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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ο Άγιος Δημήτριος ο

Μεγαλομάρτυρας
Μιχαήλ Χαραλάμπους

Ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Δnμnτριος
γεννnθnκ€ στn Θεσσαλοviκn

το

Θεολόγος Β. Διευθνντής

280

Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοχούς

μ.Χ., αnό.εuγεvι'ι πλούσια και οριστοκραηκr'Ί
οικογένΕΙα. Ο ΠανάγαΘος Θεός τον προίκισε
με χαρίσματα έξοχα,

nou

τα καλλιέργnσε συ

σμό και θάρρος στον αυτοκράτορα. Εγώ,

στnματικά και με φόβο Θεού αναδεfχθnκε

βασιλιά μου. του είπε, τιμώ τn βασιλ.εfο σου

Άγιος. Χριστιανός

αλλό πιο πολύ τιμώ το βασιλιά του ουρανού,

από vεαρn πλικiα.

τον Κύριο μου Ιnσού Χριστό. Ο Μαξιμιανός
Ήταν ο πιο όμορφος νέος -rnς Θεσσα

προσπόθnσε να πείσει τον Δnμnτριο να aρ~

λοvfκnς, διακρrνόταv για τnv ευγένεια τnς

vnθεf τον Χριστό και του υnοοχέθnκε ανωrε

του ayάnn στα

φυχnς του και τπ
γράμματα.

Από

ρα

και πιο μεγάλες ημές χρnσιμο

πσrnσε
νεαρn

nλικiα

επιδόθnκε

τέχvn του πολέμου, επειδn

στnν

auτn τιμοίJσε

τους νέους τnς εποχnς εκεfvnς και πολύ

'"'''Ar'""'

σκόμn

και

απειλές

αλλά

ο

Μεγαλομάρτυρας του Χριστού έμεινε σταθε
ρός στnν πfστn του. Θύμωσε τότε ο αυτο
κρότορας και διέταξε

va

φυλακfσουv τον Δfl

μnτριο.

μετοξ(ι των νέων. Ο αuτο·

Στn

τον επισκέφθnκε ο Νέστο-

ρας που fπαv κρυφός

και

και του είπε: <<Δnμnτριε σε

κο: να με δυνο
γιο να vικnσω το ΛuaiΌ, το μεγι':Jλο τε·
Θύποτο σ' όλπ τr1ν Ελλ.c1δσ.

xvfτn οτnν nάλn και πολύ δυνατό στο σώμα>ι.
Ο Άγιος Δnμrπριος έκανε ΊΌ Σταυρό του Χρι
σrού στο βλέφαρό. του

Νέστορα και είπε:

και θα νικnσΕΙς το Λυαίο με τη δύ
έβλεπε σαν Θεfα

ναμn του Σταυρού».

γιο τn διάδοσn του
Ο 1\Ιέι.::πορας

από τrι φυλακn και

n

στον τόπο που

πόλn. Μόλις

πλπσiασε το Λuafo •M:""'J..r δυνατά <<0

Α.σκούσε

εnfδρασn

στους

του Δπμrπρίου ας εfvaι

και με

τον κτύπnσε με δύναμn ανόμεσα στnν καρ·

τα όριστο παράδειγμά του. Όταν ο Μαξιμια

διά. Ο περnφανος Λυαiος και φοβερός nα

νός πλnροφορnθrικε όη ο Διιμfπριος rπαν

λαιστr'1ς, anπnτoc; μέχρΙ τότε, έπεσε xaμaf

Χριστιανός και

και πέθανε.

με τα θεΙο λόγια του

κάμνει

θρnσκευηκn

δράσπ

n

βοnθεά μου» και

στn Θεσσαλοvfκrι τον κάλεσε να απολογrΊ

Όταν ο aυτοκράτορας εfδε στο έδα

θεf.

φος νεκρό τον αγαπnτό του Λuaio, κάλεσε
Ο Άγιος Δnμr'πριος μfλπσε με σεβα-

το Νέστορα και του εfnε «ΜΕ τι μαγείες νfκn-

