Άγιος Δημήτριος: Τι γιορτάζουμε σήμερα
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Η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την
26η Οκτωβρίου...

Διπλή γιορτή είναι η σημερινή, για την Θεσσαλονίκη και τους πολίτες της. Δεν γιορτάζεται
μόνο η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, πολιούχου της πόλης, αλλά και η
απελευθέρωσή της από τους Τούρκους και μάλιστα σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 100
χρόνια!
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 260 μ.Χ. και καταγόταν από
αριστοκρατική οικογένεια. Αυτοκράτορας ήταν τότε ο Διοκλητιανός και Τετράρχης στην
Μακεδονία και σε ολόκληρη την ανατολή, ο Γαλέριος Μαξιμιανός (284-305μ.Χ), εποχή κατά
την οποία έγινε φοβερός διωγμός κατά των χριστιανών. Ο Μαξιμιλιανός διόρισε δούκα της
Θεσσαλονίκης και στρατηγό της Θεσσαλίας τον Δημήτριο, γιατί ήταν ανδρείος, έξυπνος και
έμπειρος στην στρατηγική.
Όταν ο Μαξιμιλιανός έμαθε πως ήταν χριστιανός και μάλιστα κήρυττε τον λόγο του θεού
στους ειδωλολάτρες τον φυλάκισε σε ένα παλιό λουτρό. Την εποχή εκείνη γινόντουσαν
αγώνες στο ιπποδρόμιο και ο Λυαίος ένας ψηλός και χειροδύναμος παλαιστής χλεύαζε και
προκαλούσε τους χριστιανούς να παλέψουν μαζί του αλλά κανείς δεν τολμούσε.
Ο Νέστωρας, που ήταν ένας από τους μαθητές του Αγίου Δημητρίου, πήγε στην φυλακή
και ζήτησε την ευχή του και την ευλογία του για να παλέψει με τον άπιστο Λυαίο που τα
έβαζε με τους χριστιανούς. «Ύπαγε και τον Λυαίο θα νικήσεις και υπέρ Χριστού θα
μαρτυρήσεις» του είπε ο Άγιος. Πράγματι ο Νέστωρας φωνάζοντας, «Ο Θεός του
Δημητρίου βοήθει μοι» κατάφερε με μία επιδέξια κίνηση με το ξίφος να τον χτυπήσει
θανάσιμα.
Ο Μαξιμιανός αφού έμαθε τα γεγονότα διέταξε να τους σκοτώσουν και τους δύο αμέσως.
Έτσι ο Άγιος Νέστωρας αποκεφαλίστηκε έξω από τη Χρυσή Πύλη με το ξίφος του και ο
Άγιος Δημήτριος θανατώθηκε από τις λόγχες των στρατιωτών. Οι χριστιανοί των
ενταφίασαν στον τόπο του μαρτυρίου του όπου άρχισε να αναβλύζει μύρο και έτσι πήρε το
προσωνύμιο μυροβλύτης.
Η μνήμη του τιμάται στις 26 Οκτωβρίου, είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει
μεγαλόπρεπος ναός προς τιμήν του χτισμένος πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του και εκεί
φυλάσσονται και τα ιερά λείψανά του.
Στις βυζαντινές εικόνες αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος
παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με κόκκινο άλογο να πατά τον άπιστο Λυαίο.
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