
Βίος Αγίου Μάμαντος 

Οικονόμου Άγγελου Κλεάνθους 

Στη Βασιλεία του Χριστού κάθε ηλικία έχει να επιδείξει τους αντιπροσώπους της. Γιατί κάθε 

ηλικία έχει προσφέρει σ’ Αυτόν ό,τι διαλεκτό και υπέροχο έχει να παρουσιάσει. Κι η 

εφηβική ηλικία, που είναι η πιο δύσκολη φάση στη ζωή του ανθρώπου, έχει να προβάλει 

τους δικούς της αντιπροσώπους. Ένας από αυτούς είναι και ο άγιος Μάμας, μια από τις πιο 

αγαπητές και ηρωικές μορφές της Εκκλησίας μας των τριών πρώτων αιώνων. 

Οι γονείς του, Θεόδοτος και Ρουφίνα, ζούσαν στη Γάγγρα της Παφλαγονίας και ήταν 

Χριστιανοί με μεγάλη κοινωνική θέση. Την εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός 

κίνησε σκληρό διωγμό ενάντια στους Χριστιανούς. Μεταξύ των πρώτων που συνελήφθηκαν 

ήταν και οι γονείς του Αγίου Μάμα, οι οποίοι αφού ανακρίθηκαν και ομολόγησαν τον 

Χριστό, ρίχτηκαν στη φυλακή. Εκεί η Ρουφίνα έφερε στον κόσμο το παιδάκι της. 

Εξαντλημένοι οι δύο γονείς από τα βασανιστήρια, αφού προσευχηθηκαν, κοιμήθηκαν εν 

Κυρίω αφήνοντας το βρέφος ορφανό. 

Όμως, μια πλούσια Χριστιανή με το όνομα Αμμία Ματρώνα, μετά από θείο όραμα, πήγε 

στη φυλακή και πήρε το βρέφος, για να το μεγαλώσει. Επειδή φώναζε τη θετή του μητέρα 

«μάμα» ονομάστηκε Μάμας. 

Όταν έγινε 15 χρονών, ο Άγιος Μάμας συνελήφθηκε από τους ειδωλολάτρες με την 

κατηγορία ότι ήταν Χριστιανός. Τον κτύπησαν με βέργες και τον έριξαν στη θάλασσα, αφού 

του έδεσαν στον λαιμό μια σιδερένια σφαίρα. Όμως, με τη χάρη του Θεού γλύτωσε από 

βέβαιο πνιγμό και κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Όλα τα θηρία υποτάσσονταν σε αυτόν. Έκανε 

θαύματα και δίδασκε τον Χριστιανισμό. Όμως, οι ειδωλολάτρες τον ανακάλυψαν και τον 

συνέλαβαν και πάλι. Αυτή τη φορά τον έβαλαν σε αναμμένο καμίνι. Όμως, οι φλόγες δεν 

τον άγγιζαν. Τον έριξαν στα θηρία, για να τον κατασπαράξουν. Όμως, και πάλι έμεινε 

ανέγγιχτος. Τέλος τον κτύπησαν με σιδερένια τρίαινα στην κοιλιά. Αυτό ήταν το τέλος του 

Αγίου στην επίγεια ζωή. Η ψυχή του πέταξε κοντά στον Κύριο, για να πάρει το στεφάνι της 

αθλήσεως. 

Μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου και βλέποντας τα άπειρα θαύματα από το Άγιο 

λείψανό του, οι ειδωλολάτρες γεμάτοι μίσος το έριξαν στη θάλασσα, για να βυθιστεί και να 

χαθεί. Όμως, το λείψανο έγινε ελαφρύ και τα κύματα το έφεραν στο λιμάνι της Μόρφου 

στην Κύπρο, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα ναός στο όνομα του Αγίου και η σαρκοφάγος του. 

Στην Κύπρο υπάρχουν συνολικά 66 ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Μάμα. Στο χωριό μας, 

στους Τρούλλους, υπάρχουν δύο ναοί. Αυτό δηλώνει τη μεγάλη αγάπη των κατοίκων για 

τον Άγιο, τον οποίο επικαλούνται οι άνθρωποι σε κάθε δυσκολία της ζωής τους και 

βιώνουν καθημερινά τις ευεργεσίες του μέσα από τα άπειρα θαύματα που επιτελεί. 

Ας τον παρακαλέσουμε, λοιπόν, και τώρα σε αυτή τη δύσκολη ώρα να σκεπάζει τον κόσμο 

όλο και όπως άλλοτε προστάτεψε το χωριό μας από εισβολείς και αρρώστιες που μας 

απειλούσαν, έτσι και τώρα να απλώσει τον μανδύα της φιλανθρωπίας του σε εμάς και να 

διώξει μακριά το κακό. Αμήν. 


