
Ἡ Ἁγία μεγαλομάρ-
τυς Αἰκατερίνα

ἀ  ναγνωρίζεται παγκό-
σμι α μέ τό τιμητικό ἐ -
πώ νυμο «πάνσοφη», γι’
αὐ τό καί προστάτης
τῶν ἐπιστη μῶν, τῶν κα-
 θηγητῶν, τῶν φοιτητῶν
ἀλλά καί τῶν τεχνιτῶν
ἀναδείχτηκε. Πολυπροικι-
σμένη, μέ βασιλική καταγωγή
καί πλοῦ   το, ἐ πιβλη τική, μέ
ὑπέρο χη ὀ μορφιά καί κα τα-
πληκτική μόρ  φωση εἶχε
κατακτή σει στά δεκαο-
χτώ της χρόνια κάθε
ἔρ γο φιλο σόφων καί
ρητόρων, κάθε ἐ πι -
στή  μη, μάλιστα τήν
ἰ ατρι κή, κάθε τέχνη
καί κάθε λέξη
γλώσσας, πού κά-
τεχε τό τε ὁ πο λι-
τισμένος κό-
σμος.

Ζεῖ στήν ἔν -
δο ξη Ἀλεξάν-
δρει α τοῦ 3ου
μ.Χ. αἰ  ώνα
στό παλάτι
τοῦ πατέ  ρα
της. Σ’ αὐ   τή τήν πό-
λη μπαίνει ὁ Ρω-
μαῖος αὐτοκράτορας Μαξέντιος* καί ἐν τυ-
πωσιαμένος ἀπό τήν εὔ νοια τῶν θεῶν ζη τᾶ
ὅλος ὁ λαός νά προσφέρει θυσίες. Μά λι-
στα πρῶ τος ἐκεῖνος ὁδηγεῖ στούς βωμούς
130 ταύ ρους, ὡς δική του θυσία, καί γεμί-
ζει τήν πό λη φωνές ζώων καί καπνῶν ἀλλά
καί τρό  μο τῶν τιμωριῶν πού θά ἐπιβλη-
θοῦν σέ ὅσους παρακούσουν τή διαταγή
του. Σ’ αὐ τό τό ναό τῶν θυσιῶν, τόν πολύ-
βουο καί ἀ πειλητικό πηγαίνει μέ τούς
ὑπηρέτες της ἡ τολμηρή βασιλοπούλα ζη-
τώντας νά μιλήσει στόν πανίσχυρο ἡγεμό-
να. 

Καταγράφουμε ἀπό τά Μαρτύριά της τά
γεγονότα πού ἀκολούθησαν στή συνομιλία
της μέ τόν αὐτοκράτορα ἀπό τό ἱερό συνα-
ξάρι της, γιά νά θαυμάσουμε τήν κοσμική,

τή «θύραθεν» σο φία της
καί γνώση, ἀλλά πιό
πολύ τή γενναιότητα
καί τή μεγαλειώδη πί-
στη της στό Χριστό,
στό μοναδικό νυμφίο
καί Κύ ριο τῆς πανεύ-
φημης αὐ τῆς κόρης.
— Ἔπρεπε, βασιλιά,

μέ λογικά ἐπιχειρήματα
νά δεῖς ὅτι προσφέρεις

θυ σία σέ εἴ δωλα θνητῶν ἀν -
θρώ πων, πού τά παίρ νεις

γιά θεούς. Ἔ πρεπε ν’ ἀ -
κούσεις τόν σοφό σας

Διό δωρο (ἱ στορι κός,
1ος π.Χ. αἰώνας) πού
γράφει ὅτι ἄν -
θρωποι ἦ ταν οἱ
θεοί, πού πρό-
σφεραν κάποι-
ες εὐερ γεσίες
στούς ἀν θρώ-
πους. Οἱ σύγ  -
χρονοί τους
τούς τίμησαν
μέ στῆ λες
καί ἀν  δρι ά -
ντες γιά τά
ἔρ γα τους,
ἀλ λά οἱ με-

ταγενέστεροι ἀ γνο-
 ώντας τήν πραγ-

 ματικότητα αὐτή τούς πρόσφεραν θυσίες
σάν σέ θεούς. Καί ὁ Πλούταρχος ὁ Χαιρω -
νέας (Φιλόσοφος, 2ος μ. Χ. αἰώνας) κα τηγορεῖ
ὅσους εἰσάγουν τήν πλάνη αὐτή τῶν ἀγαλ-
μάτων. Μή γίνει λοιπόν, βασιλιά, αὐτή ἡ
πλάνη ἀφορμή νά χαθοῦν ἄδικα ψυχές,
ἀλλά γνώρισε τόν ἀληθινό Θεό, πού σοῦ
ἔδωσε αὐτή τήν ἐ ξουσία.

Ὁ Μαξέντιος ἔμεινε θαμπωμένος ἀπό
τήν τόλμη, τήν ὀμορφιά, τή γνώση, τά ἐπι-
χειρήμα τά της. Θεωρεῖ πώς ἡ Αἰκατερίνα
δέν εἶ ναι κόρη ζωντανή ἀλλά ὀπτασία τῶν
θεῶν.

— Κόρη τοῦ προκατόχου σου εἶμαι, δούλη
τοῦ Χριστοῦ, πλασμένη ἀπό χῶμα, καί τό
τί μιο ἅγιο Πνεῦμα Του μ’ ἔκανε ἄνθρωπο
καί ὄχι φάντασμα τῶν μυθικῶν θεῶν σου.
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Ἡ Αἰκατερίνα δέν εἶναι εὔκολη ἀντίπαλος.
Γι’ αὐτό ὁ αὐτοκράτορας ἀποφασίζει νά κα-
λέσει ὅλους τούς σοφούς, ὅσους εὐεργετή-
θηκαν ἀπ’ τό σοφότατο Ἑρμῆ -ὅπως πίστευ -
ε-, νά κλείσουν στήν ψυχή τους τίς μοῦσες,
τίς αἰτίες κάθε γνώσεως, νά παρουσιαστοῦν
καί ν’ ἀποστομώσουν τή νε αρή αὐτή γυναί-
κα, πού χλευάζει τούς θεούς τους. Γράφει
ἀκόμη στούς σοφούς ὅτι «ἄν τή νικήσετε, ἡ
προγονική παράδοση μέ σᾶς θά θριαμβεύ-
σει, θά παραδεχτοῦμε καί θ’ ἀμείψουμε τή
σοφία σας πλουσιοπάροχα, ἄν καί δέν θά
θεωρήσουν οἱ πολλοί σπουδαῖο τρόπαιο τή
νίκη σας. Ἐγώ ὅμως, πού δοκίμασα αὐτή τήν
κό ρη, νομίζω πώς ὁ Πλάτωνας, πού θεω-
ρεῖται πρῶτος στή σοφία, μπροστά της θά
ἐρχόταν δεύτερος. Ἄν ὅμως νικηθεῖτε, συλ-
λογιστεῖ τε πό σο καταγέλαστοι θά γίνετε!»...

Μαζεύτηκαν 50 ρήτορες ἐπώνυμοι, ἴσως
συ νοδευόμενοι κι ἀπ’ ἄλλους 100, καί ὁ
πιό σπουδαῖος μέ περισσή αὐτοπεποίθηση
βεβαιώνει τόν ἀνήσυχο αὐτοκράτορα γιά
τήν ἄμεση νίκη του. Ἡ συζήτηση ἀνάμεσα
στό σοφό καί τήν Ἁγία ἔγινε δημόσια,
μπρο στά σέ μέγα πλῆθος, πού συγκεντρώ-
θηκε ν’ ἀ κούσει. Ἀπ’ τή συζήτηση αὐτή κα-
ταγράφου με μι κρό ἀπόσπασμα:

Σοφός: Ἐσύ εἶσαι πού μέ λόγια ἀμφίβο-
λα ἐξευτελίζεις τούς θεούς μας;

Ἁγία: Ἐγώ εἶμαι, ἀλλ’ ὄχι ὅπως λές ἐσύ
μέ λόγια ἀμφίβολα ἀλλά ἀληθινά κι ἀκα-
ταμάχητα.

Σοφός: Ἀφοῦ οἱ μεγάλοι ποιητές τούς θε-
ωροῦν αὐτούς θεούς ὑψηλούς, πῶς τολμᾶς
ἐσύ νά τούς κατηγορεῖς, ἄν κι ὅπως ἄκουσα
ἔχεις πάρει ἀπ’ τή σοφία τους κι ἐσύ μερί-
διο;

Ἁγία: Τή σοφία ὄχι ἀπ’ αὐτούς ἀλλά σάν
δῶρο Θεοῦ τήν ἔχω μάθει. Τά δόγματά τους,
πού δέν στέκουν, εἰρωνεύτηκα. Ἀλλά πές
μου ποιός ἀπό τούς μεγάλους ποιητές καί
πῶς ὀνόμασε αὐτούς θεούς μεγάλους;

Σοφός: Πρῶτα-πρῶτα ὁ Ὅμηρος, ὁ πιό
σο  φός ἀπό τούς ποιητές, αὐτήν τήν προ-
σευχή ἔ κανε στό Δία: «Ἔνδοξε, μέγιστε Δία
καί οἱ ἄλ λοι ἀθάνατοι θεοί»... Κι ὁ ξακου-
στός Ὀρ  φέ ας στή θεογονία του ὁλόψυχα
τιμᾶ τόν Ἀπόλλω να: «Βασιλιά, γιέ τῆς Λη-
τοῦς... ἥλιε πού πετᾶς μέ τά χρυσά φτερά
σου».
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Ἁγία: Ὁ Ὅμηρος πού ἀνέφερες πρῶτο
ἀπ’ τούς ποιητές, ὁ ἴδιος τό μέγιστο θεό
σου Δία μέ πάρα πολλά ἀτοπήματα στολί-
ζει... Ἀλλά καί ὁ Ὀρφέας τήν ἀνοησία τή
δική σας πού τόν σεβόσαστε ὁλοκάθαρα
ἀποδεικνύει στό ἔργο πού ἀνέφερες ὅπου
ἐκθέτει τή θεογονία καί τή δημιουργία τοῦ
κόσμου... Γι’ αὐτό καί ὁ σοφός σας Σοφο-
κλῆς ἀναφέρει: «Ὑπάρχει Θεός, πού δημι-
ούργησε τόν οὐρανό καί τή μεγάλη γῆ καί
τό γαλάζιο κύμα τῆς θάλασσας καί τίς
ὁρμές τῶν ἀνέμων. Οἱ θνητοί ἐπειδή ξεγε-
λαστήκαμε ἀπ’ τά αἰσθήματά μας καθιε-
ρώσαμε... ἀγάλματα θεῶν καί μορφές κα-
τασκευασμένες ἀπό ξύλα, λίθους καί χρυ-
σάφι. Καί θυσίες γιά χάρη τους καί... ὅλα
αὐτά τά θεωρήσαμε εὐσέβεια». Εἶπες ἀκό-
μη πώς τόν Ἐσταυρωμένο, τόν ἀληθινό
Θεό, κανείς ἀπ’ τούς παλιούς σοφούς σου
δέν ἀνέφερε... ἀλλά ἐνῶ δέν εἶναι ἀνάγκη
ἀπό βόρβορο ν’ ἀντλοῦμε μύρο, γιά νά μή
νομίσεις ὅτι παραιτοῦμαι, θά σοῦ ἀναφέρω
τόν σοφό Πλάτωνα πού θεωρεῖ Θεό προαι-
ώνιο αὐτόν πού ἐσύ ὑ βριστικά ὀνομάζεις
Ἐσταυρωμένο...

Ἡ δημόσια συζήτηση τῆς Ἁγίας μέ τόν σο-
φό ρήτορα συνεχίστηκε κι ὁ ρήτορας ἔμεινε
ἄφωνος καί κατάπληκτος νά θαυμάζει. Μά-
ταια προσπάθησε ὁ βασιλιάς νά πείσει τούς
ἄλλους ρήτορες νά δοκιμάσουν. Ἡ Ἁγία δέν
νίκησε τό ρήτορα, νίκησε τό βασιλιά καί κά-
θε ἀπειλή του. Οἱ 50 ἤ 150 σοφοί ρήτορες
βαπτίστηκαν χριστιανοί στό λουτρό τοῦ
μαρτυρικοῦ τους αἵματος. Ἡ φωτιά πού
ἄναψαν οἱ στρατιῶτες ἄφησε ἄθικτα τά ἱερά
τους λείψανα.

Ἡ Ἁγία ἔπεισε τούς ρήτορες μέ τά
ἀξιοθαύμαστα λογικά, ρητορικά, ποιη-
τικά, φιλοσοφικά της ἐπιχειρήματα,
ἀλ λά δέν νίκησε μ’ αὐτά. Νίκησε μέ
ἄλ λα ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα˙ νί-
κησε μέ τήν ἀνδρεία, τήν τόλμη της νά
σώσει τούς φοβισμένους χριστιανούς
τῆς Ἀ λεξάνδρειας, νίκησε μέ τήν πί-
στη της στόν ἀ ληθινό Θεό, μέ τή χάρη
Του, πού στάλαξε ὁ λόγος της στίς
εὐγενεῖς ψυχές τους.  

Γ.
––––––––
* Κατ’ ἄλλους Μαξιμίνος.




