
Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα

Καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Ζαγκλιβέρι τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀνατράφηκε ἀπὸ 
γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὁ πατέρας της ὅμως, σκότωσε ἕναν Τοῦρκο, μετὰ ἀπὸ 
φιλονικία μαζί του. Γιὰ ν’ ἀποφύγει τὴν τιμωρία τοῦ θανάτου, δέχτηκε τὸν 
μουσουλμανισμό. Ἀλλὰ ἡ μητέρα της ἔμεινε σταθερὴ στὸν Χριστὸ καὶ κάθε 
μέρα δίδασκε στὴν Ἀκυλίνα τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν πίστη.
Παρὰ τὶς ἐπίμονες προσπάθειες τοῦ πατέρα της καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν Τούρκων, 
ἡ Ἀκυλίνα δὲν ἀρνήθηκε τὸν Χριστό. Ὅταν τὴν ὁδηγοῦσαν στὸ μαρτύριο τὴν 
ἀκολουθοῦσε  καὶ  ἡ  μητέρα  της,  ποὺ  τὴν  παρότρυνε  σ’  αὐτό.
Ἡ  Ἀκυλίνα  ἤλεγχε  μὲ  θάρρος  τοὺς  Τούρκους  καὶ  τὴν  θρησκεία  τους,  μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ πεθάνει  μαρτυρικά,  μετὰ ἀπὸ πολυήμερο ραβδισμό,  στὶς 27 
Σεπτεμβρίου 1764.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀκυλίναν τὴν θείαν ἀνευφημήσωμεν, οἷα θεόφρονα κόρην καὶ Ἀθληφόρον 
Χριστοῦ· τῇ ἀγάπῃ γὰρ αὐτοῦ πίστει ἠνδρίσατο, καὶ καθεῖλε τὸν ἐχθρόν, δι’ 
ἀγώνων ἱερῶν, καὶ δόξης τυχοῦσα θείας, Χριστῷ τῷ Λόγῳ πρεσβεύει, 
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ἀπαλῷ ἐν σώματι, τὸν πολυμήχανον ὄφιν, τῇ λαμπρᾷ ἀθλήσει σου, 
καταβαλοῦσα παρθένε, ἔδραμες, λαμπαδηφόρος τῷ σῷ Νυμφίῳ· ἔστεψαι, τῆς 
ἀφθαρσίας τῇ εὐπρεπείᾳ, καὶ πρεσβεύεις Ἀκυλίνα, ὑπὲρ τῶν πίστει 
ἀνευφημούντων σε.

Μεγαλυνάριον.

Πατρὸς παριδοῦσα τὸ ἀσεβές, τῆς μητρὸς τοὺς λόγους, ἐγεώργησας 
μυστικῶς· σὺ γὰρ Ἀκυλίνα, ἀθλήσασα νομίμως, τῶν ἀνομούντων ᾔσχυνας τὰ 
βουλεύματα.

 γιος ΓόρδιοςὉἍ
Ὁ Μάρτυς Γόρδιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας καὶ ἔζησε 
στὴν ἐποχὴ τοῦ βασιλέως Λικινίου (307-323 μ.Χ.). Ἦταν ἀξιωματοῦχος τῆς 
αὐτοκρατορικὴς αὐλῆς.



Ὁ Γόρδιος, ἐπειδὴ δὲν ἀνεχόταν νὰ ἀκούει τὶς δυσσεβεῖς διδασκαλίες καὶ τὶς 
ὕβρεις κατὰ τοῦ Κυρίου, ἔφυγε καὶ πῆγε στὰ ὄρει καὶ ἐκατοικούσε μαζί μὲ τὰ 

θηρία. Ἐκεῖ στὸν ἔρημο τόπο 
ἀναθερμάνθηκε ὁ πόθος του γιὰ τὸν 
Χριστὸ καὶ πῆρε θάρρος νὰ κτυπήσει 
τὴν πλάνη τῆς εἰδωλολατρείας. Ἔτσι 
κατέβηκε ἀπὸ τὴν ἔρημο στὴν πόλη 
καὶ ζητοῦσε νὰ συναντήσει τὴν 
προστάτη τῆς πλάνης. Εἰσῆλθε 
λοιπὸν στὸ θέατρο καὶ μὲ ὅλη τὴν 
δύναμη τῆς φωνῆς του εἶπε λόγους 
ὑμνηστικοὺς γιὰ τὸν Χριστό. Μὲ τὴν 
ἡρωϊκὴ αὐτὴ μαρτυρία του ὁ Γόρδιος 
ἔστρεψε τὴν προσοχὴ τοῦ πλήθους 
πρὸς τὸν ἑαυτό του. Ἡ παρρησία του 
ὅμως αὐτὴ ἐξέπληξε καὶ ἐξόργισε τὸν 
εἰδωλολάτρη ἄρχοντα· γι’ αὐτὸ καὶ 
διέταξε νὰ τὸν θανατώσουν.
Ὁ Ἅγιος Γόρδιος ἐδέχθηκε 
χαρούμενος τὸν διὰ ξίφους 
μαρτυρικὸν θάνατο καὶ εἰσῆλθε στὴν 
χαρὰ τοῦ Κυρίου του.

Ἀπολυτίκιο. Ἠχὸς δ’. Ταχὺ 
προκατάλαβε. 
Τῷ ζήλῳ τῆς πίστεως, πυρποληθεὶς 

τὴν ψυχήν, αὐτόκλητος ὥρμησας, ἐν τῷ σταδίῳ σοφέ, καὶ χαίρων ἠγώνισαι· 
ὅθεν τοῖς ἐξ αὐχένος, ὀχετοῖς τῶν αἱμάτων, ἔσβεσας Ἀθλοφόρε, τῆς κακίας 
τὴν φλόγα· διό σε ὁ Ζωοδότης, Γόρδιε ἐδόξασε. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.
Οἱ σοὶ ἱδρῶτες ἔνδοξε, τὴν πᾶσαν γῆν κατήρδευσαν, καὶ τοῖς τιμίοις σου 
αἵμασι Γόρδιε, τὸν κόσμον ἅπαντα εὔφρανας· ταῖς εὐχαῖς σου θεόφρον, σῶσον 
πάντας τοὺς πίστει σε ἀναμέλποντας, καὶ τιμῶντας ἀξίως, πανεύφημε ὡς 
πολύαθλον.

Μεγαλυνάριον
Ἔλιπες στρατείαν τὴν ὑλικήν, καὶ τῇ οὐρανίῳ, πανοπλίᾳ ὀχυρωθεὶς, τὰς 
ἀντικειμένας, καθεῖλες παρατάξεις, ὡς τοῦ Χριστοῦ ὁπλίτης, ἔνδοξε Γόρδιε.

Ημ. Εορτής: 3 Ιανουαρίου 
+++

"Προσευχή, παιδιά μου, καί νηστεία αὐτά ὠφελοῦν τήν ψυχή τοῦ 
ἀνθρώπου"                                                           (Γέροντας ᾿Ιάκωβος)
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