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Αγίων Αναργύρων 2019 
 

 Στις 23 Φεβρουαρίου του 303, ο Ρωμαίος αυτοκρά-
τορας Διοκλητιανός, με ένα διάταγμα του αρχίζει τους 
διωγμούς εναντίον όλων εκείνων που ακολουθούσαν το 
Χριστό και που τους ονόμαζαν Χριστιανούς. Μέσα σε πο-
λύ λίγα χρόνια, δεκάδες χιλιάδες απ’ αυτούς θανατώθη-
καν με βίαιο τρόπο, εξ αιτίας της πίστης τους στο Χριστό. 
Ανάμεσά τους ήταν και πάρα πολλοί από τους αγίους που 
τιμάμε κατά τη διάρκεια τους έτους, η αγία Αγνή, η Λου-
κία, η Ευθυμία, η Κυριακή, η Ειρήνη, η Βεατρίκη, ο Σέργι-
ος… και βέβαια οι άγιοι που σήμερα εορτάζουμε, ο Κο-
σμάς και ο Δαμιανός, οι άγιοι Ανάργυροι.   
 Ήταν δίδυμοι αδελφοί οι οποίοι γεννήθηκαν στην 
Αραβία, από μια χριστιανική οικογένεια και σπούδασαν 
ιατρική στη Συρία. Ήταν όμως ξεχωριστοί γιατροί, όπως 
ξέρετε. Δεν δέχονταν χρήματα από τους ασθενείς τους, 
ενώ η επαφή με τους ασθενείς τους δεν περιοριζόταν στη 
θεραπεία της σωματικής ασθένειας, αλλά ήταν και μια 
ευκαιρία για την πνευματική τους αναζωογόνηση. Είχαν 
μεγάλη ικανότητα να προσεγγίζουν τους ανθρώπους, και 
όλοι προσέτρεχαν σ΄αυτούς, πρώτα από όλα για να ωφε-
ληθούν από την αγάπη τους, αγάπη που πήγαζε από την 
πίστη τους στο Χριστό. Μετά το μαρτυρικό τους θάνατο 
με αποκεφαλισμό η φήμη τους εξαπλώθηκε πολύ γρήγο-
ρα, και από τότε οι ασθενείς και οι αναγκεμένοι τους επι-
καλούνταν στην προσευχή τους, ζητώντας τη μεσιτεία 
τους πλέον για τη θεραπεία ασθενειών σώματος και ψυ-
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χής.         
 Αδελφοί μου, αλήθεια, πόση ανάγκη έχουμε εμείς 
σήμερα από τη μεσιτεία των Αγίων Αναργύρων, για να 
«θεραπεύσουν», εκτός από τις «ατομικές μας» ασθένειες 
και την κοινωνία ολόκληρη, που τόσο υποφέρει? Η αβε-
βαιότητα, η ρευστότητα και η γρήγορη αλλαγή των συν-
θηκών ζωής, η έλλειψη αξιών και η αμφισβήτηση των 
πάντων, ακόμα και των αληθειών της πίστης μας, είναι οι 
«ασθένειες της κοινωνίας του σήμερα.    
 Τα πάντα είναι σχετικά και υποκειμενικά και εξαρ-
τώνται από τις διαθέσεις και τις ιδέες του ατόμου. Και ξέ-
ρετε γιατί? Επειδή εγκαταλείπεται και εκλείπει από την 
κοινωνία μας το σημείο αναφοράς που είναι ο Θεός. 
Επειδή έχουν υποχωρήσει οι πανανθρώπινες αξίες, που 
για αιώνες έδιναν νόημα στη ζωή των ανθρώπων, ενέπνε-
αν και καθοδηγούσαν τις πράξεις και τα έργα τους. Είναι 
αυτές οι ίδιες αξίες που οι άγιοι μάρτυρες υπερασπίστη-
καν με τη ζωή τους, την πίστη στο Θεό, την αδελφική α-
γάπη, τη συνέπεια, την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, τη φρο-
ντίδα του αδύναμου αδελφού.     
 Μπροστά στο δήμιο που απειλούσε να τους αφαι-
ρέσει τη ζωή, οι αγαπητοί μας Κοσμάς και Δαμιανός δεν 
απαρνήθηκαν το Χριστό, αλλά απάντησαν: «Εμείς οφεί-
λουμε να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους».  
 Αγαπητοί αδελφοί μου, εμείς σε ποιόν υπακούμε 
πρώτα και πάνω από όλα? Γιατί, όταν κοιτάζουμε γύρω 
μας, διαπιστώνουμε πως όλο και περισσότεροι από μας 
υπακούμε στους ανθρώπους, ενώ αντίθετα όλο και λιγό-
τεροι υπακούμε στο Θεό. Χάθηκε ο Φόβος Θεού από την 
καρδιά μας.  
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 Και φόβος Θεού, εδώ, δε σημαίνει τρόμο, αίσθηση 
κινδύνου ή απειλής, αλλά έχει την έννοια του σεβασμού 
του Θεού, της υποταγής στο Θεό. Ο άνθρωπος που έχει 
Φόβο Θεού, υπακούει πρώτα σε εκείνον, και μετά στους 
ανθρώπους. Σεβασμός του Θεού σημαίνει ότι εκείνος εί-
ναι ο Κύριος της ζωής μου και οι εντολές του είναι ο οδη-
γός μου! Το βιώνετε αυτό στη ζωή σας? Αλλά και στη 
κοινωνία γενικότερα αντιλαμβάνεστε σεβασμό και φόβο 
Θεού να διαπνέει τους νόμους που θεσπίζουν τα κοινο-
βούλια ή τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις 
όλου του κόσμου? Οι νομοθέτες θεσπίζουν νόμους σαν 
υπνωτισμένοι από ότι βαπτίζεται «εξέλιξη» από την κοι-
νωνία μας. Και βλέπουμε που φτάσαμε!!!!. Οικογένεια 
πλέον θεωρείται κάθε ένωση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
ανθρώπων ανεξαρτήτου φύλου, και όλοι αυτοί μπορούν 
ακόμα και να υιοθετήσουν και να αναθρέψουν παιδιά, για 
να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα…    
 Αλλά και στη δική μας καθημερινή ζωή δε διαφέ-
ρουν πολύ τα πράγματα. Πολλοί παρασύρονται από κάθε 
ιδέα, τάση και μόδα που εισέρχεται στην κοινωνία μας και 
επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωή μας, και την ακολουθούν, 
δίχως δεύτερη σκέψη, με ελαφριά την καρδιά. «Είναι της 
μόδας» ή «όλοι έτσι κάνουν…» ακούγεται διαρκώς. Και α-
ναφέρομαι σε κάθε είδους καινούργια άποψη, συνήθεια 
και θεώρηση που ξεφυτρώνει καθημερινά. Κάπου, μέσα 
σε όλα αυτά, μπορεί να υπάρχει και ο Θεός, αλλά είναι 
κάτι από όλα αυτά, και τον υπακούω κατά περίπτωση 
και εφόσον με εξυπηρετεί ή με συμφέρει.   
 Σε ποιον υπακούμε λοιπόν, στο Θεό ή στους αν-
θρώπους? Ο Θεός έχει γίνει «μια υπόθεσή όχι απαραίτητη» 
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στη ζωή των ανθρώπων. Ζούμε την εποχή της σιωπη-
λής αποστασίας, όπως την χαρακτήρισε ο πάπας Φρα-
γκίσκος, σε μια πρόσφατη επιστολή του, δηλαδή την άρ-
νηση και την αδιαφορία για το Θεό, με τρόπο σιωπηλό, 
δίχως να το δηλώνουμε με τα λόγια μας, αλλά έμπρακτα, 
με τα έργα και τις επιλογές μας.    
 Αν συνειδητοποιήσουμε έγκαιρα την κατάστασή 
μας, αν συναισθανθούμε ότι οι επιλογές της ζωής μας, 
συχνά μας απομακρύνουν από το Θεό και προσβάλλουν 
το όνομά του και αν νοιώσουμε την επιθυμία να Τον ακο-
λουθήσουμε, τότε βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Όλοι μας 
έχουμε ανάγκη να ξαναθυμηθούμε ή να ανακαλύψουμε εκ 
νέου την ομορφιά της χριστιανικής ζωής και των διαχρο-
νικών της αξιών. Κυρίως όμως, έχουμε ανάγκη από πρό-
τυπα, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι, για να μας εμπνέουν με 
το παράδειγμά τους, να τονώσουν την ψυχική μας δύναμη 
και θέληση να ζούμε χριστιανικά. Οι πρόγονοί μας, μας 
έδωσαν το παράδειγμα και μας μετάδωσαν την ευλάβεια 
προς τους αγίους. Και εκείνοι τους επικαλέστηκαν αλλά 
και τους μιμήθηκαν στη ζωή τους.    
 Ας συνεχίσουμε να τους τιμούμε και να τους ευλα-
βούμαστε, και να είμαστε βέβαιοι πως θα έχουμε την 
προστασία και τη βοήθειά τους οπότε τους επικαλεστού-
με. ΑΜΗΝ  


