
ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ	ΣΥΝΑΞΕΙΣ	ΑΓΙΩΝ	&	ΑΛΛΑ	ΣΥΝΑΞΑΡΙΑΚΑ	
	

			Γράφει	 ο	 όσιος	 Νικόδημος	 ο	 Αγιορείτης	 στο	 συναξαριστή	 του(τον	 οποίο	 δε	
συνέγραψε	 αλλά	 μετέφρασε	 και	 επιμελήθηκε	 πολλαπλώς)	 –και	 ερμηνεύοντας	
τον	Όμηρο	δια	του	Ομήρου	δηλαδή	ό,	τι	λέει	ο	μεγαλύτερος	αυτός	θεολόγος	των	
νεωτέρων	 χρόνων	 και	 επειδή	 έχει	 συμπεριλάβει	 στο	 τεράστιο	 σε	 όγκο	 και	
σπουδαιότητα	έργο	του	όλους	τους	προγενέστερους	πατέρες	της	εκκλησίας	μας-	
πως	 σημειώνουμε	 χάριν	 των	απλουστέρων	 και	 τούτο	 ότι	 εκείνος	 ο	 λόγος	που	
γράφεται	 εν	 τω	 τέλει	 πάντων	 σχεδόν	 των	 συναξαρίων	 ήτοι	 το	 τελείται	 δε	 η	
αυτού	σύναξις	εν	τω	ναώ	του	Τιμίου	Προδρόμου	θετέον	κλπ	αυτός	ο	λόγος	φημί	
ότι	δηλοί	πως	ο	άγιος	εκείνος	του	οποίου	είναι	το	συναξάριο	δεν	εορτάζονταν	σε	
άλλους	 ναούς	 και	 εκκλησίες	 στον	 κόσμο	 ευρισκόμενες	 αλλά	 γινόταν	 η	 σύναξή	
του	δηλαδή	η	συνάθροιση	των	χριστιανών	και	εορτή	και	λειτουργία	σε	μερικούς	
μόνο	 ναούς	 και	 εκκλησίες	 και	 για	 τούτο	 άχρηστος	 ο	 λόγος	 αυτός	 είναι	 και	
περιττός	 σήμερα	 καθότι	 τώρα	 κάθε	 άγιος	 εκάστης	 ημέρας	 εορτάζεται	 ουχί	
μερικώς	 αλλά	 καθολικώς	 και	 σε	 πάσες	 τις	 άγιες	 εκκλησίες	 του	 Χριστού	 πλην	
εμείς	 και	 τούτο	 το	 λόγο	 γράψαμε	 στο	 συναξαριστή	 μας	 δυσωπηθέντες	 την	
παλαιόθεν	επικρατήσασα	σε	τούτο	παρά	τοις	συναξαρίοις	συνήθεια	κι	όποιος	δε	
θέλει	 ας	 αφήνει	 το	 λόγο	 αυτό	 και	 ας	 μην	 τον	 αναγινώσκει	 και	 παρομοίως	
άχρηστοι	 και	 περιττοί	 οι	 λόγοι	 που	 γράφονται	 στο	 συναξαριστή	 πως	 τα	
εγκαίνια	 λχ	 του	 ναού	 της	 Θεοτόκου	 καθ᾽υπόθεσιν	 κλπ	 τελούνται	 εν	 τω	 δείνι	
τόπω	 και	 πως	 τη	 αυτή	 ημέρα	 μνήμη	 του	 σεισμού	 ή	 εμπρησμού	 εν	
Κωνσταντινουπόλει	 θετέον	 ακολουθήσαντος	 ή	 εν	 άλλω	 τόπω	 καθότι	
ηκολούθησαν	ποτε	άχρηστα	τώρα	αλλά	εμείς	κι	αυτά	γράψαμε	για	την	παλαιά	
συνήθεια.	Κι	ακολουθεί	η	καταγραφή	του	φαινομένου:					
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:	
			1	
*εμπρησμού	Κωνσταντινουπόλεως	δια	τα	αμαρτίας	ημών	επί	επτά	ημέρας	(450)	
&	
**μνήμη	του	γενομένου	θαύματος	υπό	της	υπεραγίας	Θεοτόκου	δηλαδή	όταν	η	
σεβασμία	 αυτής	 και	 θαυματουργός	 εικών	 εκ	 του	 μοναστηρίου	 των	Μιασηνών	
ρίχτηκε	στη	λίμνη	μέσα	που	καλείται	Ζαγουρού	για	το	φόβο	των	εικονομάχων	κι	
ύστερα	μετά	πλείστους	χρόνους	πάλι	εκ	της	λίμνης	θαυμασίω	τρόπω	ανεφάνη	
άσπιλος	
6	
*εγκαίνια	υπεραγίας	Θεοτόκου	στο	Δεύτερο	στον	οίκο	της	αγίας	Ειρήνης	
13	
*	εγκαίνια	θείου	ναού	αγίας	Χριστού	Αναστάσεως	
25	
*μεγάλου	σεισμού	και	εις	τον	αέρα	αρπαγής	παιδός	
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:	
26	
*από	Θεσσαλονίκης	στην	Κωνσταντινούπολη	μονή	Παντοκράτορος	εισελεύσεως	
περιωνύμου	 και	 αηττήτου	 Δημητρίου(της	 ιεράς	 εικόνος	 αυτού	 της	 πρότερον	
επικειμένης	τη	μυροβλύτω	αυτού	σορώ	και	σκεπούσης	αυτόν)!	
**μεγάλου	 σεισμού(740)	 στην	 Κωνσταντινούπολη	 και	 λιτανεία	 στον	
ΙΝΒλαχερνών	 με	 θεία	 λειτουργία	 ώστε	 να	 λυτρωθούμε	 από	 κάθε	 απειλή	 και	
φοβερισμό	 θεϊκό	 και	 να	 τύχουμε	 αιωνίων	 αγαθών	 με	 τις	 πρεσβείες	 της	
Θεοτόκου	εν	Χριστώ	Ιησού	τω	Κυρίω	ημών.	



ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:	
3	
*εγκαίνια	ΙΝΑγίου	Γεωργίου	μεγαλομάρτυρος	Λύδδης(ανακομιδή	και	κατάθεση	
αγίου	του	σώματος)	
6	
*μετά	 φιλανθρωπίας	 κατενεχθείσης	 αδιαλύτου	 μαύρης	 και	 καυτής	 κόνεως(20	
εκατοστών	 περίπου)	 μετά	 βροχής(475)	 και	 ακόλουθες	 πολλές	 και	 ραγδαίες	
βροχές	πολλών	ημερών	από	θεία	αγανάκτηση			
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:	
6	
*μετά	φιλανθρωπίας	επενεχθείσης	ημίν	φοβεράς	απειλής	σεισμού		
14	
*μετά	 φιλανθρωπίας	 επενεχθείσης	 ημίν	 φοβεράς	 απειλής	 σεισμού	 ης	
παρ᾽ελπίδα	ελυτρώσατο	ημάς	ο	φιλάνθρωπος	Κύριος	
18	
εγκαίνια	 σεβασμίου	 ΙΝυπερενδόξου	 Δεσποίνης	 ημών	 Θεοτόκου	 εν	 τοις	
Χαλκοπρατείοις	
22	
*θυρανοίξια	μεγάλης	του	Χριστού	εκκλησίας	
**φωτοδρόμιο	μεγάλης	του	Χριστού	εκκλησίας	
24	
*εγκαίνια	μεγάλης	του	Χριστού	εκκλησίας(Αγίας	Σοφίας)	
29	
*σύναξις	εν	τω	ΙΝυπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	εν	τοις	χαλκοπρατείοις	
ένθα	 κείται	 η	 αγία	 σορός	 πάντων	 των	 εν	 Χριστιανών	 εν	 λιμώ	 και	 δίψη	 και	
μαχαίρα	και	κρύει	τελειωθέντων	
**εγκαίνια	ΙΝτεσσαράκοντα	μαρτύρων	πλησίον	του	Χαλκού	Τετραπύλου			
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:	
7	
*Θαύμα	υπό	τιμίου	Προδρόμου	στη	Χίο	κατά	Αγαρηνών	
11	
*σύναξη	 μυρίων	 αγγέλων	 ένδον	 του	 μαρτυρίου	 της	 αγίας	 Αναστασίας	 εν	 τοις	
του	Δομνίνου	
13	
*εγκαίνια	ΙΜ	καλουμένης	Βαθέος	Ρύακος	του	προφήτου	Ηλιού	
16	
*προσκύνηση	της	τιμίας	αλύσεως	του	αγίου	και	ενδόξου	αποστόλου	Πέτρου	
19	
*θαύμα	 εν	 Νικαία	 μέγιστο	 ότε	 ο	 μέγας	 Βασίλειος	 δια	 προσευχής	 ηνέωξε	 τας	
πύλας	της	καθολικής	εκκλησίας	και	παρέθετο	αυτήν	τοις	ορθοδόξοις	
**ανακομιδή	λειψάνων	του	εν	αγίοις	πατρός	ημών	Γρηγορίου	Θεολόγου		
21	
*σύναξη	αγίας	Ειρήνης	εν	τη	αγιωτάτη	εκκλησία	προς	την	θάλασσαν	ούσαν	
24	
*προφήτου	Προδρόμου	και	βαπτιστού	Ιωάννου	πλησίον	του	Ταύρου	
26	
*μεγάλος	σεισμός	τριών	μηνών	διάρκειας	επί	Θεοδοσίου	μικρού	ημέρα	Κυριακή	
και	λιτανεία	βασιλέως	με	όλο	το	λαό	δακρύοντας	λέγοντος	προς	το	Θεό:	ρύσαι	
ημάς	Κύριε	από	την	δικαίαν	Σου	οργήν	και	δος	συγχώρησιν	των	αμαρτιών	μας	



επειδή	δια	τας	αμαρτίας	μας	εσάλευσας	την	γην	και	συνετάραξας	αυτήν	ίνα	Σε	
δοξάζωμεν	τον	μόνον	αγαθόν	Θεόν	ημών	και	φιλάνθρωπον...	
	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:	
15	
*Σύναξη		Ιωάννου	Θεολόγου	εν	τοις	Διακονίσσης	
ΜΑΡΤΙΟΥ:	
6	
*εύρεση	τιμίου	και	ζωοποιού	Σταυρού	παρά	της	μακαρίας	Ελένης	
**εύρεση	 τιμίων	 ήλων	 οίτινες	 εν	 τω	 κράνει	 της	 κεφαλής	 του	 Κωνσταντίνου	
ενεμίγησαν	 και	 εν	 τω	 χαλινώ	 του	 ίππου	 αυτού	 προστάξει	 της	 αγίας	 Ελένης	
μητρός	αυτού.	
17	
*μετά	 φιλανθρωπίας	 επενεχθείσης	 ημίν	 φοβεράς	 απειλής	 σεισμού	 επί	
Κωνσταντίνου	βασιλέως	
ΑΠΡΙΛΙΟΥ:	
12	
*από	κτίσεως	κόσμου	6450	μετεκόμίσθη	η	τιμία	Ζώνη	της	υπεραγίας	Δεσποίνης	
ημών	Θεοτόκου	 από	 επισκοπή	 Ζήλας	 πόλεως	 Καππαδοκίας	 στη	 βασιλίδα	 των	
πόλεων(919)	και	μετά	ταύτα	απετέθη	εν	τη	αγία	σορώ	των	Χαλκοπρατείων	31	
Αυγούστου(δες	εκεί).	
25	
*εγκαίνια	 σεπτού	 Αποστολείου(Ναού)	 αγίου	 ενδόξου	 και	 πανευφήμου	
κορυφαίου	 αποστόλων	 Πέτρου	 συγκειμένου(πλησίον	 όντος	 στην	 αγιωτάτη	
μεγάλη	εκκλησία)						
ΜΑΙΟΥ:	
2	
*εγκαίνια	 νέας	 εκκλησίας	 και	 συνεισέρχεται	 ο	 πατριάρχης	 εν	 τω	 παλατίω	
κακείθεν	απέρχεται	μετά	λιτής	στην	εκκλησία	και	λειτουργεί	εκεί	
4	
*ανακομιδή	 λειψάνων	 αγίου	 Λαζάρου	 φίλου	 του	 Χριστού	 και	 της	 μυροφόρου	
Μαρίας	 της	 Μαγδαληνής	 επί	 Λέοντος	 φιλοσόφου	 και	 φιλοχρίστου(890).	
Τελείται	 η	 αυτών	 σύναξη	 εν	 τη	 ευαγεστάτη	 ΙΜ	 παρά	 του	 αυτού	 βασιλέως	
επ᾽ονόματι	του	αγίου	Λαζάρου	συστάση	και	συνεορτάζονται	και	τα	εγκαίνια	της	
εν	τη	ΙΜ	αγίας	εκκλησίας.	
**κατάθεση	 λειψάνου	 αγίας	 μυροφόρου	 Μαρίας	 Μαγδαληνής	 εν	
Κωνσταντινουπόλει					
6	
*εγκαίνια	ΙΝυπεραγίας	Θεοτόκου	εν	τοις	Κύρου	
**(αγίων	Βαρβάρου...)	τελείται	η	σύναξις	των	ειρημένων	αγίων	εν	τω	μαρτυρείω	
αυτών	όντι	εν	τω	Δευτέρω	
7	
*Εν	ουρανώ	σημείο	Τιμίου	Σταυρού(346)	
8	
*σύναξις	 αγίας	 κόνεως	 εκπορευομένης	 εκ	 του	 τάφου(εκ	 του	 μάννα)	 αγίου	
Αποστόλου	και	Ευαγγελιστού	Ιωάννου	Θεολόγου	
11	
*γενέθλια(εγκαίνια)	 θεοφυλάκτου	 και	 θεομεγαλύντου	 Κωνσταντινουπόλεως	
εξαιρέτως	 ανακειμένης	 τη	 προστασία	 της	 Παναχράντου	 Δεσποίνης	 ημών	
Θεοτόκου	και	αειπαρθένου	Μαρίας	και	υπ᾽αυτής	διασωζομένης	



13	
*εγκαίνια	 σεβασμίου	 και	 θείου	 ΙΝυπεραγίας	 Δεσποίνης	 ημών	 Θεοτόκου	
Παντανάσσης	εν	τη	νήσω	της	αγίας	Γλυκερίας		
ΙΟΥΝΙΟΥ:	
5	
*μετά	 φιλανθρωπίας	 επενεχθείσα	 ημίν	 φοβερά	 απειλή	 και	 ανάγκη	 εν	 τη	
επιδρομή	 βαρβάρων	 όταν	 μέλλοντας	 πάντας	 ημάς	 υπ᾽αυτών	 δικαίως	
αιχμμαλωτίζεσθαι	 και	 φόνω	 μαχαίρας	 παραδίδοσθαι	 ο	 οικτίρμων	 και	
φιλάνθρωπος	 Θεός	 δια	 σπλάχνα	 ελέους	 Αυτού	 παρ᾽ελπίδα	 πάντας	 ημάς	
ελυτρώσατο	
8	
*σύναξη	υπεραγίας	Θεοτόκου	και	αρχαγγέλου	Μιχαήλ	εν	τω	Σωσθενείω	
11	
*σὐναξη	αρχαγγέλου	Γαβριήλ	εν	τω	Άδειν	
15	
*σύναξη	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	πέραν	εν	τοις	Μαρανακίου	
18	
*σύναξη	αρχιστρατήγου	Μιχαήλ	πλησίον	αγίου	Ιουλιανού	εν	τω	Φόρω	
19	
*σύναξη	αγίου	ιερομάρτυρος	Ασυγκρίτου	μαχαίρα	τελειωθέντος	στο	μαρτυρικό	
ΙΝΑγίου	Ισιδώρου	ένδον	της	αγίας	Ειρήνης	προς	τη	θάλασσα	
20	
*κατάθεση	 λειψάνων	 και	 περιβολαίων	 αγίων	 αποστόλων	 Λουκά,	 Ανδρέου	 και	
Θωμά	 προφήτου	 Ελισσαίου	 και	 μάρτυρος	 Λαζάρου	 άτινα	 κατετέθησαν	 εν	 τω	
ναώ	των	αγίων	Αποστόλων	των	μεγάλων	
25	
*δες	 και	 11	Μαϊου	 υποσημείωση(αφιέρωσε	 την	 Κωνσταντινούπολη	 ο	 ιδρυτής	
της	κατ᾽εξαίρετο	τρόπο	στην	υπερένδοξη	Δέσποινά	μας	και	αειπάρθενο	Θεοτόκο	
και	 για	 τούτο	 και	 η	 Κυρία	Θεοτόκος	 κατά	 διαφόρους	 καιρούς	 και	 τρόπους	 τη	
διεφύλαξε	εκ	πολλών	κινδύνων	την	αφιερωθείσα	σ᾽Αυτή	Πόλη	όπως	το	716	από	
τους	 Σαρακηνούς	 )	 &	 15	 Αυγούστου:	 βοήθεια	 υπέρ	 λόγο	 και	 πάσα	 ελπίδα	
δοθείσα	πρά	του	μεγάλου	Θεού	και	Σωτήρος	ημών	Ιησού	Χριστού	δια	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	
ΙΟΥΛΙΟΥ:	
2	
*κατάθεση	 τιμίας	 εσθήτος	 υπεραγίας	 Δεσποίνης	 ημών	 Θεοτόκου	 και	
αειπαρθένου	Μαρίας	εν	τη	αγίω	σορώ	εν	ταις	Βλαχέρναις	
9	
*εγκαίνια	σεβασμίου	ναού	παναχράντου	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	όντος	εν	τη	
πηγή	
10	
*σύναξη	αγίου	Ιωάννου	Θεολόγου	εν	τοις	του	Βεώτου	
11	
*αγίας	 μεγαλομάρτυρος	 και	 πανευφήμου	 Ευφημίας	 ότε	 τον	 τόμον	 του	 της	
πίστεως	 όρου	 των	 630	 θεοφόρων	 πατέρων	 εν	 Χαλκηδόνι	 συνελθόντων	 της	
αγίας	και	οικουμενικής	Δ´συνόδου	εκράτυνε!	



13	
*σύναξη	αρχαγγέλου	Γαβριήλ	
18	
*εγκαίνια	ναού	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	εν	τοις	Καλλιστράτου	
20	
*η	 εις	 ουρανόν	 πυρφόρος	 ανάβαση	 του	 αγίου	 ενδόξου	 προφήτου	 Ηλιού	 του	
Θεσβίτου	
**εγκαίνια	ναού	ευαγεστάτης	ΙΜΣτουδίου	του	τιμίου	Προδρόμου	
21	
*σύναξη	 αγίου	 μάρτυρος	 Ακακίου	 εν	 τω	 Επτασκάλω	 και	 σύναξη	 αγίου	
Ελευθερίου	 πλησίον	 Ξηρολόφου	 και	 σύναξη	 υπεραγίας	 Θεοτόκου	 εν	 τοις	
Αρματίου	
23	
*ανακομιδή	λειψάνου	αγίου	ιερομάρτυρος	Φωκά	νέου	εκ	Σινώπης		
**σύναξη	 αγίου	 προφήτου	 και	 Βαπτιστού	 Ιωάννου	 εν	 τοις	 Ολύμπου	 πλησίον	
αγίου	Θωμά	
26	
*εγκαίνια	αρχαγγέλου	Μιχαήλ	πέραν	εν	Σκάλλαις	
**εγκαίνια	αρχαγγέλου	Γαβριήλ	πέραν	εν	Χάλδαις	
***σύναξη	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	πέραν	εν	τω	Παγιδίω	πλησίον	
του	νέου	Εμβόλου	
****θαύμα	εν	Χίω	γεγονός	παρά	της	οσιομάρτυρος	Παρασκευής	
28	
*εγκαίνια	ναού	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	εν	τοις	Διακονίσσης	
31	
*εγκαίνια	σεβασμίου	οίκου	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	εν	Βλαχέρναις	
ένθα	απόκειται	η	αγία	Σορός	και		
**προεόρτια	 τιμίου	 Σταυρού	 δηλαδή	 η	 από	 του	 βασιλικού	 παλατίου	 εξέλευση	
του	τιμίου	Σταυρού	στην	Πόλη			
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:	
2	
*ανακομιδή	λειψάνου	αγίου	πρωτομάρτυρος	και	αρχιδιακόνου	Στεφάνου	
**εγκαίνια	 θείου	 ναού	 αγίου	 αποστόλου	 και	 ευαγγελιστού	 Ιωάννου	 Θεολόγου	
πλησίον	αγιωτάτης	μεγάλης	εκκλησίας	
***εν	 ευσεβεί	 τη	 λήξει	 γενόμενος	 βασιλεύς	 Ιουστινιανός	 εν	 τοις	 αγίοις	
Αποστόλοις	
4	
*ανακομιδή	λειψάνων	οσίας	μητρός	ημών	Ευδοκίας		
**εγκαίνια	εν	Κωνσταντινουπόλει	περικαλλούς	και	θείου	ναού	βασιλικής	μονής	
Κυρίου	και	Θεού	και	Σωτήρος	ημών	Ιησού	Χριστού	Παντοκράτορος	
8	
*εγκαίνια	 αγίων	 Αποστόλων	 Πέτρου	 και	 Παύλου	 εν	 τω	 περιτειχίω	 αγίου	
αποστόλου	και	ευαγγελιστού	Ιωάννου	Θεολόγου	ένδον	σεπτού	οίκου	υπεραγίας	
Θεοτόκου	εν	τοις	Μαρνακίου			
*και	 οσίου	 Κασιανού	 και	 ηλίου	 έκλειψη	 ώστε	 και	 τους	 αστέρας	 φανήναι	 από	
ς´έως	 θ´επί	 Λέοντος	 σοφού	 εν	 έτει	 6399	 ινδικτιώνος	 9ης	 ηλίου	 έχοντος	 και	
σελήνης	κύκλους	15	
9	
*εύρεση	αχειροποιήτου	και	σεβασμίας	εικόνος	Καμουλιανών		



11	
*εγκαίνια	 σεβασμίου	 και	 περικαλλούς	 οίκου	 και	 θείου	 ναού	 της	 υπεραγίας	
Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	Ελεούσης		
13	
*ανακομιδή	και	μετάθεση	λειψάνου	οσίου	πατρός	ημών	Μαξίμου	ομολογητού	
14	
*ανακομιδή	στο	παλάτι	του	τιμίου	Σταυρού	
15	
*περί	 ημάς	 μεγίστη	 και	 ανυπέρβλητη	 φιλανθρωπία	 του	 Θεού	 ην	 ενεδείξατο	
αποστρέψας	 μετ᾽αισχύνης	 τους	 αθέους	 αγαρηνούς	 μεσιτεία	 της	 υπεραγίας	
Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	και	αειπαρθένου	Μαρίας	
16	
*είσοδος	 αχειροτεύκτου	 μορφής	 Κυρίου	 και	 Θεού	 και	 Σωτήρος	 ημών	 Ιησού	
Χριστού	 εκ	 της	 Εδεσσηνών	 πόλεως	 στην	 βασιλίδα	 και	 Θεοφύλακτη	
ανακομισθείσα	
**εξάντληση	αγιασμού	και	αύθις	ανάδοση	εν	τω	ναώ	της	Ζωοδόχου	Πηγής		
***μετά	 οικτιρμών	 επενεχθείσα	 ημίν	 εν	 τοις	 πάλαι	 χρόνοις	 φοβεράς	 απειλής	
σεισμού	ης	παρ᾽ελπίδα	ελυτρώσατο	ημάς	ο	πανοικτίρμων	Θεός	
17	
*σύναξη	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	εν	τοις	Αρματίου	
22	
*σύναξη	και	εορτή	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	εν	τω	Πυρσώ	Ελλάδος	
31	
*κατάθεση	 εν	 τη	 αγία	 Σορώ	 της	 τιμίας	 Ζώνης	 της	 υπεραγίας	 Δεσποίνης	 ημών	
Θεοτόκου	εν	τω	σεβασμίω	Αυτής	οίκω	εν	τοις	Χαλκοπρατείοις	ανακομισθείσης	
από	επισκοπή	Ζήλας	επί	Ιουστινιανού(530)	
**θαύμα	 γεγονός	 δια	 επιθέσεως	 τιμίας	 Ζώνης	 στη	 βασίλισσα	 Ζωή	 σύζυγο	
αοιδίμου	εν	βασιλεύσι	και	σοφωτάτου	Λέοντος(886)	
***ανακαίνιση	ναού	υπεραγίας	Δεσποίνης	ημών	Θεοτόκου	εν	τω	Νεωρίω	
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