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APXIM. ΦΩτΙΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑ·ΝΎΙΙΝIΔΗ 
Ίεροκήρυκος τf]ς ΆρχιεπισκΟ'!τfις 

Τό Άπολυτfκιον τfίς Άγ(ας Μαρ(νnς 

"'"Ηχος δ' 

Άνδρείαv καl ψρόνησιν σu 
κεκτημένη Σε:μνή, wδρείως 
κατετιάτησας οφιν άρχέκακον, 
Μαρίνα τιανει.Jψημε, 'ίσχιΝας 
'Ολυ~ρίου τό::ς τιικρό::ς τιμωρίας. 
ΕΟφραvας 'Ασωμάτων τό::ς χορείας 
άθλοuσα, δ ι ο άτιαύστως πρέσ~.εuε 
Χρισψ{) εΙς το σωθflναι ήμ<Χς. 

Τό Κοντάκιον τfiς Άγίας Μαρίνnς 
""Ηχος γ' 

Παρθενίας κάλλεσι, τιετιοικιλμένη 
τιαρθένε, άκηρmοις στέμμασιv, 
έστεψανώθης Μαρίνα· α~μασι, 
τοu μαρτυρίου διΞ φοινιχθεί:σα, 
θαύμασι κατ:::λαμτιρύνθης 
τl.)1v ίαμάτων, καl τfjς νίκης τό:: 
~ρα~εί:α, έδέξω Μάρτυς, χειρ\ 
τοΟ Κ τίστου σου. 

Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑ/\ΟΜΑΡΠΣ MAPINA 
'Ομιλία έν τιίJ παvηγuρίζοvrι ίφ<\) ναιίJ Άyίας Μαρ(ιvη.ς Κuθραίct!ζ, 

η'!ν Κvριακήν, 17 Ίοuλίοu 1955. 

'Αyατιητο[ μου Χριστιανοί, 

Ή Άyία ή:μC>ν 'Εκκλησία έορτάζει σήμερον την μνήμην τfjς Ά
yίας t.νδόξου Μεyαλομάρτυρος Νύμφης τοϋ Χριστοϋ Μαρ(νης. 

Καl ήμεί:ς εuλαe>εΊς τφοσκυνηταl συνήλθομεν σήιμεροv είς τον 
παvηyυρίζοντα ίερον αuτον ναόν ποu τψaται έτι' όνόματι τflς Άyίας 
διό:: νΟ: έκτελέσωμε'v τό:: θρησκευτικά μας καθ1Ίκοντα καl νά άτιοτίσω· 
μεν φόρον τψfjς πρΟς την Μάρτυρα τοΟ Χριστοϋ. 

Ή σημερινή μας δμιλία θcΊ: περισrραφj.l yύρω άτιο τον ι9ίον καl 
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την πολιτείαν της 'Αγίας !'\εyαλομάρτυρος ι'Ι\αρίνης, έξ αύτώv δΕ. και 
1Ίμεϊς θό: παραδειyιματισθωμε'v. 

Πpοτοϋ σ.μως εtσέλθωμεν είς τον ~ίον καl την τrολιτείαν τfις Με
γαλομάρτυρας θό: ~θελα vό: παρακαλέσω τi'1ν άyάπην σας νό: μοϋ έπι
τρ:Ξψη νό: Θέσωμεv τη·v Μεγαλομάρτυρα Μαρίναν μέσα είς χρονικό: 
πλc:::ίσια, μέσα είς μίαν ώρισμέvην έποχτΊν . 

.,.Ητο άκρι13ώς ό καιpος τών φο13ερών διωγμών έναντίο'ν τών Χρι
στιανών, ό 3ος μ.Χ. αίών. 'Η έλευθερία fιτο τότε κάτι το Ο:γνωστον είς 
n'n; κόαμο'ν. ΈπικρατοGσα Μvαμις fιτο ή ψ·α13ερό: ΡωματκιΊ Αύτοκρα· 
τσρία. Είδωληλάτραι Αύτοκράτορες έξύΙψαναν φο:Ι3εροuς έναντίον των 
Χριστιανών διωγμούς. Ή 13ία έπικραιοϋσε. ΔΕ.ν ήδύνατο καvεlς νό: έ.κ
τελέσn τό: θρησκ,ευτικά του καθήκοντα. Οί Χριστιανοί έ.ό:ν άνεκαλύ
πτrΛιτο δτι fισαν Χριστιανοt συνελαμ~άνοντο άμέσως ύπο των ά'yροί
κων καl aξέστων της Ρώμης στρατιωτών καl έρρf.πτοντο είς τό: θέc...:
τρα διό: νό: καταστοGν ~ορό: των άγρίων θηρίω'ν καl νό: διασκεδάσουν 
τΟ\';ς Ρωμαίους θεατάς. 'Ηλείψσντο διό: πίσσης καί έ.λαίοu καί ήνά
πτοντο τό:ς νύκτας διό: νό: φωτίζουν τό:ς σκοπινό:ς λεωφόρους τfις Ρώ
μης. Είς μίαν τέτοιαν έποχτ)ν !Ξζησε καί ή Μεγαλομάρτυς Μαρίνα. 

Κατήγιετ·ο ά:τt:ο την 'Αντιόχειαv τfις Πισιδίας. 'Ο -πατέρας της fιrro 
είδωλολάτρης έξ εύγενοϋς οlκοyενείας, ίερεuς μάλιστα των εlδώλων, 
Λίδέσιος όvόματι. Δυστυχως διό: την Μαρίναν ή ·μητέρα της άτrέθανε 
μόλις όλίγας ήΙμέρας άπο τrγv γέννησίν της. "ΙΕτσι ή Μαρίνα έ.στερήθη 
της μητρικfις στοργfΊς καl t.Χγάπης. Ό πατέρας της την avέθεσεν είς 
παραμάναν ή όποία fjτo Χριστιανη καl ή όποία έδίδαξεν είς την Μαρί
ναν την χριστι'Vικην πίστιν 

Σuν τQ χρόνcp ή ι'Ι\αρίνα έμεγάλωσε καl !Ξγινε μία τελεία Χpί
στιανη κόρη. 'Απεφάσισε τδτε φανερό: νό: ά:ψιερώσn τόν έαυτόν της 
<Ξίς τον Χριστόν. 'Ο πατέρας της οταν το !:'μαθε !Ξγινε θηρίον άνή,μερον. 
ΔιΞν έλοyάριασε πως fjτo παιδί του. 'Έ.παυσε νc:Χ λειτουργfi το πατρικον 
qΑλτρον καi μπροστc:Χ είς το πάθος του καl είς τον μεyάλον θυμόν του 
τr]ν ά:πεξένωσε τελείως aπό τήν πφιουσίαν του. Ή Μαρίνα τώρα εμει
νΕ χωρiς πατέρα. Μό: ηΊ σημασίαv είχεν αύτό διό: την πιση']ν αύτήν 
κόρην. ΕΊχε Ούράνιον Πατέρα, καi. μεγάλον Προστάτην, δ δποϊος οι)
δέποτΕ ξεχν~ τό: πλάσματά του. 

Μίαν ήμέραν ή Μαρίνα εuρίσκετο είς τον δρ6μον, κάτι την εστειλε.ι 
1i παpαμάνα της νό: φέρn. Κατό: τύχηv έπερνοϋσεν άπο κοντά της δ νέος 
'Έπαρχος τfΊς 'ΑνατολfΊς Όλι),~ριος ό όποϊος έπήγαινεν είς την Άντιό
χειαν. Μόλις την εtδεν δ Όλύ~ριος έθαύμασε το παράστηιμά της καt 
τi]·.ι ομορφιά της. 'Αμέσως κακοl σκοποί έ.μπfΊκαν είς το μυαλό του, 
ήΘέλησε νό: την κόψη ί'δικήν του καl νό: την πάρn σύ.ζuγόν του. Μόλις 
διεσταυρώθη το eλθμΙμα του μΕ. τfiς Μαρί'νας το eλέμμα, έκείνη έκα
τάλαtSε, διέγνωσε τc:Χς κακό:ς διαθέσεις του και έπαρακαλοϋσε τόv 
Θεον νό: την ~οηθήσn, νά την πρσφυλάξn άπό κάθε κακον καl νό: της 
δG)σn θάρρος καί 'δύναμιν. 
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'Ο 'ΈΉαρχος μόλις :Ξ:yκα-τεστάθη εt το f\'\έyαρόν του r'J πρώτη του 
διαταy1) f]το νa τοG 'Παρουσιάσουν μπροστά τοu η)ν Μαρίνα. Οϋτω καi 
έyένετο. Παρσυσιάοθη μΉροστa εtς τόν Όλύ<:ιριον. Έκεί:νος άμέσως 
εκαμ·ε την την πρότασίν του. «Μαρίtvα είσαι νέα καl ώραία κο'Πέλλα, 
θέλω νό: σΕ. κόψω ούζι;yόν μου, Θa οοϋ δώσω 'Πλούτη, aξιώ·ματα, τιμΕ.ς 
καΙ. δ6ξες;;. Μα δΕ.ν ητο δυνατόν ΉοτΕ. ή Μαρίνα νa καμ:qΑ3ft ά'Πό αύτa 
τa ύλικa καl πρόσκαιρα. ΔΕ.ν fιτο δuvατόν δ χαρακτήρ της νa δελεα
σΘη ό:iτό πλούτη καl άξιώματα. 'Ένα στcrθερόν δχι fιτσ ή άπάντησις της 
Μαρίνας. Περίερ-yον πρδ:yμα. Πλούτη, aξιώματα, τψές, δόξες καΙ. va 
μι) τα δέχεται ή Μαρίνα. Μήπως άραγε είχε δώσει την καρδιάν της 
εις κανέ'vα aλλον νεανίαν και ετσι ΕΉίμονα καΙ. οταθερa άρνεΊται τας 
δελεαστικας ·έκείνας 1τpοτάσος; "ΟΧι. η1ν καρΙδίαν της ή J"ν\αρίνα δΕ.ν 
τr]ν εΙχε δώσει, δf.ν την είχε diφιερωσει είς κανέ'vα νεανίαν επίyειον. 
l'rJV ψυχήν της ή Μαρίνα την είχε δώσει είς τον Νυμψίον Χριστόν. Τ
κεΊνοι ηyάnησεν, έκεϊνος ητο ό ι9αοιλεύς, δ ήyεμών και κυρίαρχος τfiς 
καρδίας της. Ή άπόφασίς της ητο αμετάκλητος, να Ο::ψιερώσn τον έαu
τόν της είς τον Χριστόν. Τοϋτο ιΞδfιλωσε και είς τον 'Ολύ(Sριον. 

Ό 'Έπαρχος προσεC9λi']Θη φο('9ερά. Διέταξεν άμέσως νa κλείσουν 
n)ν Μαρίναν είς η)ν φυλακιΊν, aψοϋ nροη-yουμένως την Ξδειραν μέχρις 
αιματος. της &π:έξησαν τaς σc'φκας ϋστερα και της fjναψαν λαμπό::δας 
διό: να καft. Έκεϊ είς την φι:λακ1Ίν rΊ Μαρίνα 1τροσέφυ-yεν είς τό ,μεyό:
λον οπλον τό ότrοϊο'v πρέΉει νa Ξχn είς χεϊραc; του κό:θε Χριστιανός, είς 
ηΊν προσευχήν. Προσηύχετ·ο ό:διακόπως προς τον Κύριον και έπεκα
λc.ϊτο την έξ 'Ύψους 6οήθειαν. Ή χάρις τοϋ Θεοϋ κατf1λθεν είς τήν 
φυλακήν, r'J Μαρί'να εyινε καλό: οπως καΙ. προηγουμένως. Αί πληyαι 
της !.άθησαν τελείως. 

την έτrομένην δ 'Έπαρχος διέταξε καl πάλιν να τοG παρουσιά
σουν την Jν\αρίνο:v. "I σως, έσκέφθηκε, τό: ιsασανιοτήρια καί ή qιυλακη 
νa τΥ]ν !Ξκαμαv νό: άλλάξn. Ma ή Μαρίνα πό::λιν εμεινε σταθερά. 

Έκεϊνος ηρχισεν τώρα νό: την κολακεύη καl να της λέyn: <fν\αρίvα, 
Gλέπεις πως σί θεοί σΕ. έλυΉήιθησαν καΙ. σε εκαμαv καλά:. Κύταξε καί 
σu τώρα τον :Ξαυτόν σου. Εuχαρίστησέ τους. θυσίασε είς τό: είδωλά 
τους 'Έλα μαζ μΕ. έμδ:ς. Σκέψου τα νειδ:τα σου καl την όμορφιά σου>. 
Ή Μαρίνα και τrάλι'V 8μεινε σταθερά. Μάλιστα προσεκάλεσε τον 'Έ
Ίταρχοv να ελθn καl αότος κοντα εtς τον Χριστόν, διότι r'J δύναμις έκεί .. 
νοο είναι πσu την Ξκαι_.ι,ε καλa καl οχι τό: ψεύτικα είδωλα καΙ. ni: 
ό:yάλματα. 

ΤσGτο fiτo μία μεγάλη προσ6ολη διό: τον 'ΊΕπαρχον Όλύt!ιpιον. 
Δεν τό έδέχθη. Διέταξε καi πάλιν φρικτό: κατό: τη.ς Άyίας ιsασαvιστή
ρια, καi aίς τό τέλος Ξνα δήμιον να της πάρn τό κεcpό::λι. Ώδηyήθη ή 
Μαρίνα ώς πρόi(Sατον δΉi σcpαyt'jν, είς τό μαρτύριον. -;-Ητο ομως χαρού
με'vη. Δf:.ν έλυ1τεϊτο καθόλου. ~Ε1ττΊyαινε. νό: συναντήσn έκεϊνον τον δ
Ήοϊον τόσον ήyό::Ήησεν είς τόv κόσμον αότόν καί ε.!.ς τον όποϊσν <Χψιέ
ρωσε την ζωήν της. Προτοϋ δ δήμισς 'νό: σηκώσn τό δολσφονικόν του 
χέρι και νό: καταφέρn το κατα της Άyίας πληγψα έζήτησε και nρο
σηυχήθη θερμά. 'ΑκολούΘως ό δήιμιος τfiς έπfiρε τό ΚΕ'ψάλι. Τό τί:μιον 
κ~:φc~λι της έκι.:λίστηκε κατό: yfiς και aφθονον ερpευσε τό αίμα της 
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Ά γίας, το δποίον εαμιξε μέ το αΙ-μα των τόσων aλλων μαρτόρων της 
ό:μώμου ήμών πίστεως και έπότισε το ίερόν καl ·εόσκιόφuλλον της 'Εκ
κλησίας δέvδ.ρον κάτω άΠΟ το ΟΠΟLΟν ή1μείς σήμεpdν έ:παναπαuόμεθα. 

Μερικοl Χριστιανοi πού rισαν παρόντες έπflραν το σωμα της καί 
έθαψαν. 'Άγγελος δέ Κυρίου παρέλαe5ε τrιν άγίαν ψυχήν της καi την 
ωδήγησε μπροστa είς τον θρόνον τοu Έπουρανίου θεοG δπου οί Μάρ· 
τυρες καl οί "Α γιοι της άμώμου ήμων πίστεως άκαταπαύστως δοξολο
γοUν το πανάγιdν, ύπερ6μνητον καl ύπερδεδοξασμένον ονομά του. 

, Αγαπητοί μου Χριστιανοί, 

Αuτός είναι μέ ολίγα λόγια δ C5ίος καl ή πολιτεία τi)ς Άγίας 
έ\Λδόξου Μεγαλομάρτuρος Μαρίνης, της δποίας την μνήμην 1Ί Άyία 
1)μων 'Εκκλησία πανηγυρίζει σήμερον. 

Καl ήικϊς οί σημερινοi Χριστιανοl πρέπει νa μιμηιθωμ<.:ν την Ά
γίαν Μαρίναν καθως καl έκείνη έμιμήθη τον Χριστόν. Καl μίμησις της 
Άyίας είναι σήμερον ή προσήλωσις είς ηΊν χριστιανικην ίδεολοyίαν 
καl ή έρyασία ύπέρ αότης. 'Έκαστος aς έργασθfι aπό της θέσεώς του. 

Ύπάρχοuν δυστuχως aνθρωποι d:κόμη καl σήμερον οί δποϊοι 
εύρίσκονται μακρav τοu Χριστοί) καl της 'Εκκλησίας. ΔΕ.ν γνωρίζουν 
τον Χριστόν. Είναι κατ' ονομα μόνον Χριστιανοί. Είναι τυπικό: Χρl
στιανοί. Ήμεϊς ο{ πιστοl Χριστιανοl iΞχομεν καθηκον καl ύποχρέωσιν 
vό: τούς δ~δάξωμεν, νό: τοuς φέρωμεν κοvτα είς τον Χριστόν. Na σώσω
μεν δσον το δυνατόν περισσοτέρας ψuχάς. "Ας έργασ.Θωμεν λοιπόν, 
c~ς καl προηγουμένως Ο:νέψ:::ρα, ίΞκαmος άπο τfjς θέσεώς του. 

Auτa γενικό: δι' δλοuς. 

Αί γυναϊκες δlμως i:'χouv tδιαιτέρας ύπο_χρεώσεις νό: καταρτι 
σΟοuν χpιστιανικa μιμούμεναι το παρά!δειγμα της Άγίας Μαρίνης και 
νό: έργασθοuν χριστιανικά. 

Δυστυχως ύπάρχουν σήιμερον κόραι αί δπαίαι ύπακούουv οχι εtς 
χριστιανικό: aλλa είς ξένα καl Ο:λλότρια κηρύγματα. Άκσλουθοuν τον 
μοντεpνισμόν, και τον δηιθεν σύyχρο'νΌν μοντέρνον τρόπον του ζfjν. >Α
πέe5αλαν την έvτροπήν, την σοGαρότητα καl την σεμνότητα. Άλλ' οταν 
ή κόρη χάσrι τό: χαρίσματα αuτό: είναι γνωστό: πλέον τa χάλια της κα( 
το κατάντημά της. Αί Χριστιαναl ~Ελληνίδες παρθένοι δi::ν εχουν καμ
μίαν (χνάyκην ξένων κηρuyμάτων. Πρότι.;πον δι' αότaς 0:ς εΊναι ή Πα
'vαy[α Θεοτόκος καl αί ayιαι yυναϊκες της 'Εκκλησίας μας. 

Ή γυναϊκα ε1vαι προ παντος καl κυρίως ή οίκοδέσποινα, ή <5α
σίλισσα τοG σπιτιοG, της οίκογενείας καi. της κοινωνίας. Είναι ή καλiι 
καί Ο:φωσιωμένη σύζυγος. ΕΙναι ή στοργικη μητέρα ή όποία Θa γεvvr)
σn καi. θό: d:ναστήσ'[l τέκνα διό: την κοινωνίαν, διa την 'Εκκλησίαν, διό: 
τη•v Πατρ~δα. Είναι ή κοινωνικη έργάτις ή όποία πσλλό: δύναται va 
προσφέρn διό: τη,ν Ο:νακο6φισιν καί καλι.;τέρευσιν καl κατό: Χριστόν 
πρόοδ·ον της κοινωνίας. 'Έτσι την θέλει καl έκεϊ την ΞταξεΎ δ Χριστός 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 71 

και fι 'Εκκλησία. ΚάtΡε περέκλισις έκ τflς χριστιανικflς yραμμfjς ψέρει 
:::ίς τ;)ν καταστροψην και τον ολεθρσν. 

"Αγαπητοί μου Χρισηαvοί, 

'Iδιαιτέρως δι' ήμiΧς τσuς Ο:yωνιζομέ'vσuς "Ελληνας Ku11pίouς 
ή Μεyαλσμάρτuς Μαρίνα ό:m:οτελεϊ: !Ξξοχον 1ταράδειyμα. Αύτη !Ξ:<3αλε 
μέσα είς την ψυχήν της την χριστιανικην ίδεολσyίαν, την 1τίστιν είς τον 
Χρισιον και δέν έδίστααε νa την δμολοyήση ένώπιον aρχων καl έξου· 
σιων. Και τίποτε δΕν ήtδυνήθη νa η)ν δελεάστι και Ya η)ν crnοσΉάστι έξ 
ο:ύτfjς. 

'Έτσι καl ήμεϊ:ς σήμερον ΙΞχσμεν μέσα είς η)ν ψuχην και την καρ
δίαν μας τΟ:: liδαvικa της έλευθερίας καl τον 1τόθον της Ένώσεως. Ά
yωνιζόμc:θα δι' ενα ύψηλόν, ίερον καl ώραϊ:ον σκοπόν, διό: την έλεuθε
ρίαν. Παρ61δc:ιy1μα τρανον δι' ήιμcχς aς εΙναι ή Άyία Μεyαλομάρτυς 
Μαρί'ιια, οί Μάρτυρες της 1τίστεως μας, aλλa καl οί flρωες της πατρί
δος μας, οί &ποϊ:οι κυρίως 'ηισαν πιστοl καl άφωσιωμένοι Χριστιανοί. 

'Έτσι δθν ΘΟ:: ύ:-π:οκύ'ψc..ψεν Ήρό οuδενος έ.μΉοιδίοu. Ώς έδ11λωσε 
καl δ ·ΕΘνάρχης μας 'ΑρχεΉίσκο1"τ'ος Μακάριος, προσφάτως έν 'Αθή
ναις ειύρισκόμενος, «δΉωσ:δήΉοτε δέν θa κοψιφθ&μεν, δ!Ξν θό: ύτωκύψω
μεν, δέν θa ι'mοστείλωιμεν την Ένωτικην σημαίαν τοΟ ayωνος μας. 
Άμετάθιετοv τέρμα άσcpαλως θa ετvαι ή νίκη καl ή 'Ένωσις». 

Με ολας μας λοιΉόν τaς δυνάμεις aς ayωνισθώμε.ν. Διa τοv ά
yωνα αύτον aξίζει κάθ::: θυσία! 




