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			Πόσοι	 οι	 άγιοι	 της	 εκκλησίας	 μας;	 Π οια	 η	 σωστή	 απάντηση;	 Ποια	 η	
τεκμηρίωσή	της;	λέει	λοιπόν	ο	α´ιιος	Νικόδημος	Αγιορείτης	που	έχει	ασχοληθεί	
όσο	ελάχιστοι	επί	του	θέματος	δες	σχετικώς	Θησαυρό	Αγίων,	Αθήνα	2017:	πως	
μετέφρασε	του	τετυπωμένου	και	του	χειρογράφου	συναξαριστού	συναξάρια	και	
διόρθωσε	ποικιλοτρόπως	τόσο	του	Παντοκράτορος	το	συναξαριστή	όσο	και	του	
Πρωτάτου	και	 της	 ΙΚοινοβιακής	ΜΔιονυσίου	και	Κουτλουμούση	συμβουλή	και	
προτροπή	 του	 παναγιωτάτου	 και	 πανσεβάστου	 μοι	 δεσπότου	 πρώην	
Κωνσταντινουπόλεως	 Κυρίου	 Γρηγορίου	 Ε´υπήκοος	 γενόμενος	 αφού	 πείστηκε	
από	 αυτόν	 και	 τελευταία	 επιχείρησε	 το	 πολυωφελές	 και	 μεγαλωφελές	 προς	
κοινή	 απάσης	 της	 του	 Χριστού	 Εκκλησίας	 ωφέλεια	 σαφή	 και	 καθαρή	
μετάφραση	 δηλαδή	 του	 συναξαριστή	 και	 δη	 πρεσβείαις	 πάντων	 των	 αγίων	
επιθαρρώντας	των	περιεχομένων	στο	συναξαριστή	και	με	τις	ευχές	πάντων	των	
Χριστιανών	 ιερωμένων	 και	 λαϊκών	 ελπίζοντας	 και	 κατέβηκε	 στην	
ΙΜΠαντοκράτορος	την	σεβασμία	και	αυτοκρατορική	όπου	και	κατοικούσε	στα	
όριά	της(στην	έρημο	της	Καψάλας	κοντά	στο	Άξιόν	Εστι	και	τον	άγιο	Θεόφιλο	το	
μυροβλήτη).	Έτσι	τους	δυο	τόμους	αφού	έλαβε	από	κει	με	χαρτί	και	καλαμάρι	
νύχτα	 μέρα	φιλοπόνως	 και	 με	 προθυμία	 ολοκλήρωσε	 το	 επίμοχθο	 τούτο	 έργο	
όπου	σημειώνει	προλογικά	τα	ακόλουθα	ως	προς	τον	αριθμό	των	αγίων	κι	αφού	
έδωσε	και	δείγματα	των	λαθών	ως	προς	τον	αριθμό	που	ανέυρε	και	διόρθωσε	
διπλά	 και	 τριπλά	 και	 τετραπλά	 συναξάρια	 δηλαδή	 περιττώς	 και	 ατάκτως	 και	
απερισκέπτως	του	Νικάνδρου	δυο	κοκ...	
	
			επίσης	διόρθωσε	κι	όσα	εναντία	τη	ΑΓ	και	απίθανα	παρά	τω	ορθώ	λόγω	και	
τοις	 κριτικοίς	 αλλά	 και	 πρόσθεσε	 και	 χρονολογίες	 όσες	 δυνήθηκε	 να	 βρει	 και	
ονομασίες	 τόπων	 και	 πόλεων	 όσες	 δυνήθηκε	 να	 ανεύρει.	 Επίσης	 και	 ο	 κατά	
πλάτος	βίος	τους	που	μπορεί	να	ανευρεθεί	προς	είδηση	των	φιλολόγων	καλώς	
ειδώς	ότι	μια	τοιαύτη	είδηση	ουκ	άχαρίς	εστι.	Τα	ασυμβίβαστα	συνεβίβασε	και	
τα	άτακτα	ρύθμισε	και	τα	ασαφή	σαφήνισε	και	τα	αντιφατικά	και	ανάρμοστα	
συνάρμοσε	και	απλώς	πάσα	επιμέλεια	δυνατή	κατέβαλε	να	φέρει	σε	τελειότερη	
τάξη	 και	 κατάσταση	 το	 συναξαριστή	 επειδή	 ήταν	 το	πλέον	 άτακτο	 βιβλίο	 της	
του	 Χριστού	 εκκλησίας	 και	 ανεπιμέλητο	 καθώς	 παρά	 πάντων	 των	 ειδότων	
ομολογείται	και	προσημειώνει	πως	ακολούθησε	την	τάξη	των	Μηναίων	δια	την	
έκπαλαι	 επικρατήσασα	 συνήθεια	 και	 αναλόγως	 και	 με	 το	 Ωρολόγιο	 και	
χειρόγραφο	συναξαριστή	αντιμετώπισε	και	με	τέτοια	ακρίβεια	ώστε	με	έξωθεν	
αστερίσκο	 *	 δηλώνει	 στο	 έργο	 του	 πως	 το	 συναξάρι	 δεν	 υπάρχει	 ούτε	 στα	
μηναία	ούτε	στον	τυπωμένο	συναξαριστή	ενώ	με	έξωθεν	σταυρό	+	πως	υπάρχει	
και	στα	δυο	αυτά	αλλά	ατελές	και	ελλιπές	και	αναπληρώθηκε	από	τον	άγιο	από	
το	χειρόγραφο	συναξαριστή.		



			Και	 κοντά	 σε	 όλα	 αυτά	 συνέταξε	 προσθήκη	 και	 πάντων	 των	 αγίων	
νεομαρτύρων	από	το	ΝΜαρτυρολόγιό	του	και	οσίους	από	το	ΝΕκλόγιό	του	αλλά	
και	άλλους	από	άλλα	βιβλία	περιεχομένους	ώστε	να	φανεί	η	ανάγκη	που	όντως	
υπήρχε	ακριβούς	τελειότητος.	
		
			Εδώ	λοιπόν	δεν	περιέχονται	δυο	ή	τρεις	ή	δέκα	ή	χίλιοι	άγιοι	αλλά	χιλιάδες	και	
μιλλιούνια	ολόκληρα	αγίων	κια	σύννεφα	πυκνότατα	απείρων	δικαίων…θέλεις	ν	
μάθεις	 αγαπητέ	 πόσο	 το	 πλήθος	 μόνον	 των	 μαρτύρων;	 άκουσε.	 Μερικοί	
περίεργοι	 ιστορικοί	 περιεργάστηκαν	 όλα	 των	 μηναία	 και	 συναξάρια	 της	
εκκλησίας	σε	διάφορα	βιβλία	ευρισκόμενα	και	περιεχόμενα	και	λογάριασαν	τους	
μάρτυρες	 εκεί	 σημειώνοντας	 πως	 είναι	 τον	 αριθμό	 δέκα	 μιλλιούνια	 και	
εννεακόσιαι	πενήντα	χιλιάδες	ώστε	αν	μοιραστούν	ισόμετρα	στις	365	μέρες	του	
έτους	να	πέφτουν	καθημερινώς	να	εοργάζονται	τριάντα	χιλιάδες	μάρτυρες	μόνο	
όντως	τοσούτον	νέφος	έχομεν	μαρτύρων.		
	
			Κι	αν	κανείς	θα	θελε	να	ζητήσει	να	αριθμήσει	και	όλους	τους	αποστόλους	και	
προφήτες	 και	 ιεράρχες	 και	 ιερομάρτυρες	 και	 οσίους	 και	 οσιομάρτυρες	 και	
ομολογητές	 και	 πάντες	 τους	 αγίους	 άντρες	 και	 γυναίκες	 σε	 όλα	 τα	 βιβλία	 της	
εκκλησίας	θα	βρει	αριθμημένους	παραπάνω	κι	από	την	άμμο	της	θαλ´σσης	στον	
αριθμό	 γιατί	 έχει	 όχι	 μόνο	 τη	 σύναξη	 λχ	 των	 μυρίων	 αγγέλων	 και	 όλων	 των	
αγγελικών	ταγμάτων	αλλά	και	τη	χιλιάριθμο	και	μυριάριθμο	και	μιλλιωνάριθμο	
πληθύ	των	αγίων	απάντων	ώστε	κι	αν	ονομάστηκαν	κάποιοα	βιβλία	παγκόσμιες	
ιστορίες	ή	και	παγκόσμιες	βιβλιοθήκες	βέβαια	ούτε	τούτων	των	μεγαλοπρεπών	
τίτλων	και	υψηλών	ονομάτων	είναι	αλλότριος	αυτός	ο	ιερός	συναξαριστής.	Και	
για	 τούτο	 και	 πρέπει	 να	 ονομάζεται	 κι	 αυτός	 παγκόσμια	 ιστορία	 καθότι	 έχει	
όλες	 τις	 ιστορίες	 αποθησαυρισμένες	που	ακολούθησαν	απαρχής	 κόσμου	μέχρι	
του	νυν…	
	
Ο	εν	μοναχοίς	ελάχιστος	Νικόδημος	**				
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				Από	τα	τέσσερα	έργα	του	οσίου	πατρός	αναφερόμενα	στους	βίους	των	αγίων	
–δες	 πληρέστερα	 στο	 τετράτομο	 Θησαυρό	 Αγίων,	 π.Αντωνίου	 Μπιλάλη	 όπου	
έγινε	 και	 η	 σύνθεση	 των	 σχετικών	 έργων	 του	 οσίου,	 Συναξαριστής,	 Νέο	
Μαρτυρολόγιο,	 Νέο	 Εκλόγιο	 και	 εκ	 της	 Φιλοκαλίας	 γιατί	 κι	 εκεί	 συνέγραψε	
βίους-	 οι	 απλώς	 αναφερόμενοι	 αριθμητικώς	 άγιοι	 είναι	 κατά	 μηνιαία	 	 και	 όχι	
τυχαία	καταγραφή	οι	ακόλουθοι:	
	

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
1	Τεσσαράκοντα	Παρθένων(303)	επί	Λικινίου	από	Αδριανούπολη	Μακεδονίας	
στην	Ηράκλεια	της	Θράκης	τελειωθεισών.	
4	 Τριών	 Παίδων(284)	 επί	 Νουμεριανού	 στην	 Αντιόχεια	 &	 ογδοήκοντα	
τεσσάρων	παίδων	–εν	Μονή	Χώρας	ενταφιασμένων-	και	τριών	χιλιάδων	και	
εξακοσίων	εικοσιοκτώ	Μαρτύρων(290)	κεκρυμμένων	στα	βουνά	και	σπήλαια	
της	Νικομηδείας	επί	Μαξιμιανού	τελειωθέντων.	
5	ογδοήκοντα	 ιερέων	 και	 λευιτών	 (διακόνων)	 κατά	 θάλασσαν	 τελειωθέντων	
πυρποληθέντων	επί	Ουάλεντος	αρειανού	και	κακόφρονος(363)	στον	Αστακηνό	
κόλπο.	
6	χιλίων	και	εκατόν	τεσσάρων	στρατιωτών	ξίφει	τελειωθέντων.	
9	διακοσίων	πατέρων	Γ΄συνόδου	εν	Εφέσω	συναχθέντων	
14	 εκατόν	 εβδομήκοντα	 πατέρων	 ς΄συνόδου	 εν	 Κωνσταντινουπόλει	
συνελθόντων	
17	 εκατόν	 μαρτύρων	 Αιγυπτίων	 ξίφει	 τελειωθέντων	 &	 πεντήκοντα	 εκ	
Παλαιστίνης	πυρί	τελειωθέντων	υπό	ειδωλολατρών		
20	τεσσαράκοντα	ξίφει	τελειωθέντων	επί	Μαξιμιανού(295)	
22	 εικοσιέξ	 οσιομαρτύρων	 Ζωγραφιτών	 ελεγξάντων	 τους	 Λατινόφρονας	
βασιλέα	Μιχαήλ	και	πατριάρχη	Βέκκο	πάνωθεν	του	πύργου	πυρί	τελειωθέντων	
26	 πέντε	 παρθένων	 και	 μοναστριών	 υπό	 Παύλου	 του	 πατρός	 αυτών	
αναιρεθέντων	
27	τεσσαράκοντα	εννέα(288)	επί	Διοκλητιανού	και	Μαξιμιανού	τελειωθέντων	
&	δεκαπέντε	μαρτύρων	εν	πλοίω	κατά	θάλασσαν	αποπνιγέντων	
28	 παρθένων	 πολλών	 και	 παίδων	 μαρτύρων(290)	 επί	 Διοκλητιανού	 στην	
Πισσίδεια	και	Κλαυδιούπολη	αποκεφαλισθέντων		&	τριάκοντα	μαρτύρων	ξίφει	
τελειωθέντων		
29	εκατόν	πεντήκοντα	εν	Παλαιστίνη	μαρτύρων	
30	 τριάκοντα	 δύο	 παρθένων	 μοναζουσών	 μαρτύρων(292)	 επί	 Διοκλητιανού	
στην	Αρμενία	&	εβδομήκοντα	μαρτύρων	συναναιρεθέντων	καθώς	και	ετέρων	
χιλίων	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθέντων		
		
	

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	
1	 τριάκοντα	 έξ	 μοναχών	 οσιομαρτύρων(780)	 στη	 Σεβαστούπολη	 υπό	
Αγαρηνών	τελειωθέντων	
3	 οκτώ	 μαρτύρων(254)	 επί	 Ουαλλεριανού	 και	 Γαληινού	 στη	 Λιβύη	
τελειωθέντων	
7	 εννενήκοντα	 εννέα	 πατέρων	 εν	 Κρήτη	 ασκησάντων	 και	 εν	 ειρήνη	
τελειωθέντων	
10	 διακοσίων	 μαρτύρων	 (296)	 επί	 Μαξιμιανού	 στη	 Νικομήδεια	
συναναιρεθέντων	με	τον	άγιο	Ευλάμπιο			



11	 ή	 	 πρώτη	 Κυριακή	 ερχομένη	 της	 11ης	 αγίων	 εν	 Νικαία	 ζ΄συνόδου	
συνελθόντων	αγίων	πατέρων	τριακοσίων	πατέρων	τριακοσίων	πεντήκοντα	και	
δεκαεπτά-τριακοσίων	εξήκοντα	επτά	εν	συνόλω(783)	
12	εβδομήκοντα	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθέντων	
14	τεσσαράκοντα	μαρτύρων	εξ	Αιγύπτου	και	Παλαιστίνης	ξίφει	τελειωθέντων	
16	δύο	στρατιωτών	συν	τω	αγίω	Λογγίνω	αναιρεθέντων	
19	 τεσσαράκοντα	 παίδων	 ξίφει	 τελειωθέντων	 &	 έξ	 οσιομαρτύρων(304)	 επί	
Μαξιμιανού	εν	Αιγύπτω	συν	αγίω	Ουάρω	αθλησάντων	και	 ξίφει	τελειωθέντων	
καθώς	και	εκατόν	είκοσι	μαρτύρων	εν	Περσίδι	συν	Σαδώθ	επισκόπου(330)	
23	δύο	παίδων	εις	πυρ	τελειωθέντων	
25	δύο	μαρτύρων	εν	Θράκη	διά	πετρών	συμπιεσθέντων	και	τελειωθέντων	
28	τριάκοντα	έξ	εξ	Αφρικής	μαρτύρων(250)	επί	Δεκίου			
29	δεκατριών	μαρτύρων(250)	επί	Δεκίου	στην	Αλεξάνδρεια	
30	εννέα	μαρτύρων	πυρί	τελειωθέντων	&	δημίου	τινός	τον	Χριστόν	επιγνόντος	
και	εν	ζοφώδει	φρουρά	βληθέντος	και	τελειωθέντος	
31	 ανωνύμου	 ομολογητού	 επί	 Ιουλιανού	 του	 παραβάτου(361)	 υιού	 ιερέως	
στην	Αντιόχεια	&	τριών	εν	Μελιτηνή	συντριβέντων	τα	σκέλη	και	τελειωθέντων	

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	
1	πέντε	εν	Δαμασκώ	τελειωθέντων	ξίφει	
2	μαρτύρων	από	Συγκλήτου	βουλής	ξίφει	τελειωθέντων(315)	επί	Λικινίου	στη	
Σεβάστεια	&	οκτώ	πυρί	τελειωθέντων.	
3	εννέα	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθέντων	και	ετέρων	εικοσιοκτώ	πυρί.	
7	 τριάκοντα	 τριών	 μαρτύρων	 εν	 Μελιτηνή(290)	 επί	 Διοκλητιανού	 και	
Μαξιμιανού	και	των	λοιπών		
10	δυο	μαθητών	αγίου	ιερομάρτυρος	Μίλου	εν	Περσίδι	λίθοις	τελειωθέντων	
18	νηπίου	ξίφει	τελειωθέντος	ότι	τον	Χριστόν	ομολόγησε		
19	 εκατόν	 πεντήκοντα	 στρατιωτών	 ξίφει	 τελειωθέντων	 δια	 αγίου	 Άζη	
πιστευσάντων	 τω	 Χριστώ	 και	 δώδεκα	 στρατιωτών	 καθώς	 και	 γυνή	 και	
θυγάτηρ	του	επάρχου(289)	επί	Διοκλητιανού	στην	Ισαυρία	
20	ετέρων	ξίφει	τελειωθέντων	εν	Περσίδι		
25	εκατόν	πεντήκοντα	ρητόρων	πιστευσάντων	δια	αγίας	Αικατερίνης(304)	εν	
Αλεξανδρεία	και	πυρί	τελειωθέντων	καθώς	και	ετέρων	διακοσίων	στρατιωτών	
μαρτύρων	 αγίου	 Πορφυρίου	 στρατηλάτου	 ξίφει	 τελειωθέντων	 και	 άλλων	
εξακοσίων	εβδομήκοντα	μαρτύρων	ομοίως	τελειωθέντων	
28	 αγίων	 μαρτύρων	 επί	 Κοπρωνύμου(741)	 συμμαρτυρησάντων	 τω	 αγίω	
Στεφάνω	 υπέρ	 των	 αγίων	 εικόνων	 πολλαχού	 βασανισθέντων	 ορθοδόξων	
στρατιωτών	καθώς	και	επτά	αγίων	γυναικών	συν	αγίω	μάρτυρι	Ειρηνάρχω	
29	 τριακοσίων	 εβδομήκοντα	 μαρτύρων	 συν	 αγίω	 μάρτυρι	 Παραμόνω	 επί	
Δεκίου(250)	εν		Τίγρει	ποταμώ	κατασφαγέντων	καθώς	και	εξ	ετέρων	μαρτύρων			
			

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
6	οσιομαρτύρων	εν	κελλίοις	Άθω	κατοικούντων	και	ελεγξάντων	Λατινόφρονας	–
ό.π.-	ων	ο	Πρώτος	απηγχονίσθη	και	οι	λοιποί	ξίφει	ετελειώθησαν		
7	 τριακοσίων	 μαρτύρων	 εν	 Αφρική	 τελειωθέντων(474)	 επί	 Ζήνωνος	 υπό	
αρειοφρόνων	 και	 εν	 τω	 ναώ	 υμνούντες	 τον	 Θεόν	 έτεροι	 ορθόδοξοι	 πυρί	
τελειωθέντων	 καθώς	 και	 δυο	 ιερέων	 πρισθέντων	 και	 εξήκοντα	 τη	 γλώσσα	
τμηθέντων	και	ετέρας	εν	Ρώμη	ορθοδόξου	γυναικός	πυρί	τελειωθείσης	
*Κυριακή	των	αγίων	προπατόρων	
15	δυο	δημίων	πιστευσάντων	στο	Χριστό	και	ξίφει	τελειωθέντων(117)	



19	ανδρών	διακοσίων	και	γυναικών	εβδομήκοντα	μαρτύρων	των	συν	αγίοις	
Ευτυχίω	και	Θεσσαλονίκη	
**Κυριακή	 προ	 της	 Χριστού	 γεννήσεως	 πάντων	 των	 απ’	 αιώνος	 Θεώ	
ευαρεστησάντων	από	Αδάμ	άχρι	και	Ιωσήφ	του	μνήστορος	κατά	γενεαλογίαν	
ομοίως	και	των	αγίων	προφητών	και	προφητίδων	
21	 επί	Μαξιμιανού	 πιστεύσαντες	 υπό	 αγίας	 Ιουλιανής	πεντακόσιοι	 μάρτυρες	
και	εκατόν	τριάκοντα	γυναίκες	ομοίως	και	άπαντες	ξίφει	τελειωθέντες	
27	 εβδομήκοντα	 μαρτύρων	 συν	 αγίω	 ιερομάρτυρι	 Μαυρικίω(297)	 επί	
Μαξιμιανού	στην	Απάμεια	της	Μαύρης	Θαλάσσης	
28	δισμυρίων	-20.000-	μαρτύρων	εν	Νικομηδεία	καέντων	επί	Μαξιμιανού(304)	
και	αγίων	μαρτύρων	από	Συγκλήτου	τελειωθέντων		
29	αγίων	νηπίων	υπό	Ηρώδου	αναιρεθέντων	χιλιάδων	δεκατεσσάρων	καθώς	
και	 πάντων	 των	 χριστιανών	 εν	 λιμώ	 και	 δίψη	 και	 μαχαίρα	 και	 κρύει	
τελειωθέντων		
30	στρατιωτών	 συν	 αγίω	Φιλεταίρω	 επί	 Διοκλητιανού(286)	 στη	 Σιγριανή	 εν	
ειρήνη	τελειωθέντων	
31	 δέκα	 παρθένων	 εν	 Νικομηδεία	 τελειωθεισών	 βασάνοις	 οφθαλμούς	
διατρηθείσαι	και	πλευράς	ξεσθείσαι.	
	
					

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	
3	αγίων	μαρτύρων	μητρός	και	δυο	τέκνων	πυρί	τελειωθέντων	
4	 σύναξις	 των	 εβδομήκοντα	 αποστόλων	 και	 αγίων	 έξ	 μαρτύρων	 εν	 ειρήνη	
τελειωθέντων	 καθώς	 και	 δώδεκα	 μοναχών	 βατοπαιδινών	 ελεγξάντων	
λατινόφρονας	αγχόνη	τελειωθέντων	
8	 Αγίων	 ανδρών	 μαρτύρων	 επί	 Διοκλητιανού(290)	 δια	 του	 αγίου	 Ιουλιανού	
πιστευσάντων	 τω	 Χριστώ	 ξίφει	 τελειωθέντων	 και	 γυναικός	 του	 ηγεμόνος	
πιστευσάσης	δια	του	αυτού	αγίου	
12	οκτώ	αγίων	μαρτύρων	από	Νικαίας	ξίφει	τελειωθέντων		
14	Αγίων	τριάκοντα	οκτώ	και	άλλων	αββάδων	εν	τω	όρει	Σινά	αναιρεθέντων	
και	τριακοντατριών	αββάδων	πατέρων	ήτοι	εν	Ραϊθώ	αναιρεθέντων	
15	εξ	πατέρων	εν	τη	πανερήμω	εν	ειρήνη	τελειωθέντων	
21	αγίων	τεσσάρων	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθέντων	εν	Τύρω	
22	 αγίων	 μαρτύρων	 αναιρεθέντων	 τριακοσίων	 εβδομήκοντα	 επτά	 στην	
Αδριανούπολη	επί	Λέοντος	Αρμενίου	εικονομάχου(815)	υπό	Βουλγάρων	
23	αγίων	δυο	μαρτύρων	εν	τω	Παρίω	εν	λάκκω	βληθέντων	και	τελειωθέντων	
24	 δυο	 θεραπαινίδων	 της	 οσίας	 μητρός	 ημών	 Ξένης	 και	 δυο	 αδελφών	 αγίου	
μάρτυρος	Βαρσίμου	ξίφει	τελειωθέντων		
25	συνοδίας	αγίας	μάρτυρος	Μεδούλης	πυρί	τελειωθείσης	
26	 επτά	 στρατιωτών	 μαρτύρων	 επί	 Διοκλητιανού(295)	 και	 Ανανίου	
πρεσβυτέρου	και	Πέτρου	δεσμοφύλακος	στη	Φοινίκη	καθώς	και	δυο	μαρτύρων	
εν	Φρυγία	βάκλοις	τυπτομένων	και	τελειωθέντων	
28	μητρός	και	θυγατρός	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθεισών	
	

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	
1	δυο	παίδων	μετά	αγίου	Θεϊωνος	ξίφει	τελειωθέντων	
7	χιλίων	τριών	μαρτύρων	εν	Νικομηδεία	μαρτυρησάντων	και	έξ	μαρτύρων	εκ	
Φρυγίας	πυρί	τελειωθέντων	(δες	24	Νοεμβρίου)		



10	 Τριών	 γυναικών	 πιστευσασών	 δια	 του	 αγίου	 Χαραλάμπους	 ξίφει	
τελειωθεισών	
12	δυο	παίδων	συναθλησάντων	μετά	του	αγίου	Βλασίου	ξίφει	τελειωθέντων	και	
επτά	γυναικών	ακολουθησών	τον	άγιο	ομοίως	
13	μαρτύρων	πατρός	και	υιού	σταυρωθέντων	και	τελειωθέντων	
16	μαρτύρων	εν	Μαρτυρουπόλει	μαρτυρησάντων	ΜΑρμενίας		
20	 εκατόν	 εικοσιοκτώ	 τελειωθέντων	 αγίων	 μετά	 του	 αγίου	 ιερομάρτυρος	
Σαδώκ	επισκόπου	
22	δώδεκα	οικετών	αγίας	μάρτυρος	Ανθούσης	
28	εξ	μαρτύρων	εξ	Αιγύπτου	ξίφει	τελειωθέντων		

ΜΑΡΤΙΟΣ	
2	μαρτύρων	επί	Δεκίου(253)	μετά	του	αγίου	Τρωαδίου	
6	 τεσσαράκοντα	 δύο	 μαρτύρων	 από	 Αμόριο	 στη	 Βαγδάτη	
μαρτυρήσαντες(845)	επί	Θεοφίλου	αιχμαλωτισθέντες		
9	πάππου,	μάμμης,	πατρός	και	μητρός	και	δυο	τέκνων	ξίφει	τελειωθέντων	
12	εννέα	μαρτύρων	πυρί	τελειωθέντων		
16	δέκα	μαρτύρων	εν	Φοινίκη	ξίφει	τελειωθέντων	
18	μυρίων	μαρτύρων(10.000)	ξίφει	τελειωθέντων	
20	οσίων	αββάδων	πατέρων	εν	μονή	αγίου	Σάββα	αναιρεθέντων	υπό	βαρβάρων	
τεσσαράκοντα	τεσσάρων(610)	οκτώ	ημέρες	προ	αλώσεως	Ιεροσολύμων	
23	 εκατόν	 ενενήκοντα	 εννέα	 μαθητών	 αγίου	 ιερομάρτυρος	 Νίκωνος	 εν	
Σικελία	ξίφει	τελειωθέντων	
25	δημίου	τινός	τον	Χριστόν	επιγνόντος	και	εν	ζοφώδει	φρουρά	βληθέντος	και	
τελειωθέντος	
26	 τεσσαράκοντα	 μαρτύρων	 μετά	 των	 αγίων	 Κοδράτου,	 Θεοδοσίου	 και	
Μανουήλ	εν	τη	Ανατολή	υπό	ειδωλολατρών	αποκεφαλισθέντων	
29	 εν	Ασκάλωνι	και	Γάζη	παρθένων	 γυναικών	 και	 ιερωμένων	 ανδρών	 επί	
Ιουλιανού	παραβάτου(361)	μαρτυρησάντων		
31	 εννέα	 μαρτύρων	 εν	 Περσία	 μαρτυρησάντων	 και	 άλλων	 πολλών	 εις	
φυλακήν	βληθέντων	και	υπό	μυών	και	γαλών	βιβρωσκομένων(412)	καθώς	και	
τριάκοντα	οκτώ	μαρτύρων	συγγενών	όντων	ξίφει	τελειωθέντων	
	

ΑΠΡΙΛΙΟΣ	
4	αυταδέλφης	μάρτυρος	αγίας	Φερφούθης	και	της	ταύτης	παιδίσκης	
5	δυο	μαρτύρων	κυρίας	και	δούλης	ξίφει	τελειωθεισών	καθώς	και	πέντε	κορών	
από	Λέσβου	ομοίως	τελειωθεισών	
6	 εκατόν	 είκοσι	 μαρτύρων	 εν	 Περσίδι	 πυρί	 τελειωθέντων	 καθώς	 και	 δυο	
μαρτύρων	εν	Ασκάλωνι	εν	τη	γη	άχρι	της	οσφύος	χωσθέντων	και	τελειωθέντων	
7	αγίων	διακοσίων	μαρτύρων	εν	Σινώπη	ξίφει	τελειωθέντων	
9	 αγίων	 μαρτύρων	 εν	 αιχμαλωσία	 αναιρεθέντων	 εν	 Περσίδι	 επί	 Σαβωρίου	
τριακόσιοι	ενενήκοντα	πέντε:	γυναίκες	και	γέροντες	και	παιδία	και	κληρικοί.	
10	ετέρων	τριάκοντα	έξ	μετά	των	αγίων	μαρτύρων	Τερεντίου,	Αφρικανού	και	
Μαξίμου	και	Πομπηίου	και	 άλλων	περί	 τον	μακάριον	Ζήνωνα	και	Αλέξανδρον	
και	Θεόδωρον	επί	Δεκίου(250)	εξ	Αφρικής	
13	αγίων	ομολογητών	επισκόπων	δυτικών	των	συν	τω	αγίω	Μαρτίνω(644)	
17	ετέρων	χιλίων	εκατόν	πεντήκοντα	των	συν	τω	αγίω	ιερομάρτυρι	Συμεώνι	
Περσίας(330)	
24	 εβδομήκοντα	 στρατιωτών	 μαρτύρων	 πιστευσάντων	 τον	 Χριστό	 δια	 του	
αγίου	Σάββα	στρατηλάτου	και	Γότθου	ξίφει	τελειωθέντων	επί	Αυρηλιανού(272)	



καθώς	και	ετέρων	τεσσάρων	πιστευσάντων	δια	του	αγίου	Γεωργίου	τω	Χριστώ	
και	μαρτυρησάντων	
25	οκτώ	οσιομαρτύρων	και	αναχωρητών	ξίφει	τελειωθέντων		
29	 επτά	 μαρτύρων	 και	 πρώην	 ληστών	 δια	 του	 μαθητού	 αποστόλου	 Παύλου	
Ιάσωνος	 πιστευσάντων	 και	 εν	 λέβητι	 πίσσης	 κοχλαζούσης	 βληθέντων	 και	
τελειωθέντων	

ΜΑΙΟΣ	
3	αγίων	εικοσιεπτά	μαρτύρων	πυρί	τελειωθέντων	
4	 πλήθους	 των	 συν	 Αφροδισίω	 και	 άλλοις	 μάρτυρσι	 μαρτυρησάντων	 εν	
Σκυθουπόλει		
8	σπείρας	ολοκλήρου	(τάγματος)	στρατιωτών	ξίφει	τελειωθέντων	
13	 μοναχών	 οσιομαρτύρων	 Ιβηριτών	 τους	 λατινόφρονας	 ελεγξάντων	 εν	
θαλάσση	βληθέντων	και	τελειωθέντων	
16	των	αγίων	μαρτύρων	τριάκοντα	οκτώ,	πρεσβυτέρων	δεκαέξ	και	διακόνων	
εννέα	 και	 έξ	 μοναχών	 και	 παρθένων	 επτά	 των	 συν	 αγίοις	 μάρτυρσι	 Αυδά	 και	
Αυδιησού	 επισκόπου	 εν	 Περσίδι	 καθώς	 και	 αγίων	 αββάδων	 εν	 τη	 μονή	 του	
αγίου	Σάββα	υπό	των	Βλεμμύων	ξίφει	τελειωθέντων	
22	πατέρων	συγκροτησάντων	αγία	β´σύνοδο(381)	
24	 μαρτύρων	 επί	 Αντωνίνου	 Ηλιογαβάλου(218)	 των	 συν	 αγίω	 Μελετίω	 τω	
στρατηλάτη	 κομήτων	 και	 τριβούνων	 δώδεκα	 και	 λοιπού	 πλήθους	
μαρτυρησάντων	ένδεκα	χιλιάδων	και	διακοσίων	οκτώ	
29	μαρτύρων	ανδρός	 και	 τούτου	συζύγου	 ξυλοις	τα	οστά	συντριβέντων	και	
τελειωθέντων	
31	 μάγου	 κεράσαντος	 το	 φάρμακο	 τον	 άγιο	 Ερμεία	 επί	 Αυρηλίου(160)	 εν	
Κομάνοις	Καππαδοκίας	πιστεύσαντος	τω	Χριστώ	και	ξίφει	τελειωθέντος	καθώς	
και	πέντε	μαρτύρων	εν	Ασκάλωνι	κατά	γης	συρομένων	και	τελειωθέντων	
	

ΙΟΥΝΙΟΣ	
2	 αγίων	 τριάκοντα	 οκτώ	 μαρτύρων	 εν	 λουτρώ	 βληθέντων	 και	 της	 θύρας	
εμφραγείσης	 και	 τελειωθέντων	 καθώς	 και	 μητρός	 μετά	 των	 αγίων	 τριών	
τέκνων	 αυτής	 και	 ξίφει	 τελειωθέντων	 και	 ετέρων	 δια	 του	 αγίου	 Εράσμου	 το	
Χριστό	πιστευσάντων	εν	Χερμελία	Αχρίδος	επί	Διοκλητιανού	και	Μαξιμιανού(;)	
είκοσι	χιλιάδων	ξίφει	τελειωθέντων	μαρτύρων		
9	τριών	παρθένων	από	Χίου	ξίφει	τελειωθεισών	
11	τεσσάρων	άλλων	μετά	του	αγίου	Θεοπέμπτου	ξίφει	τελειωθέντων	
14	αγίων	μυρίων(10	000)	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθέντων	
16	 αγίων	 πέντε	 μαρτύρων	 εν	 Νικομηδεία	 ξίφει	 τελειωθέντων	 καθώς	 και	
τεσσαράκοντα	Ρωμαίων	πυρί	τελειωθέντων	
18	δυο	μαρτύρων	εκ	Κύπρου	τους	πόδας	καυθέντων	και	τελειωθέντων		
20	αγίων	δυο	ασκητών	εν	ειρήνη	τελειωθέντων		
21	 επί	 Διοκλητιανού(298)	 στην	 Αίγυπτο	 δια	 ξίφους	 τελειωθέντων	 είκοσι	
δεσμοφυλάκων	και	επτά	αδελφών		
28	 δυο	 παίδων	 σταυρωθέντων	 και	 τελειωθέντων	 καθώς	 και	 εβδομήκοντα	
μαρτύρων	 εν	 Σκυθοπόλει	 ξίφει	 τελειωθέντων	 και	 ετέρων	τριών	 μαρτύρων	 εκ	
Γαλατίας	ξίφει	τελειωθέντων			
	

ΙΟΥΛΙΟΣ	
1	δισχιλίων	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθέντων	καθώς	και	εικοσιπέντε	μαρτύρων	
εν	Νικομηδεία	πυρί	τελειωθέντων		



6	 ετέρων	 πλείστων	 εν	 Καμπανία	 μαρτυρησάντων	 μετά	 της	 αγίας	 μάρτυρος	
Λουκίας	της	παρθένου	και	Ρήξου	Βικαρίου	και	εικοσιτεσσάρων	μαρτύρων	τότε	
ξίφει	τελειωθέντων	
9	δώδεκα	γυναικών	συγκλητικών	ξίφει	τελειωθεισών		
10	 αγίων	 τεσσαράκοντα	 πέντε	 μαρτύρων	 εν	 Νικοπόλει	 Αρμενίας	
μαρτυρησάντων	 καθώς	 και	 μυρίων	 αγίων	 εν	 σπηλαίοις	 και	 σκήταις	
κατοικούντων	και	πικρώ	θανάτω	παραδοθέντων	εν	πυρί	και	καπνώ	εν	Αιγύπτω	
12	 συνοδείας	 αγίων	 μαρτύρων	 Ανδρέου	 στρατηλάτου	 και	 Ηρακλείου	 και	
Φαύστου	και	Μηνά	
15	εν	Πισσιδεία	δεκαπέντε	χιλιάδων	μαρτύρων	ξίφει	τελειωθέντων	καθώς	και	
πολλών	γυναικών	μαρτύρων	ομοίως	τελειωθεισών	
16	ει	τύχη	Κυριακή	αγίων	πατέρων	συγκροτησάντων	έξι	συνόδους(α´	έως	ς´)	
19	τεσσάρων	συνασκητών	εν	ειρήνη	τελειωθέντων	
21	τριών	 μαρτύρων	 εν	Μελιτηνή	 κατά	 πετρών	 συρομένων	 και	 τελειωθέντων	
καθώς	και	ετέρων	δεκατριών	μαρτύρων	μετά	των	αγίων	μαρτύρων	Θεοφίλου	
και	Τροφίμου		
23	 Αγίων	 μαρτύρων	 υπό	 Βουλγάρων	 ποικίλοις	 τιμωριών	 τρόποις	
τελειωθέντων	επί	Νικηφόρου(811)	καθώς	και	εν	Καρθαγένη	επτά	μαρτύρων		
25	αγίων	165	πατέρων	ε´συνόδου(553)	εν	Κωνσταντινουπόλει	συνελθόντων		
27	 αγίου	 τυφλού	 υπό	 αγίου	 Παντελεήμονος	 ιαθέντος	 και	 τον	 Χριστόν	
ομολογήσαντος	 ξίφει	 τελειωθέντος	 επί	 Μαξιμιανού(304)	 καθώς	 και	 αγίων	
εκατόν	πεντήκοντα	τριών	μαρτύρων	εκ	Θράκης	εν	θαλάσση	τελειωθέντων	
29	αγίων	μαρτύρων	πατρός	και	 μητρός	μετά	 των	δυο	 τέκνων	αυτών	πυρί	
τελειωθέντων	
31	δώδεκα	μαρτύρων	Ρωμαίων	ξίφει	τελειωθέντων		

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	
7	οσίων	μυρίων	ασκητών	Θηβαίων	εν	ειρήνη	τελειωθέντων	
8	 νηπίων	 αγίων	 δια	 πυρός	 τελειωθέντων	 μετά	 των	 αγίων	 μαρτύρων	
Ελευθερίου	 και	 Λεωνίδου	 καθώς	 και	 αγίων	 δέκα	 οσίων	 και	 ασκητών	 εξ	
Αιγύπτου	 εν	 ειρήνη	 τελειωθέντων	 και	 ετέρων	 δυο	 εκ	 Τύρου	 κατά	 γης	
συρομένων	και	τελειωθέντων	
10	εξ	μαρτύρων	εν	Λιβύη(Βιζύη;)	οστά	θλασθέντων	και	σάρκας	ξεσθέντων	και	
τελειωθέντων			
13	 δώδεκα	 μαρτύρων	 από	 στρατιωτών	 εκ	 Κρήτης	 ορμωμένων	 ξίφει	
τελειωθέντων		
16	τριακοντατριών	μαρτύρων	εκ	Παλαιστίνης	ξίφει	τελειωθέντων	
18	 αγίων	 πενήτων	 μαρτύρων	 πυρί	 τελειωθέντων	 καθώς	 και	 ετέρων	
τεσσάρων	οσίων	ασκητών	εν	ειρήνη	τελειωθέντων	
19	 δισχιλίων	 πεντακοσίων	 ενενήκοντα	 τριών	 μαρτύρων	 μετά	 του	 αγίου	
μεγαλομάρτυρος	Ανδρέου	στρατηλάτου	τελειωθέντων	επί	Μαξιμιανού(289)	
20	 αγίων	 τριακονταεπτά	 μαρτύρων	 εν	 Βιζύη	 μαρτυρησάντων	 και	 πυρί	
τελειωθέντων	
23	αγίων	τριάκοντα	και	οκτώ	μαρτύρων	εν	Θράκη	ξίφει	τελειωθέντων		
26	 μετά	 του	 αγίου	 Αδριανού	 συναθλησάντων	 επί	 Μαξιμιανού(298)	 στη	
Νικομήδεια	εικοσιτριών	μαρτύρων	και	δια	ξίφους	τελειωθέντων	
28	αγίων	τριακοντατριών	μαρτύρων	εξ	Ηρακλείας	πυρί	τελειωθέντων	
30	 αγίων	 εξ	 μαρτύρων	 εν	 Μελιτηνή	 καθώς	 και	 ετέρων	 δεκαέξ	 Θηβαίων	
μαρτύρων		



31	 αγίων	 επτά	 παρθένων	 Γαζαίων	 ξίφει	 τελειωθεισών	 καθώς	 και	 ετέρων	
τεσσάρων	μαρτύρων	εκ	Πέργης	Παμφυλίας	εις	πυρ	υποστρωθέν	τελειωθέντων	
και	 άλλων	 τριακοσίων	 εξήκοντα	 εξ	 μαρτύρων	 εκ	 Νικομηδειας	 ξίφει	
τελειωθέντων			
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