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Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη
(25 Νοεμβρίου)

Στά ἴχνη 
τῶν Ἁγίων

ΜΑΘΗΜΑ 10ο

Τί θέλετε νά γίνετε ὅταν μεγαλώσετε; Πολλές φορές θά σᾶς ἔκα-
ναν, παιδιά, αὐτή τήν ἐρώτηση. Στ᾿ ἀλήθεια, πῶς ὀνειρεύεστε τή
ζωή σας; Τί θεωρεῖτε σπουδαῖο καί θά θέλατε νά τό ἀποκτήσετε; Οἱ
ἄνθρωποι κυνηγοῦν συνήθως τή δόξα, τόν πλοῦτο, τή γνώση, τήν
ὀμορφιά. Ὑπάρχει, ἄραγε, κανείς πού μπορεῖ νά τά ἔχει ὅλα αὐτά;
Σήμερα, θά σᾶς μιλήσω γιά ἕνα νεαρό κορίτσι πού εἶχε ὅλα ὅσα
θαυμάζει ὁ κόσμος. Ζοῦσε στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου, στά
τέλη τοῦ 3ου καί ἀρχές τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα. 

Ἡ Αἰκατερίνη ἦταν ὄμορφη, πλούσια καί πανέξυπνη. Γεννήθηκε
σέ μιά ἀρχοντική καί ἔνδοξη οἰκογένεια, ἡ ὁποία φρόντισε νά τῆς
δώσει ἰδιαίτερα ἀξιόλογη μόρφωση. Νεαρή ἀκόμη, γνώριζε ἀπ᾿ ἔξω
ἀρχαίους ἕλληνες καί λατίνους ποιητές καί φιλοσόφους. Εἶχε με-
λετήσει τούς ἀρχαίους ρήτορες καί μποροῦσε ἡ ἴδια νά μιλᾶ πολύ
ὡραῖα. Εἶχε, ἐπίσης, καταπληκτικές γνώσεις πάνω στήν ἰατρική ἐπι-
στήμη.

Ὅλη ἡ Ἀλεξάνδρεια μιλοῦσε γιά τά χαρίσματα τῆς Αἰκατερίνης.
Ὅλοι θαύμαζαν τήν ὀμορφιά, τόν πλοῦτο, τήν ἀρχοντιά, τή μόρ-
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φωσή της. Ποιός ἄραγε θά ἦταν ὁ τυχερός πού θά ἔπαιρνε γιά γυ-
ναίκα του τή σοφή καί ὄμορφη Αἰκατερίνη; Πολλοί νέοι τή ζητοῦ-
σαν, πλούσιοι, μορφωμένοι, ἄρχοντες κι αὐτοί. Ἦταν ἡ περιζήτητη
νύφη τῆς Ἀλεξάνδρειας.

Ἡ Αἰκατερίνη ὅμως, παιδιά, τόν Χριστό ἀγάπησε μ᾿ ὅλη της τήν
καρδιά καί στόν Χριστό θέλησε νά δώσει ὅλη τή ζωή της. Ποιός
ἄλλος ἔχει τόση ὀμορφιά, τόσα πλούτη, τέτοια ἀρχοντιά καί σοφία
ὅπως ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός; Ἡ Αἰκατερίνη ἔνιωθε ἀπέραντα
εὐτυχισμένη πού ἀπό εἰδωλολάτρισσα ἔγινε χριστιανή. 

Τά χρόνια ὅμως ἦταν δύσκολα∙ ἦταν ἡ ἐποχή τῶν διωγμῶν. Στήν
Ἀλεξάνδρεια φτάνει αὐτοκρατορικό διάταγμα: Νά θυσιάσουν ὅλοι
στά εἴδωλα! Ὅποιος τολμήσει ν᾿ ἀρνηθεῖ θά τιμωρηθεῖ αὐστηρά! Τί
κάνει ἄραγε ἡ Αἰκατερίνη; Θά θυσιάσει στά εἴδωλα; Ὄχι, βέβαια!
Ἡ Αἰκατερίνη λατρεύει μόνο τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Μέ θάρρος
ὁμολογεῖ τήν πίστη της.

Τό μαθαίνει ὁ αὐτοκράτορας Μαξιμιανός καί λυπᾶται πολύ. Ἡ
περίφημη κόρη τοῦ ἄρχοντα Κώνστα, γνωστή σέ ὅλους γιά τή μόρ-
φωση καί τή σοφία της, νά καταφρονήσει ἔτσι τό αὐτοκρατορικό του
διάταγμα! Νά προσβάλει τήν ἐπίσημη θυσία τοῦ κράτους!

Ἀποφασίζει νά κάνει τό πᾶν γιά νά τῆς ἀλλάξει τή γνώμη. Σέ μία
ἐπίσκεψή του στήν Ἀλεξάνδρεια, καλεῖ πενήντα (ἄλλες πηγές ἀνα -
φέρουν 150 σοφούς∙ κρατήσαμε τόν ἀριθμό πού ἀναφέρεται στό
σχολικό ἐγχειρίδιο) σοφούς ρήτορες νά κάνουν μαζί της διάλογο,
γιά νά τήν πείσουν ν᾿ ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Εἶναι βέβαιος ὅτι μέ τά
ἐπιχειρήματά τους θά καταφέρουν ν᾿ ἀλλάξουν τήν πίστη τῆς Αἰκα-
τερίνης. Συμβαίνει ὅμως, παιδιά, ἀκριβῶς τό ἀντίθετο! Γιά δεῖτε!
Μιά πρωτότυπη μάχη διεξάγεται, ὄχι μέ ὅπλα ἀλλά μέ λόγια. Καί
ποιοί εἶναι οἱ ἀντίπαλοι; Ἀπό τή μιά μεριά, οἱ πενήντα ἐξυπνότεροι
καί σοφότεροι τῆς Ἀλεξάνδρειας καί ἀπό τήν ἄλλη, ἕνα νεαρό κο-
ρίτσι! Κι ὅμως! Ἡ σοφή Αἰκατερίνη δέν φοβᾶται∙ μιλᾶ μέ τή δύναμη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀποστομώνει καί τούς πενήντα ρήτορες!



Ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι μεγάλη ἀνοησία νά λατρεύουν σάν θεούς τά
εἴδωλα πού οἱ ἄνθρωποι κατασκευάζουν. Ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός
Θεός, πού γιά τή σωτηρία μας ἔγινε ἄνθρωπος. Αὐτός, ὁ Κύριος Ἰη -
σοῦς Χριστός, δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό θυσίες ζώων, ἀλλά θέλει μόνο
νά τηροῦμε τίς ἐντολές Του.

Νίκησε ἡ Αἰκατερίνη τούς εἰδωλολάτρες ἀντιπάλους της. Δέν
εἶχαν τί νά ἀπαντήσουν γιά νά ὑπερασπιστοῦν τούς ψεύτικους θεούς
τους. Ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ νεαρή χριστιανή κατέχει τήν ἀλήθεια. Πι-
στεύουν κι αὐτοί στόν Χριστό καί ζητοῦν νά βαπτιστοῦν χριστιανοί.

Καταλαβαίνετε πόσο ἐξοργίστηκε ὁ αὐτοκράτορας! Διατάζει νά
θανατωθοῦν. Καί οἱ πενήντα ρήτορες γίνονται μάρτυρες τοῦ Χρι -
σ τοῦ!

Τήν Αἰκατερίνη διατάζει νά τήν κλείσουν στή φυλακή καί νά τή
μαστιγώσουν. Εἶναι ἀποφασισμένος νά τή βασανίσει μέχρι νά λυ-
γίσει καί ν᾿ ἀρνηθεῖ τήν πίστη της. Ἡ Αἰκατερίνη ὅμως μένει ἀλύγι-
στη, δέν ἀρνεῖται τόν Χριστό. Γιά τήν ἀγάπη Του εἶναι ἕτοιμη νά
ὑπομείνει καί τά πιό σκληρά βασανιστήρια.

Ἐκεῖ στή φυλακή δέχτηκε καί μία ἀπρόσμενη ἐπίσκεψη. Κάποια
στιγμή ἀνοίγει ἡ πόρτα τοῦ κελιοῦ της καί -τί βλέπει;- μπαίνει μέσα
ἡ γυναίκα τοῦ αὐτοκράτορα, ἡ Φαυστίνα. Τί γύρευε στή φυλακή;
Εἶχε ἀκούσει γιά τήν Αἰκατερίνη, γιά τή σοφή αὐτή νέα πού θαύμαζε
ὅλη ἡ Ἀλεξάνδρεια. Ἔμαθε γιά τόν διάλογό της μέ τούς σοφούς
ρήτορες καί ἐντυπωσιάστηκε. Ἔμαθε καί γιά τά βασανιστήριά της
μέσα στή φυλακή καί συγκινήθηκε. Θαύμασε τήν ὑπομονή καί τό
θάρρος της. Θέλησε, λοιπόν, νά τή γνωρίσει προσωπικά. Καί νά,
τώρα βρίσκεται κοντά της.

Ἡ Αἰκατερίνη δέν χάνει εὐκαιρία. Τί κι ἄν βρίσκεται μέσα σέ
μία ἀπαίσια σκοτεινή φυλακή; Ἀρχίζει νά μιλᾶ στή Φαυστίνα γιά
τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, πού πιστεύει καί ἀγαπᾶ. Τό ἀποτέλεσμα;
Βούιξε ἡ Ἀλεξάνδρεια: Ἡ σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα ἔγινε χρι -
σ τιανή! Κι ὄχι μόνο αὐτό. Χριστιανός ἔγινε χάρη στήν Αἰκατερίνη
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καί ὁ ἀξιωματικός της φυλακῆς, ὁ Πορφυρίωνας καί 200 στρατι ῶ -
τες!

Θηρίο ἀνήμερο γίνεται ὁ αὐτοκράτορας. Διατάζει νά θανατώ-
σουν καί τή γυναίκα του καί τόν Πορφυρίωνα καί τούς 200 στρα-
τιῶτες. Ὅλοι αὐτοί γίνονται μάρτυρες γιά τήν πίσ τη τοῦ Χριστοῦ! 

Τήν Αἰκατερίνη μέ ἐντολή του τή δένουν πάνω σ᾿ ἕναν τροχό μέ
μυτερά σίδερα. Κάθε περιστροφή του θά ξέσκιζε τό δέρμα της. Ὁ
Θεός ὅμως κάνει τό θαῦμα Του: Τίποτε δέν ἔπαθε ἡ Αἰκατερίνη ἀπό
τόν τροχό. Τότε ὁ αὐτοκράτορας, βλέποντας ὅτι τίποτε δέν μπορεῖ
νά ἀναγκάσει τή νεαρή χριστιανή ν᾿ ἀρνηθεῖ τήν πίστη της, δίνει
διαταγή νά τήν ἀποκεφαλίσουν. Ἦταν 25 Νοεμβρίου. Κάθε τέτοια
μέρα τιμοῦμε τήν ἁγία Αἰκατερίνη, μαζί μέ τήν ἁγία Φαυστίνα, τόν
ἅγιο Πορφυρίωνα καί τούς 200 μάρτυρες στρατιῶτες.

Ἀγάπη σ τόν Χρισ τό

Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη, παιδιά, ὅπως εἴπαμε, εἶχε ὅλα τά χαρίσματα
πού οἱ ἄνθρωποι ζηλεύουν. Ποιά εἶναι αὐτά; Ὀμορφιά, πλοῦτος,
δόξα, σοφία. Ὅλα αὐτά τά χαρίσματα, βέβαια, εὔκολα μαραίνονται
καί χάνονται. Πόσα χρόνια διαρκεῖ ἡ ὀμορφιά στόν ἄνθρωπο; Πό -
σοι πλούσιοι δέν ἔχασαν κάποια στιγμή τά πλούτη τους; Πόσοι ἄλ -
λοι δέν ἔχασαν τίς ὑψηλές τους θέσεις καί τή δόξα τοῦ κόσμου;
Πόσοι δέν εἶδαν τίς γνώσεις τους νά γκρεμίζονται μπροστά σέ και -
νούρ γιες ἀνακαλύψεις;

Δέν τιμοῦμε, λοιπόν, τήν ἁγία Αἰκατερίνη γι᾿ αὐτά τά χαρίσματά
της. Τήν τιμοῦμε γιατί ἀγάπησε πάνω ἀπ᾿ ὅλα τόν Χριστό∙ αὐτό
ἦταν τό μεγαλύτερο χάρισμά της, γι᾿ αὐτό ἀξιώθηκε νά γίνει καί
μάρτυρας. Μ᾿ αὐτή τήν ἀγάπη στόν Χριστό ἄντεξε τά σκληρά βασα-
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νιστήρια καί μαρτύρησε γιά τήν πίστη της. Μ᾿ αὐτήν κατάφερε νά
κάνει τόσους εἰδωλολάτρες χριστιανούς! Γι᾿ αὐτό τήν τιμοῦμε μές
στούς αἰῶνες: Τόσα κορίτσια φέρουν τ᾿ ὄνομά της, ἀσπαζόμαστε
τήν εἰκόνα της, πολλοί ναοί εἶναι σ᾿ αὐτήν ἀφιερωμένοι. Ἰδιαίτερα
ξακουστή εἶναι ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης στό Σινά (βλ. ἐπο-
πτικό ὑλικό), ὅπου κά θε χρόνο καταφτάνουν εὐλαβεῖς προσκυνη-
τές.

Ὅμως, παιδιά, ἡ μεγαλύτερη τιμή πρός τήν Ἁγία εἶναι νά προσ -
παθήσουμε νά τῆς μοιάσουμε. Καί θά μπορούσαμε ἐμεῖς νά τό πε-
τύχουμε αὐτό; Ναί, ἄν βάλουμε στόχο στή ζωή μας ν᾿ ἀγαποῦμε,
ὅπως κι ἐκείνη, τόν Χρισ τό. Μά στίς μέρες μας δέν γίνονται διω -
γμοί, γιά νά γίνουμε κι ἐμεῖς μάρτυρες γιά τόν Χριστό! Πῶς μπο-
ροῦμε νά Τοῦ δείξουμε τήν ἀγάπη μας; Ὑπάρχει τρόπος, μᾶς τό
εἶπε ὁ ἴδιος: Ἄν μέ ἀγαπᾶτε, νά τηρήσετε τίς ἐντολές μου (βλ. Ἰω
14,15). Ὅταν ἀγαπᾶμε κάποιον, δέν θέλουμε νά τοῦ χαλάσουμε
χατίρι, ἔτσι δέν εἶναι; Κάνουμε μέ χαρά ὅ,τι μᾶς ζητάει. Πολλές
φορές, λοιπόν, μές στή μέρα μας νά ρωτοῦμε τόν Χριστό:

- Χριστέ μου, Σοῦ ἀρέσει αὐτό πού τώρα βλέπω;
- Σοῦ ἀρέσει αὐτό πού ἀκούω;
- Σοῦ ἀρέσει αὐτό πού κάνω;
- Σοῦ ἀρέσει αὐτό πού λέω;
- Ἐκεῖ πού ἑτοιμάζομαι νά πάω Σοῦ ἀρέσει;
- Συμφωνεῖς μέ τήν παρέα πού ἔχω;
Πόσο ἀξιοθαύμασ τα εἶναι τά παιδιά πού ἀγωνίζονται νά

κάνουν στή ζωή τους ὅ,τι θέλει ὁ Χριστός! Δέν παρασύρονται ἀπό
τό κακό πού βλέπουν γύρω τους, δέν τούς νοιάζει τί κάνουν οἱ
ἄλλοι. Ἀγαποῦν τόν Χριστό καί ἕνα μόνο τούς ἐνδιαφέρει: νά
τηροῦν τίς ἐντολές Του. Αὐτά τά παιδιά τά καμαρώνουν καί οἱ ἄγγε-
λοι, ἡ ἁγία Αἰκατερίνη καί ὅλοι οἱ ἅγιοι! Τά χαίρεται καί θά τά στε-
φανώσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας! 



Σάν τήν ἁγία Αἰκατερίνη
βάζω σ τόχο καί σκοπό
πάντα στή ζωή νά κάνω
ὅ,τι ἀρέσει σ τόν Χριστό.

Ὑποσημείωση: Τό μάθημα αὐτό μπορεῖ νά δώσει ἀφορμή γιά
ἀναφορά στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης (ὅταν δέν πετυχαίνουμε
νά κάνουμε ὅ,τι ἀρέσει στόν Χριστό...), ὥστε τά παιδιά νά προετοι-
μαστοῦν κατάλληλα καί νά ἐξομολογηθοῦν πρίν ἀπό τά Χριστού-
γεννα.
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ΕΠΟΠΤ ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Εἰκόνα ἁγίας Αἰκατερίνης.
2. Φωτογραφία ἀπό τήν Ἱερά Μονή στό Σινά.
3. Ἀπολυτίκιο σέ ἀρχεῖο κειμένου-ἤχου.
4. Ζωγραφιά.
5. Κρυπτόλεξο.
6. Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.


