
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 την Χριστιανική πίστη, κάνοντας την Χριστιανή κρυφά από 

τον πατέρα της, σε ηλικία 12 χρονών. Όταν δε, αργότερα του το 

ανακοινώσε, άκουσε από αυτόν αρκετές κατάρες και απειλές.  Έτσι 

σαν αρχή άρχισε να χρησιμοποιεί αρκετούς τρόπους προκειμένου να 

την μεταπείσει να αρνηθεί τον χριστιανισμό, αλλά οι προσπάθειες του 

δεν είχαν αποτέλεσμα και ήταν μάταιες, Όσο μεγάλωνε η νεαρή Αγία, 

μπορούσε εύκολα να διακρίνει κανείς την ευφυΐα της, αλλά και την 

ομορφιά της. 

Η Αγία Μαρίνα 



 Η πρώτη αφορμή για το μαρτύριο της Αγίας δόθηκε , 

όταν μια μέρα επισκέφτηκε την Αντιόχεια, ο έπαρχος 

Ολύβιος, ερωτεύτηκε τη νεαρή Μαρίνα και ζήτησε να 

του την παρουσιάσουν προκειμένου να της προτείνει 

να τον παντρευτεί. Όμως η απάντηση της Μαρίνας 

ήταν αρνητική, όπως ήταν φυσικό , καθώς επίσης τους 

είπε πως ήταν Χριστιανή.  Οργισμένος τότε ο έπαρχος 

άρχισε να σχεδιάσει τρόπους για να τη σκοτώσει. 

Στήθηκε δικαστήριο, στο όποιο η Μαρίνα επανέλαβε 

την πίστη της στο Χριστό.  Η δήλωση της νεαρής 

Μαρίνας αποτελούσε έσχατη προδοσία και 

τιμωρούνταν, παραδειγματικά. Έτσι ήρθε η πρώτη 

καταδίκη σε βάρος της και ξεκίνησαν τα πρώτα 

βασανιστήρια. Την μαστίγωσαν, χωρίς έλεος κα έπειτα 

αιμόφυρτη την έριξαν στην φυλακή.  



Μέσα στη φυλακή όπου βρισκόταν καταλαβε ότι 

μπροστα της εμφανίστηκε ο Διάβολος. Άρχισε 

λοιπον να τον χτυπάει , μέχρι που τον ταπείνωσε 

και τον ξάπλωσε κάτω. Μετά έδωσαν εντολή και 

την έριξαν σε ένα βαρέλι με γεμάτο ζιματιστό 

ωερό και προσπάθησαν να την κάψουν με 

αναμμένες λαμπάδες. 



Πίστεψαν ότι γρήγορα θα την κάνουν να αλλάξει γνώμη 

αλλά την επόμενη μέρα όταν την ξανά μετέφεραν στο 

δικαστήριο η Αγία δεν δίστασε να επαναλάβει ότι είναι 

χριστιανή, αποκαλύπτοντας έτσι το μεγαλείο της ψυχής 

της. Μετά από αυτό το γεγονός τα βασανιστήρια έγινα 

πιο έντονα, τη γέμισαν με σιδερένια καρφιά σε όλο της 

το σώμα και την έριξαν στη φυλακή, όπου έγινε το 

μεγάλο θαύμα. Η Αγία με θαυμαστό τρόπο θεραπεύτηκε 

από όλες τις πληγές της. Την επόμενη μέρα την 

οδήγησαν για άλλη μια φορά στο δικαστήριο όπου ο 

όχλος βλέποντας το σώμα της Αγίας πανικοβλήθηκε και 

οι περισσότεροι από αυτούς πίστεψαν στο θαύμα που 

έγινε και βαπτίστηκαν Χριστιανοί. 



Μόνο ο έπαρχος Ολύβιος δεν πίστησκε από το 

θαύμα που αντίκρισαν τα μάτια του και  έδωσε 

εντολή να την αποκεφαλίσουν. Έτσι λοιπόν η 

Αγία κατέκτησε το άφθαρτο στεφάνι, της 

Αιώνιας Δόξας. Το γεγονός αυτό 

πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου του 286μ.Χ.  

και αυτή η μέρα γιορτάζεται από την εκκλησία 

μας. Η Αγία Μαρίνα θεωρείτε από τους πιστούς 

Χριστιανούς , ο προστάτιδα των παιδιών και 

ειδικά εκείνων με ειδικές ανάγκες. 



Απολυτίκιο της Αγίας Μαρίνας: 
 

Μνηστευθείσα το Λόγω Μαρίνα ένδοξε, των 

επιγείων την σχέσιν πάσαν κατέλιπες, και 

ενήθλησας  λαμπρώς ως καλλιπάρθενος . Τον 

γαρ αόρατον εχθρόν, κατεπάτησας στερρώς 

οφθέντα σοι Αθήφόρε. Και νύν πηγάζεις κόσμω, 

των ιαμάτων τα χαρίσματα.  
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