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Απ' ηα κόκκαλα βγαλμένη ηων Ελλήνων ηα ιερά,
και ζαν πρώηα ανδρειωμένη, ταίρε, ω ταίρε, Ελεσθεριά!

….Οι Ήρωες πολεμούν ζαν Έλληνες……

Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

O Άγιορ Δημήηπιορ

Ο πνιηνύρνο ηεο Θεζζαινλίθεο Άγηνο Γεκήηξηνο παξνπζηάδεηαη ζηα
παιαηόηεξα ζαύκαηα ηνπ, πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε δύν βηβιία. Σνπ
πξώηνπ βηβιίνπ ζπληάθηεο θέξεηαη ν Ισάλλεο, Αξρηεπίζθνπνο Θεζζαινλίθεο
ζηα ηέιε ηνπ 6νπ αξρέο ηνπ 7νπ αη. θαη πεξηέρεη αθεγήζεηο ζπγρξόλσλ ηνπ
γεγνλόησλ θαη νιίγσλ παιαηνηέξσλ, πνπ ζπλέβεζαλ ζηε Θεζζαινλίθε όπσο
π.ρ. ηάζεηο, ζεηζκνί, ιηκνί θαη πνιηνξθίεο ηεο πόιεο από ηνπο Αβαξνζιάβνπο,
ρσξίο σζηόζν λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πόιε, ιόγσ ηεο ιπηξσηηθήο παξέκβαζεο
ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Σν δεύηεξν βηβιίν ζπλεηέζε από Αλώλπκν, εβδνκήληα
ρξόληα αξγόηεξα θαη έρεη αλάινγν πεξηερόκελν.
Έλα από ηα πνιιά γεγνλόηα: ην πξσί ηεο 24εο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο
586,ηξίηεο εκέξαο πνιηνξθίαο ηεο Θεζζαινλίθεο από ηνπο Αβαξνζιάβνπο, δύν
άγγεινη, πνπ έκνηαδαλ ζαλ ζσκαηνθύιαθεο ηνπ βαζηιηά, εηζήιζαλ ζηε
βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ πνιηνύρν ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ δήηεζαλ λα εγθαηαιείςεη ηελ πόιε δηόηη επξόθεηην απηή
λα παξαδνζεί ζηνπο ερζξνύο. "Πσο κπνξώ λα εγθαηαιείςσ ηελ πόιε απηή ζε
ηόζν κεγάιν θίλδπλν θαη λα θύγσ;" ήηαλ ε απάληεζε ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ.
"Με ηη πξόζσπν ζα δσ ηελ άισζε ηεο παηξίδαο κνπ; Καη πνηα ζα είλαη ε δσή
κνπ, ελώ ζα ράλνληαη νη ζπκπνιίηεο κνπ; Γη' απηό, όπσο όηαλ επηπρνύζαλ
πλεπκαηηθά ήκνπλ θνληά ηνπο, έηζη θαη ηώξα πνπ θηλδπλεύνπλ δελ ζα ηνπο
αθήζσ, αιιά αλ ζσζνύλ, ζα ζσζώ καδί ηνπο θαη αλ θαηαζηξαθνύλ, ζα
πεζάλσ καδί ηνπο".
Ο Μπξνβιήηεο
Σελ ίδηα επνρή θαη θπξίσο κεηά ηηο αιώζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο, ην 904 από
ηνπο αξαθελνύο θαη ην 1185 από ηνπο Ννξκαλδνύο, γηα λα ελδπλακσζεί θαη
λα κελ ακθηζβεηείηαη ν δεζκόο θαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ
ζηελ πόιε, κύξνλ, θαηά ηνλ ζπξκόλ ηεο κεηαεηθνλνκαρηθήο επνρήο, αλέβιπζε
από ηνλ ηάθν ηνπ, βεβαηώλνληαο όηη ην ιείςαλν ηνπ πνιηνύρνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο αθέξαην είλαη εληαθηαζκέλν ζηε ΒΓ γσλία ηεο βαζηιηθήο.
Έγθξηηνη πνιίηε βεβαίσλαλ ηνλ ζνθό κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο Δπζηάζην
(12νο αη.) όηη έβιεπαλ ηνλ Άγην Γεκήηξην λα δηαζρίδεη ηα βξάδηα ηνπο δξόκνπο
ηεο πόιεσο. Σν κύξνλ-έιαηνλ ειάκβαλαλ νη πξνζθπλεηέο ηνπ ηάθνπ ηνπ ζε
κνιύβδηλα θηαιίδηα (θνπηξνύβηα), ηα νπνία έθεξαλ ηελ παξάζηαζε ηνπ καδί
κε ηελ παξάζηαζε ηεο αγίαο Θενδώξαο ή ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ ή ηεο Παλαγίαο.
ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο αληί θηαιηδίσλ ην κύξνλ εραξίδεην κέζα ζε πνιπηειή
θηβσηίδηα, πνπ ήζαλ ξέπιηθεο ηνπ ηάθνπ ηνπ, όπσο απηό ηεο κνλήο
Βαηνπεδίνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο θαη άιια, ή ζε εγθόιπηα, όπσο απηό ηνπ
Βξεηαληθνύ Μνπζείνπ ή ηεο πιινγήο Dumbarton Oaks ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ηα
νπνία έθεξαλ ζηε κηα πιεπξά ηελ παξάζηαζε ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη θάησ
από απηή ηελ απεηθόληζε ηνπ ηάθνπ ηνπ ζε κηθξνγξαθία. ηηο παξαζηάζεηο
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ησλ εγθνιπίσλ ν άγηνο Γεκήηξηνο εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά σο ζηξαηηώηεο,
ελώ ζηνλ ηάθν ηνπ έθεξε ηελ ελδπκαζία ηνπ κάξηπξα ηεο πίζηεσο.
Ο δηζππόζηαηνο απηόο ραξαθηήξαο ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ εκθαλίδεηαη
έληνλνο ζηα ρξόληα ησλ Παιαηνιόγσλ, όηαλ κέξνο ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ θαηά ηε
ιαηηλνθξαηία (1204-1224) θπγαδεύζεθε ζηε Γύζε κε απνηέιεζκα ην ζώκα
ηνπ αγίνπ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο λα ξηθζεί εληόο θξέαηνο κέζα ζην λαό. Από
ην θξέαξ αλέβιπδε ζηελ θξύπηε ηεο βαζηιηθήο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ην
κύξνλ-αγίαζκα, ην νπνίν ειάκβαλαλ νη πξνζθπλεηέο κέζα ζε πήιηλεο θνύπεο
κε ην κνλόγξακκα ηνπ αγίνπ.
ηα ρξόληα ησλ Παιαηνιόγσλ ν ζηξαηησηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ αγίνπ
Γεκεηξίνπ είλαη ηόζν έληνλνο ώζηε ν Νηθεθόξνο Γξεγνξάο θαη ν Φηιόζενο,
παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηνλ ζπγθξίλνπλ κε ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν θαη
ηνπο Μαθεδόλεο βαζηιείο. Με ηε κνξθή ηνπ ζηξαηηώηε απεηθνλίδεηαη ζηα
λνκίζκαηα ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, ησλ δεζπνηώλ ηνπ
θξάηνπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Βνπιγάξσλ εγεκόλσλ, πνπ ηνλ δηεθδηθνύλ
σο πξνζηάηε ηνπο. Με ηελ εκθάληζε ησλ Οζσκαλώλ ζηα πξάγκαηα ηνπ
Βπδαληίνπ ηνλ 14ν αη. ν ζηξαηηώηεο άγηνο Γεκήηξηνο, αληί ηεο αζπίδαο, ηνπ
μίθνπο ή ηνπ δόξαηνο, θέξεη ην ηόμν κε ηα ηξία βέιε, πνπ είλαη ζύκβνιν ηεο
ηνπξθηθήο εμνπζίαο, εμεγώληαο θαη ηνλ κεηέπεηηα ζεβαζκό ησλ Οζσκαλώλ
ζηε ιαηξεία ηνπ.
Σαπηνρξόλσο όκσο ηελ ίδηα επνρή, θαηά ηελ νπνία ν κνλαρηζκόο ηεο
Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο ήηαλ ζε έμαξζε, αλαδεηθλύνληαη ζε πςειό βαζκό νη
αζθεηηθέο αξεηέο ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ο Γξεγόξηνο ν Παιακάο ηνλ απνθαιεί
όζηνλ, παξζέλνλ, πάγθαινλ θαη παλακώκεηνλ, ν λνκνθύιαμ Κσλζηαληίλνο
Αξκελόπνπινο θαη ν Γεκήηξηνο Χξπζνισξάο, ρσξίο λα απνθιείνπλ ηνλ
ζηξαηησηηθό ραξαθηήξα θαη ηε ζηξαηησηηθή εκθάληζε ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ,
ηνλίδνπλ ηελ αγλεία, ηε ζσθξνζύλε, ηελ εγθξάηεηα, ηε λεζηεία θαη ηελ
νζηόηεηά ηνπ, δηόηη "εριεύαζε ηνλ αβξνδίαηηνλ βίνλ" θαη εζηξάθε ζηηο
πλεπκαηηθέο αξεηέο.
Καηά ηνπο ρξόλνπο ηεο ηνπξθνθξαηίαο ν κπξνβιύηεο θαη ζαπκαηνπξγόο
αζθεηήο θηιόπνιηο, εληαθηαζκέλνο ζηε ΒΓ γσλία ηεο βαζηιηθήο ηνπ, πνπ από
ην 1493 είρε κεηαηξαπεί ζε Καζηκηε ηδακί, δερόηαλ ηε κπζηηθή ιαηξεία
ρξηζηηαλώλ θαη κνπζνπικάλσλ, νη νπνίνη ηνλ αλαγλώξηδαλ σο Καζίκ. Ο
αλαπηεξώλσλ ηηο ςπρέο ησλ ππνδνύισλ Διιήλσλ ζηξαηηώηεο άγηνο Γεκήηξηνο
αμηώζεθε παλειιελίσο κεγάιεο ηηκήο κε ηελ αθηέξσζε πνιιώλ λαώλ ζην
όλνκα ηνπ θαη έζεζε ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνλ μεζεθσκό ηνπ 1821,
ζεκαδεύνληαο κε ηελ πνιεκηθή κνξθή ηνπ ην ιάβαξν ηεο εμέγεξζεο.
[ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Παπαδόπνπινο, "Ο άγηνο Γεκήηξηνο εηο ηελ ειιεληθήλ θαη βνπιγαξηθήλ παξάδνζηλ", εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1971.
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Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζαύκαηα". Οη ζπιινγέο Αξρηεπηζθόπνπ Ισάλλνπ θαη Αλσλύκνπ. Ο βίνο,ηα ζαύκαηα θαη ε Θεζζαινλίθε ηνπ
Αγίνπ Γεκεηξίνπ, εηζαγσγή, ζρόιηα, επηκέιεηα Χαξάιακπνο Μπαθηξηδήο, κεηάθξαζε Αιόε ηδέξε, εθδ. Άγξα, Αζήλα 1997.
Χαξαιάκπνπ Μπαθηξηδή: "Γεκήηξηνο ν θηιόπνιηο".]

Από ζήμεπα δεν θα λέμε όηι οι Έλληνερ πολεμούν ζαν
ήπωερ, αλλά όηι οι ήπωερ πολεμούν ζαν Έλληνερ"
Φξάλζηο Νόει Μπέηθεξ, Άγγινο βνπιεπηήο, 1940

Γελ κπνξείο, όηη θαη λα θάλεηο, λα πεξηγξάςεηο ην κεγαιείν θαη ηελ αμησζύλε
απηώλ ησλ αλζξώπσλ, δελ κπνξείο θαλ λα αληηιεθζείο ην κέγεζνο ηεο ζπζίαο
ηνπο! Ούηε ην κεγαιείν ηεο ςπρή ηνπο! Σε κηα ζηηγκή είλαη ζηα ζπίηηα κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο, ζηα ρσξάθηα ηνπο, ζηηο δνπιεηέο ηνπο. Σελ άιιε ζηηγκή, ζηηο
ρηνληζκέλεο βνπλνθνξθέο ηεο Πίλδνπ λα θαηαδηώθνπλ ηνλ ερζξό. Με ην ρακόγειν
ζηα ρείιε θαη ην ηξαγνύδη, κε ηελ πίζηε ζηελ θαξδηά θαη ηελ πξνζεπρή ζηελ
Μεγαιόραξε! "Η λίθε εζηεθάλσζε ηα ειιεληθά όπια," ιέεη ν Δπάγγεινο
Παπαλνύηζνο, "γηαηί ηα ύςσζελ όρη ε δίςα ηεο επηηπρίαο, αιιά ε ζξεζθεπηηθή
πξνζπκία ηεο ζπζίαο".
ηεθόκαζηε κπξνζηά ηνπο κε ζεβαζκό, ζε ζηάζε πξνζνρήο. Λίγα ιόγηα κόλν
κπνξνύκε λα πνύκε θαη απηά κε πνιύ πξνζνρή! Ση ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο γηα
νιόθιεξν απηό ην ιαό πνπ δεκηνύξγεζε ην Έπνο ηνπ '40; Πνηόο πνηεηήο ή
ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ην πεξηγξάςεη κε ιόγηα θαη κε ζηίρνπο; Πνηόο δσγξάθνο
είλαη ηθαλόο λα ην απνζαλαηίζεη κε ηα ρξώκαηά ηνπ επάλσ ζην άςπρν παλί;
' απηνύο, πνπ έδσζαλ ηελ δσή ηνπο ζηνλ αγώλα επρόκαζηε λα είλαη ειαθξύ
ην ρώκα πνπ ηνπο ζθεπάδεη, αησλία ε κλήκε ηνπο αλάκεζα ζηνπο ήξσεο λεθξνύο
καο! Φσηεηλό παξάδεηγκα ζηηο επόκελεο γεληέο!
' απηνύο, πνπ γύξηζαλ πίζσ δσληαλνί, αιιά ζαθαηεκέλνη, αλάπεξνη θαη
αθξσηεξηαζκέλνη ζθύβνπκε ηαπεηλά ην θεθάιη ζηελ κεγάιε ηνπο ζπζία, πνπ κε
ηηο ζάξθεο θαη ην αίκα ηνπο έρηηζαλ άπαξηα θάζηξα ζηηο βνπλνθνξθέο ηεο Πίλδνπ
θαη ηνπο επγλσκνλνύκε!

Σαρ εςσαπιζηούμε για ηην θςζία ζαρ!

ηελ Παηξίδα καο, κόλν κηα ππόζρεζε κπνξνύκε λα δώζνπκε, λα γίλνπκε
άμηνη ζπλερηζηέο ηνπο αν θαη όποηε καο ην δεηήζεη θη αλ ρξεηαζηεί λα δώζνπκε
θαη ηε δσή καο γη' απηήλ! Λέεη ν Μαθξπγηάλλεο: " Κη αλ πεζάλσκελ, πεζαίλνκελ
δηα ηελ Παηξίδα, δηα ηελ ζξεζθεία καο ... Απηόο ν ζάλαηνο είλαη γιπθόο ...
Καλέλαο δελ είλαη αζάλαηνο ... Ζωή σωπίρ Θεό, Τιμή, σωπίρ Ελεςθεπία δεν

είναι ζωή, είναι καηάνηια!

Τιμή και Δόξα ζηοςρ Ήπωερ ηος '40
"Κι αν είναι να πεθάνοςμε για ηην Ελλάδα, θεία είναι η
δάθνη! Μια θοπά κανείρ πεθαίνει!" - Μηζηξάι, Γάιινο πνηεηήο

