
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Ο ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ 1
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ἰωάννης A΄, συγγραφέας τοῦ 

Πρώτου Bιβλίου τῶν Θαυμάτων τοῦ ἁγίου Δημητρίου στίς ἀρχές τοῦ 
7ου αἰώνα, σημείωνε ἐμφατικά στό ἀρχαιότερο Ἐγκώμιο τοῦ Ἁγίου 
πού συνέγραψε ὁ ἴδιος: «Ἔγνωτε γὰρ πάντως τὸν ἐγκωμιασθησόμε
νον μάρτυρα, καὶ μήπω τοῦ κυρίου παρ᾽ ἡμῶν λεχθέντος ὀνόματος· 
ἀθλοφόρους Xριστοῦ πολλοὺς ἐπιστάμεθα, καὶ προστάτας πόλεων 
διαφόρων καὶ ταύτης ἡμῶν τῆς θεοφυλάκτου πατρίδος ὑπάρχοντας, 
ἀλλ᾽ οὐδένα τούτων ἀναλογισόμεθα πώποτε μή προστεθέντος κυρίου 
ὀνόματος· τὸν δέ πανάγιον μάρτυρα τοῦ Kυρίου Δημήτριον, καὶ δίχα 
τοῦ δηλοῦντος ὀνόματος αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν, αἱ καρδίαι τῆς χώρας 
ἁπάσης ἕλξει φυσικῇ καὶ ἀπλανῇ περιπτύσσονται, iν μόνον σὺν τῷ 
ἄρθρω τὸν ἀθλοφόρον ἀκούσωσι. Kαὶ τί τούτου αἴτιον; ἡ περὶ ἡμᾶς 
αὐτοῦ κηδεμονία, ἡ θεομίμητος καὶ ἀσύγκριτος». Πράγματι, ὁ προσ-
διορισμός «ἀθλοφόρος», χωρίς τή συνοδεία τοῦ κυρίου ὀνόματος «Δη-
μήτριος», κυριαρχεῖ στό Πρῶτο Bιβλίο τῶν Θαυμάτων ἀλλά καί στή 
μεταγενέστερη Δημήτρειο ἁγιολογική καί ὑμνογραφική γραμματεία, 
ἡ ὁποία εἶναι τόσο πλούσια, πού, ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ, μέ ἐξαίρεση 
ἀσφαλῶς τίς δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές, δύσκολα θά μπο-
ρέσουμε νά ἐντοπίσουμε παρόμοιο πλοῦτο κειμένων γιά ἄλλον ἅγιο 
κατά τή βυζαντινή περίοδο.

Ὁ πολιοῦχος

Στά κείμενα αὐτά, ἀπό τά πιό πρώιμα ἕως ἐκεῖνα τῆς ὕστερης βυ-
ζαντινῆς περιόδου, ἀναδεικνύεται, μέσα ἀπό ἕνα πλοῦτο εἰκόνων καί 
ἐκφραστικῶν μέσων, ἡ πολιουχική ἰδιότητα τοῦ κηδεμόνος τῆς πόλε-
ως, τοῦ φιλοπάτριδος καί φιλοπόλιδος ἁγίου Δημητρίου, καθώς καί ἡ 
ἐξάπλωση τῆς τιμῆς του ἕως τά σύνορα τῆς βυζαντινῆς οἰκουμένης, 
ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτά, μέ τήν καθιέρωση τοῦ ναοῦ του μεταξύ τῶν 
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μεγάλων προσκυνηματικῶν κέντρων τοῦ Bυζαντίου. Ἥδη ἀπό τήν 
Πρώτη Συλλογή τῶν θαυμάτων του, ὁ ἅγιος Δημήτριος προβάλλεται 
ὡς ὁ σωσίπατρις καί φιλόπολις ἅγιος, πού προστατεύει τήν πόλη του 
καί τούς Θεσσαλονικεῖς ἀπό διαφόρους κινδύνους, εἴτε ἐσωτερικούς, 
ὅπως ἡ διχόνοια πού ξεσπᾶ στήν πόλη καί διασαλεύει τήν εὐταξία 
της, εἴτε ἐξωτερικούς, ὅπως οἱ ἀλλεπάλληλες ἐπιδρομές καί πολιορ-
κίες της ἀπό βαρβαρικά φύλα.

Mέσα ἀπό αὐτά τά πολιουχικά θαύματα ἡ Θεσσαλονίκη θά συν-
δεθεῖ ἄρρηκτα μέ τόν ἅγιο Δημήτριο, καί θά ἀποκτήσει, ὅπως ἡ Kων-
σταντινούπολη ὡς ὑπέρμαχο στρατηγό της τήν Θεοτόκο, τόν δικό 
της ὑπέρμαχο, ὅπως ἀποτυπώνεται καί στόν γνωστότερο τοπι-κό 
ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας της, τό ἐν χρήσει ἀπολυτίκιο «Mέγαν εὕρατο». 
Eἶναι μάλιστα ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό στήν περίπτωση αὐτοῦ 
τοῦ πολύ σημαντικοῦ ὕμνου, ἑνός ἀπό τούς ἀρχαιότερους γιά τόν 
ἅγιο Δημήτριο, ὅτι στήν ἀρχική του μορφή διέσωζε ἀκριβῶς αὐτό τό 
πνεῦμα τῆς πολιουχικῆς σχέσεως τοῦ Ἁγίου μέ τήν πόλη του: «Mέ-
γαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις / Σέ ὑπέρμαχον Θεσσαλονίκη». Tό ἴδιο 
πνεῦμα ἀποτυπώνεται καί σέ ἄλλα τροπάρια τῆς πρώιμης ὑμνογρα-
φίας τοῦ Ἁγίου, ὅπως στό ἰδιόμελο στιχηρό τοῦ Γεωργίου Σικελιώτου, 
«Εὐφραίνου ἐν Kυρίῳ πόλις Θεσσαλονίκη· ἀγάλλου καὶ χόρευε, πί-
στει λαμπροφοροῦσα, Δημήτριον τὸν πανένδοξον ἀθλητὴν καὶ μάρ-
τυρα τῆς ἀληθείας ἐν κόλποις κατέχουσα ὡς θησαυρόν· ἀπόλαβε τῶν 
θαυμάτων τaς ἰάσεις καθορῶσα».

Ἀπό τή Θεσσαλονίκη στήν Oἰκουμένη

Ἡ ἀντικατάσταση, ὅμως, τῆς λέξεως «Θεσσαλονίκη» μέ τήν λέξη 
«Oἰκουμένη» στό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἀπό τόν 11ο αἰώνα 
καί ἐντεῦθεν, ἐπιβεβαιώνει τήν ἐξάπλωση καί διάδοση τῆς τιμῆς τοῦ 
ἁγίου Δημητρίου πέραἀπό τά τοπικά ὅρια τῆς πόλεως, œς τήν Kων-
σταντινούποληἀλλά καί ἄλλες περιοχές. Oἱ πρῶτες μαρτυ-ρίες ἐντο-
πίζονται ἤδη στό πέμπτο Θαῦμα τοῦ Πρώτου Bιβλίου, πού φέρει τόν 
τίτλο «Περὶ τῆς αἰτήσεως τῶν λειψάνων τοῦ μάρτυρος» καί στό ἕκτο 
Θαῦμα τοῦ Δευτέρου Bιβλίου, πού ἐπιγράφεται «Περὶ Kυπριανοῦ τοῦ 
ἐπισκόπου». Στό πρῶτο ἐξ αὐτῶν καταγράφονται οἱ ἄκαρπες προ-
σπάθειες δύο βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί τοῦ 
Mαυρικίου νά μεταφέρουν τμῆμα ἀπό τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Δη-
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μητρίου στήν Kωνσταντινούπολη. Ἡ μαρτυρία μάλιστα αὐτή κατα-
γράφεται καί στό Συναξάριο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Kωνσταντινουπό-
λεως, ὅπου προστίθεται ἡ πληροφορία γιά τό σκοπό αὐτῆς τῆς προ-
σπάθειας μετακομιδῆς: «Ἰουστινιανὸς ὁ ἀοίδιμος βασιλεὺς τὸν ἐπ᾽ 
ὀνόματι τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας κτίσας ναὸν καὶ μέλλων καθιερῶσαι 
αὐτὸν καὶ ἁγίων μαρτύρων συνάγων λείψανα, ἠβουλήθη καὶ ἐκ τῶν 
τοῦ μάρτυρος Δημητρίου ἀναγαγεῖν· καὶ δή στείλας ἐν Θεσσαλονίκῃ 
τοὺς εἰς τοῦτο ὑπηρετήσοντας, ἤλπιζε τοῦ ποθουμένου τυχεῖν». Στό 
δεύτερο ὁ Ἅγιος ἀπελευθερώνει μέ θαυμαστό τρόπο τόν ἐπίσκοπο 
Θηνῶν τῆς Ἀφρικῆς Kυπριανό ἀπό τήν αἰχμαλωσία τουἀπό πειρα-
τές. Ὁ Kυπριανός, μετά τήν ἄφιξή του στό ναό τοῦ ἁγίου Δημητρί-
ου στή Θεσσαλονίκη, θά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα του, στήν περιοχή 
Bυζακηνή τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, ὅπου θά ἀνεγείρει ναό πρός τιμήν 
τοῦ Ἁγίου.

Πιστεύουμε πώς τό αὐτοκρατορικό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἰουστινια-
νοῦ, καί λίγο ἀργότερα τοῦ Mαυρικίου, σηματοδοτεῖ τήν ἀπαρχή τῆς 
οἰκουμενικῆς τιμῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μέ τή σύνθεση τῶν πρώτων 
ὑμνογραφικῶν κειμένων ἀπό μεγάλους Kωνσταντινουπολίτες ὑμνο-
γράφους καί δή ἀπό τόν πατέρα τοῦ Kοντακίου ἅγιο Pωμανό τό Mε-
λωδό, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, συνδεόταν μέ στενή φιλία μέ τόν Ἰουστι-
νιανό. Στό πλῆρες μάλιστα Kοντάκιό του στόν ἅγιο Δημήτριο ἀπο-
καλύπτει ὅτιἀποσκοποῦσε στή σύνθεση ὄχι ἑνόςἀλλά τριῶν κοντακί-
ων γιά τόν Ἅγιο: «Tί τῶν σῶν ὑμνήσω, Δημήτριε μάρτυς; τά πρό τῶν 
ἀγώνων, τὰ ἐν τῷ ἀγῶνι, τὰ μετὰ τοὺς ἀγῶνας σου; Tρεῖς γὰρ ὁμοῦ 
ἐπαίνους χρεωστῶ σοι, πρῶτον τὸν τῆς σεμνῆς σου πολι-τείας, δεύ-
τερον τὸν τῶν ἄθλων σου, τὸν δέ τρίτον ὑπὲρ τῶν πολλῶν θαυμάτων 
σου, zν πρdν ἐτέλεσας καὶ νῦν ἀπό τοῦ τάφου». Ἡ μαρτυρία αὐτή συ-
νιστᾶ καί τήν πρώτη σαφῆ ἔνδειξη γιά τόν τριήμερο ἑορτασμό τῆς 
μνήμης τοῦ ἁγίου Δημητρίου, γιά τόν ὁποῖο ἔχουν διασωθεῖ καί με-
ταγενέστερες μαρτυρίες. Eἶναι ἐπίσης ἄξιο προσοχῆς τό γεγονός ὅτι 
στό σωζόμενο ἀπόσπασμα τοῦ τρίτου Kοντακίου τοῦ Pωμανοῦ, πού 
ἀναφέρεται στήν «ἑορτὴν τῶν μεθεόρτων» τοῦ Ἁγίου, ἐξυμνεῖται ἡ 
πολιουχική του ἰδιότητα στό ἐφύμνιό του («Σὺ γὰρ ὑπάρχεις προστά-
της θερμότατος» καί «τῆς σῆς πατρίδος προστάτης θερμότατος»), 
ἰδιότητα ἡ ὁποία ὑπερτονίζεται καί στό μεταγενέστερο Kοντάκιο τοῦ 
ὑμνογράφου Στεφάνου (τοῦ Στουδίτη ἤ τοῦ Σαβαΐτη), τό ὁποῖο χρο-
νολογεῖται μετά τό μεγάλο σεισμό τοῦ 740 («καὶ περιέπων τὴν πόλιν 
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σου ἄτρωτον», «καὶ ἐξ ἐχθρῶν διασώζεις τὴν πόλιν σου» ἤ «ὅθεν πο-
θεῖς τὴν πόλιν σου πάνυ καὶ τοὺς ταύτην οἰκοῦντας οἰκτείρεις λίαν»).

Ὡστόσο, σέ ἕναν ὕμνο τῆς ἴδιας περιόδου, πού ἐπιγράφεται ὡς 
ποίημα τοῦ «Bυζαντίου», γίνεται γιά πρώτη φορά λόγος γιά τήν «τοῦ 
Ἀθλοφόρου παγκόσμιον πανήγυριν», ἐνῶ σέ ἄλλα τροπάρια ὁ Δημή-
τριος χαρακτηρίζεται ὡς «παγκόσμιος μάρτυς». Oἱ ἀναφορές αύ-
τές συνδέονται μέ σχετικές μαρτυρίες πού χρονολογοῦνται ἤδηἀπό 
τήν περίοδο τῆς Eἰκονομαχίας, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες ὁ πολιοῦχος 
τῆς Θεσσαλονίκης τιμῶνταν ὡς ἕνας μεγάλος ἅγιος στήν καρδιά τοῦ 
Bυζαντίου, τήν Kωνσταντινούπολη. Ἵσως ἡ πλέον ἀξιοπρόσεκτη ἐξ 
αὐτῶν προέρχεται ἀπό μία ἐπιστολή (ἀρ. 17) τοῦ ὁσίου Θεοδώρου 
τοῦ Στουδίτη πρός τόν σπαθάριο Ἰωάννη, στόν ὁποῖο ἐκφράζει τό 
θαυμασμό του διότι εἶχε χρησιμοποιήσει, ἀντί ἀναδόχου, μία εἰκόνα 
τοῦ ἁγίου Δημητρίου γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ του, πού ἔλαβε τό 
ὄνομα Δημήτριος («χρήσασθαί σε τῇ ἱερᾷ εἰκόνι τοῦ μεγαλομάρτυ-
ρος Δημητρίου ἀντὶ ἀναδόχου τινὸς καὶ οὕτως ἐπιτελέσαι τὸ φώτι-
σμα τοῦ θεοφυλάκτου σου τέκνου»). Ἀφοῦ ἐκφράζει τή βεβαιότητα 
ὅτι κατά τή στιγμή τῆς βαπτίσεως παρευρισκόταν «ὁ μεγαλομάρ-
τυς πνεύματι τῇ οἰκείᾳ εἰκόνι τὸ βρέφος δεχόμενος», συγχαίρει τόν 
παραλήπτη τῆς ἐπιστολῆς του γιά τήν ἐπιλογή τῆς εἰκόνας τοῦ ἁγί-
ου Δημητρίου, διότι «μείζων γὰρ καὶ ὑπέρτερος ὁ ἐξευρημένος. Tῶν 
γὰρ μαρτύρων ὁ κράτιστος, τῶν θαυματουργῶν ὁ διαπρύσιος, τῶν 
φίλων Xριστοῦ ὁ γνήσιος, τῶνἀγγέλων ὁ συμπολίτης, τοσαῦτα καὶ 
τηλικαῦτα καὶ δυνηθεὶς καὶ δυνάμενος ἐν τοῖς ὑπὸ τὸν οὐρανόν, ὥστε 
ἀπ᾽ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου γῆς τῇ σάλπιγγι τῶν θαυμάτων αὐτοῦ 
διαθρυλλεῖσθαι».

Ὁ μυροβλύτης καί ἰαματικός ἅγιος

Στό Kοντάκιο τοῦ Στεφάνου, γιά τό ὁποῖο ἔγινε λόγος, ὁ ἅγιος Δη-
μήτριος προβάλλεται, ὅπως καί σέ ἀρκετά ἀπό τά Θαύματά του, καί 
ὡς κατεξοχήν ἰαματικός ἅγιος, μέ μία μάλιστα ἀναφορά στήν ὁποία 
θά μπορούσαμε νά δεχθοῦμε ὅτι ὑποφώσκει ἤ προεικονίζεται καί ἡ 
μυροβλυσία του: «βλύζεις γὰρ χάριν τῶν ἰαμάτων / τοῖς ἐν πί-στει τῷ 
τάφῳ σου προσιοῦσι». Kρίνουμε ἀναγκαία αὐτή τήν ἐπισήμανση, δι-
ότι ὁ χρόνος ἐμφανίσεως τῆς μυροβλυσίας τοῦ Ἁγίου ἔχει ἀποτελέσει 
ἀντικείμενο πολλῶν νεότερων ἐρευνητῶν, πού στό σύνολό τους σχε-
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δόν τείνουν νά δεχθοῦν ὅτι στήν πλούσια ἁγιολογική καί ὑμνογραφι-
κή παραγωγή τῆς πρωτοβυζαντινῆς ἀλλά καί τῆς εἰκονομαχικῆς πε-
ριόδου ἀπουσιάζει ὁποιαδήποτε σαφής μνεία τῆς μυροβλυσίας τοῦ 
ἁγίου Δημητρίου. Ἄν καί εἶναι πράγματι παράδοξο τό γεγονός ὅτι 
στούς ὀκτώηχους κανόνες στόν ἅγιο Δημήτριο τοῦ μεγάλου ἑλληνο-
σικελοῦ ὑμνογράφου ὁσίου Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐγκαταβιώσει γιά 
κάποιο χρονικό διάστημα στή μονή Λατόμου, δέν γίνεται καμία νύ-
ξη γιά τή μυροβλυσία τοῦ Ἁγίου, διαθέτουμε δύο πολύ σημαντικές 
καί ἐλάχιστα γνωστές μαρτυρίες γιά τή μυροβλυσία του κατά τόν 9ο 
αἰώνα. Ἡ πρώτη προέρχεται ἀπό τόν κανόνα τοῦ ὑμνογράφου Nικο-
λάου, τό δ΄ τροπάριο τῆς η΄ ὡδῆς τοῦ ὁποίου ἀρχίζει μέ τούς στίχους, 
«μυρίζει σου ἡ λάρναξ / μύρον εὐωδέστατον / καθαγιάζον ἡμᾶς». 
Πρόκειται γιά μία σαφέστατη ἀναφορά στό μύρο τό ὁποῖο ἔρεε ἀπό 
τόν τάφο τοῦ Ἁγίου καί προσείλκυε πλῆθος προσκυνητῶν. Ἡ δεύτε-
ρη μαρτυρία εἶναι ἀκόμη πιό χαρακτηριστική καί προέρχεται ἀπό 
τή Σύνοψη τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου Εὐγενίου Tραπεζοῦντος, ἔργο 
τοῦ μητροπολίτη Ἰωάννου Λαζαρόπουλου πού ἐκδόθηκε πρόσφατα. 
Στό εἰκοστό Θαῦμα, πού φέρει τήν ἐπιγραφή «Ἐπιστασία τοῦ ἁγίου 
Εὐγενίου ἅμα καὶ Δημητρίου τῶν κλεινῶν θεομαρτύρων ἐπὶ τῇ θερα-
πείᾳ Θεοδοσίου, ὁμαίμονος Ἐφραὶμ τοῦ ἡγουμένου…» καί χρονολο-
γεῖται κατά τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 9ου αἰ., πρωταγωνιστεῖ ἕνας μονα-
χός, ὁ ὁποῖος κατευθυνόταν πρός τά Ἰεροσόλυμα. Στήν ἐρώτηση πού 
τοῦ ἀπηύθυναν οἱ συγγενεῖς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἡγουμένου Ἐφραίμ τῆς 
μονῆς τοῦ ἁγίου Εὐγενίου, ἐάν εἶχε κάποια βότανα μέ τά ὁποῖα θά 
μποροῦσε νά θεραπεύσει τόν Θεοδόσιο ἀπό τή βαριά ἀσθένειά του, 
τούς ἀπάντησε «μηδὲν ἔχειν ἢ μύρον μόνον ἅγιον φέρειν τοῦ θαυμα-
τουργοῦ Δημητρίου», γιά νά διευκρινίσει στή συνέχεια ὅτι «âν τῇ Θεσ-
σαλονικέων ἀπάρας εἰς προσκύνησιν τοῦ μάρτυρος Δημητρίου ἔβλε-
πόν τινας ἀπὸ τῆς μυρορρόου θείας αὐτοῦ σοροῦ ἀρυομένους μύρα 
χρίεσθαί τε καὶ ἑαυτοῖς θησαυρίζειν ἀπερχομένοις. Tοῦτο κἀγὼ αἰτή-
σας καὶ λαβὼν ἐπιφέρομαι εἰς ἐφόδιον ἀγαθὸν ἄντικρυς».

Ἔκτοτε ἡ μυροβλυσία τοῦ ἁγίου Δημητρίου καί ἡ προσωνυμία 
«μυροβλύτης» πού ἀποδόθηκε γιά πρώτη φορά σ᾽ αὐτόν ἀπό τόν Ἰω-
άννη Kαμινιάτη, θά κυριαρχήσουν στήν ὑμνογραφία καί τά ἐγκώμια 
πού γράφηκαν πρός τιμήν του. Ἡ ἔκβλυση τοῦ μύρου ἀπό τόν τά-
φο του ὑπογραμμίζεται σέ ὅλα τά μεταγενέστερα πεζά καί ποιητι-
κά κείμενα καί δίνει τήν ἀφορμή στούς ἐγκωμιαστές του νά θεολο-
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γήσουν ἐκτενῶς, τονίζοντας ὅτι αὐτό τό ἐξαίρετο γεγονός ὀφείλεται 
στήν ἀπόλυτη καθαρότητα τῆς ζωῆς του, τήν ταπείνωσή του καί τήν 
ὁλοκληρωτική ἀγάπη του πρός τόν Xριστό, τό Πάθος τοῦ ὁποίου μι-
μήθηκε μέ τόν τρόπο τοῦ μαρτυρίου του.

Ἀπό τόν 10ο αἰώνα ὁ ἅγιος Δημήτριος ἑδραιώνεται πλέον ὡς ἰα-
ματικός ἅγιος μέ οἰκουμενική ἐμβέλεια, ἰδιότητα πού σχετίζεται 
ἀσφαλῶς μέ τήν καθιέρωση τοῦ ναοῦ του ὡς ἑνός ἀπό τά μεγαλύτε-
ρα προσκυνήματα τῆς χριστιανικῆς οἰκουμένης. Eἶναι δέ χαρακτηρι-
στικό ὅτι ἀπό τόν 10ο ὥς τόν 12ο αἰώνα τρεῖς αὐτοκράτορες συνδέ-
ονται ἄμεσα μέ σωστικές παρεμβάσεις τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἤ κατα-
φεύγουν στόν τάφο του στή Θεσσαλονίκη γιά νά θεραπευτοῦν ἀπό 
ἀσθένειες πού τούς ταλαιπωροῦσαν. Πρόκειται γιά τόν Λέοντα ΣT΄ 
τό Σοφό, τόν Mιχαήλ Δ΄ Παφλαγόνα, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ τόν ἱστο-
ρικό Ἰωάννη Σκυλίτζη, «τῇ Θεσσαλονίκῃ ὡς τὰ πολλὰ διέτριβε, προ-
σλιπαρῶν τῷ τάφῳ τοῦ καλλινίκου μάρτυρος Δημητρίου καὶ ἀπαλ-
λαγὴν εὑρέσθαι τῆς νόσου γλιχόμενος», καί τόν Mανουήλ A΄ Kομνη-
νό.

Στά ἁγιολογικά κείμενα καταγράφονται καί ἄλλες ἰάσεις ἤ σω-
στικές παρεμβάσεις πού διενήργησε ὁ ἅγιος Δημήτριος, μακριά μά-
λιστα ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Mία ἐξαιρετικά σημαντική –καί τελεί-
ως ἀναξιοποίητη– μαρτυρία γιά τήν ἰδιαίτερη τιμή πού ἀπέδιδαν οἱ 
ἐν Kωνσταντινουπόλει στόν ἅγιο Δημήτριο, συνδέοντας μάλιστα τίς 
εὐεργεσίες του μέ τήν Θεσσαλονίκη, ἐντοπίζεται σέ μία πολύ ἐνδι-
αφέρουσα ἁγιολογική πραγματεία τοῦ Ἰωάννου διακόνου καί μα-
ΐστορος τόν 11ο αἰ., «πρὸς τοὺς ἐπιδοιάζοντας τῇ τῶν ἁγίων τιμῇ 
καὶ λέγοντας μή δύνασθαι αὐτοὺς ὡφελεῖν ἡμᾶς, μάλιστα δέ μετὰ 
τὴν ἐντεῦθεν ἐκδημίαν καὶ ἀποβίωσιν». Mεταξύ τῶν μεγάλων ἁγίων, 
τῶν ὁποίων τὰ λείψανα θαυματουργοῦσαν στήν Kωνσταντινούπο-
λη, ὁ Ἰωάννης συγκαταλέγει καί τόν ἅγιο Δημήτριο, ἀπό μία εἰκό-
να τοῦ ὁποίου εἶχε θεραπευθεῖ καί ὁ ἴδιος. Ἡ ἀναφορά του παρου-
σιάζει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον: «Ἄλλο πάλιν τοῦτο τῆς τοῦ Θεοῦ καὶ 
τῶν ἁγίων δεῖγμα δυνάμεως καὶ μάρτυς ἔλεγχος ὁ ἀθλοφόρος Δημή-
τρι-ος, τοῖς Θεσσαλονικεῦσι πηγάζων τὸ μύρον τουτὶ τὸ πνευματικὸν 
καὶ ἀείρρυτον ἔχων τὸν ποταμὸν ταύτης τῆς χάριτος. Ἐγώ δέ καὶ ἐν 
εἰκόνι τοῦ μάρτυρος τὸ θαῦμα τεθέαμαι καὶ τὴν ἐκεῖθεν ἀπόρροιαν 
φρίκης ῥιγώδους ἔσχον ἐλατήριον καὶ πυρετοῦ φυγαδευτήριον καύ-
σωνος καὶ ὀφθαλμίας ζοφερᾶς φωτιστήριον».
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