
σες το Λυαίο;» και ο Νέστορας απόντnσε: 

ιιΜε τn δύναμn του Χριστού και με τις ευλο

γίες του Δnμnτρίου νίκnσα το Λυαlο». Ο αυ

τοκρότορας έγινε θnρίο από τα θαρραλέα 

λόγια του εικοσόχρονου νέου και διόταξε να 

σκοτώσουν αμέσως τον Νέστορα και το Δn

μι'πριο. 

Μετό το θόνατό του Μεγαλομόρτυρα 

Δnμnτρίου θέλοντας ο Θεός να τον δοξόσει. 

επέτρεψε να βγόλει . μύρο ο τόφος του γι' 
αυτό και ονομόζεται Μυροβλtιτnς. 

Ο Μεγαλομόρτυρας Δnμnτριος είναι 

ο πολιούχος τnς Θεσσαλονίκnς γιατί τn βοn

θnσε και τnν nροστότευσε πολλές φορές 

από τις επιθέσεις του Διαβόλου. 

Ιδιαίτερα όμως ελευθέρωσε τn Θεσσα

λονίκn από τον τουρκικό ζυγό στις 26 ΟΚτω
βρίου 1912. ακριβώς τnν nμέρα τnς γιορτnς 
του. 

Σnμερα καλούμαστε να μιμnθούμε τον 

Άγιο Δnμnτριο. Ότι. θέσn και αν κατέχουμε. 

πρέπει να μιλούμε για τις θείες αΜθειες τnς 

πίστεώς μας. Στους συναδέλφους μας, 

στους συνεργότες μας στα παιδιό και στους 

φίλους μας. στους υπαλλι'1λους μας. έχουμε 
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καθnκο να τους μεταδίδουμε αυτό που γνω

ρίζουμε. 

Να οπλιστούμε και μεις με το θόρρος, 

τnν πίστn τnν αγόπn στον όνθρωπο και τnν 

αυτοθυσία που έδειξε ο Άγιος Μεγαλομόρ

τύρας Δnμnτριος. Ο Αρχιμανδρίτnς Δανιnλ 

Αερόκnς. γρόφοντας για το βίο του Αγίου 

Δπμnτρfου τονίζει τα πιο κότω: «Ο μόρτυρας 

είναι το πρωτότυπο. Κόθε χριστιανός πρέπει 

να γίνει το αντίτυπο το αντίγραφο τnς ζωnς 

του μόρτυρα. Τότε θα είναι αλnθινn n τιμ(Ί 
του αγίου. όταν τον αφnσουμε ελεύθερο να 

βγει έξω από το ναό. να περπατnσει μέσο 

στnν κοινωνία. 

Φαντασθείτε π.χ. τον Άγιο Δnμnτριο να 

nερπατό έξω στον κόσμο, ζώντας στn σύγ~ 

χρονn εποχn ... 

Είναι λοιπόν ανόγκn να ζωντανεύσουν 

οι όγιοι. που είναι στις εικόνες, να γίνουν σύγ

χρονες έμψυχες εικόνες, να βρουν μίμnαn 

στn δικn μας ζωn ... Παρουσία του Αγίου Δn
μnτρίου στnν εποχn μας, σnμαίνει: ••Ο καθέ

νας μας να επιδιώκει τουλόχιστον μια ψυχn 

κόθε μέρα να πλnσιόζει και να μιλό με το 

Χριστό». 

1 ΚΑΛΗ XPONIA 

Ξανανοίγουντnν αγκόλn 

τn ζεστn τους τα σχολειό. 

να δεχτούνε με αγόnn 

ολοπρόσχαρα παιδιό. 

Σαντn μόνα αγκαλιόζουν 

τα nαιδόκια μεστοργn 

κι απλόχερα μοιρόζουν 

σ' όλα γνώσn κι αρετn. 

Δουλευτόδες μεςτnντόξn. 

χαρές. γέλια τα παιδιό. 

γιατί στόχο έχουντόξει: 

«Καλnνό'ναι nχρονιό». 
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