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• Η Ξανθίππη και η Πολυξένη ήταν αδερφές που 

κατάγονταν από την Ισπανία. Έζησαν στα χρόνια 

του ρωμαίου αυτοκράτορα Κλαύδιου (41-54) και 

ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Η μνήμη τους 

τιμάται από την εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου. 

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το 

όνομα Ξανθίππη και Πολυξένη. 

• Η Ξανθίππη ήταν σύζυγος του Πρόβου, που ήταν 

άρχοντας της χώρας, και  μαθήτευσε κοντά 

στον Απόστολο Παύλο. Η αδερφή της Πολυξένη 

απήχθη από κάποιον, που ήθελε να τη διαφθείρει, 

στην Ελλάδα, όπου γνώρισε το χριστιανισμό από 

τον Απόστολο Φίλιππο. 

• Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν στη συνέχεια για 

τη χριστιανική πίστη και οδήγησαν σ’ αυτή 

πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε 

προχωρημένη ηλικία 

 



ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Η 

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ 

• Η Αγία Αικατερίνη ή Αικατερίνη της 

Αλεξάνδρειας, γνωστή και 

ως Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη και 

κατά τους υμνολόγους της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας Αικατερίνα γεννήθηκε το 

282 και απεβίωσε το 305, Σύμφωνα με 

τον Ρουφίνο, το πρώτο της όνομα ήταν 

Δωροθέα. Μετά την βαφτισή της όμως, 

έλαβε το όνομα Αικατερίνα, αυτή 

δηλαδή που είναι πάντα καθαρή, αγνή. 

Ήταν μία από τους Μεγαλομάρτυρες της 

Ορθοδοξίας, που έμεινε ακλόνητη στα 

πιστεύω της παρά τις πιέσεις και τα 

βασανιστήρια που υπέστη. Γιορτάζεται 

στις 25 Νοεμβρίου 



• Έζησε στην Αλεξάνδρεια επί εποχής Μαξιμίνου, 

απόλυτου άρχοντα της Αιγύπτου, ιδιαίτερου 

χριστιανομάχου και ότι ήταν βασιλικού γένους, ούσα 

κόρη του αριστοκράτη τότε Κώνστα. Έτυχε μεγάλης 

μόρφωσης και ήταν κάτοχος της λατινικής γλώσσας 

και της ελληνικής φιλολογίας. Σπούδασε φιλοσοφία 

και ρητορική και πολλές ξένες γλώσσες της εποχής 

της. Από νεαρή ηλικία προσελκύσθηκε από την 

χριστιανική διδασκαλία την οποία μελέτησε και 

αφού ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, εργάσθηκε με 

έντονη δράση και ενθουσιασμό για την διάδοσή του 

επιτυγχάνοντας πολλά χάριν της ρητορικής της 

δεινότητας και των πολλών γνώσεών της. Την 

Αικατερίνη όμως εκτός της σοφίας και των αρετών 

της, την διέκρινε και το σπάνιο κάλλος της μορφής 

της. Λέγεται ότι στην ηλικία των 18 ετών 

επισκέφτηκε τον Ρωμαίο αυτοκράτορα, ο οποίος 

ήταν πιθανόν ο Μαξιμίνος Β ή ο Μαξέντιος, και 

προσπάθησε να τον πείσει για το ότι ήταν 

εσφαλμένοι οι διωγμοί που διεξήγε κατά 

των Χριστιανών. Δύστυχώς δεν το κατάφερε, πέτυχε 

όμως να μεταστρέψει στον Χριστιανισμό την 

γυναίκα του αυτοκράτορα.  



• Δυστυχώς για την δράση και την ζωή 

της Αγίας δεν υπάρχουν καθόλου 

ιστορικές πληροφορίες κανένας 

ιστορικός δεν την αναφέρει και ούτε 

ένας μάρτυρος δεν επιβεβαιώνει την 

ύπαρξή της και μέχρι του τέλους του 9ου 

αιώνα και με δεδομένο ότι η εποχή του 

‘’μαρτυρικού της θανάτου’’ δηλαδή τον 

αποκεγαλισμό της λόγω της πίστη της 

στον Κύριο προσδιορίσθηκε περί 

το 305 υπάρχει σιωπή πέντε αιώνων η 

οποία είναι αδύνατον να μη προσδώσει 

στις κατοπινές πληροφορίες κάποιες 

αοριστίες  



• Η εργασία έγινε από την 

μαθήτρια της Γ τάξης: Τζένη 

Μπάκα.  

• Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

Χατζηιορδάνου Αρίστη. 


