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Στις 17 Ιουλίου η Εκκλησία μας εορτάζει το πανεύοσμον άνθος της, την Αγία 

Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, η οποία στολίζει με τη σειρά της τον ανθώνα των 

Μεγαλομαρτύρων Αγίων της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας μας. Η λαοφίλητη και 

πανεύφημος νύφη του Χριστού, Αγία Μαρίνα, που τιμάται ανά το παγκόσμιο στην 

ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και ιδιαίτερα στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης, στην 

Ξυλοτύμπου, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, περίφημη αρχαία πόλη, που 

βρίσκεται στη κεντρική-νότια Μικρά Ασία, πόλη που συνδέθηκε με την Κύπρο μας από 

τους παλαιούς χρόνους. Σ’ αυτήν την πόλη κήρυξαν τον Χριστό οι Απόστολοι Παύλος 

και Βαρνάβας. Εκεί, λοιπόν, γεννήθηκε η Αγία Μαρίνα μετά τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. 

και μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Αυγούστου Κλαυδίου Β΄, του Γοτθικού, το 270 μ.Χ.. 

Δύσκολα χρόνια για την Εκκλησία μας, αφού με σκληρότητα διώκονταν οι Χριστιανοί. Ο 

πατέρας της, Αιδέσιος, ήταν ιερέας των ειδώλων, αρκετά εύπορος και γνωστός σε 

όλους. Η μητέρα της, επίσης λάτρης των ειδώλων, λίγες μέρες μετά τη γέννηση της 

Μαρίνας απέθανε, αφήνοντάς την ορφανή. Μη μπορώντας ο πατέρας της να 

αναθρέψει το νήπιο, ανέθεσε το έργο αυτό σε μια γυναίκα, η οποία ήταν 

κρυπτοχριστιανή. Έτσι, η Αγία Μαρίνα διδάχτηκε για τον Χριστό από αυτήν. Σε ηλικία 

15 χρονών αποκαλύφθηκε στον πατέρα της ότι ήταν Χριστιανή. Εκείνος, στην αρχή, 

προσπαθούσε με κολακείες και στη συνέχεια με θυμό, να τη μεταπείσει και να της 

αλλάξει πίστη. Μάλιστα, της δήλωσε ότι θα έπαυε να τη θεωρεί παιδί του. Εν τέλει, 

βλέποντας ότι η Αγία έμενε σταθερή στην πίστη της και στην αγάπη της προς τον 

Χριστό, ο πατέρας της την αποκλήρωσε και την έδιωξε από το σπίτι. Ενθυμούμαστε εδώ 

τον Ευαγγελιστή Ματθαίο (1,22), που αναφέρει τα λόγια του Κυρίου «καὶ ἔσεσθε 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου». 

Την εποχή εκείνη έτυχε να περνά από την περιοχή της Αγίας, ο έπαρχος 

Ολύμβριος, δεινός διώκτης των Χριστιανών, ο οποίος, όταν είδε την Αγία, θαμπώθηκε 

από την ομορφιά της και της ζήτησε να παρουσιαστεί ενώπιόν του, με σκοπό να της 



προτείνει να γίνει σύζυγός του. Εκείνη παρουσιάστηκε μπροστά του και με θάρρος 

ψυχής ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό. Τότε ο έπαρχος προσπάθησε, στην αρχή 

με κολακείες, να την καλοπιάσει και να την πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα. Επειδή η 

Αγία έμεινε ακλόνητη στην πίστη της, ο έπαρχος διέταξε να τη βασανίσουν με λύσσα 

και στο τέλος να την αποκεφαλίσουν. Πλήθος λαού, βλέποντας την υπομονή της Αγίας, 

την πίστη και το θάρρος της, αλλά και τα θαυμαστά γεγονότα που συνέβαιναν την ώρα 

των βασανιστηρίων, πίστεψαν στον Χριστό. 

Πάμπολλα τα χαρίσματα και οι αρετές της Αγίας. Δύο θα ήθελα να επισημάνω. 

Την ανδρεία της ψυχής της και την περιφρόνηση των γήινων. Δεν ενδιέφερε την Αγία 

να βρει τρόπους, όπως συμβαίνει πολλές φορές με εμάς τους ανθρώπους, να περάσει 

καλά και άνετα, ευχάριστα, τη μάταια και πρόσκαιρη τούτη ζωή. Τα μάτια της ψυχής 

της ήταν στραμμένα στην άλλη, στην αληθινή ζωή, κοντά στον νυμφίο της, Χριστό, και 

μόνον αληθινόν Θεό. 

Ενθυμούμενοι σήμερα το λαμπρό παράδειγμα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος 

Μαρίνας την παρακαλούμε να πρεσβεύει στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό να μας δίνει 

τη χάρη Του, να Τον αγαπάμε και να τηρούμε το Άγιο θέλημά Του και να δίνουμε κι 

εμείς θαρραλέα μαρτυρία για την πίστη μας, όταν οι περιστάσεις το καλούν. Αμήν! 

 

Ἀπολυτίκιον 

Τοῦ ἐχθροῦ τὰς ἐνέδρας ῥύμῃ διέφυγες, καὶ αὐτῶ προσπλακεῖσα ὑπερηκόντισας, καὶ 

ἐκ Θεοῦ τὴν δαψιλῆ χάριν ἀπείληφας, ἀποσοβεῖν ἐκ τῶν πιστῶν, νόσους τὰς 

λυμαινώδεις, διὸ πρέσβευε τῷ Κυρίω, ὑπὲρ ἡμῶν, Μαρίνα ἔνδοξε. 


