
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 
ΜΗΝΑΙΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΟΣΗΜΕΙΩΝ 

 
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        

 


