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ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Τ ο ετήσιο πανηγύρι της εκκλησίας 

της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας, τη χρονιά 

1907, έγινε με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Πα
ρευρέθηκαν σ' αυτό αρκετοί Αρχιερείς, 

μεταξύ των οποίων και ο τότε Πατριάρ

χης Αλεξανδρείας. Τη θρησκευτική ομι

λία στους πιστούς της εκκλησίας, έκανε 

ο τότε Μητροπολίτης Αγχιάλου. Τον Πα

τριάρχη Αλεξανδρείας κατά την άφιξή 

του στην Κυθρέα, προσφώνησε ο τελειό

φοιτος της Νομικής Ευριπίδης Θ. Ιωαννί

δης. Τις πιο πάνω πληροφορίες, τις βρί

σκουμε στην εφημερίδα 21/3 Αυγούστου 
1907. (aριθμ. φύλλου 63, έτος β·). Διαβά-· 
ζουμε σχετικά στην πιο πάνω εφημερίδα, 

ανταπόκριση από την Κυθρέα, με τίτλο 

«IΕΡΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ΚΥΘΡΑΙΑ» 

«Τη παρελθούση Τρίτη ο Μητροπο

λίτης Αγχιάλου, ιερούργησε εν τω εν Κυ

θραία νοώ της Αγίας Μαρίνης, ένθα ετε

λείτο η ετησίως αγομένη πανήγυρις. 

Πλήθος πολύ είχε συρρεύσει εκ τε της 

κωμοπόλεως και εκ Λευκωσίας. Και εν τω 

νοώ τούτω ο Άγιος Αγχιάλου, εποιήσατο 

επΟίκοδομητικήν προς το πυκνόν εκκλη

σίασμα ομιλίαν. Προσκληθέντες μετέβη

σαν αυθημερόν εις Κυθραίαν η Α. Μ. ο 

Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Πανιερώτα

τος Μητροπολίτης Κιτίου και ο Πανοσιο

λογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιεροσολύμων 

κ. Μεταξάκης. Την Αυτού Μακαριότητα 

τον Πατριάρχην, κατά την εις Κυθραίαν 

άφιξίν του, προσεφώνησεν ο τελειόφοι

τος της Νομικής κ. Ευριπίδης Θ. Ιωαννί

δης>> 

ΚώσταςΖ. Γιαννός 

Η ιστορική εκκλησία της Αγίας Μα

ρίνας, από τότε που χτίστηκε - τα μαύρα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας - ήταν ένας 

θρησκευτικός και πνευματικός φάρος. 

Κρατούσε άσβεστη την πίστη στο Χρι

στό, τόνωνε το φρόνημα, ζωντάνευε την 

ελπίδα. Το ξακουστό σχολείο στην αυλή 

της - το γνωστό Παρθεναγωγείο της 

Αγίας Μαρίνας - έγραψε ιστορία. Και εί

ναι γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους, που 

κανένας Κυθραιώτης, δεν είναι δυνατόν 

να ξεχάσει, την Αγία Μαρίνα της Τζιυρ

κάς του; με την παμπάλαιη εκκλησία της, 

το ξακουστό πανηγύρι της και το γλυκό 

νανούρισμα της! 

Δεν ξεχνούμε οι Κυθρεώτες την αρ

χαία εκκλησία της Αγίας Μαρίνας με το 

ψηλό της κυπαρίσσι δίπλα στην αυλή της 

που στέκει εκεί αγέρωχο και επιβλητικό 

για να μας θυμίζει με τα τόσα του χρόνια 

όσο και η εκκλησία. 

Ιδιόρρυθμο της εκκλησίας είναι και 

το ψηλό της καμπαναριό που είναι στα 

νότια της εκκλησίας και διαπερνούσε το 

σχοινί του τη στέγη του ηλιακού. Είναι 

νεώτερο φαίνεται το καμπαναριό γιατί οι 

Τούρκοι απαγόρευαν τους κώδωνες στις 

εκκλησίες. 




