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Οικογενειακό υπόβαθρο 

    Η Αγία Ιφιγένεια καταγόταν από την Τοκάτη του 
Πόντου της Μ. Ασίας. Γεννήθηκε το 53 μ.Χ. από 
ειδωλολάτρες γονείς. Ολόκληρη η οικογένεια της 
γνώρισε μέσω του Αποστόλου Ανδρέα την αληθινή 
πίστη στον Χριστό και βαπτίστηκε.  



Σύλληψη & ομολογία 

    Κατά την διάρκεια του σκληρού διωγμού του ειδωλολάτρη βασιλιά 
Νέρωνα, συνελήφθηκαν οι γονείς της Ιφιγένειας και φυλακίστηκαν. 
Μετά από λίγες μέρες ο διοικητής της περιοχής στέλνει τους 
στρατιώτες του να συλλάβουν την νεαρή Ιφιγένεια, και να την 
οδηγήσουν στον ίδιο για να την ανακρίνει. Η Ιφιγένεια, παρόλο το 
νεαρό της ηλικίας της (μόλις 15 ετών), ομολογεί μπροστά στον 
σκληρό ειδωλολάτρη διοικητή Μάρκο την πίστη της στον Χριστό 
και με μεγάλη δύναμη αποκαλύπτει πως είναι έτοιμη να δώσει 
ακόμη και την ζωή της για το Άγιο όνομα Του.  



Μαρτύριο 

    Όσο και αν προσπάθησε με κολακείες και υποσχέσεις να την πείσει 
να αρνηθεί  τον Χριστό δεν τα κατάφερε. Έτσι, διατάζει τους 
στρατιώτες του να την βασανίσουν αλύπητα. Εκείνοι, βάζουν λεπτά 
αιχμηρά σίδερα στα νύχια της και αφαιρούν τα στήθη της. Στη 
συνέχεια, ενώ την κρατούν τέσσερις στρατιώτες από τα πόδια και τα 
χέρια, της εξαρθρώνουν τα μέλη της. Η Αγία από τους φρικτούς 
πόνους και την αιμορραγία χάνει τις αισθήσεις της και λιποθυμά. 



Μεταστροφή του διοικητή & θάνατος 

    Ο διοικητής λυπάται γι αυτό που έκανε άλλα είναι υποχρεωμένος να 
την σκοτώσει, εκτελώντας το βασιλικό διάταγμα. Έχοντας 
μετανοήσει, την πλησιάζει με σεβασμό και ζητά την συγχώρεση της. 
Η Αγία τον ακούει, ανοίγει λίγο τα μάτια της και ψιθυρίζει: «Κύριε 
Ιησού Χριστέ, βοήθησε τον δούλο σου», και μετά από λίγο λέει: 
«Πιστεύω στην ανάσταση των νεκρών», και παραδίδει την ψυχή της 
στα χέρια του Νυμφίου Χριστού, στις 16 Νοεμβρίου του 68 μ.Χ., σε 
ηλικία 15 ετών. 



Αντίδραση των γονέων 

 
    Κατόπιν, ο διοικητής αποφασίζει να φέρει τους γονείς της 

από την εξορία και να τους ανακοινώσει όσα έγιναν. Εκείνοι 
γεμίζουν με περηφάνια και ενθουσιασμό, και ευλογούν τον 
Θεό. Στη συνέχεια, οδηγούνται στον τάφο της, και τον 
προσκυνούν χαρούμενοι. Ο διοικητής ομολογεί με λόγια 
συγκινητικά την πίστη του στον Θεό και μαζί με τους γονείς 
τους εργάζονται για την εξάπλωση της χριστιανισμού στα 
μέρη του Πόντου. 



Βίοι Αγίων – Πρότυπα ζωής 
 

Η μίμηση των αγίων είναι μίμηση του Χριστού κατά το λόγο 
του Απ. Παύλου  (μιμηθείτε εμένα, όπως κι εγώ μιμούμαι το 
Χριστό) (Α' Κορ. 11, 1). Η «καταλλαγή» με το Θεό, το 
συνάνθρωπο και τη φύση είναι το ζητούμενο στο σύγχρονο 
ανθρωπολογικό προβληματισμό. Οι γιορτές στις μνήμες των 
αγίων δεν είναι, επομένως, αφορμές μόνο για πανηγύρεις αλλά 
και για ανακάλυψη (από πλευράς του πιστού) της αλήθειας ότι 
το μοναδικό στοιχείο που αξίζει στην ανθρώπινη ζωή είναι ο 
αγώνας για την αγιότητα. 


