
  

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

«Μέγαν εύπαηο εν ηοιρ κινδύνοιρ, ζε 

ςπέπμασον η Οικοςμένη» 

            Αλεθνξίζακε, γηα άιιε κηα θνξά, 
θνπβαιώληαο πνιιά θαη πνηθίια πξνβιή-
καηα, ζπλαηζζήκαηα θαη αηηήκαηα, ζηνλ 

επινγεκέλν ιόθν κε ην εθθιεζάθη, ζηελ 
έμνδν ηεο πόιεο καο,  γηα ηνλ Εζπεξηλό 
 ηνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ. Τν ςηιόβξνρν πνπ 

έζηειλε ν Θεόο, δελ εκπόδηζε ηνπο επζε-
βείο ρξηζηηαλνύο, θάζε ειηθίαο, λα βξε-

ζνύλ, όινη καδί, σο Σώκα Χξηζηνύ, αιιά θαη θαζέλαο ρσξηζηά, «ελώπηνο ελσ-

πίσ» κ’ Εθείλνλ θαη ηνλ άγηό Τνπ. Ίζα-ίζα, κάιηζηα, ηέηνηεο κηθξνηαιαηπσξίεο, 
κάιινλ πνπ ρξεηάδνληαη, θακηά θνξά, γηα λα ζε θάκνπλ λα βηώζεηο πην πνιύ, 

πην «εζσηεξηθά», ηα ηεινύκελα ηεο Οξζόδνμεο Λαηξείαο. 
          Ώ, πόζν κε ζπλεπαίξλνπλ απηά ηα κηθξά εθθιεζάθηα ηεο ειιεληθήο ππαί-

ζξνπ, θαζώο πξνβάιινπλ, από ηα παλέκνξθα λεζηά καο, σο ηα  θνξθνβνύληα, 

ζηνπο θάκπνπο ,ζηηο θνηιάδεο θαη ηηο βνπλνπιαγηέο, κάξηπξεο, ζαξξείο, ζησπε-
ινί, άιισλ επνρώλ, πνπ, όζν θη αλ ιέκε όηη έθπγαλ «αλεπηζηξεπηί», πνιιά 
ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όρη κόλν δε ζβήλνπλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξό-

λνπ, αιιά, κάιινλ, απνθηνύλ κεγαιύηεξε αμία θαη γίλνληαη πνιύ επίθαηξα θαη 
αλαγθαία, ηδηαίηεξα ζηε δηθή καο, όρη, πηα, ηόζν άλεηε θαη εύθνιε, δσή. 
          Καζώο ε θακπάλα αθνύγεηαη από θεη ςειά, ζηέιλνληαο ηνπο γιπθνύο ή-

ρνπο ηεο ηξηγύξσ, καθξηά, δελ είλαη κνλάρα, πνπ αλαζέξλεη από ηα βάζε θαη 
θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ςπρηθνύ καο θόζκνπ κλήκεο παιηέο ή λεόηεξα γε-

γνλόηα, ζεκαληηθά γηα θείλνπο πνπ ηα έδεζαλ, θαζώο θαη ζαύκαηα ηνπ Αγίνπ. 
Είλαη θαη, ζα λα ζηέιλεη επαλαιακβαλόκελα κελύκαηα-πξνζθιήζεηο γηα παξαί-
ηεζε από ηα θαζεκεξηλά, ηα αζήκαληα ή, ζεκαληηθά, αιιά, πάλησο, πξόζθαη-

ξα, ηνπ κάηαηνπ ηνύηνπ θόζκνπ θαη γηα πξνζπάζεηα «αλάβαζεο» ζηνπο ιόθνπο 
θαη ηα όξε, απ’ όπνπ ε βνήζεηα ηνπ Κπξίνπ θαηέξρεηαη πξνο ηηο πνλεκέλεο θη 
απειπηζκέλεο αλζξώπηλεο ππάξμεηο. 
          Δε ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζώ ζηελ θαηαλπθηηθή αηκόζθαηξα πνπ δεκηνπξ-

γείηαη, ζα έιεγα, παληνύ θαη πάληνηε, ζηηο ηεξέο αθνινπζίεο ηεο Εθθιεζίαο 

καο-κε ην ιηβάλη πνπ κνζρνβνιά, ηα θεξηά, ηνπο σξαηόηαηνπο    ύκλνπο, ηα 
ζνθά αγηνγξαθηθά αλαγλώζκαηα, ηηο αλεπαλάιεπηεο επρέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 
πξάμεηο. Θα κπνξνύζακε, όκσο λα αλαξσηεζνύκε, πώο θαη γηαηί, απηόο ν 

ιαόο, πνπ, νη ηζρπξνί ηνλ εθκεηαιιεύνληαη γηα ην δηθό ηνπο ζπκθέξνλ, θαη, 
ζπγρξόλσο, ηνλ θαηαζπθνθαληνύλ, ζέινληάο ηνλ θαηαδηθαζκέλν ζηε θηώρεηα 
,ηελ ακάζεηα θαη ηε ζύγρπζε, πώο θαη γηαηί, ινηπόλ, πξνζέξρεηαη ζηηο πάκπνι-

ιεο εθθιεζηαζηηθέο ενξηέο, κε θαηαιαβαίλνληαο θαη πνιύ ηε γιώζζα ηεο ια-
ηξείαο θαη αγλνώληαο, ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν, ηα ηεινύκελα ζηνπο λανύο. 
Θεσξώ, σζηόζν, ρξήζηκν, λα ζηαζώ ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ θεξύγκαηνο από 

ηεξέα ηεο πόιεσο. Με ηξόπν απιό θαη παξαζηαηηθό κίιεζε γηα ηε γηνξηή θαη 
ηνλ Άγην, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ην αγσληζηηθό θξόλεκά ηνπ, θαζώο θαη γηα ην 
δηθό καο ρξένο, ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε: ηελ αλάγθε κηαο «εμό-

δνπ» από ηνλ εαπηό καο, ζε κηα πνξεία κε δπζθνιίεο θαη ζπζίεο. Όκσο, απηόο 
είλαη ν ρξηζηηαληθόο δξόκνο-αλεθνξηθόο, καξηπξηθόο, κα, θαη αλαζηάζηκνο, 

πνπ νδεγεί ζηελ «είζνδν» ζηελ αγθαιηά ηνπ Θενύ. 
          Αλήκεξα ηεο ενξηήο, ζηγά- ζηγά, έλαο θαινδερνύκελνο ήιηνο θσηίδεη ην 



ιόθν ηνπ Μεγαινκάξηπξα θη όια ηξηγύξσ θαη ζηνλ θάκπν ρακειά θαίλνληαη 
δηαθνξεηηθά. Η πξνζέιεπζε ηνπ θόζκνπ, πάιη, εληππσζηαθή. Οη δξόκνη, κε δη-

αθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο, ζθνπνύο θαη πξννξηζκνύο. Ιδηαίηεξα, έλαο θαηλνύ-
ξηνο,  όηαλ νινθιεξσζεί, ζα δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζην λαό. 
          Σήκεξα, ν πξντζηάκελνο ηεο ελνξίαο, μεδηπιώλεη ζην εθθιεζίαζκα ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο επίθαηξνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ. Σηα 
πξόζσπα ησλ πηζηώλ, εύθνια «δηαβάδεη» θαλείο ηελ πξνζδνθία ηεο ειπίδαο, 

ηεο παξεγνξηάο. Η δσή θαη ν καξηπξηθόο ζάλαηνο ηνπ Αγίνπ, πνπ ήξζε σο ά-
κεζε ζπλέπεηα ηεο ελζάξξπλζεο ηνπ κηθξνύ Νέζησξα θαη ηεο λίθεο ηνπ ζην 
γίγαληα Λπαίν, δε δεκηνπξγνύλ κόλν ζπκπάζεηα πξνο ηνπο Μάξηπξεο θαη ηεξή 

ζπγθίλεζε. Τν κήλπκα γηα καο είλαη ζαθέο: ππνκνλή, δηάζεζε ζπζηώλ, αγσλη-
ζηηθόηεηα, ζηηο δύζθνιεο  κέξεο πνπ έξρνληαη γηα όινπο καο. Ωζηόζν, ζήκεξα, 
ν  ερζξόο είλαη αόξαηνο-ζπλέρηζε ν νκηιεηήο- όπσο ν Δηάβνινο. Γη’ απηό, απαη-

ηνύληαη όπια πλεπκαηηθά θαη, θπξίσο, πξνζεπρή. Πξνζεπρή, όρη κνλάρα γηα 
καο θαη ηνπο δηθνύο καο, κα θαη γηα ηνπο ερζξνύο καο. 

        Αγαλαθηηζκέλνη θαη απειπηζκέλνη από ηηο θαηαζηάζεηο, ίζσο λα κε ζπκ-
θσλήζνπλ όινη  απνιύησο κε ηα παξαπάλσ. Αθνύγνληάο ηα, πάλησο, ζην 

κπαιό καο έξρνληαη ηα  ιόγηα ηνπ Κπξίνπ , ζηελ  επί ηνπ Όξνπο Οκηιία Τνπ.  
Με όζα βιέπνκε λα ζπκβαίλνπλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο θη εθείλα πνπ, όινη πηα, 
θαηαιαβαίλνπκε πσο ζα αθνινπζήζνπλ ζηα ακέζσο επόκελα, ζθιεξά, πέηξη-

λα, ρξόληα, ν Λόγνο ηνπ Χξηζηνύ θαη ησλ άμησλ ιεηηνπξγώλ ηνπ πξνβάιιεη ε-
μαηξεηηθά επίθαηξνο. Έξρεηαη, όπσο ε θζηλνπσξηλή βξνρή ζηε γε, λα «πνηίζεη» 
ηηο ζηεγλσκέλεο θαξδηέο. Να ηνλώζεη ην απνδπλακσκέλν εζηθό ησλ αλζξώ-

πσλ, αλνίγνληαο ραξακάδεο θσηόο ζηηο ζθνηεηληαζκέλεο ςπρέο ηνπο. Θα απ-
μάλνληαη, κάιηζηα, νη ιόγνη, πνπ ζα καο θάλνπλ λα πξνζηξέρνπκε ζηνπο αγί-
νπο ηεο Εθθιεζίαο καο, δεηώληαο ηε βνήζεηά ηνπο. Εθηεζεηκέλνη ζ’ απηή ηε 

ιαίιαπα ησλ ηξνκεξώλ θηλδύλσλ- ηεο αλεξγίαο, ηεο αλαζθάιεηαο, ηεο πιή-
ξνπο απαμηώζεσο πξνζώπσλ, ζεζκώλ θαη αμηώλ, θαη, ηειηθά, ηεο δσήο - βξί-
ζθνληαη, θηόιαο, ζπρλά ζε ζεκείν ηξαγηθό, νη λένη, ηα παηδηά καο. Θα ληώζνπλ 

«ζην πεηζί» ηνπο ηε ζθιεξόηεηα ελόο απάλζξσπνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ζπ-
ζηήκαηνο θαη ησλ κεραληζκώλ ηνπ, πνπ, εδώ θαη πνιιά ρξόληα,  ηνπο αλήζη-

θνπο έθαλε πινύζηνπο θαη ηνπο ηίκηνπο, θησρνύο, αιιά, δπζηπρώο, νη πεξηζζό-
ηεξνη από καο ηνπο κεγάινπο, βξηζθόκαζηαλ ζην «ύπλν ηνπ δηθαίνπ». 
          Μηιώληαο πξν εκεξώλ ν ζεβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο θ. Νεθηάξηνο, α-

θνύ- όπσο, ζπρλά, ζηα θεξύγκαηά ηνπ θάλεη-επεζήκαλε ηηο εζηθέο θαη πλεπ-
καηηθέο αηηίεο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο, είπε ηα εμήο, ηδηαηηέξσο αμηνπξόζε-
θηα: «Θα πεπάζοςμε πεπίοδο ενηάζευν, αλλά ο λαόρ θα ειπηνεύζει, 

όηαν διαπιζηώζει όηι όλοι αςηοί πος δημιούπγηζαν ηο ππόβλημα θεύ-
γοςν και θα έλθει μια επόμενη μέπα. Το ππόβλημα θα ηο λύζει η νεο-
λαία. Τα νέα παιδιά θα θέποςν ηη λύζη, γιαηί είναι αςηά πος αδικού-

νηαι ζήμεπα. Εμείρ θα μείνοςμε οςπαγοί…»(«ΑΝΑΤΟΛΗ»,27-10-2011). 
Δελ μέξσ αλ, ηνπιάρηζηνλ, όζνη έρνπλ ην βάξνο ηεο ηεξάζηηαο  επζύλεο ηεο 

αλαηξνθήο, ηεο δηαπαηδαγώγεζεο θαη ηεο επηβίσζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ 
καο, κπνξνύλ λα είλαη επηπρηζκέλνη θαη λα θνηκνύληαη ήζπρνη, κέλνληαο ακέ-
ηνρνη ζην θνηλσληθό «γίγλεζζαη» θη απνδερόκελνη κνηξνιαηξηθά ξόινπο εληε-

ιώο αηαίξηαζηνπο πξνο ηελ πςειή απνζηνιή ηνπο. 

        Σηελ θαζεκεξηλή, ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα, κε ηα ακέηξεηα αδηέμνδα, κε 
ηνπο, θάζε ινγήο …Λπαίνπο λα καο πξνθαινύλ θαη λα απεηινύλ ηε δσή καο, 
ζέινκε δε ζέινκε, βξηζθόκαζηε ζ’ έλα ηεξάζηην ζηάδην πνιππνίθηισλ αγώλσλ. 

 Όκσο, δελ απνγνεηεπόκαζηε, εθ’ όζνλ αγσληδόκαζηε «ζπλ πάζη ηνηο Αγίνηο». 
Έλαο πνιύ αμηόινγνο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο γξάθεη: 
«Η μνήμη ηος αγίος Δημηηπίος θαιδπύνει και λαμππύνει όλη ηην Εκ-



κληζία ηος Χπιζηού. Και με ηο εςώδερ άπυμα ηος μύπος ηος μαρ ππο-
ζκαλεί να πάμε κονηά ηος. Να διώξει και να γιαηπέτει εκείνορ, με ηο 

μύπο ηος, ηιρ βπυμεπέρ πληγέρ πος αθήνει η αμαπηία ζηην τςσή και 
ηο ζώμα μαρ. Ν’ απαλύνει ηον πόνο μαρ και ηην αδςναμία μαρ, να ζηε-
πεώζει ηην αδύναηη και σλιαπή πίζηη μαρ, να μαρ δώζει νέερ δςνάμειρ 

για ηοςρ πνεςμαηικούρ αγώνερ μαρ ,για να πολεμήζοςμε ηοςρ εζυηεπι-
κούρ και εξυηεπικούρ εσθπούρ μαρ, ηοςρ πειπαζμούρ ηος ζώμαηορ και 
ηος πνεύμαηορ, ηος κόζμος και ηος δαίμονορ. Η αναζηποθή ηυν σπι-

ζηιανών με ηον κόζμο ηυν αγίυν είναι η μεγαλύηεπη παπηγοπιά και ε-
νίζσςζη, πος δίνει ζηα παιδιά ηηρ η Οπθοδοξία»   (Παληειήο Πάζρνο, 
«Έξσο Οξζνδνμίαο»). 
          Καζώο θαηεθνξίδσ από ην ιόθν ηνπ Μεγαινκάξηπξα Δεκεηξίνπ, ε ζθέςε 

κνπ ηξηγπξλάεη ζηνπο βξσκεξνύο ππνλόκνπο ηεο αξραίαο Θεζζαινλίθεο. Εθεί, 

όπνπ θπιαθίζηεθε θαη καξηύξεζε ν λεαξόο αμησκαηηθόο ηνπ ξσκατθνύ ζηξα-
ηνύ, καγλεηηζκέλνο από ηελ αγάπε ηνπ πξνο ην Χξηζηό. Έθηαζε, ελζπλείδεηα, 
ζηελ έζραηε επηινγή ηνπ καξηπξίνπ, όληαο πλεπκαηηθά ειεύζεξνο, κέζα ζηα 

απάλζξσπα ζσκαηηθά δεζκά ηνπ. Γηα λα βξεζεί, από θείλε ηε ζηηγκή, ζηελ α-
γθαιηά ηνπ  Κπξίνπ. 
          Τνλ παξαθαινύκε λα καο  αμηώλεη λα ηνλ γηνξηάδνπκε, όπσο ηνπ αμίδεη. 

Καη, απηόο, πνπ, ηόζν πνιύ  αγαπνύζε ηα παηδηά θαη ηα παηδαγσγνύζε ζην Χξη-
ζηό,  αο εηζαθνύζεη ηηο ζησπειέο θσλέο ησλ κηθξώλ θαη κεγάισλ θίισλ θαη 

αδειθηώλ ηνπ, όπσο,  θαη κε ην καζεηή ηνπ, ην Νέζησξα, ζπλέβε: «Φύλαηηε 
ηοςρ δούλοςρ ζος αθληηά, μάπηςρ μςποβλήηα, ηοςρ ςμνούνηαρ ζε ες-
ζεβώρ, και πύζαι κινδύνυν και πάζηρ άλληρ βλάβηρ, Δημήηπιε ηπιζμά-

καπ ηαιρ ικεζίαιρ ζος»(Μεγαιπλάξην). 
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