
  

 

 

 



  



 Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βολισσό 
της Χίου. 

 Η μητέρα της ήταν χριστιανή και φρόντισε 
να εμφυτεύσει στην καρδιά της την αγάπη 
της για τον Θεό , κάνοντάς την χριστιανή. 

  Ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης (και 
δεν συχώρεσε ποτέ την κόρη του για το 
ότι ήταν χριστιανή, για αυτό συχνά και την 
βασάνιζε)  

 



Η μητέρα της πέθανε όταν ήταν 
ακόμα μικρή, παρόλα αυτά η 
Μαρκέλλα δεν σταμάτησε να 
προσεύχεται και να πιστεύει στον 
θεό. 

Συμμετείχε στην ζωή της εκκλησίας 
και στα μυστήριά της, νήστευε και 
αγρυπνούσε   



    Στην ηλικία των 18 η Μαρκέλλα είχε 

γίνει μια πολύ όμορφη, έξυπνη και 

σεμνή κοπέλα. Σε εκείνη την ηλικία 

ασπάστηκε και τον χριστιανισμό, κάτι 

που εξόργισε τον πατέρα της, ο οποίος 

είχε προσπαθήσει αρκετές φορές να 

την μεταπείσει, άλλοτε με καλό τρόπο 

και άλλοτε με απειλές.   



    Η συμπεριφορά αυτή του πατέρα της την 
ανάγκασε να εγκαταλείψει το πατρικό της 
σπίτι και να ψάξει για καταφύγιο στο 
βουνό. Εκεί κρύφτηκε σε ένα βάτο. Όμως 
ο πατέρας της την βρήκε, μετά από την 
υπόδειξη ενός βοσκού. Για να την 
αναγκάσει να βγει από το βάτο, του έβαλε 
φωτιά. Η Αγία έτρεξε προς την θάλασσα 
προσπαθώντας να σωθεί. 



Ο ανελέητος πατέρας 

   Για να μην προλάβει να γλυτώσει η 

Μαρκέλλα, ο πατέρας της την 

σημάδεψε με το τόξο του και τη 

πλήγωσε. Το αίμα της Μαρκέλλας 

κύλησε πάνω στα βράχια. Λίγο πριν 

πεθάνει, άρχισε να προσεύχεται στον 

Θεό, για να την σώσει.  



 Τότε η πέτρα, πάνω στην οποία 

στεκόταν, άνοιξε και την έκρυψε. 

Όταν ο πατέρας της έφτασε στο 

μέρος, όπου η Αγία βρισκόταν, 

φαινόταν μόνο το κεφάλι της.  



  Αυτό όμως δεν σταμάτησε 

τον  ανελέητο πατέρα της, ο 

οποίος της έκοψε το κεφάλι 

και μετά το πέταξε στην 

θάλασσα.  



 Παρόλα αυτά η θάλασσα 

δεν θέλησε να σβήσει τα 

σημάδια από αυτό το 

πατρικό έγκλημα. 



 Το σημείο που έπεσε το κεφάλι 

της αδικοχαμένης αθώας νέας 

ονομάστηκε  « ο όρμος της Αγίας 

Μαρκέλλας». Κάθε χρόνο στις 22 

Ιουλίου, τα νερά αυτά γίνονται 

ιαματικά.  





 Εκεί είναι χτισμένος και ο ναός 

της Αγίας Μαρκέλλας, στην 

περιοχή της Κώμης, 45 

χιλιόμετρα από την πόλη. Ένας 

από τους σημαντικότερους ναούς 

του Αιγαίου Πελάγους. 





 Οι κάτοικοι της Χίου τιμούν ξεχωριστά 

την Αγία Μαρκέλλα και θεωρούν την 

εικόνα της θαυματουργή. Λέγεται 

μάλιστα ότι όταν ο παπάς διαβάζει την 

παράκληση το νερό της θάλασσας 

βράζει και σταματάει μόλις τελειώσει η 

παράκληση. 





 Εδώ και πολλά χρόνια ξεκινούν από το 

προηγούμενο βράδυ της εορτής Της και 

πηγαίνουν περπατώντας έως την 

εκκλησία της Αγίας, 48 χιλιόμετρα από 

την πόλη της Χίου, δείχνοντας έτσι την 

πίστη τους και ζητώντας την βοήθειά 

της. Πάνω από 6.000 προσκυνητές και 

όλοι οι Χιώτες έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν την γιορτή που 

διοργανώνεται για χάρη Της . 







 Κείμενο και εικόνες από το διαδίκτυο 



 Θέμα : ο Άγιός μου 

 Μαρκέλλα Αικατερίνη Τσετσέκου 

 Τμήμα Γ5  
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