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Η Εκκληςία τησ Αγίασ Μαρκέλλασ 



              Η Αγία Μαρκέλλα  



Η ιςτορία τησ Αγίασ Μαρκέλλασ 
 H Αγία Μανθέιια έδεζε θαη ήθμαζε πενί ημ 1500 μ.Χ. 

  Ο παηέναξ ηεξ ήηακ εηδςιμιάηνεξ θαη ε πνηζηηακή 
μεηένα ηεξ απεβίςζε ζε κεανά ειηθία.  

 Η Μανθέιια δηαθνίζεθε από κςνίξ γηα ηε βαζηά ηεξ 
πίζηε θαη αγάπε ζημκ Χνηζηό, ηεκ θαιμζύκε θαη 
αγκόηεηά ηεξ, ηε ζεμκόηεηα θαη ηεκ εογέκεηα ηεξ 
ροπήξ ηεξ.  

 Πνμηθηζμέκε με ζεσθή ζμθία θαη αμέηνεηα ροπηθά 
πανίζμαηα επηθμηκςκμύζε αδηάθμπα με ημκ Θεό.  

 Αοηόκ ημκ «επίγεημ άγγειμ» θζόκεζε μ εςζθόνμξ θαη 
ζέιεζε κα ηεκ πμιεμήζεη με θάζε μέζμ. 
 

 

 

 



        Ένα από τα θαύματα τησ     
 Ο πανάθνςκ παηέναξ ηεξ ηεκ ακαθάιορε. Έβαιε 
θςηηά ζηε ποθκή βάημ πμο θνοβόηακ θαη ζηε 
ζοκέπεηα ηε θαηαδίςλε θαη με ημ βέιμξ ημο ηε 
πιήγςζε. Γθείκε πνμζεοπήζεθε θαη παναθάιεζε κα 
ζπηζζεί ε πέηνα πμο παημύζε γηα κα ηε ζώζεη. 

 Η γε άκμηλε θαη ηεκ θαηάπηε έςξ ημ ζηήζμξ. 

 Ο ζθιενόξ παηέναξ ηεξ ηεκ πνόθηαζε θαη ηεξ 
απέθμρε ημοξ μαζημύξ θαη ύζηενα ημ θεθάιη, ημ μπμίμ 
θαη ένηλε ζηε ζάιαζζα. 

 



 

 

 

 

 

 

               Πωσ ανατράφηκε 

Η Αγία Μαρκέλλα είκαη Αγία ηεξ Ονζόδμλεξ εθθιεζίαξ. 

 Γεκκήζεθε θαη έδεζε θαηά ηε δηάνθεηα ημο 14μο αηώκα ζηε 
Βμιηζζό ηεξ Χίμο. Ακαηνάθεθε ςξ Χνηζηηακή από ηε μεηένα 
ηεξ, πανόιμ πμο μ παηέναξ ηεξ ήηακ εηδςιμιάηνεξ. Σε κεανή 
ειηθία, ε μεηένα ηεξ πέζακε θαη ε Μανθέιια ζοκέπηζε κα 
μειεηά ηεκ Καηκή Δηαζήθε θαη κα πνμζεύπεηαη ζημκ Θεό. 
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Το μοναςτήρι τησ εςωτερικά 



 Η μονή τησ 
•Ο ναόσ είναι χτιςμένοσ ςε 
κόλπο ανάμεςα ςε 
τεράςτια αιωνόβια 
πλατάνια.  

•Σε κοντινή απόςταςη από 
το ναό βρίςκεται ο τόποσ 
μαρτυρίου τησ αγίασ, όπου 
μέςα από τα βράχια 
αναβλύζει αγίαςμα.  

•Στον περίβολο του ναού 
υπάρχουν παλιά κελιά, που 
ςήμερα χρηςιμοποιούνται 
ωσ ξενώνεσ και 
προςφέρουν δωρεάν 

κατάλυμα ςτουσ 
προςκυνητέσ.  



                          ΤΕΛΟΣ 
                     Αυτή ήταν η παρουςίαςή μασ  

                     Ελπίζουμε να ςασ άρεςε !!! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


