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NIX. A®. ΚΑίΥΙΝΔΕΡΗ, "Απόσπασμα Διδαχής Κοσμά του Αίτωλοΰ, Σχ. 8ον Μ. 
σελ 18 μετά 4 πινάκων έκτος κειμένου, θεσσαλονίκη, 1965. 

Ό γνωστός δόκιμος ερευνητής της τοπικής Δυτικομακεδονικής Ιστορίας γυμνά· 
σιάρχης Μιχ. Καλινδέρης ορμώμενος έκ της ζωηρός άπηχήσεως, ήν εΤχεν εις τήν πε· 
ριοχήν της Κοζάνης ή δρασις toG ίσαποστόλου Ά γ . Κοσμά του ΑίτωλοΟ, ηθέλησε να 
συγκέντρωση δλας τάς εις τήν πβριοχήν δυναμένας νά άνευρεθοΟν μαρτυρίας, δια νά 
φωτισθη καλύτερον ή προσωπικό της του ανδρός, ή δρδσίς του καΐ ή έπίδρασίς του έν 
Μακεδονία. 

"Ηδη πρό τίνων ετών ό Καλινδέρης έρευνήσας τήν είκονογράφησιν του ίστορηθέν-
τος τφ 1888 ναού toO Χαμηλού Άίλιδ της Κοζάνης άνεκάλυψεν δτι δ Ιστορήσας τον 
ναό ν αγιογράφος Πιτένης δ Σαμαριναϊος έχει ζωγραφήσει μεταξύ των αγίων καΐ τον 
Κοσμά ν τον Αίτωλόν είς τήν άνω άριστεράν πλευράν του Ν. τοίχου. Ύποπτεύσας δτι 
το πρότυπον της ζωγραφήσεως ήτο δυνατόν νά εύρίσκετο είς τήν πατρίδα του τεχνί. 
του, μετέβη προς άναζήτησιν αυτού είς Σαμαρίναν. Εκεί δντως άνεΟρεν έν μέν τη 
κεντρική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, είκονιζόμενον τον άγιον καΐ σκηνάς 
του μαρτυρίου του επί της βορείας πλευράς του αριστερού έμπροσθίου πεσσού, έν δέ τη 
μονή της 'Αγ. Παρασκευής Σαμαρίνης δλόσωμον τήν ίστόρησιν του αγίου επί κίονος 
του ναού. Το γεγονός τής ζωγραφήσεων του πατρός Κοσμά είς τους ναούς τής Δυτ. 
Μακεδονίας μεταξύ των αγίων ëva περίπου alava πρίν ή ή Εκκλησία άναγνωρίση 
επισήμως αυτόν μεταξύ των αγίων της μαρτυρεί περί τής ζωηρότατης επιδράσεως, ήν 
έσημείωσε τό κήρυγμα του έθναποστόλου είς τα μέρη ολοκλήρου τής Δυτικής 'Ελλάδος. 

Έξετάσας ό Καλινδέρης μετ' επιμελείας καΐ επιμονής τους γεροντότερους τής πε 
ριοχής, Γνα διευκρίνηση τί μετά διακόσια έ*τη περίπου άπό τοΟ μαρτυρίου του αγίου 
πατρός διέσωσε περί αύτου ή λαϊκή παράδοσις πέρα τών δσων άλλοι ήδη πρότερον 
fχουν φέρει είς φως, άνεκάλυψε τρεις είσέτι λαΐκάς αναμνήσεις περί τής διελεύσεως του, 
των ενεργειών του καΐ του κηρύγματος του. Ή μία προέρχεται έκ τοΟ χωρίου Γαλατι· 
νής (παλ. Κοντσικόν), έτερα έκ τής Βλάστης καΐ τρίτη έκ Κοζάνης, είναι δέ καΐ al τρεις 
χαρίεσαι, ώς εκφέρονται είς τήν τοπικήν διάλεκτον. 

Ή Ιδιαιτέρα ευλάβεια των κατοίκων τής περιφερείας του 'Αλιάκμονος καί τής 
Πίνδου προς τήν μνήμην του *Αγ. Κοσμά μαρτυρεΐται καί έξ αποσπάσματος Διδαχής 
αύτου, ευρεθέντος πρό τριακονταετίας είς τήν βιβλιοθήκην του Δημοτικού σχολείου Σα
μαρίνης, ούτινος ή προέλευσις έπιθανολογείτο έκ τής βιβλιοθήκης τής εγγύς τής Σαμα* 
ρίνης Μονής τής 'Αγ. Παρασκευής. Ό Καλινδέρης έλεγχων τα περιεχόμενα του χειρο
γράφου έν φ ήτο καταχωρισμένον τό τμήμα τής Διδαχής καί άλλα δεδομένα δεικνύει 
μετά πολλής πειστικότητος, δτι ή Διδαχή αύτη έγένετο ΰπό του Κοσμά τφ 1776 είς τό 
πους δυτικός τής Σαμαρίνης κείμενους παρά τήν θάλασσαν ή είς τήν παραθαλάσσιον 
'Αλβανίαν, έκεΐ κατεγράφη ύπό άκροατοΟ, πιθανώς Ιερωμένου, εκείθεν δέ μετεφέρθη είς 
Σαμαρίναν, δνθα Ιδιαιτέρως προσφιλής ήτο ό "Αγιος 

Ή εργασία αύτη του Καλινδέρη παρέχει ολίγα μέν, άλλα πάντως νέα στοιχεία 
περί τής δράσεως του Έθναποστόλου Κοσμδ καί περί τής βαθείας άπηχήσεως, ήν Ισχε 
τό κήρυγμα του είς τάς ψυχάς τών κατοίκων τής Δυτικής Μακεδονίας, ράπτει νέον φώς 
είς τήν νεωτέραν μας Ιστορίαν καί μάλιστα είς τήν τραγικωτέραν καί αγωνιώδη προ-
σπάθειαν τοΟ Γένους δπως άποφύγη τόν έξισλαμισμόν καί τον άφανισμόν, καί δεικνύει 
ποίαν ύπηρεσίαν δύνανται νά παράσχουν ot φιλόλογοί μας είς τήν Ιστορίαν τού "Εθνους 
των καί είς τήν προκοπήν τοΟ τόπου των, έάν θέσουν είς τήν ύπηρεσίαν αΰτοο τα επι
στημονικά των εφόδια καί τήν πνευματικήν των δραστηριότητα. 
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