


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: 



Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: 



Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η 
μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς 
να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους 
οι οικογενειακοί τίτλοι. Εκείνη, όμως, δεν ήθελε και 
για να αποφύγει την πίεση προσποιήθηκε πώς 
ήθελε, μ’ έναν όρο: Εκείνον πού θα έπαιρνε να ήταν 
τόσο σοφός, πλούσιος, όμορφος και δοξασμένος όσο 
κι αυτή. Παρουσιάστηκαν πολλοί, αλλά δεν βρέθηκε 
ο κατάλληλος. Απελπισμένοι οι γονείς της 
αποφάσισαν να τη στείλουν σ’ έναν ασκητή, για να 
τη συμβουλέψει. 

 



Ο ασκητής λεγόταν Ανανίας και ήταν άγιος άνθρωπος. 
Όταν είδε την αγία, κατάλαβε, με το χάρισμα του Θεού, 
πώς θα γινόταν μια θερμή χριστιανή. Της είπε, λοιπόν, 
πώς ήξερε κάποιο νυμφίο πού είχε τα ίδια χαρίσματα με 
αυτήν. Εκείνη ενθουσιάστηκε και ήθελε να τον 
γνωρίσει. Της έδωσε τότε μία εικόνα της Παναγίας, πού 
κρατούσε το Χριστό στην αγκαλιά της, και τη 
συμβούλεψε να κλειστεί στο δωμάτιό της, να 
προσευχηθεί όλη τη νύχτα και να παρακαλέσει την 
Παναγία να της δείξει τον Υιό της. 

 



H αγία Αικατερίνη έκανε ό,τι της είπε ο ασκητής και τη νύχτα 
κουρασμένη από την προσευχή, την πήρε ο ύπνος. Τότε είδε 
όραμα. Είδε την Παναγία να κρατάει σαν βρέφος το Χριστό. 
Σε προτροπή της να κοιτάξει ο Χριστός την αγία, αρνήθηκε, 
γύρισε  αλλού το πρόσωπό του και είπε πώς δεν μπορούσε να 
την δει γιατί ήταν όλο σκοτάδι και ασχήμια. Αν ήθελε να Τον 
δει έπρεπε να συμβουλευτεί τον ασκητή. Τότε ξύπνησε 
ταραγμένη και πήγε να τον συναντήσει. Όταν έφτασε, έπεσε 
δακρύζοντας  στα πόδια του και του διηγήθηκε το όραμα. Ο 
ασκητής της μίλησε για το Χριστό, την αγάπη και τη θυσία 
Του για τούς ανθρώπους καθώς και για την ευτυχία πού 
βρίσκουν οι ψυχές κοντά Του. Η αγία τα άκουσε αυτά με 
προσοχή, αγάπησε το Χριστό και βαπτίστηκε. 

 
 



       Τη νύχτα είδε πάλι το ίδιο  όραμα αλλά αυτή τη φορά ο 
Χριστός την κοίταξε με αγάπη. Έφυγε το σκοτάδι και η 
ασχήμια της. Και τώρα αποφάσισε να την μνηστευθεί. Τότε η 
αγία έπεσε κάτω δακρύζοντας , λέγοντας Του ότι δεν είναι 
άξια να  δει την Βασιλεία Του. Αλλά του ζήτησε να την 
αξιώσει και να γίνει μια ταπεινή δούλη Του. Τότε η Παναγία 
της έπιασε το δεξί της χέρι και είπε: «Δως της, παιδί Μου, το 
δακτυλίδι, να την νυμφευθείς, για να την αξιώσεις στην 
Βασιλεία σου». Και ο Χριστός της έβαλε ένα δακτυλίδι 
λέγοντάς της: «Ιδού σήμερον σε λαμβάνω διά νύμφη Μου 
άφθορον και αιώνιον. Φύλαξε με ακρίβεια αυτήν την 
συμφωνία και μη λάβεις πλέον άλλον νυμφίο επίγειο». Όταν 
ξύπνησε η αγία Αικατερίνη είδε ότι στο χέρι της φορούσε το 
δακτυλίδι. 

 



     Η Αγία Αικατερίνη έγινε πιστή μαθήτρια 
και απόστολος Του Χριστού. Κήρυττε 
παντού με φλόγα στην καρδιά. Με το 
παράδειγμα και τη διδασκαλία της 
τράβηξε πολλούς συμπολίτες της στην 
πίστη του Χριστού. Το έργο της 
εξαπλώθηκε και γύρω από την 
Αλεξάνδρεια. 
 



     

       Στα χρόνια της Αγίας ζούσε ένας μεγάλος διώκτης των 
Χριστιανών, ο Μαξέντιος, ο οποίος πίστευε στους ειδωλολατρικούς 
θεούς. Ήθελε μάλιστα να τους προσφέρει μία εντυπωσιακή θυσία. 
Διέταξε να έρθουν όλοι στην Αλεξάνδρεια και να προσφέρουν 
θυσίες με τον όρο ότι όποιος δεν θυσιάσει και προσκυνήσει άλλο 
θεό θα τιμωρηθεί σκληρά. 

       Η αγία Αικατερίνη, όταν είδε αυτή την κατάσταση λυπήθηκε 
κατάκαρδα. Άρχισε να ενθαρρύνει τούς Χριστιανούς να μην 
αρνηθούν την πίστη τους και παρακινούσε τούς εθνικούς να μην 
θυσιάσουν. Αρκετοί, χάρη στην πειστικότητά της, γύρισαν στην 
πίστη του Χριστού. 

      Έπειτα η αγία πήγε μπροστά στον αυτοκράτορα, ομολόγησε την 
πίστη της και τον έλεγξε σκληρά για όλα όσα έκανε. Εκείνος 
θυμωμένος, διέταξε να την κρατήσουν υπό φρούρηση. 

 



     Ο αυτοκράτορας κάλεσε όλους τούς σοφούς για 
ν’ ανοίξουν διάλογο με την αγία, ελπίζοντας ότι 
θα τη νικήσουν και έτσι θα αποδεικνυόταν πώς 
η θρησκεία τους ήταν αληθινή. Οι σοφοί πήγαν 
και ήταν 150. Τότε άρχισαν τον διάλογο με την 
αγία. Αυτή τούς νίκησε όλους στη συζήτηση , 
ενώ εκείνοι παραδέχτηκαν την αλήθεια και 
πίστεψαν στο Χριστό. Ύστερα απ’ αυτό 
ρίχτηκαν στη φωτιά κι έγιναν μάρτυρες 
Χριστού. 

 



       Παρά τις κολακείες του αυτοκράτορα, τα 
βασανιστήρια που υπέστη και τη φυλάκιση της για 
12 μέρες χωρίς φαγητό, η αγία δεν άλλαζε πίστη. 
Έτσι ο αυτοκράτορας σκέφτηκε να τη θανατώσει 
μ’ έναν ξύλινο τροχό, όπου είχε κολλημένα ξυράφια 
και βελόνια. Δεν τα κατάφερε, όμως γιατί η αγία 
σώθηκε εκ θαύματος. Στο τέλος όμως την 
αποκεφάλισε. Εκείνη τη στιγμή έγιναν δυο 
θαύματα. Το πρώτο είναι ότι αντί για αίμα έτρεξε 
από τον λαιμό της γάλα και το δεύτερο είναι ότι το 
σώμα της εξαφανίστηκε μπροστά στο πλήθος. Η 
μνήμη της γιορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου. 
 




