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Γυάλ-ινα nαιδικά βραχιόλια, Ι Οος-1 30ς αΖ. 

CIIil(lTel1 'S glass bπιceleΙs, 1 0/lι -13//1 c. 



Τ
Ο ημερολόγιο του 2002, τρίτο στη σειρά μετά από αυτό που, με προφα\'ή 

σημειολογία για την έναρξη της νέας χιλ ιετίας , ξεκίνησε να εκδίδε ι το 2000 

το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με τη συμπαράσταση του δραστΙ1ριου ~ωμα

τείου των Φίλων του και τη γενναιόδωρη συνδρομlΊ φιλότεχ\'ων χορηγ(δ\" κατα

πιάνεται αυτιΊ τη φορά με την « Καθημερ ιν I1 ζωή στο Βυζάντιο», έναν τομέα ως 

πρόσφατα στο περιθώριο του ενδιαφέρογως των ειδικών και του κοινού. Τα θέ

ματα της καθημερινΙ1ς ζωής ανα πτύσσονται στην ομότιτλη έκθεση που οργανώ

θηκε στο μ\'ημείο λογότυπο της Θεσσαλονίκης , τον Λευκό Πύργο , και εντάσσεται 

(πο δίκιυο των εκθέσεων που οργάνωσε το Υπουργείο Πολ ιτισμού στον Μυστρά, 

στη Θεσσαλο\'ίκη και την Αθ lΊνα . 

Οι δραστηριότητες του βυζαντινού ανθρώπου στην πόλη και την αγορά, οι 

ασχολίες του στην ύπα ιθρο και τη θάλασσα, η προσωΠΙΚΙ1 του ζωlΊ στο σπίτι, οι 

ανάγκες του για διασκέδαση , η αυταρέσκε ιά του για προσωπικό καλλωπισμό , ο ι 

χαρές και οι προσδοκίες του στο γά μο και στη γέννηση , οι δεισ ιδαιμο\'ίες του, οι 

πεποιθήσεις του για το θάνατο, οι ελπίδες του για τη μετά θάνατο ζωή ξετυλίγο

νται παραστατικά στις σελίδες που ακολουθούν , με αντικείμενα που τον εξυπηρε

τούσαν στην καθημερινότητά του και γι' αυτό συν lΊ θως ταπεινά, όμως συχ\'ά ανα

γνωρίσιμα καθ(δς απόηχο ι 11 και επ ιβι(δσε ις τους εξακολουθούν \'α διατρέχουν το 

νεοελληνικό μας βίο. Και αυτιΊ η οικειότητα που αποπνέουν υπενθυμίζει με τρόπο 

καταλυτικό πως οι ανθρώπινες ανάγκες και επ ιθυ μίες παραμένουν διαρκείς και 

αναλλοίωτες , παρά τις τεχνολογικές προόδους της εποχής μας. 

ANλ2:ΤΛ~lλ ΤΟΥ Ι'ΤΛ 

jιευθύl'ΙΡια του Λ /ουσείου Βυζανι ι\'ού Πολl1 ισμοιί 





Τ 
11e 2002 dί aΓΥ is tl1e tΙ1ΙΓd ιη tl1e seΓIes ίη a ιι gΙΙΓa tecl ίη tl1e )'eal" 2000, b)' a 

diar')' designed to lllal-k tl1e beginning of the ne~1' lllillennlLllll \l' ιιl1 good \l, lSI1 eS, 

by tl1e Μ Ll seLIlll οΓ Byza ntine C ultιιΓe, \Λ'ίιI1 tl1 e SΙΙΡΡΟΓt οΓ tl1e eηeΓgetί c Society οΓ 

FΓίeηds and tl1e geneΓOLl s contι ' ibLltion of aΓt-lονeΓS and dοηΟΓS . Tl1e CLl1Tent dia

Γ)Ι lS de"oted to Έ"eηιdaΥ Life ίη ByzantlLllll', a sρΙ1eΓe ιιηιίl ,"ecentl)' I'e legated to 

tl1e ιηa Γgιη s οΓ th e ιηteΓests οΓ botl1 expens and tl1 e genel'al pLlblic alike. SLlbjects 

dΓa\\ι η ΓΓΟlη e"e lγcl a)' lίfe a Γe illLllllinatecl ίη the eXl1ibition beaΓIIlg tl1e sa llle nallle 

11eld ιη tl1e \\f11ite Το\\ιeΓ , tl1e 11l Sto ΓI C IllonLlIl1ent <l ncl logotype οΓ Tl1essalonikl , 

<IIld Γοπη ΡaΓt οΓ tl1 e se Γί es of eX l1ibitions IlloLIIlted by tl1e ΜίηίstΓΥ of CιιltιιΓe ίη 

Mystι'as , Tl1essalonikl and Athens. 

Tl1e activities of Byzantine people ιη toIΛI n s and η1 a Γket-Ρlaces , tl1eiI' \\ΙΟΓk ιη 

tl1e coιιntΓ)'s ιde and at sea, tl1e ΡΓίνaCΥ of tl1elI" 11ollles, tl1eiI' amLIse lllent ancl en

tenainlllent needs, tl1eiI" "anit)' ancl ΡΓίde ίn tl1elI' pel'sonal aΡΡea Γaηce , tl1eiI' jo)' 

llllcl anticipation at llla1Tlage <lIld bΙΓt11, tl1eiI' s ιιρeΓst ίtί οns, theiI" beliefs aboLlt 

decItl1 , and tl1eil' hopes ο[ a lίfe afte I" cleatl1 - all these a Γe unfolded visLlally 111 tl1e 

pages that Γοll 0 \1' , ίlΙιι stΓated by aΓ tefacts tl1at seΓved the daily ΓO LItin e and \\II1icll 

cπe tΙ1eΓeΓΟΓe nοπη <l l1 )' 11LllllIJle, tl10Llgl1 fΓeqιιeηtlΥ Γecogηι sab l e, since Γe"eΓΙJeΓa

tions clnd sLll'" l"als οΓ tl1 elll still ρeΓ"ade ιιιοdeΓη GΓeek life. Tl1e fa ιιιίlί a Γί t)' tl1e)' 

ex LI cle Γemιηds Lls "l"ldl)' tl1 at 11LlIl1an needs and desίΓes al'e tιIl1eless ancl Llncl1ang

ing, despite tl1e tecl1nologlcal ΡΓΟgΓess of the ΡΓesent age. 

ANASTAS IA TOLRTA 

DiIH loI' ΟΙ IIIe Λ!ιι.se ιιιιι ΟΙ B)'zonline Cll/IIII e 



2 . Γυάλινο μυροδοχείο, 1 40ς- 1 60ς αι. 

2. S1110 11 glass vase, pejfU1Ile coιιΙaίιιeτ, 1 4ΙΙι- Ι 611ι c. 



Τ
Ο Μουσείο Bυζανrινoύ Πολιτισμού και οι "Φίλοι» του, μετά την ανταπόκριση που 

βρήκαν στο κοινό οι εκδόσεις των ημερολογίων , " Φυτά και ζώα . Από τις συλλογές 

του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» και « Το βυζανrινό νόμισμα », αποφάσισαν να συ

νεχίσουν αυτή την εκδοτική δραστηριότητα με ένα νέο ημερολόγιο για το 2002. 

Εξάλλου το ενδιαφέρον για το Βυζάντιο τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα αυξημένο. 

Οι σχετικές εκθέσεις , η δη μοσιότητα που δίνεται σ' αυτές και το πλήθος τω\' ε πισκε πη{) \, 

- θυμίζουμε τις πρόσφατες μεγάλες εκθέσεις , « Η δόξα του Βυζαντίου» στη Ν Υόρκη και 

« Οι Θησαυροί του Αγίου Όρους» orIl Θεσσαλονίκη -, καθώς και η εκδοτική δραστηριότη

τα για το Βυζάντιο, ε πιβεβαιώνουν καθημερινά τη σφοφll του κόσμου στο βυζαντινό πολι

τισμό . Αλλά και στην πόλη μας η αγάπη με την οποία περιβάλλουν τα μέλη μας και το ευ

ρύτερο κοινό τις εκδηλώσεις του Σωματείου μας δείχνουν ότι ο ι συμπολίτες μας ακολουθούν 

αυTlΙ την τάση για καλύτερη γνώση της μεσαιωνικllς περιόδου του ελληνικού πολιτισμού. 

Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης το Υπουργείο Πολιτισμού οργάνωσε μια μεγάλη έκ

θεση , <<'Ωρες Βυζαντίου. Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο» , που αναπτύσσεται σω Βυζα

ντινό και Χρισrιανικό Μουσείο των Αθηνών, στον Μ υστρά και στη Θεσσαλονίκη, με δύο 

μάλ ιστα εκθέσε ις, μια στο Επταπύργιο, η οποία αναφέρεται orIl βυζαντινlΙ οχυρωτικll 

και μια στον Λευκό Πύργο με θέμα την καθημερινlΙ ζωή . 

Από τις εκθέσεις αυτές και μάλιστα την τελευταία, αυTlΙ του Λευκού Πύργου , που ε κ

προσωπεί ίσως τις πιο γοητευτικές και άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές του βυζωυ\'Ού 

πολιτισμού , πllρε το θέμα του το ημερολόγιο-λεύκωμα του 2002. 

Αντικείμενα από τη ζωή στο σπίτι , στην πόλη και την ύπαιθρο , καθημερινά και επί

σημα , απλά και πολύτιμα θα συνοδεύουν μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου τις μέ

ρες μας σω 2002, ο ι οποίες ευχόμασrε να ε ίναι για όλους ευτυχισμένες και ειρηνικές. 

i\:lhOI i\:IKOi\:Ai\:OI 

ΚαθηγΙΙTlίς ΒυζανTl ν ιίς Αρχαιολο γίας και Irπopίας της Τι'χνης, 

Πρόεδρος του «Σωματείου ιr ίλων Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» 





Τ 
Ile MllseLllll of B)'zantIne CΙΙ IΙΙΙΓe and its 'FΓίends' 11 ave been eηCOΙΙ ΓageCIIJ)' tlle iJllb

lίc Γesροηse to tlle dίaΓίes 'Plants and AniIllals. I~ ΓOιη the Co ll ectιon s of tlle ΊVlll se llIll 

ο[ Byzantine CιιlωΓe' and 'Byzantine CoiIlS' to contInlle tlle tΓadίtίοη by iJllblislling <1 ne\\' 

dιaΓΥ ΓΟΓ 2002. 

Inte Γest ιη B)'zantiLllll has been οη the IIlaease ίη Γecent ΥeaΓS. ExhibItιons devoted to 

Byzantine theIlles, tlle iJLIIJlicit)' tlley 11a\'e Γeceινecl , and the laΓge nLllllbeI' of \'ιsιtoΓS -\\'e 

Illa)' Γecall eXllibItIons sllcll as tlle Γecent Tlle GΙΟΓ)' of ByzantiLllll ' ίη Nel\' \Όι'k <1 ncl 

ΤΓeaSΙΙΓes of Μοιιηι Atll0S' ίn TllessalonikI- ancl iJllblications οη ByzantILllll ιη geneΓa l , 

eνeΓΥ day con fιΓlη the ιηteΓest of the iJllblic ίη ByzantIne cιιlt\πe. Ιη Thessaloniki , tlle \vel

coIlle gIven by ΟΙΙΓ membeΓS and tlle geηeΓal iJllblic to tlle events ΟΓgaηίsed by tlle Society 

deιηοηstΓates that Οll1' felloll'-tO,vnSIllen aΓe follo,ving tlle geηeΓa l tΓeηcl of ιnteΓest ίη tlle 

Illeclieval iJllase of GΓeek cιιltΙΙΓe. 

AgalIlst tlle backgΓOllncl οΓ thIs IlloveIllent, the Μίηίst1'Υ of CιιlωΓe Il as Ο1'gaη ί sed a 

ηl~OΓ exhibItion, 'Byzantine Η ΟΙΙ ΓS. \VΟΓks and Days ίη ByzantlLllll ', Ilelcl ιη the B)'zant

in e and CI1Γl st Ian MllseLlIll οΓ Atll ens, at ΜΥst1'as, and ίη ThessalonikI, \\, h eΓe tlιe1'e a Γe 

t\VO eX llibItIons, one ίη the ΕρtaΡΥ1'gιο Γe latίηg to tlle Byzantine fΟΓtιfιcatιοη , ancl one ίη 

tlle \Vllite To,veΓ devoted to daily life. 

TllIS last eXllibition, ίη tlle \VllIte Το,νeΓ, 'Vllicll illllIllinates \\'Ilat aΓe ρ e Γhaρs tlle Illost 

att1'act ί"e and geneΓa lΙ Υ llnkno,vn asiJects of Byzantine cιιlω1'e , is tlle SΟll Γce of tlle tlleIlle 

fo1' tlle 2002 diary-albLlm. 

Objects related to lίfe ίη tlle IloIll e, ίη to,vIlS and ίη tlle coιιιιtΓ)'s ίd e, IllllIldane IteIlls and 

ιηΟΓe fOΓlllal aΓtefacts, iJlain ancllLl X llΓlOll S iJΓOdllcts, ,ν ίll , thΓOLlgll tlle iJages of tlle (lί <ΙΓΥ, 

accomiJany Οll1' days ίη 2002 - clays tllat 'Ne hotJe ,ν ίll be IlaiJiJy ancl tJeacefll l fOΓ eνeΓΥοne. 

1\'IKOS NIKONANOS 

Pl'Ojes.soι· ΟΙ Β)'ΖαIlΙίιιρ ΑΙΓΙ/αροlο!;)' αll(1 ΛιΙ Hί5toι)', 

fJl ·p.si(leIlI ΟΙ ΙΙιρ 'Socie(\, ΟΙ ΙΙιρ [Ι'ίρll(/,ι ΟΙ IIle Λ! lI.IΡΙΙΙΙΙ ΟΙ Β)'Ζα IlΙίlι ρ ClIlIlIl'p ' 



Η 
σπονδυλωτιΊ έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού (/Ωρες ΒυζαΥ[ίου - Έργα και 

ημέρες στο Βυζάvrιο» έρχεται να σηματοδοτιΊσει στην αρχή ενός νέου αιώνα και 

μιας νέας χιλιετίας, μέσα σε τρεις από τις πιο σημαvrικές πόλεις της βυζαΥπνής Ελλάδας, 

την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Μυστρά, όψεις της καθημερι\'ότητας των ανθρ(~πω\' 

που έζησαν, για πάνω από χίλια χρόνια, cτας χώρες της βυζαΥn\'IΊς αυτοκρατορίας. 

ΓυρίζΟΥως για .\ίγο προς τα πίσω , με τη φαvrασία μας, τη ρOlΊ του χρόνου και αΚΟλΟυθu'>

Υως τα ίχνη που άφησαν οι άνθρωποι αυτοί στα σπίτια και cτπς πόλεις τους και στα απλά χρη

cταKά αvrικείμενα της καθημερινlΊς ζωής, τα οποία ξεχωρίζουν μέσα στα ανασκαφικά cτφ(,)

ματα ή ανασύΡΟΥωι από τα ναυαγισμένα πλοία στο βυθό της θάλασσας, όπως επίσης στις βα

ρύτιμες φορεσιές και στα κοσμlΊμαω αλλά και cτ[ην πολύτιμη οικοσκευlΊ των αρχο\'τόσπιτων , 

στα εργαλεία των επαγγελματιών και των τεχνιτών, των ιατρών και των γεωργών, στα νομί

σματα και στους κρυμμένους θησαυρούς , φωτίζΟΥωι εικόνες της καθημερινlΊς ζωής και εμ

φανίζΟΥωι αναπά\rrεχες επιβιώσεις τους στο σύγχρονο κόσμο . 

Η μεγάλη θρησκευτικlΊ τέχνη του Βυζαvrίου επισκίασε, μέχρι πρόσφατα , με την υψη

λή πνευματική και καλλιτεχνική έκφρασlΊ της, άλλες όψεις ενός πολιτισμού που άφησε Ίη 

σφραγίδα του στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου και στα Βαλκάνια πάνω από χίλια 

χρόνια. Παράλληλα ωστόσο με τις πνευματικές και θρησκευτικές αναζητήσεις, η ζωlΊ κυ

λούσε με τα καθημερινά προβλlΊματα, με την καθημερινότητα της εργασίας, στην εμπο

ΡικlΊ αγορά και στους δρόμους των πόλεων, στους αγρούς και στα δάση , στα καράβια που 

έσχιζαν τις θάλασσες αλλά και cτας καλύβες των ψαράδων, στα αρχοvrόσπιτα και τα σπί

τια των απΜΝ ανθρώπων 

Η έκθεση cτων Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης με ειδικό θέμα τη ζωlΊ στην πόλη και 

στο σπίΊt, ακολουθώvrας μια ελικόσχημη διαδρομή από όροφο σε όροφο, ε πιζητεί τη δι

είσδυση στο βίο Ίων Bυζα\Γπν(~ν από την πόλη και τις πολύβουες αγορές της έως τον ιδιω

τικό χώρο του περίKλεΙCΤωυ π εριβάλλοvrος του σπιτιού και της οικογενειακής ζωlΊς. Σαν 

κάποιος να σκύβει από τον εξώστη ενός βυζαΥπνού σπιτιού για να δει τη ζωή που κυλά 



έξω στο δρόμο ή να ρίχνει μια αδιάκριτη ματιά από το παράθuρο στο εσωτερικό ενός αρ

χο\rrικού ή ενός απλού σπιτιού. Σαν κάποιος να θέλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτιΙ

ματα πώς ζούσαν οι Βuζαντινοί, πώς σuναλλάσσΟ\Γων, με τι ασχολούνταν, πc;)ς IΙΤα\ ' τα 

σπίτια τοuς, τα ρούχα και τα στολίδια τοuς, τι έτρωγαν και πc6ς διασκέδαζαν 

Η πόλη είναι το οχuρωμένο OΙKισrιKό σύνολο nou προσφέρε ι προστασία και ασφά

λεια στοuς κατοίκοuς της, ε ίναι το κέλuφος μέσα στο οποίο αωπτύσσΟΗαι οι οικονομι

κές δραστηριότητες , όποu λεποuργούν τα εργαστlΙρια και πραγματοποιείται η μεταποί

ηση των πρώτων uλών σε προϊόγω απαραίτητα για τη ζωή , όποu γίνεται η εμπορικll δια

κίνηση των αγαθών και κuκλοφορεί το νόμισμα. Από την άλλη, η ύπαιθρος , χώρος της 

αγροτικllς παραγωγlΊς και οικονομίας , αποτελούσε τη βάση και για άλλοuς τομείς της οι

κονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία και το ε μπόριο. Οι αγροτικές εργασίες της 

uπαίθροu ζω\rrανεύοuν με τα γεωργικά εργαλεία , αξίνες και κλαδεuτήρια, δρεπάνια και 

μuλόπετρες, κοuδούνια για τα πρόβατα και ψαλίδια για την l..:οuρά τοuς , εργαλε ία ΓIOU 

μας ξαφνιάζοuν με την ομοιότητά τοuς μ' αuτά nou μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιού\Τα\' 

στα χωριά μας. Αλλά και τα θαλασσινά ταξίδια και η vaUnKll ζωlΙ , το ψάρε μα και η δια 

κίνηση των αγαθών μέσα στα αμπάρια των πλοίων , παίρνοuν τη θέση τοuς στη φα\rrασία 

μας βλέποντας τις παρασ[άσε ις λιμανιών και καραβιών , ιάματα και φuλακτά των ωuτcδν 

και εικονίδια TOU προστάτη αγίοu Νικολάοu. 

Τα πανηγύρια στις μεγάλες θρησκεuτικές γιορτές , nou σuμπίπτοuν με το τέ.\ος κάθε 

ε \rrατικlΊς αγροτικlΊς εργασίας , προσέφεραν στοuς απλούς ανθρcδποuς αφορμή για μι

κρές και μεγάλες μετακινήσε ις και μια καλή εuκαιρία για διασκέδαση , όπως και τα τα

ξίδια στα μεγάλα προσκuνηματικά κέντρα IlOU με κίνητρο την πίστη σuνδύαζαν την ε πι

θuμία να γνωρίσοuν άγνωστα μέρ η. Η θρησκεuτικlΊ ζωή ρύθμιζε άλλωστε την καθημερι

νότητα TOU Βuζαντινού στην εργασία και την οικογενειακή ζωlΊ , ενώ οι σταuροί και οι ει

κόνες των αγίων , TOU Χριστού και της Παναγίας , σε κάθε σπιτικό , προστάτεuαν και έφερ

ναν την εuλογία στην ο ικογένεια. 



Ιδιωτικές δραστηριότητες και ασχολίες, προσωπικές προτιμllσε ις , αισθητικές αξίες, 

κοινωνικές συνΙ1θειες και επιταγές της Εκκλησίας ανιχνεύονται και ψη.\αφού\ται με τη 

μελέτη κατάλοιπων του υλικού βίου και προσωπικών α\Γ[ικειμένω\" υπο.\ειμμάτων της 

ζωής μέσα στο σπίτι. 

Πολύχρωμα ψηφιδωτά δάπεδα με ποικίλες παραστάσεις, συχνά με προσωποποιιlσεις 

των μηνών , των ανέμων και των ζωδίων και ζωγραφισμένοι τοίχοι καθόριζαν εν πολλοίς 

το περιβά.\λον στο παλαιοχριστιανικό σπίτι, στην ουσία συνέχεια και εξέλιξη του ρωμαϊ

κού. Με το χρόνο η έκταση των σπιτιών περιορίζεται και οι χcδροι μικραίνουν, εξακο

λουθούν ωστόσο να υπάρχου\' πο.\υώροφες οικοδομές και διαφοροποίηση τω\' χcδρω\' 

ανάλογα πάντοτε με το βαλά\'τιο του ιδιοκτι1τη. 

Από τα έπιπλα του σπιτιού που 11ταν καμωμένα από μάρμαρο, ξύλο α.\.\ά και μέτα.\

λο και από τις πολύτιμες μετάλ.\ινες ή ελεφα\Γ[οστέινες επενδύσεις τους δε\' σcδθηΚα\' 

πολλά , ωστόσο σώθηκε , όσο κι αν φαίνεται περίεργο, σημα\Γ[ικό μέρος της «ένδυσης » και 

της λεγόμενης μαλακllς επίπλωσης του σπιτιού, δηλ . παραπετάσματα , στρωσίδια και μα

ξιλάρια που τα διέσωσε ΧΡΙ1ση τους μέσα σε τάφους, όπου το κλίμα το επέτρεπε. Η έ\' 

δυση αυΤΙ1 του σπιτιού ήταν ιδιαίτερα σημα\'1ική για την αισθητικά ζεστή , χρωμαΤΙΚΙ1 εμ

φάνισή του αλλά και την ουσιαστική ζεστασιά που παρείχε . 

Τσουκάλια, τηγάνια και σφουγγατερά για σφουγγάτα , δηλ. ομελέτες , πι\'άκια , κού

πες και σαλτζάρια , αυτοθερμαινόμενα σκεύη που κρατούσα\' ζεστιΙ τη σάλτζα στο τρα

πέζι , βοηθούν να γευτούμ ε τα βυζα\τινά εδέσματα και να δούμε πού ετοιμάζοντα\' οι βυ

ζαντινές μαγειρείες και οι περίφημες σάλτζες. Ακόμη , πιθάρια, λαΥΙ1\'ια , κουρούπια και 

orαμνία επιτρέπουν να ρίξουμε μια ματιά στα βυζα\Γ[ινά κελλάρια και να δούμε πού το βυ

ζαντινό νοικοκυριό φύλαγε τις τροφές και τις προμήθειες. 

πιμινα .\υχνάρια καμωμένα με μl1τρα, κομψά μετάλλινα , με περίτεχνες .\αβές και 

ψηλούς λυχνοο[άτες , καντιμες πllι\ινες και γυάλινες αυτoαωρτcδμε\'ες 11 αναρτημένες σε 

εντυπωσιακά πολυκάνδηλα φcδτιζαν τα βυζα\Γ[ινά σπίτια και νοικοκυριά κατά την πρω-



τοβυζαντινll περίοδο. Στους μετέπειτα α ιώνες τα λυχνάρια γίνοντα ι τροχιματα και αρχί

ζει να διαδίδεται η χρήση των κεριών 

Μαρμάρινα και ζωγραφιστά π ορτραίτα και αργότερα απεικονίσε ις στις φορητές λα

τρευτικές ε ικόνες δίνουν πληροφορίες για τα ενδύματα , τις κομμι6σεις και τα κοσμllμα

τα της εποχ llς . Ταυτόχρονα διάφορα ευρή ματα συμπ.\ηρι6νου\' και τεκμηριι6νουν με αυ

θεγπκό υλικό το θέμα της ένδυσης και του καλ,\ωπισμού της γυναίκας α.\λά και του άν

δρα στο Βυζάντιο. Κοσμllματα, όπως π ερ ιδέραια , περίαπτα, βραχιό.\ια , δακτυλίδια και 

σκουλαρίκια από χρυσό , ασll μι , πολύτιμα πετράδια αλλά και ευτελέστερα υλ ικά, όπως ο 

χαλκός, ο σίδηρος και το γυαλί, εξακολούθησαν παρά τις ε πιταγές και αυστηρές παρα

τηρllσε ις των Πατέρων της Εκκλησίας να χρησιμοποιούνται ανελλιπώς και με επ ιμονή 

καθ' όλ η τη βυζαντινlΙ περίοδο. Τα πλούσια βαρύτιμα κοσμήματα φύλαγαν οι Βυζα\'1Ι\'οί 

σε περίτεχνες ελεφαντοστέινες κοσμηματοθ ll κες με π.\ούσιο ανάγλυφο διάκοσμο , ενι;) σε 

μικρότερες πυξίδες φύλαγαν τα ψιμύθια που με περισσlΙ τέχνη ά πλωναν σro πρόσωπό 

Ίους τoνίζoγrας τα χαρακτηριστικά του . 

Ε ικονίδια αγίων , εγκόλ π ια με τ η μορφή της Παναγίας , σταυροί ε πιστήθιο ι και σrαυ

ροί λειψανοθllκες, ακριβά φυλακτιΙΡια από μακρινά προσκυνll ματα έφερναν στο βυζα

\ΓJ.ινό σπίτι τη θεία ευλογία , ενιδ δακτυλίδια με σχετικές επ ιγραφές και παραστάσεις ζη 

τούσαν τη θεία προστασία για τις δύσκολες στιγμές του βίου. 

Στέφανα γάμου , που θυμίζουν αυτοκρατορικά στέμματα, δακτυ.\ίδια με απεικο\'ίσεις 

ευλογίας του ανδρόγυνου από το\' ΧρισΓό και αντικείμενα που σχετίζοnαι με τη Υαμιμια 

τελετή και τα γαμιμια δι6ρα δείχ\'Ουν συνήθε ιες και έθιμα γύρω α πό την ένωση του ζευ

γαριού και φανερώνουν τη σημασία που είχε ο γάμος σΓη βυζαγπνlΙ κοινωνία και ζωή . 

Παιδικά παιγνίδια, όπ ως κούκλες και α .\ογά κια με ρόδες καθώς και ευρήματα που 

σXετίζoγrαι με τα πρώτα γράμματα κα ι τ η μάθηση , ό π ως γραφίδες και πινακίδες Υρα

φ llς, ζω\τανεύουν την παρουσία του παιδιού στο βυζωrπνό σπίτι κ ι αφllνουν το παιδικό 

γέλιο να α\Τηχ llσε ι. 



Αντικείμενα , κατάλοιπα της ζωής στο βυζαντινό σπίτι, επιτρέπουν να κατανοήσουμε 

έθιμα και συνήθειες που επιβιώνουν έως σlΊμερα, κάνουν το παρελθόν οικείο και προσι

τό και βοηθούν στην αυτογνωσία. 

Περισσότερο ίσως και από τη ζωlΊ , στο θάνατο και στα έθιμα των Βυζα\Γ\: ιν(6ν γύρω 

από την ταφlΊ , φανερώνεται η συνέχεια της αρχαίας παράδοσης και ταυτόχρονα το νέο 

πνεύμα και η νέα μεταφυσική αντιμετώπισΙ1 του που έφερε ο χριστιανισμός. Η νέα θρη

σκεία έδωσε τις δικές της απαντήσεις στα αιώνια ερω1l1ματα της ανθρώπινης ύπαρξης, 

που είναι η σχέση του ανθρώπου με το θείο και η σωτηρία της ψυχl1ς. Οι αλλαγές που 

έφερε η χριστιανική κοσμοθεωρία για τη μετά θάνατο ζωή αποτυπώνΟ\Γ\:αι ως έκφραση 

της μεταφυσΙΚΙ1ς αγωνίας του ανθρώπου , στα κείμενα και στα σύμβολα των επιτύ μβιων 

ε πιγραφών που αναφέρoγrαι στην κοίμηση του νεκρού , στην αλληγΟΡΙΚΙ1 και συμβολΙΚΙ1 

ε ικονογραφία της ταφlΚl1ς ζωγραφικής, στα ταφικά έθιμα και στα ευρή ματα των τάφων 

που περιλαμβάνουν στολίδια και ρούχα του νεκρού ή αντικείμενα που σχετίζονται με τις 

συνήθειες της ταφής , όπως οι χοές κρασιού και λαδιού. 

Παράλληλα οι ε πιβι(6σε ις του αρχαίου κόσμου παραμένουν, ιδιαίτερα στους πρώτους 

χριστιανικούς αιώνες, στην τυπολογία των τάφων και στη θέση των χριστιανικ(6ν κοιμη

τηρίων, στα ε πιτύμβια σήματα αλλά και στις τυπικές εκφράσεις των επ ιγραφών , στα νε

κρόδειπνα και στα κτερίσματα . Σιγά σιγά οι επιβιώσε ις αυτές υποχωρούν 11 και εξαφα

νίζoγrαι, οι ταφές Oργαν(6νoγrα ι σε κοιμητήρια μέσα στην πόλη , γύρω από τους ενορια

κούς ναούς και εκλείπε ι ο στολισμός των νεκρών , πιθανόν γιατί επιβάλλεται από την Εκ

κλησία μεγαλύτερη λιτότητα στον εγrαφιασμό. 

Ε\Τ\'Χ Ι Α ΚΟΥΡΚΟ\ΤΙ.λΟ\'-Ν Ι ΚΟΛΛί.λΟ\' 

Επίτιμη Διευθύνιρια 70υ Μουσείου Βυζαντινοιί Γ!ολl7ισμού 

.λH~ΙHΤΙ)A IlλΠΑi'\ ΙΚΟλΑ-~ IΓι ΑΚI I)ΤΖΗ 

Αρχαιολό) 'ος, ΙΗουσείο Β υζαντινοιί Γ!ο. \ ιτισμοιί 
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Τ 
11e exhibition 'B)'zantlne ΗΟΙΙΓS - \VΟΓks and Da)'s lη ByzantILInl', ΟΓgaη ί sed 

by tlle ΜίηίstΓ)' οΓ CιιltιιΓe at tlle beginning οΓ a ne\v ce ηtιιΓ)' ancl a ne\\' Inil

l e ηηίιιιη , and 11eld sllnLll taneoLlsly lη tlπee οΓ the InOSt IlηΡΟΓta ηt cιties οΓ Byzantιne 

GΓeece, Athens, Tllessalonikl and Μ ΥstΓas , signals cel'tain asρects οΓ tlle clail )' lίfe οΓ 

ρeορle \vho, fol' ovel' a tllousand ΥeaΓS, lived ίη tlle lands of tlle B)'zantlne eηψίι'e, 

ΙΓ, fol' a lnoment, \\'e Γe"eΓse tlle fl o\v of tinle ίη Ο ΙΙΓ Iln agln atιo n , if \\'e follo\\' 

tlle tΓaces left bellind b)' ρeορle lη tllell' houses and to\VnS, lη tlle functional ob

jects οΓ dail)' life, foLlnd lη excavatιon levels ΟΓ ΓetΓί evecΙ ΓIΌιη \\Tecked S llίρ s l)' ing 

αΙ tlle bottoln οΓ tlle sea, lη ΡΓecιοιιs costιιln es and Je \~l e ΙΙ eΓ)/ , lη the ΙΙΙ Χ ΙΙΓί οιιs 

eq ιιίριη e ηt of noble Γesιd e η ces, lη the tools used by ΡlΌfess ί ο η a l \\'ΟΓke ΓS and 

aaftslnen, by dοctoΓS and ΓaπηeΓS, and ίη coins and 111clden tΓeaSΙΙΓes - tllen solne 

light \ιι ίll be cast οη Ilnages οΓ eve ΙΎda)' life, Γe"eaΙίη g ιιη eχρectecΙ S ΙΙΓvί\'aΙ s lη tlle 

nl0CleΓl1 \\'ΟΓΙd , 

Unti l Γeceηtl)', tlle gΓeat Γelίgίοιιs αΓt of Β ΥΖαηιlιιιη , \\, ίιlι irs high s ρίΓίtιιa l and 

aΓtl st l c eχρ ι'ess ί ο η , cast its sh<ldo\v ovel' otllel' asρects οΓ a civilisation that left ItS 

lη a Γk οη tlle easte lΊ1 MeditelTanean basIn and tll e Balkans Γοι' ovel' a thousancl 

)'ea ΓS , AJongside sρ ίΓίtιιal ancl Γe lί gιο ιι s co n ce lΊ1 S and asρ ίΓatιο η s, 11 0 \veveΓ, lίfe 

\vent οη , \ ιι ίtlι its daily ΡlΌbleηιs and tlle IΌιιtίη e of \VΟΓk , ίη tlle coηιιη eΓc ίa lιη aΓ

ket an d rlle SΙΓeets οΓ tlle to\\'nS, lη tlle fields and fΟΓests, ίη tlle S llIρ S tllat ρlοιιglled 

rhe seas, ίη fi sllennen's 11LItS, noble lnansions and tlle 110uses of οι'dίηaη' ρeορle, 

Tlle eXllibltlon lη tlle \Vhite To\vel' ίη Thessaloniklls devoted sρec ίfica ll )' to life 

lη rhe to\VnS and 11ouses, \νίηdίηg its CO ΙΙΓse flΌln flool' to fl ool' of tlle Το\\'eΓ, IΙ 

seeks to entel' tlle life oftll e B)'zantines, ΓlΌlη tlle to\l'nS ancl bLlstling lηaΓket-ρlaces 

to tlle ρπvac)' οΓ tlle closed envilΌnlnent of tlle 110lne and falnily lίfe, As tll0ugll 

one \ve Γe leaning ove j' the balcony of a B)'zantlne house and \vatching lίfe flo\\'ing 

by ίη the stΓeet outside, ΟΓ looklng, ΓatlιeΓ lndisaeetl)' , tlllΌLIgll tlle \\'Indo\\' οΓ a 



InllnsIon ΟΙ' ΟΓdίnaΓΥ hoLIse. As tl10Ugl1 one ~νeΓe seekIng ans\l'e ΓS to the questions 

ho\y dId tl1e ByzantInes li"e, ho\I' did they caITY οπ tl1eIΓ busIness, \II l1 at Jobs dicl 

they do, \I, 11 at \l'e Γe tl1eIΓ hoLIses lίke, theiΓ clotlles, tl1eiΓ j e\l'e IΙ e ΙΎ, \1, 11 at did tl1ey 

eat, 110\1' did tl1ey I'elax and aInuse tl1eInselves. 

To\l'ns \νeΓe foΓtifίed conιρ l eχes tl1at οffeΓed JJlΌtection and seCUΓ ί t)' to tl1eιr ιπ

habitants, the Sl1 ell ιπ \1'11ICh theII" eCOnOn1iC acti"i ties \\'eΓe caITied οιιι, ιπ \\'hICh 

\\'ΟΓkS I1 0ΡS functioned and Γa\ν In ateIΊal s \l'eΓe con"eΓted ίπ to JJlΌducts essentIal to 

lίfe, ίπ \\'11iC11 goods \ l'e Γe tΓac!ed , and coins cίΓcul ated. Tl1e coιιntΓΥs ι c!e, οπ the Ot11-

eΓ !1 lInd , the aΓea οΓ agΓlcu!tιιΓal JJlΌduction and econOIn y, seΓνed as tl1e basIs fOΓ 

oth eΓ sectoΓS ο Γ econoInic actIvIty, SLICl1 as cottage ίndιι stΓίes and tΓade. Tl1e agΓlcul

tιιΓal tasks ofthe countΓΥsίde a Γe blΌLIglιt to lίfe by fanning tools, by 11 0eS and ΡlΊιπ

ing kni\'es, sickles ancl n1illsιones , sh eeΡ- S l1 eaΓS and bells - tools tl1at aΓe suφΓί s ιng

Ι )' siInil aI" to tl1 0Se ίπ LIse ιιπιίl qιIIte ΓecentlΥ ιπ tl1e \'illages οfC;Γeece. Voyages and 

lίfe at sea, fί sh in g ancl the Ino\,e Inent of goods ιπ tl1e 110lds οΓ shiJJs, also claiIn theiI" 

JJl llCe ιπ ΟΙΙΓ imagin ation as \I'e see scenes οf l1 aΓbΟUΓS anc! SI1φS, ex "οΙΟ declications 

and aInLIlets used by sa ίl ΟΓS, ancl s ιη alΙιcon s oftheII" ρatΙΌn saInt, Nicl10las. 

Tl1e festι"a l s 11eld οπ tl1e gΓeat I'eligious feast-days tl1at CO Incι cl ecl \νίΙl1 tl1 e end 

οΓ e\'eI')' IntenSI"e agΓίcuΙtΙΙΓal task JJIΌ"Ided an occasIon fOΓ Ο Ι 'dιnaη' JJeoJJle to 

ΙΓa\'el S l1 0Γt ΟΙ' long distances anc! a good oρρoΓtιιπιιy fOΓ ente ΙΊaίn ιη ent ancl Γe

l axatιon, \\'11ile JJilgIΊn1ages lιnc!eΓtaken to the gΓeat 11 0lY centΓes, Lhougl1 mol'ed 

by faitl1 , also In \'ol\'ecl a deSΙΓe ιο get ιο kno\l'n stΓange lands. ReligIoLIs lίfe Γegιι

lated the daily lΌutιne οΓ \\' Ο Γk and faιηίlΥ lίfe ίπ the Byzantine e ιηΡΙΓe, and CΙΌSS

es and icons of saInts, Cl1Γ1St ancl the VίΓgίn \νeΓe to be found ίη eνeΓΥ 11 0use1101d , 

JJlΌtecting ancl blessing' tl1e faιηίl)' 

ΡΓίl'ate actil'ities and occιφatI o n s, ρe Γsοnal ΡΓefeΓences, aest l1 etic "alues, social 

CUSΙO In s and tl1e dictates οΓ tl1e CΙ1UΓC l1 can all be tΓaced ancl n1ade tangible 



-Ι. Τl'ψια ιιιίλιν'lς κούπας με 1'0Ρ'!ιί 

αγίου .J ΙΙl'lJ1ρίου, 1 30(- I-Ιος αι. 

-Ι. Ρ(πl ΟΙ (f cl (1)' bollIl IIIill1 (f flgl/l"f 

ΟΙ SΊ DeIIIel/'io.l, 13111- 14111 (. 



t111ΌL1 g 11 stLldy of tl1e lη a teπa l Γe ιη aiη s and Ρe Γsο η a l obJects tl1at a Γe tl1e I'elics ο Ι" 

don1 estlc life. 

Tl1e eηvilΌηlηeηt in tl1e Early Cl1Γ1 stιan 110n1e, in essence a co ntinL1 atιon and 

deve l ΟΡΠ1 e ηt of tl1e Rοιη a η hOL1 se, \νas l aΓge l Υ c! e te Γlηiη ec! b)' CO I Ο L1ΓfL11 lη οsa ι c 

f100ΓS aC! ΟΓη ec! \\Iitl1 a va Γi etΥ ο Γ ΓeΡΓeseηtatιοη s, often \I' ith Ρe Γsο ηl!ί catιοηs οΓ tl1 e 

n10nt11 S, the \vinds and tl1 e zodiac SlgnS, and by \I'a lls adΟΓηed \\'ith paln tln gs. Ιη 

tιιη e, tl1e size of 110L1 SeS \I'as c iΓcιιιη sσibed and tl1 e Γοο ιη s beca ιη e s lη a lΙ eΓ, tl1 0lI gh 

lηιιltl-storeΥ blIildin gs continlIed to be eΓected , and s tΓιιctΙIΓes still c!iffeΓed accol'cI

ln g to tl1e οV\l η eΓ 's ΡΙΙΓse. 

Llttle 11 as S L1Γν i"ec! ofl10LI se l1 01d fιιrηltιιΓe, lηade οfη1a Γble, \I'ood and Π1 e ta Ι , ΟΙ' 

οΓ its ΡΓec iο ιι s n1etaI Ο Ι' ivοη' sl1 eatl1l11 g; ΡaΓadΟΧ ica lΙ Υ, 110\VeVer, a l a Γge part ο Γ tl1 e 

soft flIrni shings has been preserved. textiIe sa eens, bedding anc! CΙΙ S l11 0 n S 11a"e 

been ΡreseΓved , \1' 11 e Γe lI1e c ΙiΠ1ate pern1ItteC!, thanks to tl1 e iΓ LI Se lη to ιηb s. Tl1ese 

soft fΙΙΓηi shiη gs lη ade a 111ghly ιιηΡΟΓtaηt co ηtΓibιιtiοη to tl1e \\ιaπη , CO ΙΟ ΙΙΓfιιΙ ap

ΡeaΓίι ηce ο Γ the 11 01ηe, as \νe ll as to tl1e actιιal \Ι'aπηtI1 PlΌvldecI by tl1e 11olI ses. 

Cooking pots, Γη' ιη g' pans, οlη e Ι e tte-ρaη s, disl1 es, bο\ν Ι s and c l1 afίn g disl1 es, 

\II l1ich \\Iere s pecιal vessels to keep salIces \νaπη οη tl1e tabIe, heIp lIS to taste Β )'

z<tn tine food anc! Ι eaΓη ho\\I B)'zantine disl1 es and th eII' fa Π1 0 ΙΙ S sa lIces \\'e Γe PI'e

pared. StoΓage JaΓS and ρltC l1 e ΓS, /ageII ia, kOl/1'Olιpia, enabIe lIS to gIance in to B)'zant

ine ce lΙ a ΓS and see 11 0 \ν tl1 e Byzantine hOLl sel1 0lc! ΡΓese Γved and stoΓed its food

stLtffs and slIppIies. 

CΙay Ι aηψs lηade lη lη ο ιιld s, eIegant lη e ta l Ι a ιηρs \ν 1Ι11 e Ι abΟΓa te hanclles and 

ι<ιll Ι <lIηρs taηd s, cIay anc! gIίlss Ι a ιηρs that \-νe re elth eΓ hlIng se Ρ a Γa te l Υ ΟΓ slIspend

ed ΓIΌΠ1 lΠ1ρressiνe ch aηde Ιi eΓS, provided Iigl1t ΓΟΓ Byzantine 11 0 ιη es and hOLl se

holds lη tl1e ΕaΓΙ Υ B)'zantine period. Ι η tl1e follo\II ing centLtries, Ι a ιηρs began to 

ιη ac!e ο η tl1e \\II1 eel anc! tl1e Ll se ο Γ candles spread. 



M,nble and painted ΡΟΓtΓa ίts and , later, scenes οη poΓtable religioLlS lCOllS ΡΓΟ

vide e\'idence ΓΟΓ tl1 e clothing, 11airstyles ancl je\l'e llery οΓ tl1e period. Αι tl1e same 

tilne, vaΓIOLl S fιnds PΓOVlde aLlthentIc η1a te Γίal ΓΟΓ tl1e dress and toilet ofboth \\'Olnen 

and lnen ιη tl1e Byzantlne e ιηρίΓe. J e \l'e lΙ eΓΥ lίke necklaces, pendants, bracelets, 

fιη geΓ-πηgs and ealTlllgs Inade of gold , silver, ΡΓecίοιι s stones, and also of Cl1 eaper 

Inate ΓIa l s lίke b ΓOn ze, ΙΓο η and glass, contillLled to be \I'ΟΓη persistently, \\,itl10Ll t 

bΓeak , tllΓO Ll gl1 0 Llt tl1e entire Byzantlne ρeΓίοd , despite the commands ancl s tΓί ctιιres 

οΓ the Cι1ΙΙΓch Γath eΓS . T11e B yzantιnes kept th elΓ expensive Je\l'e lΙ e Γ)' ιn elaborate 

ί νΟΓΥ Je\l'e llery-boxes la\'ι s l1l Y deCOΓa tecl ίη Γelί e f, \I'hile sma ll eΓ boxes (pyxides) held 

tl1e ll1ake-LIp tl1at tl1ey applied so skilfLlIlY to tl1 e lΓ faces, to elnPl1asise Ιl1 eιΓ fea tιιres. 

Llttle icons ο Γ salllts, encolpia beaΓίπg th e fι g ΙΙΓe of tl1e V ίΓgίη , pectoral aoss

es and Γe lίqιι aΓΥ aosses, ΡΓecίοιι s an1Lllets fΓOln distant S llΓίη es ο Γ pilgrilnage, all 

bΓOLlght the divine blessing ίηto tl1e Byzantlne 11oιn e, \1'11ile fιπ geΓ-πηgs \I' ith ap

propΓIate in saiptιon s and scenes SO Ll gl1t fOΓ diVIne PΓOtectιon at till1es of aisis. 

\Vedding \I' Γeat11 S Γeseη1bΙίηg ιιηρeΓί a l a O\Vll S, fιπ ge Γ-rίπ gs \vIth depictions of 

tl1e bΓIde and gΓOO ll1 being 1)lessed by Cl1ΓI S t , and objects associated \ν ιιl1 the mar

ΓI age ceΓemοηΥ ancl \vith \vecldIllg gifts shed ligl1t οη th e cLI stoIns sLllToLlnding the 

ιιηιοη ο Γ InaITied coLlples and Γeνea l tl1e iInpoΓtance of lnalTiage ιη Byzantine so

cιety ancllife. 

ChίldΓe η 's toys, SLl Cl1 as dolls ancllittle 110Γses οη \vheels, ancl objects connect

ed \vith the edLl cation of tl1e yo Llllg, lίke pens and \\' ΓItlll g tablets, bring to lίfe tl1e 

presence of chίldΓeη ίη tl1 e Byzantine hoιne and allo\v LlS to 11 eaΓ the eCl1 0 of 

chίldΓe η 's l a Ll ghteΓ 

Objects tl1at aΓe the relics of lίfe ίη tl1e Byzantine 110me allo\v LlS to ιιηd eΓs taηd 

CΙΙ S toll1 S and ΡΓactί ces that 11ave sLlrVlved to tl1 e ΡΓeseηt day, Inake tl1 e past access

ible and fa IniliaΓ and 11elping Ll s to colne to self-a\vareness. 



Ι ι is ίη death , ΡeΓΙ1aΡS even lη ΟΓe tl1an lη lίfe, and ίη tl1 e Byzantine CLISto lnS 

SΙIΠΟLlηdίηg bLllΊal, tl1at tl1e conti llLli ty of the ancient tΓadίtίοη becolnes aΡΡaΓeηt 

along'side the neIΛ' sρ ίΓίt and metaphysical appIΌacl1 to deatl1 of CI1IΊ st l all lty The 

ne,v ΓelίglOη fLlΓηίSl1ed its ο\ν η aηs\νeΓS to tl1e eteΓΠa Ι ex istential C]LlestlOlls of 11L1-

lnan ex istence: tl1e ΓeΙatίοη οΓ 11 LIInan beings to the divine, and tl1e salvatlOll of tl1e 

SOLl I. The changes blΌLlght aboLlt by tl1e CI1Γί stίa η vie\V of lίfe aftel" deatl1 aΓe ιιη

plΊllted as an eχΡ Γess ίοη οΓ ll1elaphysical angLlish ίη tl1e ΙίteΓaΓΥ SΟLlΓces anc! lη tl1e 

SΥlηbο lί s lη of gΓaνe lηsσιΡLJοηs allLlding to the sleep of tl1e dead, ίη tl1e allegolΊ

cal and sylnbolical ί coηοgΓaΡ l1 Υ οΓ toιηb paintings, ίη bLllΊal CLIStoll1S, and lη ob

jects fOLllld ίη gΓaνes; tl1eSe inclLlde the je'Λι e lΙ e ΓΥ and clotl11llg of tl1e dead ΡeΓsοη 

and objects associatecl \Vith ίηtelΊηeηt Γίtιιal s, SLlch as libatlOlls of \Vllle and οίl. 

Αι the sa lne tilne, SΙIΓνί νa l s of tl1e ancient \\Ι ΟΓld contlllLle to be fOLllld, espeCJa l

ly dLlΓing tl1e ΕaΓ Ι Υ C Ι1Γί st ίaη ceηtιιΓ ί es, ίη the typology of to lnbs and the sltlllg οΓ 

C!1Γίstίaη ce lη eteΓί es, ίη tl1e gΓaνe lηaΓkeΓS, ίη tl1e typlcal eΧΡΓesslOηs Llsed lη ίη

sσίρtί οη s, ίη the fLlηeΓal banqLlets, an d ίη tl1e gΓave offelΊll gs . C;ΓadLla lΙ γ, tl1eSe 

S LlΓvίνal s beCOll1e less ΡΙΌη1ίηeηt ΟΓ disappeal" altogetheΓ, bLllΊals begin to take 

place ίη ce ιη eteΓί es inside tl1e towns, a lΌLιηd paIΊsl1 CI1L1ΓC I1 es, and tl1e dead cease 

to be plΌvided \ν ίΙl1 gΓaνe οffe Γίη gs, plΌbably becaLlse η10Γe aLlsteΓe bΙΙΓίal CLΙstoιηs 

weΓe ίlηΡοsed by tl1e ChLlΓch . 

EUT\'CH IA l\Ο υ lικουΤιοου-Ν IΚΟιΑϊοου 

Ηοιιοωl)' DiI ecloI ΟΙ Ι!ιρ MlI.5elllll ΟΙ B)'zαllliIIe ClI!ll{/"e 

ΟΗΙΠΜ I)ΜΛΚIΚΟιΑ-ΒΛκllnΖI 

ΑΠ!lαeο!οgί.ll, MllselIII/ ΟΙ Β)'ΖπιιΙίιιρ ClI!llII'e 





5([. Φορψ(! ,1.ΙιαΜ; fio.I(iI ωΝ; 70ΙΙ( Φι.ΙΙΙΙΙΙΟΙΙ( , 30(--/Ο( αι. 

5j1. 11 α)-ια : l ικαιψΛ ' ιl fIl" IIj1' λjJΙKωιιί αιΠΡΟΙ'Οjlικιί 

(πιαιρ([ λ"([Ι ι'ίιαjlιίι'l, 17()( αι. 

5α. 1'0/"/([11/(' .I/ιl/(Iίa///Ί�ΙΙΙ I'lιίlίIιjιί, 3ι"!I--/llι (. 

511 .. )1 σιl!ιπίιιρ 1Ι ,ίl!ι αιι a/Ίιιίllal)' .ιμ!ι('!"!' αιιιl 

(()ΙΙΙΙJl/.Ι .ΙΡ.Ι , Ι 711ι (. 

Ι 
Τ ρί rl1/ Tuesda Υ 

2 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 

Νί:ο Έτος , Πcrι'(ομn του Ιnοού Χrωrού, Acιoιλι:ίou ιου Μ CΥόλοu 

Τεrάρrl1/Wα/l1esιfaΥ ____________________________ _ 

3 
Πέμπrl1/Tlιιιrsιfa Υ 

4 
napaaKcufι/Fritfay 

5 
Σάββαro/Sa tLlΓlfa Υ 

6 
KUPΙOKJi/SLll1tfa Υ 

Τα Ά" ια Θcoφάl'cια 

εβδομάδα πρώτη first week 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 

7 
Δευrέρa/Μοικ{a Υ 

Ιωά\'\'ου του ΠΡο[)r<Ίμοu 

8 
Τ ρί Γn/Τ uest-{a Υ 

9 
Τεrάρrn/Weι-{nesι-{aΥ _________________________ E.-:.u_"'.:...:ro:..:.'i:..:.()u:..:.'.-:.'''.:..:.::iOu 

10 
Πέμπrn/Τ11ΙΙΓsdaΥ 

Γrnγιψίου Νύοσης 

11 
ΠaρaσκεuιΊ/FΓίι-{a Υ 

Θcοδοοίοu του Κοι \·οβιόrχοu 

12 
Σάββaro/Sa tιιΓι-{a Υ 

Τ οnονΙ1ς και Εuuοοίcις μαrrύρw\' 

13 
KupιaKll/SLlnt-{a Υ Μπά ΙΟ Φώιο 

εβδομάδα δεύτερη second week 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 

14 
Δε υΓέρα/ΜΟI1 t-!a Υ 

15 
Tpirl1/ TuesL-!ay 

16 
Τεrάρrl1/Wedl1esdaΥ __________________________ _ 

17 
Πέμπrl1/Τ11ιιrsdaΥ 

Α \'τω\'ίοu του ΜCΥ (ί λου 

18 
napaaKcuIi/ FriL-!ay Αί10 \'(ιοίου και Κυrίλλου, πα φ, Αλc~ο\'Ι;rcίας 

19 
Σάββαro/Sa tLιrt-!a Υ 

Μάrκοu ΕυΥcνικού 

20 
Κ upιoKιi/SLlIlL-!a Υ 

Ευί1υ μ ίου του ΜCΥάi.ου 

εβδομάδα τρίτη third week 





6. lομω7 ιι'ίείς από οιπι'ινο κιβω7 ίδιn, 1 20ς αι. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 

21 
Δ ευτέρα/ΜΟl1 L1a Υ 

Mα~ίμoυ του Ομοι.ΟΥ n τού. coφύτου. ΕυΥc"ίου, Α \,,,ιiς μαrrύrw" 

22 
ΤρίΤl1/ΤιιesdaΥ 

Τ ψοuέου αΠ ΟΙΗι)λου, Α νoυτcιυίou ιου n t raou 

23 
ΤcτάΡΤl1/WeΙ111 esdaΥ _ _______ _ __________________ _ 

24 
ΠέμΠΤl1/Tl1ιιrsda Υ 

25 
n apaaKculi/ Frie1ay 

Γ rnΥιψίου ιου Θcολί)ΥΟU 

26 
Σάββατο/5a tιιTda Υ 

Ξcνοφώv rος ου ίου 

27 
Κ υρια Kli/ 5Lll1 L1a Υ 

Α"οκομ ιΙ;ι1 λCΙψά \'ω\' Ι ωά\'\'ου ΧrυΟΟΟΗ') μοu 

εβδομάδα τέταρτη fourth week 





7 lαΙΡΙλ'ά φΥαλι-ία και θφαιιευ7Ικό '{υλαλ7ό, 

-lο(-7ο( αι, 

7 MN/ίrrι/ ίll,<IIΊΙΙ//Ι'/ΙI.< rιlll/ rιll (ιι//ιι/I'I .!οι' 

Ilιπrι/H' ιιlί( /JιπjJο-,f'.<, -/111-7111 (. 

28 
Δε υ Γέρα/Μο 11 da Υ 

29 
Τ ρί rl1/ TLJeSC1a Υ 

30 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARV 

Εφrοίμ του Σύrου 

Τ ων Τ r,ών lφαrΧών Τεrόρrl1/Wedl1eSΙ1aΥ __________________________ _ 

31 
Πέμπrl1/Tlιιιrsda Υ 

εβδομάδα πέμmη fιfth week 



ΨΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / FEBRUARY 

1 
Παρασκεufι/FridaΥ 

Τρύφω\'ος αγίου. Α,'οο τοοίου \τομόριυρος 

2 
Σόββατο/Sa tιιrda Υ 

Η Υ ΠΟΠ Ι!\' tι1 του Ι ποού Χριυτού 

3 
KUPΙOKli/SLIIK!a Υ 

εβδομάδα πέμmη fifth week 



ΨΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / FEBRUARY 

4 
Δcurέρα/ΜΟl1da Υ 

5 
Τ ρί rl1/ Tuesda Υ 

Α\'ά3πς μάrτυrος 

6 
Τεrάρrl1/Wedl1 eSΙ1a Υ ________________________ φ_w_{ί_ου_nο_{~r. _Κ_.::w__.:.ν/_n( __ ·)λ:.:..:εω::.."ς 

7 
Πέμπrl1/Tl1ιιrsda Υ 

n ar(}C\'iOU c n ΙOK. Λαμψάκου 

8 
napaaKculi/ Friday 

Zaxariou n rοφιιτου 

9 
Σάββατο/5a tLIΓda Υ 

10 
KupιaKli/5Lll1da Υ 

Χοrολά μnους ιφομάrτυrος 

εβδομάδα έκτη sixth week 





8 . .\α.Ικι\'ιι .I Ι'.lπίμια 1'1' . I I'.ITlIIΓI(ill·(, 50(-ϊο( αl. ΨΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / FEBRUARV 
8. 8 IΊΙ//ΖI' Ι(Ι/ιι/ι.\ α Il IΙΙιl/ιι/ι\III/IIΙ.\, 5I ΙI-ϊIΙ, Γ. 

11 
Δεuτέρα/ΜοπιJa Υ 

BλOιJίou ιrrο μιίrτυrος 

12 
Τ ρί τ π/Τ ueslJa Υ 

Mι:λtτίou ιφχιc n . Α \'rιοχcίας 

13 
Τετάρτπ/WeιJπesιJπ Υ - ------------------------------

14 
Πέμπτπ/TlΙΙ/ΓsιJa Υ 

15 
Παρασκεuιi/FΓίιJa Υ 

Εuοcβίου οοίοu 

16 
Σάββατο/5a tLIΓlJa Υ 

17 
Κ υριο κιΊ/5ιιπ lJa Υ 

εβδομάδα έβδομη seventh week 



ΨΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / FEBRUARY 

18 
Δευτέρα/Μοnιia Υ 

19 
Τ ρί rn/ Tuestia Υ 

Φιλοίlίης τ ης Αίl l1\'<1ίας 

20 
Τεrάρτn/Weιil1 esιia Υ _______________________ "_n_""~(ιr_ίι,_)\'ι~',_" __ "ί__."υ 

21 
Πέμnτn/Tl1ιιrsιia Υ 

22 
Παρασκεuιi/FΓiιia Υ 

23 
Σάββατο/5a tιιrtia Υ 

Πολυκcί r nου Σ μ ύr\' ης ιι:rο μ (ί rωrος 

24 
Κυρ ιοκιΊ/5ΙΙI1 tia Υ 

Tc),t;)\'oU και Φαrωαίου, ArX I1 τ rιωt;ίοu 

εβδομάδα όγδοη eighth week 



ΨΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / FEBRUARY 

25 
ΔεUΓέρα/Μοn c!a Υ 

26 
Τ ρί rn/ TLIestfay 

27 
Τ / W f f n rOKOnίou του Δο:απο},ίτου 
πάρrπ eL nest ay __________________________ _ 

28 
Πέμπ Γn/Tlι ΙΙΓsιfa Υ 

εβδομάδα ένατη ninth week 





'J . . llI lφρIμμll1rι ηη,lσllJl'/ΙΙI ' IIIJ.III'icl' 

. 1ιι.I"Ι'(φιι..; I ' σι 'Ι" . Ι ""'λ"'ί. -1ιι(-(,ιι( rιl. 

'J. " 'ωlμ/IΊΙ/" '"1 .. llli( " 'OΙ-l"IIII!1 !11Ί/{III(ίιι,~· 

(10)' 1'""/1.1, -111/-6/// (. 

Ι 
nOpouKculi/ Frilla Υ 

2 
Σόββοτο/Sa tιιnlίI Υ 

3 

ΜΑΡΤΙΟΣ / MARCH 

ΕυlΙω..: ίOl.~ Ο(Jιομίιrτυrο~ 

KUpΙOKli/Suntla Υ Του """,{Ου 

εβδομάδα ένατη ninth week 



ΜΑΡΤΙΟΣ / MARCH 

4 
Δε υτέρα/ΜΟI1 tfa Υ 

Γι:raοίμοu του c\' l ιψδu\'n 

5 
Τ ρί f l1/ TlIestfa Υ 

6 
ΤεrάΡΤI1/Weιfl1 esιfaΥ ____________________________ _ 

7 
ΠέμI1ΤI1/Τ11ΙlΓsιfa Υ 

8 
n apaaKculi / Fri tfa Υ 

ΘΙ:ΙΗΡυλ(Ίκrου (πωκ. Νικομ nΙ;cίος 

9 
Σάββατο/5a tLlΓlfa Υ 

ιυυΧ()Η(ίββ,,[(), Τω\" (,. Σ(β""ι(ία Αγίω\" 40 Μ(φrυrω\" 

10 
Κ upιoKli/511l1 tfa Υ 

εβδομάδα δέκατη tenth week 



ΜΑΡΤΙΟΣ / MARCH 

11 
Δ ε υτέρα/Μοπcia Υ 

12 
Τ ρί fl1/ Tuestia Υ 

13 
ΤετόΡΤl1/Weιil1esdaΥ ___________________________ _ 

14 
Πέμl1Τl1/Tl1ιιrsda Υ 

15 
naPOCJKcufι/FΓida Υ 

16 
Σόββαro/Sa tLlΓda Υ 

17 
Κυριο KJi/ SLIl1 cia Υ 

εβδομάδα ενδέκατη eleventh week 



---~ 



10. Ι ΙIJ.\Iι'α Ί/ιιι.ιιί-\lfIα '\1'.\'1'('1')(/ μΙ·I'1{I'((.\l<'(I)I. 
Ι lιι(-Ι 3ιι( α/. 

10. 11 '1/1'1'111/1111" 1-/(1)' ,~-ΙII:I'IIIIIII/μ\. Ι I llι- 1 311/ (. 

18 
Δεuτέρa/ΜΟΙ1l1a Υ 

19 
Τ ρί rn/ TLIestla Υ 

20 

ΜΑΡΤΙΟΣ / MARCH 

Τετόρτn/WeΙlnesι!aΥ ___________________________ _ 

21 
ΠέμΠΤIl/Τ11ΙΙΓSΙIi1 γ 

22 
Πaρaσκεuιi/FΓίΙla Υ 

23 
Σόββaro/Sa tιIΓΙla γ 

24 
Κ υριοκ Ii/ SLIntli1)' 

εβδομάδα δωδέκατη twelfth week 





Ι Ι Νι .. \ιί , 'ι·(, δαΚll', \'ίΟΡI'Ι" lΙ'1{lΙl'ι'ίti.\lα, κιφοιi.\ι και 

()filllil,lta Ilπτίοι' 1'1' ΙΊI1'αίκα 1101' ΙΤI'()π, 511(- Ι -Ιιι( σι. 

Ι Ι '\/1'1'1111'.\, Illίlιιllll'.' , .φίlll//ι' ιι,l,ο,Λ, lιοlιl,ίιι .' (/1111 

(/ μlιl.Ι!,I'Ι'II ., I,ιιι"ίιι!!; (/ ι ι 'IΙ ΙΙΙΙ/ΙΙ .φίιιιιίιι,ι.;, 51/1-/ -1//1 r. 

25 
Δεuτέρα/ΜΟl1 c!a Υ 

26 
ΤρίΤI1/ΤuesdaΥ 

27 

ΜΑΡΤΙΟΣ / MARCH 

ΤετάΡΤI1/WeΙ-!l1esι-!aΥ ____________________________ _ 

28 
ΠέμΠΤI1/TlΙUΓsι-!a Υ 

Ιλιφίων ος "οίου 

29 
Παρασκεuιi/FΓίι-!a Υ 

Β' Χaφcnομοί 

30 
Σάββατο/5a tLIΓL-!a Υ 

31 
Κ υριο κιΊ/5ΙΙI1 t-!a Υ 

εβδομάδα δέκατη τρίτη thirteenth week 





12. Ilφικάρπια από χρυσό λ'αι σμάλlO, χρυσά σκουλαρίκια 

με μαρ>,αΡl1άρια και χρυσόι σιαυΡός, 100( αι. 

12. (;01(1 (111(1 Ι'ΙΙ(IΙΙΙI'II}/ΠΓΙ'II'I." .!.ζοl(1 ΙΥιιτίΙΙ/ζ' 711ίlll 

ΡΝιIΛ, rιll(1 rι .!.ζοl(1 πο.,.\, 10111 (. 

Ι 
Δε υτέρα/Μοπι18 Υ 

2 
Tpirn/TuesL18Υ 

3 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ / APRIL 

Τίτου του οσίου 

Τετάρτπ/Weιιπesd8Υ ____________________________ _ 

4 
ΠέμΠΤΠ/Τ11ιιrsd8 Υ 

5 
Παρασκεuιi/FΓiΙ18 Υ 

Γ' Xαφcrιo μοί 

6 
Σάββατο/58 tιιrΙ18 Υ 

7 
Κυριο κιΊ/5ιιπ ι18 Υ 

Γι NnoτcLt~\, (Στοurοnr(){JΚU\'Ι10cως) 

εβδομάδα δέκατη τέταρτη fourteenth week 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ / APRIL 

8 
Δ ευτέρα/ΜοπLla Υ 

9 
Τ ρί rn/ Tuestla Υ 

10 
Τ ετάΡΤl1/WeΙΙ11 esιιa Υ ____________________ ~Γr __ n.:..:.\'ο.'....:rί:._.::ου __ Ε __ ' -=-lcr~ο_=μά=r{=υr=:ος 

11 
ΠέμΠΤl1/Τ11ΙΙΓsιιaΥ 

12 
napaaKculi/FΓiLla Υ 

Δ' Χαφcπομοί 

13 
Σάββαro/Sa tLIΓLla Υ 

14 
Κ υριοκ li/ SLIl1Lla Υ 

ΔΙ NnOTCtl;)\I 

εβδομάδα δέκατη πέμmη fifteenth week 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ / APRIL 

15 
Δ ευτέρα/Μοπlia Υ 

16 
Τρίτn/Τιιesι-ΙaΥ 

17 
ΤετάΡΤI1/Wedl1esdaΥ ___________________________ _ 

18 
Πέμπτn/Tlιιιrsι-ΙaΥ 

19 
Παρασκεuιi/Frίι-Ιa Υ 

Ο Ακάί)ιοως Ύ μ \'ος 

20 
Σάββαro/Sa tLlΓda Υ 

21 
Κ υριο KIi/ SLII1 lia Υ 

Ε' Νnο{cιω\', Mopίo~ τιις ΑΙΥuπτίας 

εβδομάδα δέκατη έκτη sixteenth week 





13. Ι''(υαλωjl{\'Ο ιιι\'άκ/Ο jll' ο!η'αl'πιιαίιο'! 

και ΧΟΡΕυI'ί, Ι 20( αι. 

13. (;Ifl znl (lί"l, ιοίllι α IIIΙΙXίΓiαll 

fllI(1 (/α/lα,., 12111 (. 

22 
ΔευΓέρα/ΜοΙΧ1;] Υ 

23 
Τ ρί ΓI1/Τ uesda Υ 

24 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ / APRIL 

Γcωrγίοu του Τ rοποιοφ('ψοu 

Τ εΓάΡ ΓI1/Weι1l1 esι1a Υ ____ _ _ _ _ ________________ ~Ε)__.:,ιι __ J( __ 'ά_=_βc::..:.Ί __ τ__.:nς:._· __ Θ __ a:υ~:.::ιa~Η __ )υ~r\='Ού 

25 
Πέμπ ΓI1/Tlι ursL1a Υ 

ΜcΊrκου '(ου ΕυaΥΥι:λιοτού 

26 
Παρασκεuιi/Fι-ida Υ 

27 
Σάββαro/Sa tLιrt1a Υ 

Η Α νάοτοο ις του Λο:cίrοu 

28 
Κ upιoKli/Sul1 L1a Υ 

εβδομάδα δέκατη έβδομη seventeenth week 





Ι-/α. J.:ωάλοιιια φΥα(Πljρίοιι ιια.ΙοιιιηΙας, 90ς αι. 

Ι-/β. Γυάλινο μιιροδοχι"ίο , Ι-/ος αl. 

I -Irι. 11/(/.\1(, .Ιί-οιιl rι 9111-αιιΙιιl)' /{Ιο.<.ι '/101 -/1.\110/1. 

1-1/1. 8ιιιrιll glrι.I.1 lIrι.II', !}/η!ιιιιι(' ωιιlrιί ΙΙN, 1-/111 Γ. 

29 
Δε υ τέρa/Μο 11 Lla Υ 

30 
Τ ρί ΤI1/Τ uesda Υ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ / APRIL 

Μ. Δεuτcrα 

Μ. TriTn, Των 10 Παr()ένω\' 

εβδομάδα δέκατη όγδοη eighteenth week 





15. Ι·'{ιια.Ιωμι'l 'ο f/ι\'άλΊΟ μι' αμα.lιαι,lIl '1'Ο 

IΗ{ΙλΊί ζπι )'άρι, Ι-Ιο( αι. 

15. (;lrιZNllIΨΓIΓlίιιι.; Γlί., lι lΙιί/lι ι'ιιιl}/'rι(ίιψ; 

('οιφlι', 1-1 /11 ('. 

Ι 

ΜΑϊΟΣ / ΜΑγ 

ΤετάΡΤI1/Weιfl1esιfaΥ ______________________ Μ_._Τ_c_"_ά :....r,_,,_, _Τ_,, .... , _,_,)_,c .... "ι .... J(_Ί"_"..:.'_'_ο_,. _Κ __ '":..:.·r __ " __ "_· __ n __ (':...r\~' n:::, 

2 
Πέμπrπ/TfΙΙJΓsιfa Υ 

Μ. ΠΙ:μπτn, Ο Μυοτικ('Η:; Λι:ίπ\'οι; 

3 
napaaKεuJi/Fritfa Υ 

Μ. Π,φα"κω", Τα ΑΥια Π,ί,)" ",υ Kuriou 

4 
Σάββατο/Sa tLJΓLfa Υ 

Μ. Σc'ιββα"" 11 cις ΑΙ;ου Κ,;(Ιο/)ος ",υ Kuriou 

5 
Κ υριο Kιi/SLII1 tfa Υ 

Το Άγιο\' Πcίοχa. Η Α\'άοτοοιι; του Kurίou. ΕφΙ1\'ηι; μCΥολομάrrurος 

εβδομάδα δέκατη όγδοη eighteenth week 



ΜΑΪΟΣ / ΜΑΥ 

6 
Δ ευτέρα/Μοnt1a Υ 

Τ ης ιοκοι \' 110ίμου, Σcrαφcίμ οοίου 

7 
Τρίτn/ΤιιeSΙ1a Υ 

8 
Τ ετάρτ I1/ W ednesda Υ _______________________ ιω_ά_"_'_°u_'_°u_Θ_c_·''_I.,_·)\:...'( ___ )υ~, _Α::.r __ ()~c' ___ ' ί __ "U=_:., __ οU=_:.Μ~c~Ί,_=_ω:::" :..:)U 

9 
Πέμl1τn/Τ11ιιrSΙ1a Υ 

10 
Παρασκcuιi/FrίΙ1aΥ 

11 
Σάββατο/5a tιιrda Υ 

KuriAAou ΚΟΙ Μc(lοδίοu, τω\' CK Θcοοολονίκnς ωοnοοτι\λw\' 

12 
Κ upιoKιi/5LllX1a Υ Του Θωμά 

εβδομάδα δέκατη ένατη nineteenth week 



ΜΑϊΟΣ / ΜΑγ 

13 
Δευτέρα/ΜΟl1da Υ 

Γλυκφίος μόrτurος 

14 
ΤρίΤI1/ΤιιeSι1aΥ 

Ι "ιοώrοu μάrτurος ον Χίω 

15 
Τ ετόΡΤI1/Wedl1esda Υ __________________ π_ο_χ_ω:...μί_ου_Η_,υ_Μ---.:ο\'_άι_.ο_υ,:..-Α_,_· ιι_.Ι..:...cί..:..οu.:....::.οr:..:.χ:.::ιc:.::n~. Λ~ο:r:.::ί(:.::.:Jl1 ς 

16 
ΠέμΠΤI1/Tlιιιrsι1a Υ 

17 
Παρασκευιi/FΓίιιa Υ 

Ανδrονίκοu και lου\'ίας, CΚ {ων Ο' Αποοι6λων 

18 
Σόββατο/Sa tuΓda Υ 

19 
Κ υριο KIi/ SLII1 da Υ 

εβδομάδα εlκοmή twentieth week 





/ 6. Αργυρό ιιινάκ/ο με βουκολικιί σκηv1ί, 60ς αι. ΜΑϊΟΣ / MAV 
/ 6 . .'5ίlυπ (Ιί.ι/ι ιιιίl/ι rι bLIcolic .\ΓΡ ΙΙΡ , 61/1 c. 

20 
Δε υrέρa/Μοnda Υ 

21 
Τρίrn/ΤuesdaΥ 

Κωνσταντίνου και Ελi:vnς ισαποστόλων 

22 
Τεrάρrn/WedπesdaΥ ___________________________ _ 

23 
Πέμπrn/Τhιιrsda Υ 

24 
napaaKeuri/ Friday 

25 
Σάββaro/Sa turdaΥ 

26 
Κ upιaKIi/Sunda Υ 

Τ ου nαraMτou 

εβδομάδα εικοστή πρώτη twenty-first week 





Ι ϊ Θραιίιιμα πι l 'αλωμl 'I 'IΙI ' απτl!)!' μι ' 

ΙΙ//ΠλΊil'lIJiJ μΟ!'ΙΙΙλΊιιί μι' .1(1) '111;111, 120( αl. 

Ι ϊ ΓiΊI,ψ//I'!11 οι rι Iζlrι zNII Ιrι .li' 11 ';111 11 

ιll'/ιίι'I;οll οι 11 //111'ι;(;1111 11';111 11 /1111' , 121/1 (. 

27 
ΔεUΓέρa/ΜΟΙΧia Υ 

28 
Τ ρί rn/ Tuestia Υ 

29 

ΜΑϊΟΣ / ΜΑν 

ί\1 [(Η)nι\·πlκι)(I( I '~. Θα)['ΙΗlίΟι.: μ (ί rrυrοι: . 

Τ εrόΡΓπ/Weιiπesιia Υ ________________________ E_n_C,_"_II_.,_'_"'_,.,_;"_'"_·, , ι_,_,_"_,_Κ_Ί_'''_Ί_,,_ιι_,·,_,_,·,_,υ_π_,·,_I."_,,,_ιι; 

30 
Πέμπ Γπ/Tl1 ΙΙΓsιia Υ 

31 
Πaρa(Jκεuιi/FΓiιia Υ 

εβδο μάδα ε ι κοστή δεύτερη twenty-second week 



ΙΟΥΝΙΟΣ / JUNE 

σnμΕ ωυΕις 

Ι 
Σάββατο/5a tιιrda Υ 

! οuοτίνοu [ου φ ιλοσι)φου κα ι μάρτ υrος 

2 
Κ upιoKli/5unda Υ 

Τnς Σαμαrcίηδος 

εβδομάδα εικοστή δεύτερη twenty-second week 



IΟΥΝIΟΣ / JUNE 

3 
ΔcurέΡα/Μοnda Υ 

4 
ΤΡίrn/ΤuesdaΥ 

5 
ΤεrάΡrn/Wednesda Υ _______________________ =-Δω::::ρ=-oί1:..::έ.:::oυ~c.:::Π.:::ω.:::K . ....:T_.:ύρ=oυ 

6 
Πέμπrn/Tl1ιιrsda Υ 

7 
Παρασκευή/FrίdaΥ 

Σcβοοτια,-ής οοίας 

8 
Σάββατο/5a tLIΓda Υ 

9 
Κ υΡιaκή/5unda Υ 

Του Τυφλού. Κυρίλ!.ι>υ ΟΡΧΙCΠ. Αι'cξα\'/)ρcίας 

εβδομάδα εικοστή τρίτη twenty-third week 





18 . .'\ά.\λΊI 'α Οlj!Tαιγιάμια και ()ηaarYIli( 

l'ιιμωμιίΙlύl', lio( αι. 

18. ΝωIl ΖI' ΊIΙI'.\ I/ΙΙΙΥΙI"iI/ ' 1/1111 1/ Ιιοl/πl 

o!lΊJί ιι .1, ωιι Γ. 

10 
Δ εuτέρα/ΜΟI1L1a Υ 

11 
Τ ρί fl1 / Tuest1a Υ 

12 

ΙΟΥΝΙΟΣ / JUNE 

ΤεΤάρΤI1/νveιhιesdaΥ ___________________________________________ Ο_\"_(�u_φ~r_ί(l_u_'_(J_ι _π_ι~rr~(Ι_u_τ_(ι~u~ι_\" _Λ~(1~ω~. ~(ιι~'ί~"ι\· 

13 
ΠέμΠΤI1/TlΙΙΙΓsι1aΥ Tn~ Α\'(ι}.ι'1ψι'ωι.: 

14 
napaaKeufι/FΓiday Ε},ωοaίnυ του Πrοψιiτι)u 

15 
Σάββατο/5a tLIΓL1a Υ 

16 
Κ upιoKli/5LIlx1a Υ 

εβδομάδα εικοστή τέταρτη twenty-fourth week 



IΟΥΝIΟΣ / JUNE 

17 
Δεurέρα/Μοnda Υ 

18 
ΤΡίrn/ΤιιesdaΥ 

19 
Τεrόρrn/WednesdaΥ _______________________ πa_{(_Jί(_)υ~μ~cγ~αλ~Ο,:..:.JCι.::..:rr..::.:.υρ~oς 

20 
Πέμπrn/Tl1ursda Υ 

Μο()οl)ίου ιcρoμάρτυρoς 

21 
Παρ α σκεuIi/FridaΥ 

22 
Σόββαro/Sa tιιrda Υ 

lIJυΧΟ"άββαro 

23 
KUPΙOKJi/Sunda Υ 

Της ΠcνΤllκοοπις 

εβδομάδα εικοστή πέμmη twenty-fifth week 



IΟΥΝIΟΣ / JUNE 

24 
Δ ευτέρα/ΜΟl1da Υ 

Του Αγίου Πνcύμαως, Το Γcνέθλιον του Πρoδριi μoυ 

25 
Τ ρί rπ/TLIesda Υ 

26 
Τεrάρrl1/Wedl1esdaΥ __________________________ =-Δα=β::.::ίδ~τ:ου=____:Ο(:Jίο:υ 

27 
Πέμπrl1/Τhιιrsda Υ 

28 
Παρασκευή/FridaΥ 

29 
Σάββαro/Sa tιιrda Υ 

Πέτρου και Παύλου των Aπoστιiλων 

30 
KυPΙOKn/SLIl1da Υ 

Τ ων Αγίων Πάντων, Σύναξις των 12 Aπoστιiλων 

εβδο μάδα εικοστή έκτη twenty-siχth week 





19. Ψ,I,μι'iωHί μι' "ροσωlιοlιοιψιlJ ιοι' μ'ίν{[ 

IΟΙΙ.ΙΙοιι αιιιί οlκια ΙΠΙJ Θπισ{[.ΙΟ I 'ΙΚ 'I. 50( αl. 

19. ιΙ / !J.Ι!ιίΓ 1Ι , ίll, !Ι /!f'I'.lο //ί/ϊΓ!ιlίο// ο/ΊII I' /Ι, ο//ι!, 

0/' / 11/')', (ίΌ/Ι' !Ι !ιο//.Ι!' ί// ΊΊII'.I.\{I!ο//ί!ιί , 51!, Γ. 

Ι 
Δε υ τέρa/Μο 11 tfa Υ 

2 
Τ ρί τn/Τ uesda Υ 

3 

IΟΥ ΛΙΟΣ / JUL Υ 

Τ εrάρ rn/Weιfnesιfa Υ ________________________________ )_·,_ιΚ_Ί_,·,_1 ι-.:,υ--=.μ(:::ίr-.:f.::'ur'...:l~" 

4 
Πέμπrn/Tlιιπsιfa Υ 

5 
napaaKcuri/ F,.ida Υ 

6 
Σάββaro/Sa tLIΓLfa Υ 

7 
εβδομάδα εικοστή έβδομη twenty-seventh week 



ΙΟΥ ΛΙΟΣ / JUL Υ 

8 
Δε υτέρα/ΜΟl1 da Υ 

Προκοπίου μcγα λομόριυρος 

9 
Τ ρί Τl1/Τ uesda Υ 

10 
ΤετάΡΤl1/Wedl1esdaΥ ___________________________ _ 

11 
ΠέμnΤl1/Τhursda Υ 

Ευφπμίας μcγαλομόρωρος, Όλγας ισαποστόλου 

12 
ΠαρασκευΓι/FrίdaΥ 

13 
Σάββατο/5a tιιrda Υ 

14 
Κ UPΙOKl1/5ul1da Υ 

Νικοδιi μου ιου Αγιορcίιου 

εβδομάδα ε ι κοστή όγδοη twenty-eighth week 



IΟΥ ΛΙΟΣ / JUL Υ 

15 
Δεuτέρα/Μοnιιa Υ Κl1 rύκοu και l ουλιπnι; μ ΙΗr(\ς αυτού, μcφrύrω\' 

16 
Τ ρί fl1 / Tuesda Υ 

17 
ΤCΤάρΤn/νvednesdaΥ ________________________________________________ Μ_α~rί_\n~ς~μ_c\~α~λο~μα~r~'υ~r(~)ς 

18 
ΠέμΠΤl1/Tlιιιrsda Υ Αιμι λιανού μάrrυrος 

19 
napaaKculi/ Friday 

20 
Σάββατο/5a tιιrda Υ nrOΙP Ilrou Η λιού (ου ΘΙXJβίτου 

21 
Κ upιoKli/5LIl1 tla Υ 

εβδομάδα εικοστή ένατη twenty-ninth week 





20. l ί·l,γ!)Ίλ'rj 1/!)·α.Ιπ·α: ιJμ/Ίιrί \ 'I. 

κιίΙΙ 7 ε( και αεί\ 'ι'(, (,ο(- 1 30( ((Ι . 

20. 1'(l lΊιιί l ,l.ζ 100/.' : λίι-!ιll', .ΙΙ)'ΙΙΙΙ" 

olιrl ιι lοIIΟIIΙ.\, 6/11- Ι 3111 Ι. 

22 
Δευrέρα/ΜΟl1 ιia Υ 

23 
ΤΡίrl1/Τιιesιiay 

24 

IΟΥ ΛΙΟΣ / JUL Υ 

Τεrόρrl1/Weιil1 esιia Υ _________ __________ ________ _ χ~r~ι_'JT_ί_\. ι_'ι;:....:...μc...:'Υ_α)_.'..:.ψ,:,ιί:....r'...:.u:....r'....:'ι; 

25 
Πέμπrl1/Τ11ΙΙΓsιiaΥ Ι Ι Κοίμnοιι, τn~ Αγίω.:; A\'\'Il~ 

26 
Παρασκευιi/FΓίιia Υ ΠιφαιJ ΚΙ:UΙ1ς {)οιομιίrτurος 

27 
Σόββαro/Sa tLIΓLia Υ Πο\'τι:λΙ: 11μΙ)\'ΙJς μΙ:Υο),ο μ ιίrrυrΙJς 

28 
Κυρ ΙOKli/SLII1 tia Υ 

εβδομάδα τριακοσιή thiIiieth week 





2/ Σιίνηl)'α αλιείαc: α }'κίιπρια και 

φίαΙl'α, 60c-70c αι. 

2 / /~ωι ί//g lαι/ι {ι': {IΟΟIΙ.\ α // ι/ 

α Ι/α/ροο// , 611/-711/ (. 

29 
Δε υ rέρα/ΜΟΙκ!a Υ 

30 
Τρίrn/ΤιιesdaΥ 

31 

ΙΟΥ ΛΙΟΣ / JUL Υ 

Τεrάρrn/Wednesιfa Υ ____________________________ '_ω_",_\φ_Α_r'_μα_ί1_ιι_ίας 

unμ 

εβδομάδα τριακοστή πρώτη thirty-first week 





22. Ι·μIlΙΨΙλ,Ι! αμ1{ομIΛ· )ΗΙ μΠ(JΨΨCΊ 

λμ(Jιτιοιί, -Ι ο(-()ο( U1. 

22. (;ο ιιιιιι('πίοl οιιφlωιω (οι· 

IΙΠΙΙ .ljJιιι-lίιιμ;ιι .ίιιι', -lllι-ω/ι Γ. 

Ι 
Πέμπτιι/TllΙlΓsι!a Υ 

2 
napQ(lKc uιi/FΓil!a Υ 

3 
Σάββατο/Sa tιιΓι!a Υ 

4 
Κ uριο KJi / SLlll l !a Υ 

ΑγΓΟΥΣΤΟΣ/ AUGUST 

Τω\' .-\ΥίιιΛ (πω Πιιι Ι;ω\' Ι'\' ιΞψί'ιlω 

εβδομάδα τριακοστή πρώτη thirty-first week 



Α γΓΟΥΣΤΟΣ/ AUGUST 

5 
Δεurέρα/ΜΟl1da Υ 

6 
Τρίrl1/ΤιιesdaΥ 

Η Μcτο μ(ψφωοις του ΣωTl\ρος 

7 
Τεrάρrl1/WeΙ111esda Υ ___________________________ Δ'....:'f_ιc_Ιί_Οu __ Ο'_J('....:'μ.-:.ά:..-ρ I.-:.υρ~oς 

8 
Πέμπrl1/Tlιιιrsda Υ 

Τ ριαντοφύλλου νωμάριυρος, Μύρωνος οπισκ . Κρ l\rnς 

9 
ΜοτίΗa αποοτ6λου 

napaaKcuJi/ Frit1ay 

10 
Σάββαro/Sa tιIΓι1a Υ 

Λουρονιίου μάρωρος 

11 
Κυριο Kιi/SLIl1 da Υ 

εβδομάδα τριακοστή δεύτερη thirty-second week 



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ AUGUST 

12 
Δεurέρa/Μοικ{a Υ 

13 
Τ ρί rl1/ Tuesda Υ 

14 
Τεrόρrl1/Wedl1esdaΥ __________________________ _ 

15 
Πέμπrl1/Tlιιιrsda Υ 

ι-ι Κοί μηοις { ης Θcοτ6κου 

16 
ΠaρaσκεurΊ/Frida Υ 

Γcraοίμου οοκnτού εν Κεφαλληνία 

17 
Σόββaro/Sa tLIrιia Υ 

18 
Κ υριο KIi/ SLll1 da Υ 

εβδο μάδα τριακοστή τρίτη thirty-third week 





23, " ΙΙ lαμφικά», οι μ/'(}οβυζαl'l/1'Ο( 

/jιl/()ρικπ( ((f/'f''fI''fc, I l ος (11, 

23, ΙΙ l ί(I(llι' 8,\'υιlι/ίιιι' ('οιιιιιιl'ι'(,ίal 

ιιιιφlιοπι ,\, (ΠΙ/ΝΙ ΊΙΙΙΙ,!.ζιιι 'ίlla· ιι //ι (', 

19 
ΔευrέΡα/Μοπιia Υ 

20 
Τ ρί r π/Τ LIestia Υ 

21 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ AUGUST 

Τεrόρrπ/WeΙlπeSΙlaΥ ____________ ________________ _ 

22 
Πέμπrπ/TlΙΙΙΓsιiaΥ 

23 
napaCTKcuIi/FΓitla Υ 

24 
Σόββαro/Sa tιIΓιia Υ 

Κοιιμο του Αιτωλού 

25 
Κ upιoKIi/SLIl1 tia Υ 

Rar(10}.ομιιιου ΚΙΙΙ Τί (ου οnοο[(Ίλω\, 

εβδομάδα τριακοστή τέταρτη thirty-fourth week 





24. Χάλκινος αμ1fορι'ας, 60ς-80ς οι. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ AUGUST 
24. ΒΤΟΙΙΖΡ αl/φllοπ/, 6/11-8/11 c. 

26 
Δε υτέρα/ΜΟl1da Υ 

27 
Τ ρί fl1 / Tuesda Υ 

Φα νουρίου μάρωρος 

28 
ΤετάΡΤl1/Wedl1esdaΥ ___________________________ _ 

29 
ΠέμΠΤl1/Tlιιιrsda Υ 

Αποτομπ Τιμίας Κcφαλι\ς Ιωάννου του Προδρ(\μου 

30 
ΠαρασκευrΊ/FrίdaΥ 

Αλcςάνδρου, Παύλου, Ιωάννου πατρ. Κων/π(\λcως 

31 
Σάββαro/Sa tιιrda Υ 

Κaτάθcσις Τ ιμίας Ζώνης της Θcοτ(\κου 

εβδομάδα τριακοστή πέμmη thirty-fifth week 





25. Aμ),tιμ(ί l/λΊϊ ί η: κημιι//ιί)ΊΙΙ. 

φιιι.\Πίll, ΙΙll'ιiκιιι. λΊιχ.\lιίμJ(f, ϊικ 111. 

25 .. ')ίlιιπ 11('.1.11'/.1: ωΙΙΙII('.ιlίι-!ι, /)(11('11, 

ι/i.IIl . ιιιιι/.ψοιιll.ι. ϊlll Γ. 

Ι 
Κυριο Kli/ SLJI1 ιΙπ Υ 

2 
Δεuτέpa/Mol1ιIπ Υ 

3 
Τρίrl1/ΤιιesιiaΥ 

4 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER 

Τεrόρrl1/WeιJl1 esιJaΥ ____________________________ _ 

5 
Πέμπrl1/Τ11ΙΙΓsιJa Υ 

Ζιιχιφίου I1rlJψιiτοu 

6 
ΠaΡaσκεuιi/FΓiιJa Υ 

7 
Σόββaro/SatιιnIπΥ 

8 
Κ υριο Kli/ SLJI1 da Υ 

εβδομάδα τριακοστή έκτη thirty-sixth week 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER 

9 
Δ εurέρα/Μοnda Υ 

Ιωακι::ί μ και Αννης των Θcοπατόrων 

10 
Τ ρί rn/ T uesda Υ 

11 
Τεrάρrn/Wednesda Υ _____________________ __ Eυ_α\_' ()_ίoς::....=...μά.:....pI..::.:υp~oς 

12 
Πέμπrn/Tl1ursda Υ 

13 
ΠαρασκεurΊ/FrίdaΥ 

14 
Σάββατο/5a tLJrda Υ 

Η Ύψωσις roυ Τιμίου Σrαυpoύ 

15 
KUPΙOKrΊ/5unday 

Μοιά ιπν Ύ ψωΙΗ ν, N lKIirα μο)'ολομάρruρος 

εβδομάδα τριακοστή έβδομη thirty-seventh week 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER 

16 
Δεurέρa/Μοπda Υ 

Σcβαυτια"ι\ς μάrτυrος 

17 
Τ ρί ΓΠ/Τ uesda Υ 

Σοφίας, Πίυτcως, Ελπίl)ος και Αγάπης μαrτύrων 

18 
Τεrόρrπ/WedπesdaΥ __________________________ _ 

19 
Πέμπrπ/Tl1ursda Υ 

20 
Πaρaσκεuιi/FrίdaΥ 

Ευυτααίου μcγαλομόρτυrος 

21 
Σόββaro/Sa tιιrda Υ 

22 
ΚUΡΙΟκιi/Suπda Υ 

εβδομάδα τριακοστή όγδοη thirty-eighth week 





2fιtι . .\(ί.I,Iι'ο( Μηιιι(πιί( (λ'([\'1Ii1,1) μι' ιII'IιJ!ιφll 

ΟΙ' j1ιψι lί lψΠΊl1μlί(· !()ψ(ίι" 511( ((Ι. 

26f1 . .\ιί.1 λΊΙ'1Ι ((1'1 ίf!([ρII ,111'11(11'111; (λΊ/l'1Ι1I,ΙΙΙΙ;) 

(JI' j1ιψιι lί ΙΙΙ'IΟ"f!ιiΊI'/f'I1(, 511( ((Ι. 

2fιtι. I! nIIIZl' .lll'l'lγlιιlι"ίlll !Ι (()ιιιιlι'I"ψί,~'111 

ίll 1111'/ίιπll ΙΙ/ΙΙ 1111.\1 o/Λlllι'llrι, 5111 (. 

2611. ΒΙΊΙΙΙ ΖΙ' .111'Ι,ι,l'tιιιl (,()ΙΙIIll'πιψί,~/11 ίll 1111' 

/ιιπιι 11/1111 /,ιιιjJn'.I.I, 5111 (. 

23 
Δευrέρα/ΜΟl1ιιa Υ 

24 
Tpirl1/ Tuesllay 

25 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER 

Θι.:l\.λl,~ μrΥ(Ιl.ιψοrτυrι)~ 

Τ / W J f ΕuφrΟΙJU\ϊΙι.:, l\ι1l0(, 
εΓόΡΓl1 eul1 eSt ,lΥ ____________________________ _ 

26 
Πέμl1rl1/Τ11ιιrsιfa Υ 

27 
napaaKεuli/Fritfa }' 

28 
Σόββαro/Sa tΙΙΓιfa Υ 

29 
Κ UPΙOKli/SLll1 lfa}' 

εβδομάδα τριακοστή ένατη thirty-nlnth week 





27 lΊυρα(πά7 ης και ιιιμ ινα 

7 0αυκάλlα, 11 ας- 1 30ς αι. 

27 1'611('1 α ll (Ι ,Ια)' roO/IiIIg jια l "" 

111/1- 131/, , . 

30 
ΔευrέΡa/ΜΟl1da Υ 

οnμειwοεις 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER 

εβδομάδα τεσσαρακοστή fortieth week 





28. 1 '1'(1.\1\ '(1 (Ι)'}'/ -(α, / 'lγιι/μflΊ(I Ίfηl,' I ' 

(πΙ! Θl'O"rι. \ιιl'(κl! , 3ιι(--Ιιι ( (1 1. 

28. (; /0.\.\ 7'(f ,\f).\ '/'0011(1 Ι" ,f.!,Τfι ϊΨ\ 

ίιι ΊΊΙΙ'.,νl!ιιιιί/ιί, 31Ί/ --! Ι/' ΙΌ 

Ι 
Τ ρί rn/ Tuestia Υ 

2 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / OCTOBER 

Τ CΓόΡΓπ/Weιiπesιia Υ ______________________ "_'υ_"_r_"'_' _"u __ "...:,r_"...:.μ...:.ιψ_'_u:..-r'_'<'...:.' _,,_,,_Ι,_,υ_n_' ί_' '_1<,:...' :...-μ_ιψ~'~u:...r':..:'~ 

3 
Πέμπ ΓΠ/Τιι LlΓsda Υ 

. \ 1\ 1\'υι Η ου .Arl'ιHΙOYl [ου 

4 
Παρασκcuιi/FΓiιΙι Υ 

5 
Σόββαro/Sa tιιnfa Υ 

6 
KUPΙOKJi/SLIlxfa Υ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή fortIeth week 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / OCTOBER 

7 
Δ ευτέρα/ΜΟl1da Υ 

Σφγίου κοι Βάκχου μεγαλομαρτύρων 

8 
Τ ρί rn/ Tuesda Υ 

Πελαγ ίας ι>οίας 

9 
ΤετόΡΤl1/Wedl1esda Υ ___________________________ I.:..-αK:..::·ώ-=-β(__.:)υ~α~π:.::.O(__.:H=όλ=oυ 

10 
ΠέμnΤl1/Tl1ιιrsdaΥ 

Ευλαμπίου κα ι Ευλαμπίας μαρτύρων 

11 
Παρα σκε Uli/Frίda Υ 

Φιλίππου οιακί)\IΟU, Θcοφά"ους του Γ ραπτού 

12 
Σόββατο/Sa tιιrda Υ 

13 
Κ upιoKιi/SLIl1L1a Υ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή πρώτη forty-first week 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / OCTOBER 

14 
Δ ευτέρα/ΜΟl1 L7a Υ 

Κοομιί οοίου. επιοκ. Μ cι"ωυμιί 

15 
Τ ρί fl1/ TueS L7a Υ 

Λου κ ιο\'ού ιcrομ (ίrτurο~ 

16 
ΤεrάΡΤl1/WeΙ711 eSΙ7aΥ ____________________________ _ 

17 
ΠέμΠΤl1/TlΙΙJΓSΙ7a Υ 

18 
Παρασκεuιi/FΓida Υ 

Λοuκcί του ΕυαΥΥι:λωτού 

19 
Σάββατο/5a tLIΓda Υ 

20 
Κυριο κιΊ/5ΙΙl1 L7a Υ 

Αrrcμίου μΙ:Υαλομιίrτυr()~, Γι.:rοοί μ οu Κι:φολλn\'ίας 

εβδο μάδα τεσσαρακοστή δεύτερη forty-second week 





29. Ι';μrί.\ιιlο-'Iπψα1'ο()lίι;η ιιου ιιιμIΙ'ίχι' αιίια ι;ω 'ιάδl ωιr; 

ΊΟν ιά'!ο )οιι αγίοιι .J ημψμίοu σ//ι ΘΠJιια.\oνίι;η, Ι 30( αl. 

29. ι:ιι(()lμίιιllI-ιγ,lίψιrισ 1//(11 ΓlJιιlrιίιlI'(l /)Ioorl {/ιι(! οί! 

./ίn/lι 1/11' {ζ1Π1Ψ 01.\1 υl'Ιιιιψίω ίιι ΊΊΙΙ'.\.\{llοιιίlιί, 13111 (" 

21 
Δεuτέρα/Μοηιιa Υ 

22 
Τ ρί τπ/Τιιesιιa Υ 

23 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / OCTOBER 

Χrιιιrοt)ούλου οοίου του Ι:\' Πcίτμω 

Τ ετόρτπ/Weιιηesιιa Υ ________________________________ Ι_(!_"Ι_;,β_Ι_,u_Α_I;c_-ι_,ψ_,,_ί1_όι_,υ 

24 
Πέμπτη/TlΙΙΙΓsιia Υ 

25 
Παρασκε uιι/FΓίιιaΥ 

26 
Σόββατο/Sa tιιnla Υ 

Δημnrrίου μΙ:Υαλομίφrυrος '(ου Μυrοβ>.ι;rου 

27 
Κ υριa κιι/Sιιπ Lla Υ 

NΙιJHΨOς μ(Ίrrυrο~ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή τρίτη forty-third week 





30 . .\μι 'ιι ιί //ιίμιιι/ και Χjιl'ιιιί Il. Ιι,ιιι ι'it<'7ιί ζιδl'η, 7ιι( α/. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / OCTOBER 
30. (;11/1/ /ιιιl-!ιll' ((1111 (( /.;ΙΙIII I"lι((;Iι-I)(,II, 711,1". 

28 
Δ εuτέρa/ΜΟI1lia Υ 

29 
Τ ρί τ I1/ Tuesda Υ 

30 
Τ ετάΡΤI1/WeCll1eSlia Υ _________________________ ι_π_'.ι...:,)β_ίι_)υ_Κ<_ιι_ι_π_'.ι...:,)β_ί( __ 'ι; __ ' __ ιc~ιr_rυ~r_ω'. 

31 
ΠέμΠΤI1/Τ11ΙΙΓsιia Υ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή τέταρτη forty-fourth week 





3 1 .\μιιιιιί λ'ΟΟjl lίμuια: lIφlι'itίια/O μι ' 

ιιμιφα).'ίψιιζl ·( και ΙΙΚOlι.ΙιφΙλΊα, ϊο( αι. 

31 (;ΟIΙI/,'lΙψ//'η: lIπlιlrιπ' 1/ ι ί/11 /ιίl'l'l'.ι 

ο!I'/ΙI('lπlιl μιl.ι/ιι(( ((llιl Νιπίιιπι, ϊ/Ιι (. 

Ι 
Παρασκcuιi/FΓiιia Υ 

2 
Σόββαro/Sa tιιnia Υ 

3 
Κ upιoKli/SlIl1 tia Υ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / NOVEMBER 

εβδομάδα τεσσαρακοστή τέταρτη forty-fourth week 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / NOVEMBER 

4 
Δευrέρα/Μοικ{a Υ 

5 
Τρίrl1/Τιιesc{aΥ 

6 
Τεrόρrl1/WeC{l1esιJaΥ __________________________ _ 

7 
Πέμπrl1/TlιιιrsιJa Υ 

8 
Παρασκευιi/FrίιJa Υ 

9 
Σόββαro/Sa tLlΓl{a Υ 

Νtκrcφίοu ΑΙΥί\'ης 

10 
Κ upιoKIi/SuιllJa Υ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή πέμmη forty-fifth week 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / NOVEMBER 

11 
Δευτέρα/Μοnι{a Υ 

Mn\'(i μΙ· Υο).{)~Ι(ίr){ur()~ 

12 
Τ ρί rl1/ Tuest{a Υ 

NciAou ουίου, Ιωίι\'\'οu EλΙ:llμo\'O~ ποτρ. Αλcξονt)rCίας 

13 
Τ εrάΡΤI1/Wedl1esι{a Υ ___________________ Ιω_ά_,· ,_· ,,_υ _X.:..-ru_(l_"I_JTι---.::')~_(().:...-u -=:ar-.::x-=-lcn~K-=-t,)\~' ~n::.:M::. cI::,:'" 

14 
ΠέμI1ΤI1/TlΙΙ/Γsι{a Υ 

15 
n apaaKeUli/FriL{ay 

16 
Σάββατο/5a tLIΓl{a Υ 

Μοτ("}αίου του ΕυαγΥcλωΤΟύ 

17 
Κ upιoKJi/5LIl1da Υ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή έκτη forty-sixth week 





32. Il ιί.\/ιψ( Π',\/Ι) 'ΙΙ'( ([{ιιί (1) '1/[ 

lφοllκιοι'ιίιι([{α, (ιο(-ϊο( (JI. 

32. (;/(1)' JιiI[!;l"ίιlI Ι/ω/l., lίΊΙΙIΙ 1101)' 

.lllι·ίιιl'.1 οl!ιίl,ςτίllιΓιΚI', ωlι-7/lι ΙΌ 

18 
Δεurέρa/Μοnlfa Υ 

19 
Τ ρί rn/ Tueslfa Υ 

20 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / NOVEMBER 

Τ ετάρrl1/Wedl1eSlfa Υ _______________________ n_r_,·,,_·I._"u_n_"_rr_. _Κ_ω,_' _n'_·11_.cI_"<; 

21 
Πέμnrn/TlιιιrSlfa Υ 

22 
Πaρaσκεuιi/Frίlfa Υ 

23 
Σάββaro/Sa tLιrlfa Υ 

24 
Κ upιoKli/SLIl1lfa Υ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή έβδομη forty-seventh week 





33. Εικόνα ιlις αΥίας Αικσιφίνιις (;) με 

Ι1'δυμασία βυζανιινιίς 'ΙΡΙΥκίιιισσας, 1 30ς αl. 

33. Ιωιι of.5"1 (;rιl llp,-ίιιp (?) lIINII'i ng 111(, 

(Ι ΙΊ'.Ι.Ι of rι ΒΥZlι ιιι ίιιρ !πί ιι (ρ.ι.ι·, 13111 (. 

25 
Δεuτέρα/Μοnda Υ 

26 
Τ ρί τ π/Τ uesda Υ 

27 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / NOVEMBER 

Αικατερί νης μεΥαλομάρτυρος, Μερκουρίου μάρτυρος 

Στυλιανού Παφλαγ()νοςl Νίκωνος του . Μι::τavοcίΗ:_ 

Τ ετάρτπ/W edl1 esda Υ _______________________ l α_K_ώ~β_oυ~μ_εγ~α_λ_"~μα~· ρ_T_υρ~ι__.:)ς~Kα_Ι_N_αίJ_α_ν~α __ ηλ ____ "..:.σ.:.:ίo~υ 

28 
ΠέμΠΤI1/Tl1ursda Υ 

29 
Παρασκεuιi/F Γί da Υ 

30 
Σάββατο/5a tLιrda Υ 

ΑνιiΡCoυ αποοτ"λ"υ του Πρωτοκλl\του 

εβδομάδα τεσσαρακοστή όγδοη forty-eighth week 





3-1. Ic'1f l'α.Ιωμι'I''! λΊΙΙ'"1Ι μι' lI(lfI(i

σιαπ'! λΊ'λ"I/1Ι1' χιιμιιι'. 1211( 111. 

3-1. (;lrιznIIΙlIlI'll"ίlll rι 11,'jιί,.lίllιι 

Iι(ΊI I'iIΓII' IlrιIΙΙΊ'. 12111 ,. 

Ι 
Κ upιoKJi/SLlll(!n Υ 

2 
Δευτέρa/ΜΟI1ΙΙΠ Υ 

3 
Τ ρί r l1/ T uestfn Υ 

4 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ / DECEMBER 

Τ ετόρ r I1/ W eιflleSlfi1 Υ ___________________ Β_(Jr_β_(i_r(_1ι;_f_1c~Υ(_'I_.0.:.._μ(~ir_ru~r_ο~ι;._Ι_ω_ιll_Ί_.Ο_u _r_ΟU _ _ \.:..(Jf:..." __ Η1.:.." __ l\~·ού 

5 
Πέμπrl1/Τ11ΙΙΓsιfn Υ 

Σ<ίββο του Ι IYΙCΙOμίTOυ 

6 
Πaρaσκεuιi/FΓίι!n Υ 

NΙKO!.(Jι)υ <φχιι:π. Μύrι,)'· 

7 
Σόββaro/Si1 tLJΓΙΙΠ Υ 

8 
Κ upιoKJi/SLJlllfn Υ 

εβδομάδα τεσσαρακοστή ένατη forty-ninth weeK 



-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ / DECEMBER 

9 
Δε υΓέρa/Μοπtia Υ 

Σύλλnψις Αγίας Άννnς 

10 
Τ ρί rn/ TLlesda Υ 

11 
Τεrάρrπ/WeιiΙ1 esda Υ _____________________ Δ_Ο'_' ''_lλ_Κ_Οι_Λ_ο_υΚ_'ό_'_ων_Σ,:..:..υλ:..:..ιr~ών 

12 
Πέμπrπ/TlΙΙΙΓsda Υ 

Σnυrίδwvος roυ Θουμοroυrγού 

13 
Πaρaσκευιi/FΓίdaΥ 

Ευστρατίου και Λουκίας μαρτύρων 

14 
Σάββaro/Sa tιιΓda Υ 

15 
KUPΙOKli/SLInda Υ 

ΕλCυdφίΟυ ιφομόρrυrος 

εβδομάδα πεvιηκοmή fiftieth week 



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ / DECEMBER 

16 
Δcurέρα/Μοικ!a Υ 

ΜοδCΙΗου arχιcπ. ! crοοολύμw" 

17 
Τ ρί rn/ Tuesda Υ 

ιοvυοίου Ζοκύ\,()ου, Δον ιι"ι λ προφι"ι(οu 

18 
Τcrόρrπ/Weι:lπeSΙ1a Υ __________________________ Σ"...:.' β_α(_"_ια_\'(_)ύ---.:~._:.'ά:...._pτ~υΡΌ..:-."ος 

19 
Πέμπrπ/Tlιιιrsda Υ 

20 
napaaKcUIi/ FriL1a Υ lγναιίου (ου Θcοφ6rοu 

21 
Σόββαro/Sa tιιrt1a Υ 

22 
Κ upιoKIi/SLIHda Υ 

Προ της Χρωroύ ΓΟ\'\'ι'ωοως, Α\'Οοιοοίος της Φαρμακολυφίας 

εβδομάδα πεντηκοστή πρώτη fifty-first week 



= 



35, Ilαιι\'1 λ"ά lιαl) 'I'IΊ'ίια , λ"ΟΙ'λΌΙΙ'( 

λ"αl α.\lη'άλ"1 μι ' (Ιιίδι'(, 50(-ϊο( αl, 

35, ΠlίIIIIΊ,/I :1 10)',1,110/1,1, 111111 

11 lίιιΙI' ΙΙΙΙI'.ll' 011 1/'ΙII,I'I'I , 51/1-71/1 (, 

23 
Δε υΓέρα/ΜΟl1t-{a Υ 

24 
Τρίrl1/Τιιesι-{aΥ 

25 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ / DECEMBER 

Τεrόρrl1/WeΙ{l1esι-{a Υ _______________________ ~_Ι _Γ_ίl_Ί'_'''_Η,_, _το_υ_Ι'_'0_0_ύ _Χ_rΙ_"Τ_Ού 

26 
Πέμπrl1/Τ11ΙΙΓsι-{a Υ 

Σύnl(ιι; Υ ncrΟΥίnι; Θrοτι\κου 

27 
Παρασκεuri/FΓίιΙa Υ 

28 
Σόββαro/Sa ωΓιΙa Υ 

29 
Κ upιoKli/SLIl1da Υ 

εβδομάδα πεVίηKoστή δεύτερη fifty-second week 

• 





36. Κλειδιά για ιηv α(πιάλπα του βυζα ''7l l'ού σΙΙ l7lΟύ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ / DECEMBER 
36. λ:,,),.ι 10 .lf(IIΓ(' I /If B)'Z/I IIl iIIe /101//(' . 

30 
Δ ευ Γέρα/Μο η tfa Υ 

31 
Τ ρί rn/ T Llestfa Υ 

Μc λι'Ι\ ' l1 ς οοία ι.; της Ρωμαίος 

εβδομάδα πεντηκοστή τρίτη fιfty-third week 



III'OE. \ EY~ II Ε Ι ΚΟ:'\Ω:\ 

Εικόνες εξωφύλλου : .<;/IιI1//lιllι' λIIIll,Ι'IΙ:1Ι !ιι'ι·/ιιι. Ι-: ΙΙΙΙΙ/Ι;Ι'ΙΙ'Ν/ΙΙ'/ΙΙΙΙΙΙ'/(/ΙΙ. 

λΙ οι'ιιπο IJ l'(UI'II\,OI, Ilο.Ιπιιιμοι'. Θωοιι.\ι)\ ί"ιι. 

!ΙΙ,(ΙΙΙ'Ι/Ι'Ο λΊΙΙ .Ι/,ιιπιιι\'ικιί .IIOI'IIniI . . \θl]lΊl . 

. \lOI'IIniI Ilιιι'.\οι' και . 1 .ΙI'<':ιιl'δI,ΙΙ( "·ΙΙIΤ'\'\ΟIlΟΙ''\ΙΙΙ' . . \θl]\(( . 

. \ιοι'ιιι/ο . I ΙΙΙ~IΙΙΙΙ'. Ilιφίοl. 

Ταπετσαρία: ΊΊιι' .\ιι·/ωιιο/ι/ιιιι .\ι ΙΙΙΙ·IΙΙΙΙ οι. l ιΙ. \ι'ιι \'<>11"'1. 
Σελίδα τίτ ,\ου : .\lι6τη \ιι\", /iικι] ,ω (-)ωοιι \01 ί"η. 1(),1 ΓqιΨΙ'IIl 8Ι'(1Ι17/1,,,'I' 

. Ι/,.\'ιιιιιι '11,,'1'. , \ιοι'ιιπο !ιΙ'(ΙΙI'1Ι1'ΟΙ ' Ilο.ΙI1Ιιιμοι'. (-)ωοιι \οlί"η. 
Εικ . Ι . . \116 ~lιφι;1I f'ιΙΙ. 12,1 Γqο/,πιι 8Ι'(ΙΙI7/1',,'I' . 1/,.\'ΙΙΙf17 '11"'1'. 

Εικ, 2, .\]]<> (-)ωΟιι\ιlιί"η . . \ι ΟΙ'ΙΙΠΟ !ιΙ'(ΙΙI,I/ι'ΟΙ' Ilο.Ιπιιιμοι'. 

Εικ. 3 . . \]]6 ΖΟΥφιιί ~]]πoι;lI. 2,1 Ι'qο/,πιι !ι Ι'(ΙΙI'I/Ι'''I' . 1/'.Ι·ΙΙΙfl7Ψ"\" 

Εικ. 4. λΙοι'ιιπο Βι '(ιιl'ιιι'οι' Ilο.ΙlllΙ1μοι'. (-)ι·οοιι.\ι" ί"l]. 

Εικ. 5α, 12]/ J:qol,IΊIl 8 ι'(ιιl·IIι',,'I'. II'ΧΙΙΙfl7Ψά'\'. 5β . IiI'(U\'II\'O λΙΙΙ ν)/ΙΠΙUI'!λιί ,\ΙΟΙ'

ιιπΊι, .\(J]]\{(. 

Εικ, 6, , ll οl'lί ()μll.Ιοι' IlaIfIu'I'. 

Εικ . 7 . .cl'.\.\ll)'li ΊΊιο.Ιο(iδ,l. (-)ι·οοΙι \01 ί,l] . . \'ι,/ιιιιμιιιικιί .\lol'IIl'lo . . \θ ]]IΊl. 

Εικ. 8. !ιΙ'(ιι1711'ιί λΊΙΙ .Ι/,ΙΙΠΙΙΙΙ'lλΊί . \ι ΟΙ'ΙΙΠΙΙ . . \θ]]IΊl. 

Εικ. 9 . . \]]6 ιι\((ο"ιιφ]] . \ιίι"ι .\οωμιίΗ,1Ι .\η ],,]] ς. 1'/ Ιqιφπιι 8ι'(1ι1'1Ι1',,," 

. 1 1,.\'rιιfl7Ψ"'\" 

Εικ. 10 . . \]]6 τη (-)]]βιι. 1'1 (qιψπιι liιo(ΙII711'α'l' .11'.\'ΙΙΙΙΙΙψ"·I' 

Εικ. 11. '\ιιιιι"ιιφι'ς Λμφ],,({\],, ]]ς ~\o\]]ς Κ\Ι(()]ΚΙ;)\ ~]ΙOι'δι;II· . .\Ρ\ΙΙΙΟ.\ΟΥΙ

,,6 ~IOΙ'OΙ'ίo Κορίl θου. 12]/ Ιqιψl'ιΙΙ !ι ι,(ιιl'ι/Ι'ι,'ι' . lfJXln07li1u.'\'. ,\loI'IIrio ΒI'(ιι\,1Ι1'ΟΙ' 

//ο.Ιιιιιιμοι'. 

Εικ. 12, λ]]() (-)ωοιι \οl·ί"η. ,\ιιιι'ιιι/ιι !ιι,(ιιl'ι/Ι'ιιι' Ilο.Ιπιιιμοι'. 

Εικ. 13 . . \116 'Ι Ι] 1'(1)0. -/]/ ΙqοΡΠΙΙ 8ι'(ιιl'I/Ι',,'I' . 1 1'.\'ιιιοιψ"'\" 

Εικ . 1 4α. ,IIΙΙl'llI'1Ο ΒΙ'(ΙΙΙ711'ΟΙ' //ΙΙ,ΙΠlr1μοι'. 1 4β . (,ι/ l~qιιrnΊΙΙ 8 1,(ΙΙI711'"'' .~f!.\'αιolψ"". 

Εικ . 15 . . \ι]() ΤΟ KιίΙίlΡO της ΚΙΙI"1<'φ(((; σιljl Κ ι' ]!JΙΟ. Ίjι,/μιι ,~I,XIIΙfl7ψ",\, "Ί'ιφιιι'. 

Εικ. 16. λΙοι'ιιπο //Ι'/'/ΙΙΙ/ΙΙΙ;Ι' . .\Υί<ι Il προι']ΙΟ\I]. 

Εικ. 17 .. \]]() τη (-)]]βιι. Ι η Ιqοl,ΠIΙ BI,(IlI'7I]U'\'. Ι/,.\'ιιιιιιψ"·,,. ~τo βιίθος τοι\ο

Ηιιιφίιι ιι]]() ]]ιφι'κκ'\ ] ]οιο Κοc"οι'ζι'\ιοοιις, \lolΊ] ~lηίΙίll]ς , \ιιι'ριις ,\Υίου 

'Οροι'ς, Ι Ηος ΙΙI. 

Εικ . 18 . . \]]() 1.0μριιί ~Ι]Π0Ι;II, 2,1 l~qιιl,lΊΙΙ 8ι'(IιI'III'1'" . Ι/,.\'αιοιψα'\'. 

Εικ, 19. ,\]]6 (-)εΟΟΙ Ι\Οl,ί"η, YI/ I:'qof!l'1lI BI,(ΙΙΙ'I/I'u.·I' . Ιιψιιοιψ,,'\', 

Εικ. 20. ,\lOI'IIn'O 81,(ΙΙΙ'IIΙ'ΟΙ ' Ilο.ΙΙΙlr1μοl'. 10,1 λΙΙΙ 121/I~qιψπί'( Βι'(Iι\,I/Ι'ί,Τ , Ιf!.\'ιιω, 

lψύ.'\', ~ΊO β(ιf)oς μΙΨΟΥI)(ιφίιι ιιι]() ΊΟ \ 1 1]1ο\ι») ΙΟ \101 ]]ς Εοφι) μι'l'οι' . \Υίο!' 

'ΟJιοι'ς, Ilος-120ς ΙΙI. .\ιψ'ίο Il ιιψιιφ\ικοι' 1 \'ίJlι'μιnoς Il ιιιφι"ι;1ι \lε\Ι'll;)I', 

Εικ. 21. 11'1 λΙΙΙ 12,1 Ι'qιψπί'( 8ι'(ιl\'llι'1,'\' . lf!\"ιιrιιψI'T .. :Ιοι'ιιπίι 81,(ΙΙΙ'IIΙ'ΟΙ' Ilο,Ιιιι

ιιμοι'. ~τo βιίθος \ΙΊ/1ι>μι'J1f'1ΙΙ ψηφιδωΊΟι' li({[ ]f'lioL'l η , βιιο]\],,]]ς τοι' (-)ι:οδι;,. 

J10Ι' Ιίlηl . \φ]ίlcί ,1. :1 10-~20, 

Εικ. 22 . . \]]() ({\ ιιιι"ιιφι'ς σιljl . \) \ίιι \0 \Ιιι) ι Ι]οίιις. ϊιι ΙΨΙΙΜΊΙΙ ΒΙ'(ιι1711',,\, .ΙΡ\"ΙΙ

ΙΙΙΨ"'\'. ~10 βιίθος μlΚΡΟΥραφίιι ((]]() ΊΟ \IIjIO\()YΙO \1 01 ]ί ς Ε()φι) μι'ιοι· .\) ίοι' 

'(}ι,οι'ς. Ilος-120ς ιιι .\ιψίο Ilιnlιιιφ\ι"Oι' l διιι'μιιιος Ι l ιιιφι"ι;" Ψ'lfΊΙ;'I, 

Εικ. 23 . . \ιΟI'ΙΙI'ιΟ 8ι'(αI711'ΙΙΙ' 110.Ι/7IΙ,IIΙΙΙ'. ~ΊO βιίθος ΙΙ']/1(>μιΊ,ωι ιιιl\) f'I,,6lιι (πο 

~Iocιπίo Il ιιι'.\ΟI' "ω . \.\ι·ξιίιδρας Κ((\ι,llοl lοι'\οι'. Ι ίος ω. 

Εικ . 24. [1''\'Ι'I)'Ι/. l άιιιι/, . \θl]\'((. 

Εικ, 25. ~1!'ιι\I]lη. θ!]oιιυlxJς Κριη]])οι,. IΜιιl·ιι\'(ί λ((/ .ιf!ΙΙΤΙΙΙΙI·lλιί ,\lOI'III'io . . -\θ ]]\'{( . 

Εικ. 26α . . \111) '11]1' Κω. -/η l':qιψl'iα ΒI'(ιι\,ιιl'u'\, .IΡΙΊΙΙΙΙΙηιι,'I'. 26β, .\116 ιοι'ς Φι 

.\ίl] ι ιοι'ς. 12,1 l~qιφΙΊΙΙ 8Ι'(IΙ\'1I\'1<:\' . Ιf!l'ΙΙΙΟΙ φα'\'. 

Εικ. 27 . . \11\ ) ιιιιιο"ιιφl'ς σι!] ~lIιίln!]. (-)f'(Ι()ιι\οlί,!] "'ι :ΨΙi lll)(ι. )ι/I:'qιφl'lιι 

Βι'(ιιl'7ΙI',,'" . lf!.\'ΙΙΙΙΙΙ Ψ"'\' .. \ιΟΙ'ΙΙI'ιΟ 8ι'(ι{\'IIι'ΟΙ' 110.Ι,7Ιιιμιιι'. 121/ I:qol,IϊlI ΒΙ'(ΙIΙ'II\,α'\' 

. Ιf!.\'αιοιφu.'\', ~τ o βιίθος ιίποψη 11011 μιιμφl'ίωl σιιι IIΙΙ\(/1IΙΙ ΊΟΙ' \Ι ι·σφιΊ. 

Εικ, 28 .. \1]6 ιι\((ο"αφι'ς σι!] (-)ωοιι\οlί,!]. Υ'Ι l:qof!l'IlI Βι'(ιι\,ιιι'",\, :lf!ΧΙΙΙ07I/

ι",\, . . \lIII'IIl'io ΒΙ'(ΙΙI711'ΙΙΙ' //ο.ΙΙ7Ιιιμο!', 

Εικ. 29. 8Ι'(IΙI'7Ιl'lί Lι'.\.\ιφί υιιιιl/ιιπ/οιι Oak\ ιπψ ()ι'ιίιιφ'lοl'.//ΙΙ.Ι. ~ΊO βιΊθος 

ΙΙ']nΙ>μι'ρειιι ε\Κ6l'lις αΥίοι' .1!]μηφίοι'. "οο\Ι>llο \1] . \ lβ((\ ίιις. Ι ~oς ((]. 

Εικ. 30. \lι"lι\I]\'ΙI. θηοιιφ6ς KΡIl1I])oι'./Jι.(ιιl'ιlI'ιί λΙΙΙ .\ίΙΙΙΠΙΙΙl,lλΙί . ll οl'ιιπΌ. 

.\θl]\'{( . 

Εικ . 31. ,llol'(/l'I{/ Illιι'.Ιοι' λΙΙΙ . I.ΙI'<ιιl'ι\ίΙΙI( "Ίιπ'\'\ιιιιοι'.Ιοι' . . \θ l]ιιι. 

Εικ. 32. Βι'(ιι\,7ΙI'Ο λαl 'Ιf!ΙΙΠΙΙΙ\'ΙλΟ .1101'01'10 . . \θ]]lιl. 

Εικ. 33. 81,(111'711'1' λΙΙΙ .ιΡΙΙΠΙΙΙ\'/λΟ .\ιΟΙ'ΙΙI'ΙΟ . . \θ,]ιιl. 

Εικ. 34 . . \,]6 1Ις ~I'ΡΡEς. 12'1 ΙψφΙΊα ΒΙ'(ΙΙI71\',,'I' If!l'((/ΙΙΙηι""'. ~1 0 βιΊθος μι"ρο

) J1ιιφίιι ((]Ιι> ΊΟ ~I!]IO \6ΥΙΟ \Ι οιι]ς Ι:οφι) μι'ιοι· .\) ίοι· 'Οι,οι·ς. 11 ος- 120ς ιιι .. 

.\ιψίο Il lI1ριιφ\\Κοι' lδρι' μιn oς II Ιl1φικι;'1 Ψ·lfΊΙ;'I. 

Εικ . 35 . . 11 0ι'ιιI'lΊι , \ιιιll'ιι,,/. λθ ,]ιιι. 

Εικ. 36. ~Ί'.\.\ιl)'l/. lμιιμη . . \θ,]\'{(. Ι]ιι ΙΙΙΙΟ\flισι ιιιι \ΚΙ] βι'ζιιll ιl]] ]ιφίοδος. 

~ΊO βιίθος θι'ριι Ι'ΚΚ \ηοίιις Ilιι\(() ίιις Ο \Loμllll;n /()()ιις . 12% ι] 1:10.1. 

Το 'ι/ 0ι'ιιείο 8ιl,α\,lι\,οιί 1/0.IΙ7Ιιιμοιί και ΊΟ Σωμαlείο ΨΙω\' ιι! οιισι'ίοΙ' 811,αl'7Ι\,οιί 1/0.1l7 ωμοιί ['υχαρι(Ποιί\, τα μουιιεία κ(// ΤΟΙ'( .IOIf/Ol;C 1(ο/,είς ΙΠΟΙ'( 

ιιιιιιίοι l( α\'ιίκοι'ι' lα α\'lικι'ίμl'1'α Ι'ι( lΊκοl'ο)ριί1(ψΙη<' 10/1 ,1μφο.IΟ)ΊΌ/Ι. καθώς και ιίιιο/lς πl)τ\'ικά "α/,αχώρ,Ιιιαl' lΊλΌI'ιι)ρα1(ΙλΊΙ ΙI.Ιικιί (//ιιί!ο αl'.l.Ι'ίο 10Ι'(. 
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Cονer illustrations: ,<;lιιιιιlίιlιι' ,II IlII'('n:n Νl'ι/ιιι. ι.:ΙΙIΙΙΙΙ;Ι'ΙΙ'I'Ι·IΙΙ' ΙΙΙΙΙI('ΙΙΙΙΙ. 

, ΙΙ ΙΜΙΙΙΙΙ ιι( ΙΙΥ:ΙΙΙΙΙιιιl' (:ΙΙΙΙΙ/Ι'{' , TlJ css,Ilol1 iki , 

8\,:ιιιιΙιιιι'ιιιιιl ΟΙ/ΊΙΙΙΙΙΙΙ ,\Ι ΙΙΙ('ΙΙΙΙΙ . . ltIICI1S. 

l'ιι"lιιl ιιιιιl. I /Ι'\ΙΙΙΙII'ΙΙ !\ιιιιι'l/ιιjιllιιlιιl , ΙΙ ΙΙΙ('ΙΙΙΙΙ . . ltIJcII,. 

!Jllli,l(' ,\! II.\('ltlll, }J;-II'is. 

End-papers: Πιι' ,IIPII'Ojιolίlαιι .lΙ l11ι'ΙΙIlΙ οι . 1/1. \CII I'oι-k . 

Title page: 1:I'Ο Ι11 c:JI<llkicliki ,ΙI1I I TlI C.IS;I lol1iki, Ι Οllι Ι:ΊΙΙΙΠ/ΊΙΙΙ' ιιΙ 1J.\':lιιιΙlιιι' 

, l lιlιιμιίΙιι'l. ,lΙ ιιιι'lιιlι ιιΙ ΙΙγ.1ΙΙΙΙΙΙΙΙ' (ΙΙΙΙΙΙΙΙ'. Ί 11,'""lol1iki . 

Fig. Ι. l:ωΙ11 \1 "I'011Ci<l. 1211ι I:ΊιlllΙ/πlι' οΙ IJY:JlIlIIIlI' , IlιlιιμιιΙιρ.l, 

Fig, 2, 1:l'Ο ιιι Τιιcss"lοιιίkί, , \I ΙΙI('ΙΙΙΙΙ οι 8\,:ιιιιlιιιι ' (;ΙΙΙΙΙ//'Ι', 

Fig, 3, 1:1,<1111 ZI)\CI'i,I, S\1CtIC', 2Iιll lCfι!ιιιιπlι' ΟΙ 8μιιιΙιιιι' ,llιlιιμιιlll'I, 

Fig, 4, ,II IlII'llIII ΟΙ 8μιιιΙιιιl' (;ΙΙΙΙΙ//'Ι', TII"Ss" lol1iki, 

~'ig, 5a, 1211ι 1',Ίιlιlιιlιll' οΙ ΝΥ:ΙΙΙΙΙιιιι' , l ιιΙίιμιιΙίι'l, 5b, 8μιιιlίιιι' ιιιιιl (,'/ΙΙ'ίιιίιιιι 

'\I ΙIII'ΙΙΙIl, ,llIICIIS 

Fig. 6, ΟIIIΟIΙ ,lIoιιαl!ι'l1', μαΙιπl. 

Fig, 7, Ί\οlll:ιιlί.1 (:οl/ριΙιοιι, Τιιcss" lοιιίkί , ,\'ιιιlι/ι/ιιαlιι ,lΙ l11ριιιιι, ,llIICII S, 

Fig. 8, Β\':ιιιιιίιιρ αιιll Οι/ΊΙΙΙΙΙΙΙ ,lΙ l11ι'ιιllι, ,ltIICII ', 

Fig, 9, I 'Ι'Ο I11 "11 CX(,II,ItiOIl ,ΙΙ , ι, ίοί , Ι,ιοιη"ιοί, ,Itliki, '" 1:'f!ιΙΟ/ΊIIΙ' ο( ΒΥ:ΙΙΙΙΙιιιι' 

, l ιιΙιιμιιllι'l, 

Fig, 10, 1'\0111 ΊΊιcl)c" 111 I:ΙIIΙΟ/ΊΙΙΙ' ΙΙΙ 8\,:ιιlιlιιιι , l ιιΙιιμιιΙIι'I, 

Fig, 11, ΕΧΩIι"ιίΟI1' I)~ tllc , ΙΙ11cι 'ίΩΙΙΙ )ι 11001 οΙ (:/;",ί(;(1 SIιιclies, (:OI,il1 tII 

, lιτlι"ωlοg ίι<ιl \Ιιι sc ιιιιι, 1211ι 1',Ίιlιιιιιιlι' οι ΝΥ:ΙΙIΙΙιιιι' :I ΙΙΙίιμιίΙίι'l, .\ι ιιιι'ιιιιι ΟΙ 

8μιιιΙιιιl'(ιιIΙΙιι'ρ, 

Fig, 12. I : Ι 'ΟΙ11 llJcss" lol1iki, , ΙΙ ΙΙΙΙ'ΙΙΙΙΙ ο( Β\':ιιιιιίιιl' (:ιιlιι//,I', 

Fig, 13, 1:1'< 1111 RI1(IClcs, Ι/Ιι I:'jιIΙIIIΙΙII' ο( Ι!Υ:ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ', l ιιΙίιμιιΙίι'l, 

Fig, 14a, , IΙI11Ι'ιΙΙIΙ ιι( ΙΙριιιΙιιιι ' (;ΙΙΙΙΙΙΙΙ', 14b, ω/ι I:ΊIIIl//'ιιll' οΙΊJμιιιlιιιι' ,llιΙιιμιιΙίι'l, 

Fig, 15, 1:I'Ο Ι 11 tllc {:"stlc 01' h;JI1C);JI,;! ο ι ι c:- ρη"" Ilιlιιμιίlll,1 υι'Ιιιπlιlιl'Ιιl, ιν}/'ιιι, 

Fig, 16, Ι/Ι'ιϊιιίlll,!!/, ,1Ι 111/'/llιι, St I'CΙC Ι,\I)( ιιχ 

Fig, 17. 1:1,<1111 TlJcl)cs, 111 I:Ίιlιιιιπlι' οι Π\,:ιιιιιίlll, , lιιΙίιμιίlιΡI, 111 tlJc b,ιckgl'Oιιηcl 

ί,,, II" II,I)"iIHing ΓΓΟΙ11 lllC (' lliIJlel 01' tllc hοιιkοιιιcl ί ss,ι. (;I,C"t Ι'��Ι';Ι 

\I Ο I1 ,Ι,ΙCΙΊ Ο ΙΙ \Ιοιιηι , lιllΟ' , Ι Ηι 11 ι, 

Fig, 18, I :Ι'ΟI1Ι 7.0~CI'ί,ι. SJJct,c" 21111 1:ΊIIΙΙΙΙΊΙΙΙ' Ο(Ι!Υ:ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ' ,1 11IίιμιίlίΡI, 

'Fig, 19, 1 :l'Οιη TIlcss" lol1iki, 9111 I':jιlιιιιιιll' ιι( I!Υ:ΙΙΙΙΙιlιl' , ι ιιΙίιμιίΙίι'I , 

Fig, 20 , \IΙΙ SCΙΙΙ11 01' 1\,'I"ntiI1C (;ιιlιιιι ' (', IIΗlι ιιιιιll ;llι lCfι!ιιιιlιlι'l ιιΙ "μιιιΙιιιι ' 

, l lιlίιμιίΙιι'l, 111 tlJc 1)'J(kgI'OIIncl ί; " Ι11ίl1ί"ιιιι'C ΙΊ'Οιιι tlJc \l cJlologilII11 01' tll(' 

ESΡIIigI1IcIIO" \lol1"slcI'I' οιι \ΙΟΙΙΙll , lιllΟ'. I I ΙII,I~ιlι ι" ,IITll il C οΙΊ l ι(' 

I'"ll'j"j'cll"te l :οιι η ιl<ιιίοl1 οΙ' Ι'"ιl'ίιιί( Sιιιcl ίc" 

Fig, 21, 1ιιΙι 111111 Ι ;llι I:jllll//,lιΙι'l ιιΙ I!Υ:ιιιιΙίιιι' , 1,ιΙιιμιιΙιl 'l, .\IIIII'IIIII ιιΙ Ι!Υ:ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ' 

(;ΙΙΙΙΙΙΙΙ', l η ιlι(' 1)'KkgJ'OlIIlCi ί, ,ι clcliJil οΙ ιlι(' ιιιοl,ιίι Ilοοι οΙ tll(' 1,,,,ίlί(;( ΟΙ 

TllcocIOI'OI "Ι ,ICJlIilci;I, :\ Ι ()·:\20, 

Fig, 22, 1:1,<11 11 ι'χι<ιι,ιιίο ιι , ,ιι ,Ι ι \( Ilj,JloI, \/'Iglll"j", ϊιlι l-.'jlIIIJIIIlI' ΙΙΙ ΙΙΥ:.ιιιιΙίιιι ' 

, llιlιιμιιΙιι'I, lη tllC 1)"ckgI'OlJn cl ί, ,ι l11il li,ltιJn' Ιωιιι ΙΙΙ(' \lcιι οlοgίΙΙΙ11 οΙΊ lι c 

Εψlιίgl11cη οιι \l ol1;ιsιCl'I 011 \Ι οιι lιι , IΙIIΟΙ, Ι lιlι·12ιlι Ι" ,1]'( IJiIC οlΊ lκ' 

1 ',ΙΙl,ί"ιτll;ιιc I:OI IIlCI ,Jl i011 οΙ' Ι'"ιl'ί,ιίι' Stllllil", 

Fig, 23, , lΙ ιιl{'lιlιι ιι( Β\,:ιιιιlιιιι' (:ΙΙΙΙΙΙΙΊ', 111 ιlι(' 1),« kgιυιιηcl ί, ,ι clcliJil ΙΊ'ΟΙ11 "11 

ίω ι ι ί,ι ιlκ' 1""10' ,ιιιιl , ll c"ιιιιlι,ι h ,ιιl ('ΙΙι'!'οιιl", \I IIIClII1J, Ι ίιlι c, 
Fig, 24, 111(1/1 (:οl/l'ιΙίοιι, ,ltllCI1 S, 

Fig. 25, \ll,Iili,lj, KI,Itigos 110")'(1, I!Υ:ΙΙιι!ΙΙΙΙ' 0101 (,,/ΙΙ/l/ΙΙ(l/ , \{ /(ΙI'Ι//ΙΙ, ,ltIICI1\, 

~'ig, 26a, 1:1'()/11 1'0', -/11, I:'jιlllιιιιlι' ΙΙΙ Ν\,:.ιιlιlιιιι' , Ι ιιΙιψl /111'1 , 26b, 1:j'()lll 1'Ιlίlίρρί, 

12111 "jιl,ιιιιιlι'ιιΙ Ν\':.ιIIlI//Iι', l ιιιιψιιlο'l, 

Fig, 27, 1'1'0111 CX(,,,,,tiOns ;ιι SJJ'JJ'I,J, TIICSS"IOlliki "IICI ," )(lcl"J, 511ι I:ΊIIIΙΙ/ΊΙΙΙ ' ιιΙ 

Β.\:ιl/{Ιιιlρ , IlιΙιιμιιl/{'I, , \{ IΙΙΡιΙΙΙI ιιι Β\':.ιιιιlιιιι' σllll//ι" 12111 I:ΊιlωIΊIIΙ ιιΙ l!μΙΙΙΙίlll' 

, l lιlιψlllll'l, 111 tllC 1),ιckgJΊIlJllcl ί ,,, Ι ί"ιι οΙ tllc kitlllCI1 ί,ι tllc 1',JI,t('c ,ιι \1 1111,'', 

Fig, 28, 1'1'()/11 CX(,II,JtiOIlS "ι TiJcsliIlolliki, lJIII I:Ίιlιιιιιιlι' ιι( 1!.\:.ιιιιlιι/{' 

, l ιιΙιψιιlιl'l, ,\{ ΙΙΙΙ'ΙΙΙΙΙ ιif IJ'\'JI//II/{I' (;11111111'. 

Fig, 29, υllιιιlιιιιlιι/{ Oakl 8\':.ιιιιlιιιι' (;ΙΙl/l'ιlιιιll, 11 '((Ι/lιl!,!!:I"'ι 1)(:, Ι 'Υ Ι . l η ιlιι' 1),ll'k· 

fζl'OΙΙIIII ί,,, (Ι,'ι"ίl ΙΊ'Οιll ;111 ίω ι ι ΟΙ St l λ,ΙΙ('Ιl,ίοl, \I Ο\('lιιψοlί", 11Ι);lιιί;/. Ι Ηι l l Ι ', 

Fig, 30, \ι l'ιίlίlιί, KI,ιιί fζo; 11o"n1, 8μllll//lι' 01111 (,'/ιι/l/,οιι ,\{ ΙΙΙΙ'Ι//ΙΙ, ,ltllCIJl, 
Fig, 3 1. l'lπ'lιιl (11111, 1 /1'\{IIιII,ιι ":οιιι'l/ιιΙιιιιιlιι\ '\ΙΙΙ\{ 'Ι//ΙΙ, ,lι l ι('1ι1, 

Fig, 32, Β\':.ιιιιΙιιιι' 0/{11 (,'/ιι'ίΙ!lοιι ,\{ IlII'IlIII, ,ltII,,1I1, 

Fig, 33, Β\':.ιιιιιίιll' οιιιl (,'/ιι/l/ιοll '\IIIIl',IIII, ,ltII('IJ" 

Fig. 34, 1:1'()/11 Scnc" 12111 1:'JιIlI))olι' ΙΙΙ 1!.\:ιιιιΙιιιι ' 111/111'//111'1' 111 tII(' 
1);JckgJΊIlIl1cl ί\ ,ι J11illj;JIιιJ'c ΙΊ'Οlιι tll,' \I CIlOlogiJJ IJJ οΙ tllc ΕψlιίgηΙCllΟJJ 

\l ol1"\tCI'~ 011 \Ι οιι ηι ,IΙ IIΟΙ, Ι lιll·12ιll Ι" '\1'(IJil,' οΙ'ιlι(' l'.Itl,i;JITII ;Jt,' 
l:οιι l\C/;ιιίοll οΙ' Ι',ιιl'ί,ιίι SIιιCliCl, 

Fig, 35, l!('ΙιοΗι , \I Iι\{'1//Iι, .\tIICl1', 

Fig, 36, :lι'Ιl'Ilιί.1 (;ιιll{'(lωιι, ,ltIJCIII, Ε,ι/, Ιι c:JJI'i,ti"JI'!\II,Jllti ,JC ΡCΓίoι!. 111 tlJc IJ,Jlk· 
gJΊΙΙΙIΙC I ίς ,Ι cloO!' ο!' lllC ΙllΙΙιτlι οΙ' tllc Ι',«ι ,ιι ί ,ι 011 l11ρίοιί"", Ι ~9Ii ΟΙ' Ι :Ι(),'), 

π,ι' ,1/ ,1.11'1(1/, ο.jΊ3τ:.alΙlίlll' (:1111111'1' 1111111111' ,\'O(ie(\' ο./Ίlιl' Γ''ίl,lI�l', οjΊ/ι ι' '\/11,1 1'1/111 οΙ' 8 .\':11 Iιlίll Ι' σllllll,l' ί/'i.I!llο 1/IIιIIΗ 1/11' 11/11.\1'1/11/\ 111111 οl/ιπ ίll.\ιίιιιιίοll\ 

1/1111 011'11 Ι/ΙΙ' ίll,ll/,Ι ίll 1/,1' ίlllιιlπllίοll,l οΙ' 1/11' Ilίll 1")', 111111 11111/10.11' ((' /1 0. /1 111'1' {;Ι'ΙΙΙ'Ι'ΙΙΙ/Ι!.Υ 11/11111' 1I/IIIπίrιl 1/ί'rιίlrι!J!I' ./ίπ 1/11' ίll/ll/lΊιlίιιlll /ΙΊΙΙΙ/ Ι/ιρίl' rι π/ιίί '1'.1 , 



Το ημερολόγιο για το 2002 με θΙ;μα « Καθημερινή ζωlΙ σro Βυζάντιο» , που εκδόθηκε από το «Σωματείο 

φίλων Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» , εντάσσεται σro πλαίσιο των σκοπ(δν του σωματείου να ενισχύ

ει ηθικά και υλικά το Μουσείο και να βοηθά σrη λειτουργία του και σroν εμπλουτισμ6 των συλλογ(δν Ίου. 

TlliS dcsk dίalΎ foJ' 2002 οη t ll e theιηe ο['ΈνeΓΥcl aΥ Life ίη Byzantium" is PLI\)lislled by tlle "Society ofllle 

"-Γίeηds οΓ tlle Μιl seιιιη οΓ Byzantine CιιΙtuΓe" as ΡaΓt ofthe association 's e[[ΟΓts to SLIρp01"t tlle MuselIll1 

lηΟΓallΥ and m;:ιιeΓίaIlΥ, assist its ΟΡeΓatίοn, and 11 elp to aLIgment its coll ections. 

Το ημερολόγιο 2002 - Καθημερινή ζωή στο Βυζά\ΓΠΟ 

τυπώθη κε σε 1.000 α\rrίτυπα το Δεκέμβριο του 200 Ι 

Επιμέλεια έκδοσης: Ευτυχία Κουρκουτίδου ικολαΙδου, Δήμητρα Παπανικόλα Μπακιρτζή 

Υπεύθυνος για την έκδοση εκ μέρους των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 

ο Γεν Γραμματέας Γιώργος l. Γεωργιάδης 

Αγγλική μετάφραση DΓ DaVld ΗaΓdΥ 

ΚαλλιτεχνΙΚΙ1 επιμέλεια: Ραχήλ Μ ισδραχή-Καπόν 

1,000 coples οΓ tlle desk diaΓΥ ΓΟΓ 2002 'ΈνeΙΎdaΥ Llfe ιη ByzantlLlln" 
\veΓe pnnted ιη DecelnbeΓ 200 1 

EdIted by' ELlt)'cllla ΚΟLlΓkΟLItιdΟLΙ ΝikοlaιdΟLl,DenletΓa Papanikola ΒakΙΓtΖΙ 

PLlblicatιon lnanageΓ ΓeΡΓesentιng the Fnends of the MLlseLlln οΓ Byzantιne CLl ltιιΓe: 

GeΟΓge l. GeΟΓgιades (GeneΓa l SeCΓetaΓΧ) 

English tΓanslatιοn. DΓ DaYld ΗaΓdΥ 
AΓt ed i toΓ' Rachel ΜisdΓaclιι-Κaροn 
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