
		ΜΗΝ(Ι)ΑΙΕΣ	ΜΝΗΜΕΣ	ΘΕΟΣΗΜΕΙΩΝ	
Σεισμού,	καταποντισμού,	πυρός,	μαχαίρας	και	επιδρομής	αλλοφύλων...	

	
	

	
1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ	
			26	Οκτωβρίου	 μνήμη	 μεγάλου	 σεισμού.	 Τυχαίο	 η	 επανάληψη	 το	 2018;	
Και	να	υπήρχε	τύχη	κι	αυτή	του	Θεού	θα	ήταν	λέει	ο	άγιος	Νεκτάαριος.	
Τσουνάμι,	 σεισμοί	 συνεχείς,	 εκρήξεις	 ηφαιστείων,	 καταποντισμοί,	 πλημμύρες,	
πυρκαγιές,	 φόνοι,	 ληστείες,	 διαρρήξεις,	 κλοπές,	 πόλεμοι,	 αναστατώσεις		
καθημερινώς	απασχολούν	την	υφήλιο.	Η	εκκλησία	μας	ως	γνωστόν	έχει	για	
τούτο	 το	 λόγο	 ευχές	 και	 προσευχές	 παρακινητικές	 μάλιστα	 για	 να	
προληφθούν	ή	να	αντιμετωπιστούν	οι	συνέπειες	όλων	αυτών	και	άλλων	πολλών	
περισσοτέρων.	Επί	του	παρόντος	θα	περιοριστούμε	στην	αναφορά	θεοσημειών	
αναφερομένων	ως	 εξαιρετικών	 στο	 συναξαριστή	 και	 άρα	 συνωδά	 τούτοις	 και	
στις	ακολουθίες	της	εκκλησίας	που	δέεται	διαρκώς:	
	
			Έτι	δεόμεθα	υπέρ	του	διαφυλαχθήναι	την	αγίαν	εκκλησίαν	ταύτην	από	λοιμού,	
λιμού	 –πανούκλας	 και	 άλλων	 λοιμικών	 νόσων	 που	 συνήθως	 επακολουθούν	
τέτοιες	 θεομηνίες-	 σεισμού,	 καταποντισμού,	 πυρός,	 μαχαίρας,	 επιδρομής	
αλλοφύλων	 και	 εμφυλίου	 πολέμου	 και	 υπέρ	 του	 ίλεων,	 ευμενή,	 και	
ευδιάλλακτον	 γενέσθαι	 τον	 αγαθόν	 και	 φιλάνθρωπον	 Θεόν	 ημών	 του	
αποστρέψαι	και	 διασκεδάσαι	πάσαν	οργήν	–οργή	Θεού	κι	 όχι	βέβια	 ευλογία	ή	
έστω	 παραχώρηση	 είναι	 όλα	 αυτά	 Θεού-	 την	 καθ’	 ημών	 κινουμένην	 	 και	
ρύσασθαι	ημάς	εκ	της	επικειμένης	αυτού	απειλής	και	ελεήσαι	ημάς	κοκ.	
	
2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ	-ΚΑΙ	ΌΧΙ	ΜΟΝΟ-	ΖΩΗ	
	
			Και	πάλι	στο	 Ιερό	 Ευαγγέλιο	 της	 Αγίας	 Τραπέζης	 που	χρησιμοπιείται	 για	
λειτουργικούς	λόγους	κι	αρχίζει	με	τον	κατά	Ιωάννη	Ευαγγέλιο	και	το	περίφημο	
εν	 αρχή	 ήν	 ο	 Λόγος...έχει	 στο	 τέλος	 ευαγγέλια	 αναγινωσκόμενα	 σε	 ειδικές	
περιστάσεις	 εις	 διαφόρους	 περιστάσεις:	 εις	 ασθενούντας,	 εις	 ασθενοιύσαν,	 εις	
σεισμόν,	 εις	 εμπρησμόν,	 εις	 ανομβρίαν,	 εις	 επιδρομήν	 εθνών	 κά.καθώς	 και	 εις	
πάσαν	αίτησιν.		
	
			Στο	Μέγα	ευχολόγιο	της	εκκλησίας	υπάρχει	ωσαύτως	αναφορά	σχετική:	εις	
ασθενείς,	 χειμαζομένων	 υπό	 πνευμάτων	 ακαθάρτων	 και	 επηρεαζόντων,	 επί	
αυχμώ	 –ξηρασία,	 έλλειψη	 βροχής-	 ανομβρίας,	 	 απόστολος	 και	 ευαγγέλιο	 εις	
ανομβρίαν,	και	ομοίως	και	εις	φόβον	σεισμού,	λαο	εις	επέλευσιν	βαρβάρων	και	
επιδρομάς	εθνών,	βεβαίως	εξορκισμοί	και	ευχή	εις	βασκανίαν,	και	εις	πάσχοντας	
υπό	 δαιμόνων	 και	 εις	 εκάστην	 ασθένειαν,	 εις	 πάσαν	 αράν	 και	 αφορισμόν,	 εις	
ασθενή	 και	 μη	 υπνούντα,	 επί	 σκεύους	 μιανθέντος	 και	 ομοίως	 σίτου	 ή	 άλλου	
είδους,	 επί	 ανομβρίας	 ευχή	 και	 εξαλλαγής	 ανέμων,	 και	 προσβολής,	 απειλής	
σεισμού,	λοιμικής	νόσου,	και	θανατικού,	λοιμού	και	λιμού,	απειλής	βροντών	και	
αστραπών,	 δυσκρασίας	 αέρων	 και	 κλύδωνα	 θαλάσσης,	 επιδρομών	 εθνών,	
συμφοράς	λαού,	υπέρ	του	χριστωνύμου	λαού,	ικετήριος	προς	τον	φιλάνθρωπον	
Θεόν	επί	ανομβρίας,	εις	φόβον	σεισμού,	απειλής	λοιμικής	σθενείας,	όταν	μέλλη	
τινάς	 ταξιδεύσαι,	 εάν	 συμβή	 τι	 μιαρόν	 εμπεσείν	 εις	 φρέαρ	 ύδατος	 ή	 αγγέιον	



οίνου	 ή	 μέλιτος	 ή	 άλλου	 τινός	 και	 εις	 χωράφι	 ή	 αμπελώνα	 ή	 κήπον	 ει	 συμβή	
βλάπτεσθαι	υπό	ερπετών	ή	άλλων	ειδών	κοκ.		
	
			Αλλά	 και	 στο	 πρόσφατο	 κυκλοφορηθέν	 με	 την	 ευλογία	 του	 Μακαριωτάτου	
Αρχιεπισκόπου	 Αθηνών	 και	 πάσης	 Ελλάδος	 εκείνο	 του	 τετρατόμου	Θησαυρού	
Ψαλμών(2018)	 όπου	 προτάσσεται	 πανώτιτλος	 του	 αγίου	 Αρσενίου	 του	
Καππαδόκου	όπως	έχει	διασωθεί	από	τον	άγιο	Παϊσιο	τον	αγιορείτη	και	όπου	
κυριαρχούν	οι	σχετικοί	ψαλμοί	για	προληψη	και	θεραπεία	όλων	αυτών:			
	
			*ψαλμός	και	θεραπεία	κατά	τον	άγιο	Αρσένιο	ό.π.:		50	επιδημία	και	θανατικό,	1	
υπέρ	καρποφορίας	και	όταν	ο	καιρός	δεν	 είναι	 ευνοϊκός	62	λειψυδρίας	και	17	
σεισμός	 θεομηνία	 και	 κατακλυσμός	 κεραυνοί	 	 21	 πυρκαγιά	 68	 πλημμύρες	 89	
ανομβρία	92	θαλασσοταραχή	αλλά	και	τα	αντίστροφα	148	ευνοϊκός	καιρός	47	
μεγάλες	 καταστροφές	 και	 ληστείες	 141	 &	 143	 εμφύλιος	 135	 πρόσφυγες	 120	
υπόδουλοι	14	και	47	ληστεία	78	καταστροφή	26	και	33	εχθροί	όπως	και	107,	
117,118	28	θάλασσας	φόβο	29	και	150	ξενιτιά	147	και	63,123	επίθεση	άγριου	
ζώου	κοκ.	 και	 βεβαίως	 ο	άγιος	Αρσένιος	ως	 ιερεύς	 εφάρμοζε	συχνάκις	 όλα	 τα	
παραπάνω	και	για	τούτο	και	υπέδειξε	και	τα	επόμενα.	
	
			Και	βεβαίως	όλα	αυτά	έχουν	και	προληπτικό	αλλά	και	προτρεπτικό	χαρακτήρα	
όπως	κι	όλες	οι	ευχές	της	εκκλησίας	μας:	Θείας	λειτουργίας	οι	ακόλουθες	
	
			Υπέρ	 πλεόντων,	 νοσούντων,	 καμνόντων,	 αιχμαλώτων	 και	 της	 σωτηρίας	
αυτών,...μνήσθητι	 Κύριε...και	 μεμνημένων	 των	 πενήτων...(ιερού	 Χρυσοστόμου	
αλλά	 και	 επόμενα	 Βασιλείου	 Μεγάλου:	 μνήσθητι	 Κύριε)	 	 των	 εν	 ερημίαις	 και	
όρεσι...τα	 ταμεία	 αυτών	 έμπλησον	 παντός	 γαθού,	 χηρών	 πρόστηθι,	 ορφανών	
υπεράσπισον,	 αιχμαλώτους	 ρύσαι,	 νοσούντας	 ίασαι,	 των	 εν	 βήμασι	 και	
μετάλλοις	 και	 εξορίαις	 μνημόνευσον...ευκράτους	 και	 επωφελείς	 τους	 αέρας	
χάρισαι,	όμβρους	ειρηνικούς	τη	γη	προς	καρποφορίαν	δώρησαι...εις	αποτροπήν	
παντός	εναντίου	κοκ.			
	
			Δες	 σχετικώς	 το	 μοναδικό	 έργο	 του	 πρωτοπρεσβυτέρου	 καθηγητού	
Παναπιστημίου	 π.Δημητρίου	 Κωνσταντέλου	 Βυζαντινή	 φιλανθρωπία	 και	
κοινωνική	 πρόνοια	 όπου	ακριβώς	 τονίζεται	 και	 επισημαίνεται	 η	 ίδρυση	 των	
φιλανθρωπικών	 ιδρυμάτων	 στην	 αυτοκρατορία	 τότε	 όπως	 νοσοκομείων	 και	
ξενώνων,	 γηροκο	 μείων	 και	 ορφανοτροφείων,	 πτωχείων	 και	
άλλων(αναμορφωτηρίων,	 ξενοταφείων,οίκων	τυφλών)	ξεκινώντς	όμως	από	τη	
μελέτη	της	βυζαντινής	σκέψης	επί	της	φιλανθρωπίας	και	έπειτα	στοιχώντας	με	
την	εφαρμογή	και	τους	φορείς	της	φιλανθρωπίας	όπου	πάλι	σαφώς	φαίνεται	η	
εκκλησιαστική	συνδρομή	και	δη	του	μοναχισμού	όπως	και	των	ιδιωτών.		
	
			Αξίζει	 λοιπόν	 να	 σημειωθεί	 όπως	 σημειώνει	 ο	 ίδιος	 ο	
καθηγητής(Ν.JERSEY,1983):	 πως	 ο	 βασιλιάς	 που	 καταφεύγει	 στο	 σπαθί	 με	
ευκολία	 είναι	 δήμιος	 και	 δεν	 έχει	 το	 Θεό	 πρότυπό	 του	 ούτε	 και	 Του	
μοιάζει(Θεοφύλακτος	Αχρίδος)	ενώ	δυο	οι	πιο	σπουδαίες	ιδιότητες	του	βασιλιά	
πρώτη	η	γενναιότητα	και	η	άλλη	φιλανθρωπία	όπως	έδινε	και	σχετικό	όρκο	να	
ναι	 ευγενής	 και	 φιλάνθρωπος	 κι	 επειδή	 η	 θρησκευτική	 φύση	 της	 κοινωνίας	
εκείνης	 ήταν	 η	 πηγή	 από	 όπου	 αντλούσε	 κι	 ο	 βασιλιάς	 και	 για	 τούτο	
συναγωνίζονταν	 τον	 επίσκοπο	 και	 τον	 άγιο	 ή	 ιδιώτη	 σε	 ανοικοδόμηση	 και	



δωρεές	 φιλανθρωπικών	 ιδρυμάτων	 ως	 αποτέλεσμα	 της	 φιλοσοφίας	 του	
ανθρώπου	 που	 πάει	 να	 μοιάσει	 του	 Θεού	 όπως	 φαίνεται	 ακόμα	 και	 στους	
τεθνεώτες	και	μεγάλους	αμαρτωλούς	λ.χ.	η	αυτοκράτειρα	Θεοδώρα	και	σύζυγος	
του	 Θεοφίλου	 σχετικώς	 που	 ε῾ξάντλησε῾(ανθρωποπαθώς	 ομιλώντας)	 τα	 όρια	
της	 θείας	 φιλανθρωπίας.	 Αυτή	 η	 θεία	 ιδιότητα	 που	 πρέπει	 να	 έχουν	 κι	 οι	
άνθρωποι	αναφέρετι	όχι	τυχαία	15	φορές	στη	θεία	λειτουργία	του	ΜΒασιλείου	
και	12	του	Χρυσοστόμου	και	10	στις	προηγιασμένες.		
	
			Κι	 ακόμα	 πιο	 βαθειά	 το	 θέμα	 αν	 ψάξουμε	 βλέπουμε	 τον	 άγιο	 Συμεών	
Θεσσαλονίκης	να	λέει	πως	ας	γνωρίζει	κάθε	πιστός	ότι	αγαπώντας	το	νεκρό	του	
συγγενή	 του	παρέχει	 μεγάλη	βοήθεια	 κάνοντας	 ελεημοσύνη	 για	 την	ψυχή	 του	
γιατί	 ο	 φιλάνθρωπος	 δίνοντας	 στους	 φτωχούς	 κι	 εξαγοράζοντας	
αιχμαλώτους(πολέμου)	γίνεται	αφορμή	μεγάλης	ανακουφίσεως	στο	νεκρό	του	
συγγενή...κι	 ο	 ιερός	 Χρυσόστομος	 πάλι	 λέει	 πως	 πρέπει	 να	 κάονουμε	 εν	 ζωή	
ελεημοσύνες	 και	 να	 περιμένουμε	 να	 κάνουν	 για	 μας	 οι	 συγγενείς	 μας	 μετά	 το	
θάνατό	μας	αφού	έχει	τη	δύναμη	να	σώσει	κακοποιό	από	αιώνια	κόλαση	κι	οι	
αμαρτίες	 συγχωρούνται	 και	 για	 τούτο	 είναι	 γεμάτα	 τα	 συναξάρια	 από	
ανθρώπους	που	αφιέρωσαν	τη	ζωή	τους	και	την	όποια	περιουσία	στην	άσκηση	
της	 φιλανθρωπίας	 και	 της	 ανιδιοτελούς	 αγάπης	 μέσα	 στην	 κοινωνία	 με	
αποκορύφωμα	 την	 ίδρυση	 τέτοιας	 υψηλής	 στάθμης	 και	 για	 πρώτη	 φορά	
παγκοσμίως	 νοσοκομείων	με	 τον	άγιο	Βασίλειο.	 κι	 αυτό	 γιατί	 ο	 χριστιανισμός	
έκανε	 τη	 φιλανθρωπία	 παγκόσμια	ώστε	 να	 αγκαλιάζει	 όλη	 την	 ανθρωπότητα	
και	υλοποιήθηκε	με	την	ανέγερση	πολυάριθμων	τέτοιων	ιδρυμάτων.	
	
			είναι	ελληνικός	ο	όρος	και	μάλιστα	ΑΕ	και	γνωστή	η	φιλοξενία	από	τον	Όμηρο	
αλλά	 στο	 χριστιανισμό	 προσέλαβε	 έκταση,	 βάθος	 και	 καθολικότητα	 τεράστια	
και	 με	 κίνητρο	 όχι	 ματαιόδοξη	 γενναιοδωρία	 ή	 χλιαρή	 καλοσύνη	 αλλά	 από	
αγάπη	 ευαγγελική	 όπως	 ακούγεται	 στις	 ακολουθίες	 της	 εκκλησίας	 γιατί	 οι	
προσευχές	δε	λέγονταν	για	να	τις	ακούσει	μόνο	ο	Θεός	και	επαναλαμβάνονται	
πάλι	 και	 πάλι	 (έτι	 και	 έτι)	 ώστε	 τα	 μέλη	 της	 εκκλησίας	 να	 παρακινηθούν	 σε	
δραστηριότητα	 και	 πάντως	 η	 όλη	 ακολουθία	 έχει	 σαφώς	 κοινωνικό	 και	
φιλανθρωπικό	χαρακτήρα	τόσο	του	Χρυσοστόμου	όσο	και	του	ΜΒασιλείου	που	
κι	οι	δυο	τους	ήταν	ιδιαίτερα	φιλάνθρωποι	και	με	τεράστιο	κοινωνικό	έργο	και	
μάλιστα	 εξ	 ιδίων	 κι	 ο	 τελευταίος	 ίδρυσε	 και	 το	 γνωστό	 τέτοιο	 συγκρότημα	
ιδρυμάτων	 με	 νοσοκομείο,	 ορφανοτροφείο,	 γηροκομείο,	 ξενώνα	 φτωχών	
ταξιδιωτών	 και	 επισκεπτών,	 νοσοκομείο	 μεταδοτικών	 νοσημάτων	 όπου	 και	
εγκαταστάθηκε	 κι	 ο	 ίδιος	 και	 το	 παράδειγμά	 του	 ακολούθησε	 έκτοτε	 η	
εκκλησία.	 Ανάλογα	 θυσίαζαν	 οι	 πατέρες	 της	 εκκλησίας	 ζωή	 και	 περιουσία	
αντιστεκόενοι	 στην	 οιαδήποτε	 αδικία	 όσο	 ψηλά	 ανθρωπίνως	 και	 να	
προέρχονταν.	
	
			Κι	 ο	 ιερός	 Χρυσόστομος	 φτάνει	 να	 πει	 και	 να	 εφαρμόσει	 πως	 καλές	 οι	
προσφορές	 στην	 εκκλησία	 αλλά	 πολύ	 περισσότερο	 ο	 Θεός	 δέχεται	 τις	
ελεημοσύνες	γιατί	το	ένα	ωφελεί	το	δωρητή	ενώ	το	άλλο	κι	τον	παραλήπτη	κι	
ενώ	το	ένα	μπορεί	να	ναι	και	δείγμα	επιδείξεως	το	άλλο	ευσπλαχνίας	και	αγάπης	
προς	τον	άνθρωπο	και	τότε	ποια	η	ωφέλεια	όταν	το	τραπέζι	του	Θεού	γεμάτο	να	
ναι	 από	 χρυσά	 κύπελλα	 και	 ο	 άνθρωπος	 να	πεθαίνει	 από	πείνα	 και	 για	 τούτο	
όταν	στολίζεις	 το	σπίτι	σου	μην	παραβλέπεις	 τον	ταλαιπωρημένο	αδελφό	σου	
γιατί	αυτός	είναι	περισσότερο	ναός	παρά	ο	άλλος!		



	
			Και	 η	 φιλοσοφία	 έκτοτε	 λέει	 πως	 η	 ομοίωση	 τω	 Θεώ	 και	 η	 επιτυχία	 της	
κοινωνίας	 με	 Αυτόν	 είναι	 η	 θέωση	 και	 μονοπάτι	 που	 οδηγεί	 εκεί	 στην	 τελική	
θέωση	η	αγάπη	και	φιλανθρωπία	και	για	τούτο	και	μη	χριστιανοί	επαινούν	την	
ανιδιοτελή	 χριστιανική	 δραστηριότητα	 της	 εκκλησίας	 πάντοτε	 υπό	 την	 αιγίδα	
φωτισμένων	 επισκόπων	 και	 ιερέων	 που	 όντως	 γνώριζαν	 προίστασθαι	 καλών	
έργων	 και	 τέτοιους	 έψαχναν	 να	 χειροτονήσουν	 όπως	 ο	 άγιος	 Ανδρέας	
Κρήτης(740)	που	και	επιφανές	πρόσωπο	ήταν	και	ακολούθησε	τα	βήματα	του	
Κυρίου	 κάνοντας	 ελεημοσύνη	 βασική	 του	 φροντίδα	 και	 ως	 λαϊκός	 και	 ως	
μοναχός	που	ήταν	πολύ	στοργικός	σε	φτωχούς	και	πατέρας	ορφανών,	πρόμαχος	
δικαιοσύνης	 και	 καταφύγιο	 διωκομένων	 κι	 υπηρέτησε	 διευθυντής	 διακονίας	
πριν	εκλεγεί	και	άγιος	Κρήτης	οποότε	και	πολλαπλασιάστηκαν	οι	φιλανθρωπίες	
του	και	διευρύνθηκαν	και	με	 την	ανέγερση	 ιδρυμάτων.	Κι	άλλοι	πάλι	 έφταναν	
στο	 σημείο	 να	 καθαρίζουν	 με	 τα	 χέρια	 και	 λεπρούς	 εκδηλώνοντας	 την	 αγάπη	
τους	 αλλά	 και	 την	 ταπείνωσή	 τους	 όπως	 ο	 άγιος	 Θεοφύλακτος	
Νικομηδείας(840).		
		
			Εδώ	πρέπει	να	αναφερθεί	κι	η	συμβολή	των	διακονισσών	που	επισκέπτονταν	
φτωχές	οικογένειες	αλλά	και	υπηρετούσαν	ως	νοσοκόμες	και	έφτασαν	ώστε	το	
κάθε	μοναστήρι	να	υπηρετεί	ως	υπουργείο	κοινωνικής	πρόνοιας	αγκαλίάζοντας	
και	 τα	 θύματα	 θα	 λέγαμε	 σήμερα	 του	 τράφικινγκ(δες	 και	 σχετικό	 έργο	 του	
Φ.Κουκουλέ,	Βυζαντινών	βίος	και	πολιτισμός	τα	μετανοίας	με	βάση	τις	πηγές	
πάμπολλα	επί	του	θέματος).		
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3.ΤΟ	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
	
			Και	στο	συναξαριστή(ό.π.)	λοιπόν	βλέπουμε	σχετικές	εξαιρετικές	αναφορές:	

	
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	

	
	1	 μνήμη	 του	 μεγάλου	 εμπρησμού	 εν	 Κωνσταντινουπόλει(450)	 επί	 Λέοντος	
Μακέλλη	 όταν	 το	 πλείστο	 μέρος	 της	 πόλεως	 πυρπολήθηκε	 δια	 τας	 αμαρτίας	
ημων	 επί	 ημέρας	 επτά	 καθώς	 και	 μνήμη	 του	 γενομένου	 θαύματος	 υπό	 της	
υπεραγίας	 Θεοτόκου	 όταν	 η	 εκ	 του	 μοναστηρίου	 των	 Μιασηνών	 ρίχτηκε	 στη	
λίμνη	 του	 Ζαγουρού	 για	 το	φόβο	 των	 εικονομάχων	 κι	 ύστερα	 μετά	πλείστους	
χρόνους	πάλιν	εκ	της	λίμνης	θαυμασίω	τρόπω	αναφάνηκε	άσπιλος		
6	 μνήμη	 του	 εν	 Κολασσοίς	 της	 Φρυγίας	 θαύματος	 παρά	 του	 Αρχιστρατήγου	
Μιχαήλ	
25	ανάμνησις	του	μεγάλου	σεισμού	και	της	εις	τον	αέρα	αρπαγής	του	παιδός	

	
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	

	
26	 μνήμη	 του	 μεγάλου	 σεισμού(740)	 επί	 Λέοντος	 Ισαύρου	 στην	
Κωνσταντινούπολη	
	
	

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	
	

6	μνήμη	της	μετά	φιλανθρωπίας	κατενεχθείσης	κόνεως	επί	Λέοντος(475)		
	

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
	

6	 μνήμη	 της	 μετά	 φιλανθρωπίας	 επενεχθείσης	 ημίν	 φοβεράς	 απειλής	 του	
σεισμού	
14	 μνήμη	 της	 μετά	 φιλανθρωπίας	 επενεχθείσης	 ημίν	 φοβεράς	 απειλής	 του	
σεισμού	ης	παρ’	ελπίδα	πάσαν	ελυτρώσατο	ημάς	ο	φιλάνθρωπος	Κύριος	

	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	

	
26	μνήμη	του	μεγάλου	σεισμού	επί	Θεοδοσίου	μικρού	στην	Κωνσταντινούπολη	
που	 διήρκεσε	 τρεις	 μήνες	 και	 ο	 βασιλεύς	 ποιών	 λιτανεία	 με	 όλο	 το	 λαό	 έλεγε	
μετά	δακρύων	προς	το	Θεό:	ρύσαι	ημάς	Κύριε	πό	την	δικαίαν	Σου	οργήν	και	δος	
συγχώρησιν	των	αμαρτιών	ημών	επειδή	δια	τας	αμαρτίας	μας	σάλευσες	τη	γη	
και	 συνετάραξες	 αυτήν	 ίνα	 Σε	 δοξάζωμεν	 τον	 μόνον	 αγαθόν	 Θεόν	 ημών	 και	
φιλάνθρωπον	

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	
	
-	
	

ΜΑΡΤΙΟΣ	
	

17	 μνήμη	 της	 μετά	 φιλανθρωπίας	 επενεχθείσης	 ημίν	 φοβεράς	 απειλής	 του	
σεισμού	επί	βασιλέως	Κωνσταντίνου	



	
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	

	
-	
	

ΜΑΙΟΣ	
	

11	(716	δες	25	Ιουνίου)	
	

ΙΟΥΝΙΟΣ	
	

5	 μνήμη	 της	 μετά	 φιλανθρωπίας	 επενεχθείσης	 ημίν	 φοβεράς	 	 απειλής	 και	
ανάγκης	 	 εν	 τη	 των	 βαρβάρων	 επιδρομή	 ότε	 μέλλοντας	 πάντας	 ημάς	
αιχμαλωτίζεσθαι	 και	 φόνω	 μαχαίρας	 παραδίδοσθαι	 ο	 οικτίρμων	 και	
φιλάνθρωπος	 Θεός	 δια	 σπλάχνα	 ελέους	 Αυτού	 παρ’	 ελπίδα	 πάντας	 ημάς	
ελυτρώσατο	
25	ανάμνησις	 της	υπέρ	 λόγον	και	πάσαν	 ελπίδα	δοθείσης	ημίν	βοηθείας	παρά	
του	 μεγάλου	 Θεού	 και	 Σωτήρος	 ημών	 Ιησού	 Χριστού	 δια	 των	 πρεσβειών	 της	
ασπόρως	 Αυτόν	 τεκούσης	 Παναχράντου	 Δεσποίνης	 ημών	 Θεοτόκου	 και	
αειπαρθένου	Μαρίας	κατά	των	δια	γης	τε	και	θαλάσσης	κυκλωσάντων	την	καθ’	
ημάς	βασιλίδα	των	πόλεων	αθέων	Σαρακηνών	και	πανωλεθρία	παραδοθέντων	
και	τελείω	αφανισμώ	–δες	και	15	Αυγούστου,	11	Μαϊου	υποσημείωση(716).	

	
ΙΟΥΛΙΟΣ	

	
-	
	

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	
	

15	 ανάμνησις	 της	 περί	 ημάς	 μεγίστης	 και	 ανυπερβλήτου	 φιλανθρωπίας	 του	
Θεού	 ην	 ενεδείξατο	 αποστρέψας	 μετ’	 αισχύνης	 τους	 αθέους	 αγαρηνούς	
μεσιτεία	 της	 υπεραγίας	 Δεσποίνης	 ημών	 Θεοτόκου	 και	 αειπαρθένου	
Μαρίας(717)	
16	μνήμη	της	μετά	οικτιρμών	επενεχθείσης	ημίν	εν	τοις	πάλαι	χρόνοις	φοβεράς	
απειλής	του	σεισμού	ης	παρ’	ελπίδα	πάσαν	ελυτρώσατο	ημάς	ο	πανοικτίρμων	
Θεός.	
	

ΑΜΗΝ.	
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