
Δὲν ἔχει μόνο ὁ οὐρανὸς ἀστέρια, ἀγαπη-
τοί μου, ἔχει καὶ ἡ Ἐκκλησία· καὶ ἀστέριατῆς Ἐκκλησίας εἶνε οἱ ἅγιοι. Λάμπουν στὸν οὐ -

ρανὸ τ᾽ ἀστέρια, λάμπουν καὶ στὸ νο ητὸ στερέ-
  ωμα οἱ ἅγιοι. Καὶ ὅπως στὸν οὐρανὸ τὰ ἀστέ-
ρια διαφέρουν ὡς πρὸς τὴ λάμψι, ἔτσι καὶ στὴν
Ἐκκλησί α ἄλλοι ἅγιοι λάμπουν λιγώτερο καὶ
ἄλλοι περισσότερο. Ἕνα λοιπὸν «ἀστέρι πρώ-
του μεγέθους» εἶ νε ὁ σημερι νὸς ἅγιος, ὁ με-γα λομάρτυρας καὶ ἰαμα τικὸς Παντελεήμων. Λί-
γες λέξεις θὰ ψελ λίσω στὴ μνήμη του.

* * *Ὁ ἅγιος Παντελεήμων γεννήθηκε σὲ ἐπο χὴ
φρικτῶν διωγμῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ χώρα
ποὺ μᾶς συγκινεῖ γιατὶ γέννησε τοὺς περισσο-
τέ  ρους ἁγίους καὶ μάρτυρες, στὴ Μικρὰ Ἀσία.
Ἰδιαίτερη πατρίδα του ἦ ταν ἡ Νικο μήδεια τῆς
Βιθυνίας, ὅπου μέχρι τὸν Αὔγουστο τοῦ 1922 ὑ -
πῆρ χε καὶ ναὸς πρὸς τιμήν του, τὸν ὁποῖον οἱ
Ἀγαρηνοὶ μετέτρεψαν σὲ ἀχυρῶ να· σήμερα δυσ -
τυχῶς δὲν ἑορτάζει, πιστεύω ὅμως ὅτι μιὰ μέ  -
ρα θὰ χτυπήσουν πάλι ἐκεῖ οἱ καμπάνες.Οἱ γονεῖς τοῦ ἁγίου ἦταν εὐγενεῖς ἀριστο-
κράτες· ὁ πατέρας του συγκλητικὸς στὴν αὐ -
λὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ, καὶ ἡ μητέρα του πιστὴ
Χριστιανή, τὴν ὁποία ὅμως στερήθηκε νωρίς.
Ἀλλὰ τὰ σπέρματα ποὺ πρόλαβε νὰ φυτέψῃ ἐ -
κείνη στὴν καρδιά του δὲν χάθηκαν. Ὁ μικρὸς
μεγάλωσε, ἀνδρώ θη κε, καὶ διακρινόταν γιὰ τὴν
εὐφυΐα του. Ὁ πατέρας του φρόντισε νὰ τὸν
στείλῃ στοὺς καλύτερους δασκάλους· σπού-
δασε τὴν ἰατρικὴ κοντὰ στὸν φημισμένο ἰα-τρὸ Εὐφρόσυνο καὶ ἔγινε γιατρὸς κι αὐτός.

Ἦταν εἰδωλολάτρης, δὲν εἶχε ἀ κόμα πιστέ-
 ψει στὸ Χριστό. Ἀλλὰ ἡ γνωριμία του μὲ τὸνπρεσβύτερο Ἑρμόλαο συνετέλεσε ν᾿ ἀλλάξῃ
ἡ πορεία τῆς ζωῆς του· αὐτὸς τὸν εἰσ ήγαγε
στὸ μυστήριο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἂν θέλῃς,
τοῦ εἶπε, νὰ γίνῃς καλὸς γιατρός, πρέπει νὰ

γνωρίσῃς τὸν πρῶτο καὶ κορυφαῖο ἰατρό, ἰα-
τρὸ τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν, τὸν Κύρι ον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὅταν τοῦ διηγήθη κε τὴ
ζωὴ καὶ τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, αἰ σθάνθη κεἰσχυρὴ ὤθησι νὰ πιστέψῃ.

Ἤθελε ὅμως νὰ δοκιμάσῃ ἂν αὐτὰ ποὺ τοῦ
᾽λεγε ὁ Ἑρμόλαος εἶνε ἀληθινά. Μιὰ μέρα λοι-
 πόν, καθὼς περπατοῦσε στοὺς ἀγρούς, εἶδε
νεκρὸ ἕνα μικρὸ ἀγροτόπαιδο καὶ δίπλα του
νὰ κινῆται μιὰ ὀχιὰ ποὺ τὸ εἶχε δηλητηριάσει.
Ὁ ἅγιος γονάτισε δίπλα στὸ πτῶμα τοῦ παιδιοῦ,
σήκωσε τὰ μάτια του στὸν οὐρανὸ καὶ εἶ πε·
«Εἰς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐσὺ παιδί, ἀνα-
στήσου· κ᾽ ἐσύ, ὀχιά, ἐξοντώσου». Ἀμέσως τὸ
παιδὶ ἀναστήθηκε καὶ ἡ ὀχιὰ ψόφησε. Αὐτό,
καθὼς καὶ ἄλλα ποὺ ἀκολούθησαν, στε ρέω-
σαν μέσα του τὴν ἀπόφασι· πίστεψε στὸ Χρι-στό, βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἑρμόλαο καὶ κατε-
τάγη στὶς τάξεις τῶν Χριστιανῶν.

Εἶνε πλῆθος οἱ θεραπεῖες ποὺ ἔκανε. Εἶχε
γί νῃ φημισμένος γιατρὸς στὴ Νικομήδεια, πρώ  -
τη πόλι τοῦ κράτους μετὰ τὴ Βασιλεύουσα.
Θεράπευε μὲ τὰ φάρμακα τῆς ἐ πιστήμης· καὶ
ἐκεῖ ποὺ ἡ ἰατρικὴ ὕψωνε τὰ χέρια, αὐτὸς γο-
νάτιζε, προσευχόταν στὸ Θεὸ καὶ ἔλεγε· «Εἰς
τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!»,
καὶ οἱ ἀσθενεῖς θεραπεύονταν μὲ τρό πο θαυ-
μαστὸ ἀπὸ κάθε ἀσθένεια.

Ἀλλὰ μιὰ τέτοια φιλάνθρωπη δρᾶσι δὲν ἦ -
ταν δυνατὸν νὰ μὴν προκαλέσῃ ἀντίδρασι. Ὅ -
πως τὰ παιδιὰ τοῦ δρό μου ῥίχνουν τὶς περισσό -
τερες πέτρες στὰ καρποφόρα δέντρα, ἐνῷ τ᾽
ἄλλα τ᾽ ἀφήνουν ἀπείραχτα, ἔτσι καὶ ἐναντί ον
τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος ὁ διάβολος προκά  -
λεσε τὸ φθόνο τῶν συναδέλφων του γιατρῶν,
οἱ ὁποῖοι τὸν κατήγγειλαν στὸν Διοκλητιανό.

Ὅταν τὸν ὡδήγησαν μπροστά του, ὁ αὐτοκρά-
 τορας προσπάθησε νὰ τὸν πείσῃ νὰ θυ σι άσῃ
στὰ εἴδωλα, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔμεινε ἀνυποχώρητος.

Τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος
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Ἔτσι ἄρχισαν τὰ μαρτύριά του, ποὺ εἶνε ἀπὸ
τὰ φρικτότερα. Ἡ πίστι του ὅμως ἦταν μεγά-
λη καὶ νίκησε τὰ πάντα· καὶ τὴ φωτιὰ καὶ τὸ
νερὸ καὶ τὸ σίδερο καὶ τὰ πεινασμένα θηρία
καὶ τοὺς τροχοὺς καὶ τὰ ξίφη. Πολλοὶ ἀπὸ τὸν
ἁπλὸ λαὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους καὶ
τὶς κυρίες τῆς ἀριστοκρατίας πίστεψαν στὸ
Χριστὸ βλέποντας τὴν ἄψογη στάσι του. Γιατὶ
τὸ μεγαλύτερο θαῦμα ποὺ ἔδειξε ὁ ἅγιος Παν -
τελεήμων ἦταν ἡ ἴδια ἡ ζωή του· ἡ ἐνάρετη
καὶ φιλάνθρωπη, ἡ ἐγκρατὴς καὶ ἀπτόητη. 

Τέλος, στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα τὸν μετέ-
φε ρε σὲ ἀπόστασι δύο χιλιομέτρων ἔξω ἀπὸ
τὴν πόλι καὶ ἐκεῖ τὴν αὐγή, πρὶν ἀκόμα ὁ ἥ -
λιος χρυσώσῃ τὴ γῆ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὑψώ-
θη κε τὸ ξίφος τοῦ δημίου καὶ ἔπεσε ἡ κεφαλὴτοῦ ἁγίου· καὶ ἐνῷ τὸ τίμιο λείψανό του ἔμει-
νε ἐδῶ στὴ γῆ κειμήλιο καὶ πηγὴ θαυμάτων, ἡ
ἁγία του ψυχὴ φτερούγισε στὰ οὐράνια ἀνά-
μεσα στοὺς ἁγίους ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέ-
λους, γιὰ νὰ πρεσβεύῃ γιὰ ὅλους.

* * *Ὅπως εἴπαμε καὶ στὴν ἀρχή, ἀγαπητοί μου,
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει· «ἑορτὴ μάρτυρας,
μίμησις μάρτυρος». Ἀφοῦ ἑορτάζουμε τὸν ἅ -
γιο Παντελεήμονα, πρέπει νὰ τὸν μιμηθοῦμε.
Ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν φτάνει σ᾽ ἐμᾶς ἡ φωνή του
καὶ μᾶς λέει· Χριστιανοί, μιμηθῆτε με! Σήμερα
ὁ ἅγιος Παντελεήμων προβάλλει ὡς πρότυπο
καὶ δάσκαλος ὅλων τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέρως τῶν
διανοουμένων, καὶ μάλιστα τῶν γιατρῶν.
⃝ Ὑπάρχει μία πλάνη, ὅτι ἐπιστήμη καὶ θρη-σκεία δὲν συμβιβάζονται. Ἐδῶ ὅμως βλέπου-
με ἕνα μορφωμένο καὶ ἐπιστήμονα γιατρὸ ποὺ
μαρτύρησε γιὰ τὸ Χριστό. Καὶ δὲν εἶνε ὁ μό-
νος· τὰ μαρτυρολό για ἀναφέρουν πολλοὺς
σὰν αὐτόν. Ἔτσι καὶ πολλοὶ σύγχρονοί μας ἐ -
πι στήμονες διεθνοῦς φήμης (γιατροί, φυσι-
 κοί, χημικοί, μαθηματικοί, ἀστρονόμοι, δι αφό-
ρων ἄλλων εἰδικοτήτων), πιστεύουν στὸ Χρι-
στὸ καὶ τὸ διακηρύττουν.Γνωρίζω ἐπιστήμονες στὴν Ἀθήνα ποὺ πι-
στεύουν περισσότερο κι ἀπὸ παπᾶδες καὶ δε-
σποτάδες· νηστεύουν, προσεύχονται καὶ –θὰ
φανῇ παρά ξενο– σηκώνονται τὰ μεσάνυχτα
καὶ κάνουν κομποσχοίνι! Γνωρίζω ἕ να χειροῦρ -
γο τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ», ποὺ δὲν πιάνει τὸ
νυστέρι ἂν δὲν πῇ προηγουμένως «Κύριε Ἰη-
σοῦ Χριστέ, βοήθησέ με τὸν ἁμαρτωλό». Ἡ ἐ -
πιστήμη, ὄχι τῶν ἡμιμαθῶν ἀλλὰ τῶν μεγά-
λων ἐρευνητῶν, ἡ ἐπιστήμη ποὺ ἀξίζει νὰ γρά-
 φεται μὲ ἔψιλον κεφαλαῖο (Ἐπιστήμη), γονα-
τίζει πρὸ τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ λέει· Χαῖρε,
ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου!

Στὴ Γερμανία ἕνας γιατρός, ποὺ ὑπηρέτη-
σε στὸ Μόναχο καὶ στὴ Λειψία, ἔγραψε βιβλίο
μὲ τίτλο «Πίσω μας στέκει ὁ Θεός»· πίσω δη-
λαδὴ ἀπὸ τὶς κλινικὲς καὶ τὰ νοσοκομεῖα μας,
πίσω ἀπὸ τὰ φάρμακα καὶ τὶς χειρουργικὲς
ἐπεμβάσεις μας, στέκει ὁ Χριστός, ὁ ἰατρὸς
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας.
⃝ Ὁ ἅγιος Παντελεήμων ὅμως εἶνε δάσκαλος
ὄχι μόνο τῶν λογίων καὶ τῶν ἐπιστημόνων ἀλ -
λὰ ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Μᾶς διδάσκει ἕ να μά-
 θημα ποὺ εἶνε συγχρόνως τὸ εὐκολώτε ρο μὰ
καὶ τὸ δυσκολώτερο. Πέρασαν εἴκοσι αἰῶνες,
κύλησαν ῥεύματα πολλὰ κάτω ἀπ᾿ τὶς γέφυ-
ρες τῶν ποταμῶν, ἐν τούτοις τὸ μάθημα αὐτὸ
δὲν τὸ ἔμαθε ἡ ἀνθρωπότης. Τὸ μάθημα αὐτό,
ποὺ εἶνε δύο λέξεις, μπορεῖ νὰ τὸ ψελλίσῃ
καὶ ἕνας μαθητὴς τοῦ δημοτικοῦ σχολείου,
ἀλλὰ στὰ νοήματά του μποροῦν νὰ κολυμπή-
σουν καὶ οἱ μεγαλύτεροι νόες· εἶνε τὰ λόγια
τοῦ Ναζωραίου «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. 15,17).
Αὐτὸ τὸ μάθημα τῆς ἀγάπης μᾶς διδάσκει σή-
μερα ὁ ἅγιος Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος ὅ,τι εἶχε
τὸ διέθεσε καὶ ἔγινε ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ, καὶ
μᾶς λέει ὅτι ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς φι-λάνθρωποι, εὐεργετικοί, ἐλεήμονες.

Σήμερα ἡ ἀνθρωπότης μοιάζει μὲ κατάξε-
ρη γῆ ποὺ διψᾷ. Διψᾷ ὄχι τόσο γιὰ ἐπιστήμη,
πρόοδο καὶ φῶτα· διψᾷ προπαντὸς γιὰ δρο-σιὰ καλωσύνης, ἀγάπης, ἀλτρουϊσμοῦ. Ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι σκληροὶ σὰν τὴν πέτρα, τόσο
ἀνελε ήμονες ποὺ δὲν δίνουν νερὸ οὔτε στὸν
ἄγ γελό τους, τόσο σαδισταὶ ποὺ ὄχι μόνο δὲν
κάνουν τὸ καλὸ ἀλλὰ εὐχαριστοῦνται νὰ κά-
νουν τὸ κακό.

Σὲ τέτοια ἐποχὴ ὁ ἅγιος Παντελεήμων σ᾽
αὐτοὺς ποὺ τὸν τιμοῦν διδάσκει τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν ἐλεημοσύνη. Δὲν ἑορτάζουμε τὸν ἅ -
γιο Παντελεήμονα ἂν ἔχουμε καρδιὰ σκληρή,
φθονερή, ἀντιχριστιανική, καρδιὰ στὴν ὁποία
βασιλεύουν τὰ ἰοβόλα πάθη, οἱ ὀχιὲς τῆς κα-
κίας, τῆς ἐκδικήσεως καὶ τοῦ φθόνου.Μόνο μιὰ ζωὴ ἀξίζει, ἔχει γλυ κύτητα καὶ θη-
 σαυρούς· ὄχι ἡ ζωὴ τῶν κυνηγῶν τῆς ἡδονῆς,
τῶν ὑλιστῶν καὶ Ἐπικουρείων, ἀλλὰ ἡ ζωὴ τῆςπροσφορᾶς καὶ τῆς θυσίας. Ἄνθρωπος ποὺ δὲν
πονάει τὸ διπλανό του δὲν μπορεῖ νὰ λέγεται
Χριστιανός. Γι᾿ αὐτὸ παρακαλῶ νὰ κινηθοῦμε
ὅλοι σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας.

Εἴθε ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Παν -
τελεήμονος νὰ σκεπάζῃ ὅλους, ἄρχοντες καὶ
λαό, ὥστε ἡ χώρα μας μὲ εἰρήνῃ καὶ ἀγάπη νὰ
λατρεύῃ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
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