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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Θέµα της εργασίας είναι το φαινόµενο του γυναικείου χριστιανικού 

ασκητισµού όπως διαµορφώθηκε κατά την περίοδο του 4ου και 5ου αι. µ.Χ. 

Συγκεκριµένα, θα διερευνηθούν οι κοινωνικές διαστάσεις του φαινοµένου όπως 

προκύπτουν µέσα από τη δράση που ανέπτυξαν οι ίδιες οι ασκήτριες και όπως 

απεικονίζεται µέσα από τα κείµενα της εποχής. Βασική πηγή θα αποτελέσει ο Βίος 

της Οσίας Μακρίνης, γραµµένος από το Γρηγόριο Νύσσης (331/40-395), λίγο µετά το 

θάνατό της. Το έργο αυτό είναι αφιερωµένο, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, 

στην αδελφή του Γρηγορίου, Μακρίνα, της οποίας η ζωή και το ήθος, καθώς δηλώνει 

και ο ίδιος, πρέπει να καταγραφεί για να µείνει στην ιστορία ως πρότυπο µίµησης για 

τους µεταγενέστερους. Το έργο αυτό έχει τη µορφή της επιστολής, η έκταση του 

όµως είναι πολύ µεγαλύτερη. Οι Βίοι που γράφονταν για άγιες γυναίκες ήταν ένα 

είδος που συνηθιζόταν κατά την εποχή εκείνη λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου που 

είχαν αναλάβει κάποιες από αυτές ως συνέπεια της διάκρισής τους στον ασκητικό βίο 

και της ανάληψης δραστηριοτήτων που συνέβαλαν στην διάδοση και στερέωση της 

χριστιανικής θρησκείας.  

Αν και το έργο του Γρηγορίου δεν είναι ανεξάρτητο από τη λογοτεχνική 

παράδοση της εποχής του, παρ� όλα αυτά ξεχωρίζει για δύο πολύ σηµαντικούς 

λόγους. Ο πρώτος από αυτούς είναι ότι ο συγγραφέας τυγχάνει να είναι και αδελφός 

της βιογραφούµενης, πράγµα που προσδίδει στο συγκεκριµένο Βίο ιδιαίτερη αξία. Κι 

αυτό γιατί ο ίδιος ο Γρηγόριος υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας για όσα πρόκειται να 

διηγηθεί: η αγιότητα άλλωστε ήταν µια προσωπική, σχεδόν απόκρυφη κατάσταση, 

που απαιτούσε άµεση εµπειρία για να µπορεί να εκτιµηθεί πλήρως1. Άλλοι 

παράγοντες που συµβάλλουν στην αξιοπιστία µιας βιογραφίας είναι η 

προσωπικότητα του βιογράφου, ο βαθµός οικειότητάς του µε τον βιογραφούµενο, και 

ο χρόνος σύνταξης του Βίου2. Η συγκεκριµένη βιογραφία φαίνεται να πληρεί όλες τις 

παραπάνω προϋποθέσεις: ο Γρηγόριος διαθέτει µεγάλη φιλοσοφική παιδεία και ο 

Βίος πρέπει να συντάχθηκε λίγο µετά το θάνατο της Μακρίνας. Ο δεύτερος λόγος 

είναι ότι στο Βίο της Οσίας Μακρίνης θίγονται γενικότερα θέµατα κοινωνικής 

ιστορίας καθώς ξετυλίγονται οι διάφορες πτυχές του φαινοµένου του γυναικείου 

ασκητισµού.    

                                                 
1 Momigliano, The Life of St. Macrina, σελ. 338 
2 Χριστοφιλοπούλου Α., Βυζαντινή Ιστορία, τ. Α, σελ. 72 



Σκοπός, λοιπόν, της συγκεκριµένης εργασίας δεν είναι να παραθέσει απλά τα 

στοιχεία που προκύπτουν µέσα από τη διερεύνηση των πηγών και που µας 

πληροφορούν για επιµέρους θέµατα του γυναικείου ασκητισµού � αυτό θα γίνει σε 

ένα πρώτο ερευνητικό επίπεδο � αλλά να προσπαθήσει να κοιτάξει µέσα και πέρα απ� 

αυτά για να διεισδύσει στη βαθύτερη σηµασία τους και  να τα συνδέσει µε κάποια 

γενικότερα κοινωνικά φαινόµενα της εποχής, προσπαθώντας να τα ερµηνεύσει.  

Τα αγιογραφικά κείµενα σίγουρα παρουσιάζουν µια ιδιαιτερότητα και 

δυσκολία για τον ερευνητή καθώς ακολουθούν συγκεκριµένους αφηγηµατικούς 

κανόνες και έχουν σκοπό να προπαγανδίσουν τις ιδέες της χριστιανικής θρησκείας, 

να διδάξουν τις αξίες της, να προβάλλουν πρότυπα συµπεριφοράς για τους πιστούς 

και τους «απίστους», και να απεικονίσουν τον τέλειο χριστιανικό βίο. Κανείς πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτικός  στην έρευνα αυτών των κειµένων και να τα διαβάζει µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να τα απογυµνώνει από τα λογοτεχνικά συµφραζόµενα του είδους 

τους. Βέβαια τα κείµενα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον ερευνητή καθώς, λόγω 

του ηθικοπλαστικού τους χαρακτήρα, απηχούν και διαµορφώνουν αξίες και 

κοινωνικά πρότυπα, και περιέχουν στοιχεία της κοινωνίας µέσα στην οποία 

παράγονται, όσον αφορά τις συλλογικές νοοτροπίες και το κοινό αίσθηµα της 

εποχής.3 

Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα 

που θα µας απασχολήσουν είναι η παράλληλη ανάγνωση του Βίου της Οσίας 

Μακρίνης µε Βίους άλλων ασκητριών της ίδιας εποχής. Αφού γίνει η παράλληλη 

εξέταση των στοιχείων που προκύπτουν µέσα από τις πρωτογενείς πηγές, θα 

ακολουθήσει η µεταξύ τους σύγκριση και η αξιολόγησή τους. Στο τέλος θα γίνει µια 

προσπάθεια ερµηνείας των στοιχείων αυτών µε τη βοήθεια της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας.  

Συγκεκριµένα, αρχικά θα εξετάσουµε το γενικότερο πλαίσιο των 

οικογενειακών τους σχέσεων, δηλαδή αν και κατά πόσο οι γυναίκες αυτές άσκησαν 

επίδραση στην οικογένειά τους µε την απόφασή τους να ακολουθήσουν τον ασκητικό 

βίο, και αν συνάντησαν εµπόδια στην απόφασή τους αυτή. 

 Η κοινωνική τους προέλευση είναι ένα ακόµη ζήτηµα που θα µας 

απασχολήσει. Ειδικότερα, θα εξετάσουµε από ποιες, κοινωνικές τάξεις προέρχονταν 

οι ασκήτριες της εποχής αυτής, ποιοι λόγοι τις οδήγησαν στην επιλογή του ασκητικού 

                                                 
3 Κιουσοπούλου Α., Χρόνος και ηλικίες στη Βυζαντινή Κοινωνία, σελ. 16-17 



βίου και αν αυτοί έχουν σχέση µε κοινωνικούς παράγοντες. Για να κατανοηθεί το 

θέµα αυτό καλύτερα θα προσπαθήσουµε να το ερµηνεύσουµε µε βάση το ευρύτερο 

ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής.  

Το παραπάνω ζήτηµα µας οδηγεί να ασχοληθούµε µε το θέµα της κοινωνικής 

αποδοχής των ασκητριών. Αρχικά θα ερευνήσουµε αν τύγχαναν αυτής από τους 

λαϊκούς � κι αυτό θα αποδειχθεί µέσα από την εξέταση των σχέσεων που ανέπτυξαν 

µε το κοινωνικό τους περιβάλλον � καθώς και από τον κλήρο, και κατά πόσο ο 

βαθµός της αποδοχής τους επηρεάστηκε από την ασκητική τους ιδιότητα. Ειδικότερα 

θα δούµε τη σχέση της ύπαρξης ή όχι αποδοχής µε την κοινωνική τους θέση και 

άλλους οικονοµικούς και οικογενειακούς παράγοντες, θα διακρίνουµε την τυχόν 

ύπαρξη κριτηρίων ή προϋποθέσεων που θα µπορούσαν να την εξασφαλίσουν για τις 

ασκήτριες, και, θα εξετάσουµε αν η ασκητική τους ιδιότητα ήταν αρκετή από µόνη 

της για να τους προσφέρει κύρος και εκτίµηση από την κοινωνία. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο θα εξετάσουµε και τις µορφές που έλαβε το φιλανθρωπικό έργο που 

ανέπτυξαν. Τέλος, µέσα από τις πηγές προκύπτει ότι κάποιες από τις ασκήτριες αυτές 

διέθεταν χαρισµατικές ικανότητες τις οποίες θα εξετάσουµε και θα προσπαθήσουµε 

να τις ερµηνεύσουµε σε σχέση µε τις κοινωνικές τους προεκτάσεις. 



Το βασικό υλικό της έρευνας µας είναι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι 

Βίοι γυναικών που διακρίθηκαν στον ασκητισµό κατά την εποχή του 4ου και 5ου 

αιώνα. Είναι αλήθεια ότι οι πηγές µας είναι περισσότερες για τις ασκήτριες που 

ανήκαν σε ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Και κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο καθώς 

η θέση αυτών και το κοινωνικό τους περιβάλλον ήταν κατάλληλα για να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον  των σύγχρονών τους συγγραφέων.4 Έτσι, θα 

εξετάσουµε το βίο της Μελάνης της Μεγάλης, η οποία έζησε πιθανόν από το 342 ως 

το 410, για τον οποίο αντλούµε στοιχεία από την Λαυσαϊκή Ιστορία του Παλλαδίου, 

το Βίο της Μελάνης της Νεότερης (383-439), που έχει γραφτεί γύρω στο 440 µ.Χ. και 

αποδίδεται τον ιερέα Γερόντιο, το Βίο της Ολυµπιάδας της Κωνσταντινούπολης, 

γραµµένη στις αρχές του 5ου αι. από ανώνυµο συγγραφέα (είναι πιθανόν ο βιογράφος 

της να είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος) καθώς και βίους άλλων αριστοκρατικών 

γυναικών της εποχής. Όµως και για τις ασκήτριες που ανήκαν σε χαµηλότερα 

κοινωνικά στρώµατα µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες τόσο από τη Λαυσαϊκή 

Ιστορία που έχει γραφεί από τον Παλλάδιο (364-431), επίσκοπο Ελενουπόλεως, γύρω 

στο 419 µε 420, όσο και µέσα από τους Βίους των ασκητριών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

Πριν όµως προχωρήσουµε στην ανάλυση των επιµέρους κειµένων, θα ήταν 

σκόπιµο να αναφέρουµε κάποια γενικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου του 

γυναικείου ασκητισµού, έτσι όπως διαµορφώθηκε µέχρι και τον 5ο αι. Οι γυναίκες 

λοιπόν που ασπάστηκαν τον χριστιανισµό και αποφάσισαν να αφιερωθούν στο Θεό 

είχαν αρκετές επιλογές σχετικά µε τον τρόπο ζωής που θα ακολουθούσαν. Κάποιες 

από αυτές ζούσαν µέσα στο πατρικό τους σπίτι, και κατά τη διάρκεια της νεανικής 

τους ηλικίας τουλάχιστον, βρίσκονταν υπό την εποπτεία των γονιών τους και ειδικά 

του πατέρα τους, που επιτηρούσε την εξάσκηση του παρθενικού τους βίου. Οι ίδιες οι 

παρθένες ασχολούνταν κυρίως µε οικιακές εργασίες, τηρούσαν µια ειδική διατροφή, 

τη νηστεία, προσεύχονταν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ηµέρας, απέφευγαν τις 

κάθε είδους κοινωνικές συναναστροφές και έβγαιναν από τα σπίτια τους µόνο για να 

ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όταν δηλαδή, παρακολουθούσαν τη Θεία 

Λειτουργία σε κάποιο ναό. Οι γονείς όφειλαν να ελέγχουν τις εξόδους τους από το 
                                                 
4 βλ. Cameron A., Christianity and the rhetoric of Empire: The development of Christian discourse, 
Sather Classical Lectures, v. 55, σελ. 149: οι γυναίκες αυτές εµφανίζονται τόσο ευρέως στους 
χριστιανικούς Βίους όχι απλά εξαιτίας της αντανάκλασης της εξέχουσας κοινωνικής θέσης τους αλλά 
γιατί ο χριστιανισµός µε την έµφαση που έδωσε στον εσωτερικό άνθρωπο, το πνευµατικό παρά το 
εξωτερικό, έφερε στο προσκήνιο την ιδιωτική σφαίρα. Άρα νέες τάξεις λάµβαναν προσοχής, 
συγκεκριµένα γυναίκες, κλασικοί κάτοικοι της ιδιωτικής σφαίρας και άποροι. 



σπίτι καθώς και να φροντίζουν γι� αυτές να µην έρχονται σε επαφή µε άνδρες. Έτσι, 

οι ίδιες δεν έβγαιναν από το σπίτι τους χωρίς να υπάρχει κάποιος σηµαντικός λόγος, 

που κυρίως είχε να κάνει µε τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αυτά ίσχυαν για τις 

νεαρές παρθένες που ζούσαν και ασκήτευαν µέσα στην οικογένειά τους. Πολλές 

βέβαια ζούσαν σε οργανωµένα µοναστήρια που τηρούσαν ένα συγκεκριµένο τυπικό 

και υπάκουαν στους κανόνες που έθετε η ηγουµένη της κάθε µονής.5 Οι µονές αυτές 

συχνά είχαν τη µορφή ασκητικών κοινοτήτων. Υπήρχαν βέβαια και οι αδελφότητες 

παρθένων που βρίσκονταν µέσα και έξω από τις πόλεις, όπου η οργάνωσή τους ήταν 

πιο χαλαρή από αυτή του µοναστηριού.6 Όπως θα διαπιστώσει κάνεις στη συνέχεια 

της εργασίας, κάποιες ασκήτριες παρέκκλιναν από τις παραπάνω συνηθισµένες 

µορφές ασκητισµού και επέλεγαν τον ερηµητικό βίο, µια ακραία µορφή ασκητισµού 

που συνήθως  ακολουθούνταν από άνδρες ασκητές, τους Πατέρες της ερήµου. Άλλες 

ακολουθούσαν ακόµη πιο σκληρές και ακραίες ασκητικές πρακτικές: η παρθένα 

Αλεξάνδρα είχε µείνει κλεισµένη µέσα σε ένα µνήµα για δέκα ολόκληρα χρόνια7, ενώ 

κάποια άλλη στα Ιεροσόλυµα όπου έµεινε έγκλειστη για έξι χρόνια φορώντας ένα 

σάκο.8 Βέβαια κάποιες από αυτές συνδύαζαν όλες ή κάποιες από τις παραπάνω 

ασκητικές πρακτικές. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Butler C., The Lausiac History of Palladius: a critical discussion together with notes on early 
Egyptian monachism, Hildesheim, 1967, (Λαυσ.), 33,59. 
6 ό.π., 11 
7 Λαυσ., 5 
8 ό.π., 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

Σχέσεις των ασκητριών µε το οικογενειακό τους περιβάλλον 

  

 

Ξεκινώντας µια συζήτηση για το γενικότερο ζήτηµα των σχέσεων που 

ανέπτυξαν οι ασκήτριες του 4ου αι. µε το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, 

θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσει κανείς την έρευνά του από τις σχέσεις τους µε τα 

υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους, και στη συνέχεια να προχωρήσει η έρευνα για 

το συγκεκριµένο θέµα στο αν ανέπτυξαν σχέσεις και τι είδους ήταν αυτές οι σχέσεις 

µε το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Ο Βίος της Οσίας Μακρίνης είναι ένα κείµενο που προσφέρεται για µια 

τέτοιου είδους συζήτηση σχετική µε τις οικογενειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν 

ανάµεσα στις κόρες εκείνες που ακολουθούσαν τον παρθενικό βίο και στα υπόλοιπα 

µέλη της οικογένειάς τους. Κι αυτό γιατί αναφέρεται εκτενώς στα πρώτα χρόνια της 



ζωής της Μακρίνας, όταν δηλαδή ζούσε µέσα στην οικογένεια, στην διαπαιδαγώγηση 

και στην µόρφωσή της, στις σχέσεις της µε τους γονείς της και τα αδέλφια της, στον 

τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισε η οικογένεια την απόφασή της να µην παντρευτεί 

και να παραµείνει παρθένα, καθώς και τα στάδια από τα οποία πέρασε η ίδια για να 

µετατραπεί από µια κόρη � παρθένα που ζούσε µέσα στο πατρικό της σπίτι, σε µια 

σπουδαία ασκήτρια που έφτασε τελικά να ηγείται µιας ολόκληρης ασκητικής 

κοινότητας.  

Η Μακρίνα, που έζησε από το 327 έως το 379/80, φαίνεται να είχε πάρει την 

απόφαση να ακολουθήσει τον ασκητικό βίο από πολύ νωρίς. Είχε ανατραφεί από την 

παιδική της ηλικία από τη µητέρα της σύµφωνα µε τις αρχές του χριστιανικού βίου. Η 

µόρφωσή της δεν ήταν η συνήθης εγκύκλιος παιδεία, αλλά η µελέτη της Αγίας 

Γραφής, ενώ ό,τι και να έκανε κατά τη διάρκεια της µέρας πάντα συνοδευόταν από 

προσευχές και ψαλµωδίες. Ο αιφνίδιος θάνατος του αρραβωνιαστικού της στάθηκε 

καταλυτικός παράγοντας γι� αυτήν, καθώς τότε ήταν που πήρε την απόφαση να µην 

ξαναπαντρευτεί. Ζει λοιπόν για κάποια χρόνια µέσα στο πατρικό της σπίτι ασκώντας 

τον παρθενικό βίο υπό την επιτήρηση της µητέρας της, ενώ στη συνέχεια, όταν πια 

πεθαίνει ο πατέρας της, Βασίλειος ο Μεγάλος, αποφασίζει να ιδρύσει µια ασκητική 

κοινότητα στα οικογενειακά κτήµατα του Πόντου µαζί µε τον αδελφό της Πέτρο. Το 

µοναστήρι αυτό ήταν διπλό, ένα για άνδρες κι ένα για γυναίκες και βρισκόταν σε µια 

περιοχή του Πόντου που ονοµαζόταν Αννίσα, κοντά στον ποταµό Ιρίς στην περιοχή 

των ακτών της Μαύρης Θάλασσας.9 Εκεί θα συγκεντρωθούν και τα υπόλοιπα µέλη 

της οικογένειας σταδιακά ή περιστασιακά: ο αδελφός της Ναυκράτιος ζει σε µια 

µακρινή απόσταση από το µοναστήρι ασκώντας τον ερηµητικό βίο, ο Βασίλειος θα 

περάσει την πρώτη περίοδο του ασκητικού του βίου εκεί, ενώ και ο Γρηγόριος, αν και 

ζει µακριά, φαίνεται να έχει επισκεφθεί αρκετές φορές την ασκητική κοινότητα της 

οικογένειας. 

Έτσι, µέσα από το κείµενο αυτό, µπορεί κανείς να µάθει για το πώς οι 

ασκητικές πρακτικές προωθούνταν µέσα στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων 

καθώς και να αντλήσει ειδικότερες πληροφορίες  σχετικές µε τον τρόπο ζωής µιας 

παρθένας που ζει στο σπίτι υπό την εποπτεία των γονιών της και µε τα 

χαρακτηριστικά που αυτή λάµβανε κατά τη διάρκεια της ασκητικής της µεταστροφής. 

Βέβαια, πάντα αναφερόµαστε σε µια οικογένεια µε µεγάλη χριστιανική παράδοση και 
                                                 
9 Cameron A., Η ύστερη ρωµαϊκή αυτοκρατορία, σελ. 279. Σχετικά µε την ονοµασία του κτήµατος βλ. 
Βασιλείου, Επιστολή 3, 2.1: «εν Αννίσοις». 



αριστοκρατική καταγωγή. Οπότε, τόσο σχετικά µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

της ασκητικής µεταστροφής µιας παρθένας κόρης, όσο και όσον αφορά την 

αντιµετώπιση από το οικογενειακό περιβάλλον απέναντι στην επιλογή του 

παρθενικού ή του ασκητικού βίου, δεν µπορούµε να γενικεύουµε την ισχύ αυτών των 

ιστορικών πληροφοριών ούτε για όλες τις γυναίκες της εποχής της και της κοινωνικής 

θέσης της Μακρίνας, ούτε φυσικά και γι� αυτές που ανήκαν σε χαµηλότερες από αυτή 

κοινωνικές θέσεις, καθώς για να καταλήξουµε σε γενικά συµπεράσµατα θα πρέπει να 

ερευνήσουµε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις ασκητριών. 

 Ο τρόπος µε τον οποίο θα διαπραγµατευθούµε το θέµα των οικογενειακών 

επιρροών και επιδράσεων στο συγκεκριµένο κεφάλαιο της εργασίας, δεν θα έχει 

πρωταρχικό στόχο να παραµείνει στην διερεύνηση των εξωτερικών χαρακτηριστικών 

της παρθένας κόρης ή στον τρόπο µε τον οποίο ζούσε µέσα στο οικογενειακό της 

περιβάλλον. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα έρθουν στο φως µέσα από µια 

προσπάθεια ερµηνείας των σχέσεων που αναπτύσσονταν ανάµεσα σε αυτές και το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Η Μακρίνα, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Γρηγορίου Νύσσης στον Βίο της, 

φαίνεται να αποτέλεσε πρότυπο για τα αδέλφια της, Βασίλειο, Γρηγόριο, και Πέτρο, 

οπότε και έµµεσα να ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες της µετέπειτα 

γνωστής πορείας και εξέλιξής τους στα ανώτατα εκκλησιαστικά αξιώµατα, καθώς και 

του ρόλου που έπαιξαν στην εδραίωση και διάδοση του χριστιανισµού. Άλλωστε 

µέσα από την µετέπειτα εξέλιξη των αδελφών της,  ο ρόλος που διαδραµάτισε η 

Μακρίνα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, αποκτάει µεγαλύτερη αξία. Εξίσου 

σηµαντική φαίνεται να ήταν η επίδραση που άσκησε και στην µητέρα της, την οποία 

και οδήγησε στην απόρριψη των υλικών απολαύσεων και στη µεταστροφή της προς 

τον ασκητικό βίο και την παρθενία. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν µέσα από µια 

πρώτη ανάγνωση του Βίου.  

 Η σχέση της Μακρίνας µε τη µητέρα της, Εµµελία10, µιας γυναίκας µε 

ευγενική καταγωγή και τόσο ενάρετη που σε όλες τις περιπτώσεις καθοδηγούνταν 

από τη θεία θέληση11, φαίνεται να έχει µια ιδιαιτερότητα, καθώς ξεπερνά σε 

συναισθηµατική και ψυχική επαφή µια συνήθη σχέση µητέρας � κόρης. Ο Γρηγόριος 

                                                 
10 Το όνοµα αυτό συναντάται µε τον τύπο «Εµµελίαν» στον Επιτάφιο Λόγο του Γρηγορίου 
Ναζιανζηνού προς τον Βασίλειο Καισαρείας (P.G. 36, 505, Ι΄, 5), ενώ στο Λεξικό της Σούδας (Ι, σελ. 
458. 150,3) συναντάται ο τύπος «Εµµελείας». 
11 Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης Εις τον Βίον της Οσίας Μακρίνης (Β.Ο.Μ.), Gregorii Nysseni Opera, 
ed. W. Jeager, v. VIII.I, Leiden (E. J. Brill), 1963, σελ. 372,4-6 



παραδέχεται από την αρχή ότι η Μακρίνα «�Ðmoà te par�sce prÕj tÕn �son 

skopÒn, tÕn kat¦ filosof�an l�gw, meg£lhn tÍ mhtr� di¦ toà b�ou �autÁj t¾n 

Øf»ghsin, kat' Ñl�gon aÙt¾n prÕj t¾n ¥ãlÒn te ka� litot�ran zw¾n 

�felkom�nh»12. Την έπεισε να γίνει οµότιµη µε τις γυναίκες που µέχρι τότε την 

υπηρετούσαν και να τις θεωρεί αδελφές και ισότιµές της13  και να φτάσει σε τέτοιο 

σηµείο ταπεινοφροσύνης, ώστε να µοιράζεται µαζί τους και το φαγητό και τον ύπνο 

και όλη γενικά τη ζωή της14. Καταλαβαίνουµε λοιπόν, ότι η σχέση που αναπτύσσεται 

σταδιακά ανάµεσα στη µητέρα και την κόρη γίνεται πολύ στενή. Οι ρόλοι µοιάζουν 

να αντιστρέφονται, και η κόρη γίνεται παιδαγωγός και ψυχολογικό στήριγµα για τις 

δύσκολες στιγµές της µητέρας15. Και η µητέρα όµως ανταποδίδει στην κόρη την 

αγάπη της µε όποιον τρόπο µπορεί16. Γι� αυτήν, ο δρόµος που ακολούθησε η κόρη, 

δηλαδή ο παρθενικός και ενάρετος βίος, φαίνεται να είναι αυτός που επιθυµούσε και 

η ίδια και που εξαιτίας κάποιων συγκυριών δεν  κατάφερε να ακολουθήσει: 

αναγκάστηκε να παντρευτεί γιατί, καθώς ήταν ορφανή και από τους δύο γονείς και 

εξαιρετικά όµορφη, κινδύνευε, αν δεν παντρευόταν, να πέσει θύµα αρπαγής από τους 

πολλούς µνηστήρες που την πολιορκούσαν17. Αυτός τουλάχιστον είναι ο λόγος µε τον 

οποίο ο Γρηγόριος προσπαθεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι η µητέρα τους είχε 

ζήσει µια συµβατική ζωή κάνοντας ένα γάµο και δηµιουργώντας οικογένεια. Έτσι,  ο 

Νύσσης µας δίνει την εντύπωση ότι νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για την µητέρα 

του επειδή δεν είχε ακολουθήσει τον παρθενικό βίο, σε αντίθεση µε την αδελφή του, 

και µας δίνει µ� αυτό τον τρόπο να καταλάβουµε πόσο εκτιµάει την επιλογή της 

Μακρίνας αρχικά για την παρθενία και στη συνέχεια για την άσκηση (ο Davis18 

θεωρεί ότι ο Γρηγόριος αναφέροντας το ότι η µητέρα του δεν είχε επιλέξει 

οικειοθελώς το γάµο, παρηγορεί τον ίδιο του τον εαυτό δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο 

την αργοπορηµένη τάση της ύστερης αρχαιότητας στην εξοικείωση µε τις ασκητικές 

αρετές και το status της αληθινής παρθένας). Με άλλα λόγια η κόρη πραγµατοποιεί 

το όνειρο που είχε η µητέρα για την ίδια και που δεν είχε καταφέρει να 

πραγµατοποιήσει. Άλλωστε κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από το όραµα που είδε 

λίγο πριν γεννήσει την Μακρίνα: της παρουσιάστηκε η Θέκλα και της ζήτησε να 

                                                 
12 ό.π., σελ. 377, 3-7 
13 ό.π., σελ. 377, 24-378, 6 
14 ό.π., σελ. 381,19-27 
15 ό.π., σελ. 381, 4-14 
16 ό.π., σελ. 376, 4-8 
17 Β.Ο.Μ., σελ. 372, 4-16 
18 S. J.Davis, The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women� s Piety in Late Antiquity, σελ. 63 



δώσει στο κορίτσι που θα γεννηθεί το όνοµά της, υπαινισσόµενη έτσι και την εξέλιξη 

της ζωής του παιδιού, σύµφωνα µε το σχόλιο του Νύσσης.19 Σύµφωνα µε τον Davis20 

ο Γρηγόριος µπορεί να παρουσίασε την ιστορία σχετικά µε το όραµα της Θέκλας 

τόσο για να περιγράψει την αδελφή του σαν µια υποδειγµατική ασκήτρια και αντάξια 

διάδοχο της Θέκλας (Ο ίδιος προχωράει λίγο περισσότερο θεωρώντας ότι ο ιδιαίτερος 

δεσµός ανάµεσα στη µητέρα και την κόρη ίσως να υπονοεί κάποια κοινή λατρεία 

στην Αγία Θέκλα, συνδέοντας έτσι την λατρεία της Θέκλας µε την µετέπειτα 

µοναστική κοινότητα της οποίας ηγούνταν η Μακρίνα21). Ο Βίος και τα Θαύµατα της 

Αγίας Θέκλας που γράφτηκε  γύρω στο 444 µε 448 από ανώνυµο συγγραφέα, 

µαρτυρεί µια άλλη περίπτωση όπου η µητέρα προώθησε την κόρη της να 

ακολουθήσει το ασκητικό παράδειγµα της ίδιας και που η κόρη έφτασε να ξεπερνάει 

τη µητέρα σε αρετή: είναι αυτή της ∆ιονυσίας, µίας από τις αφιερωµένες παρθένες 

που ζούσαν στο ναό της Αγίας Θέκλας, και της κόρης της, που είχε το ίδιο όνοµα.22 

Ένα ακόµη στοιχείο που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι το προσηλυτιστικό 

έργο της Μακρίνας προς τη µητέρα της αρχίζει να συντελείται µετά το θάνατο του 

πατέρα της. Πριν από αυτό το γεγονός, η µητέρα της φαίνεται να ζούσε µια 

συµβατική ζωή, µέσα στην οικογένεια µε τον άνδρα και τα παιδιά της. Η Εµµελία 

µόνο µετά την χηρεία της αποφασίζει να ασπαστεί τον ασκητικό βίο και να 

πραγµατοποιήσει µια επιθυµία που � όπως δηλώνει ο συγγραφέας � είχε από τα 

νεανικά της χρόνια. Στο σηµείο αυτό, για να µπορέσει να εκτιµηθεί ο ρόλος που 

έπαιξε η Μακρίνα στην ασκητική µεταστροφή της µητέρας της, έστω και µετά τη 

χηρεία της, θα πρέπει να τεθεί το ερώτηµα: αν η δεν υπήρχε η Μακρίνα, η ίδια η 

Εµµελία θα τολµούσε να κάνει ένα τέτοιο βήµα; ∆εν νοµίζω ότι θα πρέπει να 

υποτιµηθεί ο ρόλος της κόρης στο θέµα αυτό, γιατί µέσα από το κείµενο του Βίου23 

τουλάχιστον είναι φανερό ότι η Μακρίνα έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη µεταστροφή 

της. Παρά το νεανικό όραµα της Εµµελίας για τον παρθενικό βίο, φαίνεται ότι η ίδια 

πια είχε µάθει να ζει µε έναν τρόπο που συνηθιζόταν  για τις γυναίκες της κοινωνικής 

της θέσης, δηλαδή µια «επιδεικτική» ζωή µε «υλικές απολαύσεις». Επιστρέφοντας 

λοιπόν στο παραπάνω ερώτηµα, θεωρώ ότι, αν και δεν µπορεί κανείς να απαντήσει µε 

βεβαιότητα, η ίδια η Εµµελία, αν δεν την είχε επηρεάσει η κόρη της Μακρίνα, δεν θα 
                                                 
19 Β.Ο.Μ., σελ. 372, 16 � 373, 3 
20 Davis, The Cult of Saint Thecla, σελ. 63 
21 ό.π., σελ. 63 
22 Dagron G., Vie et Miracles de Sainte Thecle: texte grec, traduction et commentaire, Bruxelles, 
Societe des Bollandists, 1978, Miracle 46, 1-4, 20-22 
23 B.O.M., σελ. 377, 24-378, 6 



ακολουθούσε ίσως ποτέ τον παρθενικό και πολύ περισσότερο τον ασκητικό βίο, όχι 

γιατί ήταν λιγότερο «χριστιανή» από την Μακρίνα, αλλά γιατί οι συγκυρίες της ζωής 

της ήταν τέτοιες που την οδήγησαν σε ένα συµβατικό βίο, που ταίριαζε µε τα ήθη και 

τις κοινωνικές συµβάσεις της εποχής της και που δύσκολα θα µπορούσε να 

αποσυρθεί από αυτόν. Άλλωστε µπορεί και το ίδιο το νεανικό όραµα της παρθενίας 

να είναι απλά µια εφεύρεση του Γρηγορίου για να δικαιολογηθεί για τον τρόπο ζωής 

της µητέρας του, ο οποίος µπορεί να συµβάδιζε απόλυτα µε τον τρόπο ζωής των 

χριστιανών αριστοκρατικών γυναικών του 4ου αι., όµως δεν συµβάδιζε απολύτως µε 

τις δικές του απόψεις, αν και µια τέτοια ερµηνεία θα ήταν ίσως αρκετά υπερβολική. 

Κλείνοντας θα έλεγα ότι αν και η µητέρα δεν ακολουθεί το ακραίο παράδειγµα της 

κόρης της, καθώς η ίδια έχει παντρευτεί και δηµιουργήσει οικογένεια, παρ� όλα αυτά 

επηρεάζεται από την κόρη της και αλλάζει τρόπο ζωής. Πρόκειται για δύο 

διαφορετικές προσωπικότητες που αλληλοεπηρεάστηκαν: η µητέρα µετέδωσε την 

χριστιανική ηθική στην κόρη, και η κόρη, τολµώντας λίγο περισσότερο από την 

µητέρα, έφτασε µέσα από διαδοχικά στάδια στον τέλειο ασκητισµό, επηρεάζοντας 

αυτή τη φορά η κόρη την µητέρα. 

 

Για τη σχέση της Μακρίνας µε τον Βασίλειο, ο συγγραφέας δεν αφήνει 

περιθώρια παρερµηνείας ή αµφισβήτησης για τον ρόλο που έπαιξε αυτή στην 

πνευµατική του καθοδήγηση. Ο Βασίλειος, καθώς, όταν επέστρεψε από τις σπουδές 

του στην Αθήνα, ήταν υπερβολικά επηρµένος  εξαιτίας της ικανότητάς του στη 

ρητορική, περιφρονούσε όλα τα αξιώµατα και έβλεπε τον εαυτό του να βρίσκεται 

πάνω ακόµη και από τους επιφανείς άρχοντες.24 Η µεταστροφή του προς την 

ασκητική ζωή οφείλεται � σύµφωνα µε τον συγγραφέα � καθαρά στην επιρροή 

άσκησε πάνω του η µεγάλη του αδελφή:  

 

«�tosoÚtJ t£cei k¢ke�non prÕj tÕn tÁj filosof�aj skopÕn �pesp£sato, 
éste ¢post£nta tÁj kosmikÁj perifane�aj ka� ØperidÒnta toà di¦ tîn lÒgwn 
qaum£zesqai prÕj tÕn �rgatikÕn toàton ka� aÙtÒceira b�on aÙtomolÁsai, di¦ 
tÁj tele�aj ¢kthmosÚnhj ¢nempÒdiston �autù tÕn e�j ¢ret¾n b�on 
paraskeu£zonta. ».25  

 

Η πληροφορία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας αν συνδυαστεί µε την 

προσωπική µαρτυρία του ίδιου του Βασιλείου για το συγκεκριµένο θέµα των 

                                                 
24 Β.Ο.Μ., σελ. 377, 11-15 
25 ό.π., σελ. 377, 14-19 



επιρροών δηλαδή που δέχτηκε στην χριστιανική του διαπαιδαγώγηση. Ο Βασίλειος, 

λοιπόν, δεν αναφέρει πουθενά στο έργο του την αδελφή του Μακρίνα και ακόµη 

περισσότερο, δεν την κατονοµάζει ανάµεσα στους ανθρώπους που του µετέδωσαν τις 

χριστιανικές αξίες και επηρέασαν την διαµόρφωση της χριστιανικής του πίστης:  

 
« Αλλ' ην εκ παιδός έλαβον έννοιαν  περί  Θεού  παρά  της  µακαρίας  µητρός  µου  και 
της µάµµης Μακρίνης, ταύτην αυξηθείσαν έσχον εν εµαυτώ26�Μακρίναν λέγω την 
περιβόητον, παρ' ης εδιδάχθηµεν τα του µακαριωτάτου Γρηγορίου ρήµατα όσα προς 
αυτήν ακολουθία µνήµης διασωθέντα αυτή τε εφύλασσε και ηµάς έτι νηπίους όντας 
έπλαττε και εµόρφου τοις ευσεβείας δόγµασιν27» 

  

Παρατηρεί κανείς ότι δεν γίνεται η παραµικρή νύξη για τυχόν ρόλο που θα 

µπορούσε να είχε παίξει το παράδειγµα του ασκητικού βίου της αδελφής του 

Μακρίνας στην απόφασή του να ασκητέψει. Αναγνωρίζει πρωταρχικά την συµβολή 

της γιαγιάς του Μακρίνας, αλλά και αυτή της µητέρας του, οι οποίες του µετέδωσαν 

τις βασικές αρχές της θρησκείας που τον επηρέασαν σε όλη την µετέπειτα πορεία του. 

Σχετικά µε την επίδραση που του ασκήθηκε από τη µητέρα του δεν θα µπορούσε 

κανείς να διαφωνήσει: η ίδια µπορεί να τον είχε καθοδηγήσει πνευµατικά και ηθικά 

από τα πρώιµα παιδικά µέχρι και τα νεανικά του χρόνια, µέχρι δηλαδή να φύγει στην 

Αθήνα για σπουδές, αν και για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να ερευνηθεί 

κατά πόσο µπορούσε µια µητέρα της εποχής εκείνης να ασχοληθεί µε την 

διαπαιδαγώγηση των αρσενικών παιδιών της. Πάντως, όσο µπορούµε να γνωρίζουµε 

από το κείµενο του Βίου, η Εµµελία έχει αναλάβει προσωπικά την µόρφωση της 

µεγάλης κόρης της Μακρίνας28, οπότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι ίσως να είχε 

κάποια συµµετοχή και σε αυτή του Βασιλείου. Όσον αφορά τώρα την επίδραση της 

Μεγάλης Μακρίνας στην χριστιανική παιδεία του Βασιλείου, θα πρέπει να λάβουµε 

υπόψη ότι όταν πέθανε η γιαγιά του, δηλαδή το 340 περίπου, αυτός θα πρέπει να ήταν 

περίπου δέκα ετών29. Αν υποθέσουµε ότι η οικογένεια του Βασιλείου του Μεγάλου, 

του πατέρα δηλαδή του Βασιλείου και της Μακρίνας, ζούσε µαζί µε την µητέρα του, 

δηλαδή την Μακρίνα την Μεγάλη, τα χρόνια που έζησε ο εγγονός υπό την επιρροή 

της γιαγιάς θα πρέπει να ήταν πολύ λίγα. Κατά πόσο θα µπορούσε να εµφυσήσει τις 

βαθιά φιλοσοφικές θρησκευτικές αρχές της σε ένα παιδί που πρόλαβε να ζήσει µαζί 

του µέχρι τα δέκα του χρόνια, και τις οποίες επικαλείται ο Βασίλειος στις επιστολές 
                                                 
26 Βασιλείου, Επιστολή 223, 3.35-38 
27 Βασιλείου, Επιστολή 204, 6.3-7 
28 Β.Ο.Μ., σελ. 373, 9-12 
29 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ.4: ο Μ. Βασίλειος γεννήθηκε περίπου το 330. 



του; Λογικό είναι λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι η Μακρίνα η Μεγάλη ίσως πρόλαβε 

να µεταδώσει κάποιες βασικές χριστιανικές αξίες στον εγγονό της, αλλά σε καµία 

περίπτωση δεν µπορούµε να φανταστούµε µεταξύ τους συζητήσεις περί δόγµατος ή 

για άλλες φιλοσοφικές αρχές της χριστιανικής ηθικής. Πάντως, για να ερµηνευθεί 

αυτή η αναφορά του στο πρόσωπο της Μακρίνας της Μεγάλης, που εκφράζει και τη 

βαθιά εκτίµηση που έτρεφε προς αυτή, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις ιστορικές 

συγκυρίες της χρονικής εκείνης περιόδου. Ο αυτοκράτορας Ουάλης (364-378µ.Χ.) 

στην προσπάθειά του να επιβάλει τον αρειανισµό, άνοιξε µέτωπο εναντίον των 

ορθοδόξων. Ένας από τους σηµαντικότερους αντιπάλους του υπήρξε και ο Βασίλειος, 

επίσκοπος Καισάρειας από το 370 έως το 379, καθώς ήταν εκφραστής και υπέρµαχος 

της ορθοδοξίας. Αυτός, µαζί µε τον επίσκοπο Αλεξανδρείας Αθανάσιο, επιδόθηκαν 

σε έναν µεγάλο αγώνα µε σκοπό την αποκατάσταση του ορθόδοξου δόγµατος. Ο 

Ουάλης και οι αντίπαλοι του Βασιλείου προσπάθησαν µε κάθε τρόπο να υποσκάψουν 

το κύρος του και να κλονίσουν την εµπιστοσύνη του ποιµνίου του, κατηγορώντας τον 

ως αιρετικό. Ακόµα, για να τον εξασθενήσουν, απέσπασαν από τη µητρόπολή του το 

νοτιοδυτικό τµήµα της Καππαδοκίας και δηµιούργησαν µια νέα επισκοπή.30 Γενικά, ο 

Βασίλειος φαίνεται να βρισκόταν εκείνη τη χρονική περίοδο σε ιδιαίτερα δύσκολη 

θέση, και µάλλον χρησιµοποιεί εδώ το όνοµα της γιαγιάς του περισσότερο σαν 

αποδεικτικό στοιχείο της µεγάλης χριστιανικής οικογενειακής παράδοσης µε σκοπό 

να υπερασπίσει τον εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες της αίρεσης που αντιµετώπιζε. 

Και µόνο το γεγονός ότι ανακαλεί την διδασκαλία της Μακρίνας της Μεγάλης για να 

αποδείξει την ορθότητα του δόγµατός του, αποδεικνύει την εκτίµηση που έτρεφε γι� 

αυτήν.  

Από την ιδιαίτερα τιµητική αυτή αναφορά του Βασιλείου  στις δύο αυτές 

γυναίκες, προκύπτει το ερώτηµα γιατί, αφού είχε την ευκαιρία να µιλήσει για τις 

σηµαντικές γυναίκες της οικογένειάς του, δεν συµπεριέλαβε σε αυτές και την αδελφή 

του, αφού � σύµφωνα µε τον Νύσσης � ήταν αυτή που στάθηκε η βασική αιτία της 

µεταστροφής του στον ασκητισµό; Στο σηµείο αυτό αξίζει να εστιάσουµε την 

προσοχή µας στην αντίθεση που παρουσιάζουν αυτές οι πληροφορίες που παρέχονται 

από τις δύο πηγές � τον «Βίο της Οσίας Μακρίνης» του Γρηγορίου Νύσσης και τις 

«Επιστολές» του Βασιλείου � και  να γίνει µια προσπάθεια ερµηνείας του λόγου για 

τον οποίο υφίσταται αυτή η αντίθεση. Ένα συµπέρασµα που προκύπτει από την 
                                                 
30 Τατάκης Β., Η συµβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
Καππαδοκία, 13, σελ. 70-73 



µελέτη των σχετικών πηγών µπορεί να είναι, µε κάθε επιφύλαξη, ότι ο Βασίλειος 

αναφέρει την Μακρίνα την Μεγάλη και την µητέρα του ως αυτές που του εµφύσησαν 

τις χριστιανικές του αρχές, και όχι την αδελφή του Μακρίνα, γιατί κάτι τέτοιο θα 

ήταν δύσκολο να συµβεί, καθώς ήταν περίπου συνοµήλικοι, κι έτσι αυτή δεν θα 

µπορούσε να γίνει ο πνευµατικός του καθοδηγητής, µε δεδοµένο ότι ο Βασίλειος 

γεννήθηκε γύρω στο 330 και η Μακρίνα περίπου το 32731, οπότε είχαν διαφορά 

ηλικίας µόλις τριών χρόνων. Έτσι, η αδελφή του δεν ήταν το κατάλληλο άτοµο που 

θα του µετέδιδε το ορθόδοξο δόγµα. Άρα το ότι δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά 

στην αδελφή του δεν σηµαίνει ότι απαραίτητα ότι σε µια αξιολογική κλίµακα των 

σηµαντικών γυναικών της οικογένειας την θεωρεί υποδεέστερη από τις άλλες δύο ή 

ότι δεν αναγνωρίζει την συµβολή που είχε εκείνη στην απόφασή του να ασκητέψει.  

Από την άλλη πλευρά, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο Βασίλειος δεν θα µπορούσε 

µέσα στο πλαίσιο µιας ανδροκρατούµενης κοινωνίας, όπως αυτή που ζούσε ο ίδιος, 

να παραδεχτεί ότι µια γυναίκα συνοµήλικη του περίπου, έστω κι αν ήταν η αδελφή 

του, είχε αποτελέσει το ασκητικό του πρότυπο ή ότι ήταν αυτή που τον βοήθησε να 

ξεφύγει από τον υλικό βίο, τον οποίο είχε αρχίσει να αποδέχεται, σύµφωνα µε την 

µαρτυρία του Νύσσης. 

Παρ� όλα αυτά δε θα µπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόµενο επίδρασης της 

στην διαµόρφωση της αντίληψης του σχετικά µε τον ασκητικό βίο, σύµφωνα και µε 

την µαρτυρία του βιογράφου της. Κι αυτό γιατί αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά 

κάποια γεγονότα που φαίνονται µέσα από τον Βίο, θα διαπιστώσει ότι ο Βασίλειος 

έφτασε στο οικογενειακό κτήµα του Πόντου, όταν η Μακρίνα είχε ήδη ιδρύσει την 

ασκητική της κοινότητα, ή τουλάχιστον όταν βρισκόταν στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 

της.  Ο ίδιος φαίνεται να µην είχε πάρει ακόµη την απόφαση να ασκητέψει, αφού, 

σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Γρηγορίου, σε αυτή του την απόφαση καταλυτικό ρόλο 

έπαιξε το παράδειγµα της Μακρίνας. Άρα, θα µπορούσε πιθανόν να έχει επηρεαστεί 

από την αδελφή του η οποία σε εκείνη την χρονική φάση είχε αποκρυσταλλοποιήσει 

τις απόψεις της περί ασκητισµού και είχε ήδη αρχίσει να διαµορφώνει την ασκητική 

της κοινότητα.  

Το παραπάνω ζήτηµα φαίνεται να έχει απασχολήσει σύγχρονους ερευνητές. Η 

Elm32  σε µια προσπάθεια να διαφωτίσει το είδος της σχέσης που είχε αναπτυχθεί 

ανάµεσα στον Βασίλειο και τη Μακρίνα, επιχειρεί µια σύγκριση διαφόρων στοιχείων 
                                                 
31 The Oxford Dictionary of Christian Church, σελ.166, 1019 
32 Elm S., Virgins of God: the making of asceticism in late antiquity, σελ. 102-105 



σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπιζε ο καθένας τους τα ασκητικά 

ζητήµατα, για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπήρχε κάποια αλληλεπίδραση 

µεταξύ τους. Υποθέτει ότι ο Βασίλειος και η Μακρίνα ανέπτυξαν τις ιδέες τους µε 

συνεχόµενες  ανταλλαγές, αν και παραδέχεται ότι δεν υπάρχει κάποια σχετική πηγή. 

Η ίδια, πάντως, προσπαθεί να ανακαλύψει κάποια κοινά σηµεία στις ασκητικές τους 

πρακτικές. Έτσι, αναφέρει ότι και οι δύο αποδέχονταν δούλους ως µέλη της 

κοινότητάς τους, και ότι ο Βασίλειος προωθούσε µια ζωή σε µια σταθερή και µόνιµη 

κοινότητα, που αποτελούνταν από µέλη ενός µόνο φύλου και µε µια στάση απέναντι 

στην εργασία και στην κοινοκτηµοσύνη παρόµοια µε αυτή της αδελφής του. Όµως ο 

Βασίλειος φαίνεται να επηρεάστηκε από την αδελφή του και σχετικά µε τη στάση του 

απέναντι στις γυναίκες ασκήτριες, καθώς αυτές απολάµβαναν στις κοινότητές του 

υψηλό βαθµό αυτονοµίας. Η Elm33 σχολιάζει ότι αυτό θα µπορούσε να πιστοποιήσει 

την επίδραση της Μακρίνας που ήταν πάνω από 27 ή 28 χρονών όταν ο Βασίλειος 

µετακόµισε στην Αννίσα και θα πλησίαζε τα δεκαπέντε χρόνια ασκητικού 

πειραµατισµού, ενώ λίγο παρακάτω συνεχίζει λέγοντας ότι το µερίδιο τόσο της 

Μακρίνας, όσο και του άλλου αδελφού του Ναυκράτιου στην ανάπτυξη του 

µοναστικισµού του Βασιλείου δεν θα πρέπει να υποτιµάται.34 Ένας ακόµη ερευνητής, 

ο Harrison υποστηρίζει µε µεγαλύτερη βεβαιότητα την αποφασιστική επίδραση που 

άσκησε η Μακρίνα στην επιλογή του για τον ασκητικό βίο λέγοντας ότι ο  Βασίλειος 

έγινε ο ηγετικός οργανωτής αυτής της νέας κοινωνίας στην Καππαδοκία, αλλά 

οδηγήθηκε σε αυτήν από την αδελφή του Μακρίνα, που έτσι φαίνεται να είναι αυτή ο 

πραγµατικός ιδρυτής αυτού, που κάποιες φορές ονοµάζουµε, µοναχισµό του 

Βασιλείου.35 Από άλλους ερευνητές πάντως, ο ρόλος που έπαιξε η Μακρίνα στην 

ασκητική µεταστροφή του Βασιλείου γενικεύεται. Η Partucco µάλιστα υποστηρίζει 

ότι κατά τη διάρκεια του 4ου αι., αριστοκρατικές γυναίκες και στην Ανατολή και στη 

∆ύση έπαιξαν έναν ηγετικό ρόλο στον προσηλυτισµό των οικογενειών τους στην 

χριστιανική πίστη και ή στον ασκητισµό, παραθέτοντας ως σηµαντικά παραδείγµατα 

τις δύο Μακρίνες.36  

                                                 
33 ό.π., σελ. 104 
34 A. Momigliano, The Life of St. Macrina by Gregory of Nyssa, σελ. 337: υποστηρίζει ότι δεν µπορεί 
να θεωρηθεί σίγουρο ότι ο ερηµητισµός του Ναυκρατίου αποτέλεσε το πρώτο µοντέλο για τον 
µοναχισµό του Βασιλείου. 
35 Harrison F. V., Male and Female in Cappadocian Theology, Journal of Theological Studies, 41 
(1990), σελ. 444-445. 
36 ό.π., σελ. 445, υποσηµ. 16: M. F. Partucco, �Aspeti di vita familiare nel IV secolo negli scritti dei 
Padri Cappadoci�, in R. Cantalamessa (ed.) Etica sessuale e matrimonionel cristianesimo delle origini 
(Milan, 1976), σελ. 158-79. 



Βέβαια µπορεί να υποθέσει κανείς ότι ο Βασίλειος, ως µικρότερος και 

νεότερος στον ασκητικό χώρο, ίσως να επηρεάστηκε σε αρκετά θέµατα από τον 

ασκητισµό της αδελφής του και να ασκήθηκε έτσι κάποια επίδραση στην ασκητική 

µεταστροφή του από αυτή. Αν και δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την µαρτυρία του 

ίδιου του Γρηγορίου Νύσσης, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη το λογοτεχνικό είδος  στο 

οποίο υπάγεται ο «Βίος» της Μακρίνας. Πάντοτε όταν προσπαθεί κανείς να 

ερµηνεύσει ένα έργο σαν αυτό θα πρέπει να θυµάται ότι πρόκειται για µια 

αγιογραφία, αν και περιέχει βέβαια στοιχεία βιογραφίας, κι έτσι θα πρέπει να είναι 

πολύ προσεκτικός στο να διακρίνει ποιες πληροφορίες είναι αντικειµενικές και 

πραγµατικές και ποιες παρουσιάζονται µε µια δόση υπερβολής για να υπηρετήσουν 

τους ίδιους τους σκοπούς της αγιογραφίας. Ίσως στο σηµείο αυτό ο Γρηγόριος 

Νύσσης να παρουσιάζει µια αναληθή ή διογκωµένη µαρτυρία σχετικά µε το ρόλο που 

έπαιξε η Μακρίνα στην απόφαση του Βασιλείου να ακολουθήσει τον ασκητικό βίο, 

µε σκοπό να εξυψώσει την προσωπικότητα και το µεγαλείο της αδελφής του, ώστε 

διαδοχικά να την παρουσιάσει ως µια πραγµατική αγία. Όµως, όπως σηµειώνει η 

Elm, οι περισσότεροι συγγραφείς δίνουν, στην καλύτερη περίπτωση, στην Μακρίνα, 

τον ρόλο του διαµεσολαβητή.37  

Σηµαντική φαίνεται να ήταν η επίδραση που άσκησε στον άλλο της αδελφό 

Πέτρο, µετέπειτα ηγούµενο του µοναστηριού και επίσκοπο Σεβάστειας38, του οποίου 

ανέλαβε την ανατροφή λίγο µετά τη γέννησή του και του µετέδωσε υψηλή µόρφωση 

και χριστιανική παιδεία. Σύµφωνα µε το κείµενο στάθηκε γι� αυτόν: «�pat»r, 

did£skaloj, paidagwgÒj, m»thr, ¢gaqoà pantÕj sÚmbouloj, toioàton aÙtÕn 

¢peirg£sato, æj pr�n �xelqe�n t¾n ¹lik�an tîn pa�dwn �ti �n meirakiè <dei> 

tÍ ¢palÒthti tÁj éraj ¢nqoànta prÕj tÕn ØyhlÕn tÁj filosof�aj skopÕn 

�parqÁnai�»39. Η προσφορά αυτή της Μακρίνας προς τον µικρότερο αδελφό της 

Πέτρο, αναγνωρίζεται και από τον ίδιο αλλά και από τον άλλο της αδελφό Γρηγόριο, 

ο οποίος και µας µεταφέρει το παρακάτω σχόλιο: 

 

« (ο Πέτρος) prÕj t¾n ¢delf¾n bl�pwn ka� skopÕn ¢gaqoà pantÕj �ke�nhn 
poioÚmenoj e�j tosoàton �p�dwken ¢retÁj, æj mhd�n �latton toà meg£lou 
Basile�ou doke�n �cein [�n] to�j kat' ¢ret¾n proter»masin �n tù met¦ taàta 
b�J ».40 

                                                 
37 Elm S., Virgins of God, σελ.82 
38 B.O.M., σελ. 385, 17-19 
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Ο ρόλος τον οποίο µαρτυρεί ο Βασίλειος στις Επιστολές του να έχει παίξει η γιαγιά 

και η µητέρα του στην ηθική διαπαιδαγώγηση του ίδιου, τώρα αποδίδεται από τον 

Γρηγόριο Νύσσης στην Μακρίνα, για τον άλλο αδελφό της Πέτρο. Βέβαια, εδώ 

έχουµε να κάνουµε µε διαφορετική περίπτωση,  καθώς η Μακρίνα και ο Πέτρος θα 

είχαν πολύ µεγαλύτερη διαφορά ηλικίας από αυτήν που είχε η Μακρίνα και ο 

Βασίλειος. Ο Πέτρος ήταν το µικρότερο παιδί της οικογένειας και η Μακρίνα το 

µεγαλύτερο. Από τα παραπάνω λόγια του Γρηγορίου Νύσσης, φαίνεται η εκτίµηση 

που ο ίδιος έτρεφε για το πρόσωπο της Μακρίνας, καθώς δεν διστάζει να συγκρίνει 

τον  Βασίλειο µε τον άλλο αδελφό του Πέτρο, του οποίου την ανατροφή είχε 

αποκλειστικά αναλάβει η Μακρίνα. Με το σχόλιό του αυτό, δεν συγκρίνει τόσο το 

µεγαλείο του Βασιλείου µε αυτό του Πέτρου,  όσο το µεγαλείο του Βασιλείου µε 

αυτό της Μακρίνας. Και αυτό δεν θα πρέπει να µας φανεί περίεργο: ο Γρηγόριος 

Νύσσης είναι περήφανος για την οικογένειά του και την ευγενική του καταγωγή και 

το αναφέρει σε κάθε περίπτωση.   

Ο ίδιος ο Γρηγόριος Νύσσης φαίνεται να επηρεάσθηκε πολύ από τις απόψεις 

της αδελφής του, ώστε φτάνει στο σηµείο να την αποκαλέσει «διδάσκαλό» του41 κατά 

τη διάρκεια µιας υψηλής φιλοσοφικής συζήτησης περί ψυχής, θανάτου και 

αναστάσεως. Αλλά  και ο τρόπος µε τον οποίο ασκεί κριτική η Μακρίνα στον αδελφό 

της42 όταν αυτός της αφηγείται, µε κάποιο παράπονο, όλα όσα έχει περάσει εξαιτίας 

της πίστης του, µοιάζει σαν κριτική που θα ασκούσε ο δάσκαλος στον µαθητή του. 

Και το παράξενο είναι ότι εκείνος όχι µόνο δεν προσπαθεί να αντιδράσει σε όσα του 

προσάπτει ή να αντικρούσει τα επιχειρήµατά της, αλλά, αντίθετα την ακούει 

υποµονετικά, αφού, όπως λέει, τα λόγια της γλυκαίνουν την ακοή του43. Ο ίδιος 

οµολογεί: 

 

«K¢mo� meg£lh m�n ka� ¢lhq¾j ¥nesij Ãn tÕ prosor©n te aÙt¾n ka� tîn 
meg£lwn �pakro©sqai lÒgwn »44  

 

και λίγο παρακάτω συνεχίζει λέγοντας: 

«Taàta diexioÚshj �gë m�n parate�nesqai pl�on tÕ ¹mer»sion �pÒqoun 
m�tron, æj ¨n m¾ l»xeie katagluka�nousa ¹mîn t¾n ¢ko»n »45. 
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44 ό.π., σελ. 391, 7-9 



 

 Ενώ, λίγο πριν, έλεγε πως  θα µπορούσε να διηγηθεί ολόκληρο το σκεπτικό που 

ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, αν δεν φοβόταν ότι η επιστολή του 

θα έπαιρνε «ατελείωτο µάκρος». Φτάνει στο σηµείο να την χαρακτηρίσει ως 

εµπνευσµένη από τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος, γιατί ανέπτυσσε τη σκέψη της µε 

σαφήνεια και ο λόγος της κυλούσε µε µεγάλη ευκολία «όπως το νερό κυλά 

ανεµπόδιστα από κάποια πηγή στην κατηφοριά». Από όλα τα παραπάνω χωρία είναι 

ευδιάκριτο το γεγονός ότι ο Γρηγόριος δεν την αντιµετωπίζει απλά µε τη συµπάθεια 

και την αδελφική αγάπη που ίσως θα ήταν αναµενόµενο να συνέδεε τα δύο αδέλφια, 

αλλά φαίνεται ότι εκτιµάει τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές της απόψεις βαθύτατα, 

την θαυµάζει και αναγνωρίζει το µεγαλείο της ως άνθρωπο πια. Η εκτίµηση και ο 

θαυµασµός του προς το πρόσωπό της ξεπερνάει τα όρια της αδελφικής αγάπης και 

συµπάθειας και γίνεται αναγνώριση µιας πνευµατικής προσωπικότητας. 

 Άλλωστε ενδεικτικό της εκτίµησης που τρέφει προς το πρόσωπό της είναι το 

ότι αρχίζει την αφήγησή του λέγοντας ότι πρόκειται να µιλήσει για  «ένα πρόσωπο 

φηµισµένο», για µια γυναίκα της οποίας οι ασκητικές ικανότητες ήταν τέτοιες που την 

έκαναν να ξεπεράσει τα όρια της γυναικείας  φύσης της και που  µε την ευσεβή ζωή 

της «υψώθηκε στο ακρότατο όριο της ανθρώπινης αρετής». Αργότερα οµολογεί πως 

δεν θέλει να παραλείψει ούτε ένα στοιχείο που να φανερώνει το υψηλό ήθος της 

παρθένου.46 Η Μακρίνα είναι το καύχηµα της γενιάς του47, έχει ξεπεράσει τα όρια της 

ανθρώπινης φύσης και στα µάτια του Γρηγορίου φαίνεται σαν να είναι ένας άγγελος 

που έχει πάρει τη µορφή  ανθρώπου48.   

  Ο Brown αφιερώνει αρκετές σελίδες στο έργο του «The Body and Society» 

για να περιγράψει µε έναν λογοτεχνικό τρόπο τι σήµαινε η Μακρίνα για τον Γρηγόριο 

Νύσσης. Ο ίδιος πιστεύει ότι η Μακρίνα αντιπροσώπευε για τον Γρηγόριο τους 

ήρεµους αντίποδες του κόσµου της πόλης, στην οποία αυτός και ο αδελφός του είχαν 

συνηθίσει να ζούνε, ήταν «η ρίζα που είχε ανθήσει» από τα βάθη του µελαγχολικού 

σπιτιού των Παλαιών χριστιανών49 ενώ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η Μακρίνα, 

ως γυναίκα µπορούσε να είναι αυτό, που ο Γρηγόριος ως άνδρας δεν θα µπορούσε να 
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είναι ποτέ50. Ο Brown συνεχίζοντας προσπαθεί να ερµηνεύσει τον λόγο για τον οποίο 

η Μακρίνα κατείχε αυτή την ιδιαίτερη θέση στην εκτίµηση του αδελφού της 

συσχετίζοντάς την µε τις φιλοσοφικές απόψεις του «περί χρόνου». Λέει λοιπόν πως ο 

Γρηγόριος είχε µια ιδιαίτερη αντίληψη για τον ανθρώπινο χρόνο: η δηµιουργία είχε 

ξεκινήσει µε έναν αγνό χρόνο. Η παρούσα ανθρώπινη εµπειρία για τον χρόνο ήταν 

µια εµπειρία ενός πλασµατικού χρόνου που δηµιουργήθηκε µέσα στον ίδιο τον 

άνθρωπο, εξαιτίας του φόβου του θανάτου και για το τι θα επακολουθήσει µετά από 

αυτόν. Για τον Γρηγόριο, το ρολόι που µετρούσε πιο αµείλικτα το πέρασµα του 

πλασµατικού χρόνου ήταν το ρολόι του γάµου ο οποίος φαίνεται να δηµιουργήθηκε 

για να εµποδίσει τον φόβο του θανάτου µέσα από την αναπαραγωγή. Η αποκήρυξη 

του γάµου ήταν σαν να τον αντιµετώπιζες. Για την Μακρίνα και τις συντρόφους της 

καθώς  δεν ήταν πια δεσµευµένες µε τον τεράστιο φυσικό και συναισθηµατικό κόπο 

της διατήρησης της συνέχισης ενός Καππαδοκικού αριστοκρατικού σπιτιού, οι 

µορφές του χρόνου που φορτώνονταν σε αυτές από την κοινωνία είχαν σταµατήσει. 

Βρίσκονταν τόσο κοντά όσο µπορούσε οποιοδήποτε ανθρώπινο ον να  βρίσκεται στο 

αρχικό δέσιµο του Αδάµ µε τον Θεό. Με αυτή την έννοια η Μακρίνα στεκόταν στα 

σύνορα του ορατού κόσµου. Ο χρόνος γι� αυτήν είχε σταµατήσει να υπάρχει καθώς 

αδιαφορούσε για τον θάνατο. Άλλωστε το σώµα της είχε στηθεί µόνο του, µε τέλεια 

χάρη, σε θέση για την βαθιά αιώνια ανάπαυση.51  

  Τα συναισθήµατα του Γρηγορίου για τον επικείµενο θάνατο της Μακρίνας θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι κλιµακώνονται. Αρχικά, σαν να είχε µια διαίσθηση ότι κάτι 

κακό πρόκειται να της συµβεί, ξαφνικά εκφράζει την επιθυµία να την δει52 και 

ξεκινάει για το µοναστήρι της Αννίσας. Πριν ακόµη φτάσει στο µοναστήρι και 

πληροφορηθεί την άσχηµη κατάσταση της υγείας της αδελφής του, βλέπει ένα 

προφητικό όνειρο που τον έκανε να περιµένει ότι κάτι φοβερό θα του συµβεί  στο 

µέλλον.53 Στη συνέχεια, όταν πια φτάνει στο µοναστήρι και ενηµερώνεται ότι η 

αδελφή του είναι ετοιµοθάνατη, τα συναισθήµατα λύπης αρχίζουν να γίνονται πιο 

έντονα: δεν µπορούσε να νιώσει ευχάριστα γιατί η ψυχή του ταραζόταν µέσα από την 

προσµονή των θλιβερών54 και ήταν καταλυπηµένος περιµένοντας το θλιβερό 
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συµβάν55. Από τη στιγµή του θανάτου της Μακρίνας, τα συναισθήµατα του 

κορυφώνονται: το χέρι του έχει παγώσει από τον πόνο56, η ψυχή του έχει 

παραλύσει57, και ο ίδιος οµολογεί ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση εξαιτίας της 

συµφοράς58. Μόλις τελειώνει η τελετή της ταφής, µην µπορώντας να συγκρατήσει 

περισσότερο τα συναισθήµατά του, ξεσπάει σε κλάµατα:  

  

«'Epe� d� p£nta ¹m�n t¦ �n tÍ khde�v nenomism�na pepl»rwto ka� �dei tÁj 
�panÒdou gen�sqai, �pipesën tù t£fJ ka� t¾n kÒnin ¢spas£menoj e�cÒmhn 
p£lin tÁj Ðdoà kathf»j te ka� dedakrum�noj, logizÒmenoj Ósou ¢gaqoà 
diezeÚcqh Ð b�oj »59. 

 

  Σε όλη τη διάρκεια της περιγραφής του θανάτου και της ταφής της 

Μακρίνας, ο Γρηγόριος δεν διστάζει να αποκαλύψει τα συναισθήµατά του. Η στάση 

του απέναντι σε αυτό το λυπηρό γεγονός, είναι απόλυτα φυσιολογική, δηλαδή αυτή 

που θα περιµέναµε για έναν άνθρωπο που µόλις έχει χάσει ένα άµεσα συγγενικό του 

πρόσωπο. ∆εν προσπαθεί να κρύψει τον βαθύ πόνο και την θλίψη του, δεν κάνει 

καµία προσπάθεια αποστασιοποίησης από το γεγονός του θανάτου. Αντίθετα 

περιγράφει αναλυτικά τα συναισθήµατά του, και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να 

µεταφέρει όσο το δυνατόν πιο παραστατικά την ατµόσφαιρά της θλίψης και της 

οδύνης. 

Πάντως, στο ίδιο το κείµενο του βίου της Μακρίνας, δεν γίνεται πουθενά 

λόγος για κάποια πιθανή σχέση που θα είχε αναπτυχθεί ανάµεσα στον Γρηγόριο 

Νύσσης και στην αδελφή του κατά τα νεανικά τους χρόνια. Το ότι δεν αναφέρει 

κάποια πιθανή επίδραση της Μακρίνας στον ίδιο, αν και κάτι τέτοιο υποδηλώνεται 

µέσα από τον ιδιαίτερα τιµητικό τρόπο µε τον οποίο αναφέρεται σε αυτήν, όπως 

κάνει για τα δύο του αδέλφια, τον Βασίλειο και τον Πέτρο, πρέπει να ερµηνευθεί � σε 

ένα πρώτο επίπεδο � υπό  το πρίσµα του ρόλου τον οποίο καλείται να παίξει εδώ ο 

Γρηγόριος. Ο ίδιος τώρα είναι ταυτόχρονα ο βιογράφος της αλλά και ο αδελφός της. 

Βέβαια, η ιδιότητα του ως αδελφός της βιογραφούµενης κατατάσσεται ανάµεσα στα 

πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης βιογραφίας. Έτσι µπορεί σκόπιµα να µην 

αναφέρεται σε κάποια πιθανή στενή σχέση που θα είχε αναπτυχθεί ανάµεσα στα δύο 

αδέλφια από την παιδική τους ηλικία κρατώντας µια απόσταση από αυτήν για να 
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φανεί πιο αντικειµενικός απέναντι στον αναγνώστη. Από την άλλη πλευρά ο λόγος 

που δεν αναφέρεται αναλυτικά στα παιδικά και νεανικά χρόνια των υπόλοιπων 

παιδιών της οικογένειας και στις σχέσεις που αυτά ανέπτυξαν µε τη Μακρίνα είναι 

γιατί σκοπός του είναι να φωτίσει τη ζωή και την ασκητική ανάπτυξη της ίδιας της 

Μακρίνας µόνο. ∆ίνει ιδιαίτερο βάρος τόσο στα πρώτα χρόνια της ζωής της 

Μακρίνας, όσο στις τελευταίες ώρες της ζωής της και στο µεγαλειώδη τρόπο που 

αυτή αντιµετώπισε τον θάνατο της. Άλλωστε πάντοτε θα πρέπει να θυµόµαστε την 

ίδια τη φύση του κειµένου που σκοπό έχει πέρα από το να τέρψει, να διδάξει και να 

προωθήσει τρόπους συµπεριφοράς, καθώς και τις πλατωνικές επιρροές του 

Γρηγορίου Νύσσης.  

Το άλλο έργο του που συνδέεται µε αυτό του Βίου είναι ο «∆ιάλογος περί 

ψυχής και αναστάσεως», ένας διάλογος που αναπτύσσεται ανάµεσα στα δύο αδέλφια 

κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής της Μακρίνας, όπου και αναλύονται θέµατα 

σχετικά µε προτεραιότητα του «φιλόσοφου βίου», της αθανασίας της ψυχής και της 

µετά θάνατο ζωής. Σε αυτό το έργο µπορεί κανείς να διαπιστώσει φιλοσοφικές 

επιδράσεις του Πλάτωνα και οµοιότητες, τόσο στο θέµα όσο και στον τρόπο γραφής, 

µε τον πλατωνικό διάλογο «Φαίδων». Κατ� αναλογία λοιπόν µπορούµε να 

ανιχνεύσουµε οµοιότητες και επιρροές και στο κείµενο του Βίου: όπως ο Πλάτωνας 

στους ∆ιαλόγους του, έτσι και ο Γρηγόριος βιογραφούν το Σωκράτη και τη Μακρίνα 

αντίστοιχα, παρουσιάζοντας τους κατά τις τελευταίες στιγµές της ζωής τους και 

εγκωµιάζοντας το πρόσωπο για το οποίο γράφουν, χωρίς να αναφέρουν τις σχέσεις 

τους µε τους βιογραφούµενους. Ο λόγος είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται 

ως αντικειµενικοί ιστορικοί και όχι οπαδοί φιλικά προσκείµενοι αυτών για τους 

οποίους γράφουν. 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η Μακρίνα δεν φαίνεται να άσκησε κάποια 

επιρροή, όσον αφορά το θέµα της ασκητικής επιλογής, στα άλλα της αδέλφια. Οι 

υπόλοιπες τέσσερις αδελφές της µάλλον θα έζησαν έναν συµβατικό βίο καθώς ο 

Γρηγόριος αναφέρει ότι η µητέρα τις τακτοποίησε όπως έπρεπε και όπως αυτές 

επιθυµούσαν60, και επιπλέον δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο ότι ακολούθησαν την 

Μακρίνα και την µητέρα της στο ασκητήριό τους στην Αννίσα του Πόντου.   

Ένα σηµαντικό γεγονός στη ζωή της Μακρίνας, δηλαδή ο αρραβώνας της και 

η µοιραία διάλυσή του, επηρέασε, κατά κάποιο τρόπο, τις σχέσεις της µε την 
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οικογένειά της και συγκεκριµένα µε τους γονείς της. Όταν ο «επιφανής» και 

«σώφρων» νέος τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί ύστερα από επιλογή και επιθυµία του 

πατέρα της πέθανε ξαφνικά σε νεαρή ηλικία61, η Μακρίνα αρνήθηκε να 

αρραβωνιαστεί ξανά, κρατώντας µε αυτό τον τρόπο µια στάση που ερχόταν σε 

αντίθεση µε την θέληση και την επιθυµία των γονιών της. Βέβαια, το κείµενο του 

Βίου περιγράφει το όλο θέµα µε πολύ λίγα λόγια, και η αφήγηση σχετικά µε το 

γεγονός είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια για να υποθέσουµε ότι υπήρξε ανοιχτή 

διαφωνία ανάµεσα στην αγία και τους γονείς της, ή ότι η άρνησή της να παντρευτεί 

δηµιούργησε κάποια ρήξη στην οικογένεια. Αυτό συµβαίνει µάλλον εξαιτίας της 

δικαιολογίας που χρησιµοποιούσε η Μακρίνα: έλεγε πως θα ήταν άτοπο να 

παντρευτεί κάποιον άλλο γιατί έτσι θα ήταν σαν να µην δεχόταν τον πρώτο γάµο που 

είχε αποφασίσει γι� αυτήν ο πατέρας της. Άλλωστε δεν πίστευε πως ο θάνατος του 

µνηστήρα της ήταν αφορµή για τον χωρισµό τους, καθώς, λόγω της ανάστασης, θα 

τον ξανασυναντούσε, κι έτσι έπρεπε να µείνει πιστή σε αυτόν που είχε απλά φύγει 

µακριά, αλλά που δεν είχε χαθεί για πάντα.62 Αυτή η δικαιολογία που πρόβαλε η 

Μακρίνα φαίνεται να έγινε αποδεκτή από τους γονείς, παρά τις αρχικές τους 

αντιρρήσεις. Έτσι, ο Γρηγόριος, για άλλη µια φορά, εµφανίζει την αδελφή του να έχει 

µεγάλη επιρροή στην οικογένειά της, που αποδέχτηκε αρκετά εύκολα την απόφασή 

της κόρης να παραµείνει παρθένα, αν και είχε γι� αυτήν άλλα σχέδια, δηλαδή να 

παντρευτεί και να συνεχίσει την οικογένεια. Στο σηµείο αυτό είναι εµφανής η 

προσπάθεια του Γρηγορίου να υποβαθµίσει το συγκεκριµένο γεγονός και να µην 

δώσει άλλες προεκτάσεις. Κι αυτό µπορεί να συµβαίνει είτε επειδή  πραγµατικά δεν 

πήρε µεγάλες διαστάσεις η ρήξη της Μακρίνας µε τους γονείς της λόγω των βαθιών 

χριστιανικών αρχών µε τις οποίες ήταν εµποτισµένη όλη η οικογένεια, είτε επειδή, 

ακόµη κι αν πήρε, ο Γρηγόριος δεν θα επιθυµούσε να αποκαλύψει κάτι τέτοιο για την 

οικογένειά του καθώς σε ολόκληρο τον Βίο λέει πόσο περήφανος είναι για την 

ευγενική καταγωγή της γενιάς του. Έτσι δεν δίνει κανένα ιδιαίτερο βάρος και 

συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Το γεγονός είναι πάντως ότι από τη στιγµή που δεν 

διαθέτουµε κάποια µαρτυρία δεν µπορούµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα για το αν 

συνέβη και µέχρι ποιο σηµείο έφτασε η ρήξη της Μακρίνας µε τους γονείς της. Όµως 

πόσο εύκολα µπορεί κανείς να αποδεχτεί αυτή την εκδοχή από τη στιγµή που έχουµε 
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παραδείγµατα άλλων γυναικών της αριστοκρατίας οι οποίες δεν στάθηκαν τόσο 

τυχερές όπως η Μακρίνα στο συγκεκριµένο θέµα;  

Αναφέροµαι στην περίπτωση της Μελάνης της Νεότερης αλλά και της 

Ολυµπιάδας, οι οποίες είχαν να αντιµετωπίσουν ένα αρνητικό οικογενειακό 

περιβάλλον στην απόφασή τους να ασκητέψουν63. Η πρώτη  συγκεκριµένα � η οποία 

έζησε στα τέλη του 4ου µε αρχές του 5ου µ.Χ.64� αν και προερχόταν κι αυτή από 

οικογένεια µε χριστιανικές καταβολές, καθώς γιαγιά της ήταν η διάσηµη Μελάνη η 

Μεγάλη (342-410)65, και αν και η ίδια επιθυµεί από τα νεανικά της χρόνια τον 

παρθενικό βίο, αναγκάζεται να παντρευτεί µετά από πιέσεις των γονιών της66. Ο 

πατέρας της καταλαβαίνει το λάθος που έκανε µόνο τις τελευταίες στιγµές της ζωής 

του όταν και ζητάει από την κόρη να τον συγχωρέσει γιατί την εµπόδισε από το 

«ουράνιο επάγγελµα» επειδή φοβήθηκε την κοινωνική καταδίκη.67 Αλλά κι όταν, 

αφού παντρεύτηκε, προσπάθησε να πείσει τον σύζυγό της Πινιανό να της επιτρέψει 

να παραµείνει παρθένα, να είναι δηλαδή ο γάµος τους µόνο πνευµατικός, αυτός 

αντιδράει λέγοντας πως θα απαρνηθούν τα εγκόσµια µόνο αφού πρώτα αποκτήσουν 

δύο παιδιά για να κληρονοµήσουν την περιουσία τους και να συνεχίσουν το 

οικογενειακό όνοµα68, πράγµα που κάνει την Μελάνη να εγκαταλείψει τα ασκητικά 

της σχέδια για κάποιο διάστηµα και να ακολουθήσει τελικά τον ασκητικό βίο µόνο 

µετά από τις αποτυχηµένες προσπάθειές της να αποκτήσει παιδιά. Βέβαια και στις 

δυο περιπτώσεις άρνησης προς την επιθυµία της αγίας να παραµείνει παρθένα, και σε 

αυτή δηλαδή που προερχόταν από τον πατέρα της και σε αυτή του συζύγου της, η 

Μελάνη στο τέλος δικαιώνεται: ο πατέρας αναγνωρίζει το λάθος του και της ζητάει 

συγχώρεση λίγο πριν πεθάνει, και ο σύζυγός της, µετά την αποτυχία να αποκτήσουν 

κληρονόµους, την ακολουθεί στον πνευµατικό βίο και ζούνε σαν αδέλφια την 

υπόλοιπη ζωή τους.69 Άρα, και στην περίπτωση της Μελάνης φαίνεται ότι αν και 

µετά από πολλές προσπάθειες καταφέρνει να ασκήσει επίδραση στο οικογενειακό της 

περιβάλλον. Αλλά και πως θα µπορούσε να συµβαίνει διαφορετικά αφού ένας από 
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τους στόχους της βιογραφίας αγίων ήταν να αποτελέσουν οι ηρωίδες αυτές πρότυπα 

προς µίµηση και για τις άλλες αριστοκρατικές χριστιανές γυναίκες που δεν 

τολµούσαν ή δεν ήθελαν να υιοθετήσουν τον ασκητισµό;  

Ας εξετάσουµε τώρα και την περίπτωση της Ολυµπιάδας της 

Κωνσταντινούπολης, η οποία έζησε στα τέλη του 4ου αι.70, που αντιµετώπιζε ακόµη 

µεγαλύτερες αντιδράσεις στην απόφασή της να µην ξαναπαντρευτεί µετά από τη 

χηρεία της από τον πρώτο της γάµο από τον οποίο δεν πρόλαβε να αποκτήσει 

απογόνους. Όταν  αρνήθηκε την πρόταση αυτοκράτορα Θεοδοσίου να παντρευτεί µε  

τον Ελπίδιο, έναν συγγενή του, αυτός διέταξε την κατάσχεση της τεράστιας 

περιουσίας της µέχρι να φτάσει στην ηλικία των τριάντα και τον περιορισµό των 

επαφών της µε επισκόπους και των επισκέψεών της σε διάφορες εκκλησίες.71 

Βλέπουµε ότι η Ολυµπιάδα τιµωρήθηκε για την επιλογή της να µην ξαναπαντρευτεί 

και να ακολουθήσει τον παρθενικό βίο.  

Έχοντας υπόψη µας το δεδοµένο των λογοτεχνικών συµβάσεων της 

αγιογραφίας, θα πρέπει να στραφεί η προσοχή µας σε ένα άλλο ζήτηµα που 

προκύπτει µέσα από αυτά τα αµφιλεγόµενης ιστορικής αλήθειας στοιχεία: παρατηρεί 

κανείς ότι οι λόγοι για τους οποίους η Μελάνη εξέλαβε άρνηση στο αίτηµά της να 

παραµείνει παρθένα και από την οικογένειά της, και από το σύζυγό της, έχουν να 

κάνουν µε κοινωνικούς περιορισµούς και συµβάσεις. Αλλά και στην περίπτωση της 

Ολυµπιάδας, ο κοινωνικός της περίγυρος, που αποτελούνταν από τα µέλη του 

αυτοκρατορικού οίκου της Κωνσταντινούπολης, δεν µπόρεσε να δεχτεί χωρίς, όχι 

µόνο, αντιρρήσεις αλλά και µε την επιβολή τιµωρίας, ότι µια γυναίκα που είχε µια 

τέτοια κοινωνική θέση, καταγωγή και πλούτο, θα αφιέρωνε τη ζωή της στο Θεό και 

δεν θα δηµιουργούσε οικογένεια και απογόνους (οι οποίοι θα ήταν ταυτόχρονα και 

κληρονόµοι της τεράστιας περιουσίας της). Κι αυτό µπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητό: οι προσδοκίες της αριστοκρατικής κοινωνίας για τις κόρες της ήταν ένας 

γάµος µε κάποιον νέο της ίδιας καταγωγής και οικονοµικής κατάστασης και η 

τεκνοποιία µε σκοπό την διατήρηση της οικογένειας και του πλούτου που αυτή 

διέθετε. Η επιλογή του ασκητικού βίου σε συνδυασµό µε την οικονοµική 

ανεξαρτησία αυτών των πάµπλουτων γυναικών δεν µπορούσε να αφήσει αδιάφορο το 

κοινωνικό τους περιβάλλον: υπήρχε πάντοτε ο φόβος ότι θα µπορούσαν να διαθέσουν 
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την περιουσία τους στην Εκκλησία.72 Όµως για  τις οικονοµικές σχέσεις των 

ασκητριών µε τους εκπροσώπους του επίσηµου κλήρου θα µιλήσουµε παρακάτω. Θα 

έπρεπε λοιπόν το συγγενικό τους περιβάλλον να µπορέσει να ξεπεράσει όλες αυτές 

τις κοινωνικές συµβάσεις για να αποδεχτεί την απόφαση µιας κόρης να παραµείνει 

παρθένα. Από αυτή την σκοπιά η αντίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος τόσο 

της Μελάνης της Νεότερης, όσο και της Ολυµπιάδας, είναι φυσική κι αναµενόµενη. 

Περίεργη είναι η στάση της οικογένειας της Μακρίνας που αποδέχτηκε χωρίς πολλές 

αντιρρήσεις τον ασκητικό βίο που ήθελε να ακολουθήσει η κόρη. Η Μακρίνα 

φαίνεται να απολαµβάνει µια ελευθερία στην επιλογή του τρόπου ζωής της, η οποία 

δεν ισχύει για τις άλλες δύο αγίες. Αλλά όπως ειπώθηκε και παραπάνω, ο 

συγκεκριµένος Βίος του Γρηγορίου Νύσσης, επειδή ακριβώς ήταν γραµµένος από 

αυτόν, δεν θα µπορούσε να περιλαµβάνει στοιχεία τέτοια που να µπορούσαν να 

µειώσουν το χριστιανικό κύρος της αριστοκρατικής του οικογένειας καθώς ο ίδιος 

είναι βαθιά συνειδητοποιηµένος αριστοκράτης και δεν παραλείπει να το αναφέρει 

όπου και όπως µπορεί. 

Σύµφωνα µε την µαρτυρία του Γρηγορίου λοιπόν, σίγουρα η Μακρίνα άσκησε 

επίδραση στο οικογενειακό της τουλάχιστον περιβάλλον. Το θέµα που προκύπτει 

είναι πόσο µεγάλη ήταν η επίδρασή της αυτή: αν δηλαδή δεν υπήρχε η Μακρίνα, θα 

προχωρούσε η υπόλοιπη οικογένεια σε τόσο ακραία και πρωτοποριακά ασκητικά 

βήµατα; Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν µπορεί να απαντήσει κανείς µε βεβαιότητα. 

Μπορεί ο Βασίλειος, για παράδειγµα, να µην είχε ασχοληθεί ποτέ µε τον µοναχισµό 

και να µην είχε αυτή την πορεία αν δεν τον είχε επηρεάσει η αδελφή του; Νοµίζω ότι 

µια τέτοια άποψη θα ήταν πολύ ακραία. Η Μακρίνα ζούσε στο κατάλληλο 

περιβάλλον που την εφοδίαζε µε όλα τα προσόντα για να αναδειχθεί: το οικογενειακό 

της υπόβαθρο, µε βαθιές χριστιανικές καταβολές, µόρφωση, κουλτούρα, πλούτο, και 

υψηλή κοινωνική θέση, η προσωπική της φιλοσοφική µόρφωση και ενασχόληση µε 

τα γράµµατα καθώς και η οικονοµική της ανεξαρτησία αποτελούσαν παράγοντες την 

προώθησαν στην επιλογή της. Όπως η ίδια αυτή η ασκητική της επιλογή καθώς και 

το γεγονός ότι κατάφερε να αναδειχθεί σε µια ηγετική ασκητική προσωπικότητα δεν 

πρέπει να υποτιµηθεί σχετιζόµενο µε όλα τα παραπάνω κοινωνικά της εφόδια. Κι 

αυτό γιατί πρώτον ξεχώρισε σε σύγκριση µε την συντριπτική πλειονότητα των 

γυναικών που ανήκαν στην ίδια και σε ανώτερη από αυτή κοινωνική θέση και 
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διέθεταν τα ίδια κοινωνικά χαρακτηριστικά καθώς έκανε µια επιλογή που την 

διαφοροποιούσε τελείως από τα κοινωνικά δεδοµένα και πρότυπα της εποχής της και 

δεύτερον, γιατί δεν αρκέστηκε µόνο στο να διαφοροποιηθεί πραγµατοποιώντας την 

επιθυµία της να ασκητέψει, αλλά και, όπως ειπώθηκε παραπάνω, προχώρησε σε ένα 

ακόµη βήµα καθώς ηγούνταν µιας γυναικείας ασκητικής κοινότητας. Μια τέτοια 

λοιπόν προσωπικότητα δεν θα µπορούσε να µην είχε ασκήσει επίδραση στο άµεσο 

οικογενειακό της περιβάλλον. Ανεξάρτητα από το µέγεθος της επίδρασής της 

σηµασία έχει ότι η Μακρίνα µε τον τρόπο ζωής της άσκησε µια κάποια επίδραση 

στην οικογένειά της.  

Όµως, το θέµα που προκύπτει, όπως και σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση που 

χρησιµοποιείται ένας βίος αγίου για να ερευνηθούν ιστορικά θέµατα, είναι ότι πρέπει 

να είµαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στην επιλογή των πληροφοριών µας, 

καθώς κάποιες  πληροφορίες περιγράφονται µε τις πραγµατικές τους διαστάσεις και 

κάποιες υπερβολικά διογκωµένες για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της αγιογραφίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
Κοινωνική προέλευση των ασκητριών 

 

Ένα ακόµη ζήτηµα που θα µας απασχολήσει σχετικά µε το φαινόµενο του 

ασκητισµού είναι αυτό της κοινωνικής προέλευσης των ασκητριών. Από ποιες, 

δηλαδή, κοινωνικές τάξεις προέρχονταν οι ασκήτριες του 4ου αιώνα.  

Μέσα από τη µελέτη των πηγών µπορεί κανείς να διερευνήσει αν ο γυναικείος 

ασκητισµός, ως κοινωνικό φαινόµενο, προσείλκυε  µια συγκεκριµένη τάξη γυναικών 

ή αν οι ασκήτριες της εποχής προέρχονταν από διάφορα κοινωνικά στρώµατα, καθώς 

επίσης και αν οι λόγοι για τους οποίους επέλεγαν τον ασκητικό τρόπο ζωής έχουν 

σχέση µε κοινωνικούς παράγοντες. Ένας τρόπος για να καταλήξει κανείς σε κάποιο 

συµπέρασµα σχετικά µε το αν και κατά πόσο η απόφαση κάποιων γυναικών να 

ασκητέψουν σχετιζόταν µε την κοινωνική τους προέλευση,  είναι να  εξετάσει αν 

παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή της κοινωνικής θέσης των γυναικών αυτών, µετά την 

απόφαση τους να ασπασθούν τον ασκητικό βίο, αν δηλαδή παρατηρούµε ανοδική ή 

καθοδική κοινωνική κινητικότητα των ασκητριών. Αν δηλαδή η ασκητική ιδιότητα 

απέφερε κοινωνική άνοδο σε γυναίκες, που στον προηγούµενο βίο τους δεν ανήκαν 

σε κάποια διακεκριµένη τάξη ή αν συνέβαινε το αντίστροφο.  



« eÙdÒkimoj d� tij p£lai kat¦ tÕ g�noj Ãn ¹ Makr�na»73: µε αυτή την 

πληροφορία αρχίζει την διήγηση του βίου της Μακρίνας ο συγγραφέας, 

αναφερόµενος στην ευγενική καταγωγή της οικογένειας. Πρόκειται λοιπόν για µια 

γυναίκα που ανήκε σε υψηλή κοινωνική τάξη, από οικογένεια διακεκριµένη για τον 

βαθµό εγγραµµατοσύνης της, µε µεγάλη περιουσία, κύρος και χριστιανική παράδοση. 

Ο Brown σηµειώνει σχετικά µε την συγκεκριµένη οικογένεια �παραλληλίζοντάς την 

όµως και µε αυτή του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού � ότι πρόκειται για  µια επαρχιακή 

αριστοκρατία, της οποίας ο χριστιανισµός ξεκινάει πίσω στην εποχή του Ωριγένη, 

χωρίς διακοπή. Για γενιές, οι χριστιανικές οικογένειες όπως αυτές του Βασιλείου και 

του Γρηγορίου Νύσσης ή του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, κυριαρχούσαν στις µικρές 

πόλεις της περιοχής, σαν δικηγόροι, ρήτορες, µεγάλοι γαιοκτήµονες, και σχεδόν, εξ 

ορισµού, ως χριστιανοί επίσκοποι. ∆ική τους ήταν µια αυστηρή, επίσηµη 

χριστιανοσύνη, στέρεα ριζωµένη στην συνεχιζόµενη ζωή των µεγάλων οικογενειών. 

Σε αυτές τις οικογένειες οι γυναίκες ήταν σηµαντικές γιατί αποτελούσαν τους 

εγγυητές της φυσικής και ηθικής συνέχειας.74  

Ο πατέρας της Μακρίνας, Βασίλειος ο Μεγάλος, ανήκε στην τοπική 

αριστοκρατία του Πόντου και ήταν διακεκριµένος ρήτορας µε µεγάλη µόρφωση, 

αλλά και περιουσία. Οι χριστιανικές ρίζες της οικογένειας της Μακρίνας ξεκινούν 

από πολύ παλιά: η µητέρα του πατέρα της, η Μακρίνα η Μεγάλη75, ήταν µια γυναίκα 

που διακρίθηκε για την χριστιανική της πίστη. Υπήρξε µαθήτρια του Γρηγορίου του 

Θαυµατουργού, µαθητή του Ωριγένη76 και διώχθηκε, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 

Γρηγορίου, κατά την περίοδο των διωγµών. Πρόκειται για τους  τελευταίους 

διωγµούς κατά των χριστιανών, που έγιναν το 303 και 304 µ.Χ. επί αυτοκράτορα 

∆ιοκλητιανού, και οι οποίοι πήραν τεράστιες διαστάσεις καθώς διατάχθηκε η 

καταστροφή των εκκλησιών, η σύλληψη των µελών του κλήρου και άλλα 

αυστηρότατα µέτρα.77 Ο Γρηγόριος επίσης αναφέρει ότι έκανε αγώνες για τη νέα 

θρησκεία και οµολόγησε την πίστη της στο Χριστό (B.O.M., σελ. 371, 25-27). Ήταν 

αυτή που πέρασε στην οικογένειά της, τις ιεραποστολικές διδασκαλίες του Γρηγορίου 

του Θαυµατουργού.78 Σύµφωνα µε τον Harrison η Μακρίνα η Μεγάλη κατατάσσεται 

ανάµεσα στους αποστολικούς δασκάλους που µετέδιδαν το ορθόδοξο δόγµα από 
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γενιά σε γενιά και υπήρξε ο τελικός κρίκος που συνέδεε την οικογένεια του 

Βασιλείου του Μεγάλου µε αυτή την αλυσίδα αποστολικών δασκάλων.79 Ο Βασίλειος 

όταν χρειάζεται να υπεραµυνθεί των απόψεών του απέναντι στους κατακριτές του, 

χρησιµοποιεί ως την µεγαλύτερη απόδειξη της πίστης του, το γεγονός ότι 

ανατράφηκε από την «περιβόητον» Μακρίνα80. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ότι 

αναφέρεται από τον Γρηγόριο Νύσσης πως η Μακρίνα έχει πάρει το όνοµα της από 

τη γιαγιά της, καθώς µε αυτό τον τρόπο την παρουσιάζει σαν να συνεχίζει το έργο της 

(ο ίδιος ο Γρηγόριος Νύσσης άλλωστε πήρε το όνοµά του από τον Γρηγόριο τον 

Θαυµατουργό). Αλλά και η καταγωγή της µητέρας της ήταν αριστοκρατική, ενώ τα 

αδέλφια της διακρίθηκαν στον ασκητικό βίο και αναρριχήθηκαν στα υψηλότερα 

εκκλησιαστικά αξιώµατα, και η ακίνητη περιουσία τους ήταν τόσο µεγάλη ώστε 

φαίνεται να ήταν διασκορπισµένη σε πολλές διοικητικές περιφέρειες81 κάτι που 

άλλωστε ήταν κάτι το συνηθισµένο για τις οικογένειες της εποχής µε µεγάλη 

περιουσία. Πρόκειται λοιπόν για µια αριστοκρατική οικογένεια που τόσο οι 

χριστιανικές της καταβολές όσο και η υψηλή κοινωνική της θέση ήταν 

αδιαµφισβήτητη.  Γενικά δεν µπορεί να υπάρξει αµφιβολία ότι η Μακρίνα ανήκε 

στην ελίτ της εποχής της.   

Το ίδιο το κείµενο του «Βίου της Οσίας Μακρίνης» παρέχει πληροφορίες για 

στη καταγωγή και την κοινωνική θέση και κάποιων άλλων παρθένων που 

συντρόφευαν την Μακρίνα στον ασκητικό της βίο. Στην ίδια κοινωνική τάξη µε τις 

παραπάνω γυναίκες φαίνεται να ανήκε και µια από τις παρθένες που συντρόφευαν 

την ίδια την Μακρίνα, η Ουετιανή. Αυτή ήταν κόρη κάποιου ανώτατου 

αξιωµατούχου, του Αραξίου,  και ανήκε στην συγκλητική αριστοκρατία της εποχής 

της. Είχε παντρευτεί µε τον Αγγίλο, έναν άνδρα της ίδιας κοινωνικής θέσης που ήταν 

πολλά χρόνια µεγαλύτερός της και κατείχε τη θέση του διοικητή του πεζικού κατά τη 

διάρκεια της βασιλείας του Κωνστάντιου. Αργότερα πήρε το αξίωµα του 

πραιτοριανού κατά τη βασιλεία του σφετεριστή του θρόνου Προκοπίου. Μετά τον 

θάνατο του Προκοπίου εκτελέστηκε και ο ίδιος. Έτσι η Ουετιανή, χήρα πια και χωρίς 

καµία ασφάλεια καθώς ο πατέρας της είχε εξοριστεί, καταφεύγει µόνη της στη 

Μακρίνα.82 Βέβαια οι πληροφορίες που έχουµε γι� αυτήν δεν είναι αρκετές για να 

φωτίσουν ολόκληρη την ασκητική της δράση και πορεία. Ο Γρηγόριος αρκείται να 
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µιλήσει µόνο για τον ρόλο που ανέλαβε η ασκήτρια αυτή κατά τη διαδικασία της 

προετοιµασίας της νεκρής πια Μακρίνας για την ταφή της. Αξίζει να παρατεθεί το 

τρόπος µε τον οποίο την συστήνει ο Γρηγόριος: «'En taÚtaij Ãn gun» tij tîn 

eÙschmÒnwn ploÚtJ ka� g�nei ka� tÍ toà sèmatoj érv ka� tÍ loipÍ 

perifane�v per�bleptoj �n neÒthti genom�nh ».83 Αυτή είναι που επέλεξε ο 

Γρηγόριος για να στολίσει το κεφάλι της νεκρής αδελφής του, πράγµα που 

υποδηλώνει µεγάλη εκτίµηση από µέρος του προς αυτή τη γυναίκα.  Με αυτή επίσης 

φαίνεται ότι συνεννοείται για τα θέµατα της ταφής, από αυτήν µαθαίνει για ένα από 

τα  θαύµατα της αδελφής του, αυτό δηλαδή της αυτοθεραπείας της από τον καρκίνο84, 

µαζί της  µοιράζεται την µόνη "κληρονοµιά" που αφήνει πίσω της η αδελφή του 

δηλαδή το δαχτυλίδι και το φυλαχτό του σταυρού που περιέχουν τίµιο ξύλο. Ιδιαίτερη 

σηµασία έχει ότι ο Γρηγόριος δίνει τον σταυρό στην Ουετιανή και ο ίδιος κρατάει ως 

ενθύµιο της µνήµης της νεκρής πια αδελφής του το δαχτυλίδι85.  Και γενικά φαίνεται 

ότι κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της ταφής συνοµιλεί µόνο µε αυτή και µαζί 

µε µια διακόνισσα, την Λαµπάδιο, που ήταν επικεφαλής του παρθενικού χορού. Για 

την τελευταία δεν µας δίνει πληροφορίες σχετικές µε την καταγωγή της ή την 

κοινωνική της προέλευση. ∆εν αναφέρει κάποια πιθανή αριστοκρατική καταγωγή, 

ούτε όµως και την κατατάσσει, όπως θα δούµε πιο κάτω, ανάµεσα σε εκείνες που 

προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Η Elm αναφέρει ότι η 

Λαµπάδιο ήταν µια γυναίκα µε περιουσία και χήρα κι αυτή.86  

Ούτε και για τις υπόλοιπες παρθένες της αδελφότητας, όµως, δεν αναφέρονται 

κάποια ιδιαίτερα στοιχεία της κοινωνικής τάξης από την οποία προέρχονταν πριν 

ασκητέψουν, γεγονός που ίσως να υποδηλώνει ότι δεν ανήκαν σε κάποια υψηλή τάξη, 

αφού αν υπήρχε ανάµεσά τους και κάποια άλλη γυναίκα ευγενικής καταγωγής, θα 

αναφέρονταν από τον Γρηγόριο, όπως άλλωστε συνέβη και µε την περίπτωση της 

Ουετιανής. Αντίθετα, στο σηµείο όπου θέλει να δείξει την αγάπη και την εκτίµηση 

που έτρεφαν για την Μακρίνα οι υπόλοιπες ασκήτριες, κάνει αναφορά σε κάποιες 

από αυτές, χωρίς να δίνει τον ακριβή αριθµό τους, τις οποίες είχε περιµαζέψει η 

αδελφή του κατά την περίοδο ενός λιµού, επειδή ήταν «kat¦ t¦j ÐdoÝj 

�rrimm�naj»87. Από την αναφορά του αυτή διαπιστώνουµε ότι στο µοναστήρι της 
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Αννίσας του Πόντου, ζούσαν ασκήτριες που βρέθηκαν εκεί γιατί δεν µπόρεσαν να 

επιβιώσουν σε µια δύσκολη περίοδο, αυτή της σιτοδείας. Το συµπέρασµα στο οποίο 

καταλήγουµε σχετικά µε την κοινωνική προέλευση των ασκητριών της Αννίσας είναι 

προφανές: στο µοναστήρι της Μακρίνας ασκήτευαν γυναίκες όλων των κοινωνικών 

τάξεων.  

 Για να σχηµατιστεί όµως µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την κοινωνική 

προέλευση των ασκητριών του 4ου αι., είναι σκόπιµο να ανατρέξει κανείς κι σε άλλες 

περιπτώσεις ασκητριών, για όσες από αυτές τουλάχιστον οι πηγές παρέχουν σαφείς 

πληροφορίες για την κοινωνική θέση που κατείχαν ως κοσµικές και για το αν επήλθε 

κάποια αλλαγή σχετικά µε αυτή µετά την απόφασή τους να ακολουθήσουν τον 

ασκητικό βίο. 

Η Μακρίνα δεν ήταν η µοναδική περίπτωση ασκήτριας που είχε 

αριστοκρατική καταγωγή και � ως επακόλουθο � µεγάλη περιουσία. Αντίστοιχες 

περιπτώσεις συναντούµε µέσα από άλλους βίους γυναικών. Στην ίδια κοινωνική θέση 

µε αυτή της Μακρίνας µπορούµε να εντάξουµε,  και άλλες γυναίκες της εποχής της, 

που διακρίθηκαν στον ασκητικό βίο. Και αρχίζοντας µπορούµε να σταθούµε στην 

περίπτωση της Μελάνης της Νεότερης. Πληροφορίες για την Μελάνη αντλούµε µέσα 

από τον «Βίο» της καθώς και από τη «Λαυσαϊκή Ιστορία» του Παλλαδίου. Η Μελάνη 

χαρακτηρίζεται � όπως και η Μακρίνα � «οσία και αγία», ανήκε στην ελίτ της εποχής 

της και ακολούθησε παράλληλη πορεία µε αυτή της Μακρίνας. Η οικογένειά της 

ήταν η «πρώτη» της ρωµαϊκής συγκλήτου88 δηλαδή µία από τις πλουσιότερες 

οικογένειες της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας καθώς ο συγγραφέας του βίου της 

σχολιάζει: «Τα δε κινητά αυτών τοσαύτα υπήρχεν, ως µέτρω µη υποβάλλεσθαι»89. 

∆ιέθετε ακίνητη περιουσία σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας και φαίνεται να 

έχει στη διάθεσή της πάρα πολλά χρήµατα και δούλους.90 Ηγείται γυναικείου 

µοναστηριού στα Ιεροσόλυµα, συναναστρέφεται µε Πατέρες της ερήµου και έχει 

αναπτύξει τεράστια φιλανθρωπική δράση. Και αυτή προερχόταν από οικογένεια µε 

µεγάλη χριστιανική παράδοση καθώς η γιαγιά της Μελάνη αποτελούσε διακεκριµένο 

µέλος της χριστιανικής κοινότητας και ανέπτυξε τεράστια φιλανθρωπική δράση και 

κοινωνικό έργο ενώ διακρίθηκε και για τον ασκητικό της βίο. Πατέρας της Μεγάλης 
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Μελάνης ήταν ο ύπατος Μαρκελλίνος91 και η περιουσία που διέθετε θα πρέπει να 

ήταν τεράστια, καθώς φαίνεται να έχτισε µοναστήρι στα Ιεροσόλυµα92 και διάφορα 

άλλα καταλύµατα93, βοηθούσε µε δικά της έξοδα εκκλησίες, µοναστήρια, ξένους και 

φυλακές94 και είχε ορίσει σε κάποιους ανθρώπους τη διαχείριση της95. Την βλέπουµε 

να συναναστρέφεται µε Πατέρες της εκκλησίας και µε άλλους διάσηµους ασκητές και 

διανοούµενους της εποχής (ήταν προσωπική φίλη του Ρουφίνου και είχαν ιδρύσει 

µαζί µοναστήρι στα Ιεροσόλυµα) και να προωθεί την διάδοση του χριστιανισµού.96 Η 

Μελάνη η Νεότερη, λοιπόν, φαίνεται να ακολούθησε την χριστιανική οικογενειακή 

της παράδοση και να συνεχίζει το έργο της γιαγιάς της. Ανήκει στην υψηλή 

αριστοκρατία της εποχής και ακολούθησε κι αυτή, όπως και η Μακρίνα, τον 

ασκητικό βίο, κατέχοντας µια ιδιαίτερα τιµητική θέση και ως ασκήτρια.   

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µια άλλη γυναίκα, που απέκτησε φήµη και 

έγινε διάσηµη για τον µοναχικό της βίο αλλά κυρίως για το µεγάλο φιλανθρωπικό 

έργο που ανέπτυξε, ήταν η Ολυµπιάδα. Το οικογενειακό της υπόβαθρο ήταν το εξής: 

ήταν κόρη του κόµη Σέλευκου και εγγονή κάποιου επάρχου που ονοµαζόταν 

Αβλάβιος, ενώ για ένα µικρό διάστηµα υπήρξε σύζυγός της ο Νεβρίδιος, έπαρχος της 

Κωνσταντινούπολης.97 Η Ολυµπιάδα, λοιπόν, ανήκει στην αριστοκρατική ελίτ της 

πρωτεύουσας,  µε µεγάλη οικογενειακή παράδοση στην πολιτική. Ο άνθρωποι του 

στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος κατείχαν υψηλές θέσεις στην διοίκηση του 

κράτους και όπως είναι φυσικό θα είχαν αναπτύξει σχέσεις µε τον αυτοκρατορικό 

κύκλο. Αξίζει να παρατεθούν δύο χωρία από τον Βίο της που είναι χαρακτηριστικά 

της τεράστιας περιουσίας που η ίδια διέθετε: «τον άπειρον εκείνον και αµέτρητον 

πλούτον�»98, «πάντα γαρ τα οικήµατα τα παρακείµενα τη αγία Εκκλησία και πάντα τα 

εργαστήρια τα εις τον λεγόµενον µεσηµβρινόν όντα αυτή διέφερον »99. Όταν η ίδια 

χήρεψε, καθώς ο σύζυγός της ήταν κατά πολύ µεγαλύτερός της, αποφάσισε να 

αφιερωθεί στο Θεό, και παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα 

Θεοδόσιο, δε συµφώνησε να ξαναπαντρευτεί. Αργότερα ίδρυσε µοναστήρι στην 

Κωνσταντινούπολη και έµεινε γνωστή για τις σχέσεις που είχε αναπτύξει µε τον 
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Επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Χρυσόστοµο, που υπήρξε ο πνευµατικός 

καθοδηγητής της. ∆ιέθεσε την περιουσία της σε φιλανθρωπικά έργα και σε δωρεές 

προς την Εκκλησία.  

Γενικότερα, είναι πολλές οι περιπτώσεις γυναικών των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων που ακολούθησαν παρόµοια πορεία, και µέσω της ακτηµοσύνης και της 

µετέπειτα άσκησης, αφιερώνουν τη ζωή τους στον Θεό. Το κείµενο που µας παρέχει 

αρκετές πληροφορίες σχετικά µε το θέµα της κοινωνικής προέλευσης των ασκητριών 

του 4ου αι. µ.Χ. είναι η «Λαυσαϊκή Ιστορία» του Παλλαδίου. Στο έργο αυτό υπάρχουν 

πολλά παραδείγµατα γυναικείου ασκητικού βίου, και για τις περισσότερες από τις 

ασκήτριες αναφέρεται η κοινωνική τους τάξη ή η οικονοµική τους κατάσταση. Αυτό 

που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι γίνονται πολλές αναφορές σε 

ασκήτριες που ανήκαν στις ανώτερες και ανώτατες κοινωνικές τάξης της τότε 

ρωµαϊκής κοινωνίας, και θα µπορούσε να πει κανείς ότι την πλειονότητα των 

περιπτώσεων που αναφέρει ο Παλλάδιος αποτελούν γυναίκες των ανώτερων τάξεων 

και της συγκλητικής αριστοκρατίας. Ο κατάλογος µε τις ασκήτριες των ανώτερων 

τάξεων είναι ιδιαίτερα µεγάλος και για πολλές περιπτώσεις παρέχει λεπτοµερή 

περιγραφή της κοινωνικής τους θέσης.  

 Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας τον µακρύ κατάλογο, αναφέρεται σε µια παρθένα 

από την Αλεξάνδρεια για την οποία ο Παλλάδιος σχολιάζει ότι ήταν υπερβολικά 

πλούσια100 ενώ λίγο παρακάτω κάνει αναφορά σε µια παράλυτη παρθένα από την 

Θεσσαλονίκη, που ήταν ευγενικής καταγωγής101.  Στο κεφάλαιο 41, το οποίο 

αφιερώνεται στις άγιες γυναίκες που έχει συναντήσει και γνωρίσει ο συγγραφέας, 

αποκαλεί τις ασκήτριες που θα απαριθµήσει παρακάτω «αστείας»102, και εννοεί ότι 

αυτές προέρχονται από το άστυ, έχουν ανατραφεί δηλαδή στην πόλη µε ευγενικούς 

τρόπους103, αποκαλώντας, δηλαδή, αυτές αστές τις κατατάσσει ο ίδιος κοινωνικά.  

Πρόκειται λοιπόν για την Παύλα τη Ρωµαία, µητέρα κάποιου Τοξοτίου, γυναίκα 

διακεκριµένη για τα πνευµατικά της χαρίσµατα104, την Βενερία, σύζυγο του κόµη 

Βαλλοβίκου105, την Θεοδώρα που ήταν σύζυγος τριβούνου106, τη Βασιανίλλα, σύζυγο 
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του στρατηλάτη Κανδιδιανού107, την Φωτεινή, κόρη του Θεοκτίστου του 

πρεσβυτέρου της Λαοδικείας108, τη διακόνισσα Σαβινιανή, που ήταν θεία του Ιωάννη 

του επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως109 και ο κατάλογός του συνεχίζει και µε πολλά 

άλλα ονόµατα, τα οποία δεν είναι σκόπιµο να αναφερθούν καθώς δεν γίνεται λόγος 

για την καταγωγή τους ή την κοινωνική τους τάξη. Ο Παλλάδιος βέβαια, 

συνεχίζοντας την ιστορία του κάνει αναφορές και σε άλλες γυναίκες που από τις 

πληροφορίες που µας δίνει µπορεί κανείς να υποθέσει ότι ανήκαν στα ανώτερα 

κοινωνικά στρώµατα της εποχής. Έτσι, λοιπόν, κάνει λόγο για κάποια παρθένα 

Σιλβανία που ήταν γυναικαδελφή του έπαρχου Ρουφίνου110, την Κανδίδα, κόρη του 

Τραϊανού του στρατηλάτη111 και τη Γελασία, κόρη κάποιου τριβούνου112 καθώς και η 

Βοσπορία που ασκήτευε µαζί µε τον άντρα της τον κόµη Ουήρο οι οποίοι θα πρέπει 

να είχαν µεγάλη κτηµατική περιουσία113. Αναφέρονται, βέβαια, και άλλα 

παραδείγµατα ασκητριών για τις οποίες δεν γίνεται λόγος για την κοινωνική τάξη 

τους ή την οικονοµική τους κατάσταση, οπότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι 

πρόκειται για ασκήτριες που ανήκαν σε µεσαία ή κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, 

όπως το παράδειγµα της Βασσιανής, µιας φτωχιάς γυναίκας που ήταν µια από τις 

παρθένες που ζούσαν στο µοναστήρι της Αγίας Θέκλας.114 

Ο ίδιος ο Βίος της οσίας Μακρίνης αναφέρει, όπως θα δούµε αναλυτικά και 

στη συνέχεια, ότι την Μακρίνα και τη µητέρα της στον ασκητικό τους βίο 

ακολούθησαν και οι πρώην υπηρέτριες και δούλες της οικογένειας. Μια ακόµη 

αναφορά σε µια παρθένα που ήταν δούλη κάποιου γίνεται και στο Λαυσαϊκόν115, 

αποδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο την ύπαρξη και των δούλων ανάµεσα στις 

ασκητικές κοινότητες της εποχής.  

 Στο σηµείο αυτό δεν θα µπορούσε να µην γίνει αναφορά στις περιπτώσεις δύο 

ακόµη ασκητριών, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια ξεχωριστή κατηγορία 

γυναικών που ασπάστηκαν τον ασκητικό βίο, όχι λόγω της κοινωνικής τους 

προέλευσης, αλλά εξαιτίας της ηθικής τους συµπεριφοράς. Πρόκειται για την οσία 

Πελαγία από την Αντιόχεια, η οποία φαίνεται να είχε ζήσει στα τέλη του 4ου αι.  και 
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την Μαρία την Αιγυπτία, που έζησε πιθανότατα από το 344 ως το 421,  οι οποίες 

κατά τον κοσµικό τους βίο υπήρξαν πόρνες. Ο Βίος της οσίας Πελαγίας, γραµµένος 

από τον Συµεών τον Μεταφραστή, πολύ αργότερα από την περίοδο που έζησε η 

ίδια116, την παρουσιάζει να διαθέτει µια αρκετά µεγάλη περιουσία117, για τη Μαρία 

την Αιγυπτία όµως δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στο Βίο της, ο οποίος θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι αποδίδεται στον Ψευδο � Σωφρόνιο. Περίεργο όµως είναι ότι µέσα από 

τα κείµενα των Βίων τους φαίνεται ότι καµία από τις δύο αυτές γυναίκες δεν 

οδηγήθηκε στην πορνεία για οικονοµικούς λόγους. Αντίθετα τα αίτια που τις 

οδήγησαν στην πορνεία παρουσιάζονται να είναι ψυχικά. Με βάση αυτές τις 

πληροφορίες που δίνονται από τα κείµενα των Βίων τους θα γίνει µια προσπάθεια 

διερεύνησης της κοινωνικής θέσης των δύο αυτών περιπτώσεων. Ενδιαφέρουσα, 

σχετικά µε τους λόγους που την οδήγησαν στην πορνεία, είναι η εξοµολόγηση της 

ίδια της Αιγυπτίας που περιγράφει στον µοναχό Ζωσιµά την προηγούµενη κατάστασή 

της:  

«και όπως µεν την αρχήν, της εµαυτής παρθενίαν διέφθειρα, και πως ακρατώς και 
ακορέστως είχον περί το πάθος της µίξεως, αισχύνοµαι εννοείν118 �  ίνα το εµπαθές 
µου, γνως και φιλήδονον, δέκα επτά και προς ενιαυτούς, συγχώρησον, διετέλεσα 
δηµόσιον προκειµένη της ασωτίας υπέκκαυµα, ου δόσεως τινός, µα την αλήθειαν, 
ένεκεν. ουδέ γαρ τινών διδόναι πολλάκις θελόντων ελάµβανον. Τούτο δε επινόησα, ίνα 
πλείστους ποιήσω προσέχειν µοι, δώρον εκτελούσα το εµοί καταθύµιον119�  επιθυµίαν 
δε είχον ακόρεστον και ακατάσχετον έρωτα εν τω βορβόρω κυλίεσθαι. Και τούτο µοι 
το ζην ην ή τε και ελογίζετο το διαπαντός εκτελείν την ύβριν της φύσεως»120. 
 

Τα ίδια περίπου ισχύουν και για την περίπτωση της Πελαγίας. Ο ∆. Κυρτάτας, 

αναφερόµενος στην παραπάνω περιγραφή από τον Βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας, 

παρατηρεί: « η άρνηση των ασκητών να δεχτούν ότι η πορνεία οφείλονταν στην 

ανέχεια και την ανάγκη είναι εντυπωσιακή»121, ενώ λίγο παρακάτω συνεχίζει: «την 

εποχή της Μαρίας της Αιγυπτίας πολλές πόρνες δίνουν την εντύπωση, µέσα από τα 

γραπτά των χριστιανών συγγραφέων, ότι παρακινούνταν από το πάθος , όχι από υλικές 

ανάγκες»122.  Η προσέγγιση του ∆. Κυρτάτα είναι διαφωτιστική για το όλο θέµα 

                                                 
116 S. P. Brock, S. A. Harvey, Holy Women of the Syrian Origin, σελ. 40: Ο αρχικός Βίος φαίνεται να 
είναι έργο του Ιακώβ, του διακόνου του επισκόπου Νόννου που επέδρασε στον προσηλυτισµό της 
Πελαγίας, ενώ ο Συµεών µάλλον θα είχε µεταφράσει στα ελληνικά τη συριακή εκδοχή του Βίου 
117 Συµεών Μεταφραστής, Βίος της Οσίας Πελαγίας, Patrologia Graeca, 116, 909Β, 8-11 
118 Βίος Μαρίας της Αιγυπτίας, Patrologia Graeca, 87.3, ΙΗ, 3709,4 �7 
 
119 ό.π., 8-15 
120 ό.π., 3712, 17-20 
121 Κυρτάτας ∆., Χόλος γυναικός και άλλες ιστορίες από τον ερωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων, σελ. 63 
122 ό.π., σελ.64 



καθώς δίνει την κοινωνική διάσταση του όλο θέµατος. Μέσα από µια παράλληλη 

µελέτη των αρχαίων Ελλήνων και των χριστιανών συγγραφέων που ασχολήθηκαν µε 

την πορνεία καταλήγει στην παρακάτω παρατήρηση: « Οι δάσκαλοι του χριστιανισµού 

καταλάβαιναν καλύτερα από τους Έλληνες σοφούς τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής. 

Έστρεψαν ωστόσο τα µάτια τους µακριά από τα κοινωνικά προβλήµατα. Γι� αυτό και ο 

αγώνας τους εναντίον της πορνείας ήταν εξαιρετικά περιορισµένος ως προς το 

κοινωνικό τους εύρος. Οι πόρνες για τις οποίες έκαναν διαρκώς λόγο ήταν όλες 

ελεύθερες γυναίκες. Για τις δούλες που εκπορνεύονταν δια της βίας από τους δεσπότες 

τους δεν είχαν τίποτα να πουν. Ούτε άλλωστε για την δουλεία και την πορνεία ως 

κοινωνικά φαινόµενα�»123. Προφανώς, λοιπόν, η πραγµατικότητα ήταν διαφορετική 

και διαστρέφεται από τους εκκλησιαστικούς αυτούς συγγραφείς για ευνόητους 

λόγους. Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας δύο δεδοµένα κατά την προσπάθεια 

ιστορικής ερµηνείας αυτών των συγκεκριµένων κειµένων: πρώτον, ότι η αγιογραφία 

ήταν ένα λογοτεχνικό είδος που στόχευε στην διάδοση του χριστιανισµού και στον 

προσηλυτισµό στη νέα αυτή θρησκεία, κι εποµένως, σαν στρατευµένη τέχνη που 

ήταν, διαµόρφωνε ανάλογα και τα θέµατα που διαπραγµατευόταν. Το δεύτερο 

δεδοµένο είναι ότι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς απέφευγαν να µιλούν για τα 

κοινωνικά προβλήµατα της εποχής. ∆εν ήταν τόσο θέµα αδιαφορίας για όσα δεινά 

αντιµετώπιζαν οι συνάνθρωποί τους, όσο το γεγονός ότι πίστευαν ότι «στην τελική 

κρίση, καθένας θα κρίνονταν ανάλογα µε τη θέση που κατείχε»124. Γι� αυτό άλλωστε 

και προτιµούσαν να αποδίδουν φαινόµενα όπως η πορνεία σε ψυχικές ασθένειες ή 

γενικά σε προσωπικούς λόγους, παρά σε οικονοµικά, κοινωνικά ή πολιτικά αίτια, 

γιατί έτσι θα αναγκάζονταν να µιλήσουν γι� αυτά και για τρόπους επίλυσής τους. 

Αυτή όµως θα ήταν µια προσέγγιση που δεν ταίριαζε καθόλου στην δική τους 

κοσµοθεωρία.  

Θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο να αναφερθώ στην περίπτωση αυτή για να 

ολοκληρωθεί η εικόνα της κοινωνικής προέλευσης των ασκητριών του 4ου αι., καθώς 

τώρα µπορούµε να εντάξουµε στις κοινωνικές οµάδες από τις οποίες προέρχονταν οι 

ασκήτριες της εποχής και αυτή των γυναικών µε έκλυτο βίο. 

 Ένα ακόµη στοιχείο που µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµο για την επιβεβαίωση 

της παρουσίας ασκητριών όλων των κοινωνικών τάξεων µέσα στα µοναστήρια ή στις 

αδελφότητες παρθένων και που αποτελεί αφορµή για να συζητηθεί το θέµα του 
                                                 
123 ό.π. 
124 Κυρτάτας ∆., Χόλος γυναικός, σελ. 65  



τρόπου µε τον οποίο συµβίωναν οι µοναχές, είναι το εξής: ο Παλλάδιος, 

αναφερόµενος στο έργο κάποιου ασκητή Ηλία και στο γυναικείο µοναστήρι που ο 

ίδιος είχε ιδρύσει, σχολιάζει: 

 

«�òkodÒmhse m�ga monast»rion, ka� sun»gage p£saj t¦j ¢lwm�naj �n tù 
monasthr�J,125� Aátai �k diafÒrwn b�wn ºgm�nai sunece�j �po�oun m£caj 
met' ¢ll»lwn »126 
 

Από το παραπάνω χωρίο µπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για το 

κοινωνικό γίγνεσθαι των ασκητριών. Μαρτυρεί, λοιπόν, ο Παλλάδιος ότι στο 

µοναστήρι αυτό ο ιδρυτής του είχε συγκεντρώσει «t¦j ¢lwm�naj», δηλαδή τις 

καταβεβληµένες, τις καταδικασµένες από τη ζωή127. Χρησιµοποιώντας την λέξη αυτή 

χαρακτηρίζει µε τον πιο περιγραφικό τρόπο την κοινωνική κατάσταση στην οποία 

βρισκόταν κάποιες από τις ασκήτριες στο µοναστήρι του Ηλία και που ανήκαν 

φυσικά στα κατώτερα και κατώτατα στρώµατα.  Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης και µε 

τη χρήση της φράσης: «�k diafÒrwn b�wn». Ταυτόχρονα δίνει µια πολύ σηµαντική 

πληροφορία: καθώς προέρχονταν από διαφορετικούς τρόπους ζωής δεν ήταν εύκολο 

να προσαρµοστούν σε µια κατάσταση που απαιτούσε απόλυτη ισότητα ανάµεσά τους 

και ταπεινότητα από όλες και απέναντι σε όλες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που είχαν 

συνηθίσει να ζουν πριν ακολουθήσουν τον ασκητικό βίο. Μια σχετική νύξη για το 

συγκεκριµένο θέµα, συναντάει κανείς και στον βίο της Οσίας Μακρίνας, κατά την 

προσπάθεια που κάνει η Μακρίνα για να πείσει την µητέρα της ώστε να ασπασθεί τον 

ασκητικό βίο: 

 

«�pe�qei t¾n mht�ra katalipoàsan tÕn �n �qei b�on ka� t¾n kompwdest�ran 
diagwg¾n ka� t¦j �k tîn Øpoceir�wn qerape�aj, a�j prose�qisto kat¦ tÕn 
�mprosqen crÒnon, ÐmÒtimon gen�sqai to�j pollo�j tù fron»mati ka� 
katam�xai t¾n �d�an zw¾n tÍ met¦ tîn parq�nwn diagwgÍ, Ósaj e�ce meq' 
�autÁj �k doul�dwn ka� Øpoceir�wn ¢delf¦j ka� Ðmot�mouj poihsam�nh ».128 
 

 Η παραπάνω περιγραφή του Γρηγορίου Νύσσης, µαρτυρεί δύο ιδιαίτερα 

σηµαντικές πληροφορίες: αρχικά αποκαλύπτει ότι στην ασκητική κοινότητα που είχε 

δηµιουργήσει η Μακρίνα ζούσαν και γυναίκες που κατά τον προηγούµενο, κοσµικό 

τους βίο ήταν υπηρέτριες και δούλες της οικογένειας, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται 
                                                 
125 Λαυσ., 29. 8-9 
126 ό.π., 29. 11-12 
127 H.G. Liddell - R.Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσας, τ. 1 
128 Β.Ο.Μ., σελ. 377, 26-378, 5 



σε ένα εξαιρετικής σηµασίας περιστατικό: πρόκειται για την µητέρα της η οποία 

δυσκολεύεται να συνηθίσει στον νέο τρόπο ζωής και να θεωρεί ισότιµές της τις 

γυναίκες εκείνες που παλαιότερα αποτελούσαν το υπηρετικό της προσωπικό. Η 

περίπτωση της µητέρας της Μακρίνας µπορεί να γενικευθεί και να είναι ενδεικτική 

για όλες τις ασκήτριες που προέρχονταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και 

που θα έπρεπε µε την ένταξή τους στον ασκητικό βίο να αντιµετωπίζουν ως ίσες και 

ασκήτριες που κατά τον κοσµικό τους βίο αντιµετώπιζαν ως υπηρέτριες ή ως δούλες. 

Ο τρόπος µε τον οποίο περιγράφει το συγκεκριµένο θέµα ο Νύσσης αφήνει την 

εντύπωση ότι µεγαλύτερη δυσκολία προσαρµογής θα αντιµετώπιζαν οι ασκήτριες που 

προέρχονταν από τα ανώτερα στρώµατα. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνά κανείς το 

γεγονός ότι ο ίδιος προέρχεται από αριστοκρατική γενιά, για την οποία δεν 

παραλείπει να δηλώνει ότι είναι περήφανος, και είναι φυσικό να βλέπει το 

συγκεκριµένο θέµα από τη δική του πλευρά. Η Elm παρατηρεί σχετικά µε το θέµα 

αυτό ότι οι διαφορές στην ηλικία και το κοινωνικό παρελθόν έπρεπε να γεφυρωθούν, 

εκείνες που ήταν ευγενικής καταγωγής έπρεπε να πειστούν να µην εκµεταλλεύονται 

την κοινωνική τους θέση, καθώς σε εκείνες που προερχόταν από κατώτερα κοινωνικά 

στρώµατα έπρεπε να συµπεριφέρονται σαν να είναι πραγµατικά ίσες.129 Προφανώς 

για τέτοια θέµατα σχετικά µε την οµαλή συµβίωση των ασκητριών υπεύθυνη θα ήταν 

η ηγουµένη του µοναστηριού, µια ασκήτρια που θα είχε την ηγεσία σ� αυτό και που 

σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαµε παραπάνω ταυτίζεται µε την ιδρύτρια της 

κάθε ασκητικής κοινότητας. 

  Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να κάνουµε δύο σηµαντικές παρατηρήσεις. Η 

πρώτη έχει να κάνει µε το γεγονός ότι βλέπουµε πως µια γυναίκα � έστω κι αν η 

καταγωγή της είναι αριστοκρατική � προχωράει στην ίδρυση ενός µοναστηριού που 

φιλοξενεί τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, σε ξεχωριστά βέβαια τµήµατα. ∆εν πρέπει 

να ξεχνάµε ότι η ασκητική κοινότητα της Μακρίνας ήταν «διπλή»: για άνδρες και για 

γυναίκες. Όµως αυτό δεν είναι µεµονωµένο φαινόµενο αλλά, ήταν κάτι το 

συνηθισµένο για τα δεδοµένα της εποχής.130. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι 

σε µια κοινωνία που οι άνδρες είχαν αναλάβει όλους τους κοινωνικούς ρόλους, και η 

θέση της γυναίκας περιοριζόταν στον ιδιωτικό χώρο, βλέπουµε πως η Μακρίνα 

                                                 
129 Elm, Virgins of God, σελ. 99 
130 Momigliano, The Life of St. Macrina, σελ. 337: µας πληροφορεί ότι στα ίδια χρόνια, περίπου γύρω 
στο 350, κάτω από την επιρροή του Αγίου Ιερώνυµου, η Μαρκέλλα µετέτρεψε το ρωµαϊκό παλάτι της 
σε µοναστήρι (Ιερώνυµος, Επιστ. 127,5). Η µετέπειτα εγκατάσταση της Παύλας στην Παλαιστίνη 
φαίνεται να άρχισε από µια προσωπική αγορά γης και µε την κατασκευή των κατάλληλων χτισµάτων 



πρωτοστατεί και ιδρύει την ασκητική της κοινότητα στο οικογενειακό της κτήµα, 

αναλαµβάνοντας µε αυτό τον τρόπο κοινωνική δράση,  χωρίς να φαίνεται να της 

ασκείται κάποιο είδος κριτικής. Ο Momigliano υποστηρίζει ότι αυτό συµβαίνει γιατί 

η βιογραφία της Μακρίνας προέρχεται από τον αδελφό της ο οποίος, ως 

συνειδητοποιηµένος αριστοκράτης, δεν θα µπορούσε να αµφισβητήσει αυτή την 

δράση που αναπτύχθηκε από τις αριστοκρατικές γυναίκες της εποχής.131 

Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε την εύλογη απορία που 

δηµιουργείται, δηλαδή πώς οι διακεκριµένες αυτές ασκήτριες που διέθεταν 

αριστοκρατικό κοινωνικό υπόβαθρο και που ηγούνταν µεγάλων µοναστικών 

κοινοτήτων κατάφερναν να συνδυάζουν αυτή την εξουσία τους µε την χριστιανική 

ταπεινότητα η οποία θεωρείται πρωταρχικό και αναγκαίο στοιχείο µιας ασκητικής 

προσωπικότητας; Και µάλιστα, όταν αυτή η εξουσία τους παρουσιάζει 

χαρακτηριστικά της εξουσίας παραδοσιακού πατριαρχικού τύπου, καθώς είναι ο 

πλούτος τους ο οποίος τους προσδίδει την εξουσία τους και όχι κάποιο ιδιαίτερο 

χάρισµα τους.132 Οι Clark και Durham έχουν παρατηρήσει ότι οι συγγραφείς των 

Βίων τους τονίζουν και επιδοκιµάζουν ιδιαίτερα την ταπεινότητά τους, ενώ αντίθετα 

σιωπούν στα θέµατα που αφορούν την αναγνώριση της ηγεσίας τους κι αυτό γίνεται 

γιατί µε αυτή την αντίθεση ρίχνουν φως στην πραγµατική πηγή της εξουσίας που 

κατέχουν οι γυναίκες αυτές και που είναι η κοινωνική τους θέση, το οικογενειακό 

υπόβαθρο και ο πλούτος τους.133 Ο Νύσσης, για παράδειγµα, ενώ περιγράφει µε 

λογοτεχνική και ρητορική διάθεση την ταπεινότητα του βίου της µεγάλης του 

αδελφής και της µητέρας του στην ασκητική τους κοινότητα134, αντίθετα δεν 

αναφέρει τίποτα σχετικά µε τον τρόπο που ασκούσε η αδελφή του την εξουσία της. 

Μέσα από διάφορες νύξεις του Γρηγορίου πληροφορούµαστε µε έµµεσο τρόπο � όχι 

φυσικά για το πώς ασκούσε η Μακρίνα την ηγεσία της � αλλά για το πώς περίπου 

ήταν οργανωµένη η ασκητική της κοινότητα.  

Μπορεί να είχε συγκεντρώσει στο µοναστήρι της γυναίκες όλων των 

κοινωνικών τάξεων, µπορεί η ίδια και η µητέρα της να ζούσαν ισότιµα µε όλες, όµως 

                                                 
131 ό.π., σελ. 343-344 
132 E. A. Clark/ N.C. Durham, A conflict of values in fourth century female monasticism, Byzantinische 
Forschungen, 9, 1985, σελ. 25 
133 ό.π., σελ. 33 
134 Β.Ο.Μ., σελ. 382, 7-12: «'En o�j g¦r oÙ qumÒj, oÙ fqÒnoj, oÙ m�soj, oÙc Øperoy�a, oÙk ¥llo 
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Øperhfan�aj ka� p£ntwn tîn toioÚtwn, �kb�blhto· truf¾ d� Ãn ¹ �gkr£teia ka� dÒxa tÕ m¾ 
ginèskesqai, ploàtoj d� ¹ ¢kthmosÚnh�» 



παρατηρεί κανείς ότι κάποιες από αυτές που διακρίνονταν και αναλάµβαναν ρόλους 

ιδιαίτερα σηµαντικούς, ανήκαν σε ανώτερες κοινωνικά τάξεις. Για παράδειγµα, είναι 

ενδεικτικό το στοιχείο ότι ο Γρηγόριος αποφασίζει να κάνει ιδιαίτερο λόγο για τις 

αρετές της Ουετιανής, και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την καταγωγή της, ότι 

δηλαδή ανήκε στη συγκλητική αριστοκρατία της περιοχής. Και δεν µπορεί να είναι 

τυχαίο ότι ανάµεσα από όλες τις υπόλοιπες ασκήτριες ο ίδιος επιλέγει τη 

συγκεκριµένη ασκήτρια για να στολίσει το κεφάλι της νεκρής Μακρίνας. Από την 

άλλη πλευρά, µέσα από τις περιγραφές του είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η 

Ουετιανή κατείχε µία µάλλον προνοµιακή θέση στη ζωή της στο µοναστήρι πλάι στη 

Μακρίνα. Γνώριζε την ύπαρξη αλλά και την ιστορία των φυλαχτών που φορούσε η 

Μακρίνα. Και ήταν αυτή που επέλεξε ο Γρηγόριος για να µοιραστεί µαζί της τα 

ενθύµια της αδελφής του που είχαν συναισθηµατική και ηθική αξία. Και ακόµη µια 

µαρτυρία µεγάλης σηµασίας, αυτή δηλαδή που έχει να κάνει µε το θαύµα της 

αυτοθεραπείας της Μακρίνας, προέρχεται από το στόµα της ίδιας αυτής γυναίκας, 

δηλαδή της Ουετιανής.  Αντίθετα, για τις υπόλοιπες ασκήτριες, πέρα από το γεγονός 

ότι δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε καµία από αυτές, αλλά ο συγγραφέας 

αναφέρεται σε αυτές σαν να αποτελούν µια οµάδα, όπου όλες αντιδρούν µε τον ίδιο 

τρόπο σε όσα συµβαίνουν, παρατηρεί κανείς ότι δεν επωµίζονται κάποιον σηµαντικό 

ρόλο κατά τη διαδικασία της προετοιµασίας για την ταφή της Μακρίνας. Βρίσκονται, 

κατά κάποιο τρόπο στο περιθώριο, και δεν συµµετέχουν ενεργά. Ο ρόλος τους είναι 

παθητικός και περιορίζεται µόνο στους θρήνους και στην κραυγές απελπισίας και 

απόγνωσης για τον θάνατο της ηγουµένης τους, γεγονός που ναι µεν αποκαλύπτει την 

αγάπη και την αφοσίωσή τους προς αυτήν, αλλά από την άλλη δείχνει ότι οι σχέσεις 

της Μακρίνας δεν ήταν ίδιες µε όλες αφού γίνεται ένας σαφής διαχωρισµός ανάµεσα 

στη µάζα των ασκητριών και στις δύο αυτές που φαίνεται να διακρίνονται.  

Παρατηρούµε λοιπόν πως η Μακρίνα έχει οργανώσει την ασκητική της κοινότητα µε 

βάση την κοινωνική προέλευση των συνασκητριών της. Ο Momigliano παρατηρεί ότι 

το ίδιο ισχύει και σε όλες τις περιπτώσεις των αριστοκρατικών γυναικών και 

σηµειώνει ότι αυτές είχαν πλήρη επίγνωση της καταγωγής τους και θα διαµόρφωναν 

τα µοναστικά τους ιδρύµατα µε τέτοιο τρόπο που να προστατεύουν την δική τους 

αριστοκρατική ηγεσία.135 Προσθέτει ακόµη πως στην πραγµατικότητα πολλά από τα 

µέλη ενός ιδρύµατος ήταν άµεσα εξαρτώµενα από τον ιδρυτή, ήταν κατά κάποιο 
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τρόπο υπηρέτες και αποδέχονταν την κυριαρχία του.136 Όπως διαπιστώσαµε κάτι 

τέτοιο επιβεβαιώνεται και µέσα από τον Βίο της Μακρίνας. Η ίδια είχε πλήρη 

επίγνωση της κοινωνικής τους θέσης, και κάτι τέτοιο δεν µπορούσε παρά να 

αντικατοπτριζόταν και στις καθηµερινές σχέσεις και επαφές της Μακρίνας µε τις 

υπόλοιπες ασκήτριες. Ο Γρηγόριος άλλωστε αφηγείται, µε ιδιαίτερα εκλεπτυσµένο 

τρόπο πως είχε εναρµονίσει την χριστιανική ταπεινότητα µε την συναίσθηση της 

διάκρισης των γονιών της και µε την εξουσία των αδελφών της και πιο συγκεκριµένα 

µε τον Γρηγόριο.137 Όπως σηµειώνει σχετικά η Elm οι ασκητικές φιλοδοξίες των 

αριστοκρατών τους παρακινούσαν να αρνούνται ορισµένα από τα πρακτικά 

αποτελέσµατα της ταξικής διάκρισης, αλλά σε καµία περίπτωση την ίδια την έννοια 

της διάκρισης.138   

 

 Ένα ακόµη θέµα που προκύπτει από τη µέχρι τώρα έρευνα µου έχει να κάνει 

µε το γεγονός ότι σε όλες τις περιπτώσεις που µας είναι γνωστές από τις πηγές, σε 

όλα αυτά τα οργανωµένα µοναστήρια, παρατηρούµε ένα κοινό στοιχείο: µπορεί να 

φιλοξενούνταν ασκήτριες που προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις,  όµως η 

ηγουµένη της κάθε µίας ασκητικής κοινότητας ήταν µια γυναίκα που ανήκε � στον 

προηγούµενο βίο της � στα υψηλότερα κοινωνικά στρώµατα, είχε µεγάλη περιουσία 

και µόρφωση και γενικά ήταν ένα διακεκριµένο µέλος της κοινωνίας. Τόσο η 

Μακρίνα, όσο και οι δύο Μελάνες και η Ολυµπιάδα αλλά και άλλες φαίνεται να 

έχουν αυτά τα προσόντα. Το κοινό αυτό χαρακτηριστικό δεν µπορεί να είναι τυχαίο: 

οι ιδρύτριες  και µετέπειτα ηγέτιδες των µοναστηριών θα έπρεπε να πληρούν κάποιες 

αναγκαίες προϋποθέσεις πέρα από την αποδεδειγµένη πίστη και αφοσίωσή τους στον 

Θεό. Και µια από αυτές ήταν η κατοχή πλούτου � και η δυνατότητα να µεταφερθεί 

αυτός ο πλούτος από το ένα µέρος της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας στο άλλο139 � και η 

οικονοµική ανεξαρτησία. 

 Στο θέµα αυτό, δηλαδή της πηγής από την οποία προερχόταν η εξουσία την 

οποία ασκούσαν οι ιδρύτριες των µοναστηριών, έχουν αναφερθεί  λεπτοµερώς οι 

Clark και Durham. Αναφέρουν, λοιπόν, ότι η εξουσία τους δεν προερχόταν ούτε από 

τις χαρισµατικές τους ικανότητες, ούτε από την αντίληψη που είχαν γι� αυτές οι 

υπόλοιπες ασκήτριες � ότι δηλαδή είχαν ειδικές θεϊκές δυνάµεις � αν και είναι πιθανό 
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να διέθεταν κάποιο χάρισµα που να προέρχονταν από την επίπονη άσκησή τους, αλλά 

από τον οικογενειακό τους πλούτο, την προσωπική κοινωνική τους θέση και το 

αριστοκρατικό τους υπόβαθρο.140  Έτσι, φαίνεται ότι η πρώτη σε σειρά και 

σηµαντικότερη προϋπόθεση για την ανάληψη ηγετικού ρόλου σε µια ασκητική 

κοινότητα είναι αυτή της οικονοµικής ανεξαρτησίας και της διάθεσης µεγάλων 

οικονοµικών πόρων.  

Μια δεύτερη προϋπόθεση ήταν αυτή των οργανωτικών και ηγετικών 

ικανοτήτων,  που θα ήταν απαραίτητες για να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις 

ανάγκες και στα προβλήµατα που δηµιουργούνταν µέσα σε µια ασκητική κοινότητα, 

όπου ζούσαν άνθρωποι που είχαν συνηθίσει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και που 

θα έπρεπε τώρα να προσαρµοστούν σε νέους κανόνες κοινής συµβίωσης. Ας 

θυµηθούµε την περίπτωση της Μακρίνας που έπρεπε να πείσει την αριστοκράτισσα 

µητέρα της να αποδεχτεί ότι οι πρώην υπηρέτριές της, τώρα, µέσα στην ασκητική 

κοινότητα, θα ήταν ίσες µαζί της.141 Η Elm αποδίδει την επιτυχία του ηγετικού ρόλου 

της Μακρίνας στο ότι φαίνεται � µέσα από την εικόνα που δηµιουργεί γι� αυτήν ο 

Νύσσης � να συνδυάζει παραδοσιακά γυναικείους και ανδρικούς ρόλους και να 

γίνεται έτσι ένα νέο ανθρώπινο είδος, πέρα από τα όρια αρσενικού και θηλυκού, που 

αποτελούσε παράδειγµα για τον άνθρωπο.142 Θεωρώ ότι η ερµηνεία αυτή είναι κάπως 

υπερβολική, γιατί οι ηγετικές ικανότητες δεν νοµίζω ότι έχουν να κάνουν µε το φύλο, 

αλλά µε την προσωπικότητα του καθενός. Άλλοι µελετητές υποστηρίζουν ότι οι ίδιες 

αριστοκρατικές ασκήτριες ασκούσαν τον παραδοσιακό πατριαρχικό τύπο εξουσίας � 

και όχι αυτή που προέρχεται από τις χαρισµατικές ικανότητες του ηγέτη � γιατί 

αποφασιστικός παράγοντας της εξουσίας τους ήταν η κατοχή και ο έλεγχος της 

µοναστικής περιουσίας από αυτές.143 Και αυτή η ερµηνεία είναι αρκετά απόλυτη. Ο 

πλούτος και η αριστοκρατική καταγωγή, µε όλα τα προνόµια που την συνοδεύουν, 

µπορεί να αποτελούσε τον βασικό παράγοντα εξουσίας γι� αυτές, όµως αυτά τα 

χαρακτηριστικά θα έπρεπε να συνοδεύονται από µια ισχυρή προσωπικότητα µε 

χαρισµατικές ηγετικές ικανότητες για µια επιτυχηµένη ασκητική καριέρα. 

Μια τρίτη προϋπόθεση, που συνδέεται µε αυτή της αριστοκρατικής 

καταγωγής και της κατοχής πλούτου, φαίνεται να είναι η συγγένεια ή οι σχέσεις µε 

διάσηµους εκκλησιαστικούς Πατέρες της εποχής. Κι αυτό γιατί για την επιτυχία των 
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µοναστικών κοινοτήτων που ιδρύονταν από γυναίκες αριστοκρατικής καταγωγής 

ήταν απαραίτητη η συµπαράσταση κάποιου διάσηµου  άνδρα, αλλά και η πνευµατική 

καθοδήγησή του. Η Μακρίνα διατηρεί επαφές µε τα αδέλφια της Γρηγόριο και 

Βασίλειο, και διοικεί την ασκητική της κοινότητα από κοινού µε τον άλλο αδελφό της 

Πέτρο. Η Ολυµπιάδα είχε την υποστήριξη και του Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 

Νεκταρίου αλλα και στενές φιλικές σχέσεις και µε τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο που 

τον διαδέχθηκε. Η Μελάνη η Μεγάλη περνάει πολλά χρόνια συνασκούµενη µε τον 

Ρουφίνο, και η εγγονή της µε πολλούς διάσηµους επισκόπους και ασκητές της εποχής 

της, ενώ πνευµατικός µέντορας της Παύλας είναι ο Ιερώνυµος.144 Ο Momigliano 

συνδέει αυτή την προϋπόθεση, των σχέσεων και της υποστήριξης από κάποιους από 

τους µεγάλους ηγέτες του χριστιανισµού, µε την ανάγκη υποστήριξης από τους 

κυβερνήτες των επαρχιών, οι οποίοι µαζί µε άλλους υψηλούς αξιωµατούχους, 

επέτρεπαν, βοηθούσαν και προστάτευαν τα νέα ιδρύµατα.145  Ένα παράδειγµα που 

µπορεί να επιβεβαιώσει την παρατήρηση αυτή είναι η προσωπική σχέση που φαίνεται 

να έχει αναπτύξει η Μακρίνα µε τον στρατιωτικό διοικητή της περιοχής.146 

 Από όσα ειπώθηκαν µέχρι τώρα µπορεί κανείς να κάνει δύο γενικές 

παρατηρήσεις: πρώτον, ότι όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι αλληλένδετες 

µεταξύ τους, καθώς ο κοινός τους παρονοµαστής είναι η απαραίτητη αριστοκρατική 

καταγωγή µε ό,τι µπορεί να την συνοδεύει, και δεύτερον, ότι ήταν χρήσιµος ο 

συνδυασµός όλων αυτών των προϋποθέσεων για την κατάληψη ηγετικών θέσεων στα 

µοναστικά ιδρύµατα.  

  

Θα ήταν ενδιαφέρον στο σηµείο αυτό να γίνει µια προσπάθεια διερεύνησης � 

για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις γυναικών που διακρίθηκαν στον ασκητικό βίο και 

είχαν αριστοκρατική καταγωγή � αν και κατά πόσο, η απόφαση τους να 

ακολουθήσουν τον ασκητικό βίο επέφερε κάποια αλλαγή στην κοινωνική τους θέση. 

Η Μακρίνα και η µητέρα της µε την απόφασή τους να µεταφερθούν στο οικογενειακό 

κτήµα της Αννίσας και να ζήσουν µαζί µε τις υπόλοιπες ασκήτριες σαν «οµότιµες», 

αυτόµατα απαρνούνταν τον προηγούµενο τρόπο ζωής τους που ταίριαζε στην 

κοινωνική τους θέση ως µέλη της επαρχιακής συγκλητικής αριστοκρατίας. Τώρα, 

ανάµεσα στις συνασκήτριές τους, υπήρχαν κάποιες που κατά τον προηγούµενο βίο 
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τους ήταν υπηρέτριες και δούλες της οικογένειας.147 ∆εν µπορούµε να πούµε όµως 

ότι απαρνούνταν και την ίδια την κοινωνική τους θέση, καθώς τις βλέπουµε και ως 

ασκήτριες να διατηρούν έναν ρόλο διαφορετικό µεν από αυτόν που είχαν κατά τον 

κοσµικό τους βίο, αντίστοιχο δε µε την προηγούµενη κοινωνική τους θέση. Επιπλέον, 

παρατηρεί κανείς ότι οι συγγραφείς των Βίων τονίζουν ιδιαίτερα ότι οι ασκήτριες των 

ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων δίνουν µεγάλη σηµασία στο ιδεώδες της 

ακτηµοσύνης και φροντίζουν να απαλλαγούν από νωρίς από τα υλικά τους αγαθά. Ο 

Γρηγόριος Νύσσης µας πληροφορεί ότι: « �ploàtoj d� ¹ ¢kthmosÚnh ka� tÕ 

p©san t¾n Ølik¾n perious�an o�Òn tina kÒnin tîn swm£twn 

¢potin£xasqai�».148 Το ίδιο µπορούµε να υποθέσουµε ότι έχει συµβεί και µε τις 

άλλες ασκήτριες που ανήκαν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Η Ολυµπιάδα, για 

παράδειγµα, όπως µαρτυρείται από τον ανώνυµο βιογράφο της, είχε διαθέσει της την 

περιουσία για την ανακούφιση των φτωχών και φυσικά ένα µεγάλο µέρος της στην 

Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η Μελάνη η Νεότερη, τα τελευταία χρόνια της 

ζωής της, παρουσιάζεται να έχει ξοδέψει την προσωπική της περιουσία.149 Γενικά, θα 

πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι βιογράφοι αναφέρουν απαραίτητα σαν µια από τις 

πρώτες ενέργειες των γυναικών που αποφάσιζαν να ακολουθήσουν τον ασκητικό βίο, 

την απαλλαγή τους από τα υλικά τους αγαθά. Η αρχή της ακτηµοσύνης σε αρχικό 

στάδιο, και της κοινοκτηµοσύνης στη συνέχεια, αν εφαρµόζονταν στην πράξη, θα 

µπορούσε να αποτελεί ένα βασικό παράγοντα καθοδικής κοινωνικής κινητικότητας 

για τους ασκητές των ανώτερων, τουλάχιστον, κοινωνικών τάξεων. Βέβαια, στην 

περίπτωση της Μακρίνας, παρατηρεί κανείς ότι δεν έχει θέσει σε κίνδυνο την 

οικογενειακή περιουσία, ούτε η ίδια ούτε και η µητέρα της που την ακολουθεί στον 

ασκητικό βίο:  «�ka� a� ple�ouj tÁj Ølwdest�raj zwÁj ¢forma� e�j t¦ t�kna 

katemer�sqhsan � »150. Ο οικογενειακός πλούτος είχε αυξηθεί πάρα πολύ έτσι ώστε 

το καθένα από τα εννιά παιδιά είχε τόση περιουσία όση είχαν οι γονείς κάποτε.151 Αν 

λοιπόν το ασκητικό µοντέλο προέβλεπε ακτηµοσύνη και αποκήρυξη του πλούτου, 

τότε γιατί η Μακρίνα, η µητέρα της και τα αδέλφια της που ζούσαν στην Αννίσα, 

φαίνεται να συνεχίζουν να κατέχουν περιουσία και να ασχολούνται µε αυτή; Η 

απάντηση στην οποία καταλήγουµε είναι ότι οι ασκητές που προέρχονταν από 

                                                 
147 B.O.M., σελ. 378, 4 
148 Β.Ο.Μ., σελ. 382, 11-13 
149 Βίος Μελάνης, κεφ.  49, σελ. 220-222 
150 B.O.M., σελ. 381, 17-18,  Elm, Virgins of God, σελ. 90 
151 B.O.M., σελ. 393, 11-15,  Brown, Body and Society, σελ. 289 



ανώτερα κοινωνικά στρώµατα δεν πίστευαν στην ολική αποκήρυξη της περιουσίας 

τους, αλλά στην αποκήρυξη του τρόπου ζωής που ταίριαζε στην κοινωνική τους 

θέση, δηλαδή στην αποκήρυξη της πολυτέλειας και των υλικών αγαθών.152 Αλλά για 

το θέµα της ακτηµοσύνης θα αναφερθούµε αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο. 

Για τις ασκήτριες των µεσαίων και κατώτερων κοινωνικά τάξεων δεν 

µπορούµε να πούµε ότι ο ασκητισµός έφερνε κάποια αλλαγή στην κοινωνική τους 

θέση, καθοδική τουλάχιστον. Οι περισσότερες από αυτές παρέµεναν στην ίδια 

κατάσταση µε αυτή που βρισκόταν πριν ασκητέψουν. Οι υποχρεώσεις τους, όσον 

αφορά τα ασκητικά τους καθήκοντα, ήταν ίδιες, όλες διαπνέονταν από τις ίδιες 

απόψεις περί της παρθενίας και της άσκησης, όλες ήταν υποψήφιες για γάµο µε τον 

αιώνιο Νυµφίο. Υπάκουαν όµως στην παλιότερη ιεραρχία και όπως φαίνεται, οι 

αρµοδιότητες που είχαν πια µέσα στην µεγάλη ασκητική οικογένεια ήταν ανάλογες 

µε την προηγούµενη κοινωνική τους θέση. Αν µπορούµε να χαρακτηρίσουµε αυτή 

την  ισότητα µε τις προηγούµενες κυρίες τους στα ασκητικά θέµατα ως ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα, τότε µπορούµε να πούµε ότι ο ασκητισµός για τις γυναίκες 

αυτές έφερε αλλαγή, προς το καλύτερο της κοινωνικής τους θέσης. Αν όµως 

προχωρήσουµε λίγο παραπάνω και προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε τις 

ουσιαστικές διαφορές που θα συντελέστηκαν στην ζωή τους µετά την απόφασή τους 

να ασκητέψουν, τότε µπορούµε να πούµε πως � όσο τουλάχιστον αφορά την 

κοινωνική τους θέση � και παράλληλα και την οικονοµική τους κατάσταση, τα 

πράγµατα δεν άλλαξαν και πολύ γι� αυτές. Βέβαια δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τις 

γυναίκες που κατά τον προηγούµενο βίο τους στερούνταν τις βασικές βιοτικές 

ανάγκες και πεινούσαν ή έµεναν άστεγες. Γι� αυτές, όπως συνέβη µε όσες περιµάζεψε 

η Μακρίνα την περίοδο του λιµού, η ζωή τους άλλαξε σηµαντικά, καθώς η ασκητική 

κοινότητα µεριµνούσε τώρα πια γι� αυτές.  

Βλέπουµε λοιπόν πως δεν µπορούµε, όταν µιλάµε για την επίδραση του 

ασκητισµού στην κοινωνική κινητικότητα των ασκητριών, να αναφερόµαστε σε όλες 

τις ασκήτριες, σαν σύνολο. Ανάλογα µε την προηγούµενη κοινωνική θέση που 

ανήκαν ο νέος αυτός τρόπος ζωής τους είχε διαφορετικές συνέπειες για την καθεµιά. 

Πάντως από όσες περιπτώσεις έχουν µελετηθεί µέχρι τώρα δεν παρατηρούµε κάποια 

ιδιαίτερη κοινωνική κινητικότητα: µπορεί ο τρόπος ζωής τους να άλλαζε και οι ρόλοι 
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που αναλάµβαναν να παίξουν να ήταν διαφορετικοί από αυτούς της προηγούµενης 

ζωής τους, όµως στην ουσία δεν υπάρχουν παραδείγµατα που να αποδεικνύουν ότι η 

ασκητική ιδιότητα επέφερε κάποια ριζική αλλαγή στην κοινωνική τους θέση. 

 

Μετά από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να επιστρέψουµε στην αρχή του 

κεφαλαίου και να προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα σχετικά τους 

λόγους που οδήγησαν τις γυναίκες αυτές να ακολουθήσουν τον ασκητικό βίο. Αν και 

τα κείµενα της εποχής του 4ου αι. που αναφέρονται στον ασκητικό βίο γυναικών είναι 

πολλά και παρέχουν πολλές πληροφορίες, όµως δεν είναι σαφή όσον αφορά το θέµα 

των κινήτρων που οδήγησαν κάποιες από αυτές στον ασκητισµό.  

Για να κατανοηθεί η ασκητική επιλογή αυτών των γυναικών θα πρέπει να 

ερµηνευθεί µε βάση τα κοινωνικά δεδοµένα που ίσχυαν γενικά κατά τον 4ο αι., να την 

εντάξουµε, µε άλλα λόγια στο ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. 

Ο χριστιανισµός, και ιδιαίτερα ο ασκητισµός, αποτελούσε µια διέξοδο για τις 

γυναίκες των ανώτερων και µεσαίων κοινωνικών τάξεων της εποχής, αλλά και για τις 

γυναίκες της αριστοκρατίας, γιατί, µέσα απ� αυτόν, θα είχαν τη δυνατότητα να  

επιδοθούν και να διακριθούν σε διάφορες δραστηριότητες, µε τις οποίες  µε τις οποίες 

δεν θα είχαν την δυνατότητα να ασχοληθούν, αν ζούσαν σύµφωνα µε τις κοινωνικές 

συµβάσεις της τάξης που ανήκαν. Οι γυναίκες αυτές, µέσω του ασκητικού µοντέλου, 

αναλάµβαναν κάποιες πρωτοβουλίες, ηγούνταν ασκητικών κοινοτήτων, ήταν 

υπεύθυνες για την σωστή λειτουργία τους και για τον αρµονικό τρόπο ζωής των 

υπόλοιπων συντρόφων τους, αλλά παράλληλα µέσα από την προσωπική τους άσκηση 

και αυτοθυσία ικανοποιούσαν και την πρωταρχική τους πνευµατική ανάγκη, αυτή της 

σωτηρίας της ψυχής τους.  

Το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι αν θα µπορούσαν οι γυναίκες αυτές, αν δεν 

ήταν χριστιανές ή ασκήτριες, να διακριθούν σε κάποιο άλλο τοµέα της κοινωνικής 

ζωής. ∆ιαβάζοντας κανείς τις «Ρωµαίες γυναίκες» του J. Balsdon, ο οποίος 

ασχολείται εκτεταµµένα µε τον βίο πολλών γυναικών που ανήκαν στις ανώτατες και 

ανώτερες κοινωνικές τάξεις της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µένει µε την εντύπωση ότι, 

παρά τα πολλά παραδείγµατα γυναικείου βίου που αναφέρονται, δεν υπάρχει καµία 

περίπτωση ανάπτυξης κάποιας ιδιαίτερης κοινωνικής δραστηριότητας από τις 

γυναίκες αυτές: «Ποτέ δεν πραγµατοποιήθηκε η πλήρης ισότητα των δύο φύλων στην 

αρχαία Ρώµη. Και τούτο γιατί εξακολούθησε να επιζεί, ακόµη και όταν πια ήταν 

καθαρός αναχρονισµός, η βαθιά ριζωµένη παράδοση ότι η αποκλειστική σφαίρα 



δραστηριότητας µιας γυναίκας βρισκόταν µέσα στο σπίτι, ενώ του άντρα έξω από αυτό. 

Στον τοµέα της οικιακής οικονοµίας η δύναµη της γυναίκας και η ειδικότητά της ποτέ  

δε διαµφισβητήθηκαν�Για να πάρει όµως ενεργό µέρος στις δηµόσιες υποθέσεις, η 

γυναίκα θεωρούνταν ότι, εξαιτίας των συνθηκών της καθηµερινής της ζωής, δεν είχε 

τις απαραίτητες γνώσεις και την πείρα που χρειαζόταν. Έτσι ποτέ δε δόθηκε ψήφος στις 

γυναίκες, και ήταν αδιανόητο ότι θα µπορούσαν να διεκδικήσουν δηµόσιο αξίωµα�Το 

ίδιο και στις αστικές διαδικασίες, οι γυναίκες δεν µπορούσαν να αποτελέσουν µέλος 

ορκωτού δικαστηρίου. Και πολύ λιγότερο φυσικά να αγορεύσουν στο δικαστήριο».153 Οι 

γυναίκες ήταν αποκλεισµένες από την δηµόσια και πολιτική ζωή και ο κοινωνικός 

τους ρόλος ήταν σαφώς περιορισµένος στο πλαίσιο του σπιτιού και της οικογένειας. 

Η ίδια κατάσταση επικρατούσε φυσικά και στην ανατολική αυτοκρατορία: οι 

γυναίκες αποτελούσαν µια υποδεέστερη κοινωνική οµάδα. Οι πλούσιες µπορεί να 

είχαν κάποια κινητικότητα και κοινωνική ιδιότητα, αλλά πραγµατική επιρροή στην 

πολιτική ή στην οικονοµική σφαίρα συνέβαινε σπάνια και µόνο µέσω κάποιου 

άνδρα.154 Ίσως αυτό να οδήγησε κάποιες από αυτές να προσανατολιστούν στον 

ασκητισµό όπου µπορούσαν µέσα απ� αυτόν να διακριθούν και να συµµετάσχουν 

στην κοινωνική ζωή. Με άλλα λόγια, το µοναστήρι θα µπορούσε να αντικαταστήσει 

την ιδιωτική σφαίρα της γυναίκας, δηλαδή το σπίτι, όπου η αξία και η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων της αναγνωριζόταν και δεν µπορούσαν να αµφισβητηθούν. Το 

περιεχόµενο της χριστιανικής θρησκείας τους έδινε την δυνατότητα να αναπτύξουν 

φιλανθρωπικές και άλλες δραστηριότητες και να γίνουν αποδεκτές από µια 

χριστιανική κοινωνία η οποία τις θεωρούσε πρότυπα προς µίµηση,  τις σεβόταν και 

προσέτρεχε σε αυτές για την επίλυση προσωπικών και άλλων προβληµάτων. 

Θεωρούνταν ότι αποτελούν ένα στήριγµα για την κοινωνία, όχι µόνο ηθικό, αλλά και 

οικονοµικό, αφού, όπως φαίνεται από το ίδιο το κείµενο της Μακρίνας, αλλά και από 

άλλα, πολλοί ήταν αυτοί που έβρισκαν καταφύγιο σε µοναστήρια και ασκητήρια κατά 

τις περιόδους λιµών, φυσικών καταστροφών και γενικά όταν η κατάσταση γινόταν 

τόσο δύσκολη ώστε να µην µπορούν να βοηθηθούν από κάποιον άλλο κοινωνικό 

φορέα ή από το επίσηµο ρωµαϊκό κράτος. Αποτελούσαν στήριγµα ακόµη και για την 

επίσηµη και νεοσύστατη Εκκλησία, η οποία είχε ανάγκη τον πλούτο και τις υψηλές 

                                                 
153 Balsdon J.P.V.D., Ρωµαίες γυναίκες: η ιστορία και τα έθιµά τους, µετάφραση Νίκος Πετρόχειλος, 
σελ. 369 
154 S. Brock and S. Ashbrook Harvey, Holy Women of the Syrian Origin, σελ. 19, σηµ. 39, S. A. 
Harvey, Women in early Christianity, Cameron A., A. Kuhrt, Images of Women in Antiquity, σελ. 288-
298 



γνωριµίες που αυτές διέθεταν.  Όσον αφορά στο κύρος και την «εξουσία» που θα 

αποκτούσαν ως διάσηµες ασκήτριες της εποχής τους, θα µπορούσε να υποθέσει 

κανείς ότι ίσως δεν θα τα είχαν αποκτήσει ποτέ ως κοσµικές. Αυτό που τους έλειπε 

ήταν η προσωπική ανεξαρτησία για να αναπτυχθούν και να δηµιουργήσουν, κι αυτή 

µπόρεσαν να την αποκτήσουν µέσω του ασκητισµού. Κάποιες από αυτές κέρδισαν 

και οικονοµική ανεξαρτησία µέσω του εκχριστιανισµού, απορρίπτοντας τις 

παραδοσιακές απαιτήσεις για γάµο και οικογένεια και ζώντας όπως αυτές επέλεξαν, 

είτε ως ασκήτριες στο σπίτι, είτε ταξιδεύοντας και ιδρύοντας τα δικά τους 

µοναστήρια155. Στην περίπτωση όµως των γυναικών που αντιµετώπιζαν σοβαρά 

προβλήµατα επιβίωσης, ίσως να πρέπει να είµαστε λίγο πιο καχύποπτοι, καθώς ο 

εγκλεισµός σε κάποιο µοναστήρι ή η κοινοβιακή ζωή στις αδελφότητες των 

παρθένων, θα µπορούσε να αποτελέσει µια εύκολη και πρακτική λύση στα 

προβλήµατά τους. Γι� αυτές των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων θα µπορούσε να 

ειπωθεί ότι η ασφάλεια που τους παρείχε η ζωή σε µια ασκητική κοινότητα ήταν ένα 

βασικό κίνητρο για να ακολουθήσουν τον ασκητικό βίο. 

Μια άλλη ερµηνεία υποστηρίζει ότι σηµαντικό ρόλο για τις ασκητικές 

επιλογές από τις γυναίκες του 4ου και 5ου αι. έπαιξε η ευρεία φήµη που είχαν 

αποκτήσει εκείνη την εποχή οι ιστορίες των µαρτύρων του χριστιανισµού, δεδοµένου 

του ότι τα τελευταία θύµατα των διωγµών του ∆ιοκλητιανού απείχαν χρονικά µόνο 

µισό αιώνα από τις ασκήτριες της εποχής αυτής που εξετάζουµε. Έτσι, οι µάρτυρες 

αυτοί, που είχαν γίνει ήρωες, πολεµώντας και πεθαίνοντας για την πίστη, µπορεί να 

αποτελούσαν πρότυπα προς µίµηση για τους χριστιανούς του 4ου αι. και ιδιαίτερα για 

τις γυναίκες, οι οποίες είχαν λίγες ευκαιρίες για να γίνουν ηρωίδες.156 ∆εν θα ήταν 

υπερβολικό να γίνει αποδεκτή µια πρόταση όπως η παραπάνω, καθώς η ιδέα του 

προτύπου προς µίµηση ήταν συνήθης και αποδεκτή κατά την εποχή εκείνη. Ίσως 

λοιπόν κάποιες από τις ασκήτριες που άκουγαν µε θαυµασµό τις ιστορίες που 

εξυµνούσαν το θάρρος και τα κατορθώµατα των µαρτύρων της προηγούµενης 

περιόδου, να επηρεάστηκαν από αυτές και να θεώρησαν ότι και οι ίδιες θα 

µπορούσαν να ηρωοποιηθούν µέσα από τον ασκητισµό και τις ακραίες πρακτικές του. 

Θα µπορούσαµε επίσης να συµπεριλάβουµε ανάµεσα στους λόγους που τις 

οδήγησαν στον ασκητισµό και την συνειδητοποίηση της θέσης τους στην κοινωνία, 

που ήταν εξαρτηµένη από το φύλο τους, και να ερµηνεύσουµε τον ασκητισµό ως µια 
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προσπάθεια απόρριψης ορισµένων από τις κοινωνικές συµβάσεις της εποχής τους. 

Όµως αν υποστηριχθεί κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή µε τον ασκητισµό ήταν σαν να 

απαρνούνταν την γυναικεία τους ταυτότητα και άρα και τον ρόλο που προέβλεπε για 

τις γυναίκες η κοινωνία, µπορούµε να φτάσουµε στο σηµείο να µιλήσουµε για 

κάποιου είδους κοινωνικής επανάστασης από τις ασκήτριες, ενός πρώιµου 

φεµινιστικού κινήµατος της εποχής. Βέβαια δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον 

όρο επανάσταση µε την έννοια που τον χρησιµοποιούµε σήµερα καθώς εµπεριέχει 

και την έννοια της ταξικής διάκρισης, κι εµείς δεν µπορούµε να µιλάµε σε αυτή την 

περίοδο για κάτι τέτοιο, άλλα και επειδή - όπως είδαµε � ο ασκητισµός δεν έχει να 

κάνει µε ταξικές διακρίσεις καθώς συναντάµε ασκήτριες όλων των κοινωνικών 

οµάδων.  

Ο ασκητισµός, µε άλλα λόγια, ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης µιας 

συσσωρευµένης ψυχικής και πνευµατικής ενέργειας, που θα υπήρχε σε κάποιες από 

αυτές τις γυναίκες και που µόνο µε ένα τρόπο ζωής, διαφορετικό από τον 

καθιερωµένο, θα µπορούσαν να την διοχετεύσουν. Ίσως η αποκήρυξη του γάµου 

ήταν το κλειδί για µια ζωή προσωπικής ανεξαρτησίας και εκπλήρωσης.157 Μέσα στις 

δικές τους αυτοδιοικούµενες ασκητικές κοινότητες µπόρεσαν να κερδίσουν 

προσωπική αυτονοµία και µια διαφορετική κοινωνική εξουσία158 να επιδιώξουν την 

ανάπτυξή τους σαν αυτόνοµα άτοµα.159 Γι� αυτούς τους λόγους ίσως, συναντάµε έναν 

καθόλου ευκαταφρόνητο αριθµό γυναικών όλων των κοινωνικών τάξεων που έκαναν 

την άσκηση, τρόπο ζωής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Κοινωνική αποδοχή των ασκητριών 
 

Για όλες αυτές τις αριστοκρατικές γυναίκες που έχουµε εξετάσει µέχρι τώρα η 

κοινωνική αποδοχή ήταν κατά κάποιο τρόπο δεδοµένη λόγω της υψηλής κοινωνικής 

τους θέσης: ο οικογενειακός πλούτος, η συγγένεια, οι φιλίες και οι γνωριµίες µε 

υψηλά ιστάµενα πρόσωπα, η παράδοση που συνέδεε τις οικογένειές τους µε τις 

απαρχές της χριστιανικής θρησκείας αποτελούσαν παράγοντες που τις έκαναν 

κοινωνικά αποδεκτές και διάσηµες τόσο από τους χριστιανούς λαϊκούς όσο και από 

τους κληρικούς. Με άλλα λόγια, ακόµη κι αν δεν ήταν ασκήτριες θα τύγχαναν 

κάποιας κοινωνικής αποδοχής λόγω της υψηλής κοινωνικής τους θέσης, 

διαφορετικής, βέβαια, από αυτήν που κέρδισαν ως ασκήτριες.  

Θα ήταν όµως ενδιαφέρον να εξετάσουµε κατά πόσο ο βαθµός της αποδοχής 

τους επηρεάστηκε από την ασκητική τους ιδιότητα. Αν δηλαδή το κοινωνικό τους 

περιβάλλον τις περιέβαλλε µε εκτίµηση και σεβασµό που απέρρεε από την ασκητική 

τους πια ιδιότητα και όχι από την προηγούµενη κοινωνική τους θέση. Αυτό το σηµείο 

θα πρέπει να εξεταστεί για όλες τις περιπτώσεις των ασκητριών που έχουµε στη 

διάθεσή µας, ανεξάρτητα από την κοινωνική οµάδα που ανήκαν στον προηγούµενο 

βίο τους. Γι� αυτό το λόγο πρέπει να ερευνήσουµε τις σχέσεις που ανέπτυξαν κατά τη 

διάρκεια της ασκητικής τους καριέρας µε το κοινωνικό τους περιβάλλον για να δούµε 



αν ο ασκητισµός υπήρξε ανασταλτικός ή προωθητικός παράγοντας για την κοινωνική 

τους αποδοχή. Το να συζητάει κανείς βέβαια ένα θέµα όπως αυτό των κοινωνικών 

σχέσεων όσον αφορά στην περίπτωση των ασκητριών, µε την πρώτη µατιά φαίνεται 

να είναι άτοπο. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να εξεταστούν οι κοινωνικές προεκτάσεις 

ενός φαινοµένου, του ασκητισµού, που κατά κύριο λόγο απαιτούσε αποµόνωση και 

αυτοσυγκέντρωση µε σκοπό την πλήρη και ολοκληρωτική αφοσίωση στο Θεό. Αλλά 

δεν θα πρέπει να είµαστε υπερβολικοί όσον αφορά το θέµα της αποµόνωσης των 

ασκητριών: ήταν ένα ιδεώδες που προτείνονταν συχνά, όµως εφαρµόζονταν 

περιστασιακά.160 Έτσι, είναι εύκολο να δει κανείς ότι ο γυναικείος ασκητισµός του 

4ου αι. απέκτησε κοινωνικές διαστάσεις µέσα από τις σχέσεις των ασκητριών τόσο µε 

τους απλούς κατοίκους των γύρω περιοχών, όσο και µε την πολιτική, στρατιωτική και 

εκκλησιαστική ηγεσία της περιοχής.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια προσπάθεια να απαντηθούν κάποια βασικά 

ερωτήµατα όπως το αν και σε ποιο βαθµό οι ασκήτριες που µας είναι γνωστές από τις 

πηγές του 4ου αι. τύγχαναν κοινωνικής αποδοχής, ποιες είναι οι µορφές που παίρνει 

αυτή η κοινωνική αποδοχή και αν αυτό ίσχυε για όλες τις ασκήτριες ανεξάρτητα από 

την κοινωνική θέση που ανήκαν. Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί µια ερµηνεία των 

δεδοµένων που έχουµε στη διάθεσή µας από τις πηγές: πρώτον θα εξετάσουµε αν η 

αποδοχή των ασκητριών έχει σχέση µε την κοινωνική τους θέση και άλλους 

οικονοµικούς και οικογενειακούς παράγοντες, δεύτερον, θα προσπαθήσουµε να 

διακρίνουµε την τυχόν ύπαρξη κριτηρίων ή προϋποθέσεων που θα µπορούσαν να 

εξασφαλίσουν κοινωνική αποδοχή για τις ασκήτριες, και, τρίτον, αν η ασκητική τους 

ιδιότητα ήταν αρκετή από µόνη της για να τους προσφέρει αποδοχή και εκτίµηση από 

την κοινωνία. Για να φτάσει κανείς όµως σε τέτοιου είδους συµπεράσµατα οφείλει να 

εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνονται κάθε φορά αυτές οι κοινωνικές 

προεκτάσεις του ασκητισµού και να παραθέσει τα στοιχεία του κειµένου που 

δηλώνουν άµεσα ή έµµεσα την ύπαρξη κοινωνικής αποδοχής προς τις ασκήτριες. Οι 

σχετικές πληροφορίες που αντλούµε από τα κείµενα της εποχής και που έρχονται να 

επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την ύπαρξη κοινωνικής αποδοχής για τις ασκήτριες,  

έχω την εντύπωση ότι µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: σε εκείνες 

που εκφράζονται από τους λαϊκούς χριστιανούς, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής 

και στρατιωτικής ηγεσίας, και σε αυτές που εκφράζουν τις απόψεις της επίσηµης 
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Εκκλησίας. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να συµπεριληφθούν οι απόψεις 

των ανώτατων κληρικών, των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι διαµόρφωναν και 

εξέφραζαν το επίσηµο δόγµα, καθώς και των µεγάλων ασκητών της ερήµου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ 

 

Στην περίπτωση της Μακρίνας, το ίδιο το κείµενο παρέχει αρκετές 

πληροφορίες σχετικά µε το θέµα αυτό. Σε συµπεράσµατα για το αν τύγχανε 

κοινωνικής αποδοχής, µπορούµε να καταλήξουµε εξετάζοντας τις αντιδράσεις των 

απλών λαϊκών ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή κοντά στο µοναστήρι της 

Αννίσας και που ίσως να την γνώριζαν ή να είχαν ακούσει γι� αυτή, αλλά και από τα 

υψηλά ιστάµενα πρόσωπα της περιοχής, από τη στιγµή που έγινε γνωστός ο θάνατός 

της. 

Πάντως ο ίδιος ο Βίος της παρέχει αρκετά παραδείγµατα που έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τουλάχιστον τη µεγάλη φήµη που είχε αποκτήσει ως ασκήτρια και τη 

διάδοσή της στη γύρω περιοχή. Αρχικά αναφέρεται ότι, πριν ακόµη αρχίσει η τέλεση 

της ταφής της, καθώς είχε διαδοθεί η φήµη ξαφνικά, συγκεντρώθηκαν όλοι οι 

περίοικοι, ώστε το προαύλιο του µοναστηριού δεν ήταν αρκετό για να τους χωρέσει 

όλους.161 Αλλά και κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας αγρυπνίας πάνω από τη νεκρή 

πια Μακρίνα, οι θρήνοι όσων ανθρώπων � αναφέρεται επί λέξει «ανδρών και 

γυναικών» - είχαν συγκεντρωθεί από την περιοχή, τάραζαν την ψαλµωδία. Άλλωστε η 

ίδια η αγρυπνία θύµιζε πανήγυρη κάποιου µάρτυρα, σύµφωνα µε σχόλιο του 
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συγγραφέα.162 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σχολιαστούν δύο γεγονότα: ο αριθµός 

των πιστών που συγκεντρώθηκε στη µονή αµέσως µόλις έγινε γνωστός ο θάνατος της 

Μακρίνας - γεγονός που από µόνο του φτάνει για να µας πείσει για την µεγάλη φήµη 

της ασκήτριας στην γύρω περιοχή � και τα συναισθήµατα λύπης και οδύνης που 

φαίνεται να ένιωθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και που αποδεικνύονται µέσα από τους 

θρήνους τους για τον θάνατο της Μακρίνας. Πρόκειται για απλούς πιστούς που 

ζούσαν στην γύρω περιοχή και που είτε γνώριζαν προσωπικά την ίδια την ασκήτρια, 

είτε την γνώριζαν µέσα από τη διάδοση της φήµης της.   

 Ενδεικτικό για τα συναισθήµατα σεβασµού και αγάπης που ένιωθαν οι απλοί 

άνθρωποι, ήταν το γεγονός ότι εξαιτίας του µεγάλου πλήθους που είχε συγκεντρωθεί 

για να συνοδέψει την τελετή της ταφής της, µια απόσταση χιλίων πεντακοσίων 

µέτρων διανύθηκε σε µια ολόκληρη µέρα. Κι αυτό γιατί «OÙ g¦r e�a tÕ plÁqoj tÒ 

te sunercÒmenon ka� tÕ ¢e� prosginÒmenon kat¦ gnèmhn t¾n prÒodon 

g�nesqai».163 Και όταν πια η τελετή έφτασε στο σηµείο όπου θα γινόταν η ταφή, και 

αυτό ήταν ο οίκος των µαρτύρων, η προσευχή που τελέσθηκε από τους 

εκκλησιαστικούς ηγέτες και από τους µοναχούς αποτέλεσε αφορµή για να αρχίσει να 

θρηνεί ολόκληρο το πλήθος.  

 Στα παραπάνω παραδείγµατα θα µπορούσε να προστεθεί και αυτό του 

ανώτατου στρατιωτικού µιας περιοχής του Πόντου, ο οποίος µόλις πληροφορήθηκε 

από τον Γρηγόριο για το θάνατό της ξέσπασε σε δάκρια164, και στη συνέχεια, καθώς 

αφηγούνταν ένα από τα θαύµατα της Μακρίνας «..Taàta l�gwn metaxÝ lugmù t¾n 

fwn¾n �nekÒpteto, tîn dakrÚwn �pirru�ntwn tù dihg»mati»165. Το γεγονός ότι 

αναφέρεται ότι ο στρατιωτικός έκλαψε όταν έµαθε για το θάνατο της ασκήτριας δεν 

µπορεί να µείνει ασχολίαστο καθώς αποδεικνύει την εκτίµηση και το σεβασµό που 

είχαν προς το πρόσωπό της και δηλώνει ειλικρινή και αγνά συναισθήµατα.  

 Μέσα από τέτοιου είδους µαρτυρίες, που αναφέρονται στην ύπαρξη πλήθους 

ανθρώπων που ακολουθούσε µε συναισθήµατα συγκίνησης, λύπης και οδύνης τη 

νεκρική ποµπή της οσίας, δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει ότι η ίδια η ασκήτρια 

αποτελούσε αντικείµενο αγάπης και λατρείας και ότι φυσικά απολάµβανε κοινωνικής 

αποδοχής και εκτίµησης από τους απλούς χριστιανούς που ζούσαν στην ευρύτερη 

περιοχή. Προφανώς στην σκέψη όλων αυτών των ανθρώπων η Μακρίνα κατείχε µια 
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υψηλή θέση στην εκτίµηση τους. Όλα τα παραπάνω παραδείγµατα, τα συναισθήµατα 

και οι ψυχολογικές αντιδράσεις όλων αυτών των ανθρώπων για τον θάνατό της, 

αποτελούν αποδείξεις γι� αυτό το γεγονός.  

 Αρκετά αποκαλυπτικός για την εκτίµηση, τον θαυµασµό και την αποδοχή που 

είχε κερδίσει από ανθρώπους που βρίσκονταν στην κορυφή της κοινωνικής 

πυραµίδας της εποχής της  είναι ο Βίος της Μελάνης της Νεότερης. Οι προσωπικές 

σχέσεις που φαίνεται να είχε αναπτύξει τόσο µε µέλη του στενού αυτοκρατορικού 

κύκλου, όσο και µε άλλους πολιτικούς παράγοντες της εποχής της, υποδεικνύουν την 

αποδοχή που είχε αποκτήσει από τα πρόσωπα αυτά. Αρχικά αναφέρεται ένα 

περιστατικό ανάµεσα στην ίδια και στη βασίλισσα Σερίνα, η οποία επειδή είχε µάθει 

για τα µεγάλα κατορθώµατά της και τις αρετές της θέλησε να την γνωρίσει.166 

Πληροφοριακά αναφέρω ότι η Σερίνα167 υπήρξε κόρη του Θεοδοσίου Α΄ και σύζυγος 

του βάνδαλου Στιλίχωνα, που διατέλεσε στρατηγός κατά την εποχή του Θεοδοσίου 

του Α΄ και αργότερα αντιβασιλέας των δύο γιων του, του Ονώριου στο θρόνο της 

∆ύσης και Αρκαδίου στην Ανατολή.168 Το ίδιο το περιστατικό αυτό έχει ιδιαίτερη 

σηµασία, όµως ακόµα πιο αποκαλυπτική για το θέµα της αποδοχής της είναι η 

συνέχειά του: η Μελάνη όταν πρόκειται να επισκεφτεί τη βασίλισσα δεν αφήνει 

ακάλυπτο το κεφάλι της, σύµφωνα µε το τυπικό του παλατιού, αλλά το καλύπτει µε 

την µαντίλα που συνηθιζόταν να φορούν οι ασκήτριες169. Η βασίλισσα υποχωρεί µε 

µεγάλη ευχαρίστηση προκειµένου να µπορέσει να τη συναντήσει, την καλεί να 

καθίσει στον χρυσό της θρόνο, και όταν τη γνωρίζει, καλεί όλους τους ανθρώπους 

του παλατιού και εγκωµιάζει σε αυτούς τα χαρίσµατα της Μελάνης170. Όµως 

ιδιαίτερα στενές σχέσεις φαίνεται να έχει αναπτύξει και µε την αυτοκράτειρα 

Ευδοκία, σύζυγο του Θεοδοσίου του Β΄,  η οποία την υποδέχεται σαν να ήταν η 

πνευµατική της µητέρα και την παρακαλεί να την καθοδηγεί στο φιλανθρωπικό της 

έργο.171 Σε κάποιο άλλο σηµείο του Βίου αναφέρεται ότι οι δύο αυτές γυναίκες: 

«�ήσαν γαρ τη πνευµατική αγάπη σφόδρα συγκεκολληµέναι».172 Αλλά οι σχέσεις της 

µε τον αυτοκρατορικό κύκλο δεν σταµατούν στις δύο αυτές περιπτώσεις γυναικών.  
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Η Μελάνη πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη σε µια επίσηµη αποστολή, 

ταξιδεύοντας µε δηµόσια έξοδα, για να ασχοληθεί µε ένα σηµαντικό ζήτηµα για την 

αυτοκρατορία: θα συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν µετά το γάµο 

του αυτοκράτορα της ∆ύσης Βαλεντινιανού Γ΄ και της κόρης του αυτοκράτορα 

Θεοδοσίου, Ευδοξία.173 Στη συνέχεια κατήχησε και βάπτισε χριστιανό τον θείο της 

και έπαρχο Βουλοσιανό, ο οποίος της το ζήτησε, λόγω της εκτίµησης που έτρεφε για 

την ίδια και το έργο της, λίγο πριν πεθάνει.174 Ακόµη, επισκέπτεται και τον 

αυτοκράτορα Θεοδόσιο για να µεσολαβήσει στο να επιτρέψει στην σύζυγό του 

Ευδοκία να εκπληρώσει την επιθυµία της, να µεταβεί δηλαδή στους Αγίους Τόπους 

για προσκύνηµα, πράγµα που  - µετά την παρέµβαση της Μελάνης � επιτυγχάνεται.175 

Η ίδια η Ευδοξία στη συνέχεια αναλαµβάνει υπό την προστασία της τα µοναστικά 

ιδρύµατα των Αγίων Τόπων και της Ιερουσαλήµ, ώστε αυτά να φτάσουν στο απόγειο 

της ευηµερίας τους κατά τον 5ο µ.Χ. αι.176 Ενώ υπάρχει και µια µαρτυρία 

χρηµατοδότησής της από κάποιον άρχοντα για να ιδρύσει ένα µοναστήρι προς τιµή 

του νεκρού πια πρώην συζύγου της, όταν η ίδια δεν έχει άλλα χρήµατα.177 Επίσης, 

µια µαρτυρία του Παλλαδίου για τη Μελάνη τη Μεγάλη επιβεβαιώνει την κοινωνική 

της αποδοχή καθώς αναφέρει ότι η ασκήτρια αυτή είχε επιτύχει µεγάλο κατηχητικό 

έργο σε γυναίκες ρωµαίων συγκλητικών.178 

 Όπως και σε άλλα ζητήµατα που µας απασχόλησαν µέχρι τώρα, έτσι και στο 

θέµα της κοινωνικής αποδοχής οι πληροφορίες που διαθέτουµε για τις ασκήτριες που 

προέρχονταν από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα δεν είναι πολλές.  Αξίζει όµως να 

αναφερθούµε σε µια ιδιαίτερη περίπτωση, αυτή της παρθένας Πιαµούν, για την οποία 

είναι σαφές ότι αν και δεν προερχόταν από κάποια µεγάλη αριστοκρατική γενιά, είχε 

κερδίσει τον θαυµασµό και την εκτίµηση από τους ανθρώπους του κοινωνικού της 

περιβάλλοντος. Η Πιαµούν ζούσε και ασκήτευε µέσα στο σπίτι της µαζί µε τη µητέρα 

της σε ένα χωριό της Άνω Αιγύπτου. Αυτή φαίνεται να είχε κερδίσει τον σεβασµό και 

την εκτίµηση των συγχωριανών της επειδή, σύµφωνα µε τον Παλλάδιο179 οι 

προσευχές της έσωσαν το χωριό της από εχθρική επίθεση. Η ιδιαίτερα τιµητική θέση 

που κατείχε στην κοινότητά της αναγνωρίστηκε ακόµη και από τους εχθρούς του 
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χωριού της, καθώς οι ίδιοι λένε γι� αυτήν απευθυνόµενοι στους συγχωριανούς της: 

«EÙcarist»sate tù qeù ka� ta�j eÙca�j Piamoàn a� ka� sunepÒdisan 

¹m©ς»180. Όµως το γεγονός ότι πριν ακόµη γίνει η επίθεση οι πρεσβύτεροι του χωριού 

ζήτησαν τη βοήθειά της για να την αντιµετωπίσουν υποδηλώνει ότι η Πιαµούν δεν 

κέρδισε την κοινωνική αποδοχή µόνο µετά την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου 

θαύµατος, αλλά την είχε αποκτήσει και πιο πριν από τα µέλη της κοινωνίας µέσα 

στην οποία ζούσε και ασκήτευε181, και απλά τα όσα αναφέρονται µετά από το θαύµα 

έρχονται να επισφραγίσουν την κοινωνική της αποδοχή που ήδη προϋπήρχε. Ο 

Brown αναφέρει ότι πρόσωπα όπως η Πιαµούν αποτελούσαν συνηθισµένο φαινόµενο 

σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, και  η αγνότητά τους ήταν κάτι που 

ενδιέφερε πολύ τους γείτονές τους, καθώς αυτή µετέφερε το έλεος του Θεού σε όλη 

την περιοχή.182  

Από τα παραπάνω παραδείγµατα γίνεται σαφές ότι ορισµένες ασκήτριες, 

ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση ανήκαν, τύγχαναν αποδοχής και εκτίµησης από 

τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η κοινωνία του 4ου αι. φαίνεται να είναι ανεκτική και 

θετικά προσκείµενη απέναντι στο φαινόµενο του γυναικείου ασκητισµού, είτε 

απέναντι στις ασκήτριες που ζούσαν ανάµεσά τους µαζί µε τις οικογένειές τους, είτε 

γι� αυτές που είχαν επιλέξει µια µεγαλύτερη αποµόνωση, και ασκήτευαν σε 

αδελφότητες ή µοναστικές κοινότητες της υπαίθρου. Το κύρος τους είχε αυξηθεί στην 

κοινωνία και η θέση που κατείχαν ήταν τιµητική εξαιτίας της σεξουαλικής τους 

εγκράτειας.183 Οι άνδρες έβλεπαν στις γυναίκες αυτές � µε µελαγχολία � την 

αθωότητα που οι ίδιοι είχαν χάσει, καθώς οι ίδιοι ήταν εξαρτηµένοι από έναν ασεβή 

παγανιστικό πολιτισµό και από τον µεταξύ τους ανταγωνισµό για εξουσία.184 Κάτι 

τέτοιο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό µέσα από τον Βίο της Μακρίνας και από τον τρόπο 

µε τον οποίο ο Γρηγόριος µιλάει γι� αυτήν σε πολλά σηµεία. Οι γυναίκες πάλι, 

επισκέπτονταν τις ασκήτριες στα ιερά τους, για να βρουν µια εφήµερη ανάπαυλα από 

τις οικογένειές τους185 και την καθηµερινότητα. Κάποιες από αυτές ζητούσαν 

συµβουλές από τις ασκήτριες για να αντιµετωπίσουν τα οικογενειακά και προσωπικά 

τους προβλήµατα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της ∆ιονυσίας η οποία καταφεύγει 

στο ιερό της Αγίας Θέκλας για να υποστηριχθεί στη δύσκολη απόφασή της να 
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εγκαταλείψει την οικογένειά της: « τη δε ∆ιονυσία, ως φασίν αρξαµένη του 

αποτάττεσθαι και ανδρί και παισί και οίκω και πάσιν απλώς, και επ� αυτώ τούτω 

καταλαβούση τον νεών»186. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Brown, το γεγονός ότι οι 

µοναχοί συνέχιζαν να λένε στο ποίµνιό τους να αποφεύγει να συµβουλεύεται 

γυναίκες ως πνευµατικούς καθοδηγητές είναι ενδεικτικό του ότι όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι θα κατέφευγαν σε αυτές για να συµβουλευτούν, κάτι το οποίο, φυσικά, 

συντελεί στην άποψη ότι οι ασκήτριες τύγχαναν µεγάλης κοινωνικής αποδοχής.187 

 Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην 

κοινωνική αποδοχή των ασκητριών, είτε αυτές προέρχονταν από µεσαία και 

κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, είτε ήταν αριστοκρατικές γυναίκες, ήταν η 

αναµφισβήτητη αγνότητά τους και η σεξουαλική τους εγκράτεια, χαρακτηριστικά τα 

οποία τις έκαναν συχνά αντικείµενο θαυµασµού από τους περισσότερους κοσµικούς 

χριστιανούς που δεν µπορούσαν να ακολουθήσουν τις συγκεκριµένες επιταγές της 

θρησκείας περί παρθενίας και εγκράτειας.188  Θεωρούσαν ότι αυτή η αγνότητά τους 

να τις έφερνε κοντά στο Θεό, πιο κοντά απ� ότι ήταν οι ίδιοι σε αυτόν, και ότι ο Θεός, 

µε τη µεσολάβηση αυτών των αγίων γυναικών θα µπορούσε να δείξει το έλεός του 

και στους ίδιους. Γι� αυτό τις σέβονταν, τις τιµούσαν και επεδίωκαν ίσως να έχουν 

κάποια σχέση µαζί τους. Ο Brown για να τονίσει ακριβώς αυτό χρησιµοποιεί ένα 

χωρίο από τους Κανόνες του Αθανασίου όπου αναφέρεται ότι σε κάθε χριστιανικό 

σπίτι θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει µια παρθένα, καθώς η σωτηρία ολόκληρου του 

σπιτιού ήταν αυτή: αν η οργή έπεφτε σε ολόκληρη την πόλη δεν θα έπεφτε στο σπίτι 

που θα βρισκόταν η παρθένα.189 Οι ιστορίες για τις ακραίες ασκητικές πρακτικές που 

ακολουθούσαν µε σκοπό την πλήρη αφοσίωσή τους � σωµατική και πνευµατική � 

στο Θεό ήταν άλλη µια αιτία που προκαλούσε τον θαυµασµό και την εκτίµηση προς 

τα πρόσωπά τους.  

Η απροσιτότητά τους και το πέπλο µυστηρίου που κάλυπτε τον τρόπο ζωής 

τους, καθώς είτε ζούσαν αποµονωµένες σε κάποιο µοναστήρι µακριά από τις πόλεις, 

είτε και όσες ασκήτευαν µέσα στην πόλη έβγαιναν από τα σπίτια τους µόνο για να 

παρακολουθήσουν λειτουργίες στην εκκλησία ή σε άλλες θρησκευτικές τελετές, 
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µπορεί να αποτελούσε έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην αποδοχή τους: 

η πλειονότητα των πιστών, που δεν θα διέθετε κάποια ιδιαίτερη µόρφωση ή 

καλλιέργεια, θα προσέδιδε σε αυτές κάποιες υπερφυσικές δυνατότητες που θα τις 

έκαναν αντικείµενα θαυµασµού και σεβασµού. Βέβαια το φιλανθρωπικό τους έργο 

ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που τις βοήθησαν να αποκτήσουν φήµη και 

αποδοχή από τους κοσµικούς και ιδιαίτερα σε εκείνα τα κοινωνικά στρώµατα τα 

οποία τυπικά και ουσιαστικά συντηρούνταν από τα επιδόµατά και τις άλλες µορφές 

που είχε λάβει η φιλανθρωπική δράση των αριστοκρατικών γυναικών. Αλλά 

αναλυτικά για το φιλανθρωπικό τους έργο θα µιλήσουµε στη συνέχεια.  

 

 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Το δεύτερο επίπεδο των πληροφοριών που αντλούµε από το κείµενο του Βίου 

της Μακρίνας σχετικά µε το ζήτηµα της αποδοχής της, αφορά τον ανώτατο κλήρο και 

τους απλούς κληρικούς. 

Στην νεκρώσιµη ποµπή, στην ακολουθία καθώς και σε ολόκληρη τη διάρκεια 

του µυστηρίου της ταφής, φαίνεται να πρωτοστατούσε ο προϊστάµενος επίσκοπος της 

περιοχής, ο Αράξιος, ο οποίος είχε έρθει µε όλο τον ιερό του κλήρο.190 Αυτός ήταν 

που είχε την πρωτοβουλία σε όλα τα θέµατα, τα σχετικά µε την ταφή, και καλούσε 

όλους όσους ήταν εκεί και µετείχαν στην ιεροσύνη να µεταφέρουν το ιερό σκήνωµα 

της Μακρίνας. Την κλίνη επάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί το νεκρό σώµα της 

Μακρίνας µε σκοπό να µεταφερθεί στον τόπο της ταφής της, σήκωναν από τη µια 

πλευρά ο Γρηγόριος Νύσσης, ως αδελφός της, και από την άλλη ο ίδιος ο Αράξιος µε 

τη βοήθεια άλλων δύο τιµηµένων κληρικών όπως αναφέρεται στο κείµενο.191 Σε όλη 

τη διάρκεια της νεκρώσιµης ποµπής, το σκήνωµα της Μακρίνας ακολουθούν, πέρα 

από το πλήθος των απλών ανθρώπων, και ένα µεγάλο πλήθος διακόνων και υπηρετών 

που κρατούσαν όλοι στα χέρια τους λαµπάδες  και έκαναν να µοιάζει η πορεία σαν 

µια «µυστική ποµπή».192 Αλλά και όταν έφτασαν πια στο νεκροταφείο και έχει έρθει 

η ώρα να τοποθετήσουν την νεκρή Μακρίνα µέσα στον οικογενειακό τάφο, αυτοί που 
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σηκώνουν το σώµα της από την κλίνη και το τοποθετούν δίπλα σε αυτό της µητέρας 

της είναι και πάλι ο Γρηγόριος και µαζί του ο επίσκοπος Αράξιος.193 

Η παρουσία και η συµµετοχή των εκπροσώπων της επίσηµης εκκλησίας στην 

τελετουργία της ταφής, της δίνει ένα ιδιαίτερο βάρος και µια επισηµότητα και θυµίζει 

αντίστοιχες τελετές που γίνονται προς τιµήν εκκλησιαστικών ηγετών, Πατέρων και 

προσώπων που ανήκουν γενικά στον ανώτατο κλήρο.  

Βέβαια θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι η Μακρίνα δεν ήταν µια τυχαία 

ασκήτρια: τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της είχαν µια µακρά χριστιανική 

παράδοση πίσω τους, είχαν διαθέσει µεγάλο µέρος της περιουσίας τους σε 

φιλανθρωπίες, τρία από τα αδέλφια της είχαν διακριθεί στα ανώτατα εκκλησιαστικά 

αξιώµατα και το σηµαντικότερο, ο ίδιος ο Γρηγόριος Νύσσης που είχε αναλάβει 

προσωπικά την οργάνωση της τέλεσης της ταφής της αδελφής του, ήταν εκείνη την 

περίοδο ήδη διακεκριµένος επίσκοπος και συγκαταλέγονταν ανάµεσα στους 

Μεγάλους Πατέρες της χριστιανικής διανόησης. ∆εν θα µπορούσε λοιπόν να λείπει 

από την κηδεία της αδελφής ενός τέτοιου ανθρώπου ο ανώτατος κλήρος της περιοχής. 

Άρα, η συµµετοχή τόσο του Αράξιου, όσο και του υπόλοιπου κλήρου στην ταφή της 

Μακρίνας, δεν θα πρέπει να µας προξενεί έκπληξη.194 

Ενδιαφέρον θα ήταν για να ολοκληρωθεί η εικόνα της αποδοχής της 

Μακρίνας από τον κόσµο της Εκκλησίας, να σταθούµε στις αντιδράσεις των 

συντροφισσών της στο άκουσµα της είδησης του θανάτου της και στον τρόπο 

συµπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ταφής της. Έτσι, θα έχουµε 

την ευκαιρία να  διερευνήσουµε και να κατανοήσουµε τις σχέσεις που είχε αναπτύξει 

η ηγουµένη µε τις υπόλοιπες συνασκήτριές της και να οδηγηθούµε έτσι σε κάποια 

γενικότερα συµπεράσµατα. Από τη στιγµή που έγινε γνωστός ο θάνατος της  και 

µέχρι την ταφή της Μακρίνας οι παρθένες θρηνούσαν γοερά συνεχώς195 και ξεσπούν 

µε τα παρακάτω λόγια:  

«'Esb�sqh, l�gousai, tîn Ñfqalmîn ¹mîn Ð lÚcnoj· ¢p»rqh tÕ fîj tÁj tîn 
yucîn Ðdhg�aj· dielÚqh tÁj zwÁj ¹mîn ¹ ¢sf£leia· ½rqh ¹ sfrag�j tÁj 
¢fqars�aj· diesp£sqh Ð sÚndesmoj tÁj ÐmofrosÚnhj, sunetr�bh tÕ st»rigma 
tîn ¢tonoÚntwn, ¢fVr�qh ¹ qerape�a tîn ¢sqenoÚntwn. 'Ep�  soà ¹m�n ka� ¹ 
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nÝx ¢nt� ¹m�raj Ãn kaqar´ zwÍ fwtizom�nh· nàn d� ka� ¹ ¹m�ra prÕj zÒfon 
metastraf»setai».196  
 

Έχει ιδιαίτερη σηµασία το ότι ο Νύσσης αναφέρει επί λέξει το µοιρολόγι των 

παρθένων γιατί θέλει να τονίσει πόσο στενός ήταν ο δεσµός µεταξύ της αδελφής του 

και των ασκητριών, και ότι αυτές έτρεφαν αληθινά αισθήµατα αγάπης  και στοργής 

γι� αυτήν. Ερµηνεύοντας τον θρήνο τους ο Γρηγόριος λέει ότι δεν θρηνούσαν επειδή 

θα στερούνταν κάποια συνήθεια ή κηδεµονία σωµατική, αλλά επειδή πίστευαν ότι µε 

το θάνατο της Μακρίνας είχαν αποκοπεί από την ελπίδα της σωτηρίας της ψυχής 

τους.197 Η Μακρίνα δηλαδή υπήρξε γι� αυτές όχι απλά ένας άνθρωπος που τις στήριζε 

και τις προστάτευε, αλλά υπήρξε ένας πραγµατικός πνευµατικός καθοδηγητής198: 

θεωρούσαν ότι µέσα από τη δική της ιερότητα, αγνότητα και σοφία θα µπορούσαν να 

σώσουν και τις δικές τους ψυχές. Μια τέτοια αντίδραση δεν πρέπει να µας φαίνεται 

παράδοξη, καθώς θα ήταν απόλυτα φυσικό να νιώθουν έτσι για τη γυναίκα εκείνη 

που τους συµπαραστάθηκε σε δύσκολες στιγµές της ζωής τους και τις καθοδηγούσε 

στο δρόµο του Θεού µε τη διδασκαλία της και µε τον τρόπο ζωής της. Ο Brown 

θεωρεί γενικότερα ότι ήταν φυσιολογικό για τις νεότερες µοναχές να έχουν στενές 

σχέσεις µε τις µεγαλύτερες και να τις θεωρούν πνευµατικούς τους καθοδηγητές.199 Ας 

µην ξεχνάµε ότι κάποιες από αυτές την αποκαλούσαν «µητέρα » και «τροφό» γιατί: 

«��n tù tÁj sitode�aj kairù kat¦ t¦j ÐdoÝj �rrimm�naj ¢nelom�nh 

�tiqhn»satÒ te ka� ¢neqr�yato ka� prÕj tÕn kaqarÒn te ka� ¥fqoron b�on 

�ceiragèghsen»200. Άλλες πάλι, κυρίως χήρες, όπως η Ουετιανή, βρέθηκαν κοντά 

στη Μακρίνα για να προφυλαχθούν από την πίεση της οικογένειάς τους να 

ξαναπαντρευτούν201. 

Η Μελάνη η Μεγάλη ήταν µια άλλη ασκήτρια η οποία θα πρέπει να τύγχανε 

ευρείας αποδοχής από την θρησκευτική ηγεσία γενικότερα. Την βλέπουµε να 

βρίσκεται για ένα διάστηµα στο όρος της Νιτρίας, όπου: «to�j patr£si 

peritugc£nousa to�j per� Pambë ka� 'Ars�sion ka� Sarap�wna tÕn m�gan ka� 

PafnoÚtion tÕn Skhtièthn ka� Is�dwron tÕn Ðmologht¾n �p�skopon 

ErmoupÒlewj ka� DiÒskoron»202. Η Μελάνη συναναστρέφεται µε τους πιο 
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γνωστούς ασκητές  της εποχής και ζει µαζί τους περίπου µισό χρόνο, περιφερόµενη 

στην έρηµο και µελετώντας όλους τους αγίους.203  

Όταν ο ασκητής Ευάγριος Ποντικός, αρρώστησε βαριά και οι γιατροί δεν 

µπορούσαν να αντιµετωπίσουν την ασθένειά του, τότε, σαν έσχατη λύση, προσφεύγει 

στην Μελάνη και ζητάει τη βοήθειά της για να αποθεραπευτεί.204 Αυτή µε την 

πνευµατική της ενόραση διέγνωσε την µακροχρόνια ασθένεια που τον βασάνιζε και 

τον θεράπευσε.205 Το γεγονός και µόνο ότι η Μελάνη είναι αυτή στην οποία 

απευθύνθηκε ο Ευάγριος για το τόσο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει, 

υποδηλώνει την φήµη που προφανώς θα είχε αποκτήσει η γυναίκα αυτή στους 

ασκητικούς κύκλους. 

Η ίδια, µαζί µε τον Ρουφίνο φαίνεται να έχει αναπτύξει σηµαντική 

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της παραµονής της στο µοναστήρι της στα 

Ιεροσόλυµα. Το κείµενο µαρτυρεί ότι από το µοναστήρι τους περνούσαν επίσκοποι, 

µοναχοί και παρθένες «eÙcÁj �neken»206, δηλαδή ζητούσαν να ευλογηθούν, ανάµεσα 

στους άλλους, από αυτή � και το Ρουφίνο βέβαια � άνθρωποι που ανήκαν στον 

ανώτατο κλήρο. ∆εν περιορίστηκαν όµως µόνο σε αυτό: «�¼nwsan d� tÕ sc�sma 

tÕ kat¦ Paul�non æj ¢ndrîn tetrakos�wn monazÒntwn, ka� p£nta a�retikÕn 

pneumatom£con sumpe�santej e�s»gagon e�j t¾n �kklhs�an�».207 Το σηµείο 

αυτό αποτελεί την µεγαλύτερη επιβεβαίωση για το γεγονός ότι η Μελάνη είχε 

κερδίσει την αποδοχή από έναν ευρύτερο θρησκευτικό � πνευµατικό κύκλο της 

εποχής της, και  φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να το αγνοήσει η επίσηµη 

Εκκλησία. Αλλά και ο ίδιος ο Παλλάδιος αναφέρεται σε αυτή µε χαρακτηρισµούς 

που υποδηλώνουν τον σεβασµό που έτρεφε για την ασκήτρια. Την αποκαλεί ως «¹ 

¥nqrwpoj toà qeoà»,208 «τρισµακαρία»,209 και «qaumas�a ka� ¡g�a »210. 

Αλλά και όταν αργότερα κάποιοι από τους πατέρες, τους ασκητές και τους 

επισκόπους εξορίζονται στην Παλαιστίνη, µε αφορµή τις ταραχές που εκδηλώνονται 

στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας µετά το θάνατο του Αθανασίου (το 373 µ.Χ.)211 
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αυτή τους ακολουθεί και τους υπηρετεί µε µεγάλο ζήλο,212 θυµίζοντας την Αγία 

Θέκλα, η οποία ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο στην εξορία για να τον 

υπηρετήσει. Το γεγονός αυτό έχει διπλή σηµασία: από τη µία πλευρά αποδεικνύει ότι 

η Μελάνη είχε κερδίσει την αποδοχή, την εµπιστοσύνη και τον σεβασµό κάποιων από 

τους µεγαλύτερους πατέρες της περιόδου, καθώς την παρατηρούµε να ζει µαζί τους, 

όχι απλά και µόνο για να τους υπηρετεί, αλλά σύµφωνα µε το κείµενο, να τους 

συναναστρέφεται. Από την άλλη πλευρά όµως, η επιλογή της Μελάνης να 

ακολουθήσει αυτούς τους ασκητές στην εξορία µπορεί να σηµαίνει και µια πιθανή 

συµµετοχή από την πλευρά της στις θρησκευτικές έριδες της εποχής της, µια δράση 

που θα ήταν αδιανόητη για την Μακρίνα η οποία ζούσε προφυλαγµένη µέσα στο 

µοναστήρι της. Παρατηρούµε λοιπόν µια δηµόσια δράση από την Μελάνη που δεν 

την έχουµε συναντήσει στην περίπτωση της Μακρίνας. Ο Brown υποστηρίζει ότι 

αυτό που της παρείχε αναµφισβήτητη εξουσία ώστε να δρα σαν άνδρας ήταν το 

ρωµαϊκό της υπόβαθρο.213 Η Μελάνη λοιπόν έφτασε στο σηµείο να συγκρουστεί µε 

τους συγχρόνους της και µάλιστα ενδεικτική του βαθµού αυτής της σύγκρουσης είναι 

η µεγάλη εχθρότητα µε την οποία αντιµετώπιζε τη µνήµη της ο Ιερώνυµος.214 

Την ίδια πορεία είχε και η εγγονή της η Μελάνη η Νεότερη η οποία φαίνεται 

να απολάµβανε ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Την παρακολουθούµε να 

συναναστρέφεται µε άγιους άνδρες και επίσηµους επισκόπους215 µε τους οποίους 

φαίνεται να είχε αναπτύξει προσωπικές σχέσεις. Ενδιαφέρουσα είναι η µαρτυρία από 

τον ίδιο τον Βίο της: 
«�και αξιούνται αγίων ανδρών ουκ ολίγων. Εν οις συνέτυχον τω ηγουµένω των 
Ταβεννησιωτών και τω αγιωτάτω αββά Βίκτορι και τοις θεοφιλεστάτοις πατράσιν και 
ηγουµένοις τοις λεγοµένοις Ζευγήταις και ετέρω τινί αγίω πρεσβυτέρω αββά Ηλία 
ονόµατι και ετέροις πολλοίς, ων τα ονόµατα διά το πλήθος ουκ αναγκαίον ειπείν. 
Εσπούδαζεν γαρ η µακαρία την παρ' εκάστου των αγίων ωφελείαν τε και ευλογίαν 
αυτοπροσώπως καρπούσθαι και της αρετής αυτών µεταλαµβάνειν..(στη Νιτρία) και εις 
τα λεγόµενα Κελλία, ένθα την µακαρίαν ως άνδρα δέχονται οι των εκείσε αγιώτατοι 
πατέρες. Και γαρ αληθώς παρεληλύθει το γυναικείον µέτρον, και φρόνηµα ανδρείον 
µάλλον δε ουράνιον εκέκτητο».216 
 

Οι Πατέρες της ερήµου την δέχονται στα µοναστήρια τους, σαν να είναι ένας από 

αυτούς, και συζητάνε µαζί της σαν ίσο προς ίσο. Οι σχετικές αναφορές στον Βίο της 

που µαρτυρούν τη συναναστροφή της µε διάσηµους ασκητές και ερηµίτες είναι πάρα 
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πολλές, και δεν έχει νόηµα να αναφερθούν αναλυτικά στο σηµείο αυτό. Αντίθετα, για 

να ρίξουµε περισσότερο φως πάνω στο θέµα της κοινωνικής αποδοχής της Μελάνης, 

είναι σκόπιµο να αναφερθεί το προσηλυτιστικό και κατηχητικό έργο που ανέπτυξε. 

Σύµφωνα µε το Βίο της, πολλοί αιρετικοί � µέλη της Συγκλήτου και άλλοι διαπρεπείς 

κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης � που είχαν επηρεαστεί από τη διδασκαλία του 

Νεστορίου, επέστρεψαν στην ορθοδοξία, ύστερα από συζήτηση µαζί της για τα 

θεολογικά και δογµατικά θέµατα.217 Η ίδια, όµως, φαίνεται να  επιστράτευε πέρα από 

την χριστιανική διδασκαλία και τη θεολογική συζήτηση και άλλους τρόπους για να 

πείσει κάποιους αιρετικούς να επιστρέψουν στην ορθόδοξη πίστη: «αύτη δε...πόσους 

Σαµαρείτας και Έλληνας και αιρετικούς χρήµασιν τε και παραινέσεσιν πείθουσα τω 

Θεώ προσήνεγκεν...».218 Ασφαλώς η προσωπικότητά της και τα πνευµατικά της 

χαρίσµατα θα µπορούσαν να συντελέσουν στην κοινωνική αποδοχή της, όµως το 

στοιχείο που παρατίθεται εδώ υποδηλώνει ότι ίσως αυτές οι ικανότητες δεν θα ήταν 

αρκετές για να πείσουν αν δεν συνοδεύονταν και από οικονοµική υποστήριξη. Στο 

θέµα όµως αυτό θα επιστρέψουµε παρακάτω.  

   Μια ακόµη απόδειξη για την αποδοχή της ασκήτριας από το κοινωνικό της 

περιβάλλον είναι η εκδήλωση των συναισθηµάτων αγάπης, εκτίµησης και σεβασµού 

προς το πρόσωπό της, από τον ευρύτερο χριστιανικό και εκκλησιαστικό κύκλο. Σε 

ένα ταξίδι της προς την Κωνσταντινούπολη περιγράφεται το εξής περιστατικό: «�οι 

κατά πάσαν πόλιν και χώραν άγιοι, λέγω δη επίσκοποι τε και κληρικοί, δόξαν αυτή και 

τιµή παρείχον ανεκδιήγητον. Οι τε θεοφιλέστατοι µοναχοί και παρθέναι σεµναί, 

ορώντες ην πολλού χρόνου ήκουον ταις αρεταίς διαλάµπουσαν, µετά πολλών αυτής 

απεσπώντο δακρύων».219 Η παραπάνω αναφορά µαρτυρεί ότι η Μελάνη είχε 

αποκτήσει ευρεία φήµη για το ασκητικό της έργο και η αποδοχή που απολάµβανε 

αποδεικνύεται από τα αγνά αισθήµατα που έτρεφαν οι άνθρωποι αυτοί για την ίδια, 

καθώς την αποχωρίζονταν µε δάκρυα. 

Και στην περίπτωση της Μελάνης, όπως και σε αυτή της Μακρίνας, πάνω από 

το νεκρικό της κρεβάτι συγκεντρώνονται ο επίσκοπος µαζί µε όλο τον επίσηµο 

κλήρο,220 οι µοναχοί από το µοναστήρι της και από τα υπόλοιπα µοναστήρια της 
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περιοχής, άνθρωποι απλοί από την πόλη,221 άλλοι αναχωρητές και άγιοι άνδρες της 

ευρύτερης περιοχής.222 

 

Ανάλογο παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της Ολυµπιάδας, η δράση της 

οποίας φαίνεται να έτυχε µεγάλης εκτίµησης από την Εκκλησία αλλά και από τους 

πιστούς. Η Ολυµπιάδα έχει γίνει γνωστή σε µας µέσα από τον Βίο της, τον οποίο 

έγραψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, µε τον οποίο η ίδια η ασκήτρια έχει αναπτύξει 

στενή προσωπική σχέση και φιλία. Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο χωρίο: «�όθεν καθ' 

εκάστην στηριζόµεναι εκ των θεοπνεύστων αυτού διδαγµάτων και τον θείον έρωτα εν 

αυταίς ανάπτουσαι τη πολλή και εκκεχυµένη προς αυτόν θεϊκή αγάπη, η οσία και 

µακαρία Ολυµπιάς».223 Η συναναστροφή τους είναι σχεδόν καθηµερινή224: αυτός την 

καθοδηγεί πνευµατικά225 και αυτή τον υπηρετεί και τον στηρίζει οικονοµικά τόσο 

κατά την περίοδο που υπήρξε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, όσο και κατά την 

µετέπειτα εξορία του.226 Η ίδια φτάνει στο σηµείο να «σεµνολογήσασα πρεσβυτέρους 

και τιµήσασα επισκόπους»,227 πράγµα που σηµαίνει ότι αφού κληρικοί που ανήκαν σε 

τάξεις όπως αυτές των επισκόπων και των πρεσβυτέρων,  επιζητούν τον έπαινο και 

την τιµή από αυτή, θα πρέπει να την θεωρούσαν ανώτερή τους. Στον Βίο της 

αναφέρονται ακόµη οι σχέσεις που είχε αναπτύξει, µε τον επόµενο µετά τον 

Χρυσόστοµο, αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νεκτάριο, ο οποίος την 

συµβουλευόταν σε εκκλησιαστικά θέµατα, καθώς επίσης και µε άλλους 

διακεκριµένους επισκόπους και πατέρες της Εκκλησίας ενώ ήταν αυτή που έκλεισε 

τα µάτια του Όπτιµου όταν πέθανε. Γενικά συναναστρέφονταν µε όλους τους 

ιεράρχες που επισκέπτονταν την Κωνσταντινούπολη.228 Η αποδοχή της από τους 

πιστούς επιβεβαιώνεται λίγο παρακάτω, καθώς «ης τον βίον εν οµολογηταίς κρίνουσιν 

οι Κωνσταντινουπόλει οικούντες».229 
 

Η Εκκλησία δεν µπορούσε να µην λάβει υπόψη της τον τεράστιο πλούτο που 

διέθεταν κάποιες από αυτές τις ασκήτριες γιατί της ήταν χρήσιµος. Από τον πλούτο 
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αυτών των γυναικών µπορούσε να επωφεληθεί µε πολλούς τρόπους τόσο για την 

συνέχιση του προσηλυτιστικού της έργου και την ίδρυση εκκλησιών και µοναστικών 

ιδρυµάτων, όσο και για πιο πρακτικούς λόγους, όπως οι διανοµές χρηµάτων και 

τροφών σε απόρους230 ή η δηµιουργία ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως τα 

πτωχοκοµεία, νοσοκοµεία, ορφανοτροφεία. Οι δωρεές τους µετασχηµάτιζαν τις 

εκκλησίες, ειδικά των αστικών κέντρων, σε δυνατές οικονοµικές επιχειρήσεις.231 Η 

Μελάνη η Μεγάλη, για παράδειγµα, στήριξε οικονοµικά τα µοναστικά ιδρύµατα της 

περιοχής της Αλεξάνδρειας, που βρίσκονταν τότε στα πρώτα βήµατα της ανάπτυξής 

τους,  αλλά και µπορούµε να πούµε ότι αυτή, και άλλοι βέβαια πλούσιοι χριστιανοί, 

συνέβαλαν και στην ίδια την επιβίωσή τους καθώς λειτουργούσαν κάτω από την 

πίεση µιας εχθρικής αρειανικής εξουσίας.232 Οι τεράστιες περιουσίες τους 

αποτελούσαν έναν σηµαντικό οικονοµικό πόρο για την Εκκλησία.  

Οι απόψεις των µελετητών σχετικά µε το κλίµα της αποδοχής των γυναικών 

αυτών από την Εκκλησία δεν συµπίπτουν. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έγιναν δεκτές µε 

ενθουσιασµό λόγω των τεράστιων περιουσιών που ήταν έτοιµες να διαθέσουν,233 

άλλοι ότι οι οικονοµικοί πόροι που προσέφεραν  ήταν κάτι το οποίο κανένας 

επίσκοπος δεν θα µπορούσε να αγνοήσει αλλά που πρέπει να απασχόλησε τον 

επίσηµο κλήρο καθώς συζητιόταν σε πολλές δογµατικές αντιπαραθέσεις.234 Πάντως 

είναι σίγουρο ότι ο τρόπος µε τον οποίο θα διέθεταν τον πλούτο τους δεν θα 

µπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους θρησκευτικούς αξιωµατούχους.235 

Οι επίσκοποι µάλιστα ήταν φυσικό να επιδιώκουν τη δηµιουργία µιας πιο 

προσωπικής σχέσεις µε τις πλούσιες ασκήτριες.  Έτσι, είναι συχνό το φαινόµενο της 

πνευµατικής καθοδήγησης των ασκητριών από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Σε αυτό 

συνέβαλαν και οι ανεπίσηµες δοµές των ασκητικών κοινοτήτων που άφηναν τις 

ασκήτριες ελεύθερες να ζητήσουν προστασία και καθοδήγηση από άνδρες µε µεγάλη 

γνώση.236 Ο ρόλος του πνευµατικού καθοδηγητή των πλούσιων ασκητριών συνέβαλε 

στην απόκτηση δηµόσιας φήµης καθώς θεωρούνταν ένα είδος φιλανθρωπικής 
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για να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες αποτελούσαν εντυπωσιακά φαινόµενα για τους 
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δραστηριότητας.237 Όλες οι διάσηµες ασκήτριες φαίνεται να είχαν δίπλα τους κάποιον 

άνδρα µε αυτό το ρόλο. Για τη Μακρίνα τον ρόλο αυτό έπαιζαν τα τρία της αδέλφια, 

για την Μελάνη την Μεγάλη ο Ρουφίνος και ο Ευάγριος Ποντικός, για την Νεότερη ο 

σύζυγός της Πινιανός και άλλοι σηµαντικοί επίσκοποι των Αγίων Τόπων, για την 

Ολυµπιάδα οι Πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης Χρυσόστοµος και Νεκτάριος και 

άλλοι µεγάλοι Πατέρες της εποχής της, για την Παύλα και την κόρη της Ευστόχιον, ο 

Ιερώνυµος. Το γεγονός αυτό δεν µπορεί να παραµείνει ασχολίαστο: οι ιεράρχες 

µπορεί να αναγνώριζαν το χριστιανικό τους έργο και τις ασκητικές τους ικανότητες, 

όµως κρατούν για τον εαυτό τους το προνόµιο της πνευµατικής καθοδήγησης.  

Κάποιες φορές µάλιστα, και όταν δεν υπήρχαν συγγενικοί δεσµοί µεταξύ 

τους, οι σχέσεις που αναπτύσσονταν µέσω της πνευµατικής καθοδήγησης οδηγούσαν 

και στη δηµιουργία ισχυρών δεσµών φιλίας,  όπως αυτή που αναπτύχθηκε ανάµεσα 

στον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο και στην Ολυµπιάδα, όπως φαίνεται µέσα από τις 

επιστολές του προς αυτήν. 

Επιπλέον οι γυναίκες αυτές συνήθως φαίνεται να εµπιστεύονται την 

οικονοµική διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων στην Εκκλησία και στους 

εκπροσώπους της: η Μακρίνα εµπιστεύεται τη διαχείριση της τεράστιας πατρικής της 

περιουσίας σε κάποιον τοπικό ιερέα,238 η Μελάνη η Μεγάλη φαίνεται να έχει ορίσει 

«επιτρόπους» της περιουσίας της,239 η Μελάνη η Νεότερη αρχικά εµπιστεύεται τον 

πλούτο της σε κάποιον  µοναχό µε το όνοµα Παύλος240 ενώ αργότερα φαίνεται να 

συµβουλεύεται από τον Αυγουστίνο για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να ασκεί 

το φιλανθρωπικό της έργο, η Ολυµπιάδα χαρίζει την ακίνητή της περιουσία στην 

Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, αναθέτοντας τη διαχείρισή της στον 

Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Χρυσόστοµο, ενώ ακόµη και η Πελαγία, η οποία δεν ανήκει 

στην αριστοκρατία της εποχής, αλλά διαθέτει όµως και αυτή µεγάλη περιουσία, 

εµπιστεύεται την διαχείρισή της στον πνευµατικό της πατέρα Νόννο. Θα πρέπει να 

είχε µεγάλη σηµασία για κάποιον επίσκοπο, να µπορεί να διαχειρίζεται τεράστιες 

περιουσίες όπως αυτή της Μακρίνας ή της Μελάνης και της Ολυµπιάδας. Ο 

συγκεκριµένος επίσκοπος θα έπρεπε να είχε κερδίσει την απόλυτη εµπιστοσύνη από 

τις γυναίκες αυτές για να του αναθέσουν ένα τόσο σοβαρό καθήκον.  
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Συχνές είναι οι περιπτώσεις που οι επίσκοποι επιδίωκαν να αναπτύξουν 

σχέσεις µε γυναίκες όπως την Ολυµπιάδα, µε σκοπό να αποκοµίσουν κάποια 

προσωπικά οφέλη οι ίδιοι: από τη µία πλευρά αυτές θα µπορούσαν να τους 

βοηθήσουν οικονοµικά µε χρηµατοδοτήσεις και δωρεές προς τους ίδιους και τις 

επισκοπές τους, και από την άλλη οι γνωριµίες τους και οι συγγενικοί τους δεσµοί µε 

υψηλόβαθµα στελέχη του κράτους, αλλά και του ίδιου του αυτοκρατορικού κύκλου 

θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµοι για την «επαγγελµατική» τους άνοδο στην ιεραρχία του 

κλήρου. Είναι πολλές οι περιπτώσεις επισκόπων που πλησιάσαν την Ολυµπιάδα για 

να αποκτήσουν την εύνοιά της και φυσικά τις δωρεές της.241 Αυτές οι γυναίκες 

αποτελούσαν µια εγγύηση ότι οι επίσκοποι της πρωτεύουσας � στην περίπτωση της 

Ολυµπιάδας � θα απολάµβαναν πόρους για την ανακούφιση των φτωχών και στην 

περίπτωση της Μελάνης της Μεγάλης, ότι θα χρηµατοδοτούνταν  οι προσπάθειες 

αυτών που δρούσαν στους Αγίους Τόπους.242 Η Ε. Clark243 έχοντας παρατηρήσει ότι 

η κοινωνική και οικονοµική θέση των οικογενειών των Πατέρων που είχαν αναπτύξει 

σχέσεις µε τις αριστοκρατικής καταγωγής ασκήτριες ήταν χαµηλότερη από αυτή των 

συγκεκριµένων γυναικών, έχει υποστηρίξει ότι αυτό µπορεί να σχετίζεται µε την 

προσπάθειά τους να ασκούν κατά κάποιο τρόπο εξουσία πάνω σε αυτές καθώς αυτοί 

είχαν αποκτήσει τώρα θέσεις εξουσίας λόγω της αρετής τους και των πνευµατικών 

και «πολιτικών» τους κατορθωµάτων. ∆εν νοµίζω ότι θα ήταν σωστό να αποδοθεί η 

τάση τους να ασκούν εξουσία πάνω σε πλούσιες ασκήτριες σε έναν πιθανό 

µισογυνισµό τους ή στο γεγονός ότι η δική τους κοινωνική θέση ήταν χαµηλότερη 

από αυτών. Στην περίπτωση της Ολυµπιάδας υποστηρίζεται ότι της αποδόθηκε ο 

τίτλος της διακόνισσας της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, και µάλιστα τριάντα 

χρόνια πριν από τη νόµιµη ηλικία των εξήντα, για να ελέγχεται ο τρόπος µε τον οποίο 

θα διαχειριζόταν την περιουσία της, καθώς ο τίτλος αυτός την υποχρέωνε να 

χρησιµοποιεί τον πλούτο της για να στηρίξει την Εκκλησία της πρωτεύουσας.244 

Επιπλέον δεν µπορεί να ήταν σύµπτωση ότι χειροτονήθηκε αµέσως µετά τις 

τεράστιες δωρεές της στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, κάτι που φαίνεται να 

ενόχλησε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, αφού την ίδια χρονιά εξέδωσε διάταγµα που 

απαγόρευε στις διακόνισσες να ορίζουν ως κληρονόµο τους την Εκκλησία, τα µέλη 
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του κλήρου ή τους απόρους.245 Θεωρώ ότι ο τίτλος της διακόνισσας δηµιουργήθηκε 

από την Εκκλησία γιατί θα µπορούσε µε τον τρόπο αυτό να ελέγχει τις περιουσίες 

που διέθεταν οι πλούσιες ασκήτριες ή παρθένες και να κερδίσει την υποστήριξη τους, 

αφού ο τίτλος θεωρούνταν τιµητικός και είχε τη µορφή της αναγνώρισης του 

φιλανθρωπικού έργου που αυτές είχαν προσφέρει. Από την άλλη πλευρά όµως, το 

ίδιο το αξίωµα της διακόνισσας, επέτρεπε στις γυναίκες αυτές να έχουν ένα βαθµό 

δηµόσιας επιρροής, χωρίς όµως να τους παραχωρούνται προνόµια που θα µπορούσαν 

να απειλήσουν αυτά του κλήρου, καθώς ήταν ένα λειτούργηµα µε ηµί � δηµόσιο και 

ηµί � κληρικό χαρακτήρα.246 

 

Τι ισχύει όµως για τις ασκήτριες που προέρχονταν από κατώτερα κοινωνικά 

στρώµατα; Οι πηγές για αυτές δεν είναι αρκετά σαφείς. Από τη µία πλευρά είναι 

ελάχιστες οι περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο βίο ασκητριών που δεν 

είχαν αριστοκρατική καταγωγή, και από την άλλη όταν αναφέρονται τέτοιες 

περιπτώσεις συνήθως δεν είναι σαφής η κοινωνική τους θέση.  

Εδώ ίσως θα έπρεπε να αναφερθεί η περίπτωση µιας ασκήτριας, της Μάγνας, 

η οποία δεν ανήκει ούτε στην ανώτερη αριστοκρατία, αλλά ούτε βέβαια και στα 

κατώτερα στρώµατα, και η οποία φαίνεται να είχε κερδίσει την εκτίµηση και τον 

σεβασµό της επίσηµης Εκκλησίας εξαιτίας του τρόπου ζωής της: «�zîsa 

¢skhtikètaton b�on ka� sèfrona, toiaÚthn �cousa t¾n suntuc�an æj 

a�de�sqai aÙt¾n ka� �piskÒpouj ØperbolÍ eÙlabe�aj».247 Άλλες µεµονωµένες 

αντίστοιχες περιπτώσεις αναφέρονται στη Λαυσαϊκή Ιστορία. Κάποιος Παύλος 

ασκητής, συζητώντας µε τον άγιο Μακάριο, του εξοµολογείται τον θαυµασµό που 

τρέφει για την εγκράτεια και τον τρόπο άσκησης κάποιας παρθένας (οπ.π.,20). Στον 

άγιο Πιτηρούµ επίσης, που ήταν αναχωρητής και που χαρακτηρίζεται ως 

«δοκιµότατος» (οπ.π., 34.17), εµφανίστηκε άγγελος, ο οποίος του υπέδειξε κάποια 

ασκήτρια η οποία τον ξεπερνάει σε ευλάβεια και ταπεινοφροσύνη (οπ.π., 34.22). 

Όταν αργότερα  ο Πιτηρούµ την συναντάει, της λέει: «�aÛth g¦r ka� �moà ka� 

Ømîn ¢mm©j �st�n - oÛtwj g¦r kaloàsi t¦j pneumatik£j - ka� eÜcomai ¥xioj 

aÙtÁj eØreqÁnai �n tÍ ¹m�rv tÁj kr�sewς » (Λαυσ., 34.2.17-19). Ενώ σε άλλο 

σηµείο παρατηρούµε την παρθένα Σιλβανία να νουθετεί τον Ιουβίνο, που ήταν τότε 
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διάκονος και αργότερα έγινε επίσκοπος και µάλιστα µε αυστηρότητα,  σχετικά µε 

θέµατα άσκησης και εγκράτειας.248  

Την περίοδο κατά την οποία ο µέγας Αθανάσιος καταζητούνταν από τον 

αυτοκράτορα Κωνστάντιο και τους αρειανιστές, κατέφυγε για να σωθεί σε κάποια 

παρθένα που ζούσε στην Παλαιστίνη, καθώς δεν µπορούσε να εµπιστευτεί κανέναν 

άλλο.249 Την συγκεκριµένη παρθένα του την υποδεικνύει ο ίδιος ο Θεός: «Par' 

oÙden� �ceij swqÁnai e� m¾ par' �ke�nV».250 Το γεγονός ότι ο µέγας Αθανάσιος 

επέλεξε, ανάµεσα σε τόσους άλλους που θα µπορούσε, τη συγκεκριµένη παρθένα για 

να κρυφτεί και να ζήσει µαζί της για έξι ολόκληρα χρόνια, δεν µπορεί να µείνει 

ασχολίαστο. Μπορεί η εξήγηση που δίνεται στο κείµενο να είναι ότι επιλέχθηκε η 

παρθένα αυτή γιατί ήταν «υπεράνω πάσης υποψίας», όµως παρ� όλα αυτά δείχνει ότι 

οι ανώτατη εκκλησιαστική ηγεσία είχε αρχίσει να αντιµετωπίζει τις ασκήτριες µε 

σεβασµό και εµπιστοσύνη και να τις θεωρεί αναπόσπαστο τµήµα της. Παρόµοια είναι 

και η περίπτωση του Ωριγένη, ο οποίος επιλέγει, για να κρυφτεί κατά περίοδο των 

διωγµών, το σπίτι της παρθένας Ιουλιανής στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, όπου 

ζει µαζί της για δύο χρόνια.251  

Ο τρόπος µε τον οποίο µιλάει ο Παλλάδιος, σε διάφορα σηµεία του έργου του, 

για τις γυναίκες που διακρίθηκαν στον ασκητικό βίο είναι αποκαλυπτικός για το θέµα 

της αποδοχής τους από τις ανώτερες τάξεις του κλήρου και από την εκκλησιαστική 

ηγεσία, αν µπορούµε να κατατάξουµε τον Παλλάδιο σε αυτή. Στον Πρόλογο της 

Ιστορίας του συµβουλεύει τον Λαύσο «`Up�r d� qur�da fwtein¾n metad�wke 

¢ndrîn te ka� gunaikîn Ðs�aj suntuc�aj, �na di¦ toÚtwn, kaq£per 

(leptÒgrafon bibl�on), dunhqÍj safîj �de�n ka� t¾n s¾n kard�an, di¦ tÁj 

paraq�sewj t¾n ρvqum�an À t¾n ¢m�leian dun£menoj t¾n s¾n dokim£zein».252 

Παρατηρεί κανείς ότι δεν κάνει καµία διάκρισή ανάµεσα στους άνδρες ασκητές και 

τις γυναίκες ασκήτριες. Ενώ σε κάποιο άλλο σηµείο αναφέρει ότι: «'Anagka�on d� 

�sti ka� gunaikîn ¢ndre�wn mnhmoneàsai �n tù bibl�J, a�j ka� Ð qeÕj t¦ �sa 

to�j ¢ndr£si tîn ¥qlwn �car�sato, Øp�r toà m¾ profas�zesqai aÙt¦j æj 

¢sqenest�raj oÜsaj prÕj katÒrqwsin tÁj ¢retÁj ».253 
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Ο Βίος της Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία κατά τον κοσµικό της βίο υπήρξε 

πόρνη, είναι αποκαλυπτικός για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονταν από τους 

Πατέρες της ερήµου ασκήτριες που ανήκαν σε περιθωριακές κοινωνικές οµάδες. 

Όταν ο πατέρας Ζωσιµάς συναντάει την Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήδη είχε 

περάσει σαρανταπέντε χρόνια έρηµο, προσπαθώντας να εξιλεωθεί για τα αµαρτήµατά 

της µέσα από πολύ σκληρή σωµατική άσκηση, της ζητάει να του διηγηθεί την ιστορία 

της, καθώς µένει έκπληκτος από τα ασκητικά της κατορθώµατα. Αλλά και όταν 

µαθαίνει για τον προηγούµενο βίο της και τα αµαρτήµατα που είχε διαπράξει, δεν 

αλλάζει στάση απέναντί της, συνεχίζει να την θαυµάζει για την δραµατική 

προσπάθειά της να σωθεί ψυχικά και πνευµατικά, και φτάνει στο σηµείο να την 

παρακαλέσει αρκετές φορές για να προσευχηθεί όχι µόνο για τον ίδιο, αλλά και για 

όλο τον κόσµο: 

« αλλά δέξαι γέροντος αναξίου παράκλησιν και εύξαι, διά τον Κύριον, υπέρ τε του 
κόσµου παντός και υπέρ εµού του αµαρτωλού, ίνα µη άκαρπον το της ερήµου ταύτης 
γένηταί µοι διάστηµα».254  
 

Φτάνει, µάλιστα, στο σηµείο να αυτοχαρακτηρισθεί «αµαρτωλός» και «ανάξιος», 

συγκρίνοντας τον εαυτό του µε αυτήν, και να θεωρεί ότι η εξάµηνη πορεία του στην 

έρηµο δεν θα έχει καµία σηµασία αν δεν τον ευλογήσει τώρα η ίδια.  

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της άλλης αγίας που προερχόταν από έναν 

«αµαρτωλό» κοσµικό βίο, δηλαδή της Πελαγίας. Ο Βίος της είναι αρκετά αναλυτικός 

όσον αφορά το θέµα της κοινωνικής της αποδοχής, καθώς µας παρέχει στοιχεία για 

τον τρόπο που αντιµετωπίζονταν από τους πατέρες και τους ιεράρχες και κατά τη 

διάρκεια του κοσµικού της βίου, αλλά και µετά, όταν δηλαδή αποφάσισε να 

ασκητέψει και να αποµονωθεί στην έρηµο. Συγκεκριµένα αναφέρεται ένα 

περιστατικό που συνέβη όταν κάποια µέρα η Πελαγία έτυχε να περνάει έξω από τη 

συναγωγή των αρχιερέων: «οι µεν άλλοι, άτε δη µηδέν τι πλέον των ορωµένων έχοντες 

ενοράν, θεών αυτής κατεγίνωσκον πορνικήν, και ουδέ προσιδείν όλως υπέµενον, αλλ' 

ηρυθρίων και απεστρέφοντο».255 Αυτός ήταν ο τρόπος που την αντιµετώπισαν οι 

ιεράρχες, δηλαδή µε περιφρόνηση και σαρκασµό, εξαιτίας βέβαια, του επιδεικτικού 

και αµαρτωλού τρόπου ζωής της. Ενώ κάποιος από τους ιεράρχες, µε το όνοµα 

Νόννος, ο οποίος αργότερα έγινε ο πνευµατικός της καθοδηγητής, µόλις την 
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αντίκρισε σε αυτή την κατάσταση άρχισε να κλαίει για την κατάντια της.256 Η 

Πελαγία όµως, λίγο αργότερα, µετανοεί, βαπτίζεται χριστιανή και αφού 

απαλλάσσεται από τα υλικά αγαθά και την περιουσία της, αποφασίζει να  καταφύγει 

σε µια σπηλιά της ερήµου για να αποµονωθεί και να ασκητέψει, αφού όµως πρώτα 

ντύνεται σαν άνδρας. Οι υπόλοιποι ασκητές της ερήµου την γνωρίζουν µε το νέο της 

πρόσωπο και όνοµα, δηλαδή ως Πελάγιο. Όταν λοιπόν ο «Πελάγιος» πεθαίνει, και 

συγκεντρώνονται στη σπηλιά του µοναχοί από όλη την γύρω περιοχή για να 

προετοιµάσουν το νεκρό «του» σώµα σύµφωνα µε τις συνήθειες, έτσι ώστε να 

ενταφιαστεί µε τις τιµές ενός µεγάλου ασκητή, ανακαλύπτουν ότι ο «Πελάγιος» είναι 

γυναίκα, οπότε και αποκαλύπτεται η πραγµατική ταυτότητα της Πελαγίας. Οι 

υπόλοιποι ασκητές όµως µετά την σηµαντική αυτή αποκάλυψη, δεν αλλάζουν στάση 

απέναντί της, αλλά φαίνεται να εκτιµούν ακόµη περισσότερο το ασκητικό της έργο, 

γιατί κατάφερε να φτάσει σε τέτοιο σηµείο άσκησης αν και ήταν γυναίκα. Και τότε, 

αφού διαδόθηκε η φήµη και συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από όλα τα περίχωρα, 

έφτασαν στο σηµείο να µαλώνουν µεταξύ τους για το ποιος θα µπορέσει να ασπαστεί 

και να τιµήσει το άγιο λείψανο πρώτος. Στη συνέχεια την έθαψαν µε όλες τις τιµές, 

αφού µετέφεραν το λείψανό της «άγιοι και ευλαβείς άνδρες».257 

 

Οι Πατέρες φαίνεται να εκτιµούν ιδιαίτερα τις γυναίκες που διακρίνονται για 

τις ασκητικές τους ικανότητες ανεξάρτητα από την προηγούµενη κοινωνική τους 

θέση ή τον τρόπο ζωής τους, να  «ξεχνούν», κατά κάποιο τρόπο, τον προηγούµενο 

βίο τους και να αναγνωρίζουν την αξία τους. Αυτό που αφήνεται να εννοηθεί µέσα 

από τον τρόπο αντιµετώπισης των δύο ακραίων αυτών περιπτώσεων, δηλαδή της 

Αιγυπτίας και της Πελαγίας, είναι ότι αυτό που έχει σηµασία για την κοινωνική τους 

αποδοχή γενικότερα δεν είναι η υψηλή κοινωνική τους θέση ή η δυνατότητά τους να 

ιδρύουν µοναστήρια ή να κάνουν δωρεές σε τοπικές εκκλησίες, όσο η πραγµατική 

τους µετάνοια που την αποδεικνύουν µε έναν υψηλού επιπέδου ασκητισµό, όπως µε 

την αποµόνωσή τους στην έρηµο, τις σκληρές σωµατικές και ψυχικές ταπεινώσεις 

τους. Η παραπάνω άποψη µας κάνει να προσθέσουµε ένα ακόµη κριτήριο για την 

αποδοχή των ασκητριών, αυτό της πραγµατικής µετάνοιας η οποία αναγνωρίζεται 

από την Εκκλησία µέσω της άφεσης των αµαρτιών.  
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Βέβαια όσον αφορά το Βίο της Οσίας Πελαγίας, θα πρέπει να τον 

αντιµετωπίσουµε και από µια άλλη σκοπιά: αν η αποδοχή που φαίνεται να απέκτησε 

η ασκήτρια, έστω και µετά το θάνατό της, από τον ασκητικό και εκκλησιαστικό 

κύκλο, σχετίζεται µε το γεγονός ότι η ίδια είχε γίνει διάσηµη όντας µεταµφιεσµένη σε 

άνδρα. Θα µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί µήπως η αποδοχή προερχόταν από την 

άρνηση της γυναικείας της ταυτότητας. Έχει υποστηριχθεί ότι η στάση της 

Εκκλησίας απέναντι στην περίπτωση της Πελαγίας αποδεικνύει ένα πνεύµα 

µισογυνισµού που είχε αρχίσει να διαµορφώνεται στη συριακή χριστιανοσύνη, καθώς 

η ιστορία της Πελαγίας είναι αλληγορική: η πραγµατική της σηµασία είναι ότι οι 

γυναίκες επέλεγαν να µεταµφιέζονται  σαν άνδρες γιατί δεν µπορούσαν να 

υπηρετήσουν επαρκώς το Θεό ως γυναίκες αφού η τιµή και η αγιότητα κρίνονταν από 

την Εκκλησία σύµφωνα µε την «ανδροπρέπεια».258 Θεωρώ ότι η παραπάνω άποψη 

είναι αρκετά υπερβολική, και το επιχείρηµά της µπορεί να αντικρουστεί µε την 

αντιπαράθεση άλλων γυναικείων βίων, όπου αποδίδεται τιµή σε πολλές ασκήτριες 

που έχουν διατηρήσει το φύλο τους και έχει αναγνωριστεί η προσφορά τους και το 

έργο τους χωρίς να έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Το γεγονός της µεγάλης 

διάδοσης του συγκεκριµένου µοτίβου στον χριστιανικό κόσµο259 νοµίζω ότι έχει 

µεγαλύτερη σχέση µε τον εντυπωσιακό και διαφορετικό από τις συνηθισµένες 

ιστορίες χαρακτήρα του, παρά από µια προσπάθεια από µέρους της επίσηµης 

Εκκλησίας να προβάλλει, µέσω αυτού του µοτίβου, µια αρνητική στάση απέναντι 

στις γυναίκες ασκήτριες.  

Μετά από µια δεύτερη µατιά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα παραδείγµατα 

µεταστροφής αυτών των ακραίων περιπτώσεων, από την αµαρτία στον χριστιανικό 

βίο, θα µπορούσαν να είχαν αποδειχθεί χρήσιµα για το προσηλυτιστικό έργο της 

χριστιανικής Εκκλησίας. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία δεν είναι να ερευνήσουµε 

την ιστορικότητα αυτών των περιπτώσεων. Αυτό που έχει σηµασία είναι να 

εστιάσουµε την προσοχή µας στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται αυτές οι 

ακραίες περιπτώσεις από τους χριστιανούς ασκητές, που εµφανίζονται ως αυτόπτες 

µάρτυρες των γεγονότων. Αποδεχόµενοι την πραγµατική µετάνοια των γυναικών 

αυτών, δείχνουν, ουσιαστικά, τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετώπιζε η Εκκλησία 

όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις που θα παρουσιάζονταν στο µέλλον.  
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Η Εκκλησία χειρίστηκε µε όσο καλύτερο τρόπο µπορούσε τις περιπτώσεις 

αυτές. Οι ασκήτριες των κατώτερων κοινωνικά στρωµάτων αποτελούσαν για την 

Εκκλησία ένα «τάγµα» έτοιµο να ανταποκριθεί στις ανάγκες που πιθανόν θα 

προέκυπταν. Αποτελούσαν την ιδανική εικόνα του πιστού και πρότυπα προς µίµηση 

για τους απλούς πιστούς, και γινόταν έτσι ένα µέσω προσηλυτισµού. Από αυτή την 

άποψη µπορούµε να πούµε ότι είχαν κερδίσει την αποδοχή της θρησκευτικής ηγεσίας.  

Στο σηµείο αυτό θεωρώ ότι αξίζει να παρατεθεί ένα χωρίο από το έργο του 

Ιωάννη Χρυσοστόµου «Περί του τας κανονικάς µη συνοικείν ανδράσι» όπου 

παρουσιάζει µια ιδανική εικόνα για τις παρθένες: «∆ει τοίνυν αυτήν εις αγοράν 

εµβάλλουσαν, ώσπερ άγαλµα φιλοσοφίας απάσης φαίνεσθαι, και πάντας εκπλήττειν, ως 

άγγελον εξ ουρανού καταβάντα νυν και ωσανεί χερουβίµ αυτών εν επί της γης εφάνη 

πάντας ανθρώπους επέστρεψε προς εαυτό, ούτω και την παρθέναν τους ορώντας 

άπαντας εις θαύµα και έκπληξιν της αγιωσύνης αυτής εµβαλλείν δει».260 Αν και πρέπει 

να είµαστε πολύ επιφυλακτικοί στο κατά πόσο η εικόνα που παρουσιάζει ο Ιωάννης 

ανταποκρίνεται στην καθηµερινή πραγµατικότητα, λόγω του συµβουλευτικού 

χαρακτήρα του κειµένου, είναι πάντως αποκαλυπτική για την άποψη που είχε 

σχηµατίσει η χριστιανική διανόηση για το πως έπρεπε να εµφανίζεται δηµόσια 

κάποια παρθένα. Η αγνότητά τους ήταν ένα χαρακτηριστικό που εκτιµούνταν τόσο 

από τον κλήρο όσο και από τους ασκητές και αυτή ήταν που τους έδινε µεγάλο κύρος 

στις τοπικές εκκλησίες.261 

Όπως είδαµε παραπάνω οι γυναίκες που επέλεγαν τον ασκητικό βίο είχαν 

κερδίσει την αποδοχή τόσο από το κοινωνικό τους περιβάλλον όσο και από τους 

εκπροσώπους της επίσηµης Εκκλησίας. Η αγαµία και η αγνότητα ήταν ιδανικά που 

προωθούσε η χριστιανική διδασκαλία τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.  

Όµως παρατηρείται µια σηµαντική διπλή αντίφαση: από τη µια πλευρά οι 

Πατέρες φαίνεται να επιδιώκουν την εύνοια των πλούσιων ασκητριών σε προσωπικό 

επίπεδο, δηµιουργώντας φιλικές, πνευµατικές και οικονοµικές σχέσεις µαζί τους, 

εκτιµούν τις ασκητικές τους ικανότητες, θαυµάζουν το θάρρος τους και τις 

εµπιστεύονται, γράφουν τους βίους τους και εγκωµιάζουν το έργο και τον χαρακτήρα 

τους. Παρόλα αυτά όµως στα έργα τους συνεχίζουν να τις αντιµετωπίζουν σαν πηγές 

σεξουαλικού πειρασµού για τους άνδρες ασκητές. Στη Λαυσαϊκή Ιστορία του 

Παλλαδίου αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις ασκητών που βασανίζονταν από την 
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«γυναικεία επιθυµία» και απαλλάσσονταν από αυτή µετά από πολλές προσπάθειες 

και σκληρή άσκηση. Στον Μωυσή τον Αιθίοπα «του επετέθησαν δαίµονες 

σπρώχνοντας τον στη συνήθεια της πορνικής ακολασίας».262 Για να καταφέρει να 

απαλλαγεί από αυτό αρχικά έπεσε σε αυστηρή νηστεία και στη συνέχεια κλείστηκε 

µέσα σε ένα κελί για έξι ολόκληρα χρόνια χωρίς να κοιµηθεί καθόλου. Ένας άλλος 

ασκητής, ο Ηλίας, που είχε χτίσει γυναικείο µοναστήρι για τις περιπλανώµενες 

ασκήτριες, κάποτε ήρθε στον πειρασµό της σαρκικής επιθυµίας. Έτσι λοιπόν, έφυγε 

από το µοναστήρι και πήγε στην έρηµο όπου περιπλανήθηκε για δύο µέρες. 

Απαλλάχθηκε από το πάθος του µόνο όταν ονειρεύτηκε ότι ευνουχίστηκε από τρεις 

αγγέλους.263 Αλλά και ο ίδιος ο Παλλάδιος µαρτυρεί ότι κάποτε ένιωσε σεξουαλική 

επιθυµία και κατέφυγε στην έρηµο για να θεραπευτεί.264 Εκεί γνώρισε τον Πάχωνα, 

έναν γέροντα ασκητή, ο οποίος του διηγείται τη δική του ιστορία και του 

εξοµολογείται ότι και σε αυτόν επιτέθηκαν δαίµονες µε τη µορφή µια µαύρης νέας, 

που είχε συναντήσει όταν ήταν νέος: «�και κάθισε στα γόνατά µου και τόσο µε 

διέγειρε, ώστε να νοµίσω ότι συνευρέθηκα µαζί της. Εξοργισµένος λοιπόν της έδωσα 

ένα χαστούκι κι έγινε άφαντη. Και επί δύο χρόνια δεν µπορούσα να υποφέρω τη 

δυσοσµία του χεριού µου».265 Τα παραπάνω παραδείγµατα δίνουν µια εικόνα για τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπιζαν οι ασκητές τις γυναίκες: αυτές αποτελούσαν έναν 

από τους σοβαρότερους κινδύνους της αγιότητάς τους. Στην ασκητική λογοτεχνία 

επίσης, τονίζεται ιδιαίτερα στους ασκητές η ανάγκη αποφυγής της γυναικείας 

συναναστροφής, ακόµη κι αν πρόκειται για µοναχές. Ο Άγιος Αντώνιος αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Επιθυµίας δε γυναικός, ή άλλης ρυπαράς ηδονής, ουδ� όλως 

κρατήσοµεν, αλλ� ως παρερχοµένην αποστραφησόµεθα».266 Ενώ κάποιοι ασκητές 

µόλις έβλεπαν µπροστά τους γυναίκες, πρώτη τους σκέψη ήταν να τις 

πετροβολήσουν.267 Από την άλλη, παρά τις απαγορεύσεις και τις προειδοποιήσεις, 

από την πλευρά των Πατέρων, για τους κινδύνους που επεφύλασσαν τέτοιου είδους 

σχέσεις, η πραγµατικότητα µάλλον θα πρέπει να ήταν κάπως διαφορετική: στο διπλό 

µοναστήρι της Μακρίνας, γυναίκες και άνδρες µοναχοί συλλειτουργούσαν στην 
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εκκλησία που βρισκόταν µέσα στο χώρο (οι παρθένες βέβαια δεν συµµετέχουν στην 

Λειτουργία, αλλά αποτελούν τον «χορό»), η Μελάνη η Μεγάλη αλλά και η Νεότερη 

φαίνεται να είχε περάσει αρκετό διάστηµα περιπλανώµενη στην έρηµο µε την 

συντροφιά άλλων ασκητών, η Ολυµπιάδα είχε καθηµερινές επαφές µε τον 

Χρυσόστοµο, και γενικά υπάρχουν πολλά παραδείγµατα µέσα από τις πηγές που 

µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι, παρά τις επιταγές των ασκητικών έργων για 

αποµόνωση, άνδρες και γυναίκες ασκητές διατηρούσαν µεταξύ τους σχέσεις και 

επαφές. Πώς µπορεί λοιπόν να ερµηνευθεί αυτή η διπλή αντίφαση;  

 Αρχικά θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας πως οι χριστιανοί συγγραφείς, είτε 

των δογµατικών κειµένων είτε των ασκητικών πραγµατειών, έγραφαν επηρεασµένοι 

από µια µεγάλη παράδοση που ήθελε να παρουσιάζει τις γυναίκες φυσικά, ηθικά και 

πνευµατικά κατώτερες από τους άνδρες. Βέβαια, οι γυναίκες επιδίδονταν όλο και 

περισσότερο µε επιτυχία στις ασκητικές πρακτικές, πράγµα που δεν µπορούσε να µην 

είχε επηρεάσει την χριστιανική σκέψη ώστε να αναγνωρίζει µια σχετική ισότητα των 

γυναικών και των ανδρών απέναντι στο χριστιανικό βίο γενικά. Ο Gould268 

υποστηρίζει ότι τα κείµενα αυτά αντικατοπτρίζουν την αντίφαση ανάµεσα στην 

παραδοσιακή ρητορεία που εξέφραζε γενικές απόψεις για την κατωτερότητα και την 

ελλιπή φύση των γυναικών και που χαρακτήριζε το πνευµατικό περιβάλλον των 

Πατέρων, και στις πιο προσωπικές απόψεις που είχαν διαµορφωθεί από την 

πραγµατικότητα της χριστιανικής εµπειρίας. Υποστηρίζει λοιπόν ότι η φύση της 

υπόθεσης για την κατωτερότητα των γυναικών από τους Πατέρες είναι καθαρά 

ρητορική και όχι ρεαλιστική. Ο Brown θεωρεί ότι ο µισογυνισµός της ασκητικής 

λογοτεχνίας, που ζητάει από τους ασκητές να κρατούν απόσταση ακόµη και από τις 

µοναχές, δεν αντανακλά απλά µια αποφυγή από τις γυναίκες σαν µια πηγή 

σεξουαλικού πειρασµού, αλλά είναι ένα µέρος µιας ευρύτερης στρατηγικής που 

επεδίωκε να περιορίσει και να προσδιορίσει τον γεωγραφικό χώρο του ασκητισµού 

και να εξασφαλίσει ότι οι ασκητές θα έµεναν µέσα στην προφυλαγµένη και γεµάτη 

κύρος θέση της ερήµου: η απόσταση που θα έπρεπε να κρατούν οι µοναχοί από τις 

γυναίκες ήταν ουσιαστικά η απόσταση που θα έπρεπε να κρατούν από τον κοσµικό 

πολιτισµό της πόλης.269  
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Επιπλέον, το γεγονός και µόνο το ότι δίνεται τόσο µεγάλο βάρος από τους 

χριστιανούς διανοητές στις προτροπές για αποφυγή της συναναστροφής µε γυναίκες 

πιθανόν να σηµαίνει ότι τέτοιου είδους φαινόµενα θα ήταν αρκετά συχνά.  
 

******** 

 

 Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι οι ασκήτριες που κατά τον προηγούµενο βίο τους 

ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, απολάµβαναν κοινωνικής αποδοχής, τόσο 

από την επίσηµη Εκκλησία και από την πολιτική ηγεσία � και κάποιες από αυτές 

όπως είδαµε ακόµη και από τον αυτοκρατορικό κύκλο � όσο και από τα λαϊκά 

στρώµατα. Το ερώτηµα που είναι αναγκαίο να τεθεί στο σηµείο αυτό είναι αν οι 

γυναίκες αυτές θα τύγχαναν της ίδιας αποδοχής από το κοινωνικό τους περιβάλλον αν 

δεν είχαν διακριθεί στον ασκητισµό. Η απάντηση θεωρώ ότι είναι σαφής: µια γυναίκα 

µε το οικογενειακό υπόβαθρο και την κοινωνική θέση της Μακρίνας, της Μελάνης, 

της Ολυµπιάδας και των άλλων δεν θα µπορούσε να µην απολάµβανε κάποιας 

κοινωνικής αποδοχής � ως ένα βαθµό βέβαια �ως κοσµική. Πρόκειται άλλωστε για 

άτοµα που ανήκαν στις πιο διάσηµες και πλούσιες οικογένειες της αυτοκρατορίες. 

Μια τέτοια παραδοχή όµως θα ακύρωνε όλα τα στοιχεία των µαρτυριών που 

αποδεικνύουν την αποδοχή που κέρδισαν για τις ασκητικές τους ικανότητες. Η 

αλήθεια είναι ότι η ασκητική τους δράση � το φιλανθρωπικό έργο, οι δωρεές προς 

την Εκκλησία, οι θεραπευτικές δυνάµεις που αποκτούσαν κάποιες από αυτές µέσα 

από την σκληρή άσκηση � τις βοήθησε να αναδειχθούν και να αποκτήσουν φήµη 

στην ευρύτερη κοινωνία και να αναπτύξουν προσωπικές σχέσεις µε κληρικούς, 

ασκητές και λαϊκούς, που σίγουρα δεν θα µπορούσαν ποτέ να έχουν ζώντας ως 

κοσµικές και σύµφωνα µε τις κοινωνικές συµβάσεις της εποχής. Εποµένως µπορεί να 

ειπωθεί ότι η ασκητική τους ιδιότητα συνέβαλε σε µια διαφορετικού είδους 

κοινωνικής αποδοχή τους, καθώς εκτιµήθηκαν οι προσωπικές τους δυνατότητες, οι 

δραστηριότητες που ανέπτυξαν και η γενικότερή τους δράση. Αν δεν ήταν ασκήτριες 

και δεν είχαν αναπτύξει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες δεν θα είχαν γίνει ποτέ 

διάσηµες και σεβαστές από την χριστιανική κοινωνία της εποχής τους. 

 Με βάση τα δεδοµένα των πηγών που αναφέρονται σε ασκήτριες που ανήκαν 

σε κατώτερα κοινωνικά στρώµατα µπορεί να καταλήξει κανείς στο συµπέρασµα ότι η 

υψηλή κοινωνική και οικονοµική θέση δεν ήταν οι µόνες προϋποθέσεις για να 

αποκτήσουν κοινωνική αποδοχή. Μέσα από τις πηγές αποκαλύπτονται κάποια 



παραδείγµατα ασκητριών που αν και δεν ανήκαν στην αριστοκρατική ελίτ, που 

σηµαίνει ότι δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να στηρίξουν την εκκλησία ή τους 

Πατέρες, παρατηρούµε ότι τυγχάνουν της ίδιας κοινωνικής αποδοχής µε τις 

προηγούµενες. Άρα, µπορούµε να πούµε σε γενικές γραµµές ότι οι ασκήτριες που 

προέρχονταν από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, και που δεν διέθεταν κοινωνική 

αναγνώριση και αποδοχή λόγω της υψηλής κοινωνικής τους θέσης, φαίνεται ότι την 

απόκτησαν µέσω των ασκητικών τους ικανοτήτων. 

Οι σχέσεις που θα είχαν αναπτύξει η Μακρίνα και άλλες διάσηµες ασκήτριες 

τόσο µε τους απλούς ανθρώπους όσο και µε τους εκπροσώπους της επίσηµης 

ιεροσύνης, ή οι λόγοι που οδήγησαν στην κοινωνική αποδοχή των ασκητριών, δεν 

µπορούν να αναφέρονται αναλυτικά από τα κείµενα. Κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε τα 

όρια της βιογραφίας. Ο Βίος της Οσίας Μακρίνης για παράδειγµα επικεντρώνεται 

στις τελευταίες στιγµές της ζωής της αγίας. Ο συγγραφέας όµως δεν παραλείπει να 

προσθέσει στο τέλος της βιογραφίας της το γεγονός ότι η αδελφή του είχε γίνει 

αγαπητή στους πιστούς και είχε κερδίσει την εκτίµηση τους εξαιτίας του 

φιλανθρωπικού έργου που φαίνεται να είχε αναπτύξει. Αυτό ακριβώς το θέµα θα 

εξεταστεί στη συνέχεια. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Φιλανθρωπική δράση των ασκητριών 
 

Η φιλανθρωπική δράση που αναπτύχθηκε από τις αριστοκρατικής καταγωγής 

ασκήτριες και που συνδέεται άµεσα µε το θέµα της κοινωνικής τους αποδοχής 

αποτελεί µια ακόµη κοινωνική διάσταση του γυναικείου ασκητισµού. Η ιδέα της 

ευεργεσίας και της προσφοράς σε απόρους αποτελούσε µια από τις βασικές αρχές της 

χριστιανικής ηθικής. Η Εκκλησία παρείχε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας σε 

περιθωριακές και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µέσα από τις δωρεές των πλούσιων 

χριστιανών. Η φιλανθρωπική δράση έπαιρνε διάφορες µορφές: οικονοµική 

υποστήριξη και περίθαλψη άπορων, πρόβλεψη για φιλανθρωπικά ιδρύµατα, όπως 

ορφανοτροφεία, νοσοκοµεία και πτωχοκοµεία, ίδρυση µοναστηριών και 

καταλυµάτων. Οι αριστοκρατικές αυτές γυναίκες φαίνεται να πήραν ενεργό µέρος 

στο φιλανθρωπικό αυτό έργο στηρίζοντας οικονοµικά την Εκκλησία, τα µοναστικά 



και των φιλανθρωπικά ιδρύµατα, µέσω των δωρεών και της αποποίησης µέρους της 

προσωπικής τους περιουσίας. Μέσα από την διερεύνηση των πηγών προκύπτουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά της φιλανθρωπικής δράσης που ανέπτυξε η κάθε µία 

από αυτές, τα οποία οδηγούν στη διαµόρφωση του εννοιολογικού πλαισίου της 

«φιλανθρωπίας» µε την σηµασία που είχε για τις ασκήτριες του 4ου αι. φυσικά. 

Ακόµη, θα εξετάσουµε τα κίνητρα που τις οδήγησαν στη φιλανθρωπική δράση, 

καθώς και τις συνέπειες αυτής για τις ίδιες και για τον χριστιανισµό. 

Στο κείµενο του Βίου της Οσίας Μακρίνης αναφέρονται δύο, τουλάχιστον, 

περιπτώσεις, όπου το µοναστήρι της Αννίσας του Πόντου υπήρξε καταφύγιο για 

πολλούς ανθρώπους. Πρόκειται για την περίοδο της σιτοδείας, όταν ο πληθυσµός της 

περιοχής αντιµετώπιζε εξαιρετικά µεγάλα προβλήµατα λόγω της έλλειψης τροφίµων:  

 

«�Oj (ο Πέτρος) pote ka� sitoleiy�aj calepÁj gegenhm�nhj ka� pollîn 
pantacÒqen kat¦ f»mhn tÁj eÙpoi�aj prÕj t¾n �scati£n, �n Î katókoun, 
�pirreÒntwn tosoàton di' �pinoiîn t¦j trof¦j �pleÒnasen, æj tù pl»qei tîn 
�pifoitèntwn pÒlin e�nai t¾n �rhm�an doke�n».270   

 

   

Ο συγγραφέας στο σηµείο αυτό µας πληροφορεί καθαρά και ευθέως ότι η Μακρίνα, ο 

αδελφός της και η µητέρα της είχαν αποκτήσει φήµη εξαιτίας της φιλανθρωπίας τους. 

Η µαρτυρία αυτή είναι σηµαντική γιατί µε τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός 

της ενδεχόµενης µεγάλης φιλανθρωπικής δράσης που είχε αναπτύξει η οικογένειά.  

Ένα ακόµη σηµείο του παραπάνω χωρίου, στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει 

κανείς την προσοχή του, είναι η µαρτυρία του συγγραφέα, ότι κατά τη συγκεκριµένη 

περίοδο της σιτοδείας το φιλανθρωπικό έργο που επιτελούνταν στη µονή της Αννίσας 

πήρε πολύ µεγάλες διαστάσεις καθώς «�æj tù pl»qei tîn �pifoitèntwn pÒlin 

e�nai t¾n �rhm�an doke�n».271 Από τα λεγόµενα του συγγραφέα φαίνεται ότι το 

απόθεµα των τροφίµων που διέθετε το µοναστήρι καθώς και η διαδεδοµένη 

φιλανθρωπική διάθεση της Μακρίνας και της οικογένειάς της, αποτελούσαν την 

µοναδική ελπίδα για τους άπορους κατοίκους της περιοχής σε µία περίοδο που, όπως 

φαίνεται, η κατάσταση είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Στην συγκεκριµένη περίπτωση θα 

πρέπει να σταθούµε στο γεγονός  ότι το µοναστικό ίδρυµα της Μακρίνας έχει την 

οικονοµική δυνατότητα και διαθέτει τόσα αποθέµατα ώστε να καλύψει τις ανάγκες 
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ολόκληρου σχεδόν του πληθυσµού της πόλης. Αυτή η παρατήρηση µας οδηγεί στο να 

συνδέσουµε την οργάνωση της ασκητικής κοινότητας της Μακρίνας µε την ιδέα του 

µοναχισµού του Βασιλείου. 

Οι αδελφότητες του Βασιλείου, αν και διασκορπισµένες σε διάφορες περιοχές 

του Πόντου, αποτελούσαν, η κάθε µια χωριστά, ανεξάρτητη οικονοµική ενότητα, που 

τα εισοδήµατα και το πλεόνασµα του πλούτου τους δινόταν άµεσα σαν ελεηµοσύνη 

στους φτωχούς.272 Το ίδιο βλέπουµε να συµβαίνει και µε την ασκητική κοινότητα της 

Μακρίνας. Το ότι αυτή και ο αδελφός της Πέτρος διέθεταν µεγάλη προσωπική 

περιουσία και το ότι είχε αυξηθεί κατά πολύ από την αρχική περιουσία των γονιών 

τους, είναι γνωστό από το Βίο της. ∆ιαπιστώνουµε όµως ότι η οργάνωση της 

κοινότητάς τους ήταν τέτοια που το πλεόνασµα των οικονοµικών πόρων του 

µοναστηριού διατείθονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς γενικά, και ειδικά για την 

αντιµετώπιση κρίσεων, όπως αυτής που αναφέρεται στο συγκεκριµένο χωρίο. 

Πάντως, για να εκτιµηθεί η έκταση τόσο της φιλανθρωπικής δραστηριότητας του 

ιδρύµατος της Μακρίνας, όσο και η ποσότητα των αποθεµάτων που αυτή διέθετε, θα 

πρέπει να προσπαθήσουµε να δούµε την πραγµατική διάσταση της συγκεκριµένης 

κρίσης τροφίµων. Ίσως ο συγγραφέας να είναι κάπως υπερβολικός στην παραπάνω 

περιγραφή του σχετικά µε την κρισιµότητα της κατάστασης και µε τον αριθµό των 

ανθρώπων που απευθύνθηκαν για βοήθεια στη Μακρίνα, πράγµα που µπορεί να 

δικαιολογηθεί µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξάρει 

περισσότερο τις αρετές της αδελφής του µε την διόγκωση κάποιων γεγονότων. Κι 

αυτό γιατί, σύµφωνα µε τον Garnsey η έλλειψη των τροφίµων ήταν συνηθισµένο 

φαινόµενο κατά την αρχαιότητα, όµως η πείνα ήταν σπάνιο, και ούτε κάθε κρίση 

τροφίµων ήταν καταστροφική ή έφτανε µέχρι το επίπεδο της πείνας: η πιο σοβαρή 

κρίση ήταν αποτέλεσµα µιας διαδικασίας αποτυχηµένων σοδειών, πολέµων µεγάλης 

διάρκειας, ή συνύπαρξης ανεπαρκούς σοδειάς και επιδηµικών ασθενειών.273  Βέβαια 

δε µπορούµε να αποκλείσουµε µε σιγουριά την πιθανότητα µιας τέτοιας περίπτωσης 

για την σιτοδεία που αναφέρεται στο κείµενο, όµως αν είχε πάρει τόσο 

καταστροφικές διαστάσεις, θα γινόταν και κάποια άλλη σχετική αναφορά. Άλλωστε, 

οι αγρότες των επαρχιών δεν αντιµετώπιζαν τόσο µεγάλο πρόβληµα ανεπάρκειας 

τροφίµων όσο οι κάτοικοι των πόλεων, καθώς είχαν αναπτύξει κάποιες πρακτικές, 

όπως η αποθήκευση τροφίµων από τα δικά τους αποθέµατα, ή η υποστήριξη από 
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φίλους, συγγενείς και γείτονες.274 Αν όµως υποθέσουµε ότι επρόκειτο για µια 

συνηθισµένη περίπτωση σιτοδείας, η οποία δεν είχε οδηγήσει σε ακραίες 

καταστάσεις, τότε η µαρτυρία του Γρηγορίου σχετικά µε τον αριθµό των ανθρώπων 

που συγκεντρώθηκαν στην κοινότητα της Μακρίνας καθώς «έκαναν την ερηµιά να 

µοιάζει µε πόλη» είναι υπερβολική και σκοπό έχει � όπως είπαµε παραπάνω � να 

µεγεθύνει την φιλανθρωπική δράση της αδελφής του.   

Η σχέση που φαίνεται να αναπτύσσεται στην συγκεκριµένη περίπτωση της 

κρίσης τροφίµων ανάµεσα στους ανθρώπους της περιοχής και στην ασκητική 

κοινότητα της Μακρίνας παρουσιάζει κάποια κοινά στοιχεία µε τις σχέσεις πάτρωνα 

και εξαρτώµενου. Σε µια εποχή µάλιστα, που ο θεσµός της πατρωνίας µε την κλασική 

του µορφή είχε αρχίσει να εκλείπει, καθώς οι µεγάλοι γαιοκτήµονες και τοπικοί 

άρχοντες, προτιµούσαν να ζούνε στα αστικά κέντρα για να βρίσκονται κοντά στις 

πολιτικές εξελίξεις και τις υλικές απολαύσεις, το ρόλο του παραδοσιακού πάτρωνα 

µπορούσαν τώρα να παίξουν οι άγιοι άνδρες, οι ασκητές, που είχαν την πνευµατική 

δύναµη να βοηθήσουν τους χωρικούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους.275 Κάτι 

αντίστοιχο µπορεί να συνέβαινε και µε την Μακρίνα, αλλά και µε άλλες πλούσιες 

ασκήτριες της εποχής.276 Ο Garnsey υποστηρίζει ότι δεν µπορούµε να 

παραλληλίζουµε τον θεσµό της πατρωνίας µε αυτόν της φιλανθρωπίας καθώς οι 

πάτρωνες παρείχαν βοήθεια και προστασία µε ανταλλάγµατα, ενώ η φιλανθρωπία 

είναι µια µονόπλευρη σχέση ανάµεσα σε οικονοµικά άνισους.277 Όµως και στο θεσµό 

της φιλανθρωπίας µπορούµε να αναγνωρίσουµε µια τέτοια αµοιβαία σχέση: όταν η 

Μακρίνα συµπαραστάθηκε στους κατοίκους της γύρω περιοχής κατά την περίοδο της 

σιτοδείας, µπορεί τα ανταλλάγµατα γι� αυτήν να µην ήταν υλικά, όπως η οικονοµική 

ενίσχυση ή η πολιτική υποστήριξη που θα επιζητούσε ένας παραδοσιακός πάτρωνας, 

ήταν όµως πνευµατικά και πολύ σηµαντικά για την ίδια. Μέσα από τον θεσµό της 

φιλανθρωπίας και βοηθώντας τους συνανθρώπους της, ήταν σαν να βοηθούσε και τον 

εαυτό της, καθώς πίστευε ότι έτσι εκπλήρωνε ένα από τα καθήκοντά της απέναντι 

στο Θεό.  
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Ανεξάρτητα από την έκταση που πήρε η φιλανθρωπική της δράση στη 

συγκεκριµένη περίπτωση της σιτοδείας, σηµασία έχει ότι η ίδια φαίνεται να 

επιδίδεται σε πράξεις ευεργεσίας και συµπαράστασης τόσο ευρύτερων οµάδων, όσο 

και σε µεµονωµένες ευεργεσίες. Αναφέροµαι στο σηµείο εκείνο του Βίου όπου 

γίνεται λόγος για τις περιπτώσεις κάποιων γυναικών τις οποίες η Μακρίνα είχε 

περιµαζέψει από το δρόµο κατά την περίοδο της σιτοδείας, και στη συνέχεια τις  

ανέθρεψε και χειραγώγησε προς τον ασκητικό βίο:  

 

«Calepèteron d� par¦ t¦j ¥llaj tÕ p£qoj �x�kaion a� mht�ra aÙt¾n ka� 
trofÕn ¢nakaloàsai. �Hsan d� aátai, §j �n tù tÁj sitode�aj kairù kat¦ t¦j 
ÐdoÝj �rrimm�naj ¢nelom�nh �tiqhn»satÒ te ka� ¢neqr�yato ka� prÕj tÕn 
kaqarÒn te ka� ¥fqoron b�on �ceiragèghsen».278   
 

Για τις γυναίκες αυτές ο πόνος για το θάνατό της ήταν µεγαλύτερος και πιο 

δυσβάσταχτος. Η µαρτυρία αυτή από τη µία πλευρά αποτελεί ένα ακόµη αποδεικτικό 

στοιχείο για την έντονη φιλανθρωπική δράση που ανέπτυξε η Μακρίνα κατά την 

περίοδο του λοιµού, και από την άλλη για την "ποιότητα", θα µπορούσε να πει κανείς 

της ευεργεσίας της: όχι µόνο τις κρατάει κοντά της σε µια περίοδο που αντιµετώπιζαν 

σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης, αλλά θα σταθεί γι' αυτές σαν µια πραγµατική 

µητέρα. Άλλωστε, όπως αναφέρεται σε ένα άλλο σηµείο του κειµένου, ο Θεός την 

είχε ευλογήσει και της είχε δώσει τέτοια χαρίσµατα, ώστε «� m»te toÝj a�toàntaj 

¢postrafÁnai m»te toÝj didÒntaj �pizhtÁsai».279 Η ίδια άλλωστε φαίνεται να 

παραχώρησε την προσωπική της περιουσία που κληρονόµησε από τον πατέρα της σε 

κάποιον ιερέα, του οποίου έργο θα ήταν η σωστή και σύµφωνη µε τις χριστιανικές 

αρχές διαχείριση του πλούτου της Μακρίνας.280 Ο Νύσσης, αν και δεν είναι ιδιαίτερα 

περιγραφικός όσον αφορά τις ευεργεσίες της, όπως θα δούµε ότι γίνεται από τους 

συγγραφείς άλλων Βίων ασκητριών, όµως σκιαγραφεί αρκετά καθαρά µια ακόµη 

πλευρά της ασκητικής δράσης της Μακρίνας, αυτή του φιλανθρωπικού της έργου. 

  

Σηµαντική και µεγάλη σε έκταση φιλανθρωπική δράση φαίνεται να ανέπτυξαν 

και άλλες ασκήτριες της περιόδου.  Όπως, για παράδειγµα, η αγία Μελάνη η Μεγάλη, 

η οποία φυσικά διέθετε και την οικονοµική δυνατότητα για κάτι τέτοιο καθώς η 

προσωπική της περιουσία ήταν τεράστια. Ο Παλλάδιος σχολιάζει σχετικά:  
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«�AÛth m�n Óshn Ûlhn ¢n»lwsen �n  tù qe�J z»lJ kaq£per pur� fl�xasa 
oÙk �mÕn tÕ dihg»sasqai ¢ll¦ ka� tîn t¾n Pers�da o�koÚntwn. TÁj g¦r 
eÙpoi�aj aÙtÁj oÙk ºstÒchsen oÙde�j, oÙk ¢natol¾ oÙ dÚsij oÙk ¥rktoj oÙ 
meshmbr�a ».281 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, από το φιλανθρωπικό της έργο ευεργετήθηκαν 

πάρα πολλοί: βοήθησε, µε δικά της χρήµατα και µε άλλα που της έδιναν οι συγγενείς 

της, εκκλησίες, µοναστήρια, ξένους και φυλακισµένους,282 έχτισε µοναστήρι και 

καταλύµατα στα Ιεροσόλυµα όπου φιλοξενούσε µοναχούς, παρθένες και 

διερχοµένους,283 χρηµατοδοτούσε πατέρες και µοναχούς,284 υπηρετούσε τους πατέρες 

στην έρηµο,285 ενώ λίγο πριν πεθάνει επέστρεψε στη Ρώµη όπου πούλησε όση 

περιουσία της είχε αποµείνει και µοίρασε τα χρήµατα.286  

Η εγγονή της, Μελάνη η Νεότερη,  ακολούθησε το δρόµο της και ανέπτυξε 

και η ίδια µεγάλο φιλανθρωπικό έργο.  Άρχισε τον ασκητικό της βίο υιοθετώντας το 

ιδεώδες της ακτηµοσύνης. Έτσι πούλησε την κτηµατική της περιουσία, και τη 

µοίρασε σε φτωχούς287 ακολουθώντας πιστά το κήρυγµα του Χριστού: «Ει θέλεις 

τέλειος είναι πώλησον σου τα υπάρχοντα και δός πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν 

ουρανώ».288 Οι ευεργεσίες της γινόταν πάντοτε µε προθυµία (15, σελ. 158) ενώ όταν 

σκόρπιζε «αφειδώς» την περιουσία: «έχαιρον εν Κυρίω και ηυφραίνοντο, έργω το 

γεγραµµένον πληρούντες».289  

Οι αποδέκτες της ελεηµοσύνης της, που κατά βάση είχε τη µορφή 

οικονοµικής βοήθειας, µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στην 

πρώτη ανήκαν οι λαϊκοί, απλοί ιδιώτες αλλά και ολόκληρες ρωµαϊκές επαρχίες, και 

στη δεύτερη οι µοναχοί, οι παρθένες, οι ασκητές της ερήµου, και ο κλήρος. 

Ξεκινώντας µε την πρώτη κατηγορία µπορούµε να πούµε ότι επιδόθηκε, όπως 

ειπώθηκε και παραπάνω, σε έργα που σκοπό είχαν την ανακούφιση και την υλική 

στήριξη των αδυνάτων: 

«..και πάντας απλώς τους νοσούντας περιϊόντες και επισκεπτόµενοι εθεράπευον, και 
τους επιδηµούντας ξένους υπεδέχοντο και εφοδίοις πολλοίς εφραίνοντες ούτως 
απέλυον, δεοµένοις τε πάσιν και πτωχοίς αφειδώς επεκούρουν, πάσας δε φυλακάς τε 
και εξορίας και µέταλλα περιερχόµενοι τους κατεχοµένους διά χρέη απέλυον, 
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παρέχοντες χρήµατα αυτοίς. Κατά τον µακάριον του Κυρίου θεράποντα Ιώβ η θύρα 
αυτών παντί αδυνάτω ην ηνεωγµέν�290 ευθέως πωλούντες τα κτήµατα εν τη Νουµιδία 
και Μαυριτανία και εν αυτή τη Αφρική, απέστειλαν τα χρήµατα, τα µεν εις την των 
πτωχών διακονίαν, τα δε εις αγορασίαν αιχµαλώτων».291  
 

Η φιλανθρωπία της στις παραπάνω περιπτώσεις φαίνεται να έχει έναν προσωπικό 

χαρακτήρα και να απευθύνεται σε µεµονωµένα άτοµα ή σε ευρύτερες κοινωνικές 

οµάδες: αναφέρεται παροχή ιατρικής βοήθειας σε αρρώστους, παροχή υπηρεσιών σε 

ταξιδιώτες και ξένους, οικονοµικής σε φτωχούς και ανθρώπους που είχαν χρέη αλλά 

και για την απελευθέρωση αιχµαλώτων.292 Για τις ευρύτερου χαρακτήρα ευεργεσίες 

της οι πηγές είναι αρκετά περιγραφικές:  
« διά θαλάσσης απέστειλεν εν τη ανατολή, Αιγύπτω και Θηβαϊδι νοµίσµατα µύρια, 
Αντιοχεία και τοις µέρεδι ταύτης µύρια νοµίσµατα, Παλαιστίνη νοµίσµατα µύρια 
πεντακισχιλία293 �απέστελλον εν άλλαις χώραις δι' ενός µεν µυριάδας τέσσαρας, δι' 
ετέρου δε τρεις, δι' άλλου δε δύο και <δι'> ετέρου µίαν, και τα λοιπά καθώς συνήργει ο 
Κύριος».294  
 
Από την έκταση και τις µορφές που έλαβε το φιλανθρωπικό της έργο ίσως να 

µην είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι η Μελάνη λειτουργούσε ως ένας οργανισµός που 

παρείχε υπηρεσίες και βοήθεια σε ιδιώτες, αλλά και σε ολόκληρες επαρχίες της 

αυτοκρατορίας. Βέβαια όλα αυτά µόνο υποθέσεις µπορεί να είναι καθώς τα ίδια τα 

κείµενα δεν δίνουν συγκεκριµένες πληροφορίες για τον τρόπο ή για την διαδικασία 

µε την οποία γινόταν, για παράδειγµα, οι αποστολές χρηµατικής βοήθειας. 

Εντυπωσιακός είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο συγγραφέας του Βίου της επιλέγει να 

κάνει µια γενική περιγραφή του φιλανθρωπικού της έργου, όπου αναφέρει ότι δεν 

έµεινε καµία χώρα ή περιοχή της Ασίας ή της Αφρικής που να µην ευεργετήθηκε από 

τη Μελάνη: 

«Αδεώς δε λοιπόν, ως πρείπαµεν, τα υπόλοιπα των εν τη Ρώµη κτηµάτων αποδόµενοι, 
ως ειπείν παντί τω κόσµω επήρκεσαν. Ποία γαρ πόλις ή ποία πατρίς άµοιρος των 
µεγίστων αυτών ευποϊών γεγένηται; Εάν είπωµεν Μεσοποταµίαν και την λοιπήν 
Συρίαν, Παλαιστίνην τε πάσαν και τα µέρη της Αιγύπτου και Πενταπόλεως. Και ίνα µη 
πολλά λέγοµεν, πάσα δύσις και πάσα ανατολή των µεγίστων αυτών ευποιϊών 
µετείληφεν ».295  

 

Σχετικά µε τη δεύτερη κατηγορία των αποδεκτών των ευεργεσιών της που, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελούσαν ο κλήρος και οι ασκητές, οι ευεργεσίες 
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της προς αυτούς παίρνουν δύο µορφές: αυτή της προσωπικής ευεργεσίας προς 

µεµονωµένους ασκητές296  και αυτή των δωρεών προς την Εκκλησία και τα 

µοναστήρια. Για τη µορφή των προσωπικών ευεργεσιών προς µεµονωµένους ασκητές 

το κείµενο του Βίου της αναφέρει: «�και καταλαβόντες την Αίγυπτον, περιήγον τα 

κελλία των αγίων µοναχών και των πιστοτάτων παρθένων, ως σοφοί αληθώς 

οικονόµοι κατά το γεγραµµένον, χορηγούντες εκάστω τα προς την χρείαν�».297 Εδώ 

φαίνεται καθαρά ότι η Μελάνη ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να επισκεφθεί τα 

ασκητήρια της περιοχής, χορηγώντας, η ίδια προσωπικά, υλική βοήθεια στους 

ασκητές. Πολλές είναι οι πληροφορίες για τις δωρεές της στις Εκκλησίες και στα 

µοναστήρια. Αναφέρεται, λοιπόν, ότι � µετά από προτροπή του Αυγουστίνου και 

άλλων επισκόπων, που την συµβούλεψαν αν θέλει να µείνει αιώνια η µνήµη της, να 

µην δίνει µόνο χρήµατα στα µοναστήρια, καθώς αυτά καταναλώνονται γρήγορα, 

αλλά να αγοράζει τα ίδια τα µοναστήρια και να τα χαρίζει στη συνέχεια στους 

µοναχούς298 � αγόραζε  διάφορες περιοχές, καθώς και τα οικήµατα των ασκητηρίων 

όπου ζούσαν µοναχοί και παρθένες για να τους τα χαρίσει, δίνοντας τους ταυτόχρονα 

και αρκετό χρυσό.299 Ακολουθώντας λοιπόν την συµβουλή αυτή έχτισαν, µαζί µε τον 

σύζυγό της Πινιανό, µε τον οποίο ασκήτευαν για κάποιο διάστηµα µαζί,  δύο µεγάλα 

µοναστήρια στην πόλη Θαγασή, ένα ανδρικό όπου ζούσαν ογδόντα µοναχοί κι ένα 

γυναικείο µε εκατόν τριάντα παρθένες,300 καθώς και άλλα δύο µοναστήρια στα 

Ιεροσόλυµα, τα οποία έχτισε µόνη της.301 Πέρα όµως από την οικονοµική ενίσχυση 

των µοναστηριών, έκανε και διαφόρων ειδών δωρεές σε Εκκλησίες: χάρισε τα 

πολύτιµα µεταξωτά της υφάσµατα, ενώ τον άργυρο που διέθετε τον δώρισε για να 

γίνουν µε αυτόν «κειµήλια εκκλησιαστικά και έτερα πολλά αναθήµατα».302 Ο 

Παλλάδιος µαρτυρεί ότι χρηµατοδοτούσε τις εκκλησίες της ∆ύσης.303 

Μεγάλη φιλανθρωπική δράση φαίνεται να ανέπτυξε και η Ολυµπιάδα. Η ίδια, 

µετά την χειροτόνησή της ως διακόνισσα,  ζούσε σε ένα µοναστήρι που έχτισε η ίδια 

µέσα στον περίβολο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.304 Ο συγγραφέας του 

Βίου της και προσωπικός της φίλος, ο Ιωάννης Χρυσόστοµος, λόγω του ότι είχε 
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µοιράσει τον αµέτρητο πλούτο της σε όλους όσους είχαν ανάγκη αδιακρίτως, την 

παραλληλίζει µε τον καλό Σαµαρείτη της Αγίας Γραφής, ενώ υπογραµµίζει ότι 

ξεπέρασε ακόµη και αυτόν και λίγο παρακάτω, περιγράφει σε γενικές γραµµές για το 

έργο της ότι: «ούτε γαρ τόπος, ου χώρα, ουκ έρηµος, ου νήσος ουκ εσχατιά άµοιρος 

έµεινε των ταύτης της αοιδήµου επιδόσεων».305  Αποδέκτες των φιλανθρωπιών της 

είναι από τη µία πλευρά, οι απλοί ιδιώτες, στους οποίους προσφέρει υλική και ηθική 

συµπαράσταση, και από την άλλη, είναι ο επίσηµος κλήρος, για τον οποίο η βοήθειά 

της µεταφράζεται σε µεγάλες δωρεές προς την Εκκλησία, οι µοναχοί και οι ασκητές. 

Η στήριξη και η βοήθεια που προσέφερε στους λαϊκούς εκτείνεται σε πολλές και 

ποικίλες πληθυσµιακές οµάδες των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων: 

« χηρείαν επαρκούσα, ορφανίαν ανατρεφοµένη, γέρους υπερασπίζουσα, ασθενούντας 
επισκεπτοµένη, αµαρτωλούς συµπενθούσα, πεπλανηµένους οδηγούσα, πάντας ελεούσα, 
τους πενοµένους αφειδώς οικτειρούσα, πολλάς των απίστων κατηχήσασα γυναίκας και 
τα προς το ζην επικουρήσασα, αείµνηστον χρηστότητος όνοµα διάπαντός του βίου 
κατέλιπεν306 �και πτωχοίς και φυλακαίς και τοις εν εξορίαις και πάσαν απλώς την 
οικουµένην κατασπείρασα ταις ελεηµοσύναις307». 
 
 
Οι µορφές που παίρνουν οι φιλανθρωπίες της είναι ποικίλες: περιλαµβάνουν 

την στήριξη σε χήρες και ορφανά, την υπεράσπιση των ηλικιωµένων, την 

καθοδήγηση ανθρώπων που έχουν πέσει σε σφάλµατα, την κατήχηση γυναικών και 

την παράλληλη οικονοµική τους υποστήριξη, την βοήθεια και την ελεηµοσύνη σε 

κάθε φτωχό,308 φυλακισµένο και εξόριστο που την έχει ανάγκη. Γενικά, η έκταση του 

φιλανθρωπικού της έργου είναι τέτοια που περιλαµβάνει όλη «την οικουµένη». 

Εξίσου µεγάλη έκταση όµως, έχουν και οι φιλανθρωπίες της τόσο προς την 

επίσηµη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, δια µέσω του αρχιεπισκόπου Ιωάννη 

Χρυσοστόµου, που έχουν τη µορφή δωρεάς τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης 

περιουσίας της,309 όσο και προς τις ασκητικές και µοναστικές κοινότητες.310 Το 

κείµενο του Βίου της είναι αρκετά αποκαλυπτικό ως προς το θέµα των δωρεών της, 

καθώς γίνεται µια λεπτοµερέστατη περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της 

Ολυµπιάδας που χαρίστηκαν στην Εκκλησία: 
«�χρυσίου λίτρας µυρίας, αργυρίου λίτρας δισµυρίας και πάσας προσηκούσας αυτή 
ακινήτους κτήσεις, τας τε κατά Θράκην και Γαλατίαν και την πρώτην Καππαδοκίαν και 
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Βιθυνίαν τας επαρχίας διακειµένας, έτι γε µην και τας διαφερούσας αυτή οικίας τας εν 
τη βασιλευούση πόλει, την τε πλησιάζουσαν τη αγιωτάτη µεγάλη εκκλησία την 
επιλεγοµένην "των Ολυµπιάδος" συν του τριβουναρίου και του τελείου λοετρού και 
πάντων των παρακειµένων αυτώ οικηµάτων και του σιλιγναρίου (αρτοποιίο) την τε 
πλησίον του δηµοσίου λοετρού Κωνσταντιανών υπάρχουσαν αυτή οικεία, εν η 
κατέµενε, και την ετέρα δε αυτής οικίαν την επονοµαζοµένην "των Ευάνδρου" και τα 
προάστεια αυτής πάντα�».311  
 

∆εν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι χορηγίες της αναφέρονται 

µε κάθε λεπτοµέρεια καθώς ο συγγραφέας του Βίου της Ιωάννης, ήταν και ο άµεσος 

αποδέκτης αυτών των δωρεών: είναι ο «µεσάζοντας», θα µπορούσε να ειπωθεί, µέσω 

του οποίου διοχετεύονται οι δωρεές αυτές στην Εκκλησία. ∆εν µπορεί να µείνει 

άλλωστε ασχολίαστο το ότι ο ίδιος αναφέρει στον Βίο της,312 πως οι δωρεές αυτές 

γίνονται µετά από παρακίνησή του και µέσω του ιδίου. Αυτή η µαρτυρία είναι 

αποκαλυπτική τόσο για τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στις ασκήτριες που 

διαθέτουν αριστοκρατική καταγωγή, και κατά συνέπεια οικονοµική δύναµη, και στην 

επίσηµη Εκκλησία, όσο και για την ανίχνευση των αιτιών που οδήγησαν τις 

ασκήτριες αυτές στην τεράστια φιλανθρωπική δράση.  

Ο συνδυασµός των παραπάνω στοιχείων, δηλαδή της οικονοµικής 

υποστήριξης που πρόσφερε η Ολυµπιάδα τόσο στους ανθρώπους των κατώτερων 

στρωµάτων, όσο και στην επίσηµη Εκκλησία, δεν µπορεί παρά να την κατατάξει 

ανάµεσα στους µεγάλους ευεργέτες των πρώιµων χρόνων της χριστιανικής 

θρησκείας. Ενδεικτική είναι η αξιολογική κρίση που εκφράζει ο Χρυσόστοµος για το 

φιλανθρωπικό της έργο: «αύτη δε η µακαρία Ολυµπιάς εις τον ακρότατον όρον 

ανεπήδησε της ελεηµοσύνης και ταπεινοφροσύνης εις ον ουκ ην εφευρεθήναι τι 

πλέον»313 καθώς και ότι η «ακατάληπτος κοινωνία»,314 δηλαδή η απεριόριστη 

φιλανθρωπία, συµπεριλαµβάνεται στην περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών 

της. 

 

Και οι υπόλοιπες όµως ασκήτριες µε αριστοκρατική καταγωγή που 

αναφέρονται από τον Παλλάδιο φαίνεται να επιδόθηκαν στη φιλανθρωπία. Η 

παρθένα Βενερία διασκόρπισε τα υλικά αγαθά της,315 η Θεοδώρα  έφτασε σε τέτοια  
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ακτηµοσύνη ώστε να έχει την ανάγκη ελεηµοσύνης για να ζήσει,316 και για την 

Βοσπορία τέλος, η οποία ασκήτευε µαζί µε τον σύζυγό της, τον κόµη Ουήρο, λέγεται 

ότι µοίραζε τα εισοδήµατα από τα κτήµατά τους στους φτωχούς και τους καρπούς 

τους, τους προσέφεραν σε εκκλησίες πόλεων και χωριών για να µοιραστούν εκεί, ενώ 

κατά την περίοδο κάποιου λιµού που έπεσε στην πόλη τους έδωσαν από τις 

σιταποθήκες τους για να τραφούν οι φτωχοί.317  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η περίπτωση της Οσίας 

Πελαγίας, για την οποία µαρτυρείται από τον Βίο της ότι διέθετε µεγάλη περιουσία,318 

αλλά δεν αναφέρεται αν ο πλούτος αυτός προερχόταν από κάποια αριστοκρατική 

καταγωγή. Σηµασία πάντως, για το ζήτηµα που µας απασχολεί εδώ, έχει το γεγονός 

ότι και η Πελαγία, αφού βαπτίστηκε χριστιανή και αποφάσισε να ασκητέψει, η πρώτη 

της ενέργεια ήταν να απαλλαγεί από τα υλικά της αγαθά, δηλαδή να ξεκινήσει τον 

ασκητικό της βίο µε την ακτηµοσύνη. Το κείµενο είναι αρκετά αποκαλυπτικό για τον 

τρόπο µε τον οποίο έγινε αυτό: διατάζει τον πιο έµπιστό της δούλο να κάνει µια 

απογραφή όλης της κινητής της περιουσίας � η οποία περιλάµβανε χρυσό, ασήµι, 

καθώς και πολύτιµους λίθους, σκεύη και ρούχα319� και παραδίδει τον κατάλογο αυτό 

στον Νόννο,320 τον πνευµατικό της πατέρα, αυτόν δηλαδή που την καθοδήγησε στο 

να ασπαστεί τη χριστιανική πίστη και  που τη βάπτισε, δίνοντάς του την ελευθερία να 

διαθέσει τον πλούτο της όπως αυτός νοµίζει. Ενώ η δεύτερη ενέργειά της ήταν να 

απελευθερώσει όλους τους δούλους της και να τους µοιράσει κάποια χρήµατα.321 

 

Από την διερεύνηση των στοιχείων των πηγών προκύπτουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά για τις ασκήτριες που ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, 

σχετικά µε τον τρόπο  µε τον οποίο ασκούσαν τη φιλανθρωπική τους δράση ή τη 

µορφή που έλαβε η φιλανθρωπία τους. Το πρώτο στοιχείο που συναντάµε σε όλες τις 

περιπτώσεις των ασκητριών που αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω είναι η 

ακτηµοσύνη: όλες ξεκινούν τον ασκητικό τους βίο αφού πρώτα φροντίσουν να 

απαλλαχθούν από το «υλικό τους φορτίο». Η ακτηµοσύνη, ή αλλιώς η ηθεληµένη 

αποκήρυξη της προσωπικής  περιουσίας µπορεί να ειπωθεί ότι επιτάσσεται από τις 

διδασκαλίες του Ευαγγελίου: « ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησον σου τα 
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υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει 

µοι»322 συµβουλεύει ο Ιησούς τον πλούσιο νέο που αναρωτιέται πως θα επιτύχει τον 

τέλειο χριστιανικό βίο. Ο Αντώνιος επίσης ξεκίνησε τον ασκητικό του βίο, όταν 

ακούγοντας απλά και µόνο κατά την Λειτουργία της Κυριακής την ευαγγελική 

διδαχή: «Μη µεριµνήσητε περί της αύριον»,323 αποφάσισε να πουλήσει όλη την 

ακίνητη περιουσία του και να χαρίσει την κινητή στους φτωχούς.  Οι ασκήτριες όµως 

φαίνεται να ακολουθούσαν µόνο στη θεωρία τις επιταγές του θρησκείας περί 

ακτηµοσύνης: οι ίδιες διατηρούν µέρος της περιουσίας τους υπό την κατοχή και την 

εποπτεία τους. Το γεγονός ότι παρουσιάζονται ως ιδρύτριες και ηγέτιδες 

µοναστηριών ή ασκητικών κοινοτήτων είναι ένα στοιχείο που συντελεί στην 

παραπάνω διαπίστωση. Βέβαια από τους συγγραφείς των Βίων τους τονίζεται 

ιδιαίτερα ότι µια από τις πρώτες πράξεις τους που επισφράγιζε και τον νέο τρόπο 

ζωής τους ήταν η αποποίηση της προσωπικής τους περιουσίας. Αλλά κάτι τέτοιο 

είναι αναµενόµενο, καθώς οι καθ� όλα ιδανικοί βίοι αυτών των γυναικών έπρεπε να 

υποτάσσονται σε µια από τις βασικές χριστιανικές αρχές, αυτή δηλαδή της 

ακτηµοσύνης. Υπάρχουν διαφορές βέβαια ως προς στον τρόπο που περιγράφεται ότι 

συντελέστηκε η ακτηµοσύνη από την καθεµία από αυτές, όµως αυτό δεν έχει 

ιδιαίτερη σηµασία αφού το αποτέλεσµα είναι και πάλι το ίδιο: άλλες � όπως η 

Μακρίνα,324 η Ολυµπιάδα,325 η Πελαγία326 � ανέθεσαν  την περιουσία τους σε 

κάποιον διαχειριστή µε σκοπό να την διαθέσει όπως εκείνος έκρινε αλλά πάντα 

σύµφωνα µε το χριστιανικό ιδεώδες της φιλανθρωπίας, άλλες πάλι � όπως η 

Βοσπορία, η Βενερία, η Μελάνη η Μεγάλη,327 η Μελάνη η Νεότερη328 � πουλούσαν 

οι ίδιες την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και την µοίραζαν σε φτωχούς και 

απόρους.  

Η αποποίηση της περιουσίας δεν θα πρέπει να ήταν µια απόφαση που θα την 

έπαιρνε κανείς µε τόση ευκολία, όσο παρουσιάζεται στα χριστιανικά κείµενα, και 

ειδικά αν η περιουσία ήταν ιδιαίτερα µεγάλη. Η οικονοµική τους κατάσταση 

καθόριζε, κατά ένα µεγάλο βαθµό, και την κοινωνική τους θέση, και τον ίδιο τον 

τρόπο ζωής τους. Μπορούµε να υποθέσουµε λοιπόν πως ίσως να αντιµετώπισαν 
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εµπόδια εξαιτίας των κοινωνικών συµβάσεων που συνδέονταν µε την υψηλή 

κοινωνική τους θέση στην απόφασή τους να αποκηρύξουν τα υλικά αγαθά τους. Οι 

γονείς της Μελάνης της Νεότερης προσπάθησαν να αγοράσουν ξανά την περιουσία 

της, όταν αυτή την είχε πουλήσει ή να εµποδίσουν την καθολική απελευθέρωση των 

δούλων της. Στην Ολυµπιάδα τέθηκαν περιορισµοί από το συγγενικό της 

αυτοκρατορικό περιβάλλον όταν διαπιστώθηκε ότι έκανε υπερβολικά µεγάλες δωρεές 

σε επισκόπους και εκκλησίες. Μάλιστα η περιουσία της τέθηκε σε καταπίστευµα 

µέχρι που να φτάσει στην ηλικία των τριάντα χρόνων. Τέτοια περιστατικά όπως αυτά 

έχουν καθαρά κοινωνικές διαστάσεις: η µορφή αυτή της φιλανθρωπίας φαίνεται να 

συγκρούεται µε αντικειµενικά εµπόδια που έθεταν καθαρά κοινωνικοί λόγοι, καθώς η 

διατήρηση της οικογενειακής περιουσίας και της προσωπικής κληρονοµιάς 

αποτελούσαν βασικές κοινωνικές υποχρεώσεις. Ο Ιερώνυµος δεν φαίνεται να θεωρεί 

την ολοκληρωτική διασπορά της πατρικής περιουσίας κάποιου ως το ξεκίνηµα και τη 

βάση ενός ασκητικού βίου.329 Η επίσηµη θρησκεία, όπως φαίνεται, µπορεί θεωρητικά 

να απαιτούσε την αποποίηση της προσωπικής περιουσίας απαραίτητη για έναν 

ιδανικό χριστιανικό βίο, όµως ουσιαστικά και στην πράξη κάτι τέτοιο δεν 

εφαρµόστηκε ποτέ καθώς ερχόταν σε αντιπαράθεση µε τις κοινωνικές συµβάσεις και 

τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης από την οποία στηριζόταν. 

Ο Ste Croix φτάνοντας σε µια βαθύτερη ερµηνεία για τη στάση που κράτησε 

η χριστιανική θρησκεία απέναντι στο θέµα της ιδιοκτησίας γενικά, αναφέρει ότι αν ο 

χριστιανισµός δεν ήθελε να εµπλακεί σε µια µοιραία σύγκρουση µε τις πανίσχυρες 

εύπορες τάξεις, ήταν υποχρεωµένος να παραµερίσει τις ιδέες εκείνες του Ιησού που 

ήταν εχθρικές στην κατοχή οποιασδήποτε µεγάλης περιουσίας, ή ακόµη καλύτερα, 

µπορούσε να µειώσει τη σηµασία τους.330 Έτσι, µε σχεδόν καµία εξαίρεση, όλοι οι 

ορθόδοξοι συγγραφείς δεν φαίνονται να έχουν σοβαρούς ενδοιασµούς στο να δεχτούν 

ότι ένας χριστιανός µπορεί να έχει περιουσία υπό ορισµένους όρους: ότι δεν πρέπει 

να επιζητεί να την αποκτήσει άπληστα ή µε άδικα µέσα, ότι οφείλει να µην κατέχει 

περίσσεια αλλά µόνο επάρκεια αγαθών, και να θεωρεί τον εαυτό του σαν ένα είδος 

καταπιστευµατοδόχου για τους φτωχούς, τους οποίους οφείλει να ελεεί.331  
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 Η Cameron332 δίνει µια άλλη διάσταση στον χαρακτήρα της πράξης της 

αποποίησης του προσωπικού πλούτου και στα αίτια που µπορεί να οδήγησαν σε 

αυτή, καθώς υποστηρίζει ότι οι  πιο θεαµατικές αποποιήσεις περιουσίας από µέλη της 

ανώτερης τάξης στη ∆ύση σηµειώθηκαν στην πρώτη δεκαετία του 5ου αι. ακριβώς 

την περίοδο που το κράτος απειλούνταν ιδιαίτερα από βαρβαρικές εισβολές, κι έτσι 

κατά µια έννοια αντικατοπτρίζουν ένα είδος αναχώρησης, µια επιλογή σωτηρίας για 

την προνοµιούχα ανώτερη τάξη, που µπορούσε έτσι να διαιωνίσει το καθεστώς του 

πάτρωνα µε µια διαφορετική µορφή, ενώ ταυτόχρονα απεµπλεκόταν από την άµεση 

ανάµειξη στην πολιτική κρίση. Μια τέτοια άποψη, αν και είναι αρκετά ακραία, 

µπορεί να κρύβει µια δόση αλήθειας, καθώς γνωρίζουµε ότι η υψηλή κοινωνική θέση 

συνεπαγόταν οικονοµικές και πολιτικές δεσµεύσεις από τις οποίες ήταν πολύ πιθανό 

κάποιος να ήθελε να αποδεσµευτεί. Με δεδοµένο ότι οι οικονοµικές αυτές δεσµεύσεις 

που συνδέονταν µε την τοπική κοινωνία, αλλά και οι κληρονοµηµένες κοινωνικές 

υποχρεώσεις των χριστιανών που ανήκαν σε ανώτερα στρώµατα επιβάλλονταν από 

το νόµο, και διαφυγή από αυτές επιτρεπόταν µόνο αν απαρνούνταν την περιουσία 

τους για χάρη κάποιου άλλου συγγενή τους, ο οποίος θα κληρονοµούσε τις 

υποχρεώσεις αυτές, η ηθεληµένη αποποίηση της προσωπικής περιουσίας απέρριπτε 

µια κοινωνική ταυτότητα που ήταν προσδιορισµένη από το κοινωνικό status.333   

Το θέµα της αποποίησης της προσωπικής περιουσίας από τις πλούσιες 

ασκήτριες φαίνεται να έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινωνία της εποχής. Οι 

διανοούµενοι του παγανιστικού κόσµου αναφέρονται σε αυτό το φαινόµενο και 

προσπαθούν να το ερµηνεύσουν. Ο Πορφύριος ο Νεοπλατωνικός στον Απολογητικό 

του αναφέρει: «�από τα παραπάνω συµπεραίνω ότι δεν ήταν λόγια του Χριστού αυτά 

� αν δεχτούµε πως ο Χριστός παρέδιδε «τον κανόνα της αλήθειας» - αλλά κάποιων 

φτωχών που ήθελαν, µε τέτοιες αερολογίες, να φάνε από τις περιουσίες των πλουσίων. 

Μα, µόλις χθες � και όχι στο µακρινό παρελθόν � για άλλη µια φορά, αυτά ακριβώς 

απάγγειλαν σε κάποιες ευκατάστατες γυναίκες: «Πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε 

στους φτωχούς και θα κερδίσεις τον θησαυρό του ουρανού», και τις έπεισαν να 

µοιράσουν όλη τους την περιουσία στους φτωχούς. Και οι γυναίκες έπεσαν σε τόση 

φτώχια και το έριξαν στη ζητιανιά, και από ελεύθερες που ήταν κατάντησαν να ζητάνε 

πίσω τα χαµένα µε τρόπο αισχρό και όψη ελεεινή. Ώσπου τέλος αναγκάστηκαν να βγουν 

στη γύρα και να χτυπούν τις πόρτες των πλουσίων. Η έσχατη ταπείνωση και το 
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χειρότερο πάθηµα: στο όνοµα της ευσέβειας, να ξεπέσεις και να χάσεις το βιός σου και 

µετά, επειδή σε σφίγγει η ανάγκη, να λαχταράς τα ξένα αγαθά. Από κάτι τέτοια, έχω την 

εντύπωση ότι το ρητό ανήκει σε κάποια ταλαίπωρη γυναίκα (και όχι στον Ιησού)».334  

Ο τρόπος µε τον οποίο φαίνεται να αντιµετωπίζει ο Πορφύριος το φαινόµενο αυτό 

είναι βέβαια αρκετά σαρκαστικός, όπως ήταν άλλωστε αναµενόµενο από έναν 

παγανιστή συγγραφέα, όµως δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την πιθανή 

ιστορικότητα κάποιων στοιχείων που µας περιγράφει. Η αποποίηση του πλούτου 

οδηγούσε φυσικά σε καθοδική κινητικότητα και άρα αλλαγή της κοινωνικής θέσης. 

Όµως, όπως διαπιστώσαµε ήδη, η  ακτηµοσύνη δεν εφαρµόστηκε ποτέ ουσιαστικά, 

αλλά ούτε και η ίδια η Εκκλησία απαίτησε ποτέ από τις γυναίκες αυτές, όπως είδαµε 

παραπάνω, την ολοκληρωτική αποποίηση της περιουσίας τους. Από τους Βίους των 

ασκητριών βέβαια δεν έχουµε στοιχεία που να αποδεικνύουν µια τέτοια δραµατική 

αλλαγή της ζωής τους. Ούτε νοµίζω πως είναι πιθανό ότι µια γυναικά µε τον πλούτο 

της Ολυµπιάδας, για παράδειγµα, θα µπορούσε ποτέ να φτάσει σε µια τέτοια 

κατάσταση όπως αυτή που περιγράφεται παραπάνω: η ίδια χάρισε την περιουσία της 

στην Εκκλησία και η Εκκλησία ως αντάλλαγµα της απέδιδε στήριξη και σεβασµό. 

∆εν θα µπορούσε λοιπόν ποτέ να φτάσει σε σηµείο να ζητιανεύει για να µπορέσει να 

επιβιώσει. Η εξαθλίωση που περιγράφεται παραπάνω είναι πιθανό να ισχύει για 

γυναίκες που ήταν βέβαια ευκατάστατες αλλά που δεν διέθεταν σε καµία περίπτωση 

περιουσία ίση µε αυτή της Μελάνης και της Ολυµπιάδας. Ανεξάρτητα από το αν 

ίσχυε ή όχι πάντως µια τέτοια κατάσταση, αυτό που έχει σηµασία στη συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι το γεγονός ότι η πρακτική της αποποίησης περιουσιών από γυναίκες 

των ανώτερων κοινωνικά θέσεων ενοχλούσε ιδιαίτερα τον παγανιστικό κόσµο καθώς 

συγκρούονταν µε τις κοινωνικές συµβάσεις της εποχής τους. 

∆εν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η εθελοντική φτώχεια σήµαινε ότι οι ασκητές 

αποκήρυτταν τον πλούτο τους και την κοινωνική τους θέση σαν µια πράξη 

συµπαράστασης και ταύτισης µε τους φτωχούς: ο Αντώνιος, αν και έγινε ο ίδιος 

φτωχός δεν ζούσε ανάµεσα στους φτωχούς του χωριού του, αλλά αντίθετα, οι 

ασκητές επιζητούσαν την αποµόνωση και απέφευγαν τις κοινωνικές επαφές.335 

Μπορεί η χριστιανική ηθική να έδινε ιδιαίτερο βάρος στη συµπαράσταση και 

ανακούφιση των φτωχών και των αδυνάτων, όµως προτίµησε να αντιµετωπίσει το 

θέµα των φτωχών µε µια πρακτική φιλανθρωπίας που εξασφάλιζε µόνο µια παροδική 
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και µερική λύση του προβλήµατος. Αν στόχευε στην οριστική εξαφάνιση της πενίας 

θα είχε οδηγηθεί σε µια κοινωνική επανάσταση, η οποία βέβαια δεν συνέβη ποτέ, 

καθώς οι χριστιανοί θεωρούσαν ότι η διαίρεση της κοινωνίας σε πλούσιους και 

φτωχούς ήταν θεϊκά καθορισµένη. Αντίθετα, η πρακτική της φιλανθρωπίας πρόσφερε 

µια ταυτόχρονα µια βολική παρηγοριά για τους φτωχούς και µια πηγή κύρους για 

τους δωρητές.336  

Μια άλλη ενέργεια που φαίνεται να είναι κεντρικής σηµασίας και 

συµπεριλαµβάνεται ανάµεσα στις φιλανθρωπικές τους αρετές είναι αυτή της 

απελευθέρωσης των προσωπικών τους δούλων. Μια τέτοια ενέργεια αναφέρεται ρητά 

στην περίπτωση της Ολυµπιάδας: «από δουλείας εις ελευθερίαν τον των οικετών 

µυριόδεσµον ανακαλεσάµενη ισότιµον της ιδίας ευγενείας ανέφηνε».337 Η ίδια αναφορά 

όµως γίνεται και στην περίπτωση της Μελάνης της Νεότερης: «ηλευθέρωσε δε τα 

βουληθέντα ανδράποδα οκτακισχιλία, τα λοιπά γαρ ουκ εβουλήθησαν αλλ� ηρήσαντο 

δουλεύσαι τω αδελφώ αυτής. Ω παρεχώρησε πάντας από τριών νοµισµάτων λαβείν»338 

αλλά και της Πελαγίας339. Αντίθετα στην περίπτωση της Μακρίνας κάτι τέτοιο δεν 

αναφέρεται ρητά από το κείµενο του Βίου της όµως υπάρχει ένας υπαινιγµός του 

συγγραφέα σχετικά µε το θέµα της απελευθέρωσης των προσωπικών της δούλων. Η 

µητέρα της όταν αποφασίζει να ακολουθήσει την κόρη της Μακρίνα στον ασκητικό 

της βίο θα πρέπει: «οµότιµον αυτήν γενέσθαι τω πληρώµατι των παρθένων 

παρασκευάσασα»,340 και για να ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή η απόρριψη όλων των 

διαφορών της κοινωνικής θέσης ανάµεσα σε αυτή και τις υπηρέτριές της, ώστε να 

θεωρούνται «οµότιµες», απαραίτητη προϋπόθεση θα ήταν να έχει προηγηθεί η 

απελευθέρωσή τους, τουλάχιστον αυτών που βρίσκονταν πιο κοντά στη Μακρίνα.341 

 Η Εlm περιγράφει ότι η απελευθέρωση των δούλων θα µπορούσε να γίνεται 

µε δύο τρόπους:  είτε ως manumissio in ecclesia ( απελευθέρωση στην εκκλησία), 

είτε ως manumissio inter amicos (απελευθέρωση µεταξύ φίλων). Η απελευθέρωση 

στην εκκλησία τέθηκε σε ισχύ µε δύο χριστιανικά διατάγµατα του 316 και του 323, 

και εξουσιοδότησε τα χριστιανικά εκκλησιάσµατα να απελευθερώνουν τους δούλους 

τους. Αυτή η διαδικασία ήταν αρκετά τυποποιηµένη και περιλάµβανε µια διακήρυξη 

µε την παρουσία επισκόπου ή κάποιου αντιπροσώπου του και ενός µέλους της 
                                                 
336 Cameron A., Η ύστερη ρωµαϊκή κοινωνία, σελ. 274 
337 Βίος Ολυµπιάδος, 15. 14-16 
338 Λαυσ., 61.2. 16-19 
339 P.G. 116, 917Ι, 1-6 
340 Β.Ο.Μ., σελ. 381,22-24 
341 Elm, Virgins of God, σελ. 84-85 



συνάθροισης. Ο δούλος γινόταν απελεύθερος µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. Η 

απελευθέρωση µεταξύ φίλων, από την άλλη πλευρά ήταν λιγότερο πολύπλοκη. Ο 

αφέντης απλά διακήρυττε ότι ένας δούλος ήταν φίλος του, και το εξέφραζε αυτό είτε 

µε µια επιστολή είτε καλώντας τον σε δείπνο στο ίδιο τραπέζι. Σε αντίθεση µε τις 

άλλες απελευθερώσεις, αυτή η απελευθέρωση δεν συνεπαγόταν πλήρη πολιτικά 

δικαιώµατα και ο δούλος έτσι απελευθερώνονταν µερικώς. Στην περίπτωση της 

Μακρίνας, η απελευθέρωση µάλλον θα είχε τη δεύτερη µορφή, αυτή µεταξύ φίλων, 

και πιο συγκεκριµένα µε κάλεσµα σε δείπνο στο ίδιο τραπέζι, που σηµαίνει ότι οι 

δούλοι τους θα  συνέχιζαν να βρίσκονται σε χαµηλότερη κοινωνική θέση από αυτή 

των προηγούµενων αφεντών τους, όχι µόνο µε κοινωνικούς, αλλά και µε νοµικούς 

όρους.342 Παρατηρούµε µάλιστα πως η απελευθέρωση των προσωπικών δούλων είναι 

µια από τις ενέργειες που σηµατοδοτούν την έναρξη του ασκητικού βίου των 

γυναικών αυτών ή έστω την αποχώρησή τους από τον κοσµικό βίο. Βέβαια δεν θα 

πρέπει να υπερεκτιµηθεί αυτή η ενέργειά τους, ούτε και να θεωρήσουµε ότι πήρε 

µεγάλες διαστάσεις: αν γινόταν κάτι τέτοιο άλλωστε η θέση των δούλων µε τον 

εκχριστιανισµό της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας θα είχε αλλάξει ριζικά, πράγµα που δεν 

µαρτυρείται από τις πηγές. Αντίθετα, ο χριστιανισµός φαίνεται να µην ασχολήθηκε 

ιδιαίτερα µε το κοινωνικό πρόβληµα της δουλείας καθώς υποστήριζε ότι ο καθένας 

στο τέλος θα κρινόταν ανάλογα µε την κοινωνική θέση που κατείχε. Αρκέστηκε στο 

να αποδεχθεί την κατάσταση που προϋπήρχε. Για τον χριστιανισµό, η κοινωνική θέση 

των δούλων απαιτούσε απλώς υπακοή στους δεσπότες τους: µε αυτό τον τρόπο θα 

κέρδιζαν µια θέση στον παράδεισο.343 Η ισότητα, για τον χριστιανισµό, είχε µια 

αυστηρά πνευµατική έννοια, καθώς υπήρχε µόνο στα µάτια του Θεού και δεν είχε 

καµία σχέση µε τα εγκόσµια.344 Μπορεί οι χριστιανικές πεποιθήσεις περί ισότητας να 

ώθησαν σε µια πιο ευνοϊκή µεταχείριση των δούλων, όµως οι ουσιαστικές πράξεις 

απελευθέρωσης αυξήθηκαν αµελητέα.345 Η παραπάνω ερµηνεία έρχεται ως 

συµπλήρωµα σε αυτή του Ste Croix, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «ο 

χριστιανισµός εκπλήρωσε τον ίδιο κοινωνικό ρόλο µε τις επικρατούσες φιλοσοφίες του 

ελληνορωµαϊκού κόσµου και ίσως µε βαθύτερο αποτέλεσµα: έκανε το δούλο όχι µόνο 

να υποµένει πιο ευχάριστα την επίγεια τύχη του, αλλά να είναι και πιο ευάγωγος και 
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πειθήνιος».346 ∆εν µπορούσε λοιπόν να ισχύει κάτι διαφορετικό για τις πλούσιες 

αυτές γυναίκες που εξετάζουµε οι οποίες προέβαιναν σε απελευθέρωση των 

προσωπικών τους δούλων αµέσως µετά την απόφασή τους να ακολουθήσουν έναν 

χριστιανικό και ασκητικό βίο. Επιπλέον, όταν προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε αυτή 

την ενέργειά τους θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας την κοινωνική θέση που 

ανήκαν, τα οικονοµικά και πολιτικά τους συµφέροντα που έπρεπε να υπερασπιστούν. 

Η Cameron υποστηρίζει πως το γεγονός ότι η Μελάνη η Νεότερη απελευθέρωσε 

οχτώ χιλιάδες από τους δούλους που κατείχε, και µε δεδοµένο ότι πολλοί από αυτούς 

πουλήθηκαν µαζί µε τη γη, ίσως είναι περισσότερο µέρος της διαδικασίας 

ρευστοποίησης της περιουσίας της και όχι τόσο αποτέλεσµα χριστιανικών 

πεποιθήσεων, καθώς η ίδια είχε τα προβλήµατα ενός γαιοκτήµονα αλλά και τις 

πεποιθήσεις ενός ασκητή.347   

Οι ευεργεσίες προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν ένα ακόµη κοινό 

χαρακτηριστικό της φιλανθρωπικής τους δράσης. Αυτού του είδους οι ευεργεσίες 

απευθύνονται σε ιδιώτες λαϊκούς που έχουν την ανάγκη οικονοµικής ή ηθικής 

συµπαράστασης και που αποτελούν τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, κυρίως λιµών, ή αιχµαλωσίας οι ασκήτριες 

στηρίζουν µεγάλες οµάδες πληθυσµού, προσφέροντας τρόφιµα και οικονοµική 

βοήθεια (π.χ. απόδοση λύτρων για εξαγορά αιχµαλώτων), και αναλαµβάνουν να 

φέρουν σε πέρας µια πολιτική κοινωνικής πρόνοιας αντικαθιστώντας µε αυτό τον 

τρόπο το ίδιο το κράτος.348 Με αυτό τον τρόπο το φιλανθρωπικό τους έργο παίρνει 

καθολικό χαρακτήρα. Αυτό το στοιχείο τονίζεται από τους βιογράφους τους, οι 

οποίοι για να χαρακτηρίσουν την έκτασή των ευεργεσιών τους χρησιµοποιούν τον 

όρο «οικουµένη». 

Το κατηχητικό έργο συµπεριλαµβάνεται στη φιλανθρωπική τους δράση από 

τους συγγραφείς των βίων τους, ίσως επειδή µε την κατήχηση και µε την καθοδήγηση 

των άπιστων στο δρόµο του Θεού, τους βοηθούν να σωθούν.  

 

Όλες σχεδόν οι πλούσιες ασκήτριες παρατηρούµε ότι ιδρύουν µοναστήρια και 

ασκητικά ιδρύµατα καθώς επίσης και ότι χρηµατοδοτούν ασκητές και πατέρες της 
                                                 
346 De Ste Croix, Ο ταξικός αγώνας στον αρχαίο ελληνικό κόσµο, σελ. 520 
347 Cameron Averil, Η ύστερη ρωµαϊκή κοινωνία, σελ. 188 
348 Cameron A., Η ύστερη ρωµαϊκή κοινωνία, σελ. 273: Στις αρχές του 5ου αι. οι εισβολές των 
Βησιγότθων στην Ιταλία οδήγησαν πολλούς Ρωµαίους στην αιχµαλωσία, και χριστιανοί ηγέτες 
προσπάθησαν να τους απελευθερώσουν. Αυτό το θρησκευτικό καθήκον καθιερώθηκε ως µέρος της 
χριστιανικής φιλανθρωπίας, και συνδυάστηκε µε διανοµή σιτηρών και ενδυµάτων στους απόρους 



ερήµου. Οι δωρεές, επίσης, της κινητής ή της ακίνητης περιουσίας στην επίσηµη 

Εκκλησία είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό του φιλανθρωπικού τους έργου. Η 

Μακρίνα ιδρύει το διπλό µοναστήρι ανδρών και γυναικών στο πατρικό κτήµα της 

Άννεσης, η Μελάνη η Μεγάλη στους Αγίους Τόπους, η Ολυµπιάδα ίσως το πρώτο 

γυναικείο µοναστήρι της Κωνσταντινούπολης και η Μελάνη η Νεότερη στα 

Ιεροσόλυµα και αλλού. Η δραστηριότητά τους αυτή συχνά είχε σηµαντικές συνέπειες 

τόσο για τις ίδιες όσο και για την εκκλησιαστική πολιτική: η Μελάνη η Μεγάλη 

εµπλέκεται στη θρησκευτική διαµάχη που είχε προκληθεί από τον ανταγωνισµό των 

µοναστικών κοινοτήτων του Ιερωνύµου στη Βηθλεέµ και του Ρουφίνου στο Όρος 

των Ελαιών, καθώς η ίδια υποστήριζε οικονοµικά τον δεύτερο. Οι δωρεές τους 

επίσης καθώς προκαλούσαν τον άµεσο πλουτισµό συγκεκριµένων θρησκευτικών 

κοινοτήτων και εκκλησιών σε υπερβολικό βαθµό, προκαλούσαν φθόνο σε άλλες.349 

Αλλά και η Ολυµπιάδα, εξαιτίας της σταθερής χρηµατοδότησής της στον 

Χρυσόστοµο, προκάλεσε την οργή άλλων επισκόπων.  

Ο Παλλάδιος αναφέρει ένα ενδεικτικό παράδειγµα για κάποια παρθένα, η 

οποία: «plous�a �n cr»masin e�j ¥gan, mηδέποτε x�nJ m¾ parq�nJ, m¾ 

�kklhs�v, m¾ p�nhti ÑbolÒn (pro�kasa). AÛth polla�j nouqes�aij tîn 

pat�rwn oÙk ¢peskeu£zeto t¾n Ûlhn».350 Από τα παραπάνω µπορεί να 

παρατηρήσει κανείς πως µια στάση σαν αυτή της συγκεκριµένης παρθένας, που αν 

και είχε την οικονοµική δυνατότητα δεν βοηθούσε τους ανθρώπους που την είχαν 

ανάγκη, είναι καταδικαστέα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Η λέξη βέβαια 

«νουθεσία», υποδηλώνει ότι από τη µία πλευρά οι πλούσιες παρθένες δεν ήταν 

υποχρεωµένες  να ασκούν φιλανθρωπικό έργο και να κάνουν ευεργεσίες, αλλά από 

την άλλη µπορεί να υποδηλώσει ότι η Εκκλησία απαιτούσε κατά κάποιο τρόπο από 

αυτές να βοηθούν οικονοµικά τους ασθενέστερους ή έστω ότι θεωρούσε ως δεδοµένο 

τις φιλανθρωπικές πράξεις από αυτές που είχαν την οικονοµική δυνατότητα να το 

κάνουν αυτό. Γι� αυτό και όταν κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει αναφέρεται ως µια «µη 

πρέπουσα» πράξη. Το παραπάνω παράδειγµα είναι επίσης ενδεικτικό και για ένα 

ακόµη γεγονός: δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι όλες οι ασκήτριες είχαν 

αναπτύξει φιλανθρωπική δράση. 

Από το κείµενο αυτό αναφέρονται και άλλες παρθένες, οι οποίες αν και δεν 

διαθέτουν µεγάλη προσωπική περιουσία και φαίνεται να ανήκουν σε µια µεσαία 
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κοινωνική τάξη, επιδίδονται και αυτές στο φιλανθρωπικό έργο. Η ασκήτρια Μάγνα, 

για παράδειγµα: «�AÛth t¦j loip¦j ka� peritteuoÚsaj cre�aj xenodoce�oij 

ka� ptwco�j ka� diodeÚousin �piskÒpoij corhgoàsa, oÙ paÚetai �rgazom�nh 

kat¦ tÕ lelhqÕj di' �autÁj ka� di' o�ketîn pistot£twn mhd� ¢polimpanom�nh 

tÁj �kklhs�aj �n ta�j nux�n».351 Η ασκήτρια αυτή µάλλον δεν ανήκει στην 

αριστοκρατική τάξη καθώς προσφέρει στους φτωχούς και τους άπορους από αυτά 

«που της περισσεύουν». Παρ� όλα αυτά, δηλαδή αν και δεν έχει τη οικονοµική 

δυνατότητα να διαθέσει µεγάλα χρηµατικά ποσά στην εκκλησία, ασχολείται η ίδια 

και οι υπηρέτες της µε φιλανθρωπικά έργα, προσφέροντας προσωπική εργασία σε 

αυτούς που την έχουν ανάγκη. Ενώ κάποια άλλη, που δεν αναφέρεται το όνοµα της 

και που είχε πέσει σε αµαρτία, για να εξιλεωθεί ασκεί υπηρεσίες σε άρρωστες 

γυναίκες για τριάντα χρόνια.352 Παρά το γεγονός ότι η πράξη της αυτή γίνεται για 

προσωπικούς σκοπούς, δεν µπορεί κανείς να παραβλέψει το φιλανθρωπικό της έργο. 

Άλλες περιπτώσεις όµως όπου να διακρίνεται ξεκάθαρα η χαµηλή κοινωνική τους 

προέλευση και να µαρτυρείται κάποια φιλανθρωπική δράση από αυτές, δεν 

αναφέρονται από τις πηγές. Παράλληλα, στις παραπάνω περιπτώσεις παρατηρείται 

µια ακόµη µορφή ευεργεσίας, αυτή της παροχής προσωπικών υπηρεσιών σε άπορους 

ασθενείς. Και αυτό το έργο δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί γιατί οι άνθρωποι που είχαν 

ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας ήταν αυτοί που δεν είχαν σπίτι και αυτοί των οποίων 

η φυσική τους κατάσταση ήταν πολύ άσχηµη. Βέβαια οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς 

δεν αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία σε αυτού του είδους την φιλανθρωπία κι αυτό ίσως 

να συνδέεται µε το ότι επαινούν περισσότερο την αποµόνωση του ασκητή παρά τις 

πράξεις που συνδέονται µε κοινωνικές επαφές.353 

 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να προσπαθήσουµε να εξετάσουµε δύο 

θέµατα: το πρώτο είναι να αναζητήσουµε τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή την 

φιλανθρωπική δράση από την πλευρά των ασκητριών και το δεύτερο να δούµε τα 

αποτελέσµατα αυτής της δράσης τους.  

Μια από τις βασικές αρχές της χριστιανικής θρησκείας ήταν και η 

φιλανθρωπία. Κάθε σωστός χριστιανός θα έπρεπε να κάνει όπου και όποτε είχε τη 

δυνατότητα ευεργεσίες σε συνανθρώπους του που τον είχαν ανάγκη. Αυτό ίσχυε, 
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φυσικά, ακόµη περισσότερο για τους ανθρώπους που ανήκαν στον κλήρο, για τους 

Πατέρες που προσπαθούσαν να θέσουν τις βάσεις της νέας θρησκείας και για τους 

ασκητές και τις ασκήτριες των οποίων η ζωή ήταν αφιερωµένη στο να υπηρετούν τον 

Θεό. Αυτοί ήταν που θα έπρεπε να αποτελέσουν το παράδειγµα και για τους απλούς 

πιστούς. Άρα λοιπόν, ένα από τα κίνητρα των γυναικών αυτών ήταν εντελώς 

προσωπικό: η φιλανθρωπία αποτελούσε µέρος του ασκητικού τους βίου, έναν από 

τους δρόµους που θα τους οδηγούσε στην σωτηρία της ψυχής τους και στο Θεό. Από 

την άλλη πλευρά η ίδια η Εκκλησία προσδοκούσε από τις ασκήτριες, τουλάχιστον, 

που είχαν την οικονοµική δυνατότητα, να αναπτύξουν φιλανθρωπική δράση να 

βοηθήσουν, όχι µόνο τους άπορους συνανθρώπους τους, αλλά και να 

χρηµατοδοτήσουν την ίδια την Εκκλησία, τους ανθρώπους της και τα ιδρύµατά της � 

όπως πτωχοκοµεία, λεπροκοµεία, ορφανοτροφεία, µοναστήρια � για να µπορέσει να 

επιβιώσει και να αναπτυχθεί.  

Η Μελάνη η Μεγάλη όταν χρηµατοδοτεί τον ασκητή Παµβώ354 περιµένει να 

επαινεθεί από αυτόν γι� αυτή της την πράξη και όταν αυτός αρνείται να την επαινέσει 

η ίδια φαίνεται αρχικά τουλάχιστον να ενοχλείται. Για να αντιδράσει µε αυτό τον 

τρόπο η Μελάνη ίσως σηµαίνει ότι είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους επαίνους είτε 

αυτοί προέρχονταν από την ίδια την εκκλησία είτε από τους άγιους Πατέρες και 

άλλους ασκητές. ∆εν φαίνεται πουθενά πάντως στα κείµενα η επίσηµη Εκκλησία να 

απαιτεί την ανάπτυξη φιλανθρωπικού έργου από τις ασκήτριες, όποτε όµως αυτό 

συντελείται, αναφέρεται από τους συγγραφείς και επαινείται.  

Η ανάπτυξη φιλανθρωπικού έργου δεν έχει να κάνει µε την κοινωνική τους 

θέση ή µε την οικονοµική τους κατάσταση, γιατί από τα κείµενα αναφέρονται και 

παραδείγµατα ασκητριών που βοηθούσαν από το υστέρηµά τους άλλους ανθρώπους. 

Άλλωστε η φιλανθρωπία δεν περιορίζεται µόνο στην οικονοµική βοήθεια και 

ενίσχυση, αλλά έχει να κάνει εξίσου και µε την προσφορά υπηρεσιών σε ανθρώπους 

που τις είχαν ανάγκη. 

 Ανεξάρτητα όµως από τα κίνητρα των ασκητριών, το ίδιο το φιλανθρωπικό 

έργο που ανέπτυξαν προκάλεσε διαφόρων ειδών αποτελέσµατα, όλα θετικά τόσο για 

τις ίδιες όσο και για τον χριστιανισµό γενικότερα. Σε ένα πρώτο επίπεδο συντέλεσε 

στην προσωπική αναγνώριση και εκτίµηση που κέρδισαν από τους ανθρώπους 

αυτούς που ευεργετήθηκαν, κατά οποιονδήποτε τρόπο, από το έργο τους. Βοηθώντας 
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στο έργο της  Εκκλησίας απόκτησαν αναγνώριση και σεβασµό και από τους 

κληρικούς.  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η φιλανθρωπική τους δράση, µέσω της ηθεληµένης 

αποποίησης της περιουσίας τους από τις πλούσιες χριστιανές βοήθησε το έργο της 

Εκκλησίας γενικότερα καθώς συνέβαλε στη διάδοση της νέας θρησκείας. Στο 

συµπέρασµα αυτό µας οδηγούν διάφορες ενδείξεις µέσα από τα ίδια τα κείµενα. Για 

παράδειγµα, ο βίος της οσίας Μακρίνης παρέχει µια σηµαντική µαρτυρία σχετικά µε 

το θέµα αυτό. Συγκεκριµένα, µαθαίνουµε ότι η φιλανθρωπική δράση που ανέπτυξε η 

ασκήτρια και το µοναστήρι της κατά την περίοδο που η χώρα πλήττονταν από 

σιτοδεία, είχε σαν αποτέλεσµα κάποιες από τις γυναίκες που ευεργετήθηκαν από την 

Μακρίνα τότε, να παραµείνουν στο µοναστήρι.355 ∆εν είναι απίθανο να συνέβη το 

ίδιο και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις κι έτσι θα µπορούσε να συµπεράνει κανείς 

ότι η φιλανθρωπία λειτούργησε ως µέσο προσέλκυσης γυναικών στον ασκητικό βίο. 

Αλλά και στην ιστορία του Παλλαδίου υπάρχει µια αντίστοιχη µαρτυρία. Εκεί λοιπόν 

αναφέρεται ότι ο κόµης Ουήρος και η γυναίκα του Βοσπορία που ασκήτευαν µαζί, 

όταν έπεσε πείνα, µε το να δώσουν από τις σιταποθήκες τους να τραφούν οι φτωχοί, 

γύρισαν πολλούς αιρετικούς στην ορθοδοξία.356 Και στην περίπτωση αυτή θα 

µπορούσε να πει κανείς ότι το φιλανθρωπικό έργο είχε ευεργετικά αποτελέσµατα για 

την Εκκλησία γενικότερα ακόµη και σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, καθώς κάποιοι 

πίστεψαν στις αγαθές προθέσεις της ορθοδοξίας και την ασπάστηκαν. 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι οι επίσκοποι προέτρεπαν τις αριστοκρατικής 

καταγωγής ασκήτριες να ασχοληθούν µε τις φιλανθρωπίες, γιατί από τη µία η 

απαλλαγή από τον προσωπικό πλούτο και η φιλανθρωπία αποτελούσαν επιταγές της 

χριστιανικής διδασκαλίας και βάσεις της χριστιανικής θρησκείας και θα τις 

οδηγούσαν στην προσωπική σωτηρία, και από την άλλη γιατί, τόσο ολόκληρος ο 

µηχανισµός της επίσηµης χριστιανικής Εκκλησίας είχε ανάγκη από οικονοµική 

βοήθεια που θα την στήριζε στη θεµελίωση της και στη διάδοση της νέας θρησκείας, 

όσο και οι ίδιοι µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσαν να επωφεληθούν προσωπικά καθώς 

αποκτούσαν κύρος και µια έµµεση οικονοµική δύναµη. Από την άλλη πλευρά οι 

ασκήτριες είχαν την ανάγκη µιας τέτοιας σχέσης µε τους Πατέρες της Εκκησίας, 

καθώς οι ίδιες, µε τον ασκητικό τους τρόπο ζωής δεν θα ήταν δυνατό να φέρουν εις 
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πέρας όλες αυτές τις φιλανθρωπίες µόνες τους. Άρα µπορεί να παρατηρήσει κανείς 

ότι υπάρχει µια σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσά τους. 

 

 

******** 

 

Αφού εξετάσαµε τις µορφές που πήρε η φιλανθρωπική δράση των ασκητριών 

και εντοπίσαµε τα κίνητρα τους, θεωρώ ότι είναι σκόπιµο στο σηµείο αυτό να γίνει 

µια προσπάθεια για να κατανοηθεί η έννοια της χριστιανικής φιλανθρωπίας µέσα από 

τον εντοπισµό των διαφορών αυτής από τον θεσµό της πολιτικής ευεργεσίας που 

ήταν καθιερωµένος στον µέχρι τότε παγανιστικό κόσµο.357 Κι αυτό γιατί έχει 

υποστηριχθεί κατά καιρούς ότι η χριστιανική φιλανθρωπία υπήρξε η συνέχιση του 

παραπάνω θεσµού και αντικαθιστούσε την πολιτική ευεργεσία.358  

Η βασική διαφορά των δύο αυτών θεσµών ήταν ότι η χριστιανική 

φιλανθρωπία απευθύνονταν σε οµάδες που ήταν φυσικά παραµεληµένες, όπως χήρες, 

ασθενείς, φυλακισµένοι, ξένοι. Ένα άλλο σηµείο διαφοροποίησης ήταν ότι οι 

χριστιανικές πράξεις γενναιοδωρίας δεν συνδέονταν µε την πολιτική χρήση του 

προσωπικού πλούτου, που βρίσκονταν πίσω από τις αντίστοιχες ευεργεσίες των 

ανώτερων τάξεων των πόλεων. Κι αυτό γιατί οι ευεργεσίες όπως η κατασκευή ή 

επισκευή των δηµόσιων κτηρίων µε διάφορες τελετές, τα παιχνίδια στον ιππόδροµο, 

οι διανοµές φαγητού ή χρηµάτων αποσκοπούσαν στο να αποκτήσουν κύρος και 

δηµοτικότητα οι ευεργέτες από τους συµπολίτες τους που θα τους βοηθούσε στην 

κατάληψη θέσεων στην αυτοκρατορική διοίκηση. Μια ακόµη σηµαντική διαφορά 

ήταν ότι οι ευεργετούµενοι πια δεν ταξινοµούνταν σύµφωνα  µε τις υλικές τους 

ανάγκες: στη Ρώµη οι πληβείοι λάµβαναν τρόφιµα από τον αυτοκράτορα και 

παρακολουθούσαν τα παιχνίδια που τους παρείχε, επειδή ήταν πολίτες, όχι επειδή 

ήταν φτωχοί. Ουσιαστικά αυτό που τους έδινε πρόσβαση στις διανοµές αγαθών δεν 

ήταν η κοινωνική τους θέση ή η άσχηµη οικονοµική τους κατάσταση, αλλά η 

ιδιότητά τους ως πολίτες. Και µια τέτοια γενναιοδωρία θα ήταν πολύ επιλεκτική όταν 

θα χτυπούσε την πόλη πείνα ή φυσικές καταστροφές. Οι ξένοι τότε, διέτρεχαν τον 

κίνδυνο να απελαθούν από την πόλη, και κάποιες φορές αυτό συνέβαινε. Άλλωστε οι 
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όροι που προσδιορίζουν τα πτωχοκοµεία, τα ορφανοτροφεία και τα νοσοκοµεία δεν 

επιβεβαιώνονται στα κλασικά ελληνικά ή στα λατινικά, αλλά εµφανίζονται µόνο 

κατά τη χριστιανική περίοδο: ολοκαίνουργια ονόµατα ανταποκρίνονταν σε 

ολοκαίνουργιους θεσµούς. Παρατηρούµε λοιπόν πως η χριστιανική φιλανθρωπία 

αναµφισβήτητα αντιπροσώπευε µια σηµαντική αναχώρηση από τα τυπικά είδη 

γενναιοδωρίας της παγανιστικής αυτοκρατορίας.  

Βέβαια, όπως συµβαίνει σχεδόν πάντα, η θεωρία δεν συµβαδίζει απόλυτα µε 

την πράξη. Έτσι, δεν πρέπει να θεωρούµε ότι οι διαφορές ανάµεσα στους θεσµούς 

αυτούς ήταν τόσο µεγάλες καθώς παρατηρούνται πράξεις χριστιανικών φορέων 

φιλανθρωπίας που απέχουν πολύ από το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο. Το 

κήρυγµα των Πατέρων της εκκλησίας µερικές φορές περιλαµβάνει επικρίσεις για τη 

µαταιοδοξία των επισκόπων που φανερώνεται στην αναζήτηση του κοινωνικού 

κύρους και της προαγωγής στη δηµόσια ζωή, η οποία είχε τις ρίζες της βαθιά στην 

παγανιστική κοινωνία και ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος αφιερώνει µια ολόκληρη 

πραγµατεία σχετικά µε το θέµα αυτό. Αλλά και στις εκδηλώσεις της που συνδέονται 

µε την κατασκευή µνηµείων, όπως εκκλησίες, µοναστήρια και άλλα, παρατηρούνται 

αποκλίσεις από την αρχική έννοια της φιλανθρωπίας. Έτσι οι Πατέρες δεν 

παρέλειπαν να απαιτήσουν από τους πιστούς να αποφύγουν εκείνα τα είδη 

«καταφανούς επίδειξης» των οποίων ήταν υπέρµαχοι οι πλούσιοι παγανιστές. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτές µαρτυρίες, κάποιοι µελετητές θεωρούν ότι η υποτιθέµενη 

αντίθεση ανάµεσα στην προγενέστερη ευεργεσία και τη χριστιανική φιλανθρωπία δεν 

ήταν πάντα τόσο µεγάλη, όσο έχει υποστηριχθεί καθώς η διαφορά τους έγκειται µόνο 

στο σκοπό τους και στην ταυτότητα των ευεργετούµενων, ενώ τα ευεργετικά 

αποτελέσµατα για το δωρητή µερικές φορές πλησίαζαν αυτά που προέρχονταν από 

την πολιτική ευεργεσία.359 

Ο Ste Croix προσθέτει άλλη µια ερµηνεία του θεσµού της φιλανθρωπίας: 

θεωρεί ότι η ίδια η ελεηµοσύνη ήταν πολύ επιθυµητή ως µέσο για τη διαφύλαξη του 

κοινωνικού καθεστώτος, καθώς άµβλυνε τα έσχατα άκρα της φτώχειας που 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναστατικές εκρήξεις. Αλλά ήταν και κάτι 

παραπάνω: επέτρεπε στην εύπορη τάξη όχι απλώς να διατηρήσει τον πλούτο της 

χωρίς κανένα αίσθηµα ενοχής, αλλά και να καυχιέται γι� αυτόν, περιβάλλοντάς τον 

µε ένα ηθικό φωτοστέφανο προερχόµενο από τη χρήση του σε µικρή αναλογία για 
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«αγαθοεργίες» που τη βοηθούσαν να εξασφαλίσει τη σωτηρία της.360 Σύµφωνα µε 

την παραπάνω άποψη ο θεσµός της χριστιανικής φιλανθρωπίας απέχει πολύ λίγο από 

τον ευεργετισµό του  ελληνικού κλασικού παγανιστικού κόσµου.  

Με το ζήτηµα αυτό έχει ασχοληθεί διεξοδικά ο Paul Veyne στο έργο του «L� 

evergetisme grec: Pain et le cirque», ο οποίος υποστηρίζει ότι η χριστιανική 

φιλανθρωπία µπόρεσε να στερεωθεί και να αναπτυχθεί, γιατί βρήκε γόνιµο έδαφος 

από τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές του ευεργετισµού, παρά τις διαφορές των δύο 

αυτών θεσµών. Οι ευεργέτες έκαναν γενναιοδωρίες για να κερδίσουν κοινωνικό 

status, είτε για λόγους πατριωτισµού, ή εξαιτίας του ότι ένιωθαν µια ευθύνη για την 

πόλη και γενικά γιατί ενδιαφέρονταν για τα αγαθά αυτού του κόσµου. Αντίθετα, οι 

χριστιανοί ενδιαφέρονταν για τη σωτηρία της ψυχής τους και τη µετά θάνατον ζωή: 

επιθυµούσαν λύτρωση από τις αµαρτίες και εξασφάλιση της µέλλουσας ζωής.361 

Μπορούµε να υποθέσουµε λοιπόν ότι η χριστιανική φιλανθρωπία αποτελούσε µια 

συνέχεια του αρχαίου θεσµού του ευεργετισµού, που είχε φυσικά διαφορετικά 

κίνητρα και αποτελέσµατα για τον ευεργέτη. 

Με την πρακτική της φιλανθρωπίας αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που 

οφελούσαν παροδικά τις ασθενέστερες οικονοµικά και κοινωνικά οµάδες του 

πληθυσµού και ταυτόχρονα βοήθησαν την ίδια την χριστιανική θρησκεία στην 

στερέωση και διάδοσή της. Τα µέλη της άρχουσας τάξης, από την άλλη, είχαν την 

ευκαιρία να διακριθούν και να έχουν την ικανοποίηση ότι προσφέρουν ένα κοινωνικό 

έργο που θα τους δώσει µια θέση στον Παράδεισο χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα 

συµφέροντά τους. Άλλωστε, όπως ειπώθηκε ήδη, η χριστιανική ηθική διδασκαλία 

τους άφηνε µια αρκετά µεγάλη ελευθερία κινήσεων ως προς το µέγεθος της 

γενναιοδωρίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Οι κοινωνικές προεκτάσεις των θαυµάτων των ασκητριών 
 

Για όλους τους µεγάλους ασκητές της ερήµου αλλά και για τους αγίους της 

Εκκλησίας αναφέρονται από τους βιογράφους τους ότι πραγµατοποιούν θαύµατα. 

Μετά από πολύχρονη άσκηση αξιώνονταν να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα 

χαρίσµατα.362 Ανάµεσα σε αυτά τα χαρίσµατα µπορούµε να συµπεριλάβουµε 

θεραπευτικές ικανότητες, προφητικές ιδιότητες, εξορκισµούς «πονηρών» δαιµόνων 

και άλλα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις περιπτώσεις των ασκητριών που εξετάζονται 

σε αυτή την εργασία, οι οποίες παρουσιάζονται από τους συγγραφείς των Βίων τους 

να  θεραπεύουν ανίατες και σοβαρές ασθένειες, να κάνουν καθάρσεις από δαίµονες, 

να προβλέπουν το µέλλον. Βέβαια δεν µαρτυρείται για όλες τις ασκήτριες ότι 
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πραγµατοποιούν θαύµατα, κι αυτό είναι αναµενόµενο, καθώς µια τέτοια ικανότητα θα 

µπορούσαν να έχουν µόνο οι πιο χαρισµατικές από αυτές. 

Στο κεφάλαιο αυτό αφού αρχικά θα παρατεθούν τα ανάλογα παραδείγµατα 

που µας είναι γνωστά από τις πηγές, όπου δηλαδή παρουσιάζονται ασκήτριες µε 

υπερφυσικές ιδιότητες, στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να δώσουµε µια ερµηνεία 

σχετικά µε τα θέµατα που προκύπτουν στην κάθε περίπτωση. Ταυτόχρονα θα γίνει 

µια προσπάθεια διερεύνησης της απήχησης που είχαν στους πιστούς τα θαύµατα που 

πραγµατοποιούνταν από τις ασκήτριες.  Για την ανάλυση και την ερµηνεία τόσο των 

θαυµάτων όσων και των άλλων υπερφυσικών χαρισµάτων µε τα οποία κοσµούν οι 

συγγραφείς τους Βίους των ασκητριών θα πρέπει  να είµαστε πολύ επιφυλακτικοί και 

προσεκτικοί ταυτόχρονα. Επειδή πρόκειται για θέµατα που είναι δύσκολο να ελεγχθεί 

η ιστορικότητά τους και ο βαθµός αλήθειας τους πρέπει να έχουµε πάντοτε υπόψη 

µας ότι οι πηγές µας είναι αγιολογικά κείµενα όπου η δόση υπερβολής και 

υποκειµενικού στοιχείου που εµπεριέχουν είναι αρκετά µεγάλη. 

 

Η Μακρίνα είναι µια από τις ασκήτριες που διέθεταν θεραπευτικές ικανότητες 

και ο συγγραφέας του Βίου της αναφέρει δύο σχετικά παραδείγµατα. Το πρώτο έχει 

να κάνει µε την αυτοθεραπεία ενός όγκου που είχε παρουσιαστεί στην ίδια.363 Η 

κατάστασή της θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα κρίσιµη γιατί ο όγκος αυτός βρισκόταν 

κοντά στην περιοχή της καρδιάς και αν µεγάλωνε θα µπορούσε να την οδηγήσει 

ακόµη και στον θάνατο. Αν και η µητέρα της την προέτρεπε να δεχτεί τη βοήθεια 

ενός γιατρού, η ίδια δεν µπορούσε να δεχτεί να φανερωθεί γυµνή µπροστά στο γιατρό 

και πίστευε ότι µε τη βοήθεια του Θεού θα µπορέσει να θεραπευτεί. Αφού λοιπόν 

πέρασε µια ολόκληρη νύχτα προσευχόµενη στο Θεό, τοποθέτησε τον πηλό που είχε 

δηµιουργηθεί από τα δάκρυά της και το χώµα, επάνω στον όγκο. Το αποτέλεσµα 

ήταν, µετά από λίγες µέρες ο όγκος να εξαφανιστεί και στο σηµείο που βρισκόταν να 

έχει αποµείνει µόνο ένα µικρό σηµάδι. Αυτός ήταν ο τρόπος µε τον οποίο 

θεραπεύτηκε, σύµφωνα µε τον Γρηγόριο. Εξίσου απλός ήταν ο τρόπος µε τον οποίο 

θεράπευσε και την κόρη ενός επιφανούς στρατιωτικού της περιοχής, η οποία έπασχε 

από µια σοβαρή λοιµώδη ασθένεια των µατιών.364 Η Μακρίνα την θεραπεύει χωρίς 

να το αντιληφθεί κανείς και χωρίς να χρησιµοποιηθεί κανενός είδους φάρµακο, απλά 
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αγκαλιάζοντας και φιλώντας το παιδί στα µάτια.365 Το παιδί θεραπεύεται λίγες µόνο 

ώρες µετά. Από κάποιες νύξεις του πάντως γίνεται φανερό ότι ο Γρηγόριος είχε γίνει 

αποδέκτης και άλλων πληροφοριών σχετικά µε την ικανότητα πραγµατοποίησης 

θαυµάτων από την αδελφή του. Έτσι, πέρα από την αναφορά της Ουετιανής στο ότι 

θα του διηγηθεί το πιο σηµαντικό µόνο από τα θαύµατα που έκανε η αδελφή του,366 

στη συνέχεια όταν συνάντησε τον στρατιωτικό, µιλώντας σε πρώτο πρόσωπο 

αναφέρει: «�, pros�qhk� mo� ti di»ghma toà kat' aÙt¾n qaÚmatoj, �».367 Το 

ρήµα που χρησιµοποιείται  (προσέθηκέ ) σηµαίνει ότι η αφήγηση του συγκεκριµένου 

θαύµατος δεν είναι η µόνη που έχει ακούσει ο Γρηγόριος, αλλά έρχεται να προστεθεί 

σε άλλες. 

Το µοτίβο της θεραπείας των µατιών αναφέρεται και σε άλλη µια περίπτωση, 

αυτή τη φορά στα Θαύµατα της Αγίας Θέκλας, όπου κάποια γιαγιά φέρνει τον εγγονό 

της που στο ναό της Θέκλας για να τον θεραπευτεί από µια ασθένεια των µατιών.368 

Μια άλλη ασκήτρια που φαίνεται να διαθέτει κι αυτή θεραπευτικές δυνάµεις είναι η 

Μελάνη η Νεότερη της οποίας οι  ικανότητες αποδεικνύονται σωτήριες για µια 

γυναίκα η οποία είχε δύσκολο τοκετό και κινδύνευε να πεθάνει αν δεν κατάφερνε να 

γεννήσει το νεκρό της έµβρυο.369 Η Μελάνη όταν το έµαθε, επειδή λυπήθηκε πολύ τη 

γυναίκα που βρισκόταν σε αυτή την οδυνηρή κατάσταση, πήγε η ίδια σε αυτή και 

αφού «�εποίησεν ευχήν�επί πολύ τον Θεόν υπέρ αυτής εκτενώς ικέτευσεν» κατάφερε 

να τη σώσει.370 

Η ιστορικότητα των παραπάνω περιπτώσεων όπως ειπώθηκε ήδη είναι 

δύσκολο να ανιχνευθεί εξαιτίας του λογοτεχνικού είδους στο οποίο ανήκουν οι Βίοι, 

οπότε αυτό το δεδοµένο µας κάνει να είµαστε αρκετά επιφυλακτικοί απέναντι στις 

πληροφορίες αυτές. Όµως θα ήταν όµως µεγάλο σφάλµα να απορριφθούν στο όνοµα 

του ορθολογισµού όλες οι ιάσεις που µας παραδίδονται.371  Ο Brown σηµειώνει 

σχετικά: «Αποκοµίζουµε πολύ εσφαλµένη εντύπωση όταν κοιτάζουµε µόνο τη 

θαυµατουργική πλευρά στη σχέση του αγίου µε τους πιστούς του. Για παράδειγµα, 

απέναντι στην ιατρική της εποχής του, ο άγιος εµφανίζεται, πολύ πιο συχνά απ� όσο θα 

περίµενε κανείς εκ πρώτης όψεως, να παίζει ένα παράπλευρο και υποστηρικτικό ρόλο. 
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Όπως ο προστάτης παρενέβαινε, όχι για να παρεµποδίσει το νόµο, αλλά για να τον 

κάνει να λειτουργήσει καλύτερα, έτσι και η ευλογία του αγίου δεν καταργούσε την 

κανονική λειτουργία της βυζαντινής επιστήµης και τις εξελιγµένες µεθόδους µε τις 

οποίες περιέθαλπε την εγκόσµια ζωή, αλλά απλώς βοηθούσε στη λήψη αποφάσεων που 

σχετιζόταν µε την εφαρµογή αυτών των µεθόδων�Μπορούσε να συστήσει σε κάποιον 

να χειρουργηθεί και πάντα θα του έλεγε µε σαφήνεια σε ποιο γιατρό να πάει ».372 

Βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση του Βίου της Οσίας Μακρίνης ο τρόπος µε τον 

οποίο αντιµετωπίζει τα δύο αυτά περιστατικά ο συγγραφέας µας κάνει να είµαστε 

ακόµη πιο επιφυλακτικοί. Κι αυτό γιατί ο Γρηγόριος φροντίζει να υποδηλώσει ότι ο 

ίδιος δεν υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας αυτών που περιγράφει αλλά ότι πρόκειται για 

διηγήσεις που άκουσε από τρίτους. Έτσι, η αυτοθεραπεία µαρτυρείται από µια 

ασκήτρια που ζούσε κοντά στη Μακρίνα, την Ουετιανή και η θεραπεία του κοριτσιού 

από τον πατέρα του. Επιπλέον εκείνοι που χαρακτηρίζουν τα δύο αυτά περιστατικά 

της θεραπείας ως θαύµατα είναι οι ίδιοι οι αφηγητές τους. «M¾ paradr£mVj, fhs�n, 
¢nistÒrhton tÕ m�giston tîn ØpÕ tÁj ¡g�aj taÚthj katorqwq�ntwn 

qaum£twn»373 λέει η Ουετιανή στον Γρηγόριο αναφερόµενη στην περίπτωση της 

αυτοθεραπείας του όγκου από τη Μακρίνα, ενώ µε αντίστοιχο τρόπο χαρακτηρίζει 

την θεραπεία της κόρης του ο στρατιωτικός.  Ο ίδιος ο Γρηγόριος δεν κάνει κανένα 

σχόλιο σχετικά µε τον χαρακτηρισµό των περιστατικών αυτών ως θαύµατα και 

κρατάει µια επιφυλακτική στάση απέναντι στο θέµα. Η επιµονή, άλλωστε, της 

ασκήτριας να δείξει το σηµάδι που είχε αφήσει ο όγκος της Μακρίνας πάνω στο 

σώµα της ως αποδεικτικό στοιχείο για την πραγµατοποίηση της θεραπείας µπορεί να 

είναι αποδεικτική του ότι πιθανόν να ήταν απαραίτητη η αυτοψία για να πειστεί ο 

συγγραφέας ή το αναγνωστικό του κοινό. Αλλά για τη στάση που κρατάει ο 

Γρηγόριος απέναντι στο συγκεκριµένο θέµα θα µιλήσουµε αναλυτικότερα στο τέλος 

του κεφαλαίου.  

Ανάµεσα στα χαρίσµατα που αναφέρεται ότι έχουν αποκτήσει οι ασκήτριες 

συµπεριλαµβάνεται κι αυτό των προφητικών ιδιοτήτων, το οποίο µάλιστα φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στους Βίους. Ένα τέτοιο χάρισµα περιγράφεται για τη 

Μελάνη τη Μεγάλη της οποίας η πνευµατική ενόραση καταφέρνει να διαγνώσει την 

ψυχική ασθένεια από την οποία έπασχε ο ασκητής Ευάγριος καθώς προσπαθούσε να 

απαλλαγεί από τις «πονηρές» σκέψεις που του είχε προκαλέσει µια ερωτική σχέση 
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που είχε συνάψει στην Κωνσταντινούπολη.374 Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο 

Ευάγριος απευθύνθηκε στη Μελάνη, όταν οι γιατροί του εγκατέλειψαν τις 

προσπάθειες. Αυτή όταν αντιλήφθηκε ότι η ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε ήταν 

ψυχική του ζήτησε να της µιλήσει για όλα όσα είχε στο µυαλό του: «E�p� oân moi t¦ 

�n tÍ diano�v sou».375 Αυτό που του ζητάει να κάνει η Μελάνη θυµίζει, κατά έναν 

τρόπο, σύγχρονη ψυχανάλυση. Το θαύµα δεν λειτουργεί αυτόνοµα, αλλά σε 

συνδυασµό µε µια ψυχαναλυτική συζήτηση που πιθανόν να προηγήθηκε ανάµεσα 

στον θεράποντα και τον ασθενή. Το δεύτερο θαύµα που πραγµατοποιεί έχει να κάνει 

µη την προφητεία καταστροφικών γεγονότων.376 Κάποια στιγµή βρέθηκε στη Ρώµη, 

όπου προσπάθησε και κατάφερε τελικά να κατηχήσει συγκλητικές οικογένειες, έτσι 

ώστε να µοιράσουν τα υπάρχοντά τους και να εγκαταλείψουν τα εγκόσµια. Λίγο µετά 

η πόλη έπεσε σε χέρια βαρβάρων και αφού λεηλατήθηκε, καταστράφηκε σχεδόν εξ 

ολοκλήρου. Ο Παλλάδιος αποδίδει το προφητικό της χάρισµα σε θεϊκή παρέµβαση.  

Η θεϊκή συνδροµή είναι αυτή που βοηθάει και την παρθένα της Αιγύπτου 

Πιαµούν, σύµφωνα µε τον Παλλάδιο, να προβλέψει την επικείµενη επίθεση εχθρών 

στο χωριό της377 και να προειδοποιήσει τους κατοίκους. Στη συνέχεια 

ακινητοποιώντας τους εχθρούς µε υπερφυσικό τρόπο λίγο πριν επιτεθούν στο χωριό 

της, το σώζει από βέβαιη καταστροφή.378 Στη συγκεκριµένη περίπτωση αξίζει να 

σταθούµε στο γεγονός ότι το προφητικό χάρισµα της Πιαµούν είναι αυτό που της έχει 

δώσει τόσο κύρος µέσα στην κοινότητά που ζει ώστε οι πρεσβύτεροι του χωριού να 

της ζητήσουν να παίξει το ρόλο του διαµεσολαβητή για να δοθεί µια συµβιβαστική 

λύση στο πρόβληµα. Έτσι και το ίδιο το θαύµα της ακινητοποίησης των εχθρών 

παίρνει µια συµβολική σηµασία. Αλλά και η Μαρία η Αιγυπτία εξαιτίας της 

πνευµατικής της ενόρασης παρουσιάζεται από τον συγγραφέα του Βίου της να 

γνωρίζειτους Ψαλµούς και τις Γραφές χωρίς να τις έχει διαβάσει ποτέ, όπως η ίδια 

λέει, και χωρίς να έχει ακούσει ποτέ κανέναν να τους ψάλλει.379 Φαίνεται να γνωρίζει 

ακόµη έναν από τους κανόνες του µοναστηριού όπου ασκήτευε ο Ζωσιµάς,380 χωρίς 

να έχει πάει ποτέ εκεί και χωρίς να έχει συναντήσει ποτέ κανένας άλλο ασκητή του 

µοναστηριού. Ακόµη ξέρει το όνοµα του Ζωσιµά χωρίς να τον έχει δει ποτέ και χωρίς 
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να έχει ακούσει τίποτε γι� αυτόν. Ο ίδιος µάλιστα διατυπώνει τον παρακάτω 

συλλογισµό: «..οξύς γαρ ων ο ανήρ και προς τα θεία σοφώτατος, επέγνω ότι ουκ αν εξ 

ονόµατος εκάλεσεν, ον ουδέποτε είδε και περί ου ουδέποτε ήκουσεν, ει µη τω 

προορατικώ προδήλως χαρίσµατι ελαµπρύνετο».381 Προσπαθώντας να εξηγήσει πως 

είναι δυνατόν να γνωρίζει το όνοµά του, καταλήγει ότι η ασκήτρια θα κατείχε το 

«προορατικό» χάρισµα.  

 

Η Μελάνη η Νεότερη, αντίθετα, διαθέτει και την ικανότητα της κάθαρσης 

από δαίµονες ή διαφορετικά του εξορκισµού. Ο Βίος της αναφέρει την περίπτωση 

µιας γυναίκας, η οποία κατεχόταν από κάποιον δαίµονα µε αποτέλεσµα να µην 

µπορεί να ανοίξει το στόµα της και να κινδυνεύει να πεθάνει. Η γυναίκα αυτή είχε 

καταφύγει, χωρίς αποτέλεσµα όµως,  στην βοήθεια των γιατρών και είχε 

καταναλώσει πολλά φάρµακα για να θεραπευτεί. Όταν όµως: «�εδείχθη η ιατρική 

τέχνη  µη δυναµένη δαίµονος περιγενέσθαι�»382 οι γονείς της την πήγαν στην 

Μελάνη. Ο τρόπος µε τον οποίο η ασκήτρια πραγµατοποιεί το θαύµα, καταφέρνοντας 

µε επιτυχία να διώξει τον δαίµονα που κατείχε την γυναίκα είναι ο εξής:  

«�εκτενώς η αγία τον πάντων επικαλεσαµένη δεσπότην  και λαβούσα το αγιασθέν 
έλαιον εκ των λειψάνων των αγίων µαρτύρων και τούτω αψαµένη τρίτον του στόµατος 
της καµνούσης, είπεν λαµπρά τη φωνή: "Εν τω ονόµατι του κυρίου ηµών Ιησού 
Χριστού άνοιξον το στόµα σου". Και ευθέως τη επικλήσει του Κυρίου ο δαίµων 
καταισχυνθείς, µάλλον δε φοβηθείς, ανεχώρησεν, και ήνοιξεν το στόµα αυτής η 
γυνή»383  
 

Με τον ίδιο τρόπο εξόρκισε τον δαίµονα που είχε καταλάβει και µια άλλη γυναίκα, αν 

και για την περίπτωση αυτή στον Βίο της υπάρχει µόνο µια απλή αναφορά του 

γεγονότος,384 χωρίς λεπτοµερείς περιγραφές, αλλά και τον δαίµονα που είχε 

κυριεύσει και την ίδια.385 Ο συγγραφέας του Βίου της, τελειώνοντας την εξιστόρηση 

των κατορθωµάτων της, αποδίδει και τα δικά της χαρίσµατα σε θεϊκή παρέµβαση386. 

Την ικανότητα αυτή του εξορκισµού των δαιµόνων φαίνεται να την έχουν πολλοί 

ασκητές της εποχής. Γενικότερα, ο Brown παρατηρεί ότι µε τον εξορκισµό ο άγιος 
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αποδεικνύει την εξουσία του Θεού πάνω στο δαίµονα και ταυτόχρονα και τη δική του 

δύναµη.387 

 

Κάποια από τα θαύµατα βέβαια που περιγράφονται στις πηγές αποτελούν 

επινοήσεις των αγιογράφων και αποδίδονται στις ασκήτριες µόνο για να εξάρουν την 

προσωπικότητά τους. Σε αυτά µπορούν να συµπεριληφθούν τα θαύµατα της Μαρίας 

της Αιγυπτίας που αναφέρεται ότι συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής της 

στην έρηµο και που προέρχονται από την εξαντλητική της άσκηση. Έτσι, την 

βλέπουµε να περπατάει δύο φορές επάνω στον ποταµό Ιορδάνη, σφραγίζοντάς τα 

νερά απλά µε το σηµείο του Σταυρού388 και να προσεύχεται αιωρούµενη σε κενό 

µήκους ενός πήχη.389 Τέτοιου είδους ικανότητες είναι φυσικό να έχουν δηµιουργηθεί 

από την φαντασία των συγγραφέων και ακολουθούν τα παραδοσιακά µοτίβα 

θαυµατουργίας από τον Χριστό. Αλλά και οι ικανότητες της Ολυµπιάδας µοιάζουν 

πολύ µε αυτές της Αιγυπτίας καθώς παρουσιάζεται από τον βιογράφο της ότι γίνονται 

πάνω από τον τάφο της θαύµατα όπως ιάσεις, εξορκισµοί και θεραπείες πολλών 

άλλων συναφών ασθενειών.390 Ο Γρηγόριος Νύσσης κάνει αναφορά για ένα 

παρόµοια µε τα παραπάνω θαύµα της Μακρίνας όπου κατά την περίοδο του λοιµού, 

αν και χρησιµοποιούσαν από το σιτάρι τους για την κάλυψη των αναγκών, η 

αφαίρεση του σιταριού δεν γινόταν αισθητή, αλλά παρέµενε στην ίδια ποσότητα 

όπως ήταν και πριν.391  

 

Μια γενική διαπίστωση σχετικά µε τον τρόπο που έκαναν τα θαύµατά τους 

όλες οι περιπτώσεις ασκητριών που έχουν µελετηθεί µέχρι τώρα, είναι ότι τα θαύµατα 

αυτά πραγµατοποιούνταν µε έναν πολύ απλό τρόπο. Μια προσευχή στο Θεό, η 

εκφώνηση µιας ευχής, ή ακόµη και ένα απλό άγγιγµά τους ήταν αρκετά για να 

θεραπεύσουν οποιαδήποτε ανίατη ασθένεια ή για να εξορκίσουν έναν δαίµονα.392 Αν 

δεχτούµε βέβαια την πιθανότητα οι θεραπευτικές ιδιότητες των ασκητριών να είναι 

αληθινές, θα πρέπει σίγουρα να αµφισβητήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

παρουσιάζονται αυτές οι ικανότητές τους από τους συγγραφείς των Βίων τους. ∆εν 

                                                 
387 Brown P., Η κοινωνία και το Άγιο στην ύστερη Αρχαιότητα, σελ. 131 
388 P.G., 87.3, ΛΕ 3721, 4-10 και ΛΣΤ, 3724, 24-26 
389 ό.π., ΙΕ 3708,10-12 
390 Βίος Ολυµπιάδος, 11. 34-37 
391 Β.Ο.Μ., σελ. 413, 23-25 
392 Brown P., Η κοινωνία και το Άγιο στην ύστερη Αρχαιότητα, σελ. 131: Ο εξορκισµός γίνεται στην 
υστερορωµαϊκή εποχή, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, µε ωµή απλότητα 



µπορούµε να δεχτούµε φυσικά ότι θεράπευαν τις διάφορες ασθένειες µε µια 

προσευχή. Αυτή η αντιµετώπιση από τους συγγραφείς θα πρέπει να δικαιολογηθεί 

µέσα στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς τους να εξάρουν την προσωπικότητά 

τους. 

Η ικανότητα πραγµατοποίησης θαυµάτων, ιάσεων και εξορκισµών, όπως 

ειπώθηκε από την αρχή του κεφαλαίου, φαίνεται να αποτελούσαν προνόµιο για 

κάποιες από τις ασκήτριες και όχι για το σύνολό τους. Πάντως δεν φαίνεται µέσα από 

τους Βίους ούτε ο τρόπος µε τον οποίο απέκτησαν αυτά τα χαρίσµατα, ούτε ο χρόνος 

κατά τον οποίο αποκτήθηκαν. Αντίθετα αυτό που τονίζεται συνεχώς είναι ότι αυτά 

προήλθαν µετά από παρέµβαση του Θεού. Η εικόνα που σχηµατίζει κανείς είναι ότι 

τις ικανότητες αυτές τις κέρδισαν από τον τρόπο ζωής τους µέσα από την 

τελειοποίηση των ασκητικών τους πρακτικών. Τα θαύµατα που πραγµατοποιούν 

έχουν µια συµβολική σηµασία: ήταν ένα σηµάδι ότι είχαν καταφέρει να έρθουν κοντά 

στο Θεό, ο οποίος ως αντάλλαγµα τους χάριζε αυτές τις ικανότητες. Οι βιογράφοι 

τους χρησιµοποιούν τα θαύµατα των ασκητών για να νοµιµοποιήσουν τον τρόπο 

ζωής τους.393 

 

Παρόλα αυτά οι χαρισµατικές ικανότητες των ασκητριών παίρνουν σε κάποιες 

περιπτώσεις όπως είδαµε κοινωνικές διαστάσεις. Τόσο οι προβλέψεις για το µέλλον, 

όσο και οι θεραπευτικές δυνάµεις τους έχουν ένα κοινωνικό αντίκρισµα καθώς οι 

άνθρωποι που καταφεύγουν σε αυτές για να επιλύσουν κάποιο πρόβληµά τους ήταν 

πολλοί.394 Οι ιστορίες θαυµάτων δεν είναι συνήθως τίποτε περισσότερο από απλές 

υποµνήσεις των απείρως περισσότερων περιπτώσεων όπου ο άγιος επιτελούσε το 

ρόλο του στην κοινωνία.395 Μπορεί τα θαύµατα που περιγράφουν οι συγγραφείς των 

Βίων να είναι φανταστικά, όµως ο ρόλος τους στην κοινωνία δεν ήταν φανταστικός. 

Αντίθετα, αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι που διέθεταν αυτές τις ικανότητες είχαν 

κερδίσει µια τιµητική θέση στη σκέψη των πιστών της εποχής. Τα θαύµατα είναι 

απλώς ένα αποδεικτικό στοιχείο της δύναµης που είχαν αποκτήσει ήδη και 

                                                 
393 S.A. Harvey, Asceticism and Society in Crisis: John of Ephesus and the Lives of the Eastern Saints, 
σελ. 123 
394 Για το κοινωνικό έργο των ανδρών ασκητών της ερήµου γενικά βλ. ∆. Κυρτάτα, Έκσταση, 
ασκητισµός και προφητεία, σελ. 136 � 137 στο Τα εσόµενα: η αγωνία της πρόγνωσης τους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες, Β. Κάλφας, Μ. Ζ. Κοπιδάκης, ∆. Ι. Κυρτάτας 
395 Brown P., Η κοινωνία και το Άγιο στην ύστερη Αρχαιότητα, σελ. 129 



υποδηλώνουν ότι ο κοινωνικός ρόλος που έρχονται να διαδραµατίσουν βασίζεται σε 

αυτή ακριβώς τη δύναµή τους.396 

Παρατηρεί κανείς βέβαια ότι οι κάθε φορά πάσχοντες δεν απευθύνονται 

αµέσως µόλις δηµιουργηθεί το πρόβληµα στην ασκήτρια, αλλά όταν έχουν φτάσει 

στο τελευταίο στάδιο της αρρώστιας τους. Οι παρατηρήσεις αυτές θέτουν κάποια 

ενδιαφέροντα ερωτήµατα: γιατί οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ανίατη 

ασθένεια, αν και γνωρίζουν την ύπαρξη µιας ασκήτριας µε θεραπευτικές ικανότητες, 

δεν απευθύνονται σε αυτήν αµέσως µόλις προκύψει το πρόβληµά τους, αλλά αυτό 

συµβαίνει µόνο όταν κινδυνεύουν να πεθάνουν και αφού προηγουµένως έχουν 

καταφύγει στη βοήθεια της ιατρικής επιστήµης;  Μήπως αυτές οι θεραπευτικές 

ικανότητες των ασκητριών δεν ήταν ευρέως γνωστές ή οι ίδιες οι ασκήτριες ήταν 

απρόσιτες και αναλάµβαναν δράση µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις; Θεωρώ ότι η 

απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα είναι ότι οι συγγραφείς των Βίων 

παρουσιάζουν τις ασκήτριες ως την έσχατη λύση στα προβλήµατα των ανθρώπων για 

να αυξήσουν το κύρος τους.  

  

 Η στάση που κρατάει ο Γρηγόριος Νύσσης απέναντι στο θέµα αυτό, µε 

αφορµή τις µαρτυρίες που είχε για τα θαύµατα που πραγµατοποίησε η αδελφή του, 

µπορεί να είναι αποκαλυπτική για την απήχηση που είχαν αυτές οι ιστορίες θαυµάτων 

στους ανθρώπους της εποχής του.  

Η πρώτη σχετική παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ο ίδιος 

αποκαλύπτει πως είναι επιφυλακτικός στο να συµπεριλάβει στο Βίο της Μακρίνας 

όλες τις ιστορίες που έχει για τα θαύµατα που έχει πραγµατοποιήσει αυτή:  

«�Osa d� ka� ¥lla toiaàta par¦ tîn sunezhkÒtwn aÙtÍ ka� di' ¢kribe�aj t¦ 
kat' aÙt¾n �pistam�nwn ºkoÚsamen, oÙk ¢sfal�j o�mai prosqe�nai tù 
dihg»mati ».397  

 

Σπεύδει βέβαια να εξηγήσει τον λόγο: λέει λοιπόν ότι πολλοί κρίνουν την αξιοπιστία 

αυτών που λέγονται ανάλογα µε τα δικά τους µέτρα, κι έτσι ό,τι υπερτερεί της 

δυνατότητάς του ακροατή, αυτό θεωρεί ότι δεν είναι αληθινό και ότι είναι ψέµα και 

το περιφρονεί.398 Φαίνεται να κάνει δηλαδή κάποιου είδους ταξινόµησης της 

αποδοχής των θαυµάτων:  

                                                 
396 ό.π. 
397 Β.Ο.Μ., σελ. 413, 17-19 
398 ό.π., σελ. 413, 20-23 



 

«�§ p£nta to�j m�n di' ¢kribe�aj �gnwkÒsin ¢lhqÁ e�nai pisteÚetai, k¨n  Øp�r 
p�stin Ï, �p� d� tîn sarkwdest�rwn �xw toà �ndecom�nou nom�zetai, o� oÙk �sasin Óti 
«kat¦ t¾n ¢nalog�an tÁj p�stewς ka� ¹ tîn carism£twn dianom¾ parag�netai, mikr¦ 
m�n to�j Ñligopistoàsi, meg£lh d� to�j poll¾n �cousin �n �auto�j t¾n eÙrucwr�an 
tÁj p�stewj».399 

 

∆ιακρίνει, λοιπόν, δύο κατηγορίες ανθρώπων όσον αφορά στο βαθµό αποδοχής των 

θαυµάτων, την πρώτη αποτελούν όσοι διαθέτουν πίστη και έτσι τα αποδέχονται, και 

την δεύτερη κατηγορία αποτελούν όσοι δεν διαθέτουν πίστη στα πνευµατικά αγαθά, 

και θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν θαύµατα. Αντιλαµβάνεται λοιπόν ο 

συγγραφέας  ότι από τη στιγµή που υπάρχουν κάποιοι που δεν πιστεύουν σε 

υπερφυσικά φαινόµενα, όπως τα θαύµατα, δεν είναι σκόπιµο να κάνει λεπτοµερή 

αναφορά τους στον βίο της Μακρίνας. Κι σ' αυτό τον οδηγεί είτε η τάση του να 

κερδίσει και το δύσπιστο αυτό τµήµα του αναγνωστικού του κοινού, είτε το 

ενδεχόµενο να ανήκει και ο ίδιος σε αυτούς που κρατούν µια επιφυλακτική στάση 

απέναντι στα θαύµατα. Βέβαια, µέσα στο κείµενο σπεύδει να απαντήσει στους 

"ολιγόπιστους", όπως ο ίδιος τους χαρακτηρίζει, ότι η διανοµή των διαφόρων 

χαρισµάτων από τον Θεό, γίνεται ανάλογα µε την πίστη που διαθέτει ο καθένας. 

Σηµαντικό είναι πάντως το γεγονός ότι δεν θέλει να αποκλείσει αυτό το κοινό αλλά 

όπως λέει ο ίδιος: "�ως αν µην βλαβείεν  οι απιστότεροι ταις του Θεού δωρεές 

απιστούντες".400 

Αλλά και σε ένα άλλο σηµείο κάνει µια αναφορά, µε έµµεσο τρόπο βέβαια, 

στην ύπαρξη αυτών που είναι δύσπιστοι απέναντι στα θαύµατα. Είναι το σηµείο όπου 

ο στρατιωτικός περιγράφει το θαύµα που έκανε η Μακρίνα και θεράπευσε την µικρή 

του κόρη.  Λίγο πριν τελειώσει την διήγησή του λέει ο στρατιωτικός αναφορικά µε τα 

θαύµατα: 

«K¢gë tÒte t¦ ¢pistoÚmena kat¦ tÕ ΕÙagg�lion qaÚmata tÍ diano�v l£bwn,  
τ� m�ga, e�pon, di¦ ceirÕj qeoà tuflo�j t¦j Ôyeij  ¢pokaq�stasqai, ÐpÒte nàn 
¹ doÚlh aÙtoà t¦j �£seij �ke�naj katorqoàsa tÍ e�j aÙtÕn p�stei pr©gma 
kate�rgastai oÙ polÝ tîn qaum£twn �ke�nwn ¢poleipÒmenon; »401  
 

Ο συγγραφέας στο σηµείο αυτό δηλώνει ξεκάθαρα, µέσα βέβαια από το στόµα του 

στρατιωτικού ότι υπάρχει δυσπιστία για τα θαύµατα του Ευαγγελίου, δηλαδή για τα 

θαύµατα που έκανε ο Χριστός. Αυτή είναι µια πολύ σηµαντική µαρτυρία η οποία 

                                                 
399 ό.π., σελ. 414, 4-10 
400 Β.Ο.Μ., σελ.414,10-12 
401 ό.π., σελ. 413, 8-13 



προδίδει ότι κατά την εποχή που έζησε και έγραψε ο Γρηγόριος Νύσσης υπήρχε µια 

τάση αµφισβήτησης των θαυµάτων γενικά. 

Ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι δεν θα περίµενε κανείς να διαβάσει κάτι τέτοιο σε 

ένα κείµενο αγιογραφίας. Η αγιότητα, µε ό,τι χαρακτηριστικά ακολουθείται, 

θεωρείται κάτι δεδοµένο στην λογοτεχνία αυτού του είδους που δικαιολογεί ακόµη 

και µια δόση υπερβολής. Παρ' όλα αυτά ο συγγραφέας έχει αποφασίσει να 

παραλείψει εκτενείς περιγραφές άλλων θαυµάτων γιατί θεωρεί ότι θα αποδυνάµωνε 

την αληθοφάνειά τους και ίσως έτσι θα έπληττε και το κύρος της ίδιας της Μακρίνας 

καθώς ένα µέρος του  κοινού θα στεκόταν κριτικά απέναντι σε τέτοιου είδους θέµατα. 

Άλλωστε από την αρχή του έργου προειδοποιεί ότι θα µιλήσει για όσα θέµατα έχει 

προσωπική εµπειρία και ότι δεν θα αρκεστεί στις µαρτυρίες τρίτων προσώπων,402 

αλλά και όπου είναι απαραίτητο να περιγράψει θέµατα για τα οποία στηρίζεται σε 

µαρτυρίες άλλων, σπεύδει να το αναφέρει.   

Ο ίδιος λοιπόν κάνει εµφανές ότι κρατάει µια επιφυλακτική στάση απέναντι 

στα όσα έχει ακούσει σχετικά µε τα θαύµατα: είναι «αριστοκρατικά σιωπηλός».403 Αν 

δεν ίσχυε κάτι τέτοιο θα περιλάµβανε στην διήγησή του ανεπιφύλακτα όλα τα 

θαύµατα, τα οποία έχει ακούσει ότι έχει πραγµατοποιήσει η αδελφή του Μακρίνα 

κατά τη διάρκεια της ασκητικής της ζωής. Επιλέγει να αναφέρει ενδεικτικά κάποια 

από τα θαύµατα της Μακρίνας ώστε να µην αποµακρυνθεί και από το γενικότερο 

ιδεολογικό πλαίσιο του βίου αγίων. Αρκείται λοιπόν στο να περιγράψει κάποια από 

τα θαύµατα της αδελφής του και να αφήσει υπονοούµενα ότι έχει κάνει περισσότερα 

και σπουδαιότερα από αυτά που έχει αναφέρει. Η προσωπική του άποψη όµως, ίσως 

φανερώνει και την γενικότερη απήχηση που τύγχαναν τα θαύµατα στους χριστιανούς 

του 4ου και 5ου αι. π. Χ.,  της οποίας φαίνεται να έχει πλήρη αντίληψη ο Γρηγόριος 

Νύσσης. Γι� αυτό ίσως οι εκκλησιαστικοί πατέρες δίνουν τόσο µεγάλο βάρος στις 

χαρισµατικές  ιδιότητες των ασκητριών και τους δίνουν υπερφυσικές ικανότητες 

ακριβώς λόγω της τάσης αµφισβήτησης που υπήρχε. 

Κρατώντας µια επιφυλακτική στάση απέναντι στις υπερφυσικές δυνατότητες 

της αδελφής του και όχι µόνο αυτής, και δίνει κατά κάποιο τρόπο το ερέθισµα για να 

ανοίξει µια συζήτηση σχετικά µε τα θαύµατα, βάζει σε κάποιες σκέψεις τον 

αναγνώστη και γενικά ίσως µε τον τρόπο αυτό επιδιώκει να φανερώσει κάποιες 

απόψεις της τότε κοινωνίας γι' αυτό το θέµα. 
                                                 
402 ό.π., σελ.371,9-12 
403 Momigliano, The Life of St. Macrina, σελ. 345 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 

συγκεκριµένης εργασίας, προέκυψαν αρκετά θέµατα σχετικά µε τις κοινωνικές 

διαστάσεις του φαινοµένου του γυναικείου ασκητισµού. Ο Βίος της οσίας Μακρίνης 

υπήρξε η αφορµή για να συζητηθούν όλα αυτά τα ιστορικά θέµατα, άλλα από τα 

οποία περιγράφηκαν αναλυτικά, ενώ άλλα απλώς θίχτηκαν. Η δυσκολία στο να 

ερευνήσει κανείς τέτοιου είδους ιστορικά ζητήµατα έγκειται στο ίδιο το λογοτεχνικό 

είδος στο οποίο ανήκει το πρωτογενές υλικό το οποίο και χρησιµοποιήθηκε, δηλαδή 

οι Βίοι των αγίων. Η ίδια η φύση της αγιολογίας καθώς και οι φιλολογικοί τόποι του 

είδους αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις εµπόδιο για τον ιστορικό που επιθυµεί να 



εξιχνιάσει τις ιστορικές πληροφορίες για την κοινωνία της εποχής,  αλλά ταυτόχρονα 

και πρόκληση στο να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τις λογοτεχνικές συµβάσεις 

των κειµένων αυτών, που έχουν γραφεί για να υπηρετήσουν συγκεκριµένους 

σκοπούς, όπως το να προπαγανδίσουν τις αξίες και τις ιδέες της χριστιανικής 

θρησκείας, που σε αυτή την εποχή είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της σταθερά 

βήµατα προς την οριστική επικράτησή της. Έτσι, θα πρέπει να είναι κανείς πολύ 

προσεκτικός στο προσπαθήσει να διακρίνει πίσω από τις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται µε µια δόση υπερβολής για να υπηρετήσουν τους σκοπούς της 

αγιογραφίας, τι πραγµατικά συνέβαινε, και ποια στοιχεία ήταν αυτά που 

ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα της εποχής. 

Ένα από τα θέµατα που διαπραγµατεύθηκαν σε αυτή την εργασία είναι οι 

σχέσεις των ασκητριών µε το άµεσό τους περιβάλλον, δηλαδή µε τα υπόλοιπα µέλη 

της οικογένειάς τους. Έγινε µια προσπάθεια διερεύνησης στο κατά πόσο οι γυναίκες 

αυτές � στην απόφασή τους να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο ζωής τους και να 

αφιερωθούν στο Θεό � µπόρεσαν να ασκήσουν κάποια επίδραση στα υπόλοιπα 

συγγενικά τους πρόσωπα ή κατά πόσο συνάντησαν εµπόδια από τις αριστοκρατικών 

καταβολών οικογένειές τους. Οι πηγές µας σχετικά µε το παραπάνω θέµα, για άλλη 

µια φορά, είναι αρκετά αποκαλυπτικές µόνο για τις ασκήτριες που ανήκαν σε 

ανώτερες κοινωνικά θέσεις, ενώ για τις υπόλοιπες δεν διαθέτουµε στοιχεία. Ο Βίος 

της οσίας Μακρίνης θίγει σε αρκετά µεγάλο βαθµό το θέµα αυτό, και οι σχετικές 

πληροφορίες που παρέχονται είναι πολλές, µε δεδοµένο ότι ο βιογράφος της 

συγκεκριµένης τυγχάνει να είναι και αδελφός της, ο οποίος, µε σκοπό να εκθειάσει 

και να προβάλλει την οικογένειά του, αναφέρει αρκετές λεπτοµέρειες για τις σχέσεις 

που είχε αναπτύξει η Μακρίνα τόσο µε τους γονείς της, όσο και µε τα υπόλοιπα 

παιδιά της οικογένειας. Αν και είναι εµφανές ότι έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 

ασκητική µεταστροφή της µητέρας της, πρέπει να παραδεχτούµε ότι και η µητέρα 

αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα στην ασκητική διαµόρφωση της κόρης, καθώς της 

παρείχε την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και µια χριστιανική παιδεία. Η περίπτωση 

αυτή δεν είναι η µοναδική όπου η κόρη φαίνεται να εκπληρώνει µια προσδοκία που 

έτρεφε η µητέρα για τον εαυτό της, αλλά που λόγω είτε των  κοινωνικών συµβάσεων 

από τις οποίες ήταν εξαρτηµένη η αριστοκρατία της εποχής, είτε λόγω κάποιων 

προσωπικών συγκυριών, δεν είχε καταφέρει η ίδια να επιτύχει. Αλλά και από τις 

σχέσεις της µε τα αδέλφια της, Βασίλειο, Γρηγόριο και Πέτρο, φαίνεται ότι ο τρόπος 



ζωής της αποτέλεσε πρότυπο γι� αυτούς, σε διαφορετικό βαθµό βέβαια για τον 

καθένα.  

 Το ζήτηµα των επιρροών που άσκησε η Μακρίνα στο οικογενειακό της 

περιβάλλον αποτέλεσε αφορµή για να συζητηθεί κι ένα ακόµη σχετικό µε αυτό θέµα, 

κατά πόσο δηλαδή οι αριστοκρατικές οικογένειες δέχονταν αναντίρρητα την 

απόφαση των κορών τους να παραµείνουν παρθένες και να µην ζήσουν µε ένα τρόπο 

που ταίριαζε στις κοινωνικές συµβάσεις της εποχής. Αν και η Μακρίνα 

παρουσιάζεται από τον Γρηγόριο να µην είχε αντιµετωπίσει εµπόδια από την 

οικογένειά της σχετικά µε την ασκητική της επιλογή � πράγµα αναµενόµενο άλλωστε 

από έναν συνειδητοποιηµένο αριστοκράτη που δεν θα ήθελε µε κανένα τρόπο να 

µειώσει το χριστιανικό κύρος της οικογένειάς του, για την οποία δεν χάνει ευκαιρία 

να δηλώσει πόσο περήφανος είναι � από Βίους άλλων αριστοκρατικών γυναικών 

µαθαίνουµε ότι δεν απολάµβαναν την ίδια ελευθερία, αλλά η στάση των οικογενειών 

τους απέναντι τους µάλλον θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αρνητική. Η οικογένεια 

της Μελάνης της Νεότερης προσπάθησε µε κάθε τρόπο να την αποτρέψει από την 

επιλογή της,  ενώ ο συγγενικός κύκλος της Ολυµπιάδας της επέβαλλε οικονοµικούς 

και κοινωνικούς περιορισµούς όταν αυτή ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να 

ξαναπαντρευτεί και ότι επιθυµούσε να αφιερωθεί στο Θεό. Και µια τέτοια αντίδραση 

δεν πρέπει να µας φαίνεται περίεργη καθώς η επιλογή του ασκητικού βίου, από τις 

γυναίκες τουλάχιστον της αριστοκρατίας, ανέτρεπε τις προσδοκίες των οικογενειών 

τους για συνέχεια, µέσω του γάµου και της τεκνοποιίας, τόσο της οικογενειακής 

περιουσίας, όσο και της κοινωνικής τους θέσης. Οι γυναίκες αυτές λοιπόν, µε την 

ασκητική τους επιλογή, έκαναν ένα µεγάλο βήµα καθώς διαφοροποιούνταν από τα 

κοινωνικά πρότυπα της τάξης τους και έρχονταν σε αντίθεση µε τις κοινωνικές 

συµβάσεις της εποχής τους.  

Μπορεί, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι πηγές που διαθέτουµε να µην 

ασχολούνται µε τις λεπτοµέρειες του βίου ασκητριών που δεν προέρχονταν από τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, παρ� όλα αυτά όµως το φαινόµενο του γυναικείου 

ασκητισµού του 4ου και 5ου αι. δεν µπορεί µε τίποτα να θεωρηθεί ως προνόµιο των 

εκπροσώπων των ανώτερων τάξεων. Κι αυτό γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι οι  ασκήτριες προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Η 

κοινωνική σύνθεση από την οποία αποτελούνταν η ασκητική κοινότητα της 

Μακρίνας είναι αποκαλυπτική για το θέµα αυτό καθώς εκεί ασκήτευαν γυναίκες 

όλων των κοινωνικών τάξεων. Η ίδια µαζί µε τη µητέρα της και µια συνασκήτριά της 



την Ουετιανή ανήκαν στην επαρχιακή αριστοκρατία της περιοχής του Πόντου, ενώ 

µαζί τους ζούσαν και άλλες που, µέσα από νύξεις, φαίνεται ότι ανήκαν σε 

χαµηλότερα ή και σε κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, καθώς επίσης και οι πρώην 

υπηρέτριες και δούλες της οικογένειας. Άλλες ασκήτριες όπως η Μελάνη η Μεγάλη 

και η Νεώτερη και η Ολυµπιάδα, ανήκαν σε µια σαφώς υψηλότερη κοινωνική θέση, 

καθώς οι οικογένειές τους ήταν µέλη της συγκλητικής αριστοκρατίας της Ρώµης και 

της Κωνσταντινούπολης αντίστοιχα. Υπάρχουν και παραδείγµατα ασκητριών, όπως η 

Πελαγία ή η Μαρία η Αιγυπτία, που υπήρξαν σε κάποια φάση της ζωής τους πόρνες, 

οι οποίες βέβαια δεν µαρτυρείται να ζούνε σε οργανωµένες ασκητικές κοινότητες, 

αλλά ακολουθούν έναν ακραίο ασκητικό βίο, αυτόν του ερηµιτισµού.  

Οι ασκήτριες που διέθεταν τεράστιες περιουσίες και είχαν αριστοκρατική 

καταγωγή είναι οι ιδρύτριες των µοναστικών ιδρυµάτων των οποίων διατηρούσαν οι 

ίδιες την ηγεσία. Ως προς το θέµα του ηγετικού τους ρόλου παρουσιάζουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά: η κατοχή πλούτου και η οικονοµική ανεξαρτησία που ήταν 

και οι πιο σηµαντικοί παράγοντες από τους οποίους αντλούσαν την εξουσία τους, η 

προσωπική κοινωνική τους θέση και η συγγένεια ή οι σχέσεις µε διάσηµους 

εκκλησιαστικούς Πατέρες της εποχής, οι οποίοι παρείχαν σε αυτές συµπαράσταση 

και πνευµατική καθοδήγηση, οι προσωπικές τους ικανότητες σε συνδυασµό µε την 

ισχυρή προσωπικότητά τους. Βέβαια, όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι 

αλληλένδετοι και συνδέονται µεταξύ τους, και έχουν ως κοινό παρονοµαστή την 

αριστοκρατική καταγωγή των ασκητριών. Από τον τρόπο µε τον οποίο οργάνωναν τα 

µοναστήρια τους φαίνεται ότι είχαν πλήρη επίγνωση της κοινωνικής τους θέσης τους 

καθώς και ότι προστάτευαν την ηγεσία τους. Έτσι, παρατηρούµε ότι, και ως 

ασκήτριες να διατηρούν έναν ρόλο διαφορετικό µεν από αυτόν που είχαν κατά τον 

κοσµικό τους βίο, αντίστοιχο δε µε την προηγούµενη κοινωνική τους θέση: οι ίδιες οι 

ιδρύτριες είναι και οι ηγουµένες και συνήθως έχουν στενότερες σχέσεις είτε µε 

συγγενικά τους πρόσωπα, είτε µε άλλες ασκήτριες που ανήκουν κι αυτές σε ανώτερα 

κοινωνικά στρώµατα, αναπαράγοντας, κατά κάποιο τρόπο, την κοινωνική τους τάξη. 

Η ασκητική επιλογή λοιπόν δεν επέφερε, για τις γυναίκες τουλάχιστον των 

ανώτερων τάξεων, κάποια αλλαγή στην κοινωνική τους θέση. Κι αυτό γιατί δεν 

απαρνούνταν την ίδια την κοινωνική τους θέση, αλλά τον τρόπο που ταίριαζε σε 

αυτή, την αποκήρυξη δηλαδή της πολυτέλειας και των υλικών αγαθών. 

Ο ασκητισµός µπορεί να παρείχε κάποια εξασφάλιση στις γυναίκες που 

προέρχονταν από χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, καθώς κάλυπταν τις βασικές 



βιοτικές τους ανάγκες, όµως, όπως φάνηκε µέσα από την διερεύνηση των πηγών, δεν 

µπορεί να ειπωθεί ότι η ισότητα, που µε τόσο ζήλο διακηρύσσονταν από τους 

Πατέρες, ίσχυε στην πραγµατικότητα. Η οργάνωση των µοναστηριών είχε 

διαµορφωθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει την κοινωνική ιεραρχία, κι έτσι ο ρόλος τους 

ήταν ανάλογος µε την προηγούµενη κοινωνική τους θέση. Η ανοδική κινητικότητα 

συντελέστηκε µόνο στο επίπεδο της κάλυψης των βασικών αναγκών των γυναικών 

που αντιµετώπιζαν προβλήµατα επιβίωσης κατά τον κοσµικό τους βίο, όµως δεν 

συντελέστηκε κάποια ριζική αλλαγή στην κοινωνική τους θέση. 

Η κοινωνία της ύστερης αρχαιότητας ήταν οργανωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να µη προβλέπει για τις γυναίκες την ανάληψη κοινωνικών ρόλων: ο χώρος δράσης 

τους ήταν περιορισµένος µέσα στην οικιακή σφαίρα. Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει ο 

χριστιανισµός, και ιδιαίτερα ο ασκητισµός, µέσω του οποίου οι γυναίκες είχαν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν κάποιες δραστηριότητες τόσο σε προσωπικό, όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο. Αυτό � σε συνδυασµό µε την πίστη και την προσωπική ανάγκη 

για σωτηρία � ήταν ένα βασικό κίνητρο για να επιλέξουν κάποιες από αυτές τον 

ασκητικό βίο.  

Βέβαια, οι πιο ειδικοί λόγοι που τις οδήγησαν στον ασκητισµό διαφέρουν 

ανάλογα µε την κοινωνική τους θέση.  Οι γυναίκες των ανώτερων τάξεων, µέσω του 

ασκητισµού, µπόρεσαν να αποκτήσουν µια ανεξαρτησία προσωπικής ανάπτυξης και 

δραστηριότητας. Με την άρνηση του γάµου και την υιοθέτηση ενός ακραίου τρόπου 

ζωής, αποκήρυτταν µια κοινωνική ταυτότητα που προσδιορίζονταν από την 

κοινωνική θέση και το φύλο, κι έτσι έρχονταν σε ρήξη µε µια από τις κοινωνικές 

συµβάσεις της εποχής. Αντίθετα, αυτό που επιζητούσαν όσες προέρχονταν από 

χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα ήταν η εξασφάλιση ενός τρόπου ζωής όπου θα 

κάλυπτε τις βασικές τους βιοτικές ανάγκες. Οι Βίοι βέβαια µαρτυρούν ότι, 

ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, µέσω του ασκητισµού, είχαν 

κερδίσει την αποδοχή, την εκτίµηση και το σεβασµό από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον και από την επίσηµη Εκκλησία. 

Εξαιτίας της αγνότητας τους, ήταν τα πρόσωπα που βρίσκονταν πιο κοντά στο 

Θεό, από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Οι ασκητικές τους ικανότητες επιβραβεύονταν 

και αναγνωρίζονταν.  Έτσι, είχαν αποκτήσει τον ρόλο του µεσολαβητή ανάµεσα στο 

Θεό και στους υπόλοιπους «αµαρτωλούς» ανθρώπους. Οι επίπονες, και κάποιες 

φορές ακραίες, ασκητικές τους πρακτικές, η απροσιτότητά τους και το µυστήριο που 

κάλυπτε τον τρόπο ζωής τους καθώς και οι ιστορίες που είχαν δηµιουργηθεί σχετικά 



µε τις υπερφυσικές και χαρισµατικές τους ικανότητες, τις έκαναν αντικείµενα 

θαυµασµού και εκτίµησης. Η φιλανθρωπική τους δράση και οι άλλες δραστηριότητες 

που ανέπτυξαν για την ανακούφιση των φτωχών και των αδυνάτων, αποτέλεσαν έναν 

ακόµη παράγοντα λόγω του οποίου έγιναν διάσηµες και κοινωνικά αποδεκτές. Από 

την πλευρά της Εκκλησίας προβάλλονταν ως η ιδανική εικόνα του χριστιανού, 

λειτουργούσαν ως πρότυπα προς µίµηση για τους πιστούς και αποτελούσαν ένα από 

τα µέσα προσηλυτισµού και διάδοσης της χριστιανικής θρησκείας. Αλλά γι� αυτές 

που ανήκαν σε ανώτερα κοινωνικά στρώµατα υπήρξε κι άλλος ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την αποδοχή τους: αποτελούσαν έναν σηµαντικό οικονοµικό πόρο 

για τη νεοσύστατη ακόµη Εκκλησία και βοήθησαν στο προσηλυτιστικό της έργο 

µέσα από τις δωρεές, την ίδρυση µοναστικών και άλλων ιδρυµάτων κοινωνικής 

πρόνοιας, τις διανοµές χρηµάτων και επιδοµάτων. Η κατοχή µεγάλων περιουσιών 

από αυτές, και η επιθυµία τους να τις διαθέσουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έκανε 

τόσο την πολιτική, όσο και την εκκλησιαστική ηγεσία, να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 

τον τρόπο µε τον οποίο θα διαµοιράζονταν. Έτσι οι επίσκοποι συχνά επεδίωκαν να 

δηµιουργήσουν προσωπικές σχέσεις µαζί τους, καθώς κάτι τέτοιο συνέβαλε στην 

απόκτηση δηµόσιας φήµης τους, στην οικονοµική ενίσχυση των επισκοπών τους µε 

χρηµατοδοτήσεις και δωρεές, καθώς και στην αναρρίχηση τους στην εκκλησιαστική 

ιεραρχία, λόγω των υψηλών γνωριµιών και των συγγενικών σχέσεων που είχαν οι 

ασκήτριες. Επιπλέον, κάποιες από αυτές εµπιστεύονταν την διαχείριση ολόκληρης 

της περιουσίας τους σε εκπροσώπους της Εκκλησίας. 

Γενικότερα και ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, η ασκητική 

τους ιδιότητα συνέβαλε στην κοινωνική τους αποδοχή τους, καθώς εκτιµήθηκαν και 

αναγνωρίστηκαν οι ασκητικές τους ικανότητες και οι δραστηριότητες που ανέπτυξαν. 

Οι πλούσιες, ειδικά, τύγχαναν ήδη κοινωνικής αποδοχής που προερχόταν από την 

κοινωνική τους θέση, όµως η ασκητική τους ιδιότητα συνέβαλε στο να αποκτήσουν 

την εκτίµηση και τον σεβασµό από το κοινωνικό περιβάλλον, καθώς αναγνωρίστηκαν 

οι προσωπικές τους δυνατότητες και η κοινωνική τους δράση γενικότερα.  

Σε αυτή την κοινωνική τους δράση µπορούµε να συµπεριλάβουµε το 

φιλανθρωπικό έργο που ανέπτυξαν. Αυτό έλαβε πολλές µορφές οι οποίες 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση των ασκητριών. Έτσι οι πιο 

πλούσιες από αυτές προσφέρουν οικονοµική στήριξη στην Εκκλησία µέσα από 

χρηµατοδοτήσεις κληρικών και ασκητών, δωρεές ακίνητης και κινητής περιουσίας, 

ίδρυση ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας, παροχή λύτρων για απελευθερώσεις 



αιχµαλώτων, αλλά και διανοµές χρηµάτων και τροφίµων σε ανθρώπους που 

αντιµετώπιζαν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Αυτή η τελευταία τους δράση έχει 

υποστηριχθεί ότι θυµίζει τον θεσµό της πατρωνίας. Η προσφορά των προσωπικών 

τους υπηρεσιών σε ασθενείς πληθυσµιακές οµάδες αποτελεί άλλη µια µορφή 

φιλανθρωπικής δραστηριότητας συναντάται σε πολλές ασκήτριες ανεξάρτητα από 

την κοινωνική τους θέση. Παρόλο που οι χριστιανοί συγγραφείς τονίζουν ιδιαίτερα το 

φιλανθρωπικό τους έργο και τις εξυµνούν γι� αυτό, δεν πρέπει να έχουµε την 

εντύπωση ότι όλες οι ασκήτριες ανέπτυξαν φιλανθρωπική δράση. 

Αν και από τους συγγραφείς των Βίων δίνεται µεγάλη σηµασία στις πρακτικές 

αποποίησης του προσωπικού πλούτου από τις ασκήτριες,  ως ένα πρώτο βήµα της 

ασκητικής τους µεταστροφής. η πραγµατική εικόνα όµως µάλλον θα ήταν 

διαφορετική καθώς οι ίδιες παρουσιάζονται από τις πηγές να διατηρούν µέρος της 

περιουσίας τους. Μπορούµε να υποθέσουµε λοιπόν ότι ούτε οι ίδιες έπαιρναν τόσο 

εύκολα, όπως παρουσιάζεται στους Βίους τους, την απόφαση να αποκηρύξουν την 

προσωπική τους περιουσία, αλλά ούτε και το κοινωνικό τους περιβάλλον δεχόταν µε 

απλό τρόπο µια τέτοια απόφαση. Και η επίσηµη Εκκλησία όµως δεν φαίνεται να 

απαιτούσε ποτέ την ολική αποκήρυξη της περιουσίας, καθώς κάτι τέτοιο θα την 

έφερνε σε αντιπαράθεση µε τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης. Αυτό γινόταν µόνο 

σε θεωρητικό επίπεδο. Ουσιαστικά, αυτό που επεδίωκε από τους πλούσιους 

χριστιανούς ήταν να αποκτήσουν την αντίληψη ότι θα έπρεπε να ελεούν τους 

φτωχότερους στο βαθµό που οι ίδιοι έκριναν ότι µπορούσαν να ανταποκριθούν. Η 

Εκκλησία προσδοκούσε � χωρίς να απαιτεί � από τις ασκήτριες, τουλάχιστον, που 

είχαν την οικονοµική δυνατότητα, να αναπτύξουν φιλανθρωπική δράση και να 

χρηµατοδοτήσουν την ίδια, τους ανθρώπους της και τα ιδρύµατά της. Οι χριστιανοί, 

άλλωστε, θεωρούσαν ότι η διαίρεση της κοινωνίας σε πλούσιους και φτωχούς ήταν 

θεϊκά καθορισµένη και αυτή η ισορροπία δεν έπρεπε να ανατραπεί.  

Η φιλανθρωπία έδωσε στο χριστιανισµό ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα 

απέναντι στις άλλες θρησκείες καθώς ερχόταν να καλύψει το µεγάλο κενό που 

υπήρχε στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων 

και ταυτόχρονα έδινε την ευκαιρία στα µέλη της άρχουσας τάξης να διακριθούν και 

να έχουν την ικανοποίηση ότι προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο που θα τους δώσει µια 

θέση στον Παράδεισο χωρίς να συγκρούεται µε τα συµφέροντα της. Μπορούµε να 

υποθέσουµε λοιπόν ότι η χριστιανική φιλανθρωπία αποτελούσε µια συνέχεια του 

αρχαίου θεσµού του ευεργετισµού, αλλά είχε, φυσικά, διαφορετικά κίνητρα και 



αποτελέσµατα γι� αυτόν που ασκούσε το φιλανθρωπικό έργο. Τα κίνητρα λοιπόν που 

οδήγησαν στη φιλανθρωπική δράση από µέρους των ασκητριών θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ήταν κυρίως προσωπικά. Η φιλανθρωπία ήταν ένας δρόµος που θα τις 

οδηγούσε πιο κοντά στο Θεό. 

Η απελευθέρωση των προσωπικών δούλων από τις πλούσιες ασκήτριες, 

αποτελούσε ένα ακόµη χαρακτηριστικό της φιλανθρωπικής τους δράσης. Οι δούλοι 

βέβαια, συνέχιζαν να βρίσκονται σε χαµηλότερη κοινωνική θέση από αυτή των 

προηγούµενων αφεντών τους, όχι µόνο µε κοινωνικούς όρους, όπως έχει φανεί µέσα 

από την διερεύνηση των πηγών, αλλά και µε νοµικούς. Πάντως µια τέτοια ενέργεια 

δεν είχε λάβει µεγάλες διαστάσεις γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα άλλαζε ριζικά τη 

θέση των δούλων στην ύστερη αρχαιότητα. Η ισότητα που διακήρυττε ο 

χριστιανισµός δεν είχε σε καµία περίπτωση στόχο να ανατρέψει την κοινωνική 

ιεραρχία. Μπορεί να οδήγησε µόνο σε µια πιο  ευνοϊκή µεταχείριση των δούλων. 

Ένα ακόµη στοιχείο που συναντάµε σε πολλές περιπτώσεις των Βίων των 

ασκητριών αποτελούν οι εξιστορήσεις για τα θαύµατα και τις άλλες χαρισµατικές 

ικανότητες τους. Έτσι παρουσιάζονται άλλες από αυτές να έχουν θεραπευτικές 

ικανότητες, προφητικά χαρίσµατα, ικανότητα εξορκισµού των δαιµόνων και, καµιά 

φορά, υπερφυσικές δυνατότητες. Η ικανότητα πραγµατοποίησης θαυµάτων φαίνεται 

να αποτελεί προνόµιο για κάποιες από τις ασκήτριες και όχι για το σύνολό τους. Το 

χάρισµα τους δινόταν µε θεϊκή παρέµβαση και ήταν κάτι που το κέρδιζαν οι πιο 

«άξιες» από αυτές. Οι Πατέρες δηµιούργησαν και χρησιµοποίησαν τις ιστορίες για τις 

υπερφυσικές ικανότητες των ασκητριών γιατί έτσι κατά κάποιο τρόπο µυθοποιούσαν 

τη ζωή τους και τις έκαναν αξιοσέβαστες και αντικείµενα θαυµασµού. ∆εν θα πρέπει 

να θεωρηθεί όµως ότι όλα όσα περιγράφονται αποτελούν επινοήσεις και µόνο των 

βιογράφων τους αν και είναι ξεκάθαρο, ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ικανότητες που 

τους αποδίδονται είναι πλαστές και έχουν ως σκοπό να εξάρουν την προσωπικότητά 

τους. Παρ� όλα αυτά κάποιες τις ιδιότητες, όπως οι ιάσεις, µπορεί να εµπεριέχουν 

µεγάλη δόση ιστορικής αλήθειας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε να πούµε 

ότι υπάρχει µια κοινωνική διάσταση των θαυµάτων: οι πιστοί προστρέχουν σε αυτές 

για να θεραπευτούν από σοβαρές και ανίατες ασθένειες ή για να βρουν λύση σε 

κάποιο πρόβληµα που τους απασχολούσε. Με αυτό τον τρόπο υποδηλώνεται ο 

κοινωνικός ρόλος των ιστοριών αυτών.  

Παρ� όλα αυτά ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει ο Γρηγόριος Νύσσης το 

θέµα µας βάζει σε διάφορες σκέψεις σχετικά µε την απήχηση που είχαν τα θαύµατα 



στους ανθρώπους της εποχής του: ο ίδιος κρατάει µια επιφυλακτική στάση και 

δηλώνει ότι θα περιγράψει επιλεκτικά κάποια από τα θαύµατα της αδελφής του, ενώ 

ταυτόχρονα  σπεύδει να εξηγήσει ότι ο λόγος για τον οποίο κρατάει αυτή τη στάση 

είναι το ότι µέρος του αναγνωστικού κοινού µπορεί να αµφισβητήσει την 

ιστορικότητά τους. Έστω και αν δεν υπήρχε µια γενικότερη τάση αµφισβήτησης των 

θαυµάτων κατά την εποχή του 4ου, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε τη σηµασία της 

µαρτυρίας του Γρηγορίου: ανάµεσα στο σύνολο των πιστών υπήρχε µια µερίδα, που 

ίσως να αποτελούνταν από τους διανοούµενους ή τους πιο µορφωµένους, και η οποία 

δεν ήθελε να ακούει και να διαβάζει ιστορίες θαυµάτων ειδικά από έναν άνθρωπο 

όπως ο Γρηγόριος Νύσσης. 
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