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Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου, τη 24η Αυγούστου 2019

∆ΕΛΤΙΟΝ

ΤΥΠΟΥ

Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Κοσμά στη γενέτειρά του
Αβύδου Κύριλλος: «Ο Άγιος Κοσμάς έκανε ένα έργο το οποίο πολλά
Υπουργεία Παιδείας μαζί δεν μπορούν να το κάνουν».
Την ιερά μνήμη του Προστάτου και Εφόρου της, Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού, πανηγυρίζει με μεγαλοπρέπεια από χθες, η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας
και Ακαρνανίας, με επίκεντρο του εορτασμού την ομώνυμο Ιερά Μονή που
βρίσκεται στο Μέγα Δένδρο Θέρμου.
Τις φετινές λατρευτικές εκδηλώσεις λαμπρύνουν με την παρουσία τους,
κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου
Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αβύδου κ.
Κύριλλος και Ευκαρπίας κ. Ιερόθεος.
Στην ακολουθία του Όρθρου, που τελέσθηκε στο Καθολικό της Ιεράς
Μονής, χοροστάτησε ο Επίσκοπος Αβύδου, ενώ στην πανηγυρική αρχιερατική
Θεία Λειτουργία, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς, ο
οποίος αυτή την ημέρα άγει τα ονομαστήριά του.
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος Αβύδου, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή,
το ήθος και τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά, εστιάζοντας κυρίως στη μαρτυρία
που καταθέτει ο Άγιος στον σύγχρονο κόσμο. Επίσης αναφέρθηκε εκτενώς στις
αξίες που πρόβαλλε ο Άγιος Κοσμάς μέσα από τις διδαχές και το βίωμά του,
τονίζοντας ότι όλες αυτές οι αξίες «έρχονται κόντρα» στο σύγχρονο τρόπο ζωής
και σκέψης.
«Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είχε σακούλα, δεν είχε χρήματα, δεν είχε
πτυχία, δεν είχε σπίτι, δεν είχε δεύτερο ράσο. Ο κόσμος σήμερα θέλει να έχεις
αξιώματα, να έχεις χρήματα, να έχεις πτυχία. Τότε μόνο σε υπολογίζει και σε
θεωρεί σπουδαίο. Η ζωή του Αγίου Κοσμά έρχεται κόντρα σε αυτή τη νοοτροπία.
Διότι αξία και σημασία δεν έχει το τί είσαι, αλλά το ποιός είσαι και το πώς ζεις και
πολιτεύεσαι στη ζωή σου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος.
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Και συνέχισε: «Ο Άγιος Κοσμάς με αυτό το πνεύμα εγκατέλειψε το
μοναστήρι του, όπου έκλαιγε για τις αμαρτίες του, ενώ προηγουμένως είχε
εγκαταλείψει τον κόσμο. Ο Άγιος Κοσμάς είχε αμαρτίες και έκλαιγε για αυτές. Οι
άνθρωποι σήμερα είμαστε ασυνείδητοι και ότι κάνουμε το θεωρούμε δεδομένο, το
θεωρούμε φυσικό και ζητάμε να το αποδεχθούν οι άλλοι».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στο
εκκλησιολογικό φρόνημα του Αγίου λέγοντας: «Ο Άγιος Κοσμάς σεβόταν την
Εκκλησία και πριν αφήσει το μοναστήρι του για να βγει προς τον κόσμο ζήτησε την
άδεια, την ευχή και την ευλογία της Εκκλησίας. Δεν έβαλε τον εαυτό του πάνω από
την Εκκλησία. Δεν ήρθε κόντρα στην Εκκλησία. Και αυτό μας διδάσκει όλους. Ένας
μοναχός, μια μοναχή ένας ιερεύς πρέπει να γνωρίζουν τα όρια τους. Να γνωρίζουν
ότι υπάρχουν όρια. Ότι υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει ο Επίσκοπος, υπάρχει η
Σύνοδος, υπάρχει ο Πατριάρχης. Αυτό διδάσκει ο Άγιος.
Επίσης ο άγιος μας διδάσκει και κάτι ακόμα. Δεν περίμενε να πάνε οι
άνθρωποι σε αυτόν. Ο ίδιος πήγε να βρει αυτούς που τότε είχαν αγριέψει και είχαν
αγριέψει πολύ γιατί είχαν χάσει την ταυτότητά τους. Είναι φοβερό πράγμα να μην
έχεις ταυτότητα, να μην έχεις προσανατολισμό, να μην έχεις πυξίδα στη ζωή σου.
Τότε ταλαντεύεσαι μέσα στα ποικίλα ρεύματα που έχει αυτή η ζωή.
Τον Άγιο τον ενδιέφερε να αφυπνίσει την ταυτότητα στον Έλληνα, να του
μεταδώσει την αλήθεια. Ήθελε να βγάλει τον άνθρωπο από την τραγικότητα και
το αδιέξοδο, γιατί είναι τραγικότητα να ζεις χωρίς το πνεύμα του Θεού, να ζεις
χωρίς πίστη. Η πίστη δεν είναι μια θεωρητική πρόταση. Είναι ένας τρόπος ζωής
που εμπνέει την ψυχή και το σώμα και είναι δυστυχής αυτός που δεν μπορεί να
έχει αυτή τη ζωή».
Επίσης ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο του Αγίου Κοσμά και στη
συμβολή του στην ίδρυση σχολείων λέγοντας ότι: «Ο Άγιος Κοσμάς έκανε ένα
έργο το οποίο πολλά Υπουργεία Παιδείας μαζί δεν μπορούν να το κάνουν. Βεβαίως
αναλογικά πολλοί Υπουργοί Παιδείας μαζί δεν μπορούν να φτιάξουν τόσα σχολεία,
γιατί τα σχολεία ανοίγουν τις εκκλησίες, τα σχολεία ανοίγουν τα μοναστήρια, τα
σχολεία είναι εκείνα τα οποία δίνουν στον άνθρωπο τη γνώση και την κατά Θεόν
σοφία».
Ολοκληρώνοντας ο Θεοφιλέστατος την ομιλία του αναφέρθηκε στον
Ποιμενάρχη μας και του ευχήθηκε για τα ονομαστήριά του:
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«Έχετε την ευλογία ο Ποιμενάρχης σας να έχει σεμνότητα, να έχει ήθος, να
έχει ταπείνωση. Ξεπέρασε την ανάγκη να προβάλλεται. Διότι όλοι σήμερα
προσπαθούν να προβάλλονται, να βγουν μπροστά, να δείξουν ποιοί είναι. Ο δικός
σας Μητροπολίτης, μου έχει δώσει πολλές φορές την εντύπωση, και δεν κάνω
λάθος, ότι έχει ξεπεράσει αυτό το δαιμόνιο που ταλαιπωρεί τους ανθρώπους.
Μιμείται τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Προσπαθεί, με αγάπη και υπομονή, να
μεταδώσει και να εμπνεύσει μέσα στις ψυχές του ποιμνίου του το λόγο του Θεού.
Δεν ξέρω πόσο εσείς το εκτιμάτε αυτό, αλλά εμείς οι απ’ έξω το εκτιμούμε πάρα
πολύ. Όχι μόνο γιατί είναι σπάνιο, αλλά γιατί αυτό αποτελεί το ιδανικό της
ορθόδοξης πολιτείας. Με όλη μας την ψυχή να προσευχηθούμε, να ευχηθούμε και
να ευχόμαστε τα χρόνια του να είναι πολλά, όχι για να περνάει καλά, αλλά γιατί
είναι χρήσιμος στην Εκκλησία, γιατί είναι χρήσιμος και ακτινοβολεί τη χάρη του
Θεού. Τα έτη του να είναι πολλά, καρποφόρα, ευλογημένα. Να οδηγεί τους
ανθρώπους στη Βασιλεία του Θεού. Να έχει υπομονή, όπως έχει αγάπη. Να έχει
δύναμη. Να τον στερεώνει ο Θεός κι εμείς να τον βλέπουμε, να τον καμαρώνουμε,
να παραδειγματιζόμαστε και να φωτιζόμαστε».
Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς ευχαρίστησε τους αγίους
Αρχιερείς για την παρουσία τους και τις ευχές τους, τους άρχοντες της περιοχής,
τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως και των άλλων Μητροπόλεων, τους
πανεπιστημιακούς καθηγητές, τους χορούς των ιεροψαλτών, και τον πιστό και
φιλέορτο λαό, που προσήλθαν με τόση ευλάβεια για να τιμήσουν τον μεγάλο
Άγιο Κοσμά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη
Γερόντισσα Ευθυμία και την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής, η οποία με τόση
αγάπη υπηρετούν αυτό το μοναστήρι. «Ευχηθείτε να αγαπήσουμε κι εμείς τον
Άγιό μας, να τον φέρουμε στην καρδιά μας, να ακούσουμε τν μήνυμά του, ότι Ψυχή,
Χριστός και Ελλάδα μας χρειάζονται. Και αν τα ακούσουμε αυτά τότε πραγματικά
θα τιμήσουμε τον Άγιό μας και τότε θα είμαστε και αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί
και γνήσιοι Έλληνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.
Τα αναλόγια, υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου κ. Αλεξίου Σιάχου,
πλαισίωσε θαυμάσια χορωδία αποφοίτων και μαθητών του τοπικού
παραρτήματος Θέρμου, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου της Ιεράς
Μητροπόλεως.
Μεταξύ άλλων στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θέρμου κ.
Σπυρίδων Κωνσταντάρας, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο Διοικητής
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του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, εκπρόσωπος του 2/39 Συντάγματος
Ευζώνων και εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μετά την Θεία Λειτουργία, στο Αρχονταρίκι της Μονής, ο Ποιμενάρχης
μας κ. Κοσμάς δέχθηκε τις ευχές των παρισταμένων.
Ακολούθησε επίσκεψη στο χωριό Μέγα Δένδρο, πλησίον της Ιεράς Μονής,
όπου σώζονται τα θεμέλια της πατρικής οικίας του Αγίου Κοσμά. Εκεί οι
Αρχιερείς, προεξάρχοντος του Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου, τέλεσαν ειδική
δέηση.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως
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