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Από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος .. , Τρίτη 25 Οκτώβρη 1983 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣτΙΑΝΟΣΥΝΗΣ 

Ο Μυροβλήτης Δημήτριος 
«Ο ήκουσας παρ' εμού ... ταύτα παρόθου 
πιστοίς aνθρώποις, οίτινες ικανοί έσον
ται και ετέρους δ ιδόξaι .. (τιμόθεον Β · 

Κεφ. Β · στιχ. 2) 

Αυτά τα λόγια γράφει ο Ταρσεύς απόστο
λος. ο δέσμιος Παύλος, προς τον μαθητήν του 

τον Τιμόθεον τον οποίον κατέστησεν επίσκο
πον Εφέσου. και τον προτρέπει, αυτό τα οποία 
είχε διδαχθεί παρά του ιδίου του Παύλου και 

παρά άλλων ο ι οποίοι είχαν γνωρίσει την διδα
σκαλίαν του Κυρίου . είτε από αυτόν τούτον 
τον Κύριον, είτε και οπό άλλους, αρκεί αυτή να 

είναι γνήσια και ουχί διαστρεβλωμένη, αυτήν 
την διδασκαλίαν αφού την χρησιμοποιεί δια να 
ανακαινίζει τον εαυτό του , να την διδάσκει 
συνάμα και εις άλλους aνθρώπους οι οποίοι 

θα είναι εις θέσιν να την ζήσουν αλλά και aυτοί 
με την σειρά των να την διδάξουν και εις άλ· 
λους , και έτσι ο λόγος του Θεού .. να τρέχη και 
να δοξάζηται" όπως έγραφε ν άλλοτε και προς 
τους Θεσσαλονικείς (Θεσοaλ. Β· Κ εφ. Γ · 1) ο 
ίδιος απόστολος Θα διδάσκει ο Τιμόθεος και 
δια του παραδείγματος Του , Που και αυτό εί
ναι το σπουδαιότερον. 

Ακριβώς. τα ίδια αυτό λόγιο, όχι μόνο ο Τιμό· 
θεος το εφήρμοσεν, αλλά και άλλοι έκτοτε. 

κατά διάφορους γενεάς και μέχρι σήμερον 
ακόμη . οι οποίοι καθίστανται nδιδaκτοί Χρι

στού. και μaθητaί και αυτοί του μεγάλου Απο
στόλου των Εθνών • έστω και εάν δεν τον 
εγνώρισαν προσωπικώς · δια των επιστολών 
Του οι οποίοι καίτοι εκ πρώτης όψεως φaίνον· 
ται ότι απευθύνονται εις Χριστιανούς ωρισμέ

νης τοπικής εκκλησίας, εν τούτοις έχουν αιώ
νιον κύρος και εις την ουσίαν απευθύνονται 
προς τους Χριστιανούς της κάθε εποχής μέχρι 

και της συντελείας των αιώνων. 
Μια τοιαύτη προσωπικότης η οποία έτεινεν 

.. ευήκοον ους .. εις τους λόγους τούτους του 
Παύλου • του Κυρίου κατ' ακρ ίβειαν λόγους. 

δ ι ' αυτό και ο Παύλος υπό του Θ. Χρυσοστό
μου απεκλήθει .. στόμα Χριστού " - υπήρξεν και 
το λεβεντόπαιδο της Θεσσαλονίκης ο ηρωϊκός 

μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο μυροβλήτης. Μό
νον η Ελληνική γλώσσα με το πλούσιον λεξιλό
γιον το οποίον διαθέτει τόσον κατά την ορ

χαίaν, την καθορεύουσαν, ή την σύγχρονην 

κaθομιλουμένην τοιούτην, ημπορεί να δώσει 

λέξιν η οποίο να περικλείε ι το πλήθος των ο ρε· 
τών, την γενναιότητα, την φιλοπατρίον, την 
ζωήν της πραγματικής ογιότητος την οποίον 
έζει ο νεαρός Χριστιανός της Θεσσαλονίκης , 
και αυτή είναι η λέξις .. λεβέντης ... Εις την νύμ
φην του Θερμαϊκού . την ωρaίαν Θεσσαλονίκη . 
είχε γεννηθεί ο μυροβλήτης άγιος. οπό ορι
στοκρατικήν οικογένειαν και χριστιaνικήν 
κατήγετο, και με Χριστιανικήν μόρφωσιν τον 
ανέθρεψαν και τον εμόρφωσαν οι γονείς του 
.. εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ... Δεν ήργη
σαν να εκτιμηθούν οι aρετοί του οι οποίοι κυ
ριολεκτικώς διέλαμπον ως και η μόρφωσις του 
η σπάνια, και να ανέλθει εις τα ύπατο αξιώματα 
της πολιτείας ουδόλως δε εθεώρει υποτιμητι
κόν δια τον εαυτόν του . να συνεχίσει να ζει την 
ζωήν την Χριστιανική. Και να την διδάσκει και 
ε ις άλλους όχι μόνον με το παράδειγμα του. 
αλλά και δια λόγων την διδασκαλία ν· και εδίδa
οκε και δια λόγων ευκαίρως - aκαίρως οπου-
δήποτε ευρίσκετο και του εδίδετο η τοιούτη 
ευκαιρ ία αλλά και εις συγκεντρώσεις χριστια
νών της πόλεως του. Μ ια τοιαύτη προσπάθεια, 
του εδημιούργησε μaθητός και φίλους. οι 
οποίοι ωφελούντο δια των λόγων του , και με
γίστη ήτο η χαρά την οποίον ησθόνετο η ευγε
νής ψυχή Του, όταν τους έβλεπε να .. προκό
πτουν εν Χριστώ .. . Τα λόγιο του Κυρίου το 
παρέθετεν εις πιστούς aνθρώπους οι οποίοι 
δια της μελέτης τούτων καθίσταντο ικανοί και 
ετέρους και πολλούς να διδάσκουν. · Ενας 
τοιούτος μαθητής του και φίλος του συνάμα 
υπήρξε και ο Νέστωρ. του οποίου η τροπαιο
φόρος πόλη προς τον ειδωλολότρην Λυαίον. 
και η οποίο είναι εις όπαντος γνωστή aπό τα 
μαθητικό θρανία έδωσεν αφορμήν ο μεν Νέ
στωρ να οφaγεί εις το στάδιον αμέσως μετά 
την νίκην του. ο δε Δημιiτριος ο ηρωϊκός να 
λογχισθεί ε ις άπειρα μέρη του σώματος του 
και να φύγε ι aπό τον κόσμο αυτό aπό την 
ακατάσχετον αιμορραγ!ον η οποία εδημιουρ
γήθει από τα απηνή πλήγματα των λογχών. 
Είχε ταφεί πρόχειρα ο Δημήτριος από τους 

χριστιανούς ι:κεί εις τον τόπον του μαρτυρίου 
του. Εκεί εις τος υγρός φυλακάς όπου παρα
πλεύρως υπήρχε λουτρόν. και καθίστατο έτι 
aνθυγιε ινοτέρa η διαμονή και παραμονή 
aνθρώπου εις αυτός. Εκεί ακριβώς που είναι 
aνηγερμένον το ιερόν βήμα του ομωνύμου και 
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περικαλλούς ι. ναού Του. Ακpιeώς κάτωθι της του αγίου εις Θεσσαλονίκη ν, aπεκάλυψαν σω
αγίας Τραπέζης εις υπόγειον Χώραν, ο οποίος λήνα, δια του οποίού (κατά την υπάρχοuσαv 
χρησιμοποιείται σήμερον και ως εκΚλησιαστι- γνώμη) διοχετεύετο το αναβλύζον εκ του τά
κόν μουσείον, επιδεικνύεται ο χώρος όπου ψοu του αγίου μύρον, εις τον χώραν του κυ
LJΠήρξεv ο πραγματικός τάφος του αγίου. Εις ρίως ναού. 
μικρόν φιαλίδιον, φυλάττεται και αίμα εκ Εξοιρετικήν χαράν δοκιμάζει εφέτος ο λαός 
των πληγών του ι σώματος του αγίου. της Θεσσαλονίκης, και μετέχουν εις την χα-
Η πόλη του ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη τον ράν αυτήν και οι πανταχού της γης Ορθόδοξοι, 

έχει γνωρίσει πλειστάκις προστάτην της και με την απόκτησιv όλων των λειψάνων του 
πολιούχον και ρύοτην εκ παντοίων κινδύνων, αγίου εις τον ι ναόν του, εις Θεσσαλονίκη. 
ως και πάντες οι χριστιανοί. Δια του υμνωδού, Πέρυσι, εδόθη από Ίην Δυτική ν εκκλησίαν, μέ
την ημέραν της μνήμης του, του φωνάζει: ρος των λειψάνων. Κατά τον εφετεινόν Απρί

«Δεύρο μάρτυς, Χριστού προς ημάς, σου δεο- λιον, αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Θεσ
μένους συμπαθούς επισκέψεως, και ρύσαι κε- σαλονίκης με επικεφαλής τον Παναγιώτα τον 
κακωμένους τυρρανικαίς απειλαίς ... ", και "·· Μητροπολίτην ταύτης κ. Παντελεήμονα, 
θραύσον τα φρυάγματα των εχθρών ημών, μεταβάσα εις Ιταλίαν, μετέφερε και το υπόλοι

όγιε". Δια να σπεύσει αμέσως ο άγιος, και να πο μέρος των λειψάνων, δια να διαφυλαχθεί 
γνωρισθεί η σωτήριος επέμβασις του δι' αυτό εις τον ι Ναόν ο οποίος είναι ανεγερμένος εις 
σε λίγο,. πάλιν δια του υμνωδού την ημέραν τον τόπον της φυλακίσεως και του μαρτυρίου 
της μνήμης του θα διακηρύττει •<ου τοις ελ- του. Ακριβώς δι' αυτήν την χαράν και το ση
λάμψεσι, νέφη απηλάθησαν βαρβαρικά, ο πι- μαντικό ν τούτο γεγονός η εκκλησία Θεσσαλο
στός λαός να διακηρύττει: "Προς εχθρούς νίκης ανεΚήρυξε το έτος τούτο, το τρέχον, 
εκάστοτε, ρομφαία ώφθη δίστομος, αποθερί- "έτος αγ. Δημητρίου,, (συμπληρούνται δε και 
ζων εχθρών γαυρίαμα", και "ο μέγας φρουρός 1700 από της γεννήσεως Του) εις δε συνέ
Θεσσαλονίκης, ως μέγας Κυρίου Ποταμός, δριον μοναχισμού το οποίον έλαβε χώραν εις 
τέρπεις λαμπρώς την πόλιν σου του μύρου την Θεσσαλονίκην, υπό του αγίου Θεσσαλοvί
τοις ορμήσασιν ως θεία δε σκηνώματα καθα- κης ο αγ. Δημήτριος προεβλήθη ως πρότυπον 
γιάζεις τα σύμπαντα". Και προς τον εαυτόν αγάπης προς τον Χριστόν, και προς τον 
-τηςηnόλ1ς-τοu·θαλέγει «από:λαβε-τωΨθαuμά-· .-άν8ρωποv~--αρετή.ι).οποίαηρέπει.να.εiναιγvώ .... 
των τος ιάσεις καθορώσα, και βλέπε καταράσ- ρισμα του πραγματικού μοναχού, αλλά και ως 

σο ντα των βαρβάρων τα θράση••. πρότυπον φιλίας είναι επίσης ο άγιος Δημή-
Πράγματι ο τάφος του υπήρξε τόπος ένθα τριος φιλίας πραγματικής η οποία να αποπνέει 

προσέτρεχαν και προστρέχουν οι χριστιανοί εμπιστοσύνην και αγάπην, και να είναι παρά
όπου ευρίσκουν πρaγματικόν «Ταμείον θερα- μοια προς εκείνην η οποία εδημιουργήθει εν 
πείας» εκ του οποίου "τος ιάσεις aρύονται". Χριστώ μεταξύ Δημητρίου και του μαθητού 
Το δε θαυματουργόν μύρον το οποίον ανέ- του Νέστορος. 
βλυξεν εκ του τάφου του, έγινε ν αφορμή να Περί φιλίας η. ι. γραφή, ομιλεί πλειστάκις, οι 
του δοθεί η πρqσωvυμία "μυροβλήτης". Πα- δε άγιοι καλούνται, ήδη από της Παλιάς Διαθή
λαιότεροι ιστορικοί τον ονομάζουν "ιαμα- κης, ως «φίλοι του Θεού". Ο ίδιος ο Κύριος 
τοβρήτη>•. τους μαθητάς του, τους καλεί φίλους του. Ο 

Ως προς τον τόπον του μαρτυρίου του ωρι- ίδιος ο Κύριος φέρεται να λέγει δια στόματος 
σμένοι δυτικοί συγγραφείς aναφέρουσιν ουχί σοφού συγγραφέα της Παλαιάς Διαθιiκης "εις 
την Θεσσαλονίκη, αλλά το Σίρμιο ν η οποία ή το πάντα καιρόν, φίλος υπαρχέτω σοι,, δια τον 
τότε η πρωτεύουσα της επαρχίας του Ιλλυρι- σκοπόν όπου λέγει αλλαχού ότι.. «εν ανάγ
κού. Εκεί όπου είναι σήμερον η μαρτυρική Βό- καις χρήσιμοι έστωσαν". 
ρειος Ήπειρος. Εις εκείνην την περιοχήν Εις τος θείας Γ ροφάς, θα ιδεί ο Χριστιανός 
όπου είχε μαρτυρήσει ολίγας δεκαετίας ενω- τους τρόπους δια των οποίων θα εκλέξει τους 
ρίτερον ο άγιος επίσκοπος Ιλλυρικού Ελευθέ- φίλους του, και πως θα συμπεριφέρεται προς 
ριος και η μητέρα του Αvθία. Μέχρι και σήμε- αυτούς, και τος υποχρεώσεις του προς αυ
ρον αυτόν τον τόπον, ως τόπον του μαρτυρίου τούς. Θα τους εκλέξει μεταξύ των ανθρώπων 
του θεωρεί η δυτική Καθολική Εκκλησία. Αλλά οι οποίοι έχουν αγάπην προς τον Θεόν και τον 
η επί αιώνας διδασκαλία της ορθοδόξου λόγον του και προσπαθούν να τον εφαρμό
εκκλησίας, αποδεικνύει ουχί ακριβή την ζουν. Ένας - που είναι σήμερον ανώτερος 
τοιαύτην παραδοχή ν της Καθολικι1ς Εκκλη- κληρικός εις την Κύπρο και λόγιος άνθρωπος
σίας. Προ αρκετών δεκαετιών, εις ανασκαφάς όταν προ πολλών ετών ήτο λαϊκός μου διηγεί
αι οποίοι εγένοντο εις το δάπεδον του ι. ναού το ένα χαοιτωμένον στιγμιότυπον της οχολι-
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κής του ζωής εις το Γυμνάσιον της Λάρνακας 
ότε, ένας συμμαθητής του τον επλησίασεν εις 
ένα διάλειμμα και του λέγει, χωρίς να προηγη
θεί προηγουμένως οιαδήποτε συναναστροφή 

ή συνομιλία: «Να γίνουμε φίλοι;" Βεβαίως δεν 
ενθυμούμαι τι μας έλεγαν ότι του απήντησεν σ 

εν λόγω κληρικός πάντως όμως δεν έγιναν 
φίλοι ούτε τότε, ούτε αργότερα. 
Η πραγματική φιλία είναι θησαυρός ανεκτί

μητος ορθότατα δε, λέγει ay. Γραφή «Φίλσς 
πιστός σκέπη κραταιά, ο δε ευρών aυτόν εύρε 

θησαυρόν". Ταξίδευα κάποτε, δια να μεταβώ 
με όχημα το οποίον μετέφερε αρκετούς επι
βάτες, δια να μεταβώ, εις το Ν. Φάληρον. Είχα 
προσέξει δυο νεαρούς συνεπιβάτες μου, οι 
οποίοι εκάθηντο ακριβώς εις το εμπρόσθιον 
κάθισμα από εμέ, ο ένας αρκετά νεώτερος του 
άλλου. Συνωμίλουv κάπως δυνατά, και μια και 
καθόμην ακριβώς όπισθεν τους ήκουα δίχως 
να το θέλω την συνομιλία ν των. Ο νεώτερος εκ 
των δυο, έλεγεν εις τον μεγαλύτερον του ότι 

είχεν ωρισμένα παράπονα με τους γονείς του, 
καθότι του απαγορεύουν την τακτική ν έξοδον 
κατά τος νυκτερινός ώρας εκ της πατρικής 

οικίας. Και προέτρεπε να εζήτει από τον μεγα

λύτερον του, να τον βοηθήσει, να εύρει έναν 
τρόπον που να διαμένει και έτσι να αποφεύγει 
την αuστηρόν επίβλεψιν των γονέων του. Ο 

ψάλλος.-ο _μεγαλύτερσς τοu.ηρyfιθει "Wg:n:.QfY 
είσαι φίλος μου:, τον εριίηησεν ο νεώτερος. 
Και του απάντησεν ως εξής ο άλλος ο μεγα
λύτερος: 

«Φίλος που βοηθεί τους φίλους του να ξεκό
ψουν από τους γονείς τους και να πάρουν τον 

δρόμον της διαφθοράς δεν είναι φίλος. Είναι 
εχθρός και συνεργός του Σατανά. Και τέτοιοι 

νομιζόμενοι φίλοι εις την πραγματικότητα εί-
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ναι χειρότεροι από τους "εχθρούς". Το όχημα 

έφθασε ν εν τω μεταξύ εις τον σταθμόν και δεν 
είχε συνέχεια η κουβέντα των δυο φοιτητών 
της νομικής φίλων. Είχε και έχει συνέχειαν 
όμως εις την καρδιά ν μου και συνέχεια πάντο
τε τος σκέψεις μου. Η πραγματική φιλία την 

βλέπω να είναι όπως έλεγεν ένα πολιόν χρι
στιανικόν άσμα που είχαμε διδαχθεί κατά την 
«Πρώτη μας νιότη» και που έλεγε πως πρέπει 

να έχωμεν: «μια καρδιά που να λάμπει δίχως 

σκιές και θάμπη», και πραγματική φιλία πρέπει 
να καθιστά αυτούς που συνδέει όπως την Νύμ
φην κατά το θαυμάσιον βιβλΙον του "· Ασμα
τος των Ασμάτων" ότι «Τρέχει βουνά και παρα
λίες δια να εύρε ι το φως της». 
Μιαν τέτοιον πραγματικήν και σταθεράν φι

λiαν, μόνον η ενότης των καρδιών και των σκέ
ψεων δι' εργασίαν εις το έργον της ιεραπο
στολικής και της διαδόσεως του λόγου του 
Θεού εις άλλους «Πιστούς ανθρώπους οι 
οποίοι δια την προσπάθεια των θα καταστούν 
δυνατοί και ικανοί να διδάσκουν και άλλους 
τότε ορθά θα αναγνωρίσωμεν αυτό το οποίον 
έλεγεν ένα παλαιόν πάλι χριστιανικό τραγούδι 
«ΚΙ οι φίλοι γνωρίζονται μεσ' την δουλειά και 
είναι η φιλία χαρά" και "δουλειά" εις την περί
πτωσιν αυτήν είναι το έργον της ιεραποστο

λής να φέρωμεν και άλλους εις το φως του 

Χf?ΙQί()~·- ~ργοv _το ()_r:ο_ί()~ ___ α_rιετέλε_ι βίωμα και 
''ΟτΟχΟΛV ΤΟίΓΘεΟGόλονiκέuJς''άγίοtJ, ΤΟIJ'μtγα--Λ· 
λομάρτυρος Δημητρίου του μυροβλήτοu, εκεί 

εις την πόλιν του, και το οποίον έργον τον 

κατέστησεν άξιον της αγιότητας και της ατε
λΕ:υτήτου δόξης της βασιλείας των ουρανών 
πλησίον του θρόνου του Θεού. 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού μας 
κατέληξε πρόσφατα σε δυο αποφάσεις: 
1. Να κάμει θερμή έκκληση στους aξιότιμους 
συνδρομητές μας όσοι απ' αυτούς καθυστε
ρούν τη συνδρομή τους να τη τακτοποιήσουν 
το πιο σύντομο δυνατό. 
2. Να αυξήσει την ετήσια συνδρομή του περιο
δικού από ί:1 σε Ε2 από τη τρέχουσα χρονιά 
1984. 
Τρέφει την ελπίδα πως όλοι θα συμφωνή

σουν μαζί μας και θα ανταποκριθούν για να 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε την έκδοση. 

Από τη Συνταντική Επιτροπή 


