
ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΓΓΕΛΟΙ & ΙΕΡΕΙΣ & ΑΒΒΑΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΠΠΟΣ, ΜΑΜΜΗ, 

ΠΑΤΗΡ & ΥΙΟΣ & ΜΗΤΗΡ & ΘΥΓΑΤΗΡ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΤΕΚΝΑ & 

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΙ & ΚΟΡΕΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 

& ΠΑΙΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ & ΧΗΡΑ ΜΑΡΤΥΣ & ΝΗΠΙΟ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ & 

ΔΗΜΙΟΙ & ΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΟΣΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΟΝΑΧΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ –

ΜΟΝΑΧΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Δ΄, 

ΖΩΓΡΑΦΙΤΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΒ΄, ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Ε΄, ΙΒΗΡΙΤΑΙ ΜΑΪΟΥ ΙΓ*- ΔΟΥΛΟΙ- ΚΥΡΙΑ & ΔΟΥΛΗ 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

  

   Ἐκτός ἀπό τούς γνωστούς Ἁγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες καί ἄλλους 

χιλιάδες καί μυρίους ἀναιρεθέντες ἀναφέρονται καί οἱ ἀκόλουθοι στόν Ἅ΄ 

τόμο τοῦ παρόντος ὅπως εἶχε τήν καλή συνήθεια ὁ μακαριστός μας θεῖος 

Νικόδημος στίς ἀκολουθίες νά μνημονεύει μέ ἀκρίβεια “ἄχρι τριχός” 

ὅλους τους ἁγίους της ἡμέρας ἀκόμη καί ὁμοδόξων κι εἶχε στή διάθεσή 

του φυλλάδες σχετικές ἀλλά καί διάθεση τεράστια: 

  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

4.τρεῖς χιλιάδες καί ἑξακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ μάρτυρες στά βουνά καί 

σπήλαια τῆς Νικομηδείας τό ἔτος 290 ὑπό Μαξιμιανού ἀναιρεθέντες 

ὕστερα ἀπό διαφόρους βασάνους. 

6.χίλιοι ἑκατόν τέσσερις στρατιῶτες ξίφει τελειωθέντες 

15.δύο κόρες ξίφει τελειωθεῖσες. 

21.ἔξι μάρτυρες ὑπασπιστές τοῦ βασιλέως Μαξιμιανοῦ τό ἔτος 298 

ἀποκεφαλισθέντες. 

26.πέντε παρθένοι καί μονάστριες ὑπό Παύλου τοῦ πατρός αὐτῶν 

ἀναιρεθεῖσες. 

27.δεκαπέντε μάρτυρες ἐν πλοίω κατά θάλασσαν ἐμβληθέντες καί τοῦ 

πλοίου τρυπηθέντος ἀποπνιγέντες. 

29.ἐν Παλαιστίνη ἑκατόν πεντήκοντα μάρτυρες 

30.δύο ὁσιομάρτυρες γυναῖκες καί ἅγιοι χίλιοι μάρτυρες ξίφει 

ἀναιρεθέντες. 

  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

12.ἑβδομήκοντα μάρτυρες ξίφει τελειωθέντες 

18.τεσσαράκοντα παῖδες ξίφει τελειωθέντες 

23.δύο παῖδες ὑπό πυρός ἀναιρεθέντες. 

25.δύο μάρτυρες ἐν Θράκη μέσω δύο πετρῶν συμπιεσθέντες τελειωθέντες. 

30.ἐννέα μάρτυρες πυρί τελειωθέντες καί δήμιος φυλακή τελειωθεῖς 

31.ὁμολογητής ἀνώνυμος καί παῖς λίθω τή κεφαλή βληθεῖς τελειωθεῖς, 

δώδεκα κόρες ἐν στοά κρεμασθεῖσες τελειωθεῖσες καί τρεῖς μάρτυρες ἐν 

Μελιτηνή τά σκέλη συντριβέντες τελειωθέντες. 



  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

3.ἐννέα μάρτυρες ξίφει τελειωθέντες καί εἰκοσιοκτῶ πυρί τελειωθέντες 

18.νήπιο μάρτυς ξίφει τελειωθέντος 

19.δώδεκα στρατιῶτες καί γυνή καί θυγάτηρ ἐπάρχου ξίφει τελειωθέντες 

25.ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα μάρτυρες ξίφει τελειωθέντες 

29.ἔξι μάρτυρες διωχθέντες καί τελειωθέντες  


