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ΕΕΕΕνός νέου ανθρώπου και γιατρού την ιερή µνήµη εορτάζει 
και τιµά σήµερα η Εκκλησία, του αγίου µεγαλοµάρτυρα και ιαµα-
τικού Παντελεήµονος. Από την πρώτη εποχή η Εκκλησία έχει σε 
µεγάλη τιµή όσους, βαπτίζονται στο αίµα τους, και δίνουν την κα-
λή οµολογία και τη µαρτυρία Ιησού Χριστού. Μετά την Υπεραγία 
Θεοτόκο, τους ασωµάτους Αγγέλους, τον πρόδροµο Ιωάννη και 
τους πανευφήµους Αποστόλους, καθώς ακούµε κάθε ηµέρα στην 
Απόλυση της ιερής Ακολουθίας, η Εκκλησία µνηµονεύει τους καλ-
λινίκους Μάρτυρες και ζητάει την πρεσβεία τους. 

ΟΟΟΟι άνθρωποι, που πελεκίσθηκαν και κάηκαν στη φωτιά και 
σπαράχθηκαν από τα θηρία, είναι οι πιο έγκυροι και αξιόπιστοι 
µάρτυρες της ανάστασης του Ιησού Χριστού, καθώς ο Ίδιος το εί-
πε στους Αποστόλους µετά την έγερσή Του· «ἔσεσθέ μοι μάρτυ-

ρες ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8). Μάρτυρες του αναστη-
µένου Ιησού Χριστού·  γιατί στην ανάσταση του Ιησού Χριστού 
συγκεφαλαιώνεται η οµολογία και το µαρτύριο της πίστης·  «Μνη-

μόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν» ακούσαµε σή-
µερα στον Απόστολο, κι αυτό θα πει πως ο Ιησούς Χριστός της α-
ληθινής πίστης και του µαρτυρίου είναι ο «ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». 
Η ουσία του χριστιανικού µαρτυρίου είναι ότι οι πιστοί µπροστά 
στο δικαστήριο του κόσµου µαρτυρούν και βεβαιώνουν ό,τι είδαν 
και άκουσαν, το θαύµα δηλ. και το γεγονός της Αναστάσεως.  

ΟΟΟΟ άγιος Παντελεήµων είναι από τα ένδοξα θύµατα του µε-
γάλου διωγµού του ∆ιοκλητιανού. Το 303303303303 ο γέρος πια ∆ιοκλητια-
νός, αυτοκράτορας του ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους, υπέγραψε 
το διάταγµα για την εξόντωση των χριστιανών. Πατρίδα του αγίου 
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ΤΤΤΤέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ 

ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀν-

θρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον 

ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται 

ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ 

ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα γεωρ-

γὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. Νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ 

Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νε-

κρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέ-

χρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος· ἀλλ᾿ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. Διὰ τοῦτο 

πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 

Παντελεήµονος ήταν η Νικοµήδεια, όπου ήσαν και τα ανάκτορα 
του ∆ιοκλητιανού. Ο πατέρας του, Ευστόργιος, ήταν ειδωλολά-
τρης, πλούσιος κι ανώτερος αξιωµατούχος του κράτους. Η µητέρα 
του, Ευβούλη, ήταν χριστιανή κι έσπειρε τα πρώτα σπέρµατα της 
πίστης και της ευσέβειας στην ψυχή του παιδιού της· πέθανε όµως 
πρόωρα και το παιδί έµεινε στη φροντίδα του πατέρα του. 

´ΟΟΟΟταν ο Παντολέων ήλθε σε ηλικία, Παντολέων ήταν πρώ-
τα το όνοµα του αγίου, ο πατέρας του τον εµπιστεύθηκε στον α-
νακτορικό γιατρό Ευφρόσυνο, για να σπουδάσει κοντά του την ι-
ατρική. Τότε ο Παντολέων γνωρίσθηκε µε το χριστιανό ιερέα Ερ-
µόλαο [εορτάζει 26 Ιουλίου] και συνδέθηκε µαζί του µε φιλία και αγάπη. 
Ο Παντολέων µε τα σπέρµατα µέσα του της πίστης και της ευσέ-
βειας και µε τη σοφή χειραγωγία του Ερµολάου, σπούδασε την 
ιατρική, κι ήταν τώρα ένας νέος, γεµάτος ελπίδες για ένα λαµπρό 
µέλλον. Ένας αριστοκράτης, υγιής, ωραίος και πλούσιος νέος και γιατρός. 

ΜΜΜΜετά το θάνατο του πατέρα του, ο Παντολέων, µε την προ-
τροπή και του ιερέα διδασκάλου του Ερµολάου, απελευθέρωσε 
τους δούλους του, πούλησε την περιουσία του και τη µοίρασε 
στους φτωχούς κι άρχισε να ασκεί το έργο του γιατρού. Θεράπευε 
και φρόντιζε τους αρρώστους, χωρίς να παίρνει και να δέχεται χρή-
µατα. Εκτελούσε έτσι την εντολή του Ιησού Χριστού, όταν έστελ- 
νε  τους  Αποστόλους  στο  κήρυγµα  και  τους  έλεγε·   «δωρεὰν  ἐλά- 
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ΠΠΠΠαιδί µου Τιµόθεε, να παίρνεις δύναµη από τη χάρη που µας έδωσε ο 
Ιησούς Χριστός. Κι όσα άκουσες από µένα µπροστά σε πολλούς µάρτυρες, 
αυτά να τα µεταδώσεις σε έµπιστους ανθρώπους, που θα είναι ικανοί να διδά-
ξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χρι-
στού. Κανείς στρατευµένος δεν µπλέκεται στις υποθέσεις της καθηµερινής 
ζωής, αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σ’ εκείνον που τον στρατολόγησε. 
Κι όταν κάποιος µετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νί-
κης, αν δεν αγωνιστεί σύµφωνα µε τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιά-
σει, για να µπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να κα-
ταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να 
µην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστηµένο από τους νεκρούς και απόγονο 
του ∆αβίδ, σύµφωνα µε το ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το ευαγγέλιο αυτό κα-
κοπαθώ ως το σηµείο να µε δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο λόγος του Θεού 
δεν δένεται. Γι’ αυτό, όλα τα υποµένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για 
να πετύχουν κι αυτοί τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξα-
στούν αιώνια. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)         

 
 

βετε, δωρεὰν δότε». Ο άγιος Παντελεήµων είναι ο γιατρός ο «µι-
µητής υπάρχων του Ελεήµονος», δηλ. του Ιησού Χριστού. 

ΤΤΤΤο 303303303303 ξέσπασε ο διωγµός κι ο άγιος Παντελεήµων, από 
φθόνο συναδέλφων του γιατρών, βρέθηκε κατηγορούµενος ως 
χριστιανός. Όταν ανακρίνεται από τον ίδιο το ∆ιοκλητιανό, ο Πα-
ντολέων απαντά µε πίστη και θάρρος· «Είµαι χριστιανός! Ο Χρι-
στός είναι ο αληθινός Θεός!». Τότε ο αυτοκράτορας τού λέγει·  
«Λυπούµαι τα νιάτα σου, Παντολέον. Θυσίασε στους Θεούς, για να 
µην έχεις την τύχη όσων, που ως τα τώρα πήγαν χαµένοι». Κι ο 
Παντολέων έδωκε την τελευταία απάντηση· «Ούτε µε υποσχέσεις 
ούτε µε απειλές µε κερδίζεις, Βασιλιά. ∆ε θα προδώσω το Χριστό, 
για τον οποίο µακάρι να αξιωθώ να πεθάνω». 

´ΕΕΕΕξαλλος από θυµό, ο ∆ιοκλητιανός παρέδωσε τον Παντο-
λέοντα στα χέρια των βασανιστών. Τον έδειραν και του ξέσχισαν 
το σώµα· τον έκαψαν µε λαµπάδες και τον βούτηξαν σε βρασµένο 
µολύβι· τον έριξαν για να τον κατασπαράξουν τα θηρία. Σε όλα ο 
Θεός τον φύλαξε, ώστε να θαυµάζουν οι βασανιστές και να οµολογούν κι αυτοί το 

Χριστό. Το τέλος ήταν ο αποκεφαλισµός. Τη µια ηµέρα αποκεφαλί-
στηκε ο ιερέας Ερµόλαος και την άλλη ο γιατρός Παντολέων. 
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[ΜΜΜΜόλις ο δήµιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει µε το 
σπαθί του το κεφάλι του αγίου, το σπαθί λύγισε και το σίδερο έ-
λιωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύµα οι παραβρισκόµενοι στρατιώτες 

έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο µαρτύριο. 
Λέγεται ότι από την πληγή του δεν έτρεξε αίµα αλλά γάλα και το 
δέντρο της ελιάς, στο οποίο τον είχαν δέσει, καρποφόρησε ξαφνι-
κά (Ορθ. Συναξ.)]. Τη στιγµή που έπεφτε η κεφαλή του, ακούστηκε 
φωνή από τον ουρανό· «Από σήµερα Παντελεήµων θα είναι το όνοµά σου»!  

ΟΟΟΟ άγιος Παντελεήµων ο καλλίνικος µάρτυρας της πίστεως, 
ως ιατρός είναι ο άνθρωπος της αγάπης στην πιο ιδανική της µορφή. Όχι µόνο 
γιατί ασκούσε τη φιλάνθρωπη επιστήµη της ιατρικής, αλλά και 
γιατί το µαρτύριο της πίστεως είναι πράξη αγάπης· αγάπης προς 
τον Ιησού Χριστό και την αλήθεια, και αγάπης προς τους ανθρώ-
πους. Η εντολή του θείου ∆ιδασκάλου είναι σαφής· «τα&τα 'ντ(λλοµαι 

)µ*ν, +να ,γαπ-τε ,λλ.λους». Και πιο πολύ απ’ όλους αγαπάνε τους αν-
θρώπους οι άγιοι Μάρτυρες, που µε την άθλησή τους γίνονται θέα-
τρο «καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις»· οι άγγελοι θαυµάζουν και οι 
άνθρωποι πιστεύουν, όταν βλέπουν το µάρτυρα να πεθαίνει για 
την πίστη. Πώς µπορούµε να ξεπληρώσουµε στους αγίους Μάρτυ-
ρες αυτή την αγάπη τους; Έτσι δεµένοι µεταξύ τους µε το δεσµό 
της αγάπης οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άγιοι µε τους αµαρτω-
λούς, οι µάρτυρες µε τους οσίους, κάνουν την πορεία τους µέσα 
στον κόσµο, που είναι ένας κόσµος µε πολλή θλίψη και πολλούς πειρασµούς. 
∆ιονυσίου Λ. Ψαριανού, απόσπ. από τα βιβλία «ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΜΨΥΧΟΙ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, τόµ. Α΄», εκδ. Απ. ∆. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)        ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 28 Ιουλίου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Παρασκευή 1η Αυγούστου 2014, Παρεκκλήσι Οσί Παρεκκλήσι Οσί Παρεκκλήσι Οσί Παρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδου ∆αβίδου ∆αβίδου ∆αβίδ 7:00π.µ. 
Σάββατο 2 Αυγούστου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΥΥΥΠΕΡΑΓΙΑ  ΘΘΘΘΕΟΤΟΚΟ 
Κατά την ερχόµενη περίοδο του ∆εκαπενταύγουστου θα γίνεται στο Ναό 
µας κάθε απόγευµα εσπερινός & παράκλησηεσπερινός & παράκλησηεσπερινός & παράκλησηεσπερινός & παράκληση    (6:30 - 8:00). Παράκληση δε 
θα γίνεται το Σάββατο, καθώς και την παραµονή των εορτών της Μετα-
µορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. 
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