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Δέκα	γυναικών	εις	άνδρας	ανάμεσον	ασκησασών	μυστικώς	
	

		
		Όπως	 η	 βασιλεία	 των	 ουρανών	 ομοιώθηκε	 με	 δέκα	 παρθένες	 όπως	 λέει	 το	
στόμα	του	Χριστού	στην	ΚΔ	του	ευαγγελίου	έτσι	και	δέκα	γυναίκες	ομοιώθηκαν	
με	σχήμα	ανδρικό	και	συνέτριψαν	τα	κέντρα	του	ανθρωποκτόνου	διαβόλου	λέει	
ο	άγιος	Νικοδημος	ο	Αγιορείτης	στο	συναξαριστή	του	αρχίζοντας	την	περιγραφή	
του	 βίου	 της	 πρώτης	 εξ	 αυτών	 των	 εξαιρετικών	 γυναικών.	Καταγράφοντας	
λοιπόν	 εν	 είδει	 υποθέσεων	 αριστοφανικών	 των	 περιλήψεων	 δηλαδή	 με	 τα	
βασικότερα	 στοιχεία	 των	 ΑΕ	 τραγωδιών	 για	 ενημέρωση	 όλων	 των	 ευλαβών	
αναγνωστών	 για	 τον	 ξεχωριστό	 τούτο	 τρόπο	 άσκησης	 στην	 ορθόδοξη	
χριστιανική	παράδοση	παρατηρούμε	τα	ακόλουθα	επί	του	θέματος:		
	
1	 η	 αγία	 Θεοδώρα	 άσκησε	 στην	 Αλεξάνδρεια	 ως	 όντως	 δώρο	 Θεού	 στις	 11	
Σεπτεμβρίου	 επί	 βασιλέως	 Ζήνωνος	 το	 472	 και	 ήταν	 σύζυγος	 με	 νόμιμο	 γάμο	
ζώντας	εύτακτο	βίο	και	ακατηγόρητο	αλλά	από	φθόνο	του	μισοκάλου	διαβόλου	
έπεσε	 κρυφά	 σε	 μοιχεία	 κι	 αποφάσισε	 να	 ζητήσει	 να	 βρει	 τη	 σωτηρία	 της	 κι	
επειδή	άκουσε	τα	ευαγγελικά	λόγια	με	τα	οποία	διδάσκει	ο	Κύριος	ότι	δεν	είναι	
τίποτε	 κρυπτό	 που	 να	 μη	 γίνει	 και	 φανερό	 στο	 τέλος	 για	 τούτο	 λοιπόν	
στοχαζόμενη	το	βάρος	της	αμαρτίας	που	διέπραξε	βδελύχτηκε	την	αμαρτία	αυτή	
σα	σίχαμα	και	ακαθαρσία	και	απέρριψε	έπειτα	τη	γυναικεία	ενδυμασία	κι	έλαβε	
το	 αγγελικό	 σχήμα	 των	 μοναχών	 κι	 αντί	 για	 Θεοδώρα	 μετωνομάστηκε	 σε	
Θεόδωρο	και	 μετέβη	μάλιστα	και	 σε	 μοναστήρι	ανδρών	κι	 έτσι	 μετανοούσε	κι	
έκλαιγε	την	αμαρτία	της.	Αφού	πέρασε	όμως	δυο	χρόνια	ολοκληρα	κοπιάζοντας	
με	βαριές	δουλειές	κι	αγωνίστηκε	να	σηκώνει	τα	χρειαζούμενα	του	μοναστηριού	
από	 φθόνο	 του	 ψυχοφθόρου	 διαβόλου	 συκοφαντήθηκε	 από	 κάποιους	
κακότροπους	πως	πόρνευσε	δήθεν	με	γυναίκα	γιατί	αυτοί	έφεραν	κι	ένα	βρέφος	
κι	το	ριξαν	έξω	από	τη	θύρα	της	μονής	διαβάλλοντας	ψευδώς	πως	ήταν	δικό	της.	
Γι᾽αυτό	 κι	 η	 αοίδιμη	 δέχτηκε	 τη	 συκοφαντία	 ως	 αληθινή	 και	 παρέλαβε	 το	
βρέφος	 ανατρέφοντάς	 το	 γνήσια	 σα	 δικό	 της	 γιατί	 σπούδαζε	 η	 τρισόλβια	 να	
κρύψει	 τον	 εαυτό	της	πως	ήταν	δηλαδή	γυναίκα	κατά	τη	φύση	και	 έτσι	αφού	
καρτέρησε	έξω	από	τη	μονή	για	την	αγάπη	του	Θεού	και	τον	κανόνα	της	δήθεν	
αμαρτίας	 που	 είχε	 διαπράξει	 τώρα	 επτά	 ολόκληρα	 χρόνια	 παλαίοντας	 με	 την	
ψύχρα	 του	 χειμώνα	και	 το	 καύμα	 του	θέρους	και	 με	 χαμεύνιες	 μόλις	 και	 μετά	
βίας	 στο	 τέλος	 επέστρεψε	 μέσα	 στη	 μονή.	 Κι	 από	 τότε	 καταξηραίνοντας	 το	
σώμα	 με	 συχνές	 προσευχές	 και	 κόπους	 και	 ολονύκτιες	 στάσεις	 κι	 αγρυπνίες	
έφτασε	στο	σκοπό	και	τέλος	που	αγαπούσε	γιατί	ήταν	αληθινά	φοβερό	θαύμα	
που	 ακολούθησε	 στην	 αγία	 αυτή	 που	 δεν	 υπάρχει	 άνθρωπος	 που	 να	 μην	 το	
θαυμάσει.	Επειδή	αυτή	γυναίκα	ήταν	και	έζησε	ανάμεσα	σε	άντρες	χωρίς	καν	να	
γνωριστεί	 και	 στο	 μέσο	 της	 ασκήσεως	 αγωνίστηκε	 σαν	 άντρας	 λάμπ῀νντας	
ασκητικώς	 ως	 μέγας	 φωστήρ	 και	 για	 τούτο	 φορτωμένη	 με	 άξιους	 μισθούς	
τωνκόπων	 της	 ανέβηκε	 και	 με	 χαρά	 στον	 ποθεινό	 της	 νυμφίο	 Χριστό	 ενώ	 οι	
μοναχοί	βλέποντας	το	παράδοξο	αυτό	θαύμα	εξέστησαν	και	δόξασαν	το	Θεό.	
			*Την	 ίδια	 μέρα	 εορτάζεται	 και	 η	 πασίγνωστη	 συνωνόματή	 της	 Θεοδώρα	 εν	
Βάστα		με	ανάλογο	βίο	αλλά	ανύπαντρη	αυτή	και	σε	αντρικό	κι	αυτή	μοναστήρι	
ως	Θεόδωρος	στην	Πελοπόννησο	500	χρόνια	αργότερα	από	την	πρώτη	και	αυτή	
όμως	 συκοφαντήθηκε	 πως	 πόρνευσε	 και	 άφησε	 έγκυο	 μια	 γυναίκα	 και	



καταδικάστηκε	σε	θάνατο	κι	 έπειτα	από	το	θάνατό	της	γνωρίστηκε	πως	ήταν	
γυναίκα	κι	έτσι	έπεσε	η	κατηγορία	και	φάνηκε	η	άσκηση	της	αγίας	και	μάλιστα	
με	υπερφυσικό	τρόπο	όπως	βλέπουμε	έως	τη	σήμερον	με	τα	δέντρα	πάνω	στο	
ναό	της	και	το	ποτάμι	να	τρέχει.	
2	η	αγία	Ευφροσύνη	έζησε	στους	χρόνους	του	βασιλέως	Θεοδοσίου	του	μικρού	
το	 410	 εορταζόμενη	 στις	 25	 Σεπτεμβρίου	 κι	 αφού	 άφησε	 τα	 χαροποιά	 του	
κόσμου	τούτου	και	τη	φαντασία	και	δόξα	της	παρούσης	ζωής	έφυγε	κρυφά	από	
τον	 οίκο	 του	 πατρός	 της	 και	 μετασχηματίστηκε	 σε	 άντρα	 φορώντας	 και	
ανάλογα	 ενδύματα	 και	 μετωνομαζόμενη	 σε	 Σμάραγδο	 κι	 επειδή	 αγάπησε	 το	
μοναχικό	 βίο	 και	 πολιτεία	 πήγε	 σε	 μοναστήρι	 ανδρών	ως	 ευνούχος	 βασιλικός	
παρουσιαζόμενη	και	κουρεύοντας	τα	μαλλιά	της	σπουδάζοντας	με	κάθε	τρόπο	
πώς	να	κρυφτεί	και	να	μην	την	μάθει	ο	πατέρας	της	Παφνούτιος.	Κι	αφού	έτυχε	
του	 ποθουμένου	 αγωνίστηκε	 με	 αγώνες	 και	 κόπους	 πολλούς	 και	 προσευχές	
εκτενείς	 και	 αδιάκοπες	 μέχρι	 που	 καταξήρανε	 με	 υπερβολή	 το	 απαλό	 της	 και	
γυναικείο	 σώμα	 με	 τρόπο	 ώστε	 να	 εκπλήσσονται	 και	 να	 θαυμάζουν	 όλοι	 στη	
μονή	αδελφοί	βλέποντας	την	άκρα	κακοπάθεια	που	μεταχειρίζονταν	η	αοίδιμη.	
Και	ήταν	όντως	παράδοξο	να	παραστήσει	ο	λόγος	αδύνατο	να	βλέπει	κανείς	μια	
ωραία	γυναίκα	να	συγκατοικεί	ανάμεσα	σε	άντρες	μοναχούς	και	 να	μπορεί	 να	
κρυφτεί	κι	από	τον	ίδιο	της	τον	πατέρα	κι	ας	την	αναζητούσε	επίμονα	σε	όρη	και	
λαγκάδια	και	κάθε	τόπο	τρέχοντας	δω	και	κει	κι	αναστενάζοντας	για	τον	μακρό	
και	 πολυχρόνιο	 χωρισμό	 της	 αλλά	 κι	 από	 τους	 μοναχούς	 με	 τους	 οποίους	
συγκατοικούσε.	Μπόρεσε	όμως	κι	άστραψε	μεταξύ	τους	με	τις	αρετές	καθώς	κι	
ο	πολύτιμος	 λίθος	σμάραγδος	ανάμεσα	σε	άλλους	 λίθους	 μένοντας	αγνώριστη	
σε	 διάστημα	 χρόνων	ολόκληρων	38	μέχρι	 τέλους	 της	 ζωής	 της.	 Και	 μόνο	 τότε	
φανέρωσε	πως	ήταν	γυναίκα	επειδή	ο	πατέρας	της	πήγε	μια	φορά	κι	εκεί	αλλά	
τότε	που	ήταν	να	πεθάνει	η	οσία	και	βλέποντάς	τον	είπε	τούτο	τον	ολουστερινό	
λόγο:	πατέρα!	Κι	έτσι	παρέδωσε	το	πνεύμα	της	στα	χέρια	του	Θεού		χαίροντας	κι	
ευφραινόμενη	 για	 όσα	 αγαθά	 έμελλε	 να	 απολαύσει	 για	 τους	 αγώνες	 και	 τους	
κόπους	 της	 κι	 ο	 πατέρας	 της	 ακούγοντας	 το	 λόγο	 τούτο	 εξεπλάγη	 κι	 από	 την	
πυερβολική	του	τη	χαρά	που	αξίωθηκε	να	δει	τηθυγατέρα	του	έπσεσε	σα	νεκρός	
καταγής	και	επειδή	πέτυχε	να	δει	το	ποθούμενο	γέννημά	του	άφησε	πατρίδα	και	
κόσμο	 κι	 αυτός	 και	 όσα	 είναι	 στον	 κόσμο	 μέσα	 και	 μαζί	 έλαβε	 πόθο	 και	 ζήλο	
στην	ψυχή	του	για	τους	ασκητικούς	της	αγώνες	κι	 έγινε	κι	αυτός	μοναχός	και	
διάδοχος	έτσι	φάνηκε	και	κληρονόμος	τόσο	του	τόπου	όσο	και	του	τρόπου	του	
μοναστηριού	 και	 της	 ασκήσεως	 των	 αρετών	 της	 ως	 πατέρς	 τέτοιου	
ευλογημένου	 παιδιού	 και	 χαίροντας	 κι	 ευφραινόμενος	 απήλθε	 κι	 αυτός	 προς	
Κύριον.	
3	η	αγία	Πελαγία	στις	8	Οκτωβρίου	εορταζόμενη	ήταν	από	την	πόλη	Αντιόχεια	
και	σχόλαζε	καταγινόμενη	σε	χορούς	και	θέατρα	κι	ήταν	δημόσια	πόρνη	εκεί	κι	
από	τη	διαβολική	αυτή	και	αισχρή	της	την	εργασία	συνάθροιζε	πολλά	χρήματα	
και	 κατηχήθηκε	 από	 τον	 επίσκοπο	 Νόννο	 που	 ήταν	 άγιος	 άνθρωπος	 και	 έτσι	
μετανόησε	 θερμώς	 για	 τα	 πρότερά	 της	 τα	 πονηρά	 τα	 έργα	 και	 βαπτίστηκε	 κι	
ευθύς	αποστράφηκε	όλα	τα	κοσμικά	και	καλά	και	τερπνά	και	ενδύθηκε	τρίχινα	
ενδύματα	από	τρίχες	αίγας	και	μετα	σχηματίστηκε	σε	άντρα	και	πήγε	έτσι	στο	
όρος	 των	 Ελαιών	 χωρίς	 να	 το	 ξέρει	 κανείς	 κι	 εκεί	 η	 αοίδιμη	 κλείστηκε	 σε	 ένα	
κελλί	 και	 διάνυσε	 το	 υπόλοιπο	 της	 ζωής	 της	ασκητικώς	και	 θεαρέστως	και	 εν	
ειρήνη	αναπαύτηκε	η	μακαρία.	
4	ο	άγιος	Ανδρόνικος	και	Αθανασία	εορτάζονται	στις	9	Οκτωβρίου	κι	ήταν	ο	
όσιος	 από	 τη	 μεγάλη	 πόλη	 της	 Αντιόχειας	 το	 έτος	 540	 αργυροπράτης	 το	



επάγγελμα	και	 την	τέχνη	και	πολλά	ευλαβής	και	 γεμάτος	από	έργα	αγαθά	και	
πλούσιος	και	σε	σωματικά.	Πήρε	λοιπόν	με	γάμο	γυναίκα	Αθανασία	το	όνομα	και	
αυ´ηη	σεμνή	 και	 θεοφιλή	 και	 συμφώνησε	μαζί	 της	 ένα	 καλό	 και	 θεάρεστο	 και	
διαμοίρασαν	τον	πλούτο	τους	σε	τρία	μέρη	όπου	το	ένα	έδωσαν	πλουσιοπάροχα	
στους	 φτωχούς	 και	 το	 άλλο	 άτοκο	 δάνειο	 σε	 αναγκεμένους	 και	 το	 τρίτο	
οικονομούσαν	 στο	 εργαστήρι	 του	 αργυροπρατείου	 κι	 έβγαζαν	 τα	 προς	 το	 ζην	
αναγκαία.	 Γέννησαν	 και	 δυο	 παιδιά	 ένα	 αρσενικό	 κι	 ένα	 θηλυκό	 κι	 αφού	
γεννήθηκαν	ο	ένας	τον	άλλο	δεν	άγγιξε	πια	παρά	περνούσαν	τη	 ζωή	τους	κι	ο	
ιδυο	με	σωφροσύνη	και	προσευχές	και	καταγίνονταν	να	ελεούν	φτωχούς	και	να	
επισκέπτονται	ασθενείς	αλλά	ύστερα	από	δώδεκα	χρόνια	συγκατοίκησης	όταν	
τα	παιδιά	τους	ήταν	σε	ηλικία	που	θα	χαροποιούσαν	τους	γονείς	τους	τότε	σε	
μια	μέρα	πέθανα	και	τα	δυο.	Ο	Ανδρόνικος	δεν	έδειξε	κανένα	άνανδρο	κίνημα	για	
το	 θάνατό	 τους	 αλλά	 μάλλον	 την	 αοίδιμη	 του	 Ιώβ	 ξεφώνησε	 φωνή	 γυμνός	
εξήλθα	 εκ	 κοιλίας	 μητρός	 μου	 γυμνός	 και	 απελεύσομαι	 ενώ	η	συμβία	 του	 είχε	
λύπη	απαρηγόρητη	κι	έτσι	αφού	ενταφίασαν	τα	παιδιά	εκείνη	δε	θέλησε	πια	να	
φύγει	από	κοντά	τους	παρά	έλεγε	πως	εδώ	θα	συναποθάνω	και	εγώ	μαζί	με	τα	
παιδιά	μου!	Τον	όσιο	πήρε	ο	πατριάρχης	να	τον	παρηγορήσει	ενώ	η	Αθανασία	
δεν	 υπέφερε	 παρά	 παρέμενε	 εκεί	 και	 θρηνούσε	 και	 έκλαιγε	 γοερά	 και	 τα	
μεσάνυχτα	της	παρουσιάστηκε	κι	ενώ	ήταν	ξύπνια	ακόμα	ο	μάρτυρας	του	ναού	
Ιουλιανός	σε	σχήμα	μοναχού	και	της	λέει:	τι	 έχεις	γυναίκα	και	κλαίς;	Γιατί	δεν	
τους	 αφήνεις	 να	 ησυχάσουν;	 Κι	 αυ´ηη	 αποκρίθηκε	 μη	 βαρυνθείς	 εναντίον	 μου	
κύριέμ	 ου	 γιατί	 πολλή	 και	 πόνο	 έχω	φού	 δυο	 μόνο	 παιδιά	 είχα	 και	 τα	 έθαψα	
σήμερα.	Κι	ο	μάρτυς	αποκρίθηκε:	μην	κλαις	γι᾽αυτά	γιατί	σου	λέω	γυναίκα	πως	
καθώς	 η	φύση	 του	 ανθρώπου	 ζητά	φαγητό	 έτσι	 και	 τα	παιδιά	πρέπει	 από	 το	
Θεό	να	λάβουν	τα	μέλλοντα	αγαθά	Του	εν	ημέρα	κρίσεως	λέγοντας	δικαιοκρίτα	
Κύριε	αντί	των	επιγείων	αγαθών	που	μας	υστέρησες	μη	μας	υστερήσεις	και	τα	
επουράνια	αγαθά	Σου.	Κι	ακούγοντας	αυτά	εκείνη	κατανύγηκε	και	μετέβαλε	τη	
λύπη	σε	χαρά	λέγοντας:	ζουν	λοιπόν	στους	ουρανούς	και	γιατί	τότε	κλαίω;	Και	
στράφηκε	να	δει	το	μοναχό	που	της	τα	πε	όλα	αυτά	και	δε	βρήκε	κανένα	κι	όταν	
ρώτησε	και	το	θυρωρό	της	είπε	πως	κανείς	δεν	εισήλθε	ούτε	εξήλθε	και	έτσι	η	
Αθανασία	φοβήθηκε	και	εννόησε	πως	ήταν	οπτασία	και	γύρισε	κι	αυτή	σπίτι	και	
διηγήθηκε	στο	σύζυγο	όσα	είδε	και	του	ζήτησε	να	τη	φέρει	σε	μοναστήρι.	
			Κι	αυτός	με	χαρά	δέχτηκε	το	λόγο	γιατί	κι	ο	ίδιος	το	ποθούσε	και	διαμοίρασε	
το	περισσότερο	μέρος	 της	περιουσίας	στους	φτωχούς	κι	 ελευθέρωσε	και	 τους	
δούλους	τους	οποίους	είχε	εξαγοράσει	και	τα	υπόλοιπα	άφησε	στον	πεθερό	του	
με	την	παραγγελία	να	γίνουν	νοσοκομεία	και	ξενοδοχεία	μοναχών	κι	έτσι	αφού	
έλαβε	 λίγα	 έξοδα	 για	 το	 δρόμο	 εξήλθε	 νύχτα	 μαζί	 με	 τη	 γυναίκα	 του	 και	 ενώ	
εκείνη	είπε	βλέποντας	το	σπίτι	από	μακριά:	Κύριε	και	Θεέ	μου	που	είπες	στον	
Αβραάμ	και	τη	Σάρρα	έξελθε	εκ	της	γης	σου	και	εκ	της	συγγενείας	σου	και	δεύρο	
εις	την	γην	ην	αν	σοι	δείξω	Εσύ	οδήγησέ	μας	στο	φόβο	Σου	γιατί	αφήσαμε	για	το	
όνομά	Σου	ανοιχτά	το	σπίτι	μας	και	φεύγουμε	και	για	τούτο	μην	κλείσεις	σε	μας	
και	 τη	θύρα	της	βασιλείας	Σου	αφού	 έκλαψαν	κι	 οι	 δυο	αναχώρησαν	από	 την	
πατρίδα	τους.	
			φτάνοντας	λοιπόν	στα	 Ιεροσόλυμα	προσκύνησαν	τους	Αγίους	Τόπους	κι	εκεί	
αντάμωσαν	πολλούς	 πατέρες	 οσίους	 και	φεύγοντας	 από	 κει	 πήγαν	 και	 οι	 δυο	
στην	Αίγυπτο	στον	 ξακουστό	αββά	Δανιήλ	και	του	φανέρωσαν	το	σκοπό	τους	
και	 τον	 παρακάλεσαν	 να	 τους	 οδηγήσει	 στην	 οδό	 της	 σωτηρίας	 κι	 έτσι	 την	
σύζυγο	 έστειλε	 σε	 γυναικείο	 μοναστήρι	 των	 Ταββενησιωτών	 και	 κείνον	 πάλι	
κράτησε	 κοντά	 του	 και	 έτνυσε	 με	 το	 αγγελικό	 σχήμα	 των	 μοναχών	 όπου	 κι	



έμεινε	υποτασσόμενος	δώδεκα	ολόκληρους	 χρόνους	κι	 έπειτα	 ζήτησε	κι	 έλαβε	
άδεια	να	 ξαναπροσκυνήσει	 τους	Αγίους	Τόπους	κι	όπως	πήγαινε	 έκατσε	κάτω	
από	ένα	δέντρο	να	αναψύξει	απο	το	καύμα	και	κατ᾽οικονομία	Θεού	ήρθε	κει	κι	η	
γυναίκα	 του	 που	 πήγαινε	 κι	 αυτή	 εκεί	 αλλά	 με	 σχήμα	 μοναχού	 ανδρός	 ως	
Αθανάσιος	κι	αφού	χαιρέτισαν	ο	ένας	τον	άλλο	επειδή	μαράθηκε	το	κάλλος	της	
και	 δε	 την	 γνώρισε	 παρά	 από	 την	 πολλή	 την	 άσκηση	 του	 φάνηκε	 σαν	
αιθίοψ(μαύρος).	
			Εκείνη	όμως	τον	γνώρισε	και	του	είπε	πού	πηγαίνεις	κύριέ	μου	αββά;	Κι	αυτός	
της	αποκρίθηκε	στους	Αγίους	Τόπους	κι	εκείνη	του	είπε	πάλι	εκεί	θέλω	να	πάω	
κι	 εγώ	 κι	 αν	 θες	 πάμε	 και	 μαζί	 αλλά	 σιωπώντας	 σα	 να	 μην	 είμαι	 μαζί	 σου.	
Δέχτηκε	εκείνος	λοιπόν	και	κείνη	του	πε	συ	δεν	είσαι	ο	Ανδρόνικος	μαθητής	του	
αββά	Δανιήλ;	Ναι	αποκρίθηκε	εκείνος	και	κείνη	πρόσθεσε:	οι	ευχές	του	να	μας	
συνοδεύουν	και	κείνος	είπε	πάλι:	γένοιτο!	Αμήν.	
			Με	 τέτοιο	 τρόπο	 σιωπώντας	 πήγαν	 στην	 Ιερουσαλήμ	 κι	 αφού	 προσκύνησαν	
πάλι	σιωπώντας	γύρισαν	στην	Αλεξάνδρεια	και	 ρώτησε	κείνη	θες	 να	μείνουμε	
μαζί	 σε	 ένα	 κελλί;	 Κι	 εκείνος	 δέχτηκε	 αλλά	 ζήτησε	 πρώτα	 να	 πάρει	 ευχή	 κι	
ωσότου	 επιστρέψει	 τον	 πρόσμενε	 στο	 Οκτακαιδέκατο	 σιωπηλά	 ειδεμή	 δε	 θα	
επέστρεφε.	 Επειδή	 όμως	 ο	 αββάς	 του	 είπε	πως	 έτσι	 πρέπει	 να	 ναι	 ο	 αληθινός	
μοναχός	όπως	ο	Αθανάσιος	γιατί	φαίνεται	μεγάλης	προκοπής	αρετής	επέστρεψε	
κι	έμεινε	δώδεκα	χρόνους	μαζί	και	πολλές	φορές	ήρθε	ο	αββάς	και	συνομίλησε	
μαζί	 τους	 και	 τους	 συμβούλεψε	 περί	 ωφελείας	 ψυχής	 αλλά	 μια	 φορά	 όπως	
έφυγε	ο	αββάς	έτρεξε	ξοπίσω	του	ο	Ανδρόνικος	γιατί	ξεψυχούσε	ο	Αθανάσιος	με	
θέρμη	 καταβλημένος	 και	 κλαίγοντας	 κι	 όταν	 ρώτησν	 γιατι	 κλαίει	 αντί	 να	
χαίρεται	 τους	 είπε	 πως	 κλαίει	 για	 τον	 Ανδρόνικο	 και	 ζήτησε	 μόνο	 αφού	 τη	
θάψουν	να	βρει	ο	αββάς	στην	κεφαλή	πινακίδιο	γραμμένο	και	αφού	το	διαβάσει	
να	το	δώσει	στον	Ανδρόνικο.	
			Προσευχήθηκαν	 λοιπόν	 οι	 τρεις	 κι	 αφού	 κοινώνησε	 τα	 άχραντα	 μυστήρια	 η	
μακαρία	 κοιμήθηκε	 εν	 Κυρίω	 και	 τότε	 βρήκε	 και	 διάβασε	 το	 πινακίδιο	 ο	
Ανδρόνικος	 και	 κατάλαβε	 ποια	 ήταν	 η	 αοίδιμη	 αλλά	 το	 πληροφορήθηκαν	 κι	
όπως	την	κήδευαν	και	την	έντυναν	και	κατάλαβαν	πως	δεν	ήταν	άντρας	όπως	
έλεγε	 τόσα	χρόνια	παρά	γυναίκα	κι	ακούστηκε	σε	όλη	τη	Λαύρα	κι	 έτρεξαν	οι	
πατέρες	που	κατοικούν	στην	εσώτερη	έρημο	και	όλες	οι	λαύρες	και	οι	μονές	της	
Αλεξάνδρειας	 κι	 όλη	 η	 πόλη	 και	 η	 σκήτη	 ήρθαν	 στον	 ενταφιασμό	 της	 κι	 οι	
σκητιώτες	 όλοι	 φόρεσαν	 λευκά	 ως	 νικητές	 των	 τιρων	 εχθρώνσαρκός	 και	
κόσμου	 και	 κοσμοκράτορος	 διαβόλου	 κι	 έφεραν	 και	 μόμισαν	 μετά	 βαϊων	 και	
κλάδων	το	τίμιό	της	το	λείψανο	της	μακαρίας	Αθανασίας	και	το	ενταφίασαν	με	
πολλή	ευλάβεια	δοξάζοντας	το	Θεό	που	της	έδωσε	τόση	πολλή	υπομονή.	
			Κι	 έμεινε	 κει	 ο	 αββάς	 να	 κάνει	 τα	 μνημόσυνα	 της	 οσίας	 κι	 όταν	 θέλησε	 να	
παραλάβει	 και	 τον	Ανδρόνικο	μαζί	 του	κείνος	δε	θέλησε	 λέγοντάς	 του	 εδώ	θα	
πεθάνω	με	την	κυρία	μου	κι	έτσι	τον	αποχαιρέτισε	κι	αναχώρησε	και	ύστερα	τον	
ειδοποίησαν	 πως	 ασθένησε	 από	 θέρμη	 κι	 αυτός	 κι	 αφού	 ειδοποίησε	 για	 το	
ερχόμενο	τέλος	του	ο	αββάς	τους	σκητιώτες	να	συναχτούν	ευθύς	τον	πρόλαβαν	
ακόμα	 εν	 ζωή	 κι	 αφού	 ζήτησαν	 κι	 έλαβαν	 την	 ευλογία	 του	 τότε	 ο	 αοίδιμος	
αποκοιμήθηκε	 εν	 Κυρίω.	 Έγινε	 και	 φιλονεικία	 και	 αντίσταση	 ποιοι	 να	
παραλάβουν	 το	 λείψανο	 οι	 Οκτακαιδεκατιώτες	 ή	 οι	 σκητιώτες	 και	 μόλις	 και	
μετά	 βίας	 κατέπαυσε	 τη	 φιλονεικία	 τους	 ο	 αββάς	 δίνοντας	 παραγγελία	 να	
ταφούνκοντά	 ο	 ένας	 με	 τον	 άλλο	 συναγωνιστή	 κι	 έτσι	 το	 ενταφίασαν	 εκεί	
δοξάζοντας	Τον	επί	πάντων	Θεό.	Αμήν.						



5	η	αγία	Άννα	εορτάζεται	στις	29	Οκτωβρίου	έζησε	στα	χρόνια	του	βασιλέως	
Λέοντος	Ισαύρου	το	716	κι	ήταν	θυγατέρα	ύπανδρου	διακόνου	του	ΙΝΠαναγίας	
Βλαχερνών	κι	η	μάμμη(γιαγιά)	της	την	πάντρεψε	με	ευλαβέστατο	σύζυγο	αλλά	
ερχόμενος	θείος	από	τον	πατέρα	της	από	τον	Όλυμπο	μοναχός	ασκητικότατος	
και	 διορατικότατος	 λάλησε	 ανεμποδίστως	 κι	 ας	 του	 είχε	 κόψει	 τη	 γλώσσα	 ο	
εικονομάχος	αυτός	βασιλεύς	ώστε	βλέποντας	την	ανιψιά	του	αυτήν	την	Άννα	να	
πει:	 γιατί	 την	 ενώσατε	 με	 άντρα	 αφού	 αποβλέπει	 σε	 αγώνες	 και	 πόνους	
ασκητικότατους;	 και	 λέγοντας	 αυτά	 προσευχόμενος	 αναχώρησε	 από	 κει.	 Και	
αφού	 περασαν	 χρόνοι	 μερικοί	 κι	 ο	 δυσσεβής	 βασιλεύς	 καταβιβάστηκε	 στα	
ταμεία	 του	 Άδη	 τότε	 ο	 Κωνσταντίνος	 κι	 η	 Ειρήνη	 ορθόδοξοι	 και	 πιστότατοι	
βασιλείς	το	780	έτος	έμαθαν	τα	βασανιστήρια	και	τους	πειρασμούς	του	οσίου	κι	
έστειλαν	και	τον	έφεραν	και	έλαβαν	την	ευχή	του	κι	ευλογία	ως	αγίου	ανδρός	κι	
εκείνος	 αφού	 τους	 συμβούλεψε	 τα	 συμφέροντα	 προς	 ευαρέστηση	 του	 Θεού	
μελετούσε	πάλι	να	αναχωρήσει	από	τη	βασιλεύουσα	και	να	πάει	στην	ησυχία	κι	
είπε	 τότε	 προς	 την	 ανιψιά	 του:	 ανδρίζου	 παιδί	 μου	 και	 ίσχυε	 γιατί	 πολλές	 οι	
θλίψεις	 των	 δικαίων	 και	 να	 ξέρεις	 πως	 αν	 δε	 σκεπάσεις	 τον	 άντρα	 σου	 στον	
τάφο	δε	θα	γεννήσεις	το	παιδί	που	χεις	μέσα	στην	κοιλιά	σου.	Κι	εκπλήρώθηκε	η	
προφητεία	του	οσίου	γιατί	ύστερα	από	τον	έκτο	μήνα	της	συλλήψεως	πέθανε	ο	
σύζυγός	της	και	η	Άννα	τον	θρήνησε	πολλά	για	το	θάνατό	του	και	καταξήρανε	
τον	 εαυτό	 της	 από	 τη	 λύπη	 και	 για	 τούτο	 όταν	 γέννησε	 κι	 απογαλάκτισε	 το	
παιδί	 της	 το	 παρέδωσε	 στα	 χέρια	 του	 άλλου	 της	 θείου	 κι	 η	 ίδι	 μπήκε	 σε	
ασκητικούς	 αγώνες.	 Πόσοι	 και	 ποιοι	 ήταν	 αυτοί	 εκείνη	 μόνο	 η	 μακαρία	 τους	
ξέρει	επειδή	στο	κρυπτό	τους	μεταχειρίστηκε	αποφεύγοντας	έτσι	τη	δόξα	των	
ανθρώπων.	
			στους	αγώνες	της	αυτούς	λοιπον	όπως	βρέθηκε	ήρθε	πάλι	από	τον	Όλυμπο	ο	
διορατικότατος	εκείνος	θείος	της	κι	όταν	είδε	η	Άννα	έπεσε	στα	πόδια	του	και	
ζήτησε	την	ευλογία	του	κι	εκείνος	της	είπε	πάλι:	ενδυναμού	εν	Κυρίω	παιδί	μου	
κι	 έπειτα	 της	 είπε:	 πού	 ναι	 το	παιδί	 σου;	Κι	 εκείνη	 αποκρίθηκε	 το	 ένα	άφησα	
στον	αδελφό	σου	και	μετά	Θεό	ευεργέτη	μου	ενώ	το	άλλο	βρίσκεται	εδώ	κοντά	
μου.	Και	 λέγοντας	αυτά	κι	άλλα	πρόσθεσε	λόγια	λύπης	και	πόνου	καρδιάς	και	
παρέστησε	 τα	 δυο	 παιδιά	 της	 στον	 τίμιο	 γέροντα	 παρακαλώντας	 τον	 μετά	
δακρύων	 λέγοντας:	 προσευχήσου	 πάτερ	 τίμιε	 για	 τα	 παιδιά	 μου	 αυτά.	 Κι	 ιο	
γέρων	 της	 είπε:	 δεν	 έχουν	 αυτά	 χρεία	 προσευχής.	 Η	 Άννα	 ακούγοντάς	 το	 το	
δέχτηκε	αλλά	το	έφερε	βαρέως	και	εκ	βάθους	στενάζοντας	είπε:	αλλίμονό	μου	
την	αμαρτωλή!	Τι	άραγε	πάλι	θα	γίνει	εναντίον	μου;	Κι	ο	γέροντας	είπε:	δε	σου	
πα	παιδί	μου	πως	πολλές	οι	θλίψεις	των	δικαίων;	Γιατί	αν	εμείς	δεν	υπομείνουμε	
θλίψεις	 και	πειρασμούς	δε	θα	μπορέσουμε	 να	σωθούμε	αφού	 έτσι	πρέπον	και	
αρέσκον	στο	Θεό.	
			Και	η	Άννα	τότε	του	είπε:	μήπως	Κύριέ	μου	φάνηκε	στο	Δεσπότη	μου	Χριστό	
εύλογο	να	πάρει	στη	ζωή	εκεί	τα	ανήλικα	παιδιά	μου;	Κι	ο	γέροντας	είπε:	καλώς	
το	είπες	παιδί	μου	αποκρινόμενη	γιατί	γρήγορα	ο	Κύριος	θα	σου	τα	πάρει	κοντά	
Του.	 κι	 εκείνη	 ευχαρίστησε	 το	 Θεό	 όπως	 ήταν	 πρέπον	 δηλαδή	 κι	 έπεσε	 στα	
πόδια	του	τιμίου	γέροντος	κι	 έλαβε	την	ευχή	του	και	την	ευλογία	του	και	από	
τότε	άρχισε	να	μοιράζει	στους	φτωχούς	όλα	της	τα	υπάρχοντα	με	τα	ίδια	της	τα	
χέρια	κι	επειδή	όντως	πέθαναν	και	τα	δυο	της	τα	παιδιά	μετά	από	λίγο	καιρό	και	
τα	 θρήνησε	 με	 δάκρυα	 πολλά	 η	 οσία	 και	 τα	 λοιπά	 της	 τα	 πράγματα	 όσα	 της	
έμειναν	 τα	 διαμοίρασε	 σε	 χέρια	φτωχών	 και	 περιτριγύριζε	 στις	 εκκλησίες	 και	
προσκυνούσε	και	προσεύχονταν	ανάβοντας	τα	καντήλια	των	αγίων	εικόνων	και	
τις	χαιρετούσε	ώσπου	τέλος	βρήκε	ένα	μοναχό	από	τον	Όλυμπο	κι	εκάρη	μοναχή	



από	κείνον	κι	έγινε	έτσι	μοναχή	αλλά	στο	κρυπτό	φορούσε	αντρικά	και	απέξω	
γυναικεία	κι	έτσι	κρυφίως	χωρίς	να	το	ξέρει	κανείς	και	να	το	καταλάβει	κανείς	
πως	 ήταν	 αυτή	 και	 πήγε	 στα	 μέρη	 του	Ολύμπου	 κι	 εκεί	 απέρριψε	 εντελώς	 τα	
γυναικεία	και	μόνο	τα	αντρικά	φόραγε	και	έτσι	εισήλθε	σε	αντρικό	μοναστήρι	
κοινόβιο	φορώντας	τα	αντρικά	και	συνομιλώντας	με	το	θυρωρό	είπε	πως	έχει	
επιθυμία	μεγάλη	να	ανταμώσει	με	τον	ηγούμενο	κι	εκείνος	τότε	το	ανακοίνωσε	
στον	ηγούμενο	και	κείνος	την	κάλεσε	και	παραστάθηκε	ενώπιόν	του	και	έπεσε	
στα	πόδια	του	και	ζητούσε	τη	συνηθισμένη	ευλογία	αλλά	ο	ηγούμενος	αφπύ	την	
ευλόγησε	 τη	 σήκωσε	 από	 κάτω	 και	 τη	 ρώτησε:	 τι	 ήρθες	 σε	 μας	 αδελφέ;	 Κι	
επειδή	νόμισε	πως	είναι	ευνούχος	τη	ρώτησε	και	ποιο	το	όνομά	του.	Και	κείνη	
αποκρίθηκε	πως	το	αίτιο	που	πήγε	εκεί	ήταν	το	πλήθος	των	αμαρτιών	δηλαδή	
να	ησυχάσει	στο	υπόλοιπο	διάστημα	της	ζωής	της	και	έτσι	να	βρει	ίλεω	το	Θεό	
εν	 ημέρα	 κρίσεως	 αν	 και	 είναι	 παντελώς	 ανάξιος	 και	 πως	 λέγεται	 στο	 όνομα	
Ευφημιανός.	 Κι	 εκείνος	 τότε	 της	 είπε:	 αν	 έχεις	 τέτοιο	 λογισμό	 παιδί	 μου	 και	
αληθώς	ποθείς	 τη	σωτηρία	σου	φεύγε	 τότε	 την	παρρησία	 επειδή	η	φύση	 των	
ευνούχων	εύκολα	κυριεύεται	από	εμπαθείς	λογισμούς	και	λέγοντας	αυτά	έκανε	
τη	συνήθη	ευχή	και	τη	συναρίθμησε	με	τους	λοιπούς	αδελφούς	της	μονής.	
			Η	 αοίδιμη	 λοιπόν	 Άννα	 τόσο	 πολλά	 πρόκοψε	 ώστε	 να	 γίνει	 υπογραμμός	 σε	
όλους	 τους	 μοναχούς	 τύπος	 και	 παράδειγμα	 πάσης	 αρετής	 και	 μάλιστα	 της	
ταπεινώσεως.	 Κι	 ο	 υπηρέτης	 της	 τον	 οποίο	 είχε	 αφήσει	 να	 οικονομήσει	 τα	
πράγματά	της	όπως	τον	διέταξε	εξήλθε	εις	αναζήτησή	της	αλλά	συνάντησε	μόνο	
το	 μοναχό	 που	 την	 έκειρε	 και	 τον	 ρώτησε	 αν	 ξέρει	 πού	 βρίσκεται	 εκείνη	 που	
κατέλιπε	τα	γήινα	για	τα	ουράνια	που	επιζητούσε	κι	εκείνος	αποκρίθηκε	του	πε	
πως	έμαθε	γι᾽αυτήν		αλλά	πού	βρίσκεται	δεν	ξέρω	και	έτσι	πήγαν	στη	μονή	και	
ρώτησαν	 το	 θυρωρό	 κι	 έμαθαν	 πως	 στα	 δίχτυα	 τους	 έπιασαν	 το	 ζητούμενο	
κυνήγι	δηλαδή	πως	η	οσία	είναι	μέσα	στη	μονή	και	για	τούτο	παρακάλεσαν	να	
της	 αναγγείλουν	 πως	 τη	 ζητούν	 έξω	 ο	 τάδε	 κι	 ο	 δείνα	 αλλά	 όταν	 το	 άκουσε	
εκείνη	ήρθε	έξω	και	κείνος	που	την	έκειρε	της	είπε	πως	της	έφερε	τον	πιστότατό	
της	διάκονο	και	οικονόμο	που	παθε	πολλά	ως	τώρα	ζητώντας	την	και	είναι	εδώ	
παρών	κι	αν	θες	πάμε	στο	δικό	μας	μοναστήρι.	
			Πήγε	 κι	 	 η	 οσία	 στον	 ηγούμενο	 ζητώντας	 την	 ευλογία	 του	 και	 των	 άλλων	
αδελφών	 ομοίως	 και	 έτσι	 εξήλθε	 από	 κει	 και	 πήγε	 στο	 άλλο	 μοναστήρι	 με	 το	
μοναχό	και	τον	υπηρέτη	της	κι	έμεινε	κει	πολύ	καιρό	κάνοντας	θαύματα	άπειρα	
και	 για	 τούτο	η	φήμη	της	 	 	 διαδόθηκε	σε	πάμπολλά	μέρη	κι	ήρθν	κοσμικοί	 να	
γίνουν	 εκεί	 μοναχοί	 αλλά	 η	 στενότητά	 του	 εμπόδιζε	 κάτι	 τέτοιο	 ώστε	 ο	
ηγούμενος	 θεία	 εμπνεύσει	 έγραψε	 γράμματα	 στον	 πατριάρχη	 άγιο	 Ταράσιο	
στην	 Κωνσταντινούπολη	 για	 τα	 θαυμάσια	 έργα	 του	 μοναχού	 κι	 έτσι	 επειδή	
κωδωνίστηκαν	έτρεξε	και	πολυ	πλήθος	να	μονάσουν	πλην	επειδή	δε	χωρούν	κι	ο	
πατριάρχης	συμφώνησε	στο	θείο	 του	σκοπό	και	 έδωσε	 τόπο	δωρεάν	όπου	σε	
λίγους	χρόνους	ο	ηγούμενος	 ´κκτισε	μοναστήρι	των	Αβραμιτών	κι	 εκεί	διέταξε	
την	αγία		Άννα	να	διαπεράσει	τον	υπόλοιπο	χρόνο	της	ζωής	της.	
			Κι	 αφού	 έγινε	 και	 τούτο	 	 κι	 η	 αγγελική	 της	 ζωή	 της	 μακαρίας	 κατέστη	
πειρβόητη	 σε	 όλους	 κατό	 πόσο	 πληθύνονυαν	 καθημερινώς	 οι	 προσερχόμενοι	
στο	μοναστήρι	δεν	είναι	δυνατόν	να	περιγράψει	κανείς	αλλά	κι	ένας	πειρασμός	
ακολούθησε	από	ένα	μοναχό	κατά	το	σχήμα	αλλά	κατά	τα	έργα	και	πράγματα	
του	χαιρεκάκου	δαίμονα	επειδή	είχε	το	απαραίτητο	έργο	του	διαβόλου	να	λέει	
ύβρεις	αισχρές	εναντίον	της	πως	ήταν	ευνούχος	και	να	την	κατηγορεί	φανερά.	
Αλλά	εκείνη	πάλι	ως	ουδέν	τις	λόγιζε	και	μάλλον	τις	νόμιζε	ευεργεσίες	όλες	τις	
κατηγορίες	 εναντίον	 της.	 Κι	 επειδή	 μια	 γυναίκα	 θυμήθηκε	 το	 παρελθόν	 της	



οσίας	προειδοποίησε	το	μοναχό	μήπως	άδικα	κολαστεί	με	όσα	έλεγε	και	κατέβει	
στον	 λάκκο	 της	 απωλείας	 γιατί	 ότνως	 ήταν	 και	 φονεύς	 ο	 μοναχός	 αυτός	 και	
κρύβονταν.	
			κείνος	όμως	επέμενε	και	σπούδαζε	να	γκρεμίσει	την	οσία	για	να	φανεί	το	φύλο	
της	αλλά	κι	όταν	το	πέτυχε	έμεινε	ημίξηρος	και	τίποτε	δεν	είδε	από	θεία	δύναμη	
κι	έτσι	έφυγε	για	την	πατρίδα	του	όπου	όμως	τον	συνέλαβαν	για	το	φόνο	που	ε	
διαπράξει	και	τον	κ´ρέμασαν	και	απέριψε	έτσι	την	μιαρή	του	ψυχή					.	κι	η	οσία	
για	να	διαφύγει	 τα	σκάνδαλα	πλέον	με	δυο	μόνο	μοναχούς	 έφυγε	και	πήγε	σε	
άλλα	μέρη	όπου	και	διάνυσε	οσίως	το	υπόλοιπο	της	ζωής	της	κάνοντας	θαύματα	
πολλά	 και	 ιατρείες	 χαρίζοντας	 σε	 όσους	 προσέρχονταν	 σ᾽αυτήν	 κι	 έτσι	 η	
μακαρία	εν	ειρήνη	εξεδήμησε	προς	τον	ποθούμενο	Χριστό.	
6	 η	 αγία	 Ματρώνα	 που	 εορτάζεται	 στις	 9Νοεμβρίου	 ήταν	 στα	 χρόνια	 του	
βασιλέως	Μαυρικἰου	και	 έπειτα	του	Λέοντος	Μακέλλη	το	466	και	κατάγονταν	
από	την	Πέργη	της	Παμφιλίας	κι	αφού	έλαβε	νόμιμο	άντρα	γέννησε	θυγατέρα	κι	
ήρθς	στην	βασιλεύουσα	δεκαπέντε	ετών	κι	εκεί	έγινε	φίλη	μιας	μοναχής	ονόματι	
Ευγενίας	 και	 μιμήθηκε	 την	 άσκησή	 της	 και	 δεν	 έλειπε	 από	 την	 εκκλησία	 του	
Θεού	προσμένοντας	πάντοτε	με	νηστείες	και	προσευχές	καθαρίζοντας	την	ψυχή	
της	 και	 καταξηραίνοντας	 το	 σώμα.	 Επειδη	 όμως	 άναψε	 θερμότερο	 πόθο	 προς	
Θεό	 και	 ευσεβή	ώστε	 παρέδωσε	 τη	 θυγατέρα	 σε	 μια	 γνώριμή	 της	 και	φόρεσε	
αντρικά	 ενδύματα	 και	 μετέβη	 στο	 μοναστήρι	 του	 αγίου	 Βασιανού	 με	 σχήμα	
ευνούχου	συναναστρεφόμενη	με	τους	μοναχούς	όχι	λίγο	καιρό.	Επειδή	όμως	ο	
άγιος	 δι᾽αποκαλύψεως	 έμαθε	 όλα	 αυτά	 την	 έπεμψε	 σε	 γυναικείο	 μοναστήρι	
στην	Έμεσα	κι	από	κει	η	οσία	πήγε	στα	Ιεροσόλυμα	και	στο	Σίναιο	Όρος	και	στη	
Βηρυττό	κι	εκεί	μετέβαλε	δια	προσευχής	άνυδρο	τόπο	εκβάλλοντας	ύδωρ	αλλά	
επειδή	 δοκίμασε	 πολλές	 προσβολές	 και	 πειρασμούς	 δαιμόνων	 επέστρεψε	 στη	
βασιλεύουσα	 πάλι	 και	 φανερώθηκε	 στο	 άγιο	 που	 της	 επέτρεψε	 να	 μείνει	 στο	
μοναστήρι	 της	 αγίας	 Ματρώνης	 όπως	 ονομάστηκε	 από	 από	 αυτήν	 και	 έζησε	
χρόνους	εκατόν	σχεδόν	και	εν	ειρήνη	προς	Κύριον	εξεδήμησε.	
7	η	αγία	Σωσάννα	ήταν	κατά	τους	χρόνους	του	βασιλέως	Μαξιμιανού	το	έτος	
300	και	κατάγονταν	από	την	Παλαιστίνη	κι	ήταν	θυγατέρα	πατρός	ειδωλολάτρη	
και	μητέρας	Εβραίας	αλλά	και	των	δυο	τους	την	ασέβεια	ξέφυγε	και	πρόστρεξε	
στην	πίστη	του	Χριστού	κι	έλαβε	το	άγιο	βάπτισμα	από	τον	επίσκοπο	Σιλβανό	κι	
αφού	πέθαναν	οι	γονείς	της	μοίρασε	όλα	της	τα	υπάρχοντα	στους	φτωχούς	κι	
ελευθέρωσε	τους	δούλους	της	και	τις	δούλες	της	και	αφού	ενδύθηκε	αντρικά	και	
έκειρε	τα	μαλλιά	της	πήγε	σε	αντρικό	μοναστήρι	και	μετωνομαστηκε	σε	ιωάννη	
στα	 Ιεροσόλυμα	 κι	 από	 τις	 πολλές	 της	 αρετές	 έγινε	 αρχιμανδρίτης	 κι	 αφού	
διέτριψε	εκεί	χρόνους	ολοκληρους	έικοσι	έπεσε	σε	συκοφαντία	δεινή	επειδή	μια	
συνασκήτριά	της	την	κατηγόρησε	πως	την	παρακινούσε	σε	αμαρτία	νομίζοντας	
πως	 είναι	 άντρας	 κι	 αφού	 απέτυχε	 κολούθησε	 η	 συκοφαντία	 πως	 επιχείρησε	
τάχα	να	την	κακοποιήσει.	
			Η	αγία	όμως	ευχαρίστως	δέχτηκε	τη	συκοφαντία	και	ζήτησε	μετάνοια	για	το	
έγκλημα	 που	 κατηογρήθηκε	 κι	 όταν	 το	 μαθε	 ο	 επίσκοπος	 Ελευθέριος	 ήρθε	 κι	
επέπληξε	τον	ηγούμενο	που	αφήνει	να	γίνονται	εκεί	τέτοιες	αταξίες	και	θέλησε	
να	 τον	 καθαιρέσει	 αλλά	 τότε	 μόνο	 ήρθε	 σε	 ανάγκη	 η	 μακαρία	 και	 τους	
πληροφόρησε	 με	 τρόπο	 πως	 είναι	 γυναίκα	 κι	 όταν	 το	 μαθε	 ο	 επίσκοπος	
εξεπλάγη	και	τη	χειροτόνησε	διάκονο	και	από	τότε	η	μακαρία	έκανε	θαύματα	εν	
ονόματι	Κυρίου.	Κι	επειδή	ο	Αλέξανδρος	ο	ηγεμόνας	πήγε	και	πρόσφερε	θυσίες	
στα	είδωλα	η	αγία	πήγε	αυτόκλητη	και	μόνο	με	την	προσευχή	της	γκρέμισε	τα	
είδωλα	 και	 παραστάθηκε	 ενώπιόν	 του	 κι	 ομολόγησε	 το	 Χριστό.	 Γι᾽αυτό	 την	



ακρωτηρίασαν	 κι	 όταν	 αποκαταστάθηκε	 η	 υγεία	 της	 σώα	 κι	 αβλαβής	 με	 τη	
δύνμη	 του	 Θεού	 βλέποντας	 το	 θαύμα	 οι	 δήμιοι	 πίστεψαν	 στο	 Χριστό	 κι	
αποκεφαλίστηκαν	γι᾽αυτό	κι	έλαβαν	τους	στεφάνους	του	μαρτυρίου.	Στο	στόμα	
της	μακαρίας	έρριξαν	μόλυβδο	αλλά	και	πάλι	φυλάχτηκε	υπό	της	θείας	χάριτος	
αβλαβής	και	για	τούτο	δάρθηκε	και	στο	πυρ	βλήθηκε	κι	εκεί	στο	Θεό	την	ψυχή	
της	παρέδωσε	κι	 έτσι	απήλθε	προς	το	νυμφίο	της	Κύριο	που	τόσο	ποθούσε	κι	
εορτάζεται	στις	15	Δεκεμβρίου.	
8	24	Δεκεμβρίου	εορτάζεται	η	αγία	Ευγενία	που	γεννήθηκε	από	γένος	ευγενικό	
ως	ευγενής	κλάδος	και	του	γένους	της	δόξας	καταγόμενη	από	την	παλαιά	Ρώμη	
κα´αα	τους	χρόνυς	του	βασιλέως	Κόμμοδου	το	270	κι	οι	γονείς	της	ονομάζονταν	
Φίλιππος	και	Ευγενία	κι	έλαβαν	από	το	βασιλέα	το	τιμητικό	αξίωμα	να	πάνε	να	
κατοικήσουν	 στην	 Αλεξάνδρεια	 μαζί	 με	 τη	 θυγατέρα	 τους	 αλλά	 αυτή	 έφυγε	
κρυφίως	από	τους	γονείς	της	και	όλους	της	τους	συγγενείς	κι	αφού	έλαβε	δυο	
υπηρέτες	εξήλθε	νύχτα	από	την	οικία	των	γονέων	της	και	ήρθε	σε	ένα	επίσκοπο	
με	αντρικό	ένδυμα	κι	έλαβε	το	άγιο	βάπτισμα	κι	έπειτα	εκάρη	και	μοναχός	με	το	
όνομα	 Ευγένιος	 και	 πήγε	 έτσι	 σε	 ένα	 μοναστήρι	 κατά	 τον	 βαθύ	 όρθρο	 κι	 εκεί	
μεταχειρίστηκε	η	μακαρία	π´αα	αρατή	με	πόνους	και	μόχθους	και	με	ασκητικούς	
αγώνες	και	με	ορθοστασίες	και	ολονύκτιες	αγρυπνίες	και	τόσο	πολλά	έλαμψε	ως	
άλλος	φωστήρ	μέγας	ήλιος	ώστε	με	παράκληση	όλων	των	αδελφών	της	μονής	
δέχτηκε	 και	 την	 προστασία	 τους	 και	 ηγουμενία	 και	 αφού	 πέθανε	 ο	
προηγούμενος	 ηγούμενος	 κι	 ας	 μην	 το	 θελε	 καταρχάς	 και	 πιέστηκε	 και	
δυσωπήθηκε	από	τους	λόγους	και	τον	πόθο	των	αδελφών	κι	έτσι	συγκατάνευσε	
κι	ας	μην	το	ήθελε.	
			Με	τέτοιο	τρόπο	έδειξε	σε	όλους	τον	Ευγένιο	μέγα	και	λαμπρό	όχι	λόγος	απλός	
και	 φήμη	 ξεερή	 αλλά	 και	 έργα	 μεγάλα	 και	 θαυμαστά	 κι	 έτσι	 και	 μόνη	 της	 η	
θεωρία	 του	 έλκυσε	 παραδόξως	 όσους	 την	 έβλεπαν	 σα	 μαγνήτη	 το	 σίδερο	 να	
απολαύσουν	 τα	 καλά	 και	 τις	 αρετές	 του	 αλλά	 μια	 μοναχή	 Μελανθία	
ονομαζομένη	 μέλαινα	 και	 μαύρη	 στην	 ψυχή	 όπως	 και	 το	 όνομά	 της	 δηλώνει	
βλέποντας	 τον	 Ευγένιο	 ωραίο	 εκ	 φύσεως	 κυριέυτηκε	 από	 έρωτα	 δεινό	 και	
σατανικό	και	βρήκε	πρόφαση	πως	είχε	μακροχρόνια	ασθένεια	και	παρακαλούσε	
να	πάει	κοντά	της	αλλά	πράγματι	για	να	του	φανερώσει	τον	έρωτά	της	κρυφίως	
και	 κατά	 μόνας	 γιατί	 έλεγε	 η	 μιαρή	 πως	 με	 άλλο	 τρόπο	 δε	 μπορεί	 να	
ελευθερωθεί	από	κείνη	την	ασθένεια.	
			Κι	 ο	 Ευγ´εενιος	 συντριβόμενος	 και	 λυπούμενος	 από	 καρδίας	 πείστηκε	 από	
απλότητα	στα	δολερά	της	τα	λόγια	και	συγκατάνευσε	να	πάει	κοντά	της	χωρίς	
να	 ξέρει	 τον	 κρυμμένο	 της	 το	 δόλο	 κι	 αυτός	 ο	 διαβολικός	 έρωτάς	 της	 άναψε	
φλόγα	στην	καρδιά	της	για	κείνον	κι	όπως	είναι	και	τυφλός	όπως	τον	ονομάζουν	
οι	 σοφοί	 έτσι	 τύφλωσε	 και	 τα	ψυχικά	 της	 τα	 μάτια	 και	 της	 προξένησε	 καύσγ	
αισχρού	πάθους	αλλά	επειδή	όμως	δεν	πέτυχε	παρά	αποστράφηκε	κιόλας	από	
κείνον	για	το	κακό	της	συνέρραψε	τη	συκοφαντία	πως	ο	ηγούμενος	του	δείνος	
μοναστηριού	απατώντας	 τη	με	 λόγια	σώφρονες	 και	 καθαρές	 γυναίκες	 γύρεψε	
να	 απατήσει	 κι	 εκείνης	 ο	 ασελγής	 και	 τολμητίας	 αλλά	 δεν	 το	 πέτυχε!	
ακούγοντας	 αυτά	 ο	 έπαρχος	 κα	 πατέρας	 της	 Ευγενίας	 ευθύς	 θυμώθηκε	 κι	
έπεμψε	στη	μονή	κι	έφερε	αμέσως	τον	ηγούμενο	και	τους	μοναχούς	δεμένους	ως	
ψευδολάτρες	 και	 κακοποιούς	 κι	 αφού	 τους	 παρέστησε	 ενώπιόν	 του	 στο	
κριτήριο	 ζήτησε	 να	 απολογηθούν	 περί	 της	 υποθέσεως	 αυτής.	 Όταν	 λοιπόν	 τα	
δυο	μέρη	παραστάθηκαν	άρχισε	η	συκοφάντρια	να	λέει	εναντίον	του	με	ύβρεις	
και	λοιδωρίες	και	θρασύτητα	και	φωνές	και	γέλια	κι	ακόμα	και	με	το	δάκτυλο	
έδειχνε	 στους	 παρεστώτες	 τον	 ηγούμενο	 ως	 εργάτη	 αμαρτίας	 και	 ομοίως	 και	



τους	 υποτασσόμενους	 μοναχούς	 ονόμαζε	 φθορείς	 κι	 όλα	 αυτά	 τά	 λεγε	 εις	
επήκοον	πάντων	πως	δηλαδή	τα	λόγια	της	τα	άκουσαν	κι	όλα	είναι	αληθινά	και	
βέβαια	–ω	της	ανοχής	 του	Κυρίου	με	 την	οποία	υπομένει	 τη	συκοφάντρια	και	
δεν	έσχισε	τη	γη	να	την	καταπιεί!	
			Όταν	 όμως	 άκουσε	 αυτά	 η	 Ευγενία	 ευθύς	 έσχισε	 το	 ένδυμά	 της	 και	 έδειξε	
στους	 παρόντες	 θέαμα	 φρικτό	 κι	 εξαίσιο	 κι	 ακολούθως	 είπε	 παρρησία	 στους	
περιεστώτες	πως	 έπρεπε	οι	 μοναχοί	 να	υποφέρουν	ύβρεις	 και	 εμπαιγμούς	και	
δαρμούς	 σωματικούς	 και	 για	 όλα	 να	 ναι	 ευχαριστημένοι	 αλλά	 για	 να	 μην	
εμπαίζεται	 το	σεμνό	και	αγγελικό	σχήμα	των	μοναχών	να	 ξέρετε	πως	κατά	τη	
φύση	μου	είμαι	γυναίκα	και	θυγατέρα	του	φιλτάτου	μου	πατρός	αυτού	εδώ	του	
κριτού	ε´ωωπιον	του	οποίου	κρίνομαι	σήμερα	και	μητέρα	μου	η	σύζυγός	του	κι	
αυτοί	 οι	 παριστάμενοι	 αδελφοί	 δούλοι	 μου	 κι	 έτις	 άπαντες	 εξέστησαν	 και	
παρακινήθηκε	κι	ο	πατέρας	της	κι	άφησε	παρευθύς	δόξα	και	πλούτο	και	όλη	τη	
φαντασία	 του	 βίου	 κι	 αναγεννήθηκε	 δια	 του	 αγίου	 βαπτίσματος	 κι	 ο	 πρώην	
λύκος	έγινε	ποιμήν	Χριστιανών	στην	πόλη	και	 έτσι	διάνυσε	τη	 ζωή	του	καλώς	
ώσπου	 τελευταία	 τελείωσε	 και	 με	 μαρτύριο	 γιατί	 καταπληγώθηκε	 από	 τους	
απίστους	 για	 την	 πίστη	 του	 στο	 Χριστό	 και	 έτσι	 χαίροντας	 ανέβηκε	 στις	
ουράνιες	 μονές.	 Η	 μητέρα	 πάλι	 της	 οσίας	 άφησε	 τη	 γη	 της	 Αλεξάνδρειας	 κι	
επέστρεψε	 στην	 πατρίδα	 της	 τη	 Ρώμη	 μαζί	 με	 τις	 θυγατέρες	 της	 κι	 εκεί	
κατοίκησε	κατά	τον	πόθο	της	αλλά	επειδή	τότε	εξήλθε	βασιλικός	ορισμός	ή	να	
θυσιάζουν	 οι	 Χιρστιανοί	 στα	 είδωλα	 ή	 να	 θανατώνονται	 κακώς	 η	 αγία	 αφού	
έλαμψε	 σε	 όλους	 με	 τις	 αρετές	 της	 τελοσπάντων	 καταφλεγόμενη	 από	 έρωτα	
πνευματικό	 του	 Χριστού	 παρρησιάστηκε	 και	 κήρυξε	 την	 ευσέβεια	 ώστε	 την	
έδεσαν	σε	λόθο	βαρύτατο	και	την	έρριξαν	στη	θάλασσα	από	όπου	έμεινε	όμως	
αβλαβής	 και	 έτσι	 αποκεφαλίστηκε	 και	 χαίροντας	 απήλθε	 η	 μακαρία	 προς	 το	
νυμφίο	της	Χριστό	που	τόσο	πολύ	ποθούσε	για	να	συμβασιλεύει	αιωνίως	μαζί	
Του.			
9	η	 αγία	 Απολλιναρία	 η	 συγκλητική	 εορταζόμενη	 στις	 4	 Ιανουαρίου	 	 ήταν	
κατά	 τους	 χρόνους	 του	 Λέοντος	 Μακέλλη	 θυγάτηρ	 Ανθεμίου	 που	 διορίστηκε	
από	 το	 βασιλέα	 διοικητής	 Ρώμης	 και	 κατά	 το	 κάλλος	 και	 τη	 φρόνηση	
υπερέβαινε	 τις	 πολλές	 τις	 γυναίκες	 του	 καιρού	 της	 αλλά	 από	 μικρή	 ηλικία	
πόθησε	 την	 παρθενία	 και	 παρακάλεσε	 το	 Θεό	 νύχτα	 μέρα	 να	 πετύχει	 το	
ποθούμενο	να	μείνει	δηλαδή	παρθένος	έως	θανάτου	της	κι	έτσι	παρακάλεσε	και	
τους	 γονείς	 της	 να	 της	 επιτρέψουν	 να	 πάει	 στα	 Ιεροσόλυμα	 κι	 επειδή	 της	
έδωσαν	 την	 άδεια	 έλαβε	 η	 μακαρία	 δούλους	 κι	 υπηρέτριες	 και	 χρυσάφι	 και	
ασήμι	και	άλλα	πολύτιμα	ενδύματα	και	πήγε	στην	αγία	πόλη	κι	εκεί	μοίρασε	όλα	
στους	φτωχούς	κι	αφού	προσκύνησε	τους	αγίους	τόπους	ελευθέρωσε	και	τους	
δούλους	της	και	 τις	υπηρέτριές	της	και	κράτησε	μαζί	 της	μόνο	ένα	γέροντα	κι	
άλλον	 ένα	που	παρέλαβε	κι	 έτσι	πήγε	στην	Αλεξάνδρεια.	Όταν	έφτασε	εκεί	σε	
τόπο	 ομαλό	 έκατσαν	 να	 αναπαυτούν	 λίγο	 από	 τον	 κόπο	 της	 οδοιπορίας	 αλλά	
όπως	 κοιμήθηκαν	 οι	 άνθρωποί	 της	 η	 τρισολβία	πάντα	 καταφρόνησε	 κι	 έφυγε	
κρυφίως	κι	εισήλθε	στο	λόγγο	κι	εκεί	έμεινε	χρόνους	πολλούς	κι	έγινε	το	δέρμα	
της	σκληρό	σαν	της	χελώνας	από	τα	δήγματα	των	κουνουπιών	και	έτσι	εισήλ			
εισήλθε	 σε	 σκήτη	 αγίων	 πατέρων	 κι	 εκεί	 υποκρίθηκε	 πως	 είναι	 ευνούχος	
ονομάζοντας	τον	εαυτό	της	Δωρόθεο.	Εκεί	λοιπόν	ο	όσιος	Μακάριος	τη	δέχτηκε	
και	 της	 έδωσε	και	 κελλί	 όπου	 εγκλείστηκε	η	 τρισολβία	και	προσεύχονταν	στο	
Θεό	 νύχτα	 μέρα	 ώσπου	 μια	 μέρα	 ήρθε	 εκεί	 η	 αδελφή	 της	 που	 έπασχε	 από	
ακάθαρτο	 δαιμόνιο	 και	 την	 είχε	 στείλει	 ο	 πατέρας	 της	 να	 τη	 γιατρέψουν	 οι	
πατέρες	 της	 σκήτης	 κι	 αφού	 απέκαμε	 για	 την	 άλλη	 του	 τη	 θυγατέρα	 την	



Απολλιναρία	και	πλέον	δεν	ερευνούσε	για	κείνην.	Κι	οι	πατέρες	τότε	έστειλαν	τη	
δαιμονισμένη	 στην	 αδελφή	 της	 και	 σε	 λίγες	 μέρες	 ελευθερώθηκε	 και	
αποστάλθηκε	 υγιής	 στον	 πατέρα	 της	 αλλά	 έπειτα	 άρχισε	 να	 εγκυμονεί	 και	
νόμισε	ο	πατέρας	της	πως	έγινε	από	τον	αββά	Δωρόθεο	και	έπεμψε	παρευθύς	
ταχυδρόμους	να	τον	φέρουν	ενώπιόν	του.	
			Η	οσία	όμως	έδειξε	σημεία	πως	είναι	γέννημα	θρέμμα	του	Ανθέμιου	αυτού	κι	
έκανε	όλους	να	θαυμάσουν	και	να	φοβηθούν	κιόλας	και	μάλιστα	για	το	θαύμα	
που	κανε	στην	 ίδια	της	την	αδελφή	και	μετά	ταύτα	έμεινε	λίγες	μέρες	με	τους	
γονείς	της	πάλι	και	γύρισε	πίσω	στο	κελλί	της	χωρίς	να	μάθει	κανείς	τι	έκανε	κι	
αφού	 μόνο	 τελεύτησε	 τότε	 γνωρίστηκε	 στους	 μοναχούς	 πως	 ήταν	 γυναίκα	 κι	
έτσι	όλοι	εξέστησαν	και	παρακινήθηκαν	από	αυτό	να	ευχαριστήσουν	το	Θεό.		
10	 η	 αγία	 Μαρία	 12	 Φεβρουαρίου	 ήταν	 που	 άλλαξε	 τα	 ενδύματά	 της	 και	
φόρεσε	τα	αντρικά	κι	αντί	για	Μαρία	μετωνομάστηκε	σε	Μαρίνο	κι	εισήλθε	έτσι	
σε	 μοναστήρι	 μαζί	 με	 τον	 κατά	 σάρκα	 πατέρα	 της	 κι	 εκάρη	 μοναχός	
υπηρετώντας	 τους	 νεότερους	 χωρίς	 να	 γνωριστεί	 τελείως	πως	 είναι	 γυνα´κκα	
και	μια	φορά	που	κατέλυσε	σε	ξενοδοχείο	με	άλλους	αδελφούς	διαβλήθηκε	πως	
έφθειρε	τη	θυγατέρ	του	πανδοχέα	και	δέχτηκε	ευχαρίστως	τη	συκοφαντία	και	
το	 όνειδος	 κι	 ομολόγησε	 κιόλας	πως	 έπραξε	 την	 αμαρτία	 ενώ	 δεν	 την	 έπραξε.	
Έτσι	διώχτηκε	έξω	από	τη	μονή	και	τρεις	ολόκληρους	χρόνους	ταλαιπωρήθηκε	
η	αοίδιμη	τρέφοντας	το	παιδί	που	δε	γέννησε	αλλά	επειδή	μια	φορά	έγινε	δεκτή	
στο	μοναστήρι	είχε	και	το	αρσενικό	παιδί	από	την	πορνεία.	Φανερώθηκαν	όμως	
τα	 πράγματα	 αφού	 τελεύτησε	 η	 οσία	 και	 ενταφάστηκε	 και	 τότε	 γνωρίστηκε	
πως	 ήταν	 γυναίκα	 και	 η	 θυγατέρα	 του	 πανδοχέα	 που	 τον	 είχε	 συκοφαντήσει	
καταλήφθηκε	από	πονηρό	πνεύμα	κι	ομολόγησε	πως	τη	διέφθειρε	στρατιώτης	
και	τότε	ο	ηγούμενος	κι	οι	άλλοι	μοναχοί	που	την	ονομαζαν	αθλία	την	οσία	τότε	
την	ονόμαζαν	μακαρία	και	πολλών	τιμών	αξία.						
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