
1ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

1. Ἡ ἁγία Αίκατερῖνα

Τὴν 25η Νοεμβρίου ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τῆς ἀγίας 

μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ἡ ἁγία 
Αἰκατερῖνα, (καὶ ὄχι Αἰκατερίνη, ὅπως 
ἐσφαλμένα ἔχει ἐπικρατήσει), ἦταν θυγατέρα 
τοῦ ἡγεμόνα τῆς Ἀλεξάν δρειας Κώνστα καὶ 
διακρινόταν γιὰ τὴν σωματική της ὡραιότητα. 
Παράλληλα, ὅλοι τὴν θαύμαζαν γιὰ τὴν 
εὐσέβεια, τὴν καθαρότητα καὶ τὴν ἁγνότητά 
της. Μάλιστα, σύμφωνα μὲ ὁρισμένους 
ἐρευνητές, ἡ ἁγία ἀρχικὰ ὀνομαζόταν 
Δωροθέα, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἀγνότητάς της 
ἀπέκτησε τὸ προσωνύμιο Ἀεικαθαρῖνα - 
Αἰκατερῖνα. Ὡς θυγατέρα πλουσίας καὶ 
ἀρχοντικῆς οἰκογενείας εἶχε τὴν ἔφεση, ἀλλὰ 
καὶ τὶς οἰκονομικὲς προϋποθέσεις προκειμένου 
νὰ λάβει μόρφωση ὑψηλοῦ ἐπιπέ δου. Ἐπειδὴ 
μάλιστα διέθετε ὀξύνοια καὶ φιλομάθεια, 
ἔγινε κάτοχος πολλῶν γνώσεων, τόσο χριστι-
α νι κῶν, ὅσο καὶ φιλοσοφικῶν - ἐπιστημονικῶν. 

Οἱ περιγραφὲς τοῦ μαρτυρίου της ἀναφέρουν 
ὅτι ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας Μαξιμῖνος τὴν 
προκάλεσε νὰ ἔλθει σὲ ἀντιπαράθεση 
ἐπιχειρημάτων μὲ πενῆντα ἐθνικοὺς φιλο-
σόφους, ἀριθ μὸς ὁ ὁποῖος κατ΄ ἄλλους 
συγγραφεῖς ἀνέρχεται στοὺς ἑκατὸν πε νῆν τα. 
Ὁ αὐτοκράτορας ἦταν βέβαιος ὅτι μία, ἔστω 
καὶ μορφωμένη, γυναίκα δὲν θὰ εἶχε τὴν 
δυνατότητα νὰ ἀνταπεξέλθει στὴν γνώση 
τόσων σοφῶν ἀνδρῶν.

Ἡ ἁγία Αἰκατερῖνα ὀνομάστηκε ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία μας «πάνσοφος». Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ 
ἀπεστόμωσε καὶ κατατρόπωσε μὲ τὰ ἐπιχει-
ρήματά της τοὺς ἐθνικοὺς σοφούς, μέχρι 
σημείου μάλιστα νὰ μεταστραφοῦν αὐτοὶ 
πρὸς τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀργότερα νὰ 
γίνει Χριστιανὴ ἡ σύζυγος τοῦ Μαξιμίνου, 
Φαυστῖνα, καθὼς καὶ στρατιῶτες τῆς 
φρουρᾶς της. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐξόρ γισε τὸν 
Μαξιμῖνο, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν θανάτωση 
ὅλων. Τελικὰ, σύμφω να μὲ τοὺς ἐρευνητές, ἡ 
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5. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας

Ὡς τόσο, οἱ ἐρευνητὲς τῆς ὑποθέσεως, 
ὅπως ἡ Maria Dzielksa (1995), 

καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Ὑπατία 
δὲν θανατώθηκε γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους, 
ἀλλὰ ἀπὸ προσωπικὰ καὶ πολιτικὰ κίνητρα, 
δηλαδὴ ἐξ αἰτίας τοῦ φθόνου γιὰ τὴν ἐπιτυχία 
καὶ τὸ γόητρό της, ποὺ εἶχε ἀποκτήσει στοὺς 
κύκλους τῆς ἄρχουσας τάξεως. Ἀξίζει νὰ 
σημειωθεῖ καὶ τὸ ὅτι ὁ μαθητὴς τῆς Ὑπατίας 
ἐπίσκοπος Συνέσιος, ὅταν πληροφορήθηκε 
τὸν θάνατο τῆς Ὑπατίας ἔσπευσε στὴν 
Ἀλεξάνδρεια, γιὰ νὰ συμβάλει στὴν κατά-
παυση τῶν ταραχῶν. Μετὰ ἀπὸ πρότασή του 
συνεκλήθη Σύνοδος (Νοέμβριος τοῦ 414 
μ.Χ. δηλαδή λίγους μῆνες μετὰ τὸν θάνατο 
τῆς Ὑπατίας ποὺ συνέβη τὸν Μάρτιο τοῦ 
ἰδίου ἔτους), κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας 
ἐπέδειξε ἐπιστολὴ τῆς Ὑπατίας, μὲ τὴν ὁποία 
διατύπωνε τὴν θέλησή της νὰ γίνει Χριστιανή. 
Πρόσθεσε ὅτι σκόπευε νὰ τὴν βαπτίσει ὁ ἴδιος 
τὸ Μ. Σάββατο, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν κατέστη 
δυνατόν, διότι ἡ Ὑπατία θανατώθηκε τὸν 
Μάρτιο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς. Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν 
ἀρχαιολατρῶν ὅτι δῆθεν ἡ Ὑπατία 
δολοφονήθηκε ἀπὸ Χριστιανοὺς γιὰ 
θρησκευτικοὺς λόγους καταρρίπτεται πατα-
γωδῶς.  

6. Ἡ ἀνιστόρητη νεοειδωλολατρία 

Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι 
συντριπτική. Ὁ Χριστιανισμὸς 

διαδόθηκε καὶ ἐξαπλώθηκε μέσα σὲ συνθῆκες 
διωγμῶν. Οἱ Χριστιανοὶ ἔγιναν θύματα 
διωγμῶν ἀρχικὰ ἀπὸ τοὺς ἰουδαίους, (καὶ ἂς 
κατηγοροῦν οἱ ἀρχαιολάτρες ὅτι ὁ 
Χριστιανισμὸς εἶναι ἰουδαϊκῆς 
προελεύσεως), καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τοὺς 
εἰδωλολάτρες. Εἶναι μοναδικὸ φαινόμενο 
στὴν παγκόσμια ἱστορία νὰ ἐξαπλώνεται 
τόσο γρήγορα μία πίστη ἐν μέσῳ τόσο 
δυσμενοῦς κλίματος. Μόνο ὡς ἀποτέλεσμα 

νεώτερα φεμινιστικὰ κινήματα, ἡ μορφὴ τῆς 
Ὑπατίας κατέστη τὸ σύμβολο τῶν θυμάτων 
τῆς δῆθεν βίας τῶν Χριστιανῶν κατὰ τῶν 
εἰδωλολατρῶν. Διάφορες ἰστοσελίδες, ποὺ 
σήμερα προπα γανδίζουν ὑπὲρ τῶν 
ἀρχαιολατρῶν, χρησι μοποιοῦν, μεταξὺ 
ἄλλων, καὶ τὴν προσωπι κότητα τῆς Ὑπατίας, 
προκειμένου νὰ πληγεῖ ἡ συνείδηση τῶν 
πιστῶν ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ἀπαραίτητη 
ἱστορικὴ γνώση. Διαδόθηκε μάλιστα καὶ ὁ 
ἰσχυρισμὸς ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἔκλεψαν τὰ 
μυστικὰ καὶ τὶς γνώσεις τῆς Ὑπατίας καὶ τὰ 
παρέδωσαν στὴν ἁγία Αἰκατερίνα, ὥστε νὰ 
τὴν ἐμφανίσουν αὐτὴν σοφώτερη ἀπὸ τὴν 
Ὑπατία (!) Κάτι τέτοιο βεβαίως εἶναι 
παράλογο, δεδομένου ὅτι ἡ Ὑπατία ὑπῆρξε 
κατὰ πολὺ μεταγενέστερη τῆς ἁγίας 
Αἰκατερίνης. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2010 
ἄρχισε ἡ προβολὴ στὶς ἑλληνικὲς κινημα-
τογραφικὲς αἴθουσες τῆς ταινίας Agora, ἡ 
ὁποία περιγράφει τὴν ζωὴ τῆς Ὑπατίας. Ἡ 
ταινία βρίθει ἀνακριβειῶν καὶ παρουσιάζει 
τὴν Ὑπατία ὡς θῦμα τῆς χριστιανικῆς 
μισαλλοδοξίας. Γιὰ λόγους θεάματος τὴν 
ἐμφανίζει νεαρὴ καὶ ἑλυστική, ἐνῷ εἶναι 
παγκοίνως γνωστὸ ὅτι ἡ Ὑπατία 
δολοφονήθηκε σὲ ἡλικία περίπου 60 ἐτῶν. 

Πράγματι, ἐκείνη τὴν ἐποχή, (τέλη τοῦ 
Δ΄ αἰῶνα), ὑπῆρχε ἔνταση στὶς σχέσεις 
μεταξὺ ἐθνικῶν καὶ Χριστιανῶν. Ἐν τούτοις 
οἱ Χρι στια νοὶ δὲν προκαλοῦσαν, ἀντιθέτως 
σχεδὸν πάντα ἀπαντοῦσαν στὶς προκλήσεις 
τῶν εἰδωλολατρῶν. Οἱ σύγχρονοι ἀρχαι-
ολάτρες ἑστιάζουν σκοπίμως σὲ ὁρισμένα 
ἐλάχιστα μεμονωμένα γεγονότα καὶ ἀκολου-
θώντας τὴν τακτικὴ τῆς ὑπερβολῆς προπα-
γανδίζουν τὶς ἀπόψεις τους. Ἡ περίπτωση τῆς 
Ὑπατίας ἀποτελεῖ γιὰ αὐτοὺς μία πρώτης 
τάξεως εὐκαιρία νὰ διασπείρουν ἀμφιβολίες, 
διότι ὁ τρόπος τοῦ θανάτου της σὲ συνδυασμὸ 
μὲ τὴν σύγχυση τοῦ προσώπου της μὲ τὴν ἁγία 
Αἰκατερίνα, κάνουν νὰ φαίνεται λογικὴ ἡ 
συκοφαντία κατὰ τῶν Χριστιανῶν. Ἔτσι, τὴν 
παραπλάνηση εἶναι πολὺ εὔκολη.

3. Ὁ θάνατος τῆς Ὑπατίας

Ὅταν ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀνέλαβε τὸν 
πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρεί

ας (412 μ.Χ.) δὲν κατόρθωσε νὰ ἔλθει σὲ 
συμβιβασμὸ μὲ τὸν εἰδωλολάτρη ἔπαρχο τῆς 
πόλεως, Ὀρέστη, γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὸ 
χριστιανικὸ πλῆθος θεωρήθηκε ὑπεύθυνη ἡ 
Ὑπατία, λόγῳ τῆς σχέσεώς της μὲ τὸν Ὀρέστη. 
Ἡ Ὑπατία τελικὰ δολοφονήθηκε, σύμφωνα 
μὲ τὸν Σωκράτη σχολαστικό, ἀπὸ μερίδα 
πλήθους Χριστιανῶν, ἐπειδὴ πίστευαν ὅτι 
ἦταν ὑπαίτια γιὰ τὴν μὴ συμφιλίωση τοῦ 
ἐπάρχου Ὀρέστη καὶ τοῦ ἐπισκόπου 
Ἀλεξανδρείας Κυρίλλου, οἱ ὁποῖοι βρίσκο-
νταν σὲ διένεξη καὶ παρ΄ότι εἶχε πολλοὺς 
Χριστιανοὺς φίλους. Ὁ φανατισμένος ὄχλος 
τὴν ξεγύμνωσε, τὴν κατέκοψε μὲ θραύσματα 
ἀγγείων ἢ κοφτερὰ ὄστρακα καὶ μετὰ ἔκαψαν 
τὰ σκορπισμένα καὶ αἱμόφυρτα μέλη της, 
πρακτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦσε ὁ ὄχλος τῆς 
περιοχῆς καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ὅπως 
στὴν περίπτωση τοῦ Πατριάρχη Προτέριου. 
Ὡς τόσο, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι η βασικὴ 
πηγὴ τοῦ γεγονότος εἶναι ὁ Σωκράτης ὁ 
σχολαστικός, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε σύγχρονος καὶ 
ἀντίπαλος τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, καθὼς ἀνῆκε 
στὴ αἵρεση τῶν Νοβατιανῶν, τοὺς ὁποίους 
καταπολέμησε ὁ ἅγιος Κύριλλος. 

4. Οἱ προσπάθειες γιὰ ἐκμετάλλευση 
τοῦ γεγονότος

Αὐτὸ το δυσάρεστο γεγονὸς ἔδωσε μία 
πρώτης τάξεως εὐκαιρία στοὺς 

ἀντιχριστιανικοὺς κύκλους γιὰ νὰ κατηγο-
ρήσουν δῆθεν τὴν χριστιανικὴ πίστη γιὰ 
φανατισμὸ καὶ τοὺς κληρικοὺς γιὰ 
σκοταδισμό. Ἐξαπέλυσαν κατηγορίες ὅτι ἡ 
Ὑπατία κατα κρε ουργήθηκε μόνο ἐπειδὴ δὲν 
ἦταν Χριστιανή. Καὶ ἄρχισαν νὰ διαπλέκουν 
μύθους καὶ δοξασίες πέρα ἀπὸ κάθε 
φαντασία. Ἀπὸ τὸν προτεστάντη John Toland 
(1720), τὸν Βολταῖρο (1736), τὸν Charles 
Kingsley (1853), τὸν Gibbon (1898) μέχρι τὰ 

ἁγία Αἰκατερῖνα, ἀφοῦ ἀπέκρουσε τὶς 
κολακεῖες καὶ τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Μαξιμίνου, 
ὑπέστη σκληρὰ μαρτύρια καὶ ἀποκε φα λί-
σθηκε τὴν 24η Νοεμβρίου τοῦ 305 μ.Χ.

2. Ἡ Ὑπατία 

Στὸν ἀντίποδα βρίσκεται ἡ ἀλεξα-
νδρινὴ νεοπλατωνικὴ φιλόσο φος 

Ὑπατία. Ὑπῆρξε ἡ πρώτη γυναίκα ποὺ δια-
κρί θηκε στὰ μαθηματικά. Ἡ ζωή της 
τοποθετεῖται περίπου ἀπὸ τὸ 370 ἕως το 415 
μ.Χ. δηλαδὴ πολλὲς δεκαετίες μετὰ τὸ 
μαρτύριο τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης. Αὐτὸ τὸ 
γεγονὸς εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἀποκλεισθεῖ 
ὁποιαδήποτε σύγχυση μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν 
προσώπων. Ἡ Ὑπατία διακρίθηκε γιὰ τὴν 
εὐγλωττία της, τὴν μετριοφροσύνη της καὶ 
τὴν ἐξωτερικὴ ὀμορφιά της. Θαυμαζόταν 
ἐπίσης γιὰ τὴν ἠθική της αὐστηρότητα, τὴν 
παρθενία, καθὼς καὶ γιὰ τὸν ἀσκητικὸ τρόπο 
ζωῆς, πράγμα ἀναμενόμενο γιὰ ἄνθρωπο ποὺ 
ἐμφορεῖται ἀπὸ νεοπλατωνικὲς ἰδέες. Ὅλα 
αὐτὰ τὰ προσόντα της σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ 
ἀξιοσημείωτα πνευματικά της χαρίσματα τὴν 
κατέστησαν πασίγνωστη στοὺς πνευματικοὺς 
ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
προσελκύσει μεγάλο ἀριθμὸ μαθητῶν. 
Μεταξὺ τῶν μαθητῶν της συγκαταλέγονταν 
καὶ ἀρκετοὶ Χριστιανοί, ὅπως ὁ Συνέσιος, ὁ 
μετέπειτα ἐπίσκοπος Κυρήνης, ὁ Εὐπόπτιος 
ἐπίσκοπος Πτολεμαΐδος τῆς Αἰγύπτου, ὁ 
Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης κ.ἄ. Τὸ γεγονὸς 
αὐτὸ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ διδασκαλία 
της δὲν βρισκόταν μακριὰ ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ 
πίστη, ὅπως ἄλλως τε γνωρίζουμε καὶ ἀπὸ τὰ 
κείμενα καὶ ἄλλων νεοπλατωνικῶν φιλοσό-
φων. Κατὰ συνέπεια, ἐντὸς τοῦ θρησκευτικὰ 
τεταμένου κλίματος μὲ ἐντάσεις, καὶ 
ὁρισμένες φορὲς συγκρούσεις, μεταξὺ Χρι-
στιανῶν καὶ εἰδωλολατρῶν, ἡ Ὑπατία δὲν 
μποροῦσε νὰ ἐγείρει τὴν ἀντιπαλότητα τῶν 
Χριστιανῶν, τοὐλάχιστον ὄχι στὸν βαθμὸ 
ποὺ αὐτὸ συνέβη μὲ τοὺς πολυθεϊστὲς καὶ 
παγανιστὲς τῆς ἐποχῆς.
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Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν τὸ αἷμα 
μαρτύρων, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων ἀνέρχεται 
σὲ ἑκατομμύρια. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν ὅλοι ὅσοι 
γνωρίζουν, ἔστω καὶ ἐπιφανειακά, τὴν ἱστο-
ρικὴ ἀλήθεια. Γι΄ αὐτὸ καὶ οἱ σύγχρονοι 
ἀρχαιολάτρες καταφεύγουν σὲ μυθεύματα 
καὶ διαστρεβλώσεις, προκειμένου νὰ παρου-
σιάσουν ψευδῶς τοὺς Χριστιανοὺς ὡς θῦτες 
καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες ὡς θύματα καὶ ὅτι ὁ 
Χριστιανισμὸς δῆθεν κατέστρεψε τὸν ἑλλη
νικὸ πολιτισμό. Ἡ περίπτωση τῆς Ὑπατίας 
καὶ ἡ σύγχυσή της μὲ τὴν ἁγία Αἰκατερίνα 
εἶναι ἕνα χαρακτηριστικὸ παρά δειγμα τέτοιας 
τακτικῆς. Δὲν πείθουν ὅμως κανέναν, παρὰ 
μόνο ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν ἐνημερωθεῖ 
σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια. Ἦταν 
καὶ παραμένουν ἀνιστόρητοι.

 Δημήτριος Μασσαρᾶς

 ἐκπαιδευτικὸς

θείας παρεμ βάσεως μπορεῖ νοηθεῖ.

Οἱ πρόγονοί μας Ἕλληνες ἀσπάστηκαν 
τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ ὄχι μὲ τὴν βία, ὅπως 
ὑποστηρίζουν οἱ ἀρχαιολάτρες, ἀλλὰ 
ἀπεναντίας ἀντιμετωπίζοντας βία πρὸς τὴν 
ἀντίθετη κατεύθυνση, νὰ μὴν εἶναι 
Χριστιανοί. Ἄλλως τε, εἶναι πλέον σαφέστατα 
ἀποδεδειγμένο ὅτι οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας 
πολλὰ χρόνια πρὶν τὸν Χριστὸ εἶχαν στὴν 
πλειοψηφία τους στραφεῖ σὲ μυστηριακὲς 
λατρεῖες ἢ σὲ μονοθεϊστικὲς φιλοσοφικὲς 
ἀντιλήψεις ἐγκαταλείποντας τὴν λατρεία τοῦ 
δωδεκαθέου. Καὶ ὅσοι τὴν διατηροῦσαν τὴν 
εἶχαν «νοθεύσει» μὲ εἰσαγόμενους μὴ ἑλλη-
νικοὺς θεούς, ὅπως ἡ Ἴσιδα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, 
ὁ Μίθρας ἀπὸ τὴν Περσία κ.ἄ. Γι΄ αὐτὸ καὶ 
σπανίως Ἕλληνες βασάνιζαν Χριστιανούς. 
Οἱ διωγμοὶ ἐπινοήθηκαν καὶ πραγμα το-
ποιήθηκαν κυρίως ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους. 

Στὴν ἀντιπαράθεση μεταξὺ Χριστιανῶν 
καὶ εἰδωλολατρῶν τὸ θῦμα ἦταν ἀσφαλῶς οἱ 
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