
Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας νεαρός, οι γονείς του οποίου του έμαθαν 
να αγαπάει τον Θεό. Ήταν ένας στρατιώτης που ήθελε να εξαπλωθεί το μήνυμα της αγάπης 

του Θεού σε μη χριστιανούς, αλλά αυτό απαγορευόταν εκείνο τον καιρό. Ως αποτέλεσμα, 
συνελήφθη, βασανίστηκε και στο τέλος θανατώθηκε. Σήμερα, τα ιερά λείψανα του μάρτυρα 

βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου αγωνίστηκε για να προστατέψει και να κρατήσει 
ασφαλείς πάρα πολλούς ανθρώπους. Άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων, 

δείχνοντάς τους το δρόμο του Θεού.

Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλύτης και 
Μεγαλομάρτυρας της Θεσσαλονίκης
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Εικόνα
Ο Άγιος Δημήτριος απεικονίζεται με διάφορους τρόπους στις 
εικόνες. Σε ορισμένες, εμφανίζεται ως καβαλάρης, φορώντας 

στρατιωτική στολή και κρατώντας μια λόγχη που σημαδεύει τους 
εχθρούς του, τους παγανιστές Σε άλλες εικόνες τον βλέπουμε να 

φορά την ίδια στρατιωτική στολή χωρίς άλογο. Τέλος, μερικές φορές 
τον βλέπουμε απλώς να φοράει τα ρούχα ενός ευγενή άνδρα 

και να κρατά ένα σταυρό. Σε όλες τις εικόνες 
παρουσιάζεται πολύ νέος.

1.
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη το 270 
μ.Χ. σε μια πλούσια και 

θρησκευόμενη οικογένεια. 
Ήταν αξιωματικός, αθλητής 

του Ρωμαϊκού στρατού. 
Ωστόσο, πάντα έλεγε ότι ήταν 
στρατιώτης του Χριστού κατά 

πρώτο και κύριο λόγο. Ο 
Άγιος Δημήτριος πίστευε στο 
Θεό και στην εξάπλωση του 

λόγου Του τόσο πολύ, που δεν 
σκεφτόταν τίποτα άλλο από το 
παραβεί τους νόμους για να 
μετατρέψει τους παγανιστές 

σε Χριστιανούς. Όταν ο 
αυτοκράτορας Μαξιμιανός 

άκουσε τι συνέβαινε, διέταξε 
τη σύλληψη του Αγίου 

Δημητρίου.

2.
Λίγο αργότερα, ο Λυαίος, 

ένα διάσημος γιγαντόσωμος 
μονομάχος, χλεύαζε κάθε 
Χριστιανό που τολμούσε 
να πολεμήσει μαζί του. Ο 

Νέστορας, αφού έλαβε την 
ευλογία του Αγίου Δημητρίου, 

αγωνίστηκε κατά του 
Λυαίου, λέγοντας «Θεέ του 

Δημητρίου, βοήθησέ με”, και 
νίκησε. Όταν ο αυτοκράτορας 
Mαξιμιανός το έμαθε, διέταξε 

να βασανιστούν ο Άγιος 
Δημήτριος και ο Νέστορας 
και να θανατωθούν επειδή 
ήταν χριστιανοί. Ο Άγιος 

Δημήτριος είναι ο πολιούχος 
της Θεσσαλονίκης, όπου 

έκανε  πολλές θαυματουργές 
παρεμβάσεις. Άρωμα μύρου 
αναβλύζει συνεχώς από τον 
τάφο του, δίνοντάς του τον 

τίτλο του μυροβλήτη.

Ακολουθώντας τον Ιησού στην Καινή Διαθήκη
“Tότε ο Iησούς είπε στους μαθητές του: Aν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον 
εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί, όποιος θέλει να σώσει τη 

ζωή του, θα τη χάσει. Kαι όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη μου, αυτός θα τη βρει.” 
Ματθαίος 16:24-25



Ακολούθησε τις 
γραμμές και τοποθέτησε 

τα γράμματα στα 
κενά τετράγωνα για 
να ολοκληρώσεις το 

μήνυμα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Μέγαν εὔρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τά ἔθνη 

τροπούμενον. Ὡς οὔν Λυαίου καθειλες τήν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίω θαρρύνας 
τόν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, 

δωρήσασθαι ἠμίν τό μέγα ἔλεος.  
- Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου -

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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Ο Αγ.Δημήτριος ήταν ΜΕΓΑΛΟ

επειδή αγαπούσε το Θεό.
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Να εξοικειωθούν τα παιδιά  με τον Άγιο 
Δημήτριο και τη ζωή του
ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μέγαν εὔρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τά ἔθνη 
τροπούμενον. Ὡς οὔν Λυαίου καθειλες τήν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίω θαρρύνας 
τόν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἠμίν τό μέγα ἔλεος. 
- Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου -

Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας νεαρός, οι γονείς του οποίου του έμαθαν να 
αγαπάει τον Θεό. Ήταν ένας στρατιώτης που ήθελε να εξαπλωθεί το μήνυμα 
της αγάπης του Θεού σε μη χριστιανούς, αλλά αυτό απαγορευόταν εκείνο τον 
καιρό. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη, βασανίστηκε και στο τέλος θανατώθηκε. 
Σήμερα, τα ιερά λείψανα του μάρτυρα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, την 
πόλη όπου αγωνίστηκε για να προστατέψει και να κρατήσει ασφαλείς πάρα 
πολλούς ανθρώπους. Άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων, δείχνοντάς τους 
τον δρόμο του Θεού. 

Τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν τις γραμμές και να βάλουν τα 
γράμματα στα κενά τετράγωνα για να ολοκληρώσουν το μήνυμα. 
ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Ακολουθώντας τον Ιησού στην Καινή Διαθήκη 
“Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.ὃς 
γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.” Ματθαίος 16:24-25  Αυτό εξηγεί τι 
σημαίνει να είσαι μάρτυρας.
1.  Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 270 μ.Χ. σε μια πλούσια 

και θρησκευόμενη οικογένεια. Ήταν αξιωματικός, αθλητής του Ρωμαϊκού 
στρατού. Ωστόσο, πάντα έλεγε ότι ήταν στρατιώτης του Χριστού κατά πρώτο 
και κύριο λόγο. Ο Άγιος Δημήτριος πίστευε στο Θεό και στην εξάπλωση 
του λόγου Του τόσο πολύ, που δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο από το παραβεί 
τους νόμους για να μετατρέψει τους παγανιστές σε Χριστιανούς. Όταν ο 
αυτοκράτορας Μαξιμιανός άκουσε τι συνέβαινε, διέταξε τη σύλληψη του 
Αγίου Δημητρίου.

2.  Λίγο αργότερα, ο Λυαίος, ένα διάσημος γιγαντόσωμος μονομάχος, χλεύαζε 
κάθε Χριστιανό που τολμούσε να πολεμήσει μαζί του. Ο Νέστορας, 
αφού έλαβε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, αγωνίστηκε κατά του 
Λυαίου, λέγοντας «Θεέ του Δημητρίου, βοήθησέ με”, και νίκησε. Όταν 
ο αυτοκράτορας Mαξιμιανός το έμαθε, διέταξε να βασανιστούν ο Άγιος 
Δημήτριος και ο Νέστορας και να θανατωθούν επειδή ήταν χριστιανοί. Ο 
Άγιος Δημήτριος είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπου έκανε  πολλές 
θαυματουργές παρεμβάσεις. Άρωμα μύρου αναβλύζει συνεχώς από τον 
τάφο του, δίνοντάς του τον τίτλο του μυροβλήτη.

Εικόνα 
Ο Άγιος Δημήτριος απεικονίζεται με διάφορους τρόπους στις εικόνες. Σε 
ορισμένες, εμφανίζεται ως καβαλάρης, φορώντας στρατιωτική στολή και 
κρατώντας μια λόγχη που σημαδεύει τους εχθρούς του, τους παγανιστές Σε 
άλλες εικόνες τον βλέπουμε να φορά την ίδια στρατιωτική στολή χωρίς άλογο. 
Τέλος, μερικές φορές τον βλέπουμε απλώς να φοράει τα ρούχα ενός ευγενή 
άνδρα και να κρατά ένα σταυρό. Σε όλες τις εικόνες παρουσιάζεται πολύ νέος.

Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλύτης και 
Μεγαλομάρτυρας της Θεσσαλονίκης 

{Έκδοση για δασκάλους}
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