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Η Αγία Μαρίνα στη λαογραφία
Η

Αγία

Μαρίνα

γεννήθηκε

Του Χριστάκη ΣαΒΒίδη
Χρονογράφου

στην

Αντιόχεια της Πισιδίας επί εποχής του αυ
τοκράτορα Κλαύδιου Β· περί το

270

μ.Χ.

Λίγες μέρες μετά τη γέννηση της η Αγία
Μαρίνα ατύχησε με το θάνατο της μητέ
ρας της. Τότε ο πατέρας της την ανέθεσε
σε χριqτιανή γυναίκα για να την αναθρέ
ψει. Έτσι η Μαρίνα διδάχθηκε το Χριστό και
όταν έγινε

15 χρόνων απεκάλυψε στον πα

στιανοί από ειδωλολάτρες, διέταξε την
aποκεφάλιση της και έτσι η Αγία Μαρίνα
πήρε «τον αδαμάντινον της δόξης στέφα
νον» ήτοι το άφθαρτο στεφάνι της αιωνία ς
δόξας.

τέρα της ότι ήταν πια χριστιανή. Τούτο

«Το του Κυρίου Ιησού Χριστού επικα

εξόργισε τον πατέρα της, που πίστευε στα

λούμαι όνομα» είναι τα λόγια της Αγίας

είδωλα και την διέγραψε από παιδί του.

Μαρίνας, της οποίας τη μνήμη η εκκλησία

Γρήγορα

μας εορτάζει την 17ην Ιουλίου.

δόθηκαν

πληροφορίες

στον

έπαρχο ειδωλολάτρη Ολύμβιο ότι η Μαρί
να ήταν χριστιανή και διέταξε τη σύλληψη
της.

Η Αγία Μαρίνα στην κυπριακή λαο
γραφία θεωρείται η προστάτιδα των βρε
φών (νηπίων_ τα βοηθεί να κοιμούνται και

Ο έπαρχος κατ' αρχάς δοκίμασε με διάφο

έτσι όλες οι μητέρες επικαλούνται την

ρους τρόπους να μεταπείσει τη Μαρίνα να

Αγία Μαρίνα να αποκοιμήσει τα μωρά τους,

απαρνηθεί το Χριστό. Η Μαρίνα όμως σε

ενώ αυτά ευρίσκονται είτε στην αγκαλιά

κάθε προσπάθεια του απαντούσε θαρρα

των είτε μέσα στην κούνια με τραγούδια,

λέα «Είμαι Χριστιανή".

Τότε ο έπαρχος

διέταξε να ξαπλιiJσοuν καταγής την Αγία
Μαρίνα και να τη ξεσχίσουν με ραβδιά
μέχρι σημείου που η γη έγινε κατακόκκινη
από το αίμα που έρρεεν από το σώμα της.
Ενώ δε αιμορραγούσε την κρέμασαν για
αρκετόν χρόνον και μετά τη φυλάκισαν.
Ύστερα από τα τόσα βασανιστήρια ο έπαρ
χος διαπίστωσε ότι η Αγία Μαρίνα παρέμει

νε πιστή στο Χριστό. Διέταξε τους στρα
τιώτες του και την έκαψαν με αναμένες
λαμπάδες.
Τότε άγγελος Κυρίου με θαύμα επούλωσε
τις πληγές της Αγίας Μαρίνας, οι δε παρι

στάμενοι όταν είδαν το θαύμα τούτο έγι
ναν χριστιανοί. Όταν ο έπαρχος έμαθε το
γεγονός και φοβούμενος ότι η Αγία Μαρί
να γίνεται αφορμή πολλοί να γίνονται χρι-

ύττως σιίJζονται μέχρι σήμερα σε διάφορα
διαμερίσματα της Κύπρου.
«Αγιά Μαρίνα τζιαι τζυρά που μαρανί
σκεις τα μωρά, επαρ' το πέρα γύριστο τζιαι
πάλε στράφου, φέρμου το να το βυζάσει η
μάνα του να τοαναγυώσει ο τζύρηςτου».

Σε άλλο διαμέρισμα.
«Τζοιμήσου που να σε χαρώ τζι' η

μάνα σου εν είν' εδώ, επήεν εις τον ποτα
μόν, να φέρει δάφνες τζιαι νερόν, να πλύν
νει τα ρουχούδκια του, τζιαι τα πουκαμι

σούδκια του.
Τζοιμήσου χαδεμένο μου τζιαι του
λουτρού λουμένο μου.

Τζοιμήσου

τζιαι παράντζειλα στην

Πόλιν τα προιτζιά σου, στη Βενεδκιάν τα

