
ΑΓΊΑ ΜΑΡΚΈΛΛΑ 
ΟΓΤΔΑ ΣΔΛΔΠΗ 

ΑΡΓΤΡΏ ΣΙΥΛΉ 



ΙΣΟΡΙΑ 

Η Αγία Μαξθέιια είλαη ε Αγία ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο 

Η Αγία Μαξθέιια γελλήζεθε θαη έδεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηώλα 

ζηε Βνιηζζό ηεο Υίνπ  

Δθείλε θαη ε κεηέξα ηεο ήηαλ ρξηζηηαλέο ελώ ν παηέξαο ήηαλ 

εηδσινιάηξεο 

 

 



Η ΓΙΟΡΣΉ ΣΗο ΑΓΊΑο ΜΑΡΚΈΛΛΑο  

• Η εηθόλα ηεο ζεσξείηαη ζαπκαηνπξγή. Η κλήκε ηεο ενξηάδεηαη ζηηο 22 Ινπιίνπ, 

νπόηε γίλεηαη κεγάιν παλεγύξη ζην Ιεξό Πξνζθύλεκα Αγίαο Μαξθέιιαο Υίνπ. 



Η ΔΚΚΛΗΙΆ ΣΙο ΑΓΊΑο ΜΑΡΚΈΛΛΑο 



Ο ΘΆΝΑΣο ΣΗο ΑΓΊΑο ΜΑΡΚΈΛΛΑο  

• ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ζηα 18α γελέζιηά ηεο ν παηέξαο ηεο πξνζπάζεζε λα ηελ 

αλαγθάζεη κε ζθιεξό ηξόπν θαη κε απεηιέο λα γίλεη εηδσινιάηξηζζα. Φνβηζκέλε, δηέθπγε 

ζηα θνληηλά βνπλά θαη θξύθζεθε ζε έλαλ ζάκλν. Ο παηέξαο ηεο ηελ βξήθε κε ηε βνήζεηα 

ελόο βνζθνύ θαη έβαιε θσηηά ζηνλ ζάκλν γηα λα ηελ αλαγθάζεη λα παξνπζηαζηεί. 

• Η Μαξθέιια έηξεμε ζηε ζάιαζζα γηα λα ζσζεί, αιιά ν παηέξαο ηεο ηε ζηόρεπζε κε ην 

ηόμν ηνπ θαη κε έλα βέινο ηελ πιήγσζε. Σν αίκα ηεο έβαςε ηνπο βξάρνπο. ηαλ 

ηξαπκαηίζηεθε, πξνζεπρήζεθε ζηνλ Ιεζνύ Υξηζηό λα ηελ θξύςεη. Έλαο βξάρνο άλνημε θαη 

έθξπςε ην ζώκα ηεο κέζα, αιιά όρη ην θεθάιη ηεο. Ο παηέξαο ηεο ηελ απνθεθάιηζε θαη 

έξημε ην θεθάιη ζηε ζάιαζζα, ην νπνίν βγήθε ζηελ παξαιία ηεο Κώκεο. Ο βξάρνο απηόο 

αλαβιύδεη αγίαζκα. 



Η ΘΈΗ ΣΗο ΜΟΝΉο 

• Σν Ιεξό Πξνζθύλεκα απέρεη 6 ρηιηόκεηξα από ηε Βνιηζζό θαη 45 από ηελ 

πόιε ηεο Υίνπ. Βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν, όπνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε 

καξηύξεζε ε Αγία Μαξθέιια, πεξί ην 1500 κ.Υ. 

• Ο λαόο είλαη ρηηζκέλνο ζε θόιπν αλάκεζα ζε ηεξάζηηα αησλόβηα πιαηάληα. 

ε θνληηλή απόζηαζε από ην λαό βξίζθεηαη ν ηόπνο καξηπξίνπ ηεο αγίαο, 

όπνπ κέζα από ηα βξάρηα αλαβιύδεη αγίαζκα. ηνλ πεξίβνιν ηνπ λανύ 

ππάξρνπλ παιηά θειηά, πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη σο μελώλεο θαη 

πξνζθέξνπλ δσξεάλ θαηάιπκα ζηνπο πξνζθπλεηέο. 



ΙΔΡΆ ΠΑΝΉΓΤΡΉο 

• Σν παλεγύξη ηνπ Πξνζθπλήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν ζηηο 22 

Ινπιίνπ. 

• Σν παλεγύξη απηό είλαη ην κεγαιύηεξν παγρηαθό παλεγύξη. Απνηειεί πόιν 

έιμεο γηα κεγάιν πιήζνο πξνζθπλεηώλ πνπ ζπξξένπλ από δηάθνξα κέξε 

ηεο ρώξαο γηα λα ηηκήζνπλ ηε κλήκε ηεο αγίαο. 

• ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηελ εκέξα εθείλε ε ζάιαζζα, πνπ βξίζθεηαη 

πιεζίνλ ηνπ πξνζθπλήκαηνο παίξλεη έλα ζθνύξν, ζρεδόλ θόθθηλν ρξώκα, 

όπσο ην αίκα ηεο Αγίαο, πνπ ρύζεθε ζηα λεξά απηά. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

γηνξηήο, νη πξνζθπλεηέο δώλνπλ ην λαό κε θεξέληεο θισζηέο. 



ΣΟ ΚΚΚΙΝΟ ΝΔΡ ΚΑΙ Η ΟΡΦΑΝΉ  
ΜΑΡΚΈΛΛΑ 

• Δθεί παξαηεξνύκε ην θόθθηλν ρξώκα ζηηο πέηξεο ηηο παξαιίαο, πνύ είλαη 

ζπκβνιηζκόο ηνπ αίκαηνο ηεο Αγίαο, θαζώο επίζεο  θαη ηνλ ζαπκαηνπξγό 

αλαβξαζκό ηνπ Αγηάζκαηνο, ζπλήζσο θαηά ηελ ώξα πνπ ςάιιεηαη  ε Ιεξά 

Παξάθιεζή ηεο. 

 

 

• Η Αγία Μαξθέιια από ηελ Υίν, νξθάλεςε ζε κηθξή ειηθία από κεηέξα.  



ΣΔΛΟ  



ΓΙΑΣΙ ΓΙΑΛΔΞΑΜΔ ΣΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΔΛΛΑ 

• Σελ δηαιέμακε επεηδή είλαη κία κεγάιε γηνξηή ηνπ θαινθαηξηνύ 


