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Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ.

Στις 17 Ιουλίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Μαρίνα, που γεννήθηκε, στην
Αντιόχεια της Πισιδίας της Μικράς Ασίας, όταν ήταν αυτοκράτορας, ο Αυρήλιος Κλαύδιος
(268-270μ.Χ.). Από τη βρεφική της ηλικία έμεινε ορφανή, από μητέρα και ο πατέρας της
Αιδέσιος, που ήταν ιερέας των ειδωλολατρών, εμπιστεύτηκε την ανατροφή της σε μια
γυναίκα, που ήταν εξαιρετική, αλλά και κρυπτοχριστιανή. Έτσι, παράλληλα με τα καθήκοντα
της ανατροφής, της νεαρής Αγίας, της δίδαξε και τη Χριστιανική πίστη, κάνοντάς την
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Χριστιανή, κρυφά από τον πατέρα της, σε ηλικία 12 χρόνων. Όταν δε, αργότερα, του το
ανακοίνωσε, άκουσε από αυτόν αρκετές ύβρεις, κατάρες και απειλές. Έτσι, σαν αρχή,
άρχισε να χρησιμοποιεί αρκετούς τρόπους, προκειμένου, να την μεταπείσει, να αρνηθεί τον
Χριστιανισμό, αλλά οι όποιες του προσπάθειες, έπεφταν στο κενό και γίνονταν, μάταιες.
Όσο μεγάλωνε η νεαρή Αγία, μπορούσε εύκολα να διακρίνει κανείς, την ευφυΐα της, αλλά
και τα πλούσια σωματικά της, κάλλη.
Η πρώτη αφορμή, για το μαρτύριο της Αγίας δόθηκε, όταν μια μέρα επισκέφτηκε την
Αντιόχεια, ο έπαρχος Ολύβριος, όπου τυχαία συνάντησε τη μόλις 16 χρόνων, νεαρή Αγία,
που την ερωτεύτηκε, «σφόδρα». Ζήτησε, να του την παρουσιάσουν, προκειμένου, να της
προτείνει γάμο, για να θαυμάσει, έτσι και από κοντά, την ομορφιά της. Όμως, όπως ήταν
φυσικό, επήρε την αρνητική απάντηση, αλλά και την πληροφορία, ότι ήταν Χριστιανή. Η
απάντηση αυτή, ήταν δίκοπο μαχαίρι για τον έπαρχο, γιατί από τη μια μεριά, είχε να κάνει,
με το σφοδρό του έρωτα και από την άλλη, με το μανιώδη θυμό του, για τη νεαρή Αγία.
Έτσι, μέσα του, άρχισαν να παλεύουν, αντίπαλα συναισθήματα και επειδή το πρώτο
συναίσθημα απορρίφτηκε, υπερίσχυσε το δεύτερο και σχεδόν αμέσως, άρχισε να
σχεδιάζεται ο τρόπος, εξόντωσής της. Στήθηκε δικαστήριο, στο οποίο η νεαρή Αγία Μαρίνα,
επανέλαβε, την πίστη της στο Χριστό. Η δήλωση αυτή, για εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα,
για την Εκκλησία του Χριστού, αποτελούσε, εσχάτη προδοσία και τιμωρούνταν,
παραδειγματικά. Έτσι, ήλθε και η πρώτη καταδίκη σε βάρος της και άρχισαν τα πρώτα
βασανιστήρια, στο αγγελικό νεανικό, κορμί της. Την μαστίγωσαν, χωρίς έλεος, οι φρικτοί
βασανιστές της, που δε δείλιασαν από τη νεανική της ηλικία και από την ομορφιά της.
Γρήγορα, το νεανικό της κορμί πλημμύρισε από αθώο, αγνό αίμα, που έτρεχε άφθονο από
τις πληγές, που της προκάλεσαν οι μαστιγώσεις, των απάνθρωπων βασανιστών της και
αιμόφυρτη, όπως την έκαμαν, την έριξαν στη φυλακή.
Μέσα στη φυλακή, που βρισκόταν, έγινε ένας μεγάλος σεισμός και από κάποιο σημείο
της φυλακής, βγήκε ένας δράκος. Η Αγία, φοβήθηκε πολύ και άρχισε να προσεύχεται, με
μεγαλύτερη θέρμη, στο Θεό. Τότε, ο μεγάλος δράκος, μεταμορφώθηκε, σε μαύρο σκύλο.
Όταν, είδε αυτό, η Αγία Μαρίνα, αμέσως κατάλαβε, ότι μπροστά της βρισκόταν ο
Διάβολος. Άρχισε, λοιπόν, να τον χτυπάει στη ράχη και το κεφάλι, με όποιο τρόπο
μπορούσε, μέχρι, που τον ταπείνωσε και τον ξάπλωσε κάτω.
Μετά, έδωσαν εντολή και την έριξαν, σ’ ένα βαρέλι γεμάτο με ζεματιστό νερό και
προσπάθησαν να της κάψουν, το νεανικό της κορμί, με αναμμένες λαμπάδες.
Πίστεψαν, ότι γρήγορα θα την κάμψουν να αλλάξει πίστη και όταν την επόμενη μέρα την
μετέφεραν στο δικαστήριο, χωρίς δισταγμό επανέλαβε, ότι είναι Χριστιανή,
αποκαλύπτοντας, έτσι, το μεγαλείο της ψυχής της. Με πρωτοφανή λύσσα και σαν
πεινασμένα σκυλιά, οι δήμιοι, χρησιμοποίησαν κάθε τρόπο, που θα την έκανε να υποφέρει
περισσότερο. Της γέμισαν, το αγνό νεανικό της κορμί, με σιδερένια καρφιά και αιμόφυρτη,
την έριξαν στη φυλακή, όπου έγινε το μεγάλο θαύμα. Ο Θεός, με το δικό Του θαυμαστό
τρόπο, της θεράπευσε όλες τις πληγές και όταν την επόμενη μέρα την οδήγησαν, ξανά στο
δικαστήριο και ο όχλος την είδε τελείως υγιή, επικράτησε πανικός και πολλοί πίστεψαν,
στο θαύμα που έγινε και βαπτίστηκαν, Χριστιανοί.
Μόνο ο έπαρχος Ολύβριος, με το διεστραμμένο του μυαλό, δεν κατάλαβε τίποτα και
έδωσε εντολή να την αποκεφαλίσουν, κατακτώντας έτσι η Αγία, το άφθαρτο στεφάνι, της
Αιώνιας Δόξας. Το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε, στις 17 Ιουλίου του 286 μ.Χ. και αυτή
τη μέρα γιορτάζεται και από την Εκκλησία μας.
Η Αγία Μαρίνα θεωρείται από τους πιστούς Χριστιανούς, η προστάτιδα των παιδιών και
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ειδικά εκείνων, που είναι καχεκτικά ή παιδιά, με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα δε, σε πολλές
περιοχές του τόπου μας κατά την ημέρα της γιορτής της Αγίας, οι οικογένειες, που έχουν
τέτοιου είδους παιδιά, τα παίρνουν μαζί τους και την επισκέπτονται. Αφού τα ντύσουν, με
καινούργια ρούχα, στο χώρο της Εκκλησίας, αφήνουν τα παλιά, γιατί ελπίζουν ,ότι έτσι, θα
αφήσουν και την πάθησή τους.
Κατά την Αγιογραφική παράδοση, η Αγία Μαρίνα παριστάνεται, με τονισμένα τα
σωματικά της κάλλη, φαίνεται να έχει ταπεινώσει, το Διάβολο που την ακολουθεί, παρά τη
θέλησή του.

Απολυτίκιο της Αγίας Μαρίνας:
Μνηστευθείσα τω Λόγω Μαρίνα ένδοξε, των επιγείων την σχέσιν πάσαν κατέλιπες, και
ενήθλησας λαμπρώς ως καλλιπάρθενος. τον γαρ αόρατον εχθρόν, κατεπάτησας στερρώς
οφθέντα σοι Αθληφόρε. Και νύν πηγάζεις τω κόσμω, των ιαμάτων τα χαρίσματα.

Ακούστε το απολυτίκιο της Αγίας:

ΠΗΓΕΣ:

1. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
2. Βίοι Αγίων, εκδόσεις « Απόστολος Βαρνάβας».
3. Βίοι Αγίων, εκδόσεις «Ματιά».
4. Βιογραφικό της Αγίας Μαρίνας www. Agiamarina.gr/.
5. Ορθόδοξος Συναξαριστής, Αγία Μαρίνα.
6. Απολυτίκια Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

Την παρούσα εργασία την αφιερώνω.
1) Σε όσες και όσους έχουν την τιμή να φέρουν βαπτιστικά, το όνομα της Αγίας, να
γνωρίζουν πλούσια, τη Χάρη Της.
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2) Στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, να τους προστατεύει η Χάρη της
Αγίας.
3) Σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, να προστατεύεται η ζωή τους, από τη Χάρη της
Αγίας.

{JComments ON}

Σπήλι, Μάϊος 2012.
Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου.
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού Λυκείου Σπηλίου.
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