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Αγίας Μαρίνης της Μεγαλομάρτυρος 

Ζούμε στnν εποχn τnc; λnθnc;. Στnν εποχn 

του ενεδρεύοντοc; θανάτου και τnc; καθολι

κnc; Φθοράc;. Έτσι είναι που παγιδευμένοι 
στπ λnθπ έχουμε προ πολλού περιπέσει. 

ωc; μωροί κι ανόπτοι και νnπιοι. στn διεργα

σία του κακού. 

Στn μέθn τnc; υπεροψίας και τnc; πλεονε

ξίας. Έτσι είναι που επιλnσμονεc; αφnσαμε 
οπίσω μac; τn γn που μac; εξέθρεψε. Λnσμο

νnσαμε το αίμα και τn σφαγn και όσα θλι

βερά και επώδυνα και σπαρακτικά ζnσαμε. 
Κι όταν επιτέλους άνοιξε μία ρωγμn στο τεί
χος τnc; κατοχnc; και του ευτελισμού και του 

α~χουc;. ενεοί και έκπλnκτοι συναντnσαμε 
τn λεnλασία και τn βεβnλωσπ και τnν από

λυτπ καταστροφn. Τώρα απομένουν μόνο 

σπαράγματα. Σ' έναν τόπο που δεν είναι πια 
ο τόποc; μac; που αφnσαμε. Με τιc; σπμαίεc; 

ν· ανεμίζουν και το αλλόφρον πλnθοc; που 
κατοικεί τα σπίτια μac;. Όσα απέμειναν. Για
τί οι περισσότεροι συναντnσαμε μόνο το 

απόλυτο κενό. Τπν απόλυτn ερπμιά. Τnν 

απόλυτπ σιωπn.Με τα κατεδαφισμένα και 

ισοπεδωμένα και άφαντα σπίτια μac;. Έτσι 
είναι που επιστρέφω σnμερα στον ιερό ναό 
τπc; Αγίαc; Μαρίνπc; Κυθρέαc;, τπc; μεγαλο

μάρτυροc;. Με τα aπαστράπτοντα ιερά. Με 

τιc; εικόνες που λαμπροφορούσαν. Σκύβω 
και προσκυνώ το εικόνισμα τnc; Αγίαc; Μαρί

νnc;. Μαζί με όλουc; τουc; κεκοιμnμένουc; και 

απολειΦθένταc; αδελΦούc; μac;. Σκύβω και 
προσκυνώ τα λείψανα των αθώων που 

χάθnκαν το θέροc; του '74. Σκύβω και προ
σκυνώ και aσπάζομαι ταπεινά τουc; γέρο

ντες που έφυγαν προ πολλού συντετριμμέ

νοι. μέσα στn λnθπ και τnν εγκατάλειψn 

τnc; εξορίαc; και του ξεριζωμού και του 

κατατρεγμού. Μαζί με όλουc; που είδαμε τα 

σπαράγματα και τα ερείπια και το χαλασμό. 

Μνnμn τnc; Αγίαc; Μαρίνnc; τπc; μεγαλομάρ

τυροc;. Γυρίζω, έτσι. σε παλιά πμερολόγια. 

Σε παλιέc; φυλλάδες. Που όριζαν τιc; ανά 

τnν Κύπρο πανnγύρειc;. Τότε που μεγαλό

πρεπn nταν n πανnγυριc; και n σύναξn των 
πιστών στουc; ανnφορικούc; δρόμους τnc; 

Κυθρέαc;. Στον εορτάζοντα ναό τnc; Αγίαc; 

Μαρίνnc; Κυθρέαc;. 

Επιστρέφω στο μικρό ναό με τιc; εξαίρετες 

μεταβυζαντινές τοιχογραφίες. Με το ταπει

νό κι όμωc; λαμπρό σκnνικό του εκκλnσια
σμού των πιστών. Με τα εξαπτέρυγα. Με τιc; 
υμνωδίες. Με τιc; ψαλμωδίες. Όχι αυτέc; των 

οδοφραγμάτων. Τιc; άλλεc; που ανεδύοντο 
από τα βάθn τnc; γnc;.Eιc; οσμnν ευωδίαc; 

πνευματικnc;. Ειc; δόξαν Θεού. Ειc; αιώνιον 
έπαινον και λατρείαν και τιμnν τnc; μεγαλο
μάρτυροc; αγίαc;. που υπερασπίσθnκε και 

ομολόγπσε Χριστόν Εσταυρωμένον. για να 

δεχθεί τον στέφανον του μαρτυρίου και τnc; 
αγιότnταc;. Έτσι περιδεείς και συντετριμμέ

νοι οφείλουμε επιτέλους να ομολογnσουμε 
και να ζnτnσουμε τnν συγγνώμπν του Κυρί

ου μac;, γιατί παραδομένοι στα πάθn λndμο

νnσαμε το χρέοc; μac; και τnν ευθύνπ μac; 

έναντι των αγίων και των μαρτύρων τπc; γnc; 

μac;. Παγιδευτnκαμε στο μίσοc;. αγνοούντεc; 

πωc; απέναντί μac; είχαμε τουc; εν Χριστώ 
αδελφού(; μac;. Αφεθnκαμε στα του κόσμου 
τούτου. λnσμονούντεc; το επέκεινα. Γιατί n 
καταστροφn τπc; Κύπρου είναι και παραμέ
νει πρόβλnμα εξόχωc; πνευματικό. Απαιτεί 

πρωτίστως μεταμέλεια και μεταστροφn και 

συγγνώμn. Μόνο έτσι θα δυνπθούμε να 

προσκυνnσουμε τα ιερά μαc;. Να σκύψουμε 

και πάλι ταπεινά μπροστά στnν εικόνα τπc; 

μεγαλομάρτυροc; Αγίαc; Μαρίνnc; στnν κατε

χόμενn Κυθρέα. Μόνο έτσι θα διανοιγεί και 

πάλι n οδόc; τnc; ζωnc; και τnc; σωτπρίαc; και 
τπc; παραμυθίαc; για όλουc; τουc; πεφορτι

σμένουc; και δεδιωγμένουc; και κυνnγnμέ

νουc; και κοπιώντεc; του κόσμου τnc; ιστο

ρίας. Για τον σπαραγμένο ελλnνισμό τπc; 

Κύπρου. 
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