διδάχο στο µεγάλο του έργο. Προσπάθησε να
ξυπνήσει την εθνική συνείδηση στο λαό και να τον ετοιµάσει για το µεγάλο ξεσηκωµό του Γένους.
Το ∆εύτερο Μέρος της εργασίας µας θα αναφέρεται στην Παιδεία. Συγκεκριµένα στην παιδεία
του ίδιου του Κοσµά, στα σχολεία που φοίτησε, στους δασκάλους που είχε και τις επιδράσεις που
δέχθηκε απ’ αυτούς, στη ‘‘θύραθεν παιδεία’’ του και στις θεολογικές του γνώσεις. Στη συνέχεια θα
παρουσιαστεί ο Πατροκοσµάς ως ∆ιδάσκαλος, Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος. Μέσα από
τις ∆ιδαχές του πηγάζει η όλη του προσφορά. Τα κείµενα των ∆ιδαχών, που έχουµε στη διάθεσή µας
δίνουν και δείχνουν τις ψυχοπαιδαγωγικές του Αρχές και Μεθόδους της διδασκαλίας του, τις οποίες
θα ζήλευαν οι σύγχρονοι Παιδαγωγοί. Η Κοινωνιολογική διάσταση των ∆ιδαχών µε τις Κοινωνικές
Αρχές και αρετές, που συνιστά ο Άγιος στους συγχρόνους του, τον καθιερώνουν ως ένα µεγάλο και
σοφό Κοινωνιολόγο, που µε το λόγο του µετέτρεψε τα κοινωνικά δεδοµένα της εποχής του. Στο ίδιο
Μέρος θα αναφέρονται και οι αγώνες του Πατροκοσµά για την Παιδεία, η συµβολή του στην
ανάπτυξη της Ελληνικής Παιδείας µε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που αναδεικνύουν το άτοµο
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και το κάνουν ξεχωριστό Άνθρωπο, τα σχολεία που ίδρυσε, οι αγωνίες και οι θυσίες του για την
Παιδεία του υποδούλου Γένους.
Το Τρίτο Μέρος θα αναφέρεται στη Γλώσσα. Ο Πατροκοσµάς έχοντας συνείδηση της
αποστολής του στο υπόδουλο Γένος, προσπάθησε µε τους αγώνες του και τις προσπάθειές του να
κρατήσει ο ελληνικός λαός τη γλώσσα του, να κρατήσει την πολιτιστική του κληρονοµιά. Γιατί η
γλώσσα, «δεν είναι απλό εργαλείο, είναι αξία, είναι κατάκτηση, έργο ζωής»1. Γιατί «η γλώσσα, είναι
φως που λυτρώνει. Είναι η ίδια η ελευθερία»2. Θα µας απασχολήσει πρώτα η θέση της Εκκλησίας
στο γλωσσικό θέµα από την Άλωση της Πόλης ως την εποχή του Πατροκοσµά και η εκκλησιαστική
ρητορεία από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα. Θα αποδειχθεί, ότι τα κείµενα των ∆ιδαχών του
Πατροκοσµά είναι κείµενα Εκκλησιαστικά, Ρητορικά, Λογοτεχνικά. Ιδιαίτερα θα επισηµανθεί η
γλώσσα που µιλούσε ο Πατροκοσµάς, η γλώσσα των ∆ιδαχών και η γλώσσα των Επιστολών του.
Θα αναφερθούν ιδιωµατισµοί του Πατροκοσµά, λέξεις τουρκικές, ιταλικές, αραβοπερσικές που
χρησιµοποίησε ο ίδιος

και ήταν γνωστές στους ακροατές των λόγων του, λέξεις ξένες, που

ελληνοποιήθηκαν και καθιερώθηκαν στο ελληνικό λεξιλόγιο. Σηµαντικό κεφάλαιο αυτού του
Μέρους θα είναι οι αγώνες και το κήρυγµα του Κοσµά για τη διάσωση της ελληνικής γλώσσας στις
απόµακρες περιοχές του ελληνισµού, που η Αλβανική και η Βλαχική γλώσσα είχαν την πρώτη θέση
στον ελληνικό πληθυσµό.
Θα ακολουθήσουν δύο παραρτήµατα, το πρώτο θα είναι µια σύντοµη βιογραφία του
___________________
1. Γ. Μπαµινιώτης, Η Γλώσσα ως αξία. Το παράδειγµα της Ελληνικής, ό. π. σελ. 1 - 3.
2. Μεσεβρινός, Η προδοµένη γλώσσα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1974, σελ. 269.

Αγίου Κοσµά και το δεύτερο στατιστικοί πίνακες χωριών και συνοικισµών του Ελληνισµού, που
έχουν σχέση µε τη δράση του Πατροκοσµά. Περιοχές δίγλωσσες, Βλαχόφωνες, Αλβανόφωνες,
περιοχές µε εξωµοσίες, εξισλαµισµούς, αµάθεια ή µε έντονη τη ∆υτική επίδραση και προπαγάνδα,
είναι οι τόποι, που ιδιαίτερα επισκέφθηκε και βοήθησε ο Κοσµάς. Με τους πίνακες αυτούς θα
αποδειχθεί το γιατί ο Πατροκοσµάς προτίµησε τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου και Μακεδονίας.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι ο Πατροκοσµάς είναι ο µεγάλος ∆ιδάχος του Γένους,
που αγωνίστηκε για την Παιδεία και τη Γλώσσα του υπόδουλου ελληνισµού, δίδαξε µε το λόγο και
το παράδειγµά του, µίλησε για το ‘‘Ποθούµενο’’. Είναι ένα εθνικό κεφάλαιο, γιατί προετοίµασε και
υποστήριξε την Εθνεγερσία µε το δικό του τρόπο. Είναι ένας ρήτορας µε ρητορική τέχνη πηγαία,
αληθινή, µε «ανυπέρβλητη δύναµη και χάρη». ∆ηµιούργησε, µίλησε αυθόρµητα µε όλη τη θέρµη
της καρδιάς του στο ζωντανό υλικό, που κάθε φορά είχε µπροστά του. Η παιδεία και η γλώσσα
στους δύσκολους χρόνους του ήταν κατορθώµατα, ήταν δύο ουσιαστικές όψεις της ελευθερίας.
Έπρεπε να προηγηθεί αυτή η ελευθερία της γλώσσας και της παιδείας του υπόδουλου ραγιά, για να
ακολουθήσει η εξωτερική ελευθερία. «Η γλώσσα είναι πατρίδα», θα πει ο Καζαντζάκης αργότερα.
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Παιδεία, γλώσσα, ελευθερία, και τα τρία µαζί σηµαίνουν Πατρίδα, για τον Πατροκοσµά. Η
αλληλεξάρτηση και αλληλοπεριχώρηση αυτών των τριών εννοιών δίνουν περιεχόµενο, µορφή και
ζωή στην Πατρίδα. Η Ελληνική Πατρίδα για να ορθοποδήσει και να αναδειχθεί µετά τόσους αιώνες
σκλαβιάς, έπρεπε να σταθεί γερά στις δύο θεµελιώδεις αξίες του κάθε ανθρώπου και του κάθε λαού:
Την παιδεία και τη γλώσσα. Οι αγώνες του Πατροκοσµά δικαιώθηκαν. Η Ελλάδα κατόρθωσε να
επιτελέσει το µεγάλο θαύµα, να βρει πάλι το δρόµο της και να συνεχίσει. Η Ελευθερία, µετά από
αγώνες και θυσίες, ήλθε πάλι στον τόπο της. Αυτό το οφείλει κατά πολύ και στον ταπεινό ∆ιδάχο,
τον Εθναπόστολο, Αναµορφωτή και ∆ιδάσκαλο του Γένους, τον Κοινωνικό εργάτη και Μάρτυρα,
τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, τον Πατροκοσµά.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ

1.1.1.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ

Μ

ε την άλωση της Πόλης το 1453, αρχίζει για τον ελληνισµό µία περίοδος µαύρη και ζοφερή,
περίοδος δουλείας, σκλαβιάς, ταπείνωσης. Η χώρα βρέθηκε χωρίς οδηγούς, βυθισµένη στο

σκοτάδι της αµάθειας, αφού οι λόγιοι και διδάσκαλοι αποκαρδιωµένοι από την παρακµή είχαν
καταφύγει στη ∆ύση. «Η ∆ύση εδέχθη τους Έλληνας λαµπαδηδρόµους του πνεύµατος των αιώνων,
που δεν ήτο δυνατόν να κρατήση πλέον η Ανατολή που εξέπεσε και εβαρβαροκρατήθη»1. Ο πρώτος
µετά την Άλωση πατριάρχης, ο Γεννάδιος, χρησιµοποιώντας την εύνοια και τα προνόµια του
κατακτητή, ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη την Πατριαρχική σχολή. Όσοι έβγαιναν απ’ αυτή και δε
γινόταν κληρικοί, πήγαιναν στην Ιταλία και συνέχιζαν τις σπουδές τους, επιστρέφοντες δε συνήθως
ως γιατροί ή δάσκαλοι, ζητούσαν ασφάλεια στο ράσο. Ο 16ος αιώνας είναι ο µεσαίωνας του
υπόδουλου ελληνισµού. «Αλλά ο παπάς κάτω από τα ράκη του ράσου του κρατεί το ψαλτήρι και
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πηγαίνει να µάθη τα παιδιά, που τον περιµένουν, να διαβάζουν. Οµιλεί ακόµη εις τα παιδιά και δια
τους µεγάλους ανθρώπους που εδόξασαν άλλοτε αυτόν τον τόπον. ∆ιδάσκει την ολίγην ιστορίαν που
γνωρίζει και αυτός. Το κρυφό σχολειό δεν είναι θρύλος. Το συντήρησε, παρά τας καταδιώξεις, παρά
την αξιοθρήνητον έλλειψιν παντός µέσου, παρά την φοβεράν πίεσιν τόσων άµεσων αναγκών που θα
ήτο φυσικόν να οδηγήσουν προς τον εξισλαµισµόν, ο βαθύτατος πόθος του τυραννουµένου έθνους
να υπάρξη»2.
Η κατάσταση του υπόδουλου Ελληνισµού διαγράφονταν µε τα µελανότερα χρώµατα. Απ’ άκρη
σ’ άκρη της ελληνικής γης συναντάµε τα συµπτώµατα της εξαθλίωσης. Βαθύτα__________________
1. ∆. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, εκδοτικός οίκος Μέλισσα, έκδ. ΣΤ΄, Αθήνα 1974, τόµος 1ος, σελ.
20.
2. ∆. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, ό. π. τόµ.1ος, σελ. 21. Για το «κρυφό σχολειό» γράφει και ο Α.
Βακαλόπουλος στην Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, εκδ. Α΄, τυπ. Εµµανουήλ Σφακιανάκη & Υιών,
Θεσ/νίκη 1973, τόµ. Β΄, σελ. 251.

το πνευµατικό σκοτάδι, αµάθεια, ηθική χαλάρωση, κατάπτωση θρησκευτική, παρακµή,
µιζέρια, βαρβαρότητα. Ο λαός µόνος, απορφανισµένος από πνευµατικούς οδηγούς, είχε
αποψιλωθεί απ’ όλη σχεδόν την πνευµατική και καλλιτεχνική κληρονοµιά των προγόνων του. Είναι
χαρακτηριστικά τα όσα γράφει στα 1665 ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός1 για την ιδιαίτερη
πατρίδα του την Αιτωλία, που δείχνουν όλη την αµάθεια και τη βαρβαρότητα: «Εν τοις µέρεσι της
Αιτωλίας, της εµής αθλίας πατρίδος και επί πάσι σχεδόν τοις πέριξ εκείνης κλίµασιν εξέλιπε προ
πολλών ήδη χρόνων άπαν καλόν, µεθ’ ο η των πεζών γραµµάτων γνώσις, και ούτω συνέβη τους
εκείσε πάντας αναλφαβήτους γενέσθαι και άγαν τρισβαρβάρους»2. Και δε συµβαίνει αυτό µόνο στα
µέρη της Αιτωλίας. Η αγριότητα των ηθών, ο αποπροσανατολισµός του λαού από τις ηθικές αξίες
του Χριστιανισµού, η απαιδευσία, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του υπόδουλου λαού σ’ όλα
τα µήκη και τα πλάτη της ελληνικής γης.
Τα ίδια και χειρότερα συµβαίνουν όσο προχωρούµε βορειότερα προς την Ήπειρο, τη
Μακεδονία και τη Θράκη. Οι πληθυσµοί σ’ αυτά τα µέρη είναι ανάµικτοι. Έλληνες, Τούρκοι,
Σλάβοι, Βλάχοι, Αρβανίτες, Ατσίγγανοι. «Στα χωριά και την ύπαιθρο επικρατούσαν ακατανόµαστη
βαρβαρότητα κι’ αγραµµατοσύνη... Η ληστεία και η αγριότητα των Γενιτσάρων δεν άφηνε τίποτε ν’
ανθίσει στον τόπο. Ούτε παπά, ούτε καλόγερο έβλεπε κανείς στα χωριά όχι για να κηρύξει, αλλ’
ούτε και για να εµφανιστεί, όπως τονώσει το φρόνηµα. Ο λαός είχε µείνει µόνος και τραβούσε το
δρόµο του, µη δείχνοντας κα- νείς ενδιαφέρον για την πορεία του. Τα τουρκικά αρχεία, που
τυπώθηκαν τελευταία για την ύπαιθρο της Μακεδονίας, παρουσιάζουν τη ληστεία και την αυτοδικία
απελπιστικές
___________________
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1. Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός γεννήθηκε κατά το 1600 στο Μέγα ∆ένδρο της Αιτωλίας και έµαθε τα
πρώτα γράµµατα στο σχολείο της Βαρνάκοβας. Συνέχισε τις σπουδές του κοντά στον Μελέτιο Συρίγο και
στη συνέχεια διδάχτηκε φιλοσοφία από τον Κορυδαλέα στην Αθήνα. Μετά τις σπουδές του ήλθε στο
Καρπενήσι, όπου ίδρυσε Σχολή και διετέλεσε Σχολάρχης της 16 χρόνια. Η Σχολή του Καρπενησιού
υπήρξε από τις σπουδαιότερες Σχολές στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Γρήγορα όµως παράτησε τα
εγκόσµια και πήγε και ασκήτεψε στη Γούβα, στο µοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, όπου ίδρυσε και εκεί
την ονοµαστή Σχολή της Γούβας ή Σχολή των Βραγγιανών ή Ελληνοµουσείο των Αγράφων. Με τις
συγγραφές του και ιδίως µε τις επιστολές του συνέχισε να νουθετεί και να διδάσκει αξιόλογες
προσωπικότητες του καιρού του. Έχουν σωθεί πολλές επιστολές του, απ’ όπου µπορούµε να δούµε τη
µεγάλη του προσφορά στον 17ο αιώνα που έζησε. Ευγένιος Γιαννούλης, Βασική Βιβλιοθήκη «Αετού», εκδ.
οίκος Ι. Ζαχαρόπουλου, σειρά πρώτη, Αθήναι 1956, τόµος 43, σελ. 15 - 16.
2. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, τυπογ. τέκνων Α. Κοροµηλά, Αθήνα 1868, σελ. 329.

στις διάφορες επαρχίες»1.
Στη Θράκη, που βρίσκεται κοντά στην Πόλη, και όπου ήταν φυσικό να επικρατεί κάποια
ησυχία, η βαρβαρότητα ήταν ενωµένη µε την αµάθεια και η ληστεία µάστιζε την περιοχή, τόσο στην
ύπαιθρο όσο και στις πόλεις που καταπιεζόταν από τους ληστές, πλούσιοι και φτωχοί. Τα σχολεία
που υπήρχαν στην περιοχή, στην Αδριανούπολη και στη Φιλιππούπολη, δε µπορούσαν να ασκήσουν
καµιά επίδραση στη φοβερή αµάθεια των πληθυσµών της υπαίθρου. «Η Ασιατική βαρβαρότης
εκάλυψε τας κατακτηθείσας χώρας. Ό,τι είχεν αποµείνει από την Ελληνικήν παιδείαν κατεστράφη,
τα δε γράµµατα ελησµονήθησαν και η τέχνη παρήκµασε. Εις πολλάς δε περιπτώσεις επήλθε
µεταβολή και του χαρακτήρος ακόµη. Αι οδοί παρηµελήθησαν και επήλθεν η των δασών
καταστροφή και αποχέρσωσις της γης»2, αναφέρει ο Γεωγράφος Φατσέας.
«Η αµάθεια και η έλλειψη πνευµατικών ενδιαφερόντων κυριάρχησαν και µέσα στο Άγιο Όρος.
Ο πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος είχε κάψει τα βιβλία του Γεώργιου Γεµιστού - αυτού του
µακρινού προδρόµου του νεοελληνικού Εθνισµού και Ουµανισµού - και πολέµησε την εµφάνιση
κάθε ελευθερόφρονης σκέψης»3. Μέσα στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας είναι φανερή
πολλές φορές η εχθρότητα εκπροσώπων της Εκκλησίας απέναντι στην ελληνική φιλοσοφία4.
Χαρακτηριστική ήταν η αντιχριστιανική σηµασία του ονόµατος ‘‘Έλληνας’’ στα δύσκολα χρόνια
της σκλαβιάς, που σήµαινε τον ειδωλολάτρη, τον άθεο και εποµένως ήταν ατιµία και ντροπή µεγάλη
να φανερώνει κανείς την ελληνική του καταγωγή. Η περιφρόνηση απέναντι στην κλασική
αρχαιότητα και παιδεία ήταν κάτι το φυσικό και επιτρεπτό, ακόµα και από πνευµατικούς ανθρώπους
της εποχής. Προτιµούσαν να ονοµάζονται γραικοί και ραγιάδες παρά Έλληνες.«Το όνοµα Έλλην ην
τότε συνώνυµον τω αντιχρίστω»5. Έτσι ο όρος ‘‘Έλλην’’ χρησιµοποιείται µόνο στο χώρο
__________________
1. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσµάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, έκδοση Ι. Μητροπόλεως Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, Αθήνα 1968, σελ. 17.
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2. Φατσέας Αντώνιος, φυσικοµαθηµατικός από τα Κύθηρα, καθηγητής της Γεωγραφίας στο
ιεροσπουδαστήριο της Κέρκυρας, όπου γνωρίστηκε µε το Σολωµό. Θερµός υπέρµαχος της δηµοτικής
γλώσσας και υποστηρικτής της ένωσης της Επτανήσου µε την ελεύθερη Ελλάδα, µε συγγραφικό έργο που
είναι σχεδόν άγνωστο.
3. Μ. Γκιόλιας Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, έκδ. Τυµφρηστός, Αθήνα 1972, σελ. 48, επίσης Κ. Ν. Σάθας,
Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 6.
4. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 6, επίσης Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου
Ελληνισµού, τυπ. Εµµ. Σφακιανάκη & Υιών, Α΄ έκδ. Θεσ/νίκη 1973, τόµος Β΄, σελ. 221 - 222.
5. Π. Καλλιγάς, Μεσαιωνικός βίος του ελληνικού έθνους, «Εστία» 8 (1883) σελ. 340.

των γλωσσικών πραγµάτων µε µια ιδιάζουσα χρήση1.
Μέσα στη σκοτεινή νύχτα της άγνοιάς τους οι Έλληνες λησµόνησαν τον αρχαιοελληνικό τους
πολιτισµό και δεν γνώριζαν την αξία των ελληνικών µνηµείων και χειρογράφων. Περιηγητές2 ξένοι
της εποχής γράφουν την αγανάκτησή τους για τους απογόνους των Αρχαίων Ελλήνων, που «όχι
µόνο δεν γνωρίζουν την ιστορία των λειψάνων των διαφόρων µνηµείων, αλλά και δεν έχουν την
περιέργεια και την έφεση να την µάθουν»3. ∆υτικοί λόγιοι ή και Έλληνες λόγιοι και κληρικοί,
αγόραζαν χειρόγραφα ανεκτιµήτου αξίας από τους απλοϊκούς κατόχους τους ή τα έκλεβαν από τις
µοναστηριακές βιβλιοθήκες εξαπατώντας ή εξαγοράζοντας τους φύλακές τους4. «Τα ονόµατα της
Ολυµπίας, των ∆ελφών και της Νεµέας είχαν ξεχαστεί. Αλβανοί χωρικοί καλλιεργούσαν τις
πεδιάδες του Μαραθώνα και των Πλαταιών, έσερναν τα υνιά των αρότρων τους πάνω από τους
ευρύχωρους δρόµους των οµηρικών Μυκηνών και έτρεφαν τα κοπάδια τους στον Ελικώνα και στον
Παρνασσό»5.
Τονίζοντας αυτή τη τραγική πνευµατική κατάσταση ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Αιτωλός, γράφει
σε µαθητή του στο Αιτωλικό στις 2 Μαρτίου 1682: «Τα γράµµατα τους καιρούς τούτους πανταχού
εχάθησαν». Και σε άλλη του επιστολή: «Γράψαι προς ηµάς τα πάθη των Μεσολογγιτών και τι τους
επροξένησεν η αµάθεια και η απαιδευσία η πολλή». Και αλλού θρηνεί για τη δυστυχία, την αµάθεια,
την αθλιότητα των χριστιανών: «Σίδηρον, ως αληθώς ειπείν, διέρχεται η ψυχή των αθλίων
χριστιανών, καθώς ορίζει εν ψαλµοίς ο θείος ∆αυίδ, και εν πολλοίς κακοίς και εσχάταις δυσηµερίες
τήκεται, ίασις δε ή θεραπεία των κακών τούτων ατυχηµάτων ουδεµία τις ελπίζεται... Ο πόλεµος του
ταλαιπώρου ηµών γένους και γήθεν και ουρανόθεν σκευωρείται, καθώς φαίνεται, ότι τα έργα των
ιερωµένων και των ανιέρων πονηρά και λίαν εις Θεόν αδόκιµα»6.
___________________
1. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρεία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1975, σελ.
349.
2. Grusius, Turcograecia, σελ. 205 και Dousae, De itinere, σελ. 41.
3. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος Β, σελ. 259.
4. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος Β, σελ. 264.
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5. Geor. Finley, Ιστορία της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα, µετάφραση Μίλτος Γαρίδης,
πρόλογος, επιµέλεια, προσθήκαι και σχόλια Τάσος Βουρνάς, εκδ. Τολίδης, Αθήνα χχ, σελ. 166.
6. Ευγένιος Γιαννούλης, Επιστολές, Βασική Βιβλιοθήκη «Αετού», εκδ. οίκος Ι. Ζαχαρόπουλου, σειρά πρώτη,
Αθήναι 1956, τόµος 43, σελ. 30 - 31, 35.

Η ελληνική παιδεία έπεσε τόσο πολύ χαµηλά, ώστε οι λίγοι πνευµατικοί άνθρωποι που
απέµειναν άρχισαν να ανησυχούν για την εξαφάνιση της ελληνικής γλώσσας, των ιερών και µη
βιβλίων και αυτού ακόµη του Ευαγγελίου.
Αλλά δεν ήταν µόνο οι Τούρκοι υπεύθυνοι για την αµάθεια και απαιδευσία των ραγιάδων. Οι
Βενετσιάνοι ήταν ακόµα πιο τυραννικοί και καταπιεστικοί στους τόπους που είχαν υπό την κατοχή
τους. «Οι τέχνες και τα γράµµατα δεν γνώρισαν καµιά άνθιση στη µακραίωνη διάρκεια της
Βενετσιάνικης κατοχής. Η σηµαία του Αγίου Μάρκου που κυµάτιζε στα κάστρα της Επτανήσου δεν
υπήρξε σύµβολο προόδου, αλλά πνευµατικής και ηθικής καταδυνάστευσης... Ο πολιτισµός και η
παιδεία όχι µόνο προστασία δεν βρήκαν στους τόπους εκείνους, αλλά και σκληρά καταδιώχτηκαν
από την καθολική εκκλησία. Η επίσηµη ίδρυση και λειτουργία Σχολείων ποτέ δεν ήταν ελεύθερη»1.
Απόδειξη µεγάλη αυτού του γεγονότος είναι, ότι ο Άγιος Κοσµάς ίδρυσε τόσα σχολεία στην
Τουρκοκρατούµενη Ελλάδα, στα Βενετοκρατούµενα Επτάνησα όµως δε µπόρεσε να συστήσει ούτε
ένα.
Ενώ ο 18ος αιώνας είναι η εποχή του Νεοελληνικού διαφωτισµού και ιδρύθηκαν και
λειτούργησαν Ακαδηµίες, Μουσεία, Ελληνοµουσεία σε πολλές περιοχές και κέντρα του υπόδουλου
Ελληνισµού, ο λαός της υπαίθρου, η αγροτιά, ήταν αποµονωµένος και παρατηµένος στην τύχη του.
Ιδίως στη ∆υτική Στερεά, Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο, λόγω των ιδιαίτερων κλιµατολογικών και
εδαφικών συνθηκών - «µια άγρια βουνοθάλασσα, που αρχινάει απ΄ της Αρβανιτιάς απάνω τις
κακοτοπιές και φτάνει ως κάτω του Μεσολογγιού τη ρηχοθάλασσα»2 - επικρατούσε τέτοια αµάθεια,
ώστε σε πολλά χωριά της επαρχίας Βελιγράδων, οι κάτοικοι «εµάνθανον πότε εγγίζει το Πάσχα εκ
των κοκκίνων αυγών, άπερ έβλεπον εις την αγοράν του Μπερατίου κατά την Μεγάλην
Πέµπτην»3. Και µόνο αυτό το γεγονός δείχνει την πνευµατική στάθµη και την έλλειψη παιδείας των
αγροτικών και ορεινών περιοχών της ελληνικής επικράτειας.
Παιδεία και γλώσσα Ελληνική είναι αλληλένδετα. Η γλώσσα είναι ένα από τα στοιχεία του
Έθνους. Και το ελληνικό Έθνος περνούσε τα χρόνια αυτά το Γολγοθά του. Σε πολλές περιοχές της
Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας οι κάτοικοι ήταν βλαχόφωνοι ή δίγλωσσοι, και
χρησιµοποιούσαν ελάχιστα την Ελληνική. Πολλοί, αν και γνώρι__________________
1. Μ. Γκιόλιας Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 205 - 206.
2. Θ. ∆ιοµήδης Πετσάλης, Οι Μαυρόλυκοι, Βιβλιοπ. της «Εστίας», Ι. ∆. Κολλάρου & Σίας Α. Ε. έκδοση Ζ΄,
Αθήνα 1989, τόµος 2ος, σελ. 225.
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3. Ι. Λαµπρίδης, Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργηµάτων, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα
1971, τόµος Β΄, σελ. 227.

ζαν την Ελληνική, προτιµούσαν τα Βλάχικα. Σε πολλά χωριά της Ηπείρου οι κάτοικοι µιλούσαν
Αρβανίτικα ή Βλάχικα στις εργασίες τους και µέσα στο σπίτι τους ακόµα. Στα Ζαγοροχώρια της
Ηπείρου µιλούσαν κουτσοβλάχικα, όπως και οι Βλάχοι της ∆υτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Οι περισσότεροι από τους βλαχόφωνους ή δίγλωσσους αυτούς κατοίκους των ελληνικών
διαµερισµάτων ήταν απόγονοι αυτόχθονος πληθυσµού, που είχαν ξεχάσει τη γλώσσα τους από πολύ
παλιά1. Ο αγώνας του Αγίου Κοσµά για την επικράτηση της Ελληνικής γλώσσας ήταν πολύ
µεγάλος. Τα περισσότερα σχολεία του τα ίδρυσε στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της
Ηπείρου, όπου διδάχτηκε και συντηρήθηκε η νεοελληνική γλώσσα. Ζητεί και επιβάλλει στους
βλαχόφωνους των ελληνικών χωριών να µιλούν µεταξύ τους και µέσα στα σπίτια τους µόνο
ελληνικά, µε αποτέλεσµα τη βαθµιαία υποχώρηση της Βλαχικής2.
Συνέβαινε και κάτι άλλο. Όπως αναφέρει ο Κων. Παπαρρηγόπουλος στην ‘‘Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους’’, η αµάθεια που επικρατεί στην ηπειρωτική Ελλάδα φαίνεται από την
«αλλόκοτον γλώσσαν» στην οποία έγραφαν οι γραµµατικοί των σουλτάνων, που εννοείται ότι
γνώριζαν την ελληνική γλώσσα, τις «ελληνιστί δήθεν συντασσοµένας διεθνείς αυτών συνθήκας»3, τα
πατριαρχικά έγγραφα που δείχνουν ότι οι αρχιερείς ήταν, ως επί το πλείστον, εντελώς απαίδευτοι. Ο
Κούµας, που καταγόταν από τη Λάρισα, µιλώντας για τον Κώδικα πρακτικών της Μητροπόλεως
της Λάρισας, µιας από τις επισηµότερες Αρχιερατικές Μητροπόλεις του Γένους, γράφει: «Γράµµατα
µε βαρβαρικήν σύνταξιν, µε ανορθογραφίαν απίθανον και εις αυτάς των µητροπολιτών τας
υπογραφάς...»4. Και αυτά έως το 1730. Και αναρωτιέται, πώς τόσοι Επίσκοποι και Μητροπολίτες
δεν ήξεραν να υπογράψουν ούτε τα ονόµατά τους, πώς οι τόσο πλούσιοι σε εισοδήµατα
Μητροπολίτες της Λάρισας δεν εύρισκαν ένα γραµµατέα που να γνωρίζει να γράφει τα πρακτικά της
Μητροπόλεως

σωστά στην ελληνική γλώσσα; Και αν ήταν αγράµµατοι οι πνευµατικοί

____________________
1. Βλάχους, σε µερικά µέρη ονόµαζαν και εννοούσαν κυρίως τους τσοπάνηδες. Κατά την άποψη του Α.
Κεραµόπουλου οι Βλάχοι είναι εκλατινισµένοι απόγονοι φτωχών ελληνικών φυλών, που είχαν αρχίσει να
υπηρετούν ως φρουροί των συνόρων στο ρωµαϊκό στρατό µετά την υποταγή της Μακεδονίας στους
Ρωµαίους (168 π. Χ.) Μ. Γκιόλιας, ό. π. σελ. 139, σηµ. 5 και 6.
2. Χρισ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία Ρήγα Φεραίου, έκδ. Α΄, Αθήνα 1860, σελ. 51, επίσης Α.
Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 439.
3. Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. εταιρεία «Φανός», Αθήναι 1957, τόµος 8ος,
σελ. 299 - 300.
4. Κ. Μ. Κούµας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ηµερών µας,
τυπογ. Αντωνίου Αυκούλου, Βιέννη 1832, τόµος 12ος, σελ. 554.
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ηγέτες, τότε «πού ευρίσκετο η παιδεία του Γένους», η παιδεία του απλού λαού; «Ήτο σπανιώτατον
χρήµα η παιδεία... µέρος του Γένους εγνώριζε µόνον να διαβάζη και να γράφη όπως έτυχε, και το
περισσότερον ήτο βυθισµένον εις απόλυτον αγραµµατίαν»1.
Στα Επτάνησα οι Βενετοί δεν πολέµησαν µόνο την παιδεία αλλά και τη γλώσσα του Ελληνικού
λαού. Οι νησιώτες για να σταδιοδροµήσουν στην κρατική διοίκηση φρόντιζαν να µαθαίνουν τη
γλώσσα των κυριάρχων Βενετών. «Το αρχοντολόγιον και οι επιφανείς γλώσσαν οικιακήν είχον την
Ιταλικήν»2. Ο εξιταλισµός των πλουσίων κατοίκων των νησιών και η έλλειψη σχολείων και παιδείας
ελληνικής στην αγροτική ύπαιθρο είχαν ως συνέπεια πολλοί Επτανησιώτες διανοούµενοι αργότερα,
όπως ο Ούγος Φώσκολος, να µη γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ή να την µάθουν σε µεγάλη
ηλικία, όπως ο ∆ιονύσιος Σολωµός. Το θέµα της γλώσσας ήταν πολύ σοβαρό για τον υπόδουλο
ελληνισµό, γιατί η γλώσσα είναι ένα από τα στοιχεία ύπαρξης ενός λαού.
Αυτή ήταν η πνευµατική κατάσταση του υπόδουλου Ελληνισµού κατά τους ζοφερούς χρόνους
της Τουρκικής κατακτήσεως, ιδίως των πρώτων αιώνων. Γιατί τα πράγµατα άρχισαν να
καλυτερεύουν στα τέλη του 17ου και κυρίως στον 18ο αιώνα. Οι µεγάλοι βάρδοι, διαφωτιστές και
διδάσκαλοι του ελληνικού Έθνους του 18ου αιώνα, ο Κοσµάς ο Αιτωλός, ο Ρήγας Φεραίος και ο
Αδαµάντιος Κοραής, αγωνίστηκαν ιδιαίτερα και ο καθένας µε το δικό του τρόπο για την πνευµατική
αναγέννηση αυτού του τόπου. Η προσοχή τους συγκεντρώθηκε στην παιδεία και στην ίδρυση
Σχολείων, για τη διαφώτιση των συµπατριωτών τους και την αναζωπύρωση του εθνικού
φρονήµατος. Ο Ρήγας δεν έπαψε να διακηρύττει: «Η Πατρίς πρέπει να κάµη σχολεία σε όλα τα
χωριά, για τα αρσενικά και θηλυκά Ελληνόπουλα. Εκ των γραµµάτων γεννάται η προκοπή, µε την
οποίαν λάµπουν τα ελεύθερα έθνη». Στο δε 22ο άρθρο του Πολιτεύµατος του Ρήγα αναφέρεται:
«Όλοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν γράµµατα»3. Και του Αδαµάντιου Κοραή το
σύνθηµα ήταν: «Κάµετε σχολεία» και «δράξασθε παιδείας». «Ο έρωτας της παιδείας», θα γράψει στο
Memoire του αργότερα, «έχει διαδοθεί και έχει εξαπλωθεί µε όλα τα συµπτώµατα µιας νόσου
µεταδοτικής»4. Αλλά εκείνος που ασχολήθηκε συστηµατικά και έµπρακτα µε την ίδρυση και τη
λειτουργία Σχολείων, ήταν ο λαϊκός διδάχος και διαφωτιστής, ο διδάσκα-_____________________
1. Κ. Μ. Κούµας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ηµερών µας, ό.
π. τόµος 12ος, σελ. 555.
2. Π. Χιώτης, Ιστορικά αποµνηµονεύµατα Επτανήσου, Ζάκυνθος 1888, τόµος ΣΤ΄, σελ. 210.
3. Κ. Βοβολίνης, Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας 1453 - 1953, πρόλογος Αρχεπισκόπου Αθηνών
κ.κ. Σπυρίδωνος, εκδ. Π. Α. Κλεισιούνης, Αθήναι 1953, σελ. 77.
4. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδοτική Αθηνών 1975, τόµος ΙΑ΄, σελ. 357 και 309.

λος του Γένους, ο Κοσµάς ο Αιτωλός.
Έχουµε αναφέρει για το πνευµατικό σκοτάδι, την αµάθεια και την απαιδευσία του ελληνικού
γένους από την Άλωση της Πόλης και µετά. Παρ’ όλα αυτά, αµέσως µετά την άλωση ιδρύθηκε η
Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και µέχρι τα µέσα περίπου του 18ου αιώνα
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λειτούργησαν σ’ όλη την Ελλάδα 52 Ελληνικές Σχολές. Απόφοιτοι της Πατριαρχικής Σχολής
κατείχαν τα µεγάλα εκκλησιαστικά αξιώµατα, ήταν Μεγάλοι διερµηνείς της Υψηλής Πύλης,
ηγεµόνες της Βλαχίας, διευθυντές της Μεγάλης του Γένους Σχολής, λαµπροί διδάσκαλοι του
Γένους, όπως ο Ζυγοµαλάς, ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Σέργιος Μακραίος,
ο Κωνσταντίνος Κούµας και πολλοί άλλοι. Οι περισσότεροι από τους διδασκάλους και µαθητές των
διαφόρων Σχολών, που ήκµασαν όλα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ήταν κληρικοί. Από τους 1500
και πάνω επιφανείς άνδρες, περισσότεροι των δύο τρίτων ήταν ιερωµένοι και «άπαντες δε ούτοι
κατηνάλωσαν άπαντα τον ευσεβή βίον των, συγγράφοντες ή διδάσκοντες το Έθνος και ως επί το
πλείστον εν πενία και δωρεάν»1. Οι Έλληνες συγγραφείς Αλέξανδρος Ελλάδιος και Ματθαίος
Παρανίκας τονίζουν: «Ιερείς και µοναχοί, ως επί το πλείστον, επαίδευον την νεολαίαν παρά τοις
Ναοίς, ή εν τοις οίκοις των. Βιβλία εις χρήσιν ήσαν τα Πινακίδια, ή πίνακες εκ χάρτου µικρού,
διπλούµενοι πολλάκις και δέρµατι τυλισσόµενοι, εν οις εγράφοντο τα στοιχεία της Αλφαβήτου, αι
συλλαβαί και λέξεις ακολούθως η Οκτώηχος του ∆αµασκηνού, το Ψαλτήριον, ο Απόστολος, τα
Μηναία βραδύτερον της αναγνώσεως ήρχιζεν η γραφή υπό την επιτηδειγµήν (δειγµή) και η
λογαριθµητική οι παίδες εκάθηντο οκλάξ περί το οίκηµα, ο δε διδάσκαλος εδίδασκε... ∆ια της
µεθόδου ταύτης, επικρατησάσης και µέχρις ηµών εις τα κοινά σχολεία (κατώτερα), προ της
εισαγωγής της αλληλοδιδακτικής µεθόδου, οι παίδες, µορφούµενοι, ελάµβανον τας αναγκαιοτάτας
βιωφελείς γνώσεις, απέβαινον καλοί χριστιανοί και τίµιοι πολίται»2.
Από τον 17ο αιώνα, λόγω των οικονοµικών συνθηκών και του φιλεκπαιδευτικού ζήλου,
ορισµένα Σχολεία εξελίσσονται σε αξιόλογες εστίες παιδείας και γραµµάτων. Ανάµεσα στα κέντρα
αυτά, σηµαντική θέση κατέχουν τα Σχολεία των Αγράφων, Μοσχόπολης, Ιωαννίνων, Αθήνας, Χίου,
Πάτµου, Αθωνιάδας, Κωνσταντινούπολης, Αδριανούπολης και άλλα3. Στην περιοχή της ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας, της γενέτειρας του Πατροκοσµά, αξιόλογοι δάσκαλοι, όπως ο Ευγένιος
Γιαννούλης, ο Αναστάσιος Γόρδιος, ο Σέργιος Μακραίος, ο Θεοφάνης, ο Παναγιώτης Παλαµάς,
διδάσκουν σε Σχολεία και Ελληνοµουσεία,
___________________
1. Κ. Βοβολίνης, Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας 1453 - 1953, ό. π. σελ. 80.
2. Κ. Βοβολίνης, Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας 1453 - 1953, ό. π. σελ. 81.
3. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 315.

στις σχολές των Αγράφων, στο Καρπενήσι και στα Βραγγιανά, στην Αγία Παρασκευή στη Γούβα,
στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό, που αναδεικνύονται στα τέλη του 17ου και στο 18ο αιώνα στις
αποµονωµένες και καθυστερηµένες πολιτισµικά περιοχές αυτές1. Ο Κ. Ν. Σάθας και ο Π.
Αραβαντινός στα έργα τους αναφέρουν πλειάδα σοφών, λογίων και διδασκάλων της Αιτωλίας και
Ακαρνανίας που αναδείχτηκαν και δίδαξαν όχι µόνο στις Σχολές της περιοχής, αλλά και πιο
µακριά2.
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Οι Έλληνες, παρά τα ευοίωνα σηµάδια που παρουσίαζε η παιδεία τους κατά τον 18ο αιώνα,
περνούσαν µια κρίσιµη καµπή της ιστορίας τους. Οι αγροτικοί πληθυσµοί της υπαίθρου είχαν χάσει
τον προσανατολισµό τους και είχαν ανάγκη από πνευµατικούς ανθρώπους για να τους
αναζωογονήσουν το θρησκευτικό συναίσθηµα και να τους αφυπνίσουν την εθνική συνείδηση. Τώρα
«είναι απόλυτη ανάγκη ενός νέου Προδρόµου, ο οποίος θα πλησιάσει πολύ τις λαϊκές µάζες - και σ’
αυτές ακόµη τις απόµερες και απολίτιστες γωνιές, ιδίως στη ∆υτική Ελλάδα - θα εισδύσει στα µύχια
της ψυχής τους, θα ενθουσιάσει τα πλήθη και θα τα συγκινήσει βαθύτατα, ώστε να επιτύχει στον
αγώνα του για το διαφωτισµό και την άµυνα του έθνους. Και το αίτηµα αυτό της εποχής το
διαισθάνεται, το συλλαµβάνει και το µετουσιώνει σε έργο στην κρίσιµη

αυτή

εποχή ο

ενδεδειγµένος άνθρωπος, ο Κοσµάς ο Αιτωλός»3.
________________
1. Κων/ντίνος Ζησίου, ∆ιδάσκαλοι του Γένους, έκδ. Αθ. Παπασπύρου, Αθήναι 1915, σελ. 38, επίσης Τρύφων
Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, εκδ. Α. Χαλκιόπουλου, Αθήναι 1936, τόµος Α΄, σελ. 268 279, Πάνος Βασιλείου, Η Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, εκδ. Μαυρίδης, Αθήνα 1960,
σελ. 83 - 92, Ματθαίος Παρανίκας, Σχεδίασµα, περί της εν τω Ελληνικώ Έθνει καταστάσεως των
γραµµάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως µέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ΄) εκατονταετηρίδος,
εκδ. Κοροµηλά, Κωνσταντινούπολις 1867, σελ. 89 - 95.
2. Κατά τον 18ο αιώνα ως µαθητές του Ευγένιου Γιαννούλη, στις σχολές των Αγράφων, αναφέρονται ο
Χριστόφορος Αιτωλός, ο Ιερόθεος Αιτωλός, ο Νικόλαος Αιτωλός, ο Αγάπιος Αιτωλός «ανήρ
πεπαιδευµένος» κατά τον Π. Αραβαντινό, ο Ιωάννης ο Αιτωλός, οι Ακαρνάνες Σωφρόνιος, Γεράσιµος και
Στέφανος, Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, εκδ. Τυµφρηστός, Αθήνα 1972, σελ. 55, ο
µεγαλύτερος αδελφός του Κοσµά, ο Χρύσανθος ο Αιτωλός που είχε διαπρέψει ως διδάσκαλος στη σχολή
των Βραγγιανών, στη συνέχεια σχολάρχης στο περίφηµοι Ελληνοµουσείο του Ευγένιου Γιαννούλη και
του Αναστάσιου Γόρδιου. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, εκδ. Κοροµηλά, Αθήνα 1868, σελ. 603,
578, 617, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Βενετία 1872, τόµος Γ΄, σελ. 277 - 278, Π. Αραβαντινός, Βιογραφική
συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας σελ. 72.
3. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 364 - 365.

1.1.2.

Η

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

Ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία υπήρξε πάντα για τον Ελληνικό λαό στοιχείο ενότητας και

αναφοράς του στις δύσκολες στιγµές του Έθνους. Κατά τον Μακρυγιάννη η θρησκεία υπήρξε

«πράγµα τζοβαϊρικό1 πολυτίµητο»2. Όµως σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς οι θρησκευτικές
πεποιθήσεις ατονούν, οι ελληνοχριστιανικές παραδόσεις δέχονται δυτικούς επηρεασµούς, η ουνία
και ο προσηλυτισµός του Πάπα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να εισδύσουν στην Ορθόδοξη
Εκκλησία, ενώ παράλληλα η θρησκοληψία, οι δεισιδαιµονίες και η άγνοια των αµόρφωτων λαϊκών
µαζών υποβοηθούν αυτή την κατάσταση. Η ελληνική Εκκλησία είναι αδύναµη να επιβληθεί λόγω
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της ανίκανης ανώτερης ιεραρχίας της, που φροντίζει ως επί το πλείστον - υπάρχουν και οι εξαιρέσεις
- για τον πλουτισµό και την εξαγορά των αξιωµάτων της.
Μέσα στη γενική παρακµή του 17ου και 18ου αιώνα, ο χριστιανικός ελληνικός πληθυσµός είχε
αλλοιωθεί πολύ. Η φοβέρα της σκλαβιάς έσκιαζε και τροµοκρατούσε τους ανθρώπους,
αναγκάζοντάς τους να υποκύπτουν και να φέρονται ως ραγιάδες, που τους λείπει κάθε ίχνος
ανδρισµού και αξιοπρέπειας. Ραγιάς, όπως γράφει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, είναι «ο τύπος του
ευτελούς, του χαµερπούς σκλάβου, που τρέµει εµπρός στον κατακτητή, που τον κολακεύει και είναι
πρόθυµος να του φανεί χρήσιµος µε κάθε τρόπο, αρκεί να του αποσπάσει την υψηλή του εύνοια»3.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα της σκλαβιάς «άνθισε το ψέµα, η υποκρισία, η δουλικότητα, η κολακεία
κάθε ισχυρού, η ευτέλεια, η υποταγή, η ουτιδανότητα»4.
Στις πολιτείες και στα χωριά οι υπόδουλοι ζούσαν κάτω από άσχηµες συνθήκες, µε πολλών
ειδών απαγορεύσεις που καταπίεζαν τη συνείδηση και το πνεύµα τους. Σε κάποιες περιοχές η
ανάγνωση του Ευαγγελίου είχε σχεδόν απαγορευτεί και πολλές φορές οι χριστιανοί επικαλούνταν
την προστασία του Σουλτάνου για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο έστω και χαµηλόφωνα µέσα στα
δωµάτια ή στα κελιά τους5. Η καµπάνα6 είχε απαγο-___________________
1. Τζοβαϊρικό = πολύτιµο κόσµηµα, χρυσαφικό, (τουρκική λέξη).
2. Γ. Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, Εισαγωγή-σχόλια Σ. Ι. Ασδραχά, Αθήνα 1957, σελ. 432.
3. Απόσ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος Β΄ σελ. 43.
4. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 117.
5. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 172.
6. Κ. Σ. Παπαδόπουλος, Απαγόρευσις κωδωνοκρουσίας και προνοµιακή κατά τόπους χρήσις εκκλησιαστικών
κωδώνων και σηµάντρων επί τουρκοκρατίας, Γ. Π. 42 (1959) σελ. 100 - 118.

ρευτεί και µόνο το ‘‘χειροσήµαντρο’’ θύµιζε στους υπόδουλους ότι είναι χριστιανοί. Σε πολλά µέρη
προσκαλούνταν στην Εκκλησία µε τους ‘‘κράκτες’’1. Ο Σουλτάνος Αχµέτ Γ΄(1703 - 1730)
«απαγόρευσε εις τους χριστιανούς να κατοικώσιν εντός των πόλεων». Το 1713 καταστράφηκαν
πολλά χριστιανικά

µοναστήρια και «εδηµεύετο η περιουσία αυτών» µε διαταγή του Μ. Βεζύρη

Αλή. Τα έτη 1720 και 1723 µεγάλη πυρκαγιά απετέφρωσε το Πατριαρχείο, κατέστρεψε µεγάλο
µέρος του Αρχείου του και ο Πατριάρχης Ιερεµίας Γ΄ (1716 - 1726) φυλακίστηκε µε την κατηγορία
ότι είχε αλληλογραφία µε τον Μεγάλο Πέτρο. Σώθηκε, αφού πλήρωσε 50.000 γρόσια. Το 1730 οι
Γενίτσαροι σε στάση τους κατά του Σουλτάνου µπήκαν στο Πατριαρχείο, λεηλάτησαν τον
πατριαρχικό Ναό και καταπάτησαν τα Άγια λείψανα. Οι Τούρκοι προσπαθούσαν «ει δυνατόν να
απαγορεύσουσι τοις χριστιανοίς και αυτό το αναπνέειν τον αέρα»2.
Ο τρόµος έκανε διστακτικούς τους χριστιανούς να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα,
ακόµη και τον εκκλησιασµό, που σε µερικές περιπτώσεις ήταν αληθινή δοκιµασία. Στο γνωστό
‘‘Τραγούδι της ∆ροπολίτισσας’’3 από τη Βόρειο Ήπειρο εξιστορείται όλος αυτός ο φόβος και η
αγωνία των χριστιανών να εκκλησιαστούν. Οι υπόδουλοι ραγιάδες παρακαλούσαν την τολµηρή
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∆ροπολίτισσα να προσευχηθεί και γι’ αυτούς, όταν θα πάει στην εκκλησιά. Φαίνεται στο τραγούδι ο
τρόµος και η αγωνία µη τους ___________________
1. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας, Αθήνα 1954,
σελ. 141.
2. Κων/νος Βοβολίνης, Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας, ό. π. σελ. 59, επίσης Χρυσ.
Παπαδόπουλος Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 150.
3. Μενέλαος Ζώτος, Το ∆ηµοτικό τραγούδι της Β. Ηπείρου, έκδ. Ι. Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα
1978, σελ. 14.
Μωρή ∆ροπολίτισσα, µωρή καυµένη,
αυτού που πας στην εκκλησιά, ζηλεµένη,
βάνεις την τσούπρα σ’ οµπροστά,
φορεί το φέσι της στραβά.
Αυτού που πας στην εκκλησιά,
για µας µετάνοια κάµε µια,
να µη µας πάρουν η Τουρκιά,
µας γράψουν στη γενιτσαριά,
και µας παν εις τον κισλά*,
ωσάν τ’ αρνιά την Πασχαλιά.
* Κισλάς, κισλάρ, κιζλάρ-αγάς και κισλάραγας (τουρκική λέξη) = αρχιευνούχος των σουλτανικών ανακτόρων.

στρατολογήσουν σαν γενιτσάρους και τους µαντρώσουν «ωσάν τ’ αρνιά την Πασχαλιά».
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι τους καλύτερους ναούς οι Τούρκοι τους µετέτρεψαν σε τζαµιά, ενώ
κατά καιρούς απαγορεύτηκε η κτίση νέων εκκλησιών ή η επιδιόρθωση παλιών. Αν γινόταν
κάποια µικρή επισκευή, µπορούσε να γίνει αφορµή να γκρεµιστεί όλος ο ναός, να µαστιγωθούν και
να φυλακιστούν οι πολίτες, και να επιβαρυνθούν µε µεγάλο χρηµατικό πρόστιµο. Πολλές φορές η
δαπάνη για την άδεια επισκευής ήταν πολύ µεγαλύτερη από την ίδια τη δαπάνη για την επισκευή. Το
1659 διατάχθηκε να γκρεµιστούν κάποιοι ναοί της Πόλης, επειδή επισκευάστηκαν µετά από
πυρκαιά1. Στη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 1774, υπήρξε ειδικό άρθρο που όριζε την εκ
βάθρων ανέγερση ορθοδόξου εκκλησίας «εν Γαλατά, κατά το µέρος Μπέκογλου». Μέχρι τότε οι
Οθωµανοί δεν είχαν ποτέ επιτρέψει στους ραγιάδες να κτίσουν εκκλησίες, εκτός εάν προϋπήρχαν τα
ερείπια παλαιοτέρου ναού ή εφόσον αυτός «ακουµπούσε» πάνω στο βυζαντινό τείχος2. Και αν για
κάποιες εκκλησίες της Πόλης, «ευµενεία» των αρχών, δινόταν άδεια ανοικοδοµήσεως µετά από
σεισµούς ή µεγάλες πυρκαγιές, που κατέκαιγαν κατά καιρούς την Πόλη, ήταν ρητός ο όρος το έργο
να ολοκληρωθεί σε σαράντα µέρες, µε αποτέλεσµα τα κτίσµατα να είναι απέριτα, φτωχικά, χωρίς το
κάλλος των προηγούµενων ναών3.
Κακή συµπεριφορά, ξεπεσµός, εξαχρείωση, αµάθεια, φιλαργυρία, δωροδοκίες, διαφθορά, γενική
ηθική κατάπτωση κληρικών όλων των βαθµίδων, δίνουν τη χειρότερη εικόνα και την κατάντια του
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κλήρου. Πολλοί κληρικοί, του ανώτερου και του κατώτερου κλήρου, δεν ήξεραν ούτε να διαβάζουν,
άλλοι ήταν µέθυσοι, άλλοι ανήθικοι, άλλοι έκαναν πράξεις ακατανόµαστες για την ιδιότητά τους.
«Το θρησκευτικόν των αίσθηµα είχεν υποστή ποιάν τινα άµβλυσιν και εξασθένησεν ο εθνισµός»4.
Η ηθική κατάπτωση ιδίως του ανώτερου

κλήρου ήταν ένα µελανό σηµείο του υπόδουλου

Ελληνισµού. Η συναλλαγή των εκκλησιαστικών αξιωµάτων και οφικίων ήταν µεγάλη. Οι
Πατριάρχες εξαγόραζαν τη θέση τους και το τίµηµα εξαγοράς όλο και ανέβαινε. Στη συνέχεια
διέθεταν τις κενές επισκοπικές θέσεις στον µεγαλύτερο πλειοδότη. «Η υπόθεση του χριστιανισµού
δοκιµάζονταν από τη συµπεριφορά των κληρικών του. Ο Πατριάρχης και οι επίσκοποι εξαγόρα___________________
1. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 141 και 148.
2. Ακύλας Μήλας, Η Περατινή Παναγία, εφηµερ. Καθηµερινή, αφιέρωµα Κυριακής 16 Αυγούστου 1998,
σελ. 13.
3. Ακύλας Μήλας, Θεοµητορικοί ναοί, εφηµερ. Καθηµερινή, ό. π. σελ. 5
4. Geor. Finley, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και Ενετοκρατίας, µετάφραση Μ. Γαρίδης, σελ. 173 και 198.

ζαν τα αξιώµατά τους και ξανάπαιρναν τα χρήµατα πουλώντας εκκλησιαστικές θέσεις και προνόµια.
Οι παπάδες εξαγόραζαν τις χειροτονίες και τις άδειες γάµου. Οι λαϊκοί πλήρωναν τους επισκόπους
τους για γάµους, διαζύγια, βαπτίσια, άφεση αµαρτιών µε κάθε είδους παροχές. Οι καλόγεροι, που
περιφέρονταν στη χώρα ή που ζούσαν στις πόλεις, ήταν συχνά άνθρωποι µε αµφίβολο χαρακτήρα ή
βαθιά µπλεγµένοι σε πολιτικές και εκκλησιαστικές µηχανορραφίες είτε για λογαριασµό τους είτε
σαν πράκτορες άλλων»1.
Η αξιοθρήνητη κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική επικράτεια ευνοεί το ρεύµα προς την
εξωµοσία. Η θρησκευτική αποστασία από την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση, είτε λόγω άγνοιας,
είτε λόγω αδυναµίας και προσηλυτισµού, ήταν ένα σύνηθες φαινόµενο της εποχής. Οι εξισλαµισµοί,
µε βιαιότητες, καταπιέσεις, βασανισµούς, µαρτύρια, είχαν ως αποτέλεσµα την εξωµοσία όχι µόνο
λαϊκών, αλλά και κληρικών, µεµονωµένων ατόµων, αλλά και οµάδων, οι οποίες, µη έχοντας
ερείσµατα πνευµατικά προτιµούσαν την εύκολη λύση των ποικίλων προβληµάτων τους µε την
άρνηση της πίστης τους. Πολλές φορές παρακαλούσαν τους δυνάστες να τους δεχθούν, ελπίζοντας
στη βελτίωση των όρων διαβίωσης και συνδιαβίωσης µε τους κατακτητές και υπολογίζοντας στην
απαλλαγή τους από τα πολυειδή βάσανά τους2. Εξάλλου η Υψηλή Πύλη απένειµε τα ανώτατα
αξιώµατα3 κατά κανόνα σε µουσουλµάνους πρώην χριστιανούς, µε αποτέλεσµα πολλοί να
προσέλθουν στη µουσουλµανική θρησκεία εκουσίως.
Ο Α. Βακαλόπουλος4 γράφει: «Ο τελευταίος αυτός αργός, αλλά σταθερός τρόπος του
εξισλαµισµού και του εκτουρκισµού ήταν ίσως ο πιο επικίνδυνος. Η ακατάπαυστη αυτή κατά µάζες
ή κατ’ άτοµα διαρροή των κατοίκων της Μ. Ασίας, όπως και των άλλων χωρών
____________________
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1. Γ. Πάστρας, Πατροκοσµάς ο Αιτωλός και σύντοµος σκιαγραφία Ευγενίου του Αιτωλού, εκδ. Πολύζου Τσιανίκα, Αγρίνιο 1950, σελ. 13.
2. Ι. ∆ρούλιας, Κοσµάς ο Αιτωλός, Μηνιαία εικονογραφηµένη επιθεώρηση Στερεά Ελλάς, τεύχος 251,
Μάιος 1990.
3. « Εκ των πέντε µεγάλων βεζυρών του Μωάµεθ Β΄, 4 υπήρξαν χριστιανοί...Επί Σουλεϊµάν του
µεγαλοπρεπούς, εν τη ακµή της δυνάµεως και της δόξης του οσµανικού κράτους, εκ των 9 µεγάλων
βεζυρών οι 8 είχον γεννηθή χριστιανοί...Αλλά παρεκτός των µεγάλων βεζυρών, οι πλείστοι των
επιφανεστάτων στρατηγών και άλλων ανωτάτων του κράτους λειτουργών, υπήρξαν αλλότριοι της
τουρκικής φυλής...Όλοι σχεδόν οι επί Σουλεϊµάν Α΄ και Σελήµ Β΄ διαπρέψαντες επί πολεµική αρετή
άνδρες, ήσαν χριστιανοί το γένος... εκ δε των ναυάρχων ο Σαλή πασάς και ο περιβόητος Βαρβαρόσσας
υπήρξαν Έλληνες την καταγωγήν». Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος 8ος,
σελ. 139 - 140.
4. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 87.

της Βαλκανικής, προς τις τάξεις του Ισλάµ εκτουρκίζει βαθµιαία ολόκληρες περιοχές». Ήταν µια
πολύ δύσκολη εποχή για τον ελληνισµό, «που το ιερώτατο σώµα της Ορθοδοξίας µας έσταξε δάκρυ
και αχνό αίµα, τόσο από το µαρτύριο, όσο κι από την άρνηση της πίστης... Έτσι για τους δύστυχους
ραγιάδες δεν έµειναν παρά δύο δρόµοι: Να γίνουν Μάρτυρες ή αρνητές. Αυτές οι σελίδες είναι από
τις πιο τραγικές, τις πιο πονεµένες της ιστορίας µας»1.
«Η ένταση των εξισλαµισµών στις ελληνικές ηπειρωτικές χώρες κατά τον 18ο αιώνα ήταν η
αιτία, που έκανε κυρίως τον Κοσµά τον Αιτωλό να επιχειρήσει τις αλλεπάλληλες περιοδείες του
στην ελληνική ύπαιθρο, ιδίως προς τις δυτικές χώρες της Ηπείρου και Μακεδονίας, και τον
Νικόδηµο Αγιορείτη να συλλέξει τις πιο γνωστές και δραµατικές βιογραφίες των νεοµαρτύρων και
µε το ’’Νέον Μαρτυρολόγιο’’ να τις παρουσιάσει στους χριστιανούς σαν ένα ζωντανό παράδειγµα
για υποµονή και εγκαρδίωση»2. Και είναι πολλοί οι νεοµάρτυρες στα δύσκολα αυτά χρόνια, και
ιδίως αυτοί που είχαν εξωµόσει και θέλησαν να πλύνουν µε το αίµα τους και να σφραγίσουν µε το
θάνατό τους, την άρνησή τους. Και βάδιζαν προς το µαρτύριο χαρούµενοι, έχοντας τη σταθερότητα
και τη χαρά και την πίστη των πρώτων µαρτύρων του Χριστιανισµού, όντας αντάξιοί τους.
Όµως δυστυχώς, υπήρξαν και εκείνοι που οι ποικίλες πιέσεις του κατακτητή τους οδήγησαν
στην εξωµοσία. Πολλά τα αίτια που συνετέλεσαν στον εξισλαµισµό των χριστιανών. Οι συνθήκες
ζωής ήταν πολύ δύσκολες για τους πτωχούς ραγιάδες, που δε µπορούσαν να πληρώσουν τους
υπέρογκους γι’ αυτούς φόρους, που οι Τούρκοι επίτηδες τους έβαζαν, διαφοροποιώντας τους από
τους µουσουλµάνους. «Ο πόθος της απαλλαγής από αφορήτων καταπιέσεων, προκάλεσεν αθρόας
αλλαξοπιστίας»3. Ο αριθµός των εξισλαµισθέντων ήταν τόσο µεγάλος, που η Πύλη άρχισε να
ανησυχεί µήπως, αν εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση, εκλείψουν οι περισσότεροι των
φορολογουµένων, και γι’ αυτό άρχισαν να είναι πιο επιεικείς προς τους χριστιανούς. Κατά το τέλος
του 17ου αιώνα υπολογίζεται πως ένα εκατοµµύριο από τους µουσουλµάνους στην Ευρώπη
κατάγονταν από χριστιανούς γονείς που είχαν αρνηθεί τη θρησκεία τους4.
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Το πιο οδυνηρό σ’ αυτή τη περίπτωση είναι οι οµαδικοί εξισλαµισµοί. «Οι εγκαταλελειµµένοι
εις

την

τύχη

των

και

βαρέως

στενάζοντες

ραγιάδες

από

πρακτικούς

καθαρά

_____________________
1. Περιοδικό Μεταµόρφωσις, τεύχος 5ο, Ιούνιος 1996, έκδοση Ιεραποστολικού, Φιλανθρωπικού και
Μορφωτικού Συλλόγου, Τσουκαλάδες Παραβόλας Αγρινίου.
2. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 102.
3. Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π. τόµος 8ος, σελ. 141.
4. Geor. Finley, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα, ό. π. σελ. 160.

λόγους - δια να σώσουν την τιµήν των και την περιουσίαν των ή µε την ελπίδα της καλυτερεύσεως
της µοίρας των ή ακόµη και δια να επιτύχουν σπουδαίας και κερδοφόρους θέσεις - ευκόλως
ηλλαξοπίστουν»1. Τον 18ο αιώνα οι οµαδικοί εξισλαµισµοί απειλούσαν την Ήπειρο και τη
Μακεδονία. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι «στα 1740, το µεγαλύτερο µέρος των Ελλήνων της
περιφέρειας του Μπερατιού είχε εξωµόσει οµαδικά. Στα 1759 µια ολόκληρη περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας τούρκεψε την ηµέρα του Πάσχα µε επικεφαλής το Μητροπολίτη Μογλενών. Στα 1760,
τριανταέξι χωριά του Πωγωνιού αλλαξοπίστησαν οµαδικά. Εξαιτίας των εξισλαµίσεων οι Έλληνες
στα µέσα του 17ου αιώνα είχαν κατεβεί σε1.200.000»2. Στην Ήπειρο και την Αλβανία οι οµαδικές
αλλαξοπιστίες ήταν αναρίθµητες. Από το Μαργαρίτι, την περιοχή των Φιλιατών και την επαρχία του
∆ελβίνου, πολλά χωριά αλλαξοπίστησαν και ο χριστιανισµός σε άλλα σβήστηκε παντελώς και σε
άλλα περιορίστηκε και ελαττώθηκε3. Σε µισό εκατοµµύριο υπολογίζουν τους χριστιανούς της Β.
Ηπείρου που ασπάστηκαν τότε το Κοράνι. Μια παροιµία δείχνει καλά τη σύγχυση που επικρατούσε:
«-Τούρκος είσαι Μουσταφά; -Τούρκος, µα την Παναγιά!»4. Οµαδικοί εξισλαµισµοί εκατοντάδων
χιλιάδων χριστιανών έγιναν, εκτός την Ήπειρο και τη Μακεδονία, στη Μ. Ασία, στη Θράκη, στη
Θεσσαλία, στη Στερεά, στα νησιά. Σε πολλά µέρη, όπως στην Αιτωλοακαρνανία, «Έλληνες
Χριστιανοί γαιοκτήµονες, αρνήθηκαν την πίστη τους και τον εθνισµό τους, για να κρατήσουν την
περιουσία τους»5.
____________________
1. Κ. Σ. Κώνστας, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 30 - 31.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 108, επίσης Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της
Μακεδονίας, εκδ. Βάνια, Θεσ/νίκη 1988, σελ. 328, Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, τυπογρ.
Βλαστού, Αθήναι 1856, τόµος Β΄, σελ. 71 - 73.
3. «Από του 1620 µέχρι του 1650 ο χριστιανικός πληθυσµός µέρους τινός της Αλβανίας εξέπεσεν από
350.000 εις 50.000, ώστε ο Βίτσης, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Αντιβάρεως, έλεγεν ότι κίνδυνος υπάρχει
µήπως εντός 10 ετών όλοι οι Αλβανοί γίνωσι µουσουλµάνοι. Εν έτει 1625 ο ιταλός περιηγητής
Μοντεαλβάνος εβεβαίου ότι «ο µεν έχει τον αδελφόν αυτού Τούρκον, ο δε τον υιόν, ο δε τον πατέρα ή
άλλον συγγενή». Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π. τόµος 8ος, σελ. 141.
4. Χρ. Ζαλοκώστας, Το περιβόλι των Θεών, Αθήνα 1976, σελ. 149, επίσης Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία
της Ηπείρου, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 245 - 246.
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5. Χαράλ. Βασιλόπουλος, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, εκδ. «Ορθοδόξου τύπου», Αθήνα 1993, σελ. 39.
«Τέτοιος εξωµότης ήταν ο Αδάµ που οι χριστιανοί τον έλεγαν κατόπιν ∆έµο (∆αίµονα) ειρωνικά Τσιφλίκι
είχε τη σηµερινή Ντέµη. Τέτοιος Έλλην εξωµότης ήτο και ο Μουσταφάς, που οι χριστιανοί τον ονόµασαν
κατόπιν Μουσταφούλη και είχε το σηµερινό χωριό Μουσταφούλι. Εξωµότης επίσης ήτο και ο Χασάν
Αγάς που είχε τσιφλίκι τη σηµερινή Χασάναγα ».

Η ιστορία των εξισλαµισµών συνδέεται µε το φαινόµενο του κρυπτοχριστιανισµού. Αρκετοί
Έλληνες, σε διάφορες περιοχές, όπως του Πόντου, διατήρησαν κρυφά τη θρησκεία τους, την
ελληνική γλώσσα, τα ήθη και έθιµά τους, τα χριστιανικά τους ονόµατα, τα Μυστήρια της
Εκκλησίας, ζώντας εξωτερικά ως Τούρκοι και µουσουλµάνοι, έχοντας πολλές φορές και ανώτατα
αξιώµατα στην τουρκική ηγεσία, γιατί δεν τολµούσαν να οµολογήσουν την πίστη τους στο Χριστό.
«Ο κρυπτοχριστιανισµός ήταν µια κατάσταση τροµερής ανάγκης, η οποία έδινε στους
καταπιεσµένους χριστιανούς κάποια ανακούφιση»1.
Οι αλλαξοπιστίες προσβάλλουν, δυστυχώς, και τις τάξεις του κλήρου. Οι πρώην ιερείς
γίνονταν χοτζάδες, οι Μητροπολίτες µουφτήδες και οι µοναχοί δερβίσηδες, που για προσωπικά
κυρίως αίτια, όπως προστριβές µε τους ανωτέρους τους, πετούν το ράσο και το καλυµµαύκι τους,
για να φορέσουν το τουρµπάνι. «Παπάδες και καλόγεροι αλλαξοπιστούσαν κατά τον πιο επαίσχυντο
τρόπο. ∆εν πρόκειται για σπάνιες εξαιρέσεις ατόµων, αλλά για ένα συνεχές ρεύµα αποστασίας, που
διαρκούσε από τα πρώτα ως τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας»2. Κάτω από φοβερές πιέσεις,
καταναγκασµούς, φόρους, αδυναµία ψυχική, έλλειψη πνευµατικής άµυνας, συνοικισµοί και χωριά
ολόκληρα µε επικεφαλής κληρικούς άλλαζαν την πίστη τους. «Αφηµένοι στον εαυτό τους οι
ραγιάδες, λησµονηµένοι απ’ όλους, άρχισαν να υποτάσσονται στο πεπρωµένο. Φαινόταν σ’ αυτούς
απόφαση αµετάκλητη της τύχης, πως έπρεπε να κύψουν σ’ ένα δεσπότη, τον οποίον ο Θεός έδωκεν
οριστικά στον κόσµο!»3. Η κατάπτωση του κλήρου πνευµατική και ηθική, «σήµαινε κλονισµό της
πνευµατικής ηγεσίας, της δυνάµεως, που επωµίστηκε στην τουρκοκρατία τη διάσωση του Έθνους»4.
Αλλά υπήρχε και ένας άλλος εχθρός, πολύ πιο ύπουλος και αδίστακτος. Και αυτός ήταν ο
Πάπας, ο ψευδοπροφήτης και ψευδοανθρωπιστής της ∆ύσεως, που ήταν χειρότερος από τον
Τούρκο. «Η ιδεολογική επίθεση του καθολικισµού εναντίον του ορθόδοξου ελληνικού κόσµου
ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας και συνεχίστηκε ___________________
1. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 101, επίσης Χρ. Παπαδόπουλος,
Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 144.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 105, Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου
Ελληνισµού, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 49, 173 και εισήγηση του Στέργιου Σάκκου για τα 200 χρόνια από το
θάνατο του Αγίου, στην έκδοση του Σταυρού, Στον Μεγάλο Ιεραπόστολο, σελ. 23.
3. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσµάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, ό. π. σελ. 26.
4. Γ. Μεταλληνός, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, Απόστολος της ενότητας του Έθνους, Αθήνα 1980, σελ. 10.
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και µετά την εποχή του Κοσµά» . Οι Φράγκοι ιδεολόγοι, αφενός µεν καταπίεζαν µε κάθε τρόπο τον
1

ελληνικό λαό για να υποταχθεί στον Πάπα, αφετέρου δε τον συκοφαντούσαν και τον διέσυραν ως
άθεο. Ο Πάπας Παύλος στις αρχές του 18ου αιώνα µε εγκύκλιό του προς τους Βενετσιάνους της
Πελοποννήσου έγραφε: «∆εν πρέπει να λησµονώµεν ότι οι Έλληνες δεν έχουσι πίστιν... Όθεν δέον
να µεταχειριζώµεθα αυτούς ως άγρια θηρία, να τους αποσπώµεν τους οδόντας και τους όνυχας, να
µη παύσωµεν ταπεινούντες αυτούς και ιδίως να τους εµποδίζωµεν την περί των όπλων άσκησιν.
Ουδέν δε άλλο να παρέχωµεν εις αυτούς ή ξύλον και άρτον, άρτον και ξύλον. Η φιλανθρωπία και η
συµπάθεια έστωσαν δι’ αισιωτέρας περιστάσεις»2.
Η θέση των ραγιάδων ανάµεσα στο Φράγκο και στον Τούρκο περιγράφεται παραστατικά από το
λόγιο των Αγράφων, Αναστάσιο Γόρδιο: «Λόγιασε πως ευρισκόµεθα ωσάν να ήµασθε ανάµεσα εις
δύο µεγάλας συγνεφιάς. Από το µέρος της µεσηµβρίας και της Ανατολής να είναι ένα µεγάλο
σύγνεφον, µαύρον και σκοτεινόν, η παντελής ασέβεια του Μωάµεθ... Από δε το µέρος της ∆ύσεως
να είναι άλλο µεγάλο σύγνεφον σκοτεινόν και αυτό και ζοφώδες... Αύτη εστίν η των Λατίνων
δοκούσα και ονοµαζοµένη χριστιανοσύνη...»3. Ο διπλός κίνδυνος και απειλή ήταν γνωστά από πολύ
παλιά, από την εποχή του Βυζαντίου, που η καχυποψία νάρκωσε και ατόνησε την έγκαιρη ανησυχία
των Βυζαντινών κατά του άγνωστου τότε τουρκισµού, που γιγαντώθηκε απότοµα. «Η δυτική πίεση
προκάλεσε φυγή προς την Ανατολή και υποδούλωση. Και η βαρβαρότητα της Τουρκοκρατίας
προκάλεσε φυγή προς τη ∆ύση. Έγινε κατά του γένους µας διπλό παιδοµάζωµα»4.
Οι ραγιάδες πολλές φορές βάσισαν τις ελπίδες τους στον Πάπα και είδαν µε κάποια ανοχή τους
απεσταλµένους του, αλλά ποτέ δεν απαρνήθηκαν την πίστη των πατέρων τους. Η προπαγάνδα των
Καθολικών προς προσηλυτισµό του λαού µε αθέµιτα µέσα, είχε κατορθώσει να εισχωρήσει σε
ορισµένα χωριά ιδίως της Ηπείρου, αλλά αντέδρασαν δυναµικά αρχιερείς, κλήρος και λαός της
περιοχής. Χαρακτηριστικό και αρκετά πληροφοριακό είναι ένα ‘‘Αφοροχάρτι’’, µια εγκύκλιος του
Μητροπολίτη Ιωαννίνων Καλλίνικου, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1662 και απευθυνόταν
στους κατοίκους της περιοχής της Χειµάρρας: «Επειδή, τέκνα µου, πολλοί είναι οι της Αγίας
Πίστεώς µας εχθροί, __________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 168.
2. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 182, σηµ. 1.
3. Κ. Ν. Σάθας, Τουρκοκρατουµένη Ελλάς, (περί των προς αποτίναξιν του Οθωµανικού ζυγού επαναστάσεων
του Ελληνικού Έθνους ) 1453 - 1821, Αθήνα 1869, σελ. 440 - 441.
4. Λάζ. Τσακιρίδης, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός (Ανάµεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο), εκδ. ¨Τέρτιος΄΄,
Κατερίνη 1990, σελ. 26.

...στελλόµενοι υπό του Πάπα εις αφανισµόν και φθοράν της πίστεώς µας και Εκκλησίας µας µε
πληρωµές χοντρές... ει τις παρακούση και παραβάτης φανή...τον έχοµεν αφωρισµένον και
κατηραµένον παρά Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύµατος και ασυγχώρητον...»1.
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Παρ΄ όλες τις δυσκολίες όµως και τους καταναγκασµούς των Τούρκων, τις απειλές του Πάπα
και την αχαρακτήριστη συµπεριφορά των θρησκευτικών ηγετών τους, οι Έλληνες έµειναν πιστοί
στην Ορθοδοξία και το Χριστιανισµό τους, προκαλώντας έτσι τον Άγγλο Λουθηριανό Πρόξενο Ricaut, στη Σµύρνη, στις αρχές του 18ου αιώνα, να γράψει: «Η πίεσις υφ’ ην ούτοι (οι Έλληνες ) ζώσιν,
αι καταφρονήσεις ας υφίστανται, οι πειρασµοί εις ους είναι εκτεθειµένοι, το ό,τι κερδαίνουσιν εάν
εξισλαµισθώσι, το ό,τι υποφέρουσι µη εξισλαµιζόµενοι, πάντα ταύτα... είναι επιβεβαίωσις της
θεότητος του Ευαγγελίου, ούτω λαµπρά όσον και τα θαύµατα των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας.
∆ιατηρούσι την πίστιν αυτών µετ΄ ευσταθείας, αξίας του ηµετέρου θαυµασµού...»2.

___________________
1. Βασ. Μπαράς, Το ∆έλβινο της Β. Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές (1887 - 1964), πρόλογος και
επιµέλεια Λ. Βρανούσης, Αθήνα 1966, σελ. 158, επίσης Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική
Εκκλησία, ό. π. σελ. 146.
2. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 148, επίσης Κων/νος Βοβολίνης, Η
Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας (1453 - 1953 ), µε πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Σπυρίδωνος, σελ. 56.

1.1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΥΛΩΝ
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α δεινά και οι δυσκολίες των ελληνικών πληθυσµών όλα τα χρόνια της δουλείας ήταν τόσο

Τ

πολλά, ώστε να αλλοιώσουν το ελληνικό στοιχείο, τουλάχιστον εξωτερικά. «Οι οικονοµικές

και φορολογικές καταπιέσεις, οι δηµεύσεις περιουσιών, οι καταπατήσεις κτηµάτων, οι απανωτοί
εξολοθρευτικοί πόλεµοι, οι ηθικοί καταναγκασµοί, οι οµαδικές βιαιότητες και οι ληστρικές
επιδροµές σε βάρος των χωρικών, ύφαιναν µια από τις συγκλονιστικότερες καµπές του
νεοελληνικού ιστορικού βίου. Άλλαζε συθέµελα όχι µόνο η κοινωνική συγκρότηση, αλλά και όλη η
ζωή των ραγιάδων»1. Είχαν αλλάξει οι συνήθειες, η ενδυµασία, ο τρόπος ζωής, είχαν αλλοιωθεί τα
ήθη, τα έθιµα, οι παραδόσεις, όλος γενικά ο νεοελληνικός χαρακτήρας.
Οι Έλληνες, που κατοικούσαν στις πόλεις και ιδίως στην ύπαιθρο, είχαν µείνει µε καθόλου ή
ελάχιστη έκταση γης, για να καλλιεργήσουν. Πολλά κτήµατα είχαν περιέλθει στην κυριότητα του
Σουλτάνου ή του δηµοσίου, αρκετό µέρος δόθηκε στους αξιωµατικούς και τους στρατιώτες, ενώ
δηµεύτηκε η γη στους τόπους όπου οι κάτοικοι έφεραν αντίσταση στον κατακτητή. Και σε όσους
απέµεινε ένα µικρό ή µεγάλο κοµµάτι γης για να καλλιεργήσουν, έπρεπε να πληρώνουν µεγάλους
φόρους στον Τούρκο Αφέντη2. Ο κατακτητής δεν αρκείται «εις το νόµιµον 1/3», αλλά επιβάλλει
τους χωρικούς «εις πολυειδείς καταναγκασµούς, τους οποίους ουδείς έχει την τόλµην και το θάρρος
να αποφύγει»3, γιατί η προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις πιέσεις αυτές δεν εύρισκε ανάλογη
προστασία από τα δικαστήρια. Όπως γράφει ο Αυστριακός πρόξενος στα Γιάννενα Zwiedinek το
1868 στη διπλωµατική του έκθεση, «ο κάθε Τούρκος εδώ πέρα πιστεύει, πως αυτός είναι
πλασµένος µόνον να διατάσσει, ο δε χριστιανός µόνον να υπακούει και να τον υπηρετεί»4. Ο
χριστιανός ήταν άπιστος (‘‘κιάφιρ’’), ‘‘κύων’’ (γκιαούρ), ον ταπεινόν, κατώτερον του ανθρώπου
µουσουλµάνου, ανεκτός στο µουσουλµανικό κράτος σαν δούλος, ραγιάς «επί πληρωµή φόρων»5.
___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 115.
2. ∆. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, ό. π. τόµος 1ος, σελ. 16.
3. Ευριπίδης Σούρλας, Η Ήπειρος επί Τουρκοκρατίας, διπλωµατική έκθεση εκ του Αρχείου Υπουργείου
Εξωτερικών Αυστρίας (Βιέννης), το πρώτον δηµοσιευµένη στα Ηπειρωτικά Χρονικά, έτος 120, Ιωάννινα
1937, σελ. 137.
4. Ευριπίδης Σούρλας, Η Ήπειρος επί Τουρκοκρατίας, Ηπειρωτ. Χρονικά, έτος 12ο, 1937, σ. 145.
5. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 140.

Οι φόροι, που πλήρωναν οι δύστυχοι ραγιάδες ήταν πολλοί, ανάλογα µε τους τόπους, τα
πρόσωπα, τις περιστάσεις και τις εποχές. Το δικαίωµα του Σουλτάνου να επιβάλλει φόρους πήγαζε
από τη βούληση του ηγεµόνα. Οι χριστιανοί πλήρωναν τον έγγειο φόρο για τη γη που κατείχαν, έναν
αναλογικό φόρο ανάλογα µε την απόδοση της γης, τον προσωπικό φόρο, το χαράτζι, και άλλους
φόρους, όπως για τα ανήλικα άρρενα παιδιά τους, για τη µισθοδοσία του στρατού, τη συντήρηση
των ταχυδροµείων, την επισκευή φρουρίων, την αµοιβή των διοικητικών υπαλλήλων, για τη
συντήρηση ή ανανέωση του τοπάρχη και για πολλά ακόµη πράγµατα, που έπρεπε να τα απολαύσουν
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µόνο πληρώνοντας, όπως, για να τρώγουν χοιρινό κρέας, έπρεπε να πληρώνουν πρόσθετο κεφαλικό
φόρο2.
Οι γεωργοί έπρεπε να δίνουν στον Τούρκο αφέντη το 1/10 για το κτήµα που καλλιεργούσαν, τα
3/10 των καρπών ελεύθερα «παντός βάρους και ανεξόδως διαµετακοµιζόµενα εις τας εθνικάς
σιταποθήκας ή τας των ιδιοκτηµόνων». ΄Έµεναν λοιπόν στους αθλίους γεωργούς τα 6/10 για την
αµοιβή των κόπων τους, από τα οποία έπρεπε να δώσουν τον ετήσιο µισθό στον αγροφύλακα και να
φροντίσουν για όλα τα έξοδα και βάρη. Επίσης κάθε οικογένεια εκτός των βασιλικών φορολογιών,
«υπεχρεούτο ίνα προσφέρη τω ιδιοκτήτη εν πρόβατον ετησίως και αριθµόν τινα ορνίθων και ωών
και ποσότητα τινα βουτύρου. Προς τούτοις υπεχρεούτο καλλιεργείν αγρόν τινα», την επικαρπία του
οποίου έπαιρνε «ανέξοδον» ο ιδιοκτήτης3. Η επιδείνωση της φορολογίας, που κάποιες φορές είναι
πραγµατικά αλµατώδης και αποδιοργανώνει την παραγωγή, έχει σχέση µε τις εξεγέρσεις των
αγροτικών ιδίως πληθυσµών4.
Ο πιο βαρύς και ασήκωτος φόρος του υπόδουλου Ελληνισµού, ο φόρος αίµατος, η πιο ελεεινή
σελίδα όχι µόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσµιας ιστορίας, ήταν το παιδοµάζωµα. Γινόταν
στην αρχή κάθε πέντε χρόνια, αργότερα όµως κάθε τέσσερα, τρία, δύο και κάθε χρόνο, ανάλογα µε
τις πολεµικές ανάγκες. Ο τρόπος στρατολογίας παραλλάσσει από εποχή σε εποχή. «Κατ΄ αρχάς 1000
τουλάχιστον τον αριθµόν ήσαν οι χριστιανόπαιδες οίτινες κατ’ έτος αρπαζόµενοι δια παντός τρόπου
είτε εξ υπηκόων, ___________________
1. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 25 - 26, επίσης Μ. Γκιόλιας Ο Κ.
Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 106 - 107, Χρ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό.
π. σελ. 140.
2. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, τυπ. Σ. Βλαστού, Αθήναι 1856, τόµος Α΄, σελ. 241.
3. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Ο Ελληνισµός υπό ξένη κυριαρχία, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. Εταιρεία
Ιστορικών εκδόσεων, Αθήνα 1975, τόµος ΙΑ΄, σελ. 155.

είτε εκ πολεµίων, εξισλαµίζοντο δια της βίας, ίνα ανατραφώσιν ως γενίτσαροι... Έτι δε βραδύτερον
καθιερώθη η τακτική των χριστιανοπαίδων στρατολογία, εν ταις υποτεταγµέναις χώραις... Ο φόρος
ούτος του αίµατος επεβάλλετο ιδίως εις τας ευρωπαϊκάς του κράτους επαρχίας, την Αλβανίαν, την
Ελλάδα και µετέπειτα την Ουγγαρίαν... Οι ευφυέστεροι των χριστιανοπαίδων δεν κατετάσσοντο εις
τον στρατόν, αλλά, εκπαιδευόµενοι επί το ισλαµικώτερον, προήγοντο εις τα ανώτατα αξιώµατα. Και
ως γενίτσαροι λοιπόν και ως ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί, οι χριστιανόπαιδες κατήντησαν οι
αληθείς του κράτους κύριοι, ως εκ τούτου δε εκίνησαν τον φθόνον των εκ γενετής µουσουλµάνων»1.
Οι Τούρκοι είχαν τέτοια επιθυµία τα παιδιά τους να καταλάβουν τις ανώτερες θέσεις του κράτους,
που πίστευαν ότι τους ανήκαν, «ώστε κατήντησαν να δανείζωσι τα τέκνα αυτών εις τους ηµετέρους,
ίνα τοιουτοτρόπως περιληφθώσιν εις τους γενιτσάρους»2.
Από τα παιδιά του παιδοµαζώµατος, όσα έδειχναν ικανότητες τόσο πνευµατικές όσο και
στρατιωτικές, τα διάλεγαν, τους έδιναν καλύτερη µόρφωση και τα προόριζαν για τα ανώτατα
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διοικητικά αξιώµατα. Ο φόρος αυτός του αίµατος εξουθένωσε τον Ελληνισµό. Οι Τούρκοι διάλεγαν
τα πιο όµορφα, τα πιο έξυπνα, τα πιο ρωµαλέα παιδιά, παιδιά ιερέων και ευγενών οικογενειών.
Εξαιρούνταν τα µοναχοπαίδια, τα ορφανά, τα κοντά , τα ψηλά,

τα αρραβωνιασµένα

ή

παντρεµένα3, τα άρρωστα και καχεκτικά. Από τους πολύτεκνους έπαιρναν µόνο ένα παιδί και από
τα δύο αδέλφια, το ένα. Όµως δεν τηρούνταν πάντα οι διατάξεις του νόµου κατά γράµµα. Αν και
προβλέπονταν αυστηρές ποινές και θάνατος ακόµα, οι εντεταλµένοι για την στρατολογία υπάλληλοι
καταπίεζαν, απειλούσαν, εκβίαζαν τους ραγιάδες για να πάρουν χρήµατα. ∆ε λογάριαζαν καν τους νόµους και έπαιρναν όποιους
ήθελαν ή όποιους δεν είχαν να πληρώσουν και ας ανήκαν στις εξαιρέσεις. Πολλοί θυσίαζαν όλη
τους την περιουσία για να µη δουν τα παιδιά τους να σέρνονται στην ____________________
1. Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π. τόµος 8ος, σελ. 135 - 137.
2. Στα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης πολλοί Τούρκοι στην καταγωγή δεν πήραν µεγάλες και σηµαντικές
θέσεις στην Τουρκική διοίκηση, µόνο και µόνο επειδή γεννήθηκαν Τούρκοι και δε θα µπορούσαν να
αφοσιωθούν όσο έπρεπε στα συµφέροντα του Σουλτάνου, όσο ένας νεαρός άπιστος που σώθηκε από την
απώλεια. Ο Οσµάν πασάς δε διορίστηκε µεγάλος βεζύρης στα 1582, ενώ παιδιά του παιδοµαζώµατος
ήταν ο Μαχµούτ πασάς, λόγιος και ποιητής, ο Αλή πασάς, µεγάλος βεζύρης του Σουλεϊµάν του
Μεγαλοπρεπή και πολλοί άλλοι. Finley, Ιστορία της Τουρκοκρατίας σελ. 68, σηµ. 1.
3. Για να αποφύγουν πολλοί γονείς τον τροµερό φόβο του παιδοµαζώµατος, φρόντιζαν να αρραβωνιάζουν
και να παντρεύουν τα παιδιά τους πολύ µικρά, σε ηλικία 8, 9 και 10 χρονών. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία
του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος 2ος, σελ. 52.

πικρή σκλαβιά. Για τους φτωχούς η δοκιµασία ήταν φοβερή και έκαναν ό,τι µπορούσαν για να
αποφύγουν το µεγάλο κακό. Ο Πετσάλης - ∆ιοµήδης στους ‘‘Μαυρόλυκους’’ περιγράφει µε
ρεαλισµό το τι έκαναν οι δύστυχοι ραγιάδες, για να σώσουν τα παιδιά τους: «Σ’ άλλα σπίτια
κλαίγανε την ανηµπόρια τους να σωθούνε. Σ’ άλλα πάλι η οργή κι’ η µάνητα τύφλωνε και τρέλαινε
τους γονέους. Ο ένας πολέµαγε να κρύψει κάπου το παιδί του, µην του το πάρει ο αράπης. Ο άλλος
το παραµόρφωνε, του’ κοβε το’ να του το αυτί, του’ βγαζε το’ να του το µάτι, του’ σπανε το’ να του
το πόδι, για να το δουν οι Τούρκοι και να σιχαθούνε»1. Σε πολλά µέρη, όπως στην Ήπειρο, την
πρώτη Κυριακή µετά την αρπαγή των παιδιών τελούνταν µνηµόσυνα υπέρ αυτών, σα να είχαν
πεθάνει2.
Ο Πατροκοσµάς δεν έζησε µόνο ως νωπή ιστορική µνήµη το παιδοµάζωµα, αλλά και ως µία
αδυσώπητη πραγµατικότητα της εποχής του, αφού η στρατολογία µικρών παιδιών των χριστιανών
για τις τάξεις των acem oglan και ic oglan εξακολούθησε να ισχύει ως την οριστική κατάργηση του
γενιτσαρικού θεσµού, το 18263.
Το παιδοµάζωµα στήριζε το όλο οικοδόµηµα της σουλτανικής εξουσίας και αποτελούσε το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πολιτικής και στρατιωτικής της διοικήσεως. «Αυτός ο µοναδικός στο
είδος του φόρος πληρωνόταν από την ελληνική φυλή σαν ένα είδος δεκάτης επί των γεννήσεων
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αρσενικών παιδιών και προοριζόταν για τη δόξα και τη στερέωση του Μωαµεθανισµού»4. Τα παιδιά
του παιδοµαζώµατος ήταν η κυρίαρχη τάξη ακόµη και ανάµεσα στους Τούρκους. «Η ανθρωπότητα
ποτέ δε γνώρισε παρόµοιο παράδειγµα τόσο σοφών συνδυασµών χρησιµοποιηµένων για τόσο
κακούς σκοπούς και εξαχρειωµένων από τέτοια συστηµατική παρανοµία», θα γράψει ο Finley4.
Το παιδοµάζωµα δηµιούργησε τον κίνδυνο του εκτουρκισµού και της ερήµωσης της ελληνικής
υπαίθρου κυρίως, γιατί υπήρχαν για τους χριστιανούς κατοίκους της τρεις λύσεις, για να το
αποφύγουν: Να εξισλαµιστούν ή να προσποιηθούν ότι εξισλαµίζονται ή να φύγουν µε την κινητή
τους περιουσία στις πλησιέστερες κτήσεις των χριστιανι________________
1. Θ. ∆ιοµήδης Πετσάλης Οι Μαυρόλυκοι, ό. π. τόµος 1ος, σελ. 115.
2. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 141.
3. Acem oglan και ic oglan ήταν παιδιά που στρατολογούσαν σε πολύ µικρή ηλικία 6 - 10 χρόνων. Τα
εκπαίδευαν, τους µάθαιναν την Τουρκική, τα µυούσαν στη θρησκεία τους και τα προόριζαν για
γενιτσάρους. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµ. Β΄, σελ. 59, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κ.
Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 102.
4. Geor. Finley, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και Ενετοκρατίας στην Ελλάδα, µετάφραση Μ. Γαρίδης,
Πρόλογος - Επιµέλεια Τ. Βουρνάς, εκδ. Τολίδης, Αθήνα χχ σελ. 65 και 69.

κών κρατών1. Οι αποδηµίες των φτωχών κατοίκων της Ανατολής συνεχίζονται σ΄ όλα τα χρόνια της
τουρκικής κατακτήσεως. Κάποιες συνοικίες και χωριά ολόκληρα ερηµώνονται, αφού είναι έντονο το
φαινόµενο της φυγής προς καλύτερα εδάφη και προς αστικά κέντρα2.
Μεγάλη µάστιγα για τον υπόδουλο Ελληνισµό ήταν η ληστεία στα ηπειρωτικά µέρη και η
πειρατεία στα νησιά και τα παράλια. Οι ληστρικές επιδροµές και οι λεηλασίες διαφόρων
«Αλβανιτικών στιφών διευθυνοµένων σποραδικώς υπό ληστάρχων»3, που χρησιµοποιούσαν κάθε
µέσο απανθρωπιάς εναντίον των αόπλων χριστιανών, ήταν ένα σύνηθες φαινόµενο. «Μέσα από τη
µουσουλµανική θρησκευτική τους ιδιότητα εκτρέπονται σε µισθοφορικές - ληστρικές λειτουργίες µε
καταστρεπτικές συνέπειες για τους χριστιανικούς πληθυσµούς, κυρίως στην εικοσαετία του 1760 1780»4. Η ληστεία βασίλευε απ’ άκρου σ’ άκρον της χώρας. Χωριά και πόλεις υπέφεραν από τις
αρπαγές των καρπών και των ζώων τους, τις πυρπολήσεις των κατοικιών τους, τις συνεχείς
καταδιώξεις εκ µέρους των συµµοριών. Στα δάση, στους δηµόσιους δρόµους κατοικούν και κάνουν
συνεχείς εξορµήσεις οι ‘‘κισσιτσίδες’’, οι ‘‘χαϊλαλίδες’’, οι ‘‘τσιπνίδες’’, οι ‘‘λιάπιδες’’5, και πολλά
άλλα βαρβαρικά φύλα ληστών, που έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόµος κάθε διερχοµένου6.
Οι Έλληνες, ιδίως των νησιών µεγάλων και µικρών και των παραλίων, αντιµετώπιζαν µεγάλα
προβλήµατα από τους πειρατές. Οι Τούρκοι από τη µια µεριά και οι Βενετοί από την άλλη, µε τους
πειρατές, που συχνά συµπράττουν µαζί τους, λαφυραγωγούν, κακοποιούν, αρπάζουν άνδρες και
όµορφες γυναίκες για το δουλεµπόριο, υποχρεώνουν τους νησιώτες να πληρώνουν φόρους και
στους µεν και στους δε, εκτός από την υποχρέωσή ___________________
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1. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος 2ος, σελ. 59 - 60.
2. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος 4ος, σελ. 103.
3. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 253.
4. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π. τόµος ΙΑ΄, σελ. 156.
5. ∆ιάφορες συµµορίες ληστών που τροµοκρατούσαν τον ανυπεράσπιστο αγροτικό πληθυσµό.

Οι

Κισσιτσίδες ή Κιρτζαλήδες ήταν Τούρκοι άτακτοι πολεµιστές, που όταν απολύονταν από το στρατό
λήστευαν, βασάνιζαν τους φιλήσυχους κατοίκους, απήγαγαν γυναικόπαιδα. (Π. ∆ρανδάκης, Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. οργανισµός «Ο Φοίνιξ» Ε.Π.Ε. έκδ. Β΄, Αθήναι, τόµος 14ος, σελ. 459.) Οι
Λιάπηδες ήταν Αλβανοί, που κατοικούσαν τη χώρα κατά την αριστερή όχθη του Αώου ποταµού και
έκαναν συχνά επιδροµές και ληστρικές επιθέσεις. Λιαπ είναι Αλβανική λέξη µε περιφρονητική σηµασία.
(Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 97.)
6. Χρ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Κων/πόλεως & η Επανάστασις του 1821, Αθήναι 1950, σελ. 4.

τους να συντηρούν ένα αριθµό γαλερών µε δικούς τους άνδρες για τον Τουρκικό στόλο, όπως τα
νησιά Άνδρος, Σάµος, Εύβοια, Μυτιλήνη, Χίος και πολλά άλλα1. Οι κάτοικοι των νησιών,
βρισκόµενοι σε απόγνωση, τροµοκρατηµένοι κατέφευγαν στα βουνά για να κρυφτούν ή έστελναν
αντιπροσωπείες για να «καλοπιάσουν» τους Τούρκους εισπράκτορες των φόρων ή τους πειρατές.
Με το πρόσχηµα του ελευθερωτή και του οµόθρησκου οι Φράγκοι και οι Βενετοί έγιναν πιο ωµοί
κατακτητές και δυνάστες. Οι µακροχρόνιοι πόλεµοι, ανταγωνιστικοί και κατακτητικοί, της
αποικιοκρατίας µε τη φεουδαλική οθωµανική αυτοκρατορία, είχαν ρηµάξει και ερηµώσει τα νησιά
και τα ελληνικά παράλια, που υπήρξαν το θέατρο της σωµατεµπορίας και δουλεµπορίας. Κάτω από
τις δύο αυτές µυλόπετρες οι Έλληνες ραγιάδες ήρθαν σε µεγάλη απόγνωση και είχε συντριφτεί κάθε
αντοχή τους2.
Η κατάσταση, που επικρατούσε στο Οθωµανικό κράτος γενικά και στους υποδούλους σ’ αυτό
λαούς ειδικότερα, ήταν αθλία. Επιδηµίες, συµφορές, βιασµοί, φόνοι, ιδιωτική ζωή µε
καθηµερινές καταπιέσεις και καταφρονήσεις. Οι Έλληνες φονεύονται στην αγορά, γιατί ζητούν
την τιµή των αγαθών προς πώληση, στα σπίτια τους, γιατί υπερασπίζονται την τιµή της γυναίκας και
των παιδιών τους, στο δρόµο, γιατί από απροσεξία δεν τον παραχώρησαν στον Τούρκο, που
συνάντησαν και δεν κατέβηκαν από το λιθόστρωτο του δρόµου στο παρακείµενο αυλάκι το γεµάτο
ακαθαρσίες. Οι επιδηµίες µαστίζουν τους ανθρώπους και δεν υπάρχει κανείς να φροντίσει για τη
δηµόσια υγεία. ‘‘Ο µεσαίωνας της πανώλης’’ δεν σταµάτησε στα τέλη του 17ου αιώνα στην Ελλάδα,
όπως συνέβη µε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι φοβερές επιδηµίες µεταδιδόταν πολύ εύκολα, ιδίως
στα νησιά και στα λιµάνια. Η πανούκλα θέριζε, και πολλές φορές οι φτωχοί χριστιανοί έµεναν
άταφοι, γιατί δεν είχαν να πληρώσουν τον υπέρογκο φόρο για την άδεια της ταφής3.
Άλλα µεγάλα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, που εξασθενούσαν τους υπόδουλους
ραγιάδες, ήταν η τοκογλυφία, η αισχροκέρδεια, το εµπόριο, που ήταν ως επί το πλείστον στα
χέρια των Εβραίων αλλά και των Φράγκων, και που συχνά, η πιο προσοδοφόρα µορφή του ήταν το
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δουλεµπόριο. Η τοκογλυφία αποτέλεσε ιδιαίτερη φροντίδα κυρίως του Εβραϊκού στοιχείου της
οθωµανικής αυτοκρατορίας. Οι Εβραίοι ήταν αδίστακτοι, ασυνείδητοι, τοκογλύφοι ονοµαστοί, που
ρουφούσαν το αίµα των σκλαβωµένων _______________
1. Αποσ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 119.
2. Μάρκ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 165 - 170.
3. Χρ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Κων/πόλεως, ό. π. σελ. 3 - 5, επίσης Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,, ό. π.
σελ. 158.

υπηκόων της Πύλης και των ίδιων ακόµη των Τούρκων. «Η λέξη τσιφούτ, που σηµαίνει τον ποταπό
και φιλάργυρο, ήταν ένας βαρύς και περιφρονητικός χαρακτηρισµός των Τούρκων για τους
Εβραίους τοκογλύφους και δουλεµπόρους»1. Αυτοί είχαν την πιο πλεονεκτική θέση στις
εµποροπανηγύρεις, που γινόταν συνήθως τις Κυριακές, και προκάλεσαν την αντίδραση όχι µόνο του
Πατροκοσµά, αλλά και του λαού. Το κορύφωµα της αισχροκέρδειας των Εβραίων, η πιο κερδοφόρα
επιχείρησή τους, ήταν το δουλεµπόριο. Κοπάδια οι σκλάβοι µεταφέρονταν από διάφορα µέρη της
Ευρώπης και της Ανατολής, κάθε ηλικίας, από 3 - 55 χρόνων άνδρες και γυναίκες ιδίως, που τις
έβαφαν προκλητικά και τις περιποιούνταν για να έχουν έτσι υψηλότερη τιµή στην αγορά2. Ο
σκλάβος µπορούσε να εξαγοραστεί αντί πλούσιων λίτρων ή να πουληθεί στα σκλαβοπάζαρα της
Ανατολής, για να δουλεύει στον αφέντη του ή να ικανοποιεί τις σαρκικές ορέξεις των
µουσουλµάνων ιδιοκτητών του.
Τη χρηµατολατρεία και αισχροκέρδειά των Εβραίων στηλίτευε ο Άγιος Κοσµάς σε όλες τις
περιοδείες και οµιλίες του, προσπαθώντας να αποµακρύνει τους απλοϊκούς ραγιάδες από την
επιρροή τους και να τους προφυλάξει : «Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους
προφήτας, όλους τους δικαίους διδασκάλους, χιλιάδες φορές άφησαν τον Χριστόν και
επροσκύνησαν τον διάβολον και τόσον, οπού έκαµαν ένα µοσχάρι και το επροσκυνούσαν δια Θεόν3,
καθώς το έχουν έως την σήµερον»4. Η ∆ιδαχή του Αγίου, οι αγώνες του για τη µετακίνηση των
εµποροπανηγύρεων από την Κυριακή στο Σάββατο, οι υλικές ζηµιές στα κέρδη των Εβραίων είχαν
ως συνέπεια την απώλεια της ίδιας της ζωής του, τον µαρτυρικό θάνατό του µε τα γρόσια, που
πλήρωσαν οι Εβραίοι στον Κουρτ πασά για να τον θανατώσει. «Έστειλαν οι Εβραίοι πολ__________________
1. Μάρκ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 15.
2. Barth. Georgieviz, De Turcarum moribus, σελ. 85 - 86, Pierre Belon, Les observations plusieurs singularites et choses memorables trouvees en Grece, Asie, Indee. Egypte, σελ. 88β. (Για τις τιµές των
σκλάβων), Robert de Dreux, Voyage en Tyrquie et en Grece, Paris 1925, έκδοση H. Pernot, σελ. 54 - 57.
3. Όταν ο Μωυσής βρισκόταν στο όρος Σινά για να πάρει τις εντολές από το Θεό, οι Εβραίοι κατασκεύασαν
ένα χρυσό µοσχάρι και το προσκυνούσαν για Θεό. Αυτό προκάλεσε την οργή του Μωϋσή, που
«κατέκαυσεν αυτό εν πυρί και έσπειρεν αυτόν επί το ύδωρ και επότισεν αυτό τους υιούς Ισραήλ». Παλαιά
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∆ιαθήκη, έκδοση Αδελφ. Θεολόγων η «Ζωή», µετάφραση Ι. Κολιτσάρας, τόµος Α΄, Έξοδος κεφ. Λβ΄,
στίχ. 20.
4. Αυγ. Καντιώτης, Κοσµάς ο Αιτωλός, έκδ. Αδελφότητος «Σταυρός», έκδ, ΙΖ΄, Αθήναι 1995, ∆΄ ∆ιδαχή,
σελ. 195.

λά πουγγία εις τον πασσάν, δια να τον εβγάλη από την ζωήν, όστις συµβουλευθείς τον χόντζαν του,
απεφάσισεν δια µέσου αυτού να τον θανατώση», θα γράψει ο βιογράφος του1.
Τα δεινά του υπόδουλου Ελληνισµού ήταν αναρίθµητα. Ο Τούρκος και ο Βενετός κατακτητής
θέλησαν να αποδυναµώσουν το ελληνικό στοιχείο, να του στερήσουν κάθε δικαίωµα, να του
κάµψουν το ηθικό. Η κοινωνική και ιδεολογική καταπίεση του κατακτητή πάνω στον κατακτηµένο
είναι ένα σύνηθες φαινόµενο, ένας καθοριστικός ‘‘νόµος’’ της ιστορίας. Κάτω από το σκληρό και
βάναυσο αυτό ‘‘νόµο’’ πραγµατοποιήθηκε η κοινωνική, οικονοµική, φυλετική και εθνολογική
αιµορραγία του Ελληνισµού. Η βοήθεια ωστόσο του Πατροκοσµά στο υπόδουλο γένος και την
αγροτική Ελλάδα του 18ου αιώνα υπήρξε ένα αναµφισβήτητο γεγονός. Απώτατος στόχος και σκοπός
του η πνευµατική και ηθική ανακούφιση των σκλάβων. Η παράδοση, αντληµένη από τη Γραφή και
την ελληνική πραγµατικότητα και ιστορία, ήταν η πνοή της ιδεολογίας του, που µετάγγιζε
πολιτιστικές αξίες από το ‘‘χθες’’ στο ‘‘σήµερα’’ και συνέβαλε στην τόνωση της εθνικής
συνειδήσεως και κοινωνικής ενότητας, που είχαν επικίνδυνα διασαλευτεί στους χαλεπούς χρόνους
της δουλείας.

__________________
1. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, έκδ. Γ΄, Θεσ/νίκη 1996, σελ.
739, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, έκδ. Πανεκδοτικής Αγρινίου
1996, σελ. 23.
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1.1. 4.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μ

ε την υποδούλωση του Ελληνισµού στους Τούρκους το 1453, το αποπνικτικό σκοτάδι της
τουρκικής κυριαρχίας και των δεινών, ανάγκασε το Έθνος να αναζητήσει την ενότητά του

στη φροντίδα και την προστασία της Εκκλησίας. Ο λαός από την αρχή συσπειρώθηκε κοντά της και
η Ορθοδοξία έγινε το σηµείο αναφοράς του και το ασάλευτο θεµέλιο της υπάρξεως του Έθνους.
Μπροστά στο µεγάλο κίνδυνο του Τούρκου κατακτητή αναπτύχθηκε ενότητα πίστεως και
φρονήµατος, εθνική συνείδηση, ενότητα του λαού και ενιαία οργάνωσή του, κάτω από τη σκέπη και
προστασία της ενοποιητικής Εκκλησίας. Με τη διατήρηση δε της ακεραιότητας της Εκκλησίας µέσα
στην Ορθοδοξία, διατηρήθηκε και η ακεραιότητα του ίδιου του λαού, ιδίως στους κρίσιµους αιώνες
16ο και 17ο. Η Εκκλησία είχε διασώσει το Έθνος στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς και µέσα στους
κόλπους της «αναπτύχθηκε ένα δυνατό ελληνικό συναίσθηµα, ένα συναίσθηµα ότι ανάµεσα στους
περιούσιους λαούς του Θεού οι ‘‘Έλληνες’’ κατείχαν την τιµητική θέση»1. Αν η Εκκλησία δεν είχε
αναπτύξει µια τόσο έντονη δραστηριότητα και δεν έπαιζε αυτόν τον ενοποιητικό ρόλο, το ελληνικό
στοιχείο θα είχε περιοριστεί και η ελληνική εθνική συνείδηση θα είχε αµαυρωθεί.
Με την είσοδο όµως του 18ου αιώνα αρχίζει να απειλείται η εθνική ενότητα του Ελληνισµού και
από την Ανατολή, αλλά και από τη ∆ύση. Τους χρόνους αυτούς «συντελείται η συνάντηση του
Ελληνισµού µε το ∆υτικό ∆ιαφωτισµό, που εισβάλλει στη ζωή του Έθνους µέσω της ελληνικής
διασποράς. Ο διαφωτισµός µετεκένωσε στην εθνική µας συνείδηση και στοιχεία καταλυτικά της
ουσίας της, όπως τη θρησκευτική αδιαφορία ή µια αλλοιωµένη θρησκευτικότητα, ολότελα ξένη
προς την ουσία της Παραδόσεώς µας, που είναι η Ορθοδοξία του Βυζαντίου, των Αγίων Πατέρων»2.
Η ∆υτική Αναγέννηση αρχίζει να γίνεται αισθητή τον 15ο αιώνα, τότε που η ∆ύση δέχτηκε τους
λογίους του Βυζαντίου και άρχισε να εντρυφά στον πλούτο των Αρχαίων Ελληνικών
συγγραµµάτων, που σήµαινε µια βαθιά µεταβολή οικουµενική, πολιτική, κοινωνική στη δοµή του
συλλογικού σώµατος της ∆υτικής κοινωνίας. Βασικές αφετηρίες είναι το ξάνοιγµα του εµπορίου και
η εξάπλωση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων σ’ ολόκληρη την οικουµένη, η τυπογραφία,
___________________
1. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 - 1923, µετάφραση Α. Ξανθοπούλου, έκδοση
Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1989, σελ. 26.
2. Γ. Μεταλληνός, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. Απόστολος της ενότητος του Έθνους, Αθήνα 1980. σελ. 9.

που βοηθά στην ευρύτατη διάδοση των βιβλίων και συγγραµµάτων της παλαιότερης γραµµατείας, η
στροφή προς το ιδανικό του Αρχαίου κόσµου1. Η γνώση της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας
γίνεται το «ιδανικό όριο του µορφωµένου Ιταλού, του µορφωµένου Γάλλου»2. Κατά τον 17ο και
κυρίως τον 18ο αιώνα άρχισαν να παρακµάζουν η Βενετία και η Γένοβα, να υποχωρεί η Ρωσική
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επέκταση στη Μαύρη Θάλασσα, να παραχωρούνται προνόµια στους Τούρκους υπηκόους, και το
εµπόριο της Τουρκικής αυτοκρατορίας, που διευρυνόταν µε το πέρασµα του χρόνου, να
συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ στα χέρια των Ελλήνων. Οι Έλληνες ναυτικοί κατάφεραν,
εκµεταλλευόµενοι τις περιστάσεις, να διασχίζουν τη Μεσόγειο, να αποκτήσουν µεγάλα και πολλά
πλοία, να δώσουν δουλειά σε πολλούς οµοεθνείς τους, που επάνδρωσαν αυτά τα πλοία. Αλλά και το
εµπόριο της ξηράς είχε την ίδια ακµή, αφού τα ελληνικά προϊόντα έφθαναν µε τους χερσαίους
δρόµους στην Ευρώπη και στη µακρινή Ρωσία.
Οι δυτικές ιδέες έφθαναν στην Ελλάδα ακολουθώντας τους ίδιους δρόµους µε το εµπόριο.
Έλληνες έµποροι και φοιτητές από πλούσιες ελληνικές οικογένειες, που σπούδαζαν στις ελληνικές
παροικίες της ∆ύσης, έφερναν τις ιδέες του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού στους υπόδουλους
συµπατριώτες τους. «Οι ιδέες αυτές, που διακρίνονται για τον ωφελιµιστικό τους χαρακτήρα
κυρίως, ταίριαξαν γρήγορα στους Έλληνες, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από το πρακτικό τους
πνεύµα, αλλά και από την τάση τους να θεωρητικολογούν»3. Η γνωσιολογία τώρα έχει το
προβάδισµα και όχι η µεταφυσική. «Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις αδυνατίζουν, ενώ παράλληλα
επικρατεί τάση για εγκόσµια ευδαιµονία. Το κέντρο βάρους από την αγιότητα µετατίθεται στην
κοσµική σοφία και περαιτέρω στην επίγεια απόλαυση. Θεοποιείται η επιστήµη και υποτιµάται η
θρησκεία. Ένας κληρικός, ο Ευγένιος Βούλγαρις (1716 - 1806), θα είναι από τους πρώτους
µεταλαµπαδευτές των νέων ιδεών, ιδιαίτερα στο χώρο της επιστήµης»4. Ο υλισµός συνετέλεσε στην
πολυποίκιλη κρίση της ελληνικής κοινωνίας, στην αδυναµία αντιστάσεων και στην αποδυνάµωση
του ανθρώπου, εποµένως και του Γένους. Ο αστισµός κερδίζει συνεχώς έδαφος στην κοινωνική ζωή
της ∆ύσης και οι νέες πολιτικές ιδέες περνούν σιγά - σιγά στον ελληνικό χώρο.
____________________
1. Κ . Θ. ∆ηµαράς, Νεοελληνικός διαφωτισµός, Εκδοτική Ερµής Ε.Π.Ε. Αθήνα 1977, σελ. 25 -26.
2. Κ .Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ. 8η Ίκαρος, Αθήνα 1987. σελ. 46.
3. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 - 1923, µετάφραση Α. Ξανθοπούλου, έκδοση
Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1989, σελ. 38.
4. Γ. Μεταλληνός, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. Απόστολος της ενότητος του Έθνους, Αθήνα 1980, σελ. 9 - 10.

Όλος αυτός ο συγχρωτισµός των υποδούλων Ελλήνων µε το δυτικό πνεύµα, η συχνή επαφή
Ορθοδόξων και Καθολικών, οι σπουδές πολλών ελληνοπαίδων στη ∆ύση, η µεταφορά των δυτικών
ιδεών και συνηθειών µε οποιοδήποτε τρόπο στον ελληνικό χώρο, το φιλοπερίεργο του Έλληνα και ο
ανθρώπινος µιµητισµός, συνετέλεσαν στην πνευµατική αναµόρφωση και στον Ελληνικό
∆ιαφωτισµό αφ’ ενός και στην εισροή στοιχείων ξένων, καταλυτικών της εθνικής συνειδήσεως και
συνέχειας του Ελληνισµού, αφ’ ετέρου. Έτσι η ραγδαία εξάπλωση του δυτικού Ουµανισµού, της
φυσιοκρατίας, των ‘‘άθεων γραµµάτων’’, της αστοκρατίας, των ιδεών γενικά του Ευρωπαϊκού
∆ιαφωτισµού, ήταν φυσικό να επηρεάσουν και να επιδράσουν ποικιλοτρόπως στην ελληνική
κοινωνία µε τους πατροπαράδοτους θεσµούς της. Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού
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λειτούργησε, ως ωστικό κύµα αντίδρασης στο ύφος και το ήθος του Έλληνα. «Η εθνική συνείδηση
διχάζεται σε µια ανεπιφύλακτα φιλοδυτική τάση και σε µια παραδοσιακή, έντονα συντηρητική και
αντιδραστική»1, που αγωνίζεται να διαφυλάξει τον ορθόδοξο στοχασµό, το εθνικό φρόνηµα, την
κοινοβιακή παράδοση, όλα εκείνα τα στοιχεία, που απαρτίζουν το εθνικό, ελληνικό πνεύµα, που θα
συντελέσει στην ενότητα του λαού και που θα τον διαφυλάξει στους δύσκολους αυτούς καιρούς.
Η απαιδευσία και η αµάθεια του αγροτικού πληθυσµού, ο αφελληνισµός µε την εξ-άλειψη
της ελληνικής γλώσσας από την ξενογλωσσία και τη διγλωσσία, η άµβλυνση της θρησκευτικής
Πίστεως και Παραδόσεως, µπορούν πολύ εύκολα να δηµιουργήσουν προβλήµατα εθνικής υπάρξεως
σ’ ένα λαό. Στον ελληνικό χώρο, στα χρόνια της τουρκικής δουλείας, η ελληνική γλώσσα, όπως
προαναφέραµε, δέχτηκε πολλούς επηρεασµούς από τους Τούρκους, τους Ιταλούς, τους Σλάβους,
τους Αλβανούς, που προσπαθούσε ο καθένας να επιβληθεί και να υπερισχύσει σ’ ένα λαό υπόδουλο,
καταδικασµένο από τον αγροίκο και απαίδευτο κατακτητή να ζει απαίδευτος, µη έχοντας επίγνωση
της ιστορίας του και του πολιτισµού του. «Ο στενός σύνδεσµος στοχασµού και συνείδησης εθνικής
µε τη γλώσσα είναι γνωστός, αν και όχι απόλυτος»2. Υπάρχει κίνδυνος, λησµονώντας ή
παραποιώντας την εθνική του γλώσσα ένας λαός, να αλλοιωθεί η εθνικότητά του. Γι’ αυτό και ο
Πατροκοσµάς επέκρινε όσους Έλληνες δε µιλούσαν Ελληνικά, αλλά Βλάχικα (σλαβοµακεδονικά ) ή
Αρβανίτικα και τους επέβαλε την οµιλία της Ελληνικής γλώσσας.
Ο λογιοτατισµός των Φαναριωτών, που ήταν η άρχουσα τάξη του υπόδουλου ελληνισµού και
κατείχε αξιόλογες θέσεις στην τουρκική διοίκηση, η αποµάκρυνσή τους από τις
___________________
1. Γ. Μεταλληνός, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 10.
2. Ι. ∆ρούλιας, Κοσµάς ο Αιτωλός, περιοδικό Στερεά Ελλάς, τεύχος 251, Μάιος 1990, σελ. 30.

ανάγκες των καταπιεσµένων συµπατριωτών τους, η εµµονή τους στη λόγια γλώσσα, που την
έγραφαν και τη δίδασκαν, ήταν ένας άλλος λόγος της έλλειψης εθνικής συνείδησης του Ελληνισµού.
Κύριος σκοπός των λογίων ήταν να διδάξουν στα παιδιά την αρχαία ελληνική γλώσσα. Το χάσµα
όµως ανάµεσα στη γραφόµενη και οµιλούµενη γλώσσα έχει διευρυνθεί µε το πέρασµα των χρόνων.
Η στάση των λογίων απέναντι της γλώσσας του λαού, της δηµοτικής, είναι δυσµενής, οπότε και το
χάσµα µεταξύ λογίων και λαού είναι µέγα.
Και η καθηµερινή ζωή και εµφάνιση του ελληνικού λαού δείχνει την αποµάκρυνσή του από
τις παραδόσεις του Έθνους. Οι χριστιανοί της Οθωµανικής αυτοκρατορίας ντύνονταν γενικά, όπως
και οι Τούρκοι. «Οι περισσότεροι Έλληνες φορούσαν ένα µαύρο ή κόκκινο σκούφο, που µόλις
έφθανε ως τα αυτιά και που τον περιτριγύριζαν µε το γνωστό χρωµατιστό τουρµπάνι, κι ένα γιλέκι
ανοιχτό εµπρός, απλές περισκελίδες (ποτούρια, όπως λέγονταν ως τα τελευταία χρόνια) και από
πάνω µια µακριά µαύρη ρόµπα». ∆εν είχαν δικαίωµα να ντύνονται πολυτελώς και ήταν
υποχρεωµένοι να φορούν πάντα πένθιµα ενδύµατα1. Παρατηρούνταν βέβαια και διαφορές ως προς
τη φορεσιά ανάλογα µε την κοινωνική τάξη και περιοχή. Για να ξεχωρίζουν οι Έλληνες από τους
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Τούρκους ο Πατροκοσµάς συµβούλευε τους άνδρες να βγάλουν τις µακριές φούντες και τα φέσια
και τις γυναίκες να φορούν λευκή µαντήλα (µπόλια), στο κεφάλι. Αυτή τη µαντήλα οι Ηπειρώτισσες
τη διατηρούν µέχρι σήµερα στην εθνική τους ενδυµασία2.
Η έλλειψη οµαδικού εθνικού χαρακτήρα φαίνεται καθαρά και στα σώµατα των κλεφτών3, που
συστήθηκαν πολύ νωρίς λόγω της κοινωνικής καταπιέσεως και εκµεταλλεύσεως των Τούρκων.
Ήταν οµάδες παρανόµων, που είχαν καταφύγει στα βουνά και στα δάση, ένα κίνηµα ένοπλης
ανταρσίας, µακριά από τη στρατιωτική παρουσία του κατακτητή, που για να ζήσουν κατέφευγαν στη
ληστεία, όχι µόνο των κατακτητών, αλλά και των ντόπιων, γαιοκτηµόνων και κοτζαµπάσηδων, και
των φτωχών αγροτών πολλές φορές. ___________________
1. Στα τέλη του 17ου αιώνα ο διοικητής της Κων/πολης Κελαίλή Κεζ τιµώρησε αυστηρά κάποιους
χριστιανούς που τόλµησαν να φορέσουν χρωµατιστά ενδύµατα. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος
Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 148.
2. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµος 2, ό. π. σελ. 41, επίσης Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η
Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, ό. π. σελ. 142 και 148, Χαράλ. Βασιλόπουλος, Ο Άγιος Κοσµάς ο
Αιτωλός, ό. π. σελ. 84.
3. ∆. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, τόµος Α΄, σελ. 36, επίσης Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου
Ελληνισµού, τόµος Β΄, σελ. 321 - 329, Douglas Dakin, H ενοποίηση της Ελλάδας 1770 - 1923, ό. π. σελ.
41, Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 146 - 147.

Οι Τούρκοι συχνά χρησιµοποίησαν τους απόβλητους του νόµου ως αρµατολούς, φρουρούς σε
φυλάκια των συνόρων ή σε µεθοριακά περάσµατα, δερβένια, ή για την προστασία των χωριών από
τους κλέφτες. Συχνά γίνονταν µάχες ανάµεσα στους αρµατολούς και τους κλέφτες, αλλά και η
µετάπτωση από το θεσµό του αρµατολού στην κατάσταση του κλέφτη, καθώς και το αντίθετο,
ήταν ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο.
Συχνά οι κλέφτες και οι αρµατολοί ήταν άνθρωποι µε µεγάλη περιουσία, που την αποκτούσαν
αρπάζοντας και λαφυραγωγώντας Τούρκους και Έλληνες. «Ο Έλληνας κλέφτης Στουρνάρης είχε
στον έλεγχό του 120 χωριά µε 70 οικογένειες το καθένα κατά µέσον όρο. Ο ίδιος είχε 8000 ζώα και
η οικογένειά του στο σύνολό της 500.000, που τα νοίκιαζε σε βοσκούς µε αντάλλαγµα την καταβολή
του µισθώµατος σε είδος. Έπαιρνε και άλλα ενοίκια από κλήρους καλλιεργήσιµης γης. Συνολικά
διατηρούσε 400 παλικάρια στις διαταγές του. Ο Στουρνάρης και οι όµοιοί του ήταν µικρογραφίες
του Αλή πασά. Ήταν, δηλαδή, άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να εδραιώσουν µε τον καιρό την
εδαφική τους ανεξαρτησία σε µέρη όπου τα φιρµάνια του σουλτάνου ίσχυαν µόνο σε αραιά και
άτακτα χρονικά διαστήµατα»1. Αυτές οι καταστάσεις δείχνουν ότι - αν και υπήρχαν αξιοσηµείωτες
εξαιρέσεις - οι κλέφτες δεν είχαν αποκτήσει συνείδηση ενός ελληνικού εθνικού κράτους και η πάλη
τους µε το δυνάστη δεν είχε στην αρχή οµαδικό εθνικό χαρακτήρα, αλλά είχε τη µορφή προσωπικής
ανταπόδοσης και τιµωρίας και την απόκτηση αγαθών υλικών εις βάρος οµοεθνών και κατακτητών.
∆εν είχαν τη συνείδηση ότι αγωνίζονταν για την ελευθερία ενός ολόκληρου έθνους, αλλά για την
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εξασφάλιση της δικής τους προσωπικής ελευθερίας. «Οι άνθρωποι ούτοι - γράφει ο
Παπαρρηγόπουλος - οι πλείονες τουλάχιστον εξ αυτών, δεν είχον συνείδησιν της εθνικής και
πολιτικής ανεξαρτησίας»2. Από τους κοινούς ληστές τους ξεχώριζε το άσπονδο µίσος για τους
κατακτητές και κοτζαµπάσηδες, η συµπάθεια προς τους κατατρεγµένους ραγιάδες, η απλοϊκή πίστη
τους προς το Θεό και την Εκκλησία, που παρά το ότι µερικές φορές δείχθηκαν σκληροί σε
µοναστήρια που δεν τήρησαν φιλική στάση απέναντί τους, προσεύχονταν στα µικρά εξωκλήσια και
καλούσαν παπάδες να ευλογήσουν τα όπλα τους3.
Τέλος, η διείσδυση του αποικιοκρατικού εµπορίου στην οικονοµία της Οθωµανικής
αυτοκρατορίας είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στη δοµή του φεουδαλισµού στην Ελλάδα. Το
φεουδαλικό σύστηµα είχε ξεκινήσει από το Βυζάντιο, αλλά τώρα πήρε τη χειρότερη
___________________
1. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 - 1923, ό. π. σελ. 42.
2. Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π. τόµος Ε΄, σελ. 144 επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο
Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 148.
3. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 - 1923, ό. π. σελ. 42.

µορφή του. Οι χριστιανοί δουλοπάροικοι εργαζόταν εξουθενωτικά στα τσιφλίκια που µεγάλωναν
αφάνταστα. «Τα µικρά νοικοκυριά διαλύονται και παρακµάζουν. Η µεγάλη µάζα των αγροτών
αποξενώθηκε πιο πολύ από την ιδιοκτησία της γης. Οι µικροϊδιοκτήτες χάνουν τα κτήµατά τους και
γίνονται κολλήγοι και µεροκαµατιάρηδες. Η δίψα των φεουδαρχών για το χρήµα πολλαπλασίασε τα
οικονοµικά βάρη, τις απαιτήσεις για φόρους και πρόσθετη εργασία»1. Και το πιο σηµαντικό είναι ότι
στη θέση του αδίστακτου φεουδάρχη συχνά βρισκόταν ο οµόθρησκος και οµοεθνής, ο Έλληνας
κοτζάµπασης, ο τύραννος, ο αρνητής. Οι κοτζαµπάσηδες, τάξη µε ξεχωριστά κοινωνικά
συµφέροντα, µιµούνταν τους Τούρκους στο ντύσιµο, στους τρόπους, στη σκληρότητα, άλλαζαν τα
ονόµατά τους και ακόµα αλλαξοπιστούσαν, για να µη χάσουν τις τεράστιες περιουσίες τους. Οι
ραγιάδες κολλήγοι ζούσαν και δούλευαν ως υποζύγια. Πολλές φορές βασανίζονταν και
τιµωρούνταν χωρίς οίκτο από τους αδίστακτους και ανελέητους αφεντάδες τους. Οι ραβδισµοί στα
πέλµατα µε το σύστηµα του ‘‘φάλαγγα’’, το άρπαγµα των περιουσιών, οι φυλακίσεις, η κακοποίηση
µε αλυσίδες και το δέσιµο σε κούτσουρα, ήταν από τις πιο συνηθισµένες τιµωρίες. Ακόµα και
κληρικούς οι κοτζαµπάσηδες είχαν λιθοβολήσει και δολοφονήσει αγριότατα. Ο Μακρυγιάννης
διηγείται ένα φρικιαστικό περιστατικό τιµωρίας φτωχού ραγιά από άπληστο γαιοκτήµονα, που είδε
µε τα ίδια του τα µάτια, και καταλήγει: «Τότε σιχάθηκα το Ρωµαίικο»2. Ο Άγιος Κοσµάς είχε ο ίδιος
γευθεί την αγριότητα των Μπαρλαίων, κοτζαµπάσηδων της Μακρυνείας Μεσολογγίου, που του
επιτέθηκαν, γιατί καθυστερούσε τους χωρικούς µε τα κηρύγµατά του από τις δουλειές τους.
Ευτυχώς ο Άγιος τους ξέφυγε, το έβαλε στα πόδια και µόλις σώθηκε από τα άγρια σκυλιά των
Μπαρλαίων, που τα έβαλαν να τον κατασπαράξουν3. Εχθροί του Αγίου ήταν πάντοτε οι αδίστακτοι
και ραδιούργοι µεγαλογαιοκτήµονες, γιατί τους ήλεγχε για τις αυθαιρεσίες τους.
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Ο Πατροκοσµάς, ο κοντακιανός εκείνος χαρισµατικός ιεροµόναχος, κατέβαλε ανεπανάληπτη
φροντίδα και προσπάθεια για να βοηθήσει το Έθνος να βρει το δρόµο του, να ξαναβρεί την εθνική
του ταυτότητα, να σωθεί από τον αδηφάγο κατακτητή. Γι’ αυτό αγωνίστηκε για την ίδρυση
Σχολείων, για την οµιλία της ελληνικής γλώσσας, για να ξεχωρίσουν οι Έλληνες για το τι είναι δικό
τους και τι όχι, να ενώσουν όλες τους τις δυνάµεις ___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 35.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 42, επίσης Γ. Μακρυγιάννης
Αποµνηµονεύµατα, εισαγωγή - σχόλια Γ. Βλαχογιάννη, Αθήναι 1907.
3. Χαρ. Βασιλόπουλος, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 40, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και
η εποχή του, ό. π. σελ. 43.

ως Έθνος, να αναζωπυρώσουν την αυτοσυνειδησία τους, να βρουν την εσωτερική τους ελευθερία,
για να µπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και για την πολιτική τους
ελευθερία. Προσπάθησε, και το πέτυχε, να ξυπνήσει την εθνική συνείδηση σ’ ένα λαό, που είχε
χάσει τον προορισµό του και να πλάσει ανθρώπους για την επανάσταση και την αναγέννηση του
Έθνους.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΙ∆ΕΙΑ
«∆ράξασθε παιδείας»
(Παλαιά ∆ιαθήκη - Αδαµάντιος Κοραής)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

2.1. Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
2.1.1.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΕ & ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ

Έ

να θέµα που ιδιαίτερα απασχολεί τους µελετητές της προσωπικότητας του Αγίου των

σκλάβων είναι, ποια ακριβώς ήταν η παιδεία του, σε ποια Σχολεία φοίτησε, ποιους δασκάλους

παρακολούθησε. Θα προσεγγίσουµε το θέµα, αναφερόµενοι στις Σχολές, στους δασκάλους και στα
µαθήµατα που διδάσκονταν απ’ τον καθένα χωριστά, αφού πρώτα παρακολουθήσουµε τους κύκλους
γνώσεων, που προσφέρονταν στα σχολεία της εποχής εκείνης.
Οι κύκλοι σπουδών και γνώσεων στα Σχολεία του 18ου αιώνα περιλαµβάνουν τον πρώτο κύκλο,
τον κατώτερο, που παρέχει τη στοιχειώδη µόρφωση και είναι το Σχολείο των κοινών και ιερών
γραµµάτων. Ο µαθητής πρέπει να µάθει ανάγνωση, γραφή και αριθµητική, χωρίς να υπάρχει
πρόβλεψη για την προσφορά άλλης γνώσης. Η φοίτηση σ’ αυτά εκτείνεται από 1 - 5 χρόνια,
ανάλογα µε την ικανότητα του µαθητή, αλλά φυσικά και του δασκάλου. Ο πρωτόπειρος µαθητής
ασχολείται µε κείµενα θρησκευτικά, Οκτώηχο, Ψαλτήρι, Τριώδιο, Πράξεις και Επιστολές των
Αποστόλων και άλλα Λειτουργικά βιβλία, «υπό την επιτηδειγµήν του διδασκάλου»1. Ο δεύτερος
κύκλος, ο µέσος, παρέχει την ελληνοπαιδεία, δηλαδή την τεχνολογία της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας, Γραµµατική, Σύνταξη, Κείµενα και είναι το λεγόµενο Ελληνικό Σχολείο, που η φοίτηση
σ’ αυτό είναι 5 έως και 8 χρόνια. Ο τρίτος κύκλος, ο ανώτερος, παρέχει τη µελέτη της Φιλοσοφίας
και των Επιστηµών και διαρκεί έως 2 χρόνια. Εδώ οι µαθητές ασχολούνται µε τη Ρητορική, τη
Λογική, τη Φιλοσοφία. Ο πρώτος κύκλος συνήθως είναι ανεξάρτητος, ενώ ο δεύτερος είναι
συνδεδεµένος µε τον τρίτο, του οποίου αποτελεί προπαρασκευαστικό τµήµα. Σε πολλές περιπτώσεις
συνυπάρχουν και οι τρεις µαζί, κάτω από την ίδια στέγη. Ο τύπος της Σχολής που περιλαµβάνει το
µέσο και ανώτερο κύκλο σπουδών, παρουσιάζει µεγάλη ______________________
1. Τρύφων Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως µέχρι
Καποδιστρίου), τύποις Α. Χαλκιοπούλου, Αθήνα 1936, τόµ. Α΄, σελ. LXXXI.
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ποικιλία ονοµασιών. Αποκαλείται Φροντιστήριο, Παιδαγωγείο, Μουσείο, Ελληνοµουσείο, Λύκειο,
Παγγενές, Ακαδηµία, Κολλέγιο, Γυµνάσιο, Σχολή. Η ποικιλία των ονοµασιών δεν οφείλεται σε
διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόµενο της διδασκαλίας, που προσφέρει κάθε Σχολή. Απλά ο
ονοµατοθέτης είτε χρησιµοποιεί παλιότερο υπάρχοντα όρο είτε εισάγει νέο, που είναι άλλοτε
απόδοση ή µεταγλώττιση ξένου ευρωπαϊκού και άλλοτε δικό του εφεύρηµα, για να πρωτοτυπήσει
και να επιβληθεί1.
Τα πρώτα γράµµατα, τα κοινά ή ιερά, ο Κώνστας τα έµαθε στα µέρη της Αιτωλίας, όπως
γράφουν όλοι οι ιστορικοί και βιογράφοι του. Συγκεκριµένα, σε κάποιο από τα πολλά µοναστήρια
της περιοχής2, στο νάρθηκα κάποιας εκκλησίας, κοντά σε δασκάλους κληρικούς, έµαθε γραφή,
ανάγνωση, αριθµητική, αποµνηµόνευσε ψαλµούς και ύµνους εκκλησιαστικούς.
Πρώτος βιογράφος του Αγίου Κοσµά είναι, κατ’ άλλους, ο µαθητής του Σάπφειρος
Χριστοδουλίδης, που έγραψε ό,τι έζησε κοντά στο δάσκαλό του και δηµοσίευσε τη βιογραφία του
στη Βενετία το 1814, ενώ κατ’ άλλους είναι ο Άγιος και λόγιος µοναχός Νικόδηµος ο Αγιορείτης,
σχεδόν σύγχρονος του Κοσµά, που 20 χρόνια µετά το µαρτυρικό θάνατο του Αγίου, το 1799,
δηµοσίευσε ανώνυµα στη Βενετία το ‘‘Νέον Μαρτυρολόγιον’’. Κατά τη δεύτερη άποψη, ο
Σάπφειρος Χριστοδουλίδης αναδηµοσίευσε τη βιογραφία του Αγίου από το Νέον Μαρτυρολόγιον
του Νικοδήµου το 1814 στη Βενετία. Η πρώτη βιογραφία του Αγίου έχει τον ακόλουθο τίτλο3:
«Κατά το αψοθ΄ έτος Αυγούστου δ΄ ______________________
1. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Αθήνα 1975, τόµος ΙΑ΄, σελ. 306, 323.
2. Ονοµαστά µοναστήρια κοντά στο Μέγα ∆ένδρο ήταν, της Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα, του Τιµίου
Προδρόµου στη ∆ερβέκιστα, της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Καταφύγιο, των Εισοδίων της Θεοτόκου
στη Μυρτιά, της Παναγίας του Βλοχού, της Παναγίας της Φωτµού.
3. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κ. ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο (1777), περ. «Κεφαλληνιακά Χρονικά»,
έκδ. Εταιρ. Κεφαλληνιακών Ιστορ. Ερευνών, τόµος ∆΄, Αργοστόλι 1982, σελ. 22. Ο πλήρης τίτλος του
έργου του Νικοδήµου είναι: «Νέον Μαρτυρολόγιον, ήτοι Μαρτύρια των νεοφανών µαρτύρων των µετά
την άλωσιν της Κων/πόλεως κατά διαφόρους καιρούς και τόπους µαρτυρησάντων. Συναχθέντα εκ
διαφόρων συγγραφέων, και µετ’ επιµελείας ότι πλείστης διορθωθέντα. Και συν Θεώ, νυν πρώτον τύποις
εκδοθέντα,

δια

συνδροµής

φιλοχρίστων

και

φιλοµαρτύρων

χριστιανών,

των

εν

Ευρώπη

πραγµατευοµένων. Εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν. Ενετίησιν αψ θ΄. 1799. Παρά Νικολάω Γλυκεί
τω εξ Ιωαννίνων. Con licenza de’ Superiori». Β΄ έκδοση έγινε στην Αθήνα το 1856 και Γ΄ το 1961. Το
έργο εκδόθηκε ανώνυµα στη Βενετία το 1799, είναι όµως έργο του µοναχού Αγίου Νικόδηµου Αγιορείτη
(1749 - 1809). Περιοδ. Θεολογία, τόµος 37 (1966), 38 (1967) σε συνέχειες.

(αντί κδ΄) εµαρτύρησεν εν τη Αλβανία ο άγιος ιεροµάρτυς και ισαπόστολος Κοσµάς».
Κατά τον πρώτο του λοιπόν βιογράφο, που είναι και ο πιο αξιόπιστος, ο Κώνστας, «όταν ήτον
χρόνων είκοσιν, ίσως και επέκεινα, άρχισε να διδάσκεται τα γραµµατικά υποκάτω εις τον
ιεροδιάκονον Ανανίαν τον καλούµενον ∆ερβισάνον»1. ∆εν αναφέρεται πόσα χρόνια έµεινε στη
Λοµποτινά2 που ήταν διδάσκαλος ο Ανανίας, ούτε αν δίδασκε ο ίδιος ως «υποδιδάσκαλος», ούτε ότι
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από εκεί πήγε στα Βραγγιανά, παρά µόνο ότι «µετέβη» εις το Άγιο Όρος3, όταν ιδρύθηκε η
Αθωνιάδα το 1749.
Κατά τη γνώµη άλλων µεταγενέστερων µελετητών του Αγίου4, οκταετής την ηλικία, το 1722,
βρίσκεται στη Συγδίτσα της Παρνασσίδας, κοντά στον ιεροδιδάσκαλο Γεράσιµο Λύτσικα, όπου
διδάσκεται τα γράµµατα επί δεκαετία, έως το 1732. Εδώ ίσως διδάχτηκε τα πρώτα γράµµατα και ο
αδελφός του ο Χρύσανθος, όπως αναφέρει ο Β. Σφυρόερας5. Στη Σεγδίτσα ή Συγδίτσα ή Σιγδίτζα
της Παρνασσίδας ο ιστορικός Τρύφων Ευαγγελίδης6 αναφέρει, πως λειτουργούσε Σχολείο από τις
αρχές του 18ου αιώνα, µε διδασκάλους τον Ηλία και Γεράσιµο Λύτσικα. Το 1732 ο Κώνστας
επανέρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του και µετά δύο χρόνια, το 1734, προσκαλείται στη Σχολή της
Λοµποτινάς της Μεγάλης Ναυπακτίας, όπου διδάσκαλος ήταν ο Ηπειρώτης Ανανίας ∆ερβισάνος,
µαθητής και αυτός του Γερασίµου Λύτσικα. ∆ιορίζεται από την κοινότητα της Λοµποτινάς «ο
εικοσαέτης ήδη λόγιος και σφριγών νεανίας Κώνστας ως υποδιδάσκαλος», ενώ συγχρόνως διδά__________________
1. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, έκδ. Γ΄, Θεσ/νίκη 1996, σελ.
731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, έκδ. Πανεκδοτικής Αγρινίου
1996, σελ. 13.
2. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό. π. σελ. 291.
3. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
4. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 487, επίσης Krause Wilhelm, «Kosmas der Atoler und
seine Prophezeiungen», Mitteilungen des Osterreichischer Staatsarchins 111 (1950), 407.
5. Βασ. Σφυρόερας, Χρύσανθος ο Αιτωλός, Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, τόµος 6ος, (1956) , σελ. 131.
Την πληροφορία του ο Β. Σφυρόερας την αντλεί από τον Χρυσ. Τσίτερ, Τρεις µεγάλοι διδάσκαλοι του
Γένους, Αναστάσιος Γόρδιος, Χρύσανθος Αιτωλός, Φραγίσκος. Κόκκος, Αθήνα 1934, σελ. 23, και ο Τσίτερ
την αντλεί από τον Ζερλέντη, ∆ύο διδάσκαλοι του Γένους, Αντώνιος Βυζάντιος και Χρύσανθος ο Αιτωλός,
περ. «Πλάτων», τόµος 7 (1885), περί Χρυσάνθου σελ. 297 - 303.
6. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό. π. σελ. 285 - 286, επίσης Τρύφ. Ευαγγελίδης,
Κοσµάς ο Αιτωλός ο ισαπόστολος 1714 - 1779, εκδ. «Θεσσαλίας», Βόλος 1912, σελ. 6.

σκεται τα «γραµµατικά». Την άποψη αυτή αναφέρουν ο Σάθας, ο οποίος σηµειώνει ότι την άκουσε
«εξ επιτοπίων παραδόσεων»1, ο Σ. Βουτυράς, ο Σ. Παπακυριακού

και πολλοί

µετέπειτα

ασχολούµενοι µε τη βιογραφία του1 .
∆ιχάζονται οι γνώµες για το αν ο Κοσµάς φοίτησε στη ‘‘Σχολή των Αγράφων’’, στο
Ελληνοµουσείο των Βραγγιανών ή Βρανιανών, που λειτουργούσε στο µοναστήρι της Αγίας
Παρασκευής, στη Γούβα. Ο Π. Βασιλείου2 αναφέρει, ότι ο Κοσµάς στα Βρανιανά πρέπει να πήγε
γύρω στα 1737 - 1738 για να συµπληρώσει τις σπουδές του, όταν αναδείχθηκε Σχολάρχης εκεί ο
αδελφός του Χρύσανθος, τον οποίο είχε διδάσκαλο όπως διδάσκαλός του ήταν και ο ιστοριογράφος
Θεοφάνης ο εκ Φουρνάς3, µαθητής του Ευγενίου Γιαννούλη. Ο Ματθαίος Παρανίκας και ο Τρύφων
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Ευαγγελίδης αναφέρουν το Χρύσανθο και τον Κοσµά ως µαθητές στη Σχολή. Κατά τον Παρανίκα, ο
Κοσµάς «πιθανώς» φοίτησε και στη σχολή των Βρανιανών, όπου φοίτησε και ο αδελφός του
Χρύσανθος, χωρίς να φαίνεται ότι ο Χρύσανθος ήταν διδάσκαλος, «Όντως δε εκ του φυτωρίου
τούτου (των Αγράφων) εσµός λογίων κατά το µάλλον ή ήττον µορφωµένων εξήλθε... και δη πλην
άλλων... και Χρύσανθος ο Αιτωλός πιθανώς και Κοσµάς ο ιεροµάρτυς...»4.

Ο Τρύφων

Ευαγγελίδης5 γράφει ότι ο Χρύσανθος και ο Κοσµάς είχαν διδάσκαλο τον Θεοφάνη, που διαδέχθηκε
τον Αναστάσιο Γόρδιο στην Αγία Παρασκευή της Γούβας. Ενώ ο Κ. Ζησίου6 αναφερόµενος σε
άξια λόγου Σχολεία της Στερεάς επισηµαίνει «και εν τη παρά τα Μεγάλα Βρανιανά µονή της Αγίας
Παρασκευής, ένθα υπό Αναστάσιον τον Γόρδιον εµαθή-__________________
1. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 487, Σ. Βουτυράς, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας,
Κων/πολις 1881, σελ. 733, Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον, σελ. 21, Ζώτος Μολοττός, Λεξικόν
των Αγίων Πάντων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Αντωνιάδου, Αθήναι 1907, σελ. 613, Κ. Σ. Κώνστας,
Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, Εκκλησ. Εκδόσεις Εθνικής Εκατοπεντηκονταετηρίδος, Αθήναι 1973, σελ. 42,
Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 58, Γ. Πάστρας, Πατροκοσµάς ο Αιτωλός, εκδ.
Πολύζου - Τσιανίκα, Αγρίνιο 1950, σελ. 28, Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού διδαχές, εκδ. Τήνος, Αθήνα
1979, σελ. 19, Γ. Σακκάς Εθνικές Μορφές, εκδ. «Νίκη», Αθήνα 1971, σελ. 10, Krause Wilhelm «Kosmas
der Atoler und se Prophezeiungen», Mitteilungen des Osterreichischer Staatserchivs. III (1950) , 407.
2. Π. Ι. Βασιλείου, Η επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, εκδ. Μαυρίδης, Αθήνα 1960, σελ.
88.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 60.
4. Ματθαίος Παρανίκας, Σχεδίασµα, ό. π. σελ. 92.
5. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό. π. σελ. 276.
6. Κων/νος Ζησίου, ∆ιδάσκαλοι του Γένους, ό. π. σελ. 38.

τευσαν Σέργιος ο Μακραίος και Κοσµάς ο Αιτωλός». Αυτό όµως είναι ανακριβές, αφού ο Γόρδιος
είχε πεθάνει το 1729 και δεν τον συνάντησε ποτέ ο Κοσµάς στα Βραγγιανά.
Ο Β. Σφυρόερας1 αναφερόµενος στη µόρφωση και στις σπουδές του µεγαλύτερου αδελφού του
Κοσµά, Χρύσανθου, παραθέτει το αυτόγραφο σηµείωµα2 του Μητροπολίτου Παροναξίας Νεοφύτου
Λαχοβάρη (1780 - 1811), συγχρόνου του Χρυσάνθου και στενά συνδεδεµένου µαζί του, το οποίο
βρίσκεται στον υπ’ αριθµό 117 κώδικα της Βιβλιοθήκης της Βουλής3, και ανατρέπει τη γνώµη του
Π. Βασιλείου. Ο Χρύσανθος δε φαίνεται να πήγε ως διδάσκαλος στα Βραγγιανά, άρα δεν είχε ποτέ
µαθητή τον αδελφό του. Εποµένως ο Άγιος Κοσµάς αν πήγε στη Σχολή της Αγίας Παρασκευής στα
Βραγγιανά, διδασκάλους είχε τον Θεοφάνη, που διαδέχθηκε τον Αναστάσιο Γόρδιο στη Σχολή µέχρι
το 1750, και άλλους µαθητές του Αναστασίου Γόρδιου και Θεοφάνη.
Πολλά τα ενδιαφέροντα του Κοσµά στο περιβάλλον των Βραγγιανών. Εκτός των θεολογικών
µαθηµάτων

πήρε

και

κάποιες

ιατρικές

γνώσεις

πρακτικής

____________________
1. Β. Σφυρόερας, Χρύσανθος ο Αιτωλός, ό. π. τόµος 6ος, σελ. 130 - 133.

ιατρικής,

επιδέσεις
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2. Το σηµείωµα γράφηκε κατά τον Μάρτιο του 1802 και αναφέρει τα εξής: «Ο παρά του σοφωτάτου
Αναστασίου Γορδίου ιεροµονάχου του εξ Αγράφων συγγραφείς βίος του αοιδίµου διδασκάλου Ευγενίου
ιεροµονάχου Ιαννουλίου του εκ χωρίου Μέγα ∆ένδρου εις Απόκουρον, ευρέθη εν τη βιβλιοθήκη ην
αφιέρωσεν εις την Σχολήν των Ελληνικών µαθηµάτων, εν τη νήσω Νάξω, δια ψυχικήν αυτού σωτηρίαν, ο
σοφολογιώτατος εν διδασκάλοις κύριος Χρύσανθος Αποκουρίτης εκ του αυτού χωρίου Μέγα ∆ένδρου,
αυτάδελφος του αοιδίµου και ισαποστόλου ιεροµάρτυρος Κοσµά. Ο αυτός Χρύσανθος εµαθήτευσεν το
πρότερον εις Ιωάννινα παρά τω διδασκάλω Μπαλάνω. Ύστερον απήλθεν εις Βασιλεύουσαν και
εµαθήτευσεν εις τον ∆ωρόθεον τον εκ Μυτιλήνης, και τέλος τη αδεία του αυτού διδασκάλου ∆ωροθέου
απήλθεν εις Κέρκυραν χάριν των φιλοσοφικών µαθηµάτων παρά τω σοφωτάτω Νικηφόρω τω Θεοτόκη.
Τέλος επιστρέψας εις Βασιλεύουσαν πρώτον µεν έγινε διδάσκαλος του µακαρίτου µέγα διερµηνευτού της
κραταιάς βασιλείας Νικολάου Σούτζου, και εδίδαξεν τον υιόν του αυτού Νικολάου Γεώργιον. Επί δε της
πρώτης Πατριαρχείας του αοιδίµου κυρ Σαµουήλ, έγινε διδάσκαλος των ελληνικών µαθηµάτων της εν
Κωνσταντινουπόλει κοινής Σχολής, εν έτει δε αψογ΄ δια τας καιρικάς αταξίας και φόβους των τότε
πολέµων, λάθρα φυγών από Βασιλεύουσαν, ήλθεν εις Ναξίαν και ήρχισε πρώτον να διδάσκη την
γραµµατικήν τέχνην, ύστερον δε τη προτροπή του διερµηνευτού του βασιλικού στόλου... εσύστησεν
ελληνικόν σχολείον εις την Ναξίαν, σπουδή µεν Νικολάου Μαυροµµάτη, δαπάνη δε των ευσεβών
χριστιανών, τη προτροπή δε του µακαρίτου αυθέντου, ους Κύριος κατατάξοι εν χώρα των δικαίων». Β.
Σφυρόερας, Χρύσανθος ο Αιτωλός, Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, Ν. Ε. τόµος 6ος, (1956), σελ. 132 133.
3. Σπ. Λάµπρου, Κώδικες της βιβλιοθήκης της Βουλής, τόµος 5 (1908), σελ. 104 - 105.

τραυµάτων, παρασκευή αλοιφών, επικολλήσεις εµπλάστρων, βεντούζες, δίαιτες κ.λ.π. από µαθητές
του ιατρού Αναστάσιου Γόρδιου και του Νικολάου Βελισδονίτη1. Ο Φάνης Μιχαλόπουλος γράφει:
«Στην πατρίδα εκεί των ψευτογιατρών, των Γκραβαριτών, η γιατρική διδάσκονταν, σύµφωνα µε
παµπάλαια µέθοδο, πρακτικά. Οπωσδήποτε η γνώση της πρακτικής γιατρικής ήταν γνώριµη στον
Κώνστα και πολλές φορές γιάτρεψε πολλούς, που πέρασαν για θαύµατα»2. Τις πρακτικές γνώσεις
της Ιατρικής ο Κοσµάς τις χρησιµοποίησε και ο ίδιος, τις δίδαξε και σε άλλους. Επίσης στη Σχολή
των Βραγγιανών συµπλήρωσε τις γνώσεις του στα Γραµµατικά και Θεολογικά µαθήµατα, στην
Αριθµητική και Γεωµετρία. Πόσα χρόνια φοίτησε στη Σχολή των Αγράφων ο Κοσµάς, κατά τους
πιστεύοντας ότι πήγε εκεί, δεν είναι γνωστό, απλά υπολογίζεται, ότι µπορεί να βρισκόταν εκεί έως
ότου πήγε «µε άλλους εδικούς του συµµαθητάς ουκ ολίγους»3 στο Άγιο Όρος, στην Αθωνιάδα.
Η πιο έγκυρη άποψη, κατά τη γνώµη µας, είναι αυτή που στηρίζεται στον λόγιο Νικόδηµο
Αγιορείτη, που ήταν οπωσδήποτε γνωστός του Αγίου Κοσµά, αφού ήταν σύγχρονός του και
µοναχός στο Άγιο Όρος, όπου θα γινόταν λόγος για τον µεγάλο ιεραπόστολο και διδάχο του Γένους,
για τις περιοδείες του, την προσφορά του, το µαρτύριό του. Ο Νικόδηµος ήταν µαθητής του
Χρύσανθου, του αδελφού του Κοσµά στη Σχολή του Αγίου Γεωργίου στη Νάξο και δεν ήταν
δυνατόν να αγνοεί, αν υπήρχαν, προηγούµενες και µετέπειτα του Ανανία, σπουδές του Κοσµά, εκτός
τις σπουδές στην Αθωνιάδα. Ο Νικόδηµος4, µεγάλος νεοπατερικός, πολυγραφότατος συγγραφέας,
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φιλόλογος και ερευνητής, δόθηκε στη µελέτη των Γραφών και των χειρογράφων, και στην
αξιοποίηση των θησαυρών αυτών µε µεταφράσεις και διασκευές. Εποµένως, είναι η πιο έγκυρη
πηγή µαζί µε τις ∆ιδαχές του Αγίου και τα κατασκοπευτικά έγγραφα της Βενετίας. Ό,τι αναφέρεται
από µετέπειτα µελετητές και ερευνητές του Αγίου, δεν επιβεβαιώνεται από έγκυρες πηγές, απλά
κάποια λάθη αντιγράφηκαν και διαιωνίζονται, όπως αναφέρει και ο Κ. Σαρδελής5.
Σταθµός στην πνευµατική άνοδο του Ελληνισµού, ιδίως της Μακεδονίας, αποτέλεσε
______________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ, 61.
2. Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσµάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, έκδ. Ι. Μητροπόλεως Αιτωλ/νίας, Αθήνα 1968,
σελ. 14.
3. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, εκδ. Έργων Περάνθη, Αθήνα χχ τόµος 2, σελ. 48.
5. Κ. Σαρδελής, Ο προφήτης του Γένους Κοσµάς ο Αιτωλός, εκδ. οίκος «Αστήρ», Α. & Ε. Παπαδηµητρίου,
Αθήνα 1980, σελ. 124.

η ίδρυση της Αθωνιάδας Ακαδηµίας στα 1749, µε τις ενέργειες και την πρωτοβουλία του Πατριάρχη
Κυρίλλου Ε΄ και του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, καθώς και τη συµβολή του ηγουµένου της
µονής Βατοπεδίου, Μελετίου του Βατοπεδινού, «στην κορυφή ενός λόφου, Β.Α. της µονής
Βατοπεδίου, σε θέση µαγευτική, τόπο ιδανικό για µόνωση και µελέτη»1, Σχολείο, «οίον δυστυχούσι
Γραικοίς ουδέπω εφάνη» κατά τον Σέργιο τον Μακραίο. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού
Πατριαρχείου εξέδωσε σιγίλλιο, µε το οποίο κανονίζονταν τα της Σχολής. Κατά το σιγίλλιο η
Σχολή έπρεπε να είναι «φροντιστήριον ελληνικών µαθηµάτων, παιδείας τε και διδασκαλίας
παντοδαπής εν ταις λογικαίς, φιλοσοφικαίς τε και θεολογικαίς επιστήµαις»2. Στη Σχολή γινόταν
δεκτοί, όχι µόνο µοναχοί του Αγίου Όρους, αλλά και άλλων µοναστηριών και λαϊκοί. Περιελάµβανε
δύο κύκλους σπουδών, τα «Ελληνικά µαθήµατα» και τις Λογικές, Φιλοσοφικές και Θεολογικές
Επιστήµες, δηλαδή τη µέση βαθµίδα και την ανώτερη. Η µέση βαθµίδα προσδιορίζονταν και ως
‘‘κατά γραµµατικούς κυκλοπαιδεία’’, που οπωσδήποτε περιελάµβανε τη γλωσσική διδασκαλία. Οι
δύο βαθµίδες είχαν συνολικά 9 τάξεις, στις 4 κατώτερες τάξεις διδάσκονταν τα ‘‘Ελληνικά
µαθήµατα’’, ενώ στις 5 ανώτερες στοιχεία των προαναφερθέντων Επιστηµών3. Στα 1753 διορίστηκε
σχολάρχης, ο διάσηµος Κερκυραίος δάσκαλος Ευγένιος Βούλγαρης, «ως σοφώτατος φιλόλογος και
πρώτος πάντων των εν φιλοσοφία», που για πέντε και µισό χρόνια πρόσφερε µεγάλες υπηρεσίες όχι
µόνο στον Αγιορείτικο µοναχισµό, αλλά σ’ ολόκληρο το δούλο Γένος, αφού οι µαθητές4 της σχολής
από 7 ανέβηκαν ________________
1. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354 - 1833, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη 1988, σελ. 333.
2. Άλκης Αγγέλου, Το χρονικό της Αθωνιάδας, περιοδ. Νέα Εστία, Χριστούγ. 1963, τόµος 74ος, τεύχος 875,
σελ. 89, επίσης Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 1ος, Αθήνα 1962, λήµµα Άθως, σελ. 933.
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3. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, ό. π. σελ. 334, επίσης Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου
Ελληνισµού, Μακεδονία, εκδ. οίκος Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1990, σελ. 116, Μ. Γκιόλιας, Κοσµάς Αιτωλός
και η εποχή του, ό. π. σελ. 61, Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τύποις Χαλκιοπούλου,
Αθήνα 1936, τόµος Α΄, σελ. 91 - 92.
4. Ο Ματθαίος Παρανίκας αναφέρει 150 µαθητές, σύµφωνα µε επιστολή του Σεργίου Μακραίου, που
µαθήτευσε στον Άθω, προς τον Λιτσάς και Αγράφων Νεκτάριον: «Τα της σχολής αεί επί τα πρόσω χωρεί
συρρεόντων µαθητών, επί δε επέκεινα του τρεις πεντάκις αριθµού (150)», ενώ ο Fallmerayer, Fragment
aus Orient, σελ. 134, αναφέρει περί τους 200. 150 µαθητές αναφέρει και ο Τρ. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί
Τουρκοκρατίας, ό. π. τόµος Α, σελ. 91. Ο ίδιος ο Βούλγαρης στην Απολογία του προς τον πατριάρχη
Κύριλλο αναφέρει ότι «το σχολείον το εύρον µε 20 µαθητάς και το επλήθυνα σχεδόν εις 200», Άλκης
Αγγέλου, Το χρονικό της Αθωνιάδας Ν.Ε. 1963, ό. π. σελ.95.

στους 200, και πολλοί απ’ αυτούς αναδείχτηκαν σπουδαίοι πνευµατικοί ηγέτες του ελληνισµού,
µεταξύ των οποίων και ο Κοσµάς ο Αιτωλός. Κατά τον Κ. Μ. Κούµα «απ’ όλα τα µέρη συνωθούντο
µαθηταί ν’ ακούσωσι τον δεύτερον Πλάτωνα»1.
Στην Αθωνιάδα ο Βούλγαρης δίδαξε µέχρι το 1759 και η εποχή της διδασκαλίας του
χαρακτηρίστηκε ως η περίοδος ακµής της Σχολής. Ανέλαβε τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας, των
Μαθηµατικών, της Φυσικής και της Θεολογίας. Συνεργάτες του για τη διδασκαλία των Ελληνικών
και των Εγκυκλίων µαθηµάτων ήταν ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης2 και ο Παναγιώτης Παλαµάς3.
Στην εσωτερική οργάνωση της Σχολής, ο Βούλγαρης ακολουθεί το σχήµα των Σχολών της
εποχής: Κατατάσσει τους µαθητές ανάλογα µε την παιδεία τους σε δύο κατηγορίες, ‘‘κλάσεις’’. Την
κατώτερη, των Γραµµατικών µαθηµάτων, και την ανώτερη, των Φιλοσοφικών. Λόγω των πολλών
µαθητών, χωρίζει την κατηγορία των Γραµµατικών σε δύο επί µέρους κύκλους, έναν για τους
αρχάριους και έναν για τους προχωρηµένους. Η κατηγορία των Φιλοσοφικών µαθηµάτων ήταν
ενιαία. Στον κύκλο των Φιλοσοφικών µαθηµάτων στην Αθωνιάδα, όπως και στα Γιάννενα και στην
Κοζάνη και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα, περιλαµβανόταν η Λογική, η Εισαγωγή στη
Φιλοσοφία και η Μεταφυσική, ενώ στα Μαθηµατικά περιλαµβανόταν η Αριθµητική και η
Γεωµετρία, η Φυσική, η Κο σµογραφία. Παράλληλα δίδασκε και τα Λατινικά. Πρέπει να τονιστεί,
ότι για πρώτη φορά εφαρµοζόταν ένα τόσο πλήρες πρόγραµµα σε Σχολή του υπόδουλου
Ελληνισµού4.
Ο Βούλγαρης, στο χώρο της Φιλοσοφίας «παραµερίζει τα αριστοτελικά κείµενα και εισάγει σε
πρώτο στάδιο µεταφρασµένα ή επιτετµηµένα ξένα χρηστικά και διαδεδοµένα έργα: τη Λογική του
Γάλλου J. B. Duhamel, το ∆οκίµιο για την ανθρώπινη γνώση του Άγ-__________________
1. Κ. Μ. Κούµας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ηµερών µας, εκ
της τυπογραφίας Αντωνίου Αυκούλου, Βιέννη 1832, τόµος 12, σελ. 562.
2. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήναι 1868, σελ. 510. Όταν θα έλθει ο Βούλγαρης στη Αθωνιάδα
ο Νεόφυτος θα τον βοηθά στη διδασκαλία των γραµµατικών. Ματθ. Παρανίκας, Σχεδίασµα, τυπογραφείο
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Α. Κοροµηλά, Κων/πολις 1867, σελ. 49, Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, 1354 - 1833, ό. π.
σελ. 334, Άλκης Αγγέλου, Το χρονικό της Αθωνιάδας, Ν.Ε. 1963, ό. π. σελ. 90.
3. Κατά τον Κ. Σάθα ο Παναγιώτης Παλαµάς ήταν «καθηγητής των Ελληνικών εις την Αθωνιάδα σχολήν»
και µετά την αποχώρησή του από την Αθωνιάδα, σχολάρχης της σχολής Μεσολογγίου. Κ. Ν. Σάθας,
Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 573.
4. Άλκης Αγγέλου, Το χρονικό της Αθωνιάδας, Ν.Ε. 1963, ό. π. σελ. 96.

γλου J. Locke, τη Λογική του Γάλλου E. Purchot, την Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Ολλανδού G. I.
Graavesand και τη Μεταφυσική του Ιταλού A. Genovesi. Παράλληλα, σε ένα δεύτερο στάδιο,
χρησιµοποιώντας εκτεταµένη βιβλιογραφία, συντάσσει προσωπικά έργα για τους βασικούς κλάδους
της φιλοσοφίας, τα οποία όµως είδαν το φως της δηµοσιότητας

πολύ αργότερα, όταν είχε

αποχωρήσει πια από την εκπαίδευση και από την Ελλάδα.
Το έργο όµως που τον αντιπροσώπευε και σταδιοδρόµησε σταθερά µέσα στην εκπαίδευση ήταν
η Λογική του (1766). Μπορούµε, λοιπόν, να πούµε πως ο Βούλγαρης, συντονίζοντας και
παλαιότερες ή σύγχρονές του διαθέσεις, οργανώνει το χώρο της Φιλοσοφίας στους τρεις τοµείς του,
Λογική, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και Μεταφυσική, µε βάση µια γενικώτερη ενηµέρωση στην
ευρωπαϊκή φιλοσοφία, µέσα σ’ ένα καθολικώτερο πνεύµα εγκυκλοπαιδισµού, στα πλαίσια του
φιλοσοφικού εκλεκτισµού.
Ο δεύτερος κύκλος είναι οι Θετικές επιστήµες και τα Μαθηµατικά. Κι εδώ ακολουθεί την ίδια
µέθοδο: Μεταφράζει τα Στοιχεία Αριθµητικής του Γερµανού Chr. Wolff και τα Στοιχεία της
Γεωµετρίας του Γάλλου Taquet, και από τη Φυσική το έργο του Γερµανού J. Fr. Wuckerer.
Παράλληλα συντάσσει και τα προσωπικά του έργα»1. Κατά τον Κ. Μ. Κούµα «εκεί (στην
Αθωνιάδα) συνετάχθησαν και εδιδάχθησαν τα συγγράµµατά του εκείνα, τα οποία έκαµαν εποχήν εις
την παιδείαν του Γένους, η Λογική, η Μεταφυσική, η Γεωµετρία του Τακουετίου, το περί
συστήµατος του παντός κ.λ.π.»2.
Κατά την µαρτυρία του Νικόδηµου Αγιορείτη, ο Κώνστας «µετέβη εις εκείνο το σχολείον του
Βατοπεδίου µε άλλους εδικούς του συµµαθητάς, ουκ ολίγους»3. Ο Σάθας και ο Ζησίου επίσης,
αναφέρουν ότι «φλεγόµενος υπό έρωτος µαθήσεως, µετέβη µετ’ άλλων Αιτωλών εις το Αγιώνυµον
Όρος»4, για να συνεχίσει στην Αθωνιάδα ανώτερες σπουδές, «προς κτήσιν µεν παιδείας υψηλής»5.
Τι µαθήµατα όµως παρακολουθεί ο Κώνστας στην Αθωνιάδα; Αν πήγε στο Άγιο Όρος το 1749,
που άνοιξε η Σχολή, και µάλλον τότε πήγε, πρέπει να παρακολούθησε τα µαθή__________________
1. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. 1975, τόµος ΙΑ΄, σελ. 326.
2. Κ. Μ. Κούµας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ηµερών µας, ό.
π. τόµος 12ος, σελ. 562.
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3. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
4. Ν. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 487, επίσης Κ. Ζησίου, ∆ιδάσκαλοι του Γένους, ό. π. σελ.
84.
5. Κ. Ζησίου, ∆ιδάσκαλοι του Γένους, ό. π. σελ. 84.

µατα από την αρχή, ανεξάρτητα από το τι ήξερε ως τότε, αναφέρει ο Κ. Σαρδελής1. Εποµένως,
παρακολουθεί και τις εννέα τάξεις της Αθωνιάδας, αφού είναι γνωστό ότι φεύγει από τη Σχολή το
1759, µετά την αναχώρηση του Βούλγαρη, «αναχωρησάντων των διδασκάλων... και ο καλός
Κώνστας αναχωρήσας εκείθεν... »2, κατά τον βιογράφο του. Κατά τους πιστεύοντας ότι
παρακολούθησε µαθήµατα και στη Σιγδίτσα και στα Βραγγιανά, στην Αθωνιάδα παρακολουθεί τα
µαθήµατα του ανωτέρου κύκλου, γιατί τα εγκύκλια τα είχε «κιόλας περατώσει στα σχολεία της
ιδιαίτερης πατρίδας του, δηλαδή στα Μοναστήρια, στην Παρνασσίδα, στη Λοµποτινά, στα
Βραγγιανά»3. ∆υστυχώς, λόγω του αδόξου τέλους της Αθωνιάδας Σχολής από τις φιλοδοξίες και
τους φανατισµούς των υπευθύνων και από την καταστροφή και το κάψιµο όλων των σχετικών
αρχείων, δεν έχουµε άµεσες πηγές για τη ζωή και τη µαθητεία του Κοσµά εκεί. Από την εσωτερική
όµως οργάνωση της Σχολής και την κατάταξη των µαθητών που έκανε ο Βούλγαρης, αλλά και από
τη µαρτυρία του πρώτου βιογράφου του για τους δασκάλους που είχε, καταλήγουµε σε κάποια
συµπεράσµατα.
Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, πριν έλθει στο Όρος ο δάσκαλός του Ευγένιος Βούλγαρης,
δίδασκε «εις τινας των νέων µοναχών τα γραµµατικά»4. Αναλαµβάνει επίσηµα τη διδασκαλία των
Γραµµατικών στην Αθωνιάδα την 1η ∆εκεµβρίου 1749 για ένα χρόνο5. Εποµένως, είχε µαθητή τον
Κοσµά, πριν ακόµα έλθει ο Βούλγαρης και γι’ αυτό εξάλλου αναφέρεται ως διδάσκαλος του
µεγάλου ιεραποστόλου.
Με τον ερχοµό του Βούλγαρη στην Αθωνιάδα ο Κώνστας πιθανόν ξεκίνησε από το τµήµα των
προχωρηµένων. Στο τµήµα αυτό που χωρίζονταν σε δύο, στο µεν πρώτο ασχολούνταν οι µαθητές µε
την «κατά τα είδη θεµατογραφίαν», ενώ στο δεύτερο γυµνάζονταν στην ακρίβεια της σύνταξης,
κατά τον Θεόδωρο Γαζή6. Ο Κώνστας, λόγω της διδασκαλίας των Γραµµατικών «υπό κάτω εις τον
ιεροδιάκονον Ανανίαν» στη Λοµποτινά και τη ___________________
1. Κ. Σαρδελής, Ο προφήτης του Γένους, εκδ. οίκος «Αστήρ» Α. & Ε. Παπαδηµητρίου, Αθήναι 1980, σελ.
121.
2. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
3. Κ. Σαρδελής, Συναξάρι του Γένους, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» Ι. Κολλάρου, έκδ. Α΄, Αθήνα 1969, σελ.
159.
4. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 510.
5. Άλκης Αγγέλου, Το χρονικό της Αθωνιάδας, Ν. Ε. 1963, ό. π. σελ. 96.
6. Άλκης Αγγέλου, Το χρονικό της Αθωνιάδας, Ν. Ε. 1963, ό. π. σελ. 96.
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συνέχιση υπό τον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, ασφαλώς θα κατετάγη από το σοφό Ευγένιο, στο
δεύτερο τµήµα των προχωρηµένων και εκεί θα είχε διδάσκαλο τον Μεσολογγίτη Παναγιώτη
Παλαµά στα ‘‘Γραµµατικά’’1. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι να είχε διδάσκαλο στα Γραµµατικά, όταν
πρωτοπήγε στην Αθωνιάδα το 1749, τον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, και τον Παναγιώτη Παλαµά
αργότερα, όταν παρακολουθούσε τον κατώτερο κύκλο των µαθηµάτων, ενώ τον Ευγένιο Βούλγαρη
στα Φιλοσοφικά και Θεωρητικά, όταν παρακολούθησε τον ανώτερο κύκλο.
Έχουν λεχθεί πολλά για τη σχέση του λαϊκού ακόµα Κώνστα µε το µεγάλο δάσκαλο Ευγένιο
Βούλγαρη. Ο Χριστόφορος Περραιβός γράφει: «Ο Άγιος Κοσµάς ων εκ φύσεως φιλοµαθής...
υπήγεν εις το Άγιον Όρος, όπου αφωσιώθη εις την µάθησιν των γραµµάτων. Κατ’ αυτήν την εποχήν
εσχολάρχει εις το Άγιον Όρος και ο σοφός Ευγένιος ο Κερκυραίος, του οποίου ακροατής
εχρηµάτισε και ο Κοσµάς. Κατά την αυτήν δ’ εποχήν οµάς µαθητών του Ευγενίου,
συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσµά, βλέπουσα την πολλήν αµάθειαν του Έθνους των και τον εξ
αυτής

επαπειλούµενον

κίνδυνον εις

τε

την ορθοδοξίαν και τον εθνικισµόν, συνεφώνησεν

οµοθυµαδόν και εν ονόµατι της Αγίας Τριάδος να βοηθήσει το έθνος δια της µαθήσεως των
γραµµάτων... Μέλος της ανωτέρω οµάδος υπήρχε και ο περί ου ο λόγος ιεροκήρυξ Άγιος Κοσµάς,
όστις υπεσχέθη εις τους συνεταίρους του να γίνει ιεροκήρυξ εις όλην την Ελλάδα»2.
Από τα γραφόµενα του Περραιβού είχε επηρεαστεί ο Φάνης Μιχαλόπουλος και έγραψε ότι ο
Βούλγαρης «µυστικώτατα πρώτος κυκλοφόρησε τη µεγάλη ιδέα στους µαθητάς... Ένας από τους
πρώτους που µυήθηκαν στα σχέδια του Βούλγαρη κι’ ορκίστηκαν τον όρκο της Μεγάλης Ιδέας,
ήταν και ο Κώνστας»3. Και ο Κώστας Σαρδελής: «Στην Α- θωνιάδα ο Ευγένιος Βούλγαρης θα τον
µυήσει (τον Κοσµά), όπως και άλλους µαθητές στα
σχέδιά του της πνευµατικής αναγέννησης του σκλαβωµένου Γένους και την πολιτική του
αποκατάσταση»4. Οι απόψεις αυτές όµως δεν έχουν αποδειχθεί ιστορικά. Ο Βούλγαρης, δεν
ασχολήθηκε ποτέ µε συνοµωσίες και µυστικές οµάδες, απ’ ό,τι είναι γνωστό. Ήταν εριστικός, µε
φιλελεύθερες ιδέες, αγαπούσε το Έθνος και αγωνιζόταν για την πνευµατική του αποκατάσταση και
αναγέννηση. Οι σχέσεις του µε το φιλοµαθή Κώνστα ήταν σχέ-___________________
1. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
2. Χρισ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, Αθήνα 1860, σελ. 15 16.
3. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσµάς Αιτωλός ο Εθναπόστολος, ό. π. σελ. 32 - 33.
4. Κ. Σαρδελής, Το Συναξάρι του Γένους, ό. π. σελ. 159.

σεις δασκάλου προς µαθητή. Ίσως τον ξεχώρισε, τον επιβράβευσε, τον συµβούλευσε, µίλησε µαζί
του «για την αµάθεια του Γένους και την αναχαίτιση των ραγιάδων από τους εξισλαµισµούς µε την
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παιδεία και τη µόρφωση» , του µετέδωσε τον ενθουσιασµό του για τα γράµµατα και την καλλιέργεια
1

του υπόδουλου ελληνισµού.
Τον Ευγένιο Βούλγαρη στην Αθωνιάδα «αντικατέστησε ο Μετσοβίτης λόγιος Νικόλαος
Τζερτζούλης, που µόλις είχε επιστρέψει από την Ευρώπη, και δίδασκε Μαθηµατικά στην
Πατριαρχική Ακαδηµία»2, γράφει ο ιστορικός Α. Βακαλόπουλος. Το όνοµα του Τζερτζούλη
συνδέεται στο Άγιο Όρος µε τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, ο οποίος φέρεται από πολλούς ως
µαθητής του Τζερτζούλη. Ο πρώτος βιογράφος του Αγίου γράφει: «Μετά δε ταύτα παρέλαβε και την
Λογικήν από τον διδάσκαλον Νικόλαον Τζαρτζούλιον τον εκ Μετζόβου, όστις εκεί εσχολάρχησε
µετά τον σοφώτατον Ευγένιον»3. Και ο Κ. Σάθας τα ίδια περίπου αναφέρει: «∆ιακούσας ύστερα τα
φιλοσοφικά υπό τον Νικόλαον Ζερτζούλην»4. Όπως αναφέρει και η Αγγελική Χατζηµιχάλη στο
άρθρο της «Οι εν τω Ελληνοµουσείω Μετσόβου διδάξαντες και διδαχθέντες», δηµοσιευµένο στα
Ηπειρωτικά Χρονικά του 1940, ο Φάνης Μιχαλόπουλος θεωρεί απίθανο να υπήρξε ο Τζερτζούλης
εις το Άγιον Όρος διδάσκαλος του Κοσµά, αφού, όταν ανέλαβε Σχολάρχης στον Άθω το 1759, ο
Κώνστας είχε φύγει από την Αθωνιάδα και είχε καρεί µοναχός. Πράγµατι, όπως αποδεικνύεται, ο
Τζερτζούλης διηύθυνε την Αθωνιάδα κατά το σχολικό έτος 1759 - 1760. Θα γνωρίστηκε µαζί του
αργότερα «στις περιοδείες του, στην περιφέρεια του Μαλακασίου, στα Ζαγοροχώρια, στ’ Άγραφα,
στη Θεσσαλία, όπου πιθανόν από το 1760 ή 1761 ο Τζερτζούλης αλληλοδιαδόχως διέτριβεν»5. Αν
και ο Κοσµάς δεν υπήρξε µαθητής του φλογερού πατριώτη Τζερτζούλη, οπωσδήποτε επηρεάστηκε
απ΄ αυτόν και οι φιλοσοφικές και φιλολογικές του γνώσεις διεύρυναν τους ορίζοντες του µέλλοντος
καθοδηγητού των σκλάβων. «Και είναι φυσικόν ο µοναχός να επεζήτησε την γνωριµίαν και
διδασκαλίαν του πολυµαθούς και πολυπείρου Σχολάρχου, του τε νεωτεριστού, αλλ’ ουδέποτε
αποκηρύξαντος τους καθιερωµένους τύπους, τον παλαιόν τρόπον της εκπαιδεύσεως, τας παραδόσεις
της

Αρχαίας

και

Βυζαντινής

φιλολογίας,

του

οραµατιζοµένου

και

πιστεύοντος

______________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 64.
2. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 334.
3. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
4. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 488.
5. Αγγελική Χατζηµιχάλη, Οι εν τω Ελληνοµουσείω Μετσόβου διδάξαντες και διδαχθέντες, Η. Χ. 1940, σελ.
111.

επί των ηµερών του Ανάστασιν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας»1.
Οι γνώσεις του Κοσµά θα ολοκληρωθούν αργότερα µε τα µαθήµατα Ρητορικής, που θα πάρει
από τον αδελφό του Χρύσανθο στην Πόλη, «όστις και τον έδειξε και µερικήν τινα τέχνην Ρητορικήν,
δια να οµιλή τάχα µε κάποιαν µέθοδον»2.
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______________________
1. Αγγελική Χατζηµιχάλη, Οι εν τω Ελληνοµουσείω Μετσόβου διδάξαντες και διδαχθέντες, ό. π. σελ. 114.
2. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 732, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 14.

2.1.2.

Η «ΘΥΡΑΘΕΝ» ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆Ι∆ΑΧΕΣ ΤΟΥ

Γ

ια τη ‘‘θύραθεν’’ µόρφωση του Πατροκοσµά, υπάρχουν στις ∆ιδαχές του φράσεις και νοήµατα,
που µαρτυρούν τις επιδράσεις, που δέχτηκε από το διδάσκαλό του Ευγένιο Βούλγαρη, την

Αρχαιοελληνική γραµµατεία, τη φιλοσοφία και τις θεωρίες και ιδέες των Προσωκρατικών
φιλοσόφων και του Σωκράτη. Και ο ίδιος φαίνεται ότι µελέτησε στις µοναδικές βιβλιοθήκες των
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µοναστηριών κάθε τι που θα του ήταν χρήσιµο στην εθναποστολή του. Σχετικά µε τη µόρφωσή του
ο ίδιος ο Κοσµάς λέει: «Και εγώ από το σχολείον έµαθα τα εικοσιτέσσερα γράµµατα1, έµαθα και
πεντέξι ελληνικά, και έµαθα πολλών λογιών γράµµατα, εβραϊκά, τουρκικά, φράγκικα και από όλα τα
έθνη και πολλά τα εδιάβασα»2. Και σε άλλη ∆ιδαχή του αναφέρει: «Εγώ, αδελφοί µου, επαιδεύτηκα
εις την σπουδήν σαράντα και πενήντα χρόνους, εδιάβασα πολλά και διάφορα βιβλία και περί
Εβραίων και περί Ελλήνων και περί άλλων ασεβών3 και αιρετικών, ηρεύνησα τα βάθη της σοφίας»4.
Στις ∆ιδαχές φαίνεται η σπουδή της αρχαίας γνώσης και ο θαυµασµός του για τους Αρχαίους
Έλληνες: «Οι πρόγονοί µας οι Αρχαίοι Έλληνες ήκµασαν εις σοφία τόσο, που οι άλλοι λαοί
µαθαίνουν ελληνικά, για να µπορούν να κατανοούν τα αρχαία ελληνικά συγγράµµατα, διότι
αποτελούν λαµπερά φανάρια για όλη την ανθρωπότητα»5. Τα λόγια αυτά αποδεικνύουν το
θαυµασµό του και την υπερηφάνεια για τα επιτεύγµατα των Αρχαίων προγόνων, που και ο ίδιος
σπούδασε και µελέτησε στην Αθωνική πολιτεία, ως µαθητής του Ευγένιου Βούλγαρη και ας
κατηγορήθηκε ότι «οι διδαχές του περιείχαν περιφρονητικούς αναθεµατισµούς για το ελληνικό
όνοµα»6. ∆εν ήταν δυνατόν να περιφρο
___________________
1. Με τα «εικοσιτέσσερα γράµµατα» προφανώς εννοεί τα πρώτα γράµµατα, τα κοινά ή ιερά, ενώ µε τα
«πεντέξι ελληνικά» τις εγκύκλιες σπουδές.
2. Αυγ. Καντιώτης, Κοσµάς ο Αιτωλός, έκδ. «Ο Σταυρός» ΙΗ΄, Αθήναι 1995, ∆ιδ. Η΄, σελ. 284.
3. «Ασεβείς» ο Πατροκοσµάς αποκαλεί συγκαλυµµένα και διακριτικά τους Τούρκους,

οι οποίοι τον

σεβόταν, παρακολουθούσαν τις διδαχές του και πολλές φορές συµµετείχαν στους εράνους που έκανε για
την ίδρυση σχολείων.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά Αιτωλού ∆ιδαχές & βιογραφία, εκδ. Τήνος, Αθήνα 1979, ∆ιδαχ.Α2, σ. 175.
5. Κ. Σαρδελής, Ο Πατροκοσµάς ο Αιτωλός και η Μακεδονία, περ. Στερεά Ελλάς, (1970), σελ. 174, επίσης
Κ. Σαρδελής, Συναξάρι του Γένους, εκδ. Βιβλιοπωλείο «της Εστίας», Ι. Κολλάρου & Σίας Α.Ε. Αθήνα
1969, σελ. 152.
6. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 77.

νεί και συγχρόνως να θαυµάζει και να αναλύει τις θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων και του
Πλάτωνα στους ακροατές του. Στην Αθωνιάδα ο Βούλγαρης δίδαξε µέχρι το 1759, όταν ο
Κώνστας ήταν εκεί και είχε συνεργάτες για τη διδασκαλία των Ελληνικών και των Εγκυκλίων
µαθηµάτων τον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και τον Παναγιώτη Παλαµά, όπως αναλυτικά αναφέραµε.
Εποµένως ο Πατροκοσµάς ως σπουδαστής στην Αθωνιάδα «ετελείωσε τα Γραµµατικά υπό κάτω εις
τον ∆ιδάσκαλον Παναγιώτην Παλαµάν», ως µαθητής του Βούλγαρη ασχολήθηκε µε τη Φιλοσοφία,
και στη συνέχεια «παρέλαβε και την Λογικήν από τον ∆ιδάσκαλον Νικόλαον Τζαρτζούλιον... όστις
εκεί εσχολάρχησε µετά τον σοφώτατον Ευγένιον»1, αναφέρει ο βιογράφος του. «Σπουδάσας την
θύραθεν σοφίαν παρά τοις τότε διαδοχικώς εκεί σχολαρχήσασι»2, θα γράψει ο Ν. Μυστακίδης. Ήταν
γνώστης, λοιπόν, της ‘‘θύραθεν’’ παιδείας και αυτό διαφαίνεται στη διδαχή του.
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Θα προσπαθήσουµε µέσα από τα απλά κείµενα των ∆ιδαχών να αντλήσουµε τους θησαυρούς
της Ελληνικής Φιλοσοφίας, που γνώριζε ο Άγιος και προσπαθούσε να µεταδώσει στους απλοϊκούς
ακροατές του. Βέβαια, όταν ο Πατροκοσµάς δίδασκε δεν αναφερόταν σε φιλοσοφίες και δε
χρησιµοποιούσε ρητορικά σχήµατα, µιλούσε απλά, κατανοητά, τα λόγια του όµως πρόδιδαν τις
γνώσεις του και τις σπουδές του. Αυτό φαίνεται πολύ καλά σε µια ανέκδοτη επιστολή, ενός
Κεφαλλονίτη ακροατή του Κοσµά, προς τον Αρχιεπίσκοπο των Ιονίων νήσων Σωφρόνιο
Κουτούβαλη, ο οποίος συµπεριφέρθηκε εχθρικά στον ιεροκήρυκα, όταν πήγε να διδάξει στη
Ζάκυνθο, και τον εκδίωξε3. Η επιστολή βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Ιακωβάτων στο Λιξούρι και τη
δηµοσιεύει ο Γ. Γ. Αλισανδράτος4. Εκεί ο άγνωστος επιστολογράφος, µεταξύ άλλων, γράφει:
«Ήκουσα ετέραν διδαχήν, εις την οποίαν έκαµε επίδειξιν πως δεν είναι άµοιρος της Φυσικής
Επιστήµης: ανάφερε του κόσµου την κτίσιν κατ’ εκείνην την τάξιν οπού περιγράφεται εις την
Γένεσιν, εφανέρωσε ___________________
1. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 731, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
2. Νικ. Μυστακίδης, Περί του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, «Νεολόγος» Κων/πολις 27/9 - 9/10 1895, αριθµός
7897 - 98, σελ. 3.
3. Ο ιστορικός της Κεφαλλονιάς Ηλίας Τσιτσέλης στα Κεφαλληνιακά Σύµµικτα, τύποις Παρασκευά Λεωνή,
Αθήναι 1904, τόµος Α΄, σελ. 271, γράφει ότι ο Επίσκοπος Σωφρόνιος Κουτούβαλης (1759 - 1780), όχι
µόνο «δυσµενώς εδέξατο» τον ιεροκήρυκα στη Ζάκυνθο, όταν πήγε για να κηρύξει, αλλά «και αιρετικόν
εχαρακτήρισε µετά τινων των εκεί θεολογούντων».
4. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κ. Αιτωλός στην Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο (1777). Ανέκδοτη επιστολή ενός
ακροατή του, «Κεφαλληνιακά Χρονικά», έκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι
1982, τόµος 4 (1980-1982)

τα διάφορα συστήµατα των φιλοσόφων, ωµίλησε επάνω εις την φύσιν των συστατικών των
ουρανών και επάνω εις τον αριθµόν των πλανητών και απλανών αστέρων»1.
Η ∆ιδαχή, που άκουσε στην Κεφαλλονιά ο ανώνυµος επιστολογράφος, είναι εκείνη που
αναφέρεται στη χρονική περίοδο από τη ∆ηµιουργία του κόσµου ως την έξωση των πρωτοπλάστων
από τον Παράδεισο, όπου γίνεται λόγος για την υλική δηµιουργία και που ο Άγιος την
επαναλάµβανε, κάθε φορά που πήγαινε σε νέο τόπο. Συγκεκριµένα για τη γη, την κίνησή της γύρω
από τον ήλιο και τον ουρανό, ο Άγιος λέει: «Έχοµεν χρέος να αγαπούµεν τον Θεόν µας, διατί µας
εχάρισε τόσην γην µεγάλην, ευρύχωρον εδώ πρόσκαιρα να κατοικούµεν, τόσες χιλιάδες µυριάδες
χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταµούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ηµέρα, νύκτα, φωτιά, ουρανόν,
άστρα, ήλιον, φεγγάρι»2. Ο Πλάτων στον ‘‘Τίµαιο’’ αναφέρει ότι το καλύτερο δηµιούργηµα του
Θεού είναι το έµψυχο σύµπαν. «Ο κόσµος είναι πλασµένος σύµφωνα µε την ιδέα του ωραίου και
τέλειου όντος, του Θεού. Αφού ο κόσµος είναι αισθητός, δεν µπορεί να είναι αιώνιος, αλλά έχει
δηµιουργηθεί από το Θεό. Ο κόσµος έρχεται από το σχέδιο του Θεού του δηµιουργού, ως ένας
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δεύτερος θεός» . Και σε άλλο σηµείο της ∆ιδαχής αναφέρει για τη σφαιρικότητα και την κίνηση της
3

γης: «Είναι δε ο κόσµος ετούτος ωσάν το αυγό. Και καθώς είναι ο κρόκος εις την µέσην του αυγού,
έτσι είναι και η γη προσταγµένη από τον Θεόν και στέκει χωρίς να εγγίζη σε κανένα µέρος. Και
καθώς είναι το ασπράδι ολοτρόγυρα από τον κρόκον, έτσι είναι και ο αέρας ολοτρόγυρα από την
γην. Και καθώς είναι το τσόφλιο ολοτρόγυρα, έτσι είναι και ο ουρανός ολοτρόγυρα από την γην. Ο
ήλιος, το φεγγάρι και τα άστρα είναι κολληµένα εις τον ουρανόν και ο ουρανός γυρίζει µαζί µε τον
ήλιον. Η γη είναι στρογγυλή και όπου πηγαίνει ο ήλιος εκεί γίνεται ηµέρα. Η νύκτα δεν είναι κανένα
πράγµα παρά ο ίσκιος της γης. Τώρα εδώ έχοµεν βράδυ, µα δεν έχει όλος ο κόσµος βράδυ»4. Και
στη ∆ιδαχή Α2 αναφέρει περίπου τα ίδια: «Και καθώς το τσόφλιον κλείει µέσα και το ασπράδι και
τον κρόκον, έτσι είναι και ο ουρανός, τα περικλείει όλα. Ο ήλιος γυρίζει και γίνεται ηµέρα και όπου
δε λάµπει ο ήλιος είναι νύκτα, κρατεί τον ίσκιον η γη. Τώρα εδώ ηµείς έχοµεν ηµέραν και αλλού
είναι νύκτα. Κατά το γύρισµα του ήλιου ακο-__________________
1. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κ. Αιτωλός στην Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, ό. π. σελ. 61.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 121.
3. Πλάτων, «Τίµαιος», (34 α - d).
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 128 - 129.

λουθεί και η ηµέρα και η νύκτα και εις όλην την γην κατοικούν άνθρωποι και τέλος της γης ποτέ δεν
ευρίσκουν, διατί είναι στρογγυλή και εις ένα στρογγυλό πράγµα άκρην ποτέ δεν ευρίσκεις»1. Τα
λόγια του κήρυκα αποδεικνύουν τη σχέση του µε την επιστήµη και τις επιστηµονικές θεωρίες περί
σχήµατος της γης, που προσπαθεί να τις µεταδώσει απλά στους αγράµµατους ακροατές του. Η γη
έχει σχήµα σφαιρικό, ελλειψοειδές, και κινείται στο διάστηµα, όπως γνωρίζουµε και όπως και οι
αρχαίοι φιλόσοφοι διακήρυξαν. «Σχήµα έχειν σφαιροειδές αναγκαίον αυτήν», είπε ο Αριστοτέλης
και «την γην είναι µετέωρον», διακήρυξε ο Εµπεδοκλής. Και ο Πλάτων στον ‘‘Τίµαιο’’ πάλι γράφει
ότι «ο Θεός έπλασε τον κόσµο σφαιροειδή, διότι το όµοιο είναι καλύτερο του ανοµοίου και µόνο η
σφαίρα είναι όµοια παντού. Περιστρέφεται δε, διότι η κυκλική κίνηση είναι η τελειότερη»2. Στη
∆ιδαχή του ο Πατροκοσµάς για τη γη και τον ουρανό, διατυπώνει τις ίδιες θεωρίες των αρχαίων
φιλοσόφων και της νεώτερης αστρολογίας µε απλοϊκό τρόπο. Σαν αυγό παρουσιάζει το σύµπαν, σαν
τον κρόκο του αυγού στη µέση τη γη και γύρω της τον αέρα, την ατµόσφαιρα, που την περιβάλλει.
Μια απλή εικόνα, καθηµερινή, συνηθισµένη, την εικόνα του αυγού χρησιµοποιεί για να διδάξει
επιστηµονικές αλήθειες και θεωρίες.
Ο Πατροκοσµάς συχνά προέτρεπε τους ανθρώπους να ευχαριστούν το Θεό για όλα τα αγαθά που
τους χάρισε, «έχοµεν χρέος να αγαπούµεν τον Θεόν µας», γιατί Αυτός είναι η αρχή και το τέλος της
δηµιουργίας, η βασική αιτία και αρχή της ζωής. Ότι ο Θεός είναι η βασική αρχή της ζωής, είναι το
‘‘πιστεύω’’ της Πλατωνικής και Αριστοτελικής φιλοσοφίας. Ο Θεός για τον Πλάτωνα δεν είναι ένα
αφηρηµένη ον, είναι το «έµψυχον ζώον». Και ο Αριστοτέλης στο έργο του ‘‘Μετά τα Φυσικά’’
γράφει: «Η ζωή είναι ενέργεια του νου, ο Θεός είναι αυτή καθαυτή η ενέργεια. Και η αυτεξούσια
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ενέργεια του Θεού είναι η άριστη και αϊδιος ζωή. Λέµε λοιπόν ότι ο Θεός είναι ένα ζώον, αϊδιον,
άριστον ον, ώστε ζωή και αιώνας συνεχής και αδιάκοπος ανήκουν στο Θεό‘ διότι αυτός είναι ο
Θεός»3. Η κυριότερη απόδειξη περί Θεού είναι η Πρώτη Αιτία. Πρέπει να υπάρχει κάτι που δηµι___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 159 - 160.
2. Πλάτων, Τίµαιος (33 α), «... διό και σφαιροειδές, εκ µέσου πάντη προς τας τελευτάς ίσον απέχον,
κυκλοτερές αυτό ετπρνεύσατο πάντων τελεώτατον ονοιότατόν τε αυτό εαυτώ σχηµάτων, νοµίσας µυρίω
κάλλιον όµοιον ανοµοίου».
3. Αριστοτέλης, «Μετά τα Φυσικά» 1072 (b 30 - 35). «Και ζωή δε γ’ υπάρχει η γαρ νου ενέργεια ζωή,
εκείνος δε η ενέργεια‘ ενέργεια ∆ε η καθ’ αυτήν εκείνου ζωή αρίστη και αϊδιος. Φαµέν δε τον Θεόν είναι
ζώον αϊδιον άριστον, ώστε ζωή και αιών συνεχής και αϊδιος υπάρχει τω Θεώ‘ τούτο γαρ ο Θεός».

ουργεί την κίνηση (το κινούν) και αυτό το κάτι πρέπει το ίδιο να είναι ακίνητο, και πρέπει να είναι
άφθαρτο, ουσία και ενέργεια1.
Ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις του Πατροκοσµά για την ηλικία του σύµπαντος: «Από τον
καιρόν όπου έκαµεν ο Θεός τον κόσµον, είναι επτά χιλιάδες και διακόσιοι ογδοήντα οκτώ χρόνοι»2.
Και σε άλλη ∆ιδαχή: «Λοιπόν αφόντας εκτίσθη ετούτος ο κόσµος είναι χρόνοι επτά χιλιάδες και
διακόσιοι ενενήντα»3. Oι αστρονόµοι και οι γεωλόγοι σήµερα πιστεύουν ότι η ηλικία της γης
ανέρχεται σε δύο έως τρία δισεκατοµµύρια έτη και η ηλικία του ηλίου είναι τουλάχιστον χίλιες
φορές µεγαλύτερη από την ηλικία της γης. Ως προς τον καθορισµό της γεωλογικής περιόδου, κατά
την οποία φάνηκαν τα πρώτα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας, υπήρξαν πολλές οι θεωρίες των
ειδικών επιστηµόνων και για τον καθορισµό της ανθρώπινης ηλικίας υπάρχουν ακόµη πιο πολλές.
Οι επιστήµονες, βέβαια, προσπάθησαν να δώσουν κάποιους αριθµούς. «Ο ∆ανός αρχαιολόγος Sophus Muller περιορίζει τον από της Παλαιολιθικής εποχής χρόνον, µέχρι Χριστού γεννήσεως εις
10.000 έτη», ενώ κατά τον Arcelin «περίοδος 7000 µέχρις 9000 ετών είναι ήδη γενικώς
παραδεδεγµένη δια την µεταπαγετώδη περίοδον µέχρι των ηµερών µας»4. Οι επιστηµονικές αυτές
θεωρίες ήταν γνωστές κατά τους χρόνους του Πατροκοσµά, στην Αθωνιάδα δε ο Άγιος,
οπωσδήποτε θα διδάχτηκε την Κοσµογραφία και τις θεωρίες περί της ηλικίας του ανθρώπου, που
αναφέρει στις ∆ιδαχές του, οι οποίες βλέπουµε να προσεγγίζουν τους αριθµούς, που έδωσαν οι
επιστήµονες του προηγούµενου αιώνα. Το «επτά χιλιάδες και διακόσιοι ογδοήντα οκτώ χρόνοι» του
Πατροκοσµά είναι πολύ κοντά στο «7000 µέχρις 9000 ετών» του Arcelin.
Ο λόγος του Πατροκοσµά, ότι ο Θεός έπλασε τον Αδάµ, αφού «επήρε από την γην χώµα και
νερό και φωτιά και αέρα και εζύµωσε και τα τέσσερα µαζί»5, θυµίζει τις θεωρίες των Ιώνων
Υλοζωιστών φιλοσόφων για τη δηµιουργία του κόσµου από τα τέσσερα φυσικά στοιχεία. Αυτό
δηλώνει ότι γνώριζε καλά τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους __________________
1. «Εστί τε ό ου κινούµενον κινεί, αϊδιον και ουσία και ενέργεια ούσα», Αριστοτέλης, «Μετά τα Φυσικά»
(1072 a 29 - 30).
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2. Γεώργιος Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις Πατρός ηµών ∆ιδασκάλου & Ιεροκήρυκος Κοσµά του
Ιεροµάρτυρος κηρυχθείσαι κατά το 1777, εν Πύργω 1897, (Τυπογραφείον ο “Φώσκολος” Σ.
Καψοκεφάλου εν Ζακύνθω), σελ. 16.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 159.
4. Π. Τρεµπέλας, Απολογητικαί Μελέται, έκδ. «Σωτήρ», Αθήνα 1971, τόµος Γ΄, σελ. 208.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 163.

και τις θεωρίες τους για την προέλευση του κόσµου και τα συστατικά υλικά στοιχεία, απ’ όπου
δηµιουργήθηκε. Οι Ίωνες φιλόσοφοι πίστευαν ότι η ύλη έχει µέσα της ζωή και συµ περιφέρεται ως
ζωντανό στοιχείο, θεωρούσαν δε αρχή της ζωής ένα από τα τέσσερα υλικά στοιχεία. Έτσι ο Θαλής
ως πρωταρχικό δοµικό υλικό του κόσµου θεώρησε το νερό, ο Αναξίµανδρος την αδιαµόρφωτη
µάζα, που την ονόµασε Άπειρο και αποτέλεσε τη µάζα της γης, ο Αναξιµένης θεώρησε ως
πρωταρχικό στοιχείο τον αέρα, ως ύλη και ενέργεια µαζί, και ο Ηράκλειτος µε τη θεωρία της φωτιάς
δίδαξε ότι ο κόσµος είναι «πυρ αείζωον». Και η Πλατωνική κοσµογονία αναφέρει τα τέσσερα
στοιχεία, ‘‘πυρ, αήρ, ύδωρ, γη’’, που το καθένα απ’ αυτά αντιπροσωπεύεται από έναν αριθµό και
βρίσκονται σε συνεχή αναλογία. Ο Θεός χρησιµοποίησε όλα τα στοιχεία για να φτιάξει τον κόσµο
και συνεπώς είναι τέλειος. «Τα περί την των σωµάτων φύσιν απάντων των ζώων πυρ και ύδωρ και
πνεύµα καθορώµεν που και γην...»1. Τα τέσσερα αυτά δοµικά υλικά του κόσµου χρησιµοποιεί ο
Θεός, κατά τον Πατροκοσµά, για να δηµιουργήσει τον Αδάµ.
Σε πολλά σηµεία των ∆ιδαχών υπάρχουν διάσπαρτες οι θεωρίες των Ιώνων και άλλων
φιλοσόφων που ακολούθησαν, για τη δηµιουργία του ανθρώπου: «Καθώς ζυµώνοµεν ηµείς αλεύρι
και νερό και κάνωµεν ένα ψωµί, έτσι ο Θεός επήρε χώµα, λάσπη και τα εζύµωσε και τα έκαµε έναν
άνδρα και ενεφύσησε και του έδωκεν ψυχήν αγγελικήν, αθάνατον»2. Σ’ αυτά τα λόγια του Αγίου
διαφαίνεται η αντεπανάσταση των Πυθαγορείων και Ελεατών στις υλοζωιστικές θεωρίες των Ιώνων,
οι οποίοι προσπάθησαν να µειώσουν την κοσµογνωσία του υλοζωισµού, υποτάσσοντας το φυσικό
κόσµο σε µια υπερβατική πραγµατικότητα και προβάλλοντας µεταφυσικές δοξασίες, που είχαν
σχέση µε την ψυχή. Έτσι η υλοζωιστική ουσία χωρίστηκε σε σώµα και ψυχή. Ο άνθρωπος,
εποµένως, είναι ψυχοσωµατική ύπαρξη, σύνθετη και αποτελείται από το σώµα και την ψυχή, που
κατοικεί στο σώµα. Το σώµα είναι από τη γη, χοϊκό, αλλά είναι το κατοικητήριο της ψυχής, που
είναι η πνοή του Θεού στον άνθρωπο. Στο ‘‘Φίληβο’’ ο Πλάτων αναφέρει, ότι «το σώµα και η ψυχή
του ανθρώπου είναι ένας µικρόκοσµος απέναντι στον µακρόκοσµο του σύµπαντος»3.
Η ιδιαίτερη θέση του ανθρώπου µέσα στη δηµιουργία του προσπορίζει µια υψηλή αξία. «Ο
άνθρωπος

αποτελεί

κέντρο

µόνιµου

και

αδιάπτωτου

ενδιαφέροντος,

πάθος

και

αγω

___________________
1. Πλάτων, «Φίληβος» (29 a - b), Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1957, σελ.
66.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 211.
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3. Πλάτων, «Φίληβος» (29 a - c), ό. π. σελ. 66 - 69.

νία, οδύνη και χαρά. Στις φιλοσοφίες που παρήγαγε ο Ελληνισµός από τον Πλάτωνα ως τον
Αριστοτέλη µέχρι τον Πλωτίνο, παρά τις έντονες διαφοροποιήσεις, το σταθερό κέν-τρο είναι ο
άνθρωπος, η αναλλοίωτη προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος»1. Ξεχωρίζει µέσα στο ζωικό κόσµο,
γιατί είναι προικισµένος µε το νου και την αθάνατη ψυχή. «Ο δε άν

θρωπος όπλα έχων φύεται

φρονήσει και αρετή... ώσπερ γαρ και τελεωθείς βέλτιστον των ζώων άνθρωπός εστιν»2. Ο
Αριστοτέλης πίστευε, ότι ο άνθρωπος µετέχει του θείου, που είναι αθάνατο. Στον άνθρωπο
απόκειται ν’ αυξήσει το θεϊκό στοιχείο, που είναι στη φύση του και τούτο αποτελεί την ύψιστη
αρετή.
Ο άνθρωπος είναι η κορωνίδα της δηµιουργίας και διαφέρει από τα άλογα ζώα, γι’ αυτό ο Θεός
«µας έκαµε µε το κεφάλι επάνω και µας έβαλε τον νουν εις το επάνω µέρος να στοχαζώµεθα
πάντοτε τα ουράνια και αυτά να ποθούµεν και όχι τα γήινα και φθαρτά πράγµατα του κόσµου»3,
δίδασκε ο Πατροκοσµάς τονίζοντας την υψηλή καταγωγή του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης στα
‘‘Πολιτικά’’ του τα ίδια είχε πει για την ιδιαίτερη θέση του ανθρώπου µέσα στη δηµιουργία,
ξεχωρίζοντας το λόγο, το νου, την αρετή του: «Λόγον δε µόνον άνθρωπος έχει των ζώων... τούτο
γαρ προς τα άλλα ζώα τοις ανθρώποις ίδιον, το µόνον αγαθού και κακού και δικαίου και αδίκου και
των άλλων αίσθησιν έχειν»4. Και ο Άγιος συχνά στις ∆ιδαχές θυµίζει στους ακροατές του την
ιδιαίτερη εύνοια του Θεού στον άνθρωπο, που τον ξεχώρισε από το ζωικό βασίλειο: «Λέγει ο Θεός
τον Αδάµ και την Εύαν: Eγώ να οπού σας έκαµα ανθρώπους και δεν σας έκαµα ζώα, σας έκαµα
λαµπροτέρους και από τον ήλιον»5 . Και άλλες φορές, θέλοντας να επιπλήξει για την άσχηµη
συµπεριφορά των ακροατών του, «τρώγω ωσάν το ζώον, πίνω κρασί και µεθώ και γίνοµαι ωσάν το
γουρούνι»6 ή για τα ζωώδη ένστικτα, που άφηναν να τους κυριεύουν, τους θύµιζε, ότι είναι ανώτεροι
από τα ζώα και δεν πρέπει να φέρονται κατώτερα απ’ αυτά: «∆εν βλέπετε τα ζώα οπού σµίγουν έως
να εγκαστρωθή το θηλυκόν
___________________
1. ∆ηµ. Τρακατέλλης, Ορθοδοξία και Ελληνισµός. Επισηµάνσεις εν όψει του 21ου αιώνα, άρθρο στο
‘‘Ορθοδοξία - Ελληνισµός. Πορεία στην Τρίτη χιλιετία’’, εκδ. Ι. Μ. Κουτλουµουσίου, Άγιο Όρος 1995,
Α΄, τόµος, σελ. 195.
2. Αριστοτέλης, «Πολιτικά Α΄», (1253 a), Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, έκδ. «Ελληνικός Εκδοτικός
Οργανισµός», Αθήνα χχ.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 159.
4. Αριστοτέλης, Πολιτικά Α΄, (1253 a ), ό. π.
5. I. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 134.
6. I. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 162.

και ωσάν γεννήση ετότες µατασµίγουν; Και εµείς οι άνθρωποι δεν το ντρεπόµαστε να είµαστε
χειρότεροι και από τα ζώα;»1. Και σε άλλη ∆ιδαχή, «...διάγεσθε ωσάν τέκνα και θυγατέρες του

61
Χριστού µας και όχι σαν τα άλογα ζώα» . Στο λόγο του Αγίου διακρίνεται η υπεροχή του ανθρώπου
2

µέσα στη δηµιουργία και σε σχέση µε τα ζώα, όπως και στο λόγο του Αριστοτέλη που συγκρίνει,
ξεχωρίζει και δίνει στον άνθρωπο, το τελειότερο δηµιούργηµα, τη θέση που του ανήκει.
Τι είναι άνθρωπος, τούτο δεν µπορούµε να το µάθουµε από τη φυσιολογία, που καταγίνεται µε
την ανάλυση των σωµατικών λειτουργιών, λέει ο Πλάτων στο ‘‘Φαίδωνα’’. Πρέπει να υπάρχει αρχή
γνωστική, όπου ν’ αναφέρονται όλα, και αυτή είναι η ψυχή. «Πρέπει και εµείς να στοχασθούµεν τι
είναι το σώµα και τι είναι η ψυχή», λέει ο Άγιος Κοσµάς: «Το σώµα είναι χώµα, λάσπη και αύριον
θε ναν το φάνε τα σκουλήκια και ανάγκη είναι η ψυχή να χαίρεται πάντοτε εις τον Παράδεισον
ανίσως και κάµη καλά ή να καίεται πάντοτε εις την Κόλασιν ανίσως και κάµη κακά. Τούτο το σώµα
οπού βλέποµεν, αδελφοί µου, δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι ωσάν ένα φόρεµα της ψυχής. Η ψυχή
είναι άνθρωπος, η ψυχή είναι οπού βλέπει, ακούει, οµιλεί, πιάνει, περιπατεί, µανθάνει γράµµατα,
τέχνες, επιστήµες, η ψυχή είναι οπού δίνει ζωή εις το σώµα και δεν τ’ αφήνει να βρωµήση και,
καθώς έβγη η ψυχή, βλέπετε φανερά και ευθύς βρωµά και σκουληκιάζει το σώµα, διατί δεν είναι
άνθρωπος. Το κορµί έχει τα µάτια του, µα δεν βλέπει, έχει τα αυτιά του, µα δεν ακούει, έχει το
στόµα του, µα δεν οµιλεί, έχει τα χέρια του, µα δεν πιάνει, έχει τα ποδάρια του, µα δεν περιπατεί.
Ίσια είναι η πέτρα, ίσια και το σώµα χωρίς ψυχήν»3. Σε άλλη ∆ιδαχή τονίζει την ενέργεια του Θεού
που πήρε και ζύµωσε τα τέσσερα υλικά στοιχεία και «έπλασεν έναν άνδραν» και στη συνέχεια του
έδωσε την πνοή Του, την αθάνατη ψυχή, «του εµφύσησε την ψυχήν, ζώσαν και αθάνατον»4, ή σε
άλλη ∆ιδαχή «ψυχήν αγγελικήν, αθάνατον»5.
Προσωκρατικοί φιλόσοφοι είχαν νοήσει την ψυχή ως αυτοκινούµενη δύναµη, ο Πλάτων
αντιτάσσει τη θεωρία περί ψυχής, και προπαντός την αθανασία της ψυχής. Ό,τι κινείται αφ’ εαυτού
του και ες αεί, τούτο είναι οπωσδήποτε αθάνατο. Ζωή και κίνηση ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 197.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 157.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 130 - 131.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 163.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 211.

είναι τα δύο κύρια γνωρίσµατα της ψυχής. Στο ‘‘Φαίδωνα’’ η ψυχή αποδείχθηκε ως αρχή της ζωής,
ως «αυτό το της ζωής είδος», Και τούτο, δηλαδή το αρχέτυπο της ζωής, είναι α-θάνατο, όπως ο
Θεός. Για τούτο και ό,τι κυριέψει η ψυχή, πάντοτε σ’ αυτό φέρνει ζωή: «Η ψυχή ό,τι αν αυτή
κατάσχη, αεί ήκει επ’ εκείνο φέρουσα ζωήν»1. Ο Σωκράτης στο ‘‘Φαίδρο’’ θα πει: «Πάσα ψυχή
αθάνατος, το γαρ αεικίνητον αθάνατον»2, και στην ‘‘Πολιτεία’’, «ότι µεν τοίνυν αθάνατον ψυχή, και
ο άρτι λόγος και οι άλλοι αναγκάσειαν αν»3 συνεχίζοντας ότι «συγγενής ούσα τω τε θείω και
αθανάτω και τω αεί όντι»3. Ο Αριστοτέλης θα συµπληρώσει την Πλατωνική θεωρία, «Ουθενί άλλω
ή ψυχή ζώµεν»4. Στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη «η ψυχή είναι εκείνη που καθιστά το σώµα ένα
πράγµα, µε ενότητα σκοπού και µε τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνδυάζουµε µε τη λέξη
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‘‘οργανισµός’’. Ο σκοπός ενός µατιού είναι να βλέπει, αλλά δεν µπορεί να δει όταν αποχωριστεί από
το σώµα. Στην πραγµατικότητα, η ψυχή είναι που βλέπει»5. Η ψυχή κινεί το σώµα και συλλαµβάνει
τα αισθητά αντικείµενα.
Συνέχεια των θεωριών περί της αθανάτου ψυχής και του θνητού σώµατος είναι οι θεωρίες περί
φυλακής του σώµατος και περί θανάτου, διάσπαρτες στην Αρχαία Γραµµατεία. Κατά την Ορφική
φιλοσοφία, η ψυχή είναι ουσία φυλακισµένη µέσα στο σώµα και πρέπει να ελευθερωθεί. Και στην
Πλατωνική σύλληψη της ψυχής υπάρχει η αντινοµία σώµατος και ψυχής. Το βάρος του σώµατος
εναντιώνεται στην τάση της ψυχής να οµοιωθεί µε τη θεότητα. «Φυγή από τούτο τον κόσµο είναι για
το φιλόσοφο η οµοίωση µε το Θεό»6. Στο ‘‘Φαίδρο’’ ο Πλάτων µιλάει για τα φτερά που έχασε η
ψυχή, καθώς έπεσε στη γη και ενώθηκε µε το σώµα, αλλά τα ξαναβρίσκει καθώς δέχεται το φως της
οµορφιάς. Μέσα στο σώµα τώρα ελευθερώνεται. Τούτο σηµαίνει, ότι η οµοίωση γίνεται µε
ακατάπαυστη πάλη.
Ο Άγιος Κοσµάς στη ∆ιδαχή του αναπτύσσει τις ίδιες θεωρίες µε το δικό του τρόπο:
__________________
1. Πλάτων, «Φαίδων» (105 d, 106 d ).
2. Πλάτων, «Φαίδρος» (245 c).
3. Πλάτων, «Πολιτεία» (522 b)

και (522 e), Αρχαίοι Έλλ. Συγγραφείς, Μετάφ. Ι. Γρυπάρη, εκδ. Ι.

Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1954, σελ. 754.
4. Αριστοτέλης, «Μεγάλα Ηθικά Α΄» (1184 b, 22), εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1993, σελ. 68.
5. Bertrand Russel, Σωκράτης - Πλάτων και Αριστοτέλης, µετάφρ. Αιµ. Χουρµούζιος, εκδ. Ι. ∆. Αρσενίδη,
Αθήνα χχ, σελ. 294.
6. «∆ιό και πειράσθαι χρη ενθένδε εκείσε φεύγειν ότι τάχιστα. Φυγή δε οµοίωσις θεώ κατά το δυνατόν.
Οµοίωσις δε δίκαιον και όσιον µετά φρονήσεως γενέσθαι», Πλάτων, «Θεαίτητος», (176 b - c), Εισαγωγή Μετάφρασις Β. Τατάκης, εκδ. οίκος Ι. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1955, σελ. 118.

«Ούτος ο κόσµος, αδελφοί µου, είναι ωσάν φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο αν-θρωπος; Όταν
εµβαίνει εις την φυλακήν ή όταν ελευθερώνεται από την φυλακήν; Με φαίνεται όταν εµβαίνη
µάλιστα εις την φυλακήν, ετότε πρέπει να κλαίη και να λυπάται και όταν εβγαίνη από την φυλακήν,
ετότε πρέπει να χαίρεται και να ευφραίνεται... Φυσικόν είναι ο άνθρωπος να γεννηθή και να
αποθάνη. Και έτσι, αδελφοί µου, να µη λυπάσθε δια τους αποθαµένους σας»1.
Tα λόγια του Πατροκοσµά θυµίζουν τις ιδέες τις οποίες αναπτύσσει

ο Σωκράτης στον

Πλατωνικό ‘‘Φαίδωνα’’, που θεωρεί το σώµα δεσµωτήριο της ψυχής, «εκλυοµένην ώσπερ εκ
δεσµών εκ του σώµατος»2 και δίνει προτεραιότητα στην αθάνατη ψυχή, αφού θεωρεί το θάνατο όχι
απώλεια του βίου, αλλά ύψιστη τελείωση αυτού. «Είναι βασική αρχή της Πλατωνικής φιλοσοφίας
να χωρίζει το σώµα από την ψυχή όχι µόνο µέσα στον άνθρωπο, αλλά και µέσα σ’ όλον τον κόσµο.
Ο χωρισµός µάλιστα αυτός εντείνεται τόσο στο ‘‘Φαίδωνα’’, ώστε σκοπός της ζωής είναι η µελέτη
του θανάτου»3. Η ψυχή είναι οµοιότατη µε το θείο και αθάνατο, το σώµα πάλι είναι οµοιότατο µε το
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θνητό και ανόητο και πολύµορφο και διαλυτό. Ο αρχαίος φιλόσοφος µιλάει για τις αρετές της ψυχής
και συγκρίνει το φθαρτό σώµα που διαλύεται, µε την άφθαρτη και αθάνατη ψυχή: «Τω µεν θείω και
αθανάτω και νοητώ και µονοειδεί και αδιαλύτω και αεί ωσαύτως κατά ταυτά έχοντι εαυτώ
οµοιότατον είναι ψυχήν, τω δε ανθρωπίνω και θνητώ και πολυειδεί και ανοήτω και διαλυτώ και
µηδέποτε κατά ταυτά έχοντι εαυτώ οµοιότατον αυ είναι σώµα»4. Και ο Άγιος Κοσµάς, φαίνεται ότι
κατείχει πολύ καλά την Πλατωνική θεωρία, λέγοντας: «Αυτή η ψυχή είναι και λέγεται άνθρωπος
καθολικός... Ετούτο το κορµί οπού φαίνεται είναι φόρεµα της ψυχής, αυτή το κρατά γερόν και
ζωντανόν, διατί βλέποµεν φανερά, όταν έβγη αυτή η ψυχή από το κορµί, εκείνο πλέον δεν αξίζει
τίποτες, νεκρώνεται, βρωµά, σέπεται, σκουληκιάζει και γίνεται ό,τι ήταν πρώτα, χώµα, λάσπη,
βρώµα και δυσωδία»5. Τα ίδια νοήµατα, οι ίδιες ιδέες και θεωρίες περί ψυχής και σώµατος στον
Πλάτωνα και στον Πατροκοσµά, που λέγοντας «Καθολικό άνθρωπο», εννοεί ολόκληρο τον
ψυχοσωµατικό κόσµο του ανθρώπου.
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 235.
2. Πλάτων, Φαίδων, Εισαγωγή, σχόλια Γ. Μιστριώτου, τυπογρ. Π. Σακελλαρίου, Αθήναι 1898, (67d ), σελ.
149.
3. Ι. Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος Εισαγωγή, έκδ. γ. Βασιλείου Γ΄, Αθήναι 1971, σ. 279.
4. Πλάτων, Φαίδων, Εισαγωγή, σχόλια, Γ. Μιστριώτου, ό. π. (80b ), σελ. 202.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 163 - 164.

Ο Σωκράτης στον Πλατωνικό ‘‘Φαίδωνα’’ λέει: «Θάνατος λύσις και χωρισµός ψυχής από
σώµατος»1, και προσπαθεί να αποδείξει ότι ο θάνατος δεν είναι απόλυτος φθορά, αλλά µόνο
µεταβολή καταστάσεως. Όπως το πυρ είναι αχώριστο της θερµότητας, έτσι και η ψυχή είναι
αχώριστη της ζωής και, αφού είναι η αιτία της ζωής, αποκλείει το εναντίον αυτής, δηλαδή το
θάνατο. Ο δε άνθρωπος αγωνιζόµενος για την καθαρότητα της ψυχής, µετά θάνατον θα εξακολουθεί
να ζει κοντά στο Θείο: «ο δε κεκαθαρµένος τε και τετελεσµένος εκείσε αφικόµενος µετά θεών
οικήσει»2. Η ψυχή υπάρχει και µετά το θάνατο του σώµατος. Η ζωή και ο θάνατος είναι «εναντία»,
συνεπώς το ένα γεννιέται από το άλλο. Γι’ αυτό ο Πατροκοσµάς συµπληρώνει: «Ωσάν γεννηθώµεν,
πρέπει να κλαίωµεν, ειδέ όταν αποθάνωµεν, τότε να χαιρώµεσθεν»3. Τις Σωκρατικές ιδέες για το
θάνατο και την άλλη ζωή, απλά διατυπωµένες, συναντάµε και σε άλλα σηµεία των ∆ιδαχών: «Εµείς
εδώ, χριστιανοί µου, δεν έχοµεν πατρίδα. Ετούτη η γη δεν είναι εδική µας...»4 και σε άλλο σηµείο
«καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από το θάνατο. Ο ύπνος τι είναι; Μικρός θάνατος. Και ο
θάνατος τι είναι; Μεγάλος ύπνος»5. Τα λόγια του για το µεγάλο µυστήριο του θανάτου και τη µελέτη
του θανάτου, που απασχολεί κάθε φιλοσοφούντα άνθρωπο, θυµίζουν τα λόγια του Σωκράτη λίγο
πριν το θάνατό του, στη φυλακή: «Τούτο δε ουδέν άλλο εστίν ή ορθώς φιλοσοφούσα και τω όντι
τεθνάναι µελετώσα ραδίως ή ου τούτ’ αν είη µελέτη θανάτου;»6 και «οι ορθώς φιλοσοφούντες
αποθνήσκειν µελετώσι»7.
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Ο Άγιος Κοσµάς, προσπαθεί να δώσει στους αγράµµατους ραγιάδες τη σωστή διάσταση του
θανάτου και να τους απαλλάξει από τις προλήψεις και δεισιδαιµονίες, που τους τυραννούσαν: «Και
όσες γυναίκες φορείτε λερωµένα δια τους αποθαµένους σας, να τα βγάλετε, διότι βλάπτετε και τον
εαυτό σας και τους αποθαµένους. Φυσικόν είναι ο άνθρωπος να γεννηθή και να αποθάνη. Όταν
γεννώµεθα τότε πρέπει να κλαίωµεν, και όταν αποθνήσκωµεν να χαιρώµεθα. Και µάλιστα να µη
κλαίετε δια τα µικρά παιδιά, οπού είναι ωσάν άγγελοι µέσα εις τον Παράδεισον»8. Ο Πλάτων στο
‘‘Φαίδω- ______________________
1. Πλάτων, Φαίδων, Εισαγωγή, σχόλια Γ. Μιστριώτου, ό. π. ( 67 e ), σελ. 149.
2. Πλάτων, Φαίδων, Εισαγωγή, σχόλια Γ. Μιστριώτου, ό. π. (69 c ), σελ. 155.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 235.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 143 - 144.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 236.
6. Πλάτων, Φαίδων, Εισαγωγή, σχόλια Γ. Μιστριώτου, ό. π. ( 81 a) , σελ. 206.
7. Πλάτων, Φαίδων, Εισαγωγή, σχόλια Γ. Μιστριώτου, ό. π. (67d ), σελ. 149.
8. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 235.

να’’ το λέει καθαρά: «Αναγκαίον τας των τεθνεώτων ψυχάς είναί που, όθεν δη πάλιν γίγνεσθαι»1. Οι
ψυχές των νεκρών κάπου θα πρέπει να υπάρχουν και επανέρχονται στη γη, όταν έλθει ο καιρός. Ο
Άγιος συµπληρώνει τον θεολογικά ελλειπή λόγο των αρχαίων φιλοσόφων, γιατί στον Χριστιανισµό
δεν υπάρχει το άγνωστο ‘‘πού’’ της αρχαίας θρησκείας, αλλά ο Παράδεισος, ο ‘‘τόπος χλοερός’’, ο
τόπος της αναπαύσεως των ψυχών κοντά στο Θεό.
Ο Πατροκοσµάς διδάσκει απλά τις µεγάλες αλήθειες του Χριστιανισµού για την Ανάσταση του
Κυρίου Ιησού και τη δική µας, χρησιµοποιώντας την εικόνα του σιταριού: «Καθώς ηδυνήθη ο
Κύριος και µας ανέστησεν από την κοιλίαν της µητρός µας, έτσι δύναται να µας αναστήση και από
την κοιλίαν της γης. Η κοιλία της µητρός µας και ο τάφος τι διαφέρει; ...Και καθώς το σιτάρι οπού
πίπτει εις την γην ανίσως και δεν βρέχη να σαπηθή να γίνη ωσάν χυλός δεν φυτρώνει, έτσι και ηµείς
οπού αποθνήσκοµεν και θαπτόµεθα εις την γην. Ανίσως και δεν εθάπτετο πρώτον εις τον τάφον ο
Χριστός µας δεν µας επότιζε την ζωήν την αιώνιον και την ανάστασιν»2. Ο Άγιος µε την εικόνα του
σάπιου σιταριού, δίνει παραστατικά τις µεγάλες αλήθειες του Χριστιανισµού για το θάνατο και την
άλλη ζωή. Ο Πατροκοσµάς στο ακροατήριό του και ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους τα ίδια
λένε: «Ό σπείρεις, ου ζωοποιείται, εάν µη αποθάνη» και «ό σπείρεις, ου το σώµα το γενησόµενον
σπείρεις, αλλά γυµνόν κόκκον ή τύχοι σίτου ή τινος των λοιπών»3. Και ο Πλάτων στο ‘‘Φαίδωνα’’
επιβεβαιώνει, ότι ο θάνατος πρέπει να δηµιουργεί τη ζωή, όπως ακριβώς η ζωή δηµιουργεί το
θάνατο.
Σηµαντικό απόκτηµα για τις επιστηµονικές γνώσεις του Πατροκοσµά είναι η ανωτέρω
αναφερθείσα επιστολή, που δηµοσιεύει ο Αλισανδράτος. Ο άγνωστος, θερµός υποστηρικτής και
ακροατής του Αγίου, γράφοντας στον Αρχιεπίσκοπο Κουτούβαλη, αναφέρει: «Αγκαλά και ο ρηθείς
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κήρυκας δεν εφανερώθη τόσον υστερηµένος από επιστηµονικάς ειδήσεις. Ήκουσα µε προσοχήν
τέσσαρες διδαχές του. Βαρβαρισµόν δεν εσηµείωσα, τον τρόπον του λέγειν καθαρώς, επαίνεσα»4.
Όπως φαίνεται ο άγνωστος επιστολογράφος ήταν εγγράµµατος και συνέλαβε του απλοϊκού
ιεροκήρυκα τις επιστηµονικές γνώσεις και το σκοπό: «Εδικός του σκοπός είναι να ωφελέση τους
αµαθείς...» Γι’ αυτό «η οµιλία οπού
______________________
1. Πλάτων, Φαίδων, Εισαγωγή, σχόλια Γ. Μιστριώτου, ό. π. (72 a ), σελ. 166.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 236.
3. Καινή ∆ιαθήκη, Κορινθίους Α΄, ιε΄, 36 - 37.
4. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κ. Αιτωλός στην Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, ό. π. σελ. 61.

είναι εύκολος και δεν είναι τεχνική, ευκόλως από τους αµαθείς ανθρώπους καταλαµβάνεται, και από
τους άνδρας ακόµη οπού επιστηµονικάς έχουν ειδήσεις»1.
Οι ∆ιδαχές του Πατροκοσµά είναι διανθισµένες µε τη ‘‘θύραθεν’’ παιδεία, τα «πεντέξι
ελληνικά», όπως ο ίδιος λέει ότι έµαθε, φοιτώντας στην Αθωνιάδα, κοντά στον Ευγένιο Βούλγαρη.
Οπωσδήποτε οι γνώσεις του ήταν πολλές και όχι µόνο αυτές που ο ίδιος αναφέρει ή φαίνονται στις
∆ιδαχές και Επιστολές του. Απλά, δεν υπήρξε ανάγκη να τις χρησιµοποιήσει διδάσκοντας τον
αγράµµατο λαό της υπαίθρου, που στερούνταν της στοιχειώδους παιδείας. Η δική του αποστολή
ήταν στον αγροίκο πληθυσµό των βουνών και στους άξεστους αγρότες της ελληνικής υπαίθρου, που
έπρεπε να µάθουν τα λίγα απαραίτητα πρώτα γράµµατα, για να µπορέσουν να επιζήσουν και
γρήγορα να ελευθερωθούν. Η αρχαιοελληνική φιλοσοφία δεν ήταν µέσα στο πρόγραµµα του
Πατροκοσµά, γιατί δεν µπορούσε να γίνει κατανοητή από το ακροατήριό του. Όµως µέσα στα απλά
του λόγια φαίνεται η σπουδή και η γνώση της Αρχαιοελληνικής Γραµµατείας.
Έτσι ο ∆ιαφωτιστής των αγράµµατων ραγιάδων ανήκει, µε τη δική του ρητορική, στο
Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό, που επεδίωκε το φωτισµό των σκλάβων, και που θα οδηγούσε στην
Επανάσταση και στην Ελευθερία. Στη ‘‘θύραθεν’’ παιδεία του Πατροκοσµά ανήκει και η σπουδή
της Πατερικής Θεολογίας, η µελέτη των µεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, που έγραψαν και
θεολόγησαν σε διάφορες εποχές του Χριστιανισµού. Οι θησαυροί των Πατερικών κειµένων έγιναν
µελέτη και εντρύφηµα του Αγίου το χρόνο της διαµονής του στο Άγιο Όρος, αλλά και στις κατ’
ιδίαν µελέτες του όλα τα χρόνια της ζωής του. Από κει αντλούσε γνώσεις και δυνάµεις για την
ολοκλήρωση του έργου του.
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___________________
1. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κ. Αιτωλός στην Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, ό. π. σελ. 58.

2.1.3.

Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ∆Ι∆ΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ

Ε

ντρυφώντας στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά, παρατηρούµε ότι κατείχε την Αγία Γραφή, Παλαιά

και Καινή ∆ιαθήκη, τους Πατέρες, τα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είχε

διαβάσει πολλά Συναξάρια Αγίων1, και δεν του ήταν άγνωστες διάφορες φυλλάδες µε λαϊκές
παραδόσεις, που ήταν πολύ διαδεδοµένες εκείνη την εποχή. Ιδιαίτερα εντρυφά στα Πατερικά
κείµενα, απ’ όπου αντλεί θησαυρούς για τον εαυτό του και για τους συνανθρώπους του. Τα κείµενα
των Πατέρων είναι ακένωτη πηγή αντιµετωπίσεως των µεγάλων προβληµάτων. Η µελέτη των
κειµένων αυτών και η ηθική των Πατέρων θωρακίζουν τον άνθρωπο µε ηθικές αρχές και αξίες. Η
σπουδή της εµπειρίας των Πατέρων είναι χρήσιµη για την ηθική προκοπή και την πνευµατική
συγκρότηση όλων.
Έννοιες, σκέψεις, παραδείγµατα, συλλογισµοί, γενικά η θεολογία των Πατέρων είναι διάσπαρτη
µέσα στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά. Οι καιροί του ήταν δύσκολοι, µε πρωτοφανή σύγχυση της
πίστεως και του ορθού προσανατολισµού του υποδούλου Έθνους. Πνευµατική ερηµιά, ηθική
ακαταστασία, βοµβαρδισµός της Ορθοδόξου πίστεως από του κατακτητή και των ετεροδόξων τις
επιρροές. Η προσφυγή στους Πατέρες ήταν η καλύτερη επιλογή του Αγίου. Η διαυγής σκέψη τους, ο
ακριβής τους λόγος, οι άµεσες και διαχρονικές ιδέες τους, και το σπουδαιότερο, η ενασχόλησή τους
µε τον άνθρωπο και τα προβλήµατά του, δυνάµωσαν τον Άγιο των σκλάβων και τον επηρέασαν
βαθιά.
Η θεολογία του Αγίου είναι θεολογία Πατερική αφενός, όπως αρµόζει σ’ έναν αγιορείτη µοναχό,
απλή και κατανοητή για τους αγράµµατους ραγιάδες αφετέρου, όπως το καλούσε η σύγχρονή του
πραγµατικότητα. Γνώριζε πολύ καλά τη ∆ογµατική και Απολογητική της Ορθόδοξης πίστεώς µας,
και την παρουσίαζε µε το δικό του τρόπο στους ακροατές του. Έκανε ‘‘εκλαϊκευµένη θεολογία’’2,
θα µπορούσαµε να πούµε, εκλαΐκευε τις θεολογικές έννοιες µε τα παραδείγµατα που
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χρησιµοποιούσε, αποβλέποντας στον εξανθρωπισµό των υπόδουλων ραγιάδων, µε τα χριστιανικά
και ανθρωπιστικά µηνύµατα και νοήµατα της χριστιανικής πίστεως.
__________________
1. Ο Κοσµάς εντρύφησε στα εκκλησιαστικά βιβλία από τότε που ήταν παιδί και µόνος του διάβασε πολύ,
αποκτώντας έτσι µια µόρφωση απλή που τον βοήθησε να εισδύσει στη λαϊκή ψυχή.
2. Ι. ∆ρούλιας, Κοσµάς ο Αιτωλός, περ. Στερεά Ελλάς, Μάιος 1990, τεύχος 251, σελ. 25.

Η γνώση της Γραφής, Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης, φαίνεται σε όλες τις ∆ιδαχές του. Ο
λόγος του χειµαρρώδης, χρησιµοποιεί χωρία, περιστατικά, διηγήσεις, παραδείγµατα, που
διανθίζονται από την Πατερική σκέψη. Η γνώση της Παλαιάς ∆ιαθήκης φαίνεται στα χωρία που
χρησιµοποιεί, όπως, όταν µιλάει για το λόγο του Θεού, «εις την αρχήν µου εφάνη βαρύς ο λόγος,
ύστερα όµως µου εφάνη γλυκύτερος «υπέρ µέλι και κηρίον»1 ή όταν αναφέρεται στην οργή του
Θεού για τις παρεκτροπές των ανθρώπων, «φοβερόν το εµπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος»2, εδάφια
που πήρε από τους Ψαλµούς και το ∆ευτερονόµιο. Πολλά τα παραδείγµατα και οι αναφορές σε
πρόσωπα και περιστατικά της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπως η διήγηση για το Μωυσή3, το Νώε4, τον
Αβραάµ5, οι αναφορές του στον Προφήτη Ηλία6 και το Μανασσή, που δείχνουν τη βαθιά γνώση της
Γραφής.
Πιο πολλά τα χωρία, τα παραδείγµατα και οι διηγήσεις µέσα από την Καινή ∆ιαθήκη. Άλλοτε τα
χωρία µεταφέρονται ακριβώς, όπως υπάρχουν στη Γραφή: «Εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο
νόµος και οι προφήται κρέµανται»7, «αύτη εστίν η εντολή η εµή ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς
ηγάπησα υµάς»8, «ώσπερ δε αι ηµέραι του Νώε ούτως έσται και η παρουσία του Υιού του
ανθρώπου»9, και άλλοτε µε απλά, δικά του λόγια µεταφράζει το χωρίο: «∆ιαβάζοντας το άγιον και
ιερόν Ευαγγέλιον ηύρα και άλλον λόγον οπού λέγει ο Χριστός µας πως χάρισµα σε έδωκα και εγώ
την χάριν µου, χάρισµα να την δίνης και εσύ εις τους αδελφούς σου, χάρισµα να διδάσκης, χάρισµα
να συµβουλεύης, χάρισµα να εξοµολογάς...»10. Στην Παραβολή του Σπορέως11 αναφέρει πρώτα το
κείµενο αυτούσιο από τη Γραφή και στη συνέχεια το µεταφράζει µε _________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 118.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε, σελ. 242.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 209-210, ∆ιδαχή Ε΄, σελ.
264-265.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 176, ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 268.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε, σελ. 234 και 283..
6. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 177.
7. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 154.
8. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε, σελ. 264.
9. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε, σελ. 269.
10. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή ∆, σελ. 248-249.
11. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 118.
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δικά του λόγια, για την πληρέστερη κατανόηση από τους ακροατές του.
Στις ∆ιδαχές του, η γνώση της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τη ∆ηµιουργία του κόσµου, αλλά και οι
ερµηνείες και τα σχόλια των Πατέρων γι΄αυτή, είναι εµφανής: «Την πρώτην ηµέραν επρόσταξεν ο
Θεός ο πανάγαθος και έγινε το φως, έγινε και ένας ουρανός παραπάνω από αυτόν οπού φαίνεται.
Την δεύτερην επρόσταξε και έγινε τούτος ο ουρανός οπού φαίνεται, η γη, τα νερά, ο αέρας, η µέρα
και η νύκτα και έβαλε τα µισά τα νερά απάνου από την γην και τα µισά απουκάτου. Την τρίτην
επρόσταξε και έγιναν τα χόρτα και τα φυτά. Την τετάρτην ο ήλιος, το φεγγάρι και τα άστρα. Την
πέµπτην η θάλασσα, τα οψάρια και τα πετεινά του αέρος. Την Παρασκευήν επρόσταξε την γην και
έκβαλε όλα τα ζώα»1. Τα λόγια της ∆ιδαχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια µετάφραση του σχετικού
χωρίου της Γενέσεως: «Και είπεν ο Θεός γενηθήτω φως και εγένετο φως... γενηθήτω στερέωµα εν
µέσω του ύδατος...»2 κ.λ.π. Η ίδια ∆ιδαχή θυµίζει την οµιλία του Μεγάλου Βασιλείου «εις την
Εξαήµερον», την οποία φαίνεται ότι γνώριζε καλά ο Πατροκοσµάς: «Πρώτη φωνή Θεού φωτός
φύσιν εδηµιούργησε, το σκότος ηφάνισε, την κατήφειαν διέλυσε, τον κόσµον εφαίδρυνε...» και «ο δε
Πατήρ του αληθινού φωτός, ο την ηµέραν κοσµήσας τω ουρανίω φωτί, ο τη νύκτα φαιδρύνας ταις
αυγαίς του πυρός...»3.
Στην ίδια ∆ιδαχή µιλάει για τη δηµιουργία του πρώτου ανθρώπινου ζεύγους, του Αδάµ και της
Εύας: «Άνδρας ή γυναίκα εις τον κόσµον δεν ήτον. Επήρεν ο πανάγαθος Θεός από την γην χώµα,
και έπλασε ένα άνδρα ωσάν εµάς και ενεφύσησε και τον εχάρισε ψυχήν αθάνατον. Και καθώς εµείς
οι άνθρωποι βάνοµεν αλεύρι και νερό και τα ζυµώνοµεν και κάνοµεν ένα ψωµί, ούτω και ο
πανάγαθος Θεός εζύµωσε την λάσπην µε το πνεύµα και έκαµε τον άνδρα»4. Και συνεχίζει πιο κάτω:
«Όταν έκαµεν ο Θεός τον άνδρα, γυναίκα εις τον κόσµον δεν ήτον. Έκβαλεν ο πανάγαθος Θεός µίαν
πλευράν από τον άνδρα και έκαµε µίαν

γυναίκα ωσάν τες γυναίκες οπού είναι την

_____________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σ. 17.
2. Π. ∆ιαθήκη, Γένεσις, έκδ. «Ζωής», Αθήνα 1982, κεφ. Α΄ και Β΄, σελ. 23 - 28.
3. Μ. Βασίλειος, Οµιλίαι εις την Εξαήµερον, ΒΕΠ έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλ. της Ελλάδος,
Αθήναι 1975, τόµος 51, (Μέρος Α΄) Οµιλία Β΄, Περί του αόρατος ην η γη και ακατασκεύαστος, σελ. 201
(22 - 23) και σελ. 204 (18 - 19).
4. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 17, επίσης Ι.
Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 130 και131.

σήµερον και του την έδωσε δια σύντροφον, δια παρηγορίαν»1, θέτοντας έτσι τις ρίζες, την αρχή του
ανθρωπίνου γένους, που είναι η οικογένεια. Η διήγηση της δηµιουργίας του πρώτου ζεύγους των
ανθρώπων στη Γένεση θεµελιώνει το θεσµό του γάµου: «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον µόνον,
ποιήσωµεν αυτώ βοηθόν κατ’ αυτόν»2. Ο άνθρωπος δε θα µπορούσε να βρει άλλο βοηθό, παρά µόνο
στο πρόσωπο εκείνης, που είναι «σαρξ εκ της σαρκός του». Για κείνον την έπλασε ο Θεός. Το χωρίο
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αυτό της Γραφής κρύβει την ανθρώπινη κοινωνική αποστολή και τη ρίζα του ανθρωπίνου γένους,
που ξεκινά από το πρώτο ανδρόγυνο στη γη. Σε άλλη ∆ιδαχή ο Πατροκοσµάς µιλάει πιο
συγκεκριµένα για τη δηµιουργία της γυναίκας: «Βλέποντας ο Θεός οπού ο άνδρας στενοχωρείται
µοναχός και θέλοντας να του κάµη και σύντροφον, τον αποκοίµισε και ευθύς επήρεν ένα του
πλευρόν και έκαµε την γυναίκα και του την έδωκεν δια παρηγορίαν του. Και εξυπνώντας ο άνδρας
την είδε και είπε: Τούτο είναι κορµί από το κορµί µου, και την εχάρηκε κατά πολλά»3. Ο λόγος του
Αγίου βασίζεται στην τελετή του Μυστηρίου του γάµου, όπου τονίζεται στη γυναίκα να είναι
«ευφραινοµένη τω ιδίω ανδρί, ότι ούτως ηυδόκησεν ο Θεός». Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον
άνδρα, άλλωστε αυτό θα πει συζυγική κοινότητα, ενιαία υπόσταση συζύγων «και έσονται οι δύο εις
σάρκα µίαν και εν µια ψυχή». Μόνο έτσι κατορθώνεται η δηµιουργία του ανδρόγυνου, που είναι
οντολογική ένωση προσώπων, πνευµατικός γάµος ψυχών. Ο γάµος είναι ένα ολοκληρωτικό δόσιµο
ενός όντος σε ένα άλλο, έµµεση θεϊκή δωρεά αλληλοσυµπληρώσεως και πρέπει να δένεται από µια
κοινή συνείδηση, από ένα κοινό ‘‘εµείς’’.
Στις µέρες µας γίνεται πολύς λόγος για την κλωνοποίηση, που είναι σηµαντικότατο επίτευγµα
της επιστήµης, µια επαναστατική ανακάλυψη από τη σύγχρονη Βιογενετική. Χωρίς να είναι γνωστή
η κλωνοποίηση µε τη σηµερινή έννοια στα χρόνια των Πατέρων και του Πατροκοσµά, παρατηρούµε
στην Πατερική Ανθρωπολογία και στον Άγιο Κοσµά σχετικές απόψεις και έννοιες. «Τις γαρ είδεν
από πλευράς τικτόµενον άνθρωπον; πότε δε πλευρά συνεισήνεγκε καρποφορίαν;» ρωτάει ο
Χρυσόστοµος4 και ο Άγιος Κοσµάς στις ∆ιδαχές του διδάσκει: «Έκβαλε ο πανάγαθος Θεός µίαν
πλευράν από τον άνδρα και έκαµε µίαν γυναίκα ωσάν τες γυναίκες οπού είναι την σήµερον» και πιο
κάτω: «ο αν- ________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 131.
2. Παλαιά ∆ιαθήκη, Γένεσις, κεφ. 2, στ. 18.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 164.
4. Ιωάννης Χρυσόστοµος, J. P. Μigne, Patrologia Graeca, Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων, Α΄ ελληνική έκδ.
Αθήναι 1996, (ανατύπωσις της Α΄ εκδ. εν Παρισίοις 1859), τόµος 56, σελ. 547.

δρας, αδελφοί µου, εγέννησε γυναίκα από την πλευράν του χωρίς γυναίκα και πάλιν έµεινε γερός»1.
Η εκ της πλευράς του Αδάµ

δηµιουργία της Εύας από το Θεό υπήρξε αρχετυπικά πράξη

κλωνοποίησης. Κατά τον Πατροκοσµά, που φαίνεται ότι είχε εντρυφήσει στον Ιωάννη τον
Χρυσόστοµο, ο Θεός το σώµα της Εύας δεν το έπλασε από άλλο σώµα, αλλά από το σώµα του
Αδάµ για να µην υποτιµηθεί το πρώτο εκείνο φύραµα του Αδάµ, αλλά και ο Αδάµ έµεινε γερός και
άφθορος και µετά την αφαίρεση της πλευράς.
Στις ∆ιδαχές του Αγίου παρατηρούµε συλλογισµούς και σκέψεις, που συναντάµε και σε πολλά
Πατερικά κείµενα, για την ‘‘πλευρά’’ του Αδάµ. Ο Άγιος Συµεών, ο Νέος Θεολόγος, προκειµένου
να σηµειώσει την πορεία, που προηγήθηκε της γεννήσεως του Χριστού, κάνει διάφορες σκέψεις: «Η
Εύα προήλθε από την πλευρά του Αδάµ και έγινε αφορµή για να επέλθει η κατάρα στο ανθρώπινο
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γένος. Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία, τη νέα Εύα, έλαβε το ανθρώπινο σώµα από την
πλευρά του Αδάµ και έτσι, σαν νέος Αδάµ, επανέδωσε την ευλογία στο ανθρώπινο γένος»2. Από τη
Γένεση, όσο και από τον Άγιο Συµεών µαθαίνουµε, ότι ο Θεός έλαβε µία εκ των πλευρών του Αδάµ
και έπλασε τη γυναίκα, το δε κενό της πλευράς του Αδάµ αναπληρώθηκε από το Θεό µε σάρκα.
Αυτή ακριβώς τη σάρκα έλαβε ο Χριστός κατά τη σάρκωσή Του. Τα ίδια ακριβώς, αλλά µε απλά
λόγια διδάσκει και ο Άγιος Κοσµάς: «Ο Θεός τον αποκοίµισε (τον Αδάµ) και ευθύς επήρε ένα του
πλευρόν και έκαµε την γυναίκα και του την έδωκεν δια παρηγορίαν του... Ο άνδρας φαίνεται να
εγέννησε την γυναίκα και έµεινε πάλιν ο αυτός χωρίς να βλαπτή τίποτες. Λοιπόν από τότε έµεινεν
εις χρέος η γυναίκα να πληρώση εκείνο οπού εχρεωστούσεν εις τον άνδρα και από τόσες και τόσες
χιλιάδες γυναίκες οπού εγεννήθησαν εις τον κόσµον δεν ευρέθη αξία καµµία άλλη, παρά η Κυρία
Θεοτόκος Μαρία οπού δια την µεγάλη της καθαρότητα αξιώθη και εγέννησε τον Υιόν και Λόγον
του Θεού, τον γλυκύτατόν µας Ιησούν Χριστόν, εκ Πνεύµατος Αγίου, όντας και πρώτα παρθένος και
ύστερα πάλιν παρθένος έµεινε και επλήρωσεν εκείνο το παλαιόν χρέος του πρώτου Αδάµ»3. Ο
Χριστός, ο Υιός του Θεού, «σαρκωθείς εκ Πνεύµατος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου», προσέλαβε
τη σάρκα, δηλαδή την πλευρά του Αδάµ. «Ότι καθώς από την σποράν του Αδάµ η Εύα πρώτη
εγέννησε και από εκείνην και δια µέσου εκείνης εγεννήθησαν όλοι οι άνθρωποι, τοιουτοτρόπως και
η Θεοτόκος εδέ __________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 131.
2. Συµεών, «Συµεών του νέου θεολόγου τα ευρισκόµενα», έκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 1977, (ακριβής
ανατύπωσις εκ της εν έτει 1886 εκδόσεως), Λόγος 45ος, σελ. 222.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 165.

χθη αντί σποράς τον Λόγον του Θεού και Πατρός και συνέλαβε και εγέννησεν αυτόν µόνον οπού
εγεννήθη Μονογενής από τον Πατέρα προ πάντων των αιώνων, και εσαρκώθη µονογενής πάλιν εις
τας εσχάτους καιρούς από την Θεοτόκον»1. Είναι φανερή η οµοιότητα των δύο κειµένων.
Ο Πατροκοσµάς τιµά ιδιαίτερα τη γυναίκα, ως εικόνα του Θεού, δηµιούργηµα του ίδιου, όπως
και ο άνδρας, και τονίζει την οµοτιµία των δύο φύλων: «Πλάσµα του Θεού είναι και εκείνη καθώς
είσαι και εσύ, τόσον εσταυρώθηκε ο Θεός δια εσένα, ωσάν και δια εκείνην, πατέρα λέγεις και εσύ
τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη...»2. Τα λόγια του δείχνουν ότι γνώριζε πολύ καλά τη
διδασκαλία των Πατέρων. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει για την οµοτιµία του άνδρα και της γυναίκας,
που στηρίζεται στην οµοτιµία της δηµιουργίας τους, στην ίδια τους φύση, στα προσόντα τους, στις
ίδιες δραστηριότητες και κατά συνέπεια στην ίση αµοιβή τους. «Μία γαρ αρετή ανδρός και
γυναικός, επειδή και η κτίσις αµφοτέροις οµότιµος, ώστε και ο µισθός ο αυτός αµφοτέροις»3. Η
οµοτιµία άνδρα και γυναίκας συνεπάγεται την κατανόηση και την αγάπη αµφοτέρων.
Στην Παλαιά ∆ιαθήκη η ατεκνία θεωρούνταν κατάρα, τιµωρία, αντιτίθεται στην εντολή του
∆ηµιουργού, που επιθυµεί τη γονιµότητα και τη ζωή, ενώ στην Καινή ∆ιαθήκη ο Θεός ζητάει
πνευµατική τεκνογονία. Το θέµα αυτό αναφέρει πολύ συχνά ο µεγάλος παιδαγωγός και ψυχολόγος
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Πατροκοσµάς, θυµίζοντας τις απόψεις του Χρυσοστόµου για το ίδιο θέµα: «Ανίσως και είναι
κανένας εδώ από την ευγένειάν σας, οπού δεν κάµνει παιδιά, ας µη λυπάται, δεν το είπε δια εσένα ο
Θεός, διατί δεν κάµνεις παιδιά να έχεις κατάρα, διατί και εγώ δεν κάµνω παιδιά, µα ωσάν εγώ έχω
κατάρα, έχεις και συ»4. Και σε άλλη ∆ιδαχή του: «Εσύ, αδελφέ µου, οπού λυπάσαι πως δεν κάνεις
παιδιά, γογγύζεις πως έχεις κατάρα; ∆εν έχεις κατάρα. Χιλιάδες µυριάδες άνδρες και γυναίκες εις
τον κόσµον εφύλαξαν παρθενίαν και δεν έκαµαν παιδιά και αν έχης εσύ κατάρα, την έχουν και
εκείνοι, την έχω και εγώ οπού είµαι καλόγερος. Και τι σε βλάπτει να γεννήσης όλους ετούτους τους
ανθρώπους παιδιά πνευµατικά;»5, συµπληρώνοντας, «εσύ οπού κάνεις τα παιδιά να κλαίης και να
λυπάσαι, διατί, όσες __________________
1. Συµεών, «Συµεών του νέου θεολόγου τα ευρισκόµενα», ό. π. Λόγος 45ος, σελ. 223.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σ. 19.
3. Μ. Βασίλειος, Οµιλίαι εις τους Ψαλµούς, Β.Ε.Π. έκδ. Αποσ. ∆ιακονίας Εκκλ. Ελλάδος, Αθήναι 1975,
τόµος 52, σελ. 14, (2 - 11).
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 184.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 212 - 213.

αµαρτίες κάνουν τα παιδιά σου αναφέρονται εις την ψυχήν σου»1. Και ο Χρυσόστοµος για το ίδιο
θέµα γράφει: «Κρείσσον γαρ εις, ή χίλιοι και αποθανείν άτεκνον, ή έχειν τέκνα ασεβή...»2. Όσο για
την άσχηµη συµπεριφορά των ανδρών απέναντι στις γυναίκες τους, που δεν κάνουν παιδιά ο
Πατροκοσµάς λέει: «Και µην το κάµνετε καθώς το έκαµεν ένας τρελλός και ανόητος, διατί δεν
έκαµεν η γυναίκα του παιδιά, την εχώρισε και επήρε άλλην»3, ενώ ο ιερός Χρυσόστοµος µιλώντας
για τη συµπεριφορά του Αβραάµ απέναντι στην Σάρρα, που δεν έκανε παιδιά, γράφει: «Ούτε γαρ,
καθάπερ τινές των ανοήτων, εδυσχέρανε προς την γαµετήν δια την απαιδίαν, ούτε τον περί αυτής
πόθον ηλάττωσεν»4. Εξυµνώντας τη γυναίκα και το θείο δώρο της µητρότητας, ο Πατροκοσµάς λέει:
«Εγεννήθη ο Κύριος, αδελφοί µου, από γυναίκα δια να ευλογήση την γυναίκα... Εγεννήθη ο Κύριος
από αρραβωνιασµένην, δια να ευλογήση τον γάµον»5, ενώ ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει: «Ιησούς
αυτός εκ Παρθένου γεννώµενος, ίνα και γέννησιν τιµήση»6.
Με απλά λόγια, για να καταλαβαίνουν οι αγράµµατοι και απλοϊκοί ακροατές του, ο Άγιος των
σκλάβων, µιλάει για τη µεγάλη αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και για τον Παράδεισο, τον κήπο
της Εδέµ, που φύτεψε για χάρη του ανθρώπου ο Θεός. Η οικειότητα µε το Θεό, η ελεύθερη χρήση
των καρπών του κήπου, η εξουσία επάνω στα ζώα, η αρµονική ενότητα του αρχέγονου ζεύγους, η
ηθική αθωότητα, η απουσία του θανάτου συνεπάγονται την ιδεώδη ευτυχία του ανθρώπου προ της
πτώσεως, µέσα στον Παράδεισο: «Ο Θεός ύστερα έκαµε και έναν Παράδεισον ευµορφότατον κατά
ανατολάς γεµάτον από φυτά, δένδρα, λουλούδια και χόρτα, όλον χαρά και ευφροσύνη. Εκεί δεν
ήταν ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε κρύο, ούτε καύσις, ούτε άλλο κανένα πράγµα λυπηρόν και
εναντίον. Και τους έβαλεν, τον Αδάµ και την Εύαν, εκεί µέσα να κατοικούν και να χαίρωνται
πάντοτε ωσάν άγγελοι στολίζοντάς τους και µε τα επτά χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος. Έπειτα
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τους επαράγγειλεν από όλα τα καλά του Παραδείσου να φάγουν και δια να εγνωρίσουν ότι έχουν
αυθέντην Θεόν και δια να τους δοκιµάση, τους είπε να ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 213.
2. Ιωάννης Χρυσόστοµος, J. P. Μigne, Patrologia Graeca, ό. π. τόµος 56, σελ. 547.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 185.
4. Β. Χαρώνης - Ο. Λανάρα, Παιδαγωγική ανθρωπολογία Ι. Χρυσοστόµου, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 702.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 194.
6. Γρηγόριος Θεολόγος, J. P. Μigne, Patrologia Graeca, ό. π. τόµος 35, σελ. 861.

φυλαχθούν από έναν µόνον καρπόν να µη φάγουν, διατί, εκείνην την ώραν οπού να φάγουν, θέλουν
αποθάνουν»1.
Συνεχίζει ο Πατροκοσµάς µε πόνο για την πονηρία του διαβόλου, το διάλογο της Εύας µε το
σατανά, την παρακοή, την πτώση και των δύο, το διάλογο των πρωτοπλάστων µε το Θεό και την
υπερηφάνεια τους, την τιµωρία, την έξωση: «Εκαταράσθη τον Αδάµ και την Εύαν και τους εξώρισεν
από τον Παράδεισον και έζησαν εις ετούτον τον κόσµον εννιακοσίους τριάντα χρόνους µε µαύρα
και πικρά δάκρυα και έκαµαν τέκνα και θυγατέρας και τα τέκνα τους τέκνα και εγέµισεν όλος ο
κόσµος»2. Μιλάει για την Κόλαση, που πήγαν οι Πρωτόπλαστοι και τη δικαιοσύνη του Θεού:
«Απέθανεν ο Αδάµ και η Εύα, επήγαν εις την Κόλασιν και εκαίονταν και εφλογίζονταν πέντε ήµισυ
χιλιάδες χρόνους δια µίαν αµαρτίαν µόνον. Αµή εµείς οπού κάνοµεν τες πολλές, και µάλιστα εγώ, τι
έχοµεν να πάθωµεν; Ο Θεός είναι εύσπλαγχος, ναι, µα είναι και δίκαιος, έχει και ράβδον σιδηράν
και καθώς επαίδευσε τον Αδάµ και την Εύαν, έτσι παιδεύει και ηµάς ανίσως και δεν κάνωµεν
καλά»2. Ο διδακτισµός του Πατροκοσµά είναι µία από τις µεγαλύτερες αρετές του. Γνωρίζει ο Άγιος
να διδάσκει τις µεγάλες αλήθειες του Χριστιανισµού µε λόγια απλά και απ’ όλους κατανοητά.
Ιδιαίτερα µιλάει για τα θεία χαρίσµατα, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και τον ξεχώρισε από
τα ζώα: «Λέγει ο Θεός τον Αδάµ και την Εύαν: Eγώ να οπού σας έκαµα ανθρώπους και δεν σας
έκαµα ζώα, σας έκαµα λαµπροτέρους και από τον ήλιον, σας εστόλισα µε τα επτά χαρίσµατα του
Αγίου Πνεύµατος, σας έβαλα µέσα εις τον Παράδεισον να χαίρεσθε από όλα τα καλά του
Παραδείσου»3. Ανάµεσα στα χαρίσµατα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ήταν η «εντροπή».
«Εστόλισεν ο πανάγαθος Θεός τον άνδρα και την γυναίκα µε την εντροπήν και η εντροπή να τους
φυλάγη από κάθε αµαρτίαν, µα περισσότερον την γυναίκα. ∆ια τούτο, χριστιανές µου και θυγατέρες
του Χριστού µας, όσον ηµπορείτε να είστε σκεπασµένες µε την εντροπήν, να φαίνεστε ωσάν
µάλαµα32. Και σε άλλη ∆ιδαχή µιλάει για την αξία, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο : «Σε έκαµε
δια λόγου του και σε θέλει να σε βάλη εις τον Παράδεισον µε τους άλλους αγγέλους να χαίρεσαι την
δόξαν του. ∆ια τούτο και µας έκαµε µε το κεφάλι επάνω και µας έβαλε τον νουν εις το επάνω µέρος
να στοχαζώµεθα πάντοτε ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 165.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 138.
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3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 134.

τα ουράνια και αυτά να ποθούµεν και όχι τα γήινα και φθαρτά πράγµατα του κό σµου»1. Ο
άνθρωπος, δηµιούργηµα και εικόνα του Θεού, πρέπει να ανταποκρίνεται στην υψηλή αποστολή του
και να είναι Άνθρωπος, µε πνεύµα και αξίες, να στοχάζεται τα ουράνια, και τότε θα γίνει ‘‘θεός’’,
κατά τον ποιητή: «Άνθρωπε, εκείνο που αγαπάς, αυτό κι εσύ θα γίνεις‘ θεός, αν το Θεό αγαπάς και
γη, αν τη γη λατρεύεις». «Τελειούµενος άνθρωπος προς την των αγγέλων αξίαν ανάγεται. Ποίον δε
δηµιούργηµα ίσον δύναται είναι τω κτίσαντι;» γράφει ο Μ. Βασίλειος2. Μετά τη παρακοή οι
πρωτόπλαστοι «παρευθύς εγυµνώθησαν από τα επτά χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος και
απόκτησαν δύο, µωρίαν και δειλίαν (φόβον)»3.
Οι ∆ιδαχές του Αγίου, που αναφέρονται στον Παράδεισο και τους Πρωτοπλάστους θυµίζουν
την ΣΤ΄ οµιλία του Μεγάλου

Βασιλείου ‘‘Περί γενέσεως φωστήρων’’5 στην ‘‘Εξαήµερο’’.

Συγκρίνοντας τα δύο κείµενα, βλέπουµε καθαρά ότι ο Πατροκοσµάς γνώριζε και µιµήθηκε το Μέγα
Βασίλειο: «Ελάτε να σας ξεναγήσω στα θαυµάσια έργα της πιο µεγάλης πόλης που είναι η
δηµιουργία. Πιο συγκεκριµένα, ελάτε να σας οδηγήσω στον Παράδεισο, που είναι η αρχαία µας
πατρίδα, από την οποίαν ο ανθρωποκτόνος δαίµονας αποµάκρυνε τους πρωτοπλάστους, ξεγελώντας
τους µε υποσχέσεις. Εδώ θα δείτε την πρώτη δηµιουργία του πρώτου ανθρώπου, όπως και το θάνατό
του, που δεν άργησε να έρθει. Ένα θάνατο, που τον γέννησε η αµαρτία, η οποία είναι το πρώτο
τέκνο του αρχέκακου δαίµονα»4.
Οι Πατέρες και ο Κοσµάς µιλούν για τη διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα: «Γη εστί των
κτηνών η ψυχή. Μη νόµιζε πρεσβυτέραν είναι της του σώµατος αυτών υποστάσεως µηδέ
επιδιαµένουσαν µετά την της σαρκός διάλυσιν»5 και «τα κτήνη γήινα και προς γην
_________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 159.
2. Μ. Βασίλειος, Εις την Εξαήµερον, Οµιλία Θ΄ (Περί χερσαίων), ΒΕΠ ό.π. τ. 51, σ. 271, (25 - 26).
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 135.
4. Μ. Βασίλειος, Οµιλίαι εις την Εξαήµερον, οµιλία ΣΤ΄ (Περί γενέσεως φωστήρων), ΒΕΠ ό. π. τόµος 51,
σελ. 233, (2 - 9): «∆εύρο δη ουν, ώσπερ οι τους αήθεις των πόλεων της χειρός λαβόµενοι περιηγούνται,
ούτω δη και αυτός επί τα κεκρυµµένα θαύµατα υµάς της µεγάλης ταύτης πόλεως ξεναγήσω. Εν τη πόλει
ταύτη, εν ή η αρχαία πατρίς ηµών, ης µετανέστησεν ηµάς ο ανθρωποκτόνος δαίµων, τοις εαυτού
δελεάσµασιν ανδραποδίσας τον άνθρωπον. Ενταύθα κατόψει την πρώτην του ανθρώπου γέννεσιν, και τον
ευθύς ηµάς επικαταλαβόντα θάνατον, ον εγέννησεν η αµαρτία, το πρωτότοκον έκγονον του αρχεκάκου
δαίµονος».
5. Μ. Βασίλειος, Εις την Εξαήµερον, Οµιλία Η΄ (Περί πτηνών & ενύδρων), ΒΕΠ ό. π. τόµος 51, σελ. 254 255, (2 - 3).

νενευκότα, αλλά το ουράνιον φυτόν ο άνθρωπος, όσον τω σχήµατι της σωµατικής διαπλάσεως
τοσούτον και τω αξιώµατι της ψυχής διενήνοχε»1.
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Η αναφορά του στους Πατέρες της Εκκλησίας - «φέρουν µερικά παραδείγµατα οι θεολόγοι της
Εκκλησίας µας»2 και «δια τούτο ενοµοθέτησαν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας µας...»3 - η ερµηνεία
θεολογικών όρων, η χρησιµοποίηση παραδειγµάτων, όπως εκείνοι, φανερώνουν ότι ο Κοσµάς
γνώριζε καλά τους Πατέρες και τα έργα τους.
Και τους Νηπτικούς Πατέρες φαίνεται ότι είχε µελετήσει ο Πατροκοσµάς. Χρησιµοποιεί λέξεις,
έννοιες και παραδείγµατα, που θυµίζουν τα κείµενα και τη διδασκαλία τους κατά τους δύσκολους
καιρούς της Ορθοδοξίας, τότε που οι αιρέσεις και η ανθρώπινη γνώση και σοφία προσπαθούσαν να
ερµηνεύσουν και να εννοήσουν µε τα ανθρώπινα µέτρα τις Θείες ιδιότητες. Τα παραδείγµατα των
Νηπτικών, του Γρηγορίου Παλαµά (1296 - 1359), του Θεοφάνους Γ΄, επισκόπου Νικαίας (1315 1381) και άλλων4, χρησιµοποιεί για να δείξει απλά στο λαό τις µεγάλες, περί Θεού, αλήθειες, όπως
το Οµοούσιον και τις Ενέργειες των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. «Ο πανάγαθος και
πολυέλεος Θεός είναι ένας. Είναι δε Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύµα, µία φύσις, µία δόξα, µία
βασιλεία, ένας Θεός. Είναι δε ακατάληπτος Κύριος, ανερµήνευτος, απερίγραπτος, παντοδύναµος,
όλος φως, όλος χαρά, όλος ευσπλαγχνία, όλος ευεργεσία, όλος αγάπη. ∆εν έχοµεν κανένα
παράδειγµα να παροµοιάσωµεν την Αγία Τριάδα. Μα για να λάβη παραµικράν βοήθειαν ο νους µας,
φέρουν µερικά παραδείγµατα οι θεολόγοι της Εκκλησίας µας. Σιµά εις τα άλλα µας φέρουν και τον
ήλιον. Ο ήλιος ηξεύροµεν όλοι πως είναι ένας, ένας είναι και ο Θεός. Και καθώς ο ήλιος φωτίζει
ετούτον τον κόσµον τον αισθητόν, έτσι και η Αγία Τριάς, ο Θεός, φωτίζει τον νοητόν. Είπαµεν,
αδελφοί µου, πως ο ήλιος είναι ένας, µα είναι και τρία µαζί. Έχει ακτίνες οπού έρχονται εις τα µάτια
µας ωσάν γραµµές, ωσάν κλωστές, έχει και φως οπού εξαπλώνεται εις όλον τον κόσµον. Με τον
ήλιον οµοιάζοµεν τον Πατέρα, τον Θεόν µας, µε τες ακτίνες του ήλιου τον Υιόν του Θεού, τον
Χριστόν µας, µε το φως του ήλιου το Πανάγιον Πνεύµα»5. Η ∆ιδαχή του Αγίου µας φέρνει κοντά
στην περί _________________
1. Μ. Βασίλειος, Εις την Εξαήµερον, Οµιλία Θ΄ (Περί χερσαίων), ΒΕΠ ό.π. τόµος 51, σ. 265, (8).
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σ. 9.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 119 και 129.
4. Χ. Σωτηρόπουλος, Νηπτικοί και Πατέρες των Μέσων χρόνων, Αθήναι 1992, σελ. 71 - 85, 413.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 119 - 120.

‘‘Θαβωρείου Φωτός’’ διδασκαλία του Θεοφάνους, και στην περί Θείων Ιδιοτήτων, Φύσε- ως,
Ουσίας και Ενεργείας του Θεού διδασκαλία του Γρηγορίου Παλαµά1. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο
Θεολόγος ονοµάζει τον Τριαδικό Θεό «φως το ακρότατον και απρόσιτον και άρρητον, ούτε νω
καταληπτόν, ούτε λόγω ρητόν... Τούτο εν νοητοίς, όπερ εν αισθητοίς ήλιος. Φως δε λέγω, το εν
Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύµατι θεωρούµενον»2. Και στο λόγο ‘‘Εις την καινήν Κυριακήν’’
γράφει: «Φως ην απρόσιτον και αδιάδοχον ο Θεός, ούτε αρξάµενον, ούτε παυσόµενον, ούτε
µετρούµενον, αειλαµπές, τριλαµπές...»3. Και ο Άγιος Συµεών, ο Νέος Θεολόγος: «Ο Πατήρ φως
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εστιν, ο Υιός φως εστι, το Πνεύµα το Άγιον φως. Έν ταύτα φως απλούν, ασύνθετον, άχρονον,
συναίδιον, οµότιµον και οµόδοξον»4.
Τα ονόµατα του Θεού, που χρησιµοποιεί ο Πατροκοσµάς στην πιο πάνω ∆ιδαχή, αλλά και σε
πολλές άλλες, θυµίζουν το λόγο του ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου ‘‘Περί θείων ονοµάτων’’: «Ο Θεός
είναι η ζωή, το φως, η αλήθεια... και ως καλόν, και ως κάλλος, ως Θεόν θεών, ως Κύριον κυρίων,
και ως αγάπη και ως αγαπητόν, ως νουν, ως Λόγον, ως γνώστην, ως σοφίαν»5. Και ο Άγιος Κοσµάς
τα ίδια Θεία ονόµατα χρησιµοποιεί: «Ο πανάγαθος και πολυέλεος Θεός, αδελφοί µου, έχει πολλά και
διάφορα ονόµατα, λέγεται και φως και ζωή και ανάστασις. Όµως το κύριο όνοµα του Θεού µας είναι
και λέγεται αγάπη»6. Σε άλλη ∆ιδαχή του λέει: «είναι δε πάλιν ο Θεός µία φύσις, µία δόξα, µία
βασιλεία, ένας Θεός. Είναι όλος φως, όλος χαρά, όλος ευσπλαχνία, όλος αγάπη»7 και αλλού
συµπληρώνει: «Λέγεται και σοφία... λέγεται και γεωργός»8.
Οι θεολογικές Πατερικές γνώσεις του Αγίου Κοσµά φαίνονται µέσα στις ∆ιδαχές του, όπως
γράφει και ο Γ. Γ. Αλισανδράτος9: «Ο λόγος του είναι δόκιµος και καθαρός. Ύστερα στις οµιλίες
του ο Κοσµάς έδειχνε πως έχει µελετήσει τους Πατέρες, κι ας µην τους _______________
1. Χ. Σωτηρόπουλος, Νηπτικοί και Πατέρες των Μέσων χρόνων, ό. π. σελ. 71 - 85, 413 - 415.
2. Γρηγ. Ναζιανζινός, Λόγος Μ΄ Εις το Άγιον Βάπτισµα, ΒΕΠ ό. π. τόµος 60, σελ. 85, (25 - 30).
3. Γρηγ. Ναζιανζινός, Λόγος Μ∆΄ Εις την καινήν Κυριακήν, ΒΕΠ ό. π. τόµος 60, σελ. 181 (1 - 3).
4. Συµεών, «Συµεών του νέου θεολόγου τα ευρισκόµενα», Θεολογικός Γ΄, εκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη
1977, (ακριβής ανατύπωσις εκ της εν έτει 1886 εκδ.) λόγος 62ος σελ. 325.
5. ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης, Περί θείων ονοµάτων, J. P. Μigne, Patrologia Graeca, Αθήνα 1988, ό. π. τόµος 3
(Α), σελ. 976, επίσης εκδ. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 1987, τόµος Β΄, σελ. 28 και 78.
6. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 121.
7. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 150.
8. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή ∆΄, σελ. 249.
9. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο (1777), ό. π. σελ. 43.

ανέφερε µε τ’ όνοµά τους ο ενήµερος ακροατής µπορούσε αυτό να το καταλάβει».
Και στην ανώνυµη επιστολή του ακροατή του Αγίου στην Κεφαλλονιά, που δηµοσιεύει ο Γ. Γ.
Αλισανδράτος αναφέρεται: «Αγκαλά και ο ρηθείς κήρυκας δεν εφανερώθη τόσον υστερηµένος από
επιστηµονικάς ειδήσεις. Ήκουσα µε προσοχήν, ως άνω είπα, τέσσαρας διδαχές του. Βαρβαρισµόν
δεν εσηµείωσα, τον τρόπον του λέγειν καθαρώς, επαίνεσα. Ο ιεροκήρυκας Κοσµάς κατά το
προκείµενον επαράσταινε τες γνώµες των αγίων Πατέρων, δεν επρόφερε τα ονόµατα όµως, κατά
την κοινήν και υπερήφανον συνήθειαν. Όστις ήτον εν ολίγω µέτρω πεφωτισµένος εις τα των
Πατέρων συγγράµµατα, εξάνοιξε ευθύς πόσην αυτός είχε εις τα των αγίων Πατέρων µελέτην και
ανάγνωσιν. Εθεώρησα εις τον λόγον παρ’ αυτού γινόµενον επάνω εις την παραβολήν οπού είναι
γεγραµµένη εις τον Ματθαίον, εις το δέκατο τρίτον κεφάλαιον, και εις τους άλλους δύο
ευαγγελιστάς ακόµη, εις τον Λουκάν και Μάρκον, µίαν µάθησιν αξιέπαινον, επειδή και την αυτήν
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παραβολήν, αφού την εξήγησεν κατά τας ερµηνείας των Πατέρων, επρόσθεσε και σχόλια εδικά του,
τα οποία

ελάµπρυνε µε παραδείγµατα προς το προκείµενον εύκολα, εις τρόπον οπού έδωσε

ωφέλειαν και ευχαρίστησιν»1. Εδώ ο άγνωστος επιστολογράφος αναφέρεται στη ∆ιδαχή, όπου ο
Άγιος αναλύει την Παραβολή του Σπορέα2, προσθέτοντας σχόλια δικά του κατά το Πατερικό
πρότυπο: «Μα το κεκρυµµένον νόηµα οπού έχει µέσα τούτη η παραβολή δεν το εκαταλάβετε και
µου φαίνεται εύλογον, αδελφοί µου, να σας ειπώ από ένα παράδειγµα εις κάθε ένα, δια να
καταλάβετε καλύτερα αυτήν την παραβολήν»3. Στη συνέχεια της ∆ιδαχής ο Άγιος αναλύει µε
παραδείγµατα τις τέσσερες περιπτώσεις ‘‘γης’’, που έπεσε ο σπόρος, ο λόγος του Θεού. Τα
παραδείγµατα, που αναφέρει αναλύοντας την Παραβολή, θυµίζουν την ανάλυση των Ευαγγελικών
και Αποστολικών περικοπών των Πατέρων, όταν εκφωνούσαν τα πύρινα κηρύγµατά τους,
χρησιµοποιώντας παραβολές και παραδείγµατα από τη Γραφή και την καθηµερινή ζωή. Ο µεγάλος
του ‘‘Γένους µας λαοπαιδευτής’’4 γνώριζε πολύ καλά τις τέτοιου είδους παρεµβάσεις, που έκαναν
συχνά στους λόγους τους οι Πατέρες, ο Μ. Αθανάσιος, ο Μ. Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Νύσσης, ο
Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, απευθυνόµενοι στον απλό λαό. Εξάλλου ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος
µιλάει για τη σηµασία και αξία της µεταφοράς και __________________
1. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο (1777), ό. π. σ. 61.
2. Καινή ∆ιαθήκη, έκδ. «Σωτήρ» ΙΕ΄, Αθήναι 1972, Ματθαίου ιγ΄, στίχοι 1 - 9, Λουκά η΄, στίχοι 4 - 8 και
Μάρκου δ΄, στίχοι 1 - 9.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή ∆, σελ. 248 -262.
4. Κ. Σαρδελής, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η ελληνική παιδεία, περ. Στερεά Ελλάς 1988, τεύχ. 231, σελ.
2 - 3.

του παραδείγµατος στη διδασκαλία και το κήρυγµα: «Εµφαντικώτερον γενέσθαι τον λόγον και
µάλλον υπ’ όψιν άγειν τα λεγόµενα... ώστε και γλυκαίνεσθαι την διήγησιν και µονιµωτέραν είναι
των λεγοµένων την µνήµην»1.
Μιλώντας για τις Πατερικές γνώσεις του Αγίου Κοσµά, που διαφαίνονται µέσα από τις ∆ιδαχές
του, θα ήταν παράληψη, αν δεν αναφέραµε την επίδραση που είχε η πατερική σκέψη και ο
αγιορείτικος µοναχισµός στη διδασκαλία του. Η θεολογία του είναι συνάντηση και κοινωνία µε το
Θεό, είναι προσευχή και φωτισµός του Πνεύµατος, είναι παρρησία και αρετή, είναι εµπειρία, που
παρέλαβε ως πολύτιµη κληρονοµιά από τους Πατέρες. Η επίδραση του αγιορείτικου µοναχισµού
στις ∆ιδαχές φαίνεται από την Εκκλησιαστική, λατρευτική και Μυστηριακή ζωή, όπως και από
την Αγιορείτικη ευχή, που συχνά επαναλαµβάνεται στα κείµενα.
Ο Πατροκοσµάς, όπως και οι Πατέρες, βιώνει το µυστήριο του Λόγου του Θεού και του
σώµατός Του, της Εκκλησίας. Αυτό το πολύτιµο βίωµα το παραδίδει µε τον απλό του τρόπο στους
αµαθείς και άπειρους της εκκλησιαστικής ζωής, ραγιάδες. Μιλάει για τη λατρεία της Κυριακής, τις
εκκλησιαστικές ακολουθίες, τη νηστεία, την προσευχή, τη σωστή προσέλευση στα Μυστήρια,
θέλοντας να δώσει πρότυπα στους ακροατές του. Γνώριζε πολύ καλά, αλλά και έζησε ως µοναχός
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στο Όρος, ότι ο άνθρωπος θα σωθεί µόνο µέσα στην Εκκλησία µε τον προσωπικό του αγώνα και το
έλεος του Θεού.
Πρώτον η αργία της Κυριακής είναι το κύριο µέληµά του. Αυτή εξάλλου έγινε η αιτία του
µαρτυρικού θανάτου του, επειδή κατόρθωσε να µεταφέρει τα πανηγύρια των Εβραίων από την
Κυριακή2 στο Σάββατο, για να µπορούν απερίσπαστοι οι χριστιανοί να τιµούν την ηµέρα του
Κυρίου. «Επάνω εις έξι ηµέρες τα έκαµεν όλα (ο Θεός), εις δε την εβδόµην ηµέραν, ήγουν την
Κυριακήν, ησύχασεν δίδοντας και εις ηµάς παράδειγµα ότι έξι ηµέρας να εργαζώµεθα δια ετούτα τα
κοσµικά και γήινα πράγµατα και την αγίαν Κυριακήν να ησυχάζωµεν και να απέχωµεν από αυτά και
να εργαζώµεθα τα _________________
1. Βασ. Χαρώνης -

Ουρ. Λανάρα, Παιδαγωγική

ανθρωπολογία Ι. Χρυσοστόµου, εκδ. οίκος Ελευθ.

Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Αθήνα 1995, τόµος Γ΄, σελ. 627.
2. Στο Χρονικό του Βερατίου είναι καταχωρηµένο το εξής κείµενο, που δηµοσίευσε ο Ν. Βέης,
Ακαδηµιακός, διατηρώντας «την περί την γραφήν ιδιοτροπίαν του ιερέως και οικονόνου Κωνσταντίνου
Οικονόµου ή Οικονοµίδους»: «...τον παλαιόν καιρόν το παζάρι εγίνονταν Παρασκευή / σαβάτω και
Κυριακή, ο ασκητής άγιος Κοσµάς έκοψε την κυριακήν να µη ανοίξουν εργαστήρια οι χριστιανοί / τη
Κυριακή κ(αι) έτζι έγινεν εκόπηκε το παζάρι τη Κυ / ριακή, βλέποντες οι ντούρκοι φθόνω κ(αι) τη κακία
κι: / νούµενοι είπαν του κούρτη, το παζάρι να γένη τη Κυριακή». Ν. Βέης, Το Χρονικό του Βερατίου,
«Φιλολογική Πρωτοχρονιά» 1955, σελ. 133.

ουράνια. Ήγουν από όλον το ταχύ να πηγαίνωµεν εις την Εκκλησίαν, να ακούωµεν τα βιβλία των
Αγίων και το άγιον Ευαγγέλιον, τι µας παραγγέλλει ο Χριστός µας να κάνωµεν, να στοχαζώµεθα τον
θάνατον, την Κόλασιν, τον Παράδεισον, ακόµη να στοχαζώµεθα την ψυχήν µας... και να µην
αργολογούµεν, αλλά να φροντίζωµεν πως να στολίσωµεν την ψυχήν µας µε οµιλίες καλές, µε ήθη
χρηστά... και όχι να ξεφαντώνωµεν και να πολυτρώγωµεν και να πολυπίνωµεν, να τραγουδούµε και
να χορεύωµεν και να µεθούµεν και να ξερνούµεν, µήτε να κάµωµεν πραγµατείες και αλισβερίσια,
διατί το κέρδος εκείνο οπού γίνεται την Κυριακήν και κάθε άλλην δεσποτικήν εορτήν, είναι
αφορισµένον και κατηραµένον»1.
Η αργία της Κυριακής και η σηµασία της ηµέρας για το Χριστιανό απασχόλησε πολλούς
Πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, επ’ ευκαιρία αναπτύξεως άλλων σχετικών θεµάτων. Η
επίδραση των πατερικών κειµένων του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου για
την Κυριακή και τη σηµασία της στη διδασκαλία του Πατροκοσµά, είναι άµεση. Ο Γρηγόριος
αναφέρει: «Ώσπερ η πρώτη κτίσις την αρχήν από Κυριακής λαµβάνει, ούτω και η δευτέρα πάλιν εκ
της αυτής άρχηται»2. Η ηµέρα αυτή θεωρή θηκε ο τύπος της αιωνιότητας, η ηµέρα που εκφράζει τη
µεταχρονική κατάσταση, την αιώνια, την ανέσπερη, αδιάδοχη ηµέρα, όπως γράφει ο Μ. Βασίλειος:
«Και µίαν τοίνυν η αυτή και ογδόη, ης και ο ψαλµωδός εν τισιν επιγραφαίς των ψαλµών επεµνήσθη,
δι’ αυτής εµφανίζουσα, την µετά τον χρόνον τούτον κατάστασιν, την άπαυστον ηµέραν, την
ανέσπερον, την αδιάδοχον, τον άληκτον εκείνο και αγήρω αιώνα»3. Ο Πατροκοσµάς τονίζοντας την
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παιδαγωγική αξία της Κυριακής, καλλιεργεί στους χριστιανούς την εσχατολογική προσδοκία,
υπενθυµίζοντάς τους συχνά τη µέλλουσα ζωή και εµποδίζοντάς τους να απορροφηθούν από τα
γήινα: «Πρέπει και ηµείς, αδελφοί µου, να χαιρώµεσθεν και να ευφραινώµεσθεν πάντοτε, µα
περισσότερον την Κυριακήν οπού είναι η Ανάστασις του Χριστού µας. ∆ιατί Κυριακήν ηµέραν
έγινε ο Ευαγγελισµός της ∆εσποίνης ηµών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, Κυριακήν ηµέραν
έγινε η Γέννησις και η Ανάστασις του Χριστού µας, Κυριακήν ηµέραν µέλλει να αναστήση ο
Κύριος όλον τον κόσµον. Πρέπει και ηµείς να εργαζώµεθα τες έξι ηµέρες δια ετούτα τα µάταια, τα
γήινα και ψεύτικα πράγµατα και την Κυριακήν να σχολάζωµεν, να πηγαίνωµεν εις
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 160 - 161.
2. Γρηγόριος ιεροµόναχος, Ο εκκλησιασµός, εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν, Ιερόν Κουτλουµουσιακόν
Κελλίον Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, Άγιον Όρος 1991, σελ. 103.
3. Μ. Βασίλειος, Περί του Αγίου Πνεύµατος, Β.Ε.Π.Ε.Σ. (1975), τόµος 52, σελ. 288, (7 - 19).

την Εκκλησίαν»1.
Θέλει να συνδέσει τους υπόδουλους Έλληνες µε τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, όπου θα
γνωρίσουν περισσότερο το Θεό, θα συνδεθούν µαζί Του και θα βρουν ανακούφιση και παρηγοριά.
Γι’ αυτό συχνά προτρέπει τους ιερείς να κάνουν ακολουθίες για τους Χριστιανούς. Ο ίδιος στην
αρχή ή στο τέλος των ∆ιδαχών του προτρέπει: «Να συµµαζωχθήτε εις τες οχτώ ώρες να διαβάσωµεν
τον εσπερινόν µας, να ειπούµεν και µίαν παράκλησιν, να βάλωµεν την ∆έσποινά µας την Θεοτόκον
µεσίτριαν να µεσιτεύση εις τον Χριστόν...»2 ή «Άγιοι ιερείς, µου κάνετε την χάριν να διαβάσωµεν
ένα ευχέλαιον να χρισθούν οι χριστιανοί οι αδελφοί µας;»3. Συχνά συνιστά την Παράκληση στην
Παναγία και συµβουλεύει να µάθουν όλοι τον Ακάθιστο Ύµνο: «Σας συµβουλεύω να µάθετε όλοι
σας το ‘‘Άγγελος Πρωτοστάτης’’, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια να το λέγετε εις την
προσευχήν σας»4. Άλλοτε διαβάζει ευχή για να ευλογήσει τους σταυρούς και τα κοµποσχίνια,
«κοµπολόγια» τα αποκαλεί, άλλοτε διαβάζει την ευχή των Πέντε Άρτων, την ευχή της αρτοκλασίας,
για να ευλογήσει το ψωµί, το σιτάρι και το νερό: «Του Κυρίου δεηθώµεν. Κύριε ελέησον. Κύριε
Ιησού Χριστέ» (και λέγει την ευχήν των Πέντε Άρτων)»5. Οι Προτεστάντες και οι Ευαγγελικοί
ισχυρίζονται σήµερα, ότι ο Πατροκοσµάς βάση της διδασκαλίας του είχε µόνο το κήρυγµα και τη
διδαχή, θέλοντας έτσι να δικαιολογήσουν τις δικές τους κακοδοξίες, που στηρίζονται µόνο στο
κήρυγµα του Ευαγγελίου και όχι στη λατρευτική και Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αν όµως
διαβάσουν προσεκτικά τις ∆ιδαχές του Αγίου θα δουν την εκκλησιαστική και λατρευτική συνείδηση
του Αγίου, που αναφέρει και ο βιογράφος του: «Είχε τεσσεράκοντα ή πενηντήκοντα ιερείς, όπου τον
ηκολούθουν κατόπιν, και όταν έµελλε να υπάγη από µίαν χώραν εις άλλην, επαράγγελε πρώτον εις
τους χριστιανούς να εξοµολογηθούν, να νηστεύσουν, και να κάνουν και αγρυπνίαν... Έπειτα έβαλλε
τους ιερείς και εδιάβαζαν το Άγιον Ευχέλαιον, και εχρίοντο όλοι οι χριστιανοί, και εις το τέλος
έκαµνε την διδαχήν»6. Οι ∆ιδαχές του Αγίου ήταν πάντα συνδεδεµένες µε λατρευτικές ευκαιρίες της

Εκκλησίας,

όπως

Εσπερινό,
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Παράκληση,

Ευχέλαιο,

ακολουθία

του

Ακαθίστου

__________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 237.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 206.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 245.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 285.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 288.
6. Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 18.

Ύµνου, Αγιασµό και Ευχές από το Ευχολόγιο της Εκκλησίας για όλες τις περιστάσεις.
Tα λόγια του Αγίου, «ανίσως είναι εδώ κανένας από λόγου σας οπού δαιµονίζεται και θέλει να
µάθη τα ιατρικά του, εύκολον είναι: εξοµολόγησιν, νηστείαν και προσευχήν. Ας είναι δοξασµένος ο
Θεός οπού µας εχάρισε τρία άρµατα και µετ’ εκείνα να τον πολεµούµεν. Όσον εξοµολογάται ο
άνθρωπος, νηστεύει και προσεύχεται συχνάκις, τόσον κατακαίεται και φεύγει ο ∆ιάβολος»1, δίνουν
την πνευµατική θέση του Χριστιανού απέναντι στις µεθοδίες του ∆ιαβόλου, όπως ακριβώς και οι
Νηπτικοί Πατέρες αναφέρουν. Γι’ αυτό το λόγο ενθαρρύνει τους ακροατές του στον αγώνα κατά
του ∆ιαβόλου, µε εφόδια πνευµατικά, που θα τους τονώσουν. Ένα από αυτά είναι η νηστεία:
«Πρέπει και ηµείς οι ευσεβείς χριστιανοί να νηστεύωµεν πάντοτε, µα περισσότερον την Τετράδην,
διατί επουλήθηκε ο Κύριος και την Παρασκευή, διατί εσταυρώθη. Οµοίως έχοµε χρέος να
νηστεύωµεν και τες άλλες Τεσσαρακοστές, καθώς εφώτισε το Άγιον Πνεύµα τους Αγίους Πατέρας
της Εκκλησίας µας και µας έγραψαν δια να νηστεύωµεν, να νεκρώνωµεν τα πάθη, να ταπεινώνωµεν
την σάρκα, το σώµα... Φυλάγετε αυτές τες τέσσαρες Τεσσαρακοστές, χριστιανοί µου; Αν είστε
χριστιανοί, πρέπει να τες φυλάγετε, µάλιστα την Μεγάλην Σαρακοστή. Κρατείτε το τριήµερον εδώ,
την Καθαράν ∆ευτέραν; Είναι καλόν και άγιον όποιος το κρατεί»2.
Η νηστεία όταν συνδυάζεται µε την προσευχή, είναι ο ιδανικότερος συνδυασµός για την
καταπολέµηση του ∆ιαβόλου και την προσέγγιση του Θεού. Είναι η πεµπτουσία της ορθόδοξης
Θεολογίας, είναι επικοινωνία και ένωση µε το Θεό και πρέπει να γίνει εσωτερική κατάσταση του
ανθρώπου. Ως αγιορείτης καλόγερος συνιστά την Αγιορείτικη ευχή: «Mας έδωκε (ο Θεός) το στόµα
µας να δοξάζωµεν τον Κύριό µας, να λέγωµεν το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού
ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων Σου των Αγίων ελέησον και συγχώρησόν µε τον αµαρτωλόν
και ανάξιον δούλον Σου». Μέσα εις το «Κύριε Ιησού Χριστέ» θεωρείται η Αγία Τριάς, ο Θεός, η
ένσαρκος οικονοµία του Χριστού µας, η ∆έσποινά µας η Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι»3. Εντύπωση
κάνει η προσθήκη «δια της Θεοτόκου και πάντων Σου των Αγίων» στην αγιορείτικη ευχή, που κάνει
ο Πατροκοσµάς. Αυτό δείχνει πόσο εκτιµούσε, αγαπούσε και προσευχόταν αδιαλείπτως στην
Παναγία, την οποία θεωρούσε ως την πιο κατάλληλη µεσίτρια προς τον Υιόν της για όλο τον κόσµο:
«Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Α-___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 127.
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2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 233 - 234.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 273.

γίους της Εκκλησίας µας, ναι, µα περισσότερον να έχετε χίλιες φορές εις την ∆έσποινά µας την
Θεοτόκον Μαρίαν, διατί όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η ∆έσποινά µας η Θεοτόκος
είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να
παρακαλή δια τας αµαρτίες µας. Επήρε την Θεοτόκον και την έκαµε βασίλισσαν και ετίµησε το
γένος µας. ∆ια τούτο πρέπει και ηµείς, αδελφοί µου, να τιµώµεν την ∆έσποινά µας την Θεοτόκον µε
νηστείες, προσευχές, ελεηµοσύνες και µε καλά έργα»1.
Στην ίδια ∆ιδαχή, µιλάει για το σηµείο του σταυρού, που δεν πρέπει να λείπει από τη ζωή του
Χριστιανού, και υπενθυµίζει τις ώρες της προσευχής µέσα στην ηµέρα και στις καθηµερινές
ασχολίες του ανθρώπου, συµπληρώνοντας: «Όθεν, αδελφοί µου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί ή νερόν ή
περιπατείτε ή δουλεύετε να µη σας λείπη αυτός ο λόγος (η ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ...) από το
στόµα σας και ο σταυρός από το χέρι σας. Και αν ηµπορήτε το ηµερόνυκτο να κάµετε και πενήντα
και εκατό κοµποσχοίνια, καλόν και άγιον είναι έργον. Και να προσεύχεσθε πάντοτε την αυγήν και το
βράδυ και µάλιστα το µεσόνυκτον όλον οπού είναι ησυχία»2. Η συνάντηση του ανθρώπου µε το
Θεό, του πλάσµατος µε το ∆ηµιουργό, πρέπει να γίνεται καθηµερινά, αλλά ταπεινά και αβίαστα.
Μεγάλη η φροντίδα του Αγίου για την άξια συµµετοχή των Χριστιανών στα Μυστήρια της
Εξοµολογήσεως και Θείας Κοινωνίας. Ο αµαρτωλός άνθρωπος µε την προσέλευσή του στα δύο
Μυστήρια συγχωρείται, αλλοιώνεται, ‘‘θεούται’’. Ο Πατροκοσµάς συµβουλεύει, νουθετεί,
προτρέπει, για να πείσει και να δείξει τη µεγάλη σπουδαιότητα των Μυστηρίων αυτών στη ζωή
κλήρου και λαού: «Να εξοµολογούµεσθεν παστρικά και καλά και να κοινωνώµεν τα Άχραντα
Μυστήρια µε φόβον και µε τρόµον και µε ευλάβειαν και τότε να µας φωτίσουν και να µας
λαµπρύνουν. Ειδέ και πηγαίνοµεν ανεξοµολόγητοι, αδιόρθωτοι, µεµολυσµένοι µε αµαρτίες ωσάν
εµένα και αποτολµούµε και µεταλαµβάνοµεν τα Άχραντα Μυστήρια, βάνοµε φωτία και
καιόµεσθε»3.
Συµβουλεύοντας για την Εξοµολόγηση και τον τρόπο, που πρέπει να γίνεται, λέει: «Να
ευρίσκετε πνευµατικόν καλόν, γραµµατισµένον, σοφόν, ενάρετον, ευλαβή να εξοµολογάσθε. Και να
εξοµολογάσαι και να ειπής όλα σου τα αµαρτήµατα. Να έχης ε-__________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 283 - 284.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 274.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 228.

κατό αµαρτίες και ειπής τες ενενήντα εννέα εις τον πνευµατικόν και µίαν να µην φανερώσης, όλες
ασυγχώρητες µένουν. Και όταν κάνης την αµαρτίαν, τότε πρέπει να εντρέπεσαι, αλλά όταν
εξοµολογάσαι, να µην έχης καµµίαν εντροπήν... Και να συνηθίζετε τα παιδιά σας από µικρά, δια να
συνηθίζουν εις τον καλόν δρόµον, να εξοµολογούνται»1. Τονίζει τη σπουδαιότητα του Μυστηρίου
της Εξοµολογήσεως και τη θεωρεί ως το πρώτιστο Μυστήριο για τη σωτηρία του ανθρώπου: «Ο
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ανεξοµολόγητος άνθρωπος είναι όµοιος µε έναν αβάπτιστον και είναι αδύνατον να σωθή. Και
ανίσως ένας οπού απέθανεν ει µεν και επρόφτασεν και εξωµολογήθη και ας δεν εκοινώνησε, είναι
ελπίδα εις αυτόν. Ειδέ και δεν εξωµολογήθη, ας κοινωνήση όσες φορές θέλει, τίποτες δεν ωφελείται,
µάλιστα βλάπτεται, επειδή και κοινωνεί ανάξια και αλλοίµονον εις αυτόν. Πρώτον πρέπει να γίνεται
η Εξοµολόγησις, έπειτα η Αγία Κοινωνία»2.
Η όλη λατρεία και ζωή είναι άρρηκτα ενωµένα µε το Μεγάλο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Βιώθηκε πάντοτε ως το κέντρο της όλης πνευµατικής ζωής και ως το Μυστήριο της ανύψωσης του
ανθρώπου. Ο Πατροκοσµάς µιλάει διεξοδικά για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, την παράδοση
του από τον Κύριο τη Μεγάλη Πέµπτη, την Κοινωνία των µαθητών, την αποχή του Ιούδα και την
προετοιµασία που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να προσέλθουν στο Μυστήριο µε καθαρότητα,
συγχώρηση του συνανθρώπου,

µετάνοια και Εξοµολόγηση: «Ύστερα από την καθαράν

εξοµολόγησιν να συγκοινωνάτε τα Άχραντα Μυστήρια» και «Πρώτον να πλύνωµεν και να
καθαρίζωµεν το αγγείον και ύστερα να βάλωµεν το πολύτιµον πράγµα µέσα»2.
Και οι Πατέρες συχνά αναφέρονται στα δύο µεγάλα Μυστήρια, που τα θεωρούν ως βάση της
πνευµατικής ζωής των χριστιανών. Ο Ιερός Χρυσόστοµος αναφερόµενος στο Μυστήριο της
Eξοµολογήσεως τονίζει την αναγκαιότητα του Μυστηρίου για την αποµάκρυνση της αµαρτίας, την
άφεση των αµαρτιών και την παρρησία ενώπιον του Θεού. «Όταν γαρ εν τη παρούση ζωή δια της
εξοµολογήσεως απονίψασθαι τα πεπληµµεληµένα δυνηθώµεν και την συγχώρησιν ευρέσθαι παρά
του ∆εσπότου, άπιµεν εκεί καθαροί των αµαρτηµάτων και πολλήν ευρήσοµεν την παρρησίαν ηµίν
δωρουµένην»3. Ο Γρηγόριος4 ο
_________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 229 και 231.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 163.
3. Β. Χαρώνης - Ο. Λανάρα, Παιδαγωγική ανθρωπολογία Ι. Χρυσοστόµου, ό. π. τόµος Β΄, σ. 699.
4. Γρηγόριος Ναζιανζινός, Λόγος Μ΄, Εις το Άγιον Βάπτισµα, Β.Ε.Π. ό. π. τόµος 60, σελ. 85, (25).

Θεολόγος συµπληρώνει: «Επειδή γαρ το µεν µηδέν αµαρτείν εστι Θεού και της πρώτης και
ασυνθέτου φύσεως». Και για την προσέλευση στη Θεία Ευχαριστία ο ίδιος γράφει: «Μη µετά
κηλίδος, µηδέ µετά πονηρού συνειδότος τη ιερά ταύτη προσιέναι τραπέζη... µηδείς µένων
αµαρτωλός προσίτω»1.
Ένα άλλο θέµα που απασχολεί τον Κοσµά, είναι το Μυστήριο του Βαπτίσµατος, που είναι η
είσοδος του ανθρώπου στην Εκκλησία. Το πρώτο του µέληµα να διδάξει στους αγράµµατους ιερείς
την ορθή τέλεση του Μυστηρίου: «Και να βαπτίζετε η αγιωσύνη σας, άγιοι ιερείς, τα παιδιά της
ενορίας σας µε την γνώµην και σκοπόν της αγίας ηµών ανατολικής και αποστολικής Εκκλησίας. Να
τα βουτάτε µέσα εις την κολυµβήθραν, να έχετε µέσα πολύ νερόν και να κάµνετε τρεις αναδύσεις
λέγοντας τα ονόµατα της Αγίας Τριάδος»2. Τα λόγια αυτά δείχνουν ότι γνώριζε τις Κατηχήσεις του
Ιερού Χρυσοστόµου, του Κύριλλου Ιεροσολύµων και τους λόγους του Συµεών του νέου Θεολόγου,
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για το µεγάλο αξίωµα του χριστιανού, το άγιο Βάπτισµα5. «Βαπτίζονται οι άνθρωποι µέσα εις το
νερόν και καταδύονται και αναδύονται τρεις φορές, ως τύπον της τριηµέρου ταφής του Κυρίου, και
αφού αποθάνουν εις όλον τον πονηρόν τούτον κόσµον, εις την τρίτην ανάδυσιν ευρίσκονται πλέον
ζωντανοί, ωσάν αναστηµένοι εκ νεκρών»4.
Εφιστά την προσοχή σε λαϊκούς και κληρικούς, µην πεθάνει κανένα παιδί αβάπτιστο, που το
θεωρεί µεγάλη αµαρτία των µεγάλων και υπευθύνων για την ψυχή του, γονέων και ιερέων. Οι λόγοι
του κατανοητοί απ’ όλους, για να µπορέσουν να τους πραγµατοποιήσουν στην κατάλληλη
περίσταση: «Να προσέχετε να µη σας αποθάνη κανένα παιδίον αβάπτιστον, διατί είναι χειρότερη
αµαρτία από εκατόν φονικά και όσον και αν ηπµορείτε να βάνετε επιµέλειαν, µάλιστα εσείς,
αδελφοί µου ιερείς, να µην αµελήτε εις αυτό το έργον, διατί έχετε να δώσετε απολογίαν εν ηµέρα
κρίσεως δια την ψυχήν εκείνου του παιδίου»5. Σε άλλη ∆ιδαχή µιλάει για το αεροβάπτισµα. Πολλά
παιδιά από αρρώστιες και κακουχίες πέθαιναν αµέσως µετά τη γέννησή τους. Όλοι έπρεπε να
γνωρίζουν τι να κάνουν σε µια τέτοια περίπτωση: «Και αν τύχη ανάγκη και θέλη να αποθάνη το
__________________
1. Β. Χαρώνης - Ο. Λανάρα, Παιδαγωγική ανθρωπολογία Ι. Χρυσοστόµου, ό. π. τόµος Γ΄, σ. 126.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 220 - 221.
3. Π. Στάµος, Το Μέγα αξίωµα, ΙΒ΄Κατηχήσεις, Αθήνα 1959 και Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύµων, Κατηχήσεις,
έκδ. «Ετοιµασία», Ι. Μονής Τιµίου Προδρόµου Καρέας, Αθήνα 1991.
4. Συµεών, «Συµεών του νέου θεολόγου τα ευρισκόµενα», Λόγος Α΄, εκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 1977,
(ακριβής ανατύπωσις εκ της εν έτει 1886 εκδ.) σελ. 30 - 31.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 163.

παιδίον και δεν επρόφθασεν ο παπάς να το βαπτίση, ας το βαπτίση όποιος τύχη, ο πατέρας, η
µητέρα, αδελφός, γείτονας και µάλιστα η µαµµή. Βάλε αρκετόν νερόν και λάδι και σταύρωσέ το και
βάπτισέ το. Ειπέ: Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του
Αγίου Πνεύµατος, Αµήν. Και αν ζήση, το τελειώνει ο παπάς. Μα έτυχε και δεν έχεις νερό; Πάρε
τρεις φούχτες χώµα και χύσε το εις το κεφάλι του και ειπέ καθώς και πρώτον. Έτυχε πάλιν και δεν
έχεις και χώµα; Βάπτισέ το εις τον αγέρα και ειπέ οµοίως. Και µην το κάµνετε καθώς ένας τρελλός
και ανόητος άνθρωπος. Έλεγε πως γίνεται κουµπάρος και άφησε το παιδίον αβάπτιστον και απέθανε
δια να µην χωρισθή από την γυναίκα του. Εις την ανάγκην δεν γίνονται κουµπάροι και ο άνδρας,
ωσάν θέλη, µατασµίγει µε την γυναίκα του, δεν έχουν κανένα εµπόδιον»1. Συγκινητική η αγάπη και
η φροντίδα για την πνευµατική οικοδοµή των πιστών, που η σκλαβιά, η αγραµµατοσύνη και η
έλλειψη µορφωµένων ιερέων, τους είχε αποξενώσει από τις λατρευτικές συνήθειες της Ορθοδόξου
Πίστεως.
Όπως αναφέρει και ο βιογράφος του, ενδιαφέρεται να υπάρχουν κολυµπήθρες µεγάλες στις
Εκκλησίες, για να τελείται σωστά το Μυστήριο του Βαπτίσµατος. «Κατέπεισε τους πλουσίους και
ηγόρασαν υπέρ τας τέσσαρας χιλιάδας κολυµβήθρας µεγάλας χαλκωµατένιας, προς δώδεκα γρόσιαν
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τη κάθε µίαν, και τας αφιέρωσεν εις τας Εκκλησίας ίνα ευρίσκονται εκεί παντοτεινά προς
µνηµόσυνόν τους, δια να βαπτίζονται καθώς πρέπει τα παιδία των χριστιανών»2. Και µε τη ∆ιδαχή
του συµβουλεύει και πείθει τους πιστούς «δια την ψυχήν» τους να κάνουν κολυµπήθρες, δίνοντας
και τις διαστάσεις ακόµη για να γίνουν σωστά: «Και να φτιάσετε κολυµβήθρες µεγάλες, έως οπού
να βουτάτε το παιδίον όλον µέσα... Όποιος θέλει να κάµη δια την ψυχήν του από την ευγένειά σας
καµµίαν κολυµβήθρα, ας σηκωθή απάνου να του ειπώ πως πρέπει να την κάµη και να βάλω και
όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε, να λάβη µίαν συγχώρεσιν, οπού να έδινε χίλια
πουγγιά δεν την εύρισκε. Άκου εσύ, παιδί µου, οπού θέλεις να τηνε κάµης την κολυµβήθρα να πης
του µαστόρου να τηνε κάµη δύο απιθαµές βαθειά από µέσα και µίαν απιθαµήν κάτου πλατειά, να
έχη δύο δάκτυλα πά το αποκάτου δια να στέκη. Να της κάµης δύο χερούλια δια να πιάνεται και ένα
καπάκι αποπάνου δια να σκεπάζεται και να είναι όλα χαλκωµατένια. Να την γανώσης και να
__________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 200 - 201.
2. Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά Αιτωλού, Πανεκδοτική, Αγρίνιο 1996, σελ. 18.

πης του µαστόρου να γράψη το όνοµά σου απάνου δια να µνηµονεύεσαι»1.
Η ∆ογµατική της Ορθοδοξίας και η γραµµή των Πατέρων είναι διάσπαρτη στα απλά κείµενα των
∆ιδαχών. Ο απαίδευτος Ελληνικός λαός έπρεπε να στερεωθεί στην Πίστη, στην Ορθοδοξία, να
γνωρίζει τι κάνει και γιατί το κάνει. Όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι καταχωρηµένη στις
∆ιδαχές µε ‘‘εκλαϊκευµένες’’ τις µεγάλες αλήθειες περί Θεού, Αγίας Τριάδας, Σαρκώσεως του
Λόγου, Αειπαρθενίας της Θεοτόκου, Αναστάσεως, Αναλήψεως, Αντιχρίστου, Κρίσεως και
∆ευτέρας Παρουσίας, θέµατα επαναφοράς του ‘‘σεσωσµένου’’ ανθρώπου στο ‘‘αρχαίο κάλλος’’.
Γνώστης της Παραδόσεως και της Εκκλησιαστικής τάξεως µιλάει µε άνεση και πειστικότητα για
εξωτερικά, αλλά πολύ σηµαντικά θέµατα, όπως για τις εικόνες και το σηµείο του σταυρού.
Μετά τη φοβερή περίοδο της εικονοµαχίας, µε τα αρνητικά για την Εκκλησία γεγονότα,
ακολούθησε η Αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και η ορθή τοποθέτηση του θέµατος από την Ζ΄
Οικουµενική Σύνοδο. Ο Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, ο Θεολόγος των Εικόνων στο έργο του ‘‘Προς
τους διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας’’, γράφει: «Ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε τον της ύλης
δηµιουργόν, τον ύλην δι’ εµέ γενόµενον, και εν ύλη κατοικήσαι καταδεξάµενον, και δι’ ύλης την
σωτηρίαν µου εργασάµενον... Προσκυνώ Χριστού εικόνι, ως σαρκωµένου Θεού... Η γαρ της
εικόνος τιµή προς το πρωτότυπον διαβαίνει, φησίν ο θείος Βασίλειος»2. Με το δικό του τρόπο ο
Πατροκοσµάς τα ίδια λέγει στους ακροατές του, για την τιµή που πρέπει να αποδίδουν στο
‘‘πρωτότυπον’’ της εικόνας: «Αν τύχη καµµίαν φοράν και σε φοβερίση κανένας ασεβής και σου
ειπή:
• ∆ιατί να προσκυνάς τα σανίδια;
Και συ, να του ειπής,

84
• διατί προσκυνάς το χαρτί και το µελάνι; Το φερµάνι οπού στέλλει ο βασιλεύς τι είναι; Χαρτί και
µελάνι. Μα διατί το φιλείς και το βάνεις επάνω από το κεφάλι σου; ∆ια την αγάπην του
βασιλέως. Έτσι και ηµείς οι ευσεβείς χριστιανοί, µην ηµπορούντες να ανεβούµεν εις τον ουρανόν
να προσκυνήσωµεν τον Θεόν µας, κάµνοµεν τας αγίας εικόνας και προσκυνούµεν την µορφήν
τους δια την αγάπην του Θεού µας και όχι πως προσκυνούµεν τα σανίδια, καθώς και εσείς δεν
προσκυνάτε το χαρτί και το µελάνι»3.
_________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 201.
2. Στ. Παπαδόπουλος, Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, Εκδοτική Εστία, Αθήνα
1986, σελ. 335 - 338.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 271.

Το άλλο µεγάλο θέµα, που αναπτύσσει σε όλες του τις ∆ιδαχές, είναι για το τι συµβολίζει και
πώς πρέπει να γίνεται το σηµείο του σταυρού, η εξωτερική µορφή του µαρτυρίου στα δύσκολα
χρόνια της σκλαβιάς: «Ακούσατε, αδελφοί µου, πώς πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τι σηµαίνει.
Μας λέγει το άγιον Ευαγγέλιον πως η αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον ουρανόν περισσότερον
από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάµης και συ; Σµίγεις τα τρία σου δάκτυλα µε το δεξιόν το χέρι σου
και µην ηµπορώντας να ανεβής εις τον ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι
σου, διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανόν και λέγεις µε το στόµα:
Καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις τον ουρανόν έτσι και εγώ ως δούλος ανάξιος
δοξάζω και προσκυνώ την Αγίαν Τριάδα. Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά είναι και µαζί,
έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός, τρία πρόσωπα και ένας µόνο Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από
το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλίαν σου και λέγεις: Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ
µου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλίαν της Θεοτόκου δια τας αµαρτίας µας. Το βάζεις
πάλιν εις τον δεξιόν σου ώµον και λέγεις: Σε παρακαλώ, Θεέ µου, να µε συγχωρήσης και να µε
βάλης εις τα δεξιά σου µε τους δικαίους. Βάνοντάς το πάλιν εις τον αριστερόν ώµον λέγεις: Σε
παρακαλώ, Κύριέ µου, µη µε βάλης εις τα αριστερά µε τους αµαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω
εις την γην: Σε δοξάζω, Θεέ µου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι, καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον,
έτσι θα βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνεις την Ανάστασιν και λέγεις: Σε
δοξάζω, Κύριέ µου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθηκες από τους νεκρούς δια να µας
χαρίσης την ζωήν την Αιώνιον. Αυτό σηµαίνει ο πανάγιος σταυρός»1.
Για να καταλάβουν οι πιστοί που τον παρακολουθούσαν την αξία του σταυρού και πως δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτε κάνοντάς τον, αναφέρει παραδείγµατα, ένα θετικό και ένα αρνητικό «για
να καταλάβετε την δύναµιν του σταυρού». Το θετικό αναφέρεται στον Άγιο Πατριάρχη Ιωακείµ,
που µε τη δύναµη του σταυρού µετακίνησε βουνό και δεν έπαθε τίποτε από το ισχυρό δηλητήριο
του µάγου: «Όποιος έχει πίστιν εις τον Χριστόν µας και να είναι καθαρός, κάµνοντας τον σταυρόν
του δεν φοβάται να πάθη τίποτες, κανέναν κακόν. Οµοίως πάλιν όποιος έχει το χέρι του µολυσµένον
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µε αµαρτίες όταν κάνει τον σταυρόν του, οι δαίµονες δεν φοβούνται. Θέλετε να ακούσετε και άλλο
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 274.

δια τον σταυρόν πως δεν ενεργεί όταν είναι µολυσµένο το χέρι µας µε αµαρτίες;»1 Και ακολουθεί το
παράδειγµα µε τον παραβάτη Ιουλιανό, που ενώ έκανε επάνω στο φόβο του το σηµείο του σταυρού,
«οι δαίµονες δεν εφοβήθησαν και δεν έφυγαν, διατί ήτον µολυσµένος από τον φόνον οπού έκαµε»2.
Λόγια σοφά, διανθισµένα µε κατάλληλα παραδείγµατα, πείθουν, παρακινούν, προτρέπουν,
δυναµώνουν την πίστη και την αγάπη στο Θεό. Το σηµείο του σταυρού είναι το σηµαντικότερο
εφόδιο του Χριστιανού, γιατί ο Σταυρός του Κυρίου είναι ο όπλο κατά του ∆ιαβόλου, ο θρίαµβος
του Χριστιανισµού, το εφόδιο της ζωής. Τα λόγια του Πατροκοσµά συµπληρώνουν τον Ιερό
Χρυσόστοµο: «Ο γαρ σταυρός ανείλε την αµαρτίαν, καθάρσιον της οικουµένης εγένετο, καταλλαγή
χρονίας έχθρας... ∆ια τούτο και επί οικίας και επί των τοίχων και επί των θυρίδων και επί του
µετώπου και επί της διανοίας, µετά πολλής επιγράφοµεν αυτόν της σπουδής»3. Ο Άγιος Συµεών για
το Σταυρό του Κυρίου και το σηµείο του σταυρού, γράφει: «Οι Χριστιανοί έχουν τον Σταυρόν
καύχηµα και δόξαν και δύναµιν. Ότι όλη µας η δύναµις είναι µε την δύναµιν του σταυρωθέντος
Χριστού... Οι Χριστιανοί, οπού πιστεύουν εις τον Χριστόν, σηµειώνουν τον εαυτόν τους µε το
σηµείον του Σταυρού, όχι απλώς και ως έτυχεν και µε καταφρόνησιν, αλλά µε κάθε προσοχήν και
σύνεσιν και φόβον και τρόµον και µε κάθε ευλάβειαν. Ότι ο τύπος του Σταυρού φανερώνει την
καταλλαγήν και φιλίαν όπου κάµνει κάθε άνθρωπος µε τον Θεόν»4. Οι ∆ιδαχές του Πατροκοσµά και
τα Πατερικά κείµενα έχουν πολλές οµοιότητες, δείγµα της σπουδής και γνώσεως των Πατέρων από
τον Άγιο.
Τέλος, τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ψυχής, που συχνά αναφέρει ο Άγιος στις
∆ιδαχές του, «ζώσαν, αγγελικήν, αθάνατον», αποδίδουν θαυµάσια τον ορισµό της ψυχής, που η
αδελφή του Μ. Βασιλείου Μακρίνα δίνει στον αδελφό της Γρηγόριο Νύσσης, σε µια θεολογική και
φιλοσοφική συζήτησή τους, αναφερόµενη στην ψυχή: «Ψυχή εστιν ουσία γενητή, ζώσα, νοερά,
σώµατι οργανικώ και αισθητικώ δύναµιν ζωτικήν και των αισθητών αντιληπτικήν δι’ εαυτής
ενιείσα...»5. Ο άνθρωπος, εποµένως, ψυχοσωµατικό ον, διπλός, θα λέγαµε, από δύο φύσεις, από το
υλικό σώµα και την αόρατη και άϋλη ψυχή του, είναι το πιο αγαπηµένο δηµιούργηµα του Θεού. Οι
απαίδευτοι ακροατές του ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 277.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 277 - 278.
3. Β. Χαρώνης - Ο. Λανάρα, Παιδαγωγική ανθρωπολογία Ι. Χρυσοστόµου, τόµος ∆΄, σελ. 306.
4. Συµεών, «Συµεών του νέου θεολόγου τα ευρισκόµενα», Λόγος Α΄, ό. π. σελ. 31.
5. Γρηγόριος Νύσσης, Περί ψυχής και αναστάσεως, µετά της ιδίας αδελφής Μακρίνης διάλογος, ΒΕΠ , έκδ.
Αποστολικής ∆ιακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1989, τόµος 68, ( Μέρος ∆΄) στίχοι 13 - 16, σελ.
325.
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Αγίου συνέλαβαν τι είναι άνθρωπος και πόσο ιδιαίτερη αξία έχει η αθάνατη ψυχή τους. Γι’ αυτή την
ψυχή πρέπει να δώσουν τα πάντα: «Tο κορµί σας ας το καύσουν, ας σας το τηγανίσουν, τα
πράγµατά σας ας σας τα πάρουν, µη σας µέλη, δώστε τα, δεν εί-ναι εδικά σας. Ψυχή και Χριστός
σας χρειάζεται. Ετούτα τα δύο όλος ο κόσµος να πέση, δεν ηµπορεί να σας τα πάρη, έξω αν τύχη και
τα δώσετε µε το θέληµά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε να µην τύχη και τα χάσετε»1.
Οι θεολογικές γνώσεις και η τοποθέτηση στα ∆ογµατικά και Απολογητικά θέµατα της πίστεως
καθώς και η επίδραση των Πατέρων είναι εµφανής στη ∆ιδαχή του Πατροκοσµά. Θα
συµφωνήσουµε, και θα κλείσουµε αυτό το κεφάλαιο, µε τη γνώµη του άγνωστου επιστολογράφου
προς τον Αρχιεπίσκοπο των Ιονίων Νήσων, που µεταξύ των άλλων γράφει: «Η διδασκαλία του
προειρηµένου κήρυκος είναι η ίδια οπού αναγινώσκοµεν εις τα Θεία Ευαγγέλια και κατά διαδοχήν
από τους Αποστόλους εις τον τετραµερήν εκηρύχθη κόσµον, εξηγήθη από τους Πατέρας της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, εστερεώθη µε τα θεσπίσµατα των Γενικών Συνόδων... Ηµπορούσα εγώ µε
µύρια κείµενα Ευαγγελίων, Αποστόλων, Αγίων Πατέρων και Συνόδων να αποδείξω την αναλογίαν
οπού έχει η ρηθείσα διδασκαλία µε τα δόγµατα της ιεράς Εκκλησίας»2. Και τα λόγια αυτά τα γράφει
ένας αυτήκοος µάρτυρας τεσσάρων ∆ιδαχών του Αγίου, όπως ο ίδιος αναφέρει: «Χριστιανικόν
χρέος µε ηνάγκασε να του γίνω ακροατής εις τέσσαρες εδικάς του διδαχάς»3.
Η παιδεία του Πατροκοσµά, η µόρφωσή του στα µοναστήρια της πατρίδας του, οι γνώσεις που
πήρε στη Σχολή των Αγράφων και ιδίως στην Αθωνιάδα, οι επιστήµες που σπούδασε κοντά στο
µεγάλο διδάσκαλο Ευγένιο Βούλγαρη και στους συνεργάτες του Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη,
Παναγιώτη Παλαµά, Νικόλαο Τζερτζούλη, όπως και τα µαθήµατα της Ρητορικής Τέχνης, που
διδάχτηκε από τον αδελφό του Χρύσανθο, ήταν τα όπλα που τον βοήθησαν να πολεµήσει για τη
µόρφωση των υποδούλων Ελλήνων. Ήταν τα απαραίτητα εφόδια, που τα χειρίστηκε κατάλληλα για
το διαφωτισµό και την αναγέννηση του Γένους. Οι αγώνες του για την παιδεία και τη γλώσσα των
οµοεθνών του ήταν σκοπός και στόχος στην εικοσαετή του δράση, που επισφραγίστηκε µε το
µαρτύριό του. Ο Πατροκοσµάς ήταν ο Μεγάλος ∆ιδάσκαλος του Γένους, ο σωστός Παιδαγωγός, ο
βαθύς Ψυχολόγος και Ψυχογράφος, ο αναµορφωτής της ελληνικής Κοινωνίας.
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 240.
2. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο (1777), ό. π. σελ. 56 - 57.
3. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο (1777), ό. π. σελ. 55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

2.2. Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

2.2.1.

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
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(ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ)

Η

αγωγή είναι «ένα φαινόµενο, το οποίο ανήκει στα βασικά δεδοµένα της ανθρώπινης

υπάρξεως. Είναι µια εργασία, που υφίσταται από τότε που υπάρχουν άνθρωποι. Ένα γεγονός,

που το συναντούµε παντού και πάντοτε στην ανθρώπινη ζωή. Βρίσκεται µέσα σ’ αυτή κατά
συνειδητό και ασυνείδητο τρόπο και συνίσταται από το σύνολο των προσωπικών και απροσώπων
επιρροών και επιδράσεων, που διαπαιδαγωγούν τον άνθρωπο από τη γέννηση ως το θάνατό του»1. Ο
άνθρωπος, µοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα, δεν αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το
περιβάλλον στο οποίο ζει. Τόσο η οργανική όσο και η ψυχική του ανάπτυξη συντελούνται σ’ ένα
περιβάλλον φυσικό, γεωγραφικό και κοινωνικό-πολιτιστικό. «Η αγωγή προκύπτει µέσα από το
σύνολο των διαπροσωπικών επιδράσεων και των περιβαλλοντικών επιρροών, ως αποτέλεσµα της
αµοιβαίας αλληλεπίδρασης ενδογενών και εξωγενών παραγόντων»2. Στην Πλατωνική και
Αριστοτελική φιλοσοφία, «σκοπός της αγωγής είναι να µετατρέψει τη γοητεία που ασκεί η
προσωπικότητα του δασκάλου επάνω στην ψυχή του νέου, σε έρωτα προς τα αντικειµενικά αγαθά
του πνεύµατος»3. Το µέλλον του ανθρώπου προσδιορίζεται από την αγωγή και την παιδεία.
Αν ερευνήσουµε το φαινόµενο της αγωγής από ψυχολογική άποψη, θα δούµε ότι βασίζεται σε
δύο λειτουργικούς µηχανισµούς. Ο ένας ενεργοποιείται στην αρχή της παιδευτικής διαδικασίας και
βρίσκεται έξω από το ‘‘εγώ’’ του παιδαγωγούµενου και ο άλλος τελείται µέσα στο ‘‘είναι’’ του. Ο
πρώτος περιλαµβάνει και ρυθµίζει το σύνολο των εκπεµποµένων, από το περιβάλλον προς το άτοµο,
ερεθισµάτων και ο δεύτερος συνίσταται στην περισυλλογή και διεργασία εκ µέρους του
παιδαγωγούµενου των εκπεµποµένων ____________________
1. Ι. Ξυροτύρης, Μάζα και αγωγή, ανατύπωση από τα «Χρονικά του Πειραµατικού Σχολείου του
Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης», Θεσ/νίκη 1950, σελ. 13.
2. Ι. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999, σελ. 83.
3. Ι. Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος, Εισαγωγή, εκδ. Γ. Βασιλείου, έκδ. γ΄, Αθήναι 1971, σελ. 87.

προς αυτόν ερεθισµάτων. Η παιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται µε τις διάφορες µετα- βολές,
που επέρχονται στην προσωπικότητα του ατόµου που υπόκειται στην αγωγή, από τις
προαναφερθείσες µορφωτικές διαδικασίες1.
Οι πηγές, από τις οποίες εκπέµπονται προς τον άνθρωπο τα µορφωτικά ερεθίσµατα του
περιβάλλοντος, αποτελούν τους λεγόµενους παράγοντες ή φορείς αγωγής, που διακρίνονται σε δύο
µεγάλες κατηγορίες. Στους βασικούς ή πρωτεύοντες, που είναι το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
του ανθρώπου, ιδιαίτερα η οικογένεια, η κοινωνία, το Έθνος, η Εκκλησία, η θρησκευτική γενικά
κοινότητα και στους έµµεσους ή δευτερεύοντες παράγοντες αγωγής, στα παιδευτικά περιβάλλοντα,
που άµεσα ή έµµεσα επιδρούν θετικά ή αρνητικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητας, όπως είναι
διάφορες οργανώσεις, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο εργασιακός και επαγγελµατικός χώρος.

88
Τους παράγοντες αγωγής φαίνεται ότι γνώριζε πολύ καλά ο σοφός παιδαγωγός του Έθνους, ο
Πατροκοσµάς. Το πρώτο περιβάλλον του ανθρώπου, το φυσικό και κοινωνικό-πολιτιστικό, επιδρά
αποφασιστικά επάνω στο παιδί και συντελεί στη διαµόρφωση της όλης ψυχοφυσικής ιδιοσυστασίας
του. Η γεωφυσική διαµόρφωση του χώρου εκπέµπει συνεχώς µηνύµατα στον ανθρώπινο δέκτη, τον
απλό άνθρωπο του βουνού, τον ταλαιπωρηµένο από τις αντιξοότητες της ζωής και των φυσικών
φαινοµένων αγρότη. Σ’ αυτόν τον άνθρωπο πίστεψε ιδιαίτερα ο Άγιος, γιατί ο χαρακτήρας του, το
ήθος, η συµπεριφορά και τα ιδανικά του είχαν διαµορφωθεί µέσα στην ελευθερία και την
ανεξαρτησία του ελεύθερου αέρα και των κορφών, που τον περιέβαλλαν. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους
θέλησε να µιλήσει και αυτούς να διαπαιδαγωγήσει, γιατί απ’ αυτούς περίµενε ‘‘το ποθούµενο’’, την
ελευθερία. Και δεν έκανε λάθος.
Ο όρος κοινωνικοποίηση είναι σύγχρονος και σηµαίνει όλες τις µεθοδευµένες και συστηµατικές
επιδράσεις της παλαιάς προς τη νέα γενιά, που αποσκοπούν στην ψυχική, πνευµατική και ηθική
εξέλιξη των παιδιών, µε απώτερη επιδίωξη την προσαρµογή τους στις ανάγκες της κοινωνίας, ή τη
διαδικασία εκείνη µέσω της οποίας το άτοµο µαθαίνει τους τρόπους µιας κοινωνικής οµάδας ή µιας
κοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να γίνει ενεργό µέλος της2.
Ο Πατροκοσµάς γνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο, που παίζει η οικογένεια σ’ αυτή την
κοινωνικοποίηση του παιδιού, αρχίζει το έργο του από κει. Η οικογένεια είναι «το πρω___________________
1. Γ. Κρουσταλάκης, ∆ιαπαιδαγώγηση, πορεία ζωής, εκδ. Λύχνος ΕΠΕ Γραφικές τέχνες, Αθήνα χχ σελ. 64.
2. Ι. Πυργιωτάκης, Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, περ. Φιλόλογος, ∆εκέµβρ. 1982, τόµος ΣΤ΄, τεύχ.
30, σελ. 269 -275.

τόπλασµα κάθε κοινωνικού οργανισµού. Μέσα σ’ αυτή αναπτύσσεται το πιο ιερό και το πιο άγιο, το
πιο βαθύ µυστήριο, το θαύµα της δηµιουργίας. Λαός και έθνος κρατιούνται και αναπτύσσονται από
τις γεννήτριες δυνάµεις της οικογένειας, που είναι το πιο ζωντανό και το πιο φυσικό κέντρο της
αγωγής»1. «Η µεν ουν εις πάσαν ηµέραν συνεστηκυία κοινωνία κατά φύσιν οίκός εστι, η δ’ εκ
πλειόνων οικιών κώµη... η δ’ εκ πλειόνων κωµών κοινωνία τέλειος πόλις», γράφει ο Αριστοτέλης
στα ‘‘Πολιτικά’’2 του. Πιστεύοντας στην οικογένεια και στο ρόλο της για τη διαµόρφωση της
προσωπικότητας ελεύθερων και σωστά σκεπτοµένων ανθρώπων, ο Άγιος Κοσµάς µιλάει µε
σεβασµό για τους ρόλους των µελών της. Κηρύττει την ισότητα της γυναίκας µε τον άνδρα, της δίνει
τη θέση που της πρέπει, δίπλα στον άνδρα, τον οποίο ελέγχει και θεωρεί υπεύθυνο για την
επικρατούσα κατάσταση της κατωτερότητας της γυναίκας: «∆εν την έχει ο Θεός την γυναίκα
κατωτέραν από εσένα, δια τούτο την έκαµε από την µέσην του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ωσάν
βασιλεύς και η γυναίκα ωσάν βεζύρης, ήτοι ο άνδρας ωσάν η κεφαλή και η γυναίκα ωσάν το
σώµα»3. Κηρύττει την ιδιαίτερη αποστολή των φύλων στο κοινωνικό σώµα, θέλει τον άνδρα ως
‘‘βασιλιά’’ και τη γυναίκα ως ‘‘βεζύρη’’. Τα παιδιά µεγαλώνοντας σε µια οικογένεια, που υπάρχει

89
αµοιβαίος σεβασµός ανάµεσα στους γονείς, διδάσκονται σωστά το ρόλο του άνδρα και της
γυναίκας, του πατέρα και της µάνας µέσα στην οικογένεια και την κοινωνία.
Στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης του παιδιού µέσα στην οικογένεια εντάσσεται και η εκ
µέρους των γονέων κυρίως, αλλά και άλλων προσώπων προσπάθεια ενεργοποιήσεως των
µηχανισµών εκµάθησης των διαφόρων κοινωνικών ρόλων. Μέσα σε µια κατάλληλη παιδαγωγική
ατµόσφαιρα, µεταδίδονται ασυνείδητα στο παιδί ορισµένες στάσεις ζωής, τρόποι συµπεριφοράς και
αξίες, τις οποίες το παιδί µε τη σειρά του υιοθετεί και αφοµοιώνει. Η διδασκαλία και µετάδοση
αυτών των στοιχείων πραγµατώνεται κυρίως µέσω διαδικασιών γνωστικών και αντιληπτικών, όπως
παρατήρηση, ταύτιση, µίµηση, αφοµοίωση των γονεϊκών προτύπων. Γι’ αυτό ο Πατροκοσµάς θέλει
τους γονείς να είναι τα καλύτερα πρότυπα για το παιδί µέσα και έξω από το σπίτι: «Ένα δένδρο,
ωσάν το κόψης, ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά, αµή ωσάν ποτίζης την ρίζαν, στέκονται δροσερά τα
κλωνάρια. Οµοίως είστενε και οι γονείς ωσάν το δένδρο και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η µητέρα,
οπού είστενε η ρίζα των παιδιών, µε νηστείες, προσευχές, ελεηµοσύνες, µε ___________________
1. Ι. Ξυροτύρης, Μάνα και αγωγή, Θεσ/νίκη 1955, σελ. 11.
2. Αριστοτέλης, Πολιτικά Α΄, (1252 b 6 - 8).
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 134.

καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας»1. Και τονίζοντας το παράδειγµα των γονέ-ων που είναι οι
ίδιοι υπεύθυνοι για των παιδιών τους την άσχηµη συµπεριφορά, συµπληρώνει: «Είναι µια µηλιά και
κάνει ξυνά µήλα. Εµείς τώρα τι πρέπει να κατηγορήσωµεν, τη µηλιά ή τα µήλα; Τη µηλιά. Λοιπόν
κάµνετε καλά εσείς οι γονείς, οπού είστενε η µηλιά, να γίνωνται και τα µήλα γλυκά»2.
Η διαµόρφωση του όλου ψυχολογικού κλίµατος της οικογένειας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά
την όλη παιδευτική ατµόσφαιρα της οικογένειας. Στα πρώτα κυρίως χρόνια της ζωής του παιδιού, η
διαδικασία µάθησης και κοινωνικοποίησής του, συντελείται µέσα στην ατµόσφαιρα της
παιδαγωγικής σχέσης του µε τους γονείς του. Οι ενισχύσεις των γονέων καθορίζουν σχεδόν
αποκλειστικά τη µάθησή του, γιατί η επιθυµητή συµπεριφορά του παιδιού ενισχύεται θετικά µε την
εκδήλωση της αγάπης των γονέων, η ανεπιθύµητη ενισχύεται αρνητικά µε την προσωρινή στέρηση
αγάπης. Εξάλλου έχοντας ως πρότυπα συµπεριφοράς τους γονείς και ταυτιζόµενο µε αυτούς, το
παιδί οικειοποιείται ολόκληρο το σύστηµα αξιών της οικογένειας. Η προσωπικότητα των γονέων µε
τις παιδαγωγικές τους αρχές που δρουν, ασυνείδητα ή ενσυνείδητα, η στάση τους απέναντι σε
διάφορα καθηµερινά θέµατα, οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και κοινωνικές αρχές επηρεάζουν
την όλη εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Γι’ αυτό υπεύθυνοι για τη θετική ή αρνητική
συµπεριφορά των παιδιών τους, είναι οι γονείς: «Όσες αµαρτίες κάνουν τα παιδιά σου αναφέρονται
εις την ψυχήν σου» και «όσα παιδιά και αν κάµης, τόσα χρέγια χρεωστάς. Και δεν ακούεις οπού
λέγουν τα παιδιά σου: ανάθεµα τον πατέρα οπού σε έσπερνε; Εγώ αγροικώ πολλούς οπού το
λέγουν»3. Και σε άλλη ∆ιδαχή αναφέρει: «Εκείνοι οπού έχουν παιδιά είναι σκλάβοι και κατά την
ψυχήν και κατά το σώµα»4.
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Ο Πατροκοσµάς, ως άριστος παιδαγωγός και ψυχολόγος, βοηθά τον αδιαφώτιστο αγροτικό
πληθυσµό στην απόκτηση ψυχοπαιδαγωγικών αρχών και γνώσεων. Σηµαντικός ψυχολογικός
παράγοντας, που βοηθά αποτελεσµατικά στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού, είναι η στάση των γονέων
απέναντί του. Η στοργή και η αγάπη των γονέων προς το παιδί δεν πρέπει να είναι υπερβολική, που
θα εκδηλώνεται ως υπερπροστασία, ούτε απορριπτική µε ιδιαίτερη προτίµηση των γονέων στο ένα ή
το άλλο φύλο, ιδίως του πατέρα στο
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 188.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 188 - 189.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 213.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 157.

αγόρι και περιφρόνηση των κοριτσιών και της γυναίκας, που είχε την ατυχία να γεννήσει κορίτσι:
«Καθώς ο Ιωακείµ και η Άννα δεν επροτίµησαν το αρσενικόν από το θηλυ-κόν, έτσι και η ευγένειά
σας να µην προτιµάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διατί όλα πλάσµατα του Θεού είναι»1.
Με αυτό το παράδειγµα του αγίου ζευγαριού προσπαθεί να βοηθήσει τους απαίδευτους αδελφούς
του, που δηµιουργούσαν προβλήµατα στα σπίτια τους και στα παιδιά τους, έχοντας προτίµηση στα
αρσενικά παιδιά.
Οι καλές σχέσεις του ανδρογύνου επηρεάζουν την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και τους
εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ιδανικά πρότυπα ζωής και συµπεριφοράς. Στο
σπίτι πρέπει να επικρατεί η αγάπη, η στοργή, η ηρεµία, που θα εξασφαλίσουν στο παιδί το
κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί κανονικά. Η στάση του µεγάλου ∆ιδάχου και Παιδαγωγού
είναι απίστευτη και επαναστατική για έναν κληρικό. Η οικογένεια της ‘‘καθ’ ηµάς Ανατολής’’ είναι
ιερός θεσµός, το θεµέλιο της κοινωνίας και η συνέχεια της παραδόσεως του λαού µας. Τονίζει
ιδιαίτερα το ρόλο της µάνας για την αγωγή των παιδιών. «Καµιά άλλη σχέση αγωγής δεν είναι τόσο
γόνιµη, δεν ασκεί τόσο βαθιά επίδραση, όσο η αγωγή των παιδιών από τη µάνα. Αυτή είναι η κατ’
εξοχήν παιδαγωγός»2. Η µάνα είναι το κέντρο της οικογενειακής εστίας, το πνεύµα της διαποτίζει τα
έµψυχα και εµψυχώνει τα άψυχα. Είναι ο προστάτης του Έθνους, ο φύλακας των αξιών και των
αγαθών του πολιτισµού. Αυτή διατηρεί την παράδοση, την εξευγενίζει, την αυξάνει και την
παραδίδει από γενιά σε γενιά. Η µάνα «δίνει τη συνέχεια στο ρεύµα της ζωής, στο αίµα και στην
κληρονοµία των προγόνων, στα ήθη και στα έθιµα, σε όλα τα αγαθά του πολιτισµού»3. Όλα αυτά
ανασταίνονται από γενιά σε γενιά, γίνονται το πεπρωµένο του λαού. Από το στόµα της δέχεται το
παιδί όλο το θησαυρό των πνευµατικών και ψυχικών αξιών. Και οι δύο γονείς, ιδιαίτερα η µάνα, θα
εµφυτεύσει στο παιδί αξίες πνευµατικές και ανώτερες, που θα του διαµορφώσουν µια
προσωπικότητα θρησκευτική και ηθική. Αυτή θα οδηγήσει το παιδί στην εκκλησία, θα το κατηχήσει
στη θρησκεία των πατέρων του και στη θρησκευτική ζωή του τόπου του.
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Η θερµή και εγκάρδια ατµόσφαιρα που δηµιουργεί η µητέρα στο σπίτι, αποτελεί την πιο ευνοϊκή
προϋπόθεση για την καλλιέργεια των ηθικών και πνευµατικών αξιών στο παιδί: «Πάλιν εσύ,
γυναίκα, έχεις περισσότερον χρέος από τον άνδρα να ανατρέφης τα παιδιά σου και να τα νουθετάς
εις τα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώνεται ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 186.
2. Ι. Ξυροτύρης, Μάνα και αγωγή, ό. π. σελ. 7.
3. Ι. Ξυροτύρης, Μάνα και αγωγή, ό. π. σελ. 35.

το ταχύ από τον ύπνον και ευθύς σου γυρεύη ψωµί, εσύ µη του δώσης, αλλά έπαρέ το και πήγαινέ το
εις την εικόνα του Χριστού και ειπέ του: Εγώ, παιδί µου, ψωµί δεν έχω, ο Χριστός µας έχει. Έλα,
κάµε τον σταυρόν σου να τον προσκυνήσωµεν και να τον παρακαλέσωµεν να µας δώση. Και έτσι
συνηθίζει το παιδί από µικρόν εις το καλόν»1. Είναι το ‘‘έθος’’ του Αριστοτέλη, που πίστευε ότι οι
διανοητικές αρετές προέρχονται από τη διδασκαλία, οι ηθικές αρετές από τη συνήθεια ‘‘έθος’’. Έργο
της µάνας είναι να καλλιεργεί στο παιδί καλές συνήθειες. Έτσι το παιδί θα βρίσκει ευχαρίστη-ση
εκτελώντας καλές πράξεις2. «Ούτ’ άρα φύσει ούτε παρά φύσιν εγγίνονται αι αρεταί, αλλά πεφυκόσι
µεν ηµίν δέξασθαι αυτάς, τελειουµένοις δε δια του έθους»3. Το παιδί θα συνηθίσει από µικρό στην
ευγνωµοσύνη και ευχαριστία για τα αγαθά του Θεού, στην αναγνώριση του κόπου των γονέων του,
γενικά στην απόκτηση αρετών, που θα καλλιεργηθούν από τη µάνα µε το ‘‘έθος’’, τη συνήθεια. Σ’
αυτό το σηµείο θυµούµαστε και τα λόγια
του Άµλετ του Σαίξπηρ4, προς τη µητέρα του για το ‘‘δαίµονα των έξεων’’, τη δύναµη της
συνήθειας.
Η σχέση της µάνας και του παιδιού είναι η πιο στενή, που µπορεί να υπάρξει. Ίσως, επειδή δίνει
το αίµα της ή γιατί θέτει σε κίνδυνο ακόµα και την ίδια τη ζωή της. Είναι ιδιαίτερη η ψυχική της
σχέση µε το παιδί, η προνοµιακή επαφή της µ’ αυτό. Αυτός ο φυσικός και βιολογικός δεσµός της
µάνας και του παιδιού προσφέρει τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις και είναι το πιο κατάλληλο έδαφος
τόσο για την πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού, όσο και για την ψυχική αγωγή του. Αυτό το στενό
δεσµό τον γνωρίζει ο Πατροκο-___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 170.
2. Bertrand Russel, Σωκράτης - Πλάτων και Αριστοτέλης, Μετάφρ. - Σηµειώσεις Αιµ. Χουρµούζιος, εκδ. Ι.
Αρσενίδη, Αθήνα χχ σελ. 306.
3. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια Β΄, (1103 a, 23 - 25), εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1993, τόµος 7ος, σελ. 102.
4. Σαίξπηρ, Άµλετ, κατά τη µετάφραση του Βασ. Ρώτα, Bertrand Russel, Σωκράτης - Πλάτων και
Αριστοτέλης, ό. π. σελ. 306.
«Πάρε, αν δεν έχεις, αρετή µε το στανιό.
Το τέρας η συνήθεια που όλες τρώει τις αισθήσεις,
ο δαίµονας των έξεων, ειν’ άγγελος σε τούτο,
πως για να βγούνε κ’ οι καλές κι ωραίες πράξεις
όµοια τους δίνει φράκο ή µια στολή κατάλληλη
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που τους καλόρχεται»

σµάς και µιλάει για την αγάπη της µάνας την τέλεια, που είναι το παν για των παιδιών της την
ανάπτυξη και την οµαλή κοινωνική προσαρµογή: «H αγάπη, αδελφοί µου, έχει δύο ιδιώµατα, ένα να
δυναµώνη τον άνθρωπον εις τα καλά και άλλο να τον νεκρώνη εις τα κακά. Στοχασθήτε: Είναι µία
µητέρα και έχει το παιδί της. Παίρνει ψωµί να φάγη, κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλησµονά το ψωµί
δια να το παρηγορήση. Από τι παρακινείται η µητέρα; Από την αγάπην οπού έχει εις το παιδί της.
Νυστάζει η µητέρα και θέλει να κοιµηθή. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλησµονά τον ύπνον δια να το
παρηγορήση. Από τι παρακινείται; Από την αγάπην. Είναι άρρωστη η µητέρα, κλαίει το παιδί της.
Ευθύς αλησµονά την αρρωστίαν δια να παρηγορήση το παιδίτης. Από τι παρακινείται; Από την
αγάπην»1. Σε µια τέτοια ατµόσφαιρα µεγαλώνοντας το παιδί και έχοντας πρότυπο της µάνας την
αγάπη και τη στοργή, αναπτύσσεται συναι-σθηµατικά και µαθαίνει τους σωστούς ρόλους και
τρόπους, που θα το βοηθήσουν αργότερα στην κοινωνία και στη δική του οικογένεια.
Ο Άγιος τονίζοντας το ρόλο της µάνας µέσα στο σπίτι και γνωρίζοντας τα πολλαπλά της
καθήκοντα στην οικογένεια, συµβουλεύει τους άνδρες να τις αγαπούν και τους θυµίζει τα
προβλήµατα, που εκείνες αντιµετωπίζουν, συνήθως µόνες, για την ανατροφή των παιδιών, την τάξη
και τη ζωή της οικογένειας: «Oι άνδρες όσον ηµπορείτε να έχετε την αγάπην µε τες γυναίκες σας.
∆εν βλέπετε πόσους πειρασµούς έχουν οι ευλογηµένες µε τα παιδιά τους, µε το σπίτι, µε το ένα, µε
το άλλο;»2 Η µάνα είναι η καρδιά της οικογένειας, και συγχρόνως µε τα πολλά καθήκοντά της είναι
ο µεγαλύτερος και καλύτερος παιδαγωγός του παιδιού. Θέτει τα βασικά θεµέλια κάθε µελλοντικής
αγωγής, ετοιµάζει το παιδί για την ανθρώπινη αποστολή του. Η µάνα δίνεται στο παιδί και αυτό το
δόσιµο δεν είναι υπολογισµός, αλλά ψυχική ανάγκη.
Η οικογενειακή αγωγή στο σύνολό της, το κλίµα που διαµορφώνεται από τη στάση και
συµπεριφορά των γονέων και από την ηρεµία και γαλήνη του σπιτιού, εξαρτάται η συναισθηµατική
και κοινωνική ωρίµανση των παιδιών, που στη δύσκολη εποχή του Πατροκοσµά, ήταν απαραίτητη η
ταχεία και αποτελεσµατική εκµάθηση των ρόλων, που θα έκαναν αυτά τα παιδιά άξια, να πάρουν
στα χέρια τους τα ηνία που θα οδηγούσαν το Έθνος στην ελευθερία. Στους κόλπους αυτών των
οικογενειών θα διαµορφωνόταν οι δυνατές προσωπικότητες, που θα έπαιρναν τα όπλα στο χέρι και
θα έδιωχναν τον αδηφάγο τύραννο και κατακτητή. Από αυτά τα παιδιά και από τις εµπειρίες, που θα
αποκτήσουν στο ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή E΄, σελ. 265 - 266.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή E΄, σελ. 282.

οικογενειακό περιβάλλον, θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό η µεταγενέστερη κοινωνική τους
συµπεριφορά και η εν γένει στάση τους απέναντι σ’ ένα σύνολο κοινωνικό, σ’ ένα Γένος υπόδουλο,
που θα ζητήσει από αυτά αγώνα και θυσίες για την ελευθερία του.
Μετά την οικογένεια, ο σηµαντικότερος φορέας συστηµατικής αγωγής και µορφώσε ως, που
έχει ως κύριο σκοπό την προπαρασκευή των νέων ανθρώπων για τη ζωή και την οµαλή ένταξή τους
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στην ευρύτερη κοινωνία, είναι το Σχολείο. Είναι ο κοινωνικός θεσµός, που ασκεί την απαιτούµενη
αγωγή στα νέα άτοµα µε τρόπο συστηµατικό και τη βοήθεια ψυχοπαιδαγωγικών µεθόδων,
αναλυτικών προγραµµάτων, σχολικής νοµοθεσίας, για να µπορέσει το παιδί να αναπτύξει την
ατοµικότητα και κοινωνικότητά του, να εξελιχθεί αρµονικά η όλη ψυχοσωµατική του υπόσταση. Ο
µεγάλος διδάσκαλος και παιδαγωγός Κοσµάς, γνώριζε πολύ καλά την επίδραση του Σχολείου και
της Παιδείας στα σκλαβωµένα ελληνόπουλα, που έπρεπε να αποκτήσουν τη σωστή µόρφωση και να
κοινωνικοποιηθούν στη δύσκολη κοινωνία που ζούσαν.
Ο Πατροκοσµάς υπήρξε απόστολος της γνήσιας Παιδείας, που απέβλεπε στην αναγέννηση του
Έθνους, που ανταποκρινόταν στις άµεσες ανάγκες του δούλου Γένους. Με το σύστηµα εργασίας και
την οργάνωσή του, µε το περιεχόµενο και τους στόχους της Παιδείας, µε τη στενή σχέση και
ανταλλαγή απόψεων δασκάλου και µαθητών, ιδιαιτέρως µε τις απαραίτητες γνώσεις που το Σχολείο
προσφέρει, το ελληνόπουλο του 18ου αιώνα ανδρώνεται, ωριµάζει και ετοιµάζεται για τον ξεσηκωµό
του Γένους.
Τα µορφωτικά αγαθά που έπρεπε να πάρει το σκλαβωµένο ελληνόπουλο στο Σχολείο ήταν αξίες
και αρχές θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές. Το Σχολείο καλλιεργεί το ιδανικό της
ελευθερίας. Για να σταθεί όµως η έννοια της ελευθερίας θα πρέπει παράλληλα να καλλιεργηθεί η
έννοια της ευθύνης. Η ανάπτυξη αυτή του συναισθήµατος της ευθύνης θα πρέπει να είναι από τις
βασικότερες απαιτήσεις και πρωταρχικές προσπάθειες του Σχολείου. Το Σχολείο µεταβιβάζει τα
πολιτιστικά στοιχεία στη νέα γενιά. Και η νέα γενιά των χρόνων του Πατροκοσµά είχε ανάγκη από
την Παράδοση του Έθνους µας, που είναι δεµένη µε την ύπαρξή µας, αλλά που οι δύσκολοι καιροί
δεν την έκαναν γνωστή. Έπρεπε, λοιπόν, τα παιδιά να µάθουν την πίστη στο Θεό και τα πεπρωµένα
της Φυλής, τον ενθουσιασµό και την εθνική υπερηφάνεια, για να αναπτερωθεί η πίστη και να
ενισχυθεί το εθνικό φρόνηµα, ώστε οι ‘‘νυν’’ µαθητές να γίνουν οι αυριανοί αγωνιστές, που θα
ελευθερώσουν το Γένος και θα συνεχίσουν την παράδοσή του.
Το Σχολείο είναι που θα ανοίξει τον ορίζοντα του νου, θα καλλιεργήσει την ψυχή, θα
ισχυροποιήσει τις αξίες και θα τις πραγµατώσει. Πάσχιζε ο Άγιος, προκειµένου να πείσει τους
αµόρφωτους ραγιάδες ότι ήταν «καλύτερα να έχης εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να
έχης βρύσες και ποταµούς, διατί η βρύσις ποτίζει το σώµα, το δε σχολείον ποτίζει την
ψυχήν»1.Tόνιζε τις συνέπειες της αµάθειας σ’ αυτούς και τα παιδιά τους: «∆ε βλέπετε πως αγρίεψε
το Γένος µας από την αµάθειαν και εγινήκαµεν ωσάν τα θηρία;»2. Στο Σχολείο θα µάθει ο νέος
άνθρωπος ότι δεν είναι µόνος του, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι, και όλοι µαζί θα αγωνιστούν για το
καλό του συνόλου, της κοινωνίας, του Έθνους. Γι’ αυτό συνιστά στους γονείς, όπου βρεθεί να
συστήσουν «ανυπερθέτως σχολείον ελληνικόν, δι’ ου θα γνωρίσωσι τα τέκνα υµών, όσα υµείς
αγνοείτε»3 .

94
Ο Πατροκοσµάς, έχοντας πιστέψει ο ίδιος στο αγαθό της µορφώσεως, µε την ίδρυση των
Σχολείων, που συµβουλεύει και επιτελεί, εµπιστεύεται στο δάσκαλο τα παιδιά, το µέλλον του
Γένους. Ανάλογα µε τις συνθήκες του κάθε τόπου, τις ανάγκες των µαθητών, τα διαφέροντά τους, ο
δάσκαλος θα οργανώσει τα µαθήµατα, θα κάνει τους κατάλληλους συσχετισµούς µεταξύ τους, θα
προσεγγίσει και θα αξιοποιήσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι δάσκαλοι του σκλαβωµένου Γένους,
για να διδάξουν σωστά και αποτελεσµατικά και να µεταδώσουν γόνιµα τα αγαθά της Παιδείας,
πρέπει να πιστεύουν στο Θεό και να είναι διπλά φωτισµένοι µε την πίστη και τα γράµµατα.
«Χωρίς το σχολείον περιπατούµεν εις το σκότος»4, ήταν το ‘‘πιστεύω’’ του Αγίου. Η συχνή
επανάληψη των ίδιων φράσεων και των ιδίων νοηµάτων στους διάφορους τόπους που πήγαινε,
υποδηλώνουν την εµµονή του Πατροκοσµά στη µεγάλη ανάγκη στροφής της προσοχής όλων προς
το Σχολείο, για την εθνική και εκπολιτιστική διαδροµή της φυλής µας, ιδιαίτερα σε κείνους τους
δύσκολους καιρούς5. Γιατί το θέµα της Παιδείας του Έθνους ήταν το πιο σηµαντικό και το πιο
καίριο, που θα έπρεπε να απασχολήσει όλους. ∆ιαβεβαιώνει τους ακροατές µε τη ∆ιδαχή του, πως
το σχολείο φωτίζει και βοηθά τον άνθρωπο, «δια τούτο πρέπει να στερεώνετε σχολεία ελληνικά να
φωτίζονται οι άνθρωποι. ∆ιότι διαβάζοντας τα ελληνικά τα ηύρα οπού λαµπρύνουν και φωτίζουν
τον νουν του µαθητού ανθρώπου και καθώς φωτίζει ο ήλιος την γη, όταν είναι ξαστεριά, και
βλέπουν τα µάτια µακριά έτσι βλέπει και ο νους τα µέλλοντα. Απεικάζουν όλα τα καλά και τα κακά,
φυλάγοντας από κάθε λογής κακόν και αµαρτίαν... Τα πάντα από
____________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 267.
3. Χρισ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, α΄ έκδ. Αθήνα 1860,
σελ. 48.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
5. ∆. Μασούρης, Η Ελληνοχριστιανική παιδεία στις ∆ιδαχές του Κοσµά του Αιτωλού, περ.
«Ελληνοχριστιανική αγωγή», ∆εκέµβ. 1997, σελ. 308.

το σχολείον τα µανθάνοµεν»1. Το σχολείο, για τον Άγιο της Παιδείας, ήταν το φυτώριο που θα
καλλιεργούσε την εθνική συνείδηση των ελληνοπαίδων, θα τους µάθαινε την ιστορία τους και θα
τους δηµιουργούσε όλες τις προϋποθέσεις, για να αγωνιστούν και να επαναφέρουν στον τόπο τους
το αγαθό της ελευθερίας που τους στέρησε ο κατακτητής τόσα χρόνια.
Βασικός παράγοντας αγωγής του ανθρώπου στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι η
Εκκλησία, ‘‘το µέγιστον διδασκαλείον και παιδευτήριον’’, κατά τον Ιωάννη το Χρυσόστοµο, που
έχει ως αποστολή της την ‘‘εν Χριστώ’’ λύτρωση της ανθρώπινης ψυχής. Απευθύνει το λυτρωτικό
της µήνυµα και διδάσκει τα αιωνίας αξίας θεία διδάγµατά της σε όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα
στους νέους. Μέσα στο χώρο της όλης θρησκευτικής κοινότητας, η Εκκλησία ασκεί µεγάλη
παιδευτική επίδραση στις ψυχές των πιστών µε τη διδασκαλία της και τις λατρευτικές της ευκαιρίες.
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Μεταδίδει στα µέλη της αντιλήψεις και γνώσεις θρησκευτικού, ηθικού και κοινωνικού περιεχοµένου
και σε συνεργασία µε το Σχολείο και την Οικογένεια, επιτυγχάνει τη µύησή τους στη θρησκευτική
πίστη και ζωή. Με τη θρησκευτική και ηθική αγωγή επέρχεται η ανάπτυξη του θρησκευτικού
συναισθήµατος των µελών της κοινωνίας, η ωρίµανση του ψυχικού τους κόσµου και η
µορφοποίηση και καλλιέργεια του χαρακτήρα τους. Ιδιαίτερα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, η
συµβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην πνευµατική αναγέννηση του υπόδουλου Ελληνισµού ήταν
τεράστια. Ήταν ο µοναδικός φορέας της εθνικής µας Παραδόσεως και Παιδείας2.
Την εποχή αυτή η Ορθοδοξία ανέλαβε τη µεγαλύτερη ευθύνη της άµυνας του Ελληνισµού.
«Απόχτησε τεράστιο µέγεθος, γιατί ταυτίστηκε µε την ύπαρξη της Ελλάδας και του Ελληνισµού.
Όλα τα αξιολογικά φαινόµενα της πνευµατικής ζωής, η θρησκεία, η ποίηση, η ζωγραφική, η
αρχιτεκτονική, η µουσική ακόµα και όλες οι επιστήµες συγκεντρώνονται γύρω από την Ορθοδοξία.
Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία είχε γίνει το µεγάλο, απόρθητο για τον κατακτητή, οχυρό του
Ελληνισµού. Μέσα στις εκκλησίες συντελέστηκε η συναίρεση της πατρίδας και της θρησκείας σε
βαθµό που ο καλός χριστιανός να προϋποθέτει τον καλό Έλληνα»3.
Ο Άγιος Κοσµάς, απόστολος και κληρικός αυτής της Εκκλησίας, γνώριζε πολύ καλά τον
παιδευτικό της ρόλο και πόσο επηρέαζε τους υποδούλους. Η Εκκλησία ήταν η µάνα,
____________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 409.
2. Γ. Κρουσταλάκης, ∆ιαπαιδαγώγηση, πορεία ζωής, ό. π. σελ. 102 - 103.
3. Χρ. Τζούλης, Ηρωϊκός κόσµος, ∆οκίµια, τυπ. Ν. Μάγγου, Αθήνα 1966, σελ. 85 και 87.

η τροφός, το σχολείο, το δικαστήριο, η πολιτεία, τα πάντα, αφού οι εκπρόσωποί της φρό- ντιζαν για
όλες τις ανάγκες και τα προβλήµατα των ανθρώπων. Η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας βοηθά στη
σύσφιξη των δεσµών των µελών της κοινότητας και στην κοινωνικοποίησή τους και ο Άγιος
αποβλέπει, όχι µόνο στο κήρυγµα και τη διδαχή, αλλά τονίζει και πραγµατοποιεί λατρευτικές
ευκαιρίες, που είναι η ουσία της Ορθοδοξίας αφενός και ευκαιρία ενότητας των µελών της
κοινότητας αφετέρου. «Να συµµαζωχθήτε εις τες οχτώ ώρες να διαβάσωµεν τον εσπερινόν µας, να
ειπούµεν και µίαν παράκλησιν, να βάλωµεν την ∆έσποινά µας την Θεοτόκον µεσίτριαν να
µεσιτεύση εις τον Χριστόν»1, συµβουλεύει ο Πατροκοσµάς και σε άλλη ∆ιδαχή του προτρέπει τους
χριστιανούς: «Να µάθετε όλοι σας το «Άγγελος Πρωτοστάτης», άνδρες και γυναίκες, παιδιά και
κορίτσια να το λέγετε εις την προσευχήν σας», ενώ στο τέλος τελεί και την ακολουθία της
αρτοκλασίας:
• «Έχετε ψωµί, σιτάρι και νερό να παρακαλέσωµεν τον Χριστόν να τα ευλογήση;
• Έχοµεν.
• Του Κυρίου δεηθώµεν. Κύριε, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ (και λέγει την ευχήν των Πέντε
Άρτων)»2.
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Σε άλλη ∆ιδαχή προτρέπει τους πιστούς: «Να βάνητε τους ιερείς να λειτουργούν εις την εκκλησίαν
κάθε ηµέραν, δια να ευλογήται η χώρα σας και να συγχωρούνται τα αµαρτήµατά σας»3.
Αυτό το θείο καθίδρυµα, η Εκκλησία, που επιτελούσε τόσες λειτουργίες µε τους εκπροσώπους
της, έπρεπε να λειτουργεί άψογα και ανθρωπίνως. Γι’ αυτό, πρώτιστο µέληµα του Αγίου είναι να
βοηθήσει και να µορφώσει τους ιερείς, που θα αναµορφώσουν την κοινωνία. Βαθύς γνώστης της
Ορθοδόξου Παραδόσεως και του παιδευτικού ρόλου του ιερέα, του δίνει γραµµές για να είναι ένα
σωστό πρότυπο για τη µικρή κοινωνία του τόπου του, αφού η παρουσία του είναι καταλυτική για το
ποίµνιό του: «Και οι ιερείς πρέπει να µην πεισµώνουσι, να µη δέχωνται κατάκρισιν, να µη βάνουσι
σκάνδαλα, να µη γίνωνται µάρτυρες εις κάθε πράγµα, γκοτζαµπάσηδες, να µη γίνωνται
καπεταναραίοι, να µη γίνωνται χασάπηδες, να µη γίνωνται πραµατευτάδες, να µη γίνωνται κοµιρικα
ραίοι, διότι αυτοί παρακαλούν δια τας ψυχάς σας... να είναι ταπεινοί, φρόνιµοι, να
__________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 206.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 288.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. ∆ιδαχή Η΄, σελ. 411.

µην αφορίζουν, να µην οργίζωνται, να µην καταρίζωνται, να µην έχουν έχθραν, να µη µεθούσι, να
είναι λαµπροί ωσάν ακτίνες του ηλίου»1.
Επίσης, βασικός παράγοντας αγωγής είναι το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, που ασκεί
συνεχώς «παιδευτικές επιδράσεις στα άτοµα, συνήθως ασυνείδητα και χωρίς σύστηµα, αλλά
αβίαστα και φυσικά»2. Το άτοµο µε τη σειρά του ασκεί τις δικές του επιδράσεις στα άλλα άτοµα και
έτσι µέσα στην κοινωνία υπάρχει µια αλληλεπίδραση, µια τάση των ατόµων για κοινωνική
προσαρµογή και µίµηση. Το παιδί µέσα στο κοινωνικό σύνολο, χάρη στην επικοινωνία µε τους
άλλους ανθρώπους µαθαίνει τη γλώσσα της, τα ήθη και έθιµά της, τους τρόπους σκέψης και
συµπεριφοράς της, τις αντιλήψεις, τις ιδέες, τις αξίες και τα ιδανικά της, την πολιτιστική πείρα των
προηγούµενων γενεών. Από το πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας εξαρτάται η
ποιότητα των παιδευτικών επιδράσεων, που ασκείται επάνω στα άτοµα. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά
ο Άγιος Κοσµάς, γι’ αυτό προσπαθεί να µορφώσει το κοινωνικό σύνολο κατάλληλα, ώστε να γίνει ο
καλύτερος δάσκαλος για τη νέα γενιά. Οι ∆ιδαχές του αυτό το σκοπό έχουν. Συµβουλεύει, ελέγχει,
επιτιµά όλα τα κοινωνικά σύνολα και τους κοινωνικούς φορείς.
Η κοινωνία ως πολιτεία παρουσιάζεται µε ένα έργο διοικητικό, πολιτιστικό, µορφωτικό, που
επιδρά ποικιλοτρόπως στα άτοµα. Ο Πατροκοσµάς είχε πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της
σύγχρονής του κοινωνίας. Η πατρίδα υπόδουλη, ξένοι κατακτητές µε απαιτήσεις, συµφέροντα,
εκµετάλλευση, προπαγάνδα. Τα προνόµια και οι ελευθερίες είναι στη διάθεση του κατακτητή,
εκείνος αποφασίζει για όλα και ο Άγιος πρέπει να κάνει το έργο του και να διδάξει το λαό µε το λόγο
του και το παράδειγµά του. Γι’ αυτό, η συµπεριφορά του απέναντι στην έννοµη τάξη της εποχής του
ήταν µεθοδευµένη και προσεκτική, προκειµένου να συνεχίσει το έργο του. Όταν επρόκειτο για τους

97
κατακτητές, ζητούσε την άδεια να διδάξει µέσω τρίτων. Απευθυνόµενος προς την τουρκική εξουσία
στέλνει µε ακολούθους του την ακόλουθη Επιστολή στον Κατή:
«Ενδοξότατε, σοφώτατε και πολυχρονεµένε αφέντη Κατή,
σε ασπάζοµαι και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την σωµατικήν και ψυχικήν σου υγείαν και
ευτυχίαν.
Εγώ, αφέντη µου, ως χριστιανός και ανάξιος δούλος του Αγίου Θεού και ρα- γιάς του βασιλέως
µου Σουλτάν Χαµήτ, προσταζόµενος υπό Πατριαρχών και αρχιε- ρέων µου, περιπατώ και διδάσκω
τους χριστιανούς να φυλάγωσι τας εντολάς του ___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. ∆ιδαχή Η΄, σελ. 412.
2. Γ. Κρουσταλάκης, ∆ιαπαιδαγώγηση, πορεία ζωής, ό. π. σελ. 84.

Θεού και να πείθωνται εις τας κατά Θεόν βασιλικάς προσταγάς. Πλησιάζοντας δε εδώ εις την
επικράτειάν σου, µου εφάνη εύλογον να σας προσκυνήσω µε το παρόν µου ταπεινό γράµµα, και αν
ο ορισµός σας, να περιπατήσω την επικράτειάν σας. Προσµένω µε τον ορισµόν σου.
Υγιαίνετε εν Κυρίω

∆ούλος ανάξιος

αψοθ΄ (1779)

Κοσµάς Ιεροµόναχος»1.

Η στάση του Πατροκοσµά σ’ αυτή την Επιστολή, είναι στάση ανάγκης και αναφοράς στην
κοσµική εξουσία, τη στιγµή που δεν έρχεται σε σύγκρουση µε το νόµο του Θεού. Κάνει εντύπωση η
φρόνησή του, χρησιµοποιώντας λέξεις και φράσεις που ‘‘άρεσαν’’ στους Τούρκους, αλλά που γι’
αυτόν είχαν διαφορετικό νόηµα. ‘‘∆ούλος’’ και ‘‘ραγιάς’’ για τους Τούρκους σήµαιναν υποταγή σ’
αυτούς, για τον Άγιο Κοσµά η υποταγή αναφερόταν στο Μεγάλο Βασιλέα των Ουρανών, τον Κύριο
των πάντων. Καιροί δύσκολοι, που έπρεπε να τα έχει φαινοµενικά καλά µε τον κατακτητή, για να
κάνει ανεµπόδιστα το έργο του. Γνωρίζει τη φιλοχρηµατία των κατακτητών, «άσπρα δώσ’ του και
καβαλλίκευσέ τον από το κεφάλι...»2 και συγχρόνως τους περιφρονεί: «...ήλθεν και ο αντίχριστος,
τον οποίον έχοµεν και εις το κεφάλι µας και δεν πρέπει να σας το ειπώ ότι τον ηξεύρετε...»3.
Η συµπεριφορά του Πατροκοσµά απέναντι στους άρχοντες της Πολιτείας δείχνει αφ ενός
σύνεση και διάκριση, ώστε να µπορεί να συνεχίσει απερίσπαστος τη ∆ιδαχή του, που ήταν το παν γι’
αυτόν, αφετέρου έδινε παράδειγµα στο λαό να δέχεται αυτούς, που ο Θεός έβαλε προσωρινά στην
εξουσία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα έκανε τα πάντα για να τους διώξει, όταν θα ερχόταν η
κατάλληλη στιγµή. Συνιστά στο λαό νοµιµοφροσύνη, όχι δουλικότητα. Εξάλλου αυτή η Πολιτεία,
ήταν ένας βασικός παράγοντας αγωγής των ελληνοπαίδων, που έπρεπε να µάθουν να ζουν αρµονικά,
εξωτερικά τουλάχιστον, µε το βάρβαρο κατακτητή, ώσπου να έλθει η ώρα του ξεσηκωµού. Με αυτή
τη στάση ο Άγιος εξασφάλιζε την άδεια και την ανοχή των κατακτητών, ώστε µε τη ∆ιδαχή και τις
λατρευτικές ευκαιρίες που δηµιουργούσε, να µπορεί να επιδρά αποτελεσµατικά και να επηρεάζει
αφάνταστα την ελληνική συνείδηση των υποδούλων.
__________________
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1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ, Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 429, επίσης Nomikos Vaporis, Father Kosmas the
Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, page 158.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 270.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ, Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. ∆ιδαχή ΣΤ΄, σελ 384.

Σηµαντικός παράγοντας αγωγής των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας κατά το δεύτερο ήµισυ του
18ου αιώνα, ήταν το κήρυγµα και η παρουσία του ίδιου του Πατροκοσµά στους τόπους που
περιόδευε. Ήταν οι σταυροί, που έστηνε στο διάβα του, τα κοµπολόγια και οι σταυροί, που µοίραζε
στους χριστιανούς. Ήταν η επίδραση, που ασκούσε στις µάζες, που τον άκουγαν και τον
ακολουθούσαν. Ήταν η απήχηση, που είχε ο λόγος του στις ψυχές, το επιβάλλον, που ασκούσε,
ώστε παρευθύς να εκτελείται κάθε του εντολή, γιατί κυριολεκτικά µάγευε όχι µόνο Έλληνες αλλά
και Τούρκους. Τόσο, που ο κατάσκοπος Μαµωνάς, όργανο των Βενετών, να γράφει κατάπληκτος:
«Η προσταγή του είναι επιβλητική εις όλους και οιανδήποτε πρότασιν και αν κάµη εκτελείται
παρευθύς, πράγµατα δηλαδή που προκαλούν κατάπληξιν...»1. Ήξερε να είναι Αρχηγός. Ο αρχηγός
ξέρει να κάνει τους άλλους να πειθαρχούν και συνάµα να τον αγαπούν. «Ο πραγµατικός αρχηγός δεν
είναι εκείνος που τον επιβάλλουν, είναι αυτός που επιβάλλεται µόνος του. Για να οδηγήσεις τους
άλλους πρέπει να τους προσφέρεις τον εαυτό σου, πρέπει να ξέσεις ν’ αφοσιώνεσαι σ’ αυτούς»2. Ο
Πατροκοσµάς, ο ‘‘κοντακιανός καλόγερος’’, που χρησιµοποιούσε το ‘‘σκαµνί’’ και ‘‘εις αυτό
αναβαίνωντας’’ δίδασκε τα πλήθη που, συναθροιζόταν να τον ακούσουν, δεν προσήλκυσε µε το
ανάστηµα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, αλλά µε την παρουσία του και την αποστολή του,
προπαντός, γιατί ήξερε να «παίρνει στους ώµους του το βάρος των άλλων. Ο αρχηγός δεν
προσδιορίζεται από τα εξωτερικά σηµάδια, αλλά από την κυρίαρχη αποστολή του»3. Και µόνο η
παρουσία του ήταν για τους ανθρώπους µια ώθηση να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, τις δυσκολίες
τους, τη στερηµένη ζωή τους.
«Κοίταζε το λαό κατάµατα, όλους κατάµατα, έναν - έναν, κι’ ύστερα άρχιζε το κήρυγµά του. Κι’
ήταν φορές, έτσι καθώς µιλούσε κι’ άπλωνε τα χέρια του, δεξόζερβα που ήταν ωσάν τον
Εσταυρωµένον απάνω στο σταυρό του, κι’ ήτανε µια τροµάρα για το λαό, ήτανε µια ψυχοταραχή
ανείπωτη, ένα κάτι που τους έπιανε όλους από την καρδιά και τους έσφιγγε... Κι’ από το ένα χωριό
στο άλλο τον ακολουθούσε πολύς λαός, και µαζεύτηκε έτσι κόσµος αµέτρητος που έτρεχε πίσω του,
διψώντας να τον ακούει και να τον βλέπει, άνδρες και γυναίκες και παιδιά... ήτανε κάτι αλλόκοτο,
κάτι πρωτόφαντο αυτό ___________________
1. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Ηπειρωτικά Χρονικά, έτος 15, Ιωάννινα 1940, σελ. 8 - 9,
επίσης Α. Ξανθοπούλου - Κυριακού, Ο Κοσµάς Αιτωλός και οι Βενετοί (1777 - 1779), εκδ. Π. Πουρνάρα,
Θεσ/νίκη 1984, σελ. 103.
2. G. Courtois, L’ Art d’ Etre Chef, Editions Fleurus, Paris, Η Τέχνη του Αρχηγού, µετ. Γ. Σχίζας, εκδ.
Κέντρου Τύπου δια την Νεότητα, έκδ. 2η, Αθήναι 1957, σελ. 10.
3. G. Courtois, L’ Art d’ Etre Chef, ό. π. σελ. 10.
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που γινότανε...» . Αυτό το ‘‘αλλόκοτο’’ και ‘‘πρωτόφαντο’’ ήταν η επίδραση του Πατροκοσµά, του
1

σηµαντικού παράγοντα αγωγής, που διαµόρφωνε τις συνειδήσεις του καιρού του και συντελούσε
στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων.
Η µεγάλη επιρροή, που ασκούσε ο Πατροκοσµάς, και οι παιδευτικές του προσπάθειες,
αποσκοπούσαν στην κοινωνικοποίηση των ελληνοπαίδων στα πολιτειακά δεδοµένα της εποχής του.
Η κοινωνική αγωγή που ασκούσε δεν απευθυνόταν µόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες, οι
οποίοι θα συνέχιζαν το έργο του και θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν τις διάφορες ικανότητες των
παιδιών τους. Ο Πατροκοσµάς, ο µεγάλος Παιδαγωγός και ∆ιδάχος, γνώριζε βέβαια ότι η
κοινωνικοποίηση των Ελληνοπαίδων της εποχής του δε θα συντελούνταν από τη µια µέρα στην
άλλη. Είναι µια διαδικασία, που διαρκεί όσο και η ζωή. Αρχίζει µε την εµφάνιση και καλλιέργεια
των βασικών ιδιοτήτων του ανθρώπου, κυρίως την ανάπτυξη του συναισθηµατικού και κοινωνικού
στοιχείου, ακολουθεί η οικειοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των πολιτιστικών αξιών, και
συνεχίζεται µε την εκµάθηση νέων µορφών συµπεριφοράς και νέων ρόλων. Αυτή την οικειοποίηση
πολιτιστικών, θρησκευτικών και εθνικών αξιών θέλει ο Πατροκοσµάς να βιώσουν τα Ελληνόπουλα,
για να διαµορφώσουν ηθική και εθνική συνείδηση, να αποκτήσουν εθνική ταυτότητα, που θα έχει
καθοριστική σηµασία για τις προοπτικές του Έθνους και την παραπέρα εξέλιξή του. Αυτή τη
‘‘γέννηση’’ του νέου ατόµου, που ο Rene Konig χαρακτήρισε ‘‘πολιτιστική γέννηση’’1, επιδιώκει ο
Άγιος για τα Ελληνόπουλα, την ελπίδα του δούλου Γένους, που καλούνται να το ελευθερώσουν,
αλλά και για τους ενήλικες που τον άκουγαν και που θα συνέχιζαν το έργο του στις ψυχές και στη
ζωή των παιδιών τους.

___________________
1. Θ. Πετσάλης - ∆ιοµήδης, Οι Μαυρόλυκοι, Το Χρονικό της Τουρκοκρατίας, εκδ. Βιβλιοπωλείο της
«Εστίας» Ι. ∆. Κολλάρου & Σίας Α.Ε. έκδ. Ζ΄, τόµος 3ος, σελ. 78 - 79.
2. Ι. Πυργιωτάκης, Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, περιοδ. Φιλόλογος, ∆εκέµβ. 1982, τόµος ΣΤ΄,
τεύχος 30, σελ. 270 - 271.

100

Γ΄ και ∆΄ περιοδεία του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού
(Από το βιβλίο του Επισκόπου Αυγ. Καντιώτη, Κοσµάς ο Αιτωλός, έκδοση Ορθοδόξου
Ιεραποστολικής Αδελφότητος ¨Ο Σταυρός¨, έκδ. Η΄, Αθήναι 1995)

2.5. ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΩΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ
(ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΧΗΣ ΤΟΥ)
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Η

διδασκαλία είναι ένα έργο τέχνης και γι’ αυτό πρέπει να διακρίνεται από ορισµένα

γνωρίσµατα, που χαρακτηρίζουν όλα τα καλλιτεχνήµατα. Ορίζεται από µια σειρά

κανόνων, νόµων δοµής και αρχές συνθέσεως, που τη διαχωρίζουν από τα άτεχνα κατασκευάσµατα.
Ο καλός διδάσκαλος πρέπει να εφαρµόζει τους κανόνες και τα χαρακτηριστικά της έντεχνης
διδασκαλίας.
Ο Άγιος των γραµµάτων της Τουρκοκρατίας, ο διδάσκαλος του Γένους και ο αναµορφωτής της
Παιδείας του υπόδουλου Ελληνισµού, ως µαθητής του Βούλγαρη στην Αθωνιάδα, φαίνεται ότι είχε
ακούσει τις διδακτικές θεωρίες1, που κυκλοφορούσαν στην εποχή του και γνώριζε πολύ καλά και
εφήρµοζε στη διδασκαλία του κανόνες και µεθόδους και σχήµατα, τα οποία έκαναν τη ∆ιδαχή του
ξεχωριστή, ή εφάρµοσε µεθόδους, που η ∆ιδακτική αργότερα θα ανακαλύψει, θα ονοµάσει και θα
προτείνει2. Επίσης η ∆ιδαχή του Πατροκοσµά είχε σκοπούς και στόχους, γνώριζε τις µαθησιακές
δυνατότητες των ακροατών του και προσπαθούσε να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσµατα για την
κατανόηση και την ενηµέρωση των διδασκοµένων επάνω σε ποικίλα θέµατα. Πριν προχωρήσουµε
στις διδακτικές αρχές και µεθόδους του Πατροκοσµά, ας δούµε τους σκοπούς της διδασκαλίας και
∆ιδαχής του, που δεν απευθυνόταν µόνο σε µικρούς µαθητές, αλλά, ως επί το πλείστον σε µεγάλους,
ώριµους ανθρώπους.
Ο σκοπός της διδασκαλίας είναι παιδαγωγικός και ανθρωποπλαστικός, αποβλέπων στην
ανίχνευση, ανάπτυξη και εµπέδωση των ψυχοσωµατικών ικανοτήτων του διδασκοµένου,
προκειµένου να αναδειχθεί ώριµος, άρτιος, ελεύθερος, ικανός, χρηστός και χρήσι
__________________
1. Κάνοντας µια σύντοµη θεώρηση του διδακτικού προβλήµατος, παρατηρούµε, ότι απασχόλησε µεγάλους
δασκάλους και παιδαγωγούς, που ο καθένας βοήθησε µε το δικό του τρόπο στην εξέλιξη και βελτίωσή
του. Οι Έρασµος, Rabelais, Bacon, Descartes, Montaigne, Κοµένιος, Locke, Fenelon, Rousseau, Pestalozzi, Frobel, Herbart, διατύπωσαν τις διδακτικές τους θεωρίες και έθεσαν τις βάσεις της παιδαγωγικής ως
επιστήµης.
2. Κ. Γεωργούλης, Γενική ∆ιδακτική, εκδ. ∆. Παπαδήµα, Αθήνα 1972, επίσης Ν. Εξαρχόπουλος, Γενική
∆ιδακτική, εκδ. οίκος Πέτρου ∆ηµητράκου, Αθήναι 1946, τόµοι Α΄ και Β΄, Αλέξ. Κοσµόπουλος, Στοιχεία
Γενικής ∆ιδακτικής και αξιολόγησης, εκδ. Ο.Ε.∆.Β. Αθήνα 1985.

σιµος πολίτης της πατρίδας1. Ο σκοπός εκφράζει το επιθυµητό αποτέλεσµα κάποιας διαδικασίας,
την έκβαση κάποιας προσπάθειας. Χαρακτηριστικά κριτήρια καταλληλότητας ενός παιδαγωγικού
σκοπού είναι η σαφήνεια του σκοπού και η δυνατότητα πραγµατοποιήσεώς του.
Ο σκοπός της διδασκαλίας του Πατροκοσµά ήταν συγκεκριµένος και σαφής, να συντελέσει
στην τόνωση του εθνικού φρονήµατος, στην ενεργοποίηση των ψυχικών ειδικά λειτουργιών των
υποδούλων, στην εξασφάλιση της ενεργητικής ετοιµότητας απέναντι στη γνώση πάνω σε όλα τα
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θέµατα, που µπορούσαν να τους απασχολήσουν και στις διάφορες προκλήσεις, που δηµιουργούσε η
φορτισµένη ατµόσφαιρα της εποχής. Ο σκοπός του είχε µακροπρόθεσµες επιδιώξεις και ήξερε τι
ακριβώς ήθελε να πετύχει. Η διδασκαλία έπρεπε να συντελέσει στη µόρφωση και παιδεία του
απαίδευτου ελληνικού λαού, που δεν είχε τη δυνατότητα να φοιτήσει σε Σχολές και Ελληνοµουσεία,
αλλά που θα µπορούσε εύκολα να πειστεί για την αναγκαιότητα των γραµµάτων και να συστήσει
«σχολείον ελληνικόν να µανθάνουν τα παιδιά γράµµατα». Η διδασκαλία έπρεπε να συντελέσει στην
ανάπτυξη και ολοκλήρωση µιας προσωπικότητας ελεύθερης, δυνατής, που θα τολµούσε να
αντισταθεί στον «αντίχριστο, τον οποίον έχουν εις το κεφάλι τους»2, τον Τούρκο κατακτητή, που
αφάνισε το Έθνος των Ελλήνων, γκρέµισε την ελπίδα, συνετέλεσε στον ψυχικό χαλασµό, στην
απενεργοποίηση, στη µείωση, στην έλλειψη της ηθικής αντοχής. «Ο Άγιος των σκλάβων αυτό τον
αφανισµό ήθελε να προλάβει, παλεύοντας για την αναζωογόνηση της ελπίδας, για το ριζοβόληµα
του ‘‘ποθούµενου’’ στην καρδιά και την ψυχή των σκλάβων»3.
Το Σχολείο δεν είναι αποκοµµένο από τις κοινωνικές καταστάσεις, αλλά, αντίθετα, αποσκοπεί
στη βελτίωση ή ανατροπή ορισµένων από αυτές, γι’ αυτό και η διδασκαλία του Πατροκοσµά δέθηκε
µε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας του 18ου αιώνα, βοηθώ- ντας τους διδασκοµένους στην
άσκηση δηµιουργικών ρόλων. Στόχος βασικός και σκοπός του να σταµατήσει τους εξισλαµισµούς,
να µορφώσει τους απαίδευτους ραγιάδες, να τους ‘‘συστήσει’’ Σχολεία, να τους µάθει να µιλάνε την
ελληνική γλώσσα, να τονώσει την ελπίδα, να αναπτερώσει το ηθικό, να ανυψώσει το θρησκευτικό
και εθνικό συναίσθηµα, να
___________________
1. Αλ. Κοσµόπουλος, Στοιχεία Γενικής ∆ιδακτικής και αξιολόγησης, ό. π. σελ. 31, επίσης Ευσ.
∆ηµητρόπουλος, Οι Παιδαγωγικοί σκοποί στο διδακτικό έργο, περ. Φιλόλογος 1981, τόµος Ε΄, τεύχος 25,
σελ. 433 - 434.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή ΣΤ΄, σελ. 384.
3. Χρ. Τζούλης, Το «ποθούµενο» στις ∆ιδαχές του Αγίου Κοσµά, Θέρµο 1997, σελ. 12.

ξυπνήσει την εθνική συνείδηση, να δώσει εθνικό περιεχόµενο στους κλέφτικους αγώνες, µε ένα
λόγο να προετοιµάσει την επανάσταση στις καρδιές. «Ολόκληρο το Έθνος στη διδασκαλία του
Αιτωλού βρίσκει τον καλύτερο εαυτό του»1, γιατί είναι αυτός, που εµπνέει στους αρµατολούς την
ιδέα της απελευθερώσεως και της καρτερίας, στους κλέφτες το ιδανικό να πολεµήσουν τον
κατακτητή, στους απλοϊκούς ξωµάχους ‘‘το ποθούµενο’’, σε όλους την αναγέννηση αυτού του
τόπου. «Και είναι βέβαιο πως αυτή η προεργασία που κάνει ο Κοσµάς γίνεται κατόπιν συνεργασίας
και προεγκρίσεως του Πατριαρχείου, δηλαδή του κύκλου εκείνου των προφιλικών αναγεννητών,
που προετοίµαζαν την επανάσταση»1.
Ο ψυχισµός του ανθρώπου είναι ένα σύνολο, που διαφοροποιείται και εξελίσσεται ολικά και
δυναµικά κάτω από την επίδραση διαφόρων ερεθισµάτων, εξωτερικών και εσωτερικών,
πνευµατικών και υλικών, βιολογικών και ψυχολογικών, ατοµικών και κοινωνικών. Εποµένως, η

103
διδασκαλία µπορεί να επιδράσει δυναµικά όχι µόνο σε κάποιο µέρος του ψυχισµού του
διδασκόµενου, αλλά πάνω σε όλη την προσωπικότητά του. Έχοντας υπόψη αυτή την
ψυχοπαιδαγωγική αρχή ο Πατροκοσµάς ‘‘επέβαλλε’’ δυναµικά τη ∆ιδαχή του στους ακροατές του,
ώστε να επηρεάσει την όλη προσωπικότητά τους µε την συνάσκηση όλων των ικανοτήτων τους και
το ‘‘ξύπνηµα’’ δυνάµεων εσωτερικών, συγκινησιακών. Ήθελε να ‘‘ξυπνήσει’’ κάθε περιοχή της
προσωπικότητας του µαθητή, τη γνωστική, συναισθηµατική, ψυχοκινητική και αντιληπτική.
Ιδιαίτερα απευθύνεται στη συναισθηµατική περιοχή, όπου το άτοµο συνειδητοποιεί και κατόπιν
αποδέχεται κάποιες αρχές, θέσεις, διαθέσεις, που θα στηρίξουν τις αξίες του και θα κατευθύνουν τη
συµπεριφορά του. Η παιδεία έρχεται απέξω για όλους µας, κατά την παραβολή του σπηλαίου και
των δεσµωτών του Πλάτωνα στην ‘‘Πολιτεία’’2. Ο δρόµος από το σκοτάδι προς το φως,
___________________
1. ∆ώρος Πολίτης, Οι Κοινωνικές ιδέες του Κοσµά του Αιτωλού, εκδ. της Χριστιανοσοσιαλιστικής
Βιβλιοθήκης του οργανισµού Νεοελληνικής αναγέννησης, Αθήνα χχ σελ 17.
2. Στην παραβολή η κυριαρχούσα έννοια είναι το σκοτάδι, η απαιδευσία. Μέσα το σκοτάδι είναι ο
φυλακισµένος, ο απαίδευτος άνθρωπος, έξω το φως. Η παιδεία είναι λύσις από των δεσµών και
µεταστροφή προς το φως, «ψυχής περιαγωγή εκ νυκτερινής τινος ηµέρας εις αληθινήν», (521 c). Όταν
λύνεται ο φυλακισµένος µέσα στο σπήλαιο της «Πολιτείας», σηκώνεται, γυρίζει το κεφάλι του, κάνει τα
πρώτα βήµατα και κοιτάζει έξω προς το φως. Η κάθε µια απ’ αυτές τις ενέργειες είναι συνδεδεµένη µε
πόνους, «πάντα δε ταύτα ποιών αλγοί», (515 c), διότι είναι τραχύς και ανηφορικός ο δρόµος της παιδείας
για κάθε άνθρωπο. Πλάτων, Πολιτεία ή περί δικαίου, Πολιτικός, Βιβλίο Ζ΄, (514 a - 521 c), εκδ. οίκος Ι.
Ζαχαρόπουλου, µετ. Ι. Γρυπάρη, Αθήναι 1954, σελ. 498 - 517.

όπως τον παριστάνει η εικόνα του σπηλαίου, συµβολίζει την ανάβαση του ανθρώπου από το
πνευµατικό σκοτάδι της αµάθειας προς το φως της παιδείας και γνώσεως. Αυτή την ανάβαση του
υπόδουλου ραγιά προς το φως της Παιδείας έβαλε σκοπό της ζωής του ο Πατροκοσµάς. Επίσης
γνώριζε ότι το πολύπλοκο και πολυδύναµο φαινόµενο της µάθησης υπάρχει µέσα στην ψυχή του
ανθρώπου, «ενούσαν εκάστου δύναµιν εν τη ψυχή»1 και είναι στοιχείο της καθηµερινής του ζωής.
Συντελείται δε σε µόνιµη και σταθερή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του, αρχίζοντας
ασυνείδητα µε τη γέννηση και συνεχίζοντας συνειδητά µέχρι το τέλος της ζωής, αφού κάθε
άνθρωπος διδάσκει και διδάσκεται µέσα και έξω από την οικογένεια, το Σχολείο, την κοινωνία.
Η διδασκαλία θεωρείται ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης διδασκάλου και διδασκοµένου,
αλλά και ερεθισµάτων του περιβάλλοντος. Ο δάσκαλος επιδρά µε την άσκηση του ρόλου του, µε
την έκφραση της προσωπικότητάς του και µε τις ικανότητες, που διαθέτει. Ο Πατροκοσµάς, ο
δάσκαλος ως άνθρωπος, ως πηγή της παιδείας είναι στην πρώτη γραµµή. Χαρακτηριστικό του η
αγάπη προς το µαθητή και ακροατή, η αγάπη αυτή, που «ιδρύει ηθική σχέση µεταξύ διδασκάλου και
µαθητή»2. Ο ρόλος του διδασκάλου Πατροκοσµά ήταν πολλαπλός και διέθεται τη δύναµη, που
του παρείχε το κύρος του. Γνώριζε την ψυχική ποιότητα του ακροατή και είχε τη δύναµη να
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προσαρµόζει το λόγο του. Η προσωπικότητά του ασκούσε µεγάλη επίδραση, «είναι πειστικώτατος
εις τας οµιλίας του και ως εκ τούτου κατώρθωνε να προσελκύη πάντοτε ολόγυρά του πολλάς
χιλιάδας ατόµων»3, γράφει ο Γενικός Προβλεπτής των Βενετών Giacomo Nani προς τον Πρίγκηπα
της Βενετίας και ο Σέργιος Μακραίος αναφέρει: «Συνέτρεχε πλήθος εκ των πόλεων και χωρίων όπου
αν η και επηκολούθουν αυτώ»4. Στις περιοδείες του τον ακολουθούσαν πλήθη, «υπελόγισα ότι ήσαν
τουλάχιστον 6000 τα άτοµα της ακολουθίας του»5 και «ο αριθµός των ατόµων, τα οποία πανταχόθεν
συρρέουν, ίνα τον ίδουν, είναι καταπληκτικός, ως επίσης και ο αριθµός των ακολουθούντων αυτόν
εις την περιοδείαν ανά τας διαφόρους κοι-__________________
1. Πλάτων, Πολιτεία ή περί δικαίου, Πολιτικός, Βιβλίο Ζ΄, (518 c), ό. π. σελ. 508.
2. Ι. Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος Εισαγωγή, ό. π. σελ. 45.
3. Αναφορά του Γενικού Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo Nani προς το ∆όγη της Βενετίας στις 19 Μαίου
1779 (ν. η.), Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 11, επίσης Α. Ξανθοπούλου
Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, εκδ. Π. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 1984, σελ 112.
4. Κ. Ν. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, εν Βενετία τύποις του Χρόνου 1872, τόµος Γ΄, σελ. 276.
5. Από το αντίγραφο της εκθέσεως του ∆ηµ. Μαµωνά προς τον Έκτακτο Προβλεπτή της Λευκάδας στις 26
Απριλίου του 1779 (π. η.), Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 8, επίσης Α.
Ξανθοπούλου Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 103.

νότητας»1, αναφέρει ο κατάσκοπος Μαµωνάς. Στις πόλεις που έµπαινε δηµιουργούσε ξεσηκωµό και
προκαλούσε ενθουσιασµό, όπως στην Πάργα, κατά την µαρτυρία του ∆ιοικη
τή της Benetto Pieri, που γράφει προς τον Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo Nani στην Κέρκυρα:
«Άµα ως επλησίασεν εις το προάστειον, ήρχισαν να σηµαίνουν όλοι οι κώδωνες των εκκλησιών των
εκτός και εντός του Φρουρίου ευρισκοµένων, και εξήλθον προς προϋπάντησίν του οι ιερείς
συνοδευόµενοι από πλήθος λαού, ήτοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά»2.
Είναι γνωστό στην Παιδαγωγική το διδακτικό τρίγωνο, που παρουσιάζει τους τρεις κύριους
παράγοντες που συµµετέχουν στη διδασκαλία, καθώς και τη µεταξύ τους σχέση. Ο µαθητής είναι
εκείνος που προσπαθεί να γνωρίσει και να κατακτήσει το µορφωτικό αγαθό, ενώ ο δάσκαλος
µεσολαβεί και προσφέρει στο µαθητή την απαραίτητη βοήθεια, παραµερίζοντας τα διάφορα
εµπόδια, για να οικειοποιηθεί ο µαθητής το αντικείµενο της διδασκαλίας.
Μια διδασκαλία για να λειτουργήσει και να πετύχει, προϋποθέτει τη σωστή σχέση
διδάσκοντος και διδασκοµένου, το να γνωρίζει ο διδάσκαλος τα ενδιαφέροντα, τις απαιτήσεις, τις
ελλείψεις, γενικά τον ίδιο το µαθητή, όπως και ο µαθητής να γνωρίζει τις ικανότητες και τις
απαιτήσεις του δασκάλου. Αυτό ακριβώς εφαρµόζει ο Πατροκοσµάς, θέλει να ξέρει τι λογής
ακροατές έχει: «Πρέπον και εύλογον είναι, αδελφοί µου, ένας διδάσκαλος όταν θέλη να διδάξη να
εξετάζη πρώτον τι ακροατάς έχει, οµοίως και οι ακροαταί να εξετάζουν τι διδάσκαλος είναι. Κι εγώ,
αδελφοί µου, οπού αξιώθηκα και εστάθηκα εις αυτόν τον άγιον τόπον, τον αποστολικόν, δια την
ευσπλαγχίαν του Χριστού µας, εξέταξα πρώτον δια λόγου σας...» και προσθέτει: «πρέπει δε να
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ηξεύρετε και η ευγένειά σας δια λόγου µου...» . Ο Πατροκοσµάς, όπως και ο Ελβετός Παιδαγωγός
3

Pestalozzi, «στηρίζει τη διαδικασία της αγωγής κατά κύριο λόγο στις σχέσεις δασκάλου - µαθητή,
τις οποίες θεµελιώνει στην αγνή και ανιδιοτελή αγάπη»4.
___________________
1. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 10, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός
και η εποχή του, ό. π. σελ. 221.
2. Ο ∆ιοικητής της Πάργας Benetto Pieri προς το Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo Nani στις 30
Απριλίου 1779 (π. η.), ηµέρα Τρίτη, Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 10,
επίσης Α. Ξανθοπούλου Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 109.
3. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 6, επίσης Ι.
Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές( και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 115.
4. Ι. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999, σελ. 79.

Πέρα από το διδάσκοντα και τον διδασκόµενο στη λειτουργία της διδασκαλίας
χρησιµοποιούνται πολυδιάστατες διαδικασίες, πληροφοριακές, συλλογιστικές, αξιολογικές,
διαδικασίες επικοινωνίας, φιλοτίµησης, παροχής αξιών, ιδεών, ιδανικών. Τα µηνύµατα που
εκπέµπονται διαµορφώνουν συνειδήσεις, επηρεάζουν, κοινωνικοποιούν και γι’ αυτό ο Άγιος µέσα
από τις ∆ιδαχές του περνάει όλα τα µηνύµατα που θέλει να δώσει ως ποµπός στους ακροατές του.
Πολλά έχουν λεχθεί για τις ∆ιδαχές του Αγίου ότι δεν ακολουθούν ένα σχέδιο, δεν έχουν
σκελετό, αλλά είναι συµβουλές και παραινέσεις διανθισµένες µε παραδείγµατα για να γίνουν πιο
πειστικές. Ο Παπακυριακού µίλησε για το «ποικίλο περιεχόµενο» της κάθε ∆ιδαχής και ότι οι
∆ιδαχές δεν εµφανίζουν «ενότητα λόγου», παρά µόνο «εξαίρεσιν αποτελεί η ∆ευτέρα ∆ιδαχή επί της
Παραβολής του Σπορέως, ήτις εµφανίζει αυστηράν ενότητα και λογοτεχνικήν δεξιότητα» και
παραθέτει στη συνέχεια το υστερόγραφο του Ηγουµένου της Μονής Χάλκης ∆αµιανού, στην
έκδοση ∆ιδαχής Κοσµά του Αιτωλού: «Ο Μακάριος Κοσµάς εξεφώνησε πολλούς και διαφόρους
λόγους σύµφωνα µε τας περιστάσεις, εις όλα τα µέρη όσα περιήλθεν. Ουδέποτε όµως είχε
προσχεδιασµένον ή γεγραµµένον λόγον ως έχων εν αυτώ την θείαν χάριν...»1. Τη γνώµη αυτή
υιοθέτησαν και άλλοι µεταγενέστεροι, αλλά δεν παύει να είναι µια ατοµική γνώµη µη
ανταποκρινόµενη στην πραγµατικότητα2.
Κατά τη γνώµη µας, η µεθοδική πορεία της διδασκαλίας του Πατροκοσµά έχει όλα τα
χαρακτηριστικά της έντεχνης διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του, όπως φαίνονται
στις ∆ιδαχές που διασώθηκαν, και µε βάση τη µεθοδολογία της διδακτικής, ήταν η σαφήνεια, η
ενότητα και αρµονία των ιδεών, η αναλογία και συµµετρία, οι λεπτοµέρειες, η πρωτοτυπία3.
Πρώτο χαρακτηριστικό η σαφήνεια στη µορφή. ∆εν είναι οι ∆ιδαχές του µια απλή συσσώρευση
γεγονότων και συµβουλών, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως και υποστήριξαν πολλοί, αλλά υπάρχει
κάποιο σχέδιο µε αρχή, µέση, τέλος. Χωρίζει το µορφωτικό υλικό σε µέρη, του δίνει την κατάλληλη
µορφή, το τοποθετεί από µεθοδολογική άποψη __________________
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1. Σωφρ. Παπακυριακού, Κοσµά Αιτωλού. διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον, Αθήναι χχ, σελ. 15.
2. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας αναγεννηταί, Κ. Αιτωλός, περ. Το Νέον Κράτος, έτος β΄, τεύχ. 10
(1938), σελ. 713 - 714, επίσης Αυγ. Καντιώτης Κοσµάς ο Αιτωλός (1714 - 1779), εκδ. «Σταυρός», έκδ.
ΙΗ΄, Αθήναι 1995, σελ. 38.
3. Κ. Γεωργούλης, Γενική ∆ιδακτική, ό. π. επίσης Ν. Εξαρχόπουλος, Γενική ∆ιδακτική, τόµοι Α΄ και Β΄, ό. π.
Αλ. Κοσµόπουλος, Στοιχεία Γενικής ∆ιδακτικής και αξιολόγησης, ό. π.

µέσα σ’ ένα σχέδιο, σε µια πορεία. Μέσα στα κείµενα υπάρχουν φράσεις που υποδηλώνουν το
σχέδιο, που ο Άγιος έχει στο νου του, όπως: «Με αξίωσεν ο Κύριος, αδελφοί µου, και µένα τον
αµαρτωλόν και ήρθα εχθές εδώ εις την ευλογηµένην σας χώραν και σας απόλαυσα και είπαµεν και
µερικά νοήµατα...» και συνεχίζει «τώρα πάλιν... να κάµωµεν αρχήν να ειπούµεν και τα επίλοιπα µε
συντοµίαν...», και στο τέλος της ίδιας ∆ιδαχής, «ο λογισµός µε λέγει: ...κάθισε και το βράδυ ναν
τους ειπής και τα επίλοιπα»1. Αυτές οι φράσεις δείχνουν το σχέδιο του Πατροκοσµά, που για να
ολοκληρώσει το βασικό κύκλο των θεµάτων του σ’ ένα τόπο, έπρεπε να µιλήσει περισσότερες από
µία φορές. «Εδίδασκεν αυτόν (το λαό) επί δυσί και τρισίν ηµέραις», γράφει ο Περραιβός. Αν δεν
είχε αυτή τη δυνατότητα, σε µια ή δύο οµιλίες περιελάµβανε ό,τι σηµαντικότερο νόµιζε ότι ήταν
απαραίτητο.
Από την προσεκτική µελέτη των ∆ιδαχών του µπορούµε εύκολα να δούµε το πρόγραµµα, που
ακολουθούσε ο Πατροκοσµάς. Η διδασκαλία γινόταν τις βραδινές και πρωινές ώρες, µετά τις
εργασίες των ακροατών του ή πριν από αυτές. Οι µετακινήσεις του γινόταν την ηµέρα, «να
ασηκωθώ κοµµάτι νύκτα να πηγαίνω εις άλλο µέρος»2, οπότε συνήθως έφθανε βράδυ σε κάποιο
τόπο. Εκµεταλλευόµενος τον χρόνο του έκανε την πρώτη διδαχή το βράδυ, που συνήθως έπαιρνε
πολλές ώρες και τέλειωνε και µετά τα µεσάνυχτα ακόµη, όπως υποδηλώνεται από τον κατάσκοπο
∆. Μαµωνά, που πήγε να τον παρακολουθήσει, όταν κήρυττε στο Μαύρο Μαντήλι, κοντά στην
Πρέβεζα. «Την παρελθούσαν Πέµπτην, 18 τρέχοντος απεφάσισα να αναχωρήσω προς συνάντησιν
του Καλογήρου... έφθασα εις το µέρος όπου ευρίσκετο, περί την 23ην ώραν, την στιγµήν ακριβώς
που εκήρυττεν... Κατά την µίαν της νυκτός του έκαµα γνωστήν την άφιξίν µου...»3. Φαίνεται καθαρά
ότι το κήρυγµα τέλειωσε «κατά την µίαν» και αµέσως µετά ο Μαµωνάς

συνάντησε τον

Πατροκοσµά. Στη συνέχεια αναφέρει ότι µίλησαν «επί τρία κατά συνέχειαν βράδυα πάρα πολύ,
περιπατούντες µόνοι, εις απόστασιν από τον λαόν, που ανεπαύετο κατά τας νυχτερινάς εκείνας
ώρας»3. «Ήρχισε την 20ην ώρα να κάµη δηµοσία λόγους...»4,
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 182 , 183 και 206.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 244.
3. Από το αντίγραφο της εκθέσεως του ∆ηµ. Μαµωνά προς τον Έκτακτο Προβλεπτή της Λευκάδας στις 26
Απριλίου του 1779 (π. η.) Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, σελ. 8, επίσης Α. Ξανθοπούλου,
Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 103.
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4. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, ό. π. σελ. 10, επίσης Α. Ξανθοπούλου Ο Κοσµάς και οι
Βενετοί, ό. π. σελ. 108 - 109.

αναφέρει και ο ∆ιοικητής της Πάργας, όταν ο Άγιος πήγε εκεί.
Από τα λεγόµενα του Μαµωνά και του ∆ιοικητή της Πάργας συµπεραίνουµε ότι πολλές φορές ο
Άγιος µιλούσε µόνο τα βράδια, τρία συνεχόµενα για να ολοκληρώσει τη διδασκαλία του, ίσως γιατί
οι άνθρωποι δούλευαν από πολύ πρωί, και τα βράδια κοιµούνταν στην ύπαιθρο, αφού ήταν από
διάφορα γύρω χωριά και δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψουν στα σπίτια τους το βράδυ. Ίσως
προτιµούσε τα Σαββατοκύριακα «το εσπέρας του Σαββάτου προς την Κυριακήν...»1, αλλά µάλλον
αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό λόγω των µετακινήσεων και του χρόνου που εκµεταλλευόταν συνεχώς,
για να διαφωτίσει, να διδάξει, να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσµο. Ο ίδιος δε
στεκόταν ούτε στιγµή, ιδίως τα τελευταία χρόνια της ζωής του από το 1776 έως το 1779. Νύχτα και
µέρα, χειµώνα και καλοκαίρι, από τόπο σε τόπο «ουκ έδωκεν ύπνον αυτού τοις οφθαλµοίς, ουδέ των
πόνων ανάπαυσιν», όπως λέει η ακολουθία του2.
Η πρώτη, λοιπόν, ∆ιδαχή γινόταν το βράδυ και θέµα της ήταν η Αγία Τριάδα, η ∆ηµιουργία των
Αγγέλων και του υλικού κόσµου, η ∆ηµιουργία των Πρωτοπλάστων, η παρακοή τους, η έξωσή τους
από τον Παράδεισο και η τιµωρία τους εδώ στη γη και στον άλλο κόσµο. Το πρωί ακολουθούσε η
δεύτερη ∆ιδαχή µε θέµα τη διήγηση για τη ζωή της Παναγίας, τη Γέννηση και τη ζωή του Χριστού
φθάνοντας µέχρι τη Μεγάλη Πέµπτη µε την προδοσία και αυτοκτονία του Ιούδα, του οποίου την
ιστορία και τη ζωή διηγείται µε κάθε λεπτοµέρεια. Το επόµενο βράδυ θέµα της ∆ιδαχής του ήταν η
Ανάσταση του Χριστού, το έργο των Αποστόλων, η ίδρυση και εξάπλωση της Εκκλησίας, ο
Αντίχριστος, η ∆ευτέρα Παρουσία. Με τις τρεις ∆ιδαχές ολοκληρωνόταν η χριστιανική διδασκαλία,
που άρχιζε από τη ∆ηµιουργία και κατέληγε στη συντέλεια του κόσµου. Έτσι υπάρχει µια ενότητα
και αρµονία, χαρακτηριστικό της έντεχνης διδασκαλίας, αφού διακρίνεται η κεν- τρική ιδέα και
γύρω της περιστρέφονται σε µια λογική συσχέτιση και εξάρτηση οι υπόλοιπες ιδέες.
«Κάθε σηµείο, στη διαδικασία της διδασκαλίας, πρέπει να αναπτύσσεται ανάλογα µε τη
σπουδαιότητά του»1. Ο Πατροκοσµάς αναπτύσσει τα σηµεία εκείνα που θεωρεί σηµαντικά είτε
αυτά αναφέρονται στη χριστιανική κατήχηση είτε σε συµβουλές πρακτικές, όπως η ίδρυση Σχολείου
σ’ ένα τόπο, οι συµβουλές προς τους γονείς για την καλύτερη __________________
1. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, ό. π. σελ. 8, επίσης Α. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι
Βενετοί, ό. π. σελ. 103.
2. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και Ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 31 - 44.
3. Νικ. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, εκδ. Φελέκη, Αθήναι 1981, σελ. 96.

αγωγή των παιδιών τους, η σπουδαιότητα των Μυστηρίων και άλλα. Το κάθε θέµα εµπεριέχει
ορισµένα στοιχεία, που είναι συνυφασµένα µε την πρώτη του ύλη. Σε κάθε περίπτωση αναγκαία
προϋπόθεση του ‘‘ύψους’’, όπως αναφέρει ο Λογγίνος στο έργο του ‘‘Περί ύψους’’, είναι η επιλογή
των πιο σηµαντικών από τα ουσιώδη αυτά χαρακτηριστικά και η συναρµογή του ενός µε το άλλο σε
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ένα ενιαίο οργανικό σύνολο. «Το των εµφεροµένων εκλέγειν αεί τα καιριώτατα και ταύτα τη προς
άλληλα επισυνθέσει»1. Κάποιες φορές φαίνεται ως να λησµόνησε το κύριο θέµα του, αναφερόµενος
σε λεπτοµέρειες και παραδείγµατα, αλλά επανέρχεται και συνεχίζει, όταν έχει πεισθεί για την
κατανόηση των λόγων του.
Εξάλλου ο καλός διδάσκαλος «είναι ανάγκη να επιδιώκει και την παρεµβολή χαρακτηριστικών
λεπτοµερειών, όχι µόνο για να κατανοηθούν καλύτερα τα καινούρια στοιχεία, αλλά και να
διατηρείται αµείωτο πάντα το ενδιαφέρον των µαθητών»2. Οι χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες
διατηρούν ζωηρή την προσοχή στα λεγόµενα του δασκάλου, για να µην κουράζονται από τη
µονολογική µορφή διδασκαλίας2. Έτσι ο Πατροκοσµάς, ενώ µιλάει για την Παναγία, τους γονείς της
και τη ζωή της, παρεµβάλλει τις απόψεις του για την ισότητα της γυναίκας µε τον άνδρα,
συµβουλεύει τους γονείς για την ατεκνία, για την αποφυγή βοτάνων και φυλακτών «για να κάνουν
παιδιά αρσενικά», για την ονοµαστική γιορτή των παιδιών, τον αρραβώνα και το γάµο, τις σχέσεις
του ανδρογύνου και πολλά άλλα θέµατα3, που διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή
των ακροατών του, ενώ συγχρόνως εµπεδώνουν τόσα καινούρια πράγµατα. Η αγωγιµότητα των
λόγων του Πατροκοσµά, η µέσω αυτού µετάδοση και µεταβίβαση σε πλήθος ανθρώπων του
σωστικού του λόγου, είναι ένα σηµαντικό επίτευγµα του µεγάλου διδασκάλου.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας του είναι η πρωτοτυπία, η ελευθερία στις
ενέργειες, η προσωπική σφραγίδα στην πορεία της ∆ιδαχής του, χαρακτηριστικό γνώρισµα της
έντεχνης διδασκαλίας2. Κι άλλοι ασχολήθηκαν µε τη ∆ιδαχή στην εποχή του και πριν από αυτόν. Ο
Φραγκίσκος Σκούφος, ο Ηλίας Μηνιάτης, ο Νεκτάριος Τέρπος, ο ∆ωρόθεος Βουλισµάς. Αλλά η
∆ιδαχή του Πατροκοσµά είχε κάτι το ξεχωριστό, το πρωτότυπο, το γνήσιο, το αληθινό. Μιλούσε µε
το δικό του τρόπο, έλεγε πράγµατα, που για πρώτη φορά οι άµοιροι ραγιάδες άκουγαν, ή πράγµατα
χιλιοειπωµένα, αλλά που είχαν κάτι άλλο, δικό του, βγαλµένο µέσα από την ίδια την ψυχή του γι’
αυτούς. Πρώτη φορά __________________
1. ∆ιον. Λογγίνος, Περί Ύψους, ερµηνευτική έκδοση Μ. Ζ. Κοπιδάκης, Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη,
Ηράκλειο 1990, (10), σελ. 90.
2. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ 96 - 97.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 182 - 208.

άκουγαν άγαµο µοναχό να τους µιλάει µε αγάπη και σεβασµό για τις σχέσεις των συζύγων, αλλά και
πρώτη φορά συνάντησαν λόγιο κληρικό «αντί να διδάσκει κλεισµένος σε τέσσερες τοίχους
επιβιώνοντας στις τυπωµένες σελίδες» να κάνει «σχολειό του ολάκερο τον ελληνικό χώρο, µαθητές
του όλους τους αγράµµατους, µέσο του την εθνική του λαλιά και σκοπό του την ίδια την πράξη»1.
Ήταν ο δάσκαλος δηµιουργός, που µε την ποίηση και παραστατικότητα του λόγου του, το βάθος,
το ύψος και την ευγλωττία του δούλεψε για την αναβάπτιση του Γένους, την πνευµατική του
ανύψωση, την εθνική του ανάσταση.
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Η σύγχρονη ∆ιδακτική αναφέρεται σε µεθόδους διδασκαλίας και ∆ιδακτικές αρχές, που έχουν
απασχολήσει τους παιδαγωγούς από χρόνια και προσπαθεί µε κάθε δυνατό τρόπο να τις εφαρµόσει
στην εκπαίδευση. Οι ∆ιδακτικές αρχές είναι βασικοί κανόνες, που εφαρµόζονται κατά τη διαδικασία
της διδασκαλίας και αποσκοπούν στο να βοηθήσουν το µαθητή να οικειοποιηθεί κατά τον καλύτερο
τρόπο τα µορφωτικά αγαθά. Μεγάλοι παιδαγωγοί και διδάσκαλοι βρήκαν και εφάρµοσαν οι ίδιοι
Μεθόδους και ∆ιδακτικές αρχές, ως µέσο µαθήσεως και ασκήσεως και έτσι γνωστές στη ∆ιδακτική
είναι σήµερα η διαλεκτική - µαιευτική, η συγκριτική, η επαγωγική και απαγωγική, η αναλυτική και
συνθετική, η διερευνητική µέθοδος και άλλες2.
Αν λάβουµε υπόψη τις σηµερινές µεθόδους διδασκαλίας, έρχεται εύλογα το ερώτηµα, ο
Πατροκοσµάς ποια µέθοδο διδασκαλίας και ποιές διδακτικές αρχές ακολούθησε; Ποια ήταν η
µέθοδος, που έκανε τους ακροατές να κρέµονται από τα χείλη του και να εκτελούν αµέσως τις
εντολές του, πράγµα που εξέπληττε τους εχθρούς του; «Η προσταγή του είναι επιβλητική εις όλους
και οιαδήποτε πρότασιν και αν κάµη εκτελείται παρευθύς. Πράγµατα δηλαδή που προκαλούν
κατάπληξιν»3, αναφέρει ο Μαµωνάς στον Προβλεπτή Λευκάδας Sebastiano Morosini, στις 26
Απριλίου 1779 (π. η.). Και ο Προβλεπτής Λευκάδας έγραφε στον ανώτερό του στην Κέρκυρα, τι του
κατέθεσε ο Μαµωνάς: «’Εχει αξιοθαύµαστον τρόπον όπως εισδύση εις την ψυχήν οιουδήποτε και
εις τοιούτον βαθµόν, ώστε δεν υπάρχει τι το οποίον να εκφράση ή να προτείνη ο ίδιος και το οποίον
να µη γίνη αµέσως αποδεκτόν και µετά του επιβαλλοµένου σεβασµού παρά της ολότητος, ήτις και
εκτελεί __________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, εκδ. Έργων Περάνθη, Αθήνα χχ τόµος 2ος, σελ. 71.
2. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ 96 - 97, επίσης Παν.
∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολικής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
1995, σελ. 31 - 51, Νικ. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, Αθήνα 1993, σελ. 92 - 162.
3. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, ό. π. σελ. 8, επίσης Α. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι
Βενετοί, ό. π. σελ. 104.

µε την πλέον εφικτήν ακρίβειαν...»1.
Οι Παιδαγωγοί σήµερα µιλούν για παιδοκεντρική αρχή2, που σέβεται την ιδιαιτερότητα του
παιδιού, αναγνωρίζει και διαφυλάττει τα δικαιώµατά του, αντιµετωπίζει το µαθητή ως τον
ουσιαστικότερο παράγοντα της διδακτικής διαδικασίας. Ο Πατροκοσµάς πρώτος αναγνώρισε την
ιδιαιτερότητα του παιδιού, έλαβε σοβαρά υπόψη την όλη ψυχοσωµατική του κατάσταση, τα
ιδιαίτερα στοιχεία της ατοµικότητάς του, τις κλίσεις και ικανότητές του. Γι’ αυτό µίλησε µε
ενθουσιασµό για το παιδί, για τη µάθηση και την όλη εξέλιξή του. Στις ∆ιδαχές κάνει ιδιαίτερο λόγο
γι’ αυτό, είναι το κέντρο της διδασκαλίας του: «Από µικρόν παιδίον οπού ήµουνα αγαπούσα τα
µικρά παιδιά και όταν βλέπω κανένα παιδίον µε φαίνεται να ανοίξω την καρδίαν µου ναν το βάλω
µέσα. Ανίσως και θέλετε να µε σκλαβώσετε, δεν ηµπορείτε µε άλλον τρόπον παρά αν θέλετε να µου
χαρίσετε τα παιδιά σας. Εγώ ναν τα εύχωµαι, να παρακαλώ τον Θεόν να ζήσουν, να προκόψουν και
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η ευγένειά σας ναν τα θρέφετε, ναν τα έχωµε µαζί»3. Πρέπει το παιδί να ζήσει σε µια αρµονική
οικογένεια, να µάθει γράµµατα, να γίνει σωστός άνθρωπος: «Εσύ οπού κάνεις τα παιδιά, να τα
παιδεύης τα παιδιά σου, να τα µαθαίνης τα γράµµατα, εξόχως τα Ελληνικά»4. Μιλάει µε αγάπη για
το παιδί «το πτωχό, το ξυπόλητο, το γυµνό, το πεινασµένο, το καταφρονεµένο»5 και προτρέπει να το
περιβάλλουν µε αγάπη και το έχουν «καλύτερα» από τα δικά τους. Έτσι το παιδί για τον Άγιο Κοσµά
γίνεται το κέντρο της παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας, δεν είναι η ‘‘µικρογραφία’’ του
ενήλικου, αλλά µια ιδιαίτερη και αυτόνοµη δυναµική ύπαρξη, που εξελίσσεται και καταλαµβάνει
την πρώτη και κυρίαρχη θέση στην κοινωνία. Το παιδί επί χιλιάδες χρόνια περνούσε ως άγνωστος,
«η µεγάλη δηµιουργική δύναµη του παιδιού ήταν κρυµµένη», όµως, «όλα τα κάνει το παιδί µε τη
δύναµή του»6, θα πει και θα γράψει η µεγάλη παιδαγωγός Μαρία Μοντεσσόρι.
__________________
1. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. ό. π. σελ. 8, επίσης Α. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και
οι Βενετοί, ό. π. σελ. 98, Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 221.
2. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολικής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 155 - 157.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 141.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 213.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 187.
6. Μαρία Μοντεσσόρι, Ο δεκτικός νους, µετάφ. Ζωή Χατζιδάκη, εκδ. Γλάρος, Αθήνα 1980, σελ. 24.

Μια άλλη αρχή παιδαγωγική, που εφαρµόζει ο παιδαγωγός Κοσµάς, είναι η αρχή της
ολικότητας1. Η αρχή αυτή απαιτεί την προσφορά κάθε µορφωτικού αγαθού στη βάση ενός ενιαίου
συνόλου, που έχει αρχή και τέλος και παρουσιάζει εσωτερική διάρθρωση. Με την αρχή αυτή ο
δάσκαλος αφενός µεν εντάσσει το περιεχόµενο της διδακτικής ενότητας σ’ ένα ενιαίο νοηµατικό και
ψυχολογικό πλαίσιο, αφετέρου δε συνδέει τη διδακτική ενότητα µε προηγούµενες εµπειρίες και
γνώσεις των µαθητών, έτσι ώστε οι τελευταίες γνώσεις να συνδέονται µε τις προηγούµενες και να
αποτελούν µια νέα ολότητα. Ο Πατροκοσµάς έχει ένα σκελετό, ένα σχέδιο των ∆ιδαχών που θα
κάνει σ’ ένα τόπο, όπως αναφέραµε. Μέσα στα κείµενα υπάρχουν φράσεις, που υποδηλώνουν το
σχέδιο, που ο Άγιος έχει στο νου του και τη σύνδεση που κάνει µε τις προηγούµενες γνώσεις, που
πρόσφερε στους ακροατές του, όπως: «µε αξίωσεν ο Κύριος, αδελφοί µου, και µένα τον αµαρτωλόν
και ήρθα εχθές εδώ εις την ευλογηµένην σας χώραν και σας απόλαυσα και είπαµεν και µερικά
νοήµατα της Αγίας µας Εκκλησίας και δυό λόγους σε συντοµία. Και πρώτον είπαµε για τον Θεόν
µας...» και συνεχίζει για τους Αγγέλους, τον Παράδεισο, τον Αδάµ και την Εύα, την Παναγία, τα
Μυστήρια. «Έως αυτού αναφέραµε την ιστορία εις δύο λόγους και την αφήσαµε. Τώρα πάλιν...
καθώς το Πνεύµα το Άγιον µας εφώτισε να κάνωµεν αρχήν, να ειπούµεν και τα επίλοιπα µε
συντοµίαν...»2. Μετά τη γενική επισκόπηση, την ανακεφαλαίωση των προηγουµένων, την
κατανόηση του κεντρικού νοήµατος της διδακτικής του ενότητας και την επανασύνδεση των
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επιµέρους τµηµάτων σ’ ένα ενιαίο σύνολο, συνεχίζει µε το νέο διδακτικό υλικό, που αναφέρεται στα
καθήκοντα των Χριστιανών και των ιερέων, στην Κρίση, στη ∆ευτέρα Παρουσία.
Εντρυφώντας στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά, µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι µία από τις
µεθόδους που χρησιµοποιεί είναι η διαλεκτική - µαιευτική µέθοδος, µιµούµενος έτσι το µεγάλο
δάσκαλο Σωκράτη. Κατά τη διαλεκτική µέθοδο, «η γνώση εκπορεύεται από το ίδιο το πρόσωπο και
όχι από εξωτερική πηγή. Ο δάσκαλος δεν δίνει γνώσεις, αλλά κεντά τη µνήµη του µαθητή, ερεθίζει
τη γνώση που έχει µέχρι τώρα αποκτήσει ή δηµιουργεί µια τέτοια κατάσταση, που ενθαρρύνει το
µαθητή να βρει τις σχέσεις, που υπάρχουν ανάµεσα στις ιδέες. Εµψυχώνει, ενθαρρύνει, διευκολύνει,
βοηθεί, παρακινεί»3.
Η µαιευτική µορφή διδασκαλίας έχει έναν ευρύτερο παιδαγωγικό και µορφωτικό χαρα
_________________
1. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 166.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 222 - 223.
3. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ. 126 - 127.

κτήρα και συνδέεται στενά µε τη διδακτική αρχή της αυτενέργειας του µαθητή1. Οι µαθητές θα
αυτενεργήσουν για να βρουν την αλήθεια, µε την καταβολή των πνευµατικών τους δυνάµεων. Έργο
του δασκάλου είναι να κατευθύνει για την αναζήτηση της αλήθειας, ώστε στο τέλος οι µαθητές να
σχηµατίσουν την εντύπωση ότι µόνοι τους έφτασαν στην αληθινή γνώση. Η αυτενέργεια αποτελεί
ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για την πνευµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη του ανθρώπου.
∆ιαµορφώνει ελεύθερες προσωπικότητες, χαροποιεί και ικανοποιεί το άτοµο, καλλιεργεί και
αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή του. Ο Πατροκοσµάς συχνά µε τη µαιευτική µέθοδο, που
χρησιµοποιεί στις ∆ιδαχές του, δίνει την εντύπωση στους αγράµµατους ραγιάδες ότι κατέχουν
πολλά πράγµατα, αφού µε τον τρόπο του εκµαιεύει τις σωστές απαντήσεις τους και οι ίδιοι
αυτενεργούν: «Όταν θέλετε να ιατρεύσετε την ψυχήν σας, τέσσερα πράγµατα σας χρειάζονται.
Κάνοµέ τε ένα παζάρι; Από τον καιρόν οπού εγεννηθήκετε έως τώρα όσα αµαρτήµατα εκάµετε να
τα πάρω όλα εις τον λαιµόν µου και η ευγένειά σας να µου πάρετε τέσσαρες τρίχες. Βαρύ να
ασηκώσετε τέσσαρες τρίχες από αυτά τα γένεια και να σας πάρω εγώ όλα σας τα αµαρτήµατα; Και
τι να κάµως Ωστόσον έχω µίαν καταβόθρα και τα ρίχνω όλα µέσα ωσάν χωνευτήρι. Ποία είναι η
καταβόθρα; Είναι η ευσπλαχνία του Χριστού µας. Πρώτη τρίχα είναι όταν θέλετε να εξοµολογάσθε
το πρώτον θεµέλιον είναι αυτό οπού είπαµε, να συγχωράτε τον εχθρόν σας. Το κάµνετε; --- Το
κάµνοµεν, Άγιε του Θεού. --- Επήρετε την πρώτην τρίχα...»2, και συνεχίζει ως το τέλος πείθοντας µε
το λόγο του και νοµίζοντας οι µαθητές - ακροατές του ότι κάνουν όλα όσα ο σοφός διδάσκαλος τους
υπαγορεύει: «Με στερεάν γνώµην, µε στερεάν απόφασιν καλύτερα να χύσης το αίµα σου, µα εις
άλλην φοράν αµαρτίαν να µη κάµης. Το κάµνεις και αυτό; --- Μάλιστα»3. Έτσι σχηµατίζουν την
εντύπωση ότι µόνοι τους έφθασαν στην αληθινή και σωστή γνώση.
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Η ερωτηµατική µορφή διδασκαλίας βοηθά στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα
4

στον διδάσκοντα και στους διδασκοµένους, αναπτύσσεται ο αµοιβαίος σεβασµός και η εµπιστοσύνη
και σύµφωνα µε το ρωσικό ρητό «µαθαίνουµε µόνο για κείνο που συζητήσαµε», επιτυγχάνεται η
µάθηση, αφού κυριαρχεί το κοινωνικό στοιχείο που είναι κρι
__________________
1. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 160 - 162, επίσης
Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, έκδ. χχ Αθήνα 1993, σελ. 140.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 229.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 231.
4. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 131.

σιµο σηµείο για τη µάθηση1. Ο διάλογος αναπτύσσει την κοινωνική συνείδηση, ενισχύει την
αυτοπεποίθηση, συµβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνικοποίηση, βοηθάει στη διαµόρφωση
ελεύθερης, ανεξάρτητης και δηµοκρατικής συνείδησης. Οι ερωτήσεις, που απευθύνει ο Άγιος στους
ακροατές του είναι σύντοµες, σαφείς, διερευνητικές, µονοδιάστατες. Προσπαθεί να προβληµατίσει
και να ζωντανέψει τη συζήτηση, ή να πετύχει αυτό που θέλει, χωρίς να το επιβάλλει:
• «Αλλά τώρα µου δίνετε την ευχήν σας να πηγαίνω και τα άλλα τα τελειώνετε η ευγένειά σας;
• Όχι, άγιε διδάσκαλε, σε παρακαλούµεν να καθήσης να µας τα τελειώσης, διότι δεν ηξεύροµεν να
τα κάµωµεν.
• Καλά, χριστιανοί µου, δια την αγάπην του Χριστού µας και την ιδικήν σας θα καθήσω.
• Είναι πολλοί παπάδες εδώ; Κάµνετε τον κόπον, άγιοι ιερείς, να σηκωθήτε επάνω να ιδώ, είσθε
πολλοί; Άγιοι ιερείς µου κάµνετε µίαν χάριν να διαβάσωµεν ένα άγιον ευχέλαιον, να χρισθούν οι
χριστιανοί οι αδελφοί µας;
• Ορισµός σου, άγιε του Θεού.
• Έχω φλωρία πολλά να σας πληρώσω, µα δεν σας τα δίδω, θέλω χάρισµα, διότι µε πληρωµήν δεν
ενεργεί η χάρις του Θεού... χάρισµα να την δίδετε και σεις εις τους αδελφούς σας· το κάµνετε,
άγιοι ιερείς;
• Μάλιστα, άγιε του Θεού.
• Παρακαλώ και εγώ τους χριστιανούς να σας συγχωρήσουν ή δεν έχετε αµαρτίας; Και σας φιλεύω
αύριον από ένα βιβλίον, όχι δια πληρωµήν αλλά δια µίαν ευχήν.
• Ορισµός σου»2.
Και συνεχίζει τις ερωτήσεις για να γίνει στο τέλος το πρέπον, που θα βγει αβίαστα από τους
ακροατές του. Ο έντονος διάλογος δίνει µια ιδιαίτερη κίνηση στο λόγο του, όπως φαίνεται πολύ
ωραία στον παρακάτω διάλογο:
• Θέλεις να καταλάβης, αδελφέ µου, το χρέος οπού έχεις εις τον Θεόν; Εσύ, αδελφέ µου, έχεις µιαν
γυναίκα. Είσαι ευχαριστηµένος να τη φιλήση άλλος σε ένα µήνα;
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• Όχι.
___________________
1. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ. 130.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. ∆ιδαχή ∆΄, σελ. 374.

• Σε ένα χρόνον;
• Όχι.
• Σε δέκα χρόνους;
• Όχι.
• Σε πενήντα χρόνους;
• Όχι.
• Σε εκατό χρόνους;
• Όχι»1.
Στη µορφή αυτή του διαλόγου επιχειρείται, µε µικρές και αλλεπάλληλες ερωτήσεις, να
καθοδηγηθεί ο µαθητής - ακροατής στην απόκτηση των γνώσεων, στην επίτευξη του στόχου της
διδασκαλίας, που βρίσκεται στη σκέψη του Αγίου και είναι άγνωστος στον ακροατή του. Οι
ερωτήσεις αυτές συνήθως προδίνουν την απάντηση ή εν µέρει την περιέχουν και περιορίζουν στο
ελάχιστο την αυτενέργεια και δραστηριότητα των ακροατών.
Με τον τρόπο αυτό, θέτοντας ερωτήσεις και διατηρώντας την έρευνα (questioner and sustainer
of inquity)2 ενθαρρύνει και θέτει βάσεις στέρεες για την περαιτέρω ζωή των ακροατών του.
Συχνά ο Άγιος χρησιµοποιεί τη διηγηµατική µορφή διδασκαλίας3, η οποία βρίσκεται στο
πλαίσιο των µονολογικών µορφών διδασκαλίας. Η διηγηµατική µορφή συµβάλλει στη διέγερση
ισχυρών συναισθηµάτων, γιατί ο δάσκαλος µε τη διήγηση θα µιλήσει για προσωπικά βιώµατα, για
ιστορικά, ηθικά και κοινωνικά γεγονότα, θα δώσει µορφωτική ύλη από τις περιοχές του µεγαλείου,
της πίστης και αυτοθυσίας της Ιστορίας και της Θρησκείας. «Η τέχνη της διηγήσεως εξαρτάται από
τη φύση του διηγουµένου, από την αντιληπτική ικανότητα των ακροατών, από την ικανότητα και
διάθεση του δασκάλου»4. Του Πατροκοσµά ο λόγος ήταν πηγαίος, είχε µια φυσική ευγλωττία,
παραστατικότητα και πειθώ στη διήγηση. Ο λόγος του ο ρητορικός συχνά µεταµορφωνόταν σε ένα
αφήγηµα συναρπαστικό µε τη ζωντάνια του, την περιγραφική του δύναµη, τις εικόνες, το διάλογο.
Γνώριζε να συνεπαίρνει, να συγκινεί, να δηµιουργεί ισχυρά βιώµατα, να αναστατώνει
__________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 190.
2. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ 162, επίσης Ν. Γιαννούλης,
∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 134.
3. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 96.
4. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ.340.
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µε τη θαυµάσια διήγησή του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, µεταξύ πολλών άλλων, η διήγηση µε
τον πραγµατευτή: «Ένας πραγµατευτής, ονοµαζόµενος παραλογιστής, επραγµατεύετο σαράντα πενήντα χρόνους· ποτέ καµµίαν φοράν προκοπήν δεν έλαβε. Ύστερον ευρίσκει εις τον δρόµον ένα
τορβά. Τον ανοίγει, ευρίσκει µέσα φλωρία κάλπικα, µαργαριτάρια κάλπικα, ψεύτικα, και µέσα στην
µέσην του τορβά ευρίσκει ένα διαµάντι. Παίρνει τον τορβά µε τα άσπρα και πηγαίνει εις τον
σαράφην να ιδή αν είναι καλά. Κοιτάζοντάς τα του είπεν ότι είναι κάλπικα και µόνον το διαµάντι
είναι καλό. Ο πραγµατευτής δεν τον επίστευσε, µόνο τα παίρνει και φεύγει και πηγαίνει εις άλλον
σαράφην και του λέγει και αυτός πως τα άσπρα είναι όλα ψεύτικα και κάλπικα, µόνον το διαµάντι
είναι πολύτιµον πράγµα. Ελυπήθη ο πραγµατευτής και παίρνει το διαµάντι εις το χέρι του και τον
τορβά µε τα άσπρα και πηγαίνει...» Η αφήγησή του απλή, λιτή, πυκνή και σύντοµη. Η προσοχή των
ακροατών του τεταµµένη, το ενδιαφέρον αµείωτο, παρακολουθούν µε αγωνία τη συνέχεια: «Ήλθε
καιρός να αποθάνη ο πραγµατευτής, και κράζει όλους τους ιδικούς του και τους λέγει: εγώ παιδιά
µου, έχω σαράντα - πενήντα χρόνους οπού εµπορευόµουν εις τον κόσµον... Ύστερον βρήκα ένα
τορβά οπού είχε µέσα φλωρία... και µέσα στη µέσην του τορβά ευρήκα ένα διαµάντι, τον Χριστόν.
Όµως µέλλω να αποθάνω, και δεν έχω να σας αφήσω άλλην κληρονοµίαν παρά τούτο το διαµάντι...
Ήλθε καιρός και απέθανε ο πραγµατευτής, απέµεινε το διαµάντι εις τους ιδικούς του. Εκοίταξαν και
αυτοί να εύρουν τόπον να το απιθώσουν, καθώς τους παρήγγειλεν ο πραγµατευτής... µαταστρώνουν
ένα άλλο πανί επάνω εις το άλλο, απιθώνουν το διαµάντι και τότε ευθύς εστάθη το διαµάντι. Τότε
εχάρησαν πολύ και εδόξασαν το Θεό»1.
Μια βοηθητική µέθοδος που εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους είναι η συγκριτική2
ή «συγκριτική µελέτη», όπως την ονοµάζει ο Ι. Πυργιωτάκης3. Είναι παράθεση φαινοµένων,
καταστάσεων, προσώπων παραπλεύρως το ένα µε το άλλο και η συνεξέτασή τους για υπάρχουσες
αντιθέσεις, διαφορές, για να γίνουν συγκρίσεις, να ανακαλυφθούν σηµεία συµφωνίας2. Πολύ συχνά
εφαρµόζεται από τον Πατροκοσµά η µέθοδος αυ- τή για να κινήσει το ενδιαφέρον των ακροατών
του, να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ανακαλύπτουν τις οµοιότητες ή διαφορές.
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 291 - 294.
2. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ. 99.
3. Ι. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, ό. π. σελ. 118.

Χαρακτηριστικά στη µέθοδο αυτή του Αγίου είναι τα παραδείγµατα µε το Μωϋσή και την Αγία
Παρασκευή. Μιλώντας για τις αρετές του Μωϋσή, τονίζει το τι πρέπει να έχουν και οι ακροατές του
για να του µοιάσουν: «Ο Μωϋσής, αδελφοί µου, από µικρόν παιδίον έλαβε δύο πράγµατα εις την
καρδίαν του, αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς του. Αυτές τες δύο αγάπες να έχετε... να
χαίρεσθε µε ταύτες τες δύο αγάπες πάντοτε. Σαράντα χρόνους εσπούδαζεν ο προφήτης Μωϋσής να
µάθη τα γράµµατα δια να καταλάβη που περιπατεί. Να σπουδάζετε και σεις, αδελφοί µου, να
µανθάνετε γράµµατα όσον ηµπορείτε και, αν δεν εµάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας...
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Σαράντα χρόνους επαρακαλιότουνε ο Μωϋσής δια να ξεσκλαβώση τους αδελφούς του τους
Εβραίους από την Αίγυπτον. Πρέπει και εσύ, αδελφέ µου, να παρακαλής τον Θεόν, όσον ηµπορείς,
δια το καλόν του αδελφού σου... Σαράντα ηµέρας και σαράντα νύκτες ενήστευσεν ο προφήτης
Μωϋσής ωσάν οπού εκαθαρίσθηκε ψυχικά και σωµατικά από πάσαν αµαρτίαν»1. Και προσθέτει σε
άλλη ∆ιδαχή του: «Έτσι πρέπει και ηµείς, αδελφοί µου, να νηστεύωµεν πάντοτε, µα περισσότερον
την Τετράδη, διατί επουλήθηκε ο Χριστός µας, και την Παρασκευή διατί εσταυρώθη»2. «Ακούσατε,
αδελφοί µου, τι καλά οπού έκαµε ο Μωϋσής, να ιδήτε και ο πανάγαθος Θεός τι µεγάλον καλόν οπού
του εχάρισε του προφήτου Μωϋσέως. Τον εχειροτόνησε βασιλέα και εβασίλευσε σαράντα χρόνους.
Τον έκαµε και προφήτην... Έζησεν... εκατόν είκοσι οκτώ χρόνους και απέρασε και εδώ καλά και
επήγε και εις τον Παράδεισον να χαίρεται πάντοτε. Έτσι πρέπει και εµείς, αδελφοί µου, να
παιδευώµεσθεν και εµείς, να πιστεύωµεν... να καθαριζώµεσθεν από πάσαν αµαρτίαν ψυχικά και
σωµατικά, να γινώµεσθεν ωσάν άγγελοι...»3. Η συνεξέταση Μωϋσή και ακροατών, η γειτνίαση και ο
άριστος συνδυασµός, που κάνει ο Πατροκοσµάς, χρησιµεύει ως κίνητρο για τη µίµηση του Μωϋσή
σε όλους τους τοµείς που αναφέρει, προσδιορίζοντας τις οµοιότητες µεταξύ τους. Το παράδειγµα
είναι πολύ δυνατό, η σύγκριση άριστη, ενώ η µίµηση θα συντελεστεί µυστικά στις καρδιές των
ακροατών.
Ο Πατροκοσµάς συχνά εφαρµόζει τη διδασκαλία µε µορφή προσφοράς4, ή τη µέθοδο
________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σελ. 68.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 266.
3. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σ. 69.
4. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 124 - 125.

της διαλέξεως ή παραδόσεως1 . Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, δίνεται µεγάλο βάρος για τη
µάθηση στις προϋπάρχουσες γνώσεις του µαθητή ενώ συγχρόνως αποβλέπει στην απόκτηση
βασικών γνώσεων. Στόχος της η πληροφόρηση των µαθητών για το τι πρέπει να γνωρίζουν και τι να
κάνουν. Η πορεία της διδασκαλίας µε τη µορφή της παράδοσης ενεργοποιεί τις σχετικές µε το νέο,
προϋπάρχουσες γνώσεις, εξασφαλίζει τη σύνδεση του νέου µε το παλιό και µε την εµπέδωση
δηµιουργεί ξεκάθαρες έννοιες. Η µορφή της παράδοσης είναι η πιο φυσική και εγγύτερη µορφή
διδασκαλίας, γι’ αυτό και ο Πατροκοσµάς τη χρησιµοποιεί πολύ. Όλοι γνώριζαν για τον Ένα,
Πολυέλαιο και Πανάγαθο Θεό, αλλά για να προχωρήσει στις ιδιότητες του Θεού και για να τις
καταλάβουν οι ακροατές του, θυµίζει πρώτα τα γνωστά και µετά δίνει τα καινούρια στοιχεία: «Για
να λάβη παραµικράν βοήθεια ο νους µας, φέρουν µερικά παραδείγµατα οι θεολόγοι της Εκκλησίας
µας. Σιµά εις τα άλλα µας φέρουν και τον ήλιον. Ο Ήλιος ηξεύροµεν όλοι πως είναι ένας, ένας είναι
και ο Θεός. Και καθώς ο ήλιος φωτίζει ετούτον τον κόσµον τον αισθητόν, έτσι και η Αγία Τριάς, ο
Θεός, φωτίζει τον νοητόν. Είπαµεν, αδελφοί µου, πως ο ήλιος είναι ένας, µα είναι και τρία µαζί: έχει
ακτίνες οπού έρχονται εις τα µάτια µας ωσάν γραµµές, ωσάν κλωστές, έχει και φως οπού
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εξαπλώνεται εις όλον τον κόσµον. Με τον ήλιον οµοιάζοµεν τον άναρχον Πατέρα, τον Θεόν µας, µε
τες ακτίνες του ηλίου τον Υιόν του Θεού, τον Χριστόν µας, µε το φως του ηλίου το Πανάγιον
Πνεύµα»2. Η διδασκαλία είναι οργανωµένη λογικά, υπάρχει το πλαίσιο για τη σύνθεση των νέων
πληροφοριών µε τις παλιές, αφού θεωρεί προτιµότερο να οικοδοµεί µια στέρεη βάση γνώσεων που
είναι απαραίτητη για την κατάκτηση των νέων και να µην αγνοεί την υπάρχουσα υποδοµή. Με τη
µορφή αυτή διδασκαλίας ο παιδαγωγός κατευθύνει την προσοχή του µαθητή σε καίρια και κύρια
σηµεία. Ο Πατροκοσµάς κατευθύνει τους αγράµµατους ακροατές του και τους καθιστά την προσοχή
εκεί που θεωρεί αναγκαίο και σηµαντικό: «Ακόµη να προσέχετε καλά, χριστιανοί µου, να απέχεσθε
από µαγικά βότανα, διατί βγαίνουν και περιτριγυρίζουν τον κόσµον πολλά τέκνα του ∆ιαβόλου και
πλανούν τους χριστιανούς, δια να πάρουν άσπρα και δίνουν κάτι φυλαχτά να κάνουν παιδιά και να
λαµβάνουν την υγείαν τους και να βλέπουν την µοίραν τους, τι έχουν να τους ακολουθήσουν εις την
ζωήν τους...»3.
_________________
1. Κων. Πασσάκος Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν Ψυχολογίαν, ό. π. Β΄ τόµος, σελ. 880.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 9-10.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 168 - 169.

Με την (κάθετη µεταβίβαση ή µεταφορά µάθησης)1 oι γνώσεις που κατέχει ο µαθητής
διευκολύνουν την απόκτηση πιο σύνθετων γνώσεων στην ίδια περιοχή. Μεταβίβαση της µάθησης
είναι η δυνατότητα εξεύρεσης τρόπων και µεθόδων για την αντιµετώπιση και επίλυση
προβληµάτων, µε βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, εµπειρίες, ικανότητες και δεξιότητες. Επίσης είναι
η κάθε είδους επίδραση προηγούµενης µάθησης σε νέες συνθήκες και καταστάσεις. Κύριο στοιχείο
της µεταβίβασης ταυτόσηµων ή όµοιων στοιχείων είναι ο βαθµός οµοιότητας. Ο Πατροκοσµάς
χρησιµοποιεί, κατά τη σύγχρονη ∆ιδακτική, τη µεταβίβαση ή µεταφορά µάθησης είτε ως
µεταβίβαση ταυτόσηµων ή όµοιων στοιχείων είτε ως κάθετη µεταβίβαση, που ερµηνεύει η
συµπεριφοριστική Σχολή, είτε ως γενική ή οριζόντια µεταβίβαση, που εξηγεί η γνωστική Σχολή2.
Η οριζόντια και η κάθετη µεταβίβαση δίνουν τη δυνατότητα στο άτοµο να εφαρµόζει τις γνώσεις
του και σε προβλήµατα ή περιοχές στις οποίες δεν έχει ασκηθεί άµεσα. Πρόκειται για γενίκευση της
µάθησης και εφαρµογή της σε περιστάσεις, που δεν είναι ακριβώς άσχετες µε τις αρχικές, αλλά
παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία και οµοιότητες. Ο Άγιος, µιλώντας για την παρακοή του Αδάµ
και της Εύας και την τιµωρία τους από το Θεό, είναι εύκολο να βοηθήσει τον άνθρωπο να µάθει και
να καταλάβει ότι, αν παρακούσει το Θεό, θα τιµωρηθεί: «Καθώς επαίδευσε τον Αδάµ και την Εύαν,
έτσι παιδεύει και ηµάς ανίσως και δεν κάνωµεν καλά»3. Αυτή είναι η οριζόντια µεταβίβαση (lateral
transfer). Πέρα όµως από αυτό κάθε καινούρια γνώση του ατόµου το βοηθάει να προσεγγίσει και να
κατακτήσει µε ευκολία γνώσεις ανωτέρου επιπέδου: «Hµείς οι ευσεβείς χριστιανοί όταν πηγαίνωµεν
εις την εκκλησίαν να στεκώµεστεν µε ευλάβειαν, µε φόβον και τρόµον δια να λάβωµεν συγχώρησιν
των αµαρτιών µας. Και καθώς όταν µπαίνωµεν µέσα εις τον τάφον και αλησµονούµεν όλα τα
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κοσµικά, οµοίως και όταν µπαίνωµεν µέσα εις το στασίδι, πρέπει να λησµονούµεν όλα τα κακά. Το
στασίδι τι είναι; Ένας τάφος ορθός. Και µας το εχάρισεν ο Θεός για διδάσκαλον, να µπαίνωµεν µέσα
και να στοχαζώµαστε τες αµαρτίες µας, τον θάνατον, την Κόλασιν, τον Παράδεισον. Αν το κάµνετε
έτσι, πολύ καλά το κάµνετε. Ειδέ και πηγαίνετε και στολίζεστε και περιεργάζεστε ένας τον άλλον
και κάνετε κουβέντες και λακριντιά µέσα εις την εκκλησίαν, βάνετε φωτιά και καίεστε»4. Έτσι οι
κατώτερες γνώσεις, ότι _________________
1. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 47.
2. Αχιλ. Καψάλης, Μάθηση και διδασκαλία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1986, σελ. 102 - 103.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 138.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 191 - 192.

στην εκκλησία οι χριστιανοί πρέπει να στέκονται µε ευλάβεια, έχουν τη δυνατότητα µεταβίβασης σε
µάθηση ανώτερης τάξης, ότι το στασίδι που καθόµαστε στην εκκλησία θυµίζει τον τάφο και µας
βοηθάει να γίνουµε καλύτεροι στοχαζόµενοι το θάνατο και την αιωνία Κόλαση, αν δεν προσέξουµε
και δεν µετανοήσουµε. Αυτή είναι η κάθετη µεταβίβαση (vertical transfer) και αναφέρεται στην
επίδραση, που έχουν οι γνώσεις ενός επιπέδου στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων αµέσως
ανώτερου επιπέδου.
Ο Πατροκοσµάς ως διδάσκαλος εφαρµόζει µεθόδους, που η ∆ιδακτική ανακάλυψε αργότερα.
Αυτό αποδεικνύει το ανήσυχο πνεύµα του, την επιθυµία του για τη γνώση «ελληνικών γραµµάτων»
των ακροατών του, τις φιλοδοξίες του να µορφωθεί ο απαίδευτος Έλληνας. Μία άλλη µέθοδος είναι
η µάθηση µε ανακάλυψη ή δηµιουργική µάθηση1, κατά την οποία ο δάσκαλος θέτει προβλήµατα,
που ο µαθητής πρέπει να βρει τη λύση µε τη βοήθειά του. Κύρια χαρακτηριστικά της η οργάνωση
ατοµικών και οµαδικών δραστηριοτήτων µάθησης, η παροχή ευκαιριών για ανακάλυψη γνώσεων, η
κατανόηση των γνώσεων, η καλλιέργεια των διανοητικών ικανοτήτων του διδασκοµένου, µέθοδος
κατάλληλη για διδακτικούς στόχους ανώτερης γνωστικής κατηγορίας. Ο δάσκαλος προσφέρει
περιστατικά, παραδείγµατα και προβλήµατα, µέσω των οποίων οι µαθητές προσπαθούν να βρουν τις
θεµελιώδεις αρχές και έννοιες που βρίσκονται πίσω τους, χωρίς να τις παίρνουν έτοιµες. Η
ανακάλυψη δε εννοιών, κανόνων, γενικεύσεων µέσα από την προσωπική εµπειρία του ίδιου του
Πατροκοσµά, οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των λεγοµένων και στη µεταφορά τους και σε
άλλες περιπτώσεις και καταστάσεις προσωπικές των ακροατών του. Όταν µιλάει για τη
σπουδαιότητα των γραµµάτων που έµαθε και πόσο σηµαντικό είναι να έχουν Σχολείο στον τόπο
τους, τους δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ιδρύσουν Σχολείο και να µάθουν γράµµατα και
εκείνοι και τα παιδιά τους, για να βοηθήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους: «Ανίσως και δεν
ήτανε σχολεία, πού ήθελα εγώ να µάθω να σας διδάσκω; Εγώ, χριστιανοί µου, έφθειρα την ζωήν
µου εις την σπουδήν σαράντα πενήντα χρόνους, εγώ εδιάβασα και περί ιερέων και περί ασεβών και
περί αθέων και περί αιρετικών, τα βάθη της σοφίας ερεύνησα»2.
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Η δηµιουργική µάθηση είναι άσκηση για ενίσχυση της δηµιουργικότητας, δηλαδή της
πρωτότυπης και µοναδικής αντίδρασης του ανθρώπου για την αντιµετώπιση προβληµάτων και
καταστάσεων

που

του

παρουσιάζονται.

Είναι

µια

νοητική

ικανότητα

που

καλ-

___________________
1. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 125 επίσης Κων. Πασσάκος, Εισαγωγή εις την
Παιδαγωγικήν Ψυχολογίαν, ό. π. Β΄ τόµος, σελ. 884.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.

λιεργείται και αναπτύσσεται στα πλαίσια της επίδρασης, που ασκεί το οικογενειακό και κοινωνικό
περιβάλλον. Ο Πατροκοσµάς εφαρµόζει την αρχή της δηµιουργικότητας1, που διασφαλίζει στο
µαθητή ελευθερία, αυτοπεποίθηση, δυνατότητα αυτενέργειας, καλλιέργεια των δηµιουργικών
ικανοτήτων των ακροατών του. Στόχος του, να καταφέρει να κά-νει τους ακροατές του να
σκέπτονται ανεξάρτητα και αυτοδύναµα, τότε που αυτός δεν θα βρίσκεται κοντά τους. Γι’ αυτό
πολλές φορές υιοθετεί τη µέθοδο και αρχή της δηµιουργικότητας, όπως ανακαλύπτουµε στις
∆ιδαχές του.
Σκεπτόµενος πώς θα βοηθήσει το υπόδουλο Γένος εφαρµόζει και δύο άλλες παρεµφερείς
παιδαγωγικές αρχές, την αρχή της εγγύτητας στη ζωή2 και τη µέθοδο του Project3. Κατά τις
µεθόδους αυτές καταβάλλεται προσπάθεια να ελαττωθεί στο ελάχιστο η απόσταση ανάµεσα στο
σχολείο και στη ζωή. Οι µέθοδοι επιδιώκουν να φέρουν το µαθητή σε επαφή µε τις προβληµατικές
καταστάσεις της ζωής και να µάθει να τις αντιµετωπίζει µόνος του. Ο αγώνας για την επιβίωση, για
το καθηµερινό ‘‘ψωµί’’, οι πνευµατικές και υλικές ανάγκες του ανθρώπου, οι πολυειδείς
πνευµατικές, ηθικές, ανθρωπιστικές, αισθητικές, κοινωνικές κ.λ.π. αξίες της ζωής, ιδιαίτερα η αξία
της ελευθερίας, ώθησαν τον Πατροκοσµά να προσαρµόσει τη ∆ιδαχή του στις σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις της ζωής των υποδούλων ραγιάδων. Πέρα από τα πνευµατικά και θεολογικά θέµατα,
τον υπόδουλο Ελληνισµό τον ενδιέφερε η σύγχρονη ζωή και κατάσταση. Γι’ αυτό συµβουλεύει τους
γονείς, τους ιερείς, τα παιδιά, τις γυναίκες, τους προεστούς, όλους. Και επειδή το πιο ‘‘καυτό’’ θέµα
κατ’ αυτόν για την εποχή του ήταν το θέµα της Παιδείας, τους λέει: «Ωσάν έχετε τον τρόπον, όποιος
παπάς ή κοσµικός θέλει να µάθη γράµµατα ελληνικά, ας σηκωθεί απάνω να µου το ειπή να τον
ευλογήσω και εγώ να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε. Σας παρακαλώ,
χριστιανοί µου, να ειπήτε και δια εκείνους οπού ήλθαν να µάθουν γράµµατα ελληνικά να τους
χαρίζετε τα χρέγια και άλλα δοσίµατα. Ανίσως πάλιν και δεν διαβάζουν, να τους τα ρίχνετε διπλά να
τα πληρώνουν»4.
Κάποιες φορές παρατηρούµε να καθορίζει ποιές έννοιες, ποιές διαδικασίες ή γεγονότα θα πρέπει
να ανακαλύψουν οι ακροατές του. Χρησιµοποιεί άλλοτε την επαγωγική
_________________
1. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 49.
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2. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 165, επίσης Ν.
Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 119 - 120.
3. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 119 - 120.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 281.

και άλλοτε την απαγωγική µέθοδο. Προετοιµάζει τα µέσα, που θα τους κινητοποιήσουν τη σκέψη,
επισηµαίνει τα σηµεία, που θα παρατηρήσουν και χρησιµοποιεί την επαγωγική προσέγγιση1. Κατά
την επαγωγική µέθοδο, γίνεται επεξεργασία των επιµέρους παραδειγµάτων και στη συνέχεια η
εξαγωγή των διαφόρων συµπερασµάτων, κανόνων και νόµων µε την αφαιρετική διαδικασία: «Έχετε
εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τι το κάµνετε; Άκουσε, παιδί µου, να το σµίγης όλο και να το
κάνης επτά µερίδια, και τα έξι µερίδια κράτησέ τα δια λόγου σου να κυβερνηθής και το άλλο
µερίδιον της Κυριακής, αν θέλης, δώσε το ελεηµοσύνην εις τους πτωχούς ή εις την εκκλησίαν ή
κατά το παρόν εγώ σε συµβουλεύω να το δώσης εις το σχολείον, δια να ευλογήση ο Θεός τα
πρόβατά σου. Και αν τύχη ανάγκη και θέλεις να πουλήσης πράγµατα φαγώσιµα την Κυριακήν εξ
ανάγκης, εκείνο το κέρδος µη το σµίγεις εις την σακκούλαν σου, διατί την µαγαρίζεις, µόνον δώσε
το ελεηµοσύνην, δια να ευλογήση ο Θεός τα πράγµατά σου»2. Οι ακούοντες τον λόγο του µεγάλου
διδασκάλου ανακάλυψαν τι έπρεπε να κάνουν. Να φυλάγουν την αργία της Κυριακής, να δίνουν το
µερίδιο της Κυριακής στους πτωχούς, να συντελέσουν και µε το δικό τους οβολό, το γάλα της
Κυριακής, στην ίδρυση Σχολείου στον τόπο τους.
Στο

παράδειγµα της

Αγίας

Παρασκευής

ο

Πατροκοσµάς

παρουσιάζει

µια σειρά

χαρακτηριστικών της Αγίας για να καταλήξει µε τη µέθοδο της επαγωγής στο γενικό συµπέρασµα,
στο στολισµό των κοριτσιών:

«Η Αγία Παρασκευή ήτον δώδεκα χρονών κορίτσι από γένος

ευγενικόν... Κάνει ένα πύργον υψηλόν και δυνατόν, έβαλε τα πράγµατά της όλα µέσα, έβαφε τα
µάτια της µε µαυράδι, έβανε σκουλαρίκια εις τα αυτιά της, έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της
µε κοκκινάδι, έβανε γερδάνια εις τον λαιµόν της, είχε και δακτυλίδια εις τα δάκτυλά της, είχε και ένα
ζωνάρι µαλαµατένιο εις την µέσην της, βάνει και ένα φόρεµα πολλά ωραιότατο και παπούτσια ως
µίαν πιθαµήν από τα άλλα κορίτσια υψηλά. Με αυτά εστολιζότουνε η Αγία... Τώρα να ιδούµεν... ο
υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός οπού εµοίρασεν όλα της τα πράγµατα ελεηµοσύνην και
τα έστειλε µε τους πτωχούς εις τον Παράδεισον. Με τι έβαφε τα µάτια της; ...εσηκωνότουν κάθε
αυγή ενθυµώντας τες αµαρτίες των χριστιανών και έκλαιε βαρώντας το πρόσωπό της και βρέχοντας
µε τα δάκρυα. __________________
1. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 111, επίσης Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ.
Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 49 - 50.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 237 - 238.

Ποία είναι τα σκουλαρίκια; Είχε τα αυτιά της ανοικτά ... δια να ακούη το ιερόν και άγιον
Ευαγγέλιον. Με τι έβαφε τα χείλη της; Όχι µε κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ»,
µε την αλήθειαν. Ποίον είναι το γερδάνι οπού είχεν εις τον λαιµόν της; Είναι από τιε νηστείες... Ποία
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είναι τα δακτυλίδια; Είναι από τες πολλές µετάνοιες οπού έκαµνε και εγίνοντο κόµποι κόµποι τα
δάκτυλά της. Ποίον είναι το ζωνάρι το µαλαµατένιο; Είναι η παρθενία οπού εφύλαγεν... Ποίον είναι
το φόρεµα; Είναι η εντροπή... και ο φόβος του Θεού οπού την εσκέπαζε. Ποία είναι τα παπούτσια τα
υψηλά; Είναι ο νους της οπού τον είχεν εις τον ουρανόν...Ανίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει
να στολίζεται ωσάν την αγία Παρασκευήν, να στοχασθή τι έκαµεν η Αγία να κάµη και εκείνη δια να
σωθή»1. Μ’ αυτό τον τρόπο ο Άγιος παιδαγωγός βοηθά στη διατύπωση συµπερασµάτων και
δηµιουργεί ευκαιρίες για αξιοποίηση και εφαρµογή των γνώσεων.
Με την απαγωγική προσέγγιση2, εκκινώντας από το γενικό και εφαρµόζοντάς το σε
περιπτώσεις που το εκφράζουν, καταλήγει στο ειδικό και την εξαγωγή εγκύρων συµπερασµάτων. Η
πορεία που ακολουθεί είναι συνθετική. Ξεκινώντας από το γενικό, την πίστη στο σταυρό και τη
δύναµή του, αναφέρεται σε ειδικά θέµατα που έχουν σχέση µε το σταυρό, όπως «πως πρέπει να
γίνεται ο σταυρός και τι σηµαίνει... Σµίγεις τα τρία σου δάκτυλα µε το δεξιόν το χέρι σου... και
καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά είναι και µαζί, έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός, τρία
πρόσωπα και ένας µόνο Θεός... βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου, διατί είναι στρογγυλό και
φανερώνει τον ουρανόν... Κατεβάζεις το χέρι σου... και το βάνεις εις την κοιλίαν σου... ότι
κατεδέχθη και εσαρκώθη εις την κοιλίαν της Θεοτόκου δια τας αµαρτίας µας. Το βάζεις πάλιν εις
τον δεξιόν σου ώµον και λέγεις... να µε συγχωρήσης και να µε βάλης εις τα δεξιά σου µε τους
δικαίους. Βάνοντάς το πάλιν εις τον αριστερόν ώµον λέγεις ...µη µε βάλης εις τα αριστερά µε τους
αµαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην: Σε δοξάζω, Θεέ µου, σε προσκυνώ και σε
λατρεύω, ότι, καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθός,
φανερώνεις την Ανάστασιν... Αυτό σηµαίνει ο πανάγιος σταυρός»3. Και συνεχίζει, ανα___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή ∆΄, σελ. 256 - 257.
2. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 111, επίσης Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ.
Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 49 - 50.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 274 - 275.

φέροντας παραδείγµατα, ένα θετικό και ένα αρνητικό «για να καταλάβετε την δύναµιν του
σταυρού». Το θετικό παράδειγµα αναφέρεται στην καθαρότητα και πίστη του Πατριάρχη Ιωακείµ
στην Αλεξάνδρεια, που µετακίνησε το βουνό και σώθηκε από το δηλητήριο του Εβραίου,
«κάµνοντας τον σταυρόν του» και το αρνητικό στον παραβάτη Ιουλιανό που «από τον φόβον του
έκαµε τον σταυρόν του, µα οι δαίµονες δεν εφοβήθησαν και δεν έφυγαν, διατί ήτον µεµολυσµένος
από τον φόνον οπού έκαµε... Πρέπει και ηµείς να είµεσθεν καθαροί από αµαρτίες και τότε να
κάνωµεν τον σταυρόν µας να φεύγη ο διάβολος»1. Η πορεία της διδασκαλίας του εδώ είναι
συνθετική και χρησιµοποιεί τόσο την απαγωγική προσέγγιση, όσο και την προσφορά
παραδειγµάτων θετικών και αρνητικών για να εξασφαλίσει την εµπέδωση και εφαρµογή των νέων
γνώσεων.
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Η γνώση και η µάθηση για τον Άγιο δεν είναι το τελικό αποτέλεσµα, αλλά να µάθει ο απλός
λαός που τον παρακολουθούσε, να σκέπτεται, να προβληµατίζεται, να αναπτύσσει δεξιότητες που θα
του επιτρέπουν να αντιµετωπίζει τα ποικίλα προβλήµατα της υπόδουλης ζωής του. Και το πιο
σηµαντικό, να ετοιµάζεται για να αντιµετωπίσει σε λίγο τον κατακτητή, που του στέρησε πατρίδα,
θρησκεία, ελευθερία, παιδεία. Έτσι χρησιµοποιεί, κατά τη σύγχρονη ∆ιδακτική, και µια άλλη µέθοδο
διδασκαλίας που είναι η διερευνητική ή η µάθηση µε λύση προβλήµατος2. ∆ίνει τις γνώσεις που
οι µαθητές του θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν αργότερα, αντλώντας απ’ αυτές για να
ανταποκριθούν στα διάφορα προβλήµατα που θα προκύψουν. Η λύση που θα βρουν οι µαθητές, δεν
έχει την έννοια ότι ανακαλύπτουν κάτι το εντελώς νέο, αλλά το άτοµο σκέπτεται ή ανακαλύπτει κάτι
που είναι νέο γι’ αυτό. Η µέθοδος στηρίζεται στη λογική σκέψη και το στοχασµό και διαφέρει ριζικά
από την επαγωγική και απαγωγική µέθοδο διδασκαλίας.
Ακολουθώντας τη διερεύνηση ο Πατροκοσµάς είναι η αυθεντία που δίνει τις γνώσεις στο
απαίδευτο ακροατήριό του, που συµµετέχει ενεργητικά, άλλοτε µε τη µέθοδο της παρουσιάσεως
(expository sequense), άλλοτε µε την απλή διαλογική (orining sequense) ή τη διερευνητική
µέθοδο (Inquiry Sequense)3. O Άγιος παρουσιάζει το θέµα του ως εισηγητής (Introducer)4 µε
εισηγητικό υλικό ένα παράδειγµα από την Παλαιά ή Καινή ∆ιαθήκη ή µια Παραβολή, όπως του
Σπορέως5, την οποία αναλύει στη συνέχεια χρησιµοποιώντας διάφο
________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 274 - 278.
2. Ν. Γιαννούλης, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, ό. π. σελ. 111.
3. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ. 146 - 150.
4. Ν. Πετρουλάκης, Προγράµµατα, εκπαιδευτικοί στόχοι, µεθοδολογία, ό. π. σελ. 161.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή ∆΄, σελ. 248 - 262.

ρα παραδείγµατα ή µια εικόνα, όπως την εικόνα του ηλίου µε τις ακτίνες του1 ή µια ερώτηση, «έχετε
σχολείον οπού να διαβάζουν, να µανθάνουν γράµµατα τα παιδιά σας;»2 για να συνεχίσει τη
διδασκαλία του. Αυτή η εισήγηση διεγείρει, προκαλεί, προβληµατίζει.
Μια άλλη µέθοδο διδασκαλίας, που χρησιµοποιούσε ο Άγιος, ήταν η αρχή της εποπτείας3.
Εποπτεία είναι η παρατήρηση από το µαθητή ενός αντικειµένου, ενός µοντέλου ή µιας απεικόνισης,
µε αντικειµενικό σκοπό την κατανόηση του νέου αντικειµένου διδασκαλίας που του προσφέρεται. Η
αξία της εποπτείας κατανοήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και ο Αριστοτέλης έλεγε: «ουδέν εν τω
νω, ο µή πρότερον εν τη αισθήσει». Η αρχή της εποπτείας είχε ιδιαίτερη θέση στο έργο του Pestalozzi: «Κατάρα στις γνώσεις που προσφέρονται µόνο µε λόγια»4, γράφει. Την ίδια γνώµη είχε και ο
Πατροκοσµάς. Το καλύτερο εποπτικό µέσο, για να δείξει την αγάπη στο συνάνθρωπο ήταν ο ίδιος ο
άνθρωπος µε τα προβλήµατά του:
• Εδώ, χριστιανοί µου, πώς πηγαίνετε; Έχετε την αγάπην ανάµεσόν σας; Ανίσως και θέλετε να
σωθήτε, κανένα άλλο πράγµα να µη ζητήσετε εδώ εις τον κόσµον από την αγάπην. Είνε εδώ
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κανένας απ΄ την ευγένειά σας οπού να έχη αυτήν την αγάπην εις τους αδελφούς του; Ας σηκωθή
επάνω να µου το ειπή, να τον ευχηθώ και εγώ, να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον
συγχωρήσωσι, να λάβη µιαν συγχώρησιν, οπού να έδινεν χιλιάδες φλωρία δεν την εύρισκεν.
• Εγώ, άγιε του Θεού, αγαπώ τον Θεόν και τους αδελφούς µου.
• Καλά, παιδί µου, έχε την ευχήν. Πώς σε λέγουν το όνοµά σου;
• Κώστα.
• Τι τέχνη κάµνεις;
• Πρόβατα φυλάγω.
• Το τυρί όταν το πωλής το ζυγιάζεις;
• Το ζυγιάζω.

• Εσύ, παιδί µου, έµαθες να ζυγιάζης το τυρί, και εγώ να ζυγιάζω την αγάπην.

Το ζύγι

εντρέπεται τον αυθέντην του;
_________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 150 - 151.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
3. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σ. 157 - 160.
4. Ι. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, ό. π. σελ. 80.

• Όχι
• Τώρα να ζυγιάσω και εγώ την αγάπην σου, και αν είνε σωστή και δεν είνε ξύγικη, τότε να σε
ευχηθώ και εγώ, να βάλω και όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρήσωσι. Πως να σε καταλάβω,
παιδί µου, πως αγαπάς τους αδελφούς σου; Εγώ τώρα εδώ οπού περιπατώ και διδάσκω εις τον
κόσµον, λέγω πως τον κυρ-Κώστα τον αγαπώ ωσάν τα µάτια µου' µα εσύ δεν το πιστεύεις' θέλεις
να µε δοκιµάσης πρώτον, και τότε να µε πιστεύσης. Εγώ έχω ψωµί να φάγω, εσύ δεν έχεις'
ανίσως και σου δώσω κοµµάτι και σε, οπού δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αµή εγώ να
φάγω όλο το ψωµί και συ να πεινάς, τι φανερώνω; Πως η αγάπη οπού έχω εις σε είνε ψεύτικη...
Είσαι λυπηµένος, απέθανεν η µήτηρ σου, ο πατήρ σου, ανίσως και έλθω να σε παρηγορήσω, τότε
είνε αληθινή η αγάπη µου. Αµή ανίσως συ κλαίης και θρηνής και εγώ τρώγω, πίνω και χορεύω,
ψεύτικη είνε η αγάπη µου. Το αγαπάς εκείνο το φτωχό παιδί;
• Το αγαπώ.
• Αν το ηγάπας, του έπαιρνες ένα υποκάµισο οπού είνε γυµνό, να παρακαλή και εκείνο δια την
ψυχήν σου. Τότε είνε αληθινή η αγάπη, αµή τώρα είνε ψεύτικη. ∆εν είνε έτσι χριστιανοί µου; Με
ψεύτικην αγάπην δεν πηγαίνοµεν εις τον παράδεισον. Τώρα σαν θέλης να κάµης την αγάπην
µάλαµα, πάρε και ένδυσε τα φτωχά παιδιά, και τότε να βάλω να σε συγχωρήσωσι. Το κάµνεις
τούτο;
• Το κάµνω.
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• Χριστιανοί µου, ο Κώστας εκατάλαβε, πως η αγάπη που είχεν έως τώρα ήτο ψεύτικη, και θέλει
να την κάµη µάλαµα, να ενδύση τα πτωχά παιδιά. Επειδή και τον επαιδεύσαµεν. Σας παρακαλώ
να ειπήτε δια τον κυρ-Κώστα τρεις φοράς: Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτόν».1
Με τον τρόπο αυτό, χρησιµοποιώντας για εποπτικό παράδειγµα το πτωχό παιδί, ο Άγιος έπεισε
τους ακροατές του να φθάσουν στην κατάκτηση και αφοµοίωση της γνώσης της αληθινής αγάπης.
Συχνά χρησιµοποιεί την αρχή της επανάληψης2, γνωρίζοντας και εφαρµόζοντας το «repetitio
est mater studiorum» των Λατίνων. Κατά τη ∆ιδακτική, η κατοχύρωση της µάθησης επιτυγχάνεται
µε την άσκηση και την επανάληψη των γνώσεων και δεξιοτήτων. Η _________________
1. Αυγ. Καντιώτης, Κοσµάς ο Αιτωλός, ∆ιδαχή Α΄, σελ. 113 - 114.
2. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 42.

άσκηση βοηθά στην ποιοτική βελτίωση της πνευµατικής ικανότητας του ανθρώπου και του
εξασφαλίζει, το απαραίτητο για τη ζωή, απόθεµα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, του
εξασφαλίζει την ουσιαστική αφοµοίωση των µορφωτικών αγαθών. Συνήθως άρχιζε τη ∆ιδαχή του
βράδυ, όπως αναφέραµε, και συνέχιζε την άλλη µέρα το πρωί. Στην αρχή επαναλάµβανε µε
συντοµία ό,τι είχε διδάξει το βράδυ αφενός για την καλύτερη εµπέδωση των ∆ιδαχών του, αφετέρου
για την τυχόν απουσία µερικών ακροατών από την προηγούµενη συγκέντρωση: «Με αξίωσεν ο
Κύριος, αδελφοί µου, και εµένα τον αµαρτωλόν και ήλθα εδώ χθές εις την ευλογηµένην σας χώραν
και σας απόλαυσα και είπαµε µερικά νοήµατα της αγίας µας Εκκλησίας και δυο λόγους σε
συντοµία. Και πρώτον είπαµε δια τον Θεόν µας...»1 και συνεχίζει περιληπτικά τη διδασκαλία περί
αγγέλων και δαιµόνων, περί Αδάµ και Εύας και παρακοής, Ενανθρωπίσεως του Θεανθρώπου,
Παναγίας και Μυστηρίων. Και πιο κάτω συνεχίζει: «Τώρα πάλι ελπίζοντες εις την ευσπλαγχνίαν του
Χριστού µας, καθώς το Πνεύµα το Άγιον µας εφώτισε να κάνωµεν αρχήν, να ειπούµεν και τα
επίλοιπα µε συντοµίαν»2.
Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να πούµε ότι ο Πατροκοσµάς ακολούθησε στις ∆ιδαχές του
όλες τις σηµερινές µορφές διδασκαλίας, προσδιορίζοντας κάθε φορά το είδος της µορφής ανάλογα
µε τις απαιτήσεις του ίδιου και των ακροατών του. Χρησιµοποίησε τη µονολογική µορφή, που ο
ίδιος είναι το κύριο πρόσωπο και ο ποµπός, που κατά τον Comenius3 η επίδραση του δασκάλου σ’
αυτή τη µορφή διδασκαλίας είναι αντίστοιχη µε αυτή που ασκεί ο ήλιος σ’ όλο τον κόσµο,
απλώνοντας τις ακτίνες του πάνω σ΄ όλους τους ανθρώπους. Ο Πατροκοσµάς ως διδάσκαλος
απευθύνεται σε όλους και όλοι στρέφουν την προσοχή τους, τα µάτια τους και τα αυτιά τους σ’
αυτόν και προσλαµβάνουν όλα όσα διδάσκει. Η µορφή αυτή της διδασκαλίας δεν αποκλείει την
ερωτηµατική µορφή, που στηρίζεται στην ερώτηση και προκύπτει κατά τη διάρκεια της ∆ιδαχής.
Με την ερώτηση επιχειρείται η προσχεδιασµένη και σκόπιµη καθοδήγηση των ακροατών του για
την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας του, ενώ µε το διδακτικό διάλογο, που υποκινείται από
τον ίδιο τον Πατροκοσµά, διευκολύνεται η επικοινωνία και η ενεργητική ακρόαση. Ο Πατροκοσµάς
µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων και ∆ιδακτικών αρχών της σύγχρονης Παιδαγωγικής στις ∆ιδαχές
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του αναδεικνύεται ως ο άριστος Παιδαγωγός και ∆ιδάσκαλος του υποδούλου Γένους. Όπως
αναφέρει και ο Gloeckel, οι διδακτικές αρχές του ∆ιδασκάλου ________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 222.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 223.
3. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 141.

Πατροκοσµά

«αλληλοενισχύονται

αλληλοεπιβεβαιώνονται,

αλληλοκαλύπτονται

και

αλληλοσυµπληρώνονται, αλλά ταυτόχρονα οριοθετούνται µεταξύ τους και αλληλοπεριορίζονται»1.
Ο Άγιος Κοσµάς, ο ∆ιδάσκαλος και Παιδαγωγός του υποδούλου Γένους, βασικά ακολουθούσε
την παιδαγωγική τακτική του Ιησού και των µεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι συχνά
επαναλάµβαναν στις ∆ιδαχές τους προτροπές και εκκλήσεις, για να ελκύσουν το ενδιαφέρον των
ακροατών τους και για να τους δώσουν να καταλάβουν τι σπουδαιότητα έχουν τα λόγια που ακούνε.
Η διδασκαλία του Αγίου των σκλάβων ήταν καθαρά βιβλική, γιατί αναφέρει ή υπαινίσσεται χωρία
και παραδείγµατα από την Αγία Γραφή, και πατερική, διότι οι ερµηνείες που δίνει σε διάφορα
θέµατα, συχνά στηρίζονται σε πατερικές µαρτυρίες, όπως έχουµε αναφέρει. Εκτός όµως από
∆ιδάσκαλος και Παιδαγωγός ο Πατροκοσµάς υπήρξε και κοινωνικός αναµορφωτής.

_________________
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1. Π. ∆ιαµαντόπουλος, Βασικά Θέµατα Σχολ. Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, ό. π. σελ. 154.

2.6. Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ)

Ο

ι διαρκείς στερήσεις του Ελληνικού λαού, η δυστυχία και η αβεβαιότητα για την ύπαρξή του,

η καταπίεση των δικαιωµάτων του, η στέρηση της στοιχειώδους ελευθερίας, το µίσος και η

οργή εναντίον του κατακτητή, η ατελής ανάπτυξη των κοινωνικών θεσµών, η ανυπαρξία των νόµων
ή η κακή και µεροληπτική εφαρµογή τους, η διεφθαρµένη διοίκηση, έκαναν τον Ελληνικό λαό µια
κοινωνία µε προβλήµατα, µια µάζα, που έπρεπε να δαµαστεί και να βρει το δρόµο της. Ο
Πατροκοσµάς ανέλαβε το βαρύ αυτό έργο. Θεωρείται πρωτοπόρος αναµορφωτής και
‘‘κοινωνιστής’’, που µε τη δράση και το λόγο του, προσπάθησε να αναµορφώσει αυτή την κοινωνία
ζητώντας επίµονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δίκαιη κατανοµή των βαρών, την ισότητα των
δικαιωµάτων, την κοινωνική και κρατική πειθαρχία, την ορθή χρήση του πλούτου, τις κοινωνικές
υποχρεώσεις των πολιτών, την περίθαλψη των πτωχών και ορφανών παιδιών, την ανύψωση της
γυναίκας και την ισότητά της µε τον άνδρα, τη χαρά της εργασίας και τη δίκαιη αµοιβή των κόπων
των τίµιων εργατών. Το ηθικό και κοινωνικό περιεχόµενο του έργου του, ριζοσπαστικό και
επαναστατικό για την εποχή του, τον ανυψώνει σε εθνικό και κοινωνικό αναµορφωτή από τους πολύ
λίγους που εµφανίστηκαν ως σήµερα στον ελληνικό ορίζοντα και που η πατρίδα δεν αξιολόγησε
ακόµη το µεγάλο του έργο1.
Ένα οργανωµένο σύνολο για να ζήσει αρµονικά και να προοδεύσει χρειάζεται την αµοιβαία
αγάπη, τον αλληλοσεβασµό και την αλληλοεκτίµηση των µελών του. Χωρίς αυτά είναι αδύνατο να
υπάρξει οµόνοια, σύµπνοια και συνεργασία. ∆ύο βασικής σηµασίας αξιώµατα, που πρέπει να
διέπουν το ιστορικό ‘‘γίγνεσθαι’’, τον κόσµο, είναι για τον Άγιο Κοσµά η Αγάπη και η
Αυτοταπείνωση. Σ’ αυτά στηρίζεται η όλη διδασκαλία του. Με την Αγάπη προς το Θεό και το
συνάνθρωπο θα οδηγηθεί στη θυσία και δια της θυσίας στη ∆ικαιοσύνη. Με την Αυτοταπείνωση,
που σηµαίνει και προπαρασκευή του θανάτου, ο Άγιος θα οικοδοµήσει πιο άνετα την Αδελφωσύνη,
θα γράψει ο καθηγητής ∆ηµήτριος Τσάκωνας2.
Ο Πατροκοσµάς συνιστούσε την αγάπη, την αλληλεγγύη µεταξύ των χριστιανών, τη
_________________
1. Κ. Κώνστας, Ένας πρωτοπόρος κοινωνιστής, περ. Ν. Εστία, Αύγουστος 1956, τεύχος 699, σελ. 1121.
2. ∆. Τσάκωνας, Η Κοινωνιολογία του Κοσµά Αιτωλού, περ. Ηπειρωτική Εστία (1959), σελ. 120.

δικαιοσύνη. Η Κοµφουκιστική ρήση «ο συ µισείς ετέρω µη ποιήσης», απαντάται πολύ συχνά στα
κείµενα των ∆ιδαχών. Είναι ο ‘‘χρυσούς κανών’’ του Ευαγγελίου, που τον συναντάµε σε όλες τις
θρησκείες. Ο Άγιος συµπληρώνει και επεξηγεί: «Οπού θέλει να ειπή: εκείνο που εσύ µισάς και δεν
θέλεις να σου το κάµη άλλος, και µήτε εσύ να το κάµης εις άλλον, εκείνο πάλιν οπού θέλεις και
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αγαπάς να κάµη άλλος εις του λόγου σου, εκείνο κάµε και εσύ εις τον άλλον»1. Η εφαρµογή του
χρυσού κανόνα του Ευαγγελίου2 είναι το κλειδί της αρµονικής συµβίωσης.
Ο Πατροκοσµάς είναι ο κήρυκας της αγάπης. «Η αγάπη και η ελπίδα της αγάπης δε διδάσκονται,
αλλά ανήκουν στην κληρονοµιά της ζωής. Η δύναµή της είναι η πιο µεγάλη πηγή ενέργειας στο
σύµπαν... γιατί περισσότερο από ενέργεια είναι η ίδια η δηµιουργία»3. Για τη µεγάλη αυτή δύναµη,
που λέγεται αγάπη µιλάει ο Άγιος. ∆ιδάσκει πρώτα την αγάπη προς το Θεό, γιατί απ’ αυτή πηγάζει η
αγάπη προς τον αδελφό: «Το κύριον όνοµα του Θεού µας είναι και λέγεται Αγάπη. Πρέπει ηµείς
ανίσως και θέλωµεν να περάσωµεν και εδώ καλά, να πηγαίνωµεν και εις τον Παράδεισον, και να
λέγωµεν το Θεόν µας και Πατέρα, πρέπει να έχωµεν δύο αγάπας, αγάπην εις τον Θεόν µας, και εις
τους αδελφούς µας»4. «Και πρώτον πρέπει να αγαπούµεν τον Θεόν µας, διατί µας εχάρισε τόσα
αγαθά, µίαν τόσον µεγάλην γην εδώ πρόσκαιρα δια να κατοικούµεν, τόσες χιλιάδες χόρτα, φυτά,
βρύσες, ποτάµια, πηγάδια, θάλασσα οψάρια, φωτία, αέρα, ηµέραν, νύκτα, ουρανόν, ήλιον, φεγγάρι,
άστρα. Όλα αυτά δια ποίον, αδελφοί µου, τα έκαµε; Βέβαια δια ηµάς. Τι µας εχρεωστούσε; Τίποτες.
Όλα µας τα έδωσε χάρισµα... Λοιπόν, αδελφοί µου, τέτοιον γλυκύτατον αυθέντην και δεσπότην,
τέτοιον γλυκύτατον Θεόν και Πατέρα δεν πρέπει να τον αγαπούµεν τόσον πολύ οπού αν τύχη
ανάγκη να χύνωµεν και το αίµα µας δια την αγάπην του καθώς και αυτός το έχυσε δια την αγάπην
µας;»5
__________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 173.
2. «Πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υµίν οι άνθρωποι, ούτω και υµείς ποιείτε αυτοίς» Ματθ. κεφ. ζ΄,
στ. 12, και ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς γράφει: «Οράτε µη τις κακόν αντί κακού τινι
αποδώ‘ αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκετε και εις αλλήλους και εις πάντας», Θεσ/νικείς Α΄, κεφ. ε΄, στ. 15.
3. Μαρία Μοντεσσόρι, ∆εκτικός Νους, µετφ. Ζωή Χατζιδάκη, εκδ. Γλάρος, Αθήνα 1980, σελ. 312 και 313.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 121.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 152 και 153.

Η αγάπη προς το Θεό έχει ως επακόλουθο την αγάπη προς το συνάνθρωπο, αγάπη
ολοκληρωτική, χωρίς όρια και περιορισµούς. Γιατί η αγάπη «δίνεται στον άνθρωπο σαν δώρο,
πρέπει να φυλαχθεί σαν θησαυρός, να αναπτυχθεί και να µεγαλώσει όσο γίνεται περισσότερο»1.
«Και ηµείς αν θέλωµεν να λέγωµεν τον Θεόν µας Πατέρα, πρέπει να έχωµεν δύο αγάπες, µίαν
αγάπην εις τον Θεόν και άλλην αγάπην εις τους αδελφούς µας τους χριστιανούς. Φυσικόν µας είναι
να έχωµεν αυτές τες δύο αγάπες, παρά φύσιν είναι να µην τις έχωµεν. Και καθώς ένα χελιδόνι
χρειάζεται δύο πτέρυγες για να πετά, έτσι και ηµείς χρειαζόµεθα αυτές τες δύο αγάπες, διότι χωρίς
αυτές αδύνατον είναι να σωθούµεν»2. Και σε άλλο σηµείο της ίδιας ∆ιδαχής λέει: «Χιλίας χιλιάδες
καλά να κάµνωµεν, αδελφοί µου, νηστείας, προσευχάς, ελεηµοσύνας, και το αίµα µας να χύσωµεν
δια τον Χριστόν µας, και δεν έχοµεν αυτάς τας δύο αγάπας, αλλά έχοµεν το µίσος και την έχθραν εις
τους αδελφούς µας, όλα εκείνα τα καλά οπού εκάµαµεν είναι του διαβόλου και εις την Κόλασιν
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πηγαίνοµεν» . Είναι ο Ύµνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου, «εάν ταις γλώσσαις των
3

ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε µη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύµβαλον αλαλάζον»4,
µε το χρώµα και τη γλώσσα του Πατροκοσµά. «Ανίσως και θέλωµεν να σωθούµεν να µη ζητήσωµεν
εδώ εις τον κόσµον κανένα άλλο πράγµα από την αγάπην»5.
Αλλά η αγάπη δεν είναι αυτοσκοπός στον Άγιο Κοσµά. «∆ια της αγάπης θα εισχωρήση εις τον
ηθικώς ανώτερον ταύτης αναβαθµόν, την θυσίαν»6. Ο Άγιος Κοσµάς αισθάνεται ότι δεν υπάρχει
‘‘εγώ’’ κάτω απ’ αυτό τον ουρανό που ζούµε, «γιατί µόλις το εγώ γυρέψει να ξεπεράσει το εµείς,
αµέσως η Άτη, η αυστηρή µοίρα που φροντίζει για την ισορροπία του κόσµου, το κεραυνώνει»7, γι’
αυτό και την έννοια άνθρωπος την κατέστησε συνώνυµη µε την έννοια αδελφός, που είναι σύµφωνη
µε την Κοινοβιακή Ορθοδοξία, που
____________________
1. Μαρία Μοντεσσόρι, ∆εκτικός Νους, µετφ. Ζωή Χατζιδάκη, ό. π. σελ. 313.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 152.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 123.
4. «Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα µυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την
πίστιν, ώστε όρη µεθιστάνειν, αγάπην δε µη έχω, ουδέν ειµί. Και εάν ψωµίσω πάντα τα υπάρχοντά µου,
και εάν παραδώ το σώµα µου ίνα καυθήσοµαι, αγάπην δε µη έχω, ουδέν ωφελούµαι...», Α΄ προς
Κορινθίους, κεφ. ΙΓ΄, στ. 2 - 8.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 266.
6. ∆. Τσάκωνας, Η Κοινωνιολογία του Κοσµά Αιτωλού, περ. Η. Ε. (1959), σελ. 119.
7. Γ. Σεφέρης, Ένας Έλληνας - ο Μακρυγιάννης, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1975, σελ. 35 - 36.

είναι ο εκφραστής της. ∆είγµα της τέλειας αγάπης είναι «να χύνετε και το αίµα σας δια την αγάπην
του Θεού και του αδελφού σας...»1. Η αγάπη για τον χριστιανό δεν είναι συναίσθηµα, ούτε ένα απλό
καθήκον, αλλά υπαρξιακή ανάγκη. Είναι υπέρβαση του θανάτου και εξασφάλιση της αληθινής ζωής.
Απόσταγµα της αγάπης είναι η θυσία: «Πως να σε καταλάβω παιδί µου πως αγαπάς τους αδελφούς
σου; Εγώ έχω ψωµί να φάγω, εσύ δεν έχεις. Ανίσως να σου δώσω κοµµάτι και σε οπού δεν έχεις,
τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αµή εγώ να φάγω όλο το ψωµί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω; Πως
η αγάπη οπού έχω εις σε είναι ψεύτικη. Με δαυλόν δεν γεµίζοµεν το αµπάρι µας και µε ψεύτικην
αγάπην δεν πηγαίνοµεν εις τον Παράδεισον...»2. Την τέλεια αγάπη εννοούσε έτσι: «Η τελεία αγάπη
είναι να πωλήσης όλα σου τα πράγµατα και να τα δώσης ελεηµοσύνην, και συ να πωληθής
σκλάβος...Όχι! µην πωλήσαι συ, δώσε από τα µισά, δώσε από τα τρία ένα, δώσε από τα πέντε ένα...
κάµε άλλο, µην κάµης ελεηµοσύνην, µην πουληθής σκλάβος, ας έλθωµεν παρακάτω. Μη πάρης το
ψωµί του αδελφού σου, µη πάρης το εξωφόρι του, µη τον κατατρέχης, µη τον τρως µε τη γλώσσα
σου. Μήτε και αυτό το κάµνεις; Ας έλθουµε παρακάτου, κάµε άλλο: τον εύρηκες τον αδελφόν σου
µέσα εις την λάσπην και δεν θέλεις να τον εβγάλης. Καλά, δεν θέλης να του κάµης καλό, µη του
κάµης κακόν, άφησέ τονε. Πως θέλοµεν να σωθούµεν, αδελφοί µου; Το ένα µας φαίνεται βαρύ, το
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άλλο βαρύ. Που να πάµε παρακάτου, δεν έχοµε να κατεβούµεν. Ο Θεός είναι εύσπλαγχος, ναι, µα
είναι και δίκαιος, έχει και ράβδον σιδηράν»3. Αγάπη είναι αλληλοπεριχώρηση όλων των ανθρώπων.
Τα πάθη, και κυρίως ο εγωισµός, που εµφανίζεται ως φιλαυτία, χωρίζουν και διασπούν τους
ανθρώπους.
Η τελεία αγάπη, κατά τους Πατέρες, «θεόν ποιεί τον άνθρωπον». Η απουσία της όµως τον
κατεβάζει και τον κάνει χειρότερο από τα ζώα. Η έχθρα αµαυρώνει όλα τα καλά. «Φαρµάκι
διαβολικόν» την αποκαλεί ο Πατροκοσµάς και χρησιµοποιώντας το παράδειγµα µε το προζύµι, δίνει
στους ακροατές του να καταλάβουν πολύ καλά, πόσο µεγάλο κακό, καταστρεπτικό για τον άνθρωπο
και την κοινωνία, είναι η έχθρα: «Η κατηραµένη έχθρα, όσα και αν κάµωµεν καλά και αρετάς, ωσάν
φαρµάκι διαβολικόν οπού είναι, όλα τα φαρµακώνει. Καθώς εις ένα σκαφίδι αλεύρι ολίγον προζύµι
βάνοµε και ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 264.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 125.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 265.

έχει τόση δύναµιν, οπού όλον το ζυµάρι το ξυνίζει, έτσι και η έχθρα όλα τα χαλνά και τα αφανίζει
και τα κάνει ουδέν»1. Η αγάπη προς τους εχθρούς είναι η καρδιά της αγάπης.
Βασικό στοιχείο της διδασκαλίας του Αγίου Κοσµά είναι η ταπείνωση. Η Χριστιανική ηθική
καταδικάζει την υπεροψία, που ο Αριστοτέλης θεωρεί αρετή, και επαινεί την ταπεινοφροσύνη, την
οποία αυτός θεωρεί κακία. «Ο Χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγας δια να πετάξη, να υπάγη εις τον
Παράδεισον, την ταπείνωσιν και την αγάπην...»2, και σε άλλη ∆ιδαχή του προσθέτει: «Πρέπει και
ηµείς, αδελφοί µου, να στοχαζώµεθα τι κακόν πράγµα είναι η υπερηφάνεια, εκρήµνισε τον διάβολον
από την αγγελικήν δόξαν και έχει να καίεται εις την Κόλασιν πάντοτε, και πως η ταπείνωσις
εβάσταξε τους αγγέλους εις τον Ουρανόν να χαίρωνται πάντοτε εις εκείνην την δόξαν της Αγίας
Τριάδος. Πρέπει ακόµη να στοχασθώµεν πως ο Πανάγαθος Θεός µισεί τον υπερήφανον και αγαπά
τον ταπεινόν»3. Είναι η ‘‘ύβρις’’ της αρχαίας τραγωδίας, η αλαζονική συµπεριφορά του ανθρώπου,
που οδηγούσε σε υπέρβαση του ηθικού και θεϊκού νόµου και επέφερε την τιµωρία, την ‘‘τίσιν’’, την
εκδίκηση εκ µέρους των θεών.
Την ταπείνωση δεν τη διδάσκει ο Άγιος µόνο µε το λόγο του, αλλά και µε την ίδια του τη ζωή,
«όχι µόνον δεν είµαι άξιος εγώ να σας διδάξω, αλλά µήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω, διατί ο κάθε
ένας από λόγου σας είναι τιµιώτερος από όλον τον κόσµον»4, λόγια που δείχνουν το ταπεινό
‘‘πιστεύω’’ για τον εαυτό του. «Έφτασε η ταπείνωση να µετρήσει την ψυχή µε τη θυσία και να
ανεβάσει πάνω από την αυτοαξία της ζωής την αξία του πνευµατικού της µέρους και των ιδανικών
της»5.
Η ταπείνωση, η τέλεια αγάπη, η θυσία, το Μαρτύριο για την αγάπη του Θεού και των αδελφών
του, ήταν του Αγίου Κοσµά το φρόνηµα και ο σκοπός στη ζωή του. «Τον Χριστό µου παρακαλώ να
µε αξιώση να χύσω και το αίµα µου δια την αγάπην του, καθώς το έχυσε και εκείνος δια την αγάπην
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µου» , έλεγε και ο λόγος του πραγµατοποιήθηκε στο Κολικόντασι και σφράγισε το έργο του µε τη
6

ζωή του. Αυτό ακριβώς το κήρυγµα του Πατροκοσµά, που ασκούσε κριτική στους κοινωνικούς
σχηµατισµούς της εποχής του, τον ____________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 154.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 128.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 127.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 149.
5. Χρ. Τζούλης, Ηρωϊκός κόσµος, ∆οκίµια, εκδ. τυπ. Μάγγου, Αθήνα 1966, σελ. 20.
6. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 116.

οδήγησε τελικά στο θάνατο. Γιατί, µονάχα το µαρτύριο καταξιώνει τον αληθινά ελεύθερο Άνθρωπο.
Μονάχα αυτό ανοίγει τις πύλες της αιωνιότητας. Το Μαρτύριο του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού
άνοιξε ένα παράθυρο αισιοδοξίας και ελπίδας και πίστης στον αδάµαστο ελληνικό λαό για ένα
καλύτερο αύριο.
Το περιεχόµενο των ∆ιδαχών του Αγίου είναι «ο ατέλειωτος και ο τραγικός αγώνας ενός
ανθρώπου, που µε όλα τα ένστικτα της φυλής του ριζωµένα βαθιά µέσα στα σπλάχνα του, αναζητά
την ελευθερία, το δίκιο, την ανθρωπιά»1. Ο Πατροκοσµάς είχε µια άλλη αίσθηση για τη δικαιοσύνη,
«µη πάρης το ψωµί του αδελφού σου, µη πάρης το εξωφόρι του, µη τον κατατρέχης, µη τον τρως µε
τη γλώσσα σου»2, δικαιοσύνη που ξεκινά από την αµοιβαιότητα και τον αλληλοσεβασµό, που είναι
απόρροια του αυτοσεβασµού. «Η ∆ικαιοσύνη εις τον Αιτωλόν αποτελεί την κοινωνικήν
εσχατολογία του Χριστιανισµού, συνίσταται δε εκ συναιρέσεως της αγάπης προς την θυσίαν»3. Η
∆ικαιοσύνη στη συνείδηση του Αγίου εµπεριέχει ασκητικότητα, αφοσίωση στην ιδανική
εσχατολογία της Χριστιανικής Θρησκείας. Η βασική σκέψη, πάνω στην οποία στηρίζει τη
∆ικαιοσύνη ο Άγιος Κοσµάς είναι ότι ο χριστιανισµός δεν συνδέεται µε τα υλικά πράγµατα, «τα
πράγµατά σας ας τα πάρουν, µη σας µέλη, δώστε τα, δεν είναι εδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας
χρειάζεται»4. Το υλικό στοιχείο εµποδίζει την πίστη, την τέλεια αγάπη και τη δικαιοσύνη. Το υλικό
στοιχείο είναι το µέσο για την πραγµάτωση της αγάπης, που οδηγεί στη ∆ικαιοσύνη.
Ο Κοσµάς «υπήρξε όχι µόνο ο πρώτος, αλλά και ο ιδανικός εκφραστής του συνθήµατος ισότης αδελφότης - δικαιοσύνη, που ξεπήδησε από τη Γαλλική Επανάσταση»5. Κήρυττε ισότητα και
αδελφότητα όλων, ανδρών και γυναικών, πλουσίων και πτωχών.
Μια µορφή κοινωνικής αδικίας, που στηλίτευσε ο Άγιος, ήταν οι φυλετικές διακρίσεις.
Κήρυττε παναδελφοσύνη των ανθρώπων, υπερφυλετική, «που απέρρεε από τη ρωµαϊκή
οικουµενικότητα του φρονήµατός του, που θεµελιωνόταν όχι στο όµαιµο, αλλά στο οµόπιστο, στο
οµόδοξο»6. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογός του µε το γύφτο:
• «Eίναι κανένας γύπτος εδώ; Εσύ από πού είσαι παιδί µου; Αποκρίσου.
__________________
1. Γ. Σεφέρης, Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1975, σελ. 34.
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2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 227.
3. ∆. Τσάκωνας, Η Κοινωνιολογία του Κοσµά Αιτωλού, περ. Η. Ε. (1959), σελ. 119.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 240.
5. Χρήστος Ρέππας, Βιογραφικά Κ. Αιτωλού, περ. Η. Ε. (1980), σελ. 864.
6. Γ. Μεταλληνός, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόµος 32, σελ. 248.

• Από τον Αδάµ και από την Εύαν, άγιε του Θεού.
• Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπήδες δια αδελφόν;
• Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία µου και µε περιγελούν.
• Άκουε, παιδί µου, εσύ οπού είσαι γύπτος, ωσάν είσαι βαπτισµένος εις το όνοµα της Αγίας
Τριάδος και φυλάγης τα προστάγµατα του Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι
πάντοτε, και εγώ οπού δεν είµαι γύπτος, ωσάν δεν κάµω καλά, πηγαίνω εις την κόλασιν και
καίοµαι πάντοτε. Αλήθεια, µε τούµπανα και µε τζορνάδες δεν πηγαίνεις, διατί η πόρτα είναι
στενή και δεν σε χωρεί και ωσάν θέλης χάλασ’ τα.
• Τα χαλάω, άγιε του Θεού.
• Καλά παιδί µου, κάµε καλά να σωθής και µην ακούης ό,τι σου λέγει ο κόσµος»1.
Τονίζει στις ∆ιδαχές του συνέχεια ότι «όλοι οι άνθρωποι από έναν πατέρα και µίαν µητέρα
είµεσθεν, µόνον οι πίστες µας χωρίζουν»2.
Ως απόστολος της αγάπης ο Άγιος δε µπορεί να δεχθεί την κοινωνική αδικία σ’ όλες της τις
µορφές, γι’ αυτό ελέγχει και στηλιτεύει µε το λόγο του. Μια µορφή αδικίας είναι ο εύκολος
πλουτισµός σε βάρος των άλλων µε αδικίες και αρπαγές. Ο νόµος του Ευαγγελίου, ο νόµος της
αγάπης προς τον πλησίον, είναι ο νόµος του Πατροκοσµά. Ο πλούσιος απολαµβάνει σ’ αυτή τη ζωή,
δεν θα βρει όµως λύτρωση και ανάπαυση στην άλλη. «Να κλαίετε και να θρηνήτε όσοι ζήτε µε
αδικίες και αρπαγές, µε καµάτους και µε οζούρες άσπρων, διότι όλα αυτά είναι αφωρισµένα και
καταραµένα και ελεηµοσύνην να δώσετε από αυτά δεν σας ωφελεί, ότι φωτιά είναι και σας
καίουν»3. Ο πλούτος είναι ένα αγαθό, δοσµένο από το Θεό στον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να είναι
σοφός και συνετός οικονόµος του, διαχειριστής των δώρων του Θεού και χρεώστης. ∆ε δέχεται τη
συσσώρευση ή τη διάθεση του πλούτου για περιττή πολυτέλεια και επίδειξη, γι’ αυτό είναι πολύ
αυστηρός και επικρίνει τους πλουσίους που αφήνουν τους πτωχούς και πεθαίνουν από την πείνα ή
τους εκµεταλλεύονται. «∆εν µας έδωκεν ο Θεός τον πλούτον δια να πολυτρώγωµεν και να κάνωµεν
πολυτίµητα φορέµατα και παλάτια υψηλά, να χορεύουν τα ποντίκια αύριο και οι πτωχοί να
αποθαίνουν από την πείναν»4. Ο άνθρωπος ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 138.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 171.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 169.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 190.

θα
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λογοδοτήσει στο Θεό για τον πλούτο που είχε και τον αρνήθηκε στους πτωχούς. Είναι

υπεύθυνος για τη γύρω του δυστυχία, όταν αυτός έχει «πολύτιµα φορέµατα και παλάτια υψηλά». Ως
Αγιορείτης µοναχός ο Άγιος δίνει µια κοινοβιακή µορφή κοινωνίας µε τη ∆ιδαχή του: «Έχοµεν
χρέος να τρώγωµεν και να πίνωµεν το αρκετόν µας, τα ρουχαλάκια µας τα αρκετά, και τα επίλοιπα
να τα εξοδιάζωµεν εις τους πτωχούς δια την ψυχήν µας. Αυτό είναι το χρέος µας, αδελφοί µου. Έτσι
το ηξεύρετε. Από σήµερον και ύστερα έτσι να το κάνετε, αν θέλετε να σωθήτε»1. Σηµαντικός ο
λόγος του. Θεµελιώνει χρέη και όχι δικαιώµατα. Εκείνο που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι «το
αρκετόν», δε µπορεί να ξοδεύει περισσότερα

τη στιγµή που ο συνάνθρωπος στερείται. «Τα

επίλοιπα» είναι για τους αδελφούς. Με αυτή τη ∆ιδαχή του ο Άγιος τάσσεται κατά της µεγάλης
ατοµικής ιδιοκτησίας κάθε µορφής και της πολυτελείας, ενώ θεωρεί επιτακτικό χρέος τη διανοµή
των αγαθών σε όλους. Μάχεται εναντίον του πλούτου και πείθει, γιατί και ο ίδιος είναι πτωχός.
Συνήθως τέτοιες ιδέες διακηρύττουν πλούσιοι, που οι ίδιοι κατέχουν πολλά, αλλά δε θυσιάζουν
τίποτε για τους άλλους.
Ο λόγος του σκληρός, ασυµβίβαστος, ελέγχει και κατακρίνει την αδικία, την αρπαγή και την
τοκογλυφία, που µισούν οι άνθρωποι και απεχθάνεται ο Θεός. «Να κλαίετε και να θρηνήτε όσοι
ζήτε µε αδικίες και µε αρπαγές, µε καµάτους και µε οζούρες άσπρων (τοκογλυφία), διατί όλα αυτά
αφωρισµένα είναι»2. «Το µισητότερο είδος πλούτου είναι η τοκογλυφία, που προσπαθεί ν’ αντλήσει
κέρδος από το ίδιο το χρήµα, και όχι από τη χρήση για την οποία προορίζεται. ∆ιότι το χρήµα
προοριζόταν για να χρησιµοποιείται στην ανταλλαγή, κι όχι για να πολλαπλασιάζεται από τον τόκο.
Απ’ όλους τους τρόπους αποκτήσεως πλούτου αυτός είναι ο περισσότερο αφύσικος», γράφει ο
Αριστοτέλης στα ‘‘Πολιτικά’’3 του. Οι ελεηµοσύνες µε τα άδικα χρήµατα είναι καταραµένες και
καταδικάζουν αιώνια εκείνους που τις δίνουν. «Και ελεηµοσύνην να δίδετε από αυτά τίποΤε δεν
ωφελούν ότι φωτιά είναι και σας καίουν»2.
Εκείνο που ο άνθρωπος πρέπει να στοχάζεται είναι η αθάνατη ψυχή του, «να ενδυώµεθα ταπεινά
ρούχα και να τρώγωµεν το αρκετόν µας και να µην αργολογούµεν αλ-___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 190.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 169.
3. «Ευλογώτατα µισείται η οβολοστατική δια το απ’ αυτού του νοµίσµατος είναι την κτήσιν και ουκ εφ’
όπερ επορίσθη. Μεταβολής γαρ εγένετο χάριν, ο δε τόκος αυτός ποιεί πλέον... ο δε τόκος εγένετο εκ
νοµίσµατος. Ώστε και µάλιστα παρά φύσιν ούτος των χρηµατισµών εστιν» Αριστοτέλης, Πολιτικά, (1258
b).

λά να φροντίζωµεν πως να στολίσωµεν την ψυχήν µε οµιλίαις καλαίς, µε ήθη χρηστά δια να την
κάµωµεν νύµφην του Χριστού µας και όχι να ξεφαντώνωµεν... να τρώγωµεν ολίγον και τον
επίλοιπον καιρόν να τον εξοδιάζωµεν εις έργα ψυχοφελή, δια το όνοµα του Χριστού µας και όχι δια
το χαρµόσυνον της ηµέρας να µεθώµεν...»1. Μ’ αυτές του τις ιδέες και τα κηρύγµατα «ο Αιτωλός
ιεροµόναχος κηρύσσεται υπέρ της ταξικής εξισορρόπησης, καταδιώκει την ιδιοκτησίαν, ζητεί την
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σχετική οικονοµική ισοτιµία των ανθρώπων σαν µέσο όχι απλής αποστροφής προς τα υλικά αγαθά,
όσο σαν καθήκοντος που επιβάλλει η χριστιανική κοσµοθεωρία... και σαν µέσο που οδηγεί στην
τέλεση της χριστιανικής ζωής του ανθρώπου»2. Ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται την περιουσία και τα
αγαθά των άλλων, και αν θέλει να συγχωρεθεί από το Θεό και να προκόψει, να επανορθώσει για τις
αδικίες και τις αρπαγές που έκανε: «∆ια τούτο, αδελφοί µου, όσοι αδικήσατε ή χριστιανούς ή
Τούρκους ή Εβραίους ή Φράγκους να δώσετε το άδικον οπίσω, διατί είναι κατηραµένο και δεν
βλέπετε καµµίαν προκοπήν. Εκείνα τα άδικα τα τρώτε δια να ζήτε και δια εκείνα τα άδικα σας
θανατώνει ο Θεός και σας βάνει εις την κόλασιν... Ένα άσπρο άδικο να βάλης µέσα εις εκατό
πουγγιά, όλα τα µαγαρίζει. Οµοίως πάλιν να πάρης ένα πρόβατο κλεµµένο να το βάλης µέσα εις
εκατό ή εις χίλια πρόβατα, όλα τα τρώγει εκείνο το κλεµµένο»3. Σε άλλη ∆ιδαχή του παροτρύνει,
«όσοι αδικήσαµε να δίνωµε τα άδικα οπίσω»4. Και σε άλλο σηµείο τονίζει: «Όθεν στοχασθήτε
πόσον µέγα κακόν είναι η αδικία, οπού όλα τα άλλα συγχωρούνται µε την αγίαν Εξοµολόγησιν, µα
αυτό δεν συγχωρείται µε κανέναν άλλον τρόπον παρά οπόταν να τα δώσωµεν οπίσω όλα εκείνα
οπού αδικήσαµεν, τότε συγχωρούµεσθεν βέβαια»5.
Ο Πατροκοσµάς υπήρξε ο πρώτος, ο οποίος συµβούλεψε την κατάπαυση της φρικτής
ληστείας στα ορεινά ιδίως διαµερίσµατα της χώρας, που είχε µεταβάλλει τον τόπο σε κόλαση
βαρβαρότητας, σκληρότητας και αυτοδικίας. «Αν θέλετε, να µαζώξετε όλοι σας τα άρµατα, να τα
δώσετε εις τους ζαπιτάδες»6, λέει στους Μαργαριτιώτες

που πήγαν οπλισµένοι για να

τον ακούσουν. Συµβούλευε τους κλέφτες και αρµατολούς να ________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 161.
2. ∆ώρος Πολίτης, Οι Κοινωνικές ιδέες του Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 13.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 227.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 265.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 158.
6. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 271.

µην κακοποιούν τους οµογενείς και οµοθρήσκους τους, και να αποφεύγουν τους διαπληκτισµούς
µεταξύ τους: «Όχι να πιάνωµεν το τουφέκι και να σκοτώνωµεν τον αδελφόν µας και να τον
κλέπτωµεν»1. Τους Σουλιώτες συµβούλευε να καταπαύσουν τις ληστείες, αυθαιρεσίες και
βιαιοπραγίες εναντίον φίλων και εχθρών. Είναι γνωστά τα αυστηρά λόγια του Αγίου, όταν πήγε στο
χωριό του Σουλίου Άγιος ∆ονάτος: «Σας λυπάµαι για την περηφάνεια οπού έχετε. Το ποδάρι µου
εδώ δεν θα ξαναπατήση. Και εάν δεν αφήσετε αυτά τα πράγµατα που κάνετε, την αυθαερεσία και
ληστεία, θα καταστραφήτε. Σε κείνο το κλαρί, που κρεµάτε τα σπαθιά σας, θαρθή µια µέρα που θα
κρεµάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους»2. Και πράγµατι έτσι έγινε, όπως προφήτεψε ο Άγιος, όταν το
Σούλι ερηµώθηκε και καταπατήθηκε από τον Αλή Πασά. Ιδιαιτέρως καυτηρίαζε τους
κοτζαµπάσηδες, οι οποίοι καταπίεζαν τους χριστιανούς περισσότερο από τους Τούρκους, µε
αποτέλεσµα πολλές φορές να επισύρει την οργή τους. Νουθετούσε τους προεστούς να είναι δίκαιοι
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και αµερόληπτοι στην κατανοµή των κοινοτικών βαρών, γιατί οι διακρίσεις γεννούν φθόνο, µίσος,
διχόνοια και παραλύουν τη δύναµη του Έθνους: «Να αγαπάτε όλους τους χριστιανούς καθώς
αγαπάτε και τα παιδιά σας και να τους ρίχνετε και τα χρέγια κατά την δύναµιν του κάθε ενός και να
µη κάµνετε φιλοπροσωπίες και ρίχνετε των φίλων σας ολιγώτερον»3.
Γνωρίζοντας πόσο εύκολη είναι η κατάχρηση της εξουσίας, οι υπερβασίες και η καταπίεση του
λαού κατακεραύνωνε µε δριµείς λόγους τους εκπροσώπους της άρχουσας τάξεως: «Αν τύχη οι
προεστοί σας και οι άρχοντές σας και οι πιο µεγάλοι σας γίνουν άδικοι και σκληροί, αν τύχη και
τους κυριεύση η εγωπάθεια και η αισχροκέρδεια και κατά βάθος δεν θέλουν ν' ανοίξητε τα µάτια
σας για να µπορούν να εκµεταλλεύωνται άνοµα την τίµια δουλειά σας και τον ιδρώτα σας, τότε
όποιοι και αν είναι αυτοί, αδελφοί µου, τους αναθεµατίζω και τους µαστιγώνω. Είναι κολασµένοι
και παιδιά του διαβόλου και αξίζουν την οργή σας και την καταφρόνια σας»4.
Αποδοκίµαζε τον αφορισµό, συνηθισµένο φαινόµενο της εποχής, γιατί η εκκλησιαστική αυτή
ποινή συχνά επαναλαµβανόµενη γινόταν όπλο φοβερό και οδηγούσε τους χριστιανούς στην
αλλαξοπιστία. «Να φυλάγεσθε, χριστιανοί µου, δια χίλια πουγγία αφορεσµό ποτέ να µη κάµνετε,
διατί αφορεσµός θέλει να ειπεή χωρισµός από _________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 220.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 429.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 281.
4. ∆ηµ. Σαλαµάγκας, Ο γνωστός καλόγηρος Κοσµάς, Αθήναι 1952, σελ. 101 - 102.

από τον Θεόν και παράδοσις εις τον διάβολον. Λοιπόν δια εκείνον τον αδελφόν ο Χριστός µας
εσταυρώθη και έχυσε το πανάγιον Του Αίµα, δια να τον ελευθερώση από τας χείρας του διαβόλου
και εσύ τον αφορίζεις δια παραµικρόν πράγµα και τον εβγάνεις από την µάντραν του Χριστού...»1.
Καταπολεµούσε την προδοσία, αφήνοντας δώδεκα χρόνια ακοινώνητο τον προδότη, «ότι δώδεκα
χρόνους να µένη ακοινώνητος ο προδότης»2, και απαγόρευε στους χριστιανούς να λύνουν τις
διαφορές τους στα Τουρκικά δικαστήρια, «να µην προδίνεσθε εις κρίσεις των Αγαρηνών και
ζηµιώνεσθε»3. Καταδίκαζε τις «αρσενοκοιτίες, κτηνοβασίες και άλλα αισχρά, οποία δεν έκανε µήτε
σκύλος, µήτε γάϊδαρος»4, και συµβούλευε τους χριστιανούς να αποφεύγουν πάσης φύσεως µαγείες:
«Να απέχεσθε από µαγικά βότανα... Όποιοι τα µεταχειρίζεσθε αυτά τα διαβολικά µαντολιγήµατα και
εξορκίσµατα και εµποδέµατα και γητεύµατα και άλλα παρόµοια να εξεύρετε φωτιά βάνετε εις τα
οσπίτια σας»5. Κατέκρινε επίσης το ειδωλολατρικό και Τουρκικό έθιµο, που επιζούσε επί της εποχής
του, το κούρµπανο ή κουρµπάνι6. «∆ιαβολικό κούρµπανον είναι να πάρης ένα πρόβατον, να το
µαγειρέψης και να κράξης τους φίλους σου, τους συγγενείς σου να τρώγετε, να πίνετε, να µεθάτε, να
ξερνάτε ωσάν τους σκύλους. Εµείς ελπίζοµε να σωθούµεν εις το όνοµα του Χριστού µας και όχι του
προβάτου ωσάν τους ασεβείς και τους απίστους, οπού κάµνουν τώρα»7. Ο Άγιος Κοσµάς
καταπολεµούσε τις προλήψεις και δεισιδαιµονίες της εποχής του, δίνοντας στους χριστιανούς
ορθές ηθικές και χριστιανικές αρχές και πεποιθήσεις.
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Η εργασία για τον Πατροκοσµά, η υπεύθυνη και προσωπική, είναι χρέος. ∆εν τη βλέπει ως το
µέσο που θα συγκεντρώσει τον πλούτο στα χέρια µερικών, αλλά ως ευλογία που θα δώσει τη
δυνατότητα στους πτωχούς να αποκτήσουν τα απαραίτητα για τη ζωή. Η έντιµη εργασία
εξασφαλίζει στον άνθρωπο τα απαραίτητα για τη ζωή, τον ανυψώνει, τον ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 157 - 158.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 410.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 411.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 184.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 168.
6. Κούρµπανο ή κουρµπάνι, τουρκ. λέξη (Kurban = θύµα) = γιορτή, συµπόσιο, τραπέζι σε γιορτή, αρνί που
σφάζεται από τους Μουσουλµάνους κατά τη γιορτή του κουρµπάν µπαϊράµ. Ηλ. Κωνσταντίνου, Λεξικό
των ξένων λέξεων στην Ελληνική γλώσσα, Αθήνα 1992, σελ. 64.
7. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 188.

γεµίζει χαρά και τον οδηγεί στη συναίσθηση της αξίας του και της αποστολής του. «Να βγάζετε το
ψωµί σας µε τον ιδρώτα σας διότι είναι ευλογηµένο»1, τους λέει και συνεχίζει: «Να χαίρεσθε οπού...
εβγάζετε το ψωµί σας µε τον κόπον σας και µε τον ιδρώτα σας, διατί εκείνο είναι ευλογηµένον και
αν δώσετε και ολίγον τι δια ελεηµοσύνην, σας πιάνεται για πολύ. Με εκείνο αγοράζεις τον
Παράδεισο»1. Η ∆ιδαχή εκφράζει την ευαρέσκεια του Αγίου για τον τίµιο κόπο των χριστιανών, που
συνοδεύεται από µόχθο, ιδρώτα και οδύνη και κερδίζει τον Παράδεισο µε την ελεηµοσύνη, ωστόσο
εκφράζει και την έµµεσο αγανάκτησή του για όσους κερδίζουν το ψωµί τους χωρίς µόχθο και το
οποίο συνεπώς δεν είναι ευλογηµένο. Η δυνητική ευκτική «αν θέλης, δώσε το ελεηµοσύνην εις τους
πτωχούς»2 είναι το «όστις θέλει» του Ευαγγελίου που στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση του
ανθρώπου και κάνει την ελεηµοσύνη να απορρέει από βαθιά εσωτερική, ψυχική ανάγκη του πιστού
προς το συνάνθρωπο. Με αυτό τον τρόπο προέτρεπε τους χριστιανούς στα κοινωνικά τους
καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους απέναντι των συνανθρώπων τους. Ο ίδιος ο Άγιος έδινε το
καλύτερο παράδειγµα εργασίας, όχι µόνο µε τα ακούραστα κηρύγµατά του µέρα και νύχτα, αλλά και
µε την προσωπική του εργασία για την εκµετάλλευση του πλούτου της υπαίθρου, µε τον
εµβολιασµό άγριων δένδρων σε πολλά µέρη της Ηπείρου, καλώντας και τους χωρικούς να τον
µιµηθούν.
Όσο µεγάλη είναι η χαρά της εργασίας, άλλο τόσο απαραίτητη η ξεκούραση των ανθρώπων που
µοχθούν. Πρώτος ο Πατροκοσµάς κήρυξε την ανάπαυση της Κυριακής, την εβδοµαδιαία
ανάπαυση των εργαζοµένων, αντιλαµβανόµενος την αναγκαιότητα αυτής. Η εµµονή του στην αργία
της Κυριακής, που σήµαινε εκκλησιασµό και ανάπαυση των ανθρώπων και η καθιέρωσή της,
στάθηκε ο κυριότερος λόγος του µαρτυρικού θανάτου του. Ο βιογράφος του αναφέρει: «Επήγεν εις
τα Ιωάννινα και εκατάπεισε τους Χριστιανούς να µεταβάλουν το κοινόν παζάρι από την Κυριακήν
εις το Σάββατον, το οποίον τους επροξένησε (των Εβραίων) µεγίστην φθοράν»3, γιατί το Σάββατο
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ήταν η καθιερωµένη από τη θρησκεία τους αργία. Το ίδιο έγινε και σε πολλές ακόµη πόλεις και
περιοχές και οι Εβραίοι, «µη υποφέροντες πλέον να βλέπουν και να ακούουν τον Άγιο, ελέγχοντα
αυτούς, επήγαν εις τον Κουρτ Πασιάν, και του έδωκαν πουγγία πολλά, δια να τον ευγάλη από την
ζωήν»3. Το ίδιο αναφέρει και ο σύγχρονός του Αγίου, λόγιος και ποιητής Καισάριος ∆απόντες,
«απεκεφαλίσθη (ο Άγιος) φθόνω και κακία των Εβραίων, διότι εσήκωσε τα πανη___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 169.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 238.
3. Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 23.

γύρια και αλισβερίσια, οπού εγίνοντο την Κυριακήν και τα εδιώρισε το Σάββατον»1. Ο Άγιος µε τις
∆ιδαχές του κατάφερε και επέβαλε την αργία της Κυριακής. Αναφερόµενος στη ∆ηµιουργία, λέει:
«Επάνω εις έξι ηµέρες (ο Θεός) τα έκαµεν όλα, εις δε την εβδόµην ηµέραν, ήγουν την Κυρικήν,
ησύχασεν δίδοντας και εις ηµάς παράδειγ-µα ότι έξι ηµέρας να εργαζώµεθα... και την αγίαν
Κυριακήν να ησυχάζωµεν. Να φροντίζωµεν πως να στολίσωµεν την ψυχήν µας... και όχι να
ξεφαντώνωµεν και να πολύτρώγωµεν και να πολυπίνωµεν, να τραγουδούµεν και να χορεύωµεν και
να µεθούµεν και να ξερνούµεν, µήτε να κάνωµεν πραγµατείες και αλιβερίσια, διατί εκείνο το κέρδος
οπού γίνεται την Κυριακήν και κάθε άλλην δεσποτικήν εορτήν, είναι αφωρισµένον και κατηραµένον
και βάνοµεν φωτιά εις τα οσπίτια µας και καιόµεσθε και ψυχικά και σωµατικά»2. Σε άλλη ∆ιδαχή
του µιλώντας για την Κυριακή και θέλοντας να εξαγιάσει την εξ ανάγκης εργασία των χριστιανών
τους συµβουλεύει: «Έχετε εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τι το κάµνετε; Άκουσε, παιδί µου,
να το σµίγης όλο και να το κάνης επτά µερίδια, και τα έξι µερίδια κράτησέ τα δια λόγου σου να
κυβερνηθής και το άλλο µερίδιον της Κυριακής, αν θέλης, δώσε το ελεηµοσύνην εις τους πτωχούς ή
εις την εκκλησία ή κατά το παρόν εγώ σε συµβουλεύω να το δώσης εις το σχολείον, δια να
ευλογήση ο Θεός τα πρόβατά σου»4. Και σε κάποια άλλη ∆ιδαχή τους παροτρύνει: «Τες Κυριακές
να µη δουλέψητε ολότελα, µήτε να πωλήσητε, µήτε να αγοράσητε, ούτε χωράφι, ούτε αµπέλι να
κοιτάζετε, µήτε να φωκαλίζετε τα αχούρια σας. Μονάχα να διαβάζετε βιβλία, να µαθαίνετε το
καλόν»5.
Ο Άγιος του Γένους γνώριζε καλά την κοινωνική στρωµάτωση, που δηµιουργείται από την
κοινωνική κατανοµή θέσεων και ρόλων κατά τρόπο ιεραρχικό ή αξιολογικό µέσα σε µια κοινωνία.
Οι θέσεις και οι αντίστοιχοι ρόλοι δεν είναι προικισµένοι κοινωνικά όλοι µε το ίδιο ποσοστό
εξουσίας και κύρους ούτε µε το ίδιο ποσοστό αξίας και τιµής. Έτσι τοποθετούνται µέσα στον
κοινωνικό χώρο πιο πάνω ή πιο κάτω σε σχέση µε άλλες θέσεις ή ρόλους ή αναγνωρίζονται ως
καλύτερες ή χειρότερες ανάλογα µε την αξία που τους αναγνωρίζεται. Η κοινωνική διαστρωµάτωση
παίζει σηµαντικό ρόλο στην όλη οργάνωση της κοινωνίας, που για να λειτουργήσει σωστά πρέπει
στα µέλη της να υπάρχει αλληλοσεβασµός και αλληλοεκτίµηση. Κάθε µέλος του οργανισµού της
κοινωνίας επιτελεί __________________
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1. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Βενετία 1872, τόµος Γ΄, σελ. 124.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 160 - 161.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 237 - 238.
4. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. ∆ιδαχή Η΄, σελ. 412.

µια λειτουργία, που είναι συµπληρωµατική των λειτουργιών των άλλων µελών και απαραίτητη στη
λειτουργία του όλου οργανισµού1.
Η ελληνική κοινωνία των χρόνων του Πατροκοσµά είχε την ιδιαιτερότητα, ότι δεν ήταν αµιγής
ελληνική, αλλά ζούσε µια ιστορική περιπέτεια, µια µακροχρόνια δουλεία που της πρόσθεσε κάποια
άλλα χαρακτηριστικά, ξένα προς την ιδιοσυγκρασία της και τις αρχές της. Έτσι πρέπει να συζήσει µε
τον κατακτητή, που κατέχει τους κυρίαρχους ρόλους και η ζωή µαζί του πρέπει να είναι αρµονική,
χωρίς βασικά προβλήµατα και προστριβές, γιατί η αρµονική και ειρηνική συµβίωση είναι το
σηµαντικότερο χαρακτηριστικό µιας κοινωνίας, που επιτρέπει την ολοκλήρωση των προσώπων και
την ανάπτυξη όλων των τοµέων της κοινωνικής ζωής.
Ο Πατροκοσµάς αναγνωρίζει τις κοινωνικές τάξεις της εποχής του µε τους διαφορετικούς
ρόλους που έχει η κάθε µία, και που απαιτούν αναγνώριση και σεβασµό για να λειτουργήσει καλά το
κοινωνικό σύνολο. Παρόλο τον επίσηµο διορισµό του ως γενικό ιεροκήρυκα της Ανατολής και την
άδειά του από τον Πατριάρχη, ο Άγιος, σεβόµενος τις εκκλησιαστικές αρχές του κάθε τόπου, ζητάει
άδεια και από τον επίσκοπο της περιφέρειας που κηρύττει. ∆ιασώζεται Επιστολή του, η παλιότερη,
που απευθύνεται στον Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, αιδεσιµώτατο κ. Γεώργιο
Κλαδά, όταν πήγε το 1777 στην Κεφαλλονιά2.
___________________
1. Θ. Μυλωνάς, Εισαγωγή στην κοινωνιολογία, Πάτρα 1988, σελ. 83, 96 - 97.
2. «Τω αιδεσιµωτάτω και ελλογιµωτάτο κ. κ. Γεωργίω Κλαδά, µεγάλω οικονόµω και αρχιδιδασκάλω
Κεφαλληνίας Κάστρον.

Σοφολογιώτατε, πανοσιώτατε, άγιε Μέγα

Οικονόµε κύριε Γεώργιε, ασπαζόµενος
αµαθής, δούλος ανάξιος
Ανατολικής

σε χαιρετώ. Εγώ αδελφέ είµαι άνθρωπος αµαρτωλός και

Χριστού του Θεού ηµών. Παρακινούµενος δε από τους Πατριάρχας της

Εκκλησίας, αρχιερείς, ηγουµένους και µάλιστα από τον κύριον Σωφρόνιον να διδάξω τους

χριστιανούς κατά δύναµιν, ευρισκόµενος εδώ εις το ευλογηµένον νησίον κα

λαµβάνοντας την άδειαν

των... και του πρεβεδούρου εις την Άσσον, µοι εφάνη εύλογον και νόµιµον το να αναφέρω εις την
πανοσιότητά σου και ζητώ άδειαν παρά

σου, επειδή είσαι Οικονόµος του αρχιερέως, και συµβουλήν,

και επειδή είσαι αδελφός και γέννηµα και θρέµµα εις τον τόπον τούτον και ηξεύρεις τα πράγµατα
καλύτερα. Συµβούλευσέ µε λοιπόν ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, ή αµέσως ή εµµέσως δια γράµµατος, δια να
κάµωµεν το χρέος µας. Υγίαινε. Εύχοµαι σε και δια σου τους χριστιανούς. Σος αδελφός εν Χριστώ
Κοσµάς ιεροµόναχος. Αψοζ΄ 13 Ιουνίου» Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 422,
Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, σελ. 147.

Εκτός από τη µεγάλη οµάδα της κοινότητας µε τους κατακτητές µαζί και τις υποχρεώσεις τους
απέναντί τους, υπήρχε και η µικρή οµάδα των οµοεθνών και οµοδόξων µε τις ιδιαίτερες
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επικοινωνιακές τους σχέσεις, τις προσωπικές και άµεσες. Ο σύνδεσµος των µελών αυτής της οµάδας
εξαρτάται από τους επιδιωκόµενους σκοπούς και στόχους. Ο Πατροκοσµάς θέλησε να δυναµώσει
αυτές τις οµάδες µε την αίσθηση του ‘‘εµείς’’, όπως γράφει και ο Μακρυγιάννης, µια αίσθηση που
έχουν τα µέλη σε σχέση µε την αίσθηση του ‘‘άλλου’’, εκείνου, δηλαδή, που δεν ανήκει στην οµάδα
και αυτός είναι ο κατακτητής. Η συχνή φράση που χρησιµοποιεί ο Άγιος στις Επιστολές του, τις
αναφερόµενες στην ίδρυση Σχολείων, «µε την γνώµην όλων», υποδηλώνει αυτή την αίσθηση του
‘‘εµείς’’, όλη η κοινότητα µαζί παίρνει κάποιες αποφάσεις χρήσιµες και για το καλό όλων.
Κατά την Κοινωνική Ψυχολογία χαρακτηριστικά της οµάδας είναι η αλληλεπίδραση και
αλληλοεξάρτηση των µελών, η συνείδηση συµµετοχής στην οµάδα, οι κοινοί θεσµοί, αξίες, στόχοι
και στάσεις, η ικανοποίηση αναγκών, η ενότητα, σύµπνοια, συνοχή, λειτου
ργικότητα1. Στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά βρίσκουµε όλα αυτά τα στοιχεία που προσπαθεί να τα
εµφυτεύσει στις µικρές κοινότητες, που επισκέπτεται και να τις κάνει παντοδύναµες. Οι Έλληνες
έπρεπε να νοιώθουν µέλη συνειδητά της κοινότητας µε αυτοσυνειδησία και να ικανοποιούν τις
αναφυόµενες ανάγκες τους εκ των ενόντων, δίνοντας εκείνοι που είχαν περισσότερα σ’ αυτούς που
δεν είχαν: «Να δίνετε ελεηµοσύνη εις τους πτωχούς... αν θέλετε να έλθη ο Θεός εις τα σπίτια σας και
να αυγατίση ο βίος σας»2. Η ίδια πίστη, οι ίδιοι θεσµοί και ιδίως ο ίδιος στόχος, η ανάσταση του
Γένους, έδεναν τα µέλη της οµάδας, που ο Πατροκοσµάς την ήθελε δυνατή. Ο στόχος και ο σκοπός
έκανε την οµάδα ένα δυναµικό σύνολο ατόµων, ένα οργανωµένο σύστηµα µε αλληλοεξαρτούµενους
ρόλους, που θα έδινε τα πάντα για την πραγµάτωση του ιερού σκοπού του.
Εντυπωσιάζει το ενδιαφέρον του Αγίου για τη συλλογική κοινωνική συµπεριφορά και την
«κοινή - κοινοτική ύπαρξη και σύµπραξη»3. Η ατοµική ύπαρξη του ανθρώπου έχει ανάγκη της
κοινότητας για να βρει το νόηµά της, γιατί ο άνθρωπος είναι φύσει ‘‘ζώον πολιτικόν’’. Αντίθετα
πάλι η κοινότητα έχει ανάγκη της ατοµικής υπάρξεως, για να αποκτήσει και αυτή την ύπαρξή της
και το νόηµά της. Μέσα στην κοινότητα το άτοµο βρίσκει τον εαυτό του, γίνεται υπεύθυνο, αποκτά
αυτοπεποίθηση, ελεύθερη κρίση, θέληση, γίνεται µέλος, που αποφασίζει να ενεργεί και να εκτελεί
κατά συνείδηση. Το όλον της __________________
1. ∆. Γεωργάς, Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας, Αθήνα 1995, τόµος Β΄, σελ. 138 - 145.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 412 - 214.
3. Γ. Μεταλληνός, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόµος 32, σελ. 248.

κοινότητας γίνεται πιο πλούσιο, όσο πιο έντονα εκφράζεται η ατοµικότητα, όσο πιο πολύπλευρα
είναι διαφοροποιηµένα τα πρόσωπα, όσο πιο ώριµα γίνονται µέσα σ’ αυτά τα άτοµα1. Το κοινοβιακό
πρότυπο του Αγιορείτη µοναχού Κοσµά µεταφυτευόταν στις κοσµικές ενορίες της κοινότητας µε τη
συσσωµάτωση των χριστιανών σε αδελφότητες για τη συλλογική δραστηριοποίηση της κοινωνικής
οµάδας. Η κοινωνική ενότητα των υποδούλων έπρεπε να διαφυλαχθεί, γι’ αυτό, κατά τη µαρτυρία
του κατασκόπου Μαµωνά, ο Πατροκοσµάς «ειδοποίησε τους κατοίκους του διαµερίσµατος της
Πρεβέζης να µη πηγαίνη κανείς να παρακολουθεί την λειτουργίαν και τας άλλας θρησκευτικάς
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τελετάς εις εκείνας τας ενορίας, αι οποίοι δεν συνεσωµατώθηκαν εις Αδελφότητα»2. ∆εν έχει ακόµη
διασαφηνισθεί τι ακριβώς ήταν αυτές οι Αδελφότητες, που συνιστούσε ο Άγιος, φανταζόµαστε όµως
ότι ήταν σύλλογοι ή σωµατεία, που ένωναν τους Έλληνες και τους έδιναν τη δυνατότητα να
δραστηριοποιηθούν ποικιλοτρόπως.
Την κοινωνική ενότητα στήριζε ο Πατροκοσµάς στον αλληλοσεβασµό και την αναγνώριση των
διαφόρων κοινωνικών ρόλων, αρχόντων και αρχοµένων, µικροτέρων και µεγαλυτέρων, κατακτητών
και υποτελών: «Οι προεστοί οπού είστενε εις τες χώρες και χωρία σώνεσθε, µα πως σώνεσθε; Να
αγαπάτε όλους τους χριστιανούς καθώς αγαπάτε και τα παιδιά σας και να τους ρίχνετε και τα χρέγια
κατά την δύναµιν του καθενός και να µη κάµνετε φιλοπροσωπίες και ρίχνετε των φίλων σας
ολιγότερον, διατί βάνετε φωτίαν και καίεσθε. Οµοίως εσείς οι κοσµικοί, οι κατώτεροι, να αγαπάτε
και να τιµάτε τους προεστούς σας και να παρακαλείτε τον Θεόν δια την ψυχήν τους και δια την ζωήν
τους. ∆εν βλέπετε πόσους πειρασµούς έχουν και υποµένουν δια εσάς τους κατωτέρους; Ό,τι χρεία
τύχη της χώρας τους προεστούς γυρεύουν και εσείς κοιµάσθε ξέγνοιαστοι»3.
Να αποδίδεται η τιµή και ο σεβασµός στους γεροντότερους, αλλά και «αναµεταξύ τους». «Να
τιµάτε και τους γεροντοτέρους σας, ακόµη να τιµάσθε και αναµεταξύ σας και να παρηγορήσθε ένας
τον άλλον σας ωσάν αδελφοί οπού είστε και να µη καταφρονήτε κανέναν, ούτε τον παραµικρόν, ότι
ο Θεός όµοια µας έχει όλους»4. Με αυτό τον τρόπο βασιλεύει η αγάπη και το κοινωνικό σύνολο
προάγεται.
_________________
1. Ι. Ξυροτύρης, Μάζα και αγωγή, ανατύπωση από τα «Χρονικά του Πειραµατικού Σχολείου του
Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης», Θεσ/νίκη 1950, σελ. 7 - 8 και 19.
2. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία Κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 7.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 281 - 282.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 172.

Τους άνδρες συµβουλεύει «όσον ηµπορείτε να έχετε την αγάπην µε τες γυναίκες σας... και αν
καµµίαν φοράν σου φταίη η γυναίκα σου, µη την ξεσυνερίζεσαι και να στοχάζεσαι και τα καλά της
γυναικός σου» και ενθαρρύνει τις γυναίκες λέγοντας: «Μεγαλυτέρα αρετή δεν ηµπορεί να κάµη η
γυναίκα ωσάν να παρηγορή και να υποµένη τον άνδρα της. Και όταν έχης εσύ η γυναίκα κακόν
άνδρα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από εκείνην οπού έχει καλόν άνδρα, διατί έχεις και
περισσότερον µισθόν εις την ψυχήν σου, και αν έχη και κανένα σφάλµα, πρέπει να το παραβλέπης,
άνθρωπος είναι, δεν είναι άγγελος»1. Νουθετεί και τα παιδιά: «Όσον ηµπορείτε να τιµάτε τους
πατέρες σας και την µητέρα σας, ζώντας και απεθαµένους»1.
Το σηµαντικότερο πρόσωπο µε τους πιο πολύπλοκους ρόλους στην ελληνική κοινωνία του 18ου
αιώνα, είναι ο ιερέας. Πατέρας πνευµατικός όλων, λειτουργός του Θεού, συµβουλάτορας, δάσκαλος
των παιδιών, δικαστής, υπεύθυνος για τα πάντα. Γι’ αυτό νουθετεί τους ιερείς και τους τονίζει την
αποστολή τους και τα καθήκοντά τους απέναντι στους χριστιανούς, σε µια κοινωνία που
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κυριολεκτικά κρέµεται απ’ αυτούς: «Άγιοι συνάδελφοί µου ιερείς, δια τους οικτιρµούς του Θεού,
όσον ηµπορείτε να έχετε την φροντίδα και δια την ψυχήν σας, να έχετε και δια τους αδελφούς µας
τους χριστιανούς, να τους διδάσκετε και να τους νουθετάτε πάντα, διατί ο Θεός σας έχει ωσάν
πιστικούς εις τα πρόβατά του... Και να στοχασθήτε καλά το βάρος οπού έχετε, ότι όλοι ετούτοι, όσοι
κατοικούν εις ετούτην την χώραν, άνδρες και γυναίκες, µικροί και µεγάλοι, κρέµονται από τον
λαιµόν σας και έχετε να δώσετε απολογίαν δι αυτούς εις το φοβερόν κριτήριον του Θεού»2. Σκοπός
άγιος του Πατροκοσµά να µάθει στους απαίδευτους ιερείς τα καθήκοντά τους απέναντι των
χριστιανών µε κάθε λεπτοµέρεια. Πώς να τελούν τα µυστήρια, πώς να κηρύττουν το λόγο του Θεού,
πώς να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, πώς να συµβουλεύουν τους πιστούς. ∆ιαφωτίζει τους ανίδεους
ραγιάδες και τους µιλάει για το µεγάλο έργο του ιερέα: «Λέγω δια εσένα, παιδί µου, οπού µέλλεις να
γένης παπάς, πρέπει πρώτον να είσαι καθαρός ωσάν τον άγγελον, να µάθης γράµµατα ελληνικά να
εξεύρης να εξηγάς το Ευαγγέλιον και την Αγίαν Γραφήν και να γίνεσαι δεκαοκτώ χρονών
αναγνώστης, είκοσι υποδιάκονος, εικοσιπέντε διάκονος. Και όταν γένης τριάντα χρονών, ανίσως και
σε παρακαλέσουν οι κοσµικοί και ο δεσπότης, τότε να γένης παπάς χωρίς να δώσης ένα παρά. Και
να έχης ένα κελλί
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 282.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 171 - 172.

ον κοντά εις την εκκλησίαν να φυλάγης, καθώς ο µπακάλης φυλάγει το αργαστήρι του, ό,τι ώρα σε
ζητήσουν οι κοσµικοί να σε ευρίσκουν. Ο πιστικός περιτριγυρίζει τα πρόβατά του, οµοίως και συ ο
παπάς έχεις χρέος να περιτριγυρίζης τα σπίτια των χριστιανών ηµέρα και νύκτα, όχι να τρώγης και
να πίνης και να παίρνης τα πράγµατά τους, αλλά να στοχάζεσαι ποίος άνδρας είναι µαλωµένος µε τη
γυναίκα του, ποίος πατέρας µε το παιδί του, ποίος αδαλφός µε τον αδελφό του, ποίος γείτονας µε το
γείτονα να τους βάνης εισέ αγάπην, αυτό είναι το χρέος του παπά, και να βάνης την ζωήν σου και το
κεφάλι σου δια τους χριστιανούς»1. Λόγια σοφά ενός αγίου κληρικού που γνωρίζει καλά την
αποστολή του και θέλει να βοηθήσει αυτούς, που θα παίξουν στον τόπο του ο καθένας τον ηγετικό
ρόλο του ιερέα, του αναµορφωτή του λαού, του καθοδηγητή. Ο παπάς πρέπει να είναι ‘‘καθαρός’’
και να ξέρει γράµµατα. Στοιχεία απαραίτητα για τη µεγάλη του αποστολή.
∆εν σταµατά εδώ, αλλά συνεχίζει για τα καθήκοντα του ιερέα στο Θεό, στον εαυτό του και
στους χριστιανούς: «Και όταν λειτουργάς και τελειώνεις το Ευαγγέλιον να το κλεις και να το βάνης
εις την αγκαλιά σου να το εξηγάς εις τους χριστιανούς τι παραγγέλλει ο Χριστός να κάνουν και να
στοχασθής πως οι φούντες οπού είναι εις το επιτραχήλι και έχεις εις τον λαιµόν σου κρεµασµένο,
δεν είναι φούντες αλλά είναι οι ψυχές των χριστιανών και µία ψυχή να χαθή από αυτές έχει ο Θεός
να την ζητήση από τον λαιµόν σου εν ηµέρα Κρίσεως. Και να στοχάζεσαι το φελόνι οπού φοράς και
δεν έχει µανίκες τι φανερώνει; Φανερώνει πως ο παπάς δεν πρέπει να έχη χέρια να ανακατώνεται εις
τα κοσµικά πράγµατα, αλλά να έχη πάντοτε τον νουν του εις τον ουρανόν... Ειδέ πάλιν και είσαι
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ανάξιος, αγράµµατος, απαίδευτος, µεµολυσµένος µε αµαρτίες... και πηγαίνεις και δώνεις γρόσια και
φλωρία και βάνεις µεσίτας και αγοράζεις το πετραχήλι, δεν αγοράζεις το πετραχήλι, παπά µου, αλλά
την Κόλασιν και καίεσαι πάντοτε. Και όταν πιάνη ο παπάς και λέγη το Ευαγγέλιον και λέγη τόσα
ψεύµατα και τόσες βλασφηµίες, αλλοίµονον εις εκείνον τον παπά...»2.
Συγκινητική η προσπάθεια του Αγίου να µορφώσει τους ιερείς, που θα αναµορφώσουν την
κοινωνία. Αλλά και στους πιστούς αναφέρει λεπτοµερώς τις υποχρεώσεις τους απέναντι των ιερέων
και αρχιερέων: «Όθεν και εσείς, χριστιανοί µου, όλοι κοινώς πρέπει να σέβεσθε και να τιµάτε τους
παπάδες και να µη τους πικραίνετε µήτε να τους
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 279 - 280.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 280 - 281.

ρίχνετε χρέη και δοσίµατα δια να παρακαλούν το Θεόν δια την ψυχήν σας και δια την ζωήν σας, και
δια τα πράγµατά σας και τα έργα των χειρών σας, διατί να εξεύρετε ότι ένας ιερεύς είναι
µεγαλύτερος από έναν βασιλέα και το περισσότερον είναι ανώτερος και από έναν άγγελον, επειδή
και είναι µεσίτης Θεού και ανθρώπων και αξιώνεται και επιτελεί τα άγια Μυστήρια, µάλιστα το
µέγα και φρικτόν µυστήριον της θείας Λειτουργίας, οπού το βλέπουν οι άγγελοι και τρέµουν. Όθεν
όσον ηµπορείτε να τους σέβεσθε και να τους ευλαβήσθε»1. Οι υπόδουλοι ραγιάδες είχαν άγνοια των
ιδιαιτέρων προβληµάτων που αντιµετώπιζαν οι Αρχιερείς από τον κατακτητή και συχνά
βαρυγκωµούσαν εις βάρος τους. Ο Άγιος και γι’ αυτό συµβουλεύει: «Ακόµη πλέον περισσότερον να
ευλαβήσθε τον αρχιερέα σας, ότι αυτός είναι διωρισµένος από τον Θεόν εδώ εις την γην εις τύπον
Χριστού και όσα να δέση είναι δεµένα και όσα να λύση είναι λυµένα και να του δίνετε εκείνα τα
δίκαια οπού σας γυρεύει µε όλην σας την καρδίαν, διατί και αυτός έχει έξοδα και τραβά τόσα
βάσανα από τους εξωτερικούς και όταν έρχεται εις την χώραν σας να τον δέχεσθε µε χαράν και να
του κάνετε την πρέπουσαν τιµήν και δεξίωσιν, δια να λαµβάνετε την ευλογίαν του»1.
Και κοινωνικό έλεγχο ασκούσε ο Άγιος Κοσµάς. «Κοινωνικός έλεγχος είναι οι διαδικασίες και
οι µηχανισµοί, συµπεριλαµβανοµένης και της κοινωνικοποιήσεως του παιδιού, µε τους οποίους η
κοινωνία ασκεί την κυριαρχία της πάνω στα άτοµα που την αποτελούν και κατορθώνει ώστε αυτά να
ακολουθούν τους θεσµούς της. Ο κοινωνικός έλεγχος είναι επέκταση της διαδικασίας της
κοινωνικοποίησης»2. Το άτοµο αποδέχεται τις διάφορες µορφές συµπεριφοράς, τις οποίες
‘‘εσωτερικοποιεί’’ στη συνέχεια και µε αυτές ως βάση διαµορφώνει το δικό του γνώµονα
συµπεριφοράς, για την εφαρµογή του οποίου αγρυπνά η ίδια η συνείδησή του, και αυτό είναι ο
εσωτερικός έλεγχος. Όπου δεν επαρκεί ο εσωτερικός έλεγχος, επεµβαίνει η κοινωνία µε τον
εξωτερικό έλεγχο, που µπορεί να είναι κύρωση, αποδοκιµασία, αποµόνωση, ποινή κ.λ.π. Με τη
διαδικασία της κοινωνικοποιήσεως ολοκληρώνεται το άτοµο και εντάσσεται στην κοινωνία
εφοδιασµένο µε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ζήσει και να ευδοκιµήσει µέσα σ’ αυτή.
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Για την εφαρµογή του κοινωνικού ελέγχου υπάρχουν περιορισµοί που υποχρεώνουν το άτοµο σε
κοινωνική συµµόρφωση. Ο θετικός και αρνητικός κοινωνικός έλεγχος ασκείται µε την πειθώ, την
υποβολή, την αγωγή, την αµοιβή, την ποινή ώστε να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της εξωτερικής
συµπεριφοράς µε την εσωτερική συγκράτηση του ατόµου. ________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 172.
2. Παύλος Κυριακίδης, Κοινωνιολογία, εκδ. ∆ωδώνη, β΄ έκδ. Ιωάννινα 1983, σελ. 134.

Η αγωγή είναι το κυριότερο όπλο του Πατροκοσµά, λέγοντας συχνά το τι πρέπει να κάνει ο
άνθρωπος, για να αποφύγει την επίπληξη, όταν κάτι δε γίνεται σωστά: «`Η ελεηµοσύνη, η αγάπη και
η νηστεία αγιάζει τον άνθρωπον, τον πλουτίζει και σωµατικά και ψυχικά... να δίδετε ελεηµοσύνην
εις τους πτωχούς και να παρηγοράτε τους ξένους...»1. Όταν όµως χρειαστεί, είναι έτοιµος να
επιπλήξει και να τιµωρήσει ακόµη: «Και εις ξένην κρίσιν να µη κριθήτε και προδοθήτε εις κρίσεις
Τούρκων· ότι δώδεκα χρόνους να µένη ακοινώνητος ο προδότης. Και αν σου πταίση ο αδελφός σου,
ή άλλος χριστιανός, πήγαινέ τον εις τον δεσπότην και µη τον πηγαίνης εις κρίσιν των Τούρκων, ότι
µεγάλην αµαρτίαν έχεις και θέλεις κολασθή αιώνια, και να µην τον αδέχουνται εις την εκκλησίαν οι
αδελφοί, ότι επήγε εξωτερικά και δεν επήγε νοµικά»1. Με τη στάση αυτή ο Άγιος θέλει να
διαφυλάξει την ελληνική κοινότητα από των Τούρκων τη συµµετοχή και την ανάµιξη.
Ο Άγιος Κοσµάς είναι ο πρώτος στην ιστορία του νεώτερου Ελληνισµού, που µίλησε για τα
δικαιώµατα της γυναίκας, ζήτησε τη χειραφέτησή της και κήρυξε τολµηρά στους ορεσίβιους της
Ηπείρου και Αλβανίας, αν και αυτή του η στάση τον έφερε σε σύγκρουση µε τις επικρατούσες ιδέες
και συνήθειες της τότε ανδροκρατούµενης κοινωνίας, σε µια εποχή που η γυναίκα δεν είχε καµιά
κοινωνική υπόσταση, η θέση της ήταν πολύ υποτιµητική, περνούσε ως κατώτερο ον, ως κάτι που
έπρεπε να δουλεύει για τον άνδρα, χωρίς θέληση και γνώµη, κυριολεκτικώς σκλάβα του συζύγου
της. Εκτεθειµένη σε όλους τους κινδύνους, απροστάτευτη από κάθε µεριά, είχε µόνο υποχρεώσεις
και κανένα δικαίωµα. Η Ελληνίδα της σκλαβιάς, «γεωργούσα την γην και παν άλλο βαρύ έργον
µετερχοµένη ως δούλη», γράφει ο Π. Αραβαντινός, αποτελούσε αντικείµενο της πιο απάνθρωπης
ηθικής καταπίεσης και κοινωνικής εκµετάλλευσης2.
Ο Πατροκοσµάς θεωρούσε τη γυναίκα θεµέλιο του σπιτιού και της κοινωνίας, την ήθελε να
είναι σε αρµονική συνύπαρξη µε τη φύση της, το συναισθηµατικό της κόσµο, τις Παραδόσεις της
Φυλής. Εξυµνεί τις αρετές της και υποστηρίζει την ισότητα των δύο φύλων, τονίζει ότι η γυναίκα
µετέχει των ιδίων δωρεών του Θεού µε τον άνδρα, της δίνει τη θέση που της πρέπει, δίπλα στον
άνδρα, που τον ελέγχει και τον θεωρεί υπεύθυνο για την επικρατούσα κατάσταση της
κατωτερότητας της γυναίκας:
• «Εδώ πως τες έχετε τες γυναίκες;
_______________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 412.
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2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 91, επίσης Nomikos Vaporis, Father Kosmas
the Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, σελ. 6.

• ∆ια κατώτερες.
• Ανίσως, αδελφοί µου, και θέλετε να είστενε καλύτεροι οι άνδρες από τας γυναίκας, πρέπει να
κάνετε και έργα καλύτερα από εκείνες. Ειδέ και οι γυναίκες κάνουνε καλύτερα και πηγαίνουν εις
τον Παράδεισον και εµείς πηγαίνοµεν εις την Κόλασιν, τι µας ωφελάει οπού είµεσθεν άνδρες και
κάνοµεν χειρότερα; Κάλλιον να µην ήµαστε»1.
Οι στραβές αντιλήψεις που είχαν οι αµόρφωτοι ραγιάδες για την κατωτερότητα της γυναίκας,
που συχνά διατάραζαν την οικογενειακή γαλήνη και αρµονία, καυτηριάστηκαν από τον
Πατροκοσµά: «Πρέπει και εσύ, ω άνδρα αδελφέ µου, να µην µεταχειρίζεσαι την γυναίκα σου ωσάν
σκλάβα, διατί πλάσµα του Θεού είναι και εκείνη καθώς είσαι και εσύ, τόσον εσταυρώθηκε ο Θεός
δια εσένα, ωσάν και δια εκείνην, πατέρα λέγεις και εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη... ∆εν
την έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέραν από εσένα, δια τούτο την έκαµε από την µέσην του ανδρός,
δια να είναι ο άνδρας ωσάν βασιλεύς και η γυναίκα ωσάν βεζύρης, ήτοι ο άνδρας ωσάν η κεφαλή
και η γυναίκα ωσάν το σώµα. ∆ια τούτο δεν την έκαµε τη γυναίκα από το κεφάλι δια να µην
καταφρονά τον άνδρα, οµοίως πάλιν δεν την έκαµε από τα ποδάρια δια να µην καταφρονά ο άνδρας
την γυναίκα»2. Νοµίζει κανείς πως ακούει κάποιο σηµερινό απόστολο της γυναικείας
χειραφετήσεως, συγχρόνως και ένα βαθύ γνώστη και ψυχολόγο της λαϊκής ψυχής. Γιατί ο Άγιος
«δεν καταναλώνονταν σε µεταφυσικές θεωρίες, αλλά διέβλεπε τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε
καθηµερινά ο άνθρωπος»3. Γι’ αυτό ο λόγος του δεν ήταν από καθέδρας, δεν είχε γενικό χαρακτήρα,
ήταν λόγος θεραπευτικός και διαγνώσεως των προβληµάτων των υποδούλων. Το κοινωνικό
ενδιαφέρον και η προστασία της γυναίκας επεκτεινόταν ακόµη και στην προίκα. Καταδίκαζε την
προικοθηρία, ως τη χειρότερη µορφή εµπορίου.
Ο Πατροκοσµάς µιλούσε για την ιερότητα του γάµου και την ελεύθερη συγκατάθεση και των
δύο µελλόντων συζύγων: «Αν είναι µε το θέληµα και των δύο, ετότες να τους στεφανώσει» ο παπάς,
αφού πριν τους ρωτήσει: «Θέλεις, Ιωάννη, την Μαρία δια γυναίκα σου; Ανίσως και ειπή: την θέλω,
του δίνει τη λαµπάδα. Οµοίως ρωτά και την νύµφη: Θέλεις εσύ, Μαρία, τον Ιωάννην δια άνδρα;
Ανίσως και τον θέλη, δεν οµιλεί, __________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σ. 18.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 19 - 20.
3. Χρ. Τζούλης, Το «Ποθούµενο» στις ∆ιδαχές του Αγιο-Κοσµά, Θέρµο 1997, σελ. 7.

µόνον σκύφτει την κεφαλήν της. Ειδέ και δεν τον θέλει και είναι χωρίς το θέληµά της φωνάζει: ∆εν
τον θέλω. Και ωσάν ειπή πως δεν τον θέλει, ο παπάς να µη βάλη χέρι να τους στεφανώση, διατί
κολάζονται»1. Συµβουλεύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο ο Άγιος, έδινε τη δυνατότητα στη γυναίκα να
έχει γνώµη και να την εκφράζει και µάλιστα στην πιο µεγάλη στιγµή της ζωής της, την ώρα του
γάµου, αποφεύγοντας έτσι να γίνεται αντικείµενο αγοραπωλησίας ή ηδονής.
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Στολίδι για τη γυναίκα θεωρεί «την εντροπήν» και µεγάλη τιµή το ότι γυναίκα αξιώθηκε να γίνει
µητέρα του Θεού «εγεννήθη ο Κύριος, αδελφοί µου, από γυναίκα δια να ευλογήση την γυναίκα»2
και εξυψώνοντας το γάµο, «εγεννήθη ο Κύριος από αρραβωνιασµένην, δια να ευλογήση τον γάµον,
επειδή και η αρραβώνα είναι αρχή του γάµου, δια να δείξει και εσένα παράδειγµα πως το δακτυλίδι
οπού πρώτον δίδει ο άνδρας εις την γυναίκα πρέπει να είναι µαλαµατένιο και να το βάλη εις το
δάκτυλόν της η γυναίκα καθαρή ωσάν ετούτο το µάλαµα. Ετότες να το δεχτής και ναν το βάλης εις
το δάκτυλόν σου και να προτιµήσης να χάσης την ζωήν σου και το κεφάλι σου παρά να
καταπατήσης την τιµήν του ανδρός σου»3. Τα ίδια ισχύουν και για τον άνδρα. ∆ίνει συµβουλές,
διαφωτίζει, νουθετεί: «Άκουσε, παιδί µου, όταν θέλης να υπανδρευθής να ζητήσης, πρώτον, γυναίκα
να µην είναι από την συγγένειά σου, οπού το εµποδίζει ο Νόµος της Εκκλησίας, δεύτερον να έχει
τον φόβον του Θεού εις την ψυχήν της και τρίτον να είναι στολισµένη µε την εντροπήν. Επήρες
γυναίκα πτωχή; Επήρες σκλάβα. Επήρες γυναίκα πλούσια; Έγινες εσύ σκλάβος, επήρες ραβδί της
κεφαλής σου»4.
Κήρυττε την ιδιαίτερη αποστολή των φύλων στο κοινωνικό σώµα και τον ιδιαίτερο ρόλο που
είχε ο καθένας. Μιλώντας για τον Ιωακείµ και την Άννα, εξαίρει την Άννα λέγοντας: «Καλός και ο
άνδρας καλή και η γυναίκα, από γένος βασιλικόν και οι δύο, µα η γυναίκα ήτον καλλιωτέρα. Πολλές
γυναίκες ευρίσκονται εις τον κόσµον, οπού είναι καλές, µα ευρίσκονται και πολλές οπού είναι
καλλιώτερες και από τους άνδρας»5.
Κατά τον Άγιο Κοσµά, η ευτυχία της οικογενειακής ζωής είναι αποτέλεσµα αρµονι________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 196.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 194.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 194.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 195.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 213.

κής επικοινωνίας και συνεργασίας των δύο συζύγων. Η επικοινωνία αυτή βασίζεται στην
επιείκεια και στην αµοιβαία υποχώρηση: «Οι άνδρες όσον ηµπορείτε να έχετε την αγάπην µε τες
γυναίκες σας. ∆εν βλέπετε πόσους πειρασµούς έχουν οι ευλογηµένες µε τα παιδιά τους, µε το σπίτι,
µε το ένα, µε το άλλο; Μεγαλυτέρα αρετή δεν ηµπορεί να κάµη η γυναίκα ωσάν να παρηγορή και να
υποµένη τον άνδρα της. Και όταν έχης εσύ η γυναίκα κακόν άνδρα, πρέπει να χαίρεσαι
περισσότερον από εκείνην οπού έχει καλόν άνδρα, διατί έχεις και περισσότερον µισθόν εις την
ψυχήν σου, και αν έχη και κανένα σφάλµα, πρέπει να το παραβλέπης, άνθρωπος είναι, δεν είναι
άγγελος. Και να στοχάζεσαι τα καλά του ανδρός σου και όχι µόνον τα κακά και να στοχάζεσαι και
τα κακά τα εδικά σου. Οµοίως πάλιν εσύ άνδρα, όταν έχης κακή γυναίκα, πρέπει να χαίρεσαι
περισσότερον από τον γείτονά σου οπού έχει την καλήν γυναίκα, διατι µε εκείνην την υποµονήν
οπού κάµνεις έχει να σε ευσπλαχνισθή ο Θεός να σε βάλη εις τον Παράδεισον. Και αν καµµίαν
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φοράν σου φταίη η γυναίκα σου, µη την ξεσυνερίζεσαι και να στοχάζεσαι και τα καλά της γυναικός
σου και όχι µόνον τα κακά και να στοχάζεσαι και τα κακά τα εδικά σου. ∆ια τούτο έδωκεν ο
πανάγαθος την γυναίκα εις τον άνθρωπον, δια παρηγορίαν»1. Και σε άλλη διδαχή συµπληρώνει:
«Πρέπει να την χαίρεσαι την γυναίκα σου και να την αγαπάς ωσάν σύντροφόν σου»2. Ο λόγος του
είναι επαινετικός της αρετής της γυναίκας, παραινετικός και παρηγορητικός, λόγος µεγάλου
Παιδαγωγού και Ψυχολόγου.
Αν και καλόγερος, υποχρεώθηκε να µιλήσει και για τις ιδιαίτερες σχέσεις των συζύγων, για το
σεβασµό και τη διάκριση που πρέπει να υπάρχει µεταξύ τους, για πολλά θέµατα οικογενειακής και
κοινωνικής συµπεριφοράς. Θέλει τον άνθρωπο σωστό, ηθικό, άξιο της αποστολής που έλαβε από το
Θεό και όχι να συµπεριφέρεται όπως τα ζώα και χειρότερα: «Και εµείς οι άνθρωποι δεν το
ντρεπόµαστε να είµαστε χειρότεροι και από τα ζώα;»3 Και για να µην παρεξηγηθεί, συµπληρώνει µε
διάκριση: «Ωσάν παιδιά µου πνευµατικά σας συµβουλεύω. Σας το είπα πως εισέ λόγου µου είναι
άπρεπον να τα λέγω αυτά, µα τι να κάµω πάλιν; Βλέποντας το γένος µας εις ποίαν κατάστασιν
ευρίσκεται, εστενεύτηκα και σας τα είπα αυτά δια να ωφεληθήτε τίποτες»3.
Για να µη διαλυθεί η οικογένεια, φοβούµενος τις φοβερές επιπτώσεις που έχει κάτι
_______________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 282.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 164.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 197.

τέτοιο, ιδίως στα παιδιά, ακόµη και τη µοιχεία συγχωρεί ο Πατροκοσµάς, µε προϋπόθεση την
παραδοχή του σφάλµατος και τη συγνώµη: «Αν τύχη και ξεπέση η γυναίκα µε άλλον άνδρα ή ο
άνδρας µε άλλη γυναίκα, έχουν χρέος να πηγαίνουν εις τον αρχιερέα ναν τους χωρίζη. Μα πάλιν
εκείνος οπού αδικηθή από την γυναίκα του, αν δεν τη χωρίση, έχει µισθόν εις την ψυχήν του. Αµή
είναι τρόπος η γυναίκα σου να πορνεύση µε άλλον και να την συγχωρέσης; Είναι. Και τι τρόπος
είναι; Εσύ, παιδί µου, πηγαίνεις εις την ξενιτειά, εις το χωράφιον, η γυναίκα σου εξέπεσε µε άλλο
πρόσωπον, ήρθες εις το σπίτι σου, τι πρέπει να κάµη η γυναίκα σου; Πρέπει να πάρη ένα τσεκούρι
και ένα ξύλο και να σου βάλη µια µετάνοια και να σου φιλήση το χέρι και να σου ειπή: Αυθέντη µου
σε περικαλώ να µε κάµης µίαν χάριν: έπαρε ετούτο το τσεκούρι και το ξύλο και βάλε µε απάνου να
µε κάµης λιανά λιανά κοµµάτια, ρίξε µε να µε φάνε οι σκύλοι, διατί δεν είµαι άξια να βλέπω το
πρόσωπό σου, επειδή και εκαταπάτησα την τιµήν σου και από κει όπου ήµουν θυγατέρα του
Χριστού, έγινα θυγατέρα του ∆ιαβόλου. Τι λέγεις παιδί µου; Σε βαστάει η καρδιά σου να την
σκοτώσης ή να την σχωρέσης; Με φαίνεται πως θε να πης: Ας είσαι συγχωρηµένη, µα άλλην φοράν
να µη το µατακάµης. Αµή πότε την χωρίζης; Όταν έλθης από την ξενιτειά και το µάθης από τον
γείτονά σου, τότε βιάζεσαι εξ ανάγκης να την χωρίσης»1. Μ’ αυτό τον τρόπο συµβουλεύει τη
γυναίκα να ταπεινώνεται και να ζητάει συγνώµη, όταν σφάλλει, και τον άνδρα να υποχωρεί και να
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συγχωρεί για να µη διαλυθεί η οικογένεια µε τις τόσες επιπτώσεις της στα παιδιά και σ’ ολόκληρο το
κοινωνικό σύνολο.
Επίσης συµβουλεύει πατρικά τους ραγιάδες και τους διαφωτίζει να µη δηµιουργούν προβλήµατα
στις γυναίκες τους, όταν δεν κάνουν παιδιά: «Να προσέχετε οι άνδρες να µην κοιτάζετε τες γυναίκες
σας µε άγριον µάτι δια πολλές αιτίες, µάλιστα πως δεν κάνουν παιδιά και λέγετε τάχα πως έχετε
κατάραν»2 και συνεχίζει: «Και να φυλάγεσθε να µην κάµετε ωσάν κάποιοι ανόητοι και τρελλοί,
οπού δια να µην εγέννησαν παιδιά οι γυναίκες τους, τες εχώρισαν και επήραν άλλες»3.
Επιµένει στην αµοιβαία αγάπη, τον αλληλοσεβασµό και την αλληλοεκτίµηση όλων των µελών
της οικογενείας, η οποία αποτελεί τη βάση όλης της κοινωνίας: «Αι γυναίκες να τιµάτε τους άνδρες
σας, οι άνδρες να έχητε αγάπην µε τις γυναίκες σας και τις ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 198.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή A2, σελ. 156.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή A2, σελ. 157.

µάνες σας και αι νύµφες να τιµάτε τους πενθερούς και πενθερές σας, και οι γαµβροί τα πεθερικά
σας, και µε αυτήν την ευλάβειαν θέλετε προκόψει σωµατικά και ψυχικά και θέλετε φάγει όλα τα
αγαθά της γης όσον ζήτε εις την γην»1.
Παράλληλα µε τη γυναίκα το κοινωνικό σύστηµα του Πατροκοσµά εκτείνονταν και στη
περίθαλψη των φτωχών και ορφανών παιδιών. Ιδιαίτερα απασχόλησε τον Άγιο το κοινωνικό δράµα
των παιδιών της σκλαβιάς. Μέχρι τότε το παιδί ήταν στο περιθώριο, µόνο στα τέλη του 18ου αιώνα
µε τον Αιµίλιο του Rousseau και το έργο του παιδαγωγού και ποιητή Pestalozzi έρχεται στο
προσκήνιο. Σύγχρονος του Πατροκοσµά ο Rousseau (1712 - 1778) στη ∆ύση πρώτος αναγνωρίζει
την ιδιαίτερη προσωπικότητα του παιδιού και στο έργο του ‘‘Αιµίλιος ή Περί αγωγής’’ ασχολείται
µε την αγωγή και την εξέλιξη του παιδιού. Και ο Ελβετός παιδαγωγός Pestalozzi (1746 - 1827)
βίωσε το δράµα των φτωχών παιδιών της εποχής του και βάλθηκε να αλλάξει την τύχη και τη ζωή
τους. Η µεγάλη δηµιουργική δύναµη του παιδιού, δύναµη δυνητική, έµεινε απαρατήρητη για
χιλιάδες χρόνια.
Ο Πατροκοσµάς ενδιαφέρεται για τη µόρφωση όλων των παιδιών πλουσίων και φτωχών.
Επιστρατεύει όλες του τις δυνάµεις, ξεκινάει µια αληθινή σταυροφορία για την προστασία και
εξύψωση του παιδιού. Παιδιά φτωχά, εγκαταλειµµένα, άρρωστα, παιδιά ορφανά και εξώγαµα,
σκλαβόπουλα και υπηρέτες στα χαρέµια για τις κτηνώδεις ορέξεις των κατακτητών, παιδιά
παραστρατηµένα, εξαγριωµένα, ρακένδυτα, αµόρφωτα, γενίτσαροι και αρνησίθρησκοι και εχθροί
της πατρίδας. Ελέγχει, συµβουλεύει, διαµαρτύρεται, απειλεί, παρακαλεί, προτρέπει τους φτωχούς
ραγιάδες να προσέξουν το απροστάτευτο παιδί, να το φροντίσουν όπως το δικό τους, αν θέλουν να
δουν και να χαίρονται υγιή τα παιδιά τους: «Και αν θέλης να ζήση το παιδί σου, εγώ να σε ειπώ πως
να κάµης. Να κάµης του παιδιού σου ένα φόρεµα και άλλο ένα εκείνου του φτωχού και δια το
χατήρι εκείνου του φτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός την ζωήν του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα
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πτωχά τα παιδιά καλύτερα από τα εδικά σου. Ειδέ και να ζητής πως να δίνης του παιδιού σου να
τρώγη και να πίνη καλά, να έχη εύµορφα φορέµατα και για εκείνο το φτωχό να µην σε µέλη, αύριο
βλέπεις το παιδί σου αποθαµένο και καίγεται η καρδιά σου. Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλητο, το
γυµνό, το πεινασµένο, το καταφρονεµένο το βλέπεις θρεµµένο και είναι ωσάν το γουρουνόπουλο
και το εδικόν σου γίνεται ωσάν χτικιασµένο»2. Ανδρόγυνα που δεν είχαν δικά τους παιδιά τα
___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. ∆ιδαχή Η΄, σελ. 414.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 187.

συµβουλεύει να υιοθετήσουν: «Έπαρε, αδελφέ µου, δύο παιδιά πτωχά εις το σπίτι σου να τα κάµης
παιδιά πνευµατικά, να έχης µισθόν από το Θεόν και τιµήν από τους ανθρώπους...»1. Και σε άλλη
∆ιδαχή: «Ωσάν θέλης να κάµης παιδιά, εύκολον είναι. Έπαρε ένα φτωχό παιδί και κάµε το
πνευµατικόν σου παιδί να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι και εσύ, να χαίρεται και εκείνο. ∆ια εκείνο
το παιδί, οπού σου γεννά η γυναίκα σου, δεν σου χρωστεί ο Θεός χάριν, διατί το κάµνεις από
σαρκικόν πάθος, µα δια εκείνο το φτωχό παιδί έχεις χίλιες φορές µισθόν από τον Θεόν εις την ψυχήν
σου και τιµήν από τους ανθρώπους, διατί το κάµνεις µε τη θέλησή σου πνευµατικόν παιδί»2. «Όσα
έκανε ο Πατροκοσµάς για το παιδί, µέσα από πολλές δυσκολίες, προκαλούν δέος και θαυµασµό
ακόµη και στους µεγάλους παιδαγωγούς. Η αγάπη του για το παιδί ήταν ζωντανή και όχι θεωρητική,
αποτελούσε τη βάση της παιδαγωγικής του και τη θεµελιώδη αρχή του»3.
«Ο Κοσµάς Αιτωλός υπήρξε ο γνήσιος φορεύς του Ορθοδόξου Πνεύµατος επί του Κοινωνικού
πεδίου, κατά τους νεωτέρους χρόνους. Το παράδειγµά του µας δεικνύει κατά ποίον τρόπον η
Ορθόδοξος Μεταφυσική υλοποιείται εις Κοινωνικόν ∆έον»4. Με τη διδαχή του αποσκοπούσε «όχι
µόνο στην αναγέννηση του ανθρωπίνου προσώπου, αλλά και σύνολης της κοινωνίας»5. Η
διδασκαλία του, η έµπρακτη αγάπη του, η θυσία και το Μαρτύριό του τον καταξίωσαν στη
συνείδηση του λαού που τον άκουσε και τον πίστεψε ως Άγιο. Ο Πατροκοσµάς µιλούσε για µια
κοινωνία αρετών, χωρίς την ατοµοκρατία και τον εγωισµό, µια κοινωνία αρετών, που θα βρίσκεται
σε αδιάκοπη ανάταση έξω από τα όρια του δυνατού, µια κοινωνία που θα πλησιάζει την κοινωνία
της Θεότητας. Αυτή η κοινωνία ξεκινά από το Ορθόδοξο Κοινόβιο, που έζησε ο Αγιορείτης
µοναχός, µέσα στο οποίο ανθίζει η τέλεια αγάπη, η κατάργηση του ‘‘δικού µου’’, το δόσιµο των
πάντων στον αδελφό. Είναι η κοινωνία του ‘‘εµείς’’, η κοινωνία που έχει εξορίσει το ‘‘εγώ’’. Και ο
Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός ήταν ο άνθρωπος που αγνοούσε το ‘‘εγώ’’ και το θυσίασε στο ‘‘εµείς’’,
επισφραγίζοντας µε το µαρτυρικό του θάνατο τη διδαχή και τον αγώνα µιας ζωής.

___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 213.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 184 - 185.
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3. Χρ. Τζούλης, Το «Ποθούµενο»στις ∆ιδαχές του Αγιο-Κοσµά, ό. π. σελ. 5.
4. ∆. Τσάκωνας, Η Κοινωνιολογία του Κοσµά Αιτωλού, περ. Η. Ε. (1959), σελ. 2.
5. Γ. Μεταλληνός, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόµος 32, σελ. 248.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

2.3. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΥΠΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

2.3.1. Η

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

«Έ

ως τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά
γράµµατα», θα γράψει ο διδάχος και διαφωτιστής Κοσµάς, λίγους µήνες πριν το

µαρτύριό του, στις 2 Μαρτίου του 1779, στον αδελφό του Χρύσανθο, στη Νάξο. Ξεκινώντας µε του
ιεραποστόλου το ραβδί και το δισάκι, όργωσε την Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη, έγινε ο διδάσκαλος και
φωτιστής του Γένους και ανήκει στις ξεχωριστές µορφές, που προετοίµασαν τον Ελληνισµό για την
παλιγγενεσία του. Υπήρξε ο απόστολος της ελληνικής παιδείας και κατά τον Nomikos Vaporis
«Kosmas was a great foe of illiteracy and a strong advocate of education»2, ήταν µεγάλος εχθρός της
αγραµµατοσύνης και ένας δυνατός συνήγορος της µάθησης. Την παιδεία συνδύαζε µε το φωτισµό
του ανθρώπου και γι’ αυτό θεωρούσε αµάρτηµα την αδιαφορία απέναντί της: «Να κάµετε τρόπον
εδώ εις την χώραν σας δια σχολείον, ότι αµαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε αγράµµατα και τυφλά και
µη µόνον φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη και υποστατικά και µετά το θάνατό σας να τα τρων
και να τα πίνουν και να σας οπισολογούν. Καλύτερα να τα αφήσετε φτωχά και γραµµατισµένα, παρά
πλούσια και αγράµµατα»2. Αυτός ήταν ο λόγος του Πατροκοσµά. Πύρινος, δυνατός, µεστός,
έµπαινε στις καρδιές και τις κατακτούσε, γι’ αυτό και ήταν έτοιµες να κάνουν τα πάντα γι’ αυτόν.
Να γιατί κατάφερε, µόνος αυτός, να ξεσηκώσει το λαό, να τον εµπνεύσει και να δηµιουργήσει έργο
µεγάλο, µοναδικό, όχι µόνο για την εποχή του, αλλά και για όλες τις εποχές. Ένας αυτός, κατόρθωσε
να κινήσει ολόκληρο µηχανισµό, που ούτε ένα κανονικό υπουργείο δεν το κατορθώνει. Να γιατί
θεωρείται ο ∆ιδάσκαλος του Γένους, που κατάφερε να κάνει πράξη το λόγο του, να µην µείνει στη
στεγνή θεωρία και στείρα διδασκαλία, να πραγµατώσει το όνειρό του, το οποίο ήταν µια Ελλάδα
φωτισµένη, µε πλήρη συνείδηση του πολιτισµού της και της ακτινοβολίας της, µια Ελλάδα που θα
αγωνιστεί και θα νικήσει, πρώτα την αµάθεια και την απαιδευσία και µετά τον άγριο κατακτητή. Γι’
αυτό και βροντοφώναζε: «Τα γράµ- __________________
1. Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, σελ. 6.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 173.

µατα είναι το στολίδι του ανθρώπου και µόνο µε τη βοήθεια των γραµµάτων θα µπορέσετε να
καλυτερέψετε τε την τύχη σας»1. Ήταν ο Απόστολος της ενότητας του Γένους, υποστήριξε την
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παιδευτική προσπάθεια ιδρύοντας ο ίδιος πολλά σχολεία. Ο Άγιος Κοσµάς ήταν «ο γοργοπόδαρος
δάσκαλος, ο ασταµάτητος οδοιπόρος κι ο οργωτής, που έσπερνε αδιάκοπα το λόγο στην καρδιά της
ρωµηοσύνης...»2.
Τα προβλήµατα και οι δυσκολίες για τη σύσταση των Σχολείων ήταν πολλές. Πρώτα, ήταν η
έλλειψη διδασκάλων. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που ήξεραν γράµµατα. Και από τον κλήρο, η µεγάλη
του µάζα ήταν αµόρφωτη. Υπήρχαν όµως λίγοι λαϊκοί και περισσότεροι κληρικοί, που θα
µπορούσαν να τον βοηθήσουν στο µεγάλο του έργο. Απ’ αυτούς στρατολογούσε διδακτικό
προσωπικό. Άλλο εµπόδιο, σπάνιο βέβαια, ήταν η δυσκολία των κατοίκων να καταλάβουν το
µέγεθος της ανάγκης για την ίδρυση Σχολείου. Κάποιες φορές έδιναν προτεραιότητα σε άλλα
θέµατα, προτιµούσαν να κτίσουν ένα γεφύρι ή να θεµελιώσουν µια επί πλέον εκκλησία3, στο τέλος
όµως ανταποκρίνονταν στις προτροπές του Αγίου. Ο Άγιος Κοσµάς κατόρθωσε µε τη διδασκαλία
του και τις περιοδείες του να συγκρατήσει τους υπόδουλους ραγιάδες στην πίστη του Χριστού και
«επροστάτευσε τα Ελληνικά γράµµατα, διότι ίδρυσε σε όλα τα χωριά που επέρασε σχολεία, εις όσα
δεν είχαν τοιαύτα»4. Ο Κ. Φαλτάϊτς σε άρθρο του στην εφηµερίδα Βραδυνή της 10ης Μαίου 1926
γράφει: «Το έργο του Κοσµά του Αιτωλού, είναι έργον µεγαλυτέρας εθνικής σηµασίας και από το
έργο του Ρήγα Φεραίου. Όπου επάτησε το πόδι του ο Κοσµάς αµέσως και ένα σχολείο συνιστάτο. Η
τείνουσα να εκλείψη ελληνική συνείδησις λόγω της αγραµµατοσύνης και της ελλείψεως σχολείων,
από πολλούς κατοίκους της Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδος, της Ηπείρου εκινητοποιήθη από τον
Κοσµά»5.
________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, εκδ. «Τυµφρηστός», Αθήνα 1972, σελ. 349.
2. Μιχ. Σταφυλάς, Ο Πατροκοσµάς, δράµα, Αθήνα 1962, σελ. 3, 4.
3. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σχολείου στην Καλωτά, στα Ζαγοροχώρια, όπου οι κάτοικοι
προτιµούσαν τη γέφυρα κατά τα Ριζιανά, υποχώρησαν όµως µετά την επίπληξη του Αγίου. Και στο
Πάπιγκο, όπου, αντί σχολείου που τους συνέστησε, έχτισαν εκκλησία, τον Άγιο Γεώργιο. Ι. Λαµπρίδης,
Ηπειρωτικά αγαθοεργήµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, εκδ. Ε. Η. Μ. Ιωάννινα 1971, σελ. 118, επίσης
Άγγελος Παπακώστας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι, Ανάτυπον εκ του Β΄ τόµου του Ν. Κουβαρά,
Αθήνα 1962, σελ. 5 και 6.
4. Γ. Κ. Καλυβόπουλος, Προφητείαι του Αγίου Κοσµά, περιοδ. Η Βόρειος Ήπειρος, έτος β΄, τεύχος 18,
Σεπτέµβριος 1936, σελ. 14.
5. Κ. Φαλτάϊτς, Ένα ηθικό χρέος των Ηπειρωτών, προς λησµονηθέντα εθνοµάρτυρα, εφηµ. Βραδυνή 10
Μαίου 1926.

Ιδιαίτερη φροντίδα του Πατροκοσµά ήταν οι αγροτικοί πληθυσµοί της υπαίθρου, οι ορεινοί
όγκοι που έκρυβαν στον κόρφο τους αγνούς Έλληνες, αλλά αγράµµατους, απαίδευτους, που είχαν
χάσει όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια τη γλώσσα τους, τον εθνισµό τους, που κανένας δεν τους έφθανε
και όλοι τους είχαν ξεχάσει. Εκεί οι συνθήκες ήταν όχι απλώς επικίνδυνες, αλλά αποκαρδιωτικές.
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«Σχεδόν παντού επεκράτει αθλιότης άνευ προ- ηγουµένου. Εις πολλά σηµεία οι άνθρωποι έζων εν
ηµιαγρία καταστάσει. Το Έθνος και η Θρησκεία είχον σχεδόν λησµονηθή»1. Για τα µέρη της
Ηπείρου ο κληρικός Κονοφάος2 έγραψε: «Εάν ο ενάρετος ιεροδιδάσκαλος Κοσµάς, αληθής
οµολογητής και µάρτυς, δεν ανεφαίνετο τω τότε καιρώ κατ’ εκείνα τα µέρη, ουδείς θα ευρίσκετο
χριστιανός Έλλην, εις εκείνα τα απόκεντρα και αποµεµονωµένα µέρη»3. Γι’ αυτό, ο Άγιος των
σκλάβων, τη µεγαλύτερη δράση του αναπτύσσει στα Βλαχοχώρια του Γράµµου, της Πίνδου, του
Ασπροποτάµου, και στις ορεινές και απρόσιτες περιοχές της Θεσσαλίας, Ηπείρου και Αλβανίας,
προτρέποντας να φτιάξουν Σχολεία, νουθετώντας να µείνουν πιστοί στην Ορθοδοξία, παρακαλώντας
να µιλούν την ελληνική γλώσσα. «Το πέρασµά του άφηνε µια φωτεινή γραµµή, τόσο αδρά
χαραγµένη, που ακόµα δεν έσβησε, όπως και τα φλογερά λόγια του. ‘‘Ο Άγιος ο καλύτερος’’ τον
έλεγε η βάβω µου, όταν µε σήκωνε µικρή, να φιλήσω το εικόνισµά του, στην εκκλησία τ’ ΆηΝικόλα»4, στη Ζίτσα, γράφει η Χρυσάνθη Ζιτσαία.
Μαρτυρίες για το πέρασµα και τις περιοδείες του Πατροκοσµά στην ελληνική επικράτεια
υπάρχουν πολλές. Στο πέρασµά του έστηνε σταυρούς. «Προέτρεπε τους κατοίκους των µερών
εκείνων ίνα εµπηγνύωσι σταυρούς µεγάλους εις τα τέσσαρα άκρα των χωρίων αυτών εις ανάµνησιν
του υπέρ ηµών σταυρωθέντος, και τους παλαιούς σταυρούς σεσηπότας ήδη ν’ αντικαθιστώσι δι’
άλλων, ώστε και µέχρι σήµερον διατηρούνται εις τα χωρία, εν Βοτρύστη, Λειά, Μουζήνη κ.τ.λ.»5,
γράφει ο ∆ροπολίτης Νικόλαος Μυστακί-___________________
1. Κ. Βοβολίνης, Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας, εκδ. Κλεισιούνης, Αθήνα 1953, σ. 73.
2. Παρθένιος Κονοφάος, Αρχιεπίσκοπος ∆ελβίνου και Χειµάρρας, Κερκυραίος την καταγωγή, άφησε
ανέκδοτο χρονικό, που αναφέρεται και στην εθνική δράση του Κοσµά του Αιτωλού. Βασίλειος Μπαράς,
Το ∆έλβινο (1887 - 1964) της Β. Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές, πρόλογος και επιµέλεια Λ.
Βρανούση, Αθήνα 1966, σελ. 109.
3. Οικονόµου, Επιθεώρησις Πολιτική, Αθήναι 1881, τόµος Α΄, σελ. 67.
4. Χρυσάνθη Ζιτσαία, Οι Ηπειρώτισσες δικαίωσαν τα λόγια του Αιτωλού, Ηπειρωτικό Ηµερολόγιο, έκδ.
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, τόµος Α΄, σελ. 125 - 128, Ιωάννινα 1979.
5. Νικόλαος Μυστακίδης, Περί του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, «Νεολόγος» Κων/πολις 27 / 9 - 9 / 10 1895,
αριθ. 7897 - 98, σελ. 3.

δης στα τέλη του 18ου αιώνα. Για την ανανέωση των ‘‘χαλασµένων’’ σταυρών µιλάει και ο Κ.
Φαλτάϊτς: «Εις το Μαργαρίτι εδίδαξε πολύ ο Άγιος Κοσµάς και έβαζε κατά την συνήθειάν του σε
όσα χωριά χριστιανικά δεν είχαν εκκλησίαν ένα σταυρό. Εις το Μαργαρίτι διατηρούν τας θέσεις που
έβαλεν ο Άγιος Κοσµάς τους σταυρούς και τους ανανεώνουν µε νέους σταυρούς όταν χαλάσουν»1,
διασώζει η παράδοση µέχρι των αρχών του αιώνα µας. Στη ∆ρόβιανη η ∆ιδαχή του Πατροκοσµά
«εγένετο όπισθεν του ναού, εις την ρίζαν γηραιάς ελαίας εις την οποίαν, κατά το σύνηθές του, αφήκε
και σταυρόν»2, αναφέρει και ο Β. Μπαράς. Ένα πλήθος σταυροί στήθηκαν σ’ αµέτρητες περιοχές,
όπως πλήθος ήταν και τα κηρύγµατά του. Σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου υπάρχουν και
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σήµερα τοπωνύµια µε την ονοµασία ‘‘Σταυρός’’, που είτε βρίσκεται ένα ταπεινό προσκυνητάρι, που
το έστησαν οι απλοϊκοί χωρικοί για να θυµίζει το πέρασµα του Αγίου, είτε είναι ο τόπος που κήρυξε
και τοποθέτησε το δικό του σταυρό ο Πατροκοσµάς, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε φορά που
µιλούσε. «Όπου έµελλε να σταθή να διδάξει πρώτον έλεγε, και εκατασκεύαζαν ένα Σταυρόν ξύλινον
µεγάλον, και τον έσταιναν εκεί. Έπειτα ακουµβίζωντας επάνω εις το ξύλον του Σταυρού το
σκαµνί...και εις αυτό αναβαίνωντας, εδίδασκε, και µετά την διδαχήν, το µεν σκαµνί το διέλυε, και το
έπαιρνε µαζί του, όπου και αν επήγαινεν, ο δε Σταυρός έµενεν εκεί, εις ενθύµησιν του κηρύγµατός
του παντοτεινήν»3. Μάλιστα ο λαός µε την απλοϊκή του πίστη θεωρούσε τους στηµένους σταυρούς
ευλογηµένους για τον τόπο τους και πηγές δυνάµεως και θαυµάτων. «Εις εκείνους, λοιπόν, τους
τόπους όπου ήσαν στηµένοι οι σταυροί, ενήργει ο Θεός πολλά θαυµάσια»3.
«Την εποχή εκείνην του µεγάλου σκότους εις το οποίον ευρίσκετο ο Ελληνισµός, και κατά την
οποίαν οι ελληνικοί πληθυσµοί εξεµουσουλµανίζοντο είτε πιεζόµενοι από τους Τούρκους είτε διότι
δεν είχον ένα διδάσκαλον, ένα παπά, µιαν εκκλησία, δια να κρατηθούν εις την χριστιανικήν πίστιν, η
σηµασία των σταυρών των καθιερωθέντων από τον Άγιο Κοσµά υπήρξε µεγίστη δια την
χριστιανωσύνην. Τα χωριά απέκτων µε τον απλούν αυτόν τρόπον ένα θρησκευτικόν σύµβολον το
οποίον ηδύνατο να τα κρατήση εις την προγονικήν πίστιν»4. Ο Σταυρός ήταν και είναι το σύµβολο
του Χριστιανισµού, αλλά και του Ελληνισµού το στήριγµα και η παρηγορία σε χαλεπούς καιρούς.
Είναι η «καθέδρα της αληθινής σοφίας» κατά τον ιερό Αυγουστίνο, «ο φύλαξ πάσης της
οικουµένης» και του Ελληνισµού. Γνωρίζοντας ο Πατροκοσµάς τη δύναµη του Σταυρού και την
επίδρασή __________________
1. Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού λαού, Αθήναι 1929, σελ. 19.
2. Βασ. Μπαράς, Το ∆έλβινο της Β. Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές, ό. π. σελ. 301.
3. Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού λαού, ό. π. σελ. 7.
4. Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 16.

του στους υποδούλους, και θέλοντας να τους τονώσει το θρησκευτικό συναίσθηµα έστηνε σταυρούς
στο διάβα του, µάρτυρες της παρουσίας του και του κηρύγµατός του.
Επίσης στα µέρη που πέρασε ο Πατροκοσµάς έχουν διασωθεί πολλές ‘‘Μαρτυρίες’’,
‘‘Ενθυµήσεις’’ και ‘‘Σηµειώµατα’’1 σε βιβλία,

ιδίως εκκλησιαστικά,

που

µαρτυρούν

το

πέρασµα του Αγίου από τον τόπο και είναι άµεσες πηγές για τη ζωή και την πολύπλευρη
προσφορά του, µαζί µε τα πολυπληθή προσκυνητάρια και τους σταυρούς που έστηνε στο πέρασµά
του, ανεξίτηλα ίχνη στο διάβα του.
Ο Πατροκοσµάς, λοιπόν, ήταν ο σηµαντικός άνθρωπος, που σφράγισε µε τη ζωή και το έργο του
ευεργετικά την ιστορία του Γένους του, σε µια από τις πιο κρίσιµες καµπές της. «Περιέκλειε µέσα
του τόση δύναµη, τόση φλόγα, τόση θέληση, ώστε αξιώθηκε να καταστεί ορόσηµο της Νεώτερης
Ελληνικής ιστορίας»2. Μεταξύ των πολλών του προσπαθειών για την αναγέννηση του Έθνους,
σηµαντική θέση κατέχει η προσφορά του στην Παιδεία, η συµβολή του στην ανάπτυξη της
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ελληνικής παιδείας, στην ίδρυση Σχολείων, στη γενικότερη µόρφωση των απαίδευτων ραγιάδων.
Ιδανικό του, η παιδεία των πολλών. «Η ίδρυση σχολείων και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας
στους αγράµµατους αγροτικούς πληθυσµούς σηµασιολογούνται σα µια διπολική προσφορά από τις
σπουδαιότερες στο υπόδουλο γένος»3.
Σηµαντικό θέµα της µελέτης µας, µε βάση τις ∆ιδαχές, που έγραψαν αυτήκοοι µάρτυρες και τις
Επιστολές, που έγραψε ο ίδιος ο Πατροκοσµάς είναι, ποια ακριβώς παιδεία
_________________
1. Ο Ν. Νίτσος στην Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κώµης του Τσαµαντά, Αθήνα 1926, σελ. 30 - 31,
καταχωρεί δύο πληροφορίες για τον Άγιο. «1777 Απριλίου 16. Ήρθε ένας Άγιος και δίδαχνε τον κόσµο.
Και ως τόσος κόσµος εσυνάχθηκαν στο Γεροµέρι χιλιάδες ια΄(11). Και δεν ηξέραµεν πούθε ήταν. Άλλοι
έλεγαν πως είνε ο Προφήτης Ηλίας, άλλοι ο δίκαιος Ένώχ. Και τότες έκοψε την υπερηφάνεια του
κόσµου. Έπαιραν το φέσι δια πέντε γρόσια και άλλες ανάγκες έκαναν και τα καρπάνια (;) εις τον Άγιον.
Και το όνοµά του τον επωνόµαζαν Κοσµάς Ιεροµόναχος και τα πατρικά του ήταν από χώραν ήγουν από
το Βραχώρι και η γενιά αυτού ήταν ανυφαντάδες. Μας τα είπε µε το ίδιον του στόµα». Η ενθύµιση είναι
γραµµένη στο βιβλίο «Αµαρτωλών Σωτηρία», µε κατεστραµµένο το φύλλο που έχει τη χρονολογία της
εκδόσεως. Και από το ηµερολόγιο του Παπά-∆ηµητρίου: «1779 Ιούνιος 5. Ήρθεν ο Άγιος Κοσµάς και
εκήρυξε τον κόσµον όλον».
2. Παν. Χριστόπουλος, Το µοναστήρι Κοσµά του Αιτωλού, άρθρο στο συνέδριο Σύναξις, Ευγένιος ο Αιτωλός
και η εποχή του, Πρακτικά συνεδρίου µε πρόλογο του Μητροπολίτη Καρπενησίου Νικολάου ∆ρόσου και
επιµέλεια Παναγ. Κ. Βλάχου, Αθήνα 1986, σελ. 554.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 119.

ήθελε, ποια τα χαρακτηριστικά της και σε τι διέφερε από την παιδεία που τόσοι άλλοι κήρυτταν στην
εποχή του.
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2.3. 2.

Η

Η Ι∆ΑΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ

παιδεία είναι το κυριώτερο µέληµα του Πατροκοσµά. Γίνεται γι’ αυτόν «ζήλος και λατρεία,

τελετή καλή και ευδαιµονική»1 κατά τον Πλάτωνα. Ήθελε «παιδείαν εισάγειν», γιατί πίστευε

ότι «δια ταύτης έσεσθαι την πόλιν σπουδαίαν»2, ότι µ’ αυτή θα ανδρωθεί το Γένος. Αυτή θα
αποκαλύψει στον υπόδουλο Έλληνα το νόηµα της ζωής, την αξία της ψυχής και το πώς πρέπει να
παιδευτεί, αν θέλει να ελευθερωθεί από την άγνοια και την απαιδευσία αφενός, τον Τούρκο
κατακτητή αφετέρου.
Τι είδους, όµως, Παιδεία συνιστούσε ο µεγάλος φωτιστής του Γένους; Ποια ήταν, κατ’ αυτόν, η
ιδανική Παιδεία, που θα δυνάµωνε τον Ελληνισµό και θα του εξασφάλιζε όλες τις προϋποθέσεις, για
να ελευθερωθεί και να µεγαλουργήσει και πάλι; Ο Πατροκοσµάς αντιλαµβάνεται ότι πέραν του
κηρύγµατός του χρειάζεται κάτι µονιµώτερο, για να επιτευχθούν οι στόχοι του. Και αυτό το κάτι
είναι το Σχολείο. Γι’ αυτό προσπαθεί να πείσει τα πλήθη που συρρέουν για να ακούσουν τη ∆ιδαχή
του, ότι το πρώτο τους µέληµα είναι να ιδρύσουν στον τόπο τους Σχολείο. «Τα γράµµατα είναι από
τις πιο ευγενικές ασκήσεις κι από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο
κυβερνήτης του βίου. Κι επειδή οι αρχές αυτές είναι αληθινές, πρέπει να µην ξεχνούµε πως υπάρχει
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µια καλή παιδεία - εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύµφωνα µε
τον εαυτό του - και µια κακή παιδεία - εκείνη που διαστρέφει και αποστεγνώνει και είναι µια
βιοµηχανία που παράγει τους ψευτοµορφωµένους και τους νεόπλουτους της µάθησης, που έχουν
την ίδια κίβληλη ευγένεια µε τους νεόπλουτους του χρήµατος»3.
Γι’ αυτό η παιδεία του Πατροκοσµά είχε ανθρωποπλαστικό και φρονηµατιστικό χαρακτήρα.
Πίστευε, πως χωρίς παιδεία ο άνθρωπος εξαγριώνεται. «∆εν βλέπετε ότι αγρίεψε το Γένος µας από
την αµάθεια και εγίναµεν ωσάν θηρία;»4 Το ίδιο θα γράψει και ο Μακρυγιάννης αργότερα. Η
πατρίδα «ζηµιώθη, διατιµήθη, και όλο σ’ αυτό κατανταίνει, ότι µας ήβρε όλους θερία»,
«θρησκευτικούς και πολιτικούς και µας τους στρατιωτικούς»5. Μόνο η Παιδεία αµβλύνει την
τραχύτητα των ανθρωπίνων ενστίκτων, ανεβάζει τον ανθρω
___________________
1. Αριστοτέλης, Φαίδρος (253 c ).
2. Αριστοτέλης, Πολιτικά Β΄, (1263 b).
3. Γ. Σεφέρης, Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1975, σελ. 15.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 267.
5. Γ. Σεφέρης, Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης, ό. π. σελ. 13 - 14.

πο πάνω από το υλικό και ζωώδες και καλλιεργεί τον εσωτερικό του κόσµο. Είναι χαρακτηριστικό
το πώς µιλάει για τα αγράµµατα παιδιά σε κάποιες ∆ιδαχές του. Ζητάει από τους απλούς χωρικούς,
ως ανταπόδοση των κόπων του γι’ αυτούς, να του ‘‘χαρίσουν’’ τα παιδιά τους, «ναν τα έχουν µαζί».
Και στην καταφατική απάντηση των απλών ανθρώπων συνεχίζει:

•

«Kαλά, παιδιά µου, µου εχαρίσετε τα παιδιά σας, αµή να ιδούµεν, έχετε και σχολείον οπού να
µανθάνουν γράµµατα τα παιδιά σας;

• ∆εν έχοµε, άγιε του Θεού.
• Τέτοια παιδιά αγράµµατα µου εχαρίσετε; Τι τα θέλω; Χάρισµά σας. Παιδιά ωσάν τα
γουρουνόπουλα να έχω δεν το καταδέχοµαι, διατί είµαι υπερήφανος. Χάρισµά σας. Ωσάν θέλετε
χαρίσατέ µου και ένα σχολείον εδώ εις την χώραν σας να µανθάνουν τα παιδιά σας γράµµατα, να
ηξεύρουν που περιπατούνε και τότε ναν τα εύχωµαι να ζήσουν, να προκόψουν»1.
Το Σχολείο είναι το φυτώριο του ήθους και της αρετής, το θερµοκήπιο της ανθρωπιάς. Το
θεωρεί πιο αναγκαίο από τις βρύσες και τις γέφυρες και τους δρόµους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι η επιµονή του για την ίδρυση Σχολής στην Καλωτά, στα Ζαγοροχώρια. Κάποιοι από τους
κατοίκους προτιµούσαν την κατασκευή γέφυρας κατά τα Ριζιανά, «επειδή πολλοί κατά διαφόρους
καιρούς διερχόµενοι τον ποταµόν επνίγοντο»2, και τότε, όπως αναφέρει ο Λαµπρίδης, ο
Πατροκοσµάς αλλάζει ύφος και επιπλήττει: «Ταλαίπωροι και ελεεινοί περί σωτηρίας δύο ή τριών
πατριωτών σας φροντίζοντες, λησµονείτε, ότι πάντες συν γυναιξί και παιδίοις άνευ σχολείων
κινδυνεύετε να καταποντισθήτε εις το βάθος της αβύσσου, εξ ης από του νυν και έως του αιώνος
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ουδέποτε θα εξέλθητε» , πείθοντας έτσι τους κατοίκους, να ιδρύσουν τη Σχολή. «Καλύτερα να έχης
3

εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να έχης βρύσες και ποταµούς, διατί η βρύσις ποτίζει το
σώµα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν, το σχολείον ανοίγει τα µοναστήρια. Ανίσως και δεν ήτανε
σχολεία, πού ήθελα εγώ να µάθω να σας διδάσκω;»4. Και σε _________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
2. Ι. Λαµπρίδης, Ηπειρωτικά αγαθοεργήµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, εκδ. Ε. Η. Μ. Ιωάννινα 1971, σελ. 118,
επίσης Άγγελος Παπακώστας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι, ανάτυπον εκ του Β΄ τόµου του Ν.
Κουβαρά, Αθήναι 1962, σελ. 5 και 6.
3. Ι. Λαµπρίδης, Ηπειρωτικά αγαθοεργήµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, ό. π. σελ. 118, επίσης Άγγελος
Παπακώστας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι, ό. π. σελ. 5 και 6.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.

άλλη ∆ιδαχή: «Και ωσάν το µάθης το παιδί σου τα γράµµατα, αδελφέ µου, τότε λέγεται άνθρωπος,
µα αν δε το µάθεις τα γράµµατα, είναι ωσάν το γουρουνόπουλον»1.Τα γράµµατα καθοδηγούν και
φωτίζουν τον άνθρωπο, για να αγωνιστεί σωστά και να κατακτήσει και την αγιότητα ακόµη, όπως
τον Μωϋσή, «σαράντα χρόνους εσπούδαζεν ο προφήτης Μωυσής να µάθη τα γράµµατα, δια να
καταλάβη πού περιπατεί»,2 και την Αγία Παρασκευή, η οποία πολλαπλασίασε τα τάλαντα, που της
έδωσε ο Θεός και απέκτησε πέντε στεφάνους, µεταξύ των οποίων ο δεύτερος που έλαβε από το Θεό
είναι, «διατί έµαθε γράµµατα και έγινε σοφωτάτη»3.
Ο Πατροκοσµάς έδινε στην Παιδεία ‘‘χριστοκεντρικό προσανατολισµό’’4. «∆εχόταν το
σχολείο ως δεύτερη εκκλησία, αφού σκοπό έχει να οδηγεί κι αυτό στη γνώση του Θεού και την
αδελφοποίηση των ανθρώπων»5. Έβλεπε την παιδεία ως το απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση
της Ορθοδοξίας. Πίστευε ότι η ίδρυση Σχολείων, όπου θα διδασκόταν η Ορθόδοξη Πίστη, θα
µπορούσε να αναχαιτίσει την παλίρροια των εξισλαµισµών. Ορθοδοξία και Παιδεία
αλληλοπεριχωρούνται. Έχουν διανύσει µαζί δρόµο µακρύ, έχουν στηρίξει το Έθνος σε κρίσιµες
ώρες. Η σπουδαιότητα της Ορθοδοξίας έγκειται στο παιδευτικό έργο που ασκεί ως λατρεία, ως
τέχνη, ως αντίληψη ζωής. Πίστευε ο Άγιος ότι η Θρησκεία θα συντελέσει στην αναγέννηση του
Νεοελληνικού κόσµου και το Ευαγγέλιο µε τις αναγεννητικές του ιδέες θα ξυπνήσει τη συνείδηση
των Ελλήνων. Το παιδευτικό του αίτηµα ήταν σαφές. Παιδεία Χριστοκεντρική.
«Παιδεία είναι µόρφωση του αγαπηµένου κατά την εικόνα του θεού», έγραψε ο Πλάτων. «Οι
αληθινοί παιδαγωγοί, αυτοί που νοιάζονται για τη µόρφωση της ψυχής των νέων, πάνε σύµφωνα µε
το θεό τους. Αφού ανεύρουν µέσα τους τη συγγένεια µε το θεό τους, τον ακολουθούνε. ∆εν είναι,
λοιπόν, η παιδεία εδώ παραδοµένη στην ιδιοτροπία του δασκάλου, ούτε είναι παραδοµένη σε κανένα
απόξενο δόγµα, αλλά ρυθµίζεται απ’ ό,τι

είναι εγγύτατα και στον παιδαγωγό και στον

παιδαγωγούµενο, κι αυτό είναι ο θεός µέσα τους, ο θεός που ακολούθησαν µαζί. Μέτρο, λοιπόν, της
παιδείας είναι όχι ο άνθρωπος, αλλά ο ______________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 210.
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2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 209.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή ∆΄, σελ. 259.
4. Χριστόδουλος Παρασκευαϊδης, Αρχιεπίσκοπος, Έτσι ήθελε την παιδεία ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός,
περιοδικό «Στερεά Ελλάς», τεύχος 232, Οκτώβριος 1988, σελ. 22, επίσης Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, σελ. 6.
5. Γ. Μεταλληνός, Πρωθιερέας, Τουρκοκρατία, οι Έλληνες στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, εκδ. Ακρίτας,
σειρά «Αίπος», Αθήνα 1989, σελ. 161.

θεός»1. Αν ο Πλάτων προ Χριστού µιλάει για θεοκεντρικό χαρακτήρα της παιδείας, ο Πατροκοσµάς
ο Άγιος και ασκητής, ο Εθναπόστολος και Ιεροµάρτυς θα δώσει τον ίδιο του τον εαυτό για τη
θεοκεντρική και Χριστοκεντρική παιδεία των οµοεθνών του. Ο Θεός για τον Πατροκοσµά δεν είναι
ένα απρόσωπο ον, η ιδέα του αγαθού, όπως πίστευε ο Πλάτων και η Ελληνική Φιλοσοφία, αλλά ο
Θεός των Χριστιανών, ο Χριστός. Ο Θεός έχει κεντρική θέση µέσα στο Σχολείο. «Από το σχολείον
µανθάνοµεν το κατά δύναµιν τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι
δαίµονες, τι είναι Παράδεισος, τι είναι κόλασις, τι είναι αµαρτία, αρετή. Από το σχολείον
µανθάνοµεν τι είναι αγία Κοινωνία, τι είναι Βάπτισµα, τι είναι το άγιον Ευχέλαιον, ο τίµιος Γάµος, τι
είναι ψυχή, τι είναι κορµί, τα πάντα από το σχολείον τα µανθάνοµεν, διατί χωρίς το σχολείον
περιπατούµεν εις το σκότος»2. Απευθυνόµενος στα παιδιά, λέει: «Να είστε εύτακτα, φρόνιµα, να
τιµάτε τους γονείς σας και να τους υπακούετε και να πηγαίνετε εις τους διδασκάλους σας να
µαθαίνετε τα ιερά γράµµατα να γένετε καλοί χριστιανοί να απολαύσετε τον Παράδεισον»3. Θεωρεί
αµαρτία το να µένουν τα παιδιά αγράµµατα και γι’ αυτό στη συνέχεια απευθύνεται στους γονείς:
«Αµαρτάνετε πολύ, να τα αφήνετε αγράµµατα και τυφλά και µη µόνον φροντίζετε να τους αφήσετε
πλούτη και υποστατικά και µετά το θάνατό σας να τα τρων και να τα πίνουν και να σας
οπισολογούν»3.
Στις ∆ιδαχές του συχνά συνιστά στους ραγιάδες «να στερεώνουν σχολεία ελληνικά να
φωτίζονται οι άνθρωποι», «διατί το σχολείον ανοίγει τες Εκκλησίες»4. Ο Χριστόφορος Περραιβός
κατέγραψε ένα απόσπασµα από τη ∆ιδαχή του µεγάλου ∆ιδάχου στην Πάργα, όταν πήγε και είδε
«υπέρ τους δέκα Ιερούς ναούς εντός και εκτός του φρουρίου, κατοίκους δε µόλις τεσσάρων
χιλιάδων ψυχάς»5. Τη ∆ιδαχή πληροφορήθηκε ο Περραιβός από τους γέροντες της Πάργας.
«Ευλογηµένοι χριστιανοί, αι πολλαί εκκλησίαι ούτε
διατηρούν, ούτε ενισχύουν την πίστιν µας όσον και όπως δει, ει µεν οι εις τον Θεόν πιστεύοντες δεν
είναι φωτισµένοι υπό των τε παλαιών και των νέων αγίων Γραφών. Η ______________________
1. Ι. Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος, Εισαγωγή, εκδ. Γ. Βασιλείου, γ΄ έκδ. Αθήνα 1971, σελ. 253.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 173.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
5. Χρισ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, α΄ έκδ. Αθήναι 1860, σελ. 47.
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πίστις µας δεν εστερεώθη από αµαθείς αγίους, αλλά από σοφούς και πεπαιδευµένους αγίους, οίτινες
και τας αγίας Γραφάς ακριβώς µας εξήγησαν, και δια θεοπνεύστων έργων αρκούντως µας εφώτισαν.
Σήµερον όµως, ένεκα των εξ αµαρτιών µας συµπεσουσών δεινών περιστάσεων, λείπουσιν, ή
τουλάχιστον εισί σπανιώτατοι τοιούτοι σοφοί και ενάρετοι άνδρες, όπως διατηρήσωσιν
ανεπηρεάστους τους ορθοδόξους οµοεθνείς µας. Πως δύναται να διατηρηθή αβλαβές το Έθνος µας
κατά τε την θρησκείαν και ελευθερίαν;»1 Εκκλησίες µε απαίδευτους ιερείς δεν πρόσφεραν το
παραµικρό στο υπόδουλο Γένος. Έβλεπε πολύ µακριά ο σοφός του Έθνους διαφωτιστής, ότι το
Γένος θα εσώζετο µόνο συµµαχώντας µε τον Χριστιανισµό. Η άθρησκη Παιδεία, που µερικοί
άρχισαν να επιβάλλουν, τον εύρισκε αντίθετο. Είχε άλλωστε διακηρύξει κάποτε προφητικά: «Το
κακό θα σας έρθει από τους διαβασµένους», υπονοώντας το νεωτεριστικό εισαγόµενο
αντιθρησκευτικό πνεύµα των διανοουµένων της Εσπερίας, που επρόκειτο µετά την απελευθέρωση
να µεταφερθεί αυτούσιο στην Ελλάδα2.
Ο Πατροκοσµάς µιλούσε για Παιδεία ελληνική. Έδωσε ολόκληρη την ύπαρξή του στην
υπόθεση της δηµιουργίας των προϋποθέσεων της εθνικής αναγεννήσεως, εκ των οποίων η πρώτη
και µεγαλύτερη ήταν η Παιδεία η ελληνική. «Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να µανθάνουν τα
ελληνικά, διατί και η Εκκλησία µας είναι εις την ελληνικήν και αν δεν σπουδάξης εις το ελληνικόν,
αδελφέ µου, δεν ηµπορείς να καταλάβης εκείνα οπού οµολογά η Εκκλησία µας»3. Ο εθναπόστολος
Κοσµάς είχε βαθιά συνείδηση του Γένους του. «Εγώ βλέπω το Γένος µας οπού έπεσεν εις πολλά
κακά»4 έλεγε. Και αλλού: «Tο Γένος µας έπεσεν εις αµάθειαν»5. Σκοπός και προορισµός του να
σώσει αυτό το εκλεκτό Γένος µε την ελληνική Παιδεία και γλώσσα. Οι λέξεις ‘‘Έλληνας’’6,
___________________
1. Χρισ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, ό. π. σελ. 48.
2. Χριστόδουλος Παρασκευαϊδης, Αρχιεπίσκοπος, Έτσι ήθελε την παιδεία ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός,
περιοδικό «Στερεά Ελλάς», τεύχος 232 Οκτώβριος 1988, σελ. 22.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 209.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 200.
6. Αυτό σηµαίνει, όπως αναφέρει και ο Κ. Σαρδελής, ότι και ο λαός που τον άκουγε είχε αποκαταστήσει στη
συνείδησή του την εθνική έννοια του όρου «Έλληνας» και όχι την ειδωλολατρική και ότι στον καιρό του
Πατροκοσµά οι ονοµασίες «Γραικός» και «Ρωµιός» είχαν έρθει σε δεύτερη µοίρα. Κ. Σαρδελής, Ο
Προφήτης του Γένους, Κοσµάς ο Αιτωλός, εκδ. «Αστήρ» Α. & Ε. Παπαδηµητρίου, Αθήναι 1980, σελ. 48
και 49.

‘‘ελληνικός’’, ‘‘ελληνική’’ χρησιµοποιούνται από τον Πατροκοσµά, µε την εθνική τους σηµασία.
«∆ιαβάζοντας τα ελληνικά τα ηύρα οπού λαµπρύνουν και φωτίζουν τον νουν του µαθητού
ανθρώπου καθώς φωτίζει ο ήλιος την γην, όταν είναι ξαστεριά και βλέπουν τα µάτια µακριά, έτσι
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βλέπει και ο νους τα µέλλοντα. Απεικάζουν όλα τα καλά και τα κακά, φυλάγονται από κάθε λογής
κακόν και αµαρτίαν»1.
Στον Ελληνισµό Παιδεία και Γλώσσα, Εκκλησία και Γλώσσα συµβαδίζουν. Ο απαίδευτος
υπόδουλος ραγιάς, χάνοντας τη γλώσσα του έχανε και την ορθόδοξη πίστη του και τον εθνισµό του.
Γιατί ορθόδοξη πίστη και πατρίδα είναι έννοιες ταυτόσηµες. «Στην Τουρκοκρατία η Ορθοδοξία
έπαιξε άξιο ρόλο στην ηθική και εθνική µαζί άµυνα των σκλάβων. Και η Ορθοδοξία ήταν
συνυφασµένη µε την ελληνική συνείδηση, µε την ελληνική γλώσσα, µε την ελληνική νοοτροπία, σε
βαθµό που να µη συνυπάρχει, όταν έλειπαν τα στοιχεία αυτά»2. Οι αθρόες εξωµοσίες στα χρόνια του
Αγίου Κοσµά έδειχναν ότι τα Βλαχόφωνα και Αλβανόφωνα χωριά ήταν εύκολη λεία για τον
αδηφάγο κατακτητή, αφού οι ραγιάδες µη γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα δεν µπορούσαν να
παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία και έτσι χάνοντας τη γλώσσα τους και την ορθόδοξη πίστη
τους, έχαναν την ιδεολογία τους την ταυτότητά τους, τον εθνισµό τους, τις ρίζες τους, τη βαρύτατη
κληρονοµιά τους. Γι’ αυτό ο Πατροκοσµάς µε πάθος και ενθουσιασµό ρίχνεται στον αγώνα για τη
διάσωση της ελληνικής γλώσσας.
Έβλεπε «µέσα στην κοινή γλώσσα όλη τη γοητεία της απλότητας κι’ όλη τη φλόγα της
εξάρσεως»3. Ο λόγος του βαρυσήµαντος: «Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπόσχεται µέσα εις
το σπίτι του να µην κουβεντιάζη αρβανίτικα, ας σηκωθή απάνω να µου το ειπή και εγώ να πάρω όλα
του τα αµαρτήµατα εις τον λαιµόν µου από τον καιρόν οπού εγεννήθη έως τώρα και να βάλω και
όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε και να λάβη µίαν συγχώρεσιν, οπού, αν έδινε χιλιάδες
πουγγιά, δεν την εµατάβρισκε»4. «Έτσι ο υπόδουλος ελληνισµός έσωσε τη γλώσσα του και µαζί της
σώθηκε και αυτός, γιατί η καταστροφή σε ένα γένος αρχίζει από την παραφθορά και φθάνει στον
οριστικό εκφυλισµό της γλώσσας του»5.
Πίσω από τις απλές, αλλά γεµάτες ενθουσιασµό και φλόγα, προτροπές του Αγίου
__________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. ∆ιδαχή Η΄, σελ. 409.
2. Χρ. Τζούλης, Ηρωικός κόσµος, Ο Μακρυγιάννης, τυπ. Μάγγου, Αθήνα 1966, σελ. 23.
3. ∆ώρος Πολίτης, Οι κοινωνικές ιδέες του Κ. του Αιτωλού, ό. π. σελ. 8.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 207 - 208.
5. Χρ. Τζούλης, Ηρωικός κόσµος, Ελευθερία και Γλώσσα, ό. π. σελ. 11.

για την ίδρυση ελληνικών Σχολείων και την οµιλία της ελληνικής γλώσσας, υπάρχει περισσότερο
βάθος απ’ ό,τι φαίνεται. Όταν διδάσκει ότι τα Ελληνόπουλα πρέπει να µαθαίνουν ελληνικά
γράµµατα, «διότι η Εκκλησία µας είναι εις την ελληνικήν και το γένος µας είναι ελληνικόν»1, έχει
υπ’ όψη του ο Πατροκοσµάς ότι η Εκκλησία µεγαλούργησε στην ελληνική και είναι ένας δεσµός
ενότητας του Γένους θεµελιώδους σηµασίας, όπως στοιχεία ενότητας είναι και όλοι οι άλλοι
πνευµατικοί και φιλολογικοί θησαυροί του παρελθόντος µε τους οποίους εκφράζεται ο ψυχικός
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πλούτος, ο πνευµατικός κόσµος, η φυσιογνωµία και ο πολιτισµός του Ελληνικού Έθνους2. Το
µεγάλο θέµα της γλώσσας θα µας απασχολήσει στο Τρίτο Μέρος της εργασίας µας.
Ο Άγιος Κοσµάς µιλούσε για γενική και δωρεάν παιδεία. Παιδεία για ολόκληρη την κοινωνία
και ολόκληρη τη ζωή, το «δια βίου παιδεία» του Πλάτωνα. «Η παιδεία θα έχει θετικά αποτελέσµατα
µόνο αν περιλάβει όλες τις ηλικίες»3, θα γράψει η Μαρία Μοντεσσόρι αργότερα. Η µόρφωση είναι
για όλους, έλεγε ο Άγιος. «Πρέπει να µανθάνετε όλοι σας γράµµατα δια να καταλαµβάνετε που
περιπατείτε»4. Το έλεγε συχνά, όπου βρισκόταν και απευθυνόταν σε όλους, µικρούς, µεγάλους,
φτωχούς και πλούσιους, σε χωριά, στην ύπαιθρο, σε πολιτείες. Απευθυνόµενος στους γονείς
προέτρεπε: «Σεις οι γονείς να στέλνετε τα παιδιά σας εις τα σχολεία και να τα παιδεύετε µε
χριστιανικά ήθη. Καλύτερα να τα αφήσετε πτωχά και γραµµατισµένα, παρά πλούσια και
αγράµµατα»5, ενώ παράλληλα µιλούσε για το ποιες πρέπει να είναι οι προτιµήσεις των διδασκόντων,
όπως γράφει ο βιογράφος του: «Χρέος έχουν εκείνοι που σπουδάζουν να µη θέλουν να τρέχουν στις
αυλές των µεγάλων και σε αρχοντικά, για να αποκτήσουν πλούτο και αξιώµατα, αλλά να διδάσκουν
το λαό που βρίσκεται µέσα στην απαιδευσία και στην βαρβαρότητα, για να αποκτήσουν έτσι µισθόν
ουράνιον και δόξαν αµάραντον»6. Η µεγαλύτερη προσφορά του δασκάλου στους χρόνους της
σκλαβιάς ήταν να µορφώνει τον απαίδευτο λαό προσφέροντας τις γνώσεις του για την αναγέννηση
του Έθνους.
Πριν τη Γαλλική Επανάσταση, που πολλοί πιστεύουν ότι αυτή άνοιξε το δρόµο για
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 209.
2. ∆. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και το εθνικόν χρέος, περ. «Ελληνικός Αστήρ», τόµ.
2ος, (1985), σελ. 307.
3. Μαρία Μοντεσσόρι, ∆εκτικός νους, µετ. Ζωή Χατζηδάκη, εκδ. Γλάρος, Αθήνα 1980, σελ. 20.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 133.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 173.
6. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό. π. σελ. 14.

τις κατακτήσεις της Παιδείας, «ο Άγιος Κοσµάς εµπνεόµενος από το ευρύ και λαϊκό πνεύµα της
Ορθοδοξίας, χωρίς όπλα και αίµατα και µίση, µε µόνο τον πειστικό λόγο του επέτυχε αυτό τον άθλο
κάτω από τη µύτη του Τούρκου»1. Σε κάθε συνοικισµό, χωριό, κωµόπολη που περνούσε,
συµβούλευε: «Να κάµετε τρόπον εδώ εις την χώραν σας δια σχολείον, να βρήτε έναν διδάσκαλον
και να τον πληρώνετε να σας µαθαίνη τα παιδιά σας»2 και «Αµή δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας
να κάµετε ένα ρεφενέ, να βάλετε και επιτρόπους ναν το κυβερνούν το σχολείον, να βάνουν
διδάσκαλον να µανθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν;»3
Φιλοτιµούσε προεστούς, ιερείς, προύχοντες, όλο το λαό, να συµµετάσχουν στα έξοδα σύστασης
αλλά και λειτουργίας του Σχολείου.
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Θέλοντας να εξασφαλίσει τη δωρεάν Παιδεία για όλους, συνιστούσε προφορικώς και γραπτώς,
τα έξοδα να καταβάλλονται από χρήµατα, που θα συγκέντρωναν µε ‘‘ρεφενέ’’ ή από τα βακούφια ή
από τα έσοδα των εκκλησιών, ή από το δικό του υστέρηµα. «Ου µόνον σχολεία συνέστησεν, αλλά
και την συντήρησιν αυτών εξησφάλησε δι’ εκποιήσεως παντός περιττού πράγµατος των κατοίκων»4.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο Λαµπρίδης ότι, όταν προαισθάνθηκε ότι τα Σχολεία που
ίδρυσε στο Φλαµπουράρι και στην Ίρινδα δεν θα διατηρούνταν λόγω ελλείψεως χρηµάτων,
«κληροδοτεί εκ του στερήµατος αυτού εις µεν το πρώτον γρόσια 200, εις δε το δεύτερον σχολείον,
ου την ύπαρξιν αναγκαιοτέραν εθεώρει, γρόσια 1000»5. Είναι σηµαντική η πληροφορία αυτή του
Λαµπρίδη «...κληροδοτεί εκ του υστερήµατος αυτού...» και δείχνει ότι ο Άγιος είχε χρήµατα, και
µάλιστα αξιόλογα6, που τα αξιοποιούσε κατάλληλα. Ας σηµειωθεί ότι τα χρηµατικά ποσά που
συγκέντρωνε ο Πατροκοσµάς από τις δωρεές του λαού για την ίδρυση Σχο___________________
1. Χριστόδουλος Παρασκευαϊδης, Αρχιεπ. Έτσι ήθελε την παιδεία ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, περιοδ.
Στερεά Ελλάς, τεύχος 232, Οκτώβριος 1988, σελ. 21.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 173.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
4. Ν. Μυστακίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός, «Νεολόγος» Κων/πολις 19 - 312 Μαρτίου 1890, αριθ. 6204, σελ. 3.
5. Ι. Λαµπρίδης, Α΄ Ηπειρωτικά Αγαθοεργήµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, ό. π. σελ. 115.
6. Το ποσό των 1200 γροσίων που κληροδοτεί στα δύο σχολεία είναι αρκετά µεγάλο, αν υπολογίσουµε την
αξία που είχε το τουρκικό γρόσι συγκριτικά από την τιµή των προϊόντων ή ζώων που µπορούσε να
αγοράσει κανείς την εποχή εκείνη. Στα 1740 το σιτάρι κατά κιλό είχε 5 γρόσια, στα 1769 το µουλάρι
κόστιζε 45 γρόσια και στα 1790 το πρόβατο είχε 4 γρόσια. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή
του, ό. π. σελ. 441.

λείων, ήταν τεράστια για την εποχή. Το άσπρο ήταν το µικρότερο τουρκικό νόµισµα και 120.000
άσπρα ισοδυναµούσαν µε 1000 γρόσια. Ο Στέργιος Στάνος, που αφιέρωσε 100.000 άσπρα για την
ίδρυση του Ελληνοµουσείου του Μετσόβου το 1759, θεωρήθηκε ‘‘µέγας ευεργέτης’’. Τα 1000
γρόσια, που έπαιρνε µισθό ο Ευγένιος Βούλγαρης στην Αθωνιάδα, ήταν ποσό ανήκουστο για την
εποχή1.
Πού βρήκε όµως τα χρήµατα ο Πατροκοσµάς; Ο πράκτορας των Ενετών ∆ηµήτριος Μαµωνάς
αναφέρει στην έκθεσή του: «Τον συνοδεύουν και πέντε έµποροι ξένοι, οι οποίοι πωλούν κηρί,
καλύµµατα κεφαλής λευκά, εκκλησιαστικά βιβλία και κοµβολόγια και γίνεται µεγάλη κατανάλωσις
τούτων µεταξύ του λαού, διότι έτσι διατάσσει και ευλογεί ο Κοσµάς. Εκ του κέρδους το 1/3 το
παίρνουν οι έµποροι και έχω την γνώµην ότι µεταξύ των εµπόρων και του Κοσµά θα υπάρχη κάποια
συνεννόησις»2. Κατά τη γνώµη του Μαµωνά ο Άγιος έπαιρνε κάποια ποσοστά, όχι βέβαια για τον
εαυτό του - ήταν πολύ απλός και λιτοδίαιτος3 - αλλά για τις ανάγκες των Σχολείων που ίδρυε.
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Μια άλλη πηγή χρηµάτων του Πατροκοσµά θα ήταν οπωσδήποτε οι εισφορές πλουσίων
Ελλήνων αλλά και Τούρκων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του ιδίου και για την ίδρυση ή
συντήρηση Σχολείων. «Έφθασε µάλιστα µέχρι του σηµείου ώστε να κάµη και Τούρκους
βαθµοφόρους να συνεισφέρουν τον οβολόν των υπέρ των αγαθοεργών τούτων ιδρυµάτων»4. Ο
Άγιος δεν σπαταλούσε τίποτε για τον εαυτό του, στερούνταν, όπως λέει και ο Λαµπρίδης, «εκ του
υστερήµατος αυτού», και έτσι είχε κάποια χρήµατα για να καλύψει τις ανάγκες που παρουσιαζόταν.
___________________
1. «Επί τω ανηκούστω µισθώ χιλίων γροσίων κατ’ έτος», Κ. Μ. Κούµας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων,
Βιέννη 1832, τόµος 12, σελ. 561, επίσης Ματθαίος Παρανίκας, Σχεδίασµα περί της εν τω Ελληνικώ Έθνει
καταστάσεως των γραµµάτων..., Κων/πολις 1867, σελ. 49.
2. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 8, επίσης Ά. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς
Αιτωλός και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 103.
3. Το φαγητό του ήταν κυρίως χόρτα, γάλα, αυγά. Στο Μαχαλά Ξηροµέρου µετά το κήρυγµα ζήτησε και
έφαγε ολίγο ψωµί και νερό. Στη Βόνιτσα έφαγε «ψητά σπαράγγια στη χόβολη». Συχνά έλεγε: «τα εκατό
δράµια ψωµί είναι απαραίτητα για το φαγητό µου και είναι ευλογηµένα. Όταν όµως τρώγω εκατόν δέκα,
είναι περιττά και πονηρά τα δέκα». Χ. Βασιλόπουλου, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, σελ. 70. Ο διοικητής
της Πάργας αναφέρει στο Γενικό Προβλεπτή «εις αυτόν και τους οπαδούς του εδόθη ελαχίστη τροφή
συναχθείσα από ελεηµοσύνην», Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία Κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 10.
4. Άρτ. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, σελ. 101, επίσης Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν
αρχείον, περί Κ. Αιτωλού, ό. π. σελ. 7, Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 221.

Σε εκθέσεις - αναφορές του κατασκόπου των Βενετσάνων ∆ηµητρίου Μαµωνά προς τους
προϊστάµενους του για τη δράση του Πατροκοσµά αναφέρεται: «Τα κηρύγµατά του δεν έχουν άλλο
θέµα ει µη να προτρέπουν τον λαό, εις το να ευεργετή τας εκκλησίας και να ιδρύη εις όλα τα χωριά
σχολεία, όπως έγινε µε την Πρέβεζαν, δια την σχολήν της οποίας συνέλεξεν εις διάστηµα τριών
ηµερών περί τα δέκα χιλιάδες γρόσια. Επί πλέον δε του ποσού τούτου εσύναξε και άλλα δι’ άλλα
σχολεία»1. Και σε άλλη έκθεση, «ήδη από τον Τούρκον Αγάν του Λούρου επληροφορήθη η
Υµετέρα Εξοχότης, πόσον ο ιερωµένος αυτός τον εβοήθησε δι’ επιστολών και δι’ ενεργειών του,
διότι ο Τούρκος του υπεσχέθη να του δώση 50 γρόσια υπέρ της εν τω Λούρω εγκαθιδρυθείσης
Σχολής»2.
Εκτός όµως από τους εράνους αυτούς που γίνονται για συγκεκριµένο Σχολείο, ο Άγιος
αναζητούσε και άλλους πόρους για τη λειτουργία των Σχολείων. Ο Μυστακίδης αναφερόµενος στα
Σχολεία της Ηπείρου, γράφει: «Και εκεί ουκ ολίγην προσπάθειαν κατέβαλεν υπέρ των σχολών, δι’
ων και κεφάλαια εσχηµάτιζε και ο ίδιος αλλαχόθεν εξ ελεηµοσύνης λαµβάνων συνέτρεχεν»3. Από
τις Επιστολές του προς τους κατοίκους διαφόρων κοινοτήτων, όπου συµβουλεύει, νουθετεί,
προτρέπει για την ίδρυση και συντήρηση Σχολείων, βλέπουµε τον τρόπο που ενεργούσε. Προς τους
κατοίκους των διαφόρων κοινοτήτων γράφει: «Εδώ εις την χώραν σας βλέποντας όπου δεν έχετε
σχολείον, να διαβάζουν και να µανθάνουν τα παιδιά σας γράµµατα χωρίς πληρωµήν, επαρακάλεσα
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τους χριστιανούς και έδωσαν το κατά δύναµιν και προαίρεσιν δια το σχολείον. Πρέπει όµως και η
ευγένειά σας να βοηθήτε όλοι οι χριστιανοί το σχολείον σας, εξ ιδίων πόρων ή κοινώς από την
χώραν ή και από τας εκκλησίας δια να λάβετε παρά του Θεού τον µισθόν σας και τιµήν από τους
ανθρώπους»4. Ο λόγος του καρποφορεί. Οι κάτοικοι φιλοτιµούνται να διαθέσουν από το περίσσευµα
ή το πενιχρό, κατά κανόνα, υστέρηµά τους. Οι κοινότητες, οι ενορίες, τα µοναστήρια προσφέρουν
από τα ‘‘βακούφια’’ και τα εκκλησιαστικά κτήµατα. Η γυναικεία ψυχή συγκινείται ιδιαίτερα και
αποθέτει στα χέρια του Αγίου πολύτιµα χρυσαφικά, δείχνοντας τον πλούτο της ψυχής της
Ελληνίδας, που κάνει τον Ζώτο Μολοττό να τις µνηµονεύσει: «Aιωνία η µνήµη των γυναικών της
Ηπείρου, αι οποίαι έκτισαν 210 ελληνικά σχολεία (;) µε την αξία των κοσµηµάτων των και
____________________
1. Κ. ∆. Μέρτζιος, Το εν Βενετία Κρατικόν Αρχείον, περ. Η. Χ. έτος 1940, έτος 15ο, σελ. 8
2. Κ. ∆. Μέρτζιος, Το εν Βενετία Κρατικόν Αρχείον, ό. π. σελ. 9.
3. Ν. Μυστακίδης, Περί του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, «Νεολόγος» Κων/πολις 27 / 9 - 9 / 10 1895, αριθ.
7897 - 98, σελ. 3.
4. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 426.

επροίκησαν αυτά µε το περίσσευµα αυτών, σωζόµενα έως την σήµερον»1.
Στις κωµοπόλεις, Λεσνίτσα, Συρράκο, Ζίτσα, Άνω και Κάτω ∆ρόβιανη, Κάργιανη και αλλού,
«ου µόνον σχολεία εγκατέστησεν, αλλά και την ύπαρξιν αυτών δι’ εκποιήσεως παντός περιττού
πράγµατος των κατοίκων εξησφάλισεν»2. Οι γυναίκες πείθονται από τη ∆ιδαχή του, καταλαβαίνουν
ότι το πιο πολύτιµο κόσµηµα είναι η ψυχική καλλιέργεια και µόρφωση των παιδιών τους και
καταθέτουν στα πόδια του Αγίου, «όχι µόνον τα πτωχά ή πλούσια στολίδια των, αλλά και
οικογενειακά ασηµικά και τιµαλφή ακόµη»3, µε σκοπό να διατεθούν για την ίδρυση και συντήρηση
των Σχολείων στον τόπο τους.
Στη ∆ρόβιανη ο Άγιος ευχαριστήθηκε µε την υπάρχουσα στο χωριό Σχολή και «ωµίλησε περί
της ευκαταστασίας του σχολείου επαινέσας τους κατοίκους δια την φιλοµουσίαν των και ειπών ότι
ευχής έργον ήτο να ελάµβανε η σχολή µεγαλυτέραν βελτίωσιν, το οποίον δύναται να κατορθωθή
όταν οι κάτοικοι απεφάσιζον να παραιτηθώσιν πάσαν πολυτέλειαν και εκποιήσωσι παν αργυρούν
κοµβίον και χρυσούν ένδυµα ή πάντα άλλον κόσµον. Μετά την ευφραδή και πειστικήν του Αγίου
οµιλίαν προς περιστολήν της πολυτελείας και εκποιήσεως παντός κόσµου περιττού, δηλαδή
αργυρών και χρυσών χάριν του βωµού των Μουσών, πρώτα συνεννοηθείσαι αι σύζυγοι του
Οικονόµου Παπά ∆ρόσου και Πάνου Ανδρούσσου προέβησαν εις πώλησιν των χρυσών κοµβίων και
αργυρών ενδυµάτων‘ είτα δε εν γένει άνδρες τε και γυναίκες4 αµφοτέρων των δύο κοινοτήτων της
∆ρόβιανης έπραξαν το αυτό‘ ώστε εξ αυτής της πωλήσεως εσχηµατίσθη κεφάλαιόν τι εκ γροσίων 24
χιλιάδων, του οποίου µέρος µεν εχρησίµευσεν εις ανάγκας των Κοινοτήτων και µέρος διενεµήθη
ιδιαιτέρως εις οικογενείας µε οµόλογα επ’ ονόµατι των εκκλησιών, εκ του τόκου δε των κεφαλαίων
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τούτων διετηρούντο µέχρι τινός τα σχολεία της ∆ρόβιανης. Το χρέος εκείνο εκαλείτο και
επεκαλείται µέχρι σήµερον (1895) ‘‘Κοσµά Μπορτζιεσί’’ (χρέος προς τον Κοσµά»4.
__________________
1. Ζώτος Μολοττός, Λεξικό των Αγίων Πάντων, εκδ. Κων. Αντωνιάδου, Αθήναι 1907, σελ. 620.
2. Ι. Λαµπρίδης, Α΄ Ηπειρωτικά Αγαθοεργήµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, ό. π. σελ. 115.
3. ∆. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς, περιοδ. Ελληνικός Αστήρ, τόµος 2ος 1985, σελ. 313.
4. «Ο Άγιος ήλεγξε πολλούς άνδρας ως και πολλάς γυναίκας και τον Μέγα τότε της κωµοπόλεως ταύτης
(∆ρόβιανης) πρωτοπαπά κυρ παπά Κυριάκην, ούτινος η πρεσβυτέρα Μαρίνα εφόρει πολυτελεί φορέµατα
και των τέκνων ή εγγονών αι κεφαλαί εκαλύπτοντο υπό διάφορα χρυσά ή αργυρά νοµίσµατα και διάφορα
στολίδια, την οποίαν ο Άγιος κατέπεισε να τραβήση και να τα δώση δια τα σχολεία και τοιουτοτρόπως
εγένετο». Ν. Μυστακίδης, Περί ∆ρόβιανης, «Φωνή της Ηπείρου», φύλλο 166 / 8 - 12 - 1895, σελ. 4.
5. Ν. Μυστακίδης, Περί του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, «Νεολόγος» ό. π. αριθ. 7897 - 98, σελ. 3.

Με την προθυµία των γυναικών να εκποιήσουν ό,τι πολύτιµο, χρυσό, αργυρό και µεταξωτό,
βρέθηκαν χρήµατα και για την ίδρυση της Σχολής στη Λεσνίτσα· µε τους τόκους από τα οµόλογα,
που κάθε οικογένεια είχε εκδώσει κι εδώ στο όνοµα της εκκλησίας, µε προτροπή του Αγίου,
διατηρήθηκε «µέχρι τινός το σχολείον»1. Ο Λαµπρίδης αναφέρει και συµβουλεύει: «Καλείται µέχρι
σήµερον το χρέος τούτο Κοσµά Μπορτζιεσί (χρέος προς τον Κοσµά) εις 27000 γρόσια ανερχόµενο»
και οι κάτοικοι, αφού µοιράσουν και εισπράξουν το προς τον Κοσµάν χρέος, να καταθέσουν αυτό
στην Εθνική Τράπεζα «επ’ ονόµατι του Αγίου Κοσµά και των κατά το έτος 1778 γυναικών της
Λεσνίτσης προς διατήρησιν του Παρθεναγωγείου»2. Το µέτρο αυτό για την εξεύρεση χρηµάτων
προς συντήρηση των Σχολείων καθιερώθηκε σε όλα τα χωριά της Ηπείρου, «ώστε δια του τρόπου
τούτου εσχηµατίζοντο εις τα χωρία της Ηπείρου κεφάλαια ικανά τοκιζόµενα εις διάφορα τίµια
πρόσωπα ή εις τας ιδίας κοινότητας, άπερ εχρησίµευον προς διατήρησιν σχολείων»3. Ο Ζώτος
Μολοττός σηµειώνει ότι τον Άγιο ακολουθούσαν χρυσοχόοι, οι οποίοι «ηγόραζον τα χρυσά και
αργυρά κοσµήµατα των γυναικών και επλήρωναν την αξίαν αυτών εις οικοδόµους Εκκλησιών και
σχολείων και το περίσσευµα της οικοδοµής προς σωτήριον των σχολείων ετοκίζετο εις επιτρόπους
Εκκλησιών, εξ ων ακόµη σώζωνται εις πολλά σχολεία της Ηπείρου, ελέη της εποχής του Αγίου
Κοσµά, ονοµαζόµενα»4.
Είναι άξιο προσοχής πως «ο Κοσµάς προσπάθησε µε τον µοναστηριακό πλούτο της εποχής να
συντηρήσει την παιδεία του γένους. Ένα τέτοιο µέτρο δεν το είχε προτείνει κανένας εκκλησιαστικός
ή πνευµατικός ηγέτης του καιρού»5. Σε πολλές Επιστολές του ο Άγιος αναφέρεται στην εξεύρεση
πόρων για τη συντήρηση των Σχολείων, που συνιστούσε «από τα βακούφια», την εκκλησιαστική
περιουσία που ήταν πάντα µεγάλη, χάρη στις δωρεές των πιστών και έτσι τα Σχολεία
«προικοδοτήθηκαν µε πάγιους πόρους από τα µοναστήρια, τους ναούς ή εύπορους οµογενείς.
Έφτασε µάλιστα, και µοναστήρια να διαλυθούν, για να χρησιµοποιηθούν τα έσοδά τους για τη
συντήρηση γειτονικών σχολείων»6, αναφέρει ο Κώνστας. Και ο Σωφρόνιος Παπακυριακού γράφει:
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«Ο Κοσµάς εκ των εσόδων των Μονών, των ναών ή των κοινοτήτων (βοσκοτόπων) εξησφάλιζε την
µισθοδοσίαν
___________________
1. Άγ. Παπακώστας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι, ό. π. σελ. 5.
2. Ι. Λαµπρίδης, Α΄ Ηπειρωτικά Αγαθοεργήµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, ό. π. σελ. 116.
3. Ν. Μυστακίδης, Περί ∆ρόβιανης, «Φωνή της Ηπείρου», φύλλο 166 / 8 - 12 - 1895, σελ. 4.
4. Ζώτος Μολοττός, Λεξικόν των Αγίων πάντων, ό. π. σελ. 620.
5. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 135.
6. Κ. Κώνστας, Πάτερ Κοσµάς ο Αιτωλός, ο αναγεννητής της Β. Ηπείρου, Η. Ε. (1959) τόµος Η΄, σελ. 365 366.

του διδασκάλου. Εις τα σχολεία ταύτα εδιδάσκοντο οι παίδες των αγροτών χριστιανών δωρεάν. Αν
δε δεν υπήρχον τοιαύτα έσοδα, ενήργει συνδροµάς, και εξ αυτών κατήρτιζε κεφάλαιον, εκ των
τόκων του οποίου εµισθοδοτείτο ο διδάσκαλος»1. Και σε κάποια πτωχά χωριά και συνοικισµούς
υποστήριζε το Σχολείο «δια συνεισφορών προαιρετικών εκ των πέριξ χωρίων»2.
Έµµεση ενίσχυση των Σχολείων του Πατροκοσµά ήταν «το γάλα της Κυριακής». Όταν τους
µιλούσε για την αργία της Κυριακής, τους συνιστούσε να µη βάζουν το γάλα της Κυριακής µαζί µε
των άλλων ηµερών, ή αν το βάζουν, το µερίδιο που αναλογεί στη µέρα αυτή να το δώσουν στην
Εκκλησία ή στο Σχολείο. «Εδώ έχετε πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τι το κάµνετε; Άκουσε, παιδί
µου: να το σµίγης όλο και να κάνης επτά µερίδια και τα έξι µερίδια κράτησέ τα δια λόγου σου, να
κυβερνηθής, και το άλλο µερίδιον, της Κυριακής, αν θέλης δώσε το ελεηµοσύνην εις τους φτωχούς,
ή εις την εκκλησίαν ή κατά το παρόν εγώ σε συµβουλεύω να το δώσης εις το σχολείον, δια να
ευλογήση ο Θεός τα πρόβατά σου»3.
Με όλους αυτούς τους τρόπους ο Άγιος Κοσµάς κατόρθωσε να συντηρήσει τα Σχολεία που
σύστησε και να παρακινήσει τους χωρικούς να φροντίζουν οι ίδιοι µε κάθε µέσο στη διατήρηση
αυτού του θεσµού, θυµίζοντάς τους ότι ο Θεός θα ευλογήσει το χωριό τους, το Σχολείο τους και τα
παιδιά τους.
«Το σχολείον του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού εστηρίζετο επί της γνώµης όλου του
Χριστεπωνύµου ποιµνίου. Οι επίτροποι και οι επιστάται των σχολείων ωρίζοντο µε την γνώµην
πάντων»4. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των Σχολείων του Πατροκοσµά, που δείχνει τη
διορατικότητα και πρόνοιά του ως προς τη σύσταση, οργάνωση και τη σωστή λειτουργία του
Σχολείου. Επεδίωκε τη συνεργασία των οικογενών παραγόντων αγωγής και οργάνωνε το Σχολείο µε
τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας. «Καθώς ήταν πνεύµα οξύ, δεν του αρκούσε να τα συσταίνει,
παρά δηµιουργούσε οργανισµούς για να τα συντηρούν κι όριζε επιτρόπους να τα επιβλέπουν»5. Και
ο Nomikos Vaporis αναφέρει ότι ο Πατροκοσµάς «ήταν αρκετά πειστικός, έτσι ώστε σε πάνω από
200 πόλεις και χωριά εγκαταστάθηκαν Σχολεία, όπου πρώτα δεν υπήρχε τίποτε. Η ηθική του
εξουσία ήταν τέτοια, ώστε ___________________
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1. Σωφρον. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 48.
2. Ν. Μυστακίδης, Περί ∆ρόβιανης, «Φωνή της Ηπείρου», φύλλο 166 / 8 - 12 - 1895, σελ. 4.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ, σελ. 237 - 238.
4. Ιωάν. Ζούµας, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός περί παιδείας, Άµφισσα 1990, σελ. 4.
5. Χρ. Ζαλοκώστας, Το περιβόλι των θεών, εκδ. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι. ∆. Κολλάρου & Σίας Α. Ε. γ΄
έκδ. Αθήνα 1976, σελ. 150 - 151.

µπορούσε να µαζέψει τα χρήµατα, που χρειαζόταν για να εγκαταστήσει τα Σχολεία και να τα
διατηρήσει, αλλά µε τη συγκατάθεση των κατοίκων να διορίσουν δασκάλους και επιστάτες για κείνα
τα Σχολεία, όπως διαφαίνεται από τα γράµµατά του»1.
Σε όποιο χωριό συνιστούσε Σχολείο, πρώτο του µέληµα ήταν η σύσταση της Σχολικής Εφορείας,
επιτροπής που θα το κυβερνούσε, και «από τις δωρεές συγκροτούσε αµέσως το ταµείο, λες και
βιαζόταν να κερδιθεί ο χαµένος χρόνος και να δει όλα τα ελληνόπουλα να µαθαίνουν λίγα µα στερεά
γράµµατα, ν’ αρχίσουν να αποκτούν βασικές γνώσεις, ποτισµένες µε το πνεύµα της χριστιανικής
θρησκείας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού»2. Ο τρόπος του καθαρά δηµοκρατικός, ώστε να
µην υπάρχουν παράπονα και διχόνοιες. Επικαλείται τη συνδροµή όλων και προπάντων των
προκρίτων. Αναθέτει τη λειτουργία του Σχολείου σε πρόσωπα σεβαστά απ’ όλους, διορίζοντας τον
«επίτροπον» και τους «επιστάτας και βοηθούς αυτού». Τοποθετεί πρώτο τον ιερέα του χωριού και
µετά κάποιους βοηθούς, που οι ίδιοι οι κάτοικοι πρότειναν και που θα έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στη
µικρή τους κοινότητα. Παρατηρούµε ότι στη θέση του επιτρόπου τοποθετεί, συνήθως, τον ιερέα και
αν υπάρχουν δύο ιερείς και τους δύο: «Έβαλα δε επίτροπον τον παπά κυρ Νικόλαον Κεραµίδαν και
τον κυρ Αναστάσιον παπά Ρίζον...»3, γράφει στους κατοίκους της Πρέβεζας, ή επίτροπο τον ένα
ιερέα και πρώτο βοηθό τον άλλο, όπως στο χωριό Μουζήνα: «Έβαλα δε επίτροπον τον παπά κυρ
∆ιαµάντην και επιστάτας και βοηθούς αυτού όλην την χώραν, µάλιστα δε τον παπά κυρ
Ντέντην...»4.
Η επιτροπή παιδείας είχε όλες τις ευθύνες για την καλή λειτουργία του Σχολείου, για τους
πόρους, τη συγκέντρωση των χρηµάτων, την εκποίηση γης που δωριζόταν, την εύρεση και πληρωµή
του δασκάλου. Ο Άγιος παρακινούσε τους χριστιανούς κάθε ενορίας «για την εξεύρεση των
αναγκαίων πόρων» να συσσωµατώνονται σε αδελφότητες5 και
___________________
1. «Father Kosmas was persuasive enough so that in over two hundred towns and villages he was instrumental in establishing schools where none existed before. His moral authority was such that he was able mot
only to raise the money needed to establish the schools and to maintain them, but with the consent of the
inhabitants to appoint teachers and overseers for those schools, as illustrated from his letters» Nomikos
Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, 6.
2. Κ. Μακρυκώστας, Κοσµάς ο Αιτωλός, ο όρθρος του Ευαγγελισµού και της λευτεριάς, Αθήνα 1977, σελ. 72.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 425.
4. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 427.
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5. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, εκδ. Εµµ. Σφακιανάκη & Υιών, α΄ έκδ. Θεσ/νίκη 1973,
τόµ. ∆΄, σελ. 436.

έτσι να ενισχύονται και να βοηθούνται. Ο µεγάλος ∆ιδάχος, µε το αποστολικό ραβδί και το τριµµένο
ράσο, «εκατέστησεν σχολεία πανταχού δια µέσου της διδασκαλίας του, τόσον Ελληνικά όσον και
Κοινά, τόσον εις τας χώρας, όσον και εις τα χωρία, δια να πηγαίνουν τα παιδία εις αυτά και να
µανθάνουν δωρεάν τα ιερά γράµµατα»1.
Ο Πατροκοσµάς ήθελε µια παιδεία µε επίκεντρο τη φροντίδα για τον άνθρωπο, πίστευε ότι η
παιδεία πρέπει να προσαρµόζεται στις πραγµατικές συνθήκες και απαιτήσεις της ανθρώπινης ζωής.
Γι’ αυτό στόχος του ήταν οι πραγµατικές ανάγκες του Έθνους του καιρού του. Η µόρφωση, η
παιδεία έπρεπε να είναι «το κοινό χτήµα, η ψυχική περιουσία µιας φυλής, παραδοµένη για αιώνες
και χιλιετίες, από γενιά σε γενιά, από ευαισθησία σε ευαισθησία. Κατατρεγµένη και πάντα ζωντανή,
αγνοηµένη και πάντα παρούσα, είναι το κοινό χτήµα της µεγάλης λαϊκής παράδοσης του Γένους.
Είναι η υπόσταση, ακριβώς αυτού του πολιτισµού, αυτής της διαµορφωµένης ενέργειας, που έπλασε
τους ανθρώπους και το λαό που αποφάσισε να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει στα ΄21»2, θα γράψει ο
Σεφέρης µιλώντας για το Μακρυγιάννη, ο οποίος µε το «απελέκητο» γράψιµό του και το δικό του
τρόπο συνετέλεσε κι αυτός στον αγώνα για την Παιδεία του Ελληνισµού, σε µεταγενέστερους
χρόνους.
Ο αγώνας του Πατροκοσµά για την ίδρυση Σχολείων και για µια δωρεάν παιδεία, χριστιανική
και ελληνική, αγώνας πρωτοπορειακός και µοναδικός για την εποχή του, µε όργανο την υπόδουλη
ελληνική κοινότητα, δικαιώθηκε. Τα Σχολεία που συστήθηκαν στις απόµακρες και καταδικασµένες
ορεινές περιοχές, η Ελληνική γλώσσα που µιλήθηκε και διασώθηκε, οι εξισλαµισµοί που
σταµάτησαν, η σύµπνοια, η κοινή συνείδηση, η αποφασιστικότητα και οργάνωση των Ελλήνων για
το ‘‘ποθούµενο’’, δηλώνουν και αποδεικνύουν το τι πρόσφερε ο Μεγάλος ∆ιδάχος του Γένους, ο
αληθινός επαναστάτης, που µε την παιδεία, την αλήθεια και την αγάπη κατόρθωσε να αναµορφώσει
το λαό και να τον ελευθερώσει από τα βαριά πνευµατικά δεσµά της αµάθειας, των παθών, της
υποτέλειας. Ο Πατροκοσµάς ήταν ένας επαναστάτης Ορθόδοξος και Έλληνας, ο οποίος τα Σχολεία
του τα συνέδεσε στενά µε την Ορθοδοξία, την πηγή του «ζώντος ύδατος» και έδωσε µάχη επική να
στερεώσει Σχολεία για την καλλιέργεια των ψυχών µε βάση τα µεγάλα Αρχέτυπα της Ορθοδοξίας. Ο
κύριος άξονας των προσπαθειών του ήταν ο άνθρωπος ως ζωντανός Ναός του ζωντανού Θεού και η
µόρφωσή του3.
___________________
1. Νικ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, εκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», γ΄ έκδ. σελ. 735, επίσης Σαπ.
Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 18.
2. Γ. Σεφέρης, Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης, ό. π. σελ. 16.
3. ∆. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς, περ. «Ελληνικός Αστήρ», τόµος 2ος 1985, σελ. 316.
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Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα µας απασχολήσουν οι συγκεκριµένοι αγώνες του Πατροκοσµά
για την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων. ∆εν θα µιλήσουµε για τις περιοδείες του, για τα χωριά
και τις πολιτείες που όργωσε, απ’ άκρη σ’ άκρη της ελληνικής γης, αλλά θα σταθούµε προσεκτικά
σε κάποια µέρη που και κείνος στάθηκε ιδιαίτερα, σε κάποιους τόπους που τους επισκέφτηκε
περισσότερες από µια φορές, σε κάποια ασήµαντα χωριά, που έγιναν αξιόλογα, γιατί τα σφράγισε µε
τις Επιστολές του και µε το λόγο του.

2.3.3.

Η

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ.

κύρια µέριµνα και ο αγώνας του Πατροκοσµά ήταν το ξύπνηµα της εθνικής συνειδήσεως των

ραγιάδων, ο φωτισµός του Γένους µε τη µόρφωση και την Παιδεία. Με το διορατικό του

πνεύµα συνέλαβε ότι έπρεπε να φωτίσει τον άξεστο και αγράµµατο αγροτικό λαό, που είχε χάσει τον
πνευµατικό προσανατολισµό του, αλλά που µια µέρα θα γινόταν ο ελευθερωτής και ο πρώτος
πολεµιστής για την ελευθερία του Έθνους. Έπρεπε ο λαός να µάθει να γράφει, να διαβάζει, να
σκέπτεται ορθά, να γνωρίζει το παρελθόν του, για να κτίσει το µέλλον του. Σκέψη του αποκλειστική
να κερδηθούν οι χαµένοι αιώνες της αµάθειας. Έδωσε όλη του την ψυχή στη διάδοση των
ελληνικών γραµµάτων και στο άνοιγµα Σχολείων. «Πτωχός δηµοκράτης δεν απέβλεπεν, ως οι
πολλοί, εις εφηµέρου φιλοδοξίας όνειρα, αλλ’ επόθει, τον σταυρόν λαµβάνων επί των ώµων, να
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εισχωρήση εις χώρας κατοικουµένας υπό αδελφών και εις τας οποίας ουδέποτε σπινθήρ του φωτός
της παιδείας είχεν εισδύσει, η δε αµάθεια είχεν εξαγριώσει και αποβαρβαρώσει»1.
Τα πρώτα Σχολεία, που ίδρυσε ο Πατροκοσµάς, ήταν στην πατρίδα του την Αιτωλία. Η
παράδοση αναφέρει ότι ίδρυσε, πριν ακόµη αναχωρήσει για το Άγιο Όρος, Σχολείο στον Ταξιάρχη2
του Αποκούρου, το οποίο συντηρούσε µε εράνους και δίδασκε ο ίδιος στα παιδιά των γύρω χωριών,
µακριά από τα µάτια των Τούρκων. Στις Παπαδάτες της Μακρυνείας Μεσολογγίου, επί του
Αρακύνθου, που ήταν τότε το χωριό, στο ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου3, που σώζεται σήµερα,
στο δυτικό τµήµα διακρίνονται ακόµη τα θεµέλια του κτισµένου στην προέκταση του ναού
νάρθηκα, τον οποίο ο ίδιος ο Άγιος Κοσµάς ίδρυσε αποκλειστικά για Σχολείο. Στη δε νότια πλευρά
του ναού, διατηρείται το υπόστεγο, που έγινε τότε για τις ανάγκες του Σχολείου.
Ο Κ. Κώνστας4 αναφέρει ότι, κατά την πρώτη περιοδεία του ο Άγιος και µετά το φλο__________________
1. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, εκ της τυπογραφίας τέκνων Ανδ. Κοροµηλά, Αθήναι 1868, σελ. 488.
2. Στους Ταξιάρχες σώζεται έξω από το σηµερινό σχολείο του χωριού η πέτρα, πάνω στην οποία ανέβαινε,
γιατί ήταν κοντός, και δίδασκε.
3. Κ. Κώνστας, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, Εκκλησιαστικές εκδόσεις εθνικής εκατονπεντηκονταετηρίδος,
Αθήναι 1973, σελ. 134 - 135.
4. Κ. Κώνστας, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 134.

γερό κήρυγµά του στη Μονή Προυσού, ίσως να ίδρυσε Σχολείο, που δυστυχώς δεν αποδεικνύεται.
Το µόνο που διαφυλάσσει η παράδοση και µπορούµε να δεχθούµε είναι ότι στην πλατεία των Αγίων
Πάντων της Μονής Προυσού κήρυξε προς τους προσκυνητές και κατοίκους της περιοχής1. Στο
Αρχοντοχώρι του Ξηροµέρου της Ακαρνανίας σώζονται τα ερείπια της Βασιλικής του Μεγάλου
Αθανασίου, που ήταν σχολικός ναός, είχε ιδρυθεί το 1766 και από το 1776 προσαρτήθηκε σ’ αυτόν
Σχολή, που κατά την παράδοση της περιοχής, οφείλεται στις προτροπές του Αγίου Κοσµά2.
Στην Ήπειρο τον βρίσκουµε στα 1775, στα 1777 και πάλι στα 1778 και 1779. Για τα κηρύγµατα
του Αγίου Κοσµά στην περιοχή της Άρτας, στα Τζουµέρκα και στο Ραδοβίζι υπάρχουν προφορικές
και γραπτές πληροφορίες. Στα Θεοδώριανα, υπάρχουν γραπτές πληροφορίες ότι πέρασε δύο φορές.
Μια στα 1777 και άλλη µία το καλοκαίρι του 1779. Κήρυξε στην αυλή της εκκλησίας, εξοµολόγησε
τους κατοίκους και αυτοί του χάρισαν δύο πρόβατα, τα οποία ο Άγιος χάρισε στην εκκλησία για να
πληρώνουν το δάσκαλο που τους έστειλε από το Ζαγόρι3.
Πέρασε από τους Μελισσουργούς, καλοκαίρι του 1779, έµεινε τρεις µέρες και δίδαξε. «Και
εύρεν εις το χωριό, και ιερείς, και σχολείον, και ελληνικήν γλώσσαν, και ακµαίον εθνικόν φρόνηµα
εύρε»4. Στην κορυφή του λοφίσκου που µίλησε έστησε τον ξύλινο σταυρό και το µέρος αυτό από
τότε λέγεται ‘‘Σταυρός’’. Το πέρασµα του Πατροκοσµά ____________________
1. Στο τριώροφο επιβλητικό κτίριο που σώζεται ως σήµερα, Ν. του ναού των Αγίων Πάντων, στεγαζόταν η
Ανωτέρα Σχολή Ελληνικών Γραµµάτων, που χρειαζόταν ειδική άδεια από το Οικουµενικό Πατριαρχείο,
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επίσηµο διδάσκαλο και αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων. Η σχολή αυτή δεν έχει σχέση µε τον
Πατροκοσµά, αλλά η ανακαίνισή της είναι έργο του ηγουµένου και διδασκάλου της Κυρίλλου
Καστανοφύλλη (1775 - 1835), που συνέταξε και τον χειρόγραφο κώδικα 42 µε το Κτηµατολόγιο της
Μονής Προυσού και στον οποίο αναγράφεται ότι το µοναστήρι «... έπρεπε να διατηρήση το έκπαλαι εις
το Μοναστήριον τούτο λειτουργούν σχολείον των Ελληνικών Γραµµάτων της Ρούµελης», που σηµαίνει
ότι λειτουργούσε η Σχολή από παλιά και ο Καστανοφύλλης την ανακαίνισε. Εποµένως «το έκπαλαι» του
κώδικα δεν αποδεικνύει τη σύσταση του σχολείου από τον Άγιο Κοσµά. Αθαν. Παλιούρας, Το Μοναστήρι
της Παναγίας στον Προυσό, εκδ. Ε. Τζαφέρη, Αθήνα 1999, σελ. 99.
2. Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, Αθήναι 1953, σελ. 32, επίσης Κ. Κώνστας, Ο
Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 135.
3. Φιλ. Κολοβός, Ο Κ. ο Αιτωλός και η δράση του στην περιοχή της Άρτας, περ. Σκουφάς, τόµ. 6 (1979), σελ.
167.
4. Νικ. Παπακώστας, Ο Πάτερ Κοσµάς εις Μελισσουργούς (1779), Η. Ε. τόµ. 7, τεύχ. 69, σελ. 115.

από την Άρτα και το Πέτα βρέθηκε γραµµένο σ’ ένα Ευαγγέλιο της Εκκλησίας του Πέτα µε
χρονολόγηση: «1777 ∆εκεµβρίου 3 ήλθε ένας ιεροκήρυκας εις την Άρταν και έκαµε διδαχή...» και
στο ‘‘∆οκίµιον’’ του Μητροπολίτη της Άρτας Σεραφείµ Ξενοπούλου, στη σελίδα 113, είναι
γραµµένα τα επόµενα: «Επί τούτου (του Μητροπολίτου) επεσκέφθη το 1779, την επαρχίαν
διδάσκων τον λόγον του Θεού, ο Ισαπόστολος Κοσµάς ιεροµόναχος Ηπειρώτης το γένει (;)»1. Τα
καλοκαίρια του 1777 και 1779, κήρυξε στα Τζουµέρκα και στο Ραδοβίζι.
Ανεβαίνοντας βορειότερα ο Πατροκοσµάς στέκεται στους Βαριάδες, όπου ιδρύει Σχολείο και
αργότερα, το Μάρτιο του 1779, τους στέλνει την Επιστολή του:
« Ευγενέστατοι αγαπητοί µου αδελφοί,
οι κατοικούντες την χώραν Βαριάδες.
Σας ασπάζοµαι και παρακαλώ τον άγιον Θεόν δια την ψυχικήν και σωµατικήν σας υγείαν. Εγώ,
αδελφοί µου, ως δούλος Χριστού του Θεού ηµών ανάξιος, ελπίζοντας και διδάσκοντας το κατά
δύναµιν τους χριστιανούς, ήλθον και εδώ εις την χώραν σας και βλέποντας ότι δεν έχετε σχολείον,
παρεκίνησα τους χριστιανούς και έδωκαν το κατά δύναµιν και προαίρεσιν δια το σχολείον σας.
Πρέπει δε και σεις να βοηθήτε πάντοτε το σχολείον σας εξ ιδίων πόνων ή κοινώς από την χώραν, ή
και από βακούφια δια να λάβητε και µισθόν παρά Θεού και τιµήν παρ’ ανθρώπων.
Είµαι και εγώ χρεώστης, θα παρακαλώ τον Κύριον τον ευλογούντα τα πάντα, να ευλογήση την
χώραν σας και το σχολείον σας και τα παιδία σας και να σας αξιώση να ζήσετε και εδώ καλά και
θεάρεστα και να σας βάλη και εις τον παράδεισον να χαίρεσθε και ευφραίνεσθε δοξάζοντες την
Αγίαν Τριάδα.
Έβαλα δε επίτροπον, µε την γνώµην πάντων, τον κυρ Γεώργιον του ∆ήµου, επιστάτην δε και
βοηθόν αυτού όλην την χώραν, µάλιστα δε τον κυρ Γεωργάκη του Πάνου, ίνα κυβερνήσουν το
σχολείον σας καθώς ο Κύριος θα τους φωτίση. Έτι δε επιστάτην τον παπά Αποστόλη.
Μάρτιος 1779
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Κοσµάς ιεροµόναχος και ανάξιος ευχέτης σας»2
Στα Βλαχοχώρια του Ασπροποτάµου, Τύρνα, Περτούλι, Βετερνίκο, Πύρρα, ∆έση, ι___________________
1. Φιλ. Κολοβός, Ο Κ. ο Αιτωλός και η δράση του στην περιοχή της Άρτας, ό. π. σελ. 168.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 424, επίσης Αυγ. Καντιώτης, Κοσµάς ο
Αιτωλός, ό. π. σελ. 324 - 325, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, ό. π. σελ. 150.

δρύει κοινά Σχολεία1. Στους βλάχους της Πίνδου ο Άγιος Κοσµάς επιµένει ιδιαίτερα, ιδρύοντας
Σχολεία και επιβάλλοντας την οµιλία της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή, όπως θα µιλήσουµε
διεξοδικότερα στο κεφάλαιο περί γλώσσας. Η σύσταση και διατήρηση Σχολείων στις ορεινές αυτές
περιοχές, ιδιαίτερα τον απασχόλησε. Οι Καλαρρίτες, χωριό πιο εύπορο από το Συρράκο,
διατηρούσαν ανώτερο Σχολείο, ενώ το Συρράκο, αν και πολυπληθέστερο, όχι. «Ο Άγιος Κοσµάς,
λοιπόν, ίνα και το Συρράκον αποκτήση σχολείον αντάξιον αυτού, προς ίδρυσιν και διατήρησιν
αυτού, επέβαλε την εκποίησιν παντός περιττού και µη αναγκαίου πράγµατος των κατοίκων. Μετά
την ευφραδή και πειστικοτάτην χριστιανικήν διδασκαλίαν αυτού προς περιστολήν της πολυτελείας
και παντός περιττού επί του βωµού των Μουσών»2, οι γυναίκες των Συρρακιωτών πούλησαν µε
ευχαρίστηση και αυταπάρνηση όλα τα χρυσά, αργυρά και µεταξωτά τους και από τότε κατήργησαν
τα βαρύτιµα κοσµήµατα και ενδύµατα που φορούσαν, όπως και οι γυναίκες των Καλαρριτών, για να
διατηρήσουν τα Σχολεία στις δύο κοινότητες. «Ο Άγιος Κοσµάς, διήλθεν εκ Συρράκου και
Καλαρριτών κατά το 1777»3.
Το ‘‘πάθος’’ της Παιδείας τον κατέτρωγε, µε αποτέλεσµα να οργώνει τις ελληνικές επαρχίες και
να συσταίνει Σχολεία ελληνικά. Στα χωριά της Πίνδου και του Γράµµου ιδρύει ελληνορθόδοξα
Σχολεία στη Σαµαρίνα, Μαλακάσι, Περιβόλι, Σµίξι, Αβδέλλα. Στη διδασκαλία του οφείλεται η
σύσταση ελληνικής Σχολής στη συνοικία της µητροπόλεως Γρεβενών4. Με εράνους και τη
συνδροµή προυχόντων και προεστών, δηµιουργεί τους πόρους συντηρήσεως των ιδρυοµένων
Σχολείων5.
Οι γραπτές µαρτυρίες του Περραιβού, Μπάρτα, Λαµπρίδη, Φαλτάϊτς, οι παραδόσεις που
σώζονται ακόµα στο στόµα του λαού και οι εικόνες του Αγίου, που συναντά κανείς σε Εκκλησίες
και οικογένειες, µαρτυρούν το πέρασµα του Πατροκοσµά από το Ζαγόρι. Σκοπός του ήταν η
ενίσχυση της Παιδείας µε το άνοιγµα Σχολείων. Αναφέραµε το περιστατικό για την ίδρυση Σχολείου
στην Καλωτά και όχι την κατασκευή γέφυρας, που προτιµούσαν οι κάτοικοι6. Επεδίωξε την
εξεύρεση πόρων για την ίδρυση και συντήρηση __________________
1. Κ. Κρυστάλλης, Οι βλάχοι της Πίνδου, Άπαντα Κρυστάλλη, εκδ. «Μαίναλον», Αθήναι 1967, σελ. 140.
2. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµ. ∆΄, σελ. 435.
3. Κ. Κρυστάλλης, Οι βλάχοι της Πίνδου, ό. π. σελ. 140.
4. Ι. Λαµπρίδης, Ηπειρωτικά Αγαθοεργήµατα, ό. π. σελ. 116.

170
5. ∆ηµ. Τσάκωνας, Η κοινωνιολογία του Κοσµά Αιτωλού, περιοδ. Η.Ε. (1959), τόµος Η΄, σελ. 559, επίσης
Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµ. ∆΄, σελ. 433.
6. Άγγ. Παπακώστας, Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι, ό. π. σελ. 4

του Σχολείου στο Πάπιγκο, χρησιµοποιώντας τον περιττό στολισµό των γυναικών του χωριού. Με
την εκποίηση των κοσµηµάτων και µεταξωτών των γυναικών της Λεσνίτσας, βρέθηκαν τα µέσα για
την ίδρυση του Σχολείου της κοινότητας, που αριθµούσε και πολλούς Βλάχους. Στην Ίρινδα και το
Φλαµπουράρι, κατέβαλε, κατά τον Λαµπρίδη1, και ο ίδιος από το υστέρηµά του, για το µεν πρώτο
1000, για το δε δεύτερο 200 γρόσια, όπως ήδη αναφέραµε.
Έπειτα από τη µεγάλη περιοδεία του στα Ζαγόρια, φθάνει στη Ζίτσα. «Τόσο αγάπησε τη
µαγευτική Ζίτσα, ώστε όχι µόνο τα 1767 έµεινε για µικρό διάστηµα, µα και κατόπιν εκεί διαχείµασε
κατά τις περιοδείες του στην Ήπειρο τα 1776 και 1779»2. Η Ζίτσα «ήτο το προσφιλέστατον αυτού
ενδιαίτηµα και πολλάκις επεσκέφθη αυτήν και δεικνύονται ακόµη αι θέσεις, όπου ο λαός της Ζίτσης
και των πέριξ χωρίων συνηθρίζοντο κατά τας µεγάλας εορτάς ν’ ακούση τα θεία λόγια... Καλόγηρος
ων... ενδιέτριβεν ως επί το πλείστον εν ταις Μοναίς και µάλιστα την του Προφήτου Ηλιού
ηγουµενεύοντος τότε του Ζαχαρίου ανδρός εγγραµµάτου, σεβαστού...»3. Εκεί, «παρά την
Λούτσαν...εζωγράφισεν εκ του φυσικού ο χρωστήρ ανωνύµου Ηπειρώτου ζωγράφου µετά το πέρας
της διδαχής του το 1767»4 τον Άγιο, εικόνα5, που βρίσκεται σήµερα στο δεξιό προσκυνητάρι του
ναού του Αγίου Νικολάου στη Ζίτσα, «στο µαχαλά ∆ασκαλειό», µε την επιγραφική ένδειξη «Άγιος
Κοσµάς ο Νέος µάρτυρας»6.
Στη Ζίτσα, όπως αναφέρει ο σχολάρχης Ξυλάντης στον Κ. Φαλτάϊτς7, υπήρχε ανωτέ___________________
1. Ι. Λαµπρίδης, Ηπειρωτικά Αγαθοεργήµατα, ό. π. σελ.115.
2. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσµάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, έκδοση Ι. Μητροπόλεως Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, Αθήνα 1968, σελ. 99.
3. Αµαλία Παπασταύρου, Η Ζίτσα, γεωγραφική και ιστορική περιγραφή, εκ του τυπογραφείου των
καταστηµάτων Σπυρ. Κουσουλίνου, Αθήνα 1895, σελ. 38 - 39.
4. Γεώργιος Πάστρας, Πατροκοσµάς ο Αιτωλός και σύντοµος σκιαγραφία Ευγενίου του Αιτωλού, τύποις
Πολύζου - Τσιανίκα, Αγρίνιον 1950, σελ. 3.
5. Αυθεντική προσωπογραφία του Πατροκοσµά που φιλοτεχνήθηκε από Ηπειρώτη, µάλλον, ζωγράφο, όταν
ζούσε ακόµη ο Άγιος. Θαν. Παλιούρας, Η αληθινή προσωπογραφία του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού,
Ηπειρωτικό Ηµερολόγιο, τόµος Ε΄(1983), σελ. 280 - 284.
6. Θαν. Παλιούρας, Η αληθινή προσωπογραφία του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 277 - 279, επίσης ∆.
Ευαγγελίδης, Η προσωπογραφία του Αγίου Κοσµά, Η. Εστία, τεύχ. 16, τόµ. 2 (1953), σελ. 873.
7. Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού λαού, τυπ. ∆. ∆ελή & Ι. Τσιπή, Αθήναι 1929,
σελ. 14.

ρα Ελληνική Σχολή στη Μονή του Προφήτη Ηλία. Ο Άγιος Κοσµάς µε τη ∆ιδαχή του «παρώτρυνε
το πλήθος εις τα γράµµατα», τους έπεισε για την ανάγκη Σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως µέσα
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στη Ζίτσα και επειδή δεν είχαν χρήµατα να το κτίσουν, ενθουσίασε τις γυναίκες, που έκοψαν «µε τα
δόντια το φλουρί που ήταν ραµένο στο κάλυµα του κεφαλιού πάνω από το µέτωπο, όπως
συνηθίζονταν τότε και του το έδωσαν για το µεγάλο σκοπό»1. Έκτοτε οι γυναίκες της Ζίτσας και των
Κουρέντων κατήργησαν το φέσι το στολισµένο µε νοµίσµατα και «έφερον στόλους»2, τη λευκή
µανδήλα, που τους υπέδειξε ο Άγιος να φορούν στο κεφάλι3. Αυτή τη µανδήλα τη διατηρούν µέχρι
σήµερα στην επίσηµη Εθνική Ηπειρωτική ενδυµασία4. Έτσι ιδρύθηκε το ∆ιδασκαλείο, που
λειτούργησε για πολλά χρόνια και όλη η συνοικία εκείνη πήρε το όνοµα ‘‘∆ασκαλειό’’. «Κάπου εκεί
σε µια γωνιά της σώζεται ένα κοµµάτι από τον παλιό τοίχο του ∆ιδασκαλείου»5, και οι σηµερινοί
Ζιτσαίοι το διατηρούν ως ιερό κειµήλιο.
Η Θεσπρωτία µε τις βενετοκρατούµενες παραλιακές πόλεις της και τους εξισλαµισµένους
Έλληνες τον απασχολεί ιδιαίτερα. Στην περιοχή οι εξισλαµισµοί ήταν πολλοί και επί των ηµερών
του Πατροκοσµά. Ο εξισλαµισµός της περιοχής «κορυφώθηκε στη διάρκεια του ΙΗ΄ αιώνα λόγω
των πυκνών επιχειρήσεων των τουρκικών στρατευµάτων εναντίον των κλεφταρµατολών, καθώς και
λόγω των συνεπειών του ρωσοτουρκικού πολέµου και της αποτυχίας του κινήµατος του Ορλώφ»6.
Ο Αραβαντινός γράφει: «Κατά την εποχήν ταύτην (1737) οι χριστιανοί της Χαονίας και Θεσπρωτίας
ήρξαντο ελαττούσθαι επαισθητώς, ένεκεν της κατά καιρόν τουρκίσεώς των, γιγνοµένης προς
αποφυγήν των α- __________________
1. Α. Παπασταύρου, Η Ζίτσα, γεωγραφική και ιστορική περιγραφή, ό. π. σελ. 38, επίσης Τρύφ. Ευαγγελίδης,
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1936, σελ. 184.
2. Στόλος, από το ρήµα στολίζω, είναι το κάλυµµα της κεφαλής που συνέστησε ο Άγιος «πήρε λίγο άσπρο
πανί, το έσχισε κατά µήκος εις την µέση, το έβαλε σταυρωιδώς εις το κεφάλι µιας γυναίκας και έπειτα το
ετύλιξε σαν σεντόνι» ∆ιήγηση Ξυλάντη, Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού
λαού, ό. π. σελ. 14.
3. Χρυσάνθη Ζιτσαία, Οι Ηπειρώτισσες δικαίωσαν τα λόγια του Αιτωλού (από Ηπειρωτική Παράδοση),
Ηπειρ. Ηµερολόγιο, τόµος Α΄ (1979), σελ. 127.
4. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος 2, σελ. 41, επίσης Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η
Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, εκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1954,
σελ. 142 και 148, Χαρ. Βασιλόπουλος, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, εκδ. «Ορθόδοξος Τύπος», έκδ. Η΄,
Αθήνα 1993, σελ. 84.
5. Χρυσ. Ζιτσαία, Οι Ηπειρώτισσες δικαίωσαν τα λόγια του Αιτωλού, ό. π. σελ. 128.
6. Βασίλης Κραψίτης, Η Ιστορία της Παραµυθιάς, Αθήνα 1985, σελ. 37.

διαλείπτων κακουχιών, ας οι Οθωµανοί ενεποίουν εις τους χριστιανούς. Πολλά χωρία ηνα
γκάσθησαν, ίνα εναγκαλισθώσι τον Ισλαµισµόν»1, και ακολουθούν δεκάδες χωριών που
εξισλαµίστηκαν.
Ο Πατροκοσµάς οργώνει την περιοχή της Τσαµουριάς2, Φιλιάτες, Παραµυθιά, Μαργαρίτι,
αψηφώντας τα στοιχεία της φύσεως, το φοβερό κρύο και τα χιόνια της Ηπείρου. ∆ύο φορές έκανε
περιοδείες σε πολλά χωριά του Θεσπρωτικού κάµπου. Έλληνες και Τούρκοι τον λατρεύουν, τον
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πιστεύουν, τον θεοποιούν. «Από τους Φιλιάτες οι πρώτοι αγάδες επήγαν δια να ιδούν τον Άγιον, και
να ακούσουν τη διδαχή του... εζήτουν να τους δώση την ευχήν του ο Άγιος από την καρδίαν του, και
όχι από τα χείλη του»3. Στην Παραµυθιά συστήνει το Σχολείο της πόλεως στο παρεκκλήσι του
Αγίου Νικολάου, «νέο φυτώριο στελεχών»4 και γράφει στον αδελφό του Χρύσανθο, που ήταν στη
Νάξο, την Επιστολή που συνώψιζε όλη του τη ζωή και τη δράση, και που θα µας απασχολήσει
ιδιαίτερα πιο κάτω. Συνεχίζει την περιοδεία του στο Μαργαρίτι, Πάργα, Ράπιζα, Αγυά, Λυπούρεσι,
όπου συστήνει Σχολεία.
Στην βενετοκρατούµενη Πάργα, σύµφωνα µε τις διηγήσεις γερόντων Παργινών προς τον
Περραιβό, όταν ο Άγιος πέρασε από την πόλη τους, είπε ότι οι πολλές εκκλησίες δεν διατηρούν ούτε
ενισχύουν την πίστη, αν οι πιστοί «δεν είναι φωτισµένοι υπό των τε παλαιών και των νέων αγίων
γραφών΄ η πίστις µας δεν εστερεώθη υπό αµαθείς αγίους, αλλά από σοφούς και πεπαιδευµένους
αγίους, οίτινες και τας Αγίας Γραφάς ακριβώς µας εξήγησαν, και δια θεοπνεύστων λόγων
αρκούντως µας εφώτισαν». Γι’ αυτό, «προς διαφύλαξη της πίστεως και ελευθερίαν της Πατρίδος»,
παρακίνησε τους Παργινούς να συστήσουν «ανυπερθέτως σχολείον ελληνικόν, δι’ ου γνώσονται τα
τέκνα υµών άπερ υµείς αγνοείτε»5. Για τη Σχολή της Πάργας γράφει και ο διοικητής Πάργας Benetto Pieri προς τον Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης στην Κέρκυρα, Giacomo Nani, ότι ο Κοσµάς
«προέτεινε την ίδρυσιν Σχολής Ελληνικών Γραµµάτων, υπέρ της ο-____________________
1. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, τυπογρ. Βλαστού, Αθήναι 1856, τόµος Α΄, σελ. 245.
2. Με την ονοµασία Τσαµουριά, εννοούµε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας την περιοχή της Ηπείρου που
περιλάµβανε τις επαρχίες Παραµυθιάς, Φιλιατιού, Πάργας και Μαργαριτιού, καθώς και µερικά µέρη του
∆ελβίνου. Βασ. Κραψίτης, Οι Μουσουλµάνοι Τσάµηδες της Θεσπρωτίας (ΙΕ΄ µέχρι Κ΄ αιώνα), Αθήνα
1986, σελ. 15.
3. Σάπ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 19.
4. Ι. Λαµπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργηµάτων, ό. π. σελ. 117.
5. Χρ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα, ό. π. σελ. 48.

ποίας οι κάτοικοι προσέφερον αµέσως διάφορα χρηµατικά ποσά»1.

Στην Πάργα ξεκινούν οι

ανησυχίες και αντιδράσεις των Βενετών για τον Έλληνα καλόγερο, που ήλθε στην πό-λη
ακολουθούµενος από πλήθη λαού και µάλιστα πολλών οπλισµένων2. Στις 27 και 29 Μαίου 1777, ο
Βενετός διοικητής της πόλης Benetto Pieri, µε δύο εκθέσεις του, ενηµερώνει την κυβέρνησή του για
την άφιξη του Πατροκοσµά, που µέχρι τότε µάλλον τους ήταν άγνωστος, ή δεν τους απασχόλησε
ιδιαίτερα. «Πρώτο µέληµα του Βενετού διοικητή ήταν να φροντίσει για την όσο το δυνατόν
συντοµότερη αποµάκρυνση του Έλληνα ιεροκήρυκα και των ανθρώπων του από την βενετική
κτήση. Φαίνεται όµως ότι ο Άγιος πρόλαβε να ολοκληρώσει έναν κύκλο κηρυγµάτων στην περιοχή
της Πάργας, όπου έµεινε τουλάχιστον τρεις µέρες (27 - 29 Μαίου 1777)»3. Παρόλες τις αντιδράσεις
των Βενετών, ο Πατροκοσµάς, όπως µαρτυρούν οι βενετικές πηγές, ήλθε δύο ακόµη φορές στην
Πάργα, µια στα 1778 και µια τον επόµενο χρόνο, 17794.
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Από τα βενετικά έγγραφα γνωρίζουµε το πέρασµα του Αγίου από την περιοχήν του Λούρου,
Φλάµπουρο και Μαύρο Μαντήλι. Στο Μαύρο Μαντήλι κήρυξε στις 18 και 20 Απριλίου 1779, «έξη
χιλιάδες άτοµα τον είχαν παρακολουθήσει και τον άκουγαν»5. Εκεί τον επισκέπτεται ο κερκυραίος
κόµης Μαµµωνάς, κατάσκοπος της Βενετίας, που έµεινε µαζί του τρεις µέρες, µε στόχο να
συγκεντρώσει πληροφορίες για τα σχέδια του «γνωστού καλόγερου Κοσµά», όπως τον
αποκαλούσαν οι Βενετοί. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει ο Έκτακτος Προβλεπτής της Αγίας
Μαύρας (Λευκάδας) προς τον Giacomo Nani Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης, στην Κέρκυρα, στις 2
Μαίου (ν. η.) 1779: «Τελευταίως ο καλόγηρος ούτος υπέβαλεν εις τους πολυάριθµους ακροατάς του
- εν ω ευρίσκετο ακόµη εις Φλάµπουρα και Μαύρο Μαντήλι, απεχούσας δίωρον από τα της
Πρεβέζης σύνορά µας - την πρότασιν περί ιδρύσεως σχολής όπου να διδάσκονται τα γράµµατα εις
τα παιδιά των πτωχών οικογενειών και τοσούτον ενθουσίασε µε την ευγλωτ___________________
1. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν αρχείον, ό. π. σελ.10, επίσης Άρ. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι
Βενετοί, ό. π. σελ. 78.
2. Είναι γνωστό ότι στην περιοχή εκείνη, που κυριαρχούσαν οι εξισλαµισµένοι Αλβανοί, ιδίως στο
Μαργαρίτι, οι κάτοικοι συνήθιζαν να οπλοφορούν, αφού και ο ίδιος ο Πατροκοσµάς σε µια διδαχή του
τους προτρέπει να παραδώσουν τα όπλα. Ι. Μενούνος, Κοσµά Αιτωλού ∆ιδαχές, ό. π. σελ. 271.
3. Άρτ. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 28.
4. Πρόκειται για την αναφορά του διοικητή της Πάργας προς το Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo
Nani στην Κέρκυρα, στις 30 Απριλίου 1779.
5. Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 49.

τίαν του το ακροατήριον, ώστε εντός βραχυτάτου διαστήµατος κατώρθωσε να συλλέξη περί τας
δέκα χιλιάδας γροσίων εις µετρητά, εις πράγµατα και ασηµικά, τα οποία έφερον µαζί των οι
ακροαταί του, αµφοτέρων των φύλων»1. Ο κατάσκοπος Μαµµωνάς στην έκθεσή του προς τον
Έκτακτο Προβλεπτή της Λευκάδας, Sebastiano Morosini, στις 7 Μαίου (ν. η.), αφού περιγράψει το
πώς τον δέχθηκε ο Πατροκοσµάς, συµπληρώνει: «Τα κηρύγµατά του δεν έχουν άλλο θέµα ει µη να
προτρέπουν τον λαόν εις το να ευεργετή τας εκκλησίας και να ιδρύη εις όλα τα χωριά σχολεία δια τα
παιδιά, όπως έγινε µε την Πρέβεζαν»2.
Από τις παραπάνω µαρτυρίες φαίνεται η ίδρυση Σχολείων στην περιοχή της Πάργας και του
Φαναρίου. Πρέβεζα, Παπαδάτες, Φλάµπουρα, Λούρος, Μαύρο Μαντήλι, Ζάλογγο, Πάργα, Αγιά,
Μαργαρίτι, Παραµυθιά, Φιλιάτες και προχωρώντας βορειότερα ∆ρόβιανη, ∆έλβινο, επαρχία
Χειµάρρας. Όλα αυτά τα µέρη δέχονται τα φώτα της Παιδείας µε τα Σχολεία που ιδρύει ο Άγιος.
Στο τέλος Μαρτίου του 1779 τον βρίσκουµε στους Παπαδάτες, όπου κατορθώνει να ιδρύσει
Σχολείο και να εξασφαλίσει τους πόρους του. «Η επιστολή του στους Παπαδάτες δείχνει το
οργανωτικό πνεύµα του και πώς γνώριζε να συγκινή τους απλοϊκούς ανθρώπους, που τον πίστευαν
και τον άκουγαν»3:
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«Ευγενέστατοι αγαπητοί µου αδελφοί,
οι κατοικούντες την χώραν Παπαδάται, σας ασπάζοµαι και παρακαλώ τον άγιον Θεόν δια την
ψυχικήν και σωµατικήν σας υγείαν.
Εγώ αδελφοί µου, ως δούλος Χριστού του Θεού ηµών ανάξιος, περιερχόµενος και διδάσκων το
κατά δύναµιν τους χριστιανούς, ήλθα και εδώ και βλέποντας ότι δεν έχετε σχολείον, τους
επαρακίνησα και έδωκαν το κατά δύναµιν και προαίρεσιν δια το σχολείον σας. Πρέπει δε και η
ευγένειά σας πάντες να βοηθάτε πάντοτε το σχολείον σας εξ ιδίων πόνων, ή κοινώς από την χώραν,
ή και από τα βακούφια, δια να λάβετε και παρά Θεού τον µισθόν σας και τιµήν παρ’ ανθρώπων.
Είµαι δε και εγώ χρεώστης να παρακαλώ τον Κύριον, τον ευλογούντα τα πάντα, να ευλογήση την
χώραν σας και το σχολείον και τα παιδία σας και να σας αξιώση να ___________________
1. Άρτ. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 101, επίσης Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν
αρχείον, περί Κ. Αιτωλού, σελ. 7, Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 221.
2. Άρτ. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 103 - 104, επίσης Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία
κρατικόν αρχείον, περί Κ. Αιτωλού, ό. π. σελ. 8.
3. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, περιοδ. Το Νέον Κράτος, έτος β΄,
(1938), τεύχ. 14, σελ. 1183.

ζήσετε και εδώ καλά και θεάρεστα και να σας βάλη και εις τον Παράδεισον να χαίρεσθε και να
ευφραίνεσθε και να δοξάζετε την Αγίαν Τριάδα, αµήν.
Έβαλα δε και επίτροπον, µε την γνώµην πάντων τον κυρ-Ιωάννην του Πάνου και επιστάτας και
βοηθούς αυτού τον κυρ-∆ήµον του Παπά Ιωάννου και τον κυρ Σταύρον του ∆ήµου να κυβερνήσουν
το σχολείον, καθώς ο Κύριος τους φωτίση.
Αψοθ΄(1779) Μάρτιος.

Κοσµάς ιεροµόναχος
ευχέτης σας»1.

Από τους Παπαδάτες κατέβηκε χαµηλότερα και κήρυξε σ’ όλα τα χωριά της περιοχής εκείνης,
Κεράσοβο, Ποδογύρι, Λέλοβα, Λούρο και Ζάλογγο, απ’ όπου και πριν είχε περάσει και είχε ιδρύσει
Σχολεία. Σώζεται η Επιστολή που έστειλε στους κατοίκους του Ζαλόγγου, και είναι η ίδια µε την
προηγούµενη προς τους Παπαδάτες µε διαφορά το µήνα που εγράφη. Ο Φ. Μιχαλόπουλος αναφέρει
ότι «φέρει ηµεροµηνία Φεβρουάριος 1779»2, ενώ ο ∆. Παναγιωτίδης, που πρώτος δηµοσίευσε την
Επιστολή και όλοι οι άλλοι που ακολούθησαν, γράφουν ότι µήνας γραφής είναι ο Ιανουάριος του
17793. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν πρόκειται για το χωριό Ζάλογγο Πρεβέζης, ασήµαντο τότε και
ανύπαρκτο σήµερα, που εννοούν οι διάφοροι µελετητές αναφερόµενοι στην Επιστολή αυτή
(Μιχαλόπουλος, Βασιλόπουλος, Σαλαµάγκας και άλλοι), αλλά για το Ζάλογγο Παραµυθιάς, που
σώζεται και σήµερα. Άλλωστε η σχετική Επιστολή βρέθηκε στο γειτονικό του Ζαλόγγου χωριό,
Βλαχώρι της Παραµυθιάς από τον Παραµυθιώτη λόγιο γιατρό ∆ηµήτριο Παναγιωτίδη, «ήτις εν
αυτογράφω εύρηται...και ήτις εν αντιγράφω προ καιρού τινος µας υπεδείχθη ενταύθα»4.
___________________
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1. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 1183, επίσης Μ. Γκιόλιας,
Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 423 - 424, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the
poor, ό. π. σελ. 149 - 150..
2. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 1183,
3. ∆. Παναγιωτίδης, Ο Άγιος Κοσµάς ο εξ Αιτωλίας και µία ανέκδοτος επιστολή του, περιοδ. Εκκλησιαστική
Αλήθεια, τ. 19 (1899), σελ. 451, επίσης Α. Βακαλόπουλος, Πηγές της Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού, εκδ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσ/νίκη 1977, τ. 2, σελ. 351 - 352, Μ. Γκιόλιας, Κοσµάς Αιτωλός και η
εποχή του, ό. π. σελ. 422 - 423, Αυγ. Καντιώτης, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 319 - 320, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, ό. π. σελ. 148.
4. ∆. Παναγιωτίδης, Ο Άγιος Κοσµάς ο εξ Αιτωλίας και µία ανέκδοτος επιστολή του, ό. π. σελ. 451, επίσης
Στ. Μπέττης, Αγιοκοσµικά, Η. Ε. τόµ. 23 (1974), σελ. 350.

Στο αντίγραφο της Επιστολής, που δηµοσίευσε ο Παναγιωτίδης, υπάρχει η εξής ιδιορρυθµία. Η
σύσταση της επιτροπής για τη διοίκηση του Σχολείου, δεν είναι ενσωµατωµένη στο σώµα της
Επιστολής, αλλά στο τέλος, µετά το µήνα της γραφής της και την υπογραφή του Αγίου.
« 1779, αψοθ΄ Ιανουάριος.
Κοσµάς ιεροµόναχος και ανάξιος ευχέτης σας.
Έβαλα δε και επίτροπον, µε την γνώµην πάντων, τον ευγενέστατον Ιωάννην του Νικολάου και
επιστάτας και βοηθούς αυτούς, τον κυρ-Νικόλαον του ∆ηµητρίου και τον κυρ-Νικόλαον του παπά
Αναστασίου, κα τον κυρ Κύριον του Αθανασίου, να κυβερνήσουν το σχολείον, καθώς ο κύριος τους
φωτίση΄ έβαλα δε ακόµη επιστάτην και τον Γεώργιον του Αθανασίου»1.
Σε πολλές εκδόσεις της Επιστολής προς τους κατοίκους του Ζαλόγγου, δεν υπάρχει η σύσταση
της επιτροπής. Κατά τη γνώµη µας, η διαφορετική παράδοση του κειµένου της Επιστολής σηµαίνει,
ή ότι υπήρξαν περισσότεροι από ένας αντιγραφείς του αυτόγραφου της Επιστολής, που σώθηκε στο
Βλαχώρι και κάποιος λησµόνησε τη σύσταση της επιτροπής και την πρόσθεσε στο τέλος, οπότε
υπάρχουν διαφορετικά κείµενα λόγω αντιγραφής, ή ότι ο Άγιος έγραψε την κυρίως Επιστολή και
αργότερα πρόσθεσε τους παραλήπτες και την επιτροπή που θα κυβερνούσε το Σχολείο ή, κατά τη
γνώµη του Η. Βασίλα2, πρόκειται για διοριστικό έγγραφο περί συστάσεως Σχολείων, που παίρνει
κύρος από τη συνθήκη Τουρκίας - Ρωσσίας του 1774 (Συνθήκη Κιουτσούκ Καιναρτζή) και από την
άδεια, που είχε ο Πατροκοσµάς από τον Πατριάρχη Σωφρόνιο Β΄, που του έδωσε εντολή να
περιηγηθεί την Μακεδονία και ιδίως την Ήπειρο, συσταίνοντας Σχολεία και προτρέποντας στην
Ορθοδοξία.
Παρόµοιου τύπου έγγραφα συστάσεως Σχολείων είναι και το προς το χωριό Παπαδάτες και
οπωσδήποτε και προς όλα τα χωριά, που έστειλε Επιστολές ο Άγιος. Γι’ αυτό το λόγο όλες οι
Επιστολές αυτού του τύπου είναι ίδιες, µε διαφορετικούς τους παραλήπτες των Επιστολών, το χρόνο
γραφής τους και την επιτροπή κυβερνήσεως του Σχολείου.
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Μπαίνει στην Πρέβεζα, στα 1768 και µε τα κηρύγµατά του «ζητάει από τους αρχόντους να
φτιάξουν σχολεία ∆ηµοτικά (αλληλοδίδακτα λεγόντουσαν τότε)»2. Σύµφωνα µε
____________________
1. ∆. Παναγιωτίδης, Ο Άγιος Κοσµάς ο εξ Αιτωλίας και µία ανέκδοτος επιστολή του, περ. Εκκλησιαστική
Αλήθεια, ό. π. σελ. 451.
2. Ηλίας Βασίλας, Ο Πάτερ Κοσµάς στην Πρέβεζα(1768 - 1779), Η. Ε. τόµος Κ΄(1971), σελ. 904 - 905 και
902.

τον Λαµπρίδη, «ταχέως απεπέµφθη»1 από την πόλη, γιατί «οι Βενετοί, οι προύχοντες, κι οι Εβραίοι
δεν επέτρεψαν την οµιλία του. Όµως κήρυξε απ’ έξω στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου κι
ύστερα στον κάµπο της Νικοπόλεως, όπως λέει η τοπική παράδοση, και µπροστά σε πολύ ντουνιά»2.
Το Σχολείο της Πρέβεζας έγινε σε άλλη του περιοδεία, µετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καιναρτζή
και σφραγίστηκε η ίδρυσή του µε την Επιστολή, που έστειλε ο Άγιος στους κατοίκους της
Πρέβεζας, τον Απρίλιο του 1779.
«Ευγενέστατοι αγαπητοί µου αδελφοί,
οι κατοικούντες την χώραν Πρέβεζαν, σας ασπάζοµαι και παρακαλώ τον άγιο Θεόν δια την ψυχικήν
και σωµατικήν σας υγείαν».
Το κείµενο της Επιστολής είναι ίδιο µε την Επιστολή προς τους Παπαδάτες, και στο τέλος αναφέρει
την επιτροπή του Σχολείου.
«Έβαλα δε και επίτροπον τον παπά κυρ-Νικόλαον Κεραµίδαν και τον κυρ-Αναστάσιον παπάΡίζον, να κρατούν και να κυβερνούν το άνωθεν σχολείον. Έτι δε και επιστάτας και βοηθούς αυτών
τον κυρ-∆ήµον του Χρήστου και τον κυρ-Σπύρον του Γεωργίου Λάµπρου και τον κυρ-Χρήστον του
Γεωργίου να βοηθούν το αυτό σχολείον, καθώς ο Κύριος τους φωτίσει. Και αν σας τύχη κανένα
εµπόδιον από τους εξουσιαστάς της αυτής χώρας να τον εβγάνετε έξω από το σύνορον, όθεν σας
φανή εύλογον. Ταύτα και υγιαίνετε εν κυρίω.
Αψοθ΄(1779) Απρίλιος
Κοσµάς ιεροµόναχος ευχέτης»3.
Ας δούµε επισταµένως την Επιστολή του Αγίου στους Πρεβεζάνους, η οποία αφενός θεωρείται
ως η γνησιότερη Επιστολή του, αφετέρου δηµιουργεί κάποια ερωτηµατικά, µάλλον από τη
λανθασµένη αντιγραφή της. Ερωτηµατικά, λοιπόν, δηµιούργησε η φράση του Αγίου στην Επιστολή
«και αν σας τύχη κανένα εµπόδιον από τους εξουσιαστάς της αυτής χώρας να τον εβγάνετε έξω από
το σύνορον, όθεν σας φανή εύλογον». Πού
_________________
1. Ι. Λαµπρίδης, Α΄ Ηπειρωτικά Αγαθοεργήµατα, ό. π. σελ. 110.
2. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας Αναγεννηταί, περ. Το Νέον Κράτος, έτος β΄ (1938), τεύχ. 12ο, σελ.
973.
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3. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 493, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π.
σελ. 425, Ηλίας Βασίλας, Ο Πάτερ Κοσµάς στην Πρέβεζας(1768 - 1779), ό. π. σελ. 904, Αυγ. Καντιώτης,
Κοσµάς Αιτωλός, ό. π. σελ. 327 - 328, Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας Αναγεννηταί, περ. Το Νέον
Κράτος, έτος β΄ (1938), τεύχ. 14ο, σελ. 1184, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, ό.
π. σελ. 151.

έξω; Ο Λαµπρίδης ρωτάει «τι δηλοί τούτο;» και ο Φ. Μιχαλόπουλος «του σχολείου της πόλεως;»
Απάντηση στο ερώτηµα δίνει η διαφωτιστική σηµείωση της Άρτεµης Κυριακού-Ξανθοπούλου στη
µελέτη της, ‘‘Ο Κοσµάς και οι Βενετοί’’, όπου φαίνονται οι εναντίον του κινήσεις των Βενετών και
η πρόθεση του Αγίου να αποφύγει κάθε κίνηση που θα τους ενοχλούσε, χωρίς ωστόσο ν’ αποκλίνει
από τους δικούς του στόχους. Προτρέπει τους Πρεβεζάνους να µεταφέρουν το Σχολείο που ίδρυσε
έξω από τα βενετικά σύνορα, εφ’ όσον συναντήσουν αντίδραση από την πλευρά των Βενετών. Η
Επιστολή έχει αντιγραφεί λανθασµένα σε όλες τις εκδόσεις της, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
σύγχυση ως προς το ακριβές νόηµα της προτροπής του Αγίου. «Εδώ παραθέτω τη σωστή γραφή,
(γράφει η Ά. Ξανθοπούλου) από το χειρόγραφο των ΓΑΚ, Κ95, α: «και αν σας τύχη κανένα
εµπόδηον, από / τους εξουσιαστάς της αυτής χώρας, να / το ευγάνετε έξω από το σύνορο όθεν σας /
φανή εύλογον...». Στις ως τώρα µεταγραφές στη θέση του το (σχολείο) υπήρχε τον»1, και αυτό το ν
δηµιουργούσε τα γνωστά ερωτηµατικά. Από την Επιστολή αυτή φαίνεται καθαρά η εχθρική στάση
των Βενετών απέναντι στον Πατροκοσµά και στις προσπάθειες του για τη διαφώτιση των υποτελών
τους, παρόλη τη διπλωµατική ευελιξία του µε τις προτροπές του προς τους υπηκόους της
Γαληνοτάτης για αφοσίωση στον άρχοντά τους, που θεωρούνταν προκάλυµµα πίσω από το οποίο
προσπαθούσε να κρύψει τους πραγµατικούς του στόχους2.
Ο Ηλίας Βασίλας στη δηµοσίευση του άρθρου του στην Ηπειρωτική Εστία του 1971, γράφει για
την Επιστολή: «Σώζεται σήµερα το πρωτότυπό της, που το είδα και το διάβασα στο σπίτι του Ι.
Τάλλαρου. Ήταν άλλοτε κτήµα της οικογένειας Ζαλογγίτου... Το γράµµα τούτο δεν φέρει τόπον
εκδόσεως, πόθεν το έστειλεν ο Κοσµάς...». Και συνεχίζει ο Βασίλας, εκφέροντας τη γνώµη του για
την Επιστολή: «Πιστεύω ότι το γράµµα τούτο εγκύκλιος του Πατρός-Κοσµά είναι αυτόγραφον, γιατί
είναι επί του γνωστού Ολλανδικού χαρτιού τυπωµένου, µε καθαρή γραφήν και ορθογραφίαν... Κατά
τη γνώµη µου, που ασπάζεται και ο Κ. Στεργιόπουλος, πρόκειται περί διοριστικών εγγράφων και
συστάσεως Σχολείων, που παίρνουν το κύρος των από τη συνθήκη Τουρκίας - Ρωσσίας του 1774
(Συνθήκη Κιουτσούκ Καιναρτζή), δια της οποίας ο Σουλτάνος θα εσταµατούσε τους βίαιους
εξισλαµισµούς και θα εξασφάλιζε τα θρησκευτικά δίκαια των χριστιανών. Παρόµοιου τύπου
έγγραφον συστάσεως σχολείων είναι και το προς το χωριό Παπαδάτες»3.
____________________
1. Άρτ. Κυριακού Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί (1777 - 1779), ό. π. σελ. 46, σηµ. 65.
2. Άρτ. Κυριακού Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί (1777 - 1779), ό. π. σελ. 47
3. Ηλίας Βασίλας, Ο Πάτερ Κοσµάς στην Πρέβεζα(1768 - 1779), ό. π. σελ. 904 - 905.
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Ο Σ. Παπακυριακού για το Σχολείο στην Πρέβεζα γράφει: «Ιδρύει και ενταύθα σχολείον
συλλέξας δι’ εράνων 10.000 γροσίων υπέρ της ιδρύσεώς του εντός τριών ηµερών, ως και άλλα ποσά
για άλλα σχολεία»1. Ο λαός της Πρέβεζας τον αγάπησε πολύ. Τα κηρύγµατά του έκαναν
συνταρακτική εντύπωση, η ανάµνηση των ∆ιδαχών του και η Επιστολή του, καθώς και οι διάφορες
παραδόσεις για τον Άγιο στηρίζουν ακόµη τους κατοίκους της πόλης2.
Αφήνοντας τη Ν. Ήπειρο ανεβαίνει βορειότερα στο ∆έλβινο και µετά στο Μπεράτι. Στον
κώδικα του ∆ελβίνου διαβάζουµε: «(1775) Κατά τα χίλια επτακόσια εβδοµήντα πέντε του έτους,
αρχιερατεύοντος του Ιωαννικίου, ήλθεν εις την επαρχία µας ο άγιος Κοσµάς. Ευγήκεν ο καλός
Ιωαννίκιος και τον εδέχθη µε µεγίστην χαράν και αγαλλίασιν κατά τα ειωθότα και εκάθησε µετ’
αυτού εις την επισκοπήν. Το πρωί εσυνάχθησαν οι χριστιανοί και εκήρυξεν ο ιεροµόναχος τον λόγον
του Θεού... οµοίως και την άλλην και την τρίτην ηµέρα ευγαίνοντας εις τα χωρία οι δύο οµού και
κινώντας από τους Συρακάτες έφθασαν µέχρι ∆ρυµάδες της Χειµάρρας. Σχεδόν επάτησαν όλα τα
χωριά της επαρχίας µας... Από εδώ φεύγων ο Άγιος επέρασεν εις Φιλιάτες, ο δε Ιωαννίκιος
ερχόµενος εις την επισκοπήν του εκάθησε µερικόν καιρόν περίκλειστος µελετών τας θείας γραφάς
ηµέρας και νύκτας»2.
∆ύο ‘‘σηµειώµατα’’ µαρτυρούν ότι ο Πατροκοσµάς έφθασε στο Μπεράτι κατά το 1777. Ο
Σπυρίδων Λάµπρος στον ‘‘Νέο Ελληνοµνήµονα’’ του 1910, δηµοσιεύει την πρώτη συλλογή
‘‘Ενθυµήσεων’’, ήτοι χρονικών σηµειωµάτων, µεταξύ των οποίων τον 49 κώδικα της πόλεως
Κάστρου Βερατίου, όπου υπάρχει η σηµείωση: «1777 - 1779. Tω 1777 Αυγούστου 22 ηµέρα Τρίτη
ήλθεν εις ασκητής καλούµενος Κοσµάς ιεροµόναχος και εδίδαξεν ηµέρας τρεις εν Βερατίω. Την
διδαχήν δε έβαλεν αναβαίνων επί σκαµνίου και εδίδαξεν ___________________
1. Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 49.
2. Ο Η. Βασίλας γράφει: «Εκεί πούναι τώρα ο πλάτανος του τζαµιού Αχµέτ Ντίνου και στην αυλή του ναού
του Αγίου Κωνσταντίνου, ήταν κάποτε το βενετικό ∆ιοικητήριο ή η βενετική Αστυνοµία, ένα σπίτι
δίπατο και ευρύχωρο... εκεί έξω έκανε τα κηρύγµατά του ο Κοσµάς... Τώρα σώζονται µόνο οι δυό
πέτρινοι ορθοστάτες της µεγάλης εισόδου...» και στη συνέχεια αναφέρει: «Στην Πρέβεζα στο ολίγο
διάστηµα που έµενε το 1779, κατοίκησε στο σπίτι, που σώζεται σήµερα και κείται πλάι στο σπίτι και το
µαγαζί του Γαλανού. Είναι ιδιοκτησία το σπίτι τούτο του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου». Επίσης, «το
κτίριο του σχολείου που ίδρυσε ο Άγιος Κοσµάς σώζεται. Είναι σήµερα ο φούρνος του Τζάκου». Ηλίας
Βασίλας, Ο Πάτερ Κοσµάς στην Πρέβεζα(1768 - 1779), Η. Ε. τόµος Κ΄(1971), σελ. 904 και 905.,
3. Φ. Μπαχίµας, Κώδιξ του ναού της πόλεως ∆ελβίνου, Η. Χ. (1930), τόµ. 5ος, σελ. 60 - 61.

όλον τον κόσµον και έκοψαν αι γυναίκες τα ασήµια και τα µεταξωτά φορέµατα και µετά δεύτερον
χρόνον πάλιν ήλθεν εις Μουζακιάν και έφθασεν εις το χωρίον Κολικόνδησι και τον έπνιξαν µε
σκοινί και τον έρριψαν εις τον ποταµόν και τον έβγαλαν και τον ενταφίασαν εις το ρηθέν χωρίον και
γράφω την ηµέραν οπού τον εσκότωσαν 1779 Αυγούστου 24 ηµέρα Σαββάτω»1. Την ίδια
‘‘Ενθύµηση’’, που έστειλε ο Άνθιµος Αλεξούδης µαζί µε άλλες, δηµοσιεύει ο Σ. Λάµπρος πάλι στον
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‘‘Νέο Ελληνοµνήµονα’’ του 1922, µε τη σηµείωση «εξεγράφη εκ του δεξιού πίνακος αρχαίου
µηναίου του Αυγούστου τυπωθέντος εν Βενετία τω 1772 και ευρισκοµένου εν τη εκκλησία Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου εν Κάστρω Βερατίου»2.
Για την ίδια επίσκεψη του Αγίου Κοσµά στο Βεράτι, υπάρχει και άλλη σηµείωση, γραµµένη στην
αριστερή πλάκα, εσωτερικά, σε Μηναίο του Μαρτίου, που τυπώθηκε στη Βενετία το 1558 και
ανήκει και αυτό στην ίδια εκκλησία του Κάστρου Βερατίου: «Εις τους χιλίους επτακοσίους
εβδοµήκοντα επτά εις τας είκοσι δύο του αυγούστου µηνός επέρασεν ένας ασκητής και αγιώτατος
άνθρωπος εις όλα τα µέρη εις Γραικίαν και Αρβανιτίαν΄ ήλθεν και εδώ εις τα Βελεγράδια και µας
εδίδασκεν άγια λόγια και εθαύµασαν οι χριστιανοί από τας διδαχάς αυτού και επήραν τόσον φόβον
οι χριστιανοί και µάλιστα οι γυναίκες έκοψαν να µη φορούν ‘ποκάµισα κόκκινα και άλλα κεντηµένα
µε χρυσάφι και πολλά πράγµατα έκαµεν οπού τις ηµπορεί να τα γράψη΄ αλλά ταύτα τα έγραψα δια
ενθύµησιν των µεταγενεστέρων εγώ ο ελάχιστος Νικόλαος υιός Κωνσταντίνου Νόκας και έξαρχος
και όποιος να τον αναγνώση ας µε συγχωρήση και να ήναι συγχωρηµένος. αµήν. Και τω θεώ δόξα»3.
Ο Κουρτ-πασάς της επαρχίας τον υποδέχθηκε, του έδωσε άδεια για να κηρύττει ελεύθερα στην
επαρχία του και του χάρισε «θρονίον ενδεδυµένον δια µεταξωτού υφάσµατος (κατηφέ) δια να
ανέρχεται επ’ αυτού και διδάσκη τον λαόν»4, διότι ήταν κοντός στο ανάστηµα, «ολίγον
κοντακιανός»5, όπως αναφέρεται στη χειρόγραφη ‘‘Ενθύµηση’’ της Μονής Νικάνορος της
Ζάµπορδας, στην περιφέρεια Βεντζίων Γρεβενών. Στο Μπεράτι ίδρυσε Σχολείο, στο οποίο
διευθυντής, στις αρχές του 19ου αιώνα διορίστηκε ο µαθητής _____________________
1. Άνθιµος Αλεξούδης, ∆ελτίον Ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας, τόµος Ε΄, σελ. 369 και Ν. Ε. τόµος 7ος
(1910), σελ. 242.
2. Σπ. Λάµπρου, Ενθυµήσεις σταλείσαι υπό του Αµασείας Ανθίµου Αλεξούδη, Ν. Ε. τόµος ΙΣΤ΄ (1922), σελ.
413.
3. Σπ. Λάµπρου, Ενθυµήσεις σταλείσαι υπό του Αµασείας Ανθίµου Αλεξούδη, ό. π. σελ. 413.
4. Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον, ό. π. σελ. 47.
5. Σ. Παπακυριακού, ∆ιδαχαί, Επιστολαί, Μαρτύριον Κοσµά, Αθήναι 1953, σελ. 1.

και βιογράφος του Σάπφειρος Χριστοδουλίδης από το Γραµµένο, τον οποίον αργότερα συναντάµε
διευθυντή στο Σχολείο του Μετσόβου.
Από τις δέκα γνωστές Επιστολές του Αγίου, που αναφέρονται στην ίδρυση και τη λειτουργία
Σχολείων, οι έξι απευθύνονται στα χωριά του ∆ελβίνου και της Χειµάρρας: Μουζίνα, Χάλιου,
Συρακάτες, ∆ρόβιανη, Σενίτσα, Χειµάρρα. Στην ακριτική αυτή περιοχή της Ηπείρου έδωσε τη
µεγαλύτερη προσοχή του ο άγιος Εθναπόστολος κατά τις τελευταίες ηµέρες της ζωής του, ως να
προέβλεπε την κακή της µοίρα. Έτσι ιδρύθηκαν παντού Σχολεία και προικοδοτήθηκαν από τα
µοναστήρια, τις εκκλησίες, τις κοινότητες, από ευπόρους και φιλόµουσους οµογενείς, µε πάγιους
πόρους για την συντήρηση και κανονική λειτουργία τους1.
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Η ίδρυση των Σχολείων της περιοχής της Χειµάρρας «συνδέεται προς το όνοµα του Αγίου
Κοσµά, λόγιου µοναχού, όστις ειργάσθη µεγάλως εν Ηπείρω και αυτή τη Αλβανία χάριν της εν
αυταίς στηρίξεως της ορθοδοξίας και της ελληνικής παιδεύσεως... Οι Χιµαριώτες προσεχώρησαν
µετ’ ενθουσιασµού εις τας εκπολιτιστικάς προσπαθείας του αποστόλου εκείνου της εθνικής ιδέας...
Και αυταί δ’ αι γυναίκες των χωρίων της Χιµάρας προσηνέχθησαν καθ’ ον τρόπον αι των χωρίων
Κάργιανη και Λέκλα των διαµερισµάτων Αργυροκάστρου και Τεπελενίου, θυσιάσασαι χάριν της
ιδρύσεως των σχολείων αυτών το προϊόν της πωλήσεως των ιδίων κειµηλίων και απάντων των
πολυτίµων αυτών ενδυµάτων»2. Από το κείµενο αυτό του Σ. Λάµπρου φαίνεται η ίδρυση Σχολείων
από τον Άγιο Κοσµά, όχι µόνο στην περιοχή της Χειµάρρας, αλλά και στις επαρχίες
Αργυροκάστρου και Τεπελενίου, που ήταν αποτέλεσµα του φλογερού κηρύγµατος του Αγίου. Ο
Τρύφων Ευαγγελίδης στην ‘‘Παιδεία επί Τουρκοκρατίας’’ γράφει ότι στη Χειµάρρα ιδρύθη «τη
ενεργεία του, του τα µέρη ταύτα της Β. Ηπείρου περιοδεύσαντος, διδάξαντος και υποστηρίξαντος
τον χριστιανισµόν και τον ελληνισµόν, Κοσµά του Αιτωλού, νέαν Σχολήν». Και συµπληρώνει:
«Λέγεται δε, εκ παραδόσεως, ότι αι γυναίκες επί τη διδασκαλία επώλουν τα κοσµήµατά των και αι
Μοναί συνεισέφερον εράνους προς ίδρυσιν σχολείων τη προτροπή του Αγίου Κοσµά»3. Για το
Σχολείο του Πατροκοσµά στη Χειµάρρα και την Επιστολή του, θα µιλήσουµε διεξοδικά στο
επόµενο κεφάλαιο.
Στη ∆ρόβιανη κηρύττει πολλές φορές. Ο Άγιος Κοσµάς «εις την πρώτην αυτού περιοδείαν
ευχαριστήθη»,

διότι

πηγαίνοντας

εκεί

βρήκε

«αστικήν

σχολήν,

σπουδαίον

εν

τη

____________________
1. Β. Μπαράς, Το ∆έλβινο της Β. Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές, Αθήνα 1966, σελ. 253.
2. Σπυρ. Λάµπρου, Ηπειρωτικά, Ν. Εστία, τόµος 10ος (1913), σελ. 393.
3. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, Αθήναι 1936, τόµος Α΄,
σελ. 188.

επαρχία κέντρον» το οποίον πρόσφερε «µεγίστην πνευµατικήν ωφέλειαν» σε όλη την περιοχή. Ο
∆ροβιανίτης ιστορικός Νικόλαος Μυστακίδης, αναφέρει ότι στη ∆ρόβιανη έγινε δεκτός ο
Πατροκοσµάς µε «ανοικτάς αγκάλας» και πολλές περιποιήσεις. Ο Άγιος «επισκεφθείς την σχολήν,
διευθυνοµένην τότε υπό του Ευθυµίου Οικονόµου, και προβάς εις εξέτασιν των µαθητών, εξέφρασε
την χαράν του, διότι εν τη κάτω Ηπείρω εύρεν ανωτέραν εστίαν των γραµµάτων, την της ∆ρόβιανης
ελληνικήν σχολήν»1.
Κατά την πρώτη του περιοδεία, το 1773, ίδρυσε στις δύο κοινότητες Άνω και Κάτω ∆ρόβιανης
και ‘‘κοινά’’ Σχολεία και διόρισε εφορευτικές επιτροπές, που αποτελούνταν από τους προκρίτους
και διδασκάλους Χαρίτωνα, Οικονόµου, Παπαχρήστο, ∆ρόσο, Πράτσικα, Ζώτο, Λάππα και
Παπαζήση. Βρήκε τους πόρους για τη λειτουργία και των δύο Σχολείων της ∆ρόβιανης, µε την
εκούσια εκποίηση όλων των χρυσαφικών και ασηµικών των γυναικών της, ώστε να βρεθεί κεφάλαιο
αρκετό, αποδίδον ετήσιο εισόδηµα για την ενίσχυση τους. Είναι συγκινητική η προσφορά της
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Ελληνίδας γυναίκας, «µεγαλόψυχης στον πόνο και στη δόξα», που θυσιάζει ό,τι χρειάζεται κάθε
φορά για να µεγαλουργήσει και να καταξιωθεί. Ο Άγιος συγκέντρωσε δεκαέξι χιλιάδες γρόσια, µε
τα οποία συνέστησε Σχολεία και διόρισε δάσκαλο τον ιεροµόναχο Ιερεµία, συµµαθητή του παπάΖήση από την Κάτω ∆ρόβιανη. Τα Σχολεία της ∆ρόβιανης παρείχαν στους τροφίµους τους άρτια
εγκυκλοπαιδική µόρφωση. Σπουδαίο µάθηµα ήταν και η βυζαντινή µουσική. Οι δάσκαλοι των
Σχολείων της ∆ρόβιανης, µέχρι το 1874 πληρώνονταν από τους τόκους του κληροδοτήµατος
εκείνου του Πάτερ Κοσµά, το περίφηµο ‘‘Κοσµά Μπορεντζί’’2.
Το 1777, κατά τη δεύτερη περιοδεία του, ευχαριστήθηκε για την πρόοδο των Σχολείων και
σύµφωνα µε τον Β. Μπαρά, «συνήγαγαν αµφοτέρας τας Κοινότητας εις τον µεταξύ των δύο χωρίων
υψούµενον λόφον και δια συγκινητικής οµιλίας προχώρησε στην ένωση των δύο Σχολείων εις εν
κεντρικόν, προορισµένον να εξυπηρετήση τας εκπαιδευτικάς ανάγκας των περιχώρων. Η οµιλία του
εγένετο όπισθεν του ναού, εις την ρίζαν γηραιάς ελαίας (εις την οποίαν, κατά το σύνηθές του, αφήκε
και σταυρόν) σωζοµένης µέχρι της κατά το 1916 επιδροµής των Ιταλών, οπότε ισοπεδώθη υπ’
αυτών»3.
___________________
1. Ν. Μυστακίδης, Περί ∆ρόβιανης, «Φωνή της Ηπείρου», φύλλο 166 / 8 - 12 - 1895, σελ. 4, επίσης Ν.
Μυστακίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός, «Νεολόγος» Κων/πολις 27 / 9 - 9 / 10 1895, αριθ. 7897 - 98, σελ. 3.
2. Κ. Κώνστας, Πάτερ Κοσµάς ο Αιτωλός, ο αναγεννητής της Β. Ηπείρου, ό. π. σελ. 367, επίσης Φ.
Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας αναγεννηταί, περ. Το Νέον Κράτος, τ. 14, σελ. 1185, Χρ. Ζαλοκώστας,
Το περιβόλι των θεών, ό. π. σελ. 154.
3. Βασιλ. Μπαράς Το ∆έλβινο της Β. Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές, ό. π. σελ 301.

Στην Επιστολή που έστειλε στους ∆ροβιανίτες, στις 15 Ιουλίου του 1779, γράφει:
«Προς τους κατοίκους ∆ρόβιανης.
Ευγενέστατοι αγαπητοί µου αδελφοί, οι κατοικούντες την χώραν ∆ρόβιανης, πάνου Μαχαλά,
σας ασπάζοµαι και παρακαλώ τον άγιο Θεόν δια ψυχικήν και σωµατικήν σας υγείαν...
και αφού αναφερθεί στην ίδρυση του Σχολείου και στον µισθό, που θα λάβουν από το Θεό και την
τιµή από τους ανθρώπους, καταλήγει:
...έβαλα δε προς τούτοις επίτροπον εις το σχολείον, µε την γνώµην όλων των χριστιανών της χώρας
σας, τον αιδεσιµώτατον παπά κυρ-Κυριάκον και επιστάτας και βοηθούς αυτού όλην την χώραν, δια
να κυβερνήσουν το Σχολείον όπως ο Κύριος τους φωτίση. Ταύτα και υγιαίνετε εν Κυρίω.
Αψοθ΄ (1779) Ιουλίου ιε΄

Κοσµάς ιεροµόναχος

και ευχέτης πάντων των χριστιανών»1.
Στη ∆ίβρη, της επαρχίας Χειµάρρας, ίδρυσε το 1778, στη σταυροπηγιακή και πατριαρχική µονή
Στύλου, Ανώτερη Σχολή της αρχαίας διαλέκτου και των επιστηµών µε σκοπό τη συγκρότηση
στελεχών, που ως διδάσκαλοι και ιερείς θα συνέχιζαν τη δική του διδασκαλία2. Το κτίριο της
Σχολής, που σωζόταν στην προέκταση του νάρθηκα της µονής, είδε ο Αρχιµανδρίτης Σωφρόνιος
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Παπακυριακού, όταν υπηρετούσε ως ιεροκήρυκας στη µητρόπολη Αργυροκάστρου, όπως ο ίδιος
αναφέρει: «Το κτίριον της Σχολής ηυτύχησα να ίδω κατά το έτος 1905, κείµενον εν τη προεκτάσει
του νάρθηκος του ναού»3. Ο δε Ι. Λαµπρίδης γράφει: «Την εν τη της Αβαρίτσης Μονή φωτοβόλον
εστίαν επανήγαγεν εις την ζωήν (1778) προς κραταίωσιν της πίστεως ηµών ιδίως ο ισαπόστολος
Κοσµάς συστήσας εν τη σταυροπηγιακή της ∆ίβρης Μονή σχολήν επί µακρόν µεν διαρκέσασαν,
αλλά σπουδαίως τους περιοίκους ωφελήσασαν»4. Και ο Σ. Παπακυριακού συµπληρώνει: «Ωσαύτως
και εν τη µονή Ιωάννου του Θεολόγου ιδρύει σχολήν παρεµφερή»5.
_________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 426, επίσης N. Vaporis, Father Kosmas, σελ. 153.
2. Α. Βεργής, Ο Πατροκοσµάς και το κοινωνικό του έργο, περ. Στερεά Ελλάς (1996), σελ. 258.
3. Σ. Παπακυριακού, Συµβουλή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, σελ. 48, επίσης Κ. Κώνστας, Κοσµάς ο
Αιτωλός, ο αναγεννητής της Β. Ηπείρου, Η.Ε. (1959), τόµος Η΄, σελ. 866.
4. Ι. Λαµπρίδης Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργηµάτων, ό. π. Μέρος Α΄, σελ. 69, επίσης Β. Μπαράς, Το
∆έλβινο, ό. π. σελ. 315.
5. Σ. Παπακυριακού, Συµβουλή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 48.

Ο Τρύφων Ευαγγελίδης, βασιζόµενος σε πληροφορίες που του είχε στείλει ο ∆ροβιανίτης λόγιος
Νικ. Μυστακίδης, γράφει ότι, χάρη στον Άγιο Κοσµά απέκτησαν Σχολεία τα χωριά Χάλιου,
Σιρακάτες, Μουζίνα, Σενίτσα1. Συγκεκριµένα στο χωριό Χάλιου «η σχολή ιδρύθη υπό του
σεβασµίου Κοσµά κατ’ Ιούλιον 1779»2, και σύµφωνα µε την Επιστολή του Αγίου, που έχει διασωθεί
στο ίδιο χωριό, όρισε «επίτροπον, µε την γνώµην πάντων, τον κυρ-Ρίζον του ∆ήµου και επιστάτας
και βοηθούς αυτού όλο το χωρίον, µάλιστα δε τον κυρ-Κυριάζον του Ζήση και τον κυρ-Ιωάννην του
Γκίκα και τον κυρ-Ιωάννην του Ζώτου, και τον κυρ-Κυριάζον του ∆ηµητρίου και τον κυρ-Κώνσταν
του Σταύρου και τον κυρ-Πάντον του ∆ήµου να κυβερνήσουν το σχολείον, καθώς τους φωτίση ο
Κύριος»3.
Στη Μουζίνα, µε την οµιλία του ενθουσιάζει τους κατοίκους και συστήνει το πρώτο τους
Σχολείο, για να µαθαίνουν τα παιδιά τους γράµµατα «χωρίς πληρωµήν» και βάζει επίτροπον «µε την
γνώµην πάντων, τον παπά κυρ-∆ιαµάντην και επιστάτας και βοηθούς αυτού όλην την χώραν,
µάλιστα δε τον παπά κυρ-Ντέντεν και τον κυρ-Αθανάσιον του Ζήση και τον κυρ-Νίκα του
Κυριάκου να κυβερνήσουν το σχολείον, καθώς ο Κύριος τους φωτίση»4, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει στην Επιστολή που τους στέλνει τον Ιούλιο του 1779.
Την Επιστολή αυτή δηµοσίευσε για πρώτη φορά ο Νικόλαος Μυστακίδης στον «Νεολόγο»
Κωνσταντινουπόλεως στις 19 / 31 Μαρτίου 1890 µε την πληροφορία: «Η ιδιόχειρος γεγραµµένη
πολύτιµος και σεβαστή αύτη επιστολή του ισαποστόλου Αγίου Κοσµά ευρίσκεται ενταύθα εν
Μουζήνη, χωρίω αλβανογλώσσω του τµήµατος ∆ελβίνου, µίαν ώραν εκ της κωµοπόλεως
∆ροβιάνης, εν τη βιβλιοθήκη του ιερέως και οικονόµου Σταύ-___________________
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1. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τόµος Α΄, σελ. 189, επίσης Β. Μπαράς, Το ∆έλβινο
(1887 - 1964), ό. π. σελ. 314.
2. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τόµος Α΄, σελ. 189.
3. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 189, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κ.
Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 427, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, ό. π.
σελ. 154.
4. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 427, επίσης Τρ. Ευαγγελίδης, Κοσµάς Αιτωλός ο
ισαπόστολος, τυπ. «Θεσσαλία», Βόλος 1912, σελ. 23 - 25, περ. Η Βόρειος Ήπειρος, έτος β΄, τεύχ. 19, Οκτ.
1936, σελ. 24, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, σελ. 155, Ν. Μυστακίδης,
Κοσµάς ο Αιτωλός, «Νεολόγος» Κων/πολις 19 / 31 Μαρτίου 1890, αριθ. 6204, σελ. 3.

ρου, την οποίαν δηµοσιεύοµεν ήδη ενταύθα»1. Ακολούθησαν και άλλες δηµοσιεύσεις της Επιστολής
προς Μουζηνιώτες από τον Μυστακίδη2.
Ο Τρύφων Ευαγγελίδης δηµοσιεύοντας την Επιστολή προς Μουζηνιώτες, γράφει: «Της προς
τους Μουζηνιώτας επιστολής εζητήσαµεν πανοµοιότυπον και εγράψαµεν, προς τούτο, προς τον
κάτοχον αυτής, αλλά δυστυχώς δεν ελάβοµεν φωτογραφικόν αντίγραφον ίνα δηµοσιεύσωµεν εν
πανοµοιοτύπω µετά της υπογραφής του σεβαστού εκείνου και αποστολικού όντος ανδρός»3.
Το Σχολείο στις Συρακάτες είναι κι αυτό του Πατροκοσµά: «Και της σχολής του χωρίου τούτου
η σύστασις οφείλεται τω Κοσµά τω Αιτωλώ, ως αναγινώσκοµεν εν επιστολή κατ’ Ιούλιον 1779
σταλείση τοις χωρικοίς και ανακοινωθείση µοι υπό του Μυστακίδου, ευρόντος αυτήν εν τω χωρίω
Κρόγκους»4. Σύµφωνα µε την Επιστολή, ο Πατροκοσµάς βρισκόταν στους Κρόγκους και εκεί ήλθε
και τον συνάντησε ο ιερέας των Συρακατών παραπονούµενος για την απροθυµία των ενοριτών του
να συµµορφωθούν µε τις συµβουλές του Αγίου για την ίδρυση του Σχολείου στον τόπο τους.
Πηγαίνοντας στις Συρακάτες ο Πατροκοσµάς, είχε φροντίσει για τη σύσταση του Σχολείου, και
τώρα, στέλνοντας την Επιστολή στις 10 Ιουλίου του 1779, τους ανακαλεί στην τάξη: «Τους
επιτρόπους και κυβερνήτας του χωρίου σας... αυτοί να πασχίσουν δια τα παράπονα του ιερέως σας
και δια την προαιρετικήν βοήθειαν του µοναστη ρίου και των αρχόντων του χωρίου σας δια να
κτισθή το σχολείον να διαβάζουν τα παιδία σας και να λάβετε παρά Θεού παντοκράτορος τον
µισθόν και την τιµήν παρ
ανθρώπων. Είµαι δε και εγώ χρεώστης και παρακαλώ τον ύψιστον Θεόν τον ευλογούντα τα πάντα,
να ευλογήση και το σχολείον σας και τα παιδιά σας να διαβάζουν»5.
Η Σχολή της Σενίτσας, «ιδρύθη υπό του αυτού φιλογενούς ισαποστόλου, ως αναγιγνώ εν τη προς
τους Σενιτσιώτας επιστολή του τη 28η Ιουλίου 1779»4, µε την οποία όρισε τους
___________________
1. Ν. Μυστακίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός, «Νεολόγος» Κων/πολις 19 / 31 Μαρτίου 1890, αριθ. 6204, σελ. 3.
2. Ν. Μυστακίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός, «Φωνή της Ηπείρου» 8 / 10 1895 και 20 / 1 1906.
3. Τρ. Ευαγγελίδης, Κοσµάς Αιτωλός ο ισαπόστολος, ό. π. σελ. 27.
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4. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 189, επίσης Β. Μπαράς, Το ∆έλβινο
(1887 - 1964), ό. π. σελ. 314.
5. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 425, επίσης Nomikos Vaporis, Father Kosmas the
Apostle of the poor, ό. π. σελ. 152.

επιτρόπους: «Έβαλα και επίτροπον, µε την γνώµην πάντων, τον κυρ-Λέκα του Κύρκου και
επιστάτας και βοηθούς αυτού όλην την χώραν, µάλιστα δε τον παπά κυρ-Νίκα και τον κυρ-Γκίνο
∆ήµου και τον κυρ-Σπύρο Ντένε και τον κυρ-Σπύρον Αθανασίου, να κυβερνήσουν το σχολείον,
καθώς ο Κύριος του φωτός τους φωτίσει»1.
Είναι σηµαντικό το ότι από τις δεκατέσσερες Επιστολές του Αγίου2 που έχουν ως σήµερα
βρεθεί, οι έντεκα αναφέρονται στην ίδρυση Σχολείων και στο διορισµό από τον ίδιο σχολικών
εφόρων για την διακυβέρνηση και καλή λειτουργία των Σχολείων. Έχουν δε δηµοσιευθεί µεταξύ
των ετών 1867 - 1940. Οι Επιστολές είναι πανοµοιότυπες κατά τη σύνταξη και το περιεχόµενο, πλην
εκείνης των κατοίκων των Συρακάτων, και διαφέρουν κατά τον αποδέκτη στην αρχή και τα ονόµατα
των επιτρόπων και βοηθών στο τέλος. Είναι γραµµένες όλες κατά το τελευταίο έτος της ζωής του, το
1779, από τον Ιανουάριο ως ____________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 428, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle
of the poor, ό. π. σελ. 156.
2. Σύµφωνα µε τον Στέφανο Μπέττη, οι επιστολές του Αγίου που έχουν βρεθεί και δηµοσιευθεί κατά
καιρούς σε εφηµερίδες και περιοδικά από διαφόρους, είναι κατά χρονολογική σειρά οι ακόλουθες: α)
Προς τον αδελφό του Χρύσανθο στη Νάξο (2 Μαρτίου 1779), και β) Προς τους κατοίκους της Πρέβεζας
(Απρίλιος 1779), δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα των Φιλοµαθών 19 / 12 / 1867, σελ. 1413 - 14, γ)
Προς τους κατοίκους Παπαδατών Πρεβέζης (Μάρτιος 1779), δηµοσιευµένη στο περί Άρτης δοκίµιό του ο
Σερ. Βυζάντιος, Αθήνα 1880, σελ. 357, δ) Προς τους κατοίκους Μουζήνας Β. Ηπείρου (Ιούλιος 1779),
δηµοσιεύτηκε στη «Φωνή της Ηπείρου» 8 / 10 / 1895, ε) Προς τους κατοίκους Σενίστας Β. Ηπείρου
(Ιούλιος 1779), δηµοσιευµένη στη «Φωνή της Ηπείρου» 3 / 1 / 1907, στ) Προς τους κατοίκους Ζαλόγγου
(Ιανουάριος 1779), δηµοσιεύτηκε στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια» Κων/πολη, έτος ιθ΄ (1899), σελ. 450 451, ζ) Προς Γ. Κλαδάν, µέγαν Οικονόµο και Αρχιδιδάσκαλο Κεφαλληνίας «εν Κάστρω» (13 Ιουνίου
1779) και η) Προς Κατή εν Ηπείρω (1779), που δηµοσιεύτηκαν εις «Κεφαλληνιακά Σύµµικτα» από τον
Η. Τσιτσέλη τύποις Παρασκευά Λεωνή, Αθήναι 1904, τόµος Α΄, σελ. 272 - 273, θ) Προς τους κατοίκους
Χειµάρρας Β. Ηπείρου (Αύγουστος 1779), δηµοσιευµένη στην εφηµερίδα Νεολόγος Κων/πόλεως 27 / 5
/1909, ι΄) Προς τους κατοίκους Ψήνας Κουρέντων, στην εφηµερίδα «Ήπειρος» 1913, έτος ι΄, αριθµός 185,
ια΄) Προς τους κατοίκους ∆ρόβιανης Β. Ηπείρου (15 Ιουλίου 1779), δηµοσιευµένη στο περιοδικό
«Ποιµήν ο Καλός» Αγρίνιο 15 / 9 / 1931, ιβ΄) Προς τους κατοίκους Βαριάδων Ηπείρου (Μάρτιος 1779),
στο ίδιο περιοδικό «Ποιµήν ο Καλός» 1 / 11 / 1931, ιγ΄) Προς τους κατοίκους Χάλιου Β. Ηπείρου (Ιούλιος
1779), στο περιοδικό «Βόρειος Ήπειρος», τ. 16 (1936), σελ. 18 και ιδ΄)Προς τους κατοίκους Συρακάτων
Β. Ηπείρου (1779), που δηµοσίευσε ο Φ. Μιχαλόπουλος στο βιβλίο του «Κοσµάς Αιτωλός» Αθήνα 1940,
σελ. 114 - 115. Στέφανος Μπέττης, Αγιοκοσµικά, Η. Ε. τόµ. 23 (1974), σελ. 346.
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τον Αύγουστο, εκτός εκείνης προς τον Οικονόµο Κεφαλληνίας Γ. Κλαδά (1777), είναι σύντοµες,
διατυπωµένες µε απλό ύφος. Οπωσδήποτε έγραφε ο Άγιος τις Επιστολές του, όταν είχε φύγει από το
χωριό, που ίδρυε το Σχολείο και επικύρωνε µε την υπογραφή του την ίδρυση, αφού ήξερε την
επιρροή που ασκούσε στους κατοίκους και η Επιστολή ισοδυναµούσε µε ιερή παραγγελία. Οι
άνθρωποι µε µεγάλο σεβασµό φύλαγαν αυτές τις επιστολές, που θα ήταν πολύ περισσότερες, αν
λάβουµε υπ’ όψη το πλήθος των Σχολείων που σύστησε.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθούµε σε µια Επιστολή, που έχει

δηµοσιευθεί και

κυκλοφορήσει ως Επιστολή του Αγίου και αποστέλλεται ‘‘Προς τους κατοίκους των χωρίων
Μουζήνας και Χάλιου’’, από τον Αρχιµανδρίτη Σωφρόνιο Παπακυριακού, και που την
περιλαµβάνει από τη δεύτερη έκδοση του έργου του ‘‘Κοσµάς Αιτωλός’’ και εξής, ο Σεβασµιώτατος
Αυγουστίνος Καντιώτης1. Οι γνωστές Επιστολές του Αγίου είναι δεκατέσσερες και όχι δώδεκα που
σηµειώνουν στις εκδόσεις τους οι πιο πάνω συγγραφείς. Στις δηµοσιευµένες Επιστολές, λοιπόν, δεν
υπάρχει τέτοια Επιστολή, αλλά δύο ξεχωριστές, που απευθύνονται σε δύο διαφορετικά χωριά, µε
διαφορετικές επιτροπές για την κυβέρνηση του Σχολείου.
Κάτι άλλο που προκύπτει από τη δηµοσίευση των Επιστολών, είναι η Επιστολή που απευθύνεται
προς τους κατοίκους Ψήνας, χωριού της άλλοτε επαρχίας Κουρέντων κατά την περιοχή του
Μεγάλου Λόγγου, και συνιστά στους κατοίκους τη συντήρηση και καλή λειτουργία του Σχολείου
τους, βάζοντας επιτροπή. Η Επιστολή δεν έχει αλλού αναδηµοσιευτεί, αναγράφεται απλώς ως µια
επιστολή του εθνοµάρτυρα Κοσµά. Ο Φ. Μιχαλόπουλος γράφει ότι, ο Άγιος πέρασε από την
επαρχία Κουρέντων και Τσαρκοβίτσας διδάσκοντας στα χωριά Βαρυάδες, Απλοχώρι, Ψήνα,
Μούλαις και άλλα, συµβουλεύοντας τους κατοίκους για το µπόλιασµα των δένδρων, χωρίς να
αναφέρει από πού αντλεί τη σχετική πληροφορία2. Πότε ακριβώς πέρασε ο Άγιος από την Ψήνα, δεν
είναι γνωστό και η Επιστολή που απευθύνεται προς τους κατοίκους της, µε τη φράση «σωζοµένη εν
∆ελβίνω» του σηµειώµατος µε το οποίο παρουσιάζονταν, δηµιουργούσε κάποιες αµφιβολίες. Μια
συγκριτική µελέτη για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της Επιστολής επιβάλλεται. Συγκριτική είναι η
εργασία του Στέφανου Μπέττη, που δηµοσίευσε στην ‘‘Ηπειρωτική Εστία’’3, όταν ανακάλυψε στην
εφηµερίδα ‘‘Ήπειρος’’, στο φύλλο της 4 / 8 / 1913, την εν λόγω Επιστολή του Πατροκοσµά.
___________________
1. Αυγ. Καντιώτης, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 321 - 322.
2. Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσµάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, ό. π. σελ. 159.
3. Στεφ. Μπέττης, Αγιοκοσµικά, τόµος 23 (1974), σελ. 345 - 350.

Η Επιστολή ‘‘Προς τους κατοίκους Ψήνας Κουρέντων’’ ταιριάζει µε εκείνη ‘‘Προς τους
κατοίκους Μουζήνας’’ της επαρχίας ∆ελβίνου. Γνωρίζουµε από τον ‘‘Κώδικα ∆ελβίνου’’, ότι ο
Άγιος «επάτησε σχεδόν όλα τα χωριά» της επαρχίας συστήνοντας Σχολεία και σώθηκαν κάποιες
επιστολές που θεωρούνται ιδρυτικές Σχολείων, σε µερικά από αυτά τα χωριά. Αν προσέξουµε τις
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δύο συγκεκριµένες επιστολές, θα δούµε ότι διαφέρουν σε δύο κυρίως σηµεία, στον αποδέκτη στην
αρχή και στα δύο λαϊκά µέλη της επιτροπής στο τέλος.
Ευγενέστατοι αγαπητοί µου αδελφοί οι κατοικούντες την χώραν µου Ψήναν...
Έβαλα δε επίτροπον µε την γνώµην πάντων τον παπάν ∆ιαµάντην και επιστάτας και βοηθούς
αυτού όλην την χώραν µάλιστα δε τον παπάν κυρ-Ντέντεν και τον κυρ-Κώστα του παπά
Μαργαρίτου και τον κυρ-Νίκαν του Κυριάκου να κυβερνήσουν το σχολείον καθώς ο Κύριος τους
φωτίση1.
Στην Επιστολή ‘‘Προς τους κατοίκους της Μουζήνας’’ καθιστά «επίτροποον τον παπά
κυρ- ∆ιαµάντην» µε επιστάτες και βοηθούς αυτού «τον παπά κυρ-Ντέντεν και τον Αθανάσιον του
Ζήση και τον κυρ- Αθανάσιον του Κυριάκου»2.
Όπως παρατηρούµε, η διαφορά βρίσκεται µόνο σε δύο ονόµατα λαϊκών της επιτροπής, αντί του
κυρ-Κώστα του παπά Μαργαρίτου και κυρ-Νίκα του Κυριάκου στην επιστολή προς τους κατοίκους
της Ψήνας, στην επιστολή προς τους Μουζηνιώτες τοποθετεί τον Αθανάσιον του Ζήση και τον κυρΑθανάσιον του Κυριάκου. Κατά τη γνώµη του Στ. Μπέττη, «βρισκόµαστε µπροστά σε µια δεύτερη
προς Μουζηνιώτες επιστολή του Κοσµά γραµµένη τον ίδιο µε την άλλη γνωστή, µήνα. Τώρα, ποια
γράφτηκε πρώτη και ποια δεύτερη δεν είναι εύκολο να µάθουµε»3.
Τι όµως ώθησε τον Πατροκοσµά ώστε να γράψει αυτή τη δεύτερη Επιστολή; Μήπως κάποιο
παραπλήσιο, µε τους κατοίκους των Συρακάτων, γεγονός; Μήπως και οι Μουζηνιώτες παράκουσαν
τις συστάσεις του Αγίου για την ίδρυση του Σχολείου ή µήπως η επιτροπή δεν µπορούσε λόγω
αδυναµίας και µη επιβολής της να εφαρµόσει τις εντολές; «Οι παπάδες του χωριού διωρισµένοι
επίτροπος ο ένας και πρώτος επιστάτης της Σχολής ο άλλος, αναφέρθηκαν, φαίνεται, σ’ αυτόν ή από
µόνοι τους ή και µε παράκληση των ίδιων των βοηθών τους, πως οι τελευταίοι ήταν ανίκανοι ν’
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους
____________________
1. Στεφ. Μπέττης, Αγιοκοσµικά, ό. π. σελ. 348 και εφηµ. «Ήπειρος» 4 / 8 / 1913.
2. Τρ. Ευαγγελίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 23 - 25, επίσης Στ. Μπέττης, Αγιοκοσµικά, ό. π. σελ. 348,
Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, ό. π. σελ. 155.
3. Στ. Μπέττης, Αγιοκοσµικά, ό. π. σελ. 349.

και ζητούσαν την αντικατάστασή τους, υποδείχνοντας ίσως και τους αντικαταστάτες»1. Ο Άγιος,
λοιπόν, εκτιµώντας την κατάσταση και βλέποντας να διακυβεύεται η τύχη του Σχολείου του, έγραψε
το δεύτερο γράµµα αντικαθιστώντας τα λαϊκά µέλη της επιτροπής.
Ως προς τους αποδέκτες της Επιστολής, είναι παραφθορά του αντιγραφέα. Αντί της χώρας
Μουζήνας που µάλλον έγραφε το πρωτότυπο, αυτός διάβασε της χώρας µου Ψήνας. Κατά τη γνώµη
µας, δεν είναι απίθανο να έγινε εσκεµµένα η παραφθορά, αν λάβουµε υπ’ όψη ότι οι Επιστολές του
Πατροκοσµά ήταν κάτι το ιερό, µια παρακαταθήκη σηµαντική και µια κληρονοµιά ανεκτίµητη, για
τα χωριά που είχαν την τύχη να τους απευθυνθεί ο Άγιος και γραπτά. Πολλοί θα ζήλευαν µια τέτοια
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τύχη και θα ήθελαν να συνδέσουν το πέρασµά του από τον τόπο τους και µε µια Επιστολή. Μήπως,
λοιπόν, ο αντιγραφέας θέλησε να δώσει κύρος στο άσηµο χωριό Ψήνα, που η παράδοση αναφέρει
ότι πέρασε ο Άγιος; Βέβαια υπάρχει η σηµείωση «σωζοµένη εν ∆ελβίνω», όµως και οι µετακι νήσεις
ατόµων, ιδεών και αντικειµένων, δεν ήταν απίθανα, αλλά συνηθισµένα για την εποχή.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, µπορούµε να δεχθούµε µια δεύτερη Επιστολή προς τους κατοίκους της
Μουζήνας, παραποιηµένη κατά τον αποδέκτη και έχοντας τα ίδια πρόσωπα στην Επιτροπή Παιδείας,
πλην των δύο αντικαταστάσεων του Αγίου, που έγιναν σε µικρό χρονικό διάστηµα, µέσα στο µήνα
Ιούλιο του 1779.
Με ζήλο συνεχίζει το έργο του στο «εθνολογικά επίµαχο τρίγωνο Μοναστηριού - Αχρίδας Κορυτσάς, όπου το πέρασµά του ακολουθήθηκε από την ίδρυση νέων σχολείων
την αναζωογόνηση άλλων νεκρωµένων»2, τα οποία βοήθησαν στην ισχυροποίηση και αναζωπύρωση
της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των Ελλήνων εκείνων των περιοχών.
Με τις ατέλειωτες περιοδείες του, µε τη φροντίδα και αγωνία του για τη σύσταση και την καλή
λειτουργία των Σχολείων που συνιστούσε, µε τις νουθεσίες και παραινέσεις στις επιστολές του, ο
Άγιος των γραµµάτων, ο ∆ιδάχος και ∆ιδάσκαλος του Γένους, άνοιγε το δρόµο για το φωτισµό του
Έθνους και τη µεγάλη ώρα που το ‘‘ποθούµενο’’ θα γινόταν πραγµατικότητα. Τα Σχολεία του
Πατροκοσµά, στα ορεινά και ασήµαντα χωριουδάκια, έγιναν οι φάροι οι φωτεινοί που έρριξαν φως
στις ψυχές των απαίδευτων έως τότε ραγιάδων και συνειδητοποίησαν την ευθύνη και το χρέος για το
Γένος και την ελευθερία του.
___________________
1. Στ. Μπέττης, Αγιοκοσµικά, ό. π. σελ. 349.
2. Κ. Κώνστας, Πάτερ-Κοσµάς ο Αιτωλός, ο αναγεννητής της Β. Ηπείρου, Η.Ε. (1959), τόµος Η΄, σελ. 367.

2.3.4.

Ο ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ & Ο «ΜΥΘΟΣ» ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ

Έ

να σηµαντικό θέµα που πρέπει να διευκρινισθεί είναι ο ‘‘µύθος’’ που έχει επικρατήσει για τη

σύσταση του Σχολείου της Χειµάρρας. Σύµφωνα µε την παράδοση που αναφέρει ο

Λαµπρίδης1, την οποία υιοθετούν και άλλοι µεταγενέστεροι2, ο Κοσµάς στους κατοίκους της
Χειµάρρας που του παραπονέθηκαν ότι δεν έχουν Σχολείο, συνέστησε να γκρεµίσουν όλες τις
εκκλησίες, εκτός από µία, των Αγίων Πάντων, και την περιουσία τους να τη χρησιµοποιήσουν για
την ίδρυση και συντήρηση του Σχολείου: «Εν τη Χειµάρρα, ου µόνον πρώτος (ο Κοσµάς)
ελληνικήν σχολήν συνέστησε, αλλά και τας πεντήκοντα και οκτώ εκκλησίας αυτής µετά των εκεί
τριών µονυδρίων παρήνεσε προς άρσιν φυλετικών παθών να κατεδαφίσωσι και µίαν αντί πασών του
των επ’ ονόµατι των Αγίων Πάντων να ανεγείρωσι, και επέτυχεν. Επειδή δε ουδείς των κατοίκων, ει
και πάντες συνήνεσαν, ετόλµα πρώτος να επιληφθή της πράξεως ταύτης, φοβούµενος µη ουρανόθεν
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πάθη τι, ο επί τοις διδάγµασιν αυτού και τη αληθεία πεποιθώς δαιµόνιος εκείνος ανήρ ήρξατο
πρώτος αναβαίνων επ’ αυτάς του έργου της κατεδαφίσεως, ούτω δε και άλλους εις την θεάρεστον
ταύτην πράξιν παρώτρυνεν»3.
Ο Φάνης Μιχαλόπουλος στα δύο του έργα τα αναφερόµενα στον Άγιο Κοσµά γράφει: «Τότε ο
Κοσµάς, άρπαξε ένα τσεκούρι κι ανέβηκε σαν αετός στη στέγη κάποιου ναού. Σαν ξαφνιασµένοι οι
Χειµαρριώτες τον παρακολουθούσαν και µε τρόµο είδαν να γκρεµίζει τους τοίχους και να ρίχνει τον
τρούλλο. Κήρυξε και πάλι από κει ψηλά, συσταίνοντας
_________________
1. Ι. Λαµπρίδης, Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργηµάτων, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 117.
2. «Γενικά ο Κοσµάς ήταν φορέας νεωτεριστικών ιδεών και επαναστατικών τάσεων. Σε σηµείο που
εγκρέµισε µια εκκλησία στην Χειµάρρα, για να κτίση σχολείο», αναφέρει ο Β. Μπαράς, Το ∆έλβινο (1887
- 1964), ό. π. σελ. 61, και «...άρπαξε έναν καζµά, σκαρφάλωσε στην πρώτη εκκλησιά που βρέθηκε
µπροστά του κι άρχισε να γκρεµίζει τον τρούλο της...», γράφει ο Χρήστος Ζαλοκώστας, Το περιβόλι των
θεών, ό. π. σελ. 156 - 157. Την ίδια γνώµη έχουν Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας Αναγεννηταί, Κοσµάς
ο Αιτωλός, περιοδ. Το Νέον κράτος, έτος β΄, τεύχ. 13 (1938), σελ. 1074, επίσης Φ. Μιχαλόπουλος,
Κοσµάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, ό. π. σελ. 145 - 146, ∆. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς, περιοδ.
Ελληνικός Αστήρ τόµος 2 (1985), σελ. 175 - 176, Φ. Οικονόµου, Ο Κ. ο Αιτωλός και η ιεραποστολική
δράσις αυτού, Αθήναι 1976, σελ. 36, Κ. Κώνστας, Πάτερ Κοσµάς ο Αιτωλός, Η. Ε. (1959), τόµ. Η΄, σελ.
366, και πολλοί άλλοι.
3. Ι. Λαµπρίδης, Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργηµάτων, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 117.

την ίδρυση σχολειού µε τους πόρους της εκκλησίας»1, και «το σχολείο ήταν έργο πιο θεάρεστο από
την έρηµο και αλειτούργητη εκκλησιά κι οι Χειµαρριώτες πείστηκαν να τον βοηθήσουν ύστερα στο
γκρέµισµα όλων των εκκλησιών της πόλεως. Έτσι συστήθηκε το σχολειό»2.
Η παράδοση αυτή για το γκρέµισµα των εκκλησιών, που ξεκίνησε από τον Λαµπρίδη και
συνεχίστηκε από άλλους, «φαίνεται ξένη προς τα ελληνορθόδοξα ιδεώδη του Πατροκοσµά, δεν
µαρτυρείται από κανέναν άλλο ιστορικό ή συγγραφέα γνώστη της εποχής. ∆εν έχουµε καµµιά
εξακρίβωση ούτε και απλή µαρτυρία τέτοιου γεγονότος», εποµένως «αυτοί που θέλουν τον Άγιο
Κοσµά γκρεµιστή των ιερών ναών στηρίζονται κυρίως: α) σε µια παράδοση ανεύθυνη, και β) σ’ ένα
κείµενο, που δεν είναι γνήσιο»3.
Την παράδοση αυτή δέχεται ο Φάνης Μιχαλόπουλος ως ‘‘ιστορικό γεγονός’’ και παραπέµπει
στον ‘‘Νέον Ελληνοµνήµονα’’ του Σπ. Λάµπρου για επιβεβαίωση. Παραθέτουµε το απόσπασµα του
Λάµπρου για να φανεί η αλήθεια της πηγής και να αρθεί η παρεξήγηση: «Οι Χιµαρριώται
προσεχώρησαν µετ’ ενθουσιασµού εις τας εκπολιτιστικάς προσπαθείας του αποστόλου εκείνου της
εθνικής ιδέας (του Αγίου Κοσµά), ον εθεώρουν ως συµπατριώτην. Και αυταί δ’ αι γυναίκες των
χωρίων της Χιµάρας προσηνέχθησαν καθ’ ον τρόπον αι των χωρίων Κάργιανη και Λέκλα των
διαµερισµάτων Αργυροκάστρου και Τεπελενίου, θυσιάσασαι χάριν της ιδρύσεως των σχολείων
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αυτών το προϊόν της πωλήσεως των ιδίων κειµηλίων και απάντων των πολυτίµων αυτών ενδυµάτων.
Πολλαί δε των µονών της Χειµάρας αφιερούσι µέχρι τούδ’ ενιαυσίως άξια λόγου ποσά εκ των
οικείων προσόδων εις την διατήρησιν των ελληνικών σχολείων της ίδιας περιοχής και άλλων
ηπειρωτικών χωρών»4. Τα όσα γράφει ο Σ. Λάµπρου είναι µέσα στο πνεύµα του Πατροκοσµά και
δεν έχουν καµία σχέση µε τα γραφόµενα

του Λαµπρίδη, που «είναι παράδοση και όχι ε-

ξακριβωµένο ιστορικό γεγονός. Είναι βέβαια συναρπαστικό, ενθουσιάζει, προσφέρεται για
εκµετάλλευση µυθιστορηµατική, δεν είναι όµως αληθινό»5.
__________________
1. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι µας Αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, περιοδ. Το Νέον κράτος, έτος β΄,
τεύχ. 13 (1938), σελ. 1074.
2. Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσµάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, έκδ. Ι. Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας,
Αθήναι 1968, σελ. 145 - 146.
3. Π. Πάσχος, Κοσµάς ο Αιτωλός, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1985, σελ. 131 και 133.
4. Σπ. Λάµπρου, Α΄ Ιστορικά σηµειώµατα περί του Ηπειρωτικού ζητήµατος, Νέος Ελληνοµνήµων, τόµος 10
(1913), σελ. 370 και εξής.
5. Κ. Σαρδελής, Ο προφήτης του Γένους, Κοσµάς ο Αιτωλός, εκδ. «Αστήρ» Α & Ε. Παπαδηµητρίου, Αθήναι
1980, σελ. 53 και 58.

Πού οφείλεται όµως αυτή η παρεξήγηση; Γιατί δηµιουργήθηκε η εντύπωση, ότι ο Άγιος Κοσµάς
γκρέµιζε Εκκλησίες για να κτίσει Σχολεία; Ένας πρώτος λόγος, που ήδη αναφέρθηκε, είναι η άγνοια
των ιστορικών πηγών. Άλλο ιστορικό γεγονός και άλλο παράδοση. Συχνά παραδόσεις περνούν ως
ιστορικά γεγονότα και από σηµαντικούς µελετητές, µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται ένα λάθος και να
δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα στην έρευνα και την ορθή τοποθέτηση ενός θέµατος. Αυτό
ακριβώς συνέβη µε το ‘‘µύθο’’ της Χειµάρρας. Η «ευφάνταστη ιστορία» του Λαµπρίδη έγινε
γνωστή στο κοινό από τα δηµοσιεύµατα του Φάνη Μιχαλόπουλου, ο οποίος θεώρησε την
πληροφορία ως αναµφισβήτητο ιστορικό γεγονός, το οποίο προσπάθησε να στηρίξει στο κείµενο
του Λάµπρου, παραποιώντας το.
Ένας δεύτερος λόγος είναι, ότι κάποιοι «παρασύρθηκαν από το πάθος του Αγίου Κοσµά για την
παιδεία και από το γεγονός ότι δίνει προτεραιότητα σ’ αυτή»1. Ο Πατροκοσµάς ‘‘σπέρνει’’ Σχολεία
στην εγκαταλειµµένη ελληνική ύπαιθρο µε ζήλο και ενθουσιασµό. Όπου και αν βρίσκεται, συνιστά
την ίδρυση Σχολείου, δίνοντας µάχες για να φωτιστούν τα πνεύµατα των άξεστων ραγιάδων. Αυτό
το ‘‘πάθος’’ του Αγίου οδήγησε στην παρανόηση, γιατί ο ίδιος ουδέποτε διανοήθηκε κάτι τέτοιο,
όπως αναφέρει και ο Α. Βακαλόπουλος: «Ανακριβές, αλλά πολύ χαρακτηριστικό των τάσεών του,
είναι το λεγόµενο ότι ο ζήλος του έφθασε σε τέτοια ακρότητα, ώστε να δώσει προτεραιότητα, πριν
από κάθε τι άλλο, στην ίδρυση σχολείων, και ότι στην πρωτόγονη κοινότητα της Χιµάρας γκρέµισε
εκκλησία για να κτίσει σχολείο»2.
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Ο Πατροκοσµάς, «χτίζει σκολειά, χτίζει εκκλησιές, χτίζει τη Ρωµιοσύνη»3 περιερχόµενος όλους
τους τόπους και ιδίως τους απόµερους. ∆εν ήταν δυνατόν ο αγιορείτης καλόγερος, που είχε ειδική
άδεια από τον Οικουµενικό Πατριάρχη και ήταν διορισµένος επίσηµα ως γενικός ιεροκήρυκας της
Ανατολής, να γκρεµίζει Εκκλησίες. Αυτό δεν ταίριαζε στην προσωπικότητά του και θα
δηµιουργούσε µεγαλύτερα προβλήµατα στην όλη του πορεία και ∆ιδαχή από τους κηρυγµένους
εχθρούς του, αλλά και από τους θερµούς οπαδούς του. «Και όχι µόνο οι τοπικοί επίσκοποι δεν θα
ανέχονταν µια τέτοια βέβηλη πράξη, αλλά ούτε και αυτοί οι Οθωµανοί, οι οποίοι αγαπούσαν τον
χριστιανό καλόγερο όσο και οι χριστιανοί και τον πίστευαν ως άγιο»4, όπως και ο ίδιος γράφει στον
αδελφό του _________________
1. Κ. Σαρδελής, Ο προφήτης του Γένους, ό. π. σελ. 53.
2. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 437.
3. Γ. Αθάνας, Στον Άι Κοσµά, ποίηµα στο περιοδ. Ελληνικός Αστήρ, τόµ. 2ος, (1985), σελ. 176.
4. Κ. Σαρδελής, Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και η Ελληνική παιδεία, άρθρο στην Καθηµερινή και στο περιοδ.
Στερεά Ελλάς, Σεπτέµ. 1988, σελ. 226.

Χρύσανθο, «χίλιοι Τούρκοι µε αγαπώσι και ένας όχι τόσον»1. Το Πατριαρχείο δε θα του αφαιρούσε
την άδεια, αν έκανε κάτι τέτοιο.
Στις ∆ιδαχές του συνεχώς µιλάει για την Εκκλησία και τον εκκλησιασµό και δίνει συµβουλές
στους χριστιανούς, για το πώς πρέπει να πηγαίνουν και πώς να παρακολουθούν: «Πρέπει και εµείς οι
ευσεβείς χριστιανοί όταν πηγαίνωµεν εις την εκκλησίαν να στεκώµεστεν µε ευλάβειαν, µε φόβον
και τρόµον δια να λάβωµεν συγχώρησιν των αµαρτιών µας»2. Και σε άλλη ∆ιδαχή: «Λοιπόν,
αδελφοί µου, το άγιον Βήµα φανερώνει τον θρόνον του Θεού, το καθολικόν φανερώνει τον
Παράδεισον και ο νάρθηκας φανερώνει την θύραν του Παραδείσου...Και να εµβαίνετε, αδελφοί µου,
άνδρες και γυναίκες, µέσα εις την εκκλησίαν µε φόβον και τρόµον και να µην κάνετε κουβέντες...να
ακούετε την θείαν και ιεράν λειτουργίαν, να φωτίζεσθε και να καθαρίζεσθε από τες αµαρτίες σας»3.
Ενώ ελέγχει σε άλλο σηµείο χριστιανούς και ιερείς για το ‘‘λακριντί’’, που γίνεται µέσα στην
Εκκλησία: «Ειδέ και πηγαίνετε και στολίζεστε και περιεργάζεστε ένας τον άλλον, και κάνετε
κουβέντες και λακριντιά µέσα εις την εκκλησίαν, βάνετε φωτιά και καίεστε.
 Εδώ, χριστιανοί µου, πως πηγαίνετε; Κάνετε λακριντιά µέσα εις την εκκλησίαν;
 Κάνοµε, άγιε του Θεού.
 Αµή η αγιοσύνη σας, άγιοι ιερείς, τι τους λέγετε;
 Τους λέγοµε να µην κουβεντιάζουνε, µα αυτοί δεν µας ακούν.
 Και τι είναι η αφορµή και δεν σας ακούν; Με φαίνεται πως να ήστενε η αιτία η αγιοσύνη σας και
δεν σας ακούν... Πατέρας πνευµατικός και επίτροπος είσαι η αγιοσύνη σου, οπού σε έκαµεν ο
Θεός, µητέρα είναι η εκκλησία, τράπεζα το αναλόγι, φαγί είναι τα βιβλία της Εκκλησίας, και το
άγιον Ευαγγέλιον, παιδιά πνευµατικά είναι οι χριστιανοί... Αµή όταν διαβάζης οµπρός εις τον
Χριστόν και τα λέγεις µέσα σου, οπού ο Χριστός τα ηξεύρει, και τα ακούεις µοναχός σου, έτσι
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και οι χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, ωσάν δεν ακούουν και δεν έχουν φαγί, αρχινούνε τα
λακριντιά µέσα εις την εκκλησίαν και λέγει η µία γυναίκα την άλλην ποία έχει καλύτερα
φορέµατα και στολίδια. Ύστερα παίρνουν και φεύγουν και δεν έχουν όρεξιν να µαταέρθουν και
γίνεσαι αιτία και κολάζονται και εκείνες και
___________________
1. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, τυπ. Α. Κοροµηλά, Αθήναι 1868, σελ. 492.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 191.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β2, σελ. 215.

κολάζεσαι και η αγιοσύνη σου»1. Η άγνοια και η αµάθεια των υποδούλων ραγιάδων τους οδηγούσε
συχνά σε τέτοιου είδους συµπεριφορές. ∆εν είναι δυνατόν ένας καλόγερος που συµβουλεύει έτσι
τους πιστούς, που ελέγχει, προτρέπει, συµβουλεύει και διδάσκει µε το παράδειγµά του, να γκρεµίζει
εκκλησίες, αλλά «δια της πειστικής όντως διδαχής εφιλοτίµει τους ακροωµένους ίνα εγείρωσι
σχολεία και να τηρώσι καθαράς τας εκκλησίας»2.
Το ενδιαφέρον του Αγίου και για τις Εκκλησίες φαίνεται και από άλλες µαρτυρίες. Ο Ζώτος
Μολοττός στο ‘‘Λεξικό των Αγίων Πάντων’’ αναφέρει για «οικοδόµους Εκκλησιών και σχολείων»
που ακολουθούσαν τον Άγιο, και για εµπόρους, κτίστες, αγιογράφους, διδασκάλους, µοναχούς και
κοσµικούς «ευκολύνοντες την σύστασιν σχολείων και εκκλησιών»3 και σε άλλο σηµείο «ανήγειρεν
όλας τας εκκλησίας και τα σχολεία»4 στα µέρη που πέρασε και περιήλθε «όλην την Τουρκίαν κτίζων
εκκλησίες και σχολεία»5. ΄Ενας από τους κατασκόπους, που οι Βενετοί έβαλαν για να παρακολουθεί
από κοντά τον Πατροκοσµά, ο Κερκυραίος κόµης ∆ηµ. Μαµωνάς, σε αναφορά του προς τον
έκτακτο Προβλεπτή Αγίας Μαύρας (Λευκάδας), Morosini, στις 26 Απριλίου 1779 (π. η.), γράφει
µεταξύ άλλων ότι ο Άγιος αποβλέπει στην πνευµατική ανύψωση του λαού «ενδιατρίβων ειδικώς επί
των εκκλησιών...» και σε άλλο σηµείο, «τα κηρύγµατά του δεν έχουν άλλο θέµα ει µη να
προτρέπουν τον λαόν εις το να ευεργετή τας εκκλησίας και να ιδρύη εις όλα τα χωριά σχολεία...»6.
Και ο µελετητής του Πατροκοσµά Νικόλαος Μυστακίδης, ενώ υιοθετεί την παράδοση του
Λαµπρίδη, συγχρόνως αναφέρει ότι από την εποχή του Κοσµά στη Β. Ήπειρο «χρονολογείται η
ίδρυσις των πλειόνων εν τοις χωρίοις εκκλησιών, ως τούτο η παράδοσις µνηµονεύει και αι
σωζόµεναι χρονολογίαι αυτών επιµαρτυρούσιν»7. Ο ποιητής Κ. Κρυστάλλης στους ‘‘Βλάχους της
Πίνδου’’8, γράφει για τον «περίεργο άνθρωπο», τον Πατροκοσµά που «...εκήρυττε πανταχού...
συµβουλεύων την ίδρυσιν ναών και σχολείων ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 191 - 193.
2. Τρύφ. Ευαγγελίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός ο ισαπόστολος, τυπ. ¨Θεσσαλία», Βόλος 1912, σελ. 29.
3. Ζ. Μολοττός, Λεξικόν των Αγίων πάντων, εκδ. Κ. Αντωνιάδου, Αθήναι 1907, τόµος 2, σελ. 620.
4. Ζ. Μολοττός, Λεξικόν των Αγίων πάντων, ό. π. σελ. 615.
5. Ζ. Μολοττός, Λεξικόν των Αγίων πάντων, ό. π. σελ. 621.
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6. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν αρχείον, Ηπειρωτικά Χρονικά (1940), σελ. 8, επίσης Άρτ.
Ξανθοπούλου-Κυριακού Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ. 103 - 104, «Le sue prediche non versano se
non che a ridur il poppolo e moverli al benefficio delle chiese, e stabilir in ogni villagio scole de regazi».
7. Νικ. Μυστακίδης, Περί του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, Ε.Ν.Κ. φύλλο 27 / 9 / 1895.
8. Κ. Κρυστάλλης, Οι Βλάχοι της Πίνδου, εκδ. «Μαίναλον», Αθήναι 1967, σελ.139.

ων». Ο Γερµανός Krause Wilhelm γράφει: «Προσπαθούσε προπάντων µε την κατασκευή σχολείων
και εκκλησιών το θρησκευτικό και εθνικό συναίσθηµα των Ελλήνων να εξυψώσει και να
δυναµώσει»1. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισµός συµπορεύονται µέσω των αιώνων. Οχυρό του
Ελληνισµού η Ορθοδοξία. Εκκλησία και Σχολείο αποτελούν το απαραίτητο δίπτυχο για την
ελληνορθόδοξη παιδεία, που ο Πατροκοσµάς δίδαξε και σφράγισε µε το µαρτύριό του.
Ένα άλλο κείµενο, που οδήγησε σε παρεξηγήσεις και στερέωσε την εσφαλµένη άποψη για το
γκρέµισµα των Εκκλησιών, είναι το πρώτο από τα σωζόµενα Αποσπάσµατα, που δηµοσιεύουν όλοι
οι εκδότες των ∆ιδαχών του Αγίου. Το σωζόµενο Απόσπασµα δεν αποτελεί µέρος των ∆ιδαχών του
Αγίου, δεν είναι άµεση καταγραφή ∆ιδαχής, αλλά είναι µια διήγηση των γερόντων της Πάργας, που
διασώζει ο Χρ. Περραιβός2. Ανεξάρτητα από τη γνησιότητα και αυθεντικότητα ή µη του κειµένου,
δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί σ’ αυτό καµιά γνώµη, που να επιτρέπει το γκρέµισµα ναών για να
χτιστούν Σχολεία3. Ο Άγιος προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον των Παργίων στην πιο επείγουσα
ανάγκη της ιδρύσεως Σχολείου, γιατί δεν χρειαζόταν άλλος ναός. «Αι πολλαί εκκλησίαι ούτε
διατηρούν ούτε ενισχύουν την πίστιν µας όσο και όπως πρέπει, εάν οι εις τον Θεόν πιστεύοντες δεν
είναι φωτισµένοι... Λοιπόν, τέκνα µου Πάργιοι, προς διαφύλαξιν της πίστεως και ελευθερίαν της
πατρίδος, φροντίσατε να συστήσετε ανυπερθέτως σχολείον ελληνικόν»4. Στην ενετοκρατούµενη
Πάργα, οι δέκα Εκκλησίες για τους 4000 αγράµµατους κατοίκους, «δηµιουργούσαν µια κατάσταση
οξύµωρη και συνάµα επικίνδυνη για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισµό»5. Χωρίς να υποτιµήσει την
αξία και το ρόλο της Εκκλησίας, προσπαθεί να καλύψει το κενό µε την ίδρυση ελληνικού Σχολείου
στην περιοχή της επικράτειας των Βενετών.
‘‘Χτίζει’’ Σχολεία και όχι Εκκλησίες, γιατί Σχολεία δεν υπήρχαν, ενώ Εκκλησίες υπήρχαν
πολλές, και οι περισσότερες έµεναν αλειτούργητες. Έδινε προτεραιότητα στα Σχολεία και τη
µόρφωση, γιατί τα θεωρούσε πρόναο της Εκκλησίας, αφού «το σχολείον ___________________
1. Krause Wilhelm, «Kosmas der Atoler und seine Prophezeiungen», Mitteilungen des Osterreichischer
Staatsarchins 111 (1950), 407.
2. Χρ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα Φερραίου του Θετταλού, Αθήναι 1860, σελ. 12.
3. Π. Πάσχος, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 135.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. σελ. 301.
5. Χρ. Ρέππας, Βιογραφικά Κ. του Αιτωλού, περιοδ. Η. Ε. (1980), έτος ΚΘ΄, σελ. 861.

ανοίγει την Εκκλησίαν, µανθάνοµεν τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς... τα πάντα από το σχολείον τα
µανθάνοµεν» και «το σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα µοναστήρια. Ανίσως
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και δεν ήτανε σχολεία, που ήθελα εγώ να µάθω να σας διδάσκω;»1. Το Σχολείο κατά τον Άγιο
Κοσµά «πρέπει να είναι σχολείον θεογνωσίας, σχολείον της αγάπης,

παιδευτήριον της

αιωνιότητος»2. Έλειπαν λοιπόν τα Σχολεία και όχι οι Εκκλησίες και γι’ αυτά αγωνιζόταν ο ταπεινός
διδάχος. ‘‘Γκρεµίζει’’ τη θεωρία περί γκρεµίσµατος των Εκκλησιών το ότι ο Πατροκοσµάς
µιλώντας για Σχολεία δεν εννοούσε να κτίσουνε κτίρια, γιατί στα χρόνια του τα Σχολεία δεν
‘‘χτίζονταν’’, αλλά στεγάζονταν πρόχειρα στους νάρθηκες των Εκκλησιών ή άλλα εκκλησιαστικά
και κοινοτικά κτίρια3, που προσφερόταν πάντα, για να µαζεύονται τα παιδιά µε το δάσκαλο και να
µαθαίνουν γράµµατα. ∆ε θα µπορούσε, λοιπόν, να γκρεµίζει Εκκλησίες, έστω και παλιές και
αλειτούργητες, γιατί θα χρησίµευαν οπωσδήποτε για τη στέγαση των Σχολείων. Η ίδρυση και
συντήρηση και λειτουργία ενός Σχολείου χρειαζόταν χρήµατα και επιτρόπους να τα διαχειρίζονται
και να τα επιβλέπουν. Τα «διακόσια δια κοινά γράµµατα», που γράφει στον αδελφό του ότι ίδρυσε,
δεν ήταν κτίρια που κτίστηκαν σε χωριά και κοινότητες µακρινές και απόµερες, ούτε τα «δέκα
σχολεία Ελληνικά», που µνηµονεύει στην ίδια Επιστολή του, και που θα λειτουργούσαν
οπωσδήποτε σε κεφαλοχώρια ή πόλεις και κωµοπόλεις. Είναι πιο εύκολο το κτίσιµο ενός Σχολείου
από την ίδρυση, τη συντήρηση, τη λειτουργία του, την εύρεση και εξασφάλιση πόρων, δασκάλων
και µαθητών. Γι’ αυτό γράφει σε όλες τις Επιστολές του: «Âλέποντας ότι δεν έχετε σχολείον
επαρακίνησα τους χριστιανούς και έδωκαν δια το σχολείον το κατά δύναµιν και προαίρεσιν. Πρέπει
δε και η ευγένειά σας να βοηθήτε πάντοτε το σχολείον σας εξ ιδίων πόρων ή από την χώραν κοινώς
ή και από τα βακούφια, δια να λάβετε και παρά Θεού τον µισθόν σας και τιµήν παρά των
ανθρώπων»4. Η µέριµνά του Αγίου ήταν, πώς θα εξευρεθούν οι πόροι για την καλή λειτουργία του
Σχολείου.
Και για να επανέλθουµε, το Σχολείο της Χειµάρρας δεν έγινε µε το γκρέµισµα των Εκκλησιών
της, που θέλει η στοµατική παράδοση του Λαµπρίδη, αλλά µε προαιρετικό έρανο και από τα
βακούφια, όπως συγκεκριµένα αναφέρεται από τον ίδιο τον Πατροκο- ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 142.
2. ∆. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς, περιοδ. Ελληνικός Αστήρ, τόµος 2ος, (1985), σελ. 309.
3. Χρ. Ρέππας, Βιογραφικά Κ. του Αιτωλού, περιοδ. Η. Ε. (1980), έτος ΚΘ΄, σελ. 861.
4. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 422 - 429.

σµά στην τελευταία του Επιστολή προς τους κατοίκους της Χειµάρρας, που γράφτηκε λίγο πριν
µαρτυρήσει, τον Αύγουστο του 1779, και είναι η µόνη σωστή ιστορική πηγή:
«Ευγενέστατοι αγαπητοί αδελφοί, οι κατοικούντες την χώραν Χειµάρραν, ασπάζοµαι και
παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την ψυχικήν και σωµατικήν σας υγείαν.
Εγώ, αδελφοί µου, ως δούλος ανάξιος Χριστού του Θεού ηµών περιερχόµενος και διδάσκων
τους χριστιανούς το κατά δύναµιν µε άδειαν των κατά τόπους αρχιερέων, ήλθον και εδώ εις την
χώραν σας και βλέπων ότι δεν έχετε σχολείον να διαβάζουν τα παιδιά σας χωρίς πληρωµήν
επαρακίνησα τους χριστιανούς και έδωκαν το κατά δύναµιν και προαίρεσιν δια το σχολείον εξ ιδίων
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πόρων ή κοινώς από την χώραν ή από βακούφια, δια να λάβητε παρά Θεού τον µισθόν και τιµήν
παρά των ανθρώπων. Είµαι δε χρεώστης να παρακαλώ τον Άγιον Θεόν τον ευλογούντα τα πάντα, να
ευλογήση και την χώραν σας και το σχολείον και τα παιδιά σας, και να σας αξιώση να ζήσετε εδώ
καλά και θεάρεστα, και να σας βάλη και εις τον παράδεισον να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε και να
δοξάζετε την Αγίαν Τριάδα.
Έβαλα δε επίτροπον µε την γνώµην πάντων τον παπά κυρ-Μιχαήλ και επιστάτας και βοηθούς
αυτού όλην την χώραν, µάλιστα δε τον κυρ-Ζάχον, τον παπά Σπύρον , τον Ηλία ∆ηµητρίου, να
κυβερνήσουν το σχολείον, καθώς τους φωτίση ο Κύριος.
Αψοθ΄(1779) Μην Αύγουστος
Κοσµάς ιεροµόναχος,
ευχέτης σας»1.
Η επιστολή του Αγίου ξεκαθαρίζει το ‘‘µύθο’’ και δίνει τη σωστή διάσταση στο θέµα. ∆εν
υπάρχει η παραµικρή αναφορά ή νύξη για γκρέµισµα Εκκλησίας ούτε σ’ αυτή τη συγκεκριµένη
Επιστολή ούτε σε κάποια άλλη. Και πέρα απ’ όλα αυτά, νεώτερες έρευνες απέδειξαν, πως ο ναός
των Αγίων Πάντων της Χειµάρρας αναγέρθηκε το 1827, που σηµαίνει ότι δεν υπήρχε στις µέρες του
Πατροκοσµά.
Φυσικά, ο ρηξικέλευθος εκείνος καλόγερος, χρειάστηκε να πάρει ασυνήθιστα µέτρα, να
χρησιµοποιήσει

αλειτούργητες

Εκκλησιές

για

σχολική

λειτουργία,

να

συστήσει

____________________
1. Σωφρ. Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχαί, ό. π. σελ. 173, επίσης Κ. Κώνστας, Πάτερ Κοσµάς ο
Αιτωλός, ο Αναγεννητής της Β. Ηπείρου, Η. Ε. (1959), τόµος Η΄, σελ. 367 - 368, ∆ηµ. Παπαϊωάννου,
Οικονόµος, αντιπρόσωπος της Α. Σ. του Γέροντος Αγίου Εφέσου, Παλαιά Χειρόγραφα, Πέργαµος 1912,
Μικρασιατικόν Ηµερολόγιον του έτους 1914, τόµος 8ος, σελ. 211, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the
Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, σελ. 157.

πραγµατικά στους Χειµαριώτες «το κλείσιµο των πολλών εκκλησιών, πούµεναν αλειτούργητες»,
καθώς και στους Πάργιους «τον περιορισµό των πολλών εκκλησιών, που δυσαρέστησε τον
απαίδευτο κλήρο και τους προύχοντες»1, αλλά, άλλο αλλαγή λειτουργίας ή ‘‘κλείσιµο’’ ή
‘‘περιορισµός’’ και άλλο ‘‘ρίξιµο’’ ή ‘‘γκρέµισµα’’ εκκλησιών. Τέτοιες πράξεις ήταν εντελώς ξένες
προς τη µεγάλη µορφή του φωτεινού Εθναποστόλου και αναµορφωτή2. Ίσως σε κάποια εξαιρετική
περίπτωση να επέτρεψε να χρησιµοποιηθούν για την ανέγερση Σχολείου, υλικά από κάποιο
κατεστραµµένο ναό, γράφει ο Επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος, προσπαθώντας να δικαιολογήσει
τις διάφορες παρανοήσεις. Η υπερβολική αγάπη του Πατροκοσµά για το ελληνικό Σχολείο
δηµιούργησε αυτές τις παρανοήσεις, και δύο κείµενα. Η ανιστόρητη πληροφορία του Λαµπρίδη, που
έγινε γνωστή από το Φάνη Μιχαλόπουλο, εντελώς ξένη προς τα ιδεώδη και ‘‘πιστεύω’’ του Αγίου
και το Απόσπασµα της ∆ιδαχής του Πατροκοσµά στην Πάργα, όπως διασώθηκε από τη στοµατική
παράδοση των γερόντων της πόλεως και παραδίδει ο Περραιβός.
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«Στην Ορθοδοξία υπάρχει ένα µυστικό αλλά πολύ ισχυρό νήµα, που δένει το σχολείο µε την
εκκλησία. Το σχολείο ανοίγει την εκκλησία, λέει συχνά ο Άγιος, και η εκκλησία παραστέκει,
στηρίζει, προστατεύει το σχολείο»3. Ο Πατροκοσµάς «χτίζει σχολειά, χτίζει εκκλησιές, χτίζει τη
Ρωµιοσύνη». ∆εν θα καταξιωνόταν ποτέ στη συνείδηση των υποδούλων αν φρόντιζε µόνο για την
σύσταση Σχολείων, γκρεµίζοντας Εκκλησίες. Και δεν θα ανακηρυσσόταν ποτέ Άγιος ούτε από την
επίσηµη Εκκλησία, ούτε από τους συγχρόνους του, αν συµπεριφερόταν µε αυτό τον τρόπο. Γιατί η
Εκκλησία για τον Έλληνα, ιδίως σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς, είναι η κιβωτός, το
καταφύγιο, η παρηγοριά. Η Εκκλησία είχε γίνει «το µεγάλο, απόρθητο για τον κατακτητή, οχυρό του
Ελληνισµού. Μέσα στις εκκλησίες συντελέστηκε η συναίρεση της πατρίδας και της θρησκείας σε
βαθµό, που ο καλός χριστιανός να προϋποθέτει τον καλό Έλληνα»4. Αυτή την Εκκλησία υπηρέτησε
σωστά ο µεγάλος ∆ιδάχος και Άγιος των σκλάβων.

___________________
1. Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 117 και 120.
2. ∆ιον. Μιτάκης, Ο Πατροκοσµάς ως Παπουλάκος, περ. Στερεά Ελλάς, (1979), σελ. 176.
3. Π. Πάσχος, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό. π. σελ. 130.
4. Χρ. Τζούλης, Ηρωικός κόσµος, Ορθοδοξία, ό. π. σελ. 87.

2.3.5. Ο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ

(Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟ)

«Π

ανοσιώτατε αγαπητέ µοι αδελφέ, κυρ Χρύσανθε, ασπαζόµενος προσκυνώ σε και
παρακαλώ τον άγιον Θεόν δια την ψυχικήν σου και σωµατικήν υγείαν.

Χάριτι θεία, αδαλφέ, υγιαίνω οπωσούν, ψυχικά δε Κύριος οίδε. Τα κατ’ εµέ δε και περί εµέ
φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και µήτε εγώ δύναµαι να τα καταλάβω. Τόσον δε
µόνον λέγω σοι δια να δοξάσης τον Κύριον και να χαρής, ότι γίνεται αρκετή µετάνοια εις τους
αδελφούς. Έως τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά
γράµµατα, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον µου βεβαιούντος διά τινων επακολουθησάντων
σηµείων. Πλην δόξα τω λέγοντι, η γαρ δύναµίς µου εν ασθενεία τελειούται. Περιέρχοµαι δε κατά το
παρόν την Παραµυθίαν και Μαργαρίτην, ελπίζω δε εις ολίγον καιρόν να σας απολαύσω, αν ο Θεός
θέλη. Περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσι και οι φίλοι.
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Ασπάζοµαί σε και τον πανιερώτατον δεσπότην και εύχοµαι πάντας τους εν Χριστώ αδελφούς.
Υγίαινε ψυχικά και σωµατικά.
∆έκα χιλιάδες χριστιανοί µε αγαπώσι και ένας µε µισεί. Χίλιοι Τούρκοι µε αγαπώσι και ένας όχι
τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν µου και ένας όχι.
Ο σος αδελφός,
Κοσµάς ιεροµόναχος.
Αψοθ΄ (1779) Μαρτίου 2»1
Η Επιστολή είναι ο απολογισµός του Πατροκοσµά για την εκπαιδευτική του δραστηριότητα
στην Τουρκοκρατούµενη Ελλάδα. Απολογισµός µιας ζωής και ενός ανθρώπου, λίγους µήνες πριν το
µαρτυρικό θάνατό του. Κάνει ο ίδιος αποτίµηση του έργου του, απλά, ταπεινά, χωρίς να είναι αυτή η
πρόθεσή του. Τι και αν δεν άφησε άλλα γραπτά κείµενα και ∆ιδαχές; Οι Επιστολές του, και
ιδιαίτερα αυτή στον αδελφό του Χρύσανθο, κλείνουν τους αγώνες µιας ζωής για την Παιδεία του
αγροτικού Ελληνισµού, που κανείς __________________
1. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 492, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του,
ό. π. σελ. 423, Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, Brookline Massachusetts, σελ.
148-149.

ποτέ δεν κοίταξε, που κανείς δεν έσκυψε να αφουγκρασθεί τους πόνους του και τους καηµούς του,
που κανείς ποτέ δεν υποπτεύθηκε τι δύναµη έκλεινε µέσα του. Η Επιστολή στον αδελφό του είναι η
διαθήκη, η σηµαντική κληρονοµιά ενός µεγάλου ∆ασκάλου του Γένους στο Έθνος του, στο λαό του,
που του άφησε παρακαταθήκη αξιόλογη τις ∆ιδαχές του, τις Προφητείες του και τα Σχολεία, που
σύστησε µε µεγάλες δυσκολίες, µε το ίδιο του το αίµα. Τα Σχολεία που έβαλε να φτιάξουν µε τα
χρυσαφικά των γυναικών και το υστέρηµά των υποδούλων, αλλά και µε τη συνεισφορά του
Τούρκου κατακτητή και την ανοχή της Ενετικής προπαγάνδας.
Το έργο του γιγαντιαίο, αφού είναι ο δηµιουργός τόσων πνευµατικών εστιών, φάρων τηλαυγών
για την πνευµατική αναγέννηση του Έθνους. Είναι το έργο ζωής ενός ανθρώπου που διέθετε µόνο
πνευµατικά προσόντα, την πίστη στο Θεό και στον αγώνα, την αγάπη στο συνάνθρωπο, τη δύναµη
του λόγου. Το έργο του είναι µοναδικό όχι µόνο στην Ελληνική Ιστορία, αλλά και στην Ιστορία του
Πολιτισµού της Ευρώπης και όλου του κόσµου. Κανένας από τους µεγάλους ∆ασκάλους του
Γένους, στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, δεν άφησε τόσο σηµαντική κληρονοµιά. Κανένας δε
σύστησε ή δε λειτούργησε ούτε ένα Σχολείο. Αυτό ήταν µοναδικό προνόµιο του Αγίου
Εθναποστόλου και διαφωτιστή Κοσµά. ∆υστυχώς δεν έχει ακόµη αποτιµηθεί το έργο του µεγάλου
∆ιδάχου και η σύγχρονη Ελλάδα και Παιδεία δεν συνέλαβε ακόµη το πνευµατικό ύψος του
ανθρώπου, που µε το σταυρό και την αγάπη σύστησε διακόσια δέκα Σχολεία τουλάχιστον, µέχρι το
Μάρτιο του 1779. Τέτοιο έργο δε θα µπορούσε να επιτελέσει ούτε ένα οργανωµένο Υπουργείο
Παιδείας και µάλιστα σε τόσο δύσκολους χρόνους, µε τόσο δυσµενείς συνθήκες και σε τόσο
απρόσιτα µέρη τα πιο πολλά.
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Ο βιογράφος του Αγίου αναφέρει ότι «εκατάστησε σχολεία πανταχού, δια µέσου της
διδασκαλίας του»1 και αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση του έργου του
Πατροκοσµά. Αυτό σηµαίνει, ότι πέρα από τα διακόσια δέκα Σχολεία που ο ίδιος ο Άγιος αναφέρει
ότι ίδρυσε µε τις ενέργειές του, τις φροντίδες του και τις Επιστολές του, αναµφιβόλως πολύ
περισσότερα είναι εκείνα που συστήθηκαν µε τη διδασκαλία του. Είναι γνωστό ότι ο Πατροκοσµάς
δίδασκε στο κεντρικό χωριό της περιοχής, στο κεφαλοχώρι, όπου συγκεντρωνόταν οι άνθρωποι και
από τα γύρω χωριά και τους συνοικισµούς. Αυτό αποδεικνύεται από το µεγάλο πλήθος των
ακροατών του, από τα πλήθη του λαού που συνέρεαν να ακούσουν τη ∆ιδαχή του, γεγονός που
αναφέρεται συχνά στις αναφορές των κατασκόπων των Βενετών, και στα έγγραφα των Προβλεπτών
και Τοποτη-___________________
1. Σάπ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 18, επίσης Νικ. Αγιορείτης,
Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 735.

ρητών των Επτανήσων στον Πρίγκηπα της Βενετίας1.
Εξάλλου ήταν αδύνατο να υπήρχαν την εποχή του Πατροκοσµά χωριά ορεινά, που συνήθως
προτιµούσε, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, που να είχαν τόσους κατοίκους. Οι
άνθρωποι που παρακολουθούσαν το κήρυγµά του, επιστρέφοντας στον τόπο τους µετέφεραν τα
οράµατα και τις συµβουλές του Αγίου, µεταξύ των οποίων η πρώτη και σπουδαιότερη ήταν να
ιδρύσουν Σχολείο στον τόπο τους, για να µαθαίνουν γράµµατα τα παιδιά τους. ∆ια «της διδασκαλίας
του», εποµένως, ιδρύθηκαν πολλά Σχολεία σε αποµακρυσµένα χωριά και συνοικισµούς, που ο ίδιος
αγνοούσε και ποτέ δεν έµαθε την ύπαρξή τους. Έτσι δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε τον ακριβή
αριθµό των Σχολείων που ίδρυσε και προώθησε µε τη διδασκαλία του ο Άγιος, µπορούµε όµως να
φανταστούµε την τεράστια ώθηση, που έδωσε στην αναγέννηση της Παιδείας και να εκτιµήσουµε
τη συµβολή του στην άνθιση και τον πολλαπλασιασµό των Σχολείων µέσα σε λίγα χρόνια σε όλο
τον ελλαδικό χώρο.
Σύµφωνα µε αυτά, δε µπορούµε να θεωρήσουµε εντελώς ανιστόρητη και µη αληθινή τη
µαρτυρία του Ζώτου Μολοττού, που γράφει: «Εκτός τούτων ο άγιος Κοσµάς είναι ο επισηµότερος
ευεργέτης των γραµµάτων, διότι θεωρείται ιδρυτής διακοσίων και δέκα Ελληνικών Σχολείων και
χιλίων διακοσίων κοινών»2. Ο αριθµός, βέβαια, φαίνεται και είναι υπερβολικός, αλλά αποδεικνύει το
πλήθος των Σχολείων, που ιδρύθηκε µε τη σύσταση ή τη διδασκαλία ή την προτροπή του Αγίου.
Ο Άγιος Κοσµάς τον τελευταίο χρόνο της ζωής του ανάπτυξε µια απίστευτη δραστηριότητα και
ο αριθµός των Σχολείων του οπωσδήποτε ανέβηκε, µέσα στους έξι περίπου
___________________
1. «Είναι πειστικώτατος εις τας οµιλίας του και ως εκ τούτου κατώρθωνε να προσελκύη πάντοτε ολόγυρά
του πολλάς χιλιάδας ατόµων», γράφει ο Γενικός Προβλεπτής των Βενετών Giacomo Nani προς τον
Πρίγκηπα της Βενετίας στην αναφορά του στις 19 Μαίου 1779 (ν. η.) Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία
κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 11, επίσης Α. Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό. π. σελ 112.
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Στις περιοδείες του τον ακολουθούσαν πλήθη, «υπελόγισα ότι ήσαν τουλάχιστον 6000 τα άτοµα της
ακολουθίας του» και «ο αριθµός των ατόµων, τα οποία πανταχόθεν συρρέουν, ίνα τον ίδουν, είναι
κατάπληκτικός, ως επίσης και ο αριθµός των ακολουθούντων αυτόν εις την περιοδείαν ανά τας διαφόρους
κοινότητας», αναφέρει ο κατάσκοπος Μαµωνάς, Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, ό. π. σελ.
10, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 221. Κατά τον Σέργιο Μακραίο
«συνέτρεχε πλήθος εκ των πόλεων και χωρίων όπου αν η και επηκολούθουν αυτώ», Κ. Ν. Σάθας,
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό. π. τόµος Γ΄, σελ. 276.
2. Ζ. Μολοττός, Λεξικό Αγίων Πάντων, ό. π. σελ. 624.

µήνες από τις 2 Μαρτίου, που έγραψε την Επιστολή στον αδελφό του Χρύσανθο, έως τις 24
Αυγούστου, που µαρτύρησε. Κατά τον Μυστακίδη, που έγραψε βιογραφία του Αγίου, ο αριθµός
των Σχολείων του ανέβηκε τα 2471. Ο Π. Βασιλείου γράφει ότι «ίδρυσε πάνω από 250 σχολεία»2. Ο
Παντελεήµων Ροδόπουλος µιλάει για «το µορφωτικό έργο του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, ο οποίος
ίδρυσε 230 περίπου σχολεία»3. Και ο βιογράφος του σηµειώνει: «Εκατέστησε σχολεία πανταχού...
τόσον Ελληνικά όσον και Κοινά, τόσον εις τας χώρας, όσον και εις τα χωρία...»4. Αυτό το
‘‘πανταχού’’ δεν είναι µόνο τοπικό επίρρηµα, δείχνει τον τόπο, αλλά και τον µεγάλο αριθµό
συγχρόνως των Σχολείων, που «εκατέστησε» ο Άγιος, που ο αριθµός τους δεν θα γίνει ποτέ
γνωστός. Ίσως, αναφερόµενος στο µεγάλο αριθµό των Σχολείων που ξεφύτρωναν στο πέρασµά του,
ο Άγιος γράφει στον αδελφό του Χρύσανθο «τα κατ’ εµέ δε και περί εµέ φαίνονται πολλά και
απίστευτα εις τους πολλούς και µήτε εγώ δύναµαι να τα καταλάβω». Γιατί πραγµατικά, αυτό το έργο
µπορεί να επιτελεστεί µόνο «του Κυρίου συνεργούντος». Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ασθενή και
αδύναµο, «η γαρ δύναµίς µου εν ασθενεία τελειούται».
Λίγο µετά το µαρτυρικό θάνατο του Αγίου, όχι µόνο στις περιοχές που δίδαξε, αλλά «εις όλας
σχεδόν τας πόλεις και χώρας της Ελλάδος ευρίσκονται δύο σχολεία, το µεν κοινόν, το δε ελληνικόν
λεγόµενα», όπως γράφει ο ‘‘Λόγιος Ερµής’’ της εποχής εκείνης5. Σηµαντικές είναι οι µαρτυρίες στα
τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα για τον πολλαπλασιασµό των Σχολείων στον ελλαδικό
χώρο. Άγγλος περιηγητής αναφέρει πως, και το τελευταίο χωριουδάκι έχει το Σχολείο του, και ο
Κορδικάς στα 1808 γράφει: «Από τη Βλαχία και τη Μολδαβία ως την Αίγυπτο και από την Σµύρνην
ως την Κέρκυρα, δεν υπάρχει πόλι, δεν υπάρχει νησί, όπου δεν θα βρήτε ένα δηµόσιο Σχολείο για
δωρεάν παιδεία µε δαπάνες της κοινότητος»6. Στα 1806 εκδίδεται η ‘‘Ελληνική Νοµαρχία’’, Ανωνύ
___________________
1. Β. Μυστακίδης, Περί του Αγίου Κοσµά, σελ. 9. Τον ίδιο αριθµό σχολείων αναφέρει και ο Λ.
Καταφυγιώτης στο «Εθνοµάρτυρες κληρικοί και ο Πάτερ Κοσµάς», Καρδίτσα 1940, σελ. 129, που
αντέγραψε µάλλον τον Μυστακίδη.
2. Π. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, Αθήνα 1957, σελ. 111.
3. Παντελεήµων Ροδόπουλος, Ορθοδοξία και Ρωµηοσύνη, άρθρο στο ‘‘Ορθοδοξία - Ελληνισµός. Πορεία
στην Τρίτη χιλιετία’’, εκδ. Ι. Μ. Κουτλουµουσίου, Άγιο Όρος 1995, Α΄, τόµος, σελ. 87.
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4. Σάπ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 18, επίσης Νικ. Αγιορείτης,
Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 735.
5. Άλκης Αγγέλου, Η Εκπαίδευση, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. Εταιρεία
Ιστορικών εκδόσεων, Αθήνα 1974, τόµος ΙΑ΄ , σελ. 319 και 820.
6. ∆. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς, περ. Ελληνικός Αστήρ, τόµος 2ος (1985), σελ. 315.

µου του Έλληνος. Ο συγγραφέας της µε ενθουσιασµό κάνει τη σύγκριση και αναφέρει την
αλµατώδη ανάπτυξη της ελληνικής Παιδείας µέσα σε λίγα χρόνια. «Ω, πόση διαφορά ευρίσκεται εις
την Ελλάδα από δέκα χρόνους έως την σήµερον! Μεγάλη, ω αδελφοί µου, µεγαλοτάτη και καθ’
εκάστην προς το κρείττον φέρεται... δεν ευρίσκεται πόλις την σήµερον όπου να µην έχη δύο και τρία
σχολεία. Τα σχολεία δεν είναι πλέον έρηµα ως και πρότερον, αλλά το καθ’ εν περιέχει πενήντα και
εκατόν µαθητάς οίτινες, αφού ανέγνωσαν τον ηδύτατον Ξενοφώντα, τον νουνεχή Πλούταρχον και
τους λοιπούς ιστορικούς φιλοσόφους των προγόνων µας, εγνώρισαν τον βόρβορον της Τυραννίας
και κλαίουσι πικρώς δια την δυστυχίαν της Πατρίδος µας. ∆εν προφέρουσι πλέον το όνοµα της
Ελευθερίας µε φόβον µήπως και τους ακούσωσιν οι προεστοί ή οι αρχιερείς και τους κηρύξουσιν
αθέους, αλλά το προφέρουσι µε εκείνο το θάρρος, οπού οι δούλοι δεν ηµπορούν να έχωσι...»1. Ο
Ανώνυµος συγγραφέας της ‘‘Νοµαρχίας’’ δεν αναφέρει πουθενά το όνοµα του Πατροκοσµά, που
είναι από τους κύριους συντελεστές αυτής της αλλαγής, ενώ θαυµάζει το Ρήγα και το έργο του. Ο
σηµερινός όµως µελετητής της ιστορικής αυτής περιόδου, έχοντας όλες τις πηγές για την ξεχωριστή
αυτή περίοδο του Ελληνισµού και κρίνοντας αντικειµενικά, δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει την
τεράστια ώθηση, που έδωσε στο θέµα της Παιδείας ο ∆ιδάχος της σκλαβιάς, ο Πατροκοσµάς.
Αγωνίστηκε για την ίδρυση δηµόσιων Σχολείων και για δωρεάν Παιδεία, φαινόµενα µοναδικά για
την εποχή και πρωτοποριακά, µε τη βοήθεια µόνο της υπόδουλης ελληνικής κοινότητας, πολύ πριν
τα ελεύθερα και οργανωµένα κράτη της Ευρώπης, µε τα πλούτη και τις ανεξάντλητες δυνατότητες
και τους πολλούς σοφούς τα πραγµατοποιήσουν.
Τα Σχολεία του Πατροκοσµά, βέβαια, δεν ήταν πολυτελή κτίρια, δεν είχαν τα εποπτικά µέσα και
τις ανέσεις των σηµερινών εκπαιδευτηρίων, στεγάζονταν στους απλούς και ταπεινούς χώρους του
νάρθηκα ή του περιβόλου κάποιας εκκλησίας ή ενός µοναστηριού. Ήταν όµως Σχολεία, που
γαλούχησαν τους αγωνιστές της Ελευθερίας, Σχολεία που έθρεψαν το πνεύµα και την ψυχή, Σχολεία
που σµίλεψαν το ήθος και τις αξίες των γενεών που πάλεψαν και δηµιούργησαν το Εικοσιένα.
Χρησιµοποιούσαν ως διδακτικά, τα εκκλησιαστικά βιβλία, τον Απόστολο, το Ψαλτήρι, την
Οκτώηχο, το Τριώδιο, τα Συναξάρια, όπως και τα άλλα Σχολεία της Τουρκοκρατίας, που όµως
ασκούσαν βαθύτατη επίδραση και δηµιουργούσαν βιώµατα και πυρπολούσαν τις ψυχές. «Η άµυνα
του Γένους δεν πραγµατοποιήθηκε µόνο µε την εγκύκλια µάθηση µέσα στα κρυφά σχολεία ή µε τη
θεµελιωµένη σε στέρεες ψυχολογικές και διδακτικές βάσεις πανεπιστηµιακή αγωγή στις
___________________
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1. Ανωνύµου του Έλληνος, Ελληνική Νοµαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας, εκδ. Βιβλιοεκδοτική, γ΄ έκδ.
Αθήνα 1957, σελ. 207 και 209.

πολλές Σχολές που λειτουργούσαν µε διδασκάλους κληρικούς στο µεγαλύτερο µέρος τους, αλλά
συντελέστηκε αυτενεργά και αυθόρµητα µε την ανάγνωση των λειτουργικών βιβλίων ακόµα και µε
την ανάγνωση των Συναξαρίων µέσα από τα ‘‘Μηναία’’ της εκκλησίας»1. Βιβλία, που δεν ήταν
φορτισµένα µόνο µε βαθύ πνευµατικό περιεχόµενο, αλλά δονούσαν συνάµα τις ψυχές µε τις
φιλελεύθερες, εθνικές και επαναστατικές τους ιδέες. Ο καθηγητής ∆. Λουκάτος «πατριωτικά
τραγούδια της σκλαβιάς» αποκαλεί τα τροπάρια, που συνήθιζαν να σκλαβωµένα ελληνόπουλα να
διαβάζουν, να αναλύουν, να τραγουδούν. «Από την υµνογραφία ιδιαίτερα, τα τροπάρια και οι ύµνοι,
που είναι πολλοί και επαναλαµβάνονται, και ο λαός µπορεί να συµµετέχη ελεύθερα στην ψαλτική
τους, ήταν φυσικό να γίνουν εύκολα κτήµα του και έτσι να αποτελέσουν παρακαταθήκη µουσικής
και ‘‘καλλιτεχνικής’’ µορφώσεως για τους ολιγαρκείς υποδούλους προγόνους µας»2.
Στις ∆ιδαχές του Αγίου βλέπουµε τις προτροπές του να ψάλλουν εκκλησιαστικές ακολουθίες,
τον Εσπερινό, την Παράκληση της Παναγίας, «µας ηξίωσε και απόψε και τον εδοξάσαµε και
ετιµήσαµε και την ∆έσποινά µας την Θεοτόκον»3, «να συµµαζωχθήτε εις τες οκτώ ώρες να
διαβάσωµεν τον εσπερινόν µας, να ειπούµεν και µίαν παράκλησιν, να βάλωµεν την ∆έσποινά µας
την Θεοτόκον µεσίτριαν να µεσιτεύση εις τον Χριστόν»4. Σε άλλη ∆ιδαχή αναφέρει την πνευµατική
ωφέλεια του ανθρώπου, που ψάλλει τους Χαιρετισµούς της Παναγίας, «είχε ευλάβειαν µεγάλην εις
την ∆έσποιναν την Θεοτόκον και κάθε αυγή και βράδυ έλεγε τους Χαιρετισµούς της Παναγίας, το
Άγγελος πρωτοστάτης»5. Και πολλές φορές κλείνει τη ∆ιδαχή του µε ένα ψαλτικό, όπως το
Απολυτίκιο του προφήτη Ηλία το «ο Ένσαρκος Άγγελος»6. Μέρος της διδακτέας ύλης των Σχολείων
του Πατροκοσµά ήταν και η πλούσια υµνογραφία της Εκκλησίας µας.
Η συµβολή του Αγίου Κοσµά στην Παιδεία του υποδούλου Έθνους και στην εθνική
Παλιγγενεσία, ήταν τεράστια. Ο Άγγλος ιστορικός Φίνλεϋ, στην ‘‘Ιστορία της Ελληνικής
Επαναστάσεως’’ γράφει: «Κήρυκας της ελευθερίας για τους Έλληνες ήταν η παιδεία» και σε άλλο
σηµείο κάνει µια πολύ σηµαντική διαπίστωση, που δικαιώνει το έργο και την προσφορά του
Πατροκοσµά: «Στα χρόνια της οθωµανικής κατακτήσεως το µορφωτι-___________________
1. Χρ. Τζούλης, Ηρωικός κόσµος, Ορθοδοξία, Αθήνα 1966, σελ. 87.
2. ∆. Λουκάτος, Εθνική Περισσυλογή, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π. τόµος Ι΄ , σελ. 448.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Γ΄, σελ. 222.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 206.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 284.
6. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές και βιογραφία, ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 289.

κό επίπεδο των Ελλήνων ήταν υψηλότερο απ’ ό,τι πιστεύεται γενικά... Η στάθµη του µορφωτικού
επιπέδου µας δίνει το κλειδί για να εξηγήσουµε την αποτυχία των ιεραποστόλων, που έστειλε η
Ευρώπη και η Αµερική για να διαπαιδαγωγήσουν θρησκευτικά τους Έλληνες. Οι ιεραπόστολοι
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αυτοί είχαν κατώτερη θεολογική κατάρτιση από πολλούς Έλληνες κληρικούς, ενώ στις κλασσικές
γνώσεις τους ξεπερνούσαν πολλοί λαϊκοί δάσκαλοι»1. Ο Ανώνυµος της ‘‘Ελληνικής Νοµαρχίας’’
προτρέπει τους ιερείς να βοηθήσουν το Γένος2. Αυτό σηµαίνει ότι αναγνώριζε την παιδεία και
µόρφωσή τους. Ο Άγιος Κοσµάς διαφώτισε µε τις ∆ιδαχές του τους Έλληνες, τους δίδαξε την
Ορθοδοξία, και µε τα Σχολεία του συνετέλεσε στην άνοδο της στάθµης του µορφωτικού επιπέδου
των Ελλήνων, ώστε να αντιστέκονται στους ‘‘ιεραποστόλους’’ της ∆ύσης.
Για την προσφορά του Αγίου στο χώρο της Ηπείρου, γράφει ο ∆ηµ. Ευαγγελίδης, έφορος
Αρχαιοτήτων, στο έργο του ‘‘Η Βόρειος Ήπειρος’’, το 1919: «Μεγάλην ώθησιν εις την παιδείαν εν
Ηπείρω έδωκεν ο µοναχός Κοσµάς, όστις καταγόµενος εξ Αιτωλίας περιήλθε πολλάς χώρας της
Ευρωπαϊκής Τουρκίας και µάλιστα την Ήπειρον επί είκοσι περίπου έτη κηρύσσων τον λόγον του
Θεού. Παρηγορών δε το δουλεύον έθνος προέτρεπε τους κατοίκους, όπως δια της παιδείας
εµψυχώνωσι το θρησκευτικόν αίσθηµα και εγκαρτερώσιν εν ταις περιπετείαις, τας οποίας διήρχετο
το έθνος. Έχων ικανήν µόρφωσιν... τα µέγιστα επέδρασε πανταχού. Ως λέγει ο ίδιος εν επιστολή
προς τον αδελφόν του ολίγον προ του µαρτυρικού θανάτου του, διέτρεξε τριάκοντα επαρχίας και
ίδρυσε τριάκοντα ( ; ) ανώτερα ελληνικά σχολεία και διακόσια κατώτερα. Η εν Ηπείρω δράσις του
ιεροµάρτυρος Κοσµά είναι παροιµιώδης, έχει δε τοσούτον συνδεθή το όνοµα αυτού µετά της
παιδείας και της εθνικής εν γένει εργασίας, ώστε θεωρείται ως θεµελιωτής των σχολείων και ο
κυριώτερος παράγων της αναγεννήσεως των γραµµάτων εν αυτή»3.
Ο Κ. Φαλτάϊτς έγραψε στα 1929: «Το πέρασµα του Αγίου Κοσµά από χωριού σε χω___________________
1. Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, ό. π. τόµ. Α΄, σελ. 27 - 28.
2. «Εσείς δε, ω ευλαβέστατοι ιερείς, οπού και το πολύτιµον φόρεµα της διδασκαλίας έχετε, και εις τα
σχολεία τους νέους διδάσκετε, µην αµελήσητε και δια φωνής και δια γραµµάτων, από το να ανοίξητε τους
οφθαλµούς των Ελλήνων. Ναι, σεβάσµιοι πατέρες, µην απελπισθήτε δια την σωτηρίαν της Ελλάδος. Ο
καιρός ήγγικεν, και η Ελλάς ζητεί από το ιερατείον την αρχήν της ελευθερώσεώς της. Προετοιµάσατε τας
ψυχάς των χριστιανών εις το να αναστηθώσι από τον βόρβορον της δουλείας, δια να δοξασθήτε και εν τη
Ελλάδι και εν τω ουρανώ». Ανωνύµου του Έλληνος, Ελληνική Νοµαρχία, ό. π. σελ. 182.
3. ∆ηµ. Ευαγγελίδης, Η Βόρειος Ήπειρος, εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίµων βιβλίων, Αθήνα 1919,
σελ. 91.

ριό, η διδασκαλία του, το κήρυγµά του, το άνοιγµα από αυτόν υπερδιακοσίων σχολείων, η
γενικωτέρα εθνική δράσις του συνετέλεσαν ασφαλώς περισσότερον από παν άλλο εις την αφύπνισιν
του Ελληνισµού, εις την σύστασιν εν συνεχεία της Φιλικής Εταιρείας, εις την εθνικήν µας τέλος
επανάστασιν και αποκατάστασιν»1. Κατά τον ίδιο, «ο Άγιος Κοσµάς αποτελεί την µεγαλυτέραν
ελληνικήν φυσιογνωµίαν από της εποχής της πτώσεως της Κωνσταντινοπόλεως µέχρι σήµερον».
Και ο Ν. Τωµαδάκης, αποτιµώντας το έργο του µεγάλου ∆ιδάχου, διαπιστώνει: «Αυτός... επηρέασεν
όσον ουδέν σχολείον, ουδείς ρήτωρ, ουδείς εκκλησιαστικός, ουδέν έντυπον του αιώνος του, πλην
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του ισοµάρτυρός του Ρήγα του Βελεστινλή, τας ευρείας αγροτικάς µάζας, συνεκράτησε δε τους
απλούς ανθρώπους εις την Ορθοδοξίαν, την Ελληνικήν Ορθοδοξίαν, εις την οποίαν έδωκεν βάθος
και περιεχόµενον»2.
Ήταν ο δάσκαλος της ζωής, όλου του λαού, ο ∆ιδάχος του Γένους, µε καριοφίλι το λόγο του, τη
∆ιδαχή, µε τις µεγάλες επιδιώξεις για το φωτισµό του σταυρωµένου Γένους, µε τους υψηλούς
στόχους για την αναγέννηση της Παιδείας, την οµιλία της ελληνικής γλώσσας, τη διαφύλαξη της
Ορθοδοξίας, για να µπορέσει το Έθνος να πιστέψει στον εαυτό του, να σταθεί γερά στα πόδια του,
να µεγαλουργήσει και να ελευθερωθεί.
Τελειώνει την

περίφηµη Επιστολή στον αδελφό του Χρύσανθο, γράφοντας τον επίλογο

ολόκληρης της ζωής του:
«∆έκα χιλιάδες Χριστιανοί µε αγαπώσι και ένας µε µισεί.
Χίλιοι Τούρκοι µε αγαπώσι και ένας όχι τόσον.
Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν µου και ένας όχι»
Οι χριστιανοί, οι απλοί του λαού και του µόχθου άνθρωποι, τον αγαπούσαν και τον λάτρευαν,
γιατί στο πρόσωπό του βρήκαν τον οδηγό, τον πατέρα, το δάσκαλο. Ανάµεσά τους και µερικοί που
τον µίσησαν, κοτζαµπάσηδες, ανώτεροι κληρικοί, άνθρωποι µικροί, του συµφέροντος, που ήθελαν
τους Έλληνες αµόρφωτους, αµαθείς, άξεστους για να τους εκµεταλλεύονται. Οι Τούρκοι
κατακτητές, στο σύνολό τους τον εκτίµησαν, τον αγάπησαν, τον βοήθησαν, του συµπαραστάθηκαν.
Οι Εβραίοι τον µίσησαν θανάσιµα, µέχρι που κατάφεραν να τον οδηγήσουν στο µαρτύριο. Το
µαρτύριο που σφράγισε τα λόγια του, τις συστάσεις του, τις ∆ιδαχές του, µια ζωή ακούραστη, αγία,
ζωή αυτοπροσφοράς και θυσίας. Η διδασκαλία του υπήρξε ό,τι καλύτερο χρειαζόταν ο σκλάβος
Ελληνισµός στο θρη__________________
1. Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού λαού, έκδ. Πανηπειρωτική Ένωσις Έφεδρων
Αξιωµατικών, τύποις ∆ελή, Αθήναι 1929, σελ. 6.
2. Ν. Β. Τωµαδάκης, Εορταστικοί Λόγοι, ό.π. σελ. 82.

σκευτικό, κοινωνικό και εθνικό πεδίο. Υπήρξε η πιο ριζοσπαστική και επαναστατική για την εποχή
του, που τον ύψωσε σε εθναπόστολο, αναγεννητή και κύριο συντελεστή του Εικοσιένα. Γιατί η
Παιδεία του Γένους, για την οποία αγωνίστηκε και θυσιάστηκε ο µεγάλος ∆ιδάχος, ξύπνησε τις
κοιµισµένες συνειδήσεις και όπλισε το χέρι των υποδούλων για τον ξεσηκωµό. Τόση ήταν η πίστη
του λαού στη θαυµατουργική δύναµη του Αγίου, που η επανάσταση, σε πολλά µέρη της
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς, κηρύχτηκε µε το περίφηµο δίστιχο στα χείλη:
«Βοήθα µας, Άγιε Γιώργη και συ Άγιε Κοσµά
να πάρουµε την Πόλι και την Αγιά Σοφιά».
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΓΛΩΣΣΑ
«Μήγαρις έχω άλλο στο νου µου πάρεξ
ελευθερία και γλώσσα»
{∆. ΣΟΛΩΜΟΣ}
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

3.1. Η
3.1.1.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΘΕΜΑ

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ)

Η

άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους και το τέλος της Βυζαντινής

αυτοκρατορίας δεν άλλαξε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιµοποιούνταν η ελληνική

γλώσσα. Υπήρχε και πριν την άλωση ο επίσηµος γραπτός λόγος - η λόγια παράδοση - και η
δηµοτική παράδοση, που την εκπροσωπούσαν κείµενα, ιδίως ποιητικά, γραµµένα στη λαϊκή
γλώσσα, τη γλώσσα του λαού. Ο νεώτερος Ελληνισµός συνέχισε τη διγλωσσία των βυζαντινών, την
αντίθεση δηλαδή ανάµεσα στην αρχαΐζουσα γραπτή γλώσσα των λογίων, της Παιδείας και της
επίσηµης Εκκλησίας και στην οµιλούµενη γλώσσα του λαού, που ήταν συνέχεια της Κοινής. Η µία
γλώσσα ψεύτικη, κατασκευασµένη, χρησιµοποιούνταν από ένα µικρό κύκλο λογίων, και η άλλη
ζωντανή, ζεστή, διαµορφωνόταν αβίαστα στα χείλη του λαού.
Η συνείδηση της γλώσσας είναι µια βαριά κληρονοµιά για ένα λαό. Και η γλώσσα του, όποια κι
αν είναι, πρωτόγονη ή µειωµένης σηµασίας πολιτιστικά, έχει µια µοναδικότητα και αποτελεί ένα
θησαυρό. Ιδιαίτερα η ελληνική γλώσσα, µε την πλούσια προσφορά της στην παγκόσµια Ιστορία και
Λογοτεχνία, ήταν το «κυριότερο σωσίβιο που έσωσε τον ελληνισµό µέσα από τις καταιγίδες της
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ιστορίας» . Γι’ αυτό έπρεπε η γλώσσα αυτή να διαφυλαχθεί. Η διγλωσσία κούραζε, δηµιουργούσε
1

προβλήµατα, και η χρήση της αρχαΐζουσας, άφηνε το λαό αφενός µεν έξω από τη µόρφωση,
αφετέρου δε εκτεθειµένο στις ποικίλες προκλήσεις της ξένης προπαγάνδας.
Την ευθύνη για την Παιδεία, όλα τα χρόνια της σκλαβιάς, την είχε η Εκκλησία. Ο δάσκαλος
ήταν και παπάς ή καλόγερος. Ο λόγιος ήταν ταυτόχρονα και ∆εσπότης. Εκκλησία, Παιδεία και
Λογοτεχνία υπηρετούνται από τους ίδιους ρασοφόρους λειτουργούς. Ακόµη και οι κοσµικοί λόγιοι,
µόνο µέσω της Εκκλησίας µπορούσαν να αναδειχτούν2. ___________________
1. Αριστοτέλης Νικολαϊδης, Ο τρόπος της γλώσσας και άλλες εγγραφές, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ι.
Κολλάρου & Σίας Α.Ε. Αθήνα 1987, σελ. 41.
2. Μιχαήλ Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 1, εκδόσεις Έργων Περάνθη, Αθήνα ΧΧ, σελ. 18.

Την περίοδο αυτή, εκείνο που χαρακτηρίζει την Εκκλησία είναι η τόλµη, η προοδευτικότητα, η
πρωτοβουλία, ο εκσυγχρονισµός σ’ όλα τα θέµατα και σε όλους τους τοµείς της µάθησης,
οπωσδήποτε και στη γλώσσα. «Κατά κανόνα τα συγγράµµατα των Ελλήνων διανοητών και
επιστηµόνων, που έζησαν στους χρόνους της Τουρκοκρατίας, και που προέρχονταν από κληρικούς
και γενικά από ανθρώπους, που τους έθρεψε η Ορθοδοξία, οργάνωσαν την άµυνα του Ελληνισµού
εναντίον των σκοτεινών δυνάµεων των Τούρκων, που απεργάζονταν τον αφελληνισµό. Πέρα από τις
γλωσσικές ακροβασίες ορισµένων φανατισµένων της καθαρεύουσας, έχουµε ολόκληρη συστάδα
συγγραφέων στην εποχή της Τουρκοκρατίας, που ή έφτασαν και ανέβασαν τη δηµοτική µας γλώσσα
ή αδιαφόρησαν για τα χαρακώµατα που οικοδοµούσε η καθαρεύουσα και είπαν τη σκέψη τους απλά
και γόνιµα»1.
Αν σκύψουµε και µελετήσουµε µε προσοχή το γλωσσικό θέµα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
και τη θέση της Εκκλησίας σ’ αυτό, όπως και τη συγγραφική παραγωγή των λογίων της εποχής, ως
επί το πλείστον κληρικών, ή ανθρώπων που επηρεαζόταν άµεσα από την Εκκλησία, θα δούµε, ότι
είναι εσφαλµένη η εντύπωση ότι η Εκκλησία ήταν το προπύργιο της αρχαΐζουσας, και
καθαρεύουσας αργότερα, ή ότι ήταν πάντοτε ο εκκλησιαστικός χώρος, ένας χώρος αντίδρασης και
καταπολέµησης της γλώσσας της απλής, του λαού. Υπήρξαν, βέβαια, πολλές οι αντιδράσεις κατά
καιρούς και σκληρή η γραµµή πολλών εκπροσώπων της Εκκλησίας, µε συνέπεια να της
καταλογίζουν ότι ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας στο γλωσσικό ζήτηµα. Όµως υπάρχει και η
άλλη πλευρά, που πρέπει να εξετάσουµε.
Ας δούµε πρώτα τους χώρους, που η γλώσσα της Εκκλησίας λειτουργεί µε το δικό της µοναδικό
τρόπο και που η εξέλιξη της γλώσσας την έβρισκε πάντα αντίθετη. Οι χώροι αυτοί είναι δύο. Ο
χώρος των Γραφών και ο χώρος της Λατρείας. «Ο εκκλησιαστικός χώρος όχι µόνο καταφάσκει και
συντηρεί την ελληνική γλώσσα, µέσω των ανεπανάληπτων λειτουργικών κειµένων, αλλά και
ακουστικά µεταδίδει τον έλληνα λόγο, ως ζωντανή εµπειρία και όχι ως κάτι νεκρό και παρωχηµένο,
όπως συµβαίνει µε την µόνο µέσω των κειµένων επαφή µαζί του»2. Στο χώρο των κειµένων των
Γραφών, όπως αναφέρει και ο Χ. Γιανναράς, η µεταγλώττιση της Αγίας Γραφής έχει δύο κίνητρα.
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Το πρώτο, είναι η πρό- κληση που δηµιουργούν τα ποιητικά κείµενα των Γραφών σε ένα ποιητή.
Πολλές τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει από ποιητές, µε την ευρύτερη σηµασία του όρου, όπως τον
Κόν- ___________________
1. Χρήστος Τζούλης, Ηρωικός κόσµος, Ορθοδοξία, τυπ. Ν. Μάγγου, Αθήνα 1966, σελ. 86.
2. Γεώργιος Μεταλληνός, Η χρήση του ‘Έλληνος Λόγου’’ στην Εκκλησία, περιοδ. Νέµεσις, εκδ. Αδράστεια
Εκδοτική Α.Ε. Οκτώβριος 1999, σελ. 95.

τογλου, το Σεφέρη, τον Άγγελο Βλάχο, τον Αλέξανδρο Πάλλη και πολλούς άλλους, που
επεχείρησαν το µεταγλωττισµό κειµένων ποιητικών της Παλαιάς ή Καινής ∆ιαθήκης1. Το δεύτερο
κίνητρο, αναφέρεται στις ∆υτικές παροτρύνσεις και προσπάθειες, ιδίως στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, να µεταγλωττίσουν τη Γραφή στην καθηµερινή γλώσσα, για να γίνεται κατανοητή
από το λαό.
Η Εκκλησία, αφενός δέχτηκε κάποιες µεταφράσεις των Ιερών Κειµένων, όπως θα δούµε πιο
κάτω, αφετέρου ήταν πάντα αντίθετη στον µεταγλωττισµό και στη χρήση των µεταγλωττισµένων
κειµένων από την ίδια την Εκκλησία, για λειτουργικές ανάγκες. Η θέση της αυτή έχει βασικά
επιχειρήµατα. Υπάρχει κίνδυνος παρερµηνείας του κειµένου σε νοηµατικές αποχρώσεις, αφού
πρόκειται για κείµενα δύσκολα και ποιητικά, τα περισσότερα, και το πιο σηµαντικό, υπάρχει
κίνδυνος «να αυτονοµηθεί το κείµενο από τη µήτρα που το γέννησε»2. Η Ορθόδοξη Ανατολική
Παράδοση δεν βλέπει τα Ιερά Κείµενα ως ιδεολογική πηγή του Χριστιανισµού, όπως η ∆υτική, αλλά
ως καταγραφή της εµπειρίας της Εκκλησίας3.
Και µην ξεχνάµε κάτι πολύ σηµαντικό. Η γλώσσα της Γραφής είναι η Κοινή Ελληνική. Σ’ αυτή
είναι γραµµένα όλα τα Ευαγγέλια, οι Επιστολές των Αποστόλων, οι Πράξεις, η Αποκάλυψη. Σ’ αυτή
µεταφράστηκε επίσηµα από τους ‘‘εβδοµήκοντα’’ η Παλαιά ∆ιαθήκη. Αυτή χρησιµοποιούσαν επί
αιώνες οι χριστιανοί οποιασδήποτε εθνικότητας και γλώσσας, µένοντας πιστοί στη γλώσσα, που
γράφτηκαν τα Ιερά Κείµενα. Και όταν η ελληνική γλώσσα των Γραφών άρχισε να µη γίνεται
κατανοητή από πολλούς λαούς, οι δύο µεγάλοι Έλληνες ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος,
‘‘τόλµησαν’’ να µεταφράσουν ___________________
1. Ποιητικές αποδόσεις και µεταφράσεις κειµένων της Αγίας Γραφής έκαναν: Ο Γ. Σεφέρης Άσµα
Ασµάτων, εκδ. Ίκαρος, έκδ. γ΄, Αθήνα 1979 και Αποκάλυψη του Ιωάννη, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1985, ο
Ανδρέας Κάλβος, Οι Ψαλµοί του ∆αβίδ, α΄ έκδοση Λονδίνο 1820, ο Γιωσέφ Ελιγιά Άσµα Ασµάτων Ψαλµοί, ποίηση - επιµέλεια Γ. Ζωγραφάκης, εκδ. ∆ωδώνη β΄, Αθήνα 1981, Ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου
Θρήνοι Ιερεµίου, ποιητική απόδοσις, Αθήναι 1877 και πολλοί άλλοι.
2. Χρήστος Γιανναράς, Η Νεοελληνική στην Εκκλησία, οµιλία, Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας 7, Προβλήµατα
Μεταγλωττισµού στη Νεοελληνική Γλώσσα, έκδ. Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού & Γενικής
Παιδείας, Αθήνα 1977, σελ. 102.
3. Η εµπειρία και το «πιστεύω» της Εκκλησίας φαίνεται στα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη: «ο ακηκόαµεν,
ο εωράκαµεν τοις οφθαλµοίς ηµών, ο εθεασάµεθα και αι χείρες ηµών εψηλάφησαν, περί του λόγου της
ζωής». Ιωάννου Α΄ Επιστολή, Κ. ∆ιαθήκη, έκδ. 15η, εκδ. οίκος «Σωτήρ», Αθήνα 1972, σελ. 971.
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στη σλαβική τα Ιερά Κείµενα, για να τα καταλαβαίνουν οι Σλάβοι πιστοί, και να δείξουν το
Ορθόδοξο ανθρωπιστικό πνεύµα, που είναι «δηµοκρατικό και φιλελεύθερο και σέβεται την
οντότητα ατόµων και εθνών», όπως λέει ο Dvornik.
Ένας άλλος χώρος, που η Εκκλησία µένει πιστή στη γλώσσα, είναι ο χώρος της Λατρείας. «Η
γλώσσα της Λατρείας είναι φορτισµένη µ’ ένα βιωµατικό περιεχόµενο, µ’ ένα περιεχόµενο
εµπειρίας αιώνων λατρείας. Ταυτόχρονα δεν µπορεί να χωριστεί η γλώσσα της λατρείας από την
πράξη της λατρείας, η οποία πράξη συγκεφαλαιώνει ένα ολόκληρο πολιτιστικό γεγονός. Κάθε
λειτουργική σύναξη της Εκκλησίας είναι ένα πανηγύρι. ∆εν µπορείς να χωρίσεις σ’ ένα πανηγύρι τα
νοήµατα, να τα παρακολουθήσεις χώρια απ’ αυτό που συµβαίνει»1. Τα κείµενα της χριστιανικής
λατρείας, γραµµένα στην Κοινή γλώσσα, τη γλώσσα την απλή των χρόνων που γράφτηκαν, έχουν
µέσα τους ένα δυναµισµό, µε συµπυκνωµένες τις ιδέες που εκφράζουν, και συγχρόνως ένα
τραγούδισµα, ένα ρυθµό, που δε µπορεί να αποδοθεί µε τίποτε στη ∆ηµοτική γλώσσα. «Η
εκκλησιαστική λατρεία είναι ο χώρος στον οποίο µόνιµα και αδιάσπαστα, επί 20 αιώνες,
προσφέρονται τα αυθεντικά ακούσµατα του έλληνος λόγου και µάλιστα σε έκταση και διάρκεια. Η
Εκκλησία, µε τη Θεολογία και λατρεία της, διακρατεί πανορθόδοξα τη µόνιµη παρουσία και
χρήση»2 της ελληνικής γλώσσας.
Σ’ αυτούς τους χώρους η Εκκλησία ήταν και είναι αντίθετη σε οποιοδήποτε µεταγλωττισµό και
µετάφραση. ∆ε συµβαίνει όµως το ίδιο σε άλλους χώρους, όπως είναι οι µεταφράσεις της Γραφής
σε απλή γλώσσα παράλληλα µε το Κείµενο, για χρήση των ολιγογράµµατων πιστών και των νέων,
ή για καλύτερη κατανόηση του Κειµένου και η διδασκαλία της Εκκλησίας, η Κατήχηση, το
κήρυγµα. Σ’ αυτό το σηµείο έχουν δηµιουργηθεί ψευδείς εντυπώσεις και έχει παρεξηγηθεί η
Εκκλησία. Ας δούµε λοιπόν τη θέση της, κατά τον καιρό της Τουρκοκρατίας, και τις προσπάθειες
που έκανε για να καταλαβαίνει ο απλός λαός τη διδασκαλία της.
Παρόλο που επίσηµη γλώσσα της Εκκλησίας, όπως και του κράτους και της λόγιας πνευµατικής
ζωής, ήταν η αρχαΐζουσα, πολλές φορές και από παλιά η επίσηµη Εκκλησία χρησιµοποίησε τη
γλώσσα του λαού, για να πλησιάσει τη λαϊκή συνείδηση. Από τον πρώτο ακόµη Πατριάρχη, το
Γεννάδιο Σχολάριο, έχουµε κείµενα που προσεγγίζουν τη λαϊκή γλώσσα, όταν ήταν ανάγκη να
διαφωτίσει και να κατηχήσει το λαό: «Επειδή ηρώ τησας µαθείν τι ήθελεν ο Θεός και εσαρκούτο,
άκουσον τον τρόπον: Θεός ουδεµίαν χρεί___________________
1. Χ. Γιανναράς, Η Νεοελληνική στην Εκκλησία, ό.π. σελ. 103.
2. Γεώργιος Μεταλληνός, Πρωτοπρ. Η χρήση του ‘Έλληνος Λόγου’’ στην Εκκλησία, περιοδ. Νέµεσις, ό. π.
Οκτώβριος 1999, σελ. 95.

αν είχε σαρκωθήναι, αλλ’ η ανθρωπότης εδέετο ιατρείας...»1.
Εξαίρεση στη γενική χρήση της αρχαΐζουσας ήταν, τόσο η προσφορά εκκλησιαστικών ανδρών
στη µετάφραση και µεταγλώττιση των Γραφών και των Πατερικών κειµένων, αλλά και στη
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συγγραφή βιβλίων σε απλή γλώσσα για τη βοήθεια του λαού, όσο και η συγκατάθεση της
Εκκλησίας και η προώθηση της εκκλησιαστικής ρητορικής σε απλοποιηµένη γλώσσα, κατανοητή
από το λαό. «Η χρήση της δηµώδους ελληνικής αποτελούσε µια από τις πιο εποικοδοµητικές όψεις
του θρησκευτικού ουµανισµού, µεταξύ των εκπροσώπων του οποίου συγκαταλέγονταν µερικοί από
τους πιο διακεκριµένους και µορφωµένους ορθόδοξους έλληνες κληρικούς»2.
Οι λόγοι, που έκαναν την Εκκλησία να καθιερώσει τη λαϊκή γλώσσα, ήταν αντιρρητικοί και
απολογητικοί αφενός, κατηχητικοί και θεολογικοί αφετέρου. Η ξένη προπαγάνδα των Τούρκων, των
Εβραίων, και ιδίως των ∆υτικών - Άγγλων, Γάλλων, Παπιστών, ∆ιαµαρτυροµένων, Ευαγγελικών για να πλησιάσουν και να προσηλυτίσουν τον απαίδευτο λαό, χρησιµοποιούσε πάντα τη δηµώδη
γλώσσα, για να γίνεται κατανοητή3. Το κήρυγµα όλων αυτών γινόταν «εις απλήν γλώσσαν, δια να
την γρυκώσιν ευκολώτερα οι απλοί, και δια να ξεκαθαρίζονται καθαριώτερα αι απορίαι»4, γράφει
ένας παπιστής, το 1658. «Η προαγωγή της χρήσεως της ζωντανής ελληνικής γλώσσας κατά τον 16ο
και τον 17ο αιώνα, ως συνέπεια του ανταγωνισµού στην Ανατολή µεταξύ των Ρωµαιοκαθολικών και
των προτεσταντικών φατριών της ∆υτικής Χριστιανοσύνης, ήταν ένα προοίµιο για µια καινούρια
εξέλιξη κατά τον 18ο αιώνα»5.

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία υποχρεώθηκε να µιµη-

___________________
1. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Ν. Ελλην. Λογοτεχνίας, έκδ. 8η Ίκαρος, Αθήνα 1987, σελ. 48 - 49.
2. Π. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, µετάφραση Στέλλας Νικολούδη, έκδ. Μορφωτικού
Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996, σελ. 62.
3. «Η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία προέβη σε συγκεκριµένες και επίπονες προσπάθειες για να µεταστρέψει
τους Ανατολικορθόδοξους χριστιανικούς λαούς στον ουνιτισµό» µε τη χρήση της δηµοτικής. «Όταν οι
Ιησουίτες έβαλαν σκοπό να προσηλυτίσουν τους Έλληνες Χριστιανούς δεν άργησαν να αντιληφθούν ότι
η χρήση της δηµοτικής θα τους έδινε τη δυνατότητα για ιεραποστολικό έργο. Έτσι οι Ιησουίτες
ιεραπόστολοι µάθαιναν στην ελληνορθόδοξη Χριστιανοσύνη τη δηµοτική, κήρυσσαν στη δηµοτική και
εξέδιδαν γραµµατικές στη δηµοτική». Arnold Tounbee, The Greeks and their Heritage, ( Οι Έλληνες και
οι κληρονοµιές τους), µετάφραση Νίκος Γιανναδάκης, εκδ. Μ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1992, σελ. 328 και
330.
4. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π. σελ. 49.
5. Arnold Tounbee, The Greeks and their Heritage, ( Οι Έλληνες και οι κληρονοµιές τους), µετάφραση
Νίκος Γιανναδάκης, ό. π. σελ. 330.

θεί την ξένη προπαγάνδα, για να σώσει το πλήρωµά της, χρησιµοποιώντας το κοινό ιδίωµα, κάθε
φορά που ήθελε να µιλήσει στο λαό και για το λαό. Κάτι παρόµοιο είχε γίνει και στη ∆ύση, όταν ο
Λούθηρος και οι Καλβινιστές χρησιµοποίησαν τη µητρική τους γλώσσα στη θέση των Λατινικών,
για να προφυλάξουν και να βοηθήσουν τους οπαδούς τους. Για αντιπροπαγανδιστικούς, λοιπόν,
λόγους το κήρυγµα, η διδαχή, η κατήχηση γινόταν σε απλή γλώσσα, για να κατανοεί ο αγράµµατος
ραγιάς το δόγµα και τη θεολογία της Ορθοδοξίας και να µην πέφτει εύκολα θύµα της ξένης
προπαγάνδας.
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Ένας άλλος σηµαντικός λόγος της χρήσεως της δηµοτικής από την Εκκλησία, ήταν «η
ανυπόφορα χτυπητή πια αντίθεση της καθιερωµένης αρχαϊκής µε την πραγµατική γλώσσα του
έθνους, που µένει αµόρφωτο και δε µπορεί να τη µεταχειριστεί ούτε να την καταλάβει»1. Το θέµα
αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα, κατώτερους στο βαθµό ιερωµένους, που έβλεπαν την ανάγκη του
κηρύγµατος και της παιδείας του λαού. Η επιρροή που ασκούσε η ζωντανή γλώσσα στις καρδιές και
στις σκέψεις του ελληνικού λαού ήταν έκδηλη. Γι’ αυτό θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη για τη
χρήση της δηµοτικής, που ήταν κατανοητή από το λαό. Το πρώτον έπρεπε ο λαός να µορφωθεί και
έπειτα να διαβάζει βιβλία γραµµένα σε απλό ιδίωµα, γιατί και τα απλά γραµµένα βιβλία ήταν
άχρηστα για το λαό, αφού δεν ήξερε να διαβάζει. Την απλή γλώσσα µεταχειρίζονταν οι ολίγων
γραµµάτων και όσοι απευθύνονταν σ’ αυτούς, καθώς και οι ξενόγλωσσοι ηγεµόνες και όσοι
αποτείνονταν στον ελληνικό λαό. Η Εκκλησία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των καιρών.
Θα ασχοληθούµε πρώτα µε τα έργα, που είτε συνέγραψαν λόγιοι της εποχής σε γλώσσα απλή,
είτε µετέφρασαν ή µεταγλώττισαν κείµενα των Γραφών, των Αρχαίων, των Πατέρων. Η
εκκλησιαστική ρητορική θα µας απασχολήσει στο επόµενο κεφάλαιο.
Από την άλωση της Πόλης και µετά, συναντάµε εκκλησιαστικούς άνδρες, που έγραψαν σε
δηµώδη γλώσσα ποιήµατα, χρονογραφίες, πεζά διάφορα, ως και Γραµµατικές της Νεοελληνικής,
παρόλο που η κύρια συγγραφή τους ήταν στην καθιερωµένη αρχαΐζουσα. Κατά τον 16ο αιώνα, ο
Γεώργιος Αιτωλός έγραψε σε λαϊκή γλώσσα ποιήµατα εγκωµιαστικά για σηµαντικά πρόσωπα της
εποχής του. Λόγιος, καλλιεργηµένος αρχαϊκά, «θεωρεί πως δεν είναι ούτε ανάξιο ούτε άσκοπο να
στιχουργήσει τους αρχαίους µύθους σε δηµοτική, σε µια γλώσσα δηλαδή που δε διδάσκεται στα
σχολεία, αλλά εξυπηρετεί µόνο άµεσα τις λαϊκές πνευµατικές ανάγκες»2. «Χρησιµοποιούν σκόπιµα
την δηµοτική γλώσσα και µορφολογία»3 οι λόγιοι εκκλησιαστικοί άνδρες της εποχής, Αρσένιος
Ελασσόνος, Ματ___________________
1. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική, Ιστορική Εισαγωγή, Αθήνα 1938, σελ. 323.
2. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ. 8η Ίκαρος, Αθήνα 1987, σελ. 54.
3. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π. σελ. 55.

θαίος Μυρέων, Σταυρινός, Γρηγόριος Παλαµήδης. Ο Μανουήλ Μαλαξός έγραψε το 1570,
Χρονογραφία σε απλή γλώσσα, το ‘‘Χρονικό των Τούρκων Σουλτάνων’’, που τον µιµήθηκε
αργότερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων Νεκτάριος, στα 1659 - 60, γράφοντας την ‘‘Επιτοµή της
Ιεροκοσµικής Ιστορίας’’, σε γλώσσα απλή, «δια να ακούεται από κάθε άνθρωπον Έλληνα»1.
Την ίδια εποχή ο Νικόλαος Σοφιανός έστρεψε όλο του το ενδιαφέρον στο ανέβασµα του
υποδούλου Γένους, µε κύριο µέσο τη λαϊκή γλώσσα, στην οποία θα έπρεπε να µεταφραστούν οι
Αρχαίοι. Ο ίδιος αρχίζει το µεταφραστικό έργο, από το ‘‘Περί παίδων αγωγής’’ του Πλουτάρχου,
που δυστυχώς δεν προχώρησε, λόγω του θανάτου του. Σύνταξε ‘‘Γραµµατική’’ της δηµοτικής, που
έµεινε ανέκδοτη ως τις µέρες µας. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι ο Σοφιανός δεν έβλεπε τη δηµοτική ως
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µια γλώσσα ανάγκης και προσωρινής σκοπιµότητας, αλλά ως µια αυτοτελή, επαρκή και ωραία
γλώσσα, µε χαρίσµατα ευφωνίας και γλαφυρότητας, µε όµορφες ολιγοσύλλαβες λέξεις, µια γλώσσα
που δεν διαφέρει από την αρχαία - της οποίας αποτελεί εξέλιξη - και που δεν είναι κατώτερη απ’ τις
ευρωπαϊκές. Οι επιστήµες, γράφει, δεν θάναι αλλοιώτικες, αν γραφτούν στη δηµοτική και
συµβουλεύει τους νέους να µη ντρέπονται να µιλάνε και να χρησιµοποιούν την εθνική τους λαλιά2.
Τα έργα των Αρχαίων και όλες οι επιστήµες να είναι «εις τέτοιαν γλώσσαν κοινήν όπου και οι
γυναίκες σχεδόν να την γρυκούν», γράφει στον επίλογο της ‘‘Γραµµατικής’’ του, και συµπληρώνει:
«Όλα τα θέλοµεν δώσει εις τούτην την χυδαίαν και κοινήν γλώσσαν»3.
Σύγχρονος του Σοφιανού, ο Κερκυραίος ιερωµένος Ιωαννίκιος Καρτάνος - επηρεασµένος
αρκετά από το Λουθηρανικό κίνηµα για τη µετάφραση και εκλαΐκευση των Γραφών, και γι’ αυτό
θεωρήθηκε αιρετικός και πολεµήθηκε ιδιαίτερα από τον Παχώµιο Ρουσσάνο - δηµοσίευσε στη
γλώσσα του λαού ‘‘Το Άνθος και Αναγκαίον’’ της Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης, µαζί και µερικούς
λόγους εκκλησιαστικούς: «...Εις κοινήν γλώτταν ως εβλέπετε δια να εγνωρίζη πάσα µικρός
άνθρωπος µέρος από την θείαν γραφήν τι λέγει. Και δια να καταλάβουν πάντες τόσον ναύται όσον
και χειροτέχναι και γυναίκες και παιδία. Και πάσα µικρός άνθρωπος, µόνον όπου να ηξεύρη να
διαβάζη...»4.
___________________
1. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π. σελ. 56.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 1, ό.π. σελ. 235.
3. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική, Ιστορική Εισαγωγή, ό.π. σελ. 324, επίσης Μ. Περάνθης
Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 1, ό.π. σελ. 237.
4. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική, Ιστορική Εισαγωγή, ό.π. σελ. 326, επίσης Μ. Περάνθης
Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 279, Κ. Θ. ∆ηµαράς Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π.
σελ 89 - 90.

Στο 17ο αιώνα, σηµαντικό ρόλο παίζει ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης. Συσταίνει σχολεία,
τυπογραφείο, εγκρίνει τη µετάφραση των Γραφών σε απλή γλώσσα, χρησιµοποιεί τη λαϊκή γλώσσα
για να διαφωτίσει το λαό. Όχι µόνο αυτός, αλλά και οι άλλοι λόγιοι του Πατριαρχείου δεν διστάζουν
να χρησιµοποιήσουν την απλή γλώσσα, προκειµένου να βοηθήσουν τον αγράµµατο λαό. Είναι η
αρχή του Θρησκευτικού Ουµανισµού. Κατά το Λούκαρη είναι δίκαιο τα ιερά βιβλία να
µεταγλωττίζονται σε γλώσσα απλή. Οι απλοί άνθρωποι «διαβάζοντας να καταλαµβάνουν τι
γράφουσι και τι µας παραγγέλλουσι αι οµιλίαι τας οποίας έκαµε ο Χριστός και έγραψαν οι
Ευαγγελισταί. Τας έκαµαν όχι µονάχα εις εκείνους όπου ήξευραν γράµµατα, αλλά και εις τους
όχλους µέσα εις τους οποίους ήσαν οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι και γυναίκες και παιδία... να
είναι όλοι θεοδίδακτοι και να ηξεύρει καθένας εκείνο οπού του πρέπει, πως είναι προσταγµένο από
το Θεό... Ο Θεός ήθελε από την αρχή πάντοτε να αναγινώσκονται τα λόγια του εις απλή γλώσσα...
Εσείς όλοι οπού θέλετε διαβάζει µεταγλωττισµένο το θείο και ιερό Ευαγγέλιο τούτο, καρπωθήτε την
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ωφέλεια οπού σας προβάλλει η ανάγνωση και προσεύχεσθε δια τ’ εκείνους, οπού σας την
ευηργέτησαν»1.
Ο Μάξιµος Καλλιπολίτης µετέφρασε και εξέδωσε την Καινή ∆ιαθήκη σε απλή γλώσσα το
16382, και ο ιεροµόναχος Μάξιµος ο Πελοποννήσιος, θερµός θιασώτης του δηµοτικού λόγου, στα
1690, γράφει ‘‘Εγχειρίδιο κατά του Σχίσµατος των Παπικών’’ σε απλή γλώσσα. «...∆ια τούτο ο
θείος ζήλος µε εκίνησε να βοηθήσω το γένος µας κατά την µικράν µου δύναµιν, αφήνοντας
εγγράφως εις φράσιν απλήν δια τους απλούς, τα όσα ήθελαν εµπορέσει να βοηθήσουν το γένος µας
εις ταις διαφοραίς όπου έχει η ανατολική εκκλησία µε την δυτικήν...»3. Στα 1675 ο Γεώργιος
Κονταρής, Μακεδόνας λόγιος, δηµοσίευσε σε γλώσσα απλή ‘‘Ιστορία των αρχαίων Αθηνών’’. Ο
Ευγένιος Γιαννούλης, ο Αιτωλός, χρησιµοποιεί τη λόγια και τη λαϊκή γλώσσα στις επιστολές του.
«Η λαϊκή γλώσσα δίνει µια πρόσθετη ηδύτητα στις νουθεσίες του»4, γράφει ο Κ. ∆ηµαράς. Ο
Γιαννούλης βγήκε από τον κύκλο του Λούκαρη, και ενώ είχε όλα τα προσόντα για δράση και δόξα,
___________________
1. Μ. Περάνθης Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 1, ό.π. σελ. 429- 430, επίσης Βασική Βιβλιοθήκη «Αετού»,
Λόγιοι της Τουρκοκρατίας Α΄, τόµος 4, εκδ. οίκος Ι. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1956, σελ. 256 - 258, Μ.
Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική, ό.π. σελ. 329.
2. Βασική Βιβλιοθήκη, τόµος 4, Λόγιοι της Τουρκοκρατίας Α΄, ό.π. σελ. 311, επίσης Μ. Τριανταφυλλίδης,
Νεοελληνική Γραµµατική, ό.π. σελ. 327.
3. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική, ό.π. σελ. 333 - 334, επίσης Μ. Περάνθης, Ελληνική
Πεζογραφία, ό.π. τόµ. 1, σελ. 439.
4. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ 62.

κατέθεσε τις ικανότητές του στους ορεσίβιους και πάµφτωχους συµπατριώτες του, ιδρύοντας
Σχολεία, δηµιουργώντας διαδόχους, γράφοντας και στέλνοντας επιστολές, καθοδηγώντας τους
πτωχούς και επηρεάζοντας τους πλούσιους. Ο Αγάπιος Λάνδος, παρά την πνευµατική του
κατάρτιση, έγινε ένας λαϊκός διδάχος, που αγάπησε και έγραψε στη γλώσσα του λαού. Το έργο του,
‘‘Αµαρτωλών Σωτηρία’’, µε το οποίο καθοδηγούσε κληρικούς και λαϊκούς, γνώρισε συχνές
επανεκδόσεις και το ‘‘Γεωπονικό’’ του πρόσφερε πρακτικές γνώσεις1. Ο Κεφαλλονίτης λόγιος
Άνθιµος Ακάκιος ∆ιακρούσης, συντελώντας στην επιβολή του νεοελληνικού δηµοτικού λόγου,
που τον χειρίζονταν εξαίρετα, εκδίδει και προλογίζει το ‘‘Κυριακοδρόµιο’’ του Αγάπιου Λάνδου,
γράφοντας: «Αλλά επειδή τον καιρόν ετούτον οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αγράµµατοι και δεν
καταλαβαίνουν καν το κείµενον του Ιερού Ευαγγελίου, επάσχισα θείω ζήλω κινούµενος δια κοινήν
ωφέλειαν, και δια µνηµόσυνον αιώνιον, και έβαλα µε έξοδον εδικόν µου τον Οσιώτατον εν
Μοναχοίς κυρ Αγάπιον, και εµεταγλώττισε, ήγουν εξήγησε από παλαιούς ∆ιδασκάλους εις κοινήν
γλώσσαν τα Ευαγγέλια όλων των Κυριακών του χρόνου, δια να ηµπορέση ο καθένας να τα διαβάζη
µε ευκολίαν...»2. Ο Αθανάσιος Βαρούχας, Κρητικός ιεροµόναχος, εκκλησιαστικός ρήτορας και
συγγραφέας, ακολουθώντας τη δηµοτική παράδοση, «εκτός το πρωτότυπο έργο του, ασχολήθηκε
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και µε τη µετάπλαση στην καθοµιλούµενη γλώσσα παλιών εκκλησιαστικών κειµένων»3. Ο Κρητικός
Πατριάρχης Γεράσιµος Παλλαδάς, ποιητής και διδάχος, έγραψε σε ωραία δηµοτική γλώσσα το
‘‘Θρήνο της Κρήτης’’, όταν η πατρίδα του έπεσε στα χέρια των Τούρκων4. Ο Φαναριώτης λόγιος
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο ‘‘εξ απορρήτων’’, γράφει στην αρχαΐζουσα, αλλά τα
‘‘Αποµνηνονεύµατά’’ του είναι στη δηµοτική.
Στο 17ο αιώνα, εκτός τη δράση και την προσφορά των Ελλαδικών λογίων, πολλά πρόσφεραν και
συνετέλεσαν στη µόρφωση του λαού, γράφοντας και µιλώντας στη γλώσσα του, και λόγιοι της
διασποράς. Ο Κύπριος ιερωµένος συγγραφέας Νεόφυτος Ροδινός, έγραψε και µετέφρασε έργα στη
γλώσσα του λαού, χειρίστηκε το λόγο µε σιγουριά και ευαισθησία, φέρνοντας µέσα του την παλιά
δηµοτιστική παράδοση των Κύπριων χρονογράφων5 και ο Κερκυραίος λόγιος ιεροµόναχος
Νικηφόρος Πασχαλεύς, θέλοντας να «αγγίξει τη λαϊκή ψυχή, εκφράστηκε σε απλή γλώσσα και
έδωσε πολύτιµα δείγµατα ___________________
1. Μ. Περάνθη, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµ.1, σελ. 488.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 1, ό.π. σελ. 376.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 500.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 465.
5. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 347.

πρώιµου δηµοτικού λόγου»1
Στο 17ο αιώνα συναντάµε την απλή γλώσσα στις διεθνικές σχέσεις και στη διπλωµατία, στην
επικοινωνία ανάµεσα σε ξένους ηγεµόνες και αρχηγούς, αλλά και σε εκκλησιαστικούς άρχοντες και
µοναχούς. Ο Αρχιεπίσκοπος πάσης Κύπρου και Νέας Ιουστιανής Χριστόδουλος, εκ µέρους του
κλήρου της Κύπρου ζητά βοήθεια από το δούκα της Σαβοΐας σε απλή γλώσσα, (κείµενο του 1609),
όπως και ο ηγούµενος της Μονής Κοζινιήσης (Εικοσιφοινίσσης), (κείµενο του 1637)2. Σ’ όλα τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας, η απλή ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα της διπλωµατίας.
Ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας των γραµµάτων και των Σχολείων. Ο θρησκευτικός Ουµανισµός
ενώνει σε κοινή δράση Εκκλησία και Φαναριώτες. Την εποχή αυτή, «οι πλεκτάνες της ∆υτικής
Εκκλησίας, η προπαγανδιστική της µανία, το τεράστιο δίκτυο των προσηλυτισµών της, επιβάλλουν
στην Εκκλησία µια εργώδη κινητοποίηση: να αµυνθεί, να αντιδράσει, να διαφωτίσει»3. Έτσι, η
θεολογική φιλολογία περιλαµβάνει έργα δογµατικά, οµολογίες πίστεως, έργα αντιρρητικά, για την
καταδίκη των παπικών διαφορών, και ρητορικά. Ξεχωρίζει η µορφή του Πατριάρχη Ιεροσολύµων
∆οσίθεου4, που µεταφράζει στην απλή γλώσσα αρχαία κείµενα, βοηθά στη σύσταση τυπογραφείου
στη Μόσχα, ιδρύει σχολείο στα Ιεροσόλυµα, φροντίζει για τη µόρφωση του κλήρου. Το
Πατριαρχείο στον αρχόµενο 18ο αιώνα απαγορεύει τη χειροτονία αγραµµάτων ιερέων. Το έργο του
∆οσιθέου συνέχισε ο ανεψιός του Χρύσανθος Νοταράς.
Οι Ηπειρώτες, Γεώργιος Σουγδουρής, ιερωµένος, είναι «ο πρώτος που δίδαξε συστηµατικά την
αριστοτελική φιλοσοφία, απ’ τους πρώτους που εισήγαγαν τη διδασκαλία της Φυσικής και
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Γεωµετρίας, από τους πρώτους που καθιέρωσαν τη ζωντανή γλώσσα», και ο Μεθόδιος
Ανθρακίτης, Θεολόγος, Μαθηµατικός, δάσκαλος και επιστήµονας «ασπαζόταν τη δηµοτική»5.
Ο Μελέτιος ο Γεωγράφος6, θετικός επιστήµονας, συνειδητοποιεί τη σηµασία της κοινής
γλώσσας και ο Μακάριος Καλογεράς, Πάτµιος λόγιος και δάσκαλος, ενώ έγραφε σε ύφος
αρχαιοπρεπές, προκειµένου να γίνει κατανοητός στο λαό, έγραφε στην κοινή γλώσσα. Ο
Αναστάσιος Γόρδιος, ακολουθώντας το παράδειγµα του δασκάλου του ___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 371.
2. Μ. Τριανταφυλλίδης Νεοελληνική Γραµµατική, ό.π. σελ. 342 - 344.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 509.
4. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ 104.
5. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 511 και 515.
6. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 526.

Ευγένιου Γιαννούλη, παρότι σπούδασε στη ∆ύση ιατρική, προτίµησε το απρόσιτο χωριό του, τα
Βραγγιανά των Αγράφων, για να βοηθήσει τους συµπατριώτες του, ως ιεροµόναχος φρόντισε τις
ψυχές τους, ως γιατρός το σώµα τους και ως δάσκαλος το πνεύµα τους. Μιµούµενος το διδάσκαλό
του έγραφε επιστολές σύντοµες και σε απλή γλώσσα1.
Ιδιαίτερα θα σταθούµε στη µεγάλη µορφή των γραµµάτων του 18ου αιώνα, τον Ευγένιου
Βούλγαρη, το διδάσκαλο του Πατροκοσµά, τον ανακαινιστή της ελληνικής Παιδείας του καιρού
του, που ενώ έγραψε και δίδαξε στην αρχαΐζουσα και πρέσβευε ότι «η χυδαϊζουσα είναι
ασυµβίβαστη µε τη φιλοσοφία, εισώρµησε στην Παιδεία του Γένους µε επαναστατικές αντιλήψεις
και απλή γλώσσα»2. Σηµαντική ήταν η συµβολή του Βούλγαρη µε το ‘‘Σχεδίασµα περί της
Ανεξιθρησκείας’’, που επισυνάπτει ως επίµετρο στην έκδοση του ‘‘Ιστορικού και κριτικού δοκιµίου
του Βολταίρου’’. Η συµβολή της εκδόσεως αυτής του Βούλγαρη είναι σηµαντική, γιατί χάρη στο
Βούλγαρη το ελληνικό πνεύµα προχωρούσε προς την κριτική του Βολταίρου και των δυνάµεων του
σκότους, έχοντας ανεξιθρησκεία και ελευθερία στη σκέψη, και γιατί σηµατοδοτεί τη χρήση του
όρου ‘‘ανεξιθρησκεία’’ στην ελληνική γλώσσα3.
Το παράδειγµα του Βούλγαρη ακολούθησε ο νεώτερος συµπατριώτης του Νικηφόρος
Θεοτόκης, που συνέβαλε στην αναµόρφωση της Παιδείας, εισάγοντας το επιστηµονικό πνεύµα του
∆ιαφωτισµού. Η ανάγκη να διευρυνθεί ο χώρος των αποδεκτών της Παιδείας και ο ζήλος για την
πνευµατική προκοπή του Γένους, του υπαγόρευσαν την επιλογή του απλού ύφους στη γλώσσα, τη
µετριοπαθή χρήση µιας απλής καθαρεύουσας, πολύ κοντά στην καθοµιλούµενη, προσιτή σε όλους4.
«Παράλληλα µε το επιστηµονικό του έργο, ο Θεοτόκης γράφει και εκδίδει σειρά θεολογικών έργων,
κατηχητικού, παραινετικού και αντιρρητικού περιεχοµένου, χωρίς να παραλείπει και την έκδοση
Πατερικών κειµένων»5. Κέρκυρα, Πόλη, Ιάσιο, Βενετία, Πετρούπολη, Μόσχα, ήταν οι πιο
σηµαντικοί σταθµοί της ζωής του. Όπου και αν βρέθηκε, ενδιαφέρθηκε για την πνευµατική προκοπή

214
των νέων, έγραψε, τύπωσε σχολικά εγχειρίδια, δίδαξε τις νέες φυσικοµαθηµατικές επιστήµες,
συνοδεύοντας τα µαθήµατα µε τα σχετικά πειράµατα, επιλέγοντας, όπως ελέχθη, γλώσσα
___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 540.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 2, σελ. 6.
3. Π. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, µετάφραση Στέλλας Νικολούδη, έκδ. Μορφωτικού
Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996, σελ. 64 - 65.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 2, σελ. 30, επίσης Π. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός
∆ιαφωτισµός, ό.π. σελ. 66 - 68.
5. Π. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, ό.π. σελ. 70.

κατανοητή.
Προοδευτικό πνεύµα, µαχητικός νεωτεριστής και δηµοτικιστής, ήταν και ο Ηπειρώτης
διδάσκαλος του Γένους Νικόλαος Τζαρτζούλης. ∆ιδάσκαλος και διευθυντής, µετά το Βούλγαρη,
της Αθωνιάδας, δάσκαλος του Κοσµά του Αιτωλού, που τον επηρέασε ευνοϊκά στους
προσανατολισµούς του, χρησιµοποιεί την απλή γλώσσα για να διαφωτίσει το λαό, παρόλο που
ονειροπολεί την αναβίωση του βυζαντινού µεγαλείου1. Σπουδαίος, επίσης, συγγραφέας πολλών
έργων και µεταφραστής κειµένων αρχαίων και Πατερικών, σύγχρονος και βιογράφος του Αγίου
Κοσµά του Αιτωλού, ήταν ο Νικόδηµος ο Αγιορείτης, που έγραψε σε γλώσσα απλή, κατανοητή
από το λαό. Γι’ αυτό «πολλά έργα του έγιναν κτήµα του κοινού, γνώρισαν συνεχείς εκδόσεις και
στάθηκαν ευεργετικοί οδηγοί του»2.
Στη χορεία των λογίων ελλαδικών ή της διασποράς, που έγραψαν και δίδαξαν στη γλώσσα του
λαού, κληρικών ή λαϊκών, που επηρεαζόταν από την Εκκλησία ή σπούδασαν και αναδείχτηκαν
κοντά σε µεγάλους εκκλησιαστικούς άνδρες και διδασκάλους, ανήκουν πολλοί. Μεταξύ αυτών ο
Ιώσηπος Μοισιόδακας, που «πρώτος εδοκίµασε να εκθέση εις φράσιν δηµοτικήν τα φιλοσοφικά
µαθήµατα», όπως γράφει ο Κοδρικάς, ο Βικέντιος ∆αµοδός, που ασχολήθηκε µε τη σύνταξη
φιλοσοφικών µαθηµάτων γραµµένων στη δηµοτική, ο µοναχός Καισάριος ∆απόντες, ο ποιητής,
που εκµεταλλεύεται τους χυµούς της σύγχρονής του οµιλουµένης γλώσσας, ο Νεκτάριος Τέρπος,
που έγραψε τις διδαχές του σε απλή γλώσσα για λαϊκή χρήση, ο Κερκυραίος κληρικός Σπύρος
Μήλιος, που έδινε στους λόγους του «απλό φυσικό χρωµατισµό», ο Χιώτης Τιµόθεος
Κυριακόπουλος, που στον πρόλογο του έργου του ‘‘Προαγωγή της χριστιανικής κατηχήσεως’’,
γράφει: «Όταν εσύ γράφης θεολογικά, φιλοσοφικά και άλλα επίσης βιβλία δια τους φιλοµαθείς και
τους σπουδαίους, γράψε κατά που σου είναι αρεστόν, αλλά όταν γράφης δια την σωτηρίαν του λαού,
πρέπει να γράφης και να λαλής κατά οπού δύναται ο λαός να σε γροικήση»3. Ο ιερωµένος
Θεόκλητος Πολυειδής, γύρω στα 1750, λαµβάνοντας υπόψη του την παλιότερη χρησµολογική
φιλολογία, συντάσσει τον ‘‘Αγαθάγγελο’’, έργο προπαγανδιστικό, που αναπτερώνει τις ελπίδες των
ραγιάδων για ελευθερία, που θα έλθει από το ‘‘ξανθό γένος’’ των Ρώσων4.
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___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµ. 2, σελ. 158.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, , ό.π. τόµ. 2, σελ. 48.
3. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ. 108 - 110, 115 - 116, επίσης Μ. Περάνθης,
Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµ.2, σελ. 86, 181.
4. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ. 120 - 121.

Στην απλή γλώσσα του λαού, έγραψαν και δίδαξαν δάσκαλοι, διδάχοι και ρήτορες
εκκλησιαστικοί, που θα µας απασχολήσουν ιδιαίτερα στο επόµενο κεφάλαιο, αφού η προσφορά τους
και η δράση τους αναφέρονται στην εκκλησιαστική ρητορική.
Ο 18ος αιώνας, αιώνας της προετοιµασίας για το µεγάλο ξεσηκωµό του Γένους, θα κλείσει µε
αγώνες πιο έντονους για τη δηµοτική γλώσσα, τη γλώσσα των απλών ανθρώπων, που θα την
υπερασπιστούν µε τα κείµενά τους, διδαχές, αλληλογραφία, ποίηση, έργα γραµµένα στη δηµοτική,
µια σειρά λίγων, αλλά διαλεκτών ανθρώπων, ιερωµένων ως επί το πλείστον, αλλά και λαϊκών.
Χαρακτηριστική η συµβολή του Φαναριώτη ∆ηµητρίου Φωτιάδη ή Καταρτζή, µεγάλης
φυσιογνωµίας της πνευµατικής ιστορίας του τόπου µας. Μορφωµένος στη Βλαχία, νοµικός, µάζεψε
γύρω του πλήθος λογίων που θεωρούνται µαθητές του και κατέβαλε όλες του τις δυνάµεις για την
πνευµατική αναγέννηση και καθολική διαφώτιση. Ο ασφαλέστερος τρόπος γι’ αυτό ήταν η
καθιέρωση της δηµοτικής, να γράφουµε όπως µιλάµε. «Είν’ ανάγκη, να συγγράψουµε τις επιστήµες
και τέχνες ρωµέικα, για να προκόβουν οι νέοι µας πιο γλήγορα και µε πιο θεµέλιο εις όλα» και «η
γλώσσα να µπορεί να νιώθεται και να µαθαίνεται από το υπόλοιπο έθνος»1. Πλούσια η
αλληλογραφία του µε τον αρχαϊστή Λάµπρο Φωτιάδη για το γλωσσικό. Μαθητές του Καταρτζή, που
ασπάστηκαν τη γλώσσα του και αγωνίστηκαν γι’ αυτή, ήταν ο ιεροδιάκονος Γρηγόριος
Κωνσταντάς, ο ιεροµόναχος ∆ανιήλ Φιλιππίδης, ο ποιητής Αθανάσιος Χριστόπουλος. Άλλοι
σπουδαίοι υποστηρικτές της λαϊκής γλώσσας ήταν ο σχολάρχης και φιλόσοφος Αθανάσιος
Ψαλλίδας, ο Ρήγας Φεραίος, ο Γιάννης Βηλαράς.
Συµπερασµατικά, βλέπουµε µέσα στη ζωή και παράδοση της Εκκλησίας, στα τελευταία ιδίως
χρόνια της Τουρκοκρατίας, τη θέση της στο γλωσσικό θέµα των καιρών, τη θετική συµβολή της
στην αβίαστη εξέλιξη της γλώσσας, την αισθητή παρουσία της και τους αγώνες της για την
καθιέρωση της γλώσσας του λαού. Η επίσηµη γλώσσα της Εκκλησίας ήταν η αρχαΐζουσα, όπως
ήταν και των λογίων και πνευµατικών ταγών και διδασκάλων του Έθνους, χωρίς όµως να
αποκλείεται και να πολεµιέται η ζωντανή γλώσσα του λαού. Αυτό το διαπιστώνουµε καλύτερα στη
µεγάλη ανάπτυξη της Εκκλησιαστικής ρητορείας, µε κύριο χαρακτηριστικό της τη δηµοτική
γλώσσα.
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___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµ. 2, σελ. 169 - 170, επίσης Γιάννης Κοδράτος, Ιστορία του
γλωσσικού ζητήµατος, Αθήνα ΧΧ, σελ. 72 - 73.

3.1.2.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 16Ο ΩΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ
(∆Ι∆ΑΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ)

Ό

πως αναφέραµε πιο πάνω, η Εκκλησία µε τους εκπροσώπους της έκανε υπεράνθρωπο αγώνα
για την πνευµατική καλλιέργεια των υποδούλων και τη συµπόρευση µε την ευρωπαϊκή

πρόοδο, στέλνοντας τα πιο προικισµένα από τα στελέχη της για σπουδές στην Ευρώπη, για να τα
στείλει, όταν γυρίσουν, στις διάφορες Σχολές, όπου θα διδάξουν Χηµεία, Φυσική, Αστρονοµία,
Μαθηµατικά, Φιλοσοφία. ∆άσκαλοι και ρήτορες, καθηγητές και επίσκοποι, λόγιοι και διδάχοι,
διατρέχουν απέραντες εκτάσεις, µιλούν σε πόλεις και απόµερα χωριά, συσπειρωµένοι γύρω από την
Εκκλησία, οργανώνουν το παρόν του ελληνισµού, και προετοιµάζουν το µέλλον του. Και όλα αυτά
δεν έγιναν εύκολα, αλλά χρειάστηκαν αγώνες και αγωνίες, θυσίες και αίµα. Η µεγαλύτερη
προσφορά της Εκκλησίας ήταν ο αγώνας της να φωτιστεί το Γένος, να αποκτήσει τη χαµένη, τόσους
χρόνους, εθνική συνείδηση, να συνειδητοποιήσουν και ο αστός και ο αγρότης, ο ορεσίβιος και ο
χωρικός, ότι «τούτη την πατρίδα την έχουν όλοι», κατά τη φράση του Μακρυγιάννη. «∆ε δούλεψε
άδικα ο καλόγερος του µοναστηρίσιου σχολειού, πάνω στα κράκουρα, τόσους αιώνες. ∆εν πάσχισαν
του κάκου οι διδάχοι να µπει στο βιβλίο η γλώσσα του χωριάτη. Τα κηρύγµατα του πάτερ Κοσµά
τους ενώνουν. Η παιδεία στη λαϊκή ή λαϊκευµένη µορφή της τους αγκαλιάζει»1.
Εκτός από τα έργα κληρικών και λαϊκών στην κοσµική Λογοτεχνία, γραµµένα στη γλώσσα του
λαού, για να διαβάζονται και να γίνονται κατανοητά από το λαό, στο διαφωτιστικό έργο της
Εκκλησίας ανήκουν και τα θαυµάσια κείµενα της Εκκλησιαστικής ρητορείας, που συµπληρώνουν
την Πεζογραφία της εποχής. Οι εκκλησιαστικοί ρήτορες στάθηκαν από τους πρώτους, που κράτησαν
στα χέρια τους το βαρύ έργο του φωτισµού του Γένους. Ας είναι κατ’ εξοχή το κήρυγµά τους
θρησκευτικό. Το έργο τους παίρνει ευρύτερη αποστολή. Με κέντρο τη θρησκευτική ζωή
καλλιεργούν τη φροντίδα της ηθικής και τον πόθο για την ελευθερία. Αφυπνίζουν και σφυρηλατούν
την ιστορική συνείδηση του Γένους. «Στο είδος αυτό, γραφτό ή προφορικό, απ’ τον άµβωνα ή απ’
τις τυπωµένες σελίδες, ο θείος λόγος ρέει γοητευτικά εκλαϊκευτικός, σε ζωντανή λαλιά, πειστική
παραστατικότητα, θερµός από πίστη, µεστός από ποίηση. Προοριζόµενο για το λαό, είναι
___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 20.
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το περισσότερο λογοτεχνικό είδος στην περιοχή της θεολογίας, δοξασµένο από ιερωµένους που
είναι πρώτιστα λόγιοι, δεµένο µε τα ονόµατα µεγάλων ανδρών»1.
Προκρίνουµε εδώ την αναφορά στους εκκλησιαστικούς ρήτορες και διδάχους της εποχής της
Τουρκοκρατίας, οι οποίοι µε την πένα ή το λόγο, εισέδυσαν στη λαϊκή ψυχή, γράφοντας και
µιλώντας τη γλώσσα του λαού. Μνηµονεύουµε τους µεγάλους εκκλησιαστικούς ρήτορες,
Φραγκίσκο Σκούφο, Ηλία Μηνιάτη, Νικηφόρο Θεοτόκη και Ευγένιο Βούλγαρη, που υπήρξαν
πρόδροµοι και δάσκαλοι του Πατροκοσµά.
Ξεκινώντας από το 16ο αιώνα, θα σταθούµε στο Ζακυνθινό µοναχό Παχώµιο Ρουσάνο2, «µικρό
πρόδροµο του Πατροκοσµά», στη µορφή του Κερκυραίου ιερωµένου Ιωαννίκιου Καρτάνου, του
οποίου οι λόγοι στη δηµώδη, «τον ανεβάζουν στις µεγάλες βαθµίδες της εκκλησιαστικής
ρητορικής»3, στο µαθητή του, ιερέα και διδάχο, Αλέξιο Ραρτούρο, ο οποίος επηρέασε
µεταγενέστερους εκκλησιαστικούς ρήτορες. Ο Κρούσιος στην ‘‘Τουρκογκρέτσια’’, χαρακτηρίζει τις
διδαχές του Ραρτούρου «σοφές και ωραίες»4, ενώ ο φωτισµένος κληρικός και λόγιος ∆αµασκηνός ο
Στουδίτης µε τα κηρύγµατά του στην απλή οµιλούµενη γλώσσα, πέτυχε ευρύτατη απήχηση στα
πλατειά στρώµατα του λαού. Ο ‘‘Θησαυρός’’ του, συλλογή οµιλιών, αγαπήθηκε πολύ και
χρησιµοποιήθηκε ως λαϊκό ανάγνωσµα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας5.
Ο Παίσιος ο Αγιαποστολίτης6 διέπρεψε ως ιεροκήρυκας και εκκλησιαστικός ρήτορας σε
γλώσσα µικτή, µε απόκλιση προς τη δηµοτική. Από τους λόγους που εκφώνησε σώθηκαν περίπου
τριάντα. Ο µαθητής του Λούκαρη, Μάξιµος Μαργούνιος7, δόκιµος λογογράφος, έγραψε οµιλίες
και κηρύγµατα στη γλώσσα του λαού, και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος Πηγάς8, έκανε τις
διδαχές και οµιλίες του σε απλή γλώσσα. Η ρητορεία ___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 509.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 287,επίσης Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας
Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ 90.
3. Μ. Περάνθης, Ελλ. Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 279, επίσης Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Ν. Ε. Λογοτ. ό.π.
σελ. 90.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 301.
5. Μ. Περάνθης, Ελ. Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 296, επίσης Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Ν. Ε. Λογοτ. ό.π.
σελ. 90, Π. Τρεµπέλας, Οµιλητική, έκδ. «Σωτήρ», Αθήνα 1976, σελ. 121.
6. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 305..
7. Μ. Περάνθης,

Ελλ. Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1,

σελ. 307, επίσης Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Ν. Ε.

Λογοτεχνίας, ό.π. σελ. 90.
8. Μ. Περάνθης, Ελλ. Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 315, επίσης Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Ν. Ε. Λογοτ. ό.π.
σελ. 90.

του σοφή, µε δύναµη και πειθώ, µε θυµόσοφο ή ειρωνικό πνεύµα, συντελεί στο διδακτικό σκοπό του
λόγου. Ο µαθητής του Πηγά, Μάξιµος Πελοποννήσιος, στις αρχές του 17ου αιώνα, διδάχος και
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δόκιµος χειριστής του λόγου, «χτυπάει την αµάθεια, διακηρύσσει την αξία της Παιδείας, γράφει
διδαχές σε ζωντανή γλώσσα και µε εκφραστικά χαρίσµατα»1. Να τι γράφει σε ανέκδοτο
‘‘Κυριακοδρόµιο’’2 ο ίδιος, προλογίζοντας τις οµιλίες του: «Εσύνθεσα τας παρούσας οµιλίας εις
απλήν και ιδιωτικήν φράσιν εις τας Κυριακάς όλου του χρόνου όχι πως να έχουν τίποτε λεπτόν µέσα
και υψηλόν, αλλά δια την απορίαν οπού βρίσκεται το γένος µας την πολλήν, ενόµισα και η ολίγη
παρηγορία είνε καλή...»3.
Ο Κύπριος Μητροπολίτης και διδάχος Θεοφάνης Ξενάκιος4 έγραψε τους λόγους του στη
δηµοτική και οι διδαχές του Χιώτη ιερωµένου Παϊσίου Λιγαρίδη, όπου χρησιµοποίησε την κοινή
διάλεκτο, «διαπνέονται από πνευµατική διάθεση και χριστιανικό οίστρο, θεωρούµενοι από τα
καλύτερα γλωσσικά δείγµατα της πρώιµης δηµοτικής»5. Ο Κρητικός λόγιος ιερωµένος και διδάχος
Γεράσιµος Βλάχος «κέρδισε ηγετικό πνευµατικό ρόλο µε το πλήθος των λόγων του και των
διδαχών του, φορµαρισµένων στην κοινή διάλεκτο, τη δηµοτική»6.
Από τους ελλαδικούς λόγιους, εκκλησιαστικούς ρήτορες, ξεχωρίζουν ο Πατριάρχης
Ιεροσολύµων Νεκτάριος7, που έγραψε εκκλησιαστικούς λόγους σε αρχαΐζουσα και απλή γλώσσα,
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Γεράσιµος Σπαρταλιώτης, που είχε τη φήµη «λαµπρού ρήτορα µε
µαστορεµένη έκφραση, υποβλητική απλότητα και εντυπωσιακή ζωντάνια στη δηµοτική φράση
του»8, ο Γεώργιος Μαιωτάς9, Κρητικός λόγιος ιεροκήρυκας, που «χειρίστηκε τη δηµοτική µε
δεξιότητα». Εκκλησιαστικός ρήτορας και διδάχος ήταν και ο Αθανάσιος Βαρούχας, όπως και ο
µοναχός Αγάπιος Λάνδος, λαϊκός διδάχος, πρόδροµος του Πατροκοσµά. Ο Αγάπιος έζησε µε το
λαό και αφουγκράστηκε τους καηµούς και τους πόνους του, και έγραψε το ‘‘Βιβλίον καλούµενον
Κυριακοδρόµιον ήγουν ∆ιδα-___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 438.
2. Σώζεται σε κώδικες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, Κ. ∆υοβουνιώτου, Ανέκδοτα κυριακοδρόµια εν
Ιερώ Συνδέσµω αριθ. 235, Π. Τρεµπέλα Οµιλητική ό.π. σελ. 117, υποσηµ. 9.
3. Π. Τρεµπέλας, Οµιλητική, ό.π. σελ. 117 - 118.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 355
5. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 379.
6. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 382.
7. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 453.
8. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 462.
9. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 498.

χαί και οµιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του ενιαυτού...’’1.
Ο 18ος αιώνας, είναι ο αιώνας «για τη γενίκευση της κοινής Παιδείας στα χωριά, η σταυροφορία
να µη λείψουν τα στοιχειώδη φώτα στους ορεινούς πληθυσµούς και στις αποµακρυσµένες
περιφέρειες. Και από το άλλο µέρος ο ζήλος για την ανώτερη Παιδεία, την ίδρυση ανωτέρων
Σχολών µε αυξηµένες απαιτήσεις»2. Την εποχή αυτή ξεχωρίζουν οι πρώτοι µεγάλοι ∆ιδάχοι και
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∆ιδάσκαλοι, οι ∆ιδάσκαλοι του Γένους, που θα έρθουν σε επαφή µε το λαό, θα τον βοηθήσουν στην
πνευµατική του άνοδο, θα τον στηρίξουν στη φτώχεια του, θα ενδυναµώσουν την ορθόδοξη πίστη
του, θα τον ετοιµάσουν για το µεγάλο ξεκίνηµα. Και όλα αυτά θα γίνουν µε το λόγο, το κήρυγµα,
µέσα και έξω από την εκκλησία, γραπτό ή προφορικό.
Ο Γιαννιώτης, παιδαγωγός και ιεροκήρυκας, Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος3, ξεχώριζε για τη
διδασκαλική του δεξιότητα και ρητορική δεινότητα, έγραψε δε περί ρητορικής τέχνης, ενώ ο
Πάτµιος λόγιος Μακάριος Καλογεράς4 έγραφε ή εκφωνούσε τους λόγους του στην κοινή γλώσσα,
όταν επρόκειτο να µιλήσει στο λαό. Ο Ιωάννης Αβράµιος ο Κρης έγραψε εκκλησιαστικούς λόγους
µε σαφήνεια και σε απλή γλώσσα, και ο ταπεινός ιεροκήρυκας Νικόλαος Μαυροειδής από την
Κεφαλλονιά έγραψε το ‘‘Αποστολικόν δίκτυον, ήτοι λόγοι ψυχωφελείς...’’5.
Μεταγενέστερος του Μηνιάτη ήταν ο συµπατριώτης του, διδάσκαλος και φωτιστής Βικέντιος
∆αµωδός ή ∆αµοδός. Αν και νοµικός, διέπρεψε ως δάσκαλος, ιδρύοντας Σχολή στο χωριό του και
διδάσκοντας 32 ολόκληρα χρόνια. ∆ίδαξε όλες τις επιστήµες σε γλώσσα κοινή, κατανοητή σε όλους.
Με τα έργα του ‘‘Ρητορική Τέχνη’’ και ‘‘Πράξις κατά συντοµίαν εις τας ρητορικάς ερµηνείας’’,
προώθησε την εκκλησιαστική ρητορική, δίνοντας ωφέλιµες οδηγίες στους ιεροκήρυκες, για το πώς
πρέπει να κηρύττουν: «∆ια να αποκτήση τινάς την ευγλωττία χρειάζεται δύο πράγµατα, και ετούτα
είναι φύσις και τέχνη. ...Ο ρήτορας φυλάττει όλους τους κανόνας της ορθής ευγλωττίας,
µανθάνοντας πως έχει να προοµοιάσει εις την υπόθεσιν, πως να κάµη την διήγησιν, µε ποίον τρόπο
να διατάξη τας αποδείξεις εις την βεβαίωσιν και τέλος πως έχει να κινήση τα επιτηδειότερα πάθη εις
το ύστερον µέρος του λόγου»6. Το δεύτερο έργο του ∆αµοδού είναι πλουτισµένο
___________________
1. Π. Τρεµπέλας, Οµιλητική, ό.π. σελ. 118.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 507.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 534.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 559.
5. Π. Τρεµπέλας, Οµιλητική, ό.π. σελ. 118.
6. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 591.

µε παραδείγµατα από τις οµιλίες του Μηνιάτη. Κατατάσσει τη ∆ιδαχή στο ∆ηµηγορικό γένος, για
τις συµβουλές, και στο Επιδεικτικό για τα εγκώµια, και τη διαιρεί σε τέσσερα µέρη: το Προοίµιο, τη
∆ιήγηση, τη Βεβαίωση και τον Επίλογο1.
Ο Πέτρος Κασιµάτης2, Κερκυραίος, ιατροφιλόσοφος και εκκλησιαστικός ρήτορας, µε τους
λόγους, που εκφωνούσε από τον άµβωνα, προώθησε την εκκλησιαστική ρητορεία των Επτανήσων.
Ο συµπατριώτης του Σπυρίδων Μήλιας3 διακρίθηκε για τα εκκλησιαστικά του κηρύγµατα και τις
‘‘∆ιδαχές’’ του. Χαρακτηριστικό είναι το ‘‘Περί Εκκλησιαστικής Οµιλίας’’ έργο του Νικολάου
Τζαρτζούλη4. Στον 18ο αιώνα τοποθετείται και ο ∆ωρόθεος Βουλισµάς5, που του ανατέθηκε από
το Πατριαρχείο η αποστολή να διδάξει στην περιοχή της Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Άρτης,
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ταυτόχρονα µε τον Κοσµά, «αλλά έκανε κήρυγµα κατ’ οίκον, επειδή αντιµετώπιζε ποικίλες και
επικίνδυνες αντιδράσεις και δεν τολµούσε να διδάξει δηµόσια στις εκκλησίες».
Ένας άλλος διδάχος, «εθνοφωτιστής και εθναπόστολος, πρόδροµος και πνευµατικός πατέρας
του Κοσµά του Αιτωλού», είναι ο Μοσχοπολίτης Νεκτάριος Τέρπος, που «ο δηµοτικός του λόγος,
στο πρώτο µισό του 18ου αιώνα, σκορπίστηκε στη Βόρειο Ήπειρο και τη Μακεδονία»6. Οι διδαχές
του, ‘‘Μιλήµατα’’ τις αποκαλεί, στηρίζουν την πίστη και τον εθνισµό των ραγιάδων, σκορπίζουν
ελπίδα, θάρρος, παρηγοριά. Το βιβλίο του, η ‘‘Πίστις’’, όταν πρωτοεκδόθηκε το 1732, έγινε
ανάρπαστο και µέσα σε τρία χρόνια έγιναν τρεις εκδόσεις. Απαγορεύτηκε για τις αντιτυραννικές του
ιδέες, τον καυτηριασµό του δυνάστη, τα παθήµατα του Γένους. Γι’ αυτό αγαπήθηκε πιο πολύ, «τα
αντίτυπά του διαβαζόταν και εξαφανιζόταν ή καταχωνιαζόταν. Σε δεύτερο χέρι δεν περνούσαν»6. Το
κήρυγµά του κοινωνικό, διδακτικό, εθναποστολικό, διανθισµένο µε τη σοφία των Πατέρων και των
Αρχαίων, σε γλώσσα απλή, τη γλώσσα του αγράµµατου χωριάτη, για να το κατανοούν
___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελ. Πεζογραφία, ό. π. τόµος 1, σελ. 589, επίσης ∆ηµαρά Κ. Ιστορία Ν. Ε. Λογοτεχνίας, σελ.
108.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό. π. τόµος 1, σελ. 595, επίσης Π. Τρεµπέλας Οµιλητική, ό.π. σελ.
119.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό. π. τόµος 2, σελ. 86.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό. π. τόµος 2, σελ. 158 - 159.
5. Μ. Περάνθης, Ελλ. Πεζογραφία, ό. π. τόµος 2, σελ. 341, επίσης Π. Χριστόπουλος, Σύναξις, Ευγένιος ο
Αιτωλός και η εποχή του, έκδ. Ι. Μ. Καρπενησίου & Σύνδεσµος «Ευγένιος ο Αιτωλός», Πρακτικά
Συνεδρίου, Αθήναι 1986, σελ. 558.
6. Γ. Βαλέτας, Ο αρµατωµένος λόγος. Οι αντιστασιακές διδαχές του Νεκτάριου Τέρπου βγαλµένες στα 1730,
εκδ. «Πηγής», Αθήνα 1971, σελ. 3 και 6.

όλοι. Οι διδαχές του τόνωσαν και συγκράτησαν στον εθνισµό και στο Χριστιανισµό το λαό. Ανήκει
στους διδάχους και µε το διδακτικό του έργο προετοίµασε και άνοιξε το δρόµο στο Μεγάλο ∆ιδάχο,
τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό1.
Αξιόλογος κληρικός εκκλησιαστικός ρήτορας και συγγραφέας του 18ου αιώνα ήταν ο Ιωάσαφ
Κορνήλιος. Οι διδαχές του, σηµαντικά κείµενα µε φαντασία, αµεσότητα, ζωντάνια, ρητορική
δεινότητα και καλλιτεχνικές αρετές, κινούνται µέσα στα πλαίσια Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης,
κειµένων Πατέρων και λαϊκής σοφίας. Αποτελούνται από Πρόλογο και δύο µέρη, ενώ οι διάλογοι,
τα ρητορικά σχήµατα, οι ηχητικές εικόνες, οι αφηγήσεις, κάνουν τις διδαχές του κείµενα µοναδικά,
µε απαράµιλλη τέχνη και προσωπικό τόνο, αλλά και κείµενα µε προβληµατισµούς, προτάσεις και
απαντήσεις για τα καίρια προβλήµατα του καιρού του2.
Αφήσαµε στο τέλος τους µεγάλους εκκλησιαστικούς ρήτορες του 17ου και 18ου αιώνα, που
παράλληλα προς την οικοδοµή του λαού αγωνίστηκαν µε το λόγο τους για τη θεραπεία κοινωνικών
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και εκκλησιαστικών πληγών. Πρώτος χρονολογικά ο Κρητικός Φραγκίσκος Σκούφος, λόγιος της
διασποράς, σηµαντικός παράγοντας της εκκλησιαστικής ρητορείας, που τα κείµενά του µε το ύφος
και το πνεύµα τους προετοίµασαν τη διαµόρφωση του Μηνιάτη. Κύριο έργο του παραµένει η
‘‘Ρητορική’’ του, εκλαϊκευµένο για να µπορούν να το δεχθούν «όχι µόνον οι αγκάλες των σοφών και
εναρέτων, αµή και των απλουστέρων ανθρώπων». Η επιθυµία του να ωφελήσει το Γένος στη
µάθησή του, υπαγορεύει στο Σκούφο και το γλωσσικό ιδίωµα, που πρέπει να χρησιµοποιήσει, και
αυτό ήταν η λαϊκή γλώσσα, θεσµός πια στην εκκλησιαστική ρητορεία. Οι λόγιοι του Γένους είδαν
ότι στη θρησκευτική αναγέννηση έπρεπε να στηριχθεί η αναγέννηση του Γένους. Έπρεπε γι’ αυτό να
µιλήσουν στο λαό στη γλώσσα που εννοούσε. Η κοινή γλώσσα, που γράφει ο Σκούφος, δεν έχει
φυσικά την ενότητα και την οµοιοµορφία της σηµερινής και τα πολλά ή λίγα λόγια στοιχεία δε
µειώνουν τη ζωηρότητα του λόγου του. Χωρίζει τη Ρητορική Τέχνη σε φυσική και έντεχνη,
αναφέρεται στα µέρη της, «είναι πέντε: Εύρεσις, ∆ιάθεσις, Ερµηνεία, Μνήµη και Προφορά», και
τελειώνει µε τον Επίλογον που «πρέπει να έχη δύο µέρη: Επαρίθµησιν, οπού και Ανακεφαλαίωσις
λέγεται, και Πάθη»3. Φιλοδοξεί η Ρητορική του να είναι εγκόλπιο της ρητορικής τέχνης.
Από

τις

επιβλητικότερες

µορφές

της

εκκλησιαστικής

ρητορείας,

που

αναδείχτηκε

___________________
1. Γ. Βαλέτας, Ο αρµατωµένος λόγος. Οι αντιστασιακές διδαχές του Νεκτάριου Τέρπου βγαλµένες στα 1730,
ό.π. σελ. 3 - 27.
2. Γιάννης Μότσιος, Ελληνική Πεζογραφία 1600 - 1821, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα ΧΧ, σελ. 14 - 20.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό. π. τόµος 1, σελ. 397, 403 και 405.

στους µετά την άλωση χρόνους, είναι ο επίσκοπος, δάσκαλος, ιεροκήρυκας, ρήτορας και διδάχος
Ηλίας Μηνιάτης. Γεννήθηκε στο Ληξούρι της Κεφαλλονιάς από λόγιο πατέρα, σπούδασε στην
Ιταλία, πέθανε µόλις 45 ετών, γι’ αυτό και η συγγραφική του δράση ήταν περιορισµένη. Τη φήµη
του και τη δόξα του ο Μηνιάτης την οφείλει στις διδαχές του, στα κηρύγµατα που άφθονα σκόρπιζε
από τον άµβωνα, σε όσα µέρη έζησε. Υπήρξε απαράµιλλος εκκλησιαστικός ρήτορας, µε
υποδειγµατική δεινότητα, που έκανε τον Καισάριο ∆απόντες να τον ονοµάζει ‘‘Νέο Χρυσόστοµο’’1,
τον Γρηγόριο Κωνσταντά να γράφει: «οι λόγοι του Μηνιάτη δείχνουν ότι ρητορεύει όχι κατώτερα
από τον ∆ηµοσθένη»2, το Βικέντιο ∆αµωδό να παίρνει απ’ αυτόν παραδείγµατα, γράφοντας τη
Ρητορική του, και τον Κοδρικά να παραδέχεται: «ο την απλουστέραν δηµοτικήν διάλεκτον εις την
δηµοσθενικήν ανυψώσας ευφράδειαν»3. Αντίθετα από το Σκούφο, ο Μηνιάτης αφοσιώνεται στη
ρητορική πράξη, ανεβαίνει στον άµβωνα και εκφωνεί πραγµατικούς λόγους, που τους δουλεύει µε
την ησυχία του στο κελί του, είναι όµως πάντα πλήρεις, ολόκληροι ρητορικοί λόγοι. Αυτός πρώτος
στη νεοελληνική παιδεία παρουσίασε µε τρόπο άρτιο το ρητορικό εκκλησιαστικό είδος.
Η γλώσσα του Μηνιάτη είναι απλή, µε πρακτικό στοχασµό, αλλά επεξεργασµένη, υποταγµένη
σε αυστηρούς κανόνες, µε ρητορικά σχήµατα, πολλή ζωντάνια και κίνηση, χάρη, σοφία, κοµψότητα.
Χρησιµοποιεί ένα απλό γλωσσικό ιδίωµα, για να τον καταλαβαίνουν όλοι, αφού σκοπός του ήταν η
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ωφέλεια, η προκοπή του Γένους: «Εγώ ακολουθώντας το παράδειγµα του µεγάλου διδασκάλου των
εθνών, του µακαρίου Παύλου οπού λέγει ‘‘σοφοίς και αγραµµάτοις οφειλέτης ειµί’’, όσον δύναµαι
διδάσκω απλά δια να µε καταλαβαίνωσιν όλοι. Αλλά σήµερον µάλιστα θέλω οµιλήσει, από όλαις
ταις άλλαις φοραίς απλούστερα, διατί θέλω να καταλαβαίνωσι τα λόγια µου, και άνδρες και
γυναίκες, και σπουδαίοι και ιδιώται, και µεγάλοι και µικροί...»4. Για τον εαυτό του κρατούσε τη
σοφία και την πολυµάθεια, για τους αγράµµατους ακροατές του ήταν ο απλός κήρυκας, που
επιθυµούσε να ωφελήσει και όχι να εντυπωσιάσει. Και κατάφερε να µείνει αλησµόνητος στη µνήµη
όσων τον άκουγαν, γιατί «ήξερε να περιγράφει ή να διηγήται, παγιδεύοντας την προσοχή. Να ντύνει
την αφηρηµένη έννοια µε την οµορφιά της εικόνας. Ν’ αγγίζει ___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 573, επίσης Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας
Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ 106.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 573.
3. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ 106.
4. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική, ό.π. σελ. 334 - 335, επίσης Κ. Θ. ∆ηµαράς Ιστορία Νέας
Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ 106.

τις καρδιές µε τη ζωντάνια, την παραστατικότητα και τις εικόνες του, οδηγώντας σε ψυχική
διέγερση. Παράλληλη και αντίστοιχη µε την ποιότητα του λόγου ήταν και η τέχνη του να
εκφράζεται, διαθέτοντας µια πλούσια κλίµακα αποχρώσεων, µε φωνή αναλόγως ήρεµη ή ορµητική,
και πετυχαίνοντας πάντοτε να γοητεύει, να συγκινεί και να πείθει»1. Γνώριζε να κατασκευάζει
επιδέξια τη φράση, να χρησιµοποιεί το ‘‘αρµόζον’’ κάθε φορά ύφος. «Εδώ µεγαλοπρεπές, αλλού
παθητικό, άλλοτε ήρεµο, συχνά κουβεντιαστό, µια ελεύθερη και αβίαστη αναστροφή µε το
ακροατήριο, πάντα γεµάτο πίστη, παλµό κίνηση, πάντα ζωηρό και ζωντανό»2.
Ο Μηνιάτης µε τα κηρύγµατά του και το απλό του λεκτικό, ενθουσίαζε και αιχµαλώτιζε,
κατάρτιζε και δίδασκε το λαό, αλλά και τους καλλιεργηµένους. Ζούσε ακόµη, όταν έγινε ρουµανική
µετάφραση των ∆ιδαχών του. Η πίστη που διαποτίζει το έργο του τον οπλίζει µε θάρρος, του δίνει
τη δύναµη να µαστιγώνει τους πάντες, µε φαντασία, ενάργεια και παραστατικότητα, παρουσιάζεται
ως άλλος ∆ιογένης και ζητά χριστιανό: «Έρχοµαι σε µία Εκκλησίαν γεµάτην από χριστιανούς, και
ζητώ χριστιανόν, ζητώ χριστιανόν...»3. Η φήµη και ακτινοβολία του Μηνιάτη φαίνεται από τη
φράση που σηµειώνει αγράµµατος καλόγερος, όταν πέθανε, πως ήταν ‘‘θαυµατουργός πολλά’’. Οι
∆ιδαχές του Μηνιάτη είναι τα καλύτερα στο είδος τους κείµενα της εποχής, χαρακτηριστικό δείγµα
της εκκλησιαστικής ρητορείας του 17ου αιώνα.
∆ιαφορετική είναι η ατµόσφαιρα που αποπνέει το έργο των δύο σπουδαίων Κερκυραίων του
18ου αιώνα, εκπροσώπων της εκκλησιαστικής ρητορικής, του Ευγένιου Βούλγαρη (1716 - 1806) και
του Νικηφόρου Θεοτόκη (1731 - 1800). Εκπληκτικά πολυµαθής, σωστός πανεπιστήµων, ο Ευγένιος
Βούλγαρης, καλύπτει µε τη ζωή του και µε τη δράση του ολόκληρο σχεδόν τον 18ο αιώνα. Εδώ θα
µας απασχολήσει µόνο ο εκκλησιαστικός ρήτορας, αφού και σε προηγούµενο κεφάλαιο, έγινε λόγος
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για το µεγάλο σοφό. Η δράση του κυρίως διδακτική, γι’ αυτό είναι περιορισµένο το έργο του ως
προς την εκκλησιαστική ρητορεία. Μοναδικό ίσως κείµενο του είδους του, ο λόγος που εκφώνησε
στην Κωνσταντινούπολη, στη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα. Ο Βούλγαρης ανήκει ολοκληρωτικά
στην παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας, αντλεί από τους θησαυρούς της βυζαντινής θεολογίας,
αναπνέει το βυζαντινό µυστικισµό, θεολογεί µε

οίστρο και έξαρση. Η γλώσ- σα του απλή

καθαρεύουσα - δεν χρησιµοποιεί τη λαϊκή γλώσσα ούτε στο κήρυγµα __________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 573.
2. Β. Τατάκης, Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρις, Θεοτόκης, Βασική Βιβλιοθήκη, εκδ. Αετός Α.Ε. Αθήναι
1953, τόµος 8, σελ. 19.
3. Β. Τατάκης, Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρις, Θεοτόκης, Βασική Βιβλιοθήκη, ό.π. τόµ. 8, σ. 20.

«συναρπάζει µε τη ρητορική του ‘‘µανία’’, την υψηλή και πυκνή σκέψη, το µυστικό οίστρο, τον
λυρικό

κάποτε τόνο του, αλλά προπάντων µε το σφιχτό του δέσιµο. Πρόκειται για λόγο

οργανωµένο µε αντίληψη των απαιτήσεων άρτιας οικοδοµής»1.
Φωτισµένη προσωπικότητα των χρόνων αυτών, είναι ο άλλος σοφός Κερκυραίος ιερωµένος,
επιστήµονας, εκκλησιαστικός ρήτορας και διδάσκαλος του Γένους, ο Νικηφόρος Θεοτόκης.
Παράλληλα µε το επιστηµονικό του έργο ήταν και ένας εµπνευσµένος εκκλησιαστικός ρήτορας, που
µε τους ‘‘Λόγους’’ και τα ‘‘Κυριακοδρόµιά’’ του, προώθησε την εκκλησιαστική ρητορεία και
βοήθησε στην πνευµατική προκοπή του Γένους. ∆ύο περιόδους διακρίνουµε στην εκκλησιαστική
ρητορική του Θεοτόκη. Την πρώτη αντιπροσωπεύει ο τόµος που τύπωσε στη Λειψία και
περιλαµβάνει εκτός από τα κηρύγµατα λόγους πανηγυρικούς, επιτάφιους και επιφωνηµατικούς. «Ο
σκοπός µου ωφέλεια είναι των αδελφών ηµών των ορθοδόξων, και όχι έπαινος ή δόξα», γράφει στον
πρόλογο. Τη δεύτερη περίοδο αντιπροσωπεύει το Κυριακοδρόµιο σε τέσσερους τόµους. Τα
Κυριακοδρόµια του Θεοτόκη διαβάζονταν από τους ιεροκήρυκες και τους βοηθούσαν στο
κηρυκτικό τους έργο, αφού ερµήνευαν τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο όλων των Κυριακών του
έτους. Η φήµη για τα εκκλησιαστικά του κηρύγµατα έφτασε ως την Πόλη, και ο Πατριάρχης
Σαµουήλ τον διόρισε ιεροκήρυκα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Η γλώσσα του απέριττη, απλή, αβίαστη, ανεπιτήδευτη, ο λόγος του λογικός, µαθηµατικός, θα
λέγαµε, χωρίς εξάρσεις και πολλά ρητορικά σχήµατα, αλλά µε θέρµη και βαθύ ανθρώπινο τόνο,
προκαλούσε συγκίνηση, πλησίαζε και ανακούφιζε το συνάνθρωπο. ∆εν επεδίωκε να συναρπάσει, να
θαµπώσει, δεν απέβλεπε στο χρώµα και τη µουσική του λόγου, αλλά στην ωφέλεια των ακροατών
του. Ο διάλογος του Θεοτόκη µε τη φιλοσοφία και την επιστήµη, θεµελιώνει και αποκαλύπτει τη
θρησκευτική του στάση. Τον χρησιµοποιεί περισσότερο «για να δείξει ακριβώς το κενό που
αφήνουν στην ψυχή του ανθρώπου» τα κείµενα της Φιλοσοφίας και θύραθεν σοφίας, «το κατάλοιπο,
που δεν ερµηνεύεται µε τα ανθρώπινα µέτρα, µε τον κατ’ άνθρωπον λόγον, την θύραθεν σοφία»2. Η
µυστική τάση του Θεοτόκη τροφοδοτείται από τις πλούσιες πηγές του βυζαντινού µυστικισµού και
παράλληλα στηρίζεται στην Αρχαία Γραµµατεία και στις νέες επιστηµονικές γνώσεις της ∆ύσεως.
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«Τα κηρύγµατα του Μηνιάτη είναι ρητορικότερα και συναισθηµατικότερα, ενώ του Θεοτόκη
νοησιαρχικότερα και βιβλικότερα»3. Ο Θεοτόκης ήταν ρήτορας ___________________
1. Βασική Βιβλιοθήκη, Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρις, Θεοτόκης, ό.π. τόµος 8, σελ. 28 - 29.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 2, σελ. 30, επίσης Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρις, Θεοτόκης,
Βασική Βιβλιοθήκη, τόµος 8, ό.π. σελ. 29 - 34.
3. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό. π. σελ. 46.

του νου και όχι της καρδιάς.
Από το 16ο ως το 18ο αιώνα, καλλιεργήθηκε πολύ η θεωρία του κηρύγµατος. Γράφηκαν πολλές
‘‘Ρητορικές’’, που άλλες µένουν ανέκδοτες σε χειρόγραφα και άλλες έχουν δηµοσιευθεί. Όλες είναι
επηρεασµένες από ανάλογα εγχειρίδια που γράφηκαν στη ∆ύση, µερικές δε είναι και µεταφράσεις
τους. Εγχειρίδια της εκκλησιαστικής ρητορικής έγραψαν πολλοί, όπως αναφέραµε, ξεκινώντας από
την ‘‘Έκθεσιν Ρητορικής’’1 του Κορυδαλέα σε αρχαία γλώσσα γραµµένη ως την ‘‘Τέχνη
Ρητορική’’2 του Σκούφου και την ‘‘Τέχνη Ρητορική’’3 του ∆αµωδού, την ‘‘∆ιδασκαλίαν περί του
ακραιφνούς τρόπου του διδάσκειν’’ του Γεράσιµου Βλάχου, τα ρητορικά εγχειρίδια του Μελετίου
Αθηνών, του Γεωργίου Σουγδουρή και του Ιωάσαφ Κορνηλίου, το ‘‘Περί Εκκλησιαστικής
οµιλίας’’ έργο του Ν. Τζαρτζούλη4, ως και τη λατινική µετάφραση του Μακαρίου της Πάτµου5.
Καλλιεργήθηκε και η κύρια διδαχή και το κήρυγµα, σε όλα του τα είδη. Κηρύγµατα εκκλησιαστικά,
πνευµατικά και ψυχωφέλιµα, Κυριακοδρόµια, µε αναλύσεις των Ευαγγελικών και Αποστολικών
περικοπών όλου του έτους, λόγοι πανηγυρικοί, εγκωµιαστικοί, γενικά όλα τα οµιλητικά είδη.
Ώθηση στο κήρυγµα έδωσε και η πνευµατική αναγέννηση των τελευταίων χρόνων, η ίδρυση
Σχολείων και η εγκατάσταση και διδασκαλία σ’ αυτά δοκίµων λειτουργών, κυρίως ιερωµένων, η
αφύπνιση η θρησκευτική και ο ζήλος των ιεροκηρύκων να βοηθήσουν και να φωτίσουν το Γένος.
Όλα αυτά δείχνουν την άνθηση της εκκλησιαστικής ρητορικής σ’ αυτούς τους αιώνες και ιδιαίτερα
στον τελευταίο, το 18ο. Άριστο δείγµα της εκκλησιαστικής ρητορείας µέσα στο 18ο αιώνα είναι οι
∆ιδαχές του Πατροκοσµά, κείµενα τα οποία πληρούν όλους τους όρους του εκκλησιαστικού
κηρύγµατος και της ρητορείας.

___________________
1. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 250.
2. Β. Τατάκης, Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρις, Θεοτόκης, Βασική Βιβλιοθήκη, ό. π. τόµος 8, σελ. 49 - 124,
επίσης Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό. π. τόµος 1, σελ. 397, 403 και 405.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1, σελ. 591.
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4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό. π. τόµος 2, σελ. 158 - 159.
5. Π. Τρεµπέλας, Οµιλητική, ό.π. σελ. 122 - 123.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3.2.

Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆Ι∆ΑΧΕΣ ΤΟΥ

3.2.1. ΟΙ

«∆Ι∆ΑΧΕΣ»

«Μ

έσα στην τουρκοπατηµένη Ελλάδα υπάρχουν µερικές ελεύθερες νησίδες. Κάποτε είναι
µια ψυχή, η ψυχή του αφηγητή, του τραγουδιστή. Κάποτε είναι µπουλούκια, τα

µπουλούκια των κλεφτών, που χαίρονται τον αέρα της ελευθερίας. Από τις πιο χαρακτηριστικές και
τις πιο σηµαντικές εκδηλώσεις του αιώνα είναι η έκφραση της ελληνικής ψυχής µέσα σε κείµενα
λαϊκά. Σηµειώνω τη χρονογραφία µε το Χρονικό του Γαλαξειδιού, την ποίηση µε το δηµοτικό
τραγούδι, τη ρητορική µε τον Κοσµά τον Αιτωλό»1, γράφει ο ∆ηµαράς. Πράγµατι, µέσα στο 18ο
αιώνα ωρίµασε ο λαϊκός πνευµατικός πολιτισµός, σκίρτησε η ελληνική λαϊκή ψυχή για την
ελευθερία που της στέρησαν τόσα χρόνια. Εκείνος που ασχολήθηκε και ξεσήκωσε το βουνίσιο, τον
αγράµµατο Ελληνισµό, «την άλλη µερίδα της εθνότητας»2 ήταν ο λαϊκός διδάχος, ο εθναπόστολος
Κοσµάς. Αυτός που είχε το λαό µέσα του και του έδωσε τα πάντα, γιατί, κατά το λόγο του
Σπράγκερ, «όποιος δεν έχει το λαό µέσα του, τίποτε δε µπορεί να του δώσει».
Στο σηµείο αυτό θα µας απασχολήσει το κείµενο των ∆ιδαχών του Αγίου. Σχετικά µε την
παράδοση των ∆ιδαχών τα προβλήµατα είναι ποικίλα: Ο Πατροκοσµάς κατέγραψε κάποια ∆ιδαχή
του ή τουλάχιστον είχε γνώση των καταγραµµένων ∆ιδαχών του; Από ποιους και πότε έγιναν οι
πρώτες καταγραφές ∆ιδαχών του Αγίου; Τα κείµενα των ∆ιδαχών που έχουµε σήµερα είναι
πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα;
Οι ∆ιδαχές που έφθασαν έως εµάς δεν είναι οι ίδιες, όπως τις σύνθεσε και τις εκφώνησε ο
φλογερός ιεραπόστολος. Καµία ∆ιδαχή δεν έγραψε ο ίδιος, γιατί προτιµούσε να µιλάει στα πλήθη
και να ενθουσιάζει µε τον προφορικό του λόγο και όχι µε τα γραπτά του κείµενα. «Γραπτό λόγο,
αντάξιο της φήµης του και του µαρτυρίου του, δεν άφησε. Υπήρξε οµιλητής γόης και πιστός
απαράµιλλος, µε σπάνια κοινωνική και εθνική δραστηριότητα»3. Μίλησε απλά και πειστικά, δόνησε
τις ευαίσθητες χορδές του ταλαίπωρου _________________
1. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ. 8η, Ίκαρος, Αθήνα 1987, σελ. 123.
2. Μιχαήλ Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, εκδόσεις Έργων Περάνθη, Αθήνα ΧΧ, τόµος 2, σελ. 70.
3. Ευαγ. Ξηροτύρης, Κοσµάς ο Αιτωλός, ο δαδούχος του γένους, περ. Στερεά Ελλάς, Ιανουάριος Φεβρουάριος 1975, σελ. 12.

λαού και ξύπνησε µέσα του την πίστη στο Έθνος και στην Ορθοδοξία, τον πόθο και τη λαχτάρα για
την ανάσταση του Γένους. Το έργο του έχει αφετηρία και τέρµα την πίστη στην Ιδέα και στο
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Ιδανικό. Γιατί δεν είναι απλά ο ∆ιδάχος, είναι και ο µεταλαµπαδευτής των ιδεών στις ψυχές των
ακροατών του.
Οι ∆ιδαχές του Κοσµά του Αιτωλού είναι ένα θερµοκήπιο εθνικής ανατάσεως. ∆ιακρίνονται για
τη «λογική συνέπεια και πειθώ, χωρίς αντιφάσεις και παραλογισµούς»1, ικανότητες που απέκτησε ο
Άγιος µε τη διδασκαλία της Λογικής και Ρητορικής στην Αθωνιάδα. Στη ∆ιδαχή και τις πράξεις του
Αγίου υπάρχει απόλυτη συνέπεια. ∆εν αντιφάσκει, δεν προσπαθεί να συµβιβάσει πράγµατα
ασυµβίβαστα, που είναι αντίθετα µεταξύ τους. Αυτό ήταν που έκανε τα πλήθη να κρέµονται από τα
χείλη του και οι ∆ιδαχές του να µεταδίδονται ως κάτι το ιερό, το άγιο, το πολύτιµο. Κατά τον
βιογράφο του, «ήτο δε η διδαχή του, καθώς ηµείς αυτήκοοι αυτής εγενόµεθα, απλουστάτη, ωσάν
εκείνη των αλιέων», και γι΄ αυτό οι ακροατές του, κάθε ηλικίας, µορφώσεως και ιδιότητας τον
παρακολουθούσαν και «ήκουαν µετά κατανύξεως και ευλαβείας την χάριν και γλυκύτητα των λόγων
του, και ακολούθως εγίνετο και µεγάλη διόρθωσις, και ωφέλεια ψυχική»2.
Στη ρύµη του λόγου του τροποποιούσε ή πρόσθετε διάφορα στοιχεία ανάλογα µε την περίπτωση
και γι’ αυτό οι ∆ιδαχές που σώθηκαν έχουν γενικά το ίδιο περιεχόµενο, αλλά πολλές ιδιαιτερότητες
και διαφορές. Έως εµάς έχουν φθάσει 26 κείµενα των ∆ιδαχών του Αγίου3, που εύκολα
διαπιστώνονται ως δικά του από το περιεχόµενο, το ύφος, τη γλώσσα. «Οι σωζόµενες διδαχές του
δεν έχουν γραφτή από τον ίδιο»4, αναφέρει ο Α. Βακαλόπουλος, «δεν έγραφε τους λόγους του»5, θα
προσθέσει ο ∆ηµαράς, «ο ίδιος δεν έγραφε τις ∆ιδαχές του»6 θα συµπληρώσει ο Κώνστας. Αν
υπήρχε γραπτή ∆ιδαχή του Αγίου, οπωσδήποτε θα είχε βρεθεί ή θα υπήρχε κάποια µαρτυρία. Το
µόνο που µαρτυρείται είναι η αναφορά του χειρογράφου 29 της Φιλοσοφικής σχολής
Θεσσαλονίκης, στο τέλος ∆ιδα-

___________________

1. Κων/νος Καβαρνός, Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, περ. Στερεά Ελλάς (1995), σελ. 240.
2. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, έκδ. Γ΄, Θεσ/νίκη 1996, σελ.
733, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, έκδ. Πανεκδοτικής Αγρινίου
1996, σελ. 15.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), εκδ. «Τήνος», Αθήνα 1979, σελ. 29.
4. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τυπ. Εµµ. Σφακιανάκη & Υιών, Α΄ έκδ. Θεσ/νίκη 1973,
τόµος ∆΄, σελ. 367.
5. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π. σελ. 128.
6. Κ. Κώνστας, Μια διδαχή του Αγίου Κοσµά, Ηπειρωτική Εστία, τόµος 12, τεύχη 136-137, (1963), σελ.
632.

χής, «τον κερόν οπού εδίδασκεν ο άγιος κοσµάς την άνωθεν διδαχήν εις την καλαµπάκαν ήτον έτος
1774 και έγραψεν ο κυρ παπαστάµος εκ χώρας κλαπούς την διδαχήν του εις ενθύµησιν των
µεταγενεστέρων...»1 και που είναι η µόνη σωζόµενη καταγραφή ∆ιδαχής όσο
ζούσε ο Άγιος.
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Κατά τον Παπακυριακού, ο Άγιος έγραφε ο ίδιος τις ∆ιδαχές του, και αυτό το στηρίζει, όπως
λέει, σε λογικά επιχειρήµατα. Τα επιχειρήµατά του Παπακυριακού είναι, πρώτον, τα όµοια µεταξύ
τους τµήµατα ολόκληρων ∆ιδαχών, λέξη προς λέξη, δεύτερον, το πλήθος των παραδειγµάτων που
αναφέρει, τα οποία απαιτούν µελέτη και προσχεδιασµό και τρίτον το ότι «και ο εµπειρότερος
αντιγραφεύς δεν ήτο δυνατόν να καταγράφη και να εκθέτη τα νοήµατα του Κοσµά µε το γλωσσικό
του ιδίωµα χωρίς να αλλοιώση τον φυσικόν συνειρµόν των ιδεών του»2.
Κατά τη γνώµη µας, ο Πατροκοσµάς δεν έγραφε τις ∆ιδαχές του. Είχε «αναµφιβόλως µέγα
τάλαντον και µεγίστην παιδείαν», ήταν «οξυνούστατος, έµπλεως µεγάλων ιδεών» και «οι λόγοι του
είναι ...µιας εξαιρετικής τέχνης», κατά τα Βενετικά έγγραφα3. Η παιδεία του, η φυσική ευγλωττία, η
ισχυρή µνήµη, ο ενθουσιασµός µαζί µε την αµέριστο αγάπη του για τον ταλαίπωρο ραγιά και το
ανεξάντλητο περιεχόµενο της καρδιάς του, έκαναν τον Άγιο «διάπυρο» και ενθουσιώδη, «χείµαρρο
που κυλούσε µ’ όλη τη µουσική µιας προφορικής ρητορείας, µ’ όλη τη µαστοριά µιας έµπειρης
συνοχής και µ’ όλη τη ζωντάνια ενός καθαρού δηµοτικού λόγου»4. Εκτός αυτών είχε µεγάλη
σύνεση και διάκριση και γι’ αυτό ποτέ δεν θα διακινδύνευε να υπάρχουν γραµµένα κάποια σηµεία
των κηρυγµάτων του, που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µεγάλα προβλήµατα στον ίδιο και
στους υπόδουλους ραγιάδες. Οι σκληρές εκφράσεις που χρησιµοποιεί για τους Εβραίους, για τον
‘‘αντίχριστο’’ Τούρκο, οι υπαινιγµοί για τον Πάπα και άλλα, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως
αποδείξεις από τους εχθρούς του για να τον καταδικάσουν. «Το αυτό ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 38, επίσης Σωφρόνιος
Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον,
Αθήναι 1953, σελ. 150, Κ. Κώνστας, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία, τόµος ΚΓ΄, τεύχος 269270, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1974, σελ. 482.
2. Σωφρόνιος Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και
µαρτύριον, ό. π. σελ. 16.
3. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Ηπειρωτικά Χρονικά, έτος 15, Ιωάννινα 1940, σελ. 6 - 9.
4. Μιχαήλ Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 2, εκδόσεις Έργων Περάνθη, Αθήνα ΧΧ, σελ. 71.

είναι να συναναστρέφεσαι και να πραγµατεύεσαι, να τρώγης και να πίνης µε τον ∆ιάβολον, το αυτό
είναι και µε τον Εβραίον»1, λέει για τους Εβραίους και συνεχίζει µε λαϊκές διηγήσεις, που
αναφέρονται στων Εβραίων τη συµπεριφορά και το µίσος εναντίον του Χριστού και των
Χριστιανών: «Καθώς γεννηθή το οβριόπουλο, αντίς να το µανθάνουν να προσκυνάη τον Θεόν οι
Εβραίοι, παρακινούµενοι από τον ∆ιάβολον, ευθύς οπού γεννηθή το µαθαίνουν να βλασφηµάη, να
παραδίνη και να αναθεµατίζη τον Χριστόν µας και την Παναγίαν µας και εξοδιάζουν πενήντα εκατό
πουγγιά να εύρουν κανένα χριστιανόπουλο, να το σφάξουν και να πάρουν το αίµα του και µετ’
εκείνο να κοινωνούν... Το να υβρίζη τον Χριστόν µου και την Παναγίαν µου δεν θέλω να τον βλέπω
και η ευγένειά σας πως σας βαστάει η καρδιά σας και κάµνετε πραγµατείες και λισιβερίσια µε τους
Εβραίους;»1. Κάνει τη σύγκριση Εβραίων και Χριστιανών: «Τήραξε εις το πρόσωπον έναν Εβραίον
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όταν γελά να ιδής: τα δόντια του ασπρίζουνε, το πρόσωπόν του είναι ωσάν πανί αφωρισµένο, διατί
έχει την κατάρα από τον Θεόν και δεν γελά η καρδιά του, έχει τον ∆ιάβολον µέσα του οπού δεν τον
αφήνει. Κοίταξε και έναν χριστιανόν εις το πρόσωπον, ας είναι και αµαρτωλός, λάµπει το πρόσωπόν
του, χύνει η χάρις του Παναγίου Πνεύµατος, διατί ο Θεός δεν τον αφήνει από το χέρι του»2.
Χαρακτηριστική είναι και η διήγησή του για τον Ιούδα, τους Εβραίους γονείς του και όλα τα
κακά που έπραξε, αφού ήταν Εβραίος3. Θέλοντας να βοηθήσει τους Χριστιανούς και να τους
αποτρέψει από διάφορα αµαρτήµατα, συχνά τους λέει ότι, αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει,
συναριθµούνται «µε τους θεοκτόνους Εβραίους» και πηγαίνουν «µε αυτούς εις την Κόλασιν»4. Αλλά
και για τον Τούρκο µιλάει µε υπαινιγµούς και ‘‘µισόλογα’’, που αν ήταν καταγραµµένα, θα είχε
µεγάλα προβλήµατα: «Ήλθεν και ο αντίχριστος, τον οποίον έχοµεν και εις το κεφάλι µας και δεν
πρέπει να σας το ειπώ ότι τον ηξεύρετε...»5. Όλα αυτά ήταν σηµαντικοί λόγοι, για να µην έχει ο
Πατροκοσµάς γραπτά κείµενα, ούτε να υπαγορεύει σε άλλους τους λόγους του. «Ήταν λοιπόν
απίθανο ο πανέξυπνος αυτός άνθρωπος, ο Κοσµάς, να κρατά αυτόγραφα στοιχεία,
____________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος ∆΄, σ. 63.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σ. 63.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 161.
4. Μάρκος Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, εκδ. «Τυµφρηστός», Αθήνα 1972, ∆ιδαχή ΣΤ΄, σελ. 384.

αποδεικτικά κάποιας ενοχής»1. Ο Άγιος Κοσµάς δεν έγραφε τις ∆ιδαχές του. Μιλούσε απευθείας
στους ραγιάδες, χωρίς προετοιµασία ιδιαίτερη, από το περίσσευµα της καρδιάς του, από την
εσωτερική του πληρότητα. Ο λόγος του είχε προσαρµοστικότητα, µεταβαλλόταν ανάλογα µε το
ακροατήριο και τις περιστάσεις, «ξεδιπλωνόταν αυθόρµητος και αφκιασίδωτος, µε όλες τις
αποχρώσεις της στιγµής»2.
Ο κύριος στόχος του Αγίου ήταν να διδάξει, να διαφωτίσει, να νουθετήσει. Γι’ αυτό οι ∆ιδαχές
του δεν χαρακτηρίζονται για την ποικιλία των θεµάτων, ούτε για το δογµατικό τους περιεχόµενο.
Αποτελούσαν µια πάγια διδασκαλία, που ο Άγιος είχε στο νου του και την επαναλάµβανε στα
διάφορα ακροατήρια, προσθέτοντας ή αφαιρώντας, ανάλογα. «Πολλάκις µετέβαλλε (το κείµενο των
∆ιδαχών του) αναλόγως των θρησκευτικών και ηθικών αναγκών των ακροατών του», σηµειώνει ο
Παπακυριακού3. Έτσι η συχνή χρήση κάποιων θεµάτων και η επανάληψη, δικαιολογούν την
οµοιότητα ανάµεσα σε λέξεις και φράσεις και νοήµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι χρησιµοποιούσε
χειρόγραφο.
Η γνώµη ότι «το πλήθος των παραδειγµάτων των διδαχών προϋποθέτει µελέτη»4 και ίσως
χειρόγραφο, µπορεί εύκολα να αντιµετωπισθεί. Όπως είπαµε, οι ∆ιδαχές ήταν απλές, χωρίς
επιστηµονικό περιεχόµενο και θεολογικό βάθος, ώστε να χρειάζονται απόλυτη ακρίβεια στις ιδέες
και τη διατύπωση. Ήταν αναφορές σε πρόσωπα, γεγονότα και θέµατα της Γραφής, σε βίους Αγίων,
σε παραδείγµατα και παραβολές βγαλµένα από τη ζωή. Θέµατα πολύ οικεία στον Κοσµά «που
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ολόκληρες δεκαετίες τα µελετούσε είτε κατ’ ιδίαν είτε σπουδάζοντας στο Άγιον Όρος»5. Εποµένως,
το γραπτό κείµενο ήταν περιττό.
Είναι πολλές οι µαρτυρίες ότι ο Άγιος εκφωνούσε τις ∆ιδαχές του χωρίς χειρόγραφο και ότι το
κήρυγµά του διασώθηκε από τους µαθητές, ακολούθους και ακροατές του. Πολλοί, που τον
ακολουθούσαν και τον λάτρευαν, κατέγραφαν τις ∆ιδαχές για να τις έχουν οι ίδιοι και να τις
θυµούνται ή για να τις δώσουν σε άλλους ή κατά προτροπή του Αγίου ή τέλος, για ευλογία. Ο ίδιος
ο Άγιος παρακινούσε τους ακροατές του αντί για άλλη πληρωµή, να συζητούν τα κηρύγµατά του,
όταν θα φύγει, για να ωφελούνται. «Αµή τι είναι η πλερωµή µου; Να καθίσετε από πέντε δέκα να
συνοµιλήσετε αυτά τα θεία νοήµατα, να τα βάλετε µέσα εις την καρδίαν σας δια να σας
προξενήσουν την ζωήν την ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 64.
2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 286.
3. Σωφρόνιος Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και
µαρτύριον, ό. π. σελ. 15.
4. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 64.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 65.

αιώνιον... αυτά οπού σας είπα το ίδιον είναι ωσάν να κατέβη ο ίδιος ο Θεός να σας τα ειπή. Τώρα
ανίσως και το κάµετε ναν τα βάλετε εις τον νουν σας, εις την καρδίαν σας, δε µε φαίνεται και εµένα
ο κόπος τίποτε»1. Όταν λοιπόν παρακινούσε µ’ αυτόν τον τρόπο, είναι επόµενο, για να υπακούσουν
στα λόγια του Αγίου κάποιοι εγγράµµατοι ακροατές του να έγραφαν τους λόγους του και να τους
κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι, ως ενθύµηση και διαθήκη σηµαντική για τον τόπο τους.
Άλλοι πάλι πιστοί ακόλουθοί του, κατέγραφαν τις ∆ιδαχές του, µε το δικό του τρόπο ο καθένας,
και πηγαίνοντας στα µέρη τους διάβαζαν τα κείµενα αυτά, που ήταν παραπλήσια προς τις ∆ιδαχές
του Αγίου, στους συµπατριώτες τους. Άλλοι «εστέλλοντο εις διάφορα χωρία αναγιγνώσκοντες τους
υπό του διδασκάλου των εκφωνηθέντας»2 λόγους, βοηθώντας µ’ αυτό τον τρόπο το διδάσκαλό τους
στο ιεραποστολικό του έργο. Και άλλοι έγραφαν λόγους του Αγίου, που άκουγαν όχι από τον ίδιο,
αλλά από άλλους, που τον είχαν ακούσει. Η καταγραφή των ∆ιδαχών από µαθητές του Αγίου
φαίνεται και από την παρουσία των ερωταποκρίσεων µέσα στο κείµενο, από τα ονόµατα των
ακροατών και από την απότοµη µετάβαση από το ένα θέµα στο άλλο. Ιδίως το τελευταίο δείχνει την
πλαστικότητα του λόγου του Αγίου αφενός, που ανάλογα µε την ανάγκη των ακροατών του τον
χειρίζεται και αφετέρου την καταγραφή και τη σύνθεση επί µέρους οµιλιών από τους ακροατές του.
Οι συχνές επαναλήψεις, οι τυποποιηµένες φράσεις, τα παραδείγµατα και γεγονότα µέσα από τη
Γραφή και τη ζωή, αλλά και η κατ’ επανάληψη παρακολούθηση των ∆ιδαχών από τους ζηλωτές
µαθητές του, που τον άκουγαν µε µεγάλη προσοχή, τους έδιναν τη δυνατότητα, χωρίς ιδιαίτερη
δυσκολία, να αποµνηµονεύουν και να καταγράφουν λίγο µετά το κήρυγµα τις ∆ιδαχές. Έτσι οι
∆ιδαχές του Αγίου από προφορική διδασκαλία έγιναν ανάγνωσµα λαϊκό σε πολλές περιοχές και

230
πέρα από το λόγο του οι αντιγραφείς πρόσθεταν τα δικά τους στοιχεία, µε αποτέλεσµα τα κείµενα
που διασώθηκαν να προέρχονται από δεύτερο και τρίτο χέρι, µε τις ανάλογες αλλοιώσεις και
προσθαφαιρέσεις του καθενός. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι ∆ιδαχές να φθάσουν ως εµάς
νοθευµένες γλωσσικά, συντακτικά, εκφραστικά, υφολογικά, ακόµη και ως προς το περιεχόµενο.
Τα κηρύγµατα του Αγίου έκαναν τέτοια εντύπωση όχι µόνο στους συγχρόνους αλλά και
στους µεταγενεστέρους, που τα διάβαζαν ή τα χρησιµοποιούσαν στο κήρυγµα για ωφέλεια
πνευµατική.

Στο

χειρόγραφο

περί

‘‘Ερµηνείας

της

Ζωγραφικής

Τέχνης’’

της

βι

__________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 140 - 141.
2. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, εκδ. Κοροµηλά, Αθήνα 1868, σελ. 489.

βλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (σελ. 250) καταχωρίζεται η σύσταση ανορθόγραφου
εφηµερίου προς το εκκλησίασµα, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας: «Παρακαλό σας αδελφοί µου
χριστιανοί να σταθήτε ακόµα ολίγον µέσα εις την εκλησίαν και να µην βαριθήτε δια νασας υπό
µερηκά λόγια του αγίου Κοσµά οπού εκύριξεν τους προαπερασµένους χρόνους. Ευλόγισον
δέσποτα». Ακολουθεί η επιγραφή της ∆ιδαχής, η ∆ιδαχή και δεύτερο σηµείωµα στο τέλος: «τον
κερόν οπού εδίδασκεν ο άγιος κοσµάς την άνωθεν διδαχήν εις την καλαµπάκαν ήτον έτος 1774 και
έγραψεν ο κυρ παπαστάµος εκ χώρας κλαπούς την διδαχήν του εις ενθύµησιν των
µεταγενεστέρων»1. Γραφέας των σηµειωµάτων, της επιγραφής και του κειµένου της ∆ιδαχής
φαίνεται πως είναι ο ίδιος, και από την ανορθογραφία των κειµένων συµπεραίνουµε ότι µάλλον ήταν
ολίγων γραµµάτων. Άγνωστο επίσης είναι αν αντέγραψε τη ∆ιδαχή από κάπου ή την έγραψε
ακούγοντας κάποιους άλλους ή την άκουσε ο ίδιος από τον Άγιο και την έγραψε. Το πρόσωπο
γραφής ή αντιγραφής της ∆ιδαχής είναι ο ‘‘κυρ Παπαστάµος’’. Αυτό είναι το πιο παλιό σηµείωµα
και το δηµοσιεύει πρώτος ο Σωφρόνιος Παπακυριακού2.
Ο Κ. Κώνστας δηµοσιεύει στην Ηπειρωτική Εστία και άλλα ‘‘σηµειώµατα’’, που δείχνουν το
σεβασµό και την πίστη του λαού στον Άγιο και την επιθυµία τους να διαδοθούν οι ∆ιδαχές του «εις
ενθύµησιν των µεταγενεστέρων», όπως το ‘‘σηµείωµα’’, που είναι καταγραµµένο στο 385
χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στις σελίδες 99 - 103: «∆ιδαχή του Οσίου και
Θεοφόρου πατρός ηµών Κοσµά του Ιεροµάρτυρος και αξιοµακαρίστου. Εγράφη παρ’ εµού του
ταπεινού ∆ηµητρίου Χρήστου εξ Αργυροκάστρου Νταµπατζή, εν έτει τω σωτηρίω χιλιοστώ
οκτακοσιοστώ ογδόω, εν µηνί Ιουνίω τριακοστή εν τω ∆εσµωτηρίω». Επίσης το ‘‘σηµείωµα’’, «∆ια
χειρός αµαρτωλού Θεοδώρου Ιωάννου εξ επαρχίας Ιωαννίνων, χωρίον Έλεζνα, 1854, Φεβρουαρίου
1. Υπάρχει ευσεβεστάτου ορθοδόξου χήτο(υ) Μάνου, ευρισκόµενος εις Νεµίτσα, πατρίς αυτού
Παραµυθιά»3.
Αξίζει να ασχοληθούµε µε την τελευταία ∆ιδαχή του Αγίου, που εκφωνήθηκε στις 4 Αυγούστου
1779, στο Ναό της Περιβλέπτου των Ιωαννίνων, λίγες µέρες πριν το µαρτύριό του, η οποία έχει
δηµοσιευτεί σε πολλές παραλλαγές από διάφορα χειρόγραφα, µε διαφο
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___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 38, επίσης Κ. Κώνστας Αγιοκοσµίτικο
∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία, έτος ΚΓ΄, τεύχος 269-170, Ιωάννινα 1974, σελ. 482, (διορθωµένο
ορθογραφικά).
2. Σ. Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον,
ό. π. σελ. 9, επίσης Κ. Κώνστας, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρ. Εστία, ό. π. σελ. 482.
3. Κ. Κώνστας, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία, ό. π. σελ. 482.

ρετικά ‘‘σηµειώµατα’’.
Η ∆ιδαχή διασώθηκε σε παλιό χειρόγραφο βιβλιαράκι γραµµένη από τον Παναγιώτη Ζώη,
διδάσκαλο µάλλον, γιατί είναι καλογραµµένη και ορθογραφηµένη, τον Οκτώβριο του 1804,
εικοσιπέντε χρόνια µετά το θάνατο του Αγίου. Στην αρχή υπάρχει η ‘‘σηµείωση’’: «Λόγοι ήτοι
διδαχαί του εν µακαρία τη λήξει αοιδίµου ιεροδιδασκάλου Κοσµά. Απλαί και πάνυ ωφέλιµοι εις
κάθε χριστιανόν γεγραµµέναι παρ’ εµού ταπεινού Παναγιώτη Ζώη» και στο τέλος, «τέλος και τω
Θεώ δόξα. Γέγραπται κατά 1804, κατά µήνα Οκτώβριον»1.
Η ίδια ∆ιδαχή, περιέχεται σε χειρόγραφο του 1795, που βρίσκεται στη Μονή Μυρτιάς, κοντά
στο Αγρίνιο και δηµοσιεύτηκε από τον Σωφρόνιο Παπακυριακού, Αρχιµανδρίτη, σε συνέχειες στο
περιοδικό του Αγρινίου ‘‘Ποιµήν ο Καλός’’ κατά τα έτη 1931 και 1932 και επιγράφεται: «Λόγοι,
ήτοι ∆ιδαχαί του εν µακαρία τη λήξει αοιδίµου ιεροδιδασκάλου Κοσµά, απλαί και πάνυ ωφέλιµοι εις
κάθε χριστιανόν γεγραµµέναι παρ’ εµού Σαµουήλ Ιεροµονάχου»2. Κατά τον Σωφρόνιο
Παπακυριακού η ίδια ∆ιδαχή περιέχεται και σε χειρόγραφο του 1814 του ιερέως Ιωάννου
Παπαπαναγιώτου, κατοίκου Μεσολογγίου και σε Αγιορειτικό χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του
κελλίου Καρυών ‘‘Εσταυρωµένος’’, του Γέροντος Ευθυµίου Αγιορείτου του Κρητός, που
δηµοσίευσε ο Σωτήριος Σχοινάς και εκδόθηκε στο Βόλο το 19503. Η ∆ιδαχή αυτή είναι αντίγραφο
της εκδόσεως του Γ. Αποστολιά του 1897, που τη δηµοσίευσε µαζί µε άλλες ∆ιδαχές, από
χειρόγραφο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, που του εδόθη από τον πνευµατικό της Μονής Γαβριήλ
Παπανικολάου4.
___________________
1. Κ. Φωτόπουλος και ∆. Σαλαµάγκας, Η τελευταία ∆ιδαχή του Οσιοµάρτυρος Πάτερ Κοσµά, Ηπειρωτική
Εστία, τόµος 2, Ιωάννινα 1953, σελ. 779 και εξής.
2. Σ. Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον,
ό. π. σελ. 16.
3. Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, Μηνιαίον περιοδικόν, εκδοτικός οίκος Σωτ. Σχοινά, έτος ιε΄, αρ. 161 - 162, εν
Βόλω 1950.
4. Ο Γεώργιος Αποστολιάς στον πρόλογο της εκδόσεώς του γράφει: «Νοµίζοµεν ότι θεάριστον έργον
πράττοµεν, εκδίδοντες εις βιβλίον τας διδαχάς του εν Αγίοις Πατρός ηµών, ∆ιδασκάλου και Ιεροκήρυκος
Κοσµά του Ιεροµάρτυρος, ανέκδοτον χειρόγραφον, το οποίον παρέδωκεν ηµίν ο Σ. πνευµατικός του Μ.
Σπηλαίου Γαβριήλ Παππανικολάου, εις ον περιήλθεν εκ του πνευµατικού Ιγνατίου». Γεώργιος
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Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις Πατρός ηµών ∆ιδασκάλου & Ιεροκήρυκος Κοσµά του Ιεροµάρτυρος
κηρυχθείσαι κατά το 1777, εν Πύργω 1897, (Τυπογρα- φείον ο “Φώσκολος” Σ. Καψοκεφάλου εν
Ζακύνθω), σελ. 3.

Η ίδια ∆ιδαχή εκδόθηκε από τον ηγούµενο της Μονής Χάλκης ∆αµιανό το 1864 µε τη
‘‘σηµείωση’’ στον πρόλογο της εκδόσεως της αναφερόµενης ∆ιδαχής του Αγίου: «Η δε παρούσα
διδαχή αντεγράφη (δηλ. εγράφη) υπό τινος χριστιανού, επίτηδες ευρισκοµένου εκεί κατά την ώραν
της διδαχής έξωθεν των Ιωαννίνων...»1. Η έκδοση όµως του ∆αµιανού

είναι αναδηµοσίευση

∆ιδαχής που δηµοσίευσε ο Αυλωνίτης, ο οποίος είχε αντιγράψει τον Παραµυθιώτη. Οι Αυλωνίτης
και Παραµυθιώτης δεν αναφέρουν τίποτε για τη ‘‘σηµείωση’’ του ∆αµιανού, γι’ αυτό ακριβώς και η
πληροφορία αµφισβητείται.
Ο ∆. Σαλαµάγκας αναφέρει και ένα άλλο χειρόγραφο της ίδιας ∆ιδαχής της 4ης Αυγούστου 1779,
που του το έστειλε ο Γεώργιος Μασούρας από τους Βατατάδες Ηπείρου µε την ίδια επιγραφή της
∆ιδαχής της Περιβλέπτου «Λόγοι, ήτοι ∆ιδαχαί...» και συνεχίζει «...γραµµένη παρ’ εµού του
ταπεινού λάµ(πρου) του ηωάνη Παπά, χωρίον Βατατάδες». Ο Μασούρας βρήκε «εις την κασέλαν
του Κώστα Φώλου ένα Κατάστιχον, το οποίον είναι γραµµένο δια χειρός του και περιέχει το
µαρτύριον του Αγίου Κοσµά’ εις το ίδιον κατάστιχον είναι η ∆ιδασκαλία του γραµµένη µε παλαιά
γράµµατα δυσκολοανάγνωστα µε την χρονολογίαν 1779 η οποία φαίνεται είναι δια χειρός του θείου
του παπα - Ιωάννου Λάµπρου, ο οποίος ακολούθησε τον Άγιον και παρευρέθη εις το Μαρτύριόν
του...»2. Στη σελίδα 13 του χειρογράφου σηµειώνεται και η χρονολογία αντιγραφής της ∆ιδαχής,
ανάµεσα στο κείµενο, «...δια να ηµπορέσωµεν να την καταλάβωµεν, έτους 1806, µαρτήου 11...» και
συνεχίζεται η ∆ιδαχή3.
Κατά τον ∆. Σαλαµάγκα «προσεκτική παραβολή των τριών κειµένων4, µας πείθει ότι ο
«λάµ(προς) ηωάνου παπά», αντέγραψε από το ίδιο χειρόγραφο από το οποίο και ο Παναγιώτη
Ζώης», ενώ ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης

δηµοσιεύει τη ∆ιδαχή µε αλλοιώσεις,

παραλλαγές, προσθήκες, παραλείψεις ως Α΄ ∆ιδαχή του Αγίου5, χωρίς να ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 62, επίσης Σ. Παπακυριακού, Κοσµά
του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον, ό. π. σελ. 15.
2. ∆. Σαλαµάγκας, Ανέκδοτο χειρόγραφο για τον Άγιο Κοσµά, Ηπειρωτική Εστία, έτος β΄, τεύχος 12,
Ιωάννινα 1953, σελ. 268.
3. ∆. Σαλαµάγκας, Η τελευταία ∆ιδαχή του Οσιοµάρτυρος Πάτερ Κοσµά, Ηπειρωτική Εστία, τόµος 2ος,
Ιωάννινα 1953, σελ. 781.
4. Πρόκειται για τα χειρόγραφα µε τις σηµειώσεις του Ζώη που ανήκε στον Κ. Φωτόπουλο, του
ιεροµόναχου Σαµουήλ που εξέδωσε ο Σ. Παπακυριακούκαι του Λάµπρου Ιωάννη που εξέδωσε ο ∆.
Σαλαµάγκας.
5. ∆. Σαλαµάγκας, Η τελευταία ∆ιδαχή του Οσιοµάρτυρος Πάτερ Κοσµά, ό. π. σελ. 781

αναφέρει από που πήρε το κείµενό της, άρα υπάρχει και άλλη χειρόγραφη παραλλαγή της ∆ιδαχής.

233
Σε Ηπειρώτικο κώδικα του 1814, υπάρχει η ίδια ∆ιδαχή και είναι χειρόγραφο του µαθητή και
ακολούθου του Αγίου, αναγνώστου Γεωργίου του ποτέ Ζήκου Μπιστρέκη. Ο Παπακυριακού
αναφέρει ότι από την επιγραφή και την έκταση της ∆ιδαχής µπορούµε να υποθέσουµε ότι δεν ήταν
«εις λόγος, µια διδαχή αλλά ίσως περίληψη λόγων ή ∆ιδαχών, ας ήκουσεν ο ιεροµόναχος ούτος
παρακολουθών τον Κοσµάν κατά τας περιοδείες του, και δια τούτο επιγράφεται υπ’ αυτού Λόγοι»5.
Η ∆ιδαχή συνοδεύεται από δύο ‘‘σηµειώµατα’’. Το πρώτο ‘‘σηµείωµα’’, γραµµένο στο δεξιό
περιθώριο και σε πλάγια γραφή των στίχων, στην πρώτη σελίδα και το δεύτερο, καταχωρισµένο στο
αριστερό κάτω περιθώριο της τελευταίας σελίδας (46) της ∆ιδαχής1. Στην πρώτη σελίδα της
∆ιδαχής, στην αρχή υπάρχει η προµετωπίδα: «∆ιδαχή του εν µακαρία ] τη λήξει Αγίου πατρός ηµών
[ Κοσµά, όστις ην ο προφήτης ] Ηλίας ο Θεσβίτης, οπού εκήρυξε την ] Τελευτήν του
_________________
1. Σ. Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον,
ό. π. σελ. 16.
2. Τα ‘‘σηµειώµατα’’ που συνοδεύουν τη διδαχή είναι τα εξής. Το πρώτο ‘‘σηµείωµα’’ γράφει: «Ο
ισαπόστολος πατήρ ηµών Κοσµάς ήτον πρόδροµος του προφήτου Ηλιού, η αγία αποκάλυψις Ιωάννου του
Θεολόγου, και θέλει τον στείλει ο Θεός εις τας ηµέραις του αντιχρίστου] ως προφήτην Ηλίαν να διδάξη
τον λόγον του ιερού Ευαγγελίου χρόνους -3-ήµισυ: µήνας 42». Το δεύτερο ‘‘σηµείωµα’’, στο αριστερό
κάτω περιθώριο της τελευταίας σελίδας της ∆ιδαχής, είναι το ακόλουθο: «Ούτος ο παρών φιλόστοργος
ηµών πατήρ και Άγιοε Κοσµάς ήτον αντίτυπον του προφήτου Ηλιού, ήγουν ] πρόδροµος, και µας είπεν να
µην καρτερούµεν προφήτην Ηλίαν και καλά µας είπεν να µετανοήσωµεν, ] διατί ουκ οίδαµεν τι τέξεται η
επιούσα, δεν ηξεύροµεν πως ξηµερώνει αύριον. Εξοµολογείσθε αλλήλοις ] τα παραπτώµατα ηµών, διατί
πας άνθρωπος, αφ’ ου απεθάνη, το τέλος του είναι. Και ο ] προφήτης Ηλίας θέλει έλθει εν ταις ηµέραις
του αντιχρίστου. Το φανερώνει η αγία αποκάλυ]ψις Ιωάννου του Θεολόγου, και υπ’ αυτού θέλουν να
φονευθή οι δύο προφήται, Ηλίας και Ενώχ, εις την αγί]αν πόλιν Ιερουσαλήµ τελειώνοντας τον
διωρισµένον καιρόν τα θεία λόγια, ήγουν έτη :3: ] και ήµισυ, µήνας 42, και τα άγιά τους σώµατα θέλουν
µείνει άθαπτα 3: ήµισυ ] ηµέραις και θέλει κατέβη νεφέλη ουρανόθεν και φωνή λέγουσα: ανεβάτε] εδώ
σας εδόξασεν ο υιός του Θεού. Τότες θέλουν πέσει τα τέκνα του διαβόλου, µα ] ουκ ωφελούνται, αι δε
ηµέραι του αντιχρίστου κολοβωθήσονται και θέλει φύγει ο διάβολος ] κατά συγχώρησιν Θεού να τον
φονεύση και ευθύς τα σκυλιά, σέρνοντες αυτόν έξω της πόλεως ] Ιερουσαλήµ, ως καθώς τον Χριστόν έξω
τον ] εσταύρωσαν, έξω της πόλης έπαθε, τα δε σώµατα των προφητών ούτος µέγα θέλει να τα καλέσει.
(αωιε Ιουλίου 10) (2)». Κ. Κώνστας, Μια ∆ιδαχή του Αγίου Κοσµά, Η. Ε. (1963), σελ. 616 - 617.

Κόσµου, ήτοι τα του Αντιχρίστου]: Γεώργιος ανάξιος αναγνώστης του ποτέ Ζήκο(υ) Μπιστρέκη.
1814, Ιουλίου 201. Και στο τέλος της ∆ιδαχής πάλι υπάρχει η σηµείωση: «Αναγνώστα, ανάγνωσον
τα ειρηµένα λόγια ] µε µεγάλην προσοχήν και βεβαιώσου ότι ούτος ] ο πατήρ ηµών και ιερός
ονοµαζόµενος Κο]σµάς είναι ο ίδιος Θεσβίτης Ηλίας ο προ]φήτης και µην αµφιβάλης δια να µην
κέγησε εις ] την κόλασιν διότι είναι λόγια του Παναγίου Πνεύµατος ] και άλλον προφήτην δεν
καρτερούµεν, πλην δύναµιν ] εις όλους να υποµένωµεν τους πειρασµούς. Και παρακαλώ σας,
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πατέρες και αδελφοί µου εν Χριστώ, ] να µε συγχωρήσητε τον υπέρ την άµµον της θαλάσ]σης
ηµαρτηκότα και σφάλµατα πολλά έχω ανορ]θόγραφά τε και λέξεις οµού ελλειποµέναις, ως
αγράµ]µατος οπού είµαι της παιδεύσεως των γραµµάτων. Εγράφη δε παρ’ εµού του ταπεινού και
αχρείου ] δούλου σας αναξίου Γεωργίου Αναγνώστου του ποτέ Ζήκο(υ) Μπιστρέκη, εκ κώµης
Τερκοβίστας, αωιδ΄ Ιουλίου κ΄»1.
Η ίδια ∆ιδαχή του Αγίου είναι καταγραµµένη σε χειρόγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους
και γράφτηκε το 1831, σύµφωνα µε τη ‘‘σηµείωση’’ που βρίσκεται στην τελευταία του σελίδα.
Πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον Ι. Μενούνο. Πριν από το κείµενο υπάρχει το ακόλουθο ‘‘σηµείωµα’’
γραµµένο από τον ίδιο γραφέα: «Λόγος του εν αγίοις πατρός ηµών Κοσµά του ιεροµάρτυρος
κηρυχθείς κατά το 1780». ∆εύτερο χέρι διαγράφει τον αριθµό 1780 και προσθέτει δίπλα: 1777.
Τρίτο χέρι προσθέτει µε πράσινο µελάνι: «εις Ιωάννινα εις την εκκλησίαν της Παναγίας ή
περίληφτην (;) ήγουν περίβλεπτον». Μετά το κείµενο της ∆ιδαχής σηµειώνεται από τον πρώτο
γραφέα: «Αντεγράφη 1871. Φευρουαρίω 15»2. Οι διορθώσεις και αντιγραφές της ίδιας ∆ιδαχής από
πολλούς, δηµιουργούν προβλήµατα που αποµακρύνουν το µελετητή από τη σωστή προσέγγιση των
κειµένων. Τα ‘‘σηµειώµατα’’ που συνοδεύουν το κείµενο δείχνουν τις πολλές αντιγραφές κάθε
∆ιδαχής του Αγίου.
Για την ίδια ∆ιδαχή της Περιβλέπτου των Ιωαννίνων, που εκφωνήθηκε από τον Άγιο, είκοσι
µέρες πριν το µαρτυρικό θάνατό του, υπάρχει και άλλο χειρόγραφο3 στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη
της Κεφαλλονιάς, που περιέγραψε ο Αγαµέµνων Τσελίκας και περιέ ___________________
1. Κ. Κώνστας, Μια ∆ιδαχή του Αγίου Κοσµά. Από Ηπειρωτικό κώδικα του 1814, Ηπειρωτική Εστία, τόµος
12ος, Ιωάννινα 1963, σελ. 617..
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 39.
3. Αγαµέµνων Τσελίκας, Τα παλαιότερα ελληνικά χειρόγραφα της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης στο Αργοστόλι,
περ. Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976), σελ. 217 - 218 και Νικ. Τζουγανάτος, Κοσµάς ο Αιτωλός Ανακοίνωση µιας αδηµοσίευτης διδαχής του στην Κεφαλλονιά, περ. Νέα Εστία, 53 (1979), σελ. 729 - 748.

γραψε και δηµοσίευσε πρώτος ο Νικόλαος Τζουγανάτος. Τη ∆ιδαχή δηµοσιεύει ο Ι. Μενούνος1.
Πρόκειται για ∆ιδαχή ακέφαλη του Κοσµά του Αιτωλού, όπως περιγράφει ο Α. Τσελίκας, αφού η
παλαιά αρίθµηση των σελίδων αρχίζει από τον αριθµό 5, πράγµα που σηµαίνει ότι στην αρχή
λείπουν δύο φύλλα.
Τα ‘‘σηµειώµατα’’ που συνοδεύουν τη ∆ιδαχή είναι τα εξής: Το πρώτο µε διαφορετικό γραφικό
χαρακτήρα, προφανώς µεταγενέστερο, γραµµένο στο επάνω περιθώριο της σελίδας 1: «Εργασία του
παπά Π(αναγή) Μπασιά» και στην προτελευταία σελίδα, στην 39, στην ίδια θέση και µε τα ίδια
γράµµατα είναι πάλι γραµµένο: «Έργον του παπά Μπασιά Π.»2. Οι δύο αυτές ‘‘σηµειώσεις’’
φανερώνουν τη συµβολή του αγίου εκείνου κληρικού, του παπά Μπασιά, που πρόσφατα
ανακηρύχθηκε Άγιος3, στην καταγραφή και διάσωση αυτής της ∆ιδαχής του Πατροκοσµά. Η
πληροφορία αυτή ενισχύεται και από παλιό βιογράφο του Πατροκοσµά, που σηµειώνει ότι ο παπάς
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εκείνος ενδιαφερόταν, «ίνα δηµοσιεύωµεν προς µείζονα πνευµατικήν εποικοδόµησιν των πιστών
χριστιανών»4. Στο φύλλο 20 του χειρογράφου της ∆ιδαχής υπάρχει και µια άλλη πληροφορία σε
υποσηµείωση, από τον Γεράσιµο Μοσχόπουλο, διευθυντή της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης (+1974),
που βρέθηκε η ∆ιδαχή. Ο Μοσχόπουλος σηµειώνει: «Πρόκειται περί ιδιογράφου οµιλίας του Αγίου
Κοσµά του Αιτωλού (ελθόντος και κηρύξαντος και εις Κεφαλληνίαν περί το 1776, αρχιερατεύοντος
εν τη νήσω του Ζακυνθίου Σωφρονίου του Κουτούβαλη), πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τότε
όντος Σωφρονίου του ∆΄. (Όρα σελ. 5; του παρόντος χειρογράφου)»5. Οι πληροφορίες του
Μοσχόπουλου ότι πρόκειται για αυτόγραφο του Κοσµά του Αιτωλού, και για τον τόπο και το χρόνο
εκφώνησής της, δεν ευσταθούν, γιατί είναι ατεκµηρίωτες και πρόσφατες.
Παρατηρούµε, ότι η ίδια ∆ιδαχή έχει παραδοθεί σε πολλά χειρόγραφα που διαφέρουν ως προς τα
‘‘σηµειώµατα’’ και τους αντιγραφείς και οι µεταξύ τους εσωτερικές διαφορές
________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 40 - 41 και 113.
2. Α. Τσελίκας, Τα παλαιότερα ελληνικά χειρόγραφα της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης στο Αργοστόλι, περ.
Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976), σελ. 218.
3. Ο π. Παναγής Μπασιάς ανακηρύχθηκε Άγιος από το Οικουµενικό Πατριαρχείο στις 4 Φεβρουαρίου 1986.
Κ. Γκέλης, Ο Άγιος Παναγής Μπασιάς, (Παπά Μπασιάς), έκδ. β΄, Αθήνα 1987.
4. Νικ. Τζουγανάτος, Κοσµάς ο Αιτωλός - Ανακοίνωση µιας αδηµοσίευτης διδαχής του στην Κεφαλλονιά, περ.
Νέα Εστία, 53 (1979), σελ. 732.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 40, επίσης Νικ. Τζουγανάτος, Κοσµάς
ο Αιτωλός - Ανακοίνωση µιας αδηµοσίευτης διδαχής του στην Κεφαλλονιά, περ. Νέα Εστία, 53 (1979), σελ.
732.

φανερώνουν ότι είναι αντίγραφα όχι ενός αλλά περισσοτέρων χειρογράφων της ίδιας ∆ιδαχής, που
συµπληρώνουν το ένα το άλλο. Έτσι την ίδια ∆ιδαχή την έχουµε µε ‘‘σηµειώµατα’’ και χρονολογίες
των, Σαµουήλ ιεροµονάχου (1795), Παναγιώτη Ζώη (1804), Λάµπρου Ιωάννη Παπά (1806),
Γεωργίου Αναγνώστου του ποτέ Ζήκο(υ) Μπιστρέκη (1814) και ∆αµιανού, που αναφέρει ανώνυµο
χριστιανό, ενώ τα χειρόγραφα µε παραλλαγές της ίδιας ∆ιδαχής, τουλάχιστον τα γνωστά, είναι
πολλά.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να αναφέρουµε τα εξής: Από τη µέχρι σήµερα έρευνα, δεν έχει
βρεθεί ιδιόγραφη ∆ιδαχή του Αγίου, η οποία θα έλυνε πολλά από τα προβλήµατα, που αναφύονται
από την παράδοση των ∆ιδαχών.
Οι ∆ιδαχές του Αγίου προέρχονται από δεύτερο ή τρίτο ή και τέταρτο, κάποιες φορές, χέρι, µε
αποτέλεσµα τις άφθονες παραµορφώσεις µε τις προσθήκες και αφαιρέσεις των καταγραφέων, οι
οποίοι παραποίησαν το κείµενο αποτυπώνοντας τη δική τους παιδεία και πνευµατική υπόσταση.
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Τα κείµενα των ∆ιδαχών, που έχουν καταγραφεί διασώζουν πολλές αρετές των πρωτοτύπων,
λέξεις, φράσεις, γλώσσα, ύφος, πνεύµα, ιδεολογία του εκφωνητή τους, συγχρόνως όµως έχασαν κάτι
από τον αυθορµητισµό του, τον χειµαρρώδη λόγο του, την ποίηση και παραστατικότητά του.
Οι καταγραφείς των λόγων του ήταν αφενός αγράµµατοι ή ηµιµαθείς ακροατές, οι οποίοι
παραποίησαν τα κείµενα µε τις ανορθογραφίες και τους σολοικισµούς τους, αφετέρου λόγιοι, που
προσπάθησαν να ‘‘διορθώσουν’’ ό,τι κατά τη γνώµη τους δεν έστεκε, κάνοντας ποικίλες
παρεµβάσεις στο κείµενο.
Τα πρώτα κείµενα των ∆ιδαχών καταγράφηκαν από πιστούς µαθητές και ακολούθους του Αγίου,
κατά πάσα πιθανότητα λίγο µετά την εκφώνησή τους και «αφού τις είχαν ακούσει επανειληµµένα»1.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι τον Άγιο ακολουθούσαν «τεσσαρά κοντα ή πεντήκοντα ιερείς»2 κατά τον
βιογράφο του, «διδάσκαλοι, ιερείς, µοναχοί»3 κατά τον Ζ. Μολοττό, «πεντήκοντα περίπου ιερείς και
µοναχοί συνόδευαν αείποτε αυτόν...»4 κατά τον Κ. Σάθα.
__________________
1. Νικοδ. Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεοµαρτύρων, ό. π. σελ. 735, επίσης Σάπφ. Χριστοδουλίδης, Βίος και
ακολουθία Κοσµά του Αιτωλού, ό. π. σελ. 18.
2. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 67.
3. Ζώτος Μολοττός, Λεξικό των Αγίων Πάντων, εκδ. Κων. Αντωνιάδου, Αθήναι 1907, σελ. 620.
4. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, εκ της τυπογραφίας τέκνων Ανδ. Κοροµηλά, Αθήναι 1868, σελ. 489.

Οι ιερείς και µοναχοί, που συνόδευαν τον Πατροκοσµά, δεν ήταν πάντα οι ίδιοι. Είναι αδύνατο
σαράντα µε πενήντα άνθρωποι, τόσα χρόνια να ακολουθούσαν τον Άγιο, και γιατί αντίξοες
συνθήκες, ασθένειες και θάνατοι ακόµα θα τους εµπόδιζαν, αλλά και γιατί «µετά την πρόσληψιν
ετέρων οι υπεράριθµοι εστέλλοντο εις διάφορα της Στερεάς και Πελοποννήσου χωρία, κατά το
δυνατόν κηρύσσοντες ή αυτοσχεδίους λόγους ή αναγιγνώσκοντες τους υπό του διδασκάλου των
εκφωνηθέντας»1. Ο λόγος αυτός του Σάθα µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο Άγιος έστελνε
ακολούθους του, αφού πρώτα εκπαιδευόταν κοντά του, να διαφωτίσουν ανθρώπους σε περιοχές που
ο ίδιος δεν είχε πάει.. Αυτοί δίδασκαν το λαό ή από στήθους, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις τους και
την εµπειρία του διδασκάλου τους, ή «αναγινώσκοντες λόγους εκφωνηθέντας υπό του διδασκάλου
των», τους οποίους συνήθως έγραφαν ή ακούγοντας το διδάσκαλό τους την ώρα της ∆ιδαχής, µε
πολλά κενά τα οποία συµπλήρωναν µετά, ή έγραφαν µετά τη ∆ιδαχή από µνήµης και τακτοποιούσαν
τα γραπτά τους βάζοντας και δικές τους λέξεις και φράσεις και νοήµατα ολόκληρα, κάποιες φορές.
Ο Φαλτάϊτς αναφέρει, «φαίνεται ότι εγράφοντο αρχικώς από µνήµης από τους συγχρόνους του
Κοσµά»2. Έτσι δικαιολογούνται πολλές παραλλαγές της ίδιας ∆ιδαχής, ή ίδιες ιδέες µε διαφορετικές
λέξεις και φράσεις, που οφειλόταν στη διαφορετική αντίληψη και παιδεία του καθενός. ∆ε
δεχόµαστε του Ι. Μενούνου την άποψη ότι «οι περισσότερες διδαχές γράφτηκαν κάθ’ υπαγόρευσιν
του Κοσµά, που χρησιµοποιούσε συµβατικά το όνοµα Κώστας (δηλ. το κοσµικό δικό του όνοµα!)
ως παράδειγµα»3.
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Ένα άλλο θέµα, που προκύπτει από τη µελέτη των ∆ιδαχών του Αγίου, είναι ο χρόνος που
εκφωνήθηκαν και η κατά χρονολογική σειρά δηµοσίευσή τους. ∆ε θα µας απασχολήσει το θέµα
ιδιαίτερα, µ’ αυτό ασχολήθηκε ο Ι. Μενούνος. Απλά θα επισηµάνουµε δύο στοιχεία. Πρώτο, οι
δηµοσιευµένες σήµερα ∆ιδαχές δεν ακολουθούν τη χρονολογική σειρά που εκφωνήθηκαν. Πολύς
λόγος έχει γίνει για την τελευταία ∆ιδαχή του Αγίου, που εκφωνήθηκε σύµφωνα µε πολλές
µαρτυρίες στις 4 Αυγούστου 1779, λίγες µέρες πριν το µαρτύριό του, στην Περίβλεπτο των
Ιωαννίνων. Η ∆ιδαχή4 αυτή προηγείται ___________________
1. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό. π. σελ. 489.
2. Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού λαού, έκδ. Πανηπειρωτική Ένωσις Έφεδρων
Αξιωµατικών, τύποις ∆ελή, Αθήναι 1929, σελ. 13.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 67 - 68.
4. Κ. Φωτόπουλος και ∆. Σαλαµάγκας, Η τελευταία ∆ιδαχή του Οσιοµάρτυρος Πάτερ Κοσµά, Η. Ε. 1953,
σελ. 779 και εξής, επίσης Κ. Κώνστας, Μια ∆ιδαχή του Αγίου Κοσµά, Η. Ε. (1963), σελ. 631.

των άλλων και δηµοσιεύεται σαν Α΄, ενώ είναι η τελευταία. Άλλη, που σύµφωνα µε τον
Μιχαλόπουλο εκφωνήθηκε στα 1770 στο Γαλαξείδι1, δηµοσιευµένη από χειρόγραφο του 1780, ένα
χρόνο µετά το µαρτύριο του Αγίου, που διατηρεί πολλά στοιχεία από τη γλώσσα και το ύφος του
εκφωνητή της, δηµοσιεύεται σήµερα ως Ζ΄. Τέσσερες άλλες, που οι διάφοροι αντιγραφείς τους
δηλώνουν ως χρόνο εκφώνησης το 1777, δηµοσιεύονται σαν Β΄, Γ΄, ∆΄ και Ε΄2. Και εκείνη, που στο
χειρόγραφό της αναφέρεται ως χρόνος γραφής το 1808, δηµοσιεύεται ως ΣΤ΄3. Και η ∆ιδαχή µε τη
‘‘σηµείωση’’, που αναφέρεται στον τόπο, Καλαµπάκα και στο χρόνο εκφώνησης, 1774, και
αντιγράφτηκε τον ίδιο χρόνο, άρα είναι η πιο αυθεντική και γνήσια, δηµοσιεύεται ως Η΄4.
Και δεύτερο, δεν µπορούµε να υπολογίσουµε το χρόνο εκφώνησης των ∆ιδαχών από τους
υπολογισµούς και τους αριθµούς που χρησιµοποιεί ο ίδιος ο Πατροκοσµάς, για τον απλούστερο
λόγο ότι δεν ακριβολογεί. Τον ενδιέφερε η πνευµατική καλλιέργεια των ακροατών του και όχι η
ακρίβεια των γεγονότων. Γι’ αυτό χρησιµοποιεί στρογγυλούς αριθµούς, ίσως και για την
ευκολότερη αποµνηµόνευση των λεγοµένων του. «Τριακοσίους χρόνους µετά την Ανάστασιν
έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν. Και το είχον οι
Χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους»5. Κατά τα λεγόµενα του Αγίου, αν τοποθετήσουµε την
Ανάσταση στο 33 µ.Χ. ή λίγο νωρίτερα, τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος ‘‘εστερέωσε’’ το χριστιανικό
βασίλειο το 330 περίπου και οι Τούρκοι το κατέκτησαν 1150 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1480. Οι
στρογγυλοί αριθµοί δεν βοηθούν για τον υπολογισµό των χρονολογιών, εποµένως δεν µπορούµε να
δεχθούµε και «το χριστιανικόν βασίλειον το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους», που τοποθετεί την
εκφώνηση της ∆ιδαχής στο 1773, αν αφαιρέσουµε τους χρόνους αυτούς από την Άλωση.
Συχνά ο Άγιος µετράει στις ∆ιδαχές του από την αρχή του κόσµου: «Αφόντας εκτίσθη ετούτος ο
κόσµος είναι χρόνοι επτά χιλιάδες και διακόσια ενενήντα»6. Κατά την ιουδαιοχριστιανική παράδοση
η αρχή του κόσµου τοποθετείται στα 5508 π.Χ. εποµένως η __________________
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1. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι µεγάλοι µας Αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, περ. Το Νέον Κράτος, έτος β΄, τεύχ.
10, Αθήναι 1938, σελ. 712.
2. Κ. Κώνστας, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία 1974, ό. π. σελ. 482
3. Κ. Κώνστα, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία 1974, ό. π. σελ. 482
4. Σ. Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον,
ό. π. σελ. 16.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Ε΄, σελ. 269.
6. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 159.

∆ιδαχή πρέπει να εκφωνήθηκε το 1782, δηλαδή τρία χρόνια µετά το θάνατο του Αγίου. Και εδώ
πρέπει να δεχθούµε τη στρογγυλοποίηση των αριθµών από τον Άγιο, ενώ στη ∆ιδαχή που
δηµοσιεύει ο Κώνστας1 υπάρχει ο αριθµός 7287 από κτίσεως κόσµου, άρα η ∆ιδαχή εκφωνήθηκε το
1779.
Τα ‘‘σηµειώµατα’’ που συνήθως συνοδεύουν τις ∆ιδαχές φέρουν διάφορες µαρτυρίες, που
µερικές φορές είναι αντικρουόµενες, αφού για την ίδια ∆ιδαχή υπάρχει ‘‘σηµείωση’’ µε διαφορετική
χρονολογία εκφώνησής της. Όπως στα ‘‘σηµειώµατα’’ του χειρογράφου,

19 της Φιλοσοφικής

Σχολής Θεσσαλονίκης µε χρονολογία εκφώνησης της ∆ιδαχής το 17742 και του χειρογράφου Κ94,β
των Γενικών Αρχείων του Κράτους3 µε χρόνο εκφώνησης της ίδιας ∆ιδαχής 1777.
Συµπερασµατικά αναφέρουµε, ότι ο χρόνος εκφωνήσεως των ∆ιδαχών, δεν µπορεί να
προσδιοριστεί από τις πληροφορίες και χρονολογίες που δίνει ο Άγιος στις ∆ιδαχές του, αλλά
καλύτερα προσδιορίζεται από τις εξωκειµενικές πληροφορίες, όπως είναι τα διάφορα
‘‘σηµειώµατα’’, που συχνά το συνοδεύουν. Έτσι µε βάση τα ‘‘σηµειώµατα’’, που έχουν βρεθεί στα
χειρόγραφα των ∆ιδαχών, συγκεκριµένα καταλήγουµε στις εξής χρονολογίες καταγραφής ή
αντιγραφής των κειµένων: 1774, αναφέρει η ‘‘ενθύµηση’’ του χειρογράφου 19 της Φιλοσοφικής της
Θεσσαλονίκης4, 1780 το ‘‘σηµείωµα’’ του χειρογράφου 128 της Βουλής5, 1795 αντιγράφηκε η
πρώτη ∆ιδαχή της έκδοσης Παπακυριακού6, 1804, η ∆ιδαχή του χειρογράφου του Παναγιώτη Ζώη7,
1806 η ∆ιδαχή του χειρογράφου του ∆. Σαλαµάγκα8, 1808 αντιγράφηκε η ∆ιδαχή του χειρογράφου
385 της Εθνικής Βιβλιοθήκης9, 20 Ιουλίου 1814 γράφηκε η ∆ιδαχή από το µαθητή του Αγίου,
Γεώργιο Μπιστρέκη10, «αντε-____________________
1. Κ. Κώνστας, Μια διδαχή του Αγίου Κοσµά, Ηπειρωτική Εστία 1963, ό. π. σελ. 623.
2. Κ. Κώνστα, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία 1974, ό. π. σελ. 482.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 39.
4. Κ. Κώνστας, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία 1974, ό. π. σελ. 482.
5. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 74.
6. Σ. Παπακυριακού, Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, διδαχαί, επιστολαί και µαρτύριον,
ό. π. σελ. 16.
7. Κ. Φωτόπουλος και ∆. Σαλαµάγκας, Η τελευταία ∆ιδαχή του Οσιοµάρτυρος Πάτερ Κοσµά, Ηπειρωτική
Εστία 1953, ό. π. σελ. 779.

239
8. Κ. Φωτόπουλος και ∆. Σαλαµάγκας, Η τελευταία ∆ιδαχή του Οσιοµάρτυρος Πάτερ Κοσµά, Ηπειρωτική
Εστία 1953, ό. π. σελ. 780 - 781.
9. Κ. Κώνστας, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία 1974, ό. π. σελ. 482.
10. Κ. Κώνστας, Μια ∆ιδαχή του Αγίου Κοσµά, Ηπειρωτική Εστία 1963, ό. π. σελ. 616 - 617.

γράφη 1831 Φευρουαρίω 15» η ∆ιδαχή στο χειρόγραφο Κ94,β των Γενικών Αρχείων του
Κράτους1, και 5 Φεβρουαρίου 1854 αντέγραψε ∆ιδαχή ο Θεόδωρος Ιωάννου2. Με το θέµα της
χρονολόγησης των ∆ιδαχών ασχολήθηκε συστηµατικά ο Ι. Μενούνος3.

___________________
1. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 39.
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2. Κ. Κώνστας, Αγιοκοσµίτικο ∆ίπτυχο, Ηπειρωτική Εστία 1974, ό. π. σελ. 482.
3. Ι. Μενούνος, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό. π. σελ. 68 - 75.

3.2.2. ΟΙ

∆Ι∆ΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κ

άποιοι θέλησαν να µειώσουν τις ∆ιδαχές του Αγίου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καµία
λογοτεχνική αξία. Οι ∆ιδαχές ανήκουν στα ρητορικά κείµενα της εποχής. Θα αποδείξουµε τη

λογοτεχνική αξία των ∆ιδαχών, αφού δούµε πρώτα τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα και τις αρετές των
εκκλησιαστικών ρητορικών κειµένων.
Είναι γνωστό ότι από την αρχαία Εκκλησία δινόταν µεγάλη σηµασία στο κήρυγµα και η
εκκλησιαστική ρητορική είναι τµήµα της εκκλησιαστικής φιλολογίας, η οποία
ο

γνώρισε πολύ

ο

µεγάλη ανάπτυξη, ιδίως κατά τον 4 και 5 αιώνα µε τους µεγάλους ρήτορες της Εκκλησίας1. Και
κατά τη βυζαντινή εποχή αναδεικνύονται ρήτορες, οι οποίοι µιµούνται τους µεγάλους ρήτορες της
‘‘χρυσής εποχής’’, και κατά την Τουρκοκρατία συνεχίζεται η εκκλησιαστική παράδοση.
Είναι αυτονόητο ότι, όταν µιλάµε για κήρυγµα εκκλησιαστικό, µιλάµε για ένα είδος του λόγου,
που διαφοροποιείται από τα άλλα παρόµοια είδη του ανθρωπίνου λόγου, όπως είναι ο πολιτικός,
φιλοσοφικός, δικανικός, πανηγυρικός λόγος. Συγχρόνως είναι και ένα είδος του ρητορικού λόγου, µε
τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µ’ εκείνον.
Θα αναφερθούµε πρώτα στα χαρακτηριστικά, ποιοτικά και µορφολογικά, του Ορθοδόξου
χριστιανικού κηρύγµατος, που το διαφοροποιούν από τη θρησκευτική διδασκαλία άλλων
θρησκειών, ή από το κήρυγµα των αιρετικών, για να φανεί, ότι τέτοιο ήταν το κήρυγµα του
Πατροκοσµά.
Το Ορθόδοξο χριστιανικό κήρυγµα πρέπει να είναι Αγιογραφικό, Χριστοκεντρικό, Πατερικό,
Μυσταγωγικό

και

συγχρόνως

πρακτικό,

συγκεκριµένο,

σαφές,

ανεπιτήδευτο,

‘‘λόγος

παρακλήσεως’’, προσωπικό και συγχρονισµένο2. Παρατηρώντας τα κείµενα της Εκκλησιαστικής
ρητορείας µέσω όλων των αιώνων της Εκκλησίας, απ’ τους µεγάλους ρήτορες ως τους απλούς
ρασοφόρους, βλέπουµε να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Έτσι και το κήρυγµα του Πατροκοσµά, ήταν πρώτον Αγιογραφικό. Η Αγία Γραφή,
___________________
1. Μεγάλοι συγγραφείς και ρήτορες της Εκκλησίας ήταν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο
Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Γρηγόριος ο Νύσσης, ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, ο Κύριλλος Αλεξανδρείας,
ο ιερός Αυγουστίνος, ο Πάπας Λέων ο Α΄ και πολλοί άλλοι.
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2. Ιωάννης Φουντούλης, Οµιλητική, εκδ. «Μέλισσα», Θεσ/νίκη 1985, σελ. 61 - 81.

Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη, περιέχει την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, γραµµένη βέβαια
από ανθρώπους, αλλά µε το φωτισµό του Αγίου Πνεύµατος. Στην Αγία Γραφή είναι σαρκωµένος «ο
Λόγος του Θεού, περιβεβληµένος τη µορφή του ανθρώπινου λόγου άτρεπτα και αναλλοίωτα, αφού
πρώτα ξεχύθηκε στον κόσµο σαν λόγος προφορικός και κηρυγµατικός»1. Η αποτύπωση του
κηρύγµατος, κατά θεία οικονοµία, µε τρόπο αλάθητο σε γραπτό κείµενο, έδωσε τη δυνατότητα στο
µελλοντικό προφορικό κήρυκα του θείου λόγου, να ξεκινά από µία σταθερή βάση, την Αγία Γραφή,
που του εξασφαλίζει το σταθερό κριτήριο της αληθείας.
Όπως όλων των γνησίων κηρύκων του Ευαγγελίου, έτσι και του Πατροκοσµά το κήρυγµα
πηγάζει και στηρίζεται στη Γραφή, την αναλύει, την ερµηνεύει, την κάνει γνωστή στους
αγράµµατους ακροατές του. Το κήρυγµα του Αγίου διαποτίζεται από τις αλήθειες και τα
παραδείγµατα της Γραφής. Αυτό δείχνει πόσο καλά γνώριζε ο Άγιος τη Γραφή και ότι ο λόγος του
Θεού ήταν γλυκύς, «υπέρ µέλι και κηρίον»2, όπως ο ίδιος λέει. Σε πολλά σηµεία των ∆ιδαχών του
αναφέρεται στη µελέτη του Ευαγγελίου και των Γραφών γενικά: «Καθώς µανθάνοµεν από το άγιον
Ευαγγέλιον, από τας θείας Γραφάς...»3 ή «διαβάζοντας το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον ηύρα και
άλλον λόγον»4. Σε κάθε του λόγο, έννοια και φράση διακρίνεται η άµεση ή έµµεση αναφορά και
απήχηση της Αγίας Γραφής.
Το κήρυγµα του Αγίου είναι αυθεντικό, αγιογραφικό κήρυγµα, σε αντίθεση µε το κήρυγµα των
Προτεσταντών και Καθολικών, που γινόταν στην εποχή του. ∆εν ξεκινούσε απλά από ένα χωρίο
αγιογραφικό, το οποίο ανέλυε, όπως έκαναν οι ∆υτικοί, ούτε χρησιµοποιούσε εντυπωσιακά ρητά της
Γραφής. Ήταν αληθινά βιβλικό το κήρυγµά του, γιατί ανέλυε και ερµήνευε σωστά και αυθεντικά,
κατά το πνεύµα του Θεού και σύµφωνα µε την ερµηνευτική παράδοση της Εκκλησίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ερµηνεία και ανάλυση της Παραβολής του Σπορέως, που σε µια
ολόκληρη ∆ιδαχή, έκανε κατανοητό το λόγο του Θεού στους αγράµµατους ακροατές του µε τα
ωραία παραδείγµατα που χρησιµοποίησε σε κάθε περίπτωση του ___________________
1. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό.π. σελ. 62.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου & Ιεροκήρυκος Κοσµά του Ιεροµάρτυρος,
(Τυπογραφείον ο ‘Φώσκολος’ Σ. Καψοκεφάλου εν Ζακύνθω) εν Πύργω 1897, Λόγος Α΄, σελ. 9.
3. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 9.
4. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 8.

θείου Σπόρου. Στην αρχή παρατίθεται το κείµενο της Παραβολής, όπως απαντά στον Ευαγγελιστή
Ματθαίο1, χρησιµοποιώντας κάποιες φορές και λέξεις ή φράσεις παρµένες από τον Ευαγγελιστή
Λουκά. Στη συνέχεια µεταφράζει την Παραβολή σε γλώσσα απλή, δηµώδη, για να γίνει το κείµενο
πιο κατανοητό. Κατόπιν προσπαθεί να την απλοποιήσει ακόµη περισσότερο, παραθέτοντας µια
σειρά ερωτηµάτων, για να κρατήσει αµείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών του: «Μου φαίνεται
εύλογον να την ειπούµεν ακόµη απλότερα. Και πρώτον να ειπούµεν ποίος είναι ο γεωργός, β΄ ποίον
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είναι το σπίτι του γεωργού, γ΄ ποίος είναι ο σπόρος, δ΄ ποία είναι τα χωράφια, ε΄ ποία είναι η στράτα,
στ΄ ποία είναι η πέτρα, ζ΄ ποία είναι τα αγκάθια, η΄ ποία είναι η καλή γη, οπού έκαµεν εις το ένα
κοιλό τα εκατό, τα εξήκοντα, τα τριάκοντα. Τώρα να µε φαίνεται να την καταλάβετε αυτήν την
παραβολή καλύτερα»2.
Αµέσως µετά τα ερωτήµατα αρχίζει την ανάπτυξή τους. Εδώ η διδασκαλία περιστρέφεται στο
µυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Χριστού και στο µυστήριο της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια
προχωρεί στην ερµηνεία των τεσσάρων κατηγοριών ακροατών της Παραβολής. Στις περιπτώσεις
ακαρπίας εντάσσει, στην πρώτη περίπτωση τον υπερήφανο, στη δεύτερη τον ασταθή, στην τρίτη τον
πόρνο. Αναφέρει τρεις περιπτώσεις άκαρπης γης, που µε τη µετάνοια µεταβλήθηκαν σε αγαθή, ο
Εβραίος βασιλιάς Μανασσής, ο Απόστολος Πέτρος και η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Έπειτα
ερµηνεύει, ποια είναι η καλή γη, δίνοντας µια γενική ερµηνεία για τις τρεις µορφές καρποφορίας της
γης. Στην περίπτωση που ο σπόρος αποδίδει εκατονταπλάσια χρησιµοποιεί το παράδειγµα µιας
αφιερωµένης αγίας και µάρτυρος, της Αγίας Παρασκευής, στη δεύτερη περίπτωση το παράδειγµα
ενός εγγάµου ζεύγους, που ύστερα από κοινή συµφωνία ακολούθησε τη µοναχική ζωή, το ζεύγος
των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, και τέλος για τη µικρότερη απόδοση, το παράδειγµα
πολύτεκνου ιερέως, που η ζωή και η διαγωγή του είναι µια δοξολογία προς το Θεό3. «Αν ο λόγος
διαφωτίζει, το παράδειγµα παρακινεί»4. Ο Πατροκοσµάς, ως καλός παιδαγωγός, δίνει παραδείγµατα
για να ακολουθούν οι ακροατές του, υποδείγµατα για να µιµούνται.
___________________
1. Καινή ∆ιαθήκη, Ματθαίου ιγ΄, 4 - 9 και Λουκά η΄, 4 - 15.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή ∆, ό. π. σελ. 249.
3. Μ. Κονιάς Η παραβολή του Σπορέως στην ερµηνευτική και κηρυκτική παράδοσι, διατριβή επί διδακτορία,
Θεσ/νίκη 1994, σελ. 180 - 189.
4. Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, Εποπτεία Σάββας Αγουρίδης, έκδ. Βιβλικό Κέντρο ‘’Άρτος Ζωής’’ σελ. 760.

Ύστερα απ’ όσα αναφέρθηκαν για την ερµηνεία και ανάλυση της Παραβολής του Σπορέως,
φαίνεται ότι το κήρυγµα του Αγίου ήταν καθαρά βιβλικό, αγιογραφικό, όχι µόνο γιατί αναφέρει ή
υπαινίσσεται χωρία της Γραφής, αλλά και γιατί, ως άριστος γνώστης και ερµηνευτής των Γραφών,
ερµηνεύει σωστά, εν Πνεύµατι Αγίω. Η γνώση και η άντληση από τη ζωντανή πηγή του λόγου του
Θεού, την Αγία Γραφή, παράλληλα µε το κύρος και την αυθεντικότητα, δίνει στο κήρυγµα µεγάλο
πνευµατικό πλούτο.
Το κήρυγµα του Πατροκοσµά, ήταν κήρυγµα Θεοκεντρικό και Χριστοκεντρικό. Κέντρο και
αναφορά του ο Χριστός, η ζωή, η διδασκαλία, το έργο Του. Ο Χριστός είναι ο Λόγος ο προαιώνιος,
η Σοφία του Θεού, που δρα στον κόσµο και στην ιστορία του από τη ∆ηµιουργία έως σήµερα. Ο
Χριστός είναι το κέντρο του κόσµου, αφού σ’ Αυτόν «ανακεφαλαιώνονται τα πάντα» (Εφεσ. α΄, 10).
Αυτός είναι το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον, αφού είναι «ο ων και ο ην και ο ερχόµενος», «το
Α και το Ω» (Αποκάλ. Ιωάν. α΄, 8), είναι «η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή», (Ιωάν. ιδ΄, 6). Ο λόγος του
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Αγίου δυνατός, δυναµικός «ανίσως και να ήτον δυνατόν να ανέβαινα εις τον ουρανόν να φωνάξω
µίαν φωνήν µεγάλην και να κηρύξω εις όλον τον κόσµον και να ειπώ πως µόνον ο Χριστός µου είναι
Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάµω»1, αντηχεί
στις ψυχές και τις τονώνει, θυµίζοντάς τους ότι ο Χριστός σταυρώθηκε γι’ αυτούς.
Στις ∆ιδαχές υπάρχει όλο το ‘‘πιστεύω’’ του Χριστιανισµού, η παρουσία του Τριαδικού Θεού
στο ανθρώπινο ‘‘γίγνεσθαι’’: «O πανάγαθος και πολυέλεος Θεός, αδελφοί µου, είναι ένας... Είναι δε
πάλιν ο Θεός, αδελφοί µου, Τριάς: Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύµα, µία φύσις, µία δόξα, µία
βασιλεία, ένας Θεός»2. Τονίζεται η µοναδικότητα του Θεού των Χριστιανών, ως Σωτήρα του
κόσµου. Αυτό ακριβώς κήρυτταν και οι Απόστολοι και όλοι οι κήρυκες του Ευαγγελίου όλων των
εποχών, µε συνέπεια την αντίδραση, τις διώξεις, τα βασανιστήρια, το θάνατο.
Στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η Παλαιά και η Καινή ∆ιαθήκη, έτσι ώστε η Παλαιά να µην
κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε µια θρησκευτική εβραϊκή ιστορία, αδιάφορη για το χριστιανό, αλλά ως
η αρχή του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο Πατροκοσµάς συνεχώς
αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη και τη συνδέει µε το πρόσωπο του Χριστού, παρόλη την απέχθειά
του προς τους Εβραίους, τους οποίους θεωρούσε Χριστοκτόνους, ραδιούργους, εκµεταλλευτές και
εχθρούς του Χριστού και των ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Α2, ό.π. σελ. 148.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 9.

Χριστιανών. Από την Παλαιά ∆ιαθήκη αντλεί παραδείγµατα άγια, που προβάλλει στους χριστιανούς
προς µίµηση. «Ο Μωυσής, αδελφοί µου, από µικρόν παιδίον έλαβε δύο πράγµατα εις την καρδίαν
του, αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς του. Αυτές τες δύο αγάπες να έχετε...»1. Επίσης
αναφέρει στις ∆ιδαχές τον Νώε, τον Αβραάµ, τον Ηλία, τον Ιωσήφ και περιγράφει τον Παράδεισο,
διηγείται για την παρακοή των Πρωτοπλάστων και την έξωση, την αδιαφορία των ανθρώπων και την
τιµωρία τους µε τον κατακλυσµό, και πολλά άλλα περιστατικά και παραδείγµατα προς µίµηση ή
αποφυγή.
Ο Χριστός είναι αυτό που πιστεύει η Εκκλησία, και ο Πατροκοσµάς συνδέει το Χριστό και την
Εκκλησία µε την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Απ’ Αυτόν έλκει η Εκκλησία την ύπαρξή της,
χάρη σ’ Αυτόν ζει, από το Σώµα και το Αίµα Του τρέφεται, αγιάζεται, ελπίζει τη σωτηρία όλων των
µελών της. Ο άνθρωπος ως µέλος της Εκκλησίας αντλεί απ’ αυτή δύναµη, χάρη, ελπίδα, περιµένει
τη σωτηρία του, µε τη µόνη προϋπόθεση να είναι ενεργό µέλος της. Γι’ αυτό ο Άγιος επιµένει στο να
συνδέσει τους χριστιανούς µε την Εκκλησία, και αυτό επιτυγχάνεται µε τη Μυστηριακή ζωή.
Μετάνοια και εξοµολόγηση, νηστεία και Θεία Κοινωνία, καθαρότητα ψυχής και σώµατος, είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωτηρία. «Πρώτον πρέπει να γίνεται η Εξοµολόγησις, έπειτα η
αγία Κοινωνία. Πρώτον να πλύνωµεν και να καθαρίζωµεν το αγγείον και ύστερα να βάλωµεν το
πολυτίµητον πράγµα µέσα»2.
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Το κήρυγµα του Πατροκοσµά είναι Χριστοκεντρικό κήρυγµα, και όχι ένας θεωρητικός
φιλοσοφικός λόγος, είναι µαρτυρία για την εν Χριστώ «καινή κτίσι», την εγκατάσταση της βασιλείας
του Θεού στη γη και στις καρδιές των ανθρώπων.
Το Ορθόδοξο χριστιανικό κήρυγµα πρέπει να είναι και Πατερικό. Πατερικό, βέβαια, δεν
χαρακτηρίζεται, όταν ο κήρυκας µεταφέρει στο ακροατήριό του αυτούσιο έναν Πατερικό λόγο,
έστω και πολύ καλά µεταφρασµένο, ούτε όταν παραθέτει στο κήρυγµα γνώµες και παραποµπές από
τα Πατερικά κείµενα, ούτε όταν παραθέτει σωρεία ονοµάτων µεγάλων διδασκάλων και Πατέρων,
ούτε αν µιµείται το ύφος και τα ρητορικά σχήµατα εκείνων, αλλά όταν ουσιαστικά αντλεί από τη
διδασκαλία τους, διαποτίζεται απ’ αυτή και έχει το κήρυγµα το ουσιαστικό Πατερικό πνεύµα και τη
σωστή εκκλησιολογική τοποθέτηση. Η διδασκαλία των Πατέρων είναι «ισόκυρη και ισοδύναµη µε
τη Γραφή, πηγή του χριστιανικού δόγµατος και ήθους»3.
___________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σελ. 66.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Α2, ό.π. σελ. 162.
3. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό.π. σελ. 66 - 67.

Το κήρυγµα του Αγίου είναι και Πατερικό. Οι Πατέρες και ∆ιδάσκαλοι της Εκκλησίας είναι οι
οδηγοί του, έχει εντρυφήσει στα συγγράµµατά τους, έχει βιώσει µαζί τους τη µυστική ζωή του
αναγεννηµένου ανθρώπου. Για το λόγο αυτό η ∆ιδαχή του εκφράζει το πνεύµα τους, είναι γνήσια
ερµηνεία της εν Χριστώ αποκαλύψεως, είναι ο λόγος του Θεού ο αλάθητος. Πολύ συχνά στο λόγο
του χρησιµοποιεί φράσεις, όπως «φέρουν µερικά παραδείγµατα οι θεολόγοι της Εκκλησίας µας»1,
«το πνεύµα το άγιον εφώτισε τους αγίους Προφήτας, Αποστόλους και Πατέρας της Εκκλησίας µας,
και µας έγραψαν»2, «δια τούτο ενοµοθέτησαν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας µας...»3, ή ερµηνεύει
θεολογικούς όρους, ή χρησιµοποιεί παραδείγµατα, όπως εκείνοι. Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο Άγιος
Κοσµάς γνώριζε καλά τους ίδιους και τα έργα τους.
Αν χρησιµοποιήσουµε ως παράδειγµα πάλι την Παραβολή του Σπορέως, θα δούµε την
ερµηνευτική γραµµή του Αγίου, που είναι η γραµµή των Ελλήνων Πατέρων. Η διδασκαλία του για
την ενανθρώπηση του Χριστού και το µυστήριο της Αγίας Τριάδας, θυµίζει τη διδασκαλία των
Πατέρων. Ο Χρυσόστοµος διακρίνει στο πρόσωπο του σπορέως το Χριστό και στο ρήµα ‘‘εξήλθεν’’
την έξοδό του στον κόσµο. Για την κατανόηση του Τριαδικού δόγµατος ο Πατροκοσµάς καταφεύγει
στα γνωστά παραδείγµατα του ήλιου και του νου. Και η ανάπτυξη του θέµατος και τα παραδείγµατα
θυµίζουν τις ερµηνευτικές θέσεις και την απολογητική των Πατέρων για το µυστήριο της Αγίας
Τριάδας. Τα παραδείγµατα δε που χρησιµοποιεί και οι Άγιοι, τους οποίους αναφέρει, θυµίζουν την
παιδαγωγική τακτική του Κυρίου και των µεγάλων ∆ιδασκάλων, που συχνά στις διδαχές τους
επαναλάµβαναν προτροπές και εκκλήσεις, για να ελκύσουν το ενδιαφέρον των ακροατών τους και
να τους δώσουν να καταλάβουν πόση σπουδαιότητα έχουν τα λόγια που ακούνε4. Και Πατερικό,
λοιπόν, το κήρυγµα του Αγίου, αφού οι ερµηνείες που δίνει στηρίζονται σε Πατερικές µαρτυρίες.
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Ειδικά για την Παραβολή του Σπορέως και την ερµηνεία του Αγίου σ’ αυτή, θα µπορούσαµε να
πούµε ότι «αποτελεί τρόπον τινά την επιτοµή της πατερικής παραδόσεως στην ερµηνεία της
παραβολής, µε τον πιο απλό και σαφή τρόπο»5.
Το χριστιανικό κήρυγµα πρέπει να είναι µυσταγωγικό. Η θεία λατρεία γενικά, και ειδικότερα το
µυστήριο της θείας Ευχαριστίας, αποτελεί τον πόλο, γύρω από τον οποίο στρέφεται η ζωή της
Εκκλησίας και του κάθε πιστού. ∆ι’ αυτής ο πιστός λατρεύει και δο___________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 9.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 9.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 129.
4. Μ. Κονιάς, Η παραβολή του Σπορέως, διατριβή επί διδακτ. Θεσ/νίκη 1994, σελ. 180 - 189.
5. Μ. Κονιάς, Η παραβολή του Σπορέως, διατριβή επί διδακτορία, ό.π. σελ. 189.

ξολογεί το Θεό και από αυτή αντλεί τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος και συγκροτείται και αυξάνει σε
σώµα Χριστού δια της κοινωνίας των µυστηρίων. Η Θεία Λειτουργία µε κέντρο το µυστήριο των
µυστηρίων, τη θεία Κοινωνία, βοηθά στην ένωση του ανθρώπου µε το Θεό, στην αληθινή θέωση.
Στόχος του κηρύγµατος πρέπει να είναι η κατήχηση του πιστού για τη λατρεία και από τη λατρεία. Η
κατήχηση του πιστού για τη λατρεία γίνεται όχι µόνο µε κηρύγµατα, αλλά και µε τη συµµετοχή στις
εκκλησιαστικές ακολουθίες και τελετές, ενώ η κατήχηση από τη λατρεία επιτελείται µε τους ύµνους,
τα αναγνώσµατα και τα ποικίλα λειτουργικά σύµβολα, που εµπλουτίζουν τις λειτουργικές συνάξεις.
Ο Άγιος Κοσµάς, σωστός αγιορείτης µοναχός, βίωνε τη λατρευτική ζωή, συµµετείχε στα
Μυστήρια, επιθυµούσε τη θέωση. Οι ∆ιδαχές του είναι κηρύγµατα κατηχητικά, για να
προπαρασκευάσουν τις ψυχές να δεχθούν το λόγο του Ευαγγελίου. Το µυσταγωγικό του πνεύµα
φαίνεται στις προτροπές του για τη συµµετοχή στα µυστήρια, ιδίως της εξοµολογήσεως και της
θείας Κοινωνίας, στις συµβουλές του για την καλή και θεάρεστη συµµετοχή των πιστών στις
λατρευτικές συνάξεις, στις ακολουθίες που ο ίδιος προέτρεπε ή επιτελούσε, στον αγώνα και την
προσπάθειά του να µάθει στους απαίδευτους ιερείς, πώς να τελούν τα µυστήρια, πώς να κηρύττουν
το λόγο του Θεού. Ο Άγιος συνδέει το κήρυγµα µε τη λατρευτική και Μυστηριακή ζωή της
Εκκλησίας, έχει λατρευτική και εκκλησιαστική συνείδηση, γι’ αυτό και το κήρυγµά του είναι
µυσταγωγικό: «Να συµµαζωχθήτε εις τες οχτώ ώρες να διαβάσωµεν τον εσπερινόν µας, να ειπούµεν
και µίαν παράκλησιν, να βάλωµεν την ∆έσποινά µας την Θεοτόκον µεσίτριαν να µεσιτεύση εις τον
Χριστόν...»1 ή σε άλλη ∆ιδαχή, «Άγιοι ιερείς, µου κάνετε µίαν χάριν να διαβάσωµεν ένα άγιον
ευχέλαιον να χρισθούν οι χριστιανοί οι αδελφοί µας;»2 Συχνά συνιστά την Παράκληση στην
Παναγία και συµβουλεύει να µάθουν όλοι τον Ακάθιστο Ύµνο: «Σας συµβουλεύω όλους να µάθετε
το «Άγγελος Πρωτοστάτης», άνδρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια, να το λέγετε εις την
προσευχήν σας»3. ∆ιαβάζει την ευχή της Αρτοκλασίας στα χωριά που πηγαίνει: «Του Κυρίου
δεηθώµεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ» (και λέγει την ευχήν των Πέντε Άρτων)»4. Και το
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πιο σηµαντικό, προτρέπει τους χριστιανούς να εκκλησιάζονται και κάνει µεγάλο αγώνα για την
αργία της ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Β1, ό.π. σελ. 206.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος ∆΄, σ. 65.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 285, επίσης Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί
του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Γ΄, σελ. 45.
4. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 288.

Κυριακής, µε στόχο τον εκκλησιασµό όλων. Όλα αυτά δίνουν στο κήρυγµα του Αγίου µυσταγωγικό
χαρακτήρα.
Όµως το κήρυγµα πρέπει να είναι και πρακτικό1, δηλαδή να διεξάγεται απλά, να αναλύονται τα
επί µέρους θέµατα και οι ιδέες, να µην µένουν αναπάντητα ερωτήµατα, ούτε να µένουν κενά στον
ακροατή. Ενώ το κήρυγµα έχει την παραδοσιακή µονολεκτική µορφή, να είναι συγχρόνως και ένας
ουσιαστικός διάλογος, µε λόγο και αντίλογο, µε ερωτήσεις, απορίες και απαντήσεις. Πρακτικό
κήρυγµα δε σηµαίνει ότι αναφέρεται µόνο σε καθηµερινά, πρακτικά θέµατα, αλλά και σε θεωρητικά,
δογµατικά, που αναλύονται έτσι, ώστε ούτε το δόγµα να νοείται χωρίς πρακτικές συνέπειες ούτε η
καθηµερινή ζωή και πράξη να παρουσιάζεται χωρίς τη θεωρητική δικαίωση, αφού θεωρία και πράξη
στο Χριστιανισµό είναι άρρηκτα συνδεδεµένες.
Η ∆ιδαχή του Πατροκοσµά είναι άριστο δείγµα πρακτικού κηρύγµατος. Εκθέτει υψηλές και
µεγάλες αλήθειες µε τρόπο απλό και επαγωγικό, χωρίς θεολογικές ή φιλοσοφικές µεγαλοστοµίες και
ορισµούς, αλλά χρησιµοποιώντας εύληπτες εικόνες για τους ανίδεους ακροατές του, σαφείς και
σύντοµες παραβολές, παρµένες από την καθηµερινή τους ζωή, απλά εποπτικά µέσα. Ο λόγος του
Αγίου µεστός, γίνεται πιο κατανοητός µε τις ρητορικές ερωτήσεις και απαντήσεις και τον εσωτερικό
διάλογο: «Μα, ηξεύρω, εις τούτο θέλετε ειπεί: Έχοντας τόσα καλά και τόσας αρετάς δεν µας
συγχωρά ο Θεός εκείνην την ολίγην έχθραν οπού έχοµεν εις κανένα χριστιανόν; Ναι, βέβαια,
αδελφοί µου, δεν µας συγχωρά...»2. Μπαίνει βαθιά στις ψυχές µε την εποπτική παρουσίαση των
µεγάλων αληθειών, είτε µε την εξωτερική εποπτεία, - θαυµαστός ο διάλογος του Αγίου µε το φτωχό
τσοπάνη τον Κώστα, για την αγάπη προς τον πτωχό, που µε τον τρόπο του υπέδειξε σε όλους ότι
αγάπη σηµαίνει να δίνεις, να ντύνεις το φτωχό και ξυπόλυτο παιδί - είτε µε την εσωτερική εποπτεία,
αισθητοποιώντας τις έννοιες σε εικόνες και παροµοιώσεις, όπως του ηλίου και των ακτίνων του για
τη διδασκαλία του Τριαδικού δόγµατος ή κάνοντας ποικίλες αναφορές και αφηγήσεις ιστορικών
γεγονότων και παραδειγµάτων από τη Γραφή, την ιστορία, τα συναξάρια. Έτσι το κήρυγµα αποκτά
ενδιαφέρον, γίνεται απόλυτα κατανοητό το περιεχόµενό του από τους ακροατές, που διατηρούν
αµείωτο το ενδιαφέρον τους από την αρχή ως το τέλος.
Το κήρυγµα πρέπει να είναι σαφές και συγκεκριµένο. Ο οµιλητής «είναι ανάγκη να γνωρίζει
καλά τι πρέπει να πει και πώς θα το εκφράσει. Να έχει προµελετήσει σοβαρά το
___________________
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1. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό.π. σελ. 70.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 154.

θέµα του, διευκρινίζοντας και κατανοώντας πρώτα ο ίδιος τα ενδεχόµενα σκοτεινά σηµεία του, και
να έχει καταστρώσει σωστά την πορεία του λόγου του»1. Το κήρυγµα του Πατροκοσµά ήταν σαφές
και συγκεκριµένο, παρόλο που ήταν µεγάλο και εκτενές λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που γινόταν
και της πληθώρας των θεµάτων που έπρεπε να αναπτυχθούν. Η σαφήνεια, όπως προαναφέραµε,
ήταν χαρακτηριστικό του Αγίου. Έχει σχέδιο και σκελετό στο νου του, λαµβάνει υπόψη του το
πολυπληθές και αµόρφωτο ακροατήριό του, διαθέτει πείρα και διάκριση. Τα θέµατα που αναπτύσσει
κάθε φορά είναι συγκεκριµένα, όπως και ο ίδιος είναι συγκεκριµένος, κατανοητός από όλους, και το
κήρυγµά του είναι ‘‘εύσηµος λόγος’’, που προσφέρει οικοδοµή στο λαό και τον οδηγεί στη
θεογνωσία.

«Το έργο του θείου κηρύγµατος είναι κατ’ εξοχήν ιερό. Ο άµβωνας δεν είναι κοσµικό

βήµα και ο ιεροκήρυκας δεν είναι κοσµικός ρήτορας, αλλά διάκονος του Ευαγγελίου του Χριστού
και ιερουργός του µυστηρίου του λόγου της χάριτος»2.
Χαρακτηριστικό του κηρύγµατος είναι το ανεπιτήδευτο ύφος. Η δύναµη του χριστιανικού
κηρύγµατος είναι εσωτερική, βρίσκεται στο περιεχόµενο, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι στο όνοµα της
απλότητας θα αµεληθεί η µορφή του. Ο λόγος του Πατροκοσµά ήταν λιτός, ανεπιτήδευτος, σεµνός,
χωρίς ρητορισµούς, ποµπώδεις εκφράσεις, επίδειξη γνώσεων και κοσµικής σοφίας. Ήταν λόγος
σοβαρός, υπεύθυνος, µε συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους, ήταν
‘‘δύναµις Θεού’’. Αυτό δε σηµαίνει ότι ήταν ατηµέλητος, άκοµψος ή ανιαρός. Τα πλήθη που τον
παρακολουθούσαν και κρεµόταν από τα χείλη του, η απορία φίλων και εχθρών για την πρόθυµη και
άµεση εκτέλεση των εντολών του - «η προσταγή του είναι επιβλητική εις όλους και οιαδήποτε
πρότασιν και αν κάµη εκτελείται παρευθύς. Πράγµατα δηλαδή που προκαλούν κατάπληξιν»,
αναφέρει ο Μαµωνάς στον Προβλεπτή Λευκάδας Sebastiano Morosini3 - δείχνουν το θαυµάσιο
τρόπο εκφράσεως του Αγίου, κηρύττοντας τις µεγάλες της πίστεως αλήθειες.
Το κήρυγµα του Αγίου ήταν και ‘‘λόγος παρακλήσεως’’4, δηλαδή παραµυθίας, παρηγορίας,
αλλά και λόγος χαράς, αναπαύσεως, γαλήνης, λυτρώσεως και σωτηρίας. Ήταν λόγος καλής
αγγελίας, και ο όρος ‘‘ευαγγέλιο’’, αυτό ακριβώς σηµαίνει. Μέσα σε αυτή την ευαγγελική
προοπτική για το κήρυγµα, εκφοβισµοί και απειλές κατά των αµαρτωλών, __________________
1. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό. π. σελ. 72.
2. Ι. Φουντούλης Οµιλητική, ό. π. σελ. 73.
3. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Ηπειρωτικά Χρονικά, Ιωάννινα 1940, σελ. 8, επίσης Α.
Ξανθοπούλου Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό.π. σελ. 98, Μ. Γκιόλιας Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, έκδ.
Τυµφρηστός, Αθήνα 1972, σελ. 221.
4. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό. π. σελ. 74 - 75.

επιθέσεις κατά των παρεκτρεποµένων, εξευτελιστικές και ειρωνικές εκφράσεις, είναι α νάρµοστα.
Οι απαίδευτοι ραγιάδες είχαν πολλές ελλείψεις στα πνευµατικά θέµατα, αγνοούσαν αλήθειες και
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δόγµατα του Χριστιανισµού, είχαν εξοικειωθεί µε του δυνάστη τις συνήθειες, έφθαναν µέχρι την
άρνηση και τον εξισλαµισµό. Ο Πατροκοσµάς έπρεπε µε τον τρόπο του να τους συνεφέρει, να τους
ελέγξει, να τους φέρει σε συναίσθηση, µετάνοια, προβληµατισµό. Ελέγχει, όταν χρειάζεται, αλλά µε
αγάπη, µε πολλή περίσκεψη, λεπτότητα και ευγένεια, χωρίς ακρότητες και υπερβολές, στηλιτεύει
την αµαρτία και όχι τον αµαρτωλό. Γι’ αυτό ο λόγος του µπαίνει στις ψυχές και τις συγκλονίζει,
τους παρηγορεί και τους ελέγχει συγχρόνως, τους αλλάζει και τους οδηγεί στη µετάνοια, στη
σωτηρία. Κοντά του οι άνθρωποι βρήκαν έναν πατέρα επίγειο, που ενδιαφέρεται για όλα και ένα
Πατέρα ουράνιο, το Θεό, που τους συγχωρεί, αφού θυσιάστηκε γι’ αυτούς. «Ευσπλαγχνίσθη ο
πανάγαθος Θεός το γένος των ανθρώπων και ευρίσκοντας άξιον υποκείµενον την ∆έσποινά µας την
Θεοτόκον εκαταδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ο
γλυκύτατός µας Ιησούς Χριστός και Θεός και έγινε τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύµατος αγίου, δια να
µας εβγάλη από τας χείρας του ∆ιαβόλου»1.
Το χριστιανικό κήρυγµα πρέπει να είναι συγχρονισµένο, δηλαδή προσαρµοσµένο στις
απαιτήσεις της κάθε εποχής και στη δεκτικότητα του ανθρώπου, τόσο µορφολογικά, όσο και
ουσιαστικά. Ο «Ιησούς Χριστός» είναι «χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας» και ο λόγος
Του «µένει εις τον αιώνα» άφθαρτος, αγήραστος, πάντα σύγχρονος. Όµως ο κόσµος, στον οποίο
απευθύνεται ο λόγος του Θεού αλλάζει και κάθε εποχή έχει τις ιδιαιτερότητές της. Γι’ αυτό, χάρη
της σωτηρίας του ανθρώπου της κάθε εποχής, πραγµατοποιείται µια κένωση του Θεού και του
λόγου Του στον κόσµο, ένας διάλογος του αιώνιου µε το πεπερασµένο. Παρακολουθώντας το
σχέδιο του Θεού µέσω των αιώνων, «διαπιστώνουµε στην ιστορία της θείας αποκαλύψεως, τη
βαθµιαία παιδαγωγική ενέργεια του Θεού, που οδηγεί τον άνθρωπο στην αλήθεια είτε µε τη φυσική
αποκάλυψη, είτε µε το σπερµατικό λόγο, είτε µε τη νοµοδοσία στο Σινά, είτε µε το προφητικό
κήρυγµα, είτε, τέλος, µε την τέλεια αποκάλυψη του Λόγου του Θεού»2.
Έτσι και ο λόγος του Αγίου Κοσµά, έχει όλη την απαιτούµενη πλαστικότητα για να γίνει δεκτός
από τους αγράµµατους ορεσίβιους, αλλά και από τους λίγο ή πολύ γραµµατισµένους, αρχάριους ή
προηγµένους στην πίστη, εξισλαµισµένους ή στα πρόθυρα της ε- ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, ό.π. σελ. 183 - 184.
2. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό.π. σελ. 77.

ξωµοσίας. Αληθινός κήρυκας του λόγου του Θεού και ιεραπόστολος ο Άγιος, αναζητά κάθε φορά τα
σηµεία επαφής, προσφέροντας κάθε φορά αυτό που πιο πολύ οι άνθρωποι είχαν ανάγκη.
Κατανοώντας την εξαθλίωση, τη φτώχια και την εγκατάλειψη των ορφανών παιδιών, τονίζει το
µισθό που θα λάβουν από το Θεό: «Έπαρε ένα φτωχό παιδί να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι και
εσύ... δια εκείνο το φτωχό παιδί έχεις χίλιες φορές µισθόν από το Θεόν εις την ψυχήν σου και τιµήν
από τους ανθρώπους...»1. Ή µιλώντας προς τους έχοντες υλικά αγαθά, για να τους παρακινήσει στην
ελεηµοσύνη, τους απαριθµεί τα καλά του Παραδείσου και την ευτυχία που θα απολαύσουν εκεί.
Μιλάει λεπτοµερώς για θέµατα απλά σήµερα, ζωτικά όµως για εκείνη την εποχή. Πώς να κάνουν το
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σταυρό τους, πώς να εξοµολογούνται, αλλά και πότε να ενταφιάζουν τους νεκρούς, πώς να
φέρονται, «να τους κάµνετε τα ψυχικά τους, µνηµόσυνα, σαρανταλείτουργα, ελεηµοσύνες,
κόλλυβα... και όχι θρήνους και µοιρολόγια...»2, τι να φορούν. Νουθετεί τους λαϊκούς, αλλά και τους
κληρικούς, µαθαίνοντάς τους τη σωστή τέλεση των Μυστηρίων, τη συµπεριφορά τους απέναντι των
χριστιανών πώς να διαβάζουν το άγιο Ευαγγέλιο και πως να το εξηγούν.
Άλλες φορές γίνεται αυστηρός, όταν θέλει να διδάξει το Νόµο του Ευαγγελίου και να αποτρέψει,
όπως τους απλοϊκούς χριστιανούς από «µαγικά βότανα, διατί βγαίνουν και περιτριγυρίζουν τον
κόσµον πολλά τέκνα του ∆ιαβόλου και πλανούν τους χριστιανούς, δια να πάρουν άσπρα και δίνουν
κάτι φυλαχτά να κάνουν παιδιά και να λαµβάνουν την υγείαν τους και να βλέπουν τη µοίρα τους, τι
έχουν να τους ακολουθήσουν εις την ζωήν τους. Αυτά όλα είναι τεχνάσµατα σατανικά, διότι
τυχαίνει και καµµίαν φοράν ο ∆ιάβολος κατά φαντασίαν και κάνει και θαύµατα, δια να τον
πιστέψουν οι άνθρωποι να κάνουν αµαρτίες, να κολάζωνται. Όµως ηµείς έχοµεν τέτοιαν
παραγγελίαν ότι, όποιος αυγατίζει ή ολιγοστεύει κανένα τι παραµικρόν από εκείνα οπού
ενοµοθέτησαν οι Πατέρες της Εκκλησίας µας να τον αναθεµατίζωµεν...»3. Και µαζί µε τις πρακτικές
συµβουλές, απαραίτητες και ενδιαφέρουσες για την εποχή και τις συνθήκες της, έπρεπε να τους
διδάξει το δόγµα, τις αλήθειες του Χριστιανισµού, τη µοναδικότητα της χριστιανικής πίστεως. Ο
Πατροκοσµάς γνώριζε να γίνεται «τοις πάσι τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώση» και να µιλά µε τη
γλώσσα της εποχής και κατά τις ανάγκες τους.
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 184 - 185.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 167 - 168.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 171.

Τέλος, το χριστιανικό κήρυγµα πρέπει να είναι προσωπικό1. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου πρέπει
ο ίδιος να έχει µυηθεί στα µυστήρια του Θεού, να έχει µοχθήσει για την κατάκτηση της εν Χριστώ
τελειώσεως, τα λεγόµενά του να είναι απαύγασµα της προσωπικής του µελέτης και του πνευµατικού
του αγώνα. Τέτοιο ήταν το κήρυγµα του Πατροκοσµά. Είχε τη σφραγίδα της προσωπικής του ζωής
και πίστεως, ό,τι έλεγε ήταν βγαλµένο από τον αγώνα του και τη ζωή του, είχε το χρίσµα του Θεού
και την επιµαρτυρία του Αγίου Πνεύµατος. Τα λόγια του οδηγούσαν σε µετάνοια και στην ‘‘εν
Χριστώ ζωή’’. Ο βιογράφος του το λέει καθαρά: «Όθεν εις τούτων των χριστιανών τας
κεχερσωµένας και εξηγριωµένας καρδίας, σπείρας τον σπόρον του θείου λόγου ο ιερός Κοσµάς,
έκαµε, συνεργούσης της θείας Χάριτος, πολλούς και µεγάλους καρπούς, διατί τους αγρίους
ηµέρωσε, τους ληστάς κατεπράϋνε, τους άσπλαχνους και ενελεήµονας, έδειξεν ελεήµονας, τους
ανευλαβείς έκαµεν ευλαβείς, τους αµαθείς και αγροίκους εις τα θεία εµαθήτευσε, και τους έκαµε να
συντρέχουν εις τας ιεράς ακολουθίας, και όλους απλώς τους αµαρτωλούς έφερεν εις µεγάλην
µετάνοιαν και διόρθωσιν. Ώστε όπου έλεγον όλοι, ότι εις τους καιρούς των εφάνη ένας νέος
Απόστολος»2.

250
Αν µελετήσουµε το έργο του διδασκάλου του Πατροκοσµά, Νικολάου Τζαρτζούλη, ‘‘Περί
Εκκλησιαστικής οµιλίας’’, όπως και άλλα εγχειρίδια Ρητορικής Τέχνης, θα δούµε και κάποια άλλα
χαρακτηριστικά του εκκλησιαστικού κηρύγµατος, που παρατηρούµε και στις ∆ιδαχές του Αγίου.
«Οµιλία εκκλησιαστική είναι λόγος αποδεικτικός των ψυχωφελών ή µη τοιούτων, και
εγκωµιαστικώς µεν του καλού, ψεκτικώς δε του εναντίου, γινόµενος δια µαρτυριών και αποδείξεων
αληθών και αναντιρρήτων, προτρέπων µεν εις ορθήν, αποτρέπων δε της κακίας»3. Πραγµατικά, η
∆ιδαχή του Αγίου είναι ωφέλιµη για τις ψυχές, εγκωµιάζει το καλό, ψέγει το κακό, προτρέπει µε τα
κατάλληλα παραδείγµατα και τις µαρτυρίες του τους ακροατές του για την επιτέλεση του αγαθού.
Σκοπός είναι «ψυχής διόρθωσις και σωτηρία ώσπερ της ιατρικής υγεία του σώµατος»4.
Τα κυριότερα είδη Εκκλησιαστικής Οµιλίας είναι η Ερµηνεία, η Αύξηση, δηλαδή η έκθεση
και ανάπτυξη µιας αρετής, ο Έλεγχος, το Εγκώµιο και η Στηλίτευση. Ερµηνεία είναι «η εξήγησις, η
ανάπτυξις των ρητών των Αγίων Γραφών», άλλοτε αναφερόµενη σε ένα ρητό, άλλοτε σε ολόκληρο
κεφάλαιο ή µέρος του ή σε περισσότερα κεφάλαια. Εδώ, ___________________
1. Ι. Φουντούλης, Οµιλητική, ό.π. σελ. 79.
2. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσµά Αιτωλού, έκδ. Πανεκδοτικής Αγρινίου 1996, σελ. 17 - 18.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, εκδόσεις Έργων Περάνθη, Αθήνα ΧΧ, τόµ. 2, σελ. 159.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 2, σελ. 160.

µπορούµε να αναφέρουµε ως παράδειγµα την ανάλυση της παραβολής του Σπορέως, που
αναφέρεται σε πολλούς στίχους ενός κεφαλαίου ή τη διήγηση και ανάπτυξη κεφαλαίων της Παλαιάς
∆ιαθήκης, που αναφέρονται στη ∆ηµιουργία, την πτώση των Πρωτοπλάστων, την έξωση, τον
κατακλυσµό του Νώε και άλλα γεγονότα. «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και
πάντα τα εν αυτοίς» κ.λ.π., λέγει ο προφήτης Μωυσής πεφωτισµένος εκ Πνεύµατος αγίου εις την
Αγίαν και Ιεράν Γραφήν...»1, και συνεχίζει την ερµηνεία και την ανάλυση. Άλλες φορές πάλι παίρνει
ένα στίχο: «Αύτη εστίν η εντολή η εµή, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υµάς...»2, και τους
µιλάει για τη µεγάλη αγάπη του Θεού στον άνθρωπο.
Αύξηση, είναι η εξήγηση, η απόδειξη, ο έπαινος µιας αρετής, όπως διαβάζουµε τις οµιλίες του
Μεγάλου Βασιλείου για την ταπεινοφροσύνη, τη µετάνοια και άλλες. Πολύ συχνά ο Άγιος
χρησιµοποιεί αυτό το είδος ∆ιδαχής. Μιλώντας για τη συγχωρητικότητα, εξηγεί πειστικά και
αποδεικνύει τη µεγάλη της αξία για την ψυχή του ανθρώπου αναφέροντας και από το Μαρτυρολόγιο
την περίπτωση του Σαπρίκιου, ο οποίος, επειδή δεν ήθελε να συγχωρέσει τον Νικηφόρο, «σηκώνει ο
Θεός την χάριν του απ’ αυτόν», αρνήθηκε το Χριστό και έχασε το στεφάνι του µαρτυρίου. «∆ια
τούτο και ηµείς οι ευσεβείς χριστιανοί να αγαπώµεν τον εχθρόν µας, να τον συγχωρώµεν, να τον
θρέφωµεν, να τον ποτίζωµεν, να λέγωµεν καλό δια λόγου του, να παρακαλώµεν και τον Θεόν δια
την ψυχήν του εχθρού µας...»3. Την ίδια ανάλυση κάνει και για άλλες αρετές, για την προσευχή, τη
νηστεία, την αγάπη, την ελεηµοσύνη, και παρακινεί τους χριστιανούς στη µίµηση.
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Έλεγχος, είναι η έκθεση, ανάπτυξη και ο ψόγος κακίας και πάθους, όπως οι οµιλίες των
µεγάλων Πατέρων περί φθόνου, µέθης, υπερηφάνειας, µνησικακίας κ.λ.π. Ο Άγιος Κοσµάς συχνά
στο λόγο του αναφέρει τις µεγάλες αµαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων και προσπαθεί µε την
ανάλυση των συνεπειών της αµαρτίας σ’ αυτή και την άλλη ζωή ή τη λύπη του Θεού γι’ αυτές ή τον
εξευτελισµό του ανθρώπου, που είναι δούλος σε τέτοια πάθη, να αποµακρύνει τους ακροατές του
από το κακό. Η αδικία ήταν ένα αµάρτηµα συνηθισµένο για την εποχή, µε θλιβερά επακόλουθα σε
όλους, ιδίως στους πτωχούς. Στηλιτεύει την αδικία και τον άδικο λέγοντας: «Όθεν στοχασθήτε
πόσον µέγα κακόν είναι η αδικία, οπού όλα τα άλλα συγχωρούνται µε την αγίαν Εξοµολόγησιν, µα
αυτό δεν ___________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σ. 66.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Ε, σελ. 264.
3. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σ. 50.

συγχωρείται µε κανέναν άλλον τρόπον παρά οπόταν να τα δώσωµεν οπίσω όλα εκείνα οπού
αδικήσαµεν, τότε συγχωρούµεσθε βέβαια»1. Κατακρίνει τον άδικο πλουτισµό και τη φιλαργυρία:
«Ακούετε, αδελφοί µου, τι κακόν πράγµα είναι η φιλαργυρία; Έτσι το έκαµνε και ένας παπάς εις
µίαν χώραν, επούλαγε τον Χριστόν από την φιλαργυρίαν του, δια να παίρνη άσπρα και του έκαψεν ο
Θεός την ζωήν του µε κακόν θάνατον, ωσάν του Ιούδα, και επήγε εις την Κόλασιν να καίγεται µε
τον ∆ιάβολον»2.
∆εν ελέγχει µόνο, αλλά και εγκωµιάζει µε τη ∆ιδαχή του ο Άγιος. Εγκώµιο, είναι το είδος της
εκκλησιαστικής οµιλίας, που αναπτύσσει τη ζωή και τις αρετές εναρέτων ανδρών και γυναικών,
Αγίων, Οσίων, Μαρτύρων της Εκκλησίας µας. Τέτοιους λόγους εκφώνησαν και έγραψαν όλοι οι
µεγάλοι θεολόγοι και Πατέρες και συνεχίζεται η εκκλησιαστική παράδοση ως σήµερα. Αξιόλογοι
είναι οι εγκωµιαστικοί λόγοι του Αγίου Κοσµά για την Αγία Παρασκευή, την άµεµπτη και σώφρονα
ζωή της, τις αρετές και το µαρτύριό της3, το ενάρετο ανδρόγυνο, Ανδρόνικο και Αθανασία, που
αφού έχασαν τα παιδιά τους, αποφάσισαν µαζί να µονάσουν και στο τέλος µαρτύρησαν για το
Χριστό4. Εγκωµιάζει τη µόρφωση, τις αρετές του Μωυσή5 και την αµοιβή του από το Θεό, την
πίστη του Πατριάρχη Ιωακείµ6, τη φιλοξενία, αγάπη και τον ενάρετο βίο του Ιωακείµ και της Άννας7
και πολλών άλλων Αγίων, προτρέποντας τους ακροατές του να µιµηθούν τα άγια αυτά
παραδείγµατα. «Ακούσατε, αδελφοί µου, τι καλά οπού έκαµε ο Μωυσής, να ιδήτε και ο Πανάγαθος
Θεός τι µεγάλον καλόν οπού του εχάρισε του προφήτου Μωυσέως... Έτσι πρέπει και εµείς, αδελφοί
µου, να παιδευώµεσθεν , να πιστεύωµεν...»8, ή
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 158.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Β2, ό.π. σελ. 205 - 206.
3. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Β΄, σ. 31 - 32, επίσης Ι.
Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή ∆, ό.π. σελ. 256 - 259.
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4. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Β΄, σ. 33, επίσης Ι.
Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή ∆, ό. π. σελ. 259 - 260.
5. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σελ.66 - 69, επίσης
Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Β2, ό.π. σελ. 209 - 210 και ∆ιδαχή Ε, σελ. 264.
6. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σελ. 39 - 40,
επίσης Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 275 - 277.
7. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό.π. Λόγος Ε΄, σελ. 69 - 70, επίσης
Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Β2, ό.π. σελ. 185 - 186.
8. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Β2, ό.π. σελ. 210.

να ακολουθήσουν το παράδειγµα της Αγίας Παρασκευής: «Είναι εδώ κανένα κορίτσι και θέλει να
στολίζεται; Ας πάρη παράδειγµα να στολίζεται ωσάν την αγία Παρασκευήν...». Και τελειώνει µε την
προτροπή: «Είναι εδώ κανένας από λόγου σας και θέλει να γένη τέλειος ωσάν την αγίαν
Παρασκευήν; Ας αγωνίζεται δια να σωθή»1.
Τέλος ο Άγιος χρησιµοποιεί τη Στηλίτευση των αµαρτωλών και ασεβών, τον έλεγχο για τα
παράνοµα έργα τους και την άδικη διαγωγή τους. Γνωστοί είναι οι στηλιτευτικοί λόγοι του
Γρηγορίου του Θεολόγου κατά του Ιουλιανού του παραβάτη. Ο Πατροκοσµάς, κατά το παράδειγµα
του Αγίου Γρηγορίου, χρησιµοποιεί σκληρή γλώσσα για τον παραβάτη, ο οποίος «εσπούδαξε
γράµµατα µε τον Μέγαν Βασίλειον και δεν του άρεσε το βασίλειον το αληθινόν, το ουράνιον να
πάρη, αλλά το επίγειον... Έτσι έκαµε το θέληµά του και έγινε ζεύγος του ∆ιαβόλου και εβασίλευσε
δύο χρόνους και επήγεν εις την Κόλασιν να καίεται πάντοτε»2.
Οι σηµαντικότεροι στηλιτευτικοί λόγοι του Αγίου είναι κατά των Εβραίων και κατά του Ιούδα.
Οι Εβραίοι, µε τις τοκογλυφίες τους, το δουλεµπόριο που διακινούσαν, την παντός είδους
εκµετάλλευση των υποδούλων, το µίσος τους προς τους χριστιανούς, τις αισχροκέρδειες και την
απληστία τους, δεν µπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο του Αγίου. Η γλώσσα του ήταν ένα
µαστίγιο για τις άνοµες πράξεις τους. Με το λόγο του στηλίτευε και καυτηρίαζε όλα τα κακά τους.
Κανένας δεν ζωγράφισε τόσο έντονα και παραστατικά τον Εβραίο τοκογλύφο, όσο αυτός: «Τήραξε
εις το πρόσωπον έναν Εβραίον όταν γελά να ιδής: τα δόντια του ασπρίζουνε, το πρόσωπόν είναι
ωσάν πανί αφωρισµένο, διατί έχει την κατάρα από τον Θεόν και δεν γελά η καρδία του, έχει τον
∆ιάβολον µέσα του οπού δεν τον αφήνει... Σφάζει ο Εβραίος ένα πρόβατον και τα µισά τα
εµπροστινά ποδάρια τα κρατεί δια λόγου του και τα πισινά τα µουτζώνει και τα κάνει κουρµπάνι εις
τον ∆ιάβολον και εκείνα τα πουλεί εις τους χριστιανούς δια να τους µαζαρίζει...»3. «Ο Άγιος
χτύπησε τους Εβραίους σε όλα τα επίπεδα: το θρησκευτικό, το εµπορικό, το πνευµατικό, το
οικογενειακό»4.
Αλλά και ο παράνοµος Ιούδας δεν ξέφυγε από τον δριµύτατο έλεγχό του. Χρησιµοποιώντας
λαϊκές δοξασίες και αφηγήσεις ευχάριστες στο λαό, ελέγχει, κατηγορεί, στηλι__________________
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1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Β΄, σ. 31 - 32, επίσης Ι.
Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή ∆, ό.π. σελ. 256 - 259.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Γ΄, σ. 41.
3. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος ∆΄, σ. 63.
4. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 236.

τεύει τον Ιούδα και τη φιλαργυρία του. «Ο Ιούδας ο κακός οπού εµε τάλαβε τα Άχραντα Μυστήρια
µε κακήν γνώµην, µε κακήν προαίρεσιν, εσκοτί- σθη, εµπήκε ο ∆ιάβολος µέσα εις την καρδιά του
και επρίσθηκε τόσον οπού εις ένα σοκάκι εχωρούσε να απεράσουνε δύο αµάξια µε ευκολία και
εκείνος δεν εχωρούσε και απέθανε µε κακόν θάνατον και επήγε εις την Κόλασιν να καίγεται µαζί µε
τον ∆ιάβολον πάντοτε»1. Και συνεχίζει την ιστορία του Ιούδα µε την άθλια και αµαρτωλή ζωή του,
που «επούλησε και τον Χριστό µας δια τριάντα φλωριά εις τους Εβραίους»1.
Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουµε ότι ο Άγιος Κοσµάς µε την αποστολική του αυταπάρνηση
και τις αλλεπάλληλες περιοδείες του «επιδοθείς εις το αδάπανον κήρυγµα του ευαγγελίου»,
µιλώντας στις καρδιές των χριστιανών µε βάση πάντα τη Γραφή και τους Πατέρες, «εις τρόπον ώστε
το κήρυγµα αυτού να δύναται να χαρακτηρισθή ως δηµώδες και λαϊκόν εξ ενός, αλλά και καθαρώς
ευαγγελικόν και φωτεινόν εξ ετέρου»2, επεσφράγισε το κήρυγµά του µε τη ζωή του και το αίµα του.
Γιατί, αυτό το τολµηρό και δυναµικό κήρυγµα του Αγίου, µε τις προτροπές και απαγορεύσεις του,
έγινε αιτία του µαρτυρικού του θανάτου. Το µαρτύριο ήταν η καλύτερη επισφράγιση και µαρτυρία
για έναν αληθινό κήρυκα του Θεού και του Γένους, έναν ιεραπόστολο και εθναπόστολο.

________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 203 και 205.
2. Παναγιώτης Τρεµπέλας, Οµιλητική, έκδ. «Σωτήρ», Αθήνα 1976, σελ. 126.
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3.2.3.

ΟΙ ∆Ι∆ΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ

Ο

Άγιος Κοσµάς δεν ήταν συγγραφέας, αλλά ρήτορας και οι ∆ιδαχές του ανήκουν, όπως

ισχυρίζεται ο Κωστής Παλαµάς, στα ‘‘ηρωικά κείµενα’’, που φάνηκαν στα µεγάλα χρόνια του

Ελληνισµού, γεννήµατα ηρωικών ψυχών. Ο λόγος του, ροµφαία πύρινη για φωτισµό και
αναγέννηση, αναβρύζει αρρενωπός, για να συγκινεί πάντοτε κάθε αληθινό άνθρωπο. Ο Γ. Βαλέτας
µιλάει για τη λογοτεχνική αξιολόγηση των ∆ιδαχών του Πατροκοσµά, που θα µπουν «δίπλα στο
Χρονικό του Γαλαξειδιού και στ’ άλλα ρουµελιώτικα ηρωικά κείµενα»1. Ο Πατροκοσµάς, αν και
ήταν λόγιος και προικισµένος µε ταλέντα και αγάπη στην πνευµατική καλλιέργεια, όπως φαίνεται
από τις σπουδές του, προτίµησε να µιλήσει απευθείας στον άξεστο λαό, στους ξωµάχους και
ορεσίβιους ραγιάδες και «να πραγµατοποιήσει ολοµόναχος και σε λίγα χρόνια, όσα είχε χρειαστεί
κατεργασία αιώνων για να συγκοµισθούν στη µορφωµένη µερίδα»2. Οι ∆ιδαχές του «κατά βάθος
αποτελούν έναν ζωντανό προφορικό διάλογο µε τους ραγιάδες για τις άµεσες πνευµατικές τους
ανάγκες»3, ένα ξεχείλισµα της ψυχής του για τους αδικηµένους, ένας χείµαρρος που ξεπηδούσε από
µέσα του και πότιζε τις ξερές και χέρσες από λόγο και αγάπη, καρδιές. Προτιµούσε τον προφορικό
λόγο σε σχέση µε το γραπτό.
Ο ζωντανός, έµψυχος, προφορικός λόγος έχει µεγαλύτερη αξία από το γραπτό. Αυτή την άποψη
τονίζει

ο

Πλάτων,

παρόλη

τη

γραπτή

του

δηµιουργία

και

προσφορά4.

Γνώριζε

___________________
1. Γ. Βαλέτας, περιοδικό «Αιτωλικά Γράµµατα», τόµος Α΄, 1960, σελ. 104.
2. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 2, σελ. 70.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κ. Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 283.
4. «Λόγον ζώντα και έµψυχον, ου ο γεγραµµένος είδωλον αν τι λέγοιτο δικαίως...», Πλάτων, Φαίδρος,
(276a). Ο Ι. Θεοδωρακόπουλος στην Εισαγωγή του στον ‘‘Φαίδρο’’ του Πλάτωνα γράφει: «Ο Πλάτων
αισθάνεται τη βαθύτερη ανάγκη να εκφράσει ό,τι έζησε ο ίδιος κατά τη συναναστροφή του µε το
Σωκράτη και κατά τη συναναστροφή του µε τους εφήβους και ώριµους άνδρες, που από είκοσι περίπου
χρόνια συγκεντρώνονται γύρωθέ του στην Ακαδηµία. Ο ζωντανός, έµψυχος, προφορικός λόγος έχει
µεγαλύτερη αξία από το γραπτό. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Πλάτων προβαίνει σ’ αυτή την οµολογία
τη στιγµή ακριβώς που ο γραπτός του λόγος αγγίζει το σηµείο της ακµής, όταν µεσουρανεί ο λόγος
του...», Ι. Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος, Εισαγωγή, Αρχαίο & νέο κείµενο µε σχόλια, εκδ. γ΄ Γ.
Βασιλείου, Αθήναι 1971, σελ. 40.

την αδυναµία της γραπτής γλώσσας, να εκφράσει την ουσία και τις ιδιότητες κάθε πράγ µατος, «δια
το των λόγων ασθενές», όπως αναφέρει στη Ζ΄ Επιστολή, «διό δη πας ανήρ σπουδαίος των όντων
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σπουδαίων πέρι πολλού δει µη γράψας ποτέ εν ανθρώποις»1. Και στο ‘‘Φαίδρο’’ ο Πλάτων οµολογεί
ότι όλα τα έργα της τέχνης του λόγου είναι µικρά υποµνήµατα, είναι απλή ‘‘παιδιά’’, αν συγκριθούν
µε τον έµψυχο και ολοζώντανο προφορικό λόγο, που φυτεύει ο δάσκαλος µέσα στην ψυχή του
µαθητή, «ος µετ’ επιστήµης γράφεται εν τη του µανθάνοντος ψυχή»2.
Ο Πατροκοσµάς είχε µια φυσική ευγλωττία που αιχµαλώτιζε, εκφραστικούς τρόπους που
γοήτευαν, λόγο δυναµικό, που ξεσήκωνε και συγκινούσε. Είχε «µια πηγαία ευφράδεια,
απροσποίητη, φθασµένη συχνά σε απίθανη τελειότητα µορφής. Ύστερα, απλότητα ολότελα αβίαστη,
που σε πρώτη όψη δεν προδίνει τη σοφία απ’ όπου πήγασε και τον πλούτο γνώσεων που τη
γέννησε»3. Το φυσικό χάρισµα συνιστά το πρωταρχικό και πρότυπο στοιχείο κάθε δηµιουργίας,
κατά το Λογγίνο «η φύσις, αυτή µεν πρώτον τι και αρχέτυπον γενέσεως στοιχείον επί πάντων
υφέστηκεν»4. Τον απασχολούσε το τώρα, το σήµερα, για να φωτιστεί το αύριο. Αν και αρκετά
µορφωµένος ο ίδιος, κατεβαίνει στη στάθµη του λαού και διδάσκει µε απλή γλώσσα και επαγωγικό
τρόπο, µε δύναµη πίστεως και παραστατικότητα, χωρίς ρητορισµούς και επιδείξεις γνώσεων, µε
σαφήνεια και λιτότητα. Βιαζόταν να τους πει όλα όσα είχε στο νου του, να τους µεταλαµπαδεύσει τη
φλόγα της καρδιάς του, λες και ένιωθε ότι γρήγορα θα φύγει. «Παρακαλώ σας, αδελφοί, τώρα είναι
καιρός να µετανοήσωµεν, σήµερα να ενεργήσετε δια το σχολείον, όχι αύριον, µεθαύριον και του
χρόνου, αλλά αυτήν την ώραν»5. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιδρούσε αµεσότερα επάνω τους. Ο
Πατροκοσµάς δεν ‘‘έκανε φιλολογία’’, αλλά τα κείµενά του έχουν µεγάλη αξία και µπορούν να
χαρακτηρισθούν λογοτεχνικά, όπως θα δούµε.
Όπως είναι γνωστό, από την άνθηση και καλλιέργεια του ρητορικού λόγου στον ελ___________________
1. Πλάτων, Επιστολή Ζ΄, (343 e) σελ. 42 και (344 c) σελ. 46.
2. Πλάτων, Φαίδρος, (276a) Εισαγωγή, Αρχαίο & νέο κείµενο µε σχόλια Ι. Θεοδωρακόπουλος, ό. π. σελ.
556.
3. Β. Μουστάκης, Μεγάλοι Παιδαγωγοί, τυπ. Φ. Τσιρώνη, Αθήνα 1982, σελ. 194.
4. ∆ιονύσιος Λογγίνος, (∆ιονύσιος ή Λογγίνος ή Ανώνυµος), Περί ύψους, ερµην. έκδοση Μ. Ζ. Κοπιδάκης,
έκδ. Κείµενα Ελληνικά, Βικέλαια ∆ηµοτ. Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1990, (2), σελ. 64.
5. Του Οσίου & Θεοφόρου πατρός ηµών ∆ιδασκάλου & Ιεροκήρυκος Κοσµά του Αιτωλού του Ιεροµονάχου &
ισαποστόλου, αι σωζόµεναι πέντε ∆ιδαχαί, κηρυχθείσαι υπό του ιδίου κατά το 1777 έτος. (Εκ της
χειρογράφου βιβλιοθήκης ιεροµονάχου Ευθυµίου Αγιορείτου του Κρητός), εκδ. οίκος Σ. Σχοινά, έτος ιε΄,
αρ. 163 - 165, εν Βόλω 1950, σελ. 193.

ληνικό χώρο, από τους αρχαίους Αττικούς ρήτορες µε εκπρόσωπο τον ∆ηµοσθένη, ως τη ‘‘χρυσή
εποχή’’ του Βυζαντίου µε τον ιερό Χρυσόστοµο επί κεφαλής, το είδος αυτό αναπτύχθηκε και έδωσε
πολλά έργα σε όλες τις εποχές. Και η ∆ιδαχή του Πατροκοσµά είναι ένας άρτιος ρητορικός λόγος,
µε όλες τις προϋποθέσεις του είδους του και ανήκει στην προφορική ή απαγγελτική ρητορική, στις
‘‘από στήθους οµιλίες’’ ή διδαχές της εκκλησιαστικής απαγγελτικής ρητορείας1. Θα δούµε τις
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∆ιδαχές του Αγίου ως κείµενα ρητορικά και λογοτεχνικά, µε όλες τις προϋποθέσεις της ρητορικής
και λογοτεχνίας.
Ρητορική, είναι η ικανότητα της ανευρέσεως σε κάθε ζήτηµα των επιχειρηµάτων που είναι
δυνατόν να πιστευτούν σχετικώς, «έστω δη ρητορική δύναµις περί έκαστον του θεωρήσαι το
ενδεχόµενον πιθανώς»2. Οι αποδείξεις, που προέρχονται από ένα ρητορικό λόγο, είναι τριών ειδών.
Οι πρώτες προέρχονται από το ήθος του ρήτορα. Οι άλλες συνίστανται στο να φέρει το ακροατήριο
σε µία ορισµένη ψυχολογική διάθεση. Το τρίτο είδος αποτελείται από τα επιχειρήµατα, που είναι ή
φαίνονται ότι είναι πειστικά3. Το ήθος του Πατροκοσµά ήταν η µεγαλύτερη απόδειξη, «κυριωτάτην
έχει πίστιν το ήθος» (1356a, 13), για να τον εµπιστευθούν οι ακροατές του. Απλός, λιτός, πιστός
τηρητής ο ίδιος των όσων δίδασκε, µε ήθος χρηστό, προκαλούσε την καλή διάθεση των ακροατών
του, εξάπτοντας τα ψυχικά τους πάθη, χαρά, λύπη, οίκτο, µετάνοια, «εις πάθος υπό του λόγου
προαχθώσιν» (1356a, 15). Και τέλος η απόδειξη προερχόταν από το περιεχόµενο των λόγων του,
αφού παρουσίαζε την αλήθεια των λόγων του µε τεκµήρια και παραδείγµατα.
Σύµφωνα µε τους κανόνες της ρητορικής τέχνης, ένα ρητορικό κείµενο προφορικό ή γραπτό
πρέπει να ακολουθεί τα εξής στάδια: Τη Σύλληψη, τη ∆ιάταξη και την Επεξεργασία. Η ρητορική
Σύλληψη ή Εύρεση (invention) αναφέρεται στην ανακάλυψη της ύλης και των εννοιών, που θα
συστήσουν ένα λόγο, η ∆ιάταξη (disposition oratoire) αποβλέπει στην τάξη και τακτοποίηση της
ύλης που πέτυχε η ρητορική σύλληψη, ενώ η Επεξεργασία αποβλέπει στην κατάλληλη ανάπτυξη
και διατύπωση όλων των εννοιών µε τη σωστή γλωσσική έκφραση, το ύφος και τους τρόπους4.
__________________
1. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, έκδ.3η, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.
∆. Κολλάρου & Σίας Α. Ε. Αθήνα ΧΧ, σελ. 279.
2. Αριστοτέλης, Ρητορική Α΄, (1355 b, 2), Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων & Ποιητών, εκδ.
οίκος Ι. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1940, σελ. 18.
3. «Των δε δια του λόγου ποριζοµένων πίστεων τρία είδη εστίν’ αι µεν γαρ εισιν εν τω ήθει του λέγοντος, αι
δε εν τω τον ακροατήν διαθείναί πως, αι δε εν αυτώ τω λόγω δια του δεικνύναι ή φαίνεσθαι δεικνύναι».
Αριστοτέλης, Ρητορική Α΄, (1356 a, 1 - 4), ό. π. σελ. 18.
4. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό. π. σελ. 282.

Η Σύλληψη (invention) των ∆ιδαχών του Αγίου Κοσµά έγινε, όταν ακόµη ήταν µοναχός στο Άγιο
Όρος, τότε που πήρε τη µεγάλη απόφαση να αφήσει το µονήρη βίο και να αφοσιωθεί στη µόρφωση
και αναγέννηση των υποδούλων αδελφών του. Εκεί συνέλαβε νοερά όλα τα απαραίτητα στοιχεία
που θα του χρησίµευαν για το περιεχόµενο των ∆ιδαχών του, µε σκοπό να πείσει, να διδάξει, να
συγκινήσει, να ταράξει τα λιµνάζοντα νερά της αδιαφορίας και του εφησυχασµού των υπευθύνων.
Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσει ρητορικά σχήµατα και επιχειρήµατα, θα πάρει «ρητορικές
προφυλάξεις», θα δοκιµάσει «ρητορικές συγκινήσεις και πάθη»1.
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Τα ηθικά προσόντα που πρέπει να έχει ο ρήτορας, χρηστότητα, φρόνηση, εύνοια, µετριότητα,
ήταν κτήµα του Πατροκοσµά, και το ‘‘ρητορικό του ήθος’’ δηµιουργούσε την καλύτερη εντύπωση
για το πρόσωπό του, αφού ήξερε πώς έπρεπε να µιλάει και να φέρεται, προσαρµόζοντας το λόγο του
στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ακροατηρίου του. Τα ισχυρά συναισθήµατα και οι ψυχικές
δονήσεις, (passions oratoires)2, που δοκίµαζε ο ίδιος και µετέδιδε στους ακροατές του ήταν τόσο
ισχυρά και ειλικρινή, που είχαν σαν αποτέλεσµα, οι γυναίκες που φορούσαν χρυσαφικά και στολίδια
«να τα απορρίπτουν όλα» και να τα δίνουν για την ίδρυση σχολείων, ενώ «τους αγρίους ηµέρωσε,
τους ληστάς κατεπράυνε, τους ασπλάχνους και ανελεήµονας, έδειξεν ελεήµονας, τους ανευλαβείς
έκαµεν ευλαβείς... όλους τους αµαρτωλούς έφερεν εις µεγάλην µετάνοιαν και διόρθωσιν»3.
Με τη ρητορική διάταξη (disposition oratoire) ο ρητορικός λόγος γίνεται ένα λογοτεχνικό
είδος µε καλολογική αξία. Εδώ ανήκουν τα µέρη του ρητορικού λόγου και το σχέδιο αυτού. Κατά
τον Αριστοτέλη «ο λόγος αποτελείται από δύο µέρη. Πρέπει κανείς πρώτα να εκθέσει ποίον είναι το
θέµα του και κατόπιν να το αποδείξει. Από τα δύο αυτά µέρη του λόγου το µεν πρώτον είναι η
‘’πρόθεσις’’, το δε δεύτερο η απόδειξη»4.
Ένας ρητορικός λόγος αποτελείται από το Προοίµιο, τη ∆ιήγηση, τη Βεβαίωση και τον
Επίλογο. «Το µεν ουν προϊµιόν εστίν αρχή λόγου» (1414b 19)5. Αν παρατηρήσουµε τη
___________________
1. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό. π. σελ. 293 - 294.
2. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό. π. σελ. 294.
3. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό.π. σελ. 17.
4. «Έστι δε του λόγου δύο µέρη’ αναγκαίον γαρ το τε πράγµα ειπείν περί ου, και τούτ’ αποδείξαι... Τούτων
δε το µεν πρόθεσίς εστιν το δε πίστις», Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1414a 34 - 35 και 38), ό. π. σελ. 402
και 404.
5. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη τα προοίµια µπορεί να αρχίζουν «εξ επαίνου ή ψόγου... από συµβουλής» µε
επιδοκιµασία ή αποδοκιµασία γεγονότος, εγκώµιο προσώπου, Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1414b 30, 35 36), ό. π. σελ. 406..

µορφή µιας ∆ιδαχής του Πατροκοσµά, θα δούµε, ότι είναι ένας τέλειος ρητορικός λόγος. Ως
Προοίµιο του λόγου, όπου περιέχεται η ‘‘πρόταση’’, το θέµα όλου του λόγου, κάποιες φορές
χρησιµοποιεί έναν στίχο της Γραφής, τον οποίο στη συνέχεια αναπτύσσει: «Εις ην δ’ αν πόλιν
εισέλθετε λέγετε ειρήνη τη πόλει ταύτη», λέγει ο Κύριος εις το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον»1 ή πάλι
«εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και πάντα τα εν αυτοίς» κ.λ.π., λέγει ο προφήτης
Μωυσής...»2. Άλλοτε αναφέρει µια Παραβολή, όπως του Σπορέως, και ακολουθεί η ανάλυση και
εξήγηση της Παραβολής. Άλλοτε πάλι µιλάει για τη µεγάλη αγάπη του Θεού, που «έγινε τέλειος
άνθρωπος εκ Πνεύµατος αγίου από τα καθαρώτατα αίµατα της Κυρίας ∆εσποίνης ηµών Θεοτόκου»
και ως άρχοντας βάνει εργάτες, τους Αποστόλους, να δουλεύσουν το χωράφι Του, όλον τον κόσµο,
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για «να µας κάµη υιούς και κληρονόµους της βασιλείας του»3. Κάποιες άλλες φορές στο προοίµιο
δίνει µια περίληψη της προηγούµενης ∆ιδαχής και µετά προχωράει «εις τα επίλοιπα».
Το δεύτερο µέρος ενός ρητορικού λόγου είναι η Εξήγηση ή ∆ιήγηση (narration oratoire)4.
Εδώ ο Άγιος αναπτύσσει το θέµα του, τονίζοντας κάποια πράγµατα που θέλει περισσότερο ή
αποφεύγοντας άλλα, όπως αυτός νοµίζει καλύτερα για τους στόχους και σκοπούς που έχει. Επίσης
προγραµµατίζει ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχει στα διάφορα µέρη. Σε άλλα µέρη, που είχε τη
δυνατότητα να κάνει τρεις ∆ιδαχές, στην πρώτη διηγείται τη δηµιουργία των Αγγέλων και του
υλικού κόσµου, την πτώση των Πρωτοπλάστων, την έξωση, την τιµωρία, στη δεύτερη ∆ιδαχή µιλάει
για την Παναγία, τη Γέννηση και ζωή του Χριστού ως τη Μεγάλη Πέµπτη, την προδοσία και
αυτοκτονία του Ιούδα, και στην τρίτη ∆ιδαχή κηρύττει την Ανάσταση, το έργο των Αποστόλων και
την εξάπλωση του Χριστιανισµού ως τη ∆ευτέρα Παρουσία. Σε µέρη, που για διαφόρους λόγους
έπρεπε να µείνει λιγότερο, στην πρώτη του ∆ιδαχή ξεκινάει από τη ∆ηµιουργία του κόσµου ως τη
Γέννηση του Χριστού και να φθάνει ως τη Μεγάλη Πέµπτη και την τιµωρία του Ιούδα, ενώ σε άλλη
∆ιδαχή, µετά την περίληψη των προηγουµένων γεγονότων, συνεχίζει την ιστορία µέχρι τον
Αντίχριστο και τη ∆ευτέρα Παρουσία, ολοκληρώνοντας έτσι σε δύο οµιλίες τη ∆ιδαχή του.
___________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Α΄, σελ. 5.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σ. 66.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 146.
4. Π. Τρεµπέλας Οµιλητική, ό.π. σελ. 255, επίσης Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµ.1, ό.π. σελ. 589,
Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό.π. σελ. 300.

Η Βεβαίωση ή Απόδειξη ή Πίστη (confirmation)1, το τρίτο µέρος της ∆ιδαχής, είναι εκείνο,
που ο κήρυκας πρέπει να βρει τις αποδείξεις του θέµατος. Πλούσιο το µέρος αυτό για τον
Πατροκοσµά. Βεβαιώνει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο µε τους τόσους Αγίους που
ακολούθησαν το δρόµο Του, παρά τις αντιξοότητες και τα µαρτύρια, την αγάπη που πρέπει να έχει ο
άνθρωπος και προς το Θεό και προς τους συνανθρώπους του, δίνοντας πλούσια παραδείγµατα για
τις δύο αγάπες, από τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και από τη σύγχρονη πραγµατικότητα.
Τρόποι αποδείξεως στη ρητορική είναι η επαγωγή και ο συλλογισµός. Το παράδειγµα είναι
επαγωγή, το ενθύµηµα συλλογισµός2. Υπάρχουν δύο είδη παραδειγµάτων. Το πρώτο είναι να
διηγείται ο ρήτορας πράγµατα που συνέβησαν παλαιότερα, το άλλο είναι να δηµιουργεί ο ίδιος
παραδείγµατα3. Ο Πατροκοσµάς χρησιµοποιεί και τα δύο είδη. Στο πρώτο είδος αναφέρουµε τη
διήγηση του Μωϋσή και τις αρετές του, ιδίως την παιδεία, που την προβάλλει ο Άγιος ως πρότυπο
για να κάνουν το ίδιο και οι ακροατές του. «...Σαράντα χρόνους εσπούδασεν ο προφήτης Μωϋσής να
µάθη τα γράµµατα, δια να καταλάβη που περιπατεί. Να σπουδάζετε και σεις, αδελφοί µου, να
µανθάνετε γράµµατα όσον ηµπορείτε...»4. Ο Άγιος δηµιουργούσε και ο ίδιος παραδείγµατα µε τη
µορφή άλλοτε παραβολών και άλλοτε µύθων, «εν µεν παραβολή εν δε λόγοι», (1393 a, 31).
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Παραβολή είναι η διήγηση µε τον παπά, ο οποίος, όπως φροντίζει για τα παιδιά του να φάνε όλα από
το φαγητό, για να µην τον κακολογούν, έτσι πρέπει να φροντίζει και για τους χριστιανούς, γιατί
«πατέρας πνευµατικός είναι η αγιοσύνη σου, µητέρα η Εκκλησία, τράπεζα το αναλόγι, φαγί είναι τα
βιβλία της Εκκλησίας, και το άγιον Ευαγγέλιον, παιδιά πνευµατικά είναι οι χριστιανοί»5. Μύθος
είναι η διήγηση µε τον πραγµατευτή6 . Οι αποδείξεις του Αγίου και τα παραδείγµατα είναι απλά,
αφού γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες του ακροατηρίου του, βασίζονται δε στην πείρα του ίδιου
και στην πείρα ___________________
1. Π. Τρεµπέλας, Οµιλητική, ό.π. σελ. 259 επίσης Μ. Περάνθης Ελληνική Πεζογραφία, τόµ. 1, σελ. 589, Κ.
Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, ό.π. σελ. 301.
2. «Έστιν γαρ το µεν παράδειγµα επαγωγή, το δ’ ενθύµηµα συλλογισµός», Αριστοτέλης, Ρητορική Α΄, (1356
b, 2-3), ό. π. σελ. 22.
3. «Παραδειγµάτων δε είδη δύο. Εν µεν γαρ εστιν παραδείγµατος είδος το λέγειν πράγµατα προγεγενηµένα,
εν δε το αυτόν ποιείν», Αριστοτέλης, Ρητορική Α΄, (1393 a, 29 - 31), ό. π. σελ. 268.
4. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σ. 66.
5. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 192.
6. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σ. 75 - 78, επίσης Ι.
Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό. π. σελ. 291 - 294.

των άλλων.
Το τελευταίο µέρος του ρητορικού λόγου είναι ο Επίλογος (peroraison)1. Ο Αριστοτέλης µιλάει
για τέσσερα στοιχεία του Επιλόγου2. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι «η ανακεφαλαίωσις και η
κίνησις των παθών»3. ‘‘Επαρίθµησιν’’, ονοµάζει ο Φραγκίσκος Σκούφος στη ‘‘Ρητορική’’ του την
ανακεφαλαίωση. Ο καλός ρήτορας, χωρίς να επαναλαµβάνει τα ίδια, υπογραµµίζει τα
σηµαντικότερα και προσπαθεί µε το λόγο του να διαγείρει ‘‘τα πάθη’’, δηλαδή τα συναισθήµατα, να
αφυπνίσει τη συνείδηση, να φωτίσει τη διάνοια. Τα συναισθήµατα που ο Άγιος κινεί µε το λόγο του
είναι πόθοι και πάθη εσωτερικά, όπως το πάθος της αγάπης προς το Θεό, ο θαυµασµός για τη
∆ηµιουργία, η συγκίνηση για την αγάπη του Θεού, ο πόθος της ελευθερίας, της αλήθειας, της
αγνότητας, της ευτυχίας και µακαριότητας κοντά στο Θεό, αλλά συγχρόνως και της αξιοπρέπειας,
της τιµής του ανθρώπου, που είναι εικόνα του Θεού.
Στον Επίλογο υπάρχουν και οι οδηγίες, οι συµβουλές, οι παραινέσεις παντός τύπου, όπως
συµβουλές καθηµερινής ζωής και συµπεριφοράς, πώς να ντύνονται, τι γλώσσα να µιλάνε, οδηγίες
για εκκλησιαστικές ακολουθίες και συχνά ο Άγιος ζητά συγνώµη και συγχώρεση από τους
χριστιανούς.
Στη ∆ιάταξη πρέπει να προσεχθεί και το σχέδιο (plan ή esquisse)4, που θα ακολουθήσει ο
ρήτορας στο λόγο του. Έχουµε αναφερθεί στο σχέδιο, τον σκελετό, που ο Άγιος έχει στο νου του και
ακολουθεί. Μέσα στα κείµενα υπάρχουν φράσεις που υποδηλώνουν το σχέδιο του Αγίου, όπως:
«Με αξίωσεν ο Κύριος, αδελφοί µου, και µένα τον αµαρτωλόν και ήρθα εχθές εδώ εις την
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ευλογηµένην σας χώραν και σας απόλαυσα και είπαµεν και µερικά νοήµατα...» και συνεχίζει «τώρα
πάλιν... να κάµωµεν αρχήν να ειπούµεν και τα επίλοιπα µε συντοµίαν...» και στο τέλος της ίδιας
∆ιδαχής: «... O λογισµός µε λέγει: ...κάθισε και το βράδυ ναν τους ειπής και τα επίλοιπα»5. Αυτές οι
___________________
1. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό. π. σελ. 304.
2. «Ο δ’ επίλογος σύγκειται εκ τεττάρων. Εκ τε του προς εαυτόν κατασκευάσαι ευ τον ακροατήν και τον
εναντίον φαύλως, και εκ του αυξήσαι και ταπεινώσαι, και εκ του εις τα πάθη τον ακροατην καταστήσαι,
και εξ αναµνήσεως», Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1419b, 11 - 14), ό. π. σ. 442.
3. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, ό. π. τόµ. 1, σελ. 589, επίσης Π. Τρεµπέλας, Οµιλητική, ό.π. σελ.
269, Μ. Περάνθης Ελληνική Πεζογραφία, ό.π. τόµος 1,

σελ. 405, Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική

Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό. π. σελ. 304.
4. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό. π. σελ. 304.
5. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Β1, ό.π. σελ. 182 , 183 και 206.

φράσεις δείχνουν το σχέδιο του Πατροκοσµά, που ανάλογα µε την κρίση του, τη δεξιότητα και την
τέχνη του, αλλά και µε τις ανάγκες των ακροατών του και το συναισθηµατικό φόρτο, µεταβάλλεται
και δίνει κάθε φορά αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη.
Το τρίτο στάδιο της εργασίας για ένα ρητορικό λόγο είναι η Επεξεργασία, η κατάλληλη
ανάπτυξη και διατύπωση, προφορική ή γραπτή. Εκείνο που θα προσέξει ο ρήτορας ιδιαίτερα είναι η
‘‘ηθοποιία’’1, το λεκτικό, η γλωσσική έκφραση. Κατά τον Αριστοτέλη η ηθοποιία είναι φυσικό
δώρο και ανεξάρτητο από την τέχνη, το δε λεκτικό χρειάζεται τέχνη. «Έστιν φύσεως το υποκριτικόν
είναι και ατεχνότερον, περί δε την λέξιν έντεχνον»2. Και σε άλλο σηµείο της ‘‘Ρητορικής’’ του ο
Αριστοτέλης τονίζει «έστιν δε αρχή της λέξεως το ελληνίζειν», βάση του καλού λεκτικού είναι η
ορθή χρησιµοποίηση της ελληνικής γλώσσας3. Το λεκτικό χαρίζει στη σκέψη την οµορφιά, στο
συναίσθηµα τη δύναµη. Μ’ αυτό ο ρήτορας τέρπει, πείθει, συναρπάζει. Το λεκτικό είναι στο λόγο,
ό,τι το χρώµα στη ζωγραφική. Είναι η ίδια η φυσιογνωµία και ο χαρακτήρας του έργου.
Αρετές του λεκτικού είναι η ορθότητα, η καθαρότητα, η σαφήνεια, η ακρίβεια, η γλαφυρότητα, η
ενότητα, η δύναµη και η ευφωνία. Για κάποιες από τις αρετές αυτές στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά
έχουµε µιλήσει και στο κεφάλαιο ‘‘Ο Πατροκοσµάς ως ∆ιδάσκαλος και Παιδαγωγός’’, εδώ θα
συµπληρώσουµε κάποια στοιχεία.
∆ιακρίνουµε στις ∆ιδαχές ορθότητα (rectitude)4 στη διατύπωση των διαφόρων νοηµάτων και
καθαρότητα (nettete), παρόλη τη χρήση τύπων και καθαρεύουσας και κοινής και ιδιωµατικής
γλώσσας. Στο λόγο του Πατροκοσµά η γλώσσα είναι ένα αρµονικό σύνολο µε το δικό της χρώµα
και την ιδιοτυπία, που δεν χαλάει αλλά κτίζει τη ∆ιδαχή και της δίνει το δικό του στίγµα. Επίσης,
παρόλη την υπερβολική, κάποιες φορές, χρήση παραδειγµάτων και τις επαναλήψεις, ο λόγος του
Αγίου παρουσιάζει ενότητα (unite) και τα διάφορα µέρη της ∆ιδαχής συνδέονται στενά µεταξύ τους
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κι ας είναι διαφορετικά, αφού κύριος στόχος του είναι η πνευµατική ωφέλεια των συµπατριωτών
του. Ο λόγος του έχει δύναµη (force), γιατί η έκφρασή του είναι ορµητική, οι ιδέες και τα νοήµατα,
οι εικόνες και οι σκηνές διαδέχονται η µια την άλλη µε ζωηρότητα, ένταση, µεγαλοπρέπεια και επι___________________
1. «Έστιν δε αυτή µεν εν τη φωνή, πώς αυτή δει χρήσθαι προς έκαστον πάθος, οίον πότε µεγάλη και πότε
µικρά και µέση και πώς τοις τόνοις, οίον οξεία και βαρεία και µέση και ρυθµοίς τίσι προς έκαστα»,
Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1403b, 24 - 27), ό. π. σελ. 442.
2. Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1404a, 15), ό. π. σελ. 336.
3. Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1407a, 18 - 19), ό. π. σελ. 354..
4. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Αισθητική του λόγου, ό.π. σελ. 310 - 315.

βλητικότητα. Υπάρχει επίσης σαφήνεια (clarte)1 και ακρίβεια (precision) στην έκφραση των
διαφόρων νοηµάτων, που τα κάνουν κατανοητά στους ακροατές του, όπως και αρµονία (harmonie) ή ευφωνία (euphonie), η ευχαρίστηση και τέρψη που προκαλούσε ο λόγος του στις ψυχές και
τα αυτιά των ακροατών του. Ένα χαρακτηριστικό του λεκτικού του Αγίου είναι και η γλαφυρότητα
(elegance) στο λόγο του, στην οποία θα σταθούµε ιδιαίτερα.
Η γλαφυρότητα ή ο εγκατάσκευος λόγος2 αναφέρονται στη χρήση τρόπων και σχηµάτων του
λόγου, που του δίνουν περισσότερο πάθος, έµφαση, χάρη, σοβαρότητα, ευγένεια, ανεπιτήδευτη
έκφραση. Ο λόγος του Πατροκοσµά ακολουθεί τα χαρακτηριστικά της υψηγορίας, κατά τον
Λογγίνο. α) ‘‘Το περί της νοήσεως αδρεπήβολον’’, δηλαδή την ικανότητα να συλλαµβάνει σκέψεις
εντυπωσιακές και πρωτότυπες, β) ‘‘το σφοδρόν και ενθουσιαστικόν πάθος’’, δηλαδή την ισχυρή
συγκίνηση, που δονεί την ψυχή του ιδίου, γ) χρησιµοποιεί πολλά σχήµατα, που δίνουν ιδιαίτερη
χάρη στο λόγο του, δ) η γενναία φράση, δηλαδή το προσεγµένο λεκτικό, για να πετύχει το σκοπό
του, ε) ‘‘η εν αξιώµατι και διάρσει σύνθεσις’’, δηλαδή η σύνταξη, η ευφωνία, ο ρυθµός, γενικά ο
συνδυασµός όλων των προηγουµένων στοιχείων3.
Τρόποι του λόγου είναι η µεταφορά, η µετωνυµία, η συνεκδοχή, η αντονοµασία, η αλληγορία, η
περίφραση, η υπερβολή, η ειρωνεία, ενώ τα σχήµατα λόγου είναι σχήµατα λέξεως, επαναφορά,
κύκλος, επανάληψη, υπερβατό, πολυσύνθετο, παρήχηση, οµοιοτέλευτο και σχήµατα διανοίας,
προσωποποιία, ερώτηση, υποφορά και ανθυποφορά, υπαινιγµός και πολλά άλλα.
Η γλαφυρότητα, η αρετή αυτή του λεκτικού τρόπου, είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα του λόγου
του Αγίου Κοσµά. Μεταφορές κοσµούν τα κείµενα των ∆ιδαχών. Ο Αριστοτέλης γράφει στη
‘‘Ρητορική’’ του για τη µεταφορά: «Και το σαφές και το ηδύ και το ξενικόν έχει µάλιστα η
µεταφορά»4, αρκεί να χρησιµοποιείται σωστά και όπως ταιριάζει στο θέµα µε ωραίες λέξεις ως προς
τον ήχο ή ως προς το νόηµα ή ως προς την όψη ή ως προς άλλη αισθητή ιδιότητα5. Και ο ∆ηµήτριος
στο έργο του ‘‘Περί Ερµηνείας’’, αναφέρει: ___________________
1. Κατά τον Αριστοτέλη, η κυριότερη αρετή του λεκτικού είναι η σαφήνεια. «Λέξεως αρετή σαφή είναι»,
Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1404b, 2), ό. π. σελ. 336.
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2. Κ. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, ό.π. σελ. 312 - 313.
3. ∆ιον. Λογγίνος, Περί Ύψους, ό. π. σελ. 19.
4. Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1405a, 8 - 9), ό. π. σελ. 340.
5. Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1405b, 16 - 17), ό. π. σελ. 346.

«Πρώτα µεν ουν µεταφοραίς χρηστέον’ αύται γαρ µάλιστα και ηδονήν συµβάλλονται τοις λόγοις και
µέγεθος»1. Οι µεταφορές, που χρησιµοποιεί ο Πατροκοσµάς δίνουν κίνηση και παραστατικότητα,
χάρη και οµορφιά στο λόγο, όπως «να φυτεύση και να ριζώση εις την καρδίαν σας την ειρήνην, την
αγάπην»2, «όσον ηµπορείτε να είστε σκεπασµένες µε την εντροπήν»3, «η έχθρα όλα τα χαλνά»4, «να
εργάζεται την γην και να δουλεύη ακάνθας και τριβόλους και µε τον κόπον του και µε τον ιδρώτα
του να βγάζη το ψωµί του»5, «µήτε να τους ρίχνετε χρέη και δοσίµατα»6, «να κάνετε και
ελεηµοσύνην όσο σας δίνει χέρι»7. Όλα αυτά είναι δυνατόν να διατυπωθούν είτε ως εικόνες είτε ως
µεταφορές.
Γιατί και η εικόνα είναι είδος µεταφοράς, κατά τον Αριστοτέλη. «Έστιν δε και η εικών
µεταφορά. ∆ιαφέρει δε µικρόν»8. Και η παροµοίωση είναι εκτεταµένη µεταφορά, αν στη µεταφορά
προσθέσεις το ‘‘ώσπερ’’ και το ‘‘ως’’9. Οι ∆ιδαχές του Πατροκοσµά είναι διάσπαρτες από εικόνες
και παροµοιώσεις, γεµάτες φαντασία. Ο λόγος του συµπορεύεται µε την εικόνα. «Ο λόγος του είναι
δέσµη από εικόνες. Και το παράδειγµα που δανείζεται και η µεταφορά και η παραβολή στην αρχική
τους σύσταση είναι εικόνες»10. Ο Άγιος συνεπαρµένος «υπ’ ενθουσιασµού και πάθους»,
παρουσιάζει ολοζώντανα µπροστά στα µάτια των ακροατών του τη ∆ιδαχή του. Το κοινό
συµµετέχει συναισθηµατικά και συγκινείται. Αυτό εξάλλου, «το συµπαθές και το συγκεκινηµένον»,
είναι χαρακτηριστικό της «ρητορικής φαντασίας»11 κατά το Λογγίνο. «Και καθώς βάνοµεν µέσα εις
εκατόν οκάδες αλεύρι ολίγον προζύµι και έχει τόσην δύναµιν και κουφίζει όσον ζυµάρι και αν είναι,
έτσι είναι και η έχθρα, όλα εκείνα τα καλά οπού εκάµαµε τα γυρίζει και ___________________
1. ∆ηµήτριος (Φαληρεύς ή Ταρσεύς), Περί Ερµηνείας, (ο εστί περί φράσεως),ή (Περί ύφους), (ΙΙ, 6, 78),
Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων & Ποιητών, Εισαγωγή - µετάφραση - σηµειώσεις Παναγή
Λεκατσά, εκδ. οίκος Ι. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1939, σελ. 96.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 115.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Α2, ό.π. σελ. 154.
4. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Α2, ό.π. σελ. 168.
5. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Α2, ό.π. σελ. 172.
6. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Α2, ό.π. σελ. 179.
7. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 121.
8. Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (1406b, 4, 20), ό. π. σελ. 352.
9. ∆ηµήτριος(;), Περί Ερµηνείας, (Περί ύφους), (ΙΙ, 7, 80), σελ. 96.
10. Χρ. Τζούλης, Ηρωικός κόσµος, ό. π. σελ. 30.
11. ∆ιον. Λογγίνος, Περί Ύψους, ό. π. (15,2), σελ. 104.
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τα κάµνει όλα φαρµάκι» . «Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να απετά εις τον
1

αέρα, έτσι και εµείς, αδελφοί µου, χρειαζόµασθε αυτές τες δύο αγάπες...»2. «Και καθώς εµείς οι
άνθρωποι βάνοµεν αλεύρι και νερό και τα ζυµώνοµεν και κάνοµεν ένα ψωµί, έτσι και ο πανάγαθος
Θεός εζύµωσε την λάσπην µε το πνεύµα και έκαµε τον άνδρα»3, «πρέπει και εµείς οι ευσεβείς
χριστιανοί όταν πηγαίνωµεν εις την εκκλησίαν να στεκώµεστεν µε ευλάβειαν, µε φόβον και τρόµον
δια να λάβωµεν συγχώρησιν των αµαρτιών µας. Και καθώς όταν µπαίνωµεν µέσα εις τον τάφον και
αλησµονούµεν όλα τα κοσµικά, οµοίως και όταν µπαίνωµεν µέσα εις το στασίδι, πρέπει να
λησµονούµεν όλα τα κακά. Το στασίδι τι είναι; Ένας τάφος ορθός»4. «Ο ήλιος... έχει ακτίνες οπού
έρχονται εις τα µάτια µας ωσάν γραµµές, ωσάν κλωστές»5, «τότε άνοιξεν ο Θεός τους καταρράκτας
του ουρανού και έπεφτεν η βροχή ωσάν ποταµός εις την γην»6, «το σιτάρι όταν το πυρώση ο ήλιος,
τότε φαίνεται πως είναι ριζωµένο αν δεν ξηρανθή, οµοίως και κάθε χριστιανός όταν του έλθη
πειρασµός και δεν αρνηθή τον Χριστόν, τότε φαίνεται πως είναι χριστιανός»7, «έτρεξαν ωσάν
αστραπή εις όλον τον κόσµον»8, «µε έτρωγε εκείνος ο λόγος µέσα εις την καρδίαν µου τόσους
χρόνους ωσάν το σκουλήκι οπού τρώγει το ξύλον»9, «να φαίνεστε ωσάν µάλαµα»10.
Το ασύνδετο συνδυάζεται µε το το πολυσύνδετο. Τα σχήµατα λόγου κοσµούν τις ∆ιδαχές του
Πατροκοσµά και ζωντανεύουν το λόγο του. Μερικά από τα ασύνδετα είναι: «Μας εχάρισε (ο Θεός)
τόσες χιλιάδες µυριάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταµούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ηµέρα,
νύχτα, φωτιά, ουρανόν, άστρα, ήλιον, φεγγάρι»11 ή «να µην υπερηφανεύεστε, να µην φονεύετε, να
µην πορνεύετε, να µην µοιχεύετε, να µην ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 123 - 124.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 121.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 130
4. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Β1, ό.π. σελ. 191.
5. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 130
6. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 268.
7. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 252.
8. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 114.
9. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 117.
10. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 134.
11. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 122.

κλέφτετε, να µην κάνετε όρκους, να µην λέγετε, να µην κατατρέχετε ένας τον άλλον, να µην
συκοφαντάτε, να µην στολίζετε ετούτο το σώµα το βρώµιον»1. Σε άλλη ∆ιδαχή γράφει, «αν αγαπάς
τον αποθαµένον σου, κάµε ό,τι ηµπορέσης δια την ψυχήν του σαρανταλείτουργα, µνηµόσυνα,
λειτουργίες, κερί, λιβάνι, λάδι, νηστείες, προσευχές, ελεηµοσύνες»2. Επίσης το πολυσύνδετο: «Eγώ
εδιάβασα και περί ιερέων και περί ασεβών και περί αθέων και περί αιρετικών, τα βάθη της σοφίας
ερεύνησα»3.
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Για να δώσει κίνηση στο λόγο του χρησιµοποιεί επαναλήψεις, επαναφορές και το σχήµα του
κύκλου: «Από το σχολείον µανθάνοµεν το κατά δύναµιν τι είναι Θεός, τι είναι αγία Τριάς, τι είναι
άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίµονες... Από το σχολείον µανθάνοµεν τι είναι αγία Κοινωνία, τι
είναι Βάπτισµα, τι είναι άγιον Ευχέλαιον, ο τίµιος γάµος... τα πάντα από το σχολείον τα
µανθάνοµεν»4.
Στα κείµενα των ∆ιδαχών υπάρχουν, επίσης, πολλές αντιθέσεις, δραστικό σχήµα λόγου, που
δίνουν ποικιλία στο ύφος, δύναµη στην έκφραση των ιδεών, ζωηρότητα στις εικόνες και
παραστατικότητα: «Άνδρες και γυναίκες, ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άµµον της
θαλάσσης», ή «πρέπει να τον ευχαριστούµεν, οπού µας έκαµεν ανθρώπους και δεν µας έκαµε ζώα,
οπού µας έκαµεν ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς»5. Tο σχήµα
παραλλήλου, εκφράζει µια έννοια µαζί και θετικά και αρνητικά: «Ακαρτερεί την µετάνοιάν µας δια
να παύσωµεν από τα κακά και να κάµωµεν τα καλά»6. Η συνάθροιση σχηµάτων σε µια φραστική
ενότητα, έτσι καθώς αναµιγνύονται µεταξύ τους συνεισφέρουν τη δύναµη, την πειστικότητα, τη
χάρη, γράφει ο Λογγίνος. «Η επί ταυτό σύνοδος των σχηµάτων ανακιρνάµενα αλλήλοις ερανίζη την
ισχύν, την πειθώ, το κάλλος»7.
Χρησιµοποιεί την αποστροφή, όταν διακόπτει απότοµα το λόγο και αναφέρεται σε πρόσωπα,
καταστάσεις ή περιστατικά, που προκαλούν ζωηρές συγκινήσεις και αναστατώσεις στην ψυχή, µε
θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα. Ενώ µιλάει διεξοδικά για τα δόγ µατα και τις αλήθειες της
πίστεώς µας, διακόπτει το λόγο του και ρωτάει: «Έχετε σχολεί-___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Β1, ό.π. σελ. 206.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Γ, ό.π. σελ. 235.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 142.
4. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 142.
5. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 153.
6. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 153.
7. ∆ιονύσιος Λογγίνος, Περί Ύψους, (20, 1), ό. π. σελ. 122..

ον οπού να διαβάζουν, να µανθάνουν γράµµατα τα παιδιά σας;» και στην αρνητική τους απάντηση
συνεχίζει έντονα: «Τέτοια παιδιά αγράµµατα µου εχαρίσετε; Τι τα θέλω; Χάρισµά σας. Παιδιά ωσάν
τα γουρουνόπουλα να έχω δεν το καταδέχοµαι, διατί είµαι υπερήφανος. Χάρισµά σας. Ωσάν θέλετε
χαρίσετέ µου και ένα σχολείον εδώ εις την χώραν σας να µανθάνουν τα παιδιά σας γράµµατα, να
ηξεύρουν που περιπα- τούνε»1.
Το σχήµα της υποφοράς και ανθυποφοράς, συνδυασµένο µε το διάλογο κάνουν το λόγο του
ζεστό και προσιτό σε όλους. «Εγώ σας συµβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν σας ωσάν οπού
είναι αφιερωµένη εις τον Θεόν. Εδώ πως πηγαίνετε, χριστιανοί µου, την φυλάζετε την Κυριακήν
σας; Αν είστενε χριστιανοί, να την φυλάγετε»2. Με το µικρό και έντονο διάλογο η ∆ιδαχή αποκτά
ζωηρότητα, ξεκουράζει τον ακροατή, που συµµετέχει νοερά και συναισθηµατικά.
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Οι ρητορικές ερωτήσεις και οι απαντήσεις που ο ίδιος δίνει, ο διάλογος, εσωτερικός και
εξωτερικός και οι εκµαιεύσεις πληροφοριών, χαρίζουν µεγαλύτερη δραστικότητα και βαρύτητα στο
λόγο. «Αι των σχηµάτων ειδοποιίαι παρά πολύ εµπρακτότερα και σοβαρώτερα συντείνει τα
λεγόµενα», κατά το ∆. Λογγίνο3.
• «Πως σε λένε το όνοµά σου;
• Κώστας.
• Τι τέχνη κάµνεις;
• Πιστικός, πρόβατα φυλάω.
• Το τυρί οπού το πουλείς, το ζυγιάζεις;
• Το ζυγιάζω.
• Εσύ, παιδί µου, έµαθες και ζυγιάζεις το τυρί και εγώ έµαθα και ζυγιάζω την αγάπην. Το ζύγι
ντρέπεται τον αυθέντην του;
• Όχι.
• Τώρα να ζυγιάσω και εγώ την αγάπην σου και αν είναι σωστή, να µην είναι ξύκικη, τότε να σε
ευχηθώ και εγώ...»4.
Αν όλα αυτά λέγονταν µε απλό τρόπο, δε θα προξενούσαν ιδιαίτερη εντύπωση. Το τέ
__________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 142.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Γ, ό.π. σελ. 237.
3. ∆ιονύσιος Λογγίνος, Περί Ύψους, (18, 1), ό. π. σελ. 118.
4. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 124.

χνασµα του λόγου να απαντά ο ίδιος στις ερωτήσεις του, δίνει αµεσότητα, ζωντάνια, προκαλεί
συναισθήµατα και συγκινήσεις έντονες και ζωηρές, όπως αναφέρει και ο Λογγίνος1. «Ποίον είναι το
στρώµα οπού θέλει ο Θεός; Η αγάπη». Η γρήγορη εναλλαγή ερωτήσεως - απαντήσεως και το
τέχνασµα της ενστάσεως, που κάνει ο ίδιος, κάνουν τα λόγια του Αγίου σοφά, υψηλά και αξιόπιστα:
«Ποίον πρέπει να µισούµεν και ποίον πρέπει να αγαπούµεν; Με φαίνεται ότι όλοι σας απoφασίζετε
και λέγετε πως πρέπει να µισούµεν τον ∆ιάβολον, τον εχθρόν µας... και να αγαπούµεν τον Θεόν µας,
τον ποιητήν µας, τον πλάστην µας. Έτσι το λέγετε, χριστιανοί µου; Πολλά καλά το λέγετε»2.
Συχνά ο Πατροκοσµάς χρησιµοποιεί παραλληλισµούς, αλληγορίες, παραβολές, για να κινήσει
περισσότερο το ενδιαφέρον, να κάνει τους ακροατές του να τον προσέξουν και να τυπωθούν βαθιά
µέσα τους όλες οι κρυµµένες στην παραβολή αλήθειες. Για να προκαλούν σάστισµα και δέος,
γράφει στο έργο του ‘‘Περί Ερµηνείας’’ ο ∆ηµήτριος(;)3:
• «Έχεις παιδιά, παπά µου;
• Έχω.
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• Όταν βάνης την τράπεζαν να φάγουν ψωµί τα παιδιά σου, πού πρέπει να την βάλης; Εις την
µέσην από τα παιδιά σου, δια να σώνουν όλα ή εις την άκρην, τα µισά να τρώγουν και τα άλλα
µισά να µην τρώγουν;
• Εις την µέσην, δια να σώνουν όλα.
• Μα αν τύχη και την βάλης εις την άκρην, τα µισά να τρώγουν και τα άλλα µισά να µην τρώγουν,
δεν πρέπει να σε κατηγορήσουν τα παιδιά σου;
• Πρέπει.
• Να ιδούµε τώρα, δέσποτά µου, ποίος είναι πατέρας, τράπεζα ποία είναι, το φαγί ποίον είναι και
ποία είναι τα παιδιά. Πατέρας πνευµατικός και επίτροπος είσαι η αγιωσύνη σου, οπού σε έκαµεν
ο Θεός, µητέρα είναι η Εκκλησία, τράπεζα το αναλόγι, φαγί είναι τα βιβλία της Εκκλησίας, και το
άγιον Ευαγγέλιον, παιδιά πνευ
___________________
1. «Το ένθουν και οξύρροπον της πεύσεως και αποκρίσεως και το προς εαυτόν ως έτερον ανθυπαντάν ου
µόνον υψηλότερον εποίησε τω σχηµατισµώ το ρηθέν αλλά και πιστότερον», ∆. Λογγίνος, Περί Ύψους,
(18, 1), ό. π. σελ. 120.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 122 - 123.
3. «∆ιό και τα µυστήρια εν αλληγορίαις λέγεται προς έκπληξιν και φρίκην», ∆ηµήτριος, Περί Ερµηνείας,
(Περί ύφους), (ΙΙ, 9, 101), ό. π. σελ. 108.

• πνευµατικά είναι οι χριστιανοί. Τώρα δεν σε φαίνεται πως οµοίως πρέπει να κάνης και η
αγιωσύνη σου; ∆εν το λέγω µόνον δια λόγου σου, αλλά παράδειγµα να ακούσουν και οι άλλοι.
Να βάνης το αναλόγι εις την µέσην της εκκλησίας, να διαβάζης παστρικά και µεγαλοφώνως, δια
να ακούουν όλοι οι χριστιανοί και ωσάν ακούουν, δεν κουβεντιάζουν. Αµή όταν διαβάζης οµπρός
εις τον Χριστόν και τα λέγεις µέσα σου, οπού ο Χριστός τα ηξεύρει, και τα ακούεις µοναχός σου,
έτσι και οι χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, ωσάν δεν ακούουν και δεν έχουν φαγί, αρχινούνε τα
λακριντιά µέσα εις την εκκλησίαν και λέγει η µία γυναίκα την άλλην ποία έχει καλύτερα
φορέµατα και στολίδια. Ύστερα παίρνουν και φεύγουν και δεν έχουν όρεξιν να µαταέρθουν και
γίνεσαι αιτία και κολάζονται και εκείνες και κολάζεσαι και η αγιωσύνη σου.
• Να τι πρέπει να κάµης, παπά µου, δια να µην κολασθής; Ετραγούδησες καµµίαν φοράν, δέσποτά
µου; Εγώ είδα µίαν φοράν έναν πόρνον, οπού εδιάβαινε αποκάτου από ένα σπίτι υψηλό, και εις
ένα παράθυρον µίαν κόρην. Την είδε ο πόρνος, µα δεν την έβλεπε τόσον καλά. Ανέβηκε εις σε
υψηλότερον τόπον και την έβλεπε καλύτερα. Αρχίνησε και ετραγούδα και έλεγε: Αχ, µαύρα
µάτια, µαύρα φρύδια (να ειπώ και άλλον ένα;) στου παπά τα παραθύρια. Τι ήτανε ο σκοπός του;
Να διώξει τον Χριστόν από την καρδιάν της κόρης και να φέρη τον ∆ιάβολον, να διώξει την
παρθενίαν και να φέρη την πορνείαν. Τώρα δεν πρέπει και η αγιωσύνη σου να κάµης οµοίως; Να
ανεβής υψηλά και να λέγης µε κατάνυξιν και µεγαλοφώνως: Ελέησόν µε ο Θεός, κατά το µέγα
έλεός σου... Και αν ηµπορής να κλαίης, δια να διώξης τον ∆ιάβολον από την καρδίαν των
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χριστιανών και να φέρης τον Χριστόν, να διώξης την πορνείαν και να φέρης την παρθενίαν, να
διώξης την υπερηφάνειαν και να φέρης την ταπείνωσιν. Αν θέλετε οι ιερείς να σωθήτε και να
σωθούν και οι χριστιανοί, αυτό να κάµνετε»1.
«Στη βάση της λέξεως ‘’παραβολή’’ υπάρχει η έννοια της συγκρίσεως. Η παραβολή γίνεται
αλληγορία, όταν η συµβολική ιστορία δεν προσφέρει µόνο ένα γενικό δίδαγµα, αλλά όλες οι
λεπτοµέρειές της να έχουν µια δική τους σηµασία, που να απαιτεί ιδιαίτερη ερµηνεία»2.
Στην παραπάνω παραβολή και αλληγορία παρατηρούµε µεταφορές, «να διαβάζης
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 193.
2. Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, ό. π. σελ. 758.

παστρικά», «δεν έχουν όρεξιν να µαταέρθουν», επιφώνηση και επανάληψη στο λαϊκό δίστιχο:
«Αχ, µαύρα µάτια, µαύρα φρύδια στου παπά τα παραθύρια», αντιθέσεις και αναδιπλώσεις, «να
διώξης τον ∆ιάβολον... και να φέρης τον Χριστόν, να διώξης την πορνείαν και να φέρης την
παρθενίαν, να διώξης την υπερηφάνειαν και να φέρης την ταπείνωσιν», διάλογο εξωτερικό και
εσωτερικό, χωρίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης, «ελέησόν µε ο Θεός, κατά το µέγα έλεός Σου...». Κάποιες
φράσεις έχουν έντονο πεζογραφικό χαρακτήρα, η δε αφηγηµατική του δύναµη πότε µε την
περιγραφή, πότε µε τον ζεστό και ζωντανό διάλογο, καθηλώνει και αφοπλίζει τους ακροατές του,
ελέγχοντάς τους συγχρόνως «για τα λακριντιά µέσα εις την εκκλησίαν».
Ο Άγιος Κοσµάς στις ∆ιδαχές του συχνά χρησιµοποιεί την ειρωνεία, την αποσιώπηση
και τον υπαινιγµό, όταν αναφέρεται στους Τούρκους ή στον Πάπα: «Ο Αντίχριστος είναί τος. Ο
ένας είναι ο Πάπας και ο έτερος είναι αυτός οπού είναι εις το κεφάλι µας, χωρίς να ειπώ το όνοµά
του, το καταλαµβάνετε»1, ή όταν µιλάει προφητικά για ‘‘το ποθούµενον’’, τη µέλλουσα Ανάσταση
του Γένους: «Το ποθούµενο θα γίνη την τρίτη γενεά, σεις δεν θα το δήτε, θα το δουν τα εγγόνια
σας»2. Mιλούσε αινιγµατικά, µε συµβολικές λέξεις και φράσεις για τον ξεσηκωµό του Έθνους και
ευχόταν «να τύχη µέρα και όχι νύκτα, το θέρος και όχι τον χειµώνα»3.
Êáé ïé åíáëëáãές πτώσεων, προσώπων, αριθµών, γενών ζωντανεύουν το λόγο του Πατροκοσµά.
Εκεί που µιλάει σε όλους, στον πληθυντικό, απότοµα απευθύνεται σε έναν, κι ενώ χρησιµοποιεί το
γ΄ πρόσωπο αυθόρµητα µιλάει στο α΄ ή στο β΄. Όταν εµφανίζει γεγονότα του παρελθόντος ως
παρόντα και εξελισσόµενα, ο λόγος του από αφηγηµατικός γίνεται έντονα δραµατικός. Ο ακροατής
τοποθετείται στο επίκεντρο της δράσεώς του, και µε την προσωπική προσφώνηση κεντρίζεται το
ενδιαφέρον του, γίνεται ευκολοσυγκίνητος, προσεκτικότερος και πιο δραστήριος, κατά το Λογγίνο4.
Από την παραπάνω αναφορά στα λογοτεχνικά και ρητορικά σχήµατα, τα οποία ο Άγιος
χρησιµοποιεί στις ∆ιδαχές του, φαίνεται η λογοτεχνική αξία του έργου του, το µεγάλο και
αυθόρµητο ταλέντο του, που δυστυχώς ως τώρα δεν έχει αξιολογηθεί και αξιοποιηθεί, η ζωντάνια
και η παραστατική του δύναµη, ο λόγος του, ο οποίος έχει την ικανό ___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ∆ιδαχή Η΄, ό.π. σελ. 409.
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2. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 429
3. Αυγ. Καντιώτης, Κοσµάς ο Αιτωλός, ό.π. σελ. 348.
4. «Εµπαθέστερόν τε αυτόν άµα και προσεκτικώτερον και αγώνος έµπλεων αποτελέσεις, ταις εις εαυτόν
προσφωνήσεσιν εξεγειρόµενον», ∆. Λογγίνος, Περί Ύψους, (26, 3), ό. π. σελ. 132.

τητα να µεταµορφώνεται άλλοτε σε ρητορικό και εξαγγελτικό, ή σε αφήγηµα και ιστορικό χρονικό,
άλλοτε σε καλαίσθητη, γεµάτη εικόνες και παροµοιώσεις περιγραφή, ή σε ζωντανό και παραστατικό
διάλογο.

Η

∆ιδαχή

του

δεν έχει

πάντα «έναν αυστηρά µονοσήµαντο

θρησκευτικό

προσανατολισµό»1, δεν είναι πάντα ένας εκκλησιαστικός ρητορικός λόγος, αλλά γίνεται και
διδασκαλία παιδαγωγική και κοινωνική, διάλεξη θεολογική και επιστηµονική, λίβελλος µε σκοπό τη
γελοιοποίηση των Εβραίων, αυτοβιογραφία, όταν αναφέρεται στη ζωή και τις γνώσεις του, κριτική,
όταν ελέγχει τα κοινωνικά δρώµενα της εποχής του και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα γι’ αυτή την
κατάσταση.
Ο Άγιος Κοσµάς εκφράζεται πηγαία, αληθινά, γι’ αυτό και οι ∆ιδαχές του έχουν «ανυπέρβλητη
δύναµη και χάρη»2, δε δανείζεται αλλά δηµιουργεί, δεν αντιγράφει λόγους και σχήµατα, αλλά µιλάει
αυθόρµητα µε τη θέρµη της καρδιάς του και το ζωντανό υλικό, που κάθε φορά έχει µπροστά του.
Απ’ όλα αυτά αποδεικνύεται η λογοτεχνική αξία του έργου του και η ιδιαιτερότητα αυτών των
κειµένων, που δεν έχουν γραφεί από τον ίδιο, αλλά απηχούν το πνεύµα του και το λόγο του, όπως
φαίνεται από τα διάφορα κείµενα ∆ιδαχών που έχουν βρεθεί και που είναι σχεδόν πανοµοιότυπα,
παρόλο που βρέθηκαν σε διαφορετικά µέρη και έχουν γραφεί από διαφορετικούς ανθρώπους και σε
διαφορετικές εποχές.

___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 296.
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2. Κ. ∆ηµαράς, Κοσµάς ο Αιτωλός, εφηµ. «Ελεύθερον Βήµα» 30 / 9 / 1940.

3.2.4. ΟΙ

∆Ι∆ΑΧΕΣ ΩΣ ΛΑΪΚΑ ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ι

διαίτερη σηµασία στην εποχή µας έχει πάρει το έργο και η µορφή του λαϊκού ζωγράφου
Θεόφιλου. Ήταν ο σηµαντικότερος της νεοελληνικής τέχνης, που στην εποχή του αγνοήθηκε.

Κανείς δεν έδωσε σηµασία στο λαϊκό καλλιτέχνη, που γέµιζε τους τοίχους στα καφενεία και στον
κοντινό µπακάλη της γειτονιάς µε τις αφελείς ζωγραφιές του. Το έργο του επισήµανε και αξιοποίησε
αργότερα ο ζωγράφος Γουναρόπουλος, που κατόρθωσε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των ειδικών
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήµερα µε µεγάλη ευκολία τοποθετεί κανείς το Θεόφιλο δίπλα
στους αναγνωρισµένους Ευρωπαίους καλλιτέχνες και επισηµαίνει τα χαρίσµατά του’ την πλαστική
φαντασία, την αρµονία των χρωµάτων, το εκφραστικό σχέδιο, την ζωή και την κίνηση που δίνει στις
ζωγραφιές του, το ισχυρό ζωγραφικό ένστικτο, την οραµατική του διαίσθηση. Συνήθως αγαπούσε
να ζωγραφίζει τα πράγµατα όπως φαινόταν, στη φυσική τους κατάσταση. Όµως η αναγνώρισή του
ήλθε αργότερα και σήµερα ο Θεόφιλος θεωρείται κορυφαίος, µε πηγαία έµπνευση, λαϊκός
ζωγράφος.
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τον Πατροκοσµά. Ένας απλοϊκός καλόγερος, που όργωνε τα
βουνά και τους κάµπους ιδρύοντας Σχολεία, διδάσκοντας, νουθετώντας, µιλώντας και επιβάλλοντας
την οµιλία της ελληνικής γλώσσας, αγνοηµένος στην εποχή του. Όπως ο Θεόφιλος, και ο
Πατροκοσµάς πήρε το χρωστήρα του λόγου, χωρίς να γνωρίζει και να ακολουθεί τους κανόνες της
ρητορικής τέχνης, και µε το πινέλο του ζωγράφισε στην ψυχή του λαού µε αγάπη, πάθος και
δυναµισµό τις µεγάλες αλήθειες της Φυλής. Και ήλθε και γι’ αυτόν η καταξίωση, πρώτα από τον
ίδιο το λαό και στη συνέχεια σιγά - σιγά από την Εκκλησία και την Πολιτεία. Λαϊκός ζωγράφος ο
Θεόφιλος, λαϊκός ρήτορας ο Πατροκοσµάς, µε το χρώµα της ζωγραφικής ή το χρώµα του λόγου,
κατόρθωσαν να καταξιωθούν και να γίνουν αθάνατοι χάρη στην πηγαία έµπνευσή τους, στην
ελληνικότητα του έργου τους και στο καθαρά λαϊκό τους στοιχείο, που τους έφερε πολύ κοντά στο
λαό και στις προτιµήσεις του.
Ρήτορας λαϊκός ο Πατροκοσµάς, χωρίς τέχνη ρητορική και κανόνες. «Απλός στα νοήµατα,
αφτιασίδωτος στην οµορφιά, µε καίριες εικόνες και παροµοιώσεις»1. Για τον Πατροκοσµά ισχύει ο
λόγος του Σεφέρη, που αναφερόταν στο Μακρυγιάννη: «Ο Θεός του χάρισε τη λαλιά, αυτό το δώρο
που κανείς δεν έχει το δικαίωµα να του το αφαιρέσει. Ό ___________________
1. Β. Μουστάκης, Μεγάλοι Παιδαγωγοί, τυπογρ. Φ. Τσιρώνη, Αθήνα 1982, σελ. 196.

που βρεθεί, στο παλάτι ή στην καλύβα, µιλάει σταράτα, µιλάει µε ασφάλεια. Και επειδή ακριβώς
έχει έµφυτη µέσα του αυτή την ασφάλεια της έκφρασης, µπορεί και διατυπώνει µε χρώµα και µε
αποχρώσεις, µε τόνο και µε ρυθµό»1. Οι ∆ιδαχές του ξεκινάνε από τα προβλήµατα και τις
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αναζητήσεις του λαού, απηχούν του λαού τις λαχτάρες και τους καηµούς, εκφωνούνται στου λαού
τη γλώσσα και απευθύνονται στον ίδιο το λαό. Εξάλλου, από τα σπλάχνα του λαού βγαλµένος, και ο
ίδιος ένοιωθε τον εαυτό του ένα κοµµάτι του λαού, που για χάρη του άφησε την ησυχία του Όρους,
την ανώτερη µόρφωση που είχε πάρει και ίσως κάποια σηµαντική έδρα διδασκαλίας στα µεγάλα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και κέντρα της εποχής του. «Πτωχός δηµοκράτης αυτός δεν απέβλεψεν, ως
οι πολλοί εις φιλόδοξα όνειρα, αλλ΄ επόθει τον σταυρόν λαµβάνων επ’ ώµων να απέλθη εις χώρας
κατοικουµένας υπό οµογενών αδελφών, εις τας οποίας ουδέποτ’ ακτίς φωτός της παιδείας είχεν
εισδύσει»2. Ο δρόµος που διάλεξε ήταν ο ανηφορικός και τραχύς δρόµος του λαού, που στο τέρµα
του είχε το µαρτύριο.
Θα αναζητήσουµε τα λαϊκά στοιχεία στο έργο και στις ∆ιδαχές του Αγίου, που θα µας δώσουν
το λαϊκό στίγµα της όλης του παρουσίας και προσφοράς. Ως πρώτο και βασικό στοιχείο µπορούµε
να αναφέρουµε τη φήµη του, που προέτρεχε συχνά της παρουσίας του. Είναι θαυµαστό το πώς
µαγνήτιζε µε το λόγο του τους ραγιάδες, που άφηναν τα πάντα για να τρέξουν κοντά του. Το
άκουσµα του ερχοµού του τους ξεσήκωνε και ήταν έτοιµοι να υποστούν όλες τις συνέπειες για την
παρακολούθηση της ∆ιδαχής του. Η φήµη ήταν εκείνη που συγκέντρωσε γύρω του πλήθος
ακολούθων, κληρικών και λαϊκών, που τον συνόδευαν στις περιοδείες του και ήταν πρόθυµοι να
εκτελέσουν τις διαταγές του. «Είχε τεσσεράκοντα ή πενηντήκοτα ιερείς, όπου τον ηκολούθον
κατόπιν»3, γράφει ο βιογράφος του, «έµποροι, κτίσται, αγιογράφοι, διδάσκαλοι, ιερείς µοναχοί, και
κοσµικοί ηκολούθουν τον άγιον»4, γράφει ο Ζώτος Μολοττός, «πεντήκοντα περίπου ιερείς και
µοναχοί συνώδευον αείποτε αυτόν»5, αναφέρουν ο Σάθας και ο Τρύφων Ευαγγελίδης. Η ισχυρή
προσωπικότητα του Αγίου συγκέντρωνε κοντά του πλήθος εναλλασσόµενων ατόµων που «µετά την
πρόσληψιν ετέρων οι υπεράριθµοι εστέλλοντο εις διάφορα της τε Στε ρεάς και της Πελοποννήσου
µέρη, κηρύσσοντες κατά το δυνατόν ή αυτοσχεδίους λόγους
___________________
1. Γ. Σεφέρης, Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1975, σελ. 14.
2. Τρύφων Ευαγγελίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός ο ισαπόστολος, Βόλος 1912, σελ. 7.
3. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, έκδ. Πανεκδοτικής Αγρινίου, σελ. 18.
4. Ζώτος Μολοττός, Λεξικόν των Αγίων Πάντων, τόµος Β΄, Αθήνα 1907, σελ. 620.
5. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 1868, σελ. 489, επίσης Τρύφ. Ευαγγελίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός
ο ισαπόστολος, ό.π. σελ. 29.

ή αναγινώσκοντες τους υπό του διδασκάλου εκφωνηθέντας»1, και έτσι η φήµη του Αγίου
ξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο τον ελληνικό χώρο και σε µέρη που ο ίδιος δεν είχε πάει, όπως στην
Πελοπόννησο.
Η φήµη ήταν αυτή, που έκανε τα πλήθη να τρέχουν κατά χιλιάδες κοντά του και να κρέµονται
από τα χείλη του. Σύµφωνα µε το βιογράφο του, «όπου αν επήγαινεν ο Τρισµακάριστος, εγίνετο
µεγάλη σύναξις των Χριστιανών, και ήκουαν µετά κατανύξεως, και ευλαβείας την χάριν και
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γλυκύτητα των λόγων του» και «δια το πολύ πλήθος του λαού, όπου δεν τους εχώρει καµµία
2

Εκκλησία, εξ ανάγκης έκανε την διδαχήν του έξω εις τας πεδιάδας»3, το δε πλήθος των ακροατών
του φαίνεται και από τη µέριµνα του Αγίου να φάνε κάτι, «επειδή ηκολούθη λαός πολύς, δύο και
τρεις χιλιάδες, επρόσταζεν από το εσπέρας, και ετοίµαζαν σακκία πολλά ψωµί, και καζάνια σιτάρι
βρασµένον»4.
Οι Βενετοί και οι κατάσκοποί τους, που υπέβλεπαν και κατασκόπευαν τον Άγιο, στα διασωθέντα
Βενετικά έγγραφα αναφέρουν µεγάλους αριθµούς ατόµων, που παρακολουθούσαν τις ∆ιδαχές, και
που οπωσδήποτε δεν είχαν κανένα συµφέρον να αυξήσουν τον αριθµό. «Κατώρθωνε να προσελκύη
πάντοτε ολόγυρά του πολλάς χιλιάδας ατόµων»5, γράφει ο Γενικός Προβλεπτής των Βενετών Giacomo Nani προς τον Πρίγκηπα της Βενετίας και ο κατάσκοπος Μαµωνάς αναφέρει: «Yπελόγισα ότι
ήσαν τουλάχιστον 6000 τα άτοµα της ακολουθίας του»6 και «ο αριθµός των ατόµων, τα οποία
πανταχόθεν συρρέουν, ίνα τον ίδουν, είναι καταπληκτικός, ως επίσης και ο αριθµός των
ακολουθούντων αυτόν εις την περιοδείαν ανά τας διαφόρους κοινότητας»7.
___________________
1. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 1868, σελ. 489, επίσης Τρύφ. Ευαγγελίδης, Κοσµάς ο Αιτωλός
ο ισαπόστολος, ό.π. σελ. 29.
2. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό.π. σελ. 15.
3. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό.π. σελ. 16.
4. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό.π. σελ. 18 - 19.
5. Αναφορά του Γενικού Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo Nani προς το ∆όγη της Βενετίας στις 19 Μαίου
1779 (ν. η.), Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), ό.π. σελ. 11, επίσης Α.
Ξανθοπούλου, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό.π. σελ 112.
6. Από το αντίγραφο της εκθέσεως του ∆ηµ. Μαµωνά προς τον Έκτακτο Προβλεπτή της Λευκάδας στις 26
Απριλίου του 1779 (π. η.), Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), σελ. 8, επίσης Α.
Ξανθοπούλου Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, σελ. 103.
7. Ο ∆ιοικητής της Πάργας Benetto Pieri προς το Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo Nani στις 30
Απριλίου 1779 (π. η.), ηµέρα Τρίτη, Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), ό.π. σελ.
10, επίσης Α. Ξανθοπούλου Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό.π. σελ. 109.

Ξεσήκωνε και ενθουσίαζε το λαό στις πόλεις που έµπαινε, όπως στην Πάργα, κατά την µαρτυρία
του ∆ιοικητή της Benetto Pieri, ο οποίος γράφει προς τον Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo Nani
στην Κέρκυρα: «Άµα ως επλησίασεν εις το προάστειον, ήρχισαν να σηµαίνουν όλοι οι κώδωνες των
εκκλησιών των εκτός και εντός του Φρουρίου ευρισκοµένων, και εξήλθον προς προϋπάντησίν του οι
ιερείς συνοδευόµενοι από πλήθος λαού, ήτοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά»1. Ο Χριστόφορος
Περραιβός, ο συνεργάτης του Ρήγα, γράφει κι αυτός για τη φήµη του Πατροκοσµά: «∆ιασπαρείσα η
φήµη του Αγίου Κοσµά εις τα ενδότερα της Ελλάδος προυξένησε θαυµασµόν και άκραν επιθυµίαν
εις όλας τας Επαρχίας, τίς δηλαδή πρώτη εξ αυτών να δεχθή και ακούση τας Ιεράς διδαχάς του.
Όθεν εξήρχοντο άπαντες συν γυναιξί και τέκνοις, νέοι και γέροντες εις προϋπάντησιν, ασπαζόµενοι
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ευσεβάστως τας χείρας, τα πενιχρά ιµάτια και τους πόδας του. Ο δε Ιεροκήρυξ, όταν έβλεπε πολύν
λαόν εκ διαφόρων χωρίων συνηθροισµένον και παρακολουθούντα, δια να απαλλάξη αυτόν από τον
κόπον, εαυτόν δε από την εις έκαστον χωρίον επίσκεψιν, ετίθετο εις τι ευρύ πεδίον και εδίδασκεν
αυτόν επί δυσί και τρισίν ηµέραις»2. Κατά τον Σέργιο Μακραίο «συνέτρεχε πλήθος εκ των πόλεων
και χωρίων όπου αν η και επηκολούθουν αυτώ»3, και κατά τον Σάθα, «ο λαός κατά χιλιάδας
παρηκολούθει τον περιλάλητον ιεροκήρυκα επισκεπτόµενον πάσαν χώραν και καλύβην, και
διδάσκοντα δια πυρετώδους ευγλωττίας»4. Ο ίδιος συγγραφέας αναφερόµενος στη µορφή και τη
φήµη του Αγίου - όταν κήρυττε στην Κεφαλλονιά και επέκρινε τις καταχρήσεις της αριστοκρατίας,
που θέλησε γι’ αυτό να τον αποµακρύνει βίαια - αναφέρει ότι «ο Ενετός προβλεπτής βλέπων την
πλειονότητα του λαού ενθουσιωδώς συνηγορούσαν υπέρ του Κοσµά ηναγκάσθη ν’ απορρίψη τας
περί βιαίας αποποµπής αυτού προτάσεις των αρχόντων»4. Και όταν αναγκάσθηκε να φύγει από τη
νήσο και να πάει στη Ζάκυνθο, «δέκα πλοιάρια καταπεφορτωµένα από φιλακροάµονας Κεφαλλήνας
συναπήλθον µετ’ αυτού»4. Στην Κέρκυρα δε «αθρόα συνήρχοντο τα πλήθη από της παρακειµένης
Στερεάς και των λοιπών νήσων»4, ώστε οι αρχές να φοβηθούν τη συρροή και να τον διατάξουν να
φύγει.
Εντυπωσιακή είναι η πληροφορία που δίνει ο Βενετός σηµαιοφόρος Francesco Zonza, ο οποίος
συνάντησε τον Κοσµά και το πλήθος που τον ακολουθούσε στις Πεσσάδες, χωριό
___________________
1. Κ. Μέρτζιος, Το εν Βενετία κρατικόν Αρχείον, Η. Χ. (1940), ό.π. σελ. 10, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κ.
Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 221.
2. Χρ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, Αθήνα 1860, σελ. 47.
3. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, εν Βενετία τύποις του Χρόνου 1872, τόµος Γ΄, σελ. 276.
4. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 1868, σελ. 489.

στην περιοχή της Λιβαθώς της Κεφαλλονιάς. Ο Zonza, που αγνοούσε το όνοµα του Αγίου, τον
αναφέρει ως «greco missionario», εκτιµώντας προφανώς την κηρυκτική του δραστηριότητα. ∆ίνει
την πληροφορία, ότι τον Έλληνα ιεροκήρυκα ακολουθούσαν 15.000 ως 16.000 πιστοί. Η
πληροφορία αυτή µας βοηθά, παρόλη την υπερβολή της, να σχηµατίσουµε µια ιδέα για το µεγάλο
πλήθος, που ακολουθούσε τον Άγιο. Στη συνέχεια ο Zonza αναφέρει τη µεγάλη επιρροή που
ασκούσε ο Άγιος στα πλήθη και τα συναισθήµατα και τη λατρεία του λαού προς το πρόσωπό του. Οι
άνθρωποι έτρεχαν από πίσω του, του φιλούσαν τα χέρια και τα πόδια, σαν να ήταν ο Μεσσίας, ενώ
και οι εκτός νόµου συµφιλιωνόταν µε τους εχθρούς τους και ζούσαν ειρηνικά1. Ο δε Προβλεπτής
της Κεφαλλονιάς Antonio Pasta στην αναφορά του προς τον Giacomo Nani, στην Κέρκυρα, αν και
δεν συναντήθηκε ποτέ µε τον Πατροκοσµά, και οι πληροφορίες του βασίζονταν στις εµπειρίες των
άλλων, φαίνεται εντυπωσιασµένος από την απήχηση του κηρύγµατος του Κοσµά στο λαό, από το
πλήθος που έτρεχε να τον ακούσει, από την αφιλοκέρδεια και γεµάτη στερήσεις ζωή του και από τη
θαυµαστή επίδραση που ασκούσε και στους πιο άγριους κατοίκους του νησιού2.
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Αυτές οι µαρτυρίες, και πολλές ακόµη θα µπορούσαµε να αναφέρουµε, δείχνουν τη µεγάλη
φήµη που είχε ο Άγιος στον Ελλαδικό χώρο, ανάµεσα στο λαό τον απλό, που τον αγαπούσε και του
είχε δώσει την καρδιά του. Τα πλήθη που τον ακολουθούσαν ήταν ο άξεστος, αλλά γνήσιος και
θερµός ελληνικός λαός, ο παραµεληµένος από τους σοφούς διδασκάλους της εποχής, ο δηµιουργός
της επαναστάσεως του 21. Ο Άγιος Κοσµάς έδωσε τα πάντα γι’ αυτόν το λαό και ο λαός τον
ανέδειξε και τον ακολούθησε και τον ύψωσε, όσο κανένα άλλο της εποχής του, δίνοντάς του τέτοια
φήµη, που θα τη ζήλευαν οι µεγάλοι διδάσκαλοι της εποχής του. Έτσι καταξιώνεται στα πλήθη ως
λαϊκός ρήτορας, ως ένα κοµµάτι του ίδιου του λαού, που γι’ αυτό ακριβώς τον άκουγε και τον
υπάκουε και συµµορφωνόταν µε τις υποδείξεις του.
Η ανταπόκριση του ακροατηρίου και η συµµόρφωσή του µε τα λόγια και τη ∆ιδαχή του,
είναι ένα άλλο στοιχείο από το οποίο φαίνεται το λαϊκό στίγµα του Αγίου. Το σχόλιο του βιογράφου
του φανερώνει, αφενός τη σύσταση του ακροατηρίου του Πατροκοσµά και αφετέρου τη µεγάλη
απήχηση, που είχε ο λόγος του στις ψυχές τους: «Τους αγρίους ηµέρωσε, τους ληστάς κατεπράϋνε,
τους ασπλάχνους και ανελεήµονας, έδειξεν ελεήµονας, τους ενευλαβείς έκαµεν ευλαβείς, τους
αµαθείς και αγροίκους εις τα θεία εµαθήτευ- __________________
1. Α. Ξανθοπούλου - Κυριακού, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό.π. σελ 32 - 33 και 81.
2. Α. Ξανθοπούλου - Κυριακού, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό.π. σελ 33 και 82 - 83.

σε, και τους έκαµε να συντρέχουν εις τας ιεράς ακολουθίας, και όλους απλώς τους αµαρτωλούς
έφερεν εις µεγάλην µετάνοιαν και διόρθωσιν»1.
Κανένας κήρυκας του θείου λόγου και κανένας διδάσκαλος δεν είδε ποτέ ο ίδιος τέτοια
αποτελέσµατα του κηρύγµατος και της διδασκαλίας του. «Εισελθών εις Θεσσαλίαν, και
πληροφορηθείς παρά των συνεταίρων του τα ελαττώµατα και αµαρτήµατα των οµογενών του,
ήλεγξεν αυτούς µε τόσην επιτηδειότητα και πειθώ, ώστ’ επροξένησε βαθείαν εντύπωσιν και φόβον
εις τας ψυχάς του λαού. Ο πολυτελής ιµατισµός των γυναικών, τα επί κεφαλής και επί του στήθους
αυτών πολυάριθµα και πολυειδή χρυσάργυρα νοµίσµατα ηρέθισαν τον Ιεροκήρυκα να τ’ αποδείξη
δια της θείας γραφής ως πηγήν ψυχικής και σωµατικής διαφθοράς‘ πεισθείσαι δε αι γυναίκες τα
κατήργησαν ανυπερθέτως, επειδή υπέλαβον την διδαχήν αυτού ως θείαν εντολήν»2.
Η συµπεριφορά αυτή των γυναικών της Θεσσαλίας θα επαναληφθεί πολλές φορές σε διάφορα
µέρη, και είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο της συµµορφώσεως του ακροατηρίου στο κήρυγµά του. Ο
Ζώτος Μολοττός µακαρίζει τις γυναίκες της Ηπείρου «οίτινες έκτισαν διακόσια δέκα σχολεία µε την
αξίαν των κοσµηµάτων και επροίκισαν αυτά µε το περίσσευµα αυτών»3. Στα Ζαγοροχώρια και σε
άλλα χωριά της Ηπείρου εξασφάλισε τη σύσταση και λειτουργία των Σχολείων «δι’ εκποιήσεως
παντός περιττού και µη αναγκαίου πράγµατος των κατοίκων»4, ιδίως µε την προθυµία των γυναικών
να εκποιήσουν ό,τι πολύτιµο, χρυσό, αργυρό και µεταξωτό και να καταθέτουν στα πόδια του, «όχι
µόνον τα πτωχά ή πλούσια στολίδια των, αλλά και οικογενειακά ασηµικά και τιµαλφή ακόµη»5.
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Η επίδραση του Πατροκοσµά στην ψυχή του λαού φαίνεται και από τις εσωτερικές αλλαγές και
αλλοιώσεις ανθρώπων παραδοµένων σε πάθη, κλοπές, ληστείες, αρπαγές, φόνους, έκλυτο βίο. Να
επαναλάβουµε εδώ των Βενετών κατασκόπων και πρακτόρων τις πληροφορίες για την απήχηση του
κηρύγµατος και της συµµορφώσεως του λαού στα λόγια του Αγίου. Ο Francesco Zonza6 γράφει,
«Che sino i stessi banditi rupero le loro armi, e vi vi- ___________________
1. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό.π. σελ. 17.
2. Χρ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρ. Φεραίου του Θετταλού, ό.π. σελ. 47.
3. Ζώτος Μολοττός, Λεξικόν των Αγίων Πάντων, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 620.
4. Ι. Λαµπρίδης, Α΄ Ηπειρωτικά Αγαθοεργήµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, έκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών
Μελετών, Ιωάννινα 1971, σελ. 115, επίσης Κ. Κρυστάλλης, Οι Βλάχοι της Πίνδου, Μέρος Β΄ στα Άπαντα
Κρυστάλλη, εκδ. «Μαίναλον», Αθήναι 1967, σελ. 140.
5. ∆. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς, περ. Ελληνικός Αστήρ, τόµος 2ος 1985, σελ. 313.
6. Αναφορά του Francesco Zonza προς το Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης Giacomo Nani, Α. Ξανθοπούλου Κυριακού, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό.π. σελ 33 και 81.

no al di d’ oggi co’ loro nemici in buona pace», οι εκτός νόµου συµφιλιωνόταν µε τους εχθρούς τους
και ζούσαν ειρηνικά και «ne lasciarono persino di depponere l’ armi, per non ricadere nelle primiere
selleratezze»1, από τη θαυµαστή επίδραση που ασκούσε και στους πιο άγριους κατοίκους του
νησιού, συµπληρώνει o Antonio Pasta.
Ο σύγχρονος ιστορικός της Κεφαλλονιάς, αριστοκράτης Λοβέρδος, εντυπωσιάζει µε τα
γραφόµενά του, ως προς τη δράση του Αγίου στο νησί και τη µεταβολή των ηθών των κατοίκων:
«Πολέµιαι οικογένειαι εφαίνονται συµβιούσαι αδελφικώς, ασπαζόµεναι αλλήλας και αιτούµεναι
αµοιβαίως συγχώρεσιν. Άνθρωποι διαπράξαντες βαρειά εγκλήµατα εφαίνοντο κλαίοντες πικρώς τα
αµαρτήµατα αυτών και πανταχόθεν προσερχόµενοι εις εξοµολόγησιν. Γάµοι διαλελυµένοι από
πολλών ετών πάλιν αποκαθίσταντο. Πόρναι εγκατέλειπον το αισχρόν αυτών έργον και επέστρεφον
πλήρεις µετανοίας και σωφροσύνης. ∆εσποινίδες πλούσιαι και καλαί τα πολύτιµα αυτών κοσµήµατα
εδωρούντο τοις πτωχοίς ή τοις ναοίς. ∆ίκαι κατέπαυσαν. Κλοπιµαία επεστράφησαν. Ύβρεις
συνεχωρήθησαν. Άνθρωποι διεφθαρµένοι ενεδύοντο το µοναχικόν σχήµα και ηκολούθουν τον
ιεροκήρυκα και εν ολίγαις ηµέραις µετεβλήθη η όψις της νήσου και σύµπας ο λαός κατέστη µία
οικογένεια»2.
Σηµαντική ήταν η αλλαγή του περίφηµου κλεφταρµατωλού Τότσκα, τον οποίο συνάντησε ο
Πατροκοσµάς, κατά το Φάνη Μιχαλόπουλο3, στο Ζαγόρι. Ο Λαµπρίδης αναφέρει, ότι ο Τότσκας
επηρεάστηκε από τις συστάσεις του Κοσµά να παύσει τις ληστείες και τους φόνους, έγινε άλλος
άνθρωπος και θέλοντας να δείξει τη µεταβολή του έκτισε το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο
Αλποχώρι, µοίρασε σαράντα κολυµβήθρες σε ισάριθµες κοινότητες (1776) και έκτισε µύλο στα
∆ερβίζανα (1779), που εξασφάλιζε στην εκκλησία ετήσιο εισόδηµα είκοσι λιρών4.
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O Constantine Cavarnos στο έργο του St. Cosmas Aitolos γράφει: «Τα κηρύγµατα του
Πατροκοσµά ήταν εξαιρετικά αποτελεσµατικά. Επέφεραν µια άµεση και εσωτερική αλ___________________
1. Aναφορά του Προβλεπτή Κεφαληννίας Antonio Pasta προς τον Giacomo Nani, Γενικό Προβλεπτή
Θαλάσσης, Α. Ξανθοπούλου - Κυριακού, Ο Κοσµάς και οι Βενετοί, ό.π. σελ 33 και 83.
2. Κ. Λοβέρδος, Ιστορία της νήσουΚεφαλληνίας, µετάφραση από τα Ιταλικά Παύλος Γρατσιά- νος,
Κεφαλληνία 1888, σελ. 171.
3. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσµάς Αιτωλός ο Εθναπόστολος, Αθήνα 1968, σελ. 154.
4. Ι. Λαµπρίδης, Κουρεντιακά, ό.π. σελ. 69 - 70, επίσης Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, εκδ.
Βάνιας, Θεσ/νίκη 1988, σελ. 342, Alan Wace - Maurice Thompson, Οι νοµάδες των Βαλκανίων,
Εισαγωγή - Σχόλια Ν. Κατσάνης, Μετάφραση Π. Καραγιώργος, εκδ. οίκος Αδελφών Κυριακίδη,
Θεσ/νίκη 1989, σελ. 25 - 26.

λοίωση στους ακροατές του»1. Αυτή ήταν η ανταπόκριση των ανθρώπων του λαού στο κήρυγµα και
τις νουθεσίες του Αγίου, που δεν ήταν µια απλή παρακολούθηση της ∆ιδαχής από περιέργεια ή
θαυµασµό, αλλά πλήρης συµµόρφωση στο λόγο του µε ριζικές αλλαγές στη ζωή τους. Νοµίζω,
κανένας διδάσκαλος του Γένους ή µεγάλος παιδαγωγός δεν είδε ποτέ τέτοια αποτελέσµατα, κανένας
δεν έγινε παραδεκτός και από τους αντιπάλους και εχθρούς του.
Ο λαϊκός χαρακτήρας του κηρύγµατος του Αγίου φαίνεται ιδιαίτερα στη γλώσσα και στο ύφος
του. Ο Αριστοτέλης στη ‘‘Ρητορική’’ του αναφέρει ότι εκείνο το λεκτικό και εκείνα τα επιχειρήµατα
είναι κοµψά που ταχέως κατανοούνται, «λέξιν και ενθυµήµατα ταύτ’ είναι αστεία, όσα ποιεί ηµίν
µάθησιν ταχείαν»2. Ο Πατροκοσµάς χρησιµοποιεί λέξεις και ύφος απλό, παίρνει στα χείλη του το
λόγο του λαού, τον «άσηπτο δηµοτικό λόγο»3. Έβλεπε πως στην κατάσταση που βρισκόταν ο λαός,
εξαγριωµένος από την αµάθεια, που έµοιαζε περισσότερο µε θηρίο - «το γένος µας έπεσε εις
αµάθειαν»4 και «δεν βλέπετε πως αγρίεψε το γένος µας από την αµάθειαν και εγίναµεν ωσάν τα
θηρία»5 - είχε ανάγκη από διδασκαλία απλή, νοητή απ’ όλα τα κοινωνικά στρώµατα, διατυπωµένη
σε µια γλώσσα, που θα την καταλάβαιναν όλοι. ∆ε χρειαζόταν οι θεωρίες του Βούλγαρη, ούτε η
Γραµµατική του Παλαµά, ούτε η Λογική του Τζαρτζούλη, ούτε και η Ρητορική του αδελφού του
Χρύσανθου. Το Ευαγγέλιο είχε όλες τις αναγεννητικές ιδέες που θα µπορούσαν να ξυπνήσουν τη
συνείδηση των υποδούλων και η κοινή γλώσσα είχε όλη τη γοητεία της απλότητας και όλη τη φλόγα
της εξάρσεως και έκλεινε όλον τον ενθουσιασµό της λαϊκής ψυχής. «Η γλώσσα ενός έθνους είναι
ένα οργανικό σύνολο που ζει, αναπτύσσεται και πεθαίνει, όπως ένας ζωντανός οργανισµός. Η
γλώσσα ενός λαού είναι η ίδια η ψυχή του λαού, που γίνεται αισθητή και ορατή. Σ’ αυτή
εκδηλώνεται ο χαρακτήρας του, η ιδιοσυγκρασία του, η ιδιορρυθµία του, ο τρόπος που σκέπτεται
και που αισθάνεται.
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Κάθε έθνος σκέπτεται, όπως µιλάει και µιλάει, όπως σκέπτεται»6. Αυτό το γνώριζε ο Άγιος Κοσµάς
και η απλή γλώσσα έγινε το εργαλείο και η σµίλη στα χέρια του, µε την οποία κατόρθωσε να
δουλέψει και να σµιλέψει στη λαϊκή ψυχή όλες τις αλήθειες της Πί- ___________________
1. «Cosmas sermons were exceedingly effective. They brought an immediate ahd profouhd inner transformation in his listeners», Cavarnos Constantine, St. Cosmas Aitolos, page 14.
2. Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (10, 1410b 20-21), ό. π. σελ. 380.
3. Β. Μουστάκης, Μεγάλοι Παιδαγωγοί, ό. π. σελ. 197
4. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 200.
5. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Ε, σελ. 267.
6. Herder, Σκέψεις περί γλώσσης, περιοδ. Εστία 1887, Αθήνα 1887, τόµος 24, σελ. 630.

στεως και του Ελληνισµού. Είχε πιστέψει στις λαϊκές δυνάµεις και πάνω σ’ αυτές θέλησε να δράσει
άµεσα. Σκοπός του η διαπαιδαγώγηση και ο εξανθρωπισµός του Γένους. Επικοινώνησε απ’ ευθείας
µε το λαό χρησιµοποιώντας τον προφορικό, προσωπικό, ζωντανό λόγο. Το λόγο τον ανεπιτήδευτο,
τον απέριττο και λιτό, ο οποίος έβγαινε από την ψυχή του, όντας βιωµατικός, ζωηρός και πειστικός.
∆ε µπορούσε να µιλήσει σε άλλη γλώσσα, αρχαΐζουσα ή λογία, τη γλώσσα των Σχολείων και
διδασκάλων της εποχής, γιατί τον ενδιέφερε ο λαός. Ο λαός ήθελε να κατανοήσει, να µορφωθεί, να
συνεννοηθεί µαζί του.
∆εν τον ενδιέφεραν τον Άγιο Κοσµά οι γλωσσικοί καυγάδες της εποχής για το είδος της
γλώσσας, που θα έπρεπε να επικρατήσει. Πολλοί υποστήριζαν τη γλώσσα του λαού και έδειχναν ότι
ήθελαν να τον βοηθήσουν και ότι τάχα τον αγαπούσαν, αλλά στην πραγµατικότητα τον αγνοούσαν,
αφού κανένας από τους υπέρµαχους της γλώσσας του λαού δεν έσκυψε στα προβλήµατά του, δεν
αφουγκράστηκε τους καηµούς του. Ενώ η Εκκλησία µε τους εκπροσώπους της προσαρµόστηκε
στην πραγµατικότητα της εποχής της, πλησίασε τα πλήθη µε τη λαλούµενη της εποχής γλώσσα.
Ανάµεσά τους και ο Πατροκοσµάς. Πλησίασε το λαό ιδίως µε τη γλώσσα του, την απλή, τη δική του
γλώσσα και ας είχε ο ίδιος διδαχθεί και σπουδάσει τη γλώσσα των λογίων. Ο Άγιος Κοσµάς
ξεκίνησε και έµεινε ∆ιδάχος. Και ∆ιδάχος σηµαίνει Απόστολος, ο οποίος είναι αποφασισµένος για
όλα, ο οποίος δεν χρησιµοποιεί βιβλία και θεωρίες, αλλά το Αποστολικό κήρυγµα στη γλώσσα του
λαού, το βασικό µέσο επικοινωνίας µε το λαό. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του πρώτου
βιογράφου του Αγίου: «Ήτο δε η διδαχή του, καθώς ηµείς αυτήκοοι αυτής εγενόµεθα, απλουστάτη,
ωσάν εκείνη των αλιέων»1, δηλαδή των Αποστόλων και µαθητών του Χριστού. ∆εν υπήρξε
γλωσσικό πρόβληµα για τον Άγιο Κοσµά. ∆εν προβληµατίστηκε για το ποια γλώσσα θα
χρησιµοποιούσε στο κήρυγµά του. Μιλούσε τη γλώσσα του λαού και ο λαός τη γλώσσα του Αγίου.
Λαός και Άγιος ήταν ένα.
Η γλώσσα του είναι η ‘‘κοινή’’ της εποχής του. Χρησιµοποιεί συχνά λέξεις και φράσεις από το
άµεσο αγροτικό περιβάλλον του, λέξεις ξενικές, γιατί αυτές αντιλαµβανόταν καλύτερα το
ακροατήριό του, λέξεις από τη λόγια παράδοση και την εκκλησιαστική ορολογία, γνώριµες και
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προσιτές στο κοινό που τον παρακολουθούσε. Γιατί µια καλή προσέγγιση και επικοινωνία µε το λαό,
για να ικανοποιηθεί η ανάγκη της αµεσότητας, χρειάζεται συχνά να µιλάς στη ‘‘γλώσσα’’, που
µιλάει και καταλαβαίνει ο λαός και όχι στη ‘‘λαϊκή’’ γλώσσα. Ο τρόπος εκφράσεως του
Πατροκοσµά δεν ήταν λαϊκιστικός, όπως κάποιοι είπαν, αλλά λαϊκός για να γίνεται κατανοητός. Θα
µπορούσαµε να πούµε, ότι η ___________________
1. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό.π. σελ. 15.

γλώσσα του Πατροκοσµά ήταν ένα εκφραστικό όργανο πανελλήνια αποδεκτό και κατανοητό. Το
θέµα της γλώσσας του Πατροκοσµά θα µας απασχολήσει παρακάτω.
Και το ύφος του Αγίου είναι ανάλογο µε τη γλώσσα του. ∆εν είναι υποτονικό και άχρωµο, αλλά
ο λόγος του έχει κίνηση και χρώµα προσωπικό. Έχει όλες τις αρετές του καλού ύφους, πείθει,
ξεσηκώνει, τέρπει, προβληµατίζει, διδάσκει. Το ύφος του Πατροκοσµά, σύµφωνα µε τον
Αριστοτέλη και το ∆ηµήτριο, είναι ύφος µικτό, αφού άλλοτε είναι ρητορικό και λυρικό, άλλοτε
αφηγηµατικό και περιγραφικό, άλλοτε διαλογικό, παρουσιάζοντας µια ποικιλία θαυµαστή, όπως και
η γλώσσα του. Η χρήση µεταφορών, παροµοιώσεων και εικόνων δίνει µια κοµψότητα και
µεγαλοπρέπεια στο ύφος του. «Τα αστεία εκ µεταφοράς τε της ανάλογον λέγεται και τω προ
οµµάτων ποιείν»1, η δε κοµψότης του ύφους προέρχεται από τη χρησιµοποίηση της κατ’ αναλογίαν
µεταφοράς και από το ζωντάνεµα των εικόνων µπρος στα µάτια των ακροατών. O δυνατός λόγος
του Αγίου µε τη χρησιµοποίηση σχηµάτων λόγου και συνθέτων λέξεων κάνουν το ύφος «δεινό»2,
σύµφωνα µε το χαρακτηρισµό του ∆ηµητρίου, αφού «και γαρ πράγµατά τινα εξ εαυτών εστι δεινά,
ώστε τους λέγοντας αυτά δεινούς δοκείν»3 και «το εξαίρεσθαί πως λαµβανόµενον ου µέγεθος ποιεί
µόνον, αλλά και δεινότητα»4. Βρίσκει κατάλληλες λέξεις, φαιδρές και ευχάριστες, χρησιµοποιεί
χαριτωµένες εκφράσεις, που θα µιλήσουν κατευθείαν στο µυαλό και στη καρδιά των ακροατών του,
κάνοντας έτσι το ύφος του γλαφυρό, αφού «ο γλαφυρός λόγος χαριεντισµός και ιλαρός λόγος εστί»5.
Αλλά και λιτό χαρακτηρίζεται το ύφος του Αγίου µε τη σαφήνεια, συντοµία, ενάργεια, πειστικότητα
στο λόγο6, τα οποία, ___________________
1. Αριστοτέλης, Ρητορική Γ΄, (11, 1411b 21 - 22), ό. π. σελ. 386.
2. «∆εινός χαρακτήρ», ως ιδιαίτερος τύπος του ύφους υπάρχει µόνο στο ∆ηµήτριο. ∆εν του είναι εύκολο να
ξεχωρίσει το «δεινό χαρακτήρα» από τον «µεγαλοπρεπή» και να του δώσει έκτυπα τα χαρακτηριστικά του
γνωρίσµατα. ∆ηµήτριος (Φαληρεύς ή Ταρσεύς), Περί Ερµηνείας, Εισαγωγή Παναγή Λεκατσά, ό. π. σελ.
20.
3. ∆ηµήτριος, Περί Ερµηνείας, (V, 1, 240), ό. π. σελ. 186.
4. ∆ηµήτριος, Περί Ερµηνείας, (V, 3, 277), ό. π. σελ. 202.
5. ∆ηµήτριος, Περί Ερµηνείας, (III, 1, 128), ό. π. σελ. 126.
6. «...µάλιστα δε σαφή χρη την λέξιν είναι. Το δε σαφές εν πλείοσιν», ∆ηµήτριος, Περί Ερµηνείας, (IV 1,
191), σελ. 160, «ήδιον γαρ πως το συντοµώτερον ή σαφέστερον», (IV, 1, 197), σελ. 164. Ο σύντοµος
λόγος έχει ζωντάνια, παραστατικότητα και πειστικότητα, «η ενάργεια πρώτα µεν εξ ακριβολογίας και του
παραλείπειν µηδέν» (IV, 2, 209), σελ. 170. Η πειστικότητα βρίσκεται στη σαφήνεια και στο συνηθισµένο,
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«το πιθανόν δε εν δυοίν, εν τε τω σαφεί και συνήθει, το γαρ ασαφές και ασύνηθες απίθανον», (IV, 3, 221),
σελ. 176.

κατά τον ∆ηµήτριο, είναι τα χαρακτηριστικά του λιτού ύφους.
Εκτός των παραπάνω χαρακτηριστικών, το ύφος του Πατροκοσµά έχει και χαρακτήρα
παρακλητικό και συµβουλευτικό. Μιλάει µε ευγένεια, διακριτικότητα και αγάπη, αντιµετωπίζει τους
ακροατές του ως αδελφούς, «τώρα λοιπόν, αδελφοί µου, ιδού οπού τελειώνω, διότι εµίλησα πολλά
και γνωρίζω οπού σας εβάρυνα, όµως η αγάπη η πολλή οπού σας έχω µε επαρακίνησε να µακρύνω
τον λόγον και να µε συµπαθήσετε»1, δεν εξακοντίζει εναντίον τους απειλές και κατάρες, δεν µετράει
τις ατέλειές τους µε βάση το Ευαγγέλιο που δεν γνωρίζουν καλά, αλλά µε βάση την απέραντη αγάπη
του Θεού προς τον άνθρωπο, ο οποίος αγνοεί βασικές αλήθειες, αλλά έχει όλη τη διάθεση να µάθει.
Τους µιλάει περισσότερο για την αγάπη και ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος είναι έτοιµος να τους
συγχωρέσει: «Και άµποτες να ευσπλαχνισθή ο Κύριος και να συγχωρήση τα αµαρτήµατά σας και να
φυτεύση και να ριζώση εις την καρδίαν σας τα θεία λόγια ταύτα, να απεράσετε και εδώ καλά,
ειρηνικά και αγαπηµένα και µετά ταύτα να σας αξιώση να πηγαίνετε εξωµολογηµένοι, κοινωνηµένοι
και διορθωµένοι να κατοικήσετε εις τον Παράδεισον, εις την πατρίδα µας την αληθινήν και
αιώνιον...»1. ∆εν κρατάει τους ακροατές του σε απόσταση, αλλά τους τοποθετεί στο ίδιο µε αυτόν,
επίπεδο, θέλει να έχουν γνώµη και να την εκφράζουν, «εγώ σας συµβουλεύω, αµή δεν µε
συµβουλεύετε και η ευγένειά σας; Η δουλειά η εδική µου είναι και εδική σας, είναι της πίστεώς µας,
του γένους µας»2, και µ’ αυτόν τον τρόπο δίνει πειστικότητα στο ύφος του, αµεσότητα και
προσωπικό τόνο.
Ο λαϊκός χαρακτήρας της ∆ιδαχής του Πατροκοσµά φαίνεται και στο ζωντανό διάλογο, τον
οποίο συχνά χρησιµοποιεί στο λόγο του. Πολλές φορές χρησιµοποιεί τη ρητορική ερώτηση, ρωτάει
και απαντάει ο ίδιος, η οποία δίνει µια φυσικότητα και αµεσότητα στα λεγόµενά του: «Τώρα και εγώ
οπού ήλθα και κοπιάζω, είναι καλά να µη µε δώσετε κοµµάτι παρηγοριά, κοµµάτι πλερωµή; Και τι
πλερωµή θέλετε να µε δώσετε; Άσπρα; Γρόσια; Φλωριά; Και τι ναν τα κάµω; Εγώ µε την χάριν του
Θεού, µήτε σακκούλα έχω, µήτε κασέλα, µήτε σπίτι, µήτε άλλο ράσο απ’ αυτό που φορώ... Αµή τι
είναι η πλερωµή µου; Να καθίσετε από πέντε δέκα να συνοµιλήσετε αυτά τα θεία νοήµατα, να τα
βάλετε µέσα εις την καρδιάν σας δια να σας προξενήσουν την ζωήν την αιώνιον»3. Άλλοτε κατά τη
ρύµη του λόγου του, διακόπτει και κάνει ερωτήσεις στους ακρο___________________
Ι. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 180.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 139.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Α1, σελ. 140.

ατές του, αρχίζοντας έτσι έναν ζωντανό και άµεσο διάλογο:
• «Εδώ, χριστιανοί µου, πως πηγαίνετε; Κάνετε λακριντιά µέσα εις την εκκλησίαν;
Κάνοµε, άγιε του Θεού.
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• Αµή η αγιωσύνη σας, άγιοι ιερείς, τι τους λέγετε;
• Τους λέγοµε να µην κουβεντιάζουνε, µα αυτοί δεν µας ακούν.
• Και τι είναι η αφορµή και δεν σας ακούν;»1
Αυτός ο άµεσος διάλογος κάνει δεκτικούς τους ακροατές του, έτοιµους να συµµορφωθούν στο λόγο
το και να επιλέξουν αβίαστα για τη συµµετοχή τους στην ακρόαση της διδασκαλίας του ή στα
θρησκευτικά τους καθήκοντα.
• «Τώρα τι σας φαίνεται εύλογον, αδελφοί µου, να κάµω; Να πηγαίνω ή να καθίσω;
• Να καθίσης, άγιε του Θεού.
• Καλά, παιδιά µου, ας είναι, δια την αγάπη του Χριστού µου και δια την αγάπη σας, κάθοµαι.
Μόνον να συµµαζωχθήτε εις τες οχτώ ώρες να διαβάσωµεν τον εσπερινόν µας, να ειπούµεν και
µίαν παράκλησιν, να βάλωµεν την ∆έσποινά µας την Θεοτόκον µεσίτριαν να µεσιτεύση εις τον
Χριστόν...»2.
Μ’ αυτό τον τρόπο δίνει, αφενός κίνηση στο λόγο του και αφετέρου αµεσότητα και φυσικότητα στη
∆ιδαχή του. Όµως το θέµα της γλώσσας του Πατροκοσµά, θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα στο
επόµενο κεφάλαιο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του λαϊκού χαρακτήρα του Πατροκοσµά είναι η χρήση
παραδειγµάτων από τη ζωή των Αγίων. Είναι γεµάτες οι ∆ιδαχές του από παραδείγµατα, τα οποία
θεωρεί πολύ απαραίτητα για το πλησίασµα της λαϊκής ψυχής. Το παράδειγµα µιλάει κατευθείαν στη
ψυχή του λαού. Η ζωή ενός Αγίου είναι το καλύτερο πρότυπο, το καλύτερο παράδειγµα προς
µίµηση, γιατί κινεί το θαυµασµό και συγχρόνως τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής, που θέλει να
αντιγράψει τον Άγιο βάζοντάς τον για πρότυπο. Η καλύτερη οµιλία για µετάνοια, το πιο ωφέλιµο
κήρυγµα είναι η εξιστόρηση της ζωής της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας: «Η οσία Μαρία ήτον
δώδεκα χρονών κορίτσι. Έπεσεν εις τας χείρας του ∆ιαβόλου, ηµέρα και νύκτα ευρισκότουν εις την
αµαρτίαν. Την εφώτισεν ο πανάγαθος Θεός και φεύγει από τον κόσµον και επήγεν εις την έρηµον.
Εκεί εκαθότουν και ασκήτευε σαράντα χρόνους και µε τρία ψωµιά απέρασε την ζωήν της και
εκαθαρίσθη και έγινεν ωσάν άγγελος. Θέλοντας ο Κύριος να την αναπαύση ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 192.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Β1, σελ. 206.

έστειλεν ένα άγιον ασκητήν, τον αββά Ζωσιµά να την εξοµολογήση και να την µεταλάβη τα
Άχραντα Μυστήρια. Και έβλεπεν την αγίαν ο ασκητής και έστεκε µίαν πήχυν υψηλά απάνου από
την γην. Την εξοµολόγησε, την εµετάλαβε τα Άχραντα Μυστήρια, ύστερα επαρέδωκε την αγίαν
ψυχήν εις φας χείρας του παναγάθου Θεού και επήγεν εις τον Παράδεισον να χαίρεται µαζί µε τους
αγγέλους πάντοτε. Ανίσως και είναι κανένας εδώ από την ευγενείαν σας, άνδρας ή γυναίκα, ωσάν
την οσίαν Μαρίαν, ήγουν πόρνος, αυτήν την ώραν ας κλαύση, ας µετανοήση, τώρα οπού έχει
καιρόν. Και να είναι βέβαιος πως σώνει εκείνον, καθώς έσωσε και την οσίαν Μαρίαν»1.
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Και η καλύτερη διδασκαλία για τη σεµνότητα και την αιδώ της γυναίκας, είναι η εξιστόρηση των
‘‘κοσµηµάτων’’ της Αγίας Παρασκευής: «Η Αγία Παρασκευή ήτον δώδεκα χρονών κορίτσι από
γένος ευγενικόν... Κάνει ένα πύργον υψηλόν και δυνατόν, έβαλε τα πράγµατά της όλα µέσα, έβαφε
τα µάτια της µε µαυράδι, έβανε σκουλαρίκια εις τα αυτιά της, έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη
της µε κοκκινάδι, έβανε γερδάνια εις τον λαιµόν της, είχε και δακτυλίδια εις τα δάκτυλά της, είχε και
ένα ζωνάρι µαλαµατένιο εις την µέσην της, βάνει και ένα φόρεµα πολλά ωραιότατο και παπούτσια
ως µίαν πιθαµήν από τα άλλα κορίτσια υψηλά. Με αυτά εστολιζότουνε η Αγία. Είναι εδώ κανένα
κορίτσι και θέλει να στολίζεται; Ας πάρη παράδειγµα να στολίζεται ωσάν την Αγίαν Παρασκευή.
Τώρα να ιδούµεν ποίος είναι ο πύργος ο υψηλός. Ο υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός
οπού εµοίρασεν όλα της τα πράγµατα ελεηµοσύνην και τα έστειλε µε τους πτωχούς εις τον
Παράδεισον. Με τι έβαφε τα µάτια της; Όχι µε µαυράδι ωσάν µερικές γυναίκες ανόητες οπού
βάνουν δια να φαί
νονται εύµορφες εις τους άνδρας, αλλά εσηκωνότουν κάθε αυγή ενθυµώντας τες αµαρτίες των
χριστιανών και έκλαιε βαρώντας το πρόσωπό της και βρέχοντας µε τα δάκρυα. Ποία είναι τα
σκουλαρίκια; Είχε τα αυτιά της ανοικτά στέκοντας µε ευλάβειαν δια να ακούη το ιερόν και άγιον
Ευαγγέλιον. Με τι έβαφε τα χείλη της; Όχι µε κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ»,
µε την αλήθειαν. Ποίον είναι το γερδάνι οπού είχεν εις τον λαιµόν της; Είναι από τες νηστείες οπού
έκανε και έλαµπεν ο λαιµός της ωσάν τον ήλιον. Ποία είναι τα δακτυλίδια; Είναι από τες πολλές
µετάνοιες οπού έκαµνε και εγίνοντο κόµποι κόµποι τα δάκτυλά της. Ποίον είναι το ζωνάρι το
µαλαµατένιο; Είναι η παρθενία οπού εφύλαγεν εις όλην της την ζωήν. Ποίον είναι το φόρεµα; Είναι
η εντροπή οπού είχεν εις του λόγου της και ο φόβος ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή ∆, σελ. 255 - 256.

του Θεού οπού την εσκέπαζε. Ποία είναι τα παπούτσια τα υψηλά; Είναι ο νους της οπού τον είχεν
εις τον ουρανόν και δεν τον είχεν εις την γην να στοχάζεται ταύτα τα
µάταια, τα ψεύτικα, τα γήινα ωσάν τα άλλα κορίτσια. Έτσι εστολιζότουνε η Αγία. Ανίσως και είναι
κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται ωσάν την Αγίαν Παρασκευήν, να στοχασθή τι έκαµεν η Αγία
να κάµη και εκείνη δια να σωθή»1. Με τα παραδείγµατα ο Άγιος παιδαγωγός βοηθά στη εύρεση
προτύπων για µίµηση και εφαρµογή της διδασκαλίας του.
Και παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή και πραγµατικότητα χρησιµοποιεί ο
Πατροκοσµάς, που τον φέρνουν πολύ κοντά στον ακροατή, ο οποίος µ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί
εύκολα να κατανοήσει και τις πιο µεγάλες αλήθειες. Ο Nomikos Vaporis γράφει: «Μίλησε στη
γλώσσα τους, παίρνοντας παραδείγµατα από τις εµπειρίες τους και το περιβάλλον τους µε τα οποία
ήταν οικείοι»2. ∆όγµατα της πίστεώς µας τα δίνει απλά στους ακροατές του µε εικόνες βγαλµένες
µέσα από τη ζωή, χρησιµοποιώντας ως υλικό απλά πράγµατα, που όµως εκπροσωπούσαν µεγάλες
αλήθειες. Το δόγµα της Αγίας Τριάδος δεν θα µπορούσαν να το κατανοήσουν οι αγράµµατοι
ραγιάδες µε κανένα άλλο τρόπο, παρά µόνο µε τις γνωστές τους εικόνες της φωτιάς και του νερού.
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Η φωτιά για να ανάψει χρειάζεται και την πέτρα και το τσακουµάκι και την ίσκα: «Χωρίς την
πέτραν, το τσακουµάκι και την ίσκαν, φωτιά δεν πιάνει καθώς δεν ηµπορούν να λείψουν τα τρία
οµού, έτσι και η Αγία Τριάς τρία είναι και ένα» Και το νερό, ενώ είναι ένα, έχει τη µορφή άλλοτε
του χαλαζιού και άλλοτε του χιονιού. «Ή καθώς το νερόν είναι ένα, το χαλάζι και το χιόνι, τρία µιας
φύσεως και τα τρία»3. Συνεχίζει µε πιο δύσκολο παράδειγµα, την ψυχή, το λόγο και την πνοή, για να
δώσει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας και να προχωρήσει στη διδασκαλία του µε το δόγµα της
Θείας Ενανθρωπίσεως. «Η ψυχή είναι µία‘ ένα πρόσωπον γεννά τον λόγον‘ είναι και η πνοή‘ είναι
της ψυχής και όχι του σώµατος. Η µεν ψυχή είναι εις τύπον του Πατρός, ο δε λόγος της ψυχής είναι
εις τύπον του Υιού και Λόγου του Θεού, η δε πνοή της ψυχής εις τύπον του Παναγίου Πνεύµατος. Η
ψυχή γεννά τον λόγον µε το νουν, και δεύτερον τον γεννούν τον λόγον ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή ∆, σελ. 256 - 257.
2. «He spoke in their language, taking his illustrations from the experiences and surroundings with which
they were familiar», Nomikos Vaporis, Father Kosmas the Apostle of the poor, Brookline Massachusetts,
σελ. 5.
3. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Παράδειγµα Ε΄, σελ. 82,
επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 421.

τα χείλη. Καθώς ο λόγος γεννάται από την ψυχήν πρώτον, και δεν φανερώνεται, και δεύτερον µε τα
χείλη γίνεται φανερός, ούτως ο Υιός και Λόγος του Θεού εγεννήθη προ των αιώνων από τον Θεόν
και Πατέρα. Αλλά δεν εφανερώνετο εις τους ανθρώπους, αµή έστεκεν εις τον κόλπον του Πατρός.
Έτι και δεύτερον εγεννήθη εκ των χειλέων των προφητών και εκ της πανάγνου Μαρίας της
αειπαρθένου και τότε έγινε φανερός εις όλον τον κόσµον»1. Ο λόγος του απλός και κατανοητός, τα
παραδείγµατα εύστοχα και έτσι οι δογµατικές αλήθειες γίνονται κτήµα των ακροατών του.
Η µεγάλη φήµη του Πατροκοσµά, που τον έκανε γνωστό σε Έλληνες και Τούρκους, Εβραίους
και Βενετούς, πολύ πριν τον συναντήσουν, η πλήρης ανταπόκριση και συµµόρφωση του
ακροατηρίου στο κήρυγµά του, ο ζωντανός και ζεστός διάλογος, η απλή γλώσσα και το ύφος του, η
χρήση παραδειγµάτων από την ζωή των Αγίων και την καθηµερινή ζωή και τις απασχολήσεις των
ακροατών του, αποδεικνύουν το λαϊκό χαρακτήρα του λόγου του, µε τον οποίο ο Άγιος γνώριζε να
τους πλησιάζει και να γίνεται ένα µε τους απλούς αποδέκτες της ∆ιδαχής του. Ο Πατροκοσµάς
«υπήρξε ο µοναδικός λαϊκός ρήτορας της εποχής του, που είχε µια τόσο πλατιά απήχηση στις
µεγάλες µάζες του λαού»2.
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___________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Παράδειγµα Ε΄, σελ. 82 - 83,
επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 421.
2. Άρτεµη Κυριακού- Ξανθοπούλου, Κοσµάς ο Αιτωλός, Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκπαιδευτική
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτική Αθηνών, τόµος 5, σελ. 43.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

3.3. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ

3.3.1. Η

Ο

ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σολωµός στο ‘‘∆ιάλογό’’ του γράφει: «Μήγαρις έχω άλλο στο νου µου πάρεξ ελευθερία και

γλώσσα; Εκείνη άρχισε να πατεί τα κεφάλια τα τούρκικα, τούτη θέλει πατήσει ογλήγορα τα
σοφολογιοτατίστικα‘ και έπειτα αγκαλιασµένες και οι δύο θέλει προχωρήσουν εις το δρόµο

της δόξας» και σε άλλο µέρος σηµειώνει: «Ως πότε θα πηγαίνει οµπρός αυτή η υπόθεση; ένας λαός
από το ένα µέρος να οµιλεί σ’ έναν τρόπον, ολίγοι άνθρωποι από το άλλο να ελπίζουν να κάµουν τον
λαόν να οµιλεί µίαν γλώσσαν δικήν τους;»1 Και ο Πατροκοσµάς, δεν είχε τίποτε άλλο στο νου του,
πάρεξ ελευθερία, γλώσσα και παιδεία. Σε µια εποχή, που οι µεγάλοι διδάσκαλοι του Γένους
φιλονικούσαν για τη γλώσσα, που θα έπρεπε να µιλάει ο λαός και οι ίδιοι µιλούσαν σε γλώσσα
ακατανόητη για το λαό, ο Πατροκοσµάς αφουγκράστηκε τις ανάγκες του λαού, είδε τι πραγµατικά
είχε ανάγκη ο λαός και µίλησε τη γλώσσα του λαού. Σε κάθε έθνος αναδεικνύονται µεγάλοι «όσοι
άντλησαν από τους θησαυρούς του λαού, όσοι µίλησαν, σαν να µίλησε ο ίδιος ο λαός»2. Ο
Πατροκοσµάς και άντλησε από τους θησαυρούς του λαού και µίλησε µε το στόµα του λαού, γι’ αυτό
και αναδείχθηκε και καταξιώθηκε από το λαό.
Σε ποια γλώσσα όµως µιλούσε ο Πατροκοσµάς; Οι περισσότεροι µελετητές έχουν τη γνώµη ότι
ο Άγιος ήταν θερµός δηµοτικιστής, ότι ήταν από εκείνους που αγωνίστηκαν για την οµιλία και την
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καθιέρωση της γλώσσας του λαού, της δηµοτικής. Ο Παπακυριακού αναφέρει ότι «εκ των τριών
µορφών της Ελληνικής γλώσσης, αρχαίας, καθαρευούσης και δηµοτικής, προετίµησε την δηµοτικήν
γλώσσαν δια να κατανοήται υπό του λαού»3, ο Μπαλάνος ότι µιλούσε «γλώσσαν καθαράν
δηµοτικήν»4, ο δε Cavarnos Constantine στο έρ
___________________
1. ∆. Σολωµός, ∆ιάλογος, Άπαντα, εκδ. Φιλολογική, Αθήναι χχ, σελ. 338, επίσης Εµµ. Κριαράς, Το γλωσσικό
ζήτηµα, περ. ‘‘Φιλόλογος’’, τόµ. ∆΄, Σεπτέµ. 1979, τεύχ. 17, σελ. 135.
2. Herder, Σκέψεις περί γλώσσης, ‘‘Εστία’’, τόµος 24, Αθήνα 1887, σελ. 630.
3. Σ. Παπακυριακού, Κοσµά Αιτωλού, ιεροµάρτυρος & ισαποστόλου, ∆ιδαχαί, Επιστολαί και Μαρτύριον, ό.π.
σελ. 6.
4. ∆. Μπαλάνος, Η Εκκλησιαστική Ρητορική από των χρόνων της δουλείας, περ. Νέα Εστία, 16 (1942), σελ.
10.

γο του St. Cosmas Aitolos γράφει ότι «η γλώσσα την οποία χρησιµοποίησε για να µεταδώσει το
µήνυµά του ήταν η δηµοτική οµιλούµενη ελληνική. Επέλεξε αυτή τη γλώσσα έτσι ώστε όλοι οι
ακροατές του και οι νέοι και οι γέροι και οι εγγράµµατοι (λόγιοι) και οι αγράµµατοι να µπορούν να
τον κατανοήσουν χωρίς δυσκολία»1. Οι ∆ιδαχές του Αγίου είναι «ένας σταράτος δηµοτικός λόγος»
στον 18ο αιώνα, κατά το µελετητή του Αγίου Κ. Κώνστα2. Ο Ιστορικός της Κεφαλληνίας Ηλίας
Τσιτσέλης, αναφερόµενος στη γλώσσα του Αγίου, γράφει: «Σώζονται δε καί τινες χειρόγραφοι
αυτού λόγοι εις κοινήν γλώσσαν γεγραµµένοι»3. «Αι ∆ιδαχαί του µακαρίου Κοσµά εις καταληπτήν
υπό πάντων απαγγελλόµεναι γλώσσαν, επροξένησαν µεγίστην εντύπωσιν», γράφει ο Σάθας4 και «εις
καταληπτήν τω λαώ γλώσσαν λεγόµεναι», αναφέρει ο Μολοττός5 ενώ ο Ευαγγελίδης6 εγκωµιάζει
την «απλήν και καταληπτήν εις τον λαόν» γλώσσα του Πατροκοσµά. Αλλά και οι µεταγενέστεροι
µελετητές του έργου του Αγίου αναφέρουν την «εύληπτη γλώσσα»7 του, «τη γλώσσα του λαού»8, µε
την οποία τον κέρδισε ο λαός, αλλά και αυτός κέρδισε το λαό. «Τάλεγε στη γλώσσα του λαού µας τη
χωριάτικη, µε τα καταφαγωµένα φωνήεντα, για να τον καταλαβαίνουν», σηµειώνει ο Μ. Σταφυλάς9.
Ο Άγιος των ελληνικών γραµµάτων χρησιµοποίησε το γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας του λαού
για να µπορέσει να βρει απήχηση ο λόγος του. «Ο ‘‘δηµοτικισµός’’ όµως του Πατροκοσµά δεν ήταν
τεχνητός, αλλά φυσικός και αβίαστος»10. Στο λόγο του σώζεται ___________________
1. «The language he used to convey his message was the demotic, spoken Greek. He chose this language so
that all who listened, both the old and the young, the literate and the illiterate, could understand him without and difficulty», Constantine Cavarnos, St. Cosmas Aitolos, page 15.
2. Κ. Κώνστας, Οι ∆ιδαχές του Αγίου Κοσµά Αιτωλού, ένας σταράτος δηµοτικός λόγος τον 18ο αιώνα, εφηµ.
Ανεξάρτητος Μεσολογγίου και Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι 1 / 9 / 1969.
3. Η. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύµµικτα, Συµβολαί εις την Ιστορίαν και Λαογραφίαν της νήσου
Κεφαλληνίας, εν Αθήναις, τύποις Παρασκευά Λεωνή, 1904, τόµος Α΄, σελ. 272.
4. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ό.π. σελ. 489.
5. Ζώτος Μολοττός, Λεξικόν των Αγίων Πάντων, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 616.
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6. ∆. Ευαγγελίδης, Η Βόρειος Ήπειρος, Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, Αθήναι 1919, σελ. 91.
7. Φίλ. Κολοβός, Η παιδεία στις ∆ιδαχές του Κοσµά του Αιτωλού, περ. ∆ιαλέξεις, τόµος 1, τεύχ. 5,
Φεβρουάριος 1974, σελ. 414.
8. Κ. ∆ηµαράς, Θ. Ιστορία Ν. Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σελ. 128.
9. Μιχ. Σταφυλάς, Ο Πατροκοσµάς, ό. π. σελ. 4.
10. Γ. Μεταλληνός, Κοσµάς Αιτωλός, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, Αθήνα χχ τόµ. 35, σελ. 247.

ατόφιος ο γλωσσικός πλούτος της εποχής του. Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε όλη της την
εξέλιξη και τη διαχρονικότητα, η οποία «αποτελεί προϊόν αδιάκοπης εξέλιξης 40 και πλέον
αιώνων»1. Η γλώσσα είναι µία, η Ελληνική. «Η γλώσσα των Ελλήνων απ΄ την εποχή του Οµήρου,
είναι µία και αδιαίρετη... Τα γλωσσικά σύµβολα είναι αναλλοίωτα µέσα στο στόµα του Λαού, επί
χιλιάδες χρόνια. Αυτό είναι το µεγαλείο των Ελλήνων, ότι εκράτησαν ως Λαός, στο στόµα τους
αναλλοίωτα τα λεκτικά τους σύµβολα»2, γράφει ο Φιλόσοφος Καθηγητής Ι. Θεοδωρακόπουλος.
Η Ελληνική αποτελεί «µοναδικό παράδειγµα γλώσσας µε αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια και µε
τέτοια δοµική και λεξιλογική συνοχή που να επιτρέπει να µιλάµε για µια ενιαία ελληνική γλώσσα
από την αρχαιότητα έως σήµερα»3. Βέβαια, η γλώσσα ουδέποτε µένει στάσιµος, αλλάζει απ’ την ίδια
τη ζωή του έθνους. ∆εν είναι κάτι το στατικό, αλλά κάτι το δυναµικό, το ζωντανό, το συνεχώς
εξελισσόµενο. Γι’ αυτό, «µεταβολές στην προφορά, στη γραµµατικοσυντακτική δοµή και στο
λεξιλόγιο της Ελληνικής πραγµατοποιήθηκαν πολλές. Ωστόσο, ούτε η δοµική φυσιογνωµία της
Ελληνικής ούτε το λεξιλόγιό της αλλοιώθηκαν τόσο πολύ ώστε να µη γίνεται αντιληπτό ότι
πρόκειται για την ίδια γλώσ- __________________
1. Γ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε. Αθήνα 1998,
σελ. 17.
2. ∆ηµήτριος Κουτσουλέλος, Παιδεία και αληθινή γλώσσα, περ. ‘‘Στερεά Ελλάς’’, Σεπτ. 1985, σελ. 29.
3. «Όταν µιλάµε για ενιαία ελληνική γλώσσα, εννοούµε ότι ο ίδιος ο λαός, οι Έλληνες, στον ίδιο
γεωγραφικό χώρο, την Ελλάδα, χωρίς διακοπή 40 αιώνες τώρα µιλάει και γράφει - µε την ίδια γραφή (από
τον 8ο αιώνα) και την ίδια ορθογραφία (από το 400 π.Χ.) - την ίδια γλώσσα, την Ελληνική. Αυτό δε
σηµαίνει βέβαια ότι η γλώσσα του Ξενοφώντος ή του Πλάτωνος ή του Πλουτάρχου είναι φωνολογικά,
γραµµατικά και λεξιλογικά ίδια κι απαράλλακτη η γλώσσα που µιλάµε και γράφουµε στα τέλη του 20ου
αιώνα» ή στην αρχή του 21ου. «Ο δοµικός σκελετός της Ελληνικής, τα κύρια χαρακτηριστικά της δοµής
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας εξακολουθούν να προσδιορίζουν τη φυσιογνωµία και της σύγχρονης
ελληνικής γλώσσας, γιατί οι αλλαγές που έγιναν αφορούν, κυρίως, στη δήλωση των δοµικών κατηγοριών
(σε καταλήξεις, σε φθόγγους κ.λ.π.) και όχι στις ίδιες τις δοµικές κατηγορίες. Ως προς το λεξιλόγιο της
Ελληνικής, τα «επιστροφικά κινήµατα» του Αττικισµού (αρχαίου και βυζαντινού), του καθαρισµού
(κοραϊκού και µετακοραϊκού), της αρχαΐζουσας και της µετέπειτα καθαρεύουσας εδηµιούργησαν µια
στενή σχέση της νεότερης προς την αρχαία ελληνική γλώσσα, που µε τη διαδικασία της αναβίωσης
αρχαίων και παλιότερων λέξεων έρχεται να συµπληρώσει τη φυσική - και εκτεταµένη στην Ελληνική -
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διαδικασία της επιβίωσης παραδοσιακών λέξεων». Γ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, ό. π. σελ. 18.

σα»1. Παρ’ όλες τις ιστορικές αλλαγές, ως ζωντανός οργανισµός η Ελληνική γλώσσα, πήρε διάφορες
µορφές, και χωρίς να χάσει την αρχική της υπόσταση, είναι η ίδια γλώσσα των αρχαίων κλασικών
συγγραφέων και ποιητών. Η Ελληνική είναι η αιώνια γλώσσα, και κατά τη ρήση του Uncle Dudley,
«σχεδόν ό,τι καλύτερο έχει πει ο άνθρωπος, το έχει πει στα Ελληνικά»2.
Ο Πατροκοσµάς γνώριζε καλά την Ελληνική γλώσσα, αφού τη σπούδασε και τη µελέτησε ο
ίδιος µέσα από τα κείµενα των Αρχαίων Ελλήνων, της Παλαιάς ∆ιαθήκης µε τη µετάφραση των
Εβδοµήκοντα, της Καινής ∆ιαθήκης, εντρύφησε στα έργα των Πατέρων, της Υµνογραφίας και
Χριστιανικής Λατρείας, αλλά διάβασε και τις λαϊκές φυλλάδες της εποχής του. Γι’ αυτό ο Άγιος
χρησιµοποιεί µε άνεση, ανάλογα µε την περίσταση, διάφορες γλωσσικές µορφές της µιας και
αδιαίρετης Ελληνικής γλώσσας. Ούτε ο Θουκυδίδης έγραψε στη γλώσσα που έγραψε ο Ηρόδοτος,
ούτε ο Ξενοφώντας στη γλώσσα του Θουκυδίδη, ούτε ο Αρριανός έγραψε στη γλώσσα του
Ξενοφώντα... Η γλώσσα δεν µπαίνει σε καλούπια, είναι φλέβα ζωής και εξελίσσεται. Ούτε επίσης η
γλώσσα είναι θέµα λέξεων ή καταλήξεων, δεν αλλοιώνεται, ούτε επαληθεύεται ανάλογα µε τις
καταλήξεις. Είναι η µόνη οµόλογη έκφραση της εσωτερικής µας αλήθειας, που δεν παραβιάζει τα
βιώµατά µας, γιατί δεν χωρίζεται από αυτά. Ο Πατροκοσµάς είχε συλλάβει από νωρίς το µέλλον
του Ελληνισµού, γι’ αυτό και µίλησε στη γλώσσα του λαού. Στη µελέτη της γλώσσας που
µιλούσε ο Πατροκοσµάς θα µας βοηθήσει να δούµε, τι γλώσσα µιλούσε ο λαός εκείνη την εποχή και
πως την αποκαλούσαν αυτή τη γλώσσα.
Μέσα στο 18ο αιώνα, παράλληλα µε τη χρησιµοποίηση της αρχαϊκής γλώσσας, έγιναν µεγάλες
προσπάθειες να γραφεί η νέα γλώσσα, η γλώσσα του λαού, η ονοµαζόµενη ‘‘λαϊκή’’ ή ‘‘απλή’’,
‘‘γραικική’’ ή ‘‘κοινή’’, ‘‘βάρβαρος’’, ‘‘µιξοβάρβαρος’’ ή ‘‘χυδαία’’, όπως την αποκαλούσαν οι
αρχαϊστές και καθαρευουσιάνοι. Τις γέννησε και τις επέβαλε η χτυπητή αντίθεση της καθιερωµένης
αρχαϊκής µε την πραγµατική γλώσσα του έθνους, που έµενε αµόρφωτο και δεν µπορούσε να τη
χειριστεί ούτε να την καταλάβει. Όπως αναφέραµε, οι προσπάθειες αυτές έγιναν από την Εκκλησία,
από κληρικούς όλων των βαθµίδων, που στοχάζονταν τις ανάγκες του λαού για ηθικοποίηση, για
κήρυγµα απλό, στη γλώσσα του και λαϊκή παιδεία. Οι προσπάθειες της Εκκλησίας έγιναν πιο
έντονες, όταν είδε να οργιάζει η ξένη προπαγάνδα χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του λαού και έτσι η
ορθόδοξη αντιπροπαγανδιστική κίνηση για να προφυλάξει τους ορθοδόξους ραγιάδες
___________________
1. Γ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ό. π. σελ. 18.
2. Ιωάννης Σιόλας, Σπουδαιότητα και αξία της Ελληνικής γλώσσας, ‘‘Ελληνική ∆ιεθνής Γλώσσα, έτος 2ο,
τόµος Α΄, τεύχος 7-8 (1991), σελ. 45.
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χρησιµοποίησε και αυτή την απλή γλώσσα. Φυσικά την απλή γλώσσα µεταχειρίζονται και οι
λιγότερο µορφωµένοι ή όσοι απευθύνονται σ’ αυτούς, καθώς και οι ξενόγλωσσοι ηγεµόνες και οι
Τούρκοι και οι Εβραίοι και όσοι αποτείνονται στον ελληνικό λαό.
Ως προς τη µορφή της, η γλώσσα αυτή έχει ή προσπαθεί να πάρει για βάση το σύγχρονο ιδίωµα
του έθνους, που δεν έχει λάβει ακόµη τη γραµµατική του µορφή. Και αυτό ήταν φυσικό, γιατί η
αρχαϊστική παράδοση της παιδείας και της καθιερωµένης γραπτής γλώσσας εµπόδιζε την ανάπτυξη
και τη γραφή της απλής, πολλοί αρχαϊκοί τύποι συνηθίζονταν ή δεν είχε βρεθεί ακόµη η κατάλληλη
λέξη της δηµοτικής για να αντικατασταθούν, ή κάποιοι στον προφορικό και στο γραπτό τους λόγο
χρησιµοποιούσαν τύπους και των δύο γλωσσικών µορφών ή οι τυπογράφοι στοιχειοθετώντας
διόρθωναν το κείµενο στο αρχαϊκότερο, από συνήθεια.
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το λεξιλόγιο της νέας γλώσσας που αρχίζει να διαµορφώνεται,
έχει τις µεγαλύτερες αλλαγές. «Από το ένα µέρος φτωχαίνει, ως προς τις έννοιες της παιδείας, της
επιστήµης, του ανώτερου πολιτισµού, από το άλλο µέρος διαµορφώνεται πλουσιότερο ως προς τις
διάφορες έννοιες της καθηµερινής ζωής. Συγχρόνως εξακολουθεί ο πλουτισµός του από ξένες
γλώσσες, ιδίως τα ιταλικά - στα ιταλοκρατούµενα προπάντων µέρη - και τούρκικα, γλώσσα των
καταχτητών και του κράτους των για τέσσερις σχεδόν αιώνες. Ασήµαντη είναι η επίδραση από τα
σλαβικά, τ’ αρβανίτικα και τα βλάχικα, εκτός από µερικά ιδιώµατα ή ορισµένα είδη ζωής, λ.χ. της
ποιµενικής, όπου οι ξενισµοί είναι, σε πολλά τουλάχιστον µέρη, αφθονώτεροι. Όµοια χάνονται και
πλήθος µεσαιωνικές λέξεις ελληνικής ή ξένης καταγωγής. Από το 17ο αιώνα αρχίζουν και
εισάγονται µε την παιδεία και τις µεταφράσεις λόγιες λέξεις, που είναι αφθονώτερες το 18ο αιώνα»1.
Σηµαντική στο θέµα µας είναι η υπογράµµιση του Αραβαντινού στη ‘‘Χρονογραφία της
Ηπείρου’’, ο οποίος αναφερόµενος στο θέµα της γλώσσας στην περιοχή της Ηπείρου το 18ο αιώνα,
γράφει: «Και εν τη πόλει και εν ταις περιοχαίς αυτής επικρατούσα γλώσσα υπάρχει η Γραικική ή
Νεοελληνική, λαλουµένη και παρά των Οθωµανών και των Εβραίων. Μιγνύεται δε κατά το µάλλον
ή ήττον µετά τουρκικών λέξεων µεταξύ του όχλου της πόλεως, αλλά µεταξύ των χωρικών οι
Τουρκικοί όροι σπανίζουσι, και διατηρούνται παρ’ εκείνοις πολλοί όροι της αρχαίας Ελληνικής
γλώσσης τεχνικοί και γεωργικοί, δυνάµενοι ίνα σχηµατίσωσι συλλογήν αξιοπαρατήρητον και
χρήσιµον»2. Αυτά οπωσδήποτε ισχύουν και για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και είναι σηµαντικό,
γιατί δείχνει ότι η ελληνική ___________________
1. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική, Ιστορική Εισαγωγή, ό.π. σελ. 48 - 49.
2. Παν. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, Αθήνα 1856, τόµος Β΄, σελ. 250 - 251.

γλώσσα είχε µια κυρίαρχη θέση, είχε ένα χαρακτήρα διεθνή, αφού και η Οθωµανική αυτοκρατορία
στη µεγαλύτερη ακµή της χρησιµοποιούσε ως επίσηµη διπλωµατική γλώσσα την Ελληνική. Έτσι «η
γλώσσα µας σε µια εποχή που η πολιτική ύπαρξη του έθνους µας είναι ανύπαρκτη, που είµαστε ένα
έθνος υπό δουλεία, διατηρεί τη σηµασία της, την ισχύ της. Έχει ένα χαρακτήρα διεθνή µέσα σ’ αυτό
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το χώρο. Επαληθεύοντας για µια ακόµη φορά αυτό που συνέβη µε τη Ρωµαϊκή κατάκτηση.
Κατακτηθήκαµε µεν πολιτικά, αλλά υπερισχύσαµε πολιτιστικά»1.
Ο Πατροκοσµάς µιλούσε στην οµιλούµενη γλώσσα των Ελλήνων της εποχής του, σ’ αυτή, που
κάποιοι ονόµαζαν ‘‘βάρβαρον και χυδαίαν’’. Γνώριζε πολύ καλά ότι καµία γλώσσα δεν είναι και δεν
θεωρείται χυδαία, αν σκεφθούµε, ότι και το Ευαγγέλιο, οι Πράξεις και οι Επιστολές των
Αποστόλων, δεν γράφτηκαν στην επίσηµη γλώσσα της εποχής, που ήταν «η Κοινή λεγοµένη, ήτις
κατ’ ουσίαν ήτο αυτή η Αττική, αλλ’ εις την οµιλουµένην γλώσσαν των Ελλήνων και Ελληνιστών
της Ασίας και της Αφρικής, εις την οποίαν µεταφράσθη και η Παλαιά ∆ιαθήκη, κατά την µαρτυρίαν
του Γ. Ν. Χατζιδάκι. (Αθήναιον
τόµ. Ι΄, σελ. 93 - 94)»2. Επίσης ο Άγιος Κοσµάς γνώριζε και εφάρµοσε του Παύλου το λόγο, «ούτω
και ηµείς δια της γλώσσης εάν µη εύσηµον λόγον δώτε, πως γνωσθήσεται το λαλούµενον; έσεσθε
γαρ εις αέρα λαλούντες»3, και δεν ήθελε να µιλάει στον αέρα, αλλά στα αυτιά και στις καρδιές των
ακροατών του. Ο µεταρρυθµιστής ιεράρχης Κύριλλος Λούκαρις έγραφε: «Ο Θεός ήθελε από την
αρχή πάντοτε να αναγινώσκονται τα λόγια του εις απλή γλώσσα και δια τούτο τον εδικόν του νόµον
ο Θεός έγραψέν τον εις πλάκας εβραϊκά δια να τον γροικήσει ο λαός όλος‘ και εις την αυτήν
γλώσσαν οπού ήτον γροικιζάµενη εις όλους ο Μωυσής και οι λοιποί προφήται τα άγια και ιερά
βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης τα έγραψαν. Και όταν ο λαός εµετατοπίσθη δια µέσω της αιχµαλωσίας
εις την Βαβυλώνα, όπου έµαθαν τη βαβυλωνική γλώσσα, ο ∆ανιήλ έγραφε βαβυλωνικά»4. Και ο
∆ηµήτριος Καταρτζής αργότερα θα τονίσει: «Η γλώσσα εφευρέθηκε για να κοινολογούµε της ιδέαις
µας αναµεταξύ µας, και να καταλαβαίνουµε µ’ ευκολία ένας τον άλλον. Αυτό λοιπόν δε γένεται
σωστά και ορθά, α δε λαλούµε ή α δεν ακούµε τη γλώσσα που έχουµε έξι, κι οπού συνηθίσαµε να
λαλούµε και ν’ ακούµ’ απ’ τα µικράτα µας, το οποίο σ’ εµάς ___________________
1. Σ. Παπαδόπουλος, Η Ελληνική γλώσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, περ. ‘‘Ελληνική ∆ιεθνής
Γλώσσα’’, τόµ. Α΄, τεύχ. 7 - 8, (1991), σελ. 330.
2. Χρ. Ανδρεάδης, Η γλώσσα µας, Αθήνα 1903, σελ. 280.
3. Α΄ Κορινθίους Ι∆΄, 8 - 9.
4. Μ. Περάνθης, Ελληνική Πεζογραφία, τόµος 1, ό. π. σελ. 429, επίσης Ε. Κριαράς, Το γλωσσικό ζήτηµα,
‘‘Φιλόλογος’’, τόµ. ∆΄, τεύχ. 17, Σεπτέµ. 1979, σελ. 135.

είν’ η ρωµαίϊκια γλώσσα, στην οποία µπορούµε µε κάθ’ ευκολία και χωρίς σκέψι πολλή να
εκφράζουµε της ιδέαις µας...»1.
Για τη γλώσσα του Πατροκοσµά κάνει λόγο πρώτος ο βιογράφος του, ο Σάπφειρος
Χριστοδουλίδης, που ήταν µαθητής και ακόλουθός του σε πολλές περιοδείες ή ο Νικόδηµος
Αγιορείτης, που ήταν αξιόπιστος λόγιος της εποχής και οπωσδήποτε γνωστός του Αγίου. «Ήτον δε η
διδαχή του, καθώς ηµείς αυτήκοοι αυτής εγενόµεθα, απλουστάτη, ωσάν εκείνη των αλιέων»2. Η
περιεκτική αλλά ουσιαστική αυτή µαρτυρία δείχνει τη γλώσσα του Πατροκοσµά. Ο υπερθετικός
«απλουστάτη» αποδεικνύει την απλότητα, όχι µόνο των νοηµάτων, αλλά και της γλώσσας. Το
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τελευταίο διευκρινίζεται πληρέστερα µε την προσθήκη «ωσάν εκείνη των αλιέων», δηλαδή των
απλών ανθρώπων, όπως ήταν οι Απόστολοι του Κυρίου3. Ο Άγιος µιλούσε µε απλότητα, όχι
απλοϊκότητα. Η απλότητα στη γλώσσα και στην έκφραση είναι χαρακτηριστικό όλων εκείνων των
πνευµατικών ανθρώπων, που γνωρίζουν να µπαίνουν στη ψυχή και να την εκφράζουν. «∆ε θέλω
τίποτε άλλο παρά να µιλήσω απλά...», γράφει ο Γ. Σεφέρης, στο ποίηµά του ‘‘Πάνω σ’ έναν ξένο
στίχο’’. Ο Πατροκοσµάς µιλούσε την απλή γλώσσα του λαού και γινόταν κατανοητός απ’ όλους.
Και κατανοητή γλώσσα ήταν η οµιλούµενη της εποχής του.
Βασικά κριτήρια για τη γλώσσα που µιλούσε ο Πατροκοσµάς είναι οι Επιστολές, που έγραψε ο
ίδιος και οι ∆ιδαχές, που έγραφαν κατά τη διάρκεια του κηρύγµατος ή µετά, εγγράµµατοι ακροατές
του, για να έχουν τους λόγους του, να τους διαβάσουν σε άλλους, να τους µεταφέρουν στον τόπο
τους ο καθένας ή τους το ζητούσε ο ίδιος ο Άγιος για να µε ταφερθεί το κήρυγµά του σε τόπους που
δεν µπορούσε να πάει ο ίδιος. Εξάλλου και µέσα στις ∆ιδαχές έχουµε την παράκληση του Αγίου και
την «πληρωµή», που ο ίδιος ζητούσε: «Το λοιπόν και εγώ τώρα θέλω τον µισθόν του κόπου µου. Η
πληρωµή µου δεν εί ναι άσπρα και φλωριά, δεν θέλω εγώ τέτοια, ούτε έχω τι να τα κάµω ή που να
τα βάλω, αλλά θέλω να µου δώσετε δια τον κόπον µου µία υπόσχεσιν, να µου τάξετε αυτά όλα οπού
σας είπα να τα φυλάξετε και να τα βάλετε µέσα εις την καρδίαν σας και πάντα αυτά τα θεία λόγια να
είναι η κουβέντα σας και το µίληµά σας, όταν ανταµώνεσθε, διατί είναι λόγια του Παναγίου
Πνεύµατος, είναι πολύ τιµιώτερα και καλύτερα από τζοβαΐρια και µαργαριτάρια και καλότυχοι
εκείνοι οπού τα βάνουν εις
___________________
1. Κ. Θ. ∆ηµαράς, ∆ηµήτριος Καταρτζής, ∆οκίµια, εκδ. Ερµής, Αθήνα 1974, σελ. 8.
2. Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κ. Αιτωλού, ό.π. σελ. 15, επίσης Νικ. Αγιορείτης, Συναξαριστής
Νεοµαρτύρων, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη 1996, σελ. 733.
3. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό.π. σελ.78.

τον νουν τους και εις την καρδίαν τους»1.
Οι Επιστολές δεν µας δίνουν ακριβώς τη γλώσσα που µιλούσε ο Άγιος, αν και είναι τα µόνα
γραπτά του κείµενα. Γραµµένες µε πιο πολλά λόγια στοιχεία, δείχνουν ένα λόγιο άνδρα της εποχής
του µε παιδεία, που γνωρίζει να χειρίζεται σωστά το λόγο σε κάθε περίσταση. Ήταν επίσηµα
έγγραφα, που έστελνε στα χωριά για τη σύσταση Σχολείων ή στις αρχές του τόπου για να πάρει
άδεια για το κήρυγµά του. Όµως δεν µπορούµε να στηριχτούµε στη γλώσσα των Επιστολών και να
βγάλουµε συµπεράσµατα για τη γλώσσα που µιλούσε ο Πατροκοσµάς, γιατί διαφέρουν πολύ από
ένα προφορικό κήρυγµα, ένα λόγο αυθόρµητο, γεµάτο πάθος, δυναµισµό και αγάπη, όπως ήταν οι
∆ιδαχές του Πατροκοσµά. Εξάλλου και άλλοι επιφανείς άνδρες της Τουρκοκρατίας έγραφαν στη
λόγια γλώσσα και µιλούσαν στη δηµώδη, όπως ήδη έχουµε αναφέρει. Αδύνατο ο Πατροκοσµάς να
µιλούσε στη γλώσσα των Επιστολών του, γιατί δεν θα τον καταλάβαιναν και ο σκοπός του ήταν να
γίνεται κατανοητός από τον απλό λαό.
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Οι ∆ιδαχές, γραµµένες από ακροατές του Αγίου, φαίνεται ότι ήταν γραµµένες στη γλώσσα που ο
ίδιος µιλούσε, αφού οι οπαδοί του άκουγαν και αποτύπωναν στο χαρτί τα λόγια του, τα οποία
ήθελαν να θυµούνται πάντα, µε τις ιδιαιτερότητες και το συναισθηµατικό τους τόνο, µε τις
εκφράσεις που χρησιµοποιούσε και τις ιδιοτυπίες του, µε την έξαρση, το πάθος και τον ενθουσιασµό
του. Και πράγµατι, διαβάζοντας τις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά νιώθουµε ότι µιλάει ο ίδιος, γιατί
έχουν φόρτιση συναισθηµατική και τόνο και παλµό και φράσεις και νοήµατα, που µόνο εκείνος θα
µπορούσε να εκφράσει.
Μελετώντας το θέµα της γλώσσας του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, κατά τη γνώµη µας, η
γλώσσα των χειρογράφων και των εκδόσεων των ∆ιδαχών µετά το 1900, είναι πολύ κοντά στη
γλώσσα του Αγίου, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός πώς κείµενα που γράφτηκαν από
διαφορετικούς στη γλώσσα του ανθρώπους σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, χωρίς το ένα να
προέρχεται από το άλλο, εµφανίζουν λέξεις, φράσεις και παραγράφους ολόκληρες, ίδιες. Είναι
χαρακτηριστικό, ότι βρέθηκαν χειρόγραφα της ίδιας ∆ιδαχής σχεδόν ίδια µε µικροδιαφορές στη
γλώσσα ή στην έκφραση των νοηµάτων, όπως «µολυσµένος»

στο ένα χειρόγραφο και

«µεµολυσµένος» στο άλλο. Αυτό, εκτός την αντιγραφή των διαφόρων ∆ιδαχών από ένα χειρόγραφο,
που είναι σωστό και φυσικό, αποκαλύπτει και κάτι άλλο, που πρέπει να µας απασχολήσει ιδιαίτερα.
Ίσως η λίγο διαφορετική γλώσσα ∆ιδαχών µε ίδιο περιεχόµενο να οφείλεται στην προτίµηση
διαφορετικών γλωσσικών µορφών του Αγίου, για να επικοινωνήσει καλύτερα µε τους ακροατές του,
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό.π. ∆ιδαχή Α2, σελ. 175.

αφού οπωσδήποτε οι Παργινοί και οι κάτοικοι των πόλεων της Επτανήσου θα ήταν σε καλύτερο
βιοτικό και µορφωτικό επίπεδο από τους ορεσίβιους, τους κολλήγους και τους ξωµάχους της
ελληνικής υπαίθρου. Έτσι ο µεγάλος και σοφός ∆ιδάχος χρησιµοποιούσε διαφορετική γλωσσική
µορφή ανάλογα µε το ακροατήριό του.
Η άποψη αυτή µπορεί να αποδειχθεί από ένα απόσπασµα ∆ιδαχής, το οποίο διασώζει ο
Χριστόφορος Περραιβός, σε γλώσσα µε πολλά λόγια στοιχεία και το οποίο εκφωνήθηκε από τον
Πατροκοσµά στην Πάργα, πόλη εµπορική, µε καλύτερο βιοτικό και µορφωτικό επίπεδο των
κατοίκων της. Μπορεί η ∆ιδαχή να απεικονίζει τη γλώσσα του ίδιου του Περραιβού1 ή των
«διαφόρων γερόντων Παργίων» από τους οποίους «πολλάκις εκ συµφώνου» πληροφορήθηκε το
περιεχόµενο της ∆ιδαχής, αλλά δεν είναι παράδοξο και αντιφατικό ο Πατροκοσµάς ο ίδιος να
χρησιµοποίησε ένα πιο λόγιο γλωσσικό ιδίωµα στην Πάργα:
«Ευλογηµένοι χριστιανοί, αι πολλαί εκκλησίαι ούτε διατηρούν, ούτε ενισχύουν την πίστιν µας
όσον και όπως δει, ει µεν οι εις τον Θεόν πιστεύοντες δεν είναι φωτισµένοι υπό των τε παλαιών και
των νέων αγίων γραφών‘ η πίστις µας δεν εστερεώθη υπό αµαθείς αγίους, αλλά από σοφούς και
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πεπαιδευµένους αγίους, οίτινες και τας αγίας Γραφάς ακριβώς µας εξήγησαν, και δια θεοπνεύστων
λόγων αρκούντως µας εφώτισαν‘ σήµερον όµως, ένεκα των εξ αµαρτιών µας συµπεσουσών δεινών
περιστάσεων, λείπουσιν, ή τουλάχιστον εισί σπανιώτατοι τοιούτοι σοφοί και ενάρετοι άνδρες, όπως
διατηρήσωσιν ανεπηρεάστους τους ορθοδόξους οµογενείς µας‘ διότι πως δύναται να διατηρηθή
αβλαβές το Έθνος µας κατά τε την θρησκείαν και ελευθερίαν, οπόταν ο ιερός αυτού κλήρος αγνοή
κατά δυστυχίαν των αγίων Γραφών την εξήγησιν, ήτις εστί το φως και η στερέωσις της πίστεως;
Όταν ένας ποιµήν δεν γνωρίζη το θρεπτικόν χόρτον δια το ποίµνιόν του, δεν θεραπεύη τα τυχόντα
πάθη του, δεν προφυλάττη αυτά από άγρια θηρία και κλέπτας, πως είναι δυνατόν να διατηρηθή δια
πολύν καιρόν εκείνο το ποίµνιον; Λοιπόν, τέκνα µου Πάργιοι, προς διαφύλαξιν της πίστεως, και
ελευθερίαν της Πατρίδος, φροντίσατε να συστήσητε ανυπερθέτως σχολεί- ___________________
1. Το κείµενο που ακολουθεί µπορεί να είναι γλώσσα του Περραιβού. Βρίσκεται στο έργο του ‘‘Σύντοµος
βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα Φερραίου του Θετταλού’’, α΄ έκδ. Αθήναι 1860, σελ. 48, όπου κάνει λόγο για
τη δράση του Αγίου Κοσµά στη Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρο. Οι πληροφορίες που είχε από τους
Παργίους γέροντες για τη διδαχή του Αγίου στην Πάργα, ίσως διατυπώθηκαν µε το δικό του γλωσσικό
ιδίωµα, αφού και το υπόλοιπο κείµενο έχει την ίδια γλώσσα.

ον Ελληνικόν, δι’ ου γνώσονται τα τέκνα υµών άπερ υµείς αγνοείτε»1.
Γλώσσα µε λόγια απόκλιση συναντάµε και στο απόσπασµα της ∆ιδαχής του Πατροκοσµά, που ο
Τριαντάφυλλος Μπάρτας διασώζει: «Τέκνα µου αγαπητά, εν Χριστώ, διατηρήσατε γενναίως και
ατροµήτως την ιεράν ηµών θρησκείαν και την γλώσσαν των πατέρων, διότι αµφότερα ταύτα
χαρακτηρίζουσι την φιλτάτην ηµών πατρίδα και άνευ τούτων το έθνος ηµών καταστρέφεται. Μην
απελπισθήτε, αδελφοί µου, η θεία πρόνοια θέλει πέµψει µίαν ηµέραν την ουράνιον σωτηρίαν ίνα
φαιδρύνη τας καρδίας ηµών προς απαλλαγήν εκ της ελεεινής καταστάσεως εν τη οποία
ευρισκόµεθα...»2.
Βέβαια, δεν ήταν αυτή η γλώσσα του Πατροκοσµά, ακόµη και στο πιο ανεβασµένο βιοτικό και
πνευµατικό επίπεδο κάποιων πόλεων και ακροατών του, όµως δεν είναι καθόλου απίθανο ο Άγιος να
χρησιµοποίησε γλώσσα µε λόγια απόκλιση εδώ, και µια πιο απλή
και προσιτή γλώσσα σε άλλους τόπους. Έτσι στα κείµενα των ∆ιδαχών παρατηρούµε τύπους µε
διαφορετικό γλωσσικό τυπικό, όπως εµείς και ηµείς, σχωρέσης και συγχωρέσης, πατήρ και πατέρας,
πληρωµή και πλερωµή, σε λέγω και σου λέγω, σχολείον και σκολείον, καιόµεσθεν και καιόµεθα,
είµεσθεν και είµεθα, αξιωθήκετε και αξιωθήκατε.
Τα κείµενα του Πατροκοσµά, γραπτά - οι Επιστολές - ή προφορικά - οι ∆ιδαχές - είναι ‘‘κείµενα
αληθινά’’, γιατί µ’ αυτά επικοινωνεί µε το λαό, εισδύουν στην ψυχή του λαού, και συντελείται η
συνάντηση, η επικοινωνία ανθρώπου µε άνθρωπο. Γιατί «κάθε κείµενο αληθινό, κάθε γνήσιο
επικοινωνιακό γεγονός, προφορικό ή γραπτό, είναι µια συνάντηση µε τον άλλο. Κάθε κείµενο είναι
και µια δηµιουργία, ένας µικρόκοσµος από προθέσεις και στόχους, από επιλογές και αποφάσεις, από
γλωσσικές απόπειρες να συνταιριάσουµε το δικό µας κόσµο µε τον κόσµο του άλλου»3. Τα κείµενα
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του Πατροκοσµά, γραπτά ή προφορικά, ήταν ό,τι καλύτερο θα µπορούσε ν’ ακούσει και να έχει ο
ταπεινός ραγιάς, ο ξεχασµένος ορεσίβιος, ο εγκαταλειµµένος αγρότης, ο γνήσιος Έλληνας και
αυριανός επαναστάτης στα µαύρα χρόνια της σκλαβιάς.
Κλείνοντας το θέµα της γλώσσας που µιλούσε ο Πατροκοσµάς, καταλήγουµε στα εξής: Ο Άγιος
των γραµµάτων της Τουρκοκρατίας, σεβόταν τη γλώσσα του λαού και γνώριζε καλύτερα από τον
καθένα εκείνο, που ο Κοραής θα πει αργότερα: «Η γλώσσα είναι ___________________
1. Χριστ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, ό.π. σελ. 48.
2. Τριαντάφυλλος Μπάρτας, Περί εποίκων Ρωµαίων εν Ελλάδι, Βουκουρέστι 1878, σελ. 9 - 10.
3. Γ. Μπαµινιώτης, Η Γλώσσα ως αξία. Το παράδειγµα της Ελληνικής, ό. π. σελ. κζ΄- κη΄.

εν από τα πλέον αναπαλλοτρίωτα του έθνους κτήµατα. Από το κτήµα τούτο µετέχουν όλα τα µέλη
του έθνους µε δηµοκρατική ισότητα». Γι’ αυτό ο Πατροκοσµάς, για να γίνεται κατανοητός από τους
ακροατές του, µιλούσε την οµιλούµενη γλώσσα της εποχής του, την απλοελληνική ή δηµοτική,
ανάµεικτη µε κάποια λόγια στοιχεία, που προερχόταν από την εκκλησιαστική γραµµατεία, γνωστή
στις λαϊκές µάζες.
Η γλώσσα του Πατροκοσµά ήταν εθνική. Μια γλώσσα για να είναι εθνική πρέπει να συνδέεται
µε το εθνικό παρελθόν και να είναι κατανοητή από το λαό, γραµµατισµένους και αγράµµατους, που
αποτελούν τµήµα του έθνους. ∆ίδαξε στην απλή γλώσσα του λαού µε απλά και κατανοητά λόγια τις
µεγάλες αλήθειες της χριστιανοσύνης, «χρησιµο- ποιούσε το γλωσσικό κώδικα του µέσου Ρωµιού,
εµπλουτίζοντάς τον µε εκφράσεις από το Ευαγγέλιο και τη λατρεία, προσιτές ως ακούσµατα στο
λαϊκό αισθητήριο»1. ∆ίδαξε στη δηµοτική γλώσσα, που καταλάβαινε ο ολιγογράµµατος και ο
αγράµµατος λαός. Γιατί σ’ αυτόν το λαό απευθύνθηκε, αυτόν θέλησε να αναβαπτίσει στην πίστη, να
προστατέψει, να σώσει από το θανάσιµο εναγκαλισµό του Ισλάµ. Γιατί «ο λαός αναζήτησε τις ρίζες
του και τις βρήκε µέσα στη νεοελληνική έκφραση της ζωής του. Έφερε τη γλώσσα του ως την
καρδιά. Άκουσε µέσα από τη γλώσσα του την αντίσταση του γένους του. Κατάγραψε µέσα από τα
τραγούδια τη νεοελληνική ιστορία του και τη θρησκεία του. Γι’ αυτό λειτούργησε µε τόση εντέλεια
η γλώσσα και η συνείδηση της γλώσσας σε όλους τους αιώνες της Τουρκοκρατίας»2.
«Ο ‘‘δηµοτικισµός’’ όµως του Πατροκοσµά είναι φυσικός και αβίαστος. ∆ε βιάζει τη γλώσσα
για να καταλήξει σε κάποια ‘‘φτιαχτή’’ µορφή της. Πρόκειται για έναν ‘‘εθνικό δηµοτικισµό’’,
χωρίς ταξικό χαρακτήρα. Στόχος του δεν ήταν η δηµαγωγία, αλλά ο φωτισµός του λαού στην
ολότητά του. Η πατερική δε αυτή στάση του Πατροκοσµά ήταν και η αιτία της επιτυχίας του, σε
αντίθεση µε άλλους κήρυκες της εποχής του, που κλεισµένοι στα γλωσσικά τείχη τους, απέτυχαν
στην προσέγγιση του λαού και την κατάκτηση της εµπιστοσύνης του»3.
Αυτή τη γλώσσα του λαού χρησιµοποίησε ο Πατροκοσµάς, τη δηµοτική, την οµιλούµενη
γλώσσα της εποχής του µε γλωσσικά στοιχεία της λόγιας και καθαρεύουσας, της γλώσσας των
Γραφών και της εκκλησιαστικής παραδόσεως, µε λέξεις µεσαιωνικές, λαϊκές, ξενικές - όταν ήταν
απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση - ή µε λέξεις γνωστές __________________
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1. Γ. Μεταλληνός, Η χρήση του ‘‘Έλληνος Λόγου’’ στην Εκκλησία, ‘‘Νέµεσις’’, Αδράστεια Εκδοτική Α.Ε.
Οκτώβριος 1999, σελ. 94.
2. Χρ. Τζούλης, Ηρωικός κόσµος, ό. π. σελ. 15.
3. Γ. Μεταλληνός, Η χρήση του ‘‘Έλληνος Λόγου’’ στην Εκκλησία, ό. π. σελ. 94.

και που είχαν επικρατήσει στην ελληνική γλώσσα. ∆εν είναι θέµα λέξεων η γλώσσα. Μπορούµε να
χρησιµοποιούµε και λόγια στοιχεία και ξένες λέξεις, ενταγµένες όµως στο ελληνικό λεξιλόγιο,
σύµφωνα µε τους κανόνες δοµής της γραµµατικής και του συντακτικού.
Η δοµή του λόγου του Πατροκοσµά ήταν δηµώδης και απλή, µε τις επαναλήψεις των ρηµάτων
και τη χρησιµοποίηση φράσεων απλών. Το ύφος, επίσης, απλό, συνηθισµένο σε κείµενα, που σκοπό
τους έχουν να ωφελήσουν το λαό. Γνώριζε πολύ καλά τη λόγια, γλώσσα επίσηµη των διδασκάλων
και λογίων της εποχής του, αλλά τη χρησιµοποιούσε µόνο όταν έπρεπε. Τη γλώσσα του δεν την
καταλάβαιναν µόνο, αλλά και την αισθάνονταν οι ακροατές του. Κατανοώντας ο Πατροκοσµάς τη
σύγχρονη νεοελληνική πραγµατικότητα και αντλώντας τη ∆ιδαχή από τα κατάβαθα της ψυχής του,
γράφει και µιλάει µε πύρινη πνοή, είναι απλός και συναρπαστικός, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα που
άγγιζε και δονούσε την ψυχή του Έθνους, την ψυχή του λαού. Η φωνή του Πατροκοσµά είναι «ένας
κλώνος από το στιβαρό δένδρο» της Φυλής, «που έδωσε τον Ερωτόκριτο και τη Θυσία του Αβραάµ,
έδωσε τα δηµοτικά µας τραγούδια»1. Ο Πατροκοσµάς είναι «άρχοντας της γλώσσας». Όχι των
λεξικών ή του συντακτικού, αλλά αυτής της ζωντανής φύσεως, που του µεταγγίζει κάθε στιγµή που
ανασαίνει η Φυλή του. Ο Πατροκοσµάς «άνοιξε ένα δρόµο που προφυλάσσει από την πώλωση,
τεχνητή οπωσδήποτε, ανάµεσα στη δηµοτική και την καθαρεύουσα, που επέβαλαν κάποιοι άλλοι.
Το παράδειγµά του διασφαλίζει την ενότητα της γλώσσας, διαχρονικά και συγχρονικά»2. Είναι ένας
µεγάλος διδάσκαλος της γλώσσας µας3.
___________________
1. Γ. Σεφέρης, Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1975, τόµος 1, σελ. 40.
2. Γ. Μεταλληνός, Η χρήση του ‘‘Έλληνος Λόγου’’ στην Εκκλησία, ό. π. σελ. 94.
3. Ο µόνος που επέκρινε τον Άγιο για τη χρησιµοποίηση της γλώσσας του λαού ήταν ο Νεόφυτος ∆ούκας, ο
ίδιος αρχαϊστής και λάτρης της αρχαίας διαλέκτου. Σε ένα γράµµα του κατηγορεί τον Πατροκοσµά και
τον Κοραή, γιατί άφησαν στους µεταγενέστερους το δύσκολο έργο να καθαρίσουν τις «κηλίδες», που
αυτοί «ενεκόλαψαν» στο Γένος, εννοώντας ότι µίλησαν και έγραψαν στη γλώσσα του λαού. Η επιστολή
αυτή δείχνει το φανατισµό µερικών αρχαϊστών και καθαρευουσιάνων και τα κωλύµατα που έφερναν στην
εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας: «Κοσµάς ο Ιεροκήρυξ εξηκοστώ ήδη έτει γενόµενος προ ηµών, και ο
καθ’ ηµάς Κοραής, ούτοι εν µεγίστω αξιώµατι αµφότεροι, ο µεν ευσεβεία, ο δε παιδεία παρά των
Ελλήνων γενόµενοι, ει µεν εκέχρηντο τω ευτυχήµατι δεξιώτερον, ο µεν προς το των Ελλήνων το
δεισίδαιµον απαλείψαι, ο δε προς το επιρρώσαι αυτούς την αρχαίαν ανασώσασθαι γλώσσαν, µέγιστα
αγαθά αν ήσαν ηµίν διαπεπραγµένοι». Νεόφυτος ∆ούκας, Ν. Επιστολή 674, Αθήνα 1839, τόµος Α΄, σ.
133. Η διαφθορά της γλώσσας, που ισχυριζόταν ο ∆ούκας, δεν είναι παρά ανανέωση της γλώσσας.
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3.3.2.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Β

ασικά κριτήρια για τον καθορισµό της γλώσσας, την οποία µιλούσε ο Πατροκοσµάς, είναι οι

Επιστολές, που ο ίδιος έγραψε και έστειλε για τη σύσταση των Σχολείων, και τα κείµενα των

∆ιδαχών του, όπως σώζονται στα διάφορα χειρόγραφα και τις εκδόσεις του 19ου και 20ου αιώνα.
Όπως έχουµε αναφέρει, σώζονται 14 Επιστολές1, που έστειλε ο Άγιος σύντοµες, διατυπωµένες
σε απλό και καθαρό ύφος. Οι έντεκα αναφέρονται στην ίδρυση Σχολείων και στις σχολικές
επιτροπές, τις οποίες ο Πατροκοσµάς συνιστούσε για την καλή λειτουργία των Σχολείων και είναι
ίδιες κατά τη σύνταξη και το περιεχόµενο - πλην εκείνης προς τους κατοίκους των Συρακάτων σχεδόν πανοµοιότυπες και διαφέρουν µόνο κατά τον αποδέκτη στην αρχή και τα ονόµατα της
σχολικής επιτροπής στο τέλος. «Η γλώσσα τους έχει µια λόγια απόκλιση»2, αφορούν πρακτικές
συστάσεις και συµβουλές στους κατοίκους διαφόρων χωριών για την ίδρυση ή λειτουργία Σχολείων,
είναι οι λεγόµενες ‘‘ιδρυτικές’’ Επιστολές Σχολείων. Μια προσεκτική µελέτη των Επιστολών θα µας
πείσει για τη διαφορετική τους γλώσσα από τη γλώσσα των ∆ιδαχών µε λόγια, ως επί το πλείστον,
στοιχεία, όπου δε διακρίνουµε «τον οίστρο και την έµπνευση της στιγµής»3, ούτε τον ενθουσιασµό
και τη φυσικότητα του προφορικού λόγου. Είναι ‘‘επίσηµα’’ κείµενα, αφού απευθύνονται στις
Αρχές των χωριών και έχουν ένα συγκεκριµένο σκοπό και τυπικό. ∆ιακρίνουµε βέβαια το γραφικό
χαρακτήρα ανθρώπου δραστήριου και δυναµικού, ο οποίος ξέρει τι θέλει και επιβάλλει µε τον τρόπο
του τη γνώµη του.
Χαρακτηριστικό των Επιστολών είναι η προσεγµένη γλώσσα µε τα λόγια στοιχεία, οι σωστοί
γραµµατικοί τύποι, όπως οι µετοχές, «περιερχόµενος και διδάσκων», «βλέποντας», «ελπίζοντας και
διδάσκοντας», «δοξάζοντες», «οι κατοι-κούντες», η χρήση των προθέσεων και η σύνταξη τους µε τη
σωστή πτώση, «δια την ψυχικήν και σωµατικήν σας υγείαν», «κατά δύναµιν», «δια το σχολείον σας»,
«εξ ιδίων πόνων, ή κοινώς από βακούφια δια να λάβητε και παρά Θεού τον µισθόν σας και τιµή
παρά ανθρώπων», η χρήση της Υποτακτικής, κατά τους κανόνες, «δια να λάβητε», «να βοηθήτε», «να
ευλογήση», «να σας αξιώση και να σας βάλη», οι λόγιες λέξεις, «να µαν___________________
1. Σ. Μπεττής, Αγιοκοσµικά, ‘‘Ηπειρωτική Εστία’’ ό.π. τόµ. 23 (1974), σελ. 346.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ό.π. σελ. 77.
3. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 290.

θάνουν τα παιδία σας γράµµατα χωρίς πληρωµήν», «...δια να κυβερνήσουν το σχολείον», που
έρχονται σε µεγάλη αντίθεση µε τις ίδιες λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιεί στις ∆ιδαχές του,
«παιδιά», «χωρίς πλερωµήν», «ναν το κυβερνήσουν».
Επίσης οι Επιστολές έχουν τις σωστές και καθιερωµένες προσφωνήσεις στην αρχή,
«Ευγενέστατοι αγαπητοί µου αδελφοί» και το όνοµα και την υπογραφή του Αγίου στο τέλος,

294
«Κοσµάς ιεροµόναχος ευχέτης σας», «Κοσµάς ιεροµόναχος και ανάξιος ευχέτης σας», «Κοσµάς
ιεροµόναχος και ανάξιος δούλος σας», «Κοσµάς ιεροµόναχος και ευχέτης πάντων των χριστιανών»,
µαζί µε τη χρονολογία, το µήνα και την ηµεροµηνία, «αψοζ΄ (1777) Ιουνίου 13», «αψοθ΄ (1779)
Μαρτίου 2», «αψοθ΄ (1779) Ιουλίου ι΄», ή µόνο τη χρονολογία και το µήνα, «αψοθ΄ (1779) Ιούλιος
µην», «αψοθ΄ (1779) Ιανουάριος».
Τρεις Επιστολές έχουν σταλεί σε συγκεκριµένα πρόσωπα, στον τοποτηρητή της Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας Γεώργιο Κλαδά, στον Τούρκο κατή και στον αδελφό του Χρύσανθο. Αυτές είναι πιο
προσεγµένες στη γλώσσα, στη µορφή και στο περιεχόµενο, γιατί απευθύνονται σε εγράµµατους και
ανθρώπους που έχουν κάποια θέση στην Εκκλησία ή στην πολιτεία - ο τοποτηρητής της
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Γεώργιος Κλαδάς και ο Τούρκος κατής - ή είναι λόγιοι και συγχρόνως
πολύ αγαπηµένα και σεβαστά πρόσωπα, όπως ο αδελφός του Χρύσανθος. Ανάλογα µε τη θέση του
καθενός απευθύνεται και προσφωνεί χρησιµοποιώντας λέξεις καθαρά λόγιες, µερικές από τις οποίες,
ίσως ήταν άγνωστες στον απλό λαό.
Στον τοποτηρητή της Μητροπόλεως Κεφαλληνίας απευθύνεται µε σεβασµό και τιµή για το
αξίωµά του, αναγνωρίζοντας την εξουσία και τη θέση του. Η προσφώνηση έχει όλους τους τίτλους
«τω αιδεσιµωτάτω και ελλογιµωτάτο κ.κ. Γεωργίω Κλαδά, µεγάλω οικονόµω και αρχιδιδασκάλω
Κεφαλληνίας» «Σοφολογιώτατε, πανοσιώτατε, άγιε µέγα οικονόµε, κύριε Γεώργιε...». Η γλώσσα του
έχει λόγια, ως επί το πλείστον, στοιχεία, «ευρισκόµενος εδώ εις το ευλογνµένον νησίον και
λαµβάνοντας την άδειαν... µοι εφάνη εύλογον και νόµιµον το να αναφέρω εις την πανοσιότητά σου
και ζητώ άδειαν παρά σου», σωστή σύνταξη και έκφραση, χρησιµοποιώντας και τύπους της
αρχαΐζουσας, όπως τη δοτική «µοι», το β΄Αόριστο «εφάνη», τον υπερθετικό του επιθέτου ελλόγιµος,
«ελλογιµωτάτω». Αυτό φανερώνει τη βαθιά γνώση του θαυµάσιου ελληνικού λόγου, που είχε ο
Πατροκοσµάς. Καλή δηµοτική γράφει αυτός που έχει και κλασική παιδεία.
Η γλώσσα της Επιστολής προς τον Τούρκο κατή είναι πιο απλή, πλησιάζει περισσότερο τη
γλώσσα των ∆ιδαχών και του απλού λαού, γιατί ο Τούρκος κατής γνώριζε την ελληνική γλώσσα της
εποχής του, την απλή που ήταν και γλώσσα των Τούρκων κατακτητών, χωρίς τους αρχαϊσµούς και
τα λόγια στοιχεία των εγγραµµάτων. «Ενδοξώτατε, σοφώτατε και πολύχρονεµένε αφέντη κατή, σε
ασπάζοµαι και παρακαλώ τον άγιον Θεόν δια την σωµατικήν και ψυχικήν σου υγείαν και ευτυχίαν»,
γράφει προσφωνώντας τον Τούρκο ιεροδικαστή. ∆ε χρησιµοποιεί το λόγιο τύπο «µοι εφάνη
εύλογον», αλλά τον πιο απλό «µου εφάνη εύλογον».
Η Επιστολή προς τον αδελφό του Χρύσανθο έχει πιο πολλά λόγια στοιχεία, αφού απευθύνεται σε
λόγιο και διδάσκαλο, χωρίς να χάνεται ο ζεστός και φιλικός τόνος του αδελφού προς τον αδελφό.
Γράφει σε δικό του άνθρωπο και γι’ αυτό λείπουν οι ψυχρές προσφωνήσεις. Η Επιστολή διακρίνεται
για τη ζεστασιά και οικειότητα, όπως και για τον εξοµολογητικό και απολογητικό της τόνο.
Αφθονούν τα λόγια στοιχεία «αγαπητέ µοι αδελφέ», «προσκυνώ σε», «λέγω σοι», οι δοτικές «χάριτι
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θεία», «τω λέγοντι», «µοι», «σοι», τα αρχαϊκά ρήµατα και οι καταλήξεις «οίδε», «περι- ήλθον»,
«εποίησα», «προσκυνούσι», «αγαπώσι», «υγίαινε», η χρήση της Υποτακτικής, «να δοξάσης», «αν ο
Θεός θέλει», οι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας «εµέ, µοι, σε, σοι», της κτητικής «σος», οι
αντωνυµίες και τα επιρρήµατα «τινων», «οπωσούν», η σύνταξη των προθέσεων «κατ’ εµέ», «περί
εµέ», «διά τινων», «κατά το παρόν», οι µετοχές «ασπαζόµενος», «συνεργούντος», «βεβαιούντος»,
«επακολουθησάντων», «τω λέγοντι», και η γενική απόλυτος «του Κυρίου συνεργούντος».
Πιο κοντά στη γλώσσα που µιλούσε ο Άγιος µας φέρνουν τα κείµενα των ∆ιδαχών, που έχουν
διασωθεί. Ο Μενούνος ξεχωρίζει τα κείµενα των εκδόσεων σε δύο κατηγορίες, σε εκείνα που έχουν
εκδοθεί µέσα στον 19ο αιώνα και εµφανίζουν µια µορφή γλώσσας, που αποκλίνει προς τη λόγια, και
στις εκδόσεις και τα χειρόγραφα του 20ου αιώνα - πάντα µε εξαιρέσεις - που παρουσιάζουν µια
λαϊκότερη µορφή. Πολλές φορές όµως στην ίδια ∆ιδαχή µπορεί να συναντήσουµε έναν τύπο της
καθαρεύουσας και πιο κάτω τον ίδιο τύπο στη δηµοτική. Ή στις ∆ιδαχές του 19ου αιώνα βρίσκουµε
τύπους αρχαϊκούς, άρα αταίριαστους στο λαϊκό διδάχο, ή πάλι κάποιες λέξεις της οµιλουµένης,
όπως «σκύλοι, γάιδαροι, γουρούνια», να αντικαθίστανται µε τη λέξη «ζώα» και να παραλείπεται η
πρόταση «γένεια έχουν και τα κατσίκια», αντιποιητικά στοιχεία, που έχουν όµως τη θέση τους και
την αξία τους. Οι διαφορετικές λέξεις και ονοµασίες, που υπάρχουν στην ίδια ή διαφορετική ∆ιδαχή
του Αγίου φανερώνουν την επέµβαση των εκδοτών, οι οποίοι αλλοίωναν τη γλώσσα των
χειρογράφων, που πρέπει να ήταν πιο κοντά στη γλώσσα του Πατροκοσµά, διορθώνοντας κάποιες
λέξεις ή φράσεις1 προς τον αρχαϊκότερο τύπο, ή παραλεί___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ό.π. σελ. 78 - 79.

ποντας άλλες.
Τον Πατροκοσµά ενδιαφέρει να κατανοεί ο λαός τα λόγια του και δεν στέκεται στο αν κάποιες
λέξεις δεν ηχούν καλά στο ακουστικό αισθητήριο ή δεν θα έπρεπε να τις λέγει ως κληρικός. Πολύ
εύκολα και συχνά χρησιµοποιεί λέξεις, όπως γουρούνια, ζώα, κατσίκια, αποκαλώντας έτσι τους
ανθρώπους, ή εκφράσεις, «γένεια έχουν και τα κατσίκαι», µιλώντας για τα γένια των ανδρών.
Θέλοντας να αποµακρύνει τους χριστιανούς από τους Εβραίους και τα «αλιβερίσια» τους,
χρησιµοποιεί, ανάρµοστες θα έλεγε κάποιος εκφράσεις, οι οποίες όµως αποδίδουν την
πραγµατικότητα: «Σφάζει ο Εβραίος ένα πρόβατον και το µισό το εµπροσθινόν το κρατεί δια λόγου
του και το πισινό το µουντζώνει και το πωλεί εις τους χριστιανούς δια να τους µαγαρήση. Και αν
σου δώσει ο Εβραίος κρασί ή ρακί είνε αδύνατον να µη το µαγαρίση πρώτον, και αν δεν προφθάση
να κατουρίση µέσα, θα πτύση. Όταν αποθάνη κανένας Εβραίος τον βάζουν µέσα εις ένα σκαφίδι
µεγάλο και τον πλένουν µε ρακί, και του βγάνουν όλην του την βρώµαν, και εκείνο το ρακί το
φτιάνουν µε µυριστικά και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς ευθηνότερον δια να τους
µαγαρίσουν. Πωλούν ψάρια εις την πόλιν οι Εβραίοι, ανοίγουν το στόµα του οψαρίου και
κατουρούν µέσα και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς»1.
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Ας µείνουµε λίγο στην αξία και τη σηµασία της λέξεως. «Κάθε λέξη σε κάθε γλώσσα είναι
προϊόν ιστορικής διεργασίας, είναι πολιτισµικό µόρφωµα. Κάθε βαθύτερη κατανόηση και
αξιοποίηση των εκφραστικών δυνατοτήτων µιας γλώσσας προϋποθέτει τη διαλεκτική επαφή µας µε
την ιστορική εξέλιξη και παρουσία αυτής της γλώσσας»2;. Ο Πλάτων στον ‘‘Κρατύλο’’ αναφέρει ότι
τα ονόµατα δεν είναι αυθαίρετη κατά σύµβαση ονοµατοθεσία, αλλ’ αντιστοιχεί κατά φύση προς τα
πράγµατα, «...φύσει τα ονόµατα είναι τοις πράγµασιν»3, και σε άλλο σηµείο ότι τα ονόµατα
εκφράζουν και ερµηνεύουν την αληθινή ουσία των πραγµάτων, «ονόµατος ορθότης εστίν αύτη, ήτις
ενδείξεται οίον εστί το πράγµα»4, και, ότι το όνοµα, όπως το ζωγράφισµα, είναι αποµίµηση του
πράγµατος, «έστι __________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος ∆΄, σελ. 63 - 64.
2. Γ. Μπαµινιώτης, Η Γλώσσα ως αξία. Το παράδειγµα της Ελληνικής, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σελ. κδ΄.
3. Πλάτων, Κρατύλος, (390c ) Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια Ηλίας Λάγιος, Αρχαίοι Έλληνες
Συγγραφείς, εκδ. οίκος Ι. Ζαχαροπούλου, Αθήναι 1956, σελ. 40.
4. Πλάτων, Κρατύλος, (428e ), ό. π. σελ. 163.

δε και το όνοµα µίµηµα ώσπερ το ζωγράφηµα»1. Η γένεση της γλώσσας και η ονοµασία των
πραγµάτων είναι για τον Πλάτωνα ένα από τα µεγάλα έργα του ανθρώπου. ∆όθηκε η γλώσσα από
τους θεούς στον άνθρωπο για να µπορεί αυτός, όπως λέει στον ‘‘Τίµαιο’’ (47c), να εκφράζει την
εσωτερική κίνηση του πνεύµατός του και να της δίνει σταθερή µορφή2. Και στην ‘‘Πολιτεία’’
αποκρούει στον πνευµατικό άνθρωπο «το σπουδάζειν επί τοις ονόµασι»3, δηλαδή την προσκόλληση
σε λέξεις, όταν πρόκειται για σπουδαία πράγµατα. Κάθε λέξη στη γλώσσα δεν είναι απλώς ένα
σύµβολο, ένα γλωσσικό σηµείο, «είναι µια πνευµατική κατάκτηση, µια εσωτερική σύλληψη στον
κόσµο του νου του ανθρώπου. «Το γλωσσικό σηµείο δεν ενώνει ένα πράγµα κι ένα όνοµα, αλλά µια
έννοια και µια ακουστική εικόνα», θα πει ο Saussure. Μια πνευµατική οντότητα, που συνδέει
αδιαίρετα ένα ‘‘σηµαινόµενο’’ (signifie) και ένα ‘‘σηµαίνον’’ (signifiant)»4. Το ενδιαφέρον όλων για
τη λέξη δεν είναι τυχαίο. Ο Πατροκοσµάς κάνει πολύ καλή χρήση της ‘‘λέξεως’’, της δίνει την
αρµόζουσα θέση µέσα στο λόγο του και δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει λέξεις και εκφράσεις που
θα αποδώσουν ακριβώς αυτό που θέλει.
Ας δούµε µε προσοχή τη γλώσσα των ∆ιδαχών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Στις
∆ιδαχές κυριαρχεί η απλή του λαού γλώσσα, µε λέξεις και φράσεις γνώριµες και οικείες στο κοινό
που τον παρακολουθεί, σε όλα τα µέρη της ελληνικής επικράτειας, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία,
στα Επτάνησα και στα ‘‘∆ουκάνησα’’, στη Ρούµελη και στη Θεσσαλία. Η γλώσσα τους είναι η
ρέουσα προφορική της εποχής, γλώσσα ζωντανή, που µπορεί να θεωρηθεί η εθνική, της εποχής του,
γλώσσα, αφού σ’ αυτή ενώνονται όλα τα ιδιώµατα. Είναι η ζωντανή λαλιά του λαού, που τον
βοηθάει και τον οδηγεί, που βγαίνει από τη ζωή του και συγχρόνως την εκφράζει.
Η γλώσσα του Πατροκοσµά στις ∆ιδαχές έχει τα χαρακτηριστικά του φυσικού λόγου5 µε την
άνετη, αβίαστη, απρόσκοπη οµιλία του, η οποία δηµιουργεί αίσθηµα ευεξίας και ευχαρίστησης
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στους ακροατές του. Η πηγαία και γνήσια γλώσσα του δίνει αµεσότητα και αυθεντικότητα στο λόγο
του, παραστατικότητα και κάποιες φορές ίσως µονοτονία, όταν ___________________
1. Πλάτων, Κρατύλος, (430e ), ό. π. σελ. 165.
2. Πλάτων, Φαίδρος, Εισαγωγή, Αρχαίο & νέο κείµενο µε σχόλια Ι. Θεοδωρακόπουλος, ό. π. σελ. 168.
3. Πλάτων, Πολιτεία, (533d ), ο. π. σελ. 328.
4. Γ. Μπαµινιώτης, Η Γλώσσα ως αξία. Το παράδειγµα της Ελληνικής, ό. π. σελ. κβ΄.
5. Μ. Σετάτος, Ο φυσικός λόγος στην κοινή νεοελληνική, περ. ‘‘Φιλόλογος’’, 1995, τόµ. ΙΘ΄, τεύχ. 79, σελ. 4
- 5.

επαναλαµβάνει ίδιες λέξεις ή φράσεις. Η γλώσσα του είναι ανεπιτήδευτη, χωρίς εκζήτηση και
καλλωπισµούς και άλλοτε απλή και φυσική µε επιφωνήµατα και αναφωνήσεις, «Αχ, κακό κεφάλι
οπού

είχαµεν»,

«αχ, Θεέ µου, αξίωσόν µε να σε απολαύσω», «ω! του θαύµατος», «φευ,

αλλοίµονον, αδελφοί µου», «αχ! αλλοίµονον», πραγµατολογικά στοιχεία, µόρια και επιρρήµατα
«αµέ», «δα», «αµή», «οµπρός», «άµποτε», διασαφηνιστικές φράσεις ή λέξεις, «άκου, παιδί µου»,
«λοιπόν, αδελφοί µου», «ένα πράγµα
θε να σας φανερώσω, χριστιανοί µου», «ακούετε, αδελφοί µου;», «άκουσε», «ήτοι», αναµείξεις
γλωσσικών µορφών, αφού ο ίδιος χρησιµοποιεί και «µάτια» και «οµµάτια», «σπίτι» και «οσπίτι»,
«ψάρια» και «οψάρια», «φίδι» και «οφίδιον», «τηράζω» και «κοιτάζω», «κλαίει» και «κλαίγει»,
«πληρωµή» και «πλερωµή», «περιµένει» και «ακαρτερεί», «περνούµεν» και «απερνούµεν», «δια ετούτον» και «δια εδαύτονε», «να σας χαρίσω» και «να
σας φιλεύσω».
Η παραστατικότητα έχει θετικά αποτελέσµατα στη γλωσσική επικοινωνία του Πατροκοσµά,
γίνεται άµεσα αισθητή και εκτιµάται ιδιαίτερα. Χαρακτηριστικά της είναι η προσωδία και ο
επιτονισµός, δηλαδή η αυξοµειούµενη κύµανση της φωνής, που δείχνει κάθε φορά τη στάση του
οµιλητή απέναντι στον ακροατή, αλλά και στο λόγο του, και δηλώνει έκπληξη, απορία, θαυµασµό,
επιδοκιµασία ή αποδοκιµασία. Επίσης το λόγο του Πατροκοσµά χαρακτηρίζουν η έµφαση, τα
συναισθήµατα, η ευκρινής προφορά, ενώ αφθονούν και οι ελλείψεις όρων της προτάσεως ή οι
αποσιωπήσεις, και οι παρεµβολές παραθεµάτων και ρητών, όπως, «ο συ µισείς ετέρω µη ποιήσης»,
οπού θέλει να ειπή: εκείνο που εσύ µισάς και δεν θέλεις να σου το κάµη άλλος, και µήτε εσύ να το
κάµης εις άλλον...»1.
Χαρακτηριστικό του φυσικού λόγου είναι οι προτιµήσεις γλωσσικών στοιχείων ανάλογα µε το
ακροατήριο και τις παιδευτικές του γνώσεις, την εργασία και τις γενικότερες ασχολίες των
ακροατών του, την ιδιοσυγκρασία και τις περιστάσεις, το ήθος, τη διάθεση, την ικανότητα
προσαρµογής, το ενδιαφέρον, το βιοτικό επίπεδο. Αυτά όλα τα γνώριζε ο Άγιος Κοσµάς και γι’ αυτό
συµµορφωνόταν µε το ακροατήριό του. Παρατηρούµε, λοιπόν, στις ∆ιδαχές διαφορετικές
γλωσσικές µορφές, που προτιµούσε ο Άγιος για να επικοινωνήσει καλύτερα µε τους ακροατές του,
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αφού οπωσδήποτε υπήρχε διαφορετικό µορφωτικό και βιοτικό επίπεδο στις πόλεις από τα χωριά και
τις απρόσιτες ορεινές περιοχές που µιλούσε. Η επιλογή κατάλληλων λέξεων επιδρά κατά τρόπο
θαυµαστό και καταγοητεύει το ακροατήριο. Οι λέξεις δίνουν στο λόγο µέγεθος και συνάµα κάλλος,
αρχαϊκή απλότητα, ___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Α2, ό. π. σελ. 173.

βάρος, ισχύ, δύναµη επιβολής και ένα είδος στιλπνότητας, όπως αυτή που ανθίζει πάνω στα ωραία
αγάλµατα, θα γράψει ο Λογγίνος. «Μέγεθος άµα κάλλος, ευπίνειαν, βάρος, ισχύν, κράτος, έτι δε
γάνωσίν τινα, τοις λόγοις ώσπερ αγάλµασι καλλίστοις δι’ αυτής επανθείν παρασκευάζουσα»1. Και ο
Πλάτων στον ‘‘Κρατύλο’’ θα συµπληρώσει ότι υπάρχει από τη φύση για κάθε πράγµα ορθότητα του
ονόµατος, δηλ. οι λέξεις έχουν µέσα τους φυσική ορθότητα. «Ονόµατος ορθότητα εκάστω των
όντων φύσει πεφυκυία»2. Βάση του διαλόγου αποτελεί η γλώσσα µε τις λέξεις3. Η σωστή επιλογή
των κατάλληλων, σε κάθε περίπτωση, λέξεων από τον Πατροκοσµά, κάνει το λόγο του ζεστό και
ανθρώπινο, µε φυσικό επακόλουθο τη βαθιά απήχηση της ∆ιδαχής του στις καρδιές των ακροατών
του.
Ο Πατροκοσµάς επίσης, χρησιµοποιεί λόγιες εκφράσεις και λέξεις από τη Γραφή και την
εκκλησιαστική ορολογία, από τους Αρχαίους συγγραφείς και τη λόγια παράδοση. Τα χωρία της
Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης, όπως είναι φυσικό, σε κάθε ιεραπόστολο και κήρυκα
του Ευαγγελίου, αφθονούν: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και πάντα τα εν
αυτοίς»4, «ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού. Και εν τω σπείρειν αυτόν ο µεν
έπεσεν παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτόν...»5 και
συνεχίζει την Παραβολή του Σπορέως. «Ώσπερ δε αι ηµέραι του Νώε ούτως έσται και η παρουσία
του Υιού του ανθρώπου», αναφέρει σε άλλη ∆ιδαχή, ή «εν τω Άδη ουκ έστι µετάνοια»6, «εις ην δ’
αν πόλιν εισέλθετε λέγετε ειρήνη τη πόλει ταύτη»7, «ερευνάτε τας Γραφάς ότι εν αυταίς ευρήσετε
ζωήν αιώνιον»8.
Για να περάσει ευκολότερα στο λαό τις αλήθειες της Πίστεως ο Άγιος των σκλάβων, εκλαϊκεύει
εκκλησιαστικούς όρους, φράσεις και ιδίως τα µεγάλα δόγµατα του Χριστιανισµού, όπως, όταν θέλει
να κάνει όσο µπορεί πιο κατανοητό για τον ανθρώπινο νου το δόγµα της Αγίας Τριάδος και της
Θείας Ενσαρκώσεως του Κυρίου: «Χωρίς την πέτραν,
___________________
1. ∆. Λογγίνος, Περί Ύψους, (30, 1), ό. π. σελ. 138.
2. Πλάτων, Κρατύλος, (383a), ό. π. σελ. 20.
3. «Ου γαρ φύσει εκάστω πεφυκέναι όνοµα ουδέν ουδενί, αλλά νόµω και έθει των µεθιστάντων τε και
καλούντων». Πλάτων, Κρατύλος, (384d), ό. π. σελ. 24.
4. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Β2, ό.π. σελ. 209.
5. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή ∆, ό.π. σελ. 248.
6. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές (και βιογραφία), ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 269.

299
7. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Α1, ό.π. σελ. 113.
8. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές(και βιογραφία), ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 263.

το τσακουµάκι και την ίσκαν, φωτιά δεν πιάνει. Καθώς δεν ηµπορούν να λείψουν τα τρία οµού, έτσι
και η Αγία Τριάς τρία είνε και ένα. Ή καθώς το νερόν είνε ένα, το χαλάζι και το χιόνι, τρία µιας
φύσεως και τα τρία. Η ψυχή είνε µία, ένα πρόσωπον γεννά τον λόγον. Είνε και η πνοή. Είνε της
ψυχής και όχι του σώµατος. Η µεν ψυχή είνε εις τύπον του Πατρός, ο δε λόγος της ψυχής είνε εις
τύπον του Υιού και Λόγου του θεού, η δε πνοή της ψυχής εις τύπον του Παναγίου Πνεύµατος. Η
ψυχή γεννά τον λόγον µε τον νουν, και δεύτερον τον γεννούν τον λόγον τα χείλη. Καθώς ο λόγος
γεννάται από την ψυχήν πρώτον, και δεν φανερώνεται και δεύτερον µε τα χείλη γίνεται φανερός,
ούτως ο Υιός και Λόγος του Θεού, εγεννήθη προ των αιώνων από τον Θεόν και Πατέρα. Αλλά δεν
εφανερώνετο εις τους ανθρώπους, αµή έστεκεν εις τον κόλπον του Πατρός. Έτι και δεύτερον
εγεννήθη εκ των χειλέων των Προφητών και εκ της Πανάγνου Μαρίας της αειπαρθένου και τότε
έγινε φανερός εις όλον τον κόσµον. ∆ευτέρα γέννησις λέγεται εκ της σαρκός όπου εφανερώθη, και
όταν ήτο
εις τον Σταυρόν έπασχεν η ανθρωπότης, η ύλη της σαρκός. Η δε Θεότης έµεινεν απαθής, και καθώς
όταν ο ήλιος φωτίζει το δένδρον και ο δενδροκόπτης κόπτοντας µε το τσεκούριον, το µεν δένδρον
πάσχει κοπτόµενον, αι δε ακτίνες του ηλίου οπού είνε επάνω εις το δένδρον άκοπτες και αβλαβείς
µένουν, ούτω και η Θεότης του Χριστού µας αν και εις τον καιρόν του πάθους ήτο ηνωµένη µε την
σάρκαν και δεν εχωρίσθη από αυτήν, καθώς και ο ήλιος από το δένδρον και δεν έπαθε, ούτω και η
ανθρωπότης έπαθε ως το δένδρον, η δε Θεότης έµεινεν αβλαβής ως ο ήλιος!»1.
Χρησιµοποιεί εκκλησιαστικούς όρους, «στασίδι», «αναλόγι», «νάρθηκας», «καθολικόν», λέξεις
και φράσεις, που είναι γνωστές από τα εκκλησιαστικά κείµενα, όπως «της ∆εσποίνης», «πάσης
νοητής και αισθητής κτίσεως», «ουρανόθεν την χάριν του», «εσαρκώθη», «τα έργα των χειρών σας»,
«γλυκύτατος», «καθ’ εκάστην ηµέραν», «δια να µας εκβάλη από τας χείρας του ∆ιαβόλου»,
«ενεφύσησε», «µωρίαν και δειλίαν», «πρόσπεσον εις τους πόδας του» «ωσάν τα άστρα του ουρανού
και ωσάν την άµµον της θαλάσσης άνδρες και γυναίκες αρνήθηκαν τον κόσµον...», «δια να µας
ελευθερώση από τας µυσαράς χείρας του ∆ιαβόλου και να µας κάµη υιούς και κληρονόµους της
βασιλείας του». Αφθονούν οι λόγιες λέξεις και φράσεις, «πρέπον και εύλογον», «ηύρηκα»,
«δύνασθε», «ηξεύρω» «η γήϊνος, η µαταία», «το κατά δύναµιν».
___________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Παραδείγµατα διάφορα, σελ.
82 - 83.

Ο Πατροκοσµάς κάνει αυτό, που υποστήριξε αργότερα ο Ψυχάρης. Αν η δηµοτική του γλώσσα
δεν έχει µια λέξη που του χρειάζεται, παίρνει τη λέξη από την αρχαία και προσπαθεί να την ταιριάξει
µε τη γραµµατική του λαού. «Έτσι έκαµαν όλα τα έθνη του κόσµου. Έτσι κάνουµε κι εµείς»1. Κάνει
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χρήση των ρηµατικών καταλήξεων της αρχαΐζουσας, όπως -ωσι, -ωµεν, -ουσι, -σθη, -θεν, -σθε, οµεν, -οντο, «αγαπώσι», «χύσωµεν», «ευλογούσι», «ευσπλαχνίσθη», «χαίρεσθε», «αµαρτάνοµεν»,
«εκαίοντο», «ο Θεός συγχωρήσαι και ελεήσαι αυτούς». Σε κάποιες περιπτώσεις διατηρεί το τελικό ν
στην Αιτιατική του Ενικού, «την χώραν», «την θερµήν πίστιν», «την χάριν», «τον λόγον», «τον κόσµον», «τον Πατριάρχην», στα ουδέτερα σε -ον, «το καλόν», «το ζώον», στο πρώτο πληθυντικό
πρόσωπο σε -οµεν, «πηγαίνοµεν», «αµαρτάνοµεν», στην Υποτακτική σε -ωµεν, «να νηστεύωµεν»,
«όταν αποθάνωµεν», «να κλαίωµεν». Άλλες φορές διατηρεί τα συµφωνικά συµπλέγµατα κτ, χθ, φθ,
«νύκτα», «εχθές», «φθόνος» και τη µετακίνηση του τόνου στα επίθετα, «σοφωτάτη», «κατωτέρα». Και
άλλοτε κάνει χρήση της γενικής του πληθυντικού των εγκλιτικών των, «µε την ζωήν των», «µε το
αίµα των» αντί τους, που συνηθίζει, «την Κυριακήν τους», «το καλό τους».
Ως προς την µορφολογία, χρησιµοποιεί συχνά τις προθέσεις: «Eις την στράταν», «εις
την καλήν γην», «από τον ουρανόν», «δια να µας εκβάλη», «από τόπον εις τόπον», τα επιρρήµατα σε
-ως, «καλώς», «ούτως», -θεν, «ουρανόθεν», «όθεν», «πόθεν», «εδώθεν», «εκείθεν». Πολύ
συνηθισµένες στο λόγο του είναι οι αντωνυµίες της αρχαΐζουσας και καθαρεύουσας «ηµείς»,
«ποίος», «ούτος», «ολίγην», «όστις», «τινάς», «έκαστος». Άλλο χαρακτηριστικό της λόγιας γλώσσας
του Αγίου είναι οι ρηµατικοί τύποι και καταλήξεις.
Πολύ συχνά χρησιµοποιεί τα συνηρηµένα ρήµατα, «συγχωρώµεν», «καταράται», «γεννώσι»,
«κατηγορώµεν», «ωφεληθώµεν», «προσκυνήται», τον παθητικό παρατατικό,τις ρηµατικές καταλήξεις
-όµεθα, -θην, -θης, «καιόµεθα», «εδάρθη», «εκατηράσθη», «ευρέθην», ρήµατα εις -µι, «ιστάµεθα»,
«ανέστη», τις κλιτές µετοχές, «βλέπων», κατηγορών», «εξελθών», «κατηραµένον» και την
Υποτακτική «να υπάγη», «να χαρή», «να ευφρανώµεθα» και Ευκτική, «µη γένοιτο», «συγχωρήσοι και
ελεήσοι».
Ουσιαστικά και επίθετα της λόγιας υπάρχουν άφθονα στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά, όπως και
λέξεις της δηµοτικής µε καταλήξεις της λογίας. «Πατήρ», «µήτηρ», «ώτα», «ακροαταί», «όστις είναι
φιλοµαθής», «άπρεπον «όφιν», «συκήν», «παιδίον», «γυνή», «σκότος», «άκανθαι», «τον επίλοιπον»,
«το βρώµιον», «τους τρισαθλίους». ∆ιατηρεί ___________________
1. Νικόλαος Π. Ανδριώτης, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης,
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσ/νίκη 1992, σελ. 153.

πολλές φορές την κατάληξη -αι αντί -ες, την Αιτιατική τας αντί τις, «να τας ρίψετε», «εδώ, πως τας
έχετε τας γυναίκας;», τις καταλήξεις της Αιτιατικής -ας αντί -ες «από αυτάς», «τας ψυχάς», τον
πληθυντικό του θηλυκού άρθρου αι, αντί οι, «αι γυναίκες», «αι αµαρτίαι», τα τριτόκλιτα επίθετα σε -ις
σε όλες τις πτώσεις «συγχώρησιν», «της πίστεως», «αι πίστεις» και την Κλιτική των ονοµάτων
«ποιητά µου», «ανέγνωστε άνθρωπε».
Στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά βλέπουµε συχνά την τάση που έχει να απλοποιεί κάποιες λόγιες
λέξεις και εκφράσεις, για να γίνει καλύτερα αντιληπτός από τους ακροατές του. Αντί του είσθε,
προτιµάει το «είστενε», από το κοιτάζω φτιάχνει το «τηράζω», αντί του εξέτασα το «εξέταξα», από
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το εδώ επάνω, προτιµάει το «επανά», από το απ’ εδώ... έως, το «εδώθενε», από το αυτόν εδώ, το
«εδαύτονε», από το µόνον φτιάχνει το «µόνονε», αντί του ξοδεύσοµε το «εξοδιάζωµεν», αντί του
ξαναδώσει το «µαταδώσει», αντί του µαζί µε εκείνα το «µετ’ εκείνα», αντί του αυτού εδώ το
«ετουνού». Χρησιµοποιεί το µόριο «ναν» αντί του να, το «θε ναν το φάνε», αντί του θα το φάνε.
Οι πιο πολλές όµως λέξεις στο λεξιλόγιο του Αγίου είναι από την καθηµερινή ζωή των
ακροατών του στο σπίτι, στο χωράφι, στην εκκλησία, στις διάφορες εκδηλώσεις, στην αγροτική και
ποιµενική ζωή, στη ζωή του χωριού και του βουνού. Ο Πατροκοσµάς εφάρµοζε πολύ καλά την
Πλατωνική θεωρία για το ισοζύγιασµα λέξης - πράγµατος, που αναφέρει ο µεγάλος φιλόσοφος στον
‘‘Κρατύλο’’. Οι όροι ενός ονόµατος για να είναι σωστοί, πρέπει το όνοµα να έχει και τα κατάλληλα
γράµµατα, κι αυτά να µοιάζουν µε τα πράγµατα. Το όνοµα είναι έκφραση του πράγµατος, άρα όµοιο
προς εκείνο που εκφράζει.
Όποιος γνωρίζει τα ονόµατα, γνωρίζει και τα πράγµατα1, λέει ο Κρατύλος. Το λέγειν (να µιλάµε)
είναι µια από τις πράξεις και το ονοµάζειν (να λέµε το όνοµα) είναι και αυτό µια ενέργεια (πράξις)
που αναφέρεται στα πράγµατα. Εποµένως η πράξη του ονοµάζειν γίνεται σύµφωνα µε τη σταθερή
βάση των πραγµάτων και έχει για σκοπό να κατασκευάζει τα ονόµατα, µε τα οποία µπορούµε να
διακρίνουµε την ουσία των πραγµάτων. Το όνοµα είναι όργανο διδακτικό που χρησιµεύει για να
διακρίνουµε τα πράγµατα2.
Ο Άγιος χρησιµοποιούσε λέξεις που οι ραγιάδες καταλάβαιναν απόλυτα, γιατί ήταν η
___________________
1. «Ος αν τα ονόµατα επίστηται, επίστασθαι και τα πράγµατα» Πλάτων, Κρατύλος, (433c - 435d), ό. π. σελ.
166.
2. «Και το ονοµάζειν πράξις (τις) εστιν, είπερ και το λέγειν πράξις τις ην περί τα πράγµατα», (387c), και
«Όνοµα διδασκαλικόν τί εστιν όργανον και διακριτικόν της ουσίας» (388c), Πλάτων, Κρατύλος, ό. π. σελ.
32, 34.

γλώσσα τους, η δική τους ζωντανή, οµιλούµενη γλώσσα. Η γλώσσα που χρησιµοποιούσαν οι απλοί
ορεσίβιοι ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της καθηµερινής τους ζωής και αντλούσαν τις λέξεις από
τα ίδια τα πράγµατα, δίνοντας την ονοµασία, που ανταποκρινόταν περισσότερο, κατά την
Πλατωνική θεωρία1.
Ο Πατροκοσµάς χρησιµοποιεί το λεξιλόγιο των απλών ανθρώπων, λέξεις που δεν ακούγονται
σήµερα και µερικές απ’ αυτές είναι τελείως άγνωστες. Λέξεις συνηθισµένες από την καθηµερινή
ζωή στις ∆ιδαχές είναι τα ουσιαστικά: Ποδάρια, χερούλια, ραβδί, κρασί, ψωµί, κεφάλι, σιτάρι,
σπαρτά, προζύµι, τσακουµάκι, χιόνι, αυγή, χασάπηδες, αµάχη, κασέλα, προκοπή,

ντουφέκι,

πραγµατευτής, δουλειά, σπαθί, τούµπανα, µοσχάρι, βώδι, σακκούλα, αφορεσµός, ακάνθας και
τριβόλους. Τα συνηθισµένα επίθετα που χρησιµοποιεί είναι: Κάλπικος, αληθινός, γνωστικός,
άκαρπος, άφαντος, άψυχος, δίκαιος, αµαρτωλός, κουτσός, αχαµνός, πανάγαθος, ακατάληπτος,
ανετοιµασµένους. Τα ρήµατα δίνουν ζωντάνια στο λόγο του, τον χρωµατίζουν και του δίνουν
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κίνηση: Μαγαρίζει, κουφίζει, απιθώνουν, µαζώνει, στολίζω, πικραίνω, µαλακωθεί, συγχωρά,
εγκρέµνισε, ταράζει, δαιµονίζονται, αφορίζω, στοχαζώµεθα, εξετάξετε, φτουρούµεν, απερνούµεν,
αυγατίζει, ολιγοστεύει, επαρέβη, έπαρέ το, αρέγει, τσακίζετε, βουλώνει, σκοτίζουν, κατουράει,
κρούγεται, µεθούσι, καταρίζωνται, αντιδωρίζουν, ευαγγελίζουν, ωψώνουν, βάνουσι, αδέχονται,
πισσώνει, και πολύ συχνά προτιµάει τα παθητικά ρήµα- τα µε την κατάληξη -σθεν, χαιρώµεσθεν,
καιώµεσθεν, εντρεπώµεσθεν, πραγµατευώµεσθεν, εργαζώµεσθεν. Συχνά χρησιµοποιεί και τα
επιρρήµατα: Ανίσως, άµποτε, αποκάτου, αλλέως, απάνου, εξάφνως, έτσι και έτζι, εχθές και εψές,
µάλιστα, µέσαθε, µοναχά, οπού, ολόγυρα, παρέκει, πούθενε, πρωτύτερα, πότε, τάχα, τώρα.
Το λεκτικό του Πατροκοσµά έχει αρκετές λέξεις από την αγροτική και ποιµενική ζωή, που
ήταν οι κύριες ασχολίες των ακροατών του. Έτσι τον άκουγαν να χρησιµοποιεί τις λέξεις και
εκφράσεις όπως, σπαρτά, σωρός, αχούρι, βουνόν, γεωργηµένον φυτόν, θρεµµένο ωσάν το
γουρουνόπουλο, ξεραίνονται τα κλαριά, δροσερά κλωνάρια, µήλα ξυνά, κουδουνόπουλα, χωράφιον,
ξύλο, λιανά - λιανά κοµµάτια, γουρούνι, στρώσις, µόσχα, πέτρα, τσακουµάκι, ίσκα, τζεκούρι,
χωράφι, χαντζάρι, ασηµοχάτζαρο.
Χαρακτηριστικό της γλώσσας των ∆ιδαχών του Πατροκοσµά είναι οι σπάνιες και
αχρησιµοποίητες, σήµερα, Ελληνικές λέξεις, όπως αβγατίζω, αχαµνά, αµπόδεµα, ίσκα, λαγαρίζω,
σκούµπουρα, χριαλίδια. Λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούσε ο απλός ___________________
1. «...ότι ουκ εξ ονοµάτων, αλλά πολύ µάλλον αυτά εξ αυτών και µαθητέον και ζητητέον ή εκ των
ονοµάτων», Πλάτων, Κρατύλος, (439b), ό. π. σελ. 178.

λαός και τις κατανοούσε καλύτερα, όπως παστρικά, ανίσως και σου δώσω κοµµάτι και εσένα, αµή,
άµποτε, µήνα, ο Θεός χρειάζεται στρώµα δια να καθίση, ο πονηρός ∆ιάβολος και µας πικραίνει και
µας φαρµακεύει, η έχθρα είναι φαρµάκι του ∆ιαβόλου, το ζύγι ντρέπεται τον αυθέντην του,
εξανακοκκίνησε κοµµάτι, το γουρουνόπουλο της υπερηφανείας, βαρήτε τούµπανα, βρωµισµένη
κοιλία.
Το λεξιλόγιο της Ελληνικής, που χρησιµοποιούσε ο Πατροκοσµάς, αποτελεί αψευδή µάρτυρα
της αδιάκοπης συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του ενιαίου χαρακτήρα της. Λέξεις όπως,
αγαπώ, άγγελος, άγνωστος, αγορά, άγριος, αδελφός, αθάνατος, αέρας, αιώνας, ακούω, ακτίνα, αλάτι,
αλέθω, αλείφω, αλήθεια, αλώνι, αµπέλι, ανεβαίνω, αναπαύω, ανατολή, αναφέρω, άνδρας, άνθρωπος,
ανάγω, άξιος, άξονας, απατώ, απάτη, άπιστος, κ.λ.π. είναι γνήσιες οµηρικές λέξεις, που αυτούσιες ή
παραλλαγµένες, µε την ίδια ή και διαφορετική σηµασία, χρησιµοποιούνται από τα χρόνια των
οµηρικών επών µέχρι την εποχή του Πατροκοσµά και µέχρι σήµερα. Οι λέξεις αυτές δεν είναι ούτε
αρχαίες ούτε βυζαντινές ούτε νέες. Είναι λέξεις ελληνικές. Κανείς Έλληνας ή ξένος - µε εξαίρεση
τους ειδικούς της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας - δεν µπορεί να διακρίνει αν µια ελληνική λέξη
είναι αρχαία, βυζαντινή ή νεότερη ή αν χρησιµοποιείται συνεχώς από την αρχαιότητα έως σήµερα1.
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Παραθέτουµε τις πιο συνηθισµένες ελληνικές λαϊκές λέξεις και φράσεις, τις οποίες συναντάµε
στα κείµενα των ∆ιδαχών και Επιστολών του Πατροκοσµά, σπάνιες σήµερα, µε ερµηνεία δική µας ή
από Ερµηνευτικά και Ετυµολογικά Λεξικά2.
-___________________
1. Γ. Μπαµινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ό. π. σελ. 22.
2. Οι λέξεις που έχουµε πάρει από διάφορα Λεξικά, έχουν την αναφορά του Λεξικού που χρησιµοποιήθηκε.
Κάποιες άλλες είναι από την Εκκλησιαστική γλώσσα και ορολογία (Εκκλ. Ορολ.). Οι υπόλοιπες είναι
ερµηνεία δική µας, που έγινε µε βάση το νόηµα των συµφραζοµένων και του κηρύγµατος του
Πατροκοσµά, και σηµειώνονται δίπλα µε το γράµµα (Μ). Τα Λεξικά που χρησιµοποιήσαµε είναι των: α)
Γ. Μπαµπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998, β) Εµ.
Κριαρά, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας, τόµοι Α΄- Ζ΄, Θεσ/νίκη 1968 - 1980,
γ) Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, έκδ. γ΄, Θεσ/νίκη 1983, δ) Ι.
Σταµατάκου, Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, τόµοι Α΄, Β΄, Γ΄, εκδ. Οργανισµός ‘‘Ο Φοίνιξ’’
Ε.Π.Ε. Αθήνα 1971, ε) Τεγόπουλου - Φυτράκη, Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1988, στ) Πρωϊας,
Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, τόµοι 1 και 2, έκδ. γ΄, εκδ. Οίκος Σ. Π. ∆ηµητράκου, Αθήναι ΧΧ,
ζ) Π. Χ. ∆ορµπαράκη, Ετυµολογικό, Ερµηνευτικό Λεξικό της Νεοελληνικής, Σπουδή, Αθήνα 1993.

Ελληνικές λαϊκές σπάνιες και ασυνήθιστες λέξεις.
Αβγατίζω αυξάνοµαι, (µεσν. εβγατίζω από το µεταγενέστερο εβγατός < εκ - βατός), (Λεξικό
Ανδριώτη).
Αγανακτώ, κουράζοµαι, αγωνίζοµαι.
Άγνωστος, ασύνετος, ανόητος, (Μ).
Αγροικώ, βλέπω, (µεσν. γροικώ < αγροικός επίθ. < αγροίκος), (Λεξ. Ανδριώτη).
Αδικοσύνη, αδικία, (Μ).
Ακαµάτης, τεµπέλης, αργός, οκνηρός.
Ακουρµαίνοµαι,
ακροαµάζοµαι

αφουγκράζοµαι, ακροώµαι προσεκτικά, υπακούω. (ακρουµάζοµαι <
<αρχ.

ουσιαστικό

ακρόαµα,

ρήµα

ακούω),

(Λεξ.

Ανδριώτη).

Άλαλα και µπάλαλα, µωρά, ανόητα, (Μ) ( από το µεσν. λωλός < αρχ. ολωλώς, µετοχή του όλλυµαι
), (Λεξ. Ανδριώτη). Στη σελίδα του internet άλαλα και µπάλαλα είναι τα άψυχα µηχανήµατα των
διαφόρων εφευρέσεων, που αντικατέστησαν και ολονέν αντικαθιστούν τα εργατικά χέρια. (Profnteiai toy Agiou Kosma tou aitwlou, page 4).
Αµάχη, έχθρα, µίσος, (αρχ. αµάχη, ίσως µε επίδραση του αντιθέτου αγάπη, (Λεξ. Ανδριώτη).
Αµπόδεµα, µαγικό κατασκεύασµα.
Αµή, αλλά και βεβαίως, αναµφιβόλως (σύνδεσµος εναντιωµατικός, µεσν. αµµή), (Λεξικό Πρωϊας).
Άµποτε και άµποτες, είθε, µακάρι, ο Θεός να δώσει, (επίρρηµα), (Λεξ. Πρωϊας).
Ανάγνωµος, ανόητος, άβουλος, (Μ).
Ανέγνωστος, ανόητος, (Μ).
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Ανετοιµασµένος, ανέτοιµος, (Μ).
Ανάθεµα, µεταγ. ανάθεµα < αρχ. ανά-θη-µα < ανατίθηµι, (Λεξ. Ανδριώτη).
Ανθρωπότης, η ανθρώπινη φύση του Θεανθρώπου, αντίθ. Θεότης, (Εκκλησ. Ορολ.)
Ανίσως, αν τυχόν, συνήθως µε το και, ανίσως και (Υποθετ. Σύνδεσµος, αν+ίσως),
(Λεξ. Πρωϊας).

Αντιδωρίζω, µοιράζω αντίδωρο, (Μ).
Απερνώ, περνώ.
Απετώ, πετώ.
Απεικάζω, εννοώ, αντιλαµβάνοµαι, νοµίζω, (αρχ. απ-εικάζω), (Λεξ. Ανδριώτη).
Απιθώνω, αποθέτω.
Αρβανίτικα, (µεσν. Αρβανίτης, τοπων. Άρβανα < αλβ. Arbena, (Λεξ. Ανδριώτη).
Ασηκωµένος, ο σηκωµένος ψηλά, (Μ).
Άσπρο και άσπρα, παλαιό Τουρκικό νόµισµα µικρής αξίας, χρήµατα, (µεσν. άσπρον, ουδέτερο του
επιθέτου άσπρος < λατιν. asprum < asperum, (Λεξ. Ανδριώτη).
Ατός του, ο ίδιος, µόνος του.
Αφέντης, (µεσν. αφέντης < αφτέντης < αρχ. αυθέντης < αυτό-έντης), (Λεξ. Ανδριώτη), απ΄ όπου
προήλθε η Τουρκική (efendi), (Λεξ. Μπαµινιώτη).
Αχαµνά, άσχηµα στην υγεία, επικίνδυνα, (µεσν. αχαµνός, (α προθετικό) < µεταγ. χαµνός < αρχ.
χαύνος), (Λεξ. Ανδριώτη).
Αχαµνός, ισχνός, αδύνατος.
Βάνω, (µεσν. βάνω < αρχ. βαίνω, µε επίδραση του βάλλω), (Λεξ. Ανδριώτη).
Βαρυκαρδίζω, βαρυθυµώ, στενοχωρώ κάποιον, (Μ).
Βίος και βιός, περιουσία, (αρχ. βίος).
Βουλλώνω, σφραγίζω, βάζω βούλα, σφραγίδα, (µεσν. βουλλ-ώνω < βούλα).
Βρουκόλακας, βρικόλακας, (από το αρχ. βρίκελος, τραγικό προσωπείο), ή από το Σλαβικό vrukolak,
(Λεξ. Ξένων λέξεων Η. Κωνσταντίνου), ενώ κατά τον ∆εινάκη στη Λαογραφία 6,27 από το
βουρδούλα, φούσκα), (Λεξ. Ανδριώτη).
Βρώµιος, αποσυντεθειµένος, βρωµισµένος, δύσοσµος, (Λεξ. Πρωϊας).
Βυζί, (µεσν. βυζί(ν) < µεταγ. βυζ-ίον από το βυζάνω ή από το επίθ. βυζός, φουσκωµένος, (Λεξ.
Ανδριώτη).
Γανώνω, (µεσν. γανώνω < αρχ. γανώ).
Γητεύω, κάνω µάγια, γιατρεύω µε µαγικά µέσα, (µεσν. γητεύω). Κατά τον Μ. Φιλήντα από το
γοητεύω < γογητεύω µε χωρισµό της πρώτης συλλαβής που την πήραν για (ε)γώ. Κατά τον Α.
Τσοπανάκη στο Αφιέρωµα Μ. Τριανταφυλλίδη 425, από το γοητεύω µε µεταγ. ταυτισµό του οη
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προς το οϊ και τροπή του σε ι. Απίθανη η ερµηνεία του Γ. Χατζηδάκι από το γύφτος < γυφτεύω <
γυτεύω στο Αθηνά 36, 210. (Λεξ. Ανδριώτη).
Γήτευµα και γήτεµα και γοήτευµα, ξόρκι, µαγική ενέργεια, (Λεξ. Πρωϊας).
Γουρούνι, (µεσν. γουρούν-ιον, υποκορ. του αρχ. γρώνα (η), (Λεξ. Ανδριώτη).
Γύπτος, γύφτος, (µεσν. Γύφτος από τον πληθυντικό Γύφτοι < Αιγύπτιοι του αρχ. εθνικού Αιγύπτιος,
(Λεξ. Ανδριώτη).

∆αρµός, ξύλο (Μ).
∆αχτυλίδι, (µεσν. δακτυλ-ίδιον, υποκορ. του αρχ. δακτύλιος µε την κατάληξη --ίδιον, (Λεξ.
Ανδριώτη).
∆εκατιά, ο φόρος της δεκάτης, (Μ).
∆ενδροκόπτης, ξυλοκόπος. (Μ)
∆ευτέρι, δεφτέρι, τεφτέρι, σηµειωµατάριο λογαριασµών, (αρχ. διφθέρα < δέφω, δέρµα
κατεργασµένο που χρησιµοποιούσαν σαν γραφικό υλικό, περγαµηνή), (Λεξ. ∆ορµπαράκη), τεφτέρι,
όψιµο µεσν. (Λεξ. Ανδριώτη).
∆ηλητήριο, (λόγιο, αρχ. δηλητήριον, ουδέτερο του επιθέτου δηλητήριος, βλαπτικός, < δηλη-τήρ <
δηλούµαι, βλάπτω. (Λεξ. Ανδριώτη).
∆ιάφορο, τόκος, κέρδος, ωφέλεια, (αρχ. διάφορον, ουδέτερο του επιθέτου διάφορος < δια-φέρω),
(Λεξ. Ανδριώτη).
∆ισκέλι, τράπεζα µε δύο σκέλη, (Λεξ. Πρωϊας), που τοποθετείται το Ευαγγέ-

λιο για να

διαβαστεί από τον ιερέα, (Μ).
∆οσίµατα, οι καταβαλλόµενοι φόροι στους Τούρκους, (Μ), (δόσιµον, ουδέτερο του αρχ. επιθέτου
δόσιµος), (Λεξ. Ανδριώτη).
∆ύστηνος, δυστυχής (Μ).
Ειδεµή, αλλιώς, διαφορετικά, (µεσν. ειδεµή < αρχ. φράση ει δέ µη).
Εµποδεύµατα και µποδέµατα, µάγια, ξόρκια.
Εξαγοράζω, ανταποδίδω (Μ).
Εξοδιάζω, ξοδεύω.
Εξωφόρι, εξωτερικό ένδυµα.
Ερµηνεύω, συµβουλεύω, παροτρύνω (Μ).
Εύκαιρος, καινός, άδειος (Μ).
Εύτακτος, σεµνός, φρόνιµος, ο µη παραβαίνων την τάξη και πειθαρχία. (Λεξ.
Ζερβά, αριστερά.
Ζήτουλας, ζητιάνος (Μ).
Ζυζιάζω, ζυγίζω, (µεσν. λέξη από το ζύγι+ιάζω κατάληξη). (Λεξ. Ανδριώτη).
Ζυµάρι, (µεσν. λέξη ζυµάριν < ζυµάριον υποκοριστικό του αρχ. ζύµη. (Λεξ. Ανδριώτη).

Πρωϊας).
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Ζωνάρι, (µεσν. λέξη ζωνάριον < ζωνάριν < ζουνάριν, υποκορ. του ζώνη. (Λεξ. Ε. Κριαρά).
Ζωοτροφία, η τροφή των ζώων.
Ήγουν, δηλαδή.
Θεωρώ, ενυπάρχω (Μ).
Θενά, θα, (µόριο που σχηµατίζει το Μέλλοντα, από τη φράση θέλω να), (Λεξ. Ανδριώτη).
Ίσκα και ύσκα και ήσκα,

είδος µύκητα, του οποίου τεµάχια που έχουν ξεραθεί

χρησιµοποιούνται για το άναµµα στο τσακµάκι. (λατιν. esca, µεσν. ήσκα), (Λεξ. Πρωϊας).
Κάθε άλλο, πάντοτε, συνεχώς, στο εξής, (Μ).
Κάκητα, θυµός, οργή, (Μ).
Κακίζω, µαλώνω.
Κακωσύνη, κακία, ελάττωµα, (Μ).
Καµώνοµαι,

κάνω

πως,

προσποιούµαι,

χριστιανικά

καµώµατα,

πράξεις

χριστια-

νικές, (Μ).
Κανονίζω,

επιβάλλω επιτίµιο σε αµάρτηµα, (Μ). Κανόνας,

ποινή, που επιβάλλει ο

πνευµατικός στον εξοµολογούµενο, (Εκκλησ. Ορολ.) από τη συγκοπή του νοµο-κάνονας.
Καταντώ, καταλήγω σε κάποια κατάσταση ιδίως δυσάρεστη, ξεπέφτω,

(αρχ. κατ-αντώ), το

ουσιαστικό κατάντηµα, (Λεξ. Ανδριώτη).
Καταρίζοµαι, καταριέµαι, (Μ).
Κατράµι, πίσσα.
Καυκί, καβούκι.
Κίτερνος, κίτρινος, (Μ).
Κερνώ, (µεσν. κερνώ < αρχ. κιρνώ), (Λεξ. Ανδριώτη).
Κολάζοµαι, τιµωρούµαι.
Κοµµάτι,

σε

λίγη

ποσότητα,

για

λίγο

χρόνο,

ολίγο,

νωρίς,

κάπως

(επίρρηµα),

(Λεξ. Πρωϊας).
Κοµιρικαραίος, τελώνης, εισπράκτορας των φόρων, (Μενούνος).
Κοµπολόϊ, (µεσν. κοµβολόγιον < κόµβος + περιλ. κατάληξη -λόγιον), (Λεξ. Ανδριώτη).
Κονεύω, σταθµεύω για ανάπαυση, διανυκτερεύω, (µεσν. κονεύω < ουσ. κονάκι). Κατά τον Α.
Παπαδόπουλο στο Λεξ. ∆ελτ. 5, 137, από το θέµα κονι- του τουρκ. ρήµατος Konnak +κατάλ. -εύω,
(Λεξ. Ανδριώτη).
Κουδουνόπουλα, κουδούνια.
Κουλός, ανάπηρος στο ένα ή και τα δύο χέρια, από το αρχ. κυλλός, (Λεξ. Πρωϊας).
Κούπωµα, σκέπασµα.
Κουρνιακτός, σκόνη, κονιορτός, (από το αρχ. κόνις < σκόνη).
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Κούρβουλο, το κλήµα, ο αποξηραµένος κορµός της αµπέλου, κούτσουρο, (µεσν. κούρβουλο, <
λατιν. curvus), (Λεξ. Ανδριώτη).
Κουφίζω, σηκώνω, φουσκώνω, (Μ).
Κράζω, µιλάω, φωνάζω.
Κρούγοµαι, χτυπιέµαι, σφαδάζω.
Κυβερνώ, ενισχύω, βοηθώ, ελεώ, (Μ).
Κυβερνώµαι, συντηρούµαι, (Μ).
Κύπτω, σκύβω.
Λαγαρίζω, καθαρίζω υγρό από ξένες ουσίες, αφήνοντάς το να κατασταλάξει, να γί

νει

διαυγές, λαµπικάρω, από το αρχ. επίθ. λαγαρός + κατάληξη -ίζω. (Λεξ. Πρωϊας).
Λαλούµενα, µουσικά όργανα, (µετοχή του λαλώ), (Μ).
Λειτουργιά, το πρόσφορο, ο άρτος ο προσφερόµενος για τη Θ. Κοινωνία,

(Εκκλησ.

Ορολ.).
Λέρα, βρώµα, ρύπος, ακαθαρσία, (µεσν. λέρα < λερώνω, Γ. Χατζηδάκι ΜΝΕ 1,76). Σφαλερή η
ερµηνεία του J. Poponic στις Sudost - Forsch 15, 517 από το Αλβαν. ler, τέλµα.
Λερωµένα, ρούχα πένθιµα, (M).
Λιάσες, εξώπορτες της αυλής. (Ίσως από το αρχ. λιάζω από το ηλιάζω, < λιαστός από το ηλιαστός),
(Λεξ. Ανδριώτη).
Λογιάζω, νοµίζω, (Μ).
Λοιµικές, αρρώστιες, (Μ).
Λωλός, µωρός, τρελός, ανόητος, (µεσν. λωλός < αρχ. ολωλώς, µετ. του όλλυµαι), (Λεξ. Ανδριώτη).
Μαγαρίζω, λερώνω, µολύνω, (µεσν. µαγαρίζω < αρχ. µεγαρίζω, λατρεύω σε µέγαρα, δηλ. σπήλαια,
τη ∆ήµητρα, είµαι εθνικός, όχι Χριστιανός, < µεταγ. µαγαρισµένος, εκείνος που παίρνει µέρος σε
ειδωλολατρικές τελετές µέσα σε σπήλαια, (Λεξ. Ανδριώτη).
Μάζω, σπάνιος Ενεστώτας µε Αόρ. έµασα, Προστ. µάσε, οµάζω < οµάς. Κατά τον Α. Τσοπανάκη,
Γλώτται 53, από το άµασα, ∆ωρικός Αόρισ. του αρχ. αµάω, θερίζω.
Μαζώνω, µαζεύω, (µεσν. µαζώνω < ουσ. µάζα + κατάλ. -ώνω), (Λεξ. Ανδριώτη).
Ματαβρίσκω, ξαναβρίσκω.
Μπάσταρδος, νόθος.
Μεράδι, µερίδιο, µερίδιο κτηµατικής περιουσίας, (µεσν. µεράδι(ον) υποκορ. του µοίρα), (Λεξ.
Ανδριώτη).
Μερτικό, µερίδιο, (µεσν. µερτικόν < µερετ-ικόν < µερίτης), (Λεξ. Ανδριώτη).
Μετατοπώ, µετακινώ. (Μ)
Μήνα, µήπως, µην τυχόν, (ερωτηµατικό µόριο), (µεσν. µήνα < µη+να ή από το αρχ. µη+ν ευφωνικό
πριν από φωνήεν), (Λεξ. Ανδριώτη).
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Μίληµα, οµιλία, λόγος.
Μισόκαλος, αυτός που µισεί το καλό, ο ∆ιάβολος. (Εκκλησ. Ορολ.)
Μόσχα, αγελάδα.
Νοµικά, κατά το νόµο (το χριστιανικό).
Ξερνώ, κάνω εµετό, (µεσν. ξερνώ από το εξέρασα, Αόρ. του αρχ. εξ-ερώ (Γ. Χατζηδάκι ΜΝΕ 1,
129). Κατά τον Ι. Θ. Κακριδή στα Ελληνικά 13, 174, ίσως από τον Αόριστο εξέβρασα του εκβράζω), (Λεξ. Ανδριώτη).
Ξουρίζω, ξυρίζω, (αρχ. ξυρώ < ξύω, ξυρόν, ξυράφι, ξύρισµα από το µεσν. ξύρισµα < ξυρίζω, (Λεξ.
Ανδριώτη).
Ολοτρίγυρα και ολοτρόγυρα, γύρω-γύρω, (Μ).
Ογλήγορα, γρήγορα.
Οπισολογώ, λέγω από πίσω, κατακρίνω, (Μ).
Οπωσούν, κάπως, σχετικώς, κατά κάποιο τρόπο, (Λεξ. Πρωϊας).
Παιδεύω, παιδαγωγώ, εκπαιδεύω, (Μ).
Παιδευτήρια, βασανιστήρια, (Μ).
Παντέχω και απαντέχω, ελπίζω, προσδοκώ.
Παραδίδω, βρίζω, (Λεξ. ∆ηµητράκου).
Παραδοµός, βρισιά, (από το παραδίδω) αλλά και δόσιµο.
Παραδοσακκούλα, πορτοφόλι, (Μ).
Παραλογιστής, «ο δια ψευδούς υπολογισµού εξαπατών», (Λεξ. ∆ηµητράκου).
Παραστένεται, στήνεται.
Παραµικρόν, λίγο, µερικό.
Παστρικά, καθαρά, τίµια, αγνά, (Μ).
Πιστικός, µισθωτός ποιµένας, µπιστικός, (Λεξ. Πρωϊας).
Πίστοµα, µπρούµιτα, (επίρ.).
Πισσώνω, αλείφω µε πίσσα.
Ποθούµενο, ελευθερία.
Ποµπεύω, διαποµπεύω, καταντροπιάζω.
Πουγγί, βαλάντιο, πορτοφόλι, περιουσία, (µεσν. πουγγί(ον), υποκοριστικό του πούγγα < punga
σπάνιο Λατινικό), (Λεξικό των ξένων λέξεων Η. Κωνσταντίνου).
Πράγµατα, εντολές, προστάγµατα και βοσκήµατα, γιδοπρόβατα.
Πραµατευτής και πραγµατευτής, πλανόδιος έµπορας, γυρολόγος.
Πρίµιτα, µπρούµιτα, (επίρ.), ( µεσν. πρόµυτα, προ+µύτη), (Λεξ. Ανδριώτη).
Πταίστης, φταίχτης.
Πυρώνω, καίω.
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Ριζικό, µοίρα, τύχη.
Σακκούλα, πορτοφόλι, χρήµατα.
Σανίδι, (µεσν. σανίδιν < αρχ. σανίδιον, υποκορ. του σανίς), (Λεξ. Ανδριώτη).
Σεβαίνω, εισβαίνω, εισέρχοµαι, (Λεξ. Πρωϊας).
Σηµεία, θαύµατα.
Σκελίζω, υποσκελίζω, νικώ.
Σκοτίζω, κάνω κάποιον σκοτεινό, µαύρο, αµαυρώνω.
Σκουλαρίκι, (µεσν. σχολαρίκιον < σχολαρικόν ενώτιον, ενώτιο που φορούσαν

οι

σχολάριοι, οι φρουροί των ανακτόρων στο Βυζάντιο, (Λεξ. Ανδριώτη).
Σκούµπουρο, σκουπίδι, σαρίδι (ή από τη µεσν. σκούπα ή λατ. Scopa, σκουπίδι, απόρριµα, άχρηστο ή
από το σκύβαλο, καθαρεύουσα σκύβαλον, ό,τι αποµένει από το καθάρισµα των δηµητριακών), (Μ).
Σπάω, τρυπώ.
Σπυριά, κόµποι.
Στανιό, ζόρι, βία, καταναγκασµός.
Στενεύοµαι, πιέζοµαι, (Μ).
Στενεµένος, στενοχωρηµένος, ευρισκόµενος σε στενοχώρια οικονοµική.
Στερεύω και στρεφεύω, γίνοµαι στείρος, στέρφος, (µεσν. στερεύω < µεταγ. στειρεύω < στείρος),
(Λεξ. Ανδριώτη).
Στερίζω, στερώ.
Στολούδια, στολίδια, (Μ).
Στραβόγραβες, στραβά και στενά περάσµατα, (από το αρχ. στραβός, λοξός, αλλήθωρος, στραβός,
στρεβλός (Λεξ. Ανδριώτη) + γράβα και γραβιά, σχισµή γης ή βράχου, µικρή και στενή χαράδρα,
(Λεξ. Τεγόπουλου - Φυτράκη), (Μ).
Συνερίζοµαι,

ξεσυνερίζοµαι,

θεωρώ

σπουδαίους

λόγους

ή

πράξεις

κάποιου

και

µνησικακώ ή ανταγωνίζοµαι ή ζηλεύω, (Λεξ. Πρωϊας).
Σύρτα, πήγαινέ τα.
Τειάφι και δειάφι, θειάφι, (µεσν. τιάφιν < τεάφιν < θειάφιον, υποκορισ. του θείον), (Λεξ. Ανδριώτη).
Τηράζω και τηράγω, βλέπω, παρατηρώ.
Τραβώ και τραβάω, περνώ, (Μ).
Τσαρούχι,

παπούτσι

ελαφρό

µε

φούντα,

(µεσν.

τσαρούχιν),

(Λεξ.

Ανδρι

ώτη).
Τρανήτερος, µεγαλύτερος.
Υποστατικά,

αγροκτήµατα, έγγειος περιουσία, (ουδέτερο του αρχ. επιθέτου υποστατικός <

υποστατός < υφίσταµαι, (Λεξ. Ανδριώτη).
Υψώνω, εξάγω ύψωµα από το πρόσφορο, (Εκκλησ. Ορολ.).
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Φιλεύω, κερνάω.
Φιλοπροσωπία, µεροληψία υπέρ των φίλων.
Φτιασίδια, καλλωπίσµατα, από το φτιάνοµαι, καλλωπίζοµαι. (Φτιασίδι, υποκ. του ευθείασις < µεσν.
ευθειάζω, διορθώνω, Φ. Κουκουλές στην Επετηρίδα Βυζαντινών Σπουδών 7,33. Κατ’ άλλους από
το φύκος, καλλυντικό, κοκκινάδι, (Λεξ. Ανδριώτη).
Φτουρώ και φτουράω,

καταναλώνω, επαρκώ κυρίως για φαγητά. Κατά τον Μ. Φιλήντα,

Γλωσσογνωσία 3,210 από το Λατιν. obduro µε επίδραση του φτάνω, (Λεξ. Ανδριώτη).
Φυλακωµένος, φυλακισµένος.
Φωκαλίζω (και φροκαλίζω, φροκαλώ), καθαρίζω, σκουπίζω, (µεσν. φροκαλώ < φλοκαλώ < αρχ.
φιλοκαλώ < φιλόκαλος. Η σηµερινή σηµασία είναι µεσαιωνική. Φρόκαλο, σκουπίδι, φροκάλι,
σκούπα), (Λεξ. Ανδριώτη).
Φωτία, φωτιά.
Χαλάστρα, καταστροφή (Μ).
Χαλέζικος, γνήσιος, (Μ).
Χάρισµα, θεία δωρεά, χάρις Θεού.
Χάρισµα, δωρεάν, (επίρρηµα), (Εκκλησ. Ορολ.).
Χαρίσµατα, δώρα.
Χασοµέρι

και

χασοµέρια,

καθυστέρηση,

απώλεια

ηµεροµισθίων

για

έλλειψη

ερ-

γασίας, χρονοτριβή, (Λεξ. Πρωϊας).
Χριαλίδια,

χρειασίδι, µαγειρικό σκεύος, χρειώδη, (Μ) ή είναι η λέξη θρυαλλίδια,

φιτίλι, (Λεξ. Πρωϊας) από τη µεσν. λέξη θρυαλλίς, που διορθώθηκε από τα χειρόγραφα.
Χρέγια, χρέη, (Μ).
Χτένι, (χτένι < χτένα < κτένα, Αιτιατ. του αρχ. κτείς <χτένιον, υποκορ. του αρχ. κτείς, (Λεξ.
Ανδριώτη).
Χτικιασµένος, αδύνατος, ανίκανος, ντελικάτος, κατακίτρινος, φθισικός.
Ψάρι και οψάρι, (µεσν. ψάριν < οψάριον, υποκορ. του αρχ. όψον), (Λεξ. Ανδριώτη).
Ψένω και ψήνω, µαγειρεύω.
Ψολογάω -ω, λέω κατάρες, πισόλογα. Ψολόγι, κατάρα, (Λεξ. ∆ηµητράκου).
Ψυχικά, καλές πράξεις, ελεηµοσύνες για τις ψυχές των νεκρών, (Εκκλησ. Ορολ.).

Λαϊκές εκφράσεις του Πατροκοσµά1.
Ακολουθώ τες στραβόγραβες και διαβολικές στράτες, ακολουθώ στραβά και
περάσµατα του διαβόλου, ακολουθώ τον κακό δρόµο του σατανά.
Αν ηµπορείτε να βάνετε επιµέλειαν, αν µπορείτε, φροντίστε.
Άνθρωπος καθολικός, ολόκληρος ο άνθρωπος.
Από τα τετραπέρατα της οικουµένης, από τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.

στενά
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∆εν ευρίσκεται τόπος πουθενά, ούτε ωσάν του ψύλλου το µάτι, οπού να λείπη ο Θεός, δε βρίσκεται
τόπος ούτε ο παραµικρός, που να λείπει ο Θεός.
Έβγαλε όλες του τις κακίες, έδειξε όλο τον κακό του εαυτό.
Έγγιξε το µαχαίρι εις το κόκκαλον, έφτασε µέχρι τέλους, στην άκρη.
Εκάηκεν η καρδίαν του, στενοχωρήθηκε πολύ.
Έκαµαν τρόπον, κατάφεραν.
Εµείς

οι

ταλαίπωροι

δεν

φτουρούµεν

ένα

ολίγον

τίποτες,

εµείς

οι

ταλαίπωροι

δε δίνουµε τίποτε.
Έπαθα µίαν απάτην, απατήθηκα.
Επήρες ραβδί της κεφαλής σου,
Εστενεύτηκα και σας τα είπα αυτά, αναγκάστηκα και σας τα είπα αυτά.
Εστρέφεψαν οι βρύσες, τα ποτάµια, στέρεψαν οι βρύσες, τα ποτάµια.
Ήγουν από όλον το ταχύ, δηλαδή από νωρίς, πρωί-πρωί.
Ήγουν από όλον το ταχύ, πρωί-πρωί.
Ήλθα και εγώ ο δύστηνος να µε κυβερνήση τίποτας,

ήρθα και εγώ ο κακόµοι-

ρος να µου δώσει κάτι.
Κάνοµε ένα παζάρι; κάνουµε µια συναλλαγή; µια συµφωνία;
Καθώς ο χρυσικός λαγαρίζει το ασήµι και δεν το αφήνει τελείως αζούραν,

καθώς ο

χρυσοχόος καθαρίζει το ασήµι και δεν αφήνει καθόλου σκουριά.
Κάµετε στράτα, ανοίξτε δρόµο.
Με βία της καρδίας µου σας εφανέρωσα, µε πολύ δυσκολία σας µίλησα.
Με λένε πως είµαι αχαµνά δια τον θάνατον,

µου λένε πως είµαι άσχηµα, για θά-

νατο.
Μην τον τρως µε την γλώσσαν σου, µην τον κακολογείς.
Μου κρατείς το δίκαιόν µου, µου κρατάς αυτό που µου ανήκει.
___________________
1. Η ερµηνεία των λαϊκών εκφράσεων του Πατροκοσµά είναι δική µας ερµηνεία (Μ).

Να συχνοκοινωνάτε τα Άχραντα Μυστήρια, να κοινωνάτε συχνά τα Άχραντα Μυστήρια.
Να ασηκωθώ κοµµάτι νύκτα, να σηκωθώ λίγο πριν ξηµερώσει.
Να τους βουλώσει εις το µέτωπον, να τους σφραγίσει στο µέτωπο.
Να τσακίζετε τες κακές σας ορέξες, να κυριαρχείτε τα πάθη σας, να µη χαρίζεστε στον εαυτό σας.
Να µε κάµης λιανά-λιανά κοµµάτια, να µε κόψεις κοµµατάκια.
Να κλαίετε... όσοι ζήτε µε οζούρες άσπρων, να κλαίτε όσοι ζείτε µε τοκογλυφίες.
Ολίγον

προζύµι

κουφίζει

και

τις

σκώνει και τις εκατό οκάδες το ζυµάρι.

εκατό

οκάδες

το

ζυµάρι,

λίγο

προζύµι

φου-
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Ούτε να προφασιστής πως σε εσκέλισεν ο ∆ιάβολος,

ούτε να προφασιστείς ότι

σε παρέσυρε ο ∆ιάβολος.
Παραστένεται οµπροστά εις την γυναίκα, στέκεται µπροστά στη γυναίκα.
Στερεά γνώµη, σταθερή γνώµη.
Σήκω κοµµάτι αυγή, σήκω πρωί-πρωί.
Σε λέγω εγώ παραµικρόν, σου λέω εγώ µερικά, λίγα.
Σχηµατίζεται

ωσάν

ζήτουλας

εις

τις

στράτες,

παρουσιάζεται

σαν

ζητιάνος

στο

σταυροδρόµι.
Τον αµαρτωλό τον σκοτίζουν, τον αµαρτωλό τον µαυρίζουν.
Το πρόσωπό του είναι σαν πανί αφωρισµένο,

το πρόσωπό του είναι σαν πανί

µαυρισµένο, το πρόσωπό του είναι κατάµαυρο.
Το

εδικόν

µου

παιδί,

ο

υποτακτικός

µου,

το

καλογεροπαίδι

µου,

(Εκκλησ.

Ο-

ρολ.).
Φαρµάκι

και

σπαθί

δίστοµον

εις

την

κάρδιον

των

Εβραίων,

στενοχωρήθηκαν

πολύ οι Εβραίοι.
Αξιοσηµείωτο είναι το ότι ο Άγιος χρησιµοποιούσε στις ∆ιδαχές του λέξεις ξενικές, όταν δεν
εύρισκε την κατάλληλη και γνωστή στους ακροατές του ελληνική λέξη. Οι ξενικές αυτές λέξεις
επεκράτησαν στη γλώσσα µας, και ήταν φυσικό, αν θυµηθούµε τις δεκάδες των επιδροµέων, που
δέχθηκε ο ελληνικός χώρος, το εµπόριο και τη ναυτιλία, που έφερε τους Έλληνες σε επαφή και
συνάφεια µε το γνωστό κόσµο της κάθε εποχής, τις αποικίες και τις ισχυρές πόλεις που ίδρυσαν, τις
κατακτήσεις και τον προσεταιρισµό του γηγενούς στοιχείου των διαφόρων περιοχών. Το φαινόµενο
των δανείων λέξεων είναι µία από τις κύριες εκδηλώσεις ενός ζωντανού κυττάρου, όπως είναι ο
ελληνικός λαός, ικανού να προσαρµόζεται στα ρεύµατα των καιρών και προορισµένου να επιβιώσει,
αφήνοντας στη λήθη πολιτισµούς από τους οποίους δανείστηκε αρκετές λέξεις. Έτσι πολλές δάνειες
λέξεις εισήλθαν στη γλώσσα µας, ελληνοποιήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν ευρέως, έχοντας γίνει
έτσι αναπόσπαστο τµήµα, οργανικά δεµένο, του γλωσσικού µας οργάνου. Τέτοιες λέξεις
χρησιµοποιήθηκαν από τον Άγιο Κοσµά, όπως Τουρκικές, Ιταλικές - πολλές µε λατινική ρίζα Αραβικές, ελάχιστες Σλαβικές και Αλβανικές, λέξεις πολύ γνώριµες και οικείες στο λαό που τον
παρακολουθούσε.
Λέξεις από την Τουρκική γλώσσα, παρόλο που δεν ηχούν καλά στο γλωσσικό και ακουστικό
αισθητήριο, γίνονται ανεκτές στην ελληνική, της οποίας βασικό προσόν είναι η προσωδία, µε
αποτέλεσµα πολλές από αυτές να χρησιµοποιούνται ιδίως στον προφορικό λόγο. Ήταν αναπόφευκτο
το Βυζάντιο και ο ελληνικός πολιτισµός να επηρεάσουν σε διαφόρους τοµείς τους κατακτητές, αλλά
και οι κατακτητές επηρέασαν τους κατακτηµένους σε κάποια νέα στοιχεία ζωής, τα οποία τελικά
ήταν φυσικό να αποτυπωθούν γλωσσικά. Τόσο η διοίκηση, όσο και η στρατιωτική οργάνωση των
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Τούρκων, ο τρόπος ζωής, η θρησκεία τους ήταν φυσικό να αφήσουν γλωσσικά κατάλοιπα, λόγω της
καθηµερινής και µακραίωνης επικοινωνίας των δύο λαών. «Οι τουρκικές δάνειες λέξεις είναι
ουσιαστικά, τα οποία προσαρµόστηκαν στην ελληνική µορφολογία σαν ουδέτερα σε -ι ή σε -ές, αν
είναι άψυχα αντικείµενα, ή σαν αρσενικά σε -άς ή -ής, αν είναι ονόµατα προσώπων. Τα ρήµατα
προσαρµόζονται µε διαφόρους τρόπους στις απαιτήσεις της ελληνικής µορφολογίας»1.
Αρκετές τουρκικές λέξεις, αφοµοιωµένες πλέον µε την Ελληνική, συναντάµε και στις ∆ιδαχές
του Πατροκοσµά. Τα τουρκικά δάνεια είναι κυρίως διοικητικοί όροι, που έχουν λίγο-πολύ σχέση µε
την τουρκική εξουσία. Για παράδειγµα «το κονάκι < konak, παρά τις διάφορες σηµασίες του, ήταν
στην αρχή για τον Έλληνα χωρικό η κατοικία του πλούσιου Τούρκου ιδιοκτήτη γης ή του
κυβερνήτη. Η λέξη υπάρχει ήδη από παλιά στη γλώσσα. Οι χριστιανοί υπήκοοι (ραγιάδες) όφειλαν
φυσικά να γνωρίζουν τις εκφράσεις ευγενείας, όπως τσελεπής < celebi, ευγενής, άρχοντας, αφέντης.
Αξιοσηµείωτος ‘‘τουρκισµός’’, γιατί επηρεάζει το καθηµερινό λεξιλόγιο, είναι το ρήµα καζαντίζω <
kazan-dim, Παρακείµενος του ρήµατος kazanmak, κερδίζω»2.
Η συχνότητα των τουρκικών λέξεων του Πατροκοσµά δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη στα κείµενα
των ∆ιδαχών και Επιστολών του. Στην Επιστολή προς τον Τούρκο Κατή χρησιµο
___________________
1. Robert Browning, Η Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μετάφραση Μαρία Κονοµή, εκδ. ∆.
Παπαδήµα, Αθήνα 1995, σελ.130.
2. Henri Tonnet, Ιστορία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Η διαµόρφωσή της, Μετάφραση Μαρίνα Καραµάνου
- Πάνος Λιαλιάτσης, Επιµέλεια Χριστόφορος Χαραλαµπίδης, εκδ. ∆. Παπαδήµα, Αθήνα 1995, σελ. 155 156.

ποιεί δύο φορές τη συνηθισµένη στους Τούρκους λέξη αφέντης (efendi), η οποία προήλθε από την
αρχαία ελληνική αυθέντης. Στα κείµενα των ∆ιδαχών, που δηµοσιεύει ο Ι. Μενούνος, συναντάται η
λέξη αφέντης ή αυθέντης 14 φορές, η οποία αναφέρεται στο Θεό και όχι σε ανθρώπους. Η άλλη
τουρκική λέξη, που υπάρχει σε όλες τις Επιστολές είναι η λέξη βακούφια (vakif), κτήµατα
αφιερωµένα σε ναούς και µοναστήρια, που ήταν καθιερωµένη πλέον στο ελληνικό λεξιλόγιο. Πιο
πολλές είναι οι τουρκικές λέξεις στις ∆ιδαχές του Αγίου, οι οποίες όµως συναντώνται µε µικρή
συχνότητα. Οι πιο συνηθισµένες τουρκικές λέξεις του Πατροκοσµά, είναι η λέξη αλισβερίσι ή
λισιβερίσι, (alis-veric), δοσοληψία, ανταλλαγή, πάρε-δώσε, την οποία χρησιµοποιεί 4 φορές, το
κούρµπανο ή κουρµπάνι, (Kurban = θύµα), γιορτή, συµπόσιο, τραπέζι σε γιορτή, 8 φορές, βεζύρης
(vezir), υπουργός 6 φορές, λακριντί (lakirdi), συζήτηση 4 φορές. Οι υπόλοιπες τουρκικές λέξεις, οι
οποίες αναφέρονται πιο κάτω, παρουσιάζονται µε συχνότητα µία ή δύο φορές στα κείµενα των
∆ιδαχών, που δηµοσίευσε ο Μενούνος. Εξάλλου δεν υπήρχε φόβος εκτουρκισµού της γλώσσας,
ποτέ οι Έλληνες δε µίλησαν ούτε θα µιλούσαν τη γλώσσα του κατακτητή.

Τουρκικές λέξεις1.
Αγάς, (Τουρκ. aga), τίτλος άρχοντος στην Τουρκία.
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Αλισβερίσι, λισιβερίσι, (Τουρκ. alis - veric), δοσοληψία, ανταλλαγή, πάρε - δώσε.
Αµπάρι, (Τουρ. ampar), αποθήκη.
Ατζαµής, ( Τουρ. Ácemi), αδέξιος.
Αφερούµ, (Τουρ. aferim), εύγε.
Αχούρι, (Τουρκ. ahir, ίσως από το αρχ. αχύριον < όψιµο µεσν. αχούριον), στάβλος, αχυρώνας,
χώρος ακάθαρτος (µεταφορικά), (Λεξ. Ανδριώτη).
Βακούφια, (Τουρκ. vakif), κτήµατα αφιερωµένα σε ναούς και µοναστήρια.
___________________
1. Για το παρακάτω γλωσσάρι των ξενικών λέξεων, που συναντάµε στις ∆ιδαχές του Πατροκοσµά,
χρησιµοποιήθηκαν τα Λεξικά: α) Ηλία Κωνσταντίνου, Λεξικό των ξένων λέξεων στην Ελληνική Γλώσσα,
Αθήνα 1992, β) ∆ηµητρίου Ρήτα, Ξένες λέξεις στη Γλώσσα µας, Αθήνα ΧΧ, γ) Αθανασίου Σκούρτη,
Λεξικό ξενόφερτων λέξεων στην Ελληνική γλώσσα, Αθήνα 1988, δ) Ι. Σταµατάκου, Λεξικόν της Νέας
Ελληνικής Γλώσσης, τόµοι Α΄, Β΄, Γ΄, εκδ. Οργανισµός ‘‘Ο Φοίνι’’ Ε.Π.Ε. Αθήνα 1971, ε) Ν. Π.
Ανδριώτη, Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, έκδ. γ΄, Θεσ/νίκη 1983, στ) Πρωϊας, Λεξικόν της
Νέας Ελληνικής Γλώσσης, τόµοι 1 και 2, έκδ. γ΄, εκδοτ. Οίκος Σ. Π. ∆ηµητράκου, Αθήναι ΧΧ, ζ) Γ.
Μπαµπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έκδ. Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998.

Βέης και µπέης, (Τουρκ. bey), ηγεµών, αρχηγός.
Βεζίρης, (Τουρκ. vezir), υπουργός.
Βερεσέ, (Τουρκ. veresiye), επί πιστώσει, µαταίως.
Γιορντάνι, γερντάνι, γερδάνι, (Τουρκ. yordan), περιδέραιο.
Γκέµι, (Τουρκ. gem), χαλινός.
Γλεντώ, (Τουρκ. eglemek), διασκεδάζω και γλέντι, διασκέδαση, ευτυχία.
Γρουσούζης, (Τουρκ. ugursuz), ο φέρων κακοτυχία, ο άτυχος, κακότυχος, κακός.
∆ευτέρι, δεφτέρι, τεφτέρι, (Τουρ. tefter, πιθανότερο από την αρχ. διφθέρα, διφθέριον),
σηµειωµατάριο λογαριασµών, εµπορικό βιβλίο.
Εφέντης, (Τουρκ. efenti), κύριος.
Ζόρι, (Τουρκ. zor), πιέζω και ζόρικος.
Ζουρνάς και τζορνάς, (Τουρκ. zurna), πνευστό λαϊκό µουσικό όργανο.
Καβγάς, (Τουρκ. kavga) = φιλονικία.
Καδής ή κατής (Τουρκ. kadi) - ειρηνοδίκης, δικαστής.
Καζάνι (Τουρκ. kazan), λέβητας.
Καζαντίζω, (Τουρκ. kazandim από το Λατιν. casa, σπίτι), πλουτίζω, κερδίζω, κάνω περιουσία,
καζάντι, καζάντισµα, κέρδος από εµπόριο, από εργασία, ωφέλεια.
Κονεύω, (από το θέµα kon του Τουρκ. ρήµατος konnak + κατάλ. -εύω, κατά τον Α. Παπαδόπουλο
στο Λεξ. ∆ελτ. 5, 137), διανυκτερεύω.
Κοτζάµπασης, (Τουρκ. koca-basis), προεστός, προύχοντας.
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Κούρµπανο ή κουρµπάνι, (Τουρκ. Kurban, θύµα), γιορτή, συµπόσιο, τραπέζι σε

γιορτή,

αρνί που σφάζεται από τους Μουσουλµάνους κατά τη γιορτή του κουρµπάν µπαϊράµ.
Λακριδί, (Τουρκ. lakirdi), συζήτηση.
Μαγιά, (Τουρκ. maya), ζύµη.
Μαγκούφης, (Τουρκ. vakif), κληροδότηµα, µε ανοµοίωση, (Μ. Φιλήντα, Γλωσσογν. 1, 34), (Λεξ.
Ανδριώτη).
Μαχαλάς, (Τουρκ. mahalle), συνοικία, ενορία, γειτονιά.
Μπεκρής, (Τουρκ. bekri), µέθυσος.
Μπουγάζι, (Τουρκ. bogaz), πέρασµα, στενό µέρος θαλάσσης µεταξύ δύο ξηρών.
Ντορβάς ή ντουρβάς ή τορβάς, (Τουρκ. torba), σάκος, σακκίδιο, σακί.
Ξύκικος, (Τουρκ. eksik), λειψός, ξύκι, λειψά.
Παζάρι, (Τουρκ. pazar), αγορά, εµποροπανήγυρις.
Παζαρεύω, (Τουρκ. pazar), διαπραγµατεύοµαι.
Παράς, (Τουρκ. paras), τουρκικό νόµισµα.
Πασάς, (Τουρκ. paca), τίτλος Τούρκου αξιωµατούχου.
Ρακί και ρακή, (Τουρκ. raci), ποτό αλκοολούχο.
Ρεφενές, (Τουρκ. refene), συµβολή, έρανος από κοινού.
Σεντούκι, (Τουρκ. sandik), κιβώτιο για φύλαξη ενδυµάτων.
Σόι, (Τουρκ. soy), καταγωγή.
Σοκάκι, (Τουρκ. sokak), δρόµος, (Λεξ. Ανδριώτη).
Σεργιάνι, σιργιάνι, (Τουρκ. seyran), περίπατος, εκδροµή, βόλτα.
Τάχτι, (Τουρκική), επαρχία, περιοχή.
Τζελάτης, (Τουρκ. cellat), δήµιος.
Τζοβαΐρι, (Τουρκ. cevahir), κόσµηµα, λίθος πολύτιµος.
Τουφέκι, (Τουρκ. tufek), όπλο.
Τσακουµάκι ή τσακµάκι, (Τουρκ. cakmak),

κοµµάτι από χάλυβα, που δίνει φωτιά

µε την τριβή του σε πυρίτη λίθο.
Τσαρούχι, (Τουρκ. carik), ελαφρό παπούτσι µε φούντα.
Τσελεπής και τσελεµπής, (Τουρκ. celebi),

άρχοντας, αφέντης (µεταφ.), τίτλος που

δινόταν στα παιδιά των Σουλτάνων.
Φερετζές, (Τουρκ. ferace),

καλύπτρα του προσώπου των γυναικών των Μουσουλ-

µάνων.
Φέσι, (Τουρκ. fes), από το όνοµα της πόλης Fez, πρωτεύουσας του Μαρόκου, (Λεξ. Ανδριώτη).
Φερµάνι, φιρµάνι, (Τουρκ. ferman), διαταγή σουλτάνου ή ηγεµόνα.
Φλιτζάνι, (Τουρκ. filcan), κούπα, κουπάκι του καφέ.
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Χαµπάρι, (Τουρκ. haber), αγγελία, είδηση.
Χάνι,

(Τουρκ.

han),

πανδοχείο

για

στάθµευση των οδοιπόρων και

των υποζυγίων

τους.
Χαντζάρι, (Τουρκ. hancer), µακρύ πολεµικό µαχαίρι Τούρκων και Αλβανών.
Χαράµι, (Τουρκ. haram), (επίρρηµα) άδικα, ανώφελα και (άκλιτο ουσιαστικό) λέ-

γεται σαν

κατάρα (χαράµι να σου γίνει) σε κάποιον που αδίκησε.
Χαράτζι, (Τουρκ. harac),

βαριά αναγκαστική εισφορά, ο κεφαλικός φόρος των ρα-

γιάδων, χαρατσοχάρτι.
Χασάπης, (Τουρκ. kasap), κρεοπώλης.
Χουζούρι, (Τουρκ. huzur), ανάπαυση, άνεση, ραθυµία.

Κατακτώντας την Ελλάδα οι Τούρκοι, εισήγαγαν στοιχεία του ανατολικού υλικού πολιτισµού, τα
οποία οι ίδιοι είχαν δανειστεί από τον αραβικό και περσικό πολιτισµό. Ο Άγιος Κοσµάς
χρησιµοποιεί κάποιες λέξεις Αραβικές ή Περσικές, οι οποίες εµφανίστηκαν στην ελληνική γλώσσα
κατά το µεσαίωνα ή οι Τούρκοι κατακτητές τις έφεραν µαζί τους και σιγά-σιγά καθιερώθηκαν στο
ελληνικό λεξιλόγιο.

Αραβικές - Αραβοτουρκικές - Αραβοπερσικές - Περσοτουρκικές λέξεις.
Γάϊδαρος, (Αραβική gadur), όνος.
∆ιβάνι(ον), (Περσικοτουρκική divan), ανάκλιντρο.
∆οβλέτι, (Αραβοτουρκική deviet), κράτος, κυβέρνηση.
Ζαµπίτης, (Αραβοπερσική zabit), αστυνόµος, αξιωµατικός επί Τουρκοκρατίας.
Κοιλόν, (Αραβική Kilo), µέτρο χωρητικότητας ιδίως δηµητριακών, (Λεξ. Ανδριώτη).
Μασκαράς, (Τουρκ. maskara και Αραβική maschara,

Σ. Κυριακίδης στο Λεξ. Αρχ. 5, 119),

αναιδής, ανήθικος, (Λεξ. Ανδριώτη).
Ρουσφέτι, (Αραβοτουρκική rusvet), δωροδοκία.
Σαράφης, (Αραβoτουρκική sarraf), χρηµατιστής.
Χατίρι και χατήρι, (Αραβοτουρκική hatir), χάρη, εξυπηρέτηση.
Χαρέµι, (Τουρκ. harem και Αραβ. haram), απαγορευµένο, µωαµεθανικός γυναικω-

νίτης.

Τσόφλι, (Αραβική djefl), κέλυφος.
Χατζής, (Αραβική haci), προσκυνητής αγίου τόπου.

Στη ∆υτική Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Ιονίου και στα παραθαλάσσια µέρη, τα οποία ήταν
Βενετοκρατούµενα, µιλιόταν η Ιταλική γλώσσα από τους κατακτητές και πολλούς Έλληνες της
περιοχής, ιδίως πλουσίους µε σπουδές στην Ιταλία, εµπόρους, ναυτικούς. Σηµαντικοί Επτανήσιοι
λόγιοι αγνοούσαν την ελληνική γλώσσα, ενώ άλλοι την έµαθαν µεγάλοι στην ηλικία, όπως ο

317
µεταγενέστερος ∆ιονύσιος Σολωµός. Ο λαός των περιοχών αυτών µιλούσε την Ελληνική γλώσσα,
αλλά άκουγε συνεχώς την Ιταλική και πολλές λέξεις είχαν καθιερωθεί στην Ελληνική. Όπως
αναφέρει ο Μ. Τριανταφυλλίδης1, ___________________
1. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική (Ιστορική εισαγωγή), Αθήνα 1938, σελ. 49.

«οι Ιταλικές λέξεις παίρνονται στην εποχή αυτή, καθώς και στη µεσαιωνική, από διάφορα ιταλικά
ιδιώµατα και ιδίως τα βενετσιάνικα, που µε την πολύχρονη κυριαρχία τους σ΄ ελληνικές χώρες είχαν
µεγάλη επίδραση στον ελληνικό πολιτισµό». Γι’ αυτό και στο λεξιλόγιο του Πατροκοσµά, που
δίδαξε και σ’ αυτές τις περιοχές, συναντάµε αρκετές Ιταλικές ή αρχαιότερες Λατινικές λέξεις, που
είχαν επικρατήσει από το µεσαίωνα στην ελληνική γλώσσα.
Στην Επιστολή προς τον τοποτηρητή της Κεφαλληνίας Κλαδά, ο Πατροκοσµάς χρησιµοποιεί το
Ιταλικό πρεβεδούρος, (από το ρήµα prevedere, προβλέπω), προβλεπτής, αφού αυτή η λέξη είχε
περάσει στο λεξιλόγιο των κατοίκων της Επτανήσου και απέδιδε ακριβώς τον Ιταλικό τίτλο.
Μιλώντας ο Πατροκοσµάς για τη ∆ευτέρα Παρουσία και τον Αντίχριστο χρησιµοποιεί 5 φορές τη
λέξη βουλώνω από το Ιταλικό bulla, το οποίο αποδίδει καλύτερα αυτό που ήθελε να τονίσει,
δηλαδή το σφράγισµα, που θα κάνει ο Αντίχριστος στους οπαδούς του. Συχνά επίσης απαντάται η
λέξη πουγγί, (4 φορές), υποκοριστικό του Λατινικού punga, η οποία περισσότερο πλησιάζει στο
ελληνικό µεσαιωνικό πουγγίον και λιγότερο στο σπάνιο Λατινικό.

Ιταλικές λέξεις.
Βουλώνω και βουλλώνω, (Λατιν. bulla), σφραγίζω.
Γκαβός, (Λατιν. cavus, ίσως από το αρχ. Ελλην. σκαµβός), αλλοίθωρος.
Γκρίνια, (Ιταλ. grinia), φιλονικία, µεµψιµοιρία.
Γρόσι(ον), (Ιταλ. grossus), νόµισµα, εξ ου το τουρκικό νόµισµα γρόσι.
Ζούρα και αζούρα, (Ιταλ. usura), κατακάθι, υπόλειµµα, σκουριά.
Κασέλλα και κασέλα, (Bενετ. cassela, υποκορ. του cassa),

κιβώτιο επίµηκες και

βαθύ, µπαούλο.
Kολλήγος, (Λατιν. colleya),

καλλιεργητής που δουλεύει ξένα χωράφια και παίρνει

τα µισά προϊόντα, συγκαλλιεργητής.
Κουβέντα, (Λατιν. conventus < µεσν. κοµβέντος), (Λεξ. Ανδριώτη).
Κουµπάρος, (Λατιν. compare), ανάδοχος.
Κουράγιο, (Ενετικό coragio), θάρρος, τόλµη.
Κουράρω, (Ιταλ. cura), θεραπεύω, νοσηλεύω, περιποιούµαι.
Κουρέλ(λ)ι, (Λατιν. corellum), ράκος.
Μαντήλα, (Λατιν. mantile), γυναικείο κάλυµµα κεφαλής.
Μασκαράς, (Ιταλ. Masca, προσωπείο), καταγέλαστος.
Μπόλια, (Βενετ. imbogio), γυναικείος κεφαλόδεσµος.
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Παλάτι, (Λατιν. palatium), ανάκτορο.
Πόρτα, (Λατιν. porta), θύρα, πύλη.
Πρεβεδούρος, (Ιταλ. από το ρήµα prevedere, προβλέπω), προβλεπτής.
Πουγγί, (σπάνιο Λατινικό punga), βαλάντιο, πορτοφόλι, περιουσία από το µεσν.

πουγγί(ον),

υποκοριστικό του πούγγα < punga. (Λεξικό των ξένων λέξεων Η. Κωνσταντίνου).
Ρέµπελος, (Βενετ. rebelo),

ο µη ανήκων σε τακτικό στρατιωτικό σώµα, ανταρτικός,

αργόσχολος, τεµπέλης, άτακτος, ακατάστατος.
Ρηγάτο, (Λατιν. rex = βασιλιάς), βασίλειο.
Σκαµνί, (Λατιν. scamnum), θρόνος, έδρα, εδώλιο, δίφρος.
Σπίτι, (Λατιν. hospitium), οικία.
Στράτα, (Λατιν. strata), δρόµος.
Τσεκούρι, (Λατιν. securio), πέλεκυς.
Φαµελιά, (Ιταλ. familia), οικογένεια. Φαµελίτης, οικογενειάρχης.
Φλωρί, (Λατιν. florinus), νόµισµα χρυσό.
Φούντα, (Λατιν. funda), θύσανος.

Ελάχιστες είναι οι Αλβανικές και Σλαβικές λέξεις στο λεξιλόγιο του Αγίου. Αυτός, που
αγωνίστηκε ιδιαίτερα για την οµιλία της Ελληνικής, δεν θα µπορούσε ποτέ να χρησιµοποιήσει την
Αλβανική γλώσσα που απαγόρευε, παρ’ όλο που στα µέρη της Ηπείρου ήταν πολύ γνωστή και τη
µιλούσαν οι περισσότεροι από τους κατοίκους της περιοχής. Στις ∆ιδαχές του ο Πατροκοσµάς
απαγορεύει οι Έλληνες «να κουβεντιάζουν αρβανίτικα» και µέσα στο σπίτι τους ακόµη, γι’ αυτό και
ο ίδιος, στην προσπάθειά του να επιβάλλει την Ελληνική, χρησιµοποιεί µόνο δύο Αλβανικές λέξεις καθιερωµένες από παλιά στην Ελληνική - βλάµης και σεγγούνι, τις οποίες συναντάµε µόνο µία
φορά την κάθε λέξη στις ∆ιδαχές, που δηµοσίευσε ο Μενούνος. ∆ύο φορές απαντάται και η Σλαβική
λέξη ρούχο. Στη λέξη βρουκόλακα, που συναντάµε στις ∆ιδαχές του, βλέπει µάλλον την αρχαία
ελληνική λέξη βρίκελος, το τραγικό προσωπείο των αρχαίων και όχι το Σλαβικό vrukolak.

Αλβανικές και Σλαβικές λέξεις.
Βλάµης, (Αλβαν. vlam), φίλος, αδελφοποιτός.
Ρούχο, (Σλαβ. ruho),

φόρεµα, ένδυµα. (Η αναγωγή στο εριούχον < έριον, αδόκιµη), (Λεξ.

∆ορµπαράκη).
Σεγγούνι, (Αλβαν. sigun), µάλλινος επενδύτης, παλτό.
Οι ∆ιδαχές που έφθασαν έως εµάς, σίγουρα δεν είναι οι ίδιες, όπως τις σύνθεσε και τις
εκφωνούσε ο µεγάλος ∆ιδάχος. Όµως τα κείµενα αυτά που διασώθηκαν, έχουν τον οίστρο και τον
ενθουσιασµό του, δίνουν το στίγµα του και την προσωπικότητά του. Λέξεις, φράσεις και προτάσεις
ολόκληρες δεν µπορεί παρά να είναι δικές του, βγαλµένες από το στόµα του, ειπωµένες από τον ίδιο,
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που έµειναν στη µνήµη, αλλά και αποτυπώθηκαν στο χαρτί «εις µνηµόσυνον αιώνιον» του µεγάλου
∆ιδάχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

3.4. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

3.4.1. ∆ΙΓΛΩΣΣΟΙ,

ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ
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ΟΙ ΙΤΑΛΟΦΩΝΟΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ

Η

κατανοµή του ελληνικού λαού την εποχή της Τουρκοκρατίας, ήταν πολύ διαφορετική απ’ ό,τι

µπορούµε να φανταστούµε σήµερα. Οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί µε µητρική

γλώσσα την Ελληνική, ήταν διασκορπισµένοι σ’ ολόκληρη την Οθωµανική αυτοκρατορία. Ζούσαν
µαζί µε Σλάβους, Αλβανούς, Εβραίους, Αρµενίους, Ιταλούς και άλλους Ευρωπαίους, και διάφορα
Τουρκικά φύλα1. Οι Έλληνες αποτελούσαν την πλειοψηφία στην Πελοπόννησο, στην ηπειρωτική
Ελλάδα, ως το ύψος της γραµµής που ενώνει τα Γιάννενα µε τη Θεσσαλονίκη, στις παραθαλάσσιες
περιοχές και πεδιάδες της Μακεδονίας και στα πιο πολλά νησιά. Πολυάριθµοι ζούσαν στη Θράκη,
Κωνσταντινούπολη2, Μικρά Ασία και στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ενώ είχαν σηµαντικές
παροικίες στις παραδουνάβιες ηγεµονίες, στη Ρωσία, στη Βουλγαρία, στην Αίγυπτο, στην
Παλαιστίνη και στη Βόρεια Αφρική. Συνδετικός κρίκος των διασκορπισµένων Ελλήνων ήταν η
Ορθόδοξη θρησκεία και η Ελληνική γλώσσα, που τους ξεχώριζε και συνειδητοποιούσαν και στα πιο
δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς ότι είναι Έλληνες, κληρονόµοι ενός µεγάλου πολιτισµού, κι ας µην
τον γνώριζαν καλά. Ο Ελληνικός λαός µε τη γλώσσα του, την κοινή ιστορία, την αυτοσυνειδησία
του και την παράδοσή του επέζησε, παρόλο τον συγχρωτισµό του µε τους ξένους.
Ο αγώνας του Πατροκοσµά για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας ήταν ταυτόσηµος µε τον
αγώνα του για την ίδρυση Σχολείων. Παιδεία και ελληνική γλώσσα, ήταν αλληλένδετα συνδεδεµένα
για τον Άγιο Κοσµά και το ένα δεν υπήρχε δίχως το άλλο. Επίσης ο αγώνας του για τη στερέωση της
χριστιανικής πίστεως, αδιάσειστο στοιχείο ενότητας του Ελληνισµού, ήταν ταυτόχρονα και αγώνας
για τη διάσωση της ελληνικής ___________________
1. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική (Ιστορική εισαγωγή), Αθήνα 1938, σελ. 557 - 558.
2. Στην Πόλη και στη γύρω περιοχή της υπολογίζεται, ότι ο αριθµός των Ελλήνων έφτανε τις 300.000 σε
σύνολο πληθυσµού 880.000.

γλώσσας, στοιχείο του Ελληνικού Έθνους και της υπάρξεώς του. Η αγωνία του και ο αγώνας του
για την προάσπιση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, υπήρξε µια εθνική κληρονοµιά και η
επίδραση της διδασκαλίας του στους βλαχόφωνους και δίγλωσσους αγροτικούς πληθυσµούς ήταν
αναµφισβήτητη.
Για να εκτιµήσουµε καλύτερα το µεγάλο έργο του Πατροκοσµά στον τοµέα της ελληνικής
γλώσσας και της καθιερώσεώς της, θα δούµε πρώτα τη γλώσσα που µιλούσαν οι ελληνικοί
πληθυσµοί στα διάφορα µέρη της ελληνικής επικράτειας. Εκτός της Ελληνικής, άλλες γλώσσες που
µιλούσαν οι Έλληνες της εποχής του Πατροκοσµά, ήταν τα Βλάχικα και Αρβανίτικα, καθώς και τα
Ιταλικά στα Επτάνησα και παράλια της ∆υτικής Ελλάδας.
Σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας οι κάτοικοι ήταν βλαχόφωνοι ή
δίγλωσσοι, και χρησιµοποιούσαν ελάχιστα την Ελληνική γλώσσα. Πολλοί, αν και γνώριζαν την
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Ελληνική, προτιµούσαν τα Βλάχικα. Σε πολλά χωριά της Ηπείρου οι κάτοικοι µιλούσαν Αρβανίτικα
ή Βλάχικα στις εργασίες τους και µέσα στο σπίτι τους ακόµα. Στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου
µιλούσαν Κουτσοβλάχικα1, όπως οι Βλάχοι της ∆υτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Ποιοι όµως ήταν οι Βλάχοι, που η γλώσσα τους ήταν τόσο γνωστή στους ορεινούς ελληνικούς
πληθυσµούς; Οι περισσότεροι από τους βλαχόφωνους ή δίγλωσσους αυτούς κατοίκους των
ελληνικών διαµερισµάτων ήταν απόγονοι αυτόχθονος, ελληνικού πληθυσµού, που είχαν ξεχάσει τη
γλώσσα τους από πολύ παλιά2. Ο Κούµας γράφει: «∆ιεσκορπι σµένοι εις διάφορα χωρία ως επί το
πλείστον ορεινά από της Μακεδονίας έως την Πελοπόννησον είναι οι λεγόµενοι Βλάχοι, Μακεδόνες
όντες και Θετταλοί και Έλληνες το γένος. Άλλ’ η γλώσσα τούτων και πλησιάζει καθ’ εκάστην
µάλλον και µάλλον εις την ελληνικήν εκ της προς τους Έλληνας επιµιξίας των... Εν γένει δε οι
Βλάχοι συµπεριφέρονται αδελφικώς µε τους Γραικούς ως Γραικοί, και δε δείχνουν ούτ’ εκείνοι ούτε
ούτοι καµµίαν εθνικήν διαφοράν προς αλλήλους, καθώς και τω όντι είναι αµφότεροι οι λαοί µιας
πατρίδος τέκνα, και των αυτών προγόνων απόγονοι»3. Κατά την άποψη του Α. Κερα
___________________
1. ‘‘Κουτσόβλαχος’’, ίσως ο µικρός, ασήµαντος Βλάχος, µε υποτιµητική σηµασία. Προέρχεται η λέξη από
το Τουρκικό kuchuk = µικρός, και στην περίπτωση αυτή Κουτσόβλαχοι θα πρέπει να είναι οι µικροί
Βλάχοι των Βαλκανίων, σε αντίθεση µε τους πολυάριθµους συγγενείς τους που ζουν βορείως του
∆ούναβη. Alan J. B. Wace - Maurice S. Thompson, The nomads of the Balkans, Εισαγωγή, σχόλια Ν.
Κατσάνης, Μετάφραση Π. Καραγιώργος, εκδ. οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1989, σελ. ιθ΄.
2. Κ. Κρυστάλλης, Οι Βλάχοι της Πίνδου, Άπαντα Κρυστάλλη, εκδ. «Μαίναλον», Αθήναι 1967,
3. Κ. Μ Κούµας, Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων, ΙΒ΄, σελ. 530 - 531.

µόπουλου1, οι Βλάχοι ήταν εκλατινισµένοι απόγονοι φτωχών ελληνικών φυλών, που είχαν αρχίσει
να υπηρετούν ως φρουροί των συνόρων στο ρωµαϊκό στρατό µετά την υποτα- γή της Μακεδονίας
στους Ρωµαίους (168 π. Χ.). Ο όρος Βλάχος, επίσης, ταυτίζεται µε την έννοια βοσκός, κτηνοτρόφος
και ο Ρουµάνος καθηγητής του πανεπιστηµίου Μπόχουµ, Roghirc2, διατείνεται ότι η έννοια βοσκός
- κτηνοτρόφος συνυπάρχει µε την ανάληψη της υπηρεσίας φυλάξεως και φρουρήσεως συνόρων και
οδικών διαβάσεων και συγκοινωνιακών κόµβων, επειδή στους οροφύλακες παραχωρούνταν
συνήθως και η εδαφική έκταση για γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση. Σήµερα είναι γενικά
παραδεκτή η προέλευση του ονόµατος Βλάχος από το Volcae, τη γνωστή κελτική φυλή, που
συνόρευε µε τα γερµανικά φύλα3.
Οι Βλάχοι ή Κουτσόβλαχοι, δεν ήταν Ρουµάνοι, αλλά Έλληνες, και αν και ήταν εγκατεστηµένοι
σε ρουµανικά εδάφη, ποτέ δεν θεώρησαν τον εαυτό τους ένα ή αδελφό µε τους Ρουµάνους και ποτέ
δεν τον λογάριασαν ξένο στον Ελληνισµό4. Ανεξάρτητα από τη γλώσσα, που µιλούσαν οι
Κουτσόβλαχοι έδειξαν µε τις πράξεις τους, ότι η εθνική τους συνείδηση ήταν ελληνική και µάλιστα
έντονη. Έτσι τους βλέπουµε να υπερηφανεύονται για την ελληνική τους καταγωγή, να αναφέρονται
στο ένδοξο ελληνικό παρελθόν, να ιδρύουν σχολεία ελληνικά, να βοηθούν στην αποτίναξη του
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Τουρκικού ζυγού . Ο Μετσοβίτης δάσκαλος του Πατροκοσµά, Νικόλαος Τζερτζούλης, δεν αρνείται
5

τη βλάχικη καταγωγή, αλλά και την ελληνικότητα των συµπατριωτών του. Ο δε Κροάτης καθηγητής
Skok επισηµαίνει, ότι οι Βλάχοι ανέκαθεν διακρίθηκαν για τον ενθουσιασµό τους υπέρ της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού6. Εποµένως οι Βλάχοι, απόγονοι ντόπιων
ελληνικών

πληθυσµών

που

εκλατινίστηκαν,

ήταν

Έλληνες,

συµπεριφέρονταν

ως

___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 139, σηµ. 5 και 6.
2. Αχ. Λαζάρου, Οι Βλάχοι και η διάδοση της ελληνικής παιδείας στους λαούς της Βαλκανικής, εισήγηση στο
ΣΤ΄ ∆ιεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Φλώρινα 29-31 Οκτ. 1993, έκδ. Πρακτικών Ελληνικά Γράµµατα,
Αθήνα 1995, σελ. 156 - 157.
3. Alan J. B. Wace - Maurice S. Thompson, The nomads of the Balkans, ό. π. σελ. 3, σηµ. 5.
4. «Οι ίδιοι οι Βλάχοι αυτονοµάζονται Armini (A + ROMANUS, δηλαδή Ρωµαίοι, Ρωµιοί) και
χρησιµοποιούσαν τη λέξη Βλάχος για να δηλώσουν γενικά τους κτηνοτρόφους». Alan J. B. Wace - Maurice S. Thompson, The nomads of the Balkans, ό. π. σελ. ιθ΄.
5. Αχ. Λαζάρου, Οι Βλάχοι και η διάδοση της ελληνικής παιδείας στους λαούς της Βαλκανικής, ό.π. σελ. 160,
162.
6. Αχ. Λαζάρου, Οι Βλάχοι και η διάδοση της ελληνικής παιδείας στους λαούς της Βαλκανικής, ό.π. σελ. 181.

Έλληνες και δικαίως ο Πατροκοσµάς επέβαλε την ελληνική γλώσσα στα βλαχόφωνα χωριά,
εκτοπίζοντας τη Βλάχικη και επηρεάζοντας την εθνολογική τους εξέλιξη.
Ο Παναγιώτης Αραβαντινός στη ‘‘Χρονογραφία της Ηπείρου’’, µας πληροφορεί για την
κατάσταση που επικρατούσε σε πολλές περιοχές της Ηπείρου ως προς τη Βλαχική γλώσσα. Στην
περιοχή του Ζαγορίου, από τα 46 ελληνικά χωριά µε τις 2717 οικογένειες, 11 µιλούσαν τη Βλαχική
και την Ελληνική γλώσσα, περισσότερο δε τη Βλαχική, ιδίως στις καθηµερινές τους ασχολίες και
µέσα στα σπίτια τους. Στα χωριά της δικαιοδοσίας του Μετσόβου, Βοτονόσι, Μαλακάσι,
Κουτζούφλοιανη, Μηλιά και µέσα στο Μέτσοβο οι κάτοικοι µιλούσαν περισσότερο τα Βλάχικα και
πολύ λίγο τα Ελληνικά, ενώ ήταν όλοι Έλληνες και στην περιοχή τους δεν κατοικούσαν καθόλου
Τούρκοι. Στη διοίκηση των Γρεββενών ανήκαν 81 χωριά και συνοικισµοί µε 3676 χριστιανικές
οικογένειες και µόνο 742 τουρκικές, και απ’ αυτά τα 33 µιλούσαν και τις δύο γλώσσες, Βλαχική και
Ελληνική, µε προτεραιότητα τη Βλαχική1. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι ορεινές αυτές περιοχές
κατοικούνταν βασικά από Έλληνες, οι Τούρκοι ήταν ελάχιστοι και η γλώσσα που κυριαρχούσε ήταν
η Ελληνική. Παρόλα αυτά υπήρχαν τόσα χωριά και συνοικισµοί που µιλούσαν τα Βλάχικα. Γι’ αυτό
σε πολλά απ’ αυτά τα χωριά ο Άγιος πέρασε πολλές φορές και ίδρυσε και Σχολεία, για να µαθαίνεται
η Ελληνική γλώσσα.
Στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου οι κάτοικοι µιλούσαν και τα Αλβανικά. «Η Αλβανική
γλώσσα υπάρχει µίγµα της αρχαιοτάτης Ελληνικής γλώσσης, ήτοι της Πελασγικής, έχουσα και
πολλάς µεταγενεστέρας Ελληνικάς λέξεις, ωσαύτως Σλαβικάς, Λατινικάς, Κελτικάς και
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Τουρκικάς» , γράφει ο Π. Αραβαντινός. Οι κάτοικοι εµφανίζονται συνήθως ως δίγλωσσοι, µιλώντας
2

και τα Ελληνικά και τα Αλβανικά, από τον φόβο των κατακτητών, ενώ σε κάποια µέρη µιλούσαν
µόνο τα Αλβανικά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει ο Αραβαντινός στη ‘‘Χρονογραφία της
Ηπείρου’’, σε πολλά µέρη της Ηπείρου οι Έλληνες µιλούσαν πιο πολύ την Αλβανική γλώσσα και
πολύ λίγο ή και καθόλου την Ελληνική. Η Αλβανική γλώσσα κυριαρχούσε στις περιοχές της
Βορείου Ηπείρου, στις διοικήσεις ∆ελβίνου, Τεπελένης, Πρεµµετής, Αυλώνος και Μπερατίου. Πιο
αναλυτικά, στη διοίκηση ∆ελβίνου υπάγονταν 118 χωριά και συνοικισµοί εκ των οποίων, µόνο
τέσσερα µιλούσαν την Ελληνική γλώσσα και το τοπωνύµιο ήταν ελληνικό, (Χειµάρρα, ∆ρυµάδες,
Παλιάσσα ή Παλαιστή και Πιτζάρη)3. ΄Όλα τα άλλα µιλούσαν µόνο Αλβανικά. Ο
___________________
1. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, Αθήνα 1956, τόµος Β΄, σελ. 341, 343 - 345.
2. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 11.
3. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 358.

Σ. Παπακυρικού γράφει ότι «όλα τα παράλια της Χειµάρρας ήσαν Έλληνες και ελάλουν µόνον την
ελληνικήν. Τινά τούτων λαλούσι σήµερον και την αλβανικήν, διότι πολλοί των αλβανοφώνων
ορθοδόξων χριστιανών µη θέλοντες να αρνηθώσι την χριστιανικήν πίστιν εγκατέλιπον

τα

εξισλαµιζόµενα χωρία των και κατήρχοντο προς τους παραλίους οµοδόξους των Έλληνας, και
ούτως αντί να αφοµοιωθώσι, µετέδωκαν την αλβανικήν γλώσσαν εις τους καθαρώς
ελληνογλώσσους»1.
Τα 100 χωριά της διοικήσεως ∆ελβίνου ήταν δίγλωσσα, µιλούσαν τα Ελληνικά και τα Αλβανικά,
µε 2911 χριστιανικές οικογένειες έναντι των 2820 µόνο τουρκικών, που κατοικούσαν σ’ αυτές τις
περιοχές. Η χριστιανική οικογένεια των χρόνων εκείνων υπολογίζεται µε 5 άτοµα το λιγότερο, κατά
µέσο όρο. Οι Έλληνες που κατοικούσαν στην περιοχή του ∆ελβίνου ήταν το λιγότερο 14555. Όλοι
αυτοί οι Έλληνες ήταν δίγλωσσοι. 14 χωριά και συνοικισµοί της περιοχής κατοικούνταν µόνο από
Τούρκους και µιλούσαν µόνο την Αλβανική γλώσσα. Αν εξετάσουµε τις ονοµασίες αυτών των
χωριών, παρατηρούµε ότι από τα 118 χωριά τα 91 έχουν ονοµασία ελληνική, τα 18 αλβανική, τα 19
τουρκική, τα 7 σλαβική και τα 3 ιταλική2.
Στη διοίκηση της Τεπελένης ανήκαν 61 χωριά. Από αυτά τα 24, µε 1057 χριστιανικές
οικογένειες και 5285 περίπου κατοίκους, µιλούσαν την Αλβανική και Ελληνική γλώσσα, όπως τα
Ζαγοροχώρια, που κατοικούνταν µόνο από Έλληνες χριστιανούς, και τα 37 µιλούσαν µόνο την
Αλβανική. Ως προς τα τοπωνύµια, 42 ήταν αλβανικής καταγωγής, 2 σλαβικής και 17 ελληνικής3.
Στη διοίκηση Πρεµµετής ανήκαν 153 χωριά και συνοικισµοί. Η γλώσσα που µιλούσαν τα 148
χωριά, κατοικηµένα από Έλληνες και Τούρκους, ήταν η Αλβανική. Μόνο 5 µιλούσαν και τις δύο
γλώσσες, µε προτεραιότητα την Αλβανική4. Στη διοίκηση του Αυλώνος ανήκαν 65 χωριά, απ’ αυτά
14 µε 265 χριστιανικές οικογένειες, 1.325 περίπου κατοίκους, έναντι 838 τουρκικών, µιλούσαν την
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Αλβανική και Ελληνική γλώσσα, ενώ 51 χωριά, κατοικηµένα από Τούρκους περισσότερο, µιλούσαν
µόνο Αλβανικά5.
Στη διοίκηση Μπερατίου1 ανήκαν 301 χωριά και συνοικισµοί µε 3095 χριστιανικές
___________________
1. Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, Αθήναι 1953.
σελ. 40 - 41.
2. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 356 - 362.
3. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 367 - 370.
4. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 370 - 377.
5. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 377 - 380.
6. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 380 - 393.

οικογένειες, περισσότερους από 15.475 Έλληνες και χριστιανούς κατοίκους και 8.780 τουρκικές
οικογένειες. Μοναδική γλώσσα όλων των κατοίκων ήταν η Αλβανική. Από τα 301 χωριά τα 245
είχαν ονοµασία αλβανική, τα 6 σλαβική και τα 50 ελληνική.
∆ίγλωσσα, µε προτεραιότητα την Αλβανική γλώσσα, ήταν 6 χωριά της Πρέβεζας µε 100 περίπου
οικογένειες χριστιανικές, δηλαδή τουλάχιστον 500 άτοµα, σε σύνολο 39 χωριών και συνοικισµών,
που κατοικούνταν βασικά από ελληνικές οικογένειες1. 29 χωριά της Παραµυθιάς µε 527 ελληνικές
οικογένειες 2835 περίπου ατόµων, έναντι 113 τουρκικών, που κατοικούσαν σε µερικά απ’ αυτά τα
χωριά, όπως π.χ. στην έδρα της περιοχής, την Παραµυθιά κατοικούσαν 180 τουρκικές και 98
ελληνικές οικογένειες, δηλαδή περισσότεροι από 490 Έλληνες2. Στην περιοχή της Τσαρκοβίστας
ανήκαν 47 χωριά και συνοικισµοί µε 837 ελληνικές οικογένειες, δηλαδή 4185 και περισσότερα
άτοµα, από τα οποία τα 33 χωριά µιλούσαν και τις δύο γλώσσες, µε προτεραιότητα την Αλβανική,
αν και κατοικούνταν µόνο από Έλληνες3. Από τα 60 χωριά της Κόνιτσας, τα 21 µε 909 οικογένειες
ελληνικές, δηλαδή 4545 περίπου κατοίκους, έναντι 825 τουρκικών, που κατοικούσαν στα ίδια µέρη,
ήταν δίγλωσσα, και µιλούσαν στην καθηµερινή τους ζωή τα Αλβανικά, παρόλο που οι κάτοικοί τους
ήταν Έλληνες4. Όλα τα χωριά του Μαργαριτιού, 41 τον αριθµό µε 618 χριστιανικές οικογένειες,
περίπου 3090 κατοίκων, έναντι 1562 τουρκικών, µιλούσαν τα Αλβανικά περισσότερο από τα
Ελληνικά5, όπως και 4 χωριά του Αργυροκάστρου µε 760 τουρκικές οικογένειες και 97 χριστιανικές,
που κατοικούσαν στα ίδια µέρη6.
Μιλούσαν µαζί µε τα Ελληνικά και τα Αλβανικά 24 χωριά του Φαναρίου, που κατοικούνταν
µόνο από Έλληνες, µε 363 οικογένειες ελληνικές και 1815 περίπου κατοίκους7, 2 χωριά της
Πάργας µε 282 χριστιανικές οικογένειες, 1410 κατοίκων8, 28 χωριά των Φιλιατών µε 358 περίπου
χριστιανικές οικογένειες και 1790 κατοίκους9 και 37 χωριά της περιοχής Αργυροκάστρου10 µε 1782
ελληνικές οικογένειες και 8910 κατοίκους, έναντι _________________
1. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 327.
2. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 351 - 352.
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3. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 337 - 338.
4. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 339 και 341.
5. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 349 - 350.
6. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 364.
7. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 347 - 348.
8. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 348.
9. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 354 - 355.
10. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 362 - 363.

2000 τουρκικών, που κατοικούσαν µέσα στο Αργυρόκαστρο. Στις παραπάνω περιοχές υπήρχαν πιο
πολλοί Έλληνες, τα τοπικά ονόµατα ήταν ελληνικής καταγωγής βασικά, µε λίγα αλβανικά και
ελάχιστα σλαβικά ή τουρκικά, και έτσι επικρατούσε περισσότερο η Ελληνική γλώσσα, χωρίς όµως
να έχει εγκαταλειφθεί η Αλβανική.
Στην περιοχή της Θεσσαλίας επικρατεί η ίδια κατάσταση. Στα µέρη αυτά οι κάτοικοι µιλούσαν
την Ελληνική και τη Βλαχική γλώσσα, και σε πολλά χωριά επικρατέστερα, στην καθηµερινή ζωή
και οµιλία, ήταν τα Βλάχικα. Η περιοχή συγκέντρωνε αρκετούς Τούρκους και Αλβανόφωνους,
επικρατούσαν όµως και ήταν περισσότεροι οι Έλληνες Χριστιανοί. Έτσι, στη Λάρισα και τη χώρα
του Ολύµπου οι Τούρκοι ήταν 19.000, ενώ οι Χριστιανοί 30.000, στα Φάρσαλα και τον ∆οµοκό
5000 Τούρκοι και 27.000 Χριστιανοί, στο Βελεστίνο, στον Αρµυρό και στην Κατερίνη οι Οθωµανοί
ήταν 1000, ενώ οι Έλληνες αντίστοιχα 7000, 8000 και 18.000. Στον Τύρναβο, στην Αγυιά, και στο
Βόλο οι Τούρκοι ήταν 2000 και οι Έλληνες αντίστοιχα 8000, 18.000 και 12.000, ενώ στην Καρδίτσα
και τα Άγραφα, Τρίκαλα, χώρα του Ασπροποτάµου, Ελασσώνα, Ραψάνη και το µεγαλύτερο µέρος
των Χασσίων οι Οθωµανοί ήταν 3000, έναντι 13.000 της Καρδίτσας, 42.000 των Τρικάλων και
59.000 της Ελασσώνας. Συνολικά οι 42.000 Τούρκοι ήταν λίγοι µπρος στις 283.000 των Ελλήνων
Χριστιανών2. Αυτοί οι Έλληνες, αγνοί πατριώτες, στις απόµερες και απάτητες βουνοκορφές των
Χασσίων ή στα χωριά του Ασπροποτάµου είχαν ξεχάσει τη γλώσσα τους και κινδύνευαν να χάσουν
και την ελληνική τους συνείδηση και υπόσταση. Πολλοί Τούρκοι, αν όχι οι περισσότεροι, ήταν
απόγονοι Ελλήνων εξωµοτών, όπως αναφέρεται στα 1777 για τους Τούρκους της Λάρισας3.
Στη ∆υτική Μακεδονία, οι περιοχές της Φλώρινας, Μοναστηρίου, Σιάτιστας, Σερβίων της
ηγεµονίας της Ρουµελίας, κατοικούνταν βασικά από Έλληνες Βλάχους, οι οποίοι γνώριζαν την
Ελληνική γλώσσα, αλλά µιλούσαν τα Βλάχικα. Πολλοί απ’ αυτούς ήταν και Αλβανόφωνοι,
φθάνοντας µέχρι εδώ από τη Βόρειο Ήπειρο και Αλβανία ακολουθώντας τις οροσειρές της Πίνδου
και φέροντας µαζί τους και την Αλβανική γλώσσα. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ήταν, ως επί το
πλείστον, εξισλαµισµένοι Έλληνες, που πολλοί είχαν διατηρήσει την ελληνική τους γλώσσα,
γνώριζαν τα Μυστήρια, τις νηστείες και τις γιορτές του Χριστιανισµού4.
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Ακολουθώντας τις πληροφορίες του Αραβαντινού στη ‘‘Χρονογραφία της Ηπείρου’’, για την
κατάσταση

της

Ηπείρου

στα

τελευταία

χρόνια

της

Τουρκοκρατίας

έως

και

την

___________________
1. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 400.
2. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 88.
3. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 88.

εποχή του ιδίου, δηλαδή το πρώτο ήµισυ του 19ου αιώνα, άρα και κατά τους χρόνους δράσης του
Πατροκοσµά, παρατηρούµε τα εξής αξιόλογα και σηµαντικά για την έρευνά µας.
Πρώτον, ότι οι περιοχές που τράβηξαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Αγίου ήταν προβληµατικές.
Μελετώντας την περιοχή της Ηπείρου έχουµε αποδείξεις της καταστάσεως που επικρατούσε, των
εξισλαµισµένων χωριών, αλλά και ολόκληρων περιοχών, που αρνούνταν τη θρησκεία τους κατά
άτοµα, οικογένειες ή και χωριά ολόκληρα µε τους ιερείς τους, επειδή δεν µπορούσαν να σηκώσουν
το βαρύ φορτίο της σκλαβιάς, της πείνας, των εξευτελισµών, του παιδοµαζώµατος. Στη ∆υτική
Ελλάδα, στις περιοχές της Παραµυθιάς, Φιλιατών, Μαργαριτιού είχαν αποστατήσει και
αλλαξοπιστήσει ολόκληρα χωριά. ∆ραγωµή, Νικολίτσι, Νεοχώρι, Μινίνα, Πετροβίτσα στην
περιφέρεια της Παραµυθιάς, Μαρκάτες, Νινάτες, Γιάννιρη, Βέρβα, Πηγαδούλια, Κόνιτσκα στην
περιοχή των Φιλιατών, Βραχωνά, Αρπίτσα, Βόλια, Πλαταργιά, Βράστοβο, Σαλίτσα, Γράββα,
Κορύτσιανη, Κούτσι, Κορσοβίτσα, είναι µερικά από τα χωριά στο Μαργαρίτι, τα οποία αρνήθηκαν
την Ορθόδοξη, Χριστιανική πίστη, αρνήθηκαν και τη γλώσσα τους την Ελληνική, µιλώντας
περισσότερο τα Αλβανικά και λίγο ή καθόλου τα Ελληνικά. Προχωρώντας ψηλότερα, στην περιοχή
του ∆ελβίνου, τα χωριά Πιτζάρι, Γκολέµη, Ζουλιάτες, Προγονάτες, Κούτζι, Καλαράτες, Αβαρίτζα,
ήταν µερικά από τα χωριά, που αρνήθηκαν θρησκεία και γλώσσα1. Σε µερικά από αυτά ήταν
εντελώς άγνωστη η Ελληνική γλώσσα. Οι άνθρωποι αυτοί θεληµατικά, µέσα στην άγνοιά τους,
εγκατέλειψαν θρησκεία και γλώσσα, για να αποκοµίσουν τα προς το ζην. Αυτά τα µέρη
απασχόλησαν περισσότερο τον Πατροκοσµά. ∆εν ασχολείται σχεδόν καθόλου µε τη Νότια Ελλάδα,
αυτός που όργωσε όλη την ελληνική επικράτεια δεν πήγε ούτε µια φορά στην Πελοπόννησο, ενώ
πέρασε δύο ή τρεις φορές από την Ήπειρο και περπάτησε και στα πιο απόµερα χωριά της.
Το δεύτερο, που προκύπτει από τους πίνακες του Αραβαντινού, είναι ότι οι περιοχές και τα
χωριά που επισκέφτηκε δύο και τρεις φορές ο Πατροκοσµάς ήταν δίγλωσσα ή Αλβανόφωνα και
Βλαχόφωνα. Στα χωριά του Ζαγορίου, κατά τις µαρτυρίες των µελετητών πήγε το 1767, το 1774, το
1777 και το 1778, ένα χρόνο πριν το µαρτυρικό θάνατό του. Το συχνό πέρασµά του δείχνει την
επιµονή του Πατροκοσµά, οι Έλληνες των χωριών αυτών να παύσουν να µιλάνε τα Βλάχικα, αφού
ήταν µόνο Έλληνες και γι’ αυτό το λόγο κήρυξε, ίδρυσε Σχολεία, έκανε εράνους, συνέβαλε και ο
ίδιος µε το φτωχό οβολό του. Περιόδευσε όλα τα Ζαγοροχώρια, ίδρυσε Σχολεία στη Ζίτσα, στο
Πάπιγκον, στην Καλωτά, στη Λεσινίτσα, στο Φλαµπουράρι, όπου «κληροδοτεί εκ του στερήµατος
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αυτού 200 γρόσια». Περιοδεύει τις δίγλωσσες περιοχές της Πρέβεζας, Τσαρακοβίστας, Κόνιτσας,
___________________
1. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 349, 351, 354, 358-359, 360.

Πάργας, Φαναρίου, Μαργαριτίου, Παραµυθιάς, Φιλιατών, ∆ελβίνου, Αργυροκάστρου, Τεπελένης,
Πρεµµετής, Αυλώνας.
Τρίτον, ο Πατροκοσµάς επισκέπτεται τις καθαρά Αλβανόφωνες περιοχές, όπως τη ∆ιοίκηση του
Μπερατίου µε τα 301 χωριά και συνοικισµούς, τα 51 χωριά της Αυλώνας, τα 148 της Πρεµµετής,
τα 37 της Τεπελένης, τα 14 του ∆ελβίνου. Σε πολλά απ’ αυτά υπήρχαν Τούρκοι και Αλβανοί µόνο
και καθόλου Έλληνες, τουλάχιστον φαινοµενικά. Ο Πατροκοσµάς γνώριζε ότι αυτά ήταν χωριά που
είχαν εξωµόσει, και τα οποία χάνοντας τη θρησκεία τους έχασαν και τη γλώσσα τους την Ελληνική.
Ίσως στα χωριά αυτά οι φαινοµενικά Τούρκοι να ήταν κρυπτοχριστιανοί, και το συχνό πέρασµα του
Αγίου να τους ενδυνάµωνε την πίστη. ∆ιδάσκει στα Αλβανόφωνα χωριά, φθάνει µέχρι το Μπεράτι
τον Αύγουστο του 1777, κατά τις ‘‘Σηµειώσεις’’ και ‘‘Ενθυµήσεις’’ σε εκκλησιαστικά βιβλία της
περιοχής.
Τέταρτον, τα περισσότερα τοπωνύµια των Αλβανόφωνων ή δίγλωσσων χωριών και αυτών που
κατοικούνταν µόνο από Τούρκους, ήταν Ελληνικά ή είχαν Ελληνική ρίζα ή εξελληνίστηκαν.
Μπεράτι, Αυλών, Άρτα, Αργυρόκαστρο, τοπωνύµια καθαρά Ελληνικά, τα χωριά µε τις καταλήξεις αδες (∆ρυµάδες), -αταις (Μαρκάταις, Βουλιαράταις), -ουσα (Ελαιούσα, Βωβούσα), -ιλα (Βουνίλα), ινα (Καµαρίνα), -άσσα (Μανωλιάσσα, Καλιάσσα), -ίτζα (Ασµενίτζα, Ρωµίτζα), -ανα (Θεοδώριανα,
Τσερκούβιανα), -ιανη (Ποστένιανη, Πέστιανη), -ανη (Λιµπίβανη, Κάρυανη), -αδα (Σκιάδα), -ικα
(Σουφράτικα, Φρεάτινα), -ειο (Σελειό, Κηπουρείον),

-ον (Μαυρόπουλον,

Ζάβροχον)

-βον

(Ζάλοβον, Κρυφοβόν), -η (Τσόρανη, Κώσταρη, Πικέρνη). Υπήρχαν και πολλά τοπωνύµια, που είχαν
ρίζα Σλαβική ή Αλβανική και οι Έλληνες τα µετέβαλαν δίνοντάς τους ελληνικές καταλήξεις. Όπως
εκείνα που είχαν Σλαβική ρίζα χοβ- Λιµπόχοβ, οβίσδ- Ραδοβίσδ, ότζ- Μπότζ, οι Έλληνες τα έκαναν
Λιµπόχοβο, Ραδοβίσδι, Μπότζιον. Τα Αλβανικά σε -αι εξελληνίστηκαν µε την κατάληξη -ες ή -αις.
Τα Πάδαι έγιναν Πάδαις και Πάδες και δεν διαφέρουν καθόλου από τα ελληνικά Καρδίαι και
Καρδίες, Μαρκάταις, Νινάταις. Τα έχοντα τις Αλβανικές καταλήξεις -γι, -ψι, -σι, -ζι, τι, κι,
Αχµανίπαγι, Κράψι, Κούδεσι, Ιτρίζι, Κούτζι, Μπουγιάτι, Προυγκί, και τα σε -ούσι, υποκοριστικού
τύπου, όπως Τσορούσι, Μπούσι, Μαλούσι, τα διατήρησαν. Τα Τουρκικά τοπωνύµια, προσθέτοντας
την κατάληξη -α ή -ον για ευφωνία, εξελληνίστηκαν. Η Φετόκ έγινε Φετόκα, η Μουζάκ Μουζάκα, η
Ζαβρούχ Ζάβρουχον1. Όλα αυτά τα χωριά, τα απόµερα και ξεχασµένα, µε ελληνική ή ξένη
ονοµασία, κατοικηµένα από Έλληνες, Αλβανούς ή Τούρκους, µε τη θρησκεία του Χριστού φανερά
ή κρυφά, µε γλώσσα Αλβανική ή Βλάχικη, έγιναν γνωστά και απέκτησαν οντότητα µε την
__________________
1. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 317 - 394.
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παρουσία του Πατροκοσµά. Κάποια από αυτά είχαν ελάχιστους κατοίκους, αυτό όµως δεν εµπόδισε
τον Άγιο, όχι µόνο να διδάξει, αλλά και Σχολείο να ιδρύσει, όπως έγινε στο µικρό συνοικισµό
Χάλιου µε την Τουρκική ονοµασία και τις 7 µόνο χριστιανικές οικογένειες. Στο χωριό Χάλιου
στέλνει και Επιστολή, µε την οποία ορίζει επιτροπή για την καλή λειτουργία του Σχολείου. Το ίδιο
συµβαίνει και µε τις Συρακάτες, χωριό µε 15 µόνο οικογένειες, ιδρύει Σχολείο, στέλνει και
Επιστολή, µε την οποία συµβουλεύει τους κατοίκους να υπακούουν τον ιερέα τους και να
φροντίζουν για τη σύσταση του Σχολείου.
Να, λοιπόν, γιατί ο Πατροκοσµάς, ο διδάσκαλος του Γένους, σύχναζε σε κείνες τις περιοχές,
ίδρυε Σχολεία, έστελνε Επιστολές, απαγόρευε την οµιλία της Αλβανικής ή Βλάχικης γλώσσας,
έστηνε σταυρούς, αγίασε µε την παρουσία του και το πέρασµά του τον τόπο. Οι περιοχές της
ορεινής και αγροτικής Ηπείρου τον είχαν ανάγκη, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός θα ήταν οριστικά
χαµένες για τον Ελληνισµό1.
Αντίθετα, στις Βενετικές κτήσεις των παραλίων της ∆υτικής Ελλάδας και προπαντός στα
Επτάνησα κυριαρχούσε η γλώσσα των κατακτητών, η Ιταλική. Ο κάθε νησιώτης για να
σταδιοδροµήσει και να αποκτήσει µια θέση έπρεπε «να µανθάνη την διάλεκτον του κυριάρχου
Βενετού. Το αρχοντολόγιον και οι επιφανείς γλώσσαν οικιακήν είχον την Ιταλικήν»2. Ο Ιωάννης
Καποδίστριας στο περίφηµο Υπόµνηµά του στο λόρδο Gastleregh, ___________________
1. Με βάση τους πίνακες του Αραβαντινού, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π. τόµος Β΄, σελ. 317-401, τις
σηµειώσεις του Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό. π. τόµος ∆΄, σελ. 88, 367, του Κων.
Βακαλόπουλου, Ήπειρος, Ιστορία του Β. Ελληνισµού, ό. π. σελ. 145 κ. ε., τις ειδήσεις του Άγγλου
Πρόξενου Willim Eton, των Άγγλων περιηγητών Holland και Leake, Παύλου Loucas, του Γάλλου
Πρόξενου στη Θεσσαλονίκη Beaujour2. (Β. Σφυρόερας, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΑ΄,
σελ.189-206) και πολλών άλλων Ελλήνων µελετητών, καταρτήσαµε Πίνακες, στο τέλος της εργασίας,
στους οποίους φαίνεται η προτεραιότητα του Πατροκοσµά στις Περιοχές της Ηπείρου, και γενικά του Β.
Ελληνισµού.
2. «Θα ίδωµεν την εσχάτην αµάθειαν εις ην ευρίσκετο ο νησιώτης. Μόλις οι ιερείς ήξευρον το
αναγιγνώσκειν, το δε ορθογραφείν ουχί µόνον ηγνοείτο, αλλά και το απλώς γράφειν. Βιβλία
συµβολαιογραφικά, κώδικες εκκλησιών, καταγραφαί µοναστηρίων και δικόγραφα εκτός του µιξοσολίκου
και της πλείονος παρεσφρύσεως Ιταλικών λέξεων, δι’ ων διεκρίνετο το κοινόν διαλεκτικόν ιδίωµα του
Επτανησίου, δυσκόλως αναγινώσκονται την σήµερον, ή εννοούνται... Μόνη η Ορθόδοξος Εκκλησία εις
τα εν Ελληνική γλώσσα συγγράµµατα αυτής διέσωζε την γλώσσαν εις τους ορθοδόξους λάτρας
νησιώτας». Π. Χιώτης, Ιστορικά Αποµνηµονεύµατα Επτανήσου, εν Ζακύνθω, τυπογραφείον ο
‘‘Φώσκολος’’ 1887, τόµος ΣΤ΄, σελ. 209 - 210.

το 1815 αναφέρει επιγραµµατικά: «Η Ενετική πολιτική εφοβείτο την υπεροχήν του Ελληνικού
πνεύµατος και προσεπάθει να καταβάλη τούτο δια της αµαθείας. Εν Επτανήσω ουδέποτε επέτρεψε
την σύστασιν δηµοσίων σχολείων». Έτσι ο λαός έµεινε αγράµµατος και οι πλούσιοι µόνο
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εκπαιδευόταν «εν τη πρωτευούση και εν τω πανεπιστηµίω της Παδούης»1. Ο εξιταλισµός των
πλουσίων και η έλλειψη Σχολείων στην αγροτική ύπαιθρο είχαν ως συνέπεια πολλοί Επτανήσιοι
διανοούµενοι αργότερα να µη γνωρίζουν καθόλου ή πολύ λίγο την Ελληνική γλώσσα, γράφοντας
µόνο στην Ιταλική. Αυτό συνέβη µε τον εθνικό µας ποιητή ∆ιονύσιο Σολωµό, ο οποίος κατάφερε να
µάθει την Ελληνική γλώσσα µεγάλος και µε την παρότρυνση και επιµονή του Σπυρίδωνα Τρικούπη,
µε τον Ούγο Φώσκολο, ο οποίος δεν έµαθε ποτέ ούτε µίλησε την Ελληνική, αν και γεννήθηκε και
έζησε αρκετά χρόνια στη Ζάκυνθο και είχε δάσκαλό του το Μαρτελάο και η µητέρα του ήταν
ελληνίδα. Το ίδιο συνέβη και µε πολλούς άλλους Επτανησίους λογίους, άνδρες και γυναίκες, οι
οποίοι έγραψαν µόνο στην Ιταλική γλώσσα, γιατί δεν γνώριζαν την ελληνική καλά ή και καθόλου,
µε αποτέλεσµα τα έργα τους να χαθούν.
Η Ιταλική επιρροή φαίνεται και στα ιταλικά τοπωνύµια και ονόµατα χωριών των παραλίων της
∆υτικής Ελλάδας, όπως Πρέβεζα, Ρηνιάσσα στην περιοχή Πρεβέζης, Σπλάντζα στην περιοχή
Φαναρίου, Βέρβα και Πιτζιούς στη διοίκηση Φιλιατών, Περούκα και Κολώνια στη διοίκηση του
∆ελβίνου2.
Όσον αφορά τη γλώσσα του Τούρκου κατακτητή ποτέ δεν κυριάρχησε, ούτε µιλήθηκε από τους
Έλληνες στο σύνολό της, παρά µόνο κάποιες λέξεις από την καθηµερινή ζωή - φαγητά, σκεύη,
ασχολίες, συναλλαγές - καθιερώθηκαν στο ελληνικό λεξιλόγιο και επεκράτησαν, όπως αναφέραµε
σε προηγούµενο κεφάλαιο. Η Τουρκική γλώσσα ήταν πάντα η γλώσσα του κατακτητή και σε
πυκνοκατοικηµένες ακόµη από Τούρκους περιοχές δε µιλήθηκε από τους Έλληνες. Το πιο
σηµαντικό εδώ είναι ότι ο Τούρκος κατακτητής αντί να επιβάλλει τη γλώσσα του στους
κατακτηµένους, επηρεάστηκε και χρησιµοποίησε την Ελληνική και ως επίσηµη διπλωµατική
γλώσσα. Πολλά διπλωµατικά έγγραφα των Τούρκων, συνθήκες, καταστατικά, αλλά και απλά,
ιδιωτικής χρήσεως, έγγραφα, έχουν διασωθεί γραµµένα στην Ελληνική. Αυτό δείχνει την
πολιτιστική υπεροχή της Ελληνικής γλώσσας, την ισχύ και τη σηµασία της και για τους κατακτητές
ακόµη. Εποµένως δεν υπήρξε ποτέ θέµα Τουρκικής γλώσσας στην Ελληνική επικράτεια και στα πιο
δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς.
___________________
1. Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σελ. 207.
2. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό.π. τόµος Β΄, σελ. 325, 326, 347, 354, 357.

Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στις ορεινές περιοχές, ιδίως της Ηπείρου και ∆υτικής
Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της περιοχής του Ασπροποτάµου. Ο Πατροκοσµάς, έχοντας
‘‘µονάχη έγνοια’’ τη γλώσσα την Ελληνική, γνωρίζοντας καλά τις δύσκολες συνθήκες, στις οποίες
ζούσαν οι Έλληνες και το µεγάλο γλωσσικό πρόβληµα, που αντιµετώπιζε ο Ελληνισµός µε την
κατάργηση σε µερικά µέρη ή την ανυπαρξία σε άλλα της Ελληνικής γλώσσας, ή την αντικατάστασή
της µε τη Βλάχικη ή την Αλβανική, ξεκίνησε µια µεγάλη σταυροφορία σ’ αυτά τα µέρη. Άλλοτε µε
την ίδρυση Σχολείων, µε την παράκληση ή και τη φοβέρα, άλλοτε µε την άφεση των αµαρτιών των
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χριστιανών, που τις έπαιρνε επάνω του ή µε την απαλλαγή τους από τα ‘‘δοσίµατα’’, κατόρθωσε να
διατηρήσει την Ελληνική γλώσσα και να σώσει τον Ελληνισµό, ο οποίος απειλούνταν από την
άγνοια, την αµάθεια και τη σταδιακή απώλεια του γλωσσικού του οργάνου, της Ελληνικής γλώσσας.

3.4.2. ΤΟ

ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α

ξιόλογη ήταν η προσφορά του Πατροκοσµά στις ορεινές εκείνες περιοχές, που είχε ξεχαστεί,

σχεδόν, η Ελληνική γλώσσα και οι κάτοικοι ήταν Βλαχόφωνοι, Αλβανόφωνοι ή δίγλωσσοι. Οι

πληθυσµοί των ορεινών διαµερισµάτων της Πίνδου, του Γράµµου, του Βερµίου, των Χασίων, της
Γκαµήλας, τα µέρη γύρω στο Μέτσοβο, στον Ασπροπόταµο και στα Άγραφα, τα χωριά του
Ζαγορίου και του Μαλακασίου, οι περιοχές της Β. Ηπείρου µέχρι το Μπεράτι και πιο ψηλά, αν και
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Έλληνες θερµοί και µεγάλοι πατριώτες, είχαν ξεχάσει τη γλώσσα τους την Ελληνική,
χρησιµοποιώντας την ελάχιστα, ως επίσηµη, ενώ κυριαρχούσε η Βλαχική ή η Αλβανική στην
καθηµερινή και ιδιωτική τους ζωή, µέσα και έξω από το σπίτι.
Την Ελληνική γλώσσα ο Άγιος την έβλεπε ως το αποτελεσµατικότερο όπλο κατά των
εξισλαµίσεων. Ήταν ένα αίτηµα της εποχής καυτό, που ενίσχυε και συντελούσε στην αφύπνιση της
εθνικής συνειδήσεως των υποδούλων. Γι’ αυτό χαρακτηριστικό γνώρισµα και στοιχείο απαραίτητο
των Σχολείων του Πατροκοσµά ήταν η Ελληνική γλώσσα. «Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να
µανθάνουν τα ελληνικά, διότι η Εκκλησία µας είναι εις την Ελληνικήν και αν δεν σπουδάξης εις το
ελληνικόν, αδελφέ µου, δεν ηµπορείς να καταλάβης εκείνα οπού οµολογά η Εκκλησία µας»1. Τόσο
πολύ συνέχει τον Πατροκοσµά το θέµα της γλώσσας, που προτιµούσε Σχολεία, στα οποία να
διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, παρά βρύσες, ποτάµια, δρόµους και γεφύρια. «Καλύτερα, αδελφέ
µου, να έχης σχολείον ελληνικόν, παρά να έχης βρύσες και ποτάµια»1. Τονίζει το «ελληνικόν», για
να µαθαίνουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα. Και σε άλλο σηµείο πάλι αναφέρει: «Εσύ οπού κάνεις
παιδιά, να τα παιδεύης τα παιδιά σου, να τα µαθαίνης τα γράµµατα, εξόχως τα ελληνικά, διατί η
Εκκλησία µας, αδελφέ, είναι εις την ελληνικήν γλώσσαν»2.
Η Βλαχική γλώσσα ήταν χαρακτηριστικό των κατοίκων των ορεινών περιοχών της Πίνδου. Ο
Άγιος Κοσµάς έπρεπε να αγωνιστεί για την επιβολή της Ελληνικής, που δεν ___________________
1. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σελ. 67.
2. Γ. Αποστολιάς, ∆ιδαχαί του εν Αγίοις πατρός ηµών ∆ιδασκάλου Κοσµά, ό. π. Λόγος Ε΄, σελ. 69.

ήταν τόσο εύκολο µε τις επικρατούσες συνθήκες. Όµως µε το φλογερό του ζήλο και την πειθώ, τα
κατάφερε. Οι µαρτυρίες γι’ αυτή του την προσπάθεια είναι πολλές. Ο Μετσοβίτης λόγιος του
περασµένου αιώνα, Τριαντάφυλλος Μπάρτας µας πληροφορεί για όσα συνέβησαν στα χωριά του
Ζαγορίου: «Η κατ’ ολίγον έκλειψις της παρεφθαρµένης ταύτης βλαχικής γλώσσης ήρχισεν από της
εν Ελλάδι περιοδείας του καλουµένου και όντως Αγίου Κοσµά, ήτις εγένετο προ ενός και τετάρτου
αιώνος»1. Ο Μπάρτας διέσωσε ένα απόσπασµα ∆ιδαχής του Αγίου, το οποίο απευθυνόταν στους
ορεσίβιους της Ηπείρου: «Τέκνα µου αγαπητά, εν Χριστώ, διατηρήσατε γενναίως και ατροµήτως
την ιεράν ηµών θρησκείαν και την γλώσσαν των πατέρων, διότι αµφότερα ταύτα χαρακτηρίζουσι
την φιλτάτην ηµών πατρίδα και άνευ τούτων το έθνος ηµών καταστρέφεται. Μην απελπισθήτε,
αδελφοί µου, η θεία πρόνοια θέλει πέµψει µίαν ηµέραν την ουράνιον σωτηρίαν ίνα φαιδρύνη τας
καρδίας ηµών προς απαλλαγήν εκ της ελεεινής καταστάσεως εν τη οποία ευρισκόµεθα...»2. Είναι
χαρακτηριστική η φράση του Αγίου, «διατηρήσατε γενναίως και ατροµήτως την ιεράν ηµών
θρησκείαν και την γλώσσαν των πατέρων», τοποθετώντας δίπλα - δίπλα τις δύο µεγάλες και
αναφαίρετες αξίες, που προασπίζουν και διατηρούν τον Ελληνισµό, τη Θρησκεία και τη Γλώσσα.
Σχολιάζοντας και αξιολογώντας ο Μπάρτας την απήχηση της ∆ιδαχής του Αγίου στους κατοίκους
αυτής της βλαχόφωνης περιοχής, η οποία κατοικούνταν υπό «Ελλήνων την φυλήν Βλάχων», τονίζει
πως σταµάτησε το µεγάλο κύµα του εξισλαµισµού και συµπληρώνει: «Παρώτρυνε (ο Άγιος)
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πατρικώς τους κατοίκους, ίνα εγκαταλείψωσι την ανωφελή αυτών γλώσσαν, ως παρεφθαρµένην και
γέµουσαν ξενικών λέξεων. Έκτοτε όλα τα χωρία, τεσσαράκοντα τον αριθµόν του Ζαγορίου και
αλλού παρέλαβον προθύµως την ελληνικήν γλώσσαν, αφήσαντα όλως την βλαχικήν»3. ∆εν είναι
εύκολο να εγκαταλείπει κάποιος τη γλώσσα, την οποία χρησιµοποιεί καθηµερινά, «αφήσαντα όλως»,
όποια και αν είναι αυτή, και να παραλαµβάνει «προθύµως» κάποια άλλη, την οποία γνωρίζει ίσως
λιγότερο ή δεν την χρησιµοποιεί καθόλου. Η αλλαγή αυτή και συµµόρφωση των κατοίκων προς τις
προτροπές του Πατροκοσµά, δείχνουν την ισχυρή προσωπικότητά του οµιλούντος, ο οποίος
κατόρθωσε να ξεριζώσει «την ανωφελή, παραφθαρµένη και γέµουσα ξενικών λέξεων» Βλαχική,
τονίζοντας την ελληνική καταγωγή των ορεσιβίων και την ανάγκη διατηρήσεως αυτής της γλώσσας,
η οποία είναι δεσµός άρρηκτος της ενότητας του ελληνισµού.
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Β2, ό. π. σελ. 213.
2. Τριαν. Μπάρτας, Περί εποίκων Ρωµαίων εν Ελλάδι, Βουκουρέστι 1878, σελ. 8-10.
3. Τριαν. Μπάρτας, Περί εποίκων Ρωµαίων εν Ελλάδι, ό. π. σελ. 8-10, επίσης Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσµάς
Αιτωλός και η εποχή του, ό. π. σελ. 421 - 422.

Και ο Χριστόφορος Περραιβός αναφέρει τη γνώµη του Κωνσταντίνου Ασωπίου, Ηπειρώτου
διδασκάλου του Γένους, από το Γραµµένο της Ηπείρου: «Μανθάνω δε παρά του φίλου µου
Κωνσταντίνου Ασωπίου, ότι και άλλο καλόν χρεωστείται εις τον Άγιον τούτον άνδρα‘ ουκ ολίγα,
δηλαδή, του Ζαγορίου χωρία, τούτου προτροπή και διδασκαλία, αφήσαντα την µέχρι τότε
λαλουµένην βλαχικήν γλώσσαν, έλαβον κατά µικρόν την Ελληνικήν, την οποίαν µέχρι της σήµερον
έχουσι. Τούτο είναι γενική εν Ηπείρω παράδοσις»1.
Η απήχηση της διδασκαλίας του Πατροκοσµά στα Ζαγοροχώρια και η αντικατάσταση της
Βλαχικής από την Ελληνική γλώσσα, µαρτυρείται και από άλλους νεώτερους συγγραφείς και
µελετητές. Ο Φάνης Μιχαλόπουλος γράφει ότι ο Πατροκοσµάς έφθασε στα Ζαγοροχώρια στα 1767
και ότι από την εποχή εκείνη τα περισσότερα χωριά εγκατέλειψαν οριστικά τα Βλαχικά που
µιλούσαν και ασπάσθηκαν την Ελληνική γλώσσα2. Από τις διάφορες µαρτυρίες φαίνεται ότι ο Άγιος
δεν περιορίστηκε µόνο στο ∆υτικό και Κεντρικό Ζαγόρι, όπου οι Βλαχόφωνοι ήταν σχεδόν
ανύπαρκτοι, αλλά προχώρησε και στην Ανατολική περιοχή του, όπου η Ελληνική είχε εκτοπιστεί
από την παρείσακτη Βλαχική. Έτσι οι «Βλάχοι την φυλήν» Έλληνες, όχι µόνο πείστηκαν να µην
ξαναµιλήσουν την Κουτσοβλαχική, που είχε εκτοπίσει την προγονική τους γλώσσα, την Ελληνική,
αλλά ίδρυσαν και Σχολεία για να µαθαίνουν τα παιδιά τους τα Ελληνικά γράµµατα. Ο ∆. Βακάλης,
στο περιοδικό ‘‘Ελληνικός Αστήρ’’ αναφέρει τις απόψεις του Σ. Λιάκου και Κ. Παπαδόπουλου για
το θέµα. Ο Σπύρος Λιάκος σε άρθρο του στη ‘‘Καθηµερινή’’ (1939), έγραψε: «Το κάτω Ζαγόρι, τα
Χάσια και η Ανασελίτσα, εξελληνίσθησαν κυρίως δια του ιεραποστόλου Κοσµά, απειλήσαντος ότι
θα καταρασθή όσους θα εξηκολούθουν να οµιλούν την Λατινοµακεδονικήν».

Και ο Κ.

Παπαδόπουλος στον ‘‘Ταχυδρόµο’’ του Βόλου (1961) µεταξύ άλλων αναφέρει: «Πόσον δίκαιον
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είχεν ο Άγιος Κοσµάς καταπολεµών την διάδοση του κουτσοβλαχικού ιδιώµατος και την αλλοίωση
της ελληνικής γλώσσης και ποίον κίνδυνον διέτρεχαν τα βόρεια εδάφη µας... έµελλε να αποδειχθή
έπειτα από 165 χρόνια, όταν εν έτει 1942, οι ηγούµενοι της ρουµανικής προπαγάνδας, ετόλµησαν
την ανεξαρτοποίησιν των εδαφών µας της Θεσσαλίας και ∆. Μακεδονίας, προς συγκρότησιν του
πριγκηπάτου

της

Μεγαλοβλαχίας»3.

Μαρτυρίες

για

την

καθιέρωση

της

Ελληνικής

___________________
1. Χριστ. Περραιβός, Σύντοµος βιογραφία του αοιδίµου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, Αθήναι 1860, α΄ έκδ.
σελ. 51.
2. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι µεγάλοι µας αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, περ. Το Νέον Κράτος, έτος β΄,
τεύχ.11, Αθήνα 1938, σελ. 834.
3. ∆ηµ. Βακάλης, Ο Εθνεγέρτης Άγιος Κοσµάς, περιοδ. Ελληνικός Αστήρ, τόµος 3, Ιωάννινα 1986, σελ. 106.

γλώσσας στα Ζαγοροχώρια υπάρχουν και από τον Λαµπρίδη και τον Φαλτάϊτς1, όπως και από
πολλές αθησαύριστες παραδόσεις, που ζουν ακόµη στο στόµα του λαού αυτών των περιοχών.
Σηµαντική η δράση του Πατροκοσµά και στα χωριά του Ασπροποτάµου και των Αγράφων. Η
κατάσταση την οποία συνάντησε ο Άγιος κι εδώ ήταν απελπιστική, ίσως η χειρότερη. ∆εν υπήρχε
καν θρησκευτική ζωή, ο ιερέας ήταν άγνωστος, η Βλάχικη γλώσσα είχε καταργήσει την Ελληνική. Ο
φλογερός καλόγερος επέµεινε, αγωνίστηκε και τα κατάφερε. Ο Σ. Παπακυριακού γράφει ότι «εις το
χωρίον Μουτσιάρα του Ασπροποτάµου ο Κοσµάς απηγόρευσε την χρήσιν κατ’ οίκον και δηµοσία
της κουτσοβλαχικής γλώσσης και αντ’ αυτής συνέστησε την χρήσιν της ελληνικής ης έκτοτε γίνεται
χρήσις εν τω χωρίω τούτω»2.
Ο Α. Βακαλόπουλος αναφέρει ότι ο Πατροκοσµάς έµεινε περισσότερο στα βλαχοχώρια της
Πίνδου και του Γράµµου, στα Γρεβενά και στα βλάχικα χωριά της Σαµαρίνας, Περιβόλι, Σµίξη και
Αβδέλλα, όπου ίδρυσε Ελληνικά Σχολεία και ζήτησε από τους Βλαχόφωνους των Ελληνικών
χωριών να µη µιλούν µεταξύ τους παρά µόνο ελληνικά3. Με το πέρασµα του Πατροκοσµά από τα
µέρη αυτά γίνονται σηµαντικές αλλαγές στη ζωή των κατοίκων, Σχολεία ιδρύονται, υποχωρεί η
Βλαχική γλώσσα, και «όπως αναφέρει η παράδοση, τα χωριά Μουτσιάρα, Τυφλοσέλι, Καµνάι,
Καλογριανή και Βανακούλια παύουν να µιλούν την Βλαχικήν»4. Στο Βλάτσι, στη Βλαχοκλεισούρα,
στη Σέτσα, στη Βίσσανη, στη Λαπσίστα, στη Φλώρινα και στο Μοναστήρι, όπου έφθασε στα 1767
διέκρινε τη γλωσσική κατάσταση των χωριών και των µικροπόλεων κι επέµεινε όχι µόνο στην
ανύψωση του κοινωνικού και θρησκευτικού επιπέδου, αλλά και στη σύσταση Σχολείων και την
αποδοχή της ελληνικής γλώσσας στα βλαχοχώρια των Χασίων και της Πίνδου5. Στα χωριά του
Μαλακασίου, Συρράκο, Καλαρρύτες και άλλα βλαχοχώρια, τόσο καρποφόρησε η διδα___________________
1. Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού λαού, Πανηπειρωτική Ένωσις Εφέδρων
Αξιωµατικών & Οπλιτών, τυπ. ∆ελή & Τσιπή, Αθήναι 1929.
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2. Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, Αθήναι 1953,
σελ. 44 - 45.
3. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Θεσ/νίκη 1973, τόµος ∆΄, σελ. 433.
4. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό.π. σελ. 440.
5. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι µεγάλοι µας αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, περ. Το Νέον Κράτος, έτος β΄,
τεύχ.11, ό.π. σελ. 834, επίσης Ι. Λαµπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργηµάτων, τόµος Α΄, σελ. 115.

σκαλία του, ώστε οι κάτοικοι άφησαν εντελώς τη Βλαχική και ασπάστηκαν την Ελληνική γλώσσα1.
Το Φεβρουάριο του 1778 βρίσκουµε και πάλι τον Πατροκοσµά στα βλαχοχώρια του
Ασπροποτάµου, Τύρνα, Περτούλι, Βετερίνο, Πύρρα, ∆έση. Από εκεί ανεβαίνει βορειότερα στα
Τρίκαλα, στα Γρεβενά και στη Λαψίστα, ιδρύοντας παντού Σχολεία κοινά, διδάσκοντας και
νουθετώντας2. Το πέρασµα του Πατροκοσµά από τα Βλαχοχώρια της Πίνδου και την προσφορά του
τονίζουν η τοπική παράδοση των περιοχών αυτών, οι ‘‘Ενθυµήσεις’’ σε παλιά βιβλία
εκκλησιαστικά, οι προφητείες του Αγίου, οι οποίες έως σήµερα διαδίδονται από στόµα σε στόµα,
και τα πολλά προσκυνητάρια, τα οποία έγιναν µε σύσταση του Κοσµά στις απρόσιτες εκείνες
περιοχές, που δεν υπήρχε ούτε εκκλησία ούτε παπάς. Ο Κ. Φαλτάϊτς γράφει: «Όχι µόνον δια τους
βλαχοφώνους κατοίκους της Θεσσαλίας και Μακεδονίας, αλλά και δια τους βλαχοφώνους
κατοίκους της Ηπείρου, η παράδοσις αναφέρει ότι ο Άγιος Κοσµάς συνετέλεσε περισσότερον
παντός άλλου εις το να εγκολπωθούν αυτοί θερµότατα την Ελληνικήν γλώσσαν και µόρφωσιν.
Ειδικώτερον θα είχον να αναφέρω ότι οι βλαχόφωνοι πληθυσµοί της Ηπείρου επί της εποχής του
Αγίου Κοσµά είχον ήδη ελληνικήν µόρφωσιν την οποίαν εκινητοποίησε έτι περισσότερον η διδαχή
και αι εν γένει ενέργειαι του Αγίου. Τουναντίον εις άλλας βλαχοφώνους περιφερείας η προσπάθεια
του Αγίου Κοσµά, όπως αναγκασθούν οι κάτοικοι και αποβάλλουν την βλαχικήν γλώσσαν, ήτο
αληθώς λυσσαλέα. Ούτως εις τα βλαχόφωνα χωριά των Τρικάλλων, τα λεγόµενα του
Ασπροποτάµου, διεξήγαγεν ο Άγιος Κοσµάς δεινότατον αγώνα δια να αναγκάση τον βλαχόφωνον
πληθυσµόν να παύση να οµιλή βλαχικά»3. Ο Κ. Κώνστας αναφέρει παράδοση, που υπάρχει στην
περιοχή των Γρεβενών και παραλλαγή της σώζεται και σε άλλες περιοχές. Ο Πατροκοσµάς, µεταξύ
των άλλων είπε: «Θέλω να κάνετε ελληνικό Σχολειό µαζί µε την εκκλησία εις το χωριό σας.
Επιµένω να φεύγετε την αγρίαν βλάχικην γλώσσαν και να οµιλείτε την ελληνικήν. Θέλω ν’ ακούτε
και να εκτελείτε τας συµβουλάς µου. Μόνον έτσι θα σας αναγνωρίζουν και ως παίδας οικογενείας
ενδόξων προγόνων»4.
___________________
1. Φ. Μιχαλόπουλος, Οι µεγάλοι µας αναγεννηταί, Κοσµάς ο Αιτωλός, περ. Το Νέον Κράτος, έτος β΄,
τεύχ.11, ό.π. σελ. 835, επίσης Ι. Λαµπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργηµάτων, τόµος Α΄, σελ. 115.
2. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ό.π. σελ. 435.
3. Κ. Φαλτάϊτς, Ο Άγιος Κοσµάς εις το στόµα του Ηπειρωτικού λαού, ό. π. σελ. 12.
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4. Κ. Σαρδελής, Ο Πατροκοσµάς ο Αιτωλός και η Μακεδονία, περ. ‘‘Στερεά Ελλάς’’ Ιούνιος - Ιούλιος 1970,
σελ. 175.

Οι µαρτυρίες για τη γλωσσική δράση του Πατροκοσµά στις Αλβανόφωνες περιοχές είναι
πολλές. «Ο Κοσµάς πανταχού συνίστα την χρήσιν της Ελληνικής, αντί της Αλβανικής, διότι εκ
φόβου πολλοί ελληνόφωνοι ελάλουν την αλβανικήν αντί της µητρικής των ελληνικής»1. Σ’ αυτές τις
περιοχές της Β. Ηπείρου είναι πλούσια η δράση του. ∆ιδάσκει, νουθετεί, παροτρύνει, ιδρύει Σχολεία
ελληνικά, επιβάλλει την Ελληνική γλώσσα.
Σε µια εποχή, που οι λόγιοι διδάσκαλοι του Γένους άρχισαν να ερίζουν για τη γλώσσα του
Έθνους και να δηµιουργούν το γλωσσικό ζήτηµα, ο Πατροκοσµάς µόνος έδινε τη δική του µάχη,
πολύ πιο σηµαντική, για τη διάσωση της Ελληνικής γλώσσας, που κινδύνευε να εξαφανιστεί στις
απρόσιτες, ορεινές περιοχές, για τις οποίες δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ κανένας. Η προσφορά αυτή
στο Έθνος είναι η πιο σηµαντική, που δυστυχώς δεν έχει εκτιµηθεί.
Τόσο πολύ τον απασχολεί τον Άγιο το θέµα της οµιλίας της Ελληνικής γλώσσας, που συγχωρεί
τα πάντα, παίρνει επάνω του όλα τα αµαρτήµατα, αρκεί να του υποσχεθούν ότι θα µιλούν Ελληνικά
µέσα στο σπίτι τους: «Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπόσχεται µέσα εις το σπίτι του να µην
κουβεντιάζη αρβανίτικα, ας σηκωθή απάνου να µου το ειπή και εγώ να πάρω όλα του τα
αµαρτήµατα εις τον λαιµόν µου από τον καιρόν οπού εγεννήθη έως τώρα και να βάλω και όλους
τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε και να λάβη µίαν συγχώρεσιν, οπού, αν έδινε χιλιάδες
πουγγιά, δεν την εµατάβρισκε»2. Στη ∆ιδαχή αυτή φαίνεται όλη η αγωνία και το πάθος, θα λέγαµε,
του Πατροκοσµά για τη διάσωση της Ελληνικής γλώσσας. Έβλεπε ότι, αν οι Έλληνες, Αλβανόφωνοι
ή δίγλωσσοι, αυτών των αποµακρυσµένων περιοχών συνέχιζαν και «κουβέντιαζαν αρβανίτικα µέσα
εις το σπίτι τους», τα παιδιά τους θα µάθαιναν

και θα µιλούσαν την Αλβανική, ενώ θα

υποβιβαζόταν η Ελληνική, θα καταντούσε µια άγνωστη και απρόσιτη γλώσσα, µια γλώσσα νεκρή,
την οποία σιγά-σιγά θα λησµονούσαν οι Έλληνες. Αυτό θα σήµαινε το σιωπηρό θάνατο της φυλής.
Η Ελληνική γλώσσα είναι για τον Πατροκοσµά γλώσσα ιερή, καθαγιασµένη, η γλώσσα του ίδιου
του Θεανθρώπου.
Ο Πατροκοσµάς έβλεπε ότι, αν οι Έλληνες έχαναν τη γλώσσα τους, θα έχαναν ταυτόχρονα και
την πίστη τους την ορθόδοξη και τον εθνισµό τους. Ο ξενόγλωσσος Έλληνας δεν θα µπορούσε να
καταλάβει το Ευαγγέλιο, να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία, να διαβάσει την Αγία Γραφή. Ο
αναλφάβητος λαός θα αποξενωνόταν τελείως από τη
__________________
1. Σ. Παπακυριακού, Συµβολή εις τον βίον Κοσµά του Αιτωλού, ιεροµάρτυρος και ισαποστόλου, Αθήναι 1953,
σελ. 9.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Β2, ό.π. σελ. 207 - 208.

Εκκλησία ή θα έπεφταν θύµατα της ∆υτικής προπαγάνδας. Όσοι µιλούσαν Αλβανικά θα
λησµονούσαν σιγά - σιγά τις ρίζες τους, θα έχαναν την ιδεολογία και την ταυτότητά τους, την πίστη

336
τους και τη θρησκεία, θα υποχωρούσαν στον Μουσουλµανισµό. Όσοι µιλούσαν Βλάχικα, θα
αποξενωνόταν από τον κορµό του δένδρου του Ελληνισµού, του οποίου βασικό στοιχείο είναι η
γλωσσική του κληρονοµιά. Όσοι µιλούσαν Φράγκικα, χάνοντας τη γλώσσα τους, θα γινόταν εύκολη
λεία των Παπικών και Προτεσταντών. Η γλώσσα συνιστά το Έθνος και αν λείψει αυτή θα χαθεί όλο
το Έθνος. Η γλώσσα εκφράζει το λαό, τη Φυλή, τον πολιτισµό ενός τόπου και µιας εποχής. Γι’ αυτό
ακριβώς ο Πατροκοσµάς τονίζει την ίδρυση «ελληνικών σχολείων», «διότι και η Εκκλησία µας είναι
εις την Ελληνικήν και αν δεν σπουδάξης εις το ελληνικόν, αδελφέ µου, δεν ηµπορείς να καταλάβης
εκείνα οπού οµολογά η Εκκλησία µας»1.
Σε άλλη ∆ιδαχή ο Πατροκοσµάς απευθυνόµενος σε κληρικούς και λαϊκούς, συµβουλεύει: «Ωσάν
έχετε τον τρόπον, όποιος παπάς ή κοσµικός θέλει να µάθη γράµµατα ελληνικά, ας σηκωθή απάνω να
µου το ειπή να τον ευλογήσω και εγώ, να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε.
Σας παρακαλώ, χριστιανοί µου, να ειπήτε και δια εκείνους οπού ήλθαν να µάθουν γράµµατα
ελληνικά να τους χαρίζετε τα χρέγια και άλλα δοσίµατα. Ανίσως πάλιν και δεν διαβάζουν, να τους
τα ρίχνετε διπλά να τα πληρώνουν»2. Το να µάθουν ελληνικά γράµµατα όσοι λαϊκοί έχουν τον
τρόπο, ιδιαίτερα όµως κληρικοί, που θα πρέπει να καταλαβαίνουν οι ίδιοι και να εξηγούν και στους
άλλους το τι λέει το Ευαγγέλιο, είναι η προτεραιότητα του Πατροκοσµά. Ευλογεί και συγχωρεί τους
χριστιανούς, οι οποίοι µαθαίνοντας ελληνικά γράµµατα, σώζουν την ελληνική γλώσσα. Και συνιστά
να χαρίζουν «τα χρέγια και τα άλλα δοσίµατα» σε κείνους που θέλουν να µάθουν τα ελληνικά
γράµµατα, αντιθέτως να τους τα βάζουν διπλά, αν δεν είναι επιµελείς και δεν «διαβάζουν». Τονίζει
τα «ελληνικά γράµµατα», όπως και «σχολείον ελληνικόν», δείχνοντας έτσι την αγωνία του για την
εκµάθηση και καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας σε κείνες τις δύσκολες και αποµακρυσµένες
περιοχές. Τα χωριά και οι συνοικισµοί της Βορειοδυτικής Ελλάδας, που είχαν χάσει την πίστη τους
και τη γλώσσα τους, οι περιοχές που µιλούσαν Βλάχικα ή Αρβανίτικα, οι κάτοικοι που δεν γνώριζαν
καλά αν είναι Έλληνες ή Αλβανοί, απασχόλησαν ιδιαίτερα τον Άγιο Κοσµά. Να, γιατί εδώ ανάπτυξε
όλη του την εκπαιδευτική και θρησκευτική του δράση.
Την επίδραση του Πατροκοσµά στις απρόσιτες εκείνες περιοχές της Ηπείρου, δεί
___________________
1. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Β2, ό.π. σελ. 210.
2. Ι. Μενούνος, Κ. Αιτωλού ∆ιδαχές, ∆ιδαχή Ε, ό.π. σελ. 281.

χνουν και πολλές µαρτυρίες. O Χρύσανθος Κονοφάος έγραφε: «Eάν ο ενάρετος, ο ιερο- διδάσκαλος
Κοσµάς, ο αληθινός οµολογητής και µάρτυς δεν αναφαίνετο τω τότε καιρώ κατ’ εκείνα τα µέρη,
ουδείς θα ευρίσκετο χριστιανός Έλλην εις εκείνα τ’ απόκεντρα και απόµονα»1. Όσο και αν η
ανωτέρα γνώµη είναι υπερβολική, δείχνει το έργο του µεγάλου ανδρός. Ο ποιητής Κρυστάλλης,
ζώντας από µικρό παιδί το θρύλο του Πατροκοσµά στα βλαχοχώρια της Πίνδου, αναφέρει: «Τον
άνθρωπον τούτον, όστις επιχείρησε κατά την κρίσιµον εκείνην εποχήν να άρη επ’ ώµου τον σταυρόν
αυτού και δια πλείστων όσων στερήσεων και κινδύνων της ζωής του, περιοδεύων πεζός, κατώρθωσε
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µεταξύ των λαών της Ηπείρου και της Αλβανίας την στερέωσιν της πίστεως ηµών, την ανάνηψιν εκ
του ληθάργου της βαρβαρότητος του αθλίου Ηπειρωτικού λαού, δια της συστάσεως και
διατηρήσεως σχολείων και την αναχαίτησιν του θριαµβεύοντος τότε εκείσε εξισλαµισµού, δικαίως
οι Ηπειρώται και οι Αλβανοί απεκάλεσαν και διακήρυξαν σωτήρα των, ιεροµάρτυρα και
ισαπόστολον»2. Ο ιστορικός του Μπερατιού, Εµµανουήλ Ρικάκης, σηµειώνει: «Το αναπτυχθέν
ρεύµα της αλλαξοπιστίας των κατοίκων εσταµάτησε χάρις εις τον Κοσµάν τα 1777, όστις δια της
καταλλήλου αυτού διδασκαλίας κατώρθωσε να συγκρατήση πολλούς των κατοίκων εις τον
χριστιανισµόν»3. Ο δε Π. Αραβαντινός, αναφερόµενος στον Πατροκοσµά, γράφει: «∆ις ήδη ο
φιλόσοφος και φιλόχριστος εκείνος ανήρ επεσκέφθη την Ήπειρον και Αλβανίαν, και εις ταύτας
ικανά έτη περιηγηθείς, απέτρεπε τους κατοίκους αυτών εκ της εµφωλευούσης εκείσε κακοηθείας,
και απεσόβει εκ του µέσου αυτών την βαθυτάτην άγνοιαν των ευαγγελικών γνώσεων και δοξασιών,
δια παντός δυνατού και καταλλήλου τρόπου και βοηθήµατος. Αναντίρρητον υπάρχει, ότι αι διδαχαί
και αρεταί του θεσπισίου εκείνου ανδρός υπεστήριζον και συνετήρησαν τας αρχάς του
χριστιανισµού εις την Ήπειρον εν γένει»4.
Η προσφορά του Πατροκοσµά στον τοµέα της γλώσσας είναι µεγάλη. «Η γλώσσα εκφράζει τον
άνθρωπο. Και πέρα από τον άνθρωπο το λαό, τη φυλή, µια µεγάλη ανθρώπινη οµάδα. Και µόνο από
τη σπουδή της γλώσσας ενός λαού µπορούµε να καταλήξουµε σε βέβαια συµπεράσµατα για την
ιδιοµορφία και για το βαθµό του πολιτισµού του. Όχι µόνο η µορφή, αλλά και η καταγωγή και η
σηµασία του λεκτικού θησαυρού µαρτυρεί τα ειδι-___________________
1. Χρύσανθος Κονοφάος, Ανέκδοτον χειρόγραφον (Χρονικόν), ΕΠΦ 1 (1881) σελ. 66 - 67.
2. Κ. Κρυστάλλης, Οι Βλάχοι της Πίνδου, Μέρος Β΄ στα Άπαντα Κρυστάλλη, Αθήναι 1967, εκδ.
«Μαίναλον», σελ. 140.
3. Εµ. Ρικάκης, Βεράτιον, ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική πραγµατεία, Αθήναι 1910, σελ. 13.
4. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π. τόµος Α΄, σελ. 267.

κώτερα και τα γενικότερα ενδιαφέροντα και το βαθµό της πολιτιστικής καλλιέργειας µιας οµάδας
ανθρώπων»1, γράφει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος. Ο Πατροκοσµάς έχοντας συνείδηση της αποστολής
του στο υπόδουλο Γένος, προσπάθησε µε τους αγώνες του και τις προσπάθειές του να κρατήσει ο
ελληνικός λαός τη γλώσσα του, να κρατήσει την πολιτιστική του κληρονοµιά. Γιατί η γλώσσα, «δεν
είναι απλό εργαλείο, είναι αξία, είναι κατάκτηση, έργο ζωής»2. Γιατί «η γλώσσα, είναι φως που
λυτρώνει. Είναι η ίδια η ελευθερία. Ο κοινός άνθρωπος τη χρησιµοποιεί χωρίς να υποπτεύεται το
µυστικό της. Κάθε φορά που, µέσα στην τρικυµισµένη ροή της Ιστορίας, η ελληνική ψυχή
χρειάστηκε να ανοίξει το δρόµο της πραγµάτωσής της, κάθε φορά που το Έθνος βρέθηκε στην
ανάγκη ν’ αγωνιστεί, η γλώσσα στάθηκε η θαυµατουργή, ανεξάντλητη βρυσοµάνα της δύναµής
του»3. Η γλώσσα είναι το κυριότερο συστατικό του αυτοπροσδιορισµού και της συνειδήσεως ενός
λαού.
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Γνώριζε ο Πατροκοσµάς ότι η γλώσσα είναι «µείζον εθνικό θέµα. Είναι εθνική ταυτότητα και
υπόθεση εθνική. Κάθε αποκοπή και αποξένωση από την γλωσσική µας παράδοση, είναι απώλεια
εθνική»4. Η γλωσσική έκφραση ενός λαού είναι αναπόσπαστο τµήµα της ύπαρξής του, της
περασµένης και της σύγχρονης. Μέσα από τη γλώσσα συνάγεται η καλλιέργεια ενός λαού. Η
γλώσσα δεν παύει να αποτελεί µια µορφή ελευθερίας του ανθρώπου. Το «πάρεξ ελευθερία και
γλώσσα» του Σολωµού, είναι και του Πατροκοσµά το σύνθηµα και ο στόχος. Για να αποκτήσει ο
υπόδουλος ελληνικός λαός την ελευθερία του έπρεπε πρώτα να δώσει διέξοδο στην εσωτερική του
ύπαρξη, να εξωτερικεύσει άφοβα τα συναισθήµατά του, να µιλήσει ελεύθερα τη γλώσσα του, τη
δική του γλώσσα την ελληνική σ’ όλους τους τόπους που ζούσε. Η ελευθερία του ελληνικού λαού
ταυτιζόταν µε τη συνείδηση της γλώσσας του στην πιο πλατιά, στην πιο υψηλή της µορφή: εµπειρία
του γεγονότος, ότι η γλώσσα ήταν το κυριότερο σωσίβιο, που έσωσε τον ελληνισµό µέσα από τις
καταιγίδες της ιστορίας. Η γλώσσα µόνο σαν έκφραση ελευθερίας, είναι µια έκφραση ζωής»4.
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