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Ὁ Ἅγηνο ζέ κηά δύζθνιε ζηηγκή ἔδεημε ηήλ πξνζηαζία ηνπ ζηήλ Ἀξλαία. 
Σηίο 23 Ἰνπιίνπ 1943 νἱ Βνύιγαξνη κπῆθαλ ζηήλ Ἀξλαία. Οἱ Γεξκαλνί παξέδσ-

ζαλ ηή Χαιθηδηθή ζηνύο Βνπιγάξνπο. Οἱ Χαιθηδηθηῶηεο ἦηαλ ἀλάζηαηνη, δηόηη ἤδε νἱ 
Βνύιγαξνη εἶραλ θάλεη ηά ἐγθιήκαηα ζηή Γξάκα θαί ζηήλ Καβάια. Οἱ Βνύιγαξνη εἶ-
ραλ ζθνπό λά κπνῦλ ζηό Ἅγηνλ Ὄξνο θαί ζά γηλόηαλ κεγάινο ραιαζκόο. θείλε ινη-
πόλ ηήλ ἡκέξα πνύ ἔκπαηλαλ νἱ Βνύιγαξνη ἐκθαλίζζεθε ὁ Ἅγηνο Κνζκᾶο ζηόλ Γθόκ-
πειν, ζέ ηνπνζεζία θνληά ζηό Μνλαζηήξη. 

κθαλίζζεθε ζέ κηά ειαβέζηαηε Χξηζηηαλή, ηή Σνπζάλα Τξηθαιηώηε, ζύδπγν 
ηνῦ Βαζηιείνπ πνύ εἶρε ηξία θνξίηζηα θαί ἕλα ἀγόξη. Τόλ ἄλδξα ηεο ηόλ εἶραλ ζπιιά-
βεη νἱ Βνύιγαξνη, ἐλῶ δνύιεπε ζηά μύια ζηή Βόξεηα Μαθεδνλία θαί ηόλ θξαηνῦζαλ ὅ-
κεξν ζηό Μπέιιεο. 

Ἡ θπξά-Σνπζάλα, εἶρε πάεη ζηό θῆπν ηεο, ὅπνπ εἶρε βγάιεη παηάηεο. Ἦηαλ λύρ-
ηα ἀθόκε, ὅηαλ πῆγε. Ἀθνῦ δνύιεςε, ἐλῶ ἦηαλ ἕηνηκε λά θύγεη, βιέπεη ἕλα θῶο. 
Πξνρώξεζε πξόο ηό κέξνο ηνῦ θσηόο θαί βιέπεη ἕλα θαιόγεξν θαζηζκέλν κέ ἄζπξα 
καιιηά. 

- Ἄρ, ηί γέξνο εἶλαη αὐηόο! Δἶπε θαί ἔκαζε ἡ ςπρή ηεο. 
- Ἔια, κή θνβᾶζαη, ηῆο ιέεη. Εἶκαη ὁ Ἅγηνο Κνζκᾶο. Σήκεξα κπαίλνπλ νἱ Βνύι-

γαξνη ζηήλ Ἀξλαία. Μή θνβᾶζζε, ζά ζᾶο θπιάμσ ἐγώ, δέλ ζά πάζεηε ηίπνηα, ζά πε-
ξάζνπλ νἱ Βνύιγαξνη θαί ἄιια ἔζλε, δέλ ζά ζᾶο βιάςνπλ. 

Ἦηαλ θαζηζκέλνο θάησ ἀπό κηά θαζηαληά θαί εἶρε ἕλα ληνξβά πνύ ζηίο ηέζζεξηο 
κεξηέο εἶρε κπιέ ὕθαζκα θαί θόθθηλα ζηαπξνπδάθηα. 

Σηή ζπλέρεηα ηῆο ἔδσζε ἕλα ἀληίδσξν. Ἡ θπξά-Σνπζάλα ηνῦ δήηεζε θαί γηά ηά 
παηδηά ηεο θαί ἐθεῖλνο ηῆο ἀπάληεζε: 

-  Ἀληίδσξα γηά ηά παηδηά ζνπ ζά βξεῖο πάλσ ξάθη ζηό ηδάθη ζηό ζπίηη ζνπ. Καί ἐ-
μαθαλίζζεθε. 



Πξαγκαηηθά θαηεβαίλνληαο ἡ θπξά-Σνπζάλα ἀπό ηόλ Γθόκπειν, νἱ Βνύιγαξνη 
ἔκπαηλαλ ἀπό ηό Σηαλό ζηήλ Ἀξλαία. Ὅηαλ πῆγε ζηό ζπίηη ηεο βξῆθε πάλσ ζηό ηδάθη 
ηέζζεξα ἀληίδσξα γηά ηά παηδηά ηεο. 

Ὁ Ἅγηνο ἐκθαλίζζεθε ἐπαλεηιεκκέλα ζηήλ θπξά-Σνπζάλα. Μηά θνξά ηῆο δήηεζε 
λά θάλεη ιεηηνπξγία. 

Πῆξε ηήλ γεηηόληζζά ηεο, ηήλ θπξά-Ταζά Ξύζηξνπ θαί ἔθακαλ “ἀθνίκεηε ιεηηνπξ-
γία” ὅπσο ιέλε ζηήλ Ἀξλαία. Εύκσζαλ πξόζθνξν ὅιε ηή λύθηα θαί ηό πξσΐ πῆγαλ 
ζηήλ θθιεζία θαί ἔγηλε Θεία Λεηηνπξγία. 

Σέ κηά ἐκθάληζή ηνπ ὁ Ἅγηνο δήηεζε ἀπό ηήλ θπξά-Σνπζάλα λά θάλεη εἰθνλνζηά-
ζη θαί λά ἀλάβεη θαλδήιη ζηό κέξνο πνύ ηόλ βξῆθε. θείλε πήγαηλε θάζε κέξα ρσξίο 
λά ηήλ παίξλνπλ εἴδεζε νἱ θύιαθεο. Τόηε ἡ Ἀξλαία ἦηαλ πεξηηξηγπξηζκέλε κέ ζπξκα-
ηόπιεγκα θαί γηά λά βγεῖ θαλείο ἔπξεπε λά πάξεη ἄδεηα ἀπό ηήλ Ἀζηπλνκία θαί ζηή 
ζπλέρεηα λά πεξάζεη ἀπό ηνύο θξνπξνύο πνύ θύιαγαλ. θείλε ἔβγαηλε, ἔκπαηλε δέλ 
ηήλ ἔβιεπαλ. Οὔηε νἱ ἀληάξηεο πνύ ἦηαλ πάλσ ζηά βνπλά ηήλ πείξαμαλ. Σέ ἄιιε ἐκ-
θάληζή ηνπ πξνέβιεςε ηήλ ἀπειεπζέξσζε ηνῦ ἄλδξα ηεο. 

- Σέ δπό κῆλεο ὁ ἄλδξαο ζνπ ζά γπξίζεη. 
Τό 1952 Ἅγηνο δήηεζε λά θηηζζεῖ ζηό ρῶξν ἐκθαλίζεώο ηνπ Παξεθθιήζη. Ἡ θπ-

ξά-Σνπζάλα ζπλνδεπόκελε ἀπό ηή δαζθάια Χξπζή Καξακίρνπ πῆγε ζηόλ Μεηξνπν-
ιίηε Κππξηαλό θαί ηνῦ ἀλέθεξε ηήλ ἐληνιή ηνῦ Ἁγίνπ. θεῖλνο ὅκσο δέλ ηίο πίζηεςε. 
Τή λύθηα ηνῦ ἐκθαλίζζεθε ὁ Ἅγηνο θαί ηόλ θνβέξηζε. Τό πξσί ἔδσζε ἐληνιή λά θηπ-
πήζνπλ νἱ θακπάλεο. Σπγθεληξώζεθε ὁ θόζκνο ζηόλ Ἅγην Σηέθαλν θαί ηνύο εἶπε ὅηη 
ἔπξεπε λά πᾶλε ἐπάλσ ζηόλ Γθόκπειν θαί λά θηίζνπλ Παξεθθιήζη ηνῦ Ἁγίνπ Κνζκᾶ 
ζηό ρῶξν ηῆο ἐκθαλίζεώο ηνπ. Πῆγε ὁ Γεζπόηεο θαί ὁ Κσλ/λνο Νεξαηδηᾶο θαί ζπλελ-
λνήζεθαλ, πῶο λά θηηζζεῖ ηό ἐθθιεζάθη. 

πί Ἀξρηεξαηείαο Μεηξνπνιίηνπ Κππξηαλνῦ, θαζηεξώζεθε ἡ κλήκε ηνπ θάζε 
Λακπξνπαξαζθεπή, πνύ θαηαξγήζεθε ὅκσο ηό 1960. 

Μέ ηήλ εινγία ηνῦ Μαθαξηζηνῦ Μεηξνπνιίηνπ καο θπξνῦ Νηθνδήκνπ ηά ηειεπ-
ηαῖα ρξόληα γηνξηάδεηαη ζηίο 23 Ἰνπιίνπ ζηόλ ηόπν ἐκθαλίζεσο θαί ζηίο 24 Αγνύ-
ζηνπ ζηή Μνλή κέ πεξηζζόηεξε κεγαινπξέπεηα. 

Σηήλ πξνεγνύκελε δηήγεζε πξνζζέηνπκε θαί ηίο πξνζσπηθέο καξηπξίεο ηῶλ ζπ-
γαηέξσλ ηῆο θπξά-Σνπζάλαο, θ. Μαξίαο, Κπξηαθῆο θαί Μαγδαιελῆο, νἱ ὁπνῖεο πξν-
ζέζεζαλ θαί ηά ἑμῆο: «Ὅηαλ ἦξζε ἡ κεηέξα καο ζηό ζπίηη θαί ἀληίθξπζε πάλσ ζηό 
ηδάθη ηά ἀληίδσξα, ἄξρηζε λά θσλάδεη θαί λά θάλεη ηόλ ζηαπξό ηεο. Ἡ ζεηά Παλαγηώ-
ηα ἡ Ξύζηξνπ, πνύ ἔκελε πάλσ ἀπό κᾶο, θαηέβεθε θαί ηή ξώηεζε ηί ἔρεη. Τῆο εἶπε ηί 
ἔγηλε θαί ηῆο ἔδεημε ηά ἀληίδσξα. 

λ ηῷ κεηαμύ μύπλεζε θη ἐκᾶο πνύ ἀθόκα θνηκόκαζηαλ. 
Κάζε Κπξηαθή πήγαηλε λύρηα ζηό κπαρηζέ θαί πόηηδε, κεηά ἐξρόηαλ κᾶο μππλνῦ-

ζε, κᾶο ἔληπλε θαί πεγαίλακε ζηήλ θθιεζία. 
θείλε ηήλ Κπξηαθή κᾶο ἔδσζε ἀπό ηό ἀληίδσξν ηνῦ Ἁγίνπ Κνζκᾶ θαί δέλ πήγα-

κε θθιεζία. Ἦηαλ πνιύ ἀλαζηαησκέλε. 
θεῖ πνύ εἶλαη ἡ θθιεζία ζηήλ Παλαγνύδα, ζηέθνληαλ νἱ Γεξκαλνί θαί δεηνῦ-

ζαλ ηαπηόηεηεο. θείλε πεξλνῦζε θαί δέλ ηῆο δεηνῦζαλ ηαπηόηεηα. 
- Ἔια, ἔια πέξλα, θπξά κνπ, ηῆο ἔιεγαλ. Ἄιιεο θνξέο δέλ ηήλ ἔβιεπαλ θαζόινπ 

ζάλ λά ἦηαλ ἀόξαηε. Οὔηε νἱ ἀληάξηεο πνύ θπθινθνξνῦζαλ ἐδῶ ηήλ ἔβιεπαλ. 
- Θά πᾶο ἐθεῖ ζ’ ἐθεῖλν ηό δέληξν θαί ζά βξεῖο κηά εἰθόλα κνπ. Θά ηήλ πάξεηο, ζά βά-
ιεηο θαληειάθη θαί ζά ηό ἀλάβεηο, ηῆο εἶπε ὁ Ἅγηνο. 

- Πήγαηλε ζηήλ ἀγνξά θάησ λά δεῖο ηό πόδη ηῆο ζπληξόθηζζαο πνύ πάηεζε ηήλ 
εἰθόλα κνπ. Δἶλαη θακκέλν ἀπό θάησ». 

  Πξαγκαηηθά ηό θθιεζάθη θηίζζεθε. Παξαγγέιζεθε ἡ εἰθόλα ηνῦ Ἁγίνπ, ηήλ ὁ-
πνία πῆγαλ κέ ιηηαλεία κέ ηά πόδηα ζηό μσθθιήζη».  



 

 


