
ΒΑΣΑΝΑ	ΑΓΙΩΝ	ΠΟΙΗΤΙΚΩΣ	ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ	ΣΤΟ	ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ	
ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ	ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ	ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΣ	

			Χριστιανά	 τα	 τέλη	 της	 ζωής	 ημών	 εύχεται	 η	 εκκλησία	 αλλά	 πώς;	
μαρτυρικώς	πάντοτε	και	το	βαρύτερο	μαρτύριο	της	συνειδήσεως(ζητάμε	
να	 κοινωνήσουμε:	 εν	 καθαρά	 τη	 καρδία	 αλλιώς...αλίμονό	 μας)...αλλά	 επί	
του	 παρόντος	 θέματος	 θα	 εξεταστεί	 το	 τέλος	 των	 αγίων	 μαρτύρων	 του	
συναξαριστή	 σωματικώς	 και	 ποιητικώς	 αποδοθέντος...Οι	 μάρτυρές	 Σου	
Κύριε	εν	τη	αθλήσει	αυτών...λέει	το	απολυτίκιό	τους	αλλά	και	(Εβρ.11,55)	
οι	άγιοι	πάντες	μάρτυρες...ετυμπανίσθησαν	και	εμπαιγμών	και	μαστίγων	
πείραν	έλαβον	και	δεσμών	και	φυλακής	και	ελιθάσθησαν	και	επρίσθησαν	
και	 επειράσθησαν	 και	 εν	 φόνω	 μαχαίρας	 απέθανον	 και	 περιήλθον	 εν	
μηλωταίς	 εν	 αιγείοις	 δέρμασι	 υστερούμενοι	 κακουχούμενοι	 εν	 ερημίαις	
πλανώμενοι	 κι	 όρεσι	 και	 σπηλαίοις	 και	 ταις	 οπαίς	 της	 γης...και	 άλλοι	
άλλως	αλλά	πάντως	μαρτύρησαν	την	πίστη	τους	στο	Χριστό		και	μάλιστα	
ειδικώς	ο	άγιος	συναξαριστής	καταγράφει	τα	σχετικά	όπως	ακολουθούν	
οι	 πικρές	 βάσανοι	 ποιητικώς	 αποδοθέντες	 αλφαβητικώς	 ώστε	 ο	
αναγνώστης	να	θαυμάσει	τη	δύναμη	που	τους	έδινε	ο	Θεός	στο	μαρτύριο	
αλλά	και	την	καρτερία	τους	στα	βάσανα	γιατί	τας	αλγηδονας	ας	υπέρ	Σου	
έπαθον	Κύριε	δυσωπήθητι	και	πάσας	ημών	τας	οδύνς	ίασαι	δεόμεθα:	
	

1. βληθείς	 εις	 βυθόν	 συν	
αγκύρα	σιδηρά	λαιμώ		

2. (απ)αγχονισθείς	
3. τα	αιδοία	τμηθέντες	
4. αικιζόμενοι(κακοποιούμεν

οι)	
5. ακάνθας	κατακεντηθείς	
6. άνθρακας	επί	του	ομφαλού	

δεξάμενος	
7. απανθρακωθείς		
8. άρκτου	μύλαις	
9. βιβρωσκομένων	 υπό	 μυών	

και	 γαλών	 των	
συγκλεισθέντων	αυτοίς	εις	
φυλακήν	

10. βληθείς	 από	 ύψος	 και	
κρουσθείς	ξύλω	

11. βόθρω(λάκκο	βορβορώδη)		
εισδύντες	
ή	βόθρω	πυρί	γεμάτω				

12. βους	χαλκούς	πυρακτωθείς	
φλέγει	

13. πικραίς	βασάνοις	
14. βρόχον	φέρει	
15. σάκκω	δοθείσι	και	βυθώ	
16. βύρσει	βοός	ελιχθείς	και	εν	

φλέγοντι	ηλίω	τεθείς	
17. την	γαστέρα	ραγείς		

18. ξίφει	 την	 γαστέρα	
διαρραγείς	

19. εισδύσαντες	εις	γην	
20. ζων	εμβληθείς	τη	γη	
21. γλώσσας	τμηθέντες	
22. γυμνός	 κατά	 πετρών	

συρόμενος	
23. δακτύλους	 χειρών	 και	

ποδών	εκκοπείς	
24. δαρμός	με	βούνευρα	
25. εις	 δυο	 δένδρα	

προσδεθείσα	 και	
διαμερισθείσα	

26. εν	δένδρω	κρεμασθείς	
27. εκ	 δέρουσι(την	 δοράν	

αφαιρεθείς)	 ή	 δέρμα	
εκδεδάρθω	

28. ζων	αποδερματισθείς	
29. εις	τρία	διαιρεθείς	
30. πίσσαν	 χρισθείς	 και	 εις	

πυρ	 βληθείς	 και	 δόρατι	
ένδον	της	πυράς	τρωθείς		

31. εγχωσθείς		
32. έλξεις	 βιαίας(εσύρθη	

βιαίως	 εις	 ξηροπόταμον	
κρημνώδη	και	δύσβατον)		

33. έξω	 πυράς	 απολειφθέντων	
καιδιαφόρως	
βασανισθέντων			



34. εσχάρας	 άνθραξι	
εξωπτημένον	

35. εν	εσχάρα	πυρός		απλωθείς	
36. ήλοις	 τους	 πόδας	 πείρουσι	

και	 κεφαλή	 και	 χείρας	 και	
αναγκάζουσι	τρέχειν(8	χμ)	

37. ήλων	 τύπους	 πρόσεισι	 εις	
πόδας	φέρων			

38. σιδηρών	οξέων	ήλων	ξέσεις	
39. εν	θαλάσση	
40. εν	 θαλάσση	 ριφθείς	 εις	

σάκκον	 και	 θίβη(καλάθι)	
εγκλεισθείς	

41. εν	 θαλάσση	 βληθέντες	 και	
μέσον	πόντου	και	βυθώ	

42. εν	 σάκκω	 βληθείς	 και	 εν	
θαλάσση	ριφθείς	

43. εις	 αλός(θαλάσσης)	 δύσας	
βάθος	 σε	 σάκκο	 γεμάτο	
μέσα	 από	 άμμο	 και	
θανατηφόρα	ζωύφια	

44. ό.π.	 και	 με	 ερπετά	
φαρμακερά	 επίσης	 στο	
σάκκο	στο	πέλαγος	βληθείς	

45. κατά	 θάλασσαν	 εν	 πλοίω	
εμβληθέντες	 και	
τρυπηθέντος	 του	 πλοίου	
απεπνίγησαν	

46. κατά	 θάλασσαν	 εν	 πλοίω	
πυρποληθέντων	

47. κόλποις	 θαλάσσης	
εκδοθείς	

48. ενθάπτουσι	τάφω		
49. θηρίοις	δηχθείς	
50. θηρίοις	

εκδοθέντες(σπαραχθέντες
)	

51. θηριομαχήσαντες	
52. βρύχημα	 χάσμα	 δήγμα	

θηρών	αγρίων	
53. θηρός	πικρόν	δήγμα		
54. ιατρικώ(δήθεν	 φάρμακο	

να	 διαφυλάσσεται	
απλήγωτος	 από	 μαχαίρας	
και	 ακόντια	 παρέσυρε	 και	
δοκίμασε	 πάνω	 στη	
μάρτυρα	 που	 διεφύλαξε	
έτσι	 αμόλυντα	 ψυχή	 και	
σώμα)	

55. ίπποις	 δεθέντες	 και	
συρομένων	

56. τρυπηθείς	 από	
αστραγάλους	 με	 καρφιά	
και	 δεθείς	 με	 αλύσεις	 από	
ίππο	άγριο	συρόμενος	

57. ιτέας	φυτόν	κρεμασθείς	
58. πείρεται	καλάμοις		
59. καλάμοις	σφάττεται	
60. εν	καμίνω	
61. καπνώ	δυσώδει	
62. υπό	 δημίων	

καταπατούμενος	
63. κατεχώσθη	 θόλου	 αγίου	

βήματος	 εκκλησίας	
κρημνισθέντος		

64. έκαυσαν	κεφαλάς	
65. κέδροις	 προσδεθείς	 και	

διαμερισθείς	
66. κεράμω	 την	 κεφαλήν	

βληθείς	
67. κέρατι	 κριού	 διεπέρασε	

στο	 λαιμό	 της	 από	
στρατιώτη	

68. κερκίσι	 υπό	 γυναικών	
κεντηθείς		

69. εν	κιβωτίω	ου	πρισθείς	
70. κλιβάνου	 ζέοντος	

εκβεβλημένους	
71. κοντώ	βληθείς	
72. κρεμασθείς	
73. κρεμασθείς	εν	μηλέα		
74. κρεμασθείς	εν	συκή	
75. κρεμασθείς	κατακέφαλα	
76. εν	 μέσω	 στοάς			

κρεμασθείσαι	
77. κρημνίσασα	 μόνη	 τον	

εαυτό	 της	 ίνα	 παρθένος	
και	αγνή	μείνη	

78. κώνειον	
79. λάκκω	βληθείς		
80. λάκκω	 κατωτάτω	 και	

χώματι	 χωσθείς	 στην	
κεφαλή	 πολλώ	 έως	 όλος	
χωσθείς	

81. εν	 λάκκω	 βληθείς	 και	
κεντηθείς	 από	 παιδία	 με	
βελόνες	και	λιθοβοληθείς		



82. εν	 λάκκω	 (βόθρω)	
ασβέστου	βληθείς	

83. λακτιζόμενος	υπό	δημίων	
84. λαμπάσι	φλεγομένη	
85. εν	 λέβητι	 μεστώ	 μολύβδου	

κοχλάζοντος	βληθείς	
86. εν	 λέβητι	 πίσσης	

κοχλαζούσης	βληθέντες	
87. λέουσι	 δείπνον	 γαμφηλήσι	

λεόντων	
88. συν	 λιβανωτώ	 το	 πυρ	

φέρων	
89. εκ	λίθων	
90. λίθοις	 βληθείς	 ή	 λίθοις	

συντρίβοντας	
91. λίθοις	και	ξύλοις	και	όπλοις	
92. λίθω	τράχηλον	βαρυνθείς	
93. λίθω	 καιρίαν	 κτείνει(στο	

μήνιγγα	κτυπώντας)	
94. λίθω	την	κεφαλήν	βληθείς	
95. λίθων	 εκ	 των	 χειρών	

εξαρτηθέντων	
96. λίμνη	εμβεβλημένη	
97. λιμώ	
98. λιμώ	και	δίψη	και	ψύχει	
99. λιμώ	και	δίψη	και	μαχαίρα	

και	κρύει	
100. εις	 λίμνην	 εντός	

σάκκου	 βάλλεται	 και	
ρίπτεται	

101. λόγχη	τρωθείς	
102. εν	 λουτρώ	 σφοδρώς	

πυρωθέντι	
103. εν	λουτρώ	βληθέντες	

της	θύρας	εμφραγείσης	
104. μαστιζόμενοι		
105. φόνω	μαχαίρας	
106. μαχαίρας	

κατακοπείς	
107. τα	μέλη	εκκοπέντες	
108. μεληδόν	

κατακοπείσα	
109. μεληδόν	 τμηθείς		

φέρων	σφαγήν	
110. γυμνός	 εγχρισθείς	

μέλι	 μελισσών	 τρώσεις	
φέρει	

111. εν	 μελισσώνι	 γυμνός	
απλωθείς	 και	 υπό	
μελισσών	δακνόμενος	

112. εις	μέταλλα	βληθείς	
113. μόλυβδον	

κοχλάζοντα	ποτισθείς	
114. εν	ναώ	καέντες	
115. νεκροέγερτοι	

ξύνθανον	
116. νύττουσι	λόγχαι	
117. νύττουσι	 πλευράν	

καιρίως	
118. ξεόμενοι	
119. ξέσεις	 σαρκός	

ήνεγκε	
120. ξεσθείς	 σιδήροις	

οξέσι	
121. ξεσθείς	 και	

φυλακισθείς	
122. ξεσμούς	απείρους	
123. ξίφει	
124. ξίφει	 κατά	 γαστέρα	

μέσην	πληγείς	
125. ξίφει	κατακοπείς	
126. ξίφει	

καταπληγωθείσα	
127. απέκτεινε	ξίφος	οξύ	
128. ξίφει	 μεληδόν	

τετμημένος	παν	σώμα	
129. ξύλοις	
130. ξύλοις	 οστά	

συντριβέντες	
131. ξύλω	θλασθείσα	
132. ξύλω	 θλασθείς	

κεφαλήν	
133. ξύλω	κρεμασθείς	
134. ξύλω	συντριβείς	
135. επί	 ξύλου	 ταθείσα	

ξύλου	βλάβη	
136. ογκίνοις(στα	

τσιγγέλια	 ή	 γάντζους	
ριχθέντες	 από	 ψηλά	 όπου	
κρεμούν	τα	σφάγια)	

137. οδόντας	 όλους	
εκριζωθείς	

138. όλμω	συντριβέντες		
139. οπή	 τείχους	 βληθείς	

και	 της	 εισόδου	 πηλώ	
εμφραγείσης	



	
140. 	

	
οστά	 θλασθέντες	 και	
σάρκας	ξεσθέντες		

141. οφθαλμούς	
διατρηθείσαι	 και	 τας	
πλευράς	ξεσθείσαι	

142. πέλταις(	 με	 λόγχες)	
οξέσι	 στην	 καρδιά	 και	
πλευράς	μέρη	

143. πέλυξι	κατακοπείς	
144. πέλυξι	τμηθείς	
145. ρήξας	την	πέτραν	
146. πέτρας	ραγείσης	και	

υποδεξαμένης	αυτήν	
147. μέσον	 δυο	 πετρών	

συμπιεσθέντες	
148. πεύκην	ηρμένω	
149. πλατάνω	

προσδεθέντων	 και	
τοξευθέντων	

150. πλήξατε(εδάρη	
δυνατά)	

151. αποπνιγείς	 δια	
ωμοφορίου	

152. πνιγμονή	
153. πόδας	εκκοπείσα	
154. πόδας	καυθέντας	
155. ποικίλοις	 τιμωριών	

τρόποις	
156. ποτάμιος	 ρους	 ή	

ποταμόπνικτος	
157. ποταμόν	 υδάτων	 με	

μυλόπετρα	στο	λαιμό	
158. κατάπλουν	 εις	

ποταμού	βυθόν	
159. εν	 ποταμώ	

ριφθέντες		
160. εν	 ποταμώ	 ριφθείς	

λίθω	πρότερον	προσδεθείς	
161. ποταμού	 ρεύμα	

αφέθησαν	
162. έπρισεν	 εις	 δυο	

πρίων(πρισθέντες)	
163. πτέρνας	 σιδήρω	

περιπαρείς	
164. πυγμαίς	βαλλόμενοι	
165. πυρ	και	δόρυ	

166. πυρ	και	τροχοί	
167. πυρ	εν	μεταφρένοις	
168. πυρακτωθέντι	

κραββάτω	απλωθείς		
169. πυρί	
170. πυρί	και	καπνώ	
171. πυρί	 την	 κεφαλήν	

καταφλεχθείς	
172. πυρί	κατακαίουσι	
173. πυρ	&	ξίφος	
174. πυρποληθείς	εσχάρα	
175. ραβδίοις	 χονδροίς	

εμβαλλομένοις	 με	 ρόζους	
από	κάθε	μέρος	

176. εκ	ραβδισμάτων	
177. ράβδοις	

συνθλασθείσα	
178. ρητίνης	 ζεούσης	

κατανεχθείσης	αυτώ	
179. στόματος	ρομφαίας	
180. ροπαλίσθη	
181. σκέλη	συντριβείς	
182. σκέλη	σχισθείς	
183. σούβλη	διαπαρείς	
184. σούβλαις	από	ποδών	

έως	ώμων		
185. σούβλαις	

πεπυρωμέναις	
κατακαίουσι	 και	
κατατρυπώσι	 στην	 κοιλιά	
και	 ράχη	 και	 αρμούς	 του	
σώματος	

186. σπάθη	
187. σπαθιζόμενος	
188. σπηλαίω	εγκλεισθείς	
189. αντίστροφον	

σταύρωσιν	 φέρει	 (έμπαλιν	
παγείς	ξύλω)	

190. σταυρωθείς	
191. κατά	γης	συρόμενοι	
192. συρόμενος	 εν	

ακάνθαις	βάτου	
193. συρόμενοι	 κατά	

πετρών	
194. συρόμενος	 υπό	

ίππων	
195. σφύρα	δερόμενος	



196. ταύρω	 παλαίεις	 ος	
σε	 φλογίζειν	 ου	 κερατίζειν	
έχει		

197. τέτρηται	 χείρας	
ήλοις	και	πόδας	και	κάραν	

198. ιχθύος	
πάθος(τηγάνι)	

199. τιθασσοίς	θηρίοις	
200. τιτάνου	

ζέον(άσβεστος	 αναμμένος	
βράζων)	

201. τμηθείς	κεφαλήν	
202. τμηθείς	χείρας	
203. τμηθείς	 χείρας	 και	

πόδας	
204. τμήσις	ξίφει	
205. τμήσις	ποδός	
206. δεθείς	 και	 τμηθείς	

από	κεφαλής	πριονισθείς	
207. τμηθείς	εις	λεπτά	
208. τομή	
209. δειροτομήθης	
210. τοξευθείς	 ή	 βέλεσι	

κατατρωθείς	
211. εις	 πυρ	 κατά	 γης	 ή	

υποστρωθέν	 στρωθέν	
τρέχειν	αναγκασθέντες	

212. τριαίνης	ακμαίς	
213. τροχώ	 δεθείς	 και	

κατά	πρανούς	αφεθείς	
214. εις	

τροχαντήρων(τροχούς	
τιμωρητικούς)	 βληθείς	
μέσον	

215. κατά	 το	 δεξιόν	 και	
αριστερόν	μέρος	τρωθείς	

216. τυμμάτων	 εκ	δεινών	
τραυμάτων	πλησθείσα	

217. τυπτόμεναι		
218. τυπτόμενοι	βάκλοις		
219. τυπτόμενος	

βουνεύροις	

220. τυπτόμενος	
ροπάλοις	

221. σφοδρώς	τυφθείς	
222. ύδωρ	 κοχλάζον	

ποτισθείς	
223. υποδεθείς	 με	 σιδηρά	

υποδήματα	 με	 περασμένα	
καρφιά	 αναγκαζόμενος	 να	
περπατά	

224. φλέγη	
225. χείρας	 οπίσω	

δεσμευθείσα	 κοιλίαν	
φλεγθείσατα	

226. 	νώτα	φλεχθείσα	
227. φλόξ	και	ξίφος	
228. δυσί	 φοίνιξι	

προσδεθείσα	 και	 εις	 δυο	
μερισθείσα	

229. φρέατι	 ρίπτεται	
πέτραν	 τοντράχηλον	
περιδεθείσα	 και	
κέντουκλον(τρίχινο	ράκος)	
ενδυθείσα	

230. ζοφώδει	 και	
σκοτεινή	 	 φρουρά(ειρκτή)	
βληθείς	

231. χανδόν	 ζεούσης	
εκπίνει	 πίσσης	
σκύφον(πίσσα	βραστή	στο	
λάρυγγα)	

232. χειρί	 άνθρακας	
φέρων	ανημμένους	

233. γαστρός	 ρήξιν	 εκ	
χοίρων	 βρώσεως	 χοίρων	
σκάφαι	

234. εχωνεύθητε	
235. χωνευτηρίω	 χρυσού	

βληθείσα	
236. εν	κοπρία	χωσθείς	
237. άχρι	 της	 οσφύος	

χωσθέντες	 εν	 τη	 γ
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