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			Το	δισύνθετο	του	ανθρώπου	μας	φέρνει	στο	νου	το	γνωστό	πλατωνικό	
διάλογο	 που	 ακριβώς	 επίγράφεται	 περί	 ψυχής	 κι	 όπου	 ο	 μεγαλύτερος	
φιλόσοφος	της	Αρχαίας	Ελλάδας	Σωκράτης	λίγο	προ	του	θανάτου	του	λέει	
πως	 σε	 λίγο	 το	 σώμα	 του	 θα	 αποχωριστεί	 από	 την	 ψυχή	 και	 σε	 άλλο	
πλατωνικό	 έργο	 πάλι	 πως	 σε	 τρεις	 μέρες	 θα	 βρίσκεται	 η	 ψυχή	 του	 σε	
καλύτερο	κόσμο!	 Σύμφωνα	με	 τη	θεωρία	 του	σπερματικού	 λόγου	πάντα	
όσα	 καλώς	 είρηται	 ημών	 των	 Χριστιανών	 εστι....ιατρός	 των	 ψυχών	 και	
των	σωμάτων	λοιπόν	ο	Κύριος	ημών	Ιησούς	Χριστός	όπως	ακούμε	και	στη	
θεία	λειτουργία	λίγο	μετά	το	Πάτερ	ημών	και	στα	ίχνη	Του	πατώντας	ήδη	
ο	 ένας	 από	 τους	 τέσσερις	 ευαγγελιστές	 και	 αποστόλους	 Του	 ιατρός	 και	
(αγιογράφος	και	 υμνογράφος	και)	 συγγραφεύς(18	Οκτωβρίου).	 Γνωστός	
πάλι	 σήμερα	 ο	 αντίστοιχός	 του	 νέος	 άγιος	 Λουκάς	 Κριμαίας(11	 Ιουνίου)	
ιατρός	 και	 επίσκοπος	 και	 μάλιστα	 εξ	 εγγάμων.	 Ποιοι	 είναι	 οι	 κατεξοχήν	
όμως	άγιοι	ανάργυροι	που	 εορτάζονται	 επισήμως	από	την	 εκκλησία	μας	
ως	ιατροί	ψυχών	και	σωμάτων	και	είναι	κυρίως	γνωστοί	ως	ιατροί	αλλά	
μερικοί	και	ως	ιερείς;	
	
			(1-9)Κοσμάς	και	Δαμιανός	υπάρχουν	τρία	ζεύγη	αγίων	αναργύρων	με	το	
ίδιο	όνομα	εξ	ων	το	πρώτο	από	την	Ασία	που	εορτάζεται	1	Νοεμβρίου	και	
ειρηνικά	 τελειώθηκαν	 αφού	 εφάρμοσαν	 την	 ιατρική	 δωρεάν	 κι	 είχαν	
μητέρα	 τους	 την	 Θεοδότη.	 Το	 έτερο	 ζεύγος	 εκ	 Ρώμης	 του	 3ου	 αιώνα	 με	
παρόμοιο	 βίο(1	 Ιουλίου)	 φονεύτηκαν	 από	 τον	 κακόγνωμο	 και	 φθονερό	
διδάσκαλό	τους	στην	ιατρική	που	τους	σκότωσε	με	πέτρες	σε	βουνό	που	
τους	ανέβασε	δήθεν	για	συλλογή	βοτάνων.	Το	τελευταίο	πάλι	ζευγάρι(17	
Οκτωβρίου)	ήταν	Άραβες	και	ήταν	πέντε	αδέρφια	το	σύνολο	μαζί	με	τους	
επίσης	 αναργύρους	 Άνθιμο,	 Ευπρέπιο	 και	 Λεόντιο	 τον	 3ο	 αιώνα	 κι	
αποκεφαλίστηκαν	ως	μάρτυρες	χριστιανοί.	
	10	Aνίκητος(12	Αυγούστου)	τον	3ο	αιώνα	κι	αυτός	στη	Νικομήδεια		
11	Διομήδης(16	Αυγούστου)	στη	Νίκαια	τον	ίδιο	αιώνα	
12	Ερμόλαος(26	Ιουλίου)	στη	Νικομήδεια	αποκεφαλισθείς	αρχές	4ου	αιώνα	
και	ιερέας	
13	Θαλλέλαιος(20	Μαιου)	στο	Λίβανο	τον	3ο	αιώνα	αποκεφαλισθείς		
14	Ιουλιανός	στη	Συρία	τον	3ο	αιώνα	
15-16	Κύρος	και	 Ιωάννης(31	Ιανουαρίου)	τον	3ο	αιώνα	στην	Αλεξάνδρεια	
και	Μεσοποταμία	αντίστοιχα	αποκεφαλίστηκαν	κι	οι	δυο	
17	Μώκιος(11	Μαιου)	ήταν	και	ιερέας	τον	3ο	αιώνα	αποκεφαλισθείς	
18	 Παντελεήμων(28	 Ιουλίου)	 στη	 Νικομήδεια	 αρχές	 4ου	 αιώνα	
αποκεφαλισθείς(η	 κάρα	 του	 ευωδιάζει	 και	 φυλάσσεται	 στην	 Ιερά	Μονή	
Παναχράντου	 στην	 Άνδρο	 που	 κτίστηκε	 από	 το	 Νικηφόρο	 Φωκά	 τον	
αυτοκράτορα	που	απελευθέρωσε	την	Κρήτη	από	τους	Άραβες	και	ίδρυσε	
το	Άγιο	Όρος)	
19	Σαμψών	ο	Ρωμαίος(27	Ιουνίου)	τον	6ο	αιώνα	ιατρός	του	επίσης	αγίου	
Ιουστινιανού	 του	 Μεγάλου	 κι	 ο	 ίδιος	 και	 περισσότερο	 γνωστός	 ως	
Ξενοδόχος	για	την	ανάλογη	φιλανθρωπική	του	δράση(ξένους	ξένιζε	ίνα	μη	
υπό	 Θεού	 ξένος	 γένη...και	 κάπως	 έτσι	 ξεκίνησαν	 και	 τα	 σημερινά	



νοσοκομεία	 με	 δωρεάν	 παροχή	 βοηθείας	 από	 ιατρούς	 όπως	 τον	 άγιο	
Βασίλειο	στη	Βασιλειάδα	του	κλπ)	
20	 Τρύφων(1	 Φεβρουαρίου)	 βοσκός	 στη	 Λάμψακο	 του	 3ου	 αιώνα	
αποκεφαλισθείς	 (κι	 υπάρχει	 και	 ευχή	 της	 εκκλησίας	 προς	 τον	 ίδιο	 άγιο	
όταν	συμβεί	βλάβη	στα	χωράφια	και	κήπους	από	ακρίδες	και	ερπετά...)	
		για	 να	 μη	 νομίζουμε	 πως	 αυτά	 γίνονταν	 τω	 καιρώ	 εκείνω	 σημειώσαμε	
και	 τον	 άγιο	 Κριμαίας	 γιατί	 οι	 συνωνόματοι	 άγιοι	 με	 εκείνους	 τους	
παλαιότερους	 ακριβώς	 εκείνους	 τους	 παλαιούς	 θυμίζει	 αλλά	 και	 τονίζει	
και	τη	συνέχεια	του	έργου	των	εργατών	του	αμπελώνος	ανά	τους	αιώνες...	
κι	 ανάργυροι	 ήταν	 και	 ονομάστηκαν	 γιατί	 κατά	 το	 βιογράφο	 τους	 άγιο	
Νικόδημο	 Αγιορείτη	 ειδικώς	 οι	 άγιοι	 Κοσμάς	 και	 Δαμιανός	 της	 1ης	
Νοεμβρίου	που	είχαν	δει	τη	μητέρα	τους	Θεοδότη(θυμίζοντας	άλλη	χήρα	
τη	μητέρα	του	αγίου	Ιωάννου	Χρυσοστόμου	αλλά	και	κείνη	των	αδελφών	
Γράκχων	 και	 μητέρα	 δώδεκα	 παιδιών	 και	 κόρη	 στρατηγού	 που	 όταν	
χήρεψε	 ανάθρεψε	 τα	 παιδιά	 της	 έτσι	 ώστε	 να	 φαίνεται	 πως	 ήταν	 ο	
χαρακτήρας	 τους	 αποτέλεσμα	 της	 αγωγής	 που	 τους	 έδωσε	 κι	 όχι	 της	
φύσεως	 λέει	 ο	 Πλούταρχος	 στο	 βίο	 τους)	 κι	 αυτή	 εδώ	 λοιπόν	 χήρα	 να	
μεταχειρίζεται	ενάρετη	πολιτεία	και	γι᾽αυτό	με	το	παράδειγμά	της	δίδαξε	
και	τους	υιούς	της	παν	είδος	τέλειας	αρετής	ώστε	κι	αυτοί	οι	δυο	υιοί	της	
έμαθαν	και	πάσα	άλλη	επιστήμη	κι	άφησαν	τις	άλλες	και	αγάπησαν	την	
ιατρική	και	 με	αυτή	 ιάτρευαν	πάσα	νόσο	και	 μαλακία	δηλαδή	ασθένεια	
ολιγοχρόνιο	κι	όχι	μόνο	ανθρώπους	θεράπευαν	αλλά	και	άλογα	κτήνη	και	
ονομάστηκαν	ανάργυροι	γιατί	ποτέ	δεν	έλαβαν	από	κάποιο	ασθενή	τους	
χρήματα(αργύρια)	για	μισθό	και	πληρωμή	της	ιατρείας	τους(μηδέν	γήινο	
λαμβάνοντες)	 κι	 έτσι	 καλώς	 διανύσαντες	 τη	 ζωή	 τους	 εν	 ειρήνη	
τελειώθηκαν	 και	 τα	 τίμια	 λείψανά	 τους	 ενταφιάστηκαν...και	 εννοείται	
πως	και	γιάτρευαν	το	σώμα	αλλά	κυρίως	την	ψυχή	των	ασθενών	τους	και	
επειδή	 οι	 ασθένεις	 προέρχονται	 όπως	 έλεγαν	 κι	 οι	 αρχαίοι	 Έλληνες	 από	
την	ψυχή	αλλά	και	γιατί	κι	ο	Κύριος	ήρθε	επί	της	γης	κηρύξαι	ανάβλεψιν	
τυφλοίς	δηλαδή	πολύ	πολύ	περισσότερο	για	να	μας	ανοίξει	τα	μάτια	της	
ψυχής	 και	 εννοείται	 πως	 όποτε	 κι	 όπως	 θέλει	 και	 τα	 αδύνατα	 παρά	
ανθρώποις	 δυνατά	 παρά	 τω	 Θεώ	 εστι	 όπως	 διαβάζουμε	 συνεχώς	 στα	
ευαγγέλια...και	 τυφλούς	 και	 χωλούς	 και	 και	 και	 θεράπευε	 όπως	 κι	 οι	
μαθητές	Του	στους	αιώνες	 των	αιώνων	ακόμα	και	με	 τίμημα	μαρτυρικό	
την	ίδια	τους	τη	ζωή	κατά	το	παράδειγμα	Εκείνου	που	έδωσε	και	τη	ζωή	
Του	για	μας	γιατί	έδωσε	φως	σε	όποιο	τυφλό	Τον	πλησίαζε	όπως	βλέπουμε	
στα	ευαγγέλια	αλλά	αναρίθμητοι	όσοι	είδαν	το	φως	στην	ψυχή	τους	και	
θα	 δουν	 έως	 της	 συντελείας	 και	 πολύς	 ο	 μισθός	 εν	 τοις	 ουρανοίς	 για	
όποιους	βοηθήσουν	σε	αυτό	το	έργο!			
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