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Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ « Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ».

Η Αγία Ειρήνη γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδών της Περσίας στις αρχές του 4ου αιώνα και
ήταν θυγατέρα του Λικίνιου και της Λικινίας και αρχικά ονομαζόταν Πηνελόπη. Όταν η Αγία
έγινε έξι χρόνων, ο πατέρας της την έκλεισε να ζει σε ένα πύργο που της είχε πολλές
υπηρέτριες και μέσα σ’ αυτόν υπήρχε άφθονο χρυσάφι. Για τη διαπαιδαγώγησή της, της
βρήκε ένα από τους πιο σοφούς διδασκάλους της εποχής, το γέροντα Απελλιανό, που τον
εμπιστεύτηκε, για την εκπαίδευσή της. Ο Απελλιανός γρήγορα διαπίστωσε, ότι ήταν πολύ
έξυπνη και εύστροφη, γι’ αυτό φρόντισε να της μάθει πολλά γράμματα. Ένα όμως δεν της
έμαθε, τη Χριστιανική Πίστη στο Σωτήρα Χριστό. Όμως αυτό το κατόρθωσε μια απλή
κρυπτοχριστιανή υπηρέτρια, που λόγω της τιμιότητας και των αρετών της, έχαιρε μεγάλης
εκτίμησης από τους γονείς της Αγίας. Και όταν αποφάσισε να γίνει χριστιανή, ένας ιερέας
που ονομαζόταν Τιμόθεος μπήκε στον πύργο και τη βάπτισε κρυφά και τη μετονόμασε
Ειρήνη.
Το γεγονός δεν άργησε να φθάσει στα αυτιά του πατέρα της, όταν μάλιστα η Αγία
κατέστρεψε τα είδωλα της πατρικής οικίας, ομολογώντας έτσι δημόσια την πίστη της στο
Χριστό. Για το λόγο αυτό ανακρίθηκε και βασανίστηκε στην αρχή από τον ίδιο της τον
πατέρα. Προκειμένου να την πείσει να αλλάξει την πίστη της, διέταξε να την δέσουν και να
την βάλουν σε άλογα να την ποδοπατήσουν. Τα άλογα δεν πείραξαν καθόλου την Αγία,
όμως ένα άλογο επιτέθηκε στον πατέρα της και του έδωσε δυνατές κλωτσιές, μέχρι που
τον σκότωσε. Όταν η Αγία είδε τον πατέρα της πεθαμένο, λυπήθηκε αλλά είπε σε όλους να
μη φοβούνται, γιατί όλα είναι δυνατά για όσους πιστεύουν. Μόλις τους είπε αυτές τις
φράσεις, άρχισε να προσεύχεται με θέρμη και με τη Χάρη του Θεού, ανέστησε τον πατέρα
της.
Ο Λικίνιος αμέσως βαπτίστηκε χριστιανός και μαζί του η σύζυγος του Λικινία, αλλά και
χιλιάδες ατόμων που παρακολουθούσαν το θέαμα. Ο Λικίνιος άφησε τη βασιλεία και
κατοίκησε στον πύργο που είχε φτιάξει για την κόρη του και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του
με νηστείες και προσευχές και η ζωή του ήταν ενάρετη και χριστιανική.
Τη θέση του πήρε ο Σεδεκίας, που μάταια προσπαθούσε να πείσει την Αγία να θυσιάσει
στα είδωλα. Όταν είδε ότι δεν τα κατάφερνε, την έριξε σε ένα βαθύ λάκκο που ήταν
γεμάτος με φίδια και κάθε είδους από ερπετά, αλλά και αυτά δεν πείραξαν καθόλου την
Αγία. Τότε ο Σεδεκίας έδωσε εντολή να πριονίσουν τα πόδια της Αγίας, αλλά με τη Θεία
Χάρη θεραπεύτηκε αμέσως, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μετά και απ’ αυτό το θέαμα,
έδωσε εντολή και την έδεσαν σ’ ένα τροχό με μαχαίρια που περιστρεφόταν με τη δύναμη
του νερού, ενός χείμαρρου ποταμού. Όμως το νερό σταμάτησε να κυλάει κατά συνέπεια και
ο τροχός ο οποίος δεν έβλαψε την Αγία. Αυτά δε τα θαύματα, βλέποντάς τα οι
παρευρισκόμενοι, έγιναν αφορμή να αλλάξουν την πίστη τους χιλιάδες άνθρωποι και να
βαπτιστούν Χριστιανοί.
Όταν λίγο αργότερα πέθανε και ο βασιλιάς Σαβώρ που ήταν γιός του βασιλιά Σεδεκία,
τότε μόνο ελευθέρωσαν την Αγία Ειρήνη και της επέτρεψαν να κυκλοφορεί στην πόλη
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ελεύθερη, κάνοντας πολλά θαύματα. Έτσι η φήμη της έφθασε μέχρι την Περσία που ο
βασιλιάς της Σαβώριος διέταξε τον αποκεφαλισμό της Αγίας το έτος 340 μ.Χ. Αφού την
εκτέλεσαν και την έθαψαν, άγγελος Κυρίου την ανέστησε και την μακάρισε για το μαρτύριό
της. Κρατώντας ένα κλαδί από ελιά επισκέπτεται το βασιλιά Σαβώριο που βλέποντάς την
ζωντανή πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε Χριστιανός και μαζί του αρκετές χιλιάδες
άνθρωποι.
Η μνήμη της Αγίας Ειρήνης γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 5 Μαΐου. Ονομάζεται
Μεγαλομάρτυρας για τα πολλά βασανιστήρια που υπέμεινε για την πίστη της και θεωρείται
η προστάτιδα Αγία της Αστυνομίας.

Απολυτίκιο της Αγίας Ειρήνης:
Ειρήνης τον άρχοντα, ιχνηλατούσα σεμνή, ειρήνης επώνυμος, δι’ επιπνοίας Θεού, εδείχθης
πανεύφημε. Συ γαρ του πολεμίου, τας ενέδρας φυγούσα, ήθλησας υπέρ φύσιν, ως παρθένος
φρονίμη. Διό μεγαλομάρτυς Ειρήνη, ειρήνην ημίν αίτησαι.

Ακούστε το απολυτίκιο της Αγίας:

{mp3}ag_eirhnh{/mp3}

ΠΗΓΕΣ:

1).
2).
3).
4).

Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς, Χριστιανική Φοιτητική Ένωση.
Βίοι Αγίων, Σύνδεσμος Κληρικών Χίου.
Βίοι Αγίων «Ορθόδοξου Τύπου»,Αρχ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου.
Απολυτίκια Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

Το Βίο της Αγίας τον αφιερώνω:
Σε όσες φέρουν βαπτιστικά το όνομα της Αγίας, στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους
γονείς της με την ευχή, η ζωή τους να είναι μιά διαρκής Ειρήνη.
Σπήλι, Αύγουστος 2011.
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Βασιλείου.
Λυκείου Σπηλίου.

Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού
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