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~o ,τι διαθέτει σε αφθονία κάθε αρχαιολογικό μουσείο της χώρας μας -που 

φυσικός τροφοδότης του είναι η ελληνική γη- είναι τα κεραμικά που αποτε

λούν το πολυπληθέστερο εύρημα κάθε ανασκαφής. Τα κεραμικά ε ίναι συνή

θως τα πρώτα που φέρνει στο φως η αρχαιολογικι} σκαπάνη, είτε ως οικοδομικό υλικό 

που όρθωνε κτίρια ή διαμόρφωνε τις υποδομές μιας πόλης, είτε ως χρηστικό ε ίδος που 

θεράπευε ανάγκες της καθημερινότητας, είτε ως τελετουργικό σκεύος που εξυπηρετούσε 

τις σχέσεις του ανθρώπου με το θείο ή τους νεκρούς του. 

Τα κεραμικά , έργα από λάσπη, που παίρνουν μορφή με τη βοήθεια της φωτιάς, είναι 

επίμονα παρόντα -σπάνια ακέραια, συνήθως σε κομμάτια, σε « όστρακα» όπως λένε οι 

αρχαιολόγοι στη γλώσσα τους- σε κάθε ανασκαφή , αδιακρίτως της ιστορικής ή της προ'ί

στορικής εποχής της οποίας τα υλικά κατάλοιπα ανασκάπτονται. Είναι τα σταθερά δl1λω

τικά της ανθρώπινης παρουσίας στον χώρο, ίσως γιατί είναι φτιαγμένα από την ίδια 

αρχέγονη ύλη με αυτή του βιβλικού ανθρώπου. 

Το εφετινό ημερολόγιο είναι αφιερωμένο σ' αυτό το πολύτιμο , από πλευράς δυνατο

τήτων άντλησης πληροφοριών, αρχαιολογικό υλικό, που διαθέτει άφθονο το Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού. Πρόκειται για μια πλούσια συγκομιδή, κυρίως από τις ανασκα

φές στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή ψεγαλόπολψ της Θεσσαλονίκης , την οποία 

ταξινόμησε και αξιοποίησε με βαθιά γνώση η Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή, η 

οποία υπογράφει και το διαφωτιστικό κείμενο που ακολουθεί. 

Δρ Αναστασία Τούρτα 

Διευθύvrρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 

5 





Ε 
veΓΥ aΓchaeοlοgίcal museum ίη this couηtΓΥ of ΟUΓS all of wl1ich aΓe ηatuΓaΙΙ Υ 

supplied by th e soil of GΓeece has o ne thing aplenty a nd th at is ceΓamίcs, which 

aΓe the Inost abundant find ίη any excavatio n . CeΓamίcs aΓe u su ally the fiΓs t find s 

to be bΓOught to light by the aΓchaοlοgί st' s pick, whethe l" ίη the fΟΓm ofbuilding mate Γίal 

used ίη cοηstΓuctίοη ΟΓ ίη a city's ίηfΓastΓuctuΓe ΟΓ as a utίΙίtaΓί aη commodity that seΓved 

eveΙΎdaΥ need s ΟΓ as a ceΓemοηίal utensil that played a ΡaΓt ίη p eople's ΓeΙ atί ο ηshίΡ with 

the divine ΟΓ with theil" dead. 

CeΓamίcs , WΟΓks of clay that take shape with the help of fiΓe , aΓe ΡeΓs ί s te ηtΙΥ ΡΓeseηt 

- ΓaΓe Ι Υ intact, u sua lly ίη pieces ΟΓ 'sheΓd s' as aΓchaeοlοgί s ts teΓm th em ίη any 

excavatio n , ΓegaΓdΙess of the hί s toΓίcal ΟΓ ΡΓehί sto Γί c Ρe Γίοd to which ίι Γe Ιates. T hey aΓe 

the consistent ίηdίcatoΓS of human ΡΓeseηce οη the site, possibl y because th ey aΓe made 

of th e same ΡΓίιηΟΓdίal m atte l" as biblical man. 

ΟυΓ 2006 desk-dίaΓΥ is d edicated to this ΡΓecίοu s (ίη teΓms of the ίηfΟΓmatίοη to be 

gleaned fΓOm ίι) aΓchaeοlοgίcal mateΓίal , which the Museum of Byzantine CuΙtuΓe has ίη 

abundance. Ιι is a Γίch haΓvest, mainly fΓOm excavations ίη th e Byzantine megalopolis of 

Thessaloniki , which has been classified and expounded by ΟΓ DemetΓa Papanikola

ΒakίΓtΖί , who has WΓίtteη the enlig·htening intΓOduction whichfollows. 

ΟΓ Anas tasia TOLlΓta 

DίΓectΟΓ οΓ th e Μuseuιη οΓ Byza n tine Cul tΙΙ Γe 
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/0 πως κάθε χρόνο, από το 2000 και εξής , το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και 

οι « Φίλοι» του εκδώσαμε και εφέτος ημερολόγιο-λεύκωμα για τη νέα χρονιά, το 

2006, με θέμα αυτή τη φορά τα κεραμικά του Μουσείου. 

Η συνάδελφος κ. Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή , ειδικιι στην κεραμική, με βαθιά 

γνώση του αντικειμένου εκθέτει στο εισαγωγικό κείμενο που έγραψε για το ημερολόγιο 

όλες τις πτυχές της βυζαντινής κεραμικής: τψ τεχνολογία, τη χρήση των κεραμικών ως 

οικοδομικό υλικό, ως σκεύιι καθημερινά στη ζωή πλουσίων και φτωχών -αμφορείς, λαγή

νια, στάμνοι και σταμνιά, πιθάρια , χύτρες μαγειρέματος , τηγάνια, ε πιτραπέζια σκεύη, 

πινάκια, κούπες, λυχνάρια κ.α.- τη διακόσμησή τους -γραπτή , εγχάρακτη , ανάγλυφη- τα 

θέματα διακόσμησης, την εξέλιξη και τη χρονολόγησή της . Όλα με τρόπο απλό, αλλά 

ταυτόχρονα υπεύθυνο, έτσι ώστε το κείμενο να αποτελεί, όχι μόνο μια πρώτη γνωριμία 

με τη βυζαντινή κεραμική για τους αμύητους, αλλά ταυτόχρονα και ένα εύχρηστο βοή

θημα για τους σπουδαστές. 

Οι σελίδες του ημερολογίου κοσμούνται με μια πλούσια σειρά κεραμικών από τις συλ

λογές του Μουσείου, τα οποία με την ποικιλία τους εικονογραφούν πειστικά το κείμενο 

και δείχνουν, ιδιαίτερα τα εφυαλωμένα κεραμικά , ότι οι κεραμίστες , τεχνίτες λαϊκοί, 

εργάστηκαν με ελευθερία και έμπνευση και ακόμη πιστοποιούν, ότι τα κεραμικά κατά

λοιπα της βυζαντινής περιόδου δεν είναι μόνο πολύτιμα τεκμήρια του πολιτισμού για 

τους αρχαιολόγους, αλλά ότι αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία για την αισθητική της 

καθημερινής ζωής των βυζαντινών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο των « Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» με την 

ευκαιρία της έκδοσης του ημερολογίου του 2006 εύχεται στα μέλη του και τους συμπολί

τες το νέο έτος να τους χαρίζει υγεία και χαρές. 

ίκος Ν ικονάνος 

Ομ. Καθηγητής Bυζαvι:ινής Αρχαιολογίας και Ι σroρίας της Τέχνης 

Πρόεδρος του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου Bυζαvι:ινoύ Πολιτισμού 
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c ontinuing the tΓaditiοn begun in 2000, the MuseuIη of Byzantine CuΙtuΓe and its 

FΓieηds have bIΌught out this desk-dίaΓΥ fOΓ the ew YeaΓ 2006, οη the theIηe 

this tiIηe of tlle IηuseuIη 's ceΓaω ics. 

ΟυΓ colleague DΓ DeιnetΓa ΡaΡanikοla-ΒakίΓtΖis , an eΧΡeΓt in ceΓaω ics with a 

profound knowledge of the subject, has WΓitten an intIΌduction that coveΓS all aspects of 

Byzantine ceraIηics. technology, ceraInics e Inployed as building Iηaterial , as everyday 

utensils used by rich and ΡΟΟΓ alike (aIηphoras , lagenia, jugs and Ρίtclιe ΓS , stoΓage jaΓS , 

cooking pots, fΓΥίng pans, tabΙewaΓe , plates, bowls, laωps), theil' deCOΓatiοη (painted, 

incised, and "elief) , the deCOΓative Iηotifs , and the deve lopIηent and dating of ceΓaωίcs. 

She WΓίtes siIηply, but authΟΓίtatίveΙΥ, pIΌducing' a text that is not just an intIΌduction to 

Byzantine ceΓaωίcs [ΟΓ the uninitiated but also a handy ΓefeΓeηce aid [ΟΓ students. 

The pages of the desk-diaΓΥ aΓe gΓaced with a Γίch and vaΓίed aITay of ceraIηics fIΌIη 

the IηuseuIη 's collections that effectively ίllustΓate the text. The glazed ceΓaιnics especially 

show that the ΡοtteΓS , ΟΓdίηaΓΥ aΓtίsaηs, WΟΓked with fΓeedοω and ίηSΡίΓatίοη , and they 

also attest that the ceΓaω i c "eIηains of the Byzantine period not οηlΥ pIΌvide ΡΓeciοus 

tokens of cιιΙtuΓe for aΓchaeοlοgists but also offeΓ iITefutable evidence of tlle Byzantines' 

eveΙΎdaΥ aesthetic ΡΓefeΓeηces. 

The coIη mittee of the FΓieηds of the MuseuIη of Byzantine CuΙtuΓe would like to take 

this ΟΡΡΟΓωnίΙΥ to wish meωbeΓS and fellow citizens alike health and happiness in 2006. 

Nikos ikonanos 
ΡIΌfessοr Emeritιι s οΓ Byza ntine Arcllaeology and Η ίstoΓ)' οΓ Αn 

President οΓ tll e Association οΓ Friends of the Μ use uιη of Byza ntine Cultιιre 
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ΑΠΟ ΧΩΜΑ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 

Η τέχνη της κεραμικής σro Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

Ο 
πηλός είναι ένα από τα παλαιότερα υλικά που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος και 

ταυτόσιιμο της δημιουργίας , αν θυμηθεί κανείς την Παλαιά Διαθήκη και το 

θεϊκό πλάσιμο του ανθρώπου από τον πηλό. Ο πιιλός καμωμένος από χώμα και 

νερό εμπεριέχει την έννοια του εύπλασroυ αλλά και του εφιιμερου και ευδιάλυτου μιας 

και εύκολα με λίγο επιπλέον νερό, διαλύεται σrα εξ ων συνετέθιι 

Οι ιδιότητες αυτές , ωσrόσo , αλλάζουν ριζικά, όταν ο πιιλός υπoσrεί τη δοκιμασία της 

φωτιάς. Τότε, ο εύπλασroς και ευδιάλυτος πηλός μεταμορφώνεται. Τα πήλινα αντικείμε

να , αφού ψηθούν σrη φωτιά, μετατρέποντα ι σε κεραμικά. Αποκτούν σrαθερό σχιιμα, 

αμετάβλητη μορφή και εμφανίζουν αντοχές πολύ μεγαλύτερες από αυτές των υαλίνων και 

από αυτές των φαινομεν ικά άτρωτων μεταλλίνων αντικειμένων, τα οποία υποκύπτουν 

κατά κανόνα σrην ανακύκλωση Αντίθετα , τα κεραμικά ακόμα και σπασμένα εξακολου

θούν πεισματικά να δηλώνουν την παρουσία τους. 

Το τρισύνθετο των κεραμικών βρήκε την καλύτερη έκφρασή του σroν παραλληλισμό 

του με το τρισυπόσrατo , αδιαίρετο και ομοούσιο της Αγίας Τριάδος, όταν κατά την Α 

Οικουμενική σύνοδο σrη ίκαια το 325, ο άγιος Σπυρίδων, θαυματουργών, «σφύγξας 

την κεραμίδαν το μεν πυρ εφυγεν ανω , το δε νερον επεσεν κάτω και το χώμα εμεινεν 

εΙς τας χείρας του φανερώνων το μυστήριον της άγίας τριάδος» . 

Το κεραμικό αντικείμενο συντρόφεψε τη ζωή του ανθρώπου σ' όλες της τις εκφάνσεις 

και σε ποικίλες χρήσεις: ως οικοδομικό υλικό , ως καθημερινό σκεύος, ως μέσο φωτισμού , 

ως παιγνίδι κι ακόμα ως αντικείμενο για λατρευτική ή ταφική χρήση 

Οικοδομικά υλικά Ένα σχεδόν ανυπoλόγισrα μεγάλο μέρος των δομικών υλικών 

είναι καμωμένα έως τα σήμερα από πηλό και ανήκει σΓην κατηγορία των κεραμικών 

Στο Βυζάντιο τεχνίτες που αναφέρονται ως κεραμείς, κεραμΖδάδες, κεραμΖδοπλάσταΖ , πλΖνθουρ

γοί, οστρακάΡΖΟΖ, πηλοπλάσταΖ και πηλοεφψες ασχολούνταν με την παρασκευή κεραμιδιών, 

πλίνθων, επιδαπέδιων και επιτοίχιων πλακιδίων, πηλοσωλιινων, υδρορροών κ.ά .. Τα 

αντικείμενα αυτά προορίζονταν για δημόσια οικοδομήματα, Kάσrρα , οχυρωτικά έργα , 
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εκκλησίες, παλάηα αλλά και ταπε ινά ιδιωτικά σπίτια στις πόλεις κα ι στην ύπαιθρο. 

Τα εργασrήρια κεραμικής, και ε ιδικότερα αυτά που κατασκεύαζαν οικοδομικά ε ίδ η , 

βρίσκονταν κυρίως στ ις παρυφές των πόλεων, κατά κανόνα πάνω στους πολυσύχναστους 

δρόμους που οδηγούσαν σ' αυτές ή κοντά σε λιμάνια για την ευκολότερη διακίνηση και 

δ ιάθεση των προϊόντων τους οπωσδήποτε όμως κοντά σε νερό κα ι κοιτάσματα με κατάλ

λ ηλο για τη ν παρασκευlΙ των προϊόντων τους χώμα. 

Κεραμικά σκεύη Μεγάλο μέρος κεραμικών ανlΙκε ι στην κατηγορία των σκευών 

Στην καθημερ ινή ζωl} πλουσίων και φτωχών, λα·ίκών κα ι κληρικών , το κεραμικό σκεύος 

θεράπευε ανέκαθεν βασικές ανάγκες . 

Στο Βυζάντιο το κεραμικό σκεύος εξακολούθησε να κυριαρχεί κα ι στον τομέα των 

μεταφορών με το κατ'εξοχήν μεταφορικό αγγείο τον αμφορέα. Η εργονομική μορφή του 

σκεύους αυτού ανταποκρινόταν άριστα στις απαιτήσεις των πολλαπλών μετακινήσεων σε 

μακρινές αποσrάσεις . Διέθετε χοντρά ανθεκτικά το ιχώματα, δύο γερές λαβές για ασφα

λές πιάσιμο από τους αχθοφόρους και σώμα κατάλληλα διαμορφωμένο για το στοίβαγ

μα μέσα στα αμπάρια των πλοίων , καθώς αραδιάζονταν σε σειρές κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε ο ι αμφορείς της πάνω σειράς να φωλιάζουν ανάμεσα στα δ ιάκενα που δημιουργού

σαν ο ι λαβές και ο ι ώμο ι της προηγούμενης κάτω σειράς. Κρασί, λάδι , ξηροί καρποί, μέλ ι 

ακόμη και παστά ψάρια μεταφέρονταν μέσα σε αμφορείς ή σε σκεύη που ε ίχαν συγγενι

κή με τον αμφορέα μορφή. 

Στα βυζαντινά χρόνια ως συνώνυμο της λέξης αμφορέας επικράτησε η ονομασία 

ψαγαρικόν» ή ψεγαρικόν» , ονομασία που, ενώ αρχικά ως επίθετο δήλωνε τους αμφορείς 

από τα Μέγαρα, κατέληξε , ως ουσιαστικό π ια, να σημαίνε ι οποιοδήποτε αμφορέα. Τα 

ψαγαρικά» κυριάρχησαν ως σκεύος μεταφοράς έως τον 140 αιώνα όταν αντικαταστάθη

καν από τα ξύλινα βαρέλια , είδος που ειοιlγαγαν ο ι ιταλοί έμπορο ι , κυρίως ο ι Β ενετοί και 

ο ι Γενουάτες, ο ι οποίο ι κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο της εποχής. Λαγήνια , στά

μνοι και σταμνία που ήσαν αγγεία πολύ μικρότερα από τους αμφορείς, με μία ή δύο λαβές 

και μερικές φορές διακοσμημένα , χρησίμευαν για τη μεταφορά υγρών και κυρίως νερού, 

σε μικρές κσrά κανόνα αποστάσε ις. Ας τα φανταστούμε γεμάτα νερό σroυς ώμους των 

κοριτσιών στη διαδρομή από τη βρύση στο σπίη. 

Πιθάρια , μικρά και μεγάλα, πακτωμένα κατά κανόνα στο χωμάηνο δάπεδο των κελα

ρ ιών των βυζαντινών σπιτιών, μονασrηρ ιών και άλλων ιδρυμάτων, χρησίμευαν για την 



αποθήκευση λαδιού, κρασιου , οπως επίσl1ς δl1μητριακών, οσπρίων και άλλων Σκεύη 

μεταφοράς , όπως οι αμφορείς, εξυπηρετούσαν και ως δοχεία αποθl1κευσης , καθώς 

φυλάσσονταν στα κελάρια μαζί με το περιεχόμενό τους. 

Σε σκεύη που αναφέρονται στις πηγές ως κουρελοί 11 κουρούπια και ταυτίζονται με ανοι

χτόλαιμα κλειστά αγγεία με ατρακτοειδές σώμα και επίπεδη βάση φυλάσσονταν τυρί στη 

σαλαμούρα , ταριχευμένα είδη, όπως παστά ψάρια , παστά κρέατα και λαχανικά στην 

άλμη ή στο ξύδι, τα γνωστά τουρσιά. 

Στο μαγειρείο του βυζαντινού σπιτιού τα κεραμικά κυριαρχούσαν Το κατ' εξοχήν 

μαγειρικό σκεύος 11ταν γνωστό ως τσούκκα ή τσουκάλι ή με το πιο αρχαΙζον της όνομα ως 

χύτρα. Σε διάφορα μεγέθη διατήρησε το δοκιμασμένο σω χρόνο εργονομικό της σχήμα 

με το σφαιρικό σώμα και το ευρύ στόμιο έχοντας μια, δύο ή καθόλου λαβές. Διαφορο

ποιήσεις που παρατηρούνται στόχευαν στην εξυπηρέτηση επιμέρους αναγκών, όπως για 

παράδειγμα η διαμόρφωση του χείλους, για να δεχτεί καπάκι, και 11 κοφΤΙ1 ή αποστρογ

γυλεμένη βάση η πρώτη κατάλληλη για να τοποθετηθεί το τσουκάλι κατευθείαν στη 

θράκα του τζακιού και η δεύτερη για να πατήσει στον τριγωνικό πυροστάτη. 

Εκτός από την τσούκκα μεγάλος αριθμός τηγανιών ήσαν επίσl1ς πήλινα. Ρηχά ή βαθιά 

αποτελούσαν απαραίτητο μαγειρικό σκεύος για την παρασκευι1 φαγητών, όπως τα σφουγ

γάτα, που ήσαν είδος ομελέτας, αλλά και γλυκών, μιας και μεγάλος αριθμός βυζαντινών 

γλυκισμάτων παρασκευάζονταν με τηγάνισμα. 

Στο θέμα παράθεσης της τροφής το κεραμικό αντικείμενο έπαιζε πάντοτε πρωταγω

νιστικό ρόλο. Πινάκια, κούπες, κύπελλα και άλλα πιο εξειδικευμένα σκεύη, καμωμένα 

από πηλό, αποτελούσαν το συντριπτικό μέρος σω καθημερινά βυζαντινά τραπεζώματα. 

Τα επιτραπέζια σκεύη της πρωτοβυζαντινής περιόδου αποτελούν σε γενικές γραμμές 

συνέχεια και εξέλιξη των ρωμαϊκών' είναι στο μεγαλύτερό τους μέρος αβαθlΙ αγγεία 

μεσαίου μεγέθους , κατάλληλα για την παράθεση σrεγνού και όχι υδαρούς φαγητού. Μπο

ρούμε να τα φανταστούμε αραδιασμένα σε χαμηλά παρατραπέζια μπροστά σωυς μισοξα

πλωμένους συνδαιτυμόνες, μιας και επικρατούσε ακόμα η συνήθεια να απολαμβάνουν το 

φαγητό ακουμπισμένοι σε ανάκλιντρα και μαλακά στρωσίδια. 

Κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο η συνήθεια αυTlΙ φαίνεται να αλλάζει, και οι συν

δαιτυμόνες άρχισαν να τρώνε καθιστοί γύρω από ένα τραπέζι, ωστόσο , η μορφή των 

σκευών παραμένει η ίδια. Εξακολούθησαν δηλαδή να είναι στην πλειονότητά τους ρηχά 
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πινάκια και ημισφαιρικές κούπες μεγάλου κυρίως μεγέθους , και 11σαν αγγεία που μπο

ρούσαν να εξυΠI1Ρετήσουν ως κοινά σκεύη παράθεσης του φαγητού στη μέση του τραπε

ζιού. Οι απεικονίσεις δείπνων και γευμάτων υποσΕηρίζουν Έην άποψη αυΈή , καθώς ο 

αρ ιθμός των σκευών που απεικονίζοντα ι είνα ι δυσανάλογα μικρότερος από τον αριθμό 

των παρευρισκομένων, ο ι οποίο ι εμφανίζοντα ι να απλώνουν το χέρ ι για να πάρουν ΈΟ 

μερίδ ιό τους από Έα συνήθως δύο ή τρία μεγάλα πιάτα που υπάρχουν σω -φαπέζι. 

Μέσα στο 130 αιώνα γίνε-rαι εμφανές πως η μορφή και ΈΟ μέγεθος των επαραπέζιων 

αγγείων αλλάζουν Το μέγεθός τους μικρα ίνε ι , κα ι γίνονται βαθύτερα. Τις περισσότερες 

φορές πρόκεααι για βαθιές ημισφαιρικές κούπες μικρού κατά κανόνα μεγέθους. ΤΟ 

μικρό μέγεθος φανερώνει ατομική χριιση , ενώ η διαμόρφωση με τη βαθ ιά κοιλόΤηΈα 

δηλώνε ι υδαρή φαγητά δηλαδή ζωμούς και σούπες. Οι αλλαγές αυτές υποδεικνύουν δ ια

φοροποιήσεις στη διατροφή των βυζαντινών με σφοφή σε φτωχότερο και φθηνότερο 

διααολόγιο. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικράΈησαν μετά Έη λαηνικιι κατά

κτηση το 1204 και ο ι επιδράσεις γευστικών προτιμήσεων από τη Δύση θα μπορούσαν να 

δώσουν μια ικανοποιηηκή ερμηνεία για ης αλλαγές που παρατηρούντα ι στα επαραπέ

ζια σκεύη Kα-rά την υστεροβυζαΥnνή περ ίοδο. 

Αντίθετα με όη συμβαίνε ι με τα υπόλοιπα σκεύη , μεγάλο μέρος των επαραπέζιων 

αγγείων φέρε ι κάποιου είδους διακόσμηση, σωιχείο που προσφέρε ι Έη δυνατότητα προ

σέγγισης θεμάτων, όπως ε ίνα ι ο χαρακτήρας των ξένων επιρροών και ο ι αισθηηκές προ

τιμιισε ις κα ι επιλογές. 

Στα αγγεία των πρώτων χριστιανικών α ιώνων , στα διακοσμηηκά θέματα και μοτίβα 

των κεραμικών σκευών εμφανίζοντα ι χρ ιστιανικά σύμβολα , όπως ο ιχθύς, ο αμνός και 

κυρίως σταυροί. Εμφανίζονται, επιπλέον, θρησκευηκού περ ιεχομένου απε ικονίσε ις από 

την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, σύμβολα που εκφράζουν και εμπεριέχουν Έην ανάγκη 

Έων πρώτων χρ ιστιανών για αΠΟΈύπωση της θείας παρουσίας και επίκλησl1 της θείας προ

στασίας. 

Γύρω στον 70 αιώνα , στο χώρο των κεραμικών η εμφάν ιση Έης πρακηκής επένδυσης 

της κεραμικιις επιφάνειας με υάλωμα θα επιφέρε ι ριζική αλλαγή στον χαρα κτιιρα του 

καθημερινού επαραπέζιου σκεύους στο Βυζάντιο. Αν και πρωΈαρχικός στόχος Έης εφυά

λωσης (επ ι-υάλωσης) ήταν να καταστήσει το αγγείο αδιάβροχο, η πρακηκιι αυτή εξελί

χθηκε σε καθοριστικό παράγΟ\Γ[α στην αισθηηκή του εμφάνιση , κυρίως όταν σων 11 0 



αιώνα εξαπλώθηκε η συνήθεια να επενδύουν τα αγγεία με άσπρο επίχρισμα πριν τοπο

θετήσουν το υάλωμα. 

Η ανοιχτόχρωμη επιφάνεια, που εξασφάλιζε το στρώμα του επιχρίσματος κάτω από 

το επίχρισμα, έδωσε δυνατότητα ανάπτυξης της διακόσμιισιις στα κοκκινόσαρκα αγγεία. 

Κύριες μορφές διακόσμησης των βυζαντινών κεραμικών είναι η γραπτή , δηλαδή η ζωγρα

φιστή, η ανάγλυφη και η εγχάρακτη . 

Η πολύχρωμη είναι είδος γραπτής διακόσμησης που εμφανίζεται σε επιτραπέζια σκεύ ιι 

αλλά και σε πλακίδια επένδυσης τοίχων καμωμένα με άσπρο 11 ασπριδερό πηλό και των 

οποίων τόπος κατασκευής πιστεύουμε πως είναι η Kωνσrαντινoύπoλη Χρησιμοποιεί 

υαλώδη χρώματα, όπως πράσινο, κυανό, κίτρινο, κόκκινο αλλά και μαύρο, κυρίως για τα 

περιγράμματα. 

Η κωνσταντινουπολίτικη κεραμική με άσπρο πηλό ανέδειξε επίσης ένα άλλο είδος 

διακόσμησης, την ανάγλυφη Καμωμένα με σφραγίδα 11 μήτρα , ανθρώπινες μορφές, ζώα, 

πουλιά και γεωμετρικά μοτίβα εμφανίζονται ανάγλυφα κάτω από την εφυάλωση, κίτρινη 

ή πράσινη. 

Η εγχάρακτη, πάνω σε στρώμα επενδυτικού επιχρίσματος, διακόσμηση είναι χωρίς 

αμφιβολία το πιο αvrιπροσωπευτικό και κυρίαρχο είδος διακόσμησης των βυζαντινών 

επιτραπέζιων κεραμικών Το είδος αυτό της διακόσμιισης είναι γνωστό διεθνώς ως 

sgTαffito ή sgTαffiαto από το ιταλικό ρήμα sgrαffiαre που σιιμαίνει « χαράσσω» . Η διαδικα

σία εκτέλεσης ακολουθούσε την εξΙ1ς πορεία: αφού το φρεσκοκαμωμένο αγγείο στέγνω

νε , τόσο όσο να σταθεροποιηθεί το σχήμα του, δεχόταν επενδυτικό στρώμα επιχρίσματος 

κατά κανόνα άσπρο ή ασπριδερό. Το επίχρισμα, που στη γλώσσα των μαστόρων της 

κεραμικής είναι γνωστό ως μπαντανάς ή αστάρι, είναι καθαρός αραιωμένος πηλός σε 

μορφή νερουλής κρέμας . Στο στρώμα του επιχρίσματος ο τεχνίτης χάρασσε το διακο

σμητικό θέμα που επέλεγε. Η χάραξη αποκάλυπτε τον κόκκινο πηλό κάτω από το επί

χρισμα έτσι που οι κόκκινες εγχάρακτες γραμμές σχημάτιζαν τα διάφορα στοιχεία και 

μοτίβα της διακόσμησης. Μετά την ολοκλήρωση της χάραξης το αγγείο έμπαινε στο 

καμίνι για ψήσιμο. Μετά το ψήσιμο το κεραμικό πια αγγείο δεχόταν επικάλυψη με 

υάλωμα και έμπαινε στο καμίνι για το δεύτερο ψήσιμο, που έκανε την εφυάλωση αδιά

βροχη, διάφανη και λαμπερή. 

Με πειραματισμούς στο εύρος της χάραξης και αναζητήσεις στις δυνατότητες που 
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προσφέρει η αντίθεση ανάμεσα στο σκουρόχρωμο του Πl1λού και το ανοικτόχρωμο του 

επ ιχρίσματος, η εγχάρακτη διακόσμηση των βυζαντινών εφυαλωμένων αγγείων θα ανα

ζητήσε ι δ ιάφορους τρόπους έκφρασης και ανανέωσης σε μια μακροχρόνια πορεία από 

τον 11 ο αιώνα έως τα νεώτερα χρόνια . 

Η λεπτιΊ χάραξη θα οδl1γήσε ι σε λεπτογχάρακτα δαντελωτά θέματα με σπείρες κα ι έλ ι

κες κατά τον 110 - 120 α ιώνα. Η αδρή χάραξη θα κυριαρχήσει προς το τέλος του 120υ 

αιώνα με αδρεγχάρα'κτες μορφές πολεμιστών , κυνηγών αλλά και αδρά χαραγμένα γεωμε

τρικά μοτίβα . Η αφαίρεση του επ ιχρίσματος γύρω από τις παραστάσεις θα δώσε ι , δίκην 

αναγλύφου , επιπεδόγλυφα θέματα με ανθρώπ ινες μορφές και ζώα , όπως λιοντάρια , ελάφια , 

αλλά κυρίως λαγουδάκια , στο τέλος του 1 20υ και στις αρχές του 1 30υ α ιώνα. 

Μέσα στον 130 αιώνα πινελιές πράσινου κα ι καφεκίτρινου χρώματος έρχονται να ποι

κίλλουν τον εγχάρακτο διάκοσμο και να δώσουν έγχρωμα εγχάρακτα σκεύη . Ξεχωριστά ή μαζί 

στο ίδιο αγγείο φαιδρύνουν χρωματικά τα καθημερινά κεραμικά σκεύη του βυζαντινού και 

μεταβυζαντινού κόσμου, καθώς η πρακτική αυτή συνεχίζεται έως τα νεώτερα χρόνια . 

Σκεύη φωτισμού Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο εξακολούθησε να γνωρίζει 

μεγάλl1 διάδοση το κλειστό κεραμικό λυχνάρι που αποτελείτα ι από δύο τμήματα καμω

μένα σε μήτρα. Μια μήτρα χρησίμευε για την κατασκευή του κάτω κοίλου τμήματος του 

λυχναριού, διαμορφωμένου κατάλληλα για να δεχτεί την καύσιμη ύλη , συν lΊ θως ελα ιόλα

δο, ενώ μια δεύτερη χρησίμευε για την κατασκευή του εκτός εξαιρέσεων διακοσμημένου 

άνω επίπεδου τμήματος . Σχημάτιζε τον μύξα, δηλαδή τη θέσl1 για το φιτίλι , και έφερε μια 

ή περισσότερες οπές για τον αερισμό και την πλήρωση με καύσιμη ύλη Μια λαβή, κατά 

κανόνα απέναντι στον μύξο , συμπλήρωνε τη μορφή του πιο διαδεδομένου στον αρχαίο 

και βυζαντινό κόσμο φωτιστικού μέσου. 

Στο πλούσιο θεματολόγιο της διακόσμησης των πήλινων λυχναρ ιών η επικράτηση της 

χριστιανικής θρησκείας πρόσθεσε νέα θέματα , χρ ιστιανικά σύμβολα , κυρίως σταυρούς, 

απεικονίσε ις αγίων κα ι ιε ρών προσώπων 

Από τον 70 αιώνα αρχίζουν να εμφανίζοντα ι λυχνάρια καμωμένα στον τροχό, που 

ε ίναι συνήθως ανοικτά και φέρουν εφυάλωση . Έχουν συχνά ψηλlΊ βάση και ένα 11 περισ

σότερα ελαιοδοχεία. 

Κεραμικά και ταφικά έθιμα Η ε ιδωλολατρικll συνήθεια της τοποθέτησης μέσα στους 

τάφους διαφόρων αντικειμένων , ανάμεσά τους και πολλά κεραμικά αγγεία , τα οποία , ως 



κτερίσματα , συνόδευαν τον νεκρό στην πέραν του θανάτου άλλη ζωή, εξακολούθησε και 

κατά την πρωτοβυζαντινιι περίοδο. Ωστόσο , σταδιακά, η πρακτική αυτιι εγκαταλείπεται, 

και τα ελάχιστα αγγεία σε ταφές της μεσοβυζαντινής περιόδου και τα πιο πολλά που ανευ

ρίσκονται σ'αυτές των υστεροβυζαντινών χρόνων δεν αποτελούν πλέον κτερίσματα αλλά 

απλώς σκεύη που χρησίμευαν σε πρακτικές κατά τη νεκρώσιμη τελετουργία και σε έθιμα 

που συνδέονται με την απόδοση τιμών στους νεκρούς. Μέχρι και σήμερα αγγεία, όπως 

πήλινα κανάτια , χρησιμοποιούντα ι για να ρίχνουν κρασί ή νερό στους τάφους ή για το πλύ

σιμο των χερ ιών μετά την επίσκεψη σ'αυτούς. Επιβιώνουν ακόμη έθιμα όπως η ρίψη ελαί

ου από κάποιο σκεύος, συνήθως ένα πιάτο, πάνω στο σώμα του νεκρού πριν αυτό σκεπα

στεί με χώμα. Το σκεύος που χρησιμοποιείτα ι ρίχνετα ι και αυτό μαζί στον τάφο . 

Κεραμικά και λατρεία Πρακτικές που σχετίζονται με τη λατρεία και τις θρησκευτι

κές τελετές χρησιμοποίησαν ευρύτατα δ ιάφορα κεραμικά είδη Εκτός από σπάνιες περι

πτώσεις πήλινων εικόνων, στους χώρους λατρείας πήλινοι λύχνο ι κάλυψαν τις αv.άγ κες 

φωτισμού και κεραμικά σκεύη, όπως δισκάρια, λεκάνες, λεκανίδες ακόμα και άγια ποτή

ρια , εξυπηρέτησαν ανάγκες κατά την τέλεση της λατρείας . Επιπλέον, πήλινα αγγεία χρη

σιμοποιήθηκαν στη λατρεία αγ ιάσματος και αγ ιασμένου ελαίου στα μεγάλα προσκυνή

ματα του χρ ιστιανικού κόσμου. Αγγεία σε σχήμα μικρού πεπλατυσμένου φιαλιδίου με δύο 

μικρές λαβές χρησίμευαν για να μεταφέρουν ο ι πιστοί αγιασμένο έλαιο ή αγιασμένο νερό 

ως ευλογία στις μακρινές τους πατρίδες. Περίφημες είναι οι πήλινες ευλογίες από το προ

σκύνημα του αγίου Μηνά στην Αίγυπτο, που έφεραν στ ις δύο όψε ις τους ανάγλυφη παρά

σταση του αγίου ανάμεσα σε δύο καμήλες. 

Με τη λατρεία αγ ιάσματος πρέπει να συνδέοντα ι αγγεία σε μορφή κούπας με απει

κονίσεις ή μονογράμματα αγίων Τέτοια αγγεία με το μονόγραμμα του αγίου Δημητρίου 

πιθανόν σχετίζονται με ανάλογη λατρεία στη βασιλική του αγίου στη Θεσσαλονίκη. 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού , ένα Μουσείο με δηλωμένο το ενδιαφέρον για τα 

θέματα του υλικού βίου , έδειξε πάντοτε ξεχωριστή μέριμνα στα θέματα της καθημερινιις 

ζωής. Δεν είναι συνεπώς περ ίεργο πως τα κεραμικά γνωρίζουν ιδιαίτερη μεταχείριση 

στους χώρους του Μουσείου. Ελάχιστες είναι ο ι εκθεσιακές ενότητες της μόνιμης έκθεσης 

του χωρίς κεραμικά , τα οποία αντιμπωπίζονται ως οικιακά, λατρευτικά, ταφικά αντικεί-
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μενα, και εξετάζοvrαι μεταξύ άλλων από άποψη τεχνολογίας , διακίνησης και διακόσμη

σl1ς. Στην κεραμική αφιερώθηκε, επίσης, ειδική έκθεση με τίτλο «Βυζαντινά εφυαλωμένα 

κεραμικά. Η τέχνη των εγχάρακτων», που οργανώθηκε στην Πτέρυγα Περιοδικών Εκθέ

σεων του Μουσείου το φθινόπωρο του 1999. Επιπλέον, εκθέσεις, όπως η « Καθημερινή 

Ζωή στο Βυζάvrιο», που οργανώθηκε από το Μουσείο στον Λευκό Πύργο στο πλαίσιο της 

σπονδυλωτής έκθεσης </Ωρες Βυζαvrίου», περιέλαβαν σημαvrικό αριθμό κεραμικών εκθε

μάτων Η μέριμνα για Τψ κεραμική στο Μουσείο Βυζαvrινού Πολιτισμού δεν σωματά 

στην εκθεσιακιl της παρουσία , αλλά προχωρεί στη συντήρηση και αποθήκευση της. 

Κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια εξειδικεύοvrαι στη συvrήρηση του ανασκαφικού 

κεραμικού υλικού, και μεγάλο μέρος των αποθηκών είναι διαμορφωμένο με σύστημα 

κυλιόμενων ραφιών για την αποθήκευση του. Ειδικότερα για την αποθήκευση των αμφο

ρέων λύση έδωσε η κατασκευή ομοιώματος καραβιού , μέσα στο οποίο αυτοί τοποθετήθη

καν σύμφωνα με τον τρόπο που μεταφέροvrαν κατά την αρχαιότητα, στοιβαγμένοι δηλα

δή κατά σειρές στο αμπάρι των πλοίων Η καλή και ευρηματική αποθήκευση και γενικά 

ο χειρισμός του κεραμικού υλικού στο Μουσείο Βυζαvrινού Πολιτισμού όχι μόνο δείχνουν 

το ενδιαφέρον στο προϊόν του μόχθου του κεραμέα, αλλά δηλώνουν και τον σεβασμό του 

στα ταπεινά καθημερινά αvrικείμενα που συνθέτουν τον πολιτισμό που αυτό προβάλλει. 

Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή 

Αρχαιολόγος 



FROM EARTH, WATER, AND FIRE 
Ceraιηί c aΓt ίη the Museum of Byzantine Culture 

lay is ol1e of the oldest ιηate rίa l used by human bein gs al1d syno l1 ymous ννίιlι 

a eation, if one recalls the Old T estame l1t a l1d how God formed man 'οΕ the c dust οΕ tlle ground' Clay made of earth and water eιηbοdίes the ηοιίοl1 of 

malleability, but also οΕ ephemerality al1d solubility, for ίι cal1 easily be dissolved ίl1to its 

constituent part with the additio l1 οΕ a little ιηοre water 

However , these plΌperti es change radicall y ""hen clay is subjected to the ordeal of fire . 

Then the malleable, soluble substal1ce is transform ed. Once they have undergone the 

process οΕ firin g, clay objects are tra l1smuted ίηto 'ceraιηίcs' They acquire a fixed shape, 

an immutable fοrιη , a l1d become mucll more durable than tlle glass ΟΓ the seemιngly 

invulnerable metal objects that mostl y succuιηb to recycling. Even when s ιηash ed , 

ceramics obstinately continue to make the ir presence felt. 

The threefold strιιctuΓe of ceΓamίc was most felicitously likened to the threefold 

hypostasis of the indivisible and homoousia l1 Trinity when St Spyridon ΡeΓfοrιηed a 

miracle at the first Oecumenical Council a t Nicaea ίη 325: 'He squeezed the tile and the 

fire went up , while tlle wateI" fe ll down, and the clay remained ίη his hands, revealing the 

ιηΥsterΥ οΕ the Holy Trinity , 

Ceramic objects have been a part of htIman lίfe ίl1 all its manifesta tio l1 s a l1d ίn a variety 

of ",'ays : as building materials, as everyday uten ils, as lig·hting device , as toy , and eve l1 

as objects for relig ious ΟΓ sepulchral use. 

Building materials An incalculably large PΓopoΓtίO I1 ofbuildil1 g materials are made 

of clay to this day and belong ίl1 the category of ceΓa ιηίcs. Ιη Byzantium a Γti sa l1 s kno""n 

as ΙωΤα111,eis, pLintI7,OU1f;Oi, οstταΙωτίοί, ancL peLoef)setes ιη ade roof-til es, bricks, fl oor-tiles, wall

tiles, pipes, and gutters. These objects ",'ere manufactured ΕΟΓ public buildil1gs, castles, 

defe l1 sive works, ClllIΓches , palaces, a l1d also for humble private homes ίη toννn and 

coul1tryside. 

Tlle ceramic workshops mΟΓe specificall y those which mal1ufactlIΓed buildil1g· 

materials weΓe located ιη ainΙΥ 0 11 the outskirts of towns, usually 0 11 the busy lΌads that 
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led ίη to the towns 01' nea1' ΡΟ1'ts, fOI" ease of tΓaη SΡΟ1'tatίοη and dί s tΓίbutίοη o f the iI" 

pΓOducts. Ιη e ithe1' case, th ey h ad to be close to wate I" and to d eposits o f soil sLlitabIe [Ο1' 

manufactLIΓin g the iI" PΓOdL1CtS. 

Ceramic utensils Α laΓge ΡΓΟΡΟΓtί οη o f ceΓamίcs beIo n g ίη the categΟΓΥ of ute nsiIs. 

111 th e eveΓΥdaΥ life of Γίch and ΡΟΟΓ , Iaity and cΙe ΓgΥ, ceΓamίc ute nsiIs h ad aIways seΓved 

fUl1daιη eηtaΙ l1eed s. 

111 the Byzantrne WΟΓΙd , tIl e need to tΓaηSΡΟΓt pΓOdLlcts was still eΓved by ce1'aιηίc 

ute nsiIs, the tΓaηSΡΟ 1'ta tί οη vessel ρατ excellence be ing the amΡhΟΓa. Its eΓgΟ l10mίc fοnη 

was ideall y suited [Ο1' tΓaη SΡΟ1'tίη g m ail1l y liquid - pΓOducts ove1' Ion g dista nces. It had 

thick, Γes ίΙί e l1 t walls, two stΓOng h a ndles οη which the ΡΟΓteΓS could get a good , seCUΓe 

gΓίΡ , a l1d a bod y that was aΡΡΓΟΡ1'ίate Ι Υ shaped [ΟΓ being stacked ίη ΓOws ίη ships' hoIds. 

AmΡhΟΓas weΓe stowed ίl1 such a way tIla t the base of each Ol1 e ίη the uppe I" ΓΟWS nestled 

into th e space fΟΓmed by th e shοuΙdeΓS and ha l1dles of gΓOups of [ουΓ ίη the ΙΌWS 

be nea th. Wine, οίl , va1'ίο ιι s C ΙΙ1'ed pΓOducts , nιιts and dΓίed fγujt, honey, and othe1' 

foodstιιffs weΓe tΓaηSΡΟΓted ίη amΡhΟ1'as ΟΓ ίη sίmίΙaΓΙΥ sh aped vessels. 

Ιη the Byzal1tine penod , the WΟΓd mag'ariIlOn ΟΓ 1neg'ariIlO12 was syno n ym OLls with the 

WΟ1'd ' amΡhΟ1'a ' ΟΓίgίηallΥ it was a n adjective d enoting amΡhΟΓas fΓOm Μega1'a, bLlt it 

g1'adιιall Υ caιηe to be used as a ηουη signifyil1g a ny kind of amΡhΟΓa. Μαg'αriΙω weΓe the 

main kind of tΓaη SΡΟΓtatίοη vesseI untiI the fΟUΓteel1th ceηtιιΙΎ, whe n they we1'e ΓeΡΙaced 

by the wood e n baITe ls ίηtΓοduced by Ita lia n meΓcΙιaηts, mainly fΓOm Vel1ice and Ge noa, 

wh o d o mil1a ted tΓade at the time . 

Lagenia , slanzn,es, and stα1nnία weΓe ιηιιcΙι sιηall eΓ th a l1 aιηΡhΟΓas, with o ne 01' two 

h a l1dles and sοιηetίmes ,,,, ith deCOΓatίοη . T hey weΓe used [ΟΓ tΓaη SΡΟΓtίη g liqLlids, m ainly 

wateΓ , u sLl all y ove I" a sh ΟΓt distance. W e ca n ίιηagίηe gίΓΙ S calTying th em [υll of wate I" οη 

the iI" sh ουΙdeΓS fΓOm the SΡ1'ίηg to th e ho me . 

Sιηall and laΓge j a1'S, Ll sLl a lly eιηbedded ίη the eaΓtIl e n floo I" of the cella 1'S of Byzantine 

Ilou ses, mοηaste Γί es, and o th e I" establishments, ""eΓe Ll sed [ΟΓ stoΓίη g οίΙ and win e , as also 

g1'aίη s, puIses, a l1d o tIle I" foods tιιffs. Τ1'a l1 SΡΟΓtatίοη vessels such as aιηΡhΟΓas weΓe also 

u sed as stoΓage vesseIs, as they weΓe ke pt ίη th e cella1'S comple te with the iI" contents. 

Receptacles Γefeπed to ίη tIle SΟ ΙΙΓces as ΙωΖιreLοί 01' IlO'UTOZtfJia we1'e open -l1ecked closed 

vesseIs WitIl a fu sίfοnη bod y and a fl a t base that we1'e Ll sed [ΟΓ stoΓίηg cIleese ίη b1'ίηe , CUΓed 



foodstuffs , such as salted fish and meat, and vegetables pickled ίη brine ΟΓ vinegar 

CeΓamίc waΓe ΡΓedοmίηated ίη the Byzantine domestic kitchen. T he pre-elninent 

cooking vessel was the tSΟUlllω, lsοulωlί, ΟΓ clΙΥlτα, a si lnple earthenware pot that came ίη 

various sizes. It had a tried and tested eΓgοηοιη ίc shape, wit]l a SΡh eΓίcaΙ body, wide 

mouth, and one, two, ΟΓ ηο ]landles. Any vaΓίatίοηs ,.vere intended to serve specific needs: 

fOl" instance, the Γίm might be shaped to Γeceίve a lid , ΟΓ the base might be f] at ΟΓ 

ΓOunded, depending οη whethel" the pot was to stand directly οη the glowlng embers ίη 

the fireplace ΟΓ rest οη a trivet. 

ApaΓt from the tsoukka, a large number of fIΎίηg pans were also made of pottery 

Shallow ΟΓ deep, they weΓe essential utensils for cooking such dishes as splιoungαtα, a kind 

of omelette, and sweetmeats also, as lnany types of Byzantine coηfectίοηeΓΥ weΓe fried. 

Ceramic wares always played an ilnportant part ίη the serving of food. Plates, bowls, 

cups, and other mΟΓe specialised vessels made of clay constituted the vast majority of 

eveΙΎdaΥ Byzantine tableware. 

The tabΙewaΓe of the Early Byzantine ΡeΓίοd was mΟΓe ΟΓ less a continuation and 

development of that of the Roman period, consisting mainly of unpainted, medium-sized 

vessels suitable fOl" serving solid , not liquid food. We can imagine them lined υρ οη low 

side-tables ίη fΓOnt of the Γecumbeηt dinner guests, as it was still customary to enjoy food 

w]lile ΓecΙίηίηg οη couches and soft bedding. 

Ιη the Middle Byzantine ΡeΓίοd, this custom seems to have changed, and dineγs began 

to eat sitting υρ aΓOund a table. The fΟΓm of the tabΙewaΓe remained the same, hοweveΓ, 

still being mostly large plates and hemίSΡheΓίcaΙ bowls: ίη othel" WΟΓds, receptacles that 

could be used as common seΓvίηg vessels ίη the ceηtΓe of the table. CοηtemΡοraΓΥ 

representations of meals and banquets support this view, because they show far fewer 

utensils than dίηeΓS, and the latter aΓe depicted reaclling out to help themselves fΓOm, 

usually two ΟΓ three, laΓge plates set οη the table. 

Ιη the tllirteenth century it is cleal" that the shape and size of tableware changed. The 

vessels became smaller and deeΡeΓ, being mostly deep helnispherical bowls, usually small 

ίη size. The small size indicates individual use and the depth suggests liquid food, such as 

bΓOths and soups. These changes indicate a modification of the Byzantine diet with a 

move towards poorer, cheaper fare. The socio-economic circumstances ΡΓevaίΙίηg after 
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th e Latin conquest in 1204 and th e inf1uence of Western gustatory p re fere nces might 

offer a satisfactory explanation fOl" th e cha nges observed in table\~ιaΓe in the Late 

Byzantine peri od . 

Unlike othe l" waΓes, many of the table vessels have some kind οΕ d ecora tion, which 

makes it possible to conside l" such questions as the nature of foreign inf1uences and 

aesthetic ΡrefeΓeηces and choices. 

Ιη the vessels of the Early ChΓi stia n ΡeΓίοd , we see Christian SΥιηbοls appearin g 

aιηοη g the decorative subjects and Illoti fs of ceΓaιηic ~ιaΓes, such as the fι s ll , rhe lamb, 

and , especially, the cross. Reli gious subjects [ΓΟ ιη the Old and e\\1 Τestaιη e ηts also 

aΡΡeaΓ , symbols ref1 ecting the first ChΓi sti aη s' need ιο to make the divine ΡΓeseηce fe lt 

and to in voke divine pΓOtectio n . 

Ιn around the seventh century, the innovati ve of th e practice of coatin g the ceramic 

surface witll glaze produced a ΓadicaΙ change in the natLIΓe of everyd ay tableware in 

ΒΥΖaηtiuιη . Altll0Ugh the ΡrimaΓΥ ΡUΓΡοse of glazing was to render the vessel waterproof, 

the practice becaιη e a d etermining factor in its aesthetic aΡΡeaΓaηce, especially in the 

eleventh ceηtuΓΥ, wllen the CL1 stoιη spread of coatin g ceΓamics with white slip befo re 

applying tlle glaze . 

T he pale surface colo ur produced by the slip layer undel" tlle glaze made it possible 

to develop the decora tion οη th e red-clay vessels. T he principal fΟΓms of decoration οη 

Byzantine ceΓamics are painted , relief, and sgraffι to. 

Pol ychΓOme d ecoration is a fo rm of pain ted decoration which appeared οη tableware 

and also οη wall-tiles mad e of \\1 hite ΟΓ whi tisll clay th a t are belίeνed to haνe been 

manufactuΓed in Con tan tinople. Vί tΓeοu s colouI" lίke gTee n, blue , a nd Γed \~ιe Γe used , 

and also black, mainly [ΟΓ outlines. 

Constantinopo li tan Whi te \"'aΓe also di splayed anothel" kind of deCOΓa tiοη , namely 

Γeli ef, ίn which iιηΡΓessed ΟΙ' mould-made huιηaη fιgUΓes , a nίιηa l s, bί Γd s , a nd geοιηetΓica l 

motifs apeaΓ in relief undeΓ yellow ΟΙ' gΓeeη glaze . 

DeCOΓatiοη e ngΓaved ΟΓ incised th ΓOugh a SUΓface layer of slip , is unquestionably the 

ιηοst Γe ΡΓeseη tati ve and tlle ΡΓedοminan t type of deCΟΓatiοn οη Byzantine ceΓamic 

table~Iare. Ι ι is known iη teΓη atiοηalΙ Υ as sgrαffito ΟΓ sgrαffiαto , fΓοm the I talian sgrαffiαre, 

Ίο scratch' T he p rocess ~Ias as follows. When the fΓeshl Υ ιηade "essel had dΓied 



suffιc i e ntly to fi x its shap e, ίι was coated with a layer of, usually white ΟΓ whitish , slip . (Slip 

is pure clay diluted to a creamy, flowing consistency ) T he craftsma n then engΓaved the 

ch osen deCOΓatίve motiE thΓOugh the layel" of slip , exposing the Γed clay beneath , so that 

the eηgΓaved Γed lines fοnηed tl1e vaΓίοu s elements οΕ the deCOΓatίο η. T he vessel was 

then fiΓed ίη the kiln . Mter fιΓίη g, the ηονν ceraιηίc vessel was coated with glaze a nd fiΓed 

a second time, a pΓOcess which Γeηdered th e glaze wateΓpΓOof, tΓaη SΡaΓent, a nd shiny 

ΒΥ eΧΡeΓίιηentίηg with th e width of the engΓaved line and eΧΡIΟΓίng the p otential 

οffeΓed by the coηt1'as t between th e daΓk clay and the light slip , th e sgΓaΕfι to deCOΓatίοn 

of Byzantine glazed ceΓamίcs sought vaΓίοu s ιηοdes οΕ eΧΡΓessίοη a nd 1'e ηewal ovel' a 

length y ΡeΓίοd of deνe lopment fΓOm the eleventh ceηtuΓΥ to mοde1'η times. 

Α fine eηg1'aved lίη e led to lacy Fίne-Sg1'aΕfιto deCOΓatίοη , v.Iith SΡί1'al s and scroll 

motifs, ίη the eleνen th and twelfth ceηtuΓίes. Α thicker line pred ominated towaΓds the 

end οΕ th e twelfth ceηtu1'Υ, pΓOducing Ιηc ί sed -Sg1'affιto fιg U1'es οΕ waπίο1'S and huηteΓS 

and also geοmetΓίcal m otifs. The Γeιηονal ofthe slip aΓOund the fιgUΓes created seemingly 

relief champleνe decoratiνe subjects ίη the fΟΓm of human fιgU1'es and animals, such as 

lions, deeΓ , and especially 1'abbίts, ίη the late twelfth and ea1'Ι Υ thί1'teenth ceηtuΓΥ 

Ιη the thirteenth century the sgΓaffιtο d ecora tion was dίveΓsίfι ed with bγushstΓOkes of 

green and brownish-yellow coIΟUΓ , pΓOducing CΟΙΟU1'ed-Sg1'affito wa1'e . Eitl1eΓ seΡaΓateΙ Υ 

01' togetheΓ οη th e same νessel th ey COIΟUΓΕull Υ enliνened tl1e eνeΓΥdaΥ ce1'amίc waΓes οΕ 

the Byzantine a nd also οΕ th e Postbyzantine ,"'ΟΓΙd , ΕΟΓ the Ρ1'actίce continued ίη to the 

mοdeΓη eΓa. 

Lighting devices Ιη the ΕaΓΙΥ Byzantine Ρe1'ί οd the closed ceΓamίc lamp con tinued 

to be widely used . Ιι consisted οΕ Ιννο ιηοuld-made ΡaΓts. One mould was used to ιηake 

the 10we1', hollow ΡaΓt of the l aιηΡ , wl1ich was shaped to conta in th e fuel, usuall y oli ve οίl , 

while ano tl1 e1' wa used to make th e almost always deCOΓated UΡΡeΓ , fl a t ΡaΓt . T his 

included the nozzle, which held the wick, and o ne 01' mΟ1'e ventilatio n a nd fιllin g' holes; 

and a handle, u suall y opposite the nozzle, completed the shape οΕ th e ιηοs t v.Iidely used 

lig'hting deν i ce ίη th e ancie nt and th e Byza ntine WΟΓιd . 

The ChΓίstί aη ΓeΙίgίοη added new subjects Ιο th e Γίch deCOΓatί ve ΓeΡeΓtoΓΥ οΕ the 

ΡοtteΓΥ l aιηΡ S, including' ChΓί s tί aη symbols, mainly crosses, and ΓeΡΓeseηtatίοn s οΕ saints 

and sacred ΡeΓsοηs. 
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Ιη the seventh century, whee!-made ! aιηρs started to aρρeaΓ , being usually open, 

g!azed vesse!s, often with a ta ll foot and ιηοre than one οί! reservoir 

Ceramics and burial customs T he pagan custοιη of p!acin g- vaΓίοu s objects ίη gΓaves, 

inc!uding many cera ιη ίc vesse!s, which , as burial oEferin gs, accοιηρanί ed the deceased ίη 

the hereafter , continued ίn the Ear!y Byzan tine period. T he practice gradualJy died out, 

however, and the few vessels ίη Middle Byzantine burials and the rat!1er greater nuιηbeΓ 

fo und ίη those of the Late Byzantine period are ηο !onger buria! offerin gs, bLIt simpl)' 

ιιten s i! s that p!a)'ed a part ίη burial Γίtu a! s and ίη customs connected with honouring the 

dead . Even toda)' potter )' jugs are used Eor pouring wine ΟΓ water ίηto graves orfor 

was!1ing the hands aEter visiting a grave. Another custom that survives ί that of splashing 

οί! from some kind οΕ vessel, usualJ )' a plate, oveΓ the bod)' before it is covered ,,,, ith earth , 

the vesse! itse!f a!so being cast ίη to the grave. 

Ceramics and religious worship Practices connected with re!igious worship and rituals 

ιηade extensive use of the various ceraιηίc wares. Ιn places οΕ worship potter)' lamps met 

the need for lighting and such ceramic utensils as plates, bowls, patens, and even chalices 

served various pUΓposes during the ritual. Clay vessels were also connected with the cu!t οΕ 

holy water and blessed οίl ίn the major pilgrim centres οΕ the Christian world . ΕιιLοgίae 

vessels ίη the shape of a sma)) , flat aιηρu))a, often with two tiny hand!es 'ΑιeΓe used by the 

faithful to take blessed οί! ΟΓ hol)' water back with them to their d istant home!ands. Famous 

euLogίai include the li tt!e c!ay flasks flΌm tl1e shrine of St Menas ίn Egypt, whicl1 weΓe 

impressed οη both sides with a representation of the saint between two came!s. 

Bowl-!ike vessels bearing representations 0 1' mοnοgΓams οΕ saints ιηust also be connected 

with the cιllt of holy water Such vessels 'AIith t!1e figu re 0 1' monogram of St Deιηetrίοs are 

probab!y associated with the cu lt ίη his basilica ίn T hessa!oniki . 

Α ιηuseum with a stated in terest ίη aspects of ιηater ί a ! !i fe , the Museum οΕ B)'zantine 

Cu!ture has alwa)'s paid specia! atte ntion to objects of ever )'da)' use. So it is hard! )' 

SUΓρrίsίng that potter )' has a specia! p!ace ίη the museum's ga!leries. T here aΓe ver)' fe ,,,, 

units ίη the permanen t disp!a)' that do not include potter )' for dοιηestίc, re!igious, 01' 

sepulchra! use, examined flΌιη the point of view of techno!og)', dί stΓίbu tί οn , and 



decoration . Α special exhibition ίn the teιηΡοrarΥ eXllibitions wing was d evoted to potte ry 

ί n 1999: 'Byzantine Glazed CeΓamίcs : T he Art οΕ SgΓaffιto' , and such exhibitions as 

'Everyday Life ίn Byzantium , which th e museuιη organl sed a nd mounted ίn the White 

Towel" as paΓt of the multi-venue 'Byzantine ΗΟUΓS ' exibitio n, 11 ave also included a 

consίd eΓabΙe numbel" οΕ ceramic exhibits. T he Μuseuιη οΕ Byzantine CuΙtuΓe's interest ίη 

the genΓe of potte ry is not limited to displaying it, bu t also extends to coηseΓvatίοn and 

storage. Special, ΡΓΟΡe ΓΙ Υ equipped l abοrato Γί es aΓe d edicated to the conservation of 

excavated ΡοtteΓΥ , and a l aΓge ΡaΓt οΕ the stoΓage fac ili ties has been designed with a 

SΥsteιη οΕ sliding sllelves fo r stoΓίng it οη . T he pΓOblem of stoΓίηg amΡhΟΓas was Γesοlved 

by building a replica of a ship, ίn the hold of which they aΓe stacked ίn ΓΟWS just as they 

wo uld have been ίn the ancient ΡeΓίοd. T he museum's Γesοιιrcefιιl ιηanneΓ of stoΓίng 

pottery and its tΓeatιηeη t οΕ ceΓamίc ιηateΓίaΙ ίn geneΓaΙ not only Γeflects its ίnteΓest ίn the 

pΓOdl1ct οΕ the ΡοtteΓ' s Ι abΟl1Γ , bl1 t also indicates its ΓeSΡect ΕΟΓ the hl1mble eveΓΥdaΥ 

objects that make ιιρ the culture it ΡΓesents . 

DemetΓa ΡaΡanίkοla-ΒakίΓtΖί 

Archaeologist 

27 



( 







2006 Ιανουάριος / Janwιry 

μήνα ς πρώ τ ος ε β δο μ άδα πρώ τη / nl 0 nlh fir s t \v ee k fir s t 

26 
Δευτέρα ι MOJ1Cl<l) _________________________________ _ 

27 
Τρr[η / Tllesd<l)' ___ ______________ ___ _______ ___ ___ _ 

28 
Τετάρτη / " 'edneS(l"ly ________ ________________________ _ 

29 
Πέμπιη / ΤI1ιιΓscΙaΥ _____ ___ ______________________ _ 

30 
Παρασκευή / FΓίd<I), _____________________________ _ 

31 
Σάββατο / SaιιιπΙί;ΙΥ _____________________________ _ 

1 
Κυριακή / Sunda Υ ____________________ π_ρ_Ω_Τ_Ο_χ_I'_Ο_Ν_' Ι_Λ_I_Ι ε_Ί ,_ιτ_ομ_ι_l _I'l_o_ou_' _Χ_ρι_σ_ιο_ύ_, ι_~α_o_,,_\ε_ίo_υ_T_O"_' ,_~I_ε\_'ά_.\_oυ 

σ . 28-29 ΕμΙ'ι ορικοί αμφορε ίς και ζωγραφ ι κός σχεδιασμός έκθεσης Μοuσείοu Βuζαγιινοι5 Πολιτ ισμοι5 , Γ Μaι-cοnί - Π απαδέλη. 

ρ. ρ .28-29 Cοιηιηe rc ί ,ι l ,ιιηρlιο l'as and exhibition pa in tecl ρl ,ιιι Ι)Υ ( ; . Mat-coni-Pap<td eli ίιι the Μιιse ιιιη ο Γ Byza ntin e CLllllI re. 

Ο Άγιος Σnuρίδων σφίγγε ι την κεραμίδα η οποία α ποσU\Γιίθειαι σε νερό, χώμα και φωτιά. <ι)ορητιι ε ικόνα, 185 1. 
St Spyridon sqlIeezes th e t ile, 'Vllich bl'e<tks d OW Il ίπto ,v<t te r clay, and fire . l con, 185 1. 
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2006 Ιανουάριος / Jαnuαry 

μήν ας π ρώ τ ος εβδο μ άδα δεύτερη / Π, Ο ΠΙ', fir s t \vcek second 

2 
Δευτέρα / Mondίol)' _________________________________ _ 

3 
Τρίτη / TlIesday _________________________________ _ 

4 
ΤετάΡΤΙ1 / Wednesdcly _______________________________ _ 

5 
Πέμπτη / Tl1ιιΓsda)' _______________________________ _ 

6 
Παρασκευή / t'ΓίdaΥ ______________________________ Α_Γ_'_Α_Θ_Ε_Ο_<'_)Α_Ν_Ε_ΙΑ_ 

7 
Σάββατο / s;;Itl1Γda)' _________________________________ , ω_ά_"'_·Ο_U_'[ο_υ_'_I_ροδ_'f>O_'_μο_" 

8 
KυpιαΚll / Slllld:'l), _________________________________ _ 

Κεραμίδες σιέγης πρωΊοβυζανnν(δν χρόνων. Καμίνιασμα κεραμίδων σε μικρογραφία χειρογράφου, J 20ς αι. (κ(δδ. Val. GΓ 746, φ. 6 J ι) 

Βαnκανό, BibJioleCiI Aposιo Ji ca V,1tiC,llla. 
ΕaΓ J Υ Byz<l lltine l·oof-tiJ es. Μίllί ,ι tΙΙΓe ofJΌo[-ιiJes be illg ΓιΓed ill cod. 12tJl C. (\Ι,lι . (; 1' 746, [01. 611'.) 

V,llicall , BibJiotec,1 λροsιο J ί σι V<lliC,1I1<1 



/. 
Ι' 





2006 Ιανουάριος / Jαnuαry 

μήνας πρώτος εβδομάδα τ ρίτ η Ι tn o nth first \veek tIlird 

9 
Δευτέρα / Monday ________________________________ _ 

10 
Τ ' Γρηγορίου Νύοσης ριτη / Tnesday _______________________________ _ 

11 
Τετάρτη / "Vet!nesda)' ______________________________ _ 

12 
Πέμmη / TlnIΓsday _______________________________ _ 

13 
Παρασκευή / Fι-ίc!aΥ _____________________________ _ 

14 
Σάββατο / SatιIΓd<ιy _____________________________ _ 

15 
Κυριακή / Snnday _________________________________ _ 

Κφαμοll.\ασιικός δ ιάκοσμος. Ναός Αγίων Αllοσιόλων Θεσσαλονίκης , 1 40ς α ι . 
l)eCOI',ILive bΓ ίck'VΟΓk. CΙ1UΓC Ι1 οΓ rhe H ol)' AJJosrles, Thess<Ilol1iki. 1 4 ΙΙ1 C. 
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2006 Ιανουάριος / Januαry 

μ,jvας πρώτος ε βδομάδα τ έ τα ρτ η Ι π, ο πι!, first ,veek fo u r th 

16 
Δευτέρα / Monda)' ________________________________ _ 

17 
Τρίτη / Τuesda)' __________________________________ ---.:Α:..:.':..:" ::ω.:..:vί::::oυ~τ::::o::υ..::M::.:ε~'Y::::ά,~\o::.υ 

18 
Τετάρτη / "VednesdaΥ ____________________________ f_\θ_α_v_ασ_ί_ΟU_Kα_,_K_υ.:..ρ_σ,,_λo_υ_l_l αι~p_,α~ρ~xω~'ν 

19 
Πέμmη / ΤhUΓsdaΥ _____________________________ _ 

20 
ΠαρασΚευ~ / frid~---------------------------------Ε-~-θ-~~ί_oo_τ_o_υ_~_l ε~Ύ_ά,_~~υ 

21 
Σάββατο / S"ιtιιΓdaΥ ____________________________ _ 

22 
Κυριακή / SUnda)' ____________________________ Τ_ψ:....Ο_θ_έο_U_α_"_οστ_6_λΟ_U_. _Α_vα_ιπ_α_ffi_'_ΟU_Il....:έf_)()_Ο_U 

Αμφορε ίς cπo,βαγμένo ι σε ομοίωμα καραβιού cπo Il ουσείο Βυζανηνού Πολ ιτισμού. 

AnΊp llo'-'IS stac ked ίπ a re tJ lica o fa SllitJ ίπ lhe MuseLlnl οΓ Byzantine C u lLLtre. 
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2006 Ιανουάριος / Jαnwιry 

μιΙ ν ας πρώ τ ος εβδομάδα πέμπτη / n1o I1lh firsl ,veek fifl h 

23 
Δευτέρα ι Monc!ay ______________________________ _ 

24 
Τρίτη Ι Tl1esda)' ________________________________ =_- t_'·/l .:..:.ς_ο<_'ία-.:.ς 

25 
Τετάρτη /\vednesdaΥ ____________________________ Γ~ρ/~lγ~οr_w_u_Θ_εο_λ~6γ __ ου 

26 
Πέμmη ι ΤhιιΓsdaΥ _____________________________ Ξ_ε_,·O<J.,:."_δ,_Τος:....:...-οο:..-ίο.:..=.υ 

27 
Παρασκευή ι FΓίda)' _____________________________ _ 

28 
Σάββατο / SatLlΓc!<ly ____________________________ _ 

29 
Κυριακιι Ι Sunday ______________________________ _ 

η Ρύnοβuζωrιινο ί αμφορε ίς με επίμηκες σώμα 

Εa ΓI Υ Byz,lnline long-bodied ,lΙηΡI, 0Γ<Ι S 
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2006 Ιανουάριος / Januαry 

μ ιjν ας δεύ τ ερος ε β δο μ άδα έκ τη / In o nth seco nd \ve e k s ixt h 

30 
Δ ' TlηΩΝ Ι Ι:: Ι'i\ Ι' ΏΝ ευτερα Ι Μοndaγ _________________________________ _ 

31 
Τ ' d Κύρου κα ι Ι ωάννου των ΛvcφΥύρων 
ριτη Ι TlIcs aγ _____________________ ____________ _ 

1 
Φεβρουάριος 

Jιe!πuαry 
Τετάρτη ι Wednesday ________ __________ ___________ _ 

2 
Υ ΙΙΑIlΑΝΤΗΣΊΌΥ Κ \'(' ΙΟΥ Πέμmη / Τ!ll1Γsdί:l), ________________________ _______ _ 

3 
Παρασκευή ι FΓίd"Ιχ _______________________________ _ 

4 
Σάββατο / SίΙtιιΓd ί:Ι )' _____________________________ _ 

5 
Κυριακή Ι Sιιlldί:Ι)' _________________________________ _ 

Il ρ (,nοβυζαv{t\'Οί α μφορε ίς κα ι ά ιι οψ η έκθεσ ιΊ ς τους σε υδcnογραφία r Μa Γcon ί - Πα ιι αδέλη 

EaI'lY B yzα ntine a nψ1Ι0Γ<Ι S α l1d a \'ie \v ο Γ a l1 ex hib ilio l1 οfΊlι e ιη ίl1 ,1 \v,ι ιe ΓCΟ I ΟΙΠ Ι))' (;, MaI"Con i- I),IIJ,tcleli 







2006 Φεβρουάριος / Februαry 

μήνα ς δεύτερος εβδομάδα έ βδομ η Ι Ino nth scco nd wee k seve nt h 

6 
Δευτέρα / Monc!ay ________________________________ _ 

7 
Τρίτη / THesday _______________________________ _ 

8 
Τετάρτη / \Vednesclay ______________________________ _ 

9 
Πέμmη / η1ΙΙΓsdaΥ ______________________________ _ 

10 
Παρασκευή / FΓίdaΥ __________________________ χα~ρ_("_\ά~μΙ_Ι ο...:..uς:._ιε2Ί'..::cομ:.....:ά.c..ρ·.:..:.ιυ~ρα;:..:.· 

11 
Σάββατο / saιLΙΙ·dί:ιΥ ____________________________ Β,\_α_Οί_ου_ι....:.ερ~ομ~ι'i..:...ρ·_ιυ~ρoς....:. 

12 
Κυριακή / SLιt1c!ay ________________________________ _ 

ΙνΙεσοβυζαντινσί αμφορείς 

'[idcIIe B)'zantine <ImJJ lloras 
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2006 Φεβρουάριος / Februnry 

μήνα ς δ εύ τ ε ρο ς εβδομάδα όγδο η Ι m OI1!Il seco nd \vee k e i g I1!Il 

13 
Δευτέρα / MOl1day ________________________________ _ 

14 
Τρίτη / TlIesday _________________________________ _ 

15 
Τετάρτη / Wednesday _____________________________ _ 

16 
Πέμαιη / Thursda)' ______________________________ _ 

17 
Π ' Θεοδόφου του ΊΊΊρωνος 
αρασκευη / }<"I·iday _______________________________ _ 

18 
Σάββατο / SatuΓd<ι)' _____________________________ _ 

19 
Κ ' Φιλοθέ'l ς Αθηναίας 
υριακη / Sullda)' ________________________________ _ 

Π ίθος και π(δμα π ίθου πρωτοβυζαντιν(δν χρόνων 

Άποψη έκθεσης Μουσείο υ B υζαντ ι νoιJ ΠoλπισμoιJ με αμφορε ίς σε αnοθηκευτικ ιΊ ΧΡ ιΊση σε υδαιογραφία Γ Μ '1ΓCO ll i-Πα ll αδέλ η 

Eal'l)' B)'za llrille storage jar alld lid. \~'aterco lour οΓ storage ,lInjJ lTonts clisjJ layed i ιτ rlTe MuseuIn οΓ B)'zalltίlle Cu lLLlre. G. Mal'ColTi- PajJadeli 







2006 Φεβρουάριος / Febrmιry 

μ'lν ας δεύ τ ερος εβδο μ άδα ένα τη / m o nlh seco l1d \vee k η;l1ΙΙ, 

20 
Δευτέρα ι Monday ________________________________ _ 

21 
Τρίτη Ι Tuesday _______________________________ _ 

22 
Τετάρτη ι \ Vednesday _____________________________ _ 

23 
Πέμπrη / ΤΙιUΓsdaΥ _____________________________ ι_-0_,ΚV_Ο_Πέ_μ ,_ιτ'l 

24 
Παρασκευή ι FΓidaΥ _____________________________ _ 

25 
Σάββατο / SatuΓdaΥ _____________________________ _ 

26 
Κυριακή Ι SUndaΥ ______________________________ ι_-'l_ς_Al_'ό_Κρ_εω 

Λαγ ιΙν ι με χαρα κτ 'l παράσιαο'l λιονταριών, , ' ος αι . 

I',(Igeni \Υ ίι', e ngπι νed ' ions. " rh c. 



2006 Φεβρουάριος / Februαry 

μ,jνας τρίτος εβδομάδα δέκατη / nlonI h IIlird \veek IenIh 

27 
Δευτέρα / Monday ______________________________ _ 

28 
Τρίτη / TlIcsday _______________________________ _ 

1 
Μάρτιος 

MαTCh 

Τετάρτη / \ΝcdncsdaΥ _______________________________ ΕU_δο_Κ_' ία_ς_οοι_'_ας 

2 
Πέμmη / T11LIrsday ______________________________ _ 

3 
Παρασκευή / L' rida)' ______________________________ _ 

4 
Σάββατο / SatlIΓday ____________________________ _ 

5 
Κυριακή / sllndaΥ ________________________________ Τ....:.'lς_-_ΓU..:...ριχι--.:....>6..:...yo_u 

Λαγήν ι , Ι Ι ος α ι . κα ι σια μνία σε υδατογραφία Γ Μa l·co ηί-Π αηαδέ.\η 

'-.ageII i, 11 t l1 C. <ι η (1 JJitc l1 e l'S ίη a ,,,a te ΓCΟ I ΟllΙ" by G. I'vla l'Con i- l>a JJade li 







2006 Μάρτιος / Mαrch 

~l1j νας τρίτο ς ε βδομάδα ε νδ έκατ η / n,onth ιΙ,ίι-d \vcek c I cve ntI, 

6 

7 
Τρίτη Ι ιΊlcsda)' _______________________________ _ 

8 
Τετάρτη ι \Vednesday _____________________________ _ 

9 
Πέμmη /ΤlιιιΓsdί:Ι)' _____________________________ _ 

10 

11 
Σάββατο / SalLlΓdίolY ____________________________ _ 

12 
Κυριακή Ι sLlndaΥ _______________________________ -..:...Γη~ς~Ο~Ρ:::.:θοδο::.::':::.:ξ::,:ία::::,ς 

Οικιακά σκεόη πpωτoβυζα\Γtι\'ής περιόδου 

l)οιηes ιί c LIrensi ls οΙ' rl,e Ε<ΙΓΙ )' Β )'Ζa πιίne JJeI 'iocl 

51 
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2006 Μάρτιος / March 

μ,jνα ς τ ρ ίτ ος εβδο μ άδα δωδέκατ η / mOIlII, thi rd \v ee k I\v e IveI h 

13 
Δευτέρα / Monday _________________________________ _ 

14 
Τρίτη / TLIcsd"Iy _________________________________ _ 

15 
Τετάρτη / Weclnesd"l)' ______________________________ _ 

16 
Πέμmη / Tl1llΓsda)' _______________________________ _ 

17 
Παρασκευή / }<' I'iclay __________________________________ Β_· Χ_'α_',--Ι"_"_ΙΟ,--μ'_'ί 

18 
Σάββατο / SatllΓcl <I)' _____________________________ _ 

19 
Κυριακή / SLIl1da)' _________________________________ _ 

Ιι αλαιοχρ ισιιανικά κιφαμικά αγγεία και α πεικονίσε ις OKEU(..J , ' σε uδαΊ.ογραφία. Γ Μ<lΓcοπί- Il απ αδέλ η 

Ε,Ι ΓΙ Υ C hI'iSlj,1I1 ce Γa ιηί c LItens il s ,IΓIc l sitllil ,II ' vessels ί η ,1 ,ν <ι ιe ΓCrι l οιιι ' Ιη G. Μ ,1ΓCΓι ηί-Ρ,ψ<ιcl e lί 







2006 Μάρτιος / March 

fl1jν ας τρίτος εβδο μ άδα δέκα τη τ ρί Τ'1 / ," ΟΠ ΙI1 tI1ird \yeek thirt cell tI, 

20 
Δευτέρα / ΜΟl1ι!a)' _________________________________ _ 

21 
Τρίτη / TtIesc!ay _ ________________________________ _ 

22 
Τετάρτη / 'Vednesday ______________________________ _ 

23 
Πέμmη / Τι1LιΓsda)' ______________________________ _ 

24 
Παρασκευή / FΓίdί:l)' _________________________________ ...:.1'_. :..:Χ":::,!:.ρ,,,:.::.::,ο!:.μ.:::.οί 

25 
Σάββατο / SaLLI1'(!ay _____________________ ...:.ι::E _____ ~ _____ N_I Κ..:..Ί...:.;..:..Ε..:..Ο..:..ι.Υ..:..Γ.:..:Ι Ι..:.... ::.E\.:.:·,..:..\Ι...:.Ί'.:.:E.:.:. \ :.::Ι ~::..λ.:..:ΙO.:..:~=_,..:...IΊ:..:.-Ι-::.'- _=Θ_=E:.::O:..:.T_=O.:.:K:.::O:._=_\' 

26 
Κυριακή / sLιndaΥ ________________________________ ....:~::-.'.:.:«"2Ί:::)().:.:.πfc..:)(){J=Κυ::,.~'jο::ε=ως 

Παλαιοχρισnα\'ικά σκεύιι με αuλακώσΕις γύρω α ιι ό ,ο σώμα 

EaI'Iy C:Ι,Γίsιί,ιη LtlCIΊSiI s l" ίιΙ, gΓOoves <IΓOLlIΊd I I, C IJod }' 



56 

2006 Μάρτιος / March 

[l1jv ας τ έ τ αρτ ος εβδο μάδ α δέκατη τ έ ταρτη Ι month fOurt), \v ee k fo urt ee nth 

27 
Δευτέρα / ~IonclclY ________________________________ _ 

28 
Τρίτη / TLIcsday _________________________________ _ 

29 
Τετάρτη / vVeclnesday _______________________________ _ 

30 
Πέμmη / TlltIΓsda)' ______________________________ _ 

31 
Παρασκευή / }'Γίd"ΙΥ ________________________________ Δ_· Χ_' α_,:...ρει_",_σ:...μο_ί 

1 
Απρίλιος 

Αρτί! 
Σάββατο / ScιtιιΓd ;;ι)' _____________________________ _ 

2 
Κυριακή / SLll1da)' ________________________________ _ 

ΠΙΥάκιο με χαρακυ] καρικατούρα αvθρu')Π ΙV'lς μορφιΊς , l ος α ι" 

Plate eπgΓa"ecl Ivitll a C<lΓi ca lL,I "e ο Ι" a I,LIBla n Γι gΙΙΓe. 1st c. 



--





2006 Απρίλιος / AprιΙ 

μ,jνας τέταρτος εβδομάδα δέκατη πέμπτη Ι 111011ΙΙ' foUftI, week fiftcel1th 

3 
Δευτέρα / Monday ________________________________ _ 

4 
Τρίτη / Tnesday _______________________________ _ 

5 
Τετάρτη / 'Vedπesda)' ____________________________ Θ_ε_u&_'fX!_ς_OU_ί_ας_Ί_,,_ς_ε_ν _Θ_ΕU_O_(l_λO_'_'ίK_' " 

6 
Πέμmη / Τιll1Γsdί:ΙΥ _______________________________ _ 

7 
Π / ΛΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ αρασκευη / !<'Γiι!aΥ _____________________________ _ 

8 
Σάββατο / Satllrday ____________________________ _ 

9 
Κυριακή / Sl1nday ________________________________ _ 

Βαθύ οικιακ6 σκεύος. Έχει οριζ6vnο χείλος με Kυμαυσr6 περίγραμμα και εμιιίεσro δ ιάκοσμο, 40ς-50ς αι. 

Dee)) dοιηestίc LItensil ,νίΙl1 an LInclLIlating lίn e ancl ίιηΡΓessed cl eCOΓaιίοn a"oLInd tl1e nal Γίιη. 4Ι11-5 Ι11 c. 

59 
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2006 Απρίλιος / AprιΙ 

μήνας τέταρτος εβδο μ άδα δέκατ η έκτ η Ι m o ntI, f o urι I, \vee k s ix t ee nth 

10 
Δευτέρα ι Μοnι!ί:1)' ________________________________ _ 

11 
Τρίτη Ι Tuesda)' _______________________________ _ 

12 
Τετάρτη ι ""ednesday _______________________________ _ 

13 
Πέμmη ι ThLIrsda)' _______________________________ _ 

14 
Παρασκευή ι FΓίda)' _______________________________ _ 

15 
Σάββατο / satιlΓda)' _________________________________ Τ_ου_ι_\α_ζ_άρο_υ 

16 
Κυριακή Ι sιιndaΥ ____________________________________ Τ_ω_v_Βα_Ί_·ω_ν 

ο. 60-6 1 Παλαιοχρ ιστιανικά σκεύη οε uδα-ιογραφία r ΜaΓCOl1ί -Π α l1αδέλη 

ρ.ρ. 60-6 1 Ea)"ly C h)"i stia l1 Llre l1 sils ίl1 a Ivate I·co lo LIΓ lη C. ΜaΓco Ι1ί - ΡaΡade Ιί 

Τειράγωνος δίσκος με σκηνές κuνηγιού. Μακροχρόνιο δάνειο από Μοuοείο Μπενάκη . 4ος-αρχές 50u αι . 

SqΙΙ 3Γe dish ι"ί Ιl1 I1LIl1lil1 g sce l1 es. LO l1 g-te Γlll loa n fι-otll rI1e Ben;lki MLIseLIIll. 4ΙI1-ea Γ Ι Υ 5tl1 c. 







2006 Απρίλιος / AprιΙ 

μ,jνας τέταρτος εβδομάδα δέκατ η έβδομ η / I11 0 nth fourtI1 \veck seve nl ee nlI1 

17 
Δευτέρα / Monday __________________________________ ~M:::.E):.:'t;,:.:\:.'..Il=Δε:.:'υ:.::ιέ2:::ίΧ' 

18 
Τρίτη / Tuesda)' __________________________________ ....:.~.:.:'I E:.'..ya,::'~~η....:T~ρ:..::.ίιη 

19 
Τετάρτη / \ νednesdaΥ ________________________________ Μ--.:ε\~'ά....:.λΙ_'__l '_Γετ:':''',2Ρ:..::.Ίη 

20 
Πέμmη / ΤhLιΓsdaΥ ________________________________ .::.~Ι:::.ε\:.:'ά::.:.\Ι~1 :...:11~έμ:.:ΙT:.::.lη 

21 

22 
Σάββατο / saιιlιτ!aΥ _______________________________ --.:.~:.::Ι ε:.'..Υά=.\:::ο..:Σά::β~βcr=ιo 

23 
Κ ' s d ΤΟ ΑΠΟΝ llAΣXA υριακη / ΙΙI1 ay ___________________________ ~_____.:.~::..=..::.. 

Θραύσμα-ω αγγείων με πολύχρωμη διακόσμηση κωνσταvιινουπολίτικης προέλευση ς, Ι Ι ος - 1 20ς α ι , 

Ροtte ΓΥ Γι 'αg ιηenιs Ivitl1 ρο l Υc Ιποn1e cl eCO Γa tiο n ίί-ο ιη ConstantinoiJ le, 11- 12t11 c, 



2006 Απρίλιος / AprιΙ 

f"jvας τ έ ταρτος εβδομάδα δέκατη όγδο η Ι ιη οη ιlι fOLIflh \vcek c i g hl ec nlh 

24 
Δευτέρα / λΙοnΙ!ίιγ ___________________________ '_I 'ι_lς_~_ια_K_Ό_"_η_oί_μ_ου_,_I'_,>ι_,,(_,,_'ίι_,υ_Ί_ΊΧ_'_ιιι_ιι_ιχ_ιχ_'Ι_)()Ι' 

25 
Τρίτη / Tncsd,IJ' _________________________________ _ 

26 
Τετάρτη / 'A'cιlncscl<ly ________________________________ _ 

27 
Πέμmη / TlnιΓSC!;Ι)' _________________________________ _ 

28 
ΠαρασκεUl1 / }<'ΓίC!ίΙ} ___________________________________ Ζ_λ_'Χ_>&_',_λ'_,υ_ι _"l_,ι_,ς 

29 
Σάββατο / SatιΠC!ίΙ)' ______________________________ _ 

30 
Κυριακή / Sιιn(ιcι)' ____________________________________ -_Γο_υ_~_~~_ψά 

Θραύσμα αΥΥείου απυ άσπρο ιιηλι\ με ανάγλυφη διακι5σμηση κωνσιωΓιινουπο,\ίΊ1κης προέλευση ς, Ι l ος cιι, 

\ VI,ile \~Ι"Γe rΓag ιιιellΙ \\' ίιl, l'c lier clccol'<llioo ΓΓΟ Ιl1 CO Il St<l lllill OjJ le, 11 ιl, c , 







2006 Μάιος / ΜαΥ 

μιΊν ας πέμπτος εβδο μ άδα δέκατη ένατ η / rnonth fifth \v ee k nin e t ee nth 

1 
Δευτέρα / Mon(lay _________________________________ Ep~y_cr_ll_KI~j _"~p<_,H_o~μα_,~' lά 

2 
Τρίτη / Tuesday _________________________________ _ 

3 
Τετάρτη / 'Vednesclay ______________________________ _ 

4 
Πέμπτη / ΤlιιιΓsda)' ________________________________ '_' f.λ_α_'_,ία_ς_οσ_ιο.:.-μα....:'ρ_τ....:υιχ_><; 

5 
Παρασκευή / FΓίda)' _____________________________ _ 

6 
Σάββατο / SatLInlay _____________________________ _ 

7 
ΚυριαΚΙ1 / SLInday ________________________________ _ 

Αγγεία καμωμένα με άσπρο πηλό κωνσιανυνουπολίτικης προέλευσης, 11 ος αι. 
\ Vhite vV,1 t·C fi'om ConsLanLinoIJ le. 11 t ll C. 



2006 Μάιος / ΜαΥ 

μ 'Ί νας πέ μ π τ ος εβδο μ άδα ε ι κοστή / nl o nth f i f tll \vee k (\ve nti e th 

8 
Δευτέρα ι Monday ____________________________________________________________ ___ 

9 
Τρίτη Ι TlIesd;:Iy _____________________________________________________________ ___ 

10 
Τετάρτη ι Wednesday __________________________________________________________ _ 

11 
Πέμmη ι ΤhursdaΥ ______________________________ Κ_u..:...ρ_α,_λο_u_Κα_'_"_1 ε_θΟ_δ_'ίο_υ 

12 
Παρασκευή ι FΓίdaΥ __________________________________________________________ _ 

13 
Σάββατο / SatuΓda)' ____________________________ _ 

14 
Κυριακή Ι Sunda)' _____________________________________________________________ _ 

Πινάκιο με αδρεχάρα κτη διακόσμηση και πράσινη εφυάλωση , β ' μ ισό 1 20υ αι. 

Pla te \ν ίι Ι, ίn c ί sed-sgπι fTi ιο deCO Γatiοn a nd gΓee ιι gl<lze. Second I,alf οΓ rlJe 12t11 C. 
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2006 Μάιος / ΜαΥ 

f'ιΊνας πέμπτ ος εβδο μάδα ε ικ οστή πρώτη / m o nIh f ift), \v ee k I\vent y-f ir s I 

15 
Δευτέρα / Monday ________________________________ _ 

16 
Τρίτη / Tl1esday _______________________________ _ 

17 
Τετάρτη / \ 'vednesday _________________________________ ~_l e_ao_r_ι ε_ντ_Ίι_κοσ_,ή 

18 
Πέμmη / Tl1lIΓsday _______________________________ _ 

19 
Παρασκευή / Friday ______________________________ _ 

20 
Σάββατο / Satιιrday _____________________________ _ 

21 
Κυριακή / Sunday ____________________________ K_' ω_ν_σι_α_ντ_ί\_Ό_υ_κα_,_"'_λ_6_''1_ς _ισ_(,(_ΓI Oσt_ό_λ_ων 

Κούπα με αδρεχάρακτη διακόσμηση και κίτρ ινη εφυάλωση , β ' μ ισό Ι 20υ α ι .. Δωρεά Θ. Βλαστού-ΔραΥούμη 

Βο\\' Ι lνίΙΙ1 ίn c ίsecl -sg I 'a ffito deCO Γatίοπ ,ΙIl ΙΙ yello \v g l<tze. Secolld halr οΓ Lhe Ι 2[11 c .. DOIl<Ltecl by Th . Vlasω ιι - DΓagΟ ΙΙll1ί 
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2006 Μάιος / ΜαΥ 
μήνας πέ μπ τ ος εβδομάδα εικοστή δεύτ ερ η Ι mo nth fi fth \vee k t\ve nt y-se co nd 

22 
Δευτέρα / Monc!ay _________________________________ _ 

23 
Τρίτη / τuesday _______________________________ _ 

24 
Τετάρτη / ""ednesday ______________________________ _ _ 

25 
Πέμmη / ΤιιUΓsc!aΥ _______________________________ _ 

26 
Παρασκεω1 / FΓίdaΥ _______________________________ _ 

27 
Σάββατο / SallIl'c!ay _____________________________ _ 

28 
Κυριακή / Sunday ________________________________ _ 

Θραύσμα εφυαλωμένου αγγε ίου με εγχάρα κτη rιαράσωση στραΊlι;nη , β ' μισό 1 20υ α ιιδνα . 

Fι-agιη ent ο Γ a g l<tzed \"esse l cl ecoΓilted \ν ίιΙι a sgπι fTίω so ldie I' Second 11 a ιfΌΓ tll e 1 2 ιΙι c. 
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2006 Μάιος / ΜαΥ 

μ,jνας έκτος εβδομάδα εικοστ ,] τρίτη Ι m o nth six th week t\venty-third 

29 
Δευτέρα / Μ Ο ιχla)' ________________________________ Θ_ε_·ιιδ_οο_ία_ς_οο_'_ομ_ά_Ρ'_ι υ_ΙΧ_>ς 

30 
Τρίτη / TtIescl<:l)' _________________________________ _ 

31 
Τετάρτη / \Vednesclay ______________________________ _ 

1 
Ιούνιος 

June 
Π , r\J\ΙΑΛI-ΙΨΕΩΣ 
εμπτη / Τι1lΙΓs<laΥ _______________________________ _ 

2 
Παρασκευή / l~ΓίdaΥ _______________________________ _ 

3 

4 
Κυριακή / Stlt1<la)' ________________________________ _ 

Εφυαλωμ6' 1) κούπα με ε rιιπεδόyλυφl) α ιι εικόνta l) λαyoιJ, 1>:λ l) 1 20υ αρχές Ι 30υ αt .. Δωρεά Θ. BλασιoιJ-ΔραyoιJ μl) 

(~ l aze([ bo\\'[ \\' ίιΙ, a C /Ηιnψ Ι e\'e I'abl)il. L,Ite Ι 2ιΙ, Eal'l)' Ι 3ι Ιι c .. Donated Ιη. ΤΙ,. VΙ<ιsιοu-Dl'agοιιιιιί 



2006 Ιούνιος / June 

μ ,]ν ας έκτος εβδο μ άδα ε ι κοστ ,] τέταρτη / π, ο πιl, s ix tI1 \vee k I\ve nI y- fo urIh 

5 
Δευτέρα / MOl1day ________________________________ _ 

6 
Τρίτη / TLlesday _______________________________ _ 

7 
Τετάρτη / Wednesday _____________________________ _ 

8 
Πέμαιη / Thursda)' ______________________________ _ 

9 
Παρασκευή / Friday _____________________________ _ 

10 
Σάββατο / Saturda)' ____________________________ _ 

11 
Γl ENTHKO~THΣ 

Κυριακή / Sllllda)' _________________________________ _ 

Θραύσμα εφυαλωμένου αγγείου με επιπεδόγλυφη απε ικόνιση λιovιαΡΙOύ, ποι κίλλετα ι με ορ ιζόνnες πράσινες πι\'ελι ές, α' μισό 1 30υ αι . 

Fl'aglη en t o f ,1 g lazed vesse l \\' ίΙΙ1 a c ll<l llljJleve lί ο n enli ven (Ι \νί Ιl1 11ol,izon la l gr ee n I) I,U 11 tJ'U kes. ICjl'sl ha lf ο Γ rI1 e 13tl1 C. 
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2006 Ιούνιος / June 

μ ι]ν ας έκ τ ος ε β όο μ άδα ε ι κοστι] πέ μ πτη Ι nlO nth , ί χ Ι ΙΙ \vee k t\ve nt y- fift IJ 

12 
Δευτέρα / Μοnda)' ________________________________ '_\'_Ί_Ο_Υ_'_l "_· ~_·: \_· λ_I._\ _Γ(_)~ 

13 
Τρίτη / T tIescla)' __________ ________ _______________ _ 

14 
Τετάρτη / \ Vednesday ____________________________ _ _ 

15 
Πέμmη / Τι1 ιΙΓsdaΥ ______________________________ _ 

16 
Παρασκευl] / FΓίda)' ______________________________ _ 

17 
Σάββατο / SaΙΙlIτ!;η, _____________________________ _ 

18 
Κυριακή / SΙιndaΥ _____________________________________ · ....:\\_ίΟ_"_. '_' ,_ί\_Ί,_,ιν 

Θραύσμα εφυαλωμένου αγγε ίου με Ε ΙΙΙll εδόγλυφη α ιι εΙKιJνιση .\ ιo"ιrιριoύ ανι1μεσα σε βλασιούς, l ιiλlj Ι 20υ- αρχές 1 30υ αι. 

J<I'ag1l1e nt 01' a g l<lZed vessel \\, iιlι a rlI rι llΨll'1.Ie l i ο n l)etlVee Il te ncII·ils. La te 1 2 ιlι -eaΓ I Υ 1 3ι Ιι c. 
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2006 Ιούνιος / June 

μιΊνας έκ τος εβδο μ άδα ε ιχ οο,,] έκτ η Ι mo "tI, six tiI week ι\νe "Ι Υ -sίχιh 

19 
Δευτέρα / λΙΟl1d;ι)' ________________________________ _ 

20 
Τρίτη / TtIcscIlI)' _________________________________ _ 

21 
Τετάρτη / \ι\'ccΙneSC!ίΙ)' ______________________________ _ 

22 
Πέμmη / TlΠlΓsdίΙ)' _______________________________ _ 

23 
Παρασκευή / r'Γί(!:η: _______________________________ _ 

24 
Σάββατο / s,ιtιιΓCΙίΙ)' _____________________________ _ 

25 
Κυριακή / Stll1d,I)' ________________________________ _ 

Θραύσμα εφυα.\ωμ~νoυ αγγείοu με Fyx<lIJaKlIj απε ικόνιοη χιψευυΙ· 

Φορά ειδι κι) ένδυμα χορού με μαΚΙΗΙΙ μανίκ ια που κυμιηίζουν av<l \ο)'α με τις χιψεΙ'Ηκές κ ινιΊσΗς "[(JlJ, τέλη Ι ::Ιου- 1 40ς α ι. 
1' J<IgrlleI1L 01" α g l"Zecl vesse l \\, ίι Ιι " sgnIniιu CI,IIKC I' 

Hc \\'eaJ's a sρecί;ι l daI1Cing g<ιπηe l1Ι \\' ith IOl1g s lee\'cs ΙI"Η nllLLeJ' ίl1 accO I'cl<II1Ce \\' ίιl, 11ί S rll ove rll CI1Ls. '-"lC l ::Itl, - I<Jll' C. 







2006 Ιούνιος / June 

μήνας έβδομος εβδομάδα εικοο Τ1] έβδομη / mOntI, ;eve nth ,veek (\\·enty-sevel1 th 

26 
Δευτέρα /~10ndaΥ __________________________________________________________ ___ 

27 
Τρίτη / Tnesday ____________________________________________________________ _ 

28 
Τετάρτη / \Vednesda)' __________________________________________________________ _ 

29 
Πέμmη / TlιuΓsdaΥ _____________________________ ~Ι :.::Ιέ2ιρ:.::o:.::υ:.::K.::.αι~Ι:.::Ια::.υ::.'.\::.:.()".::.' '.::ιω:..:,:.::' ,:.:.",:0=:σ[ό::.:.λω::::.:..." 

30 
ΠαρασKευ~ /~ω~-------------------------------~Σ:~.:: • .::~:~~':ω:':Ι ~:):αι:":~:o:~:ω~" 

1 
Ιούλιος 

]zlly 
Σάββατο / saωΓdaγ ______________________________ Ι:'α~ψ::.:(ι...:Κ::.:(t.:.:' Δ~,~ιμ~":.:.:ιv~υ:'::.ύ~α.:.:"'~φ~\~ύ(~"':.)\· 

2 
KυριαK~ / sιιl1daΥ ______________________________ Ι_'α_'_ά_θε_Ό_'ς~. '_Ι',.:,.μ_ίu::.:.ς_Ζ_';'_'· '.:.:lς::.:.Ε-::.:.),..:.· ()_ι(_,κ..:..:.ου 

Στάδια κατασκευής εγχάραχιου εφυαλωμένου αγγείου, 

Sl<Igcs ίη llle ιη a ηu["ctΙΙΓe οΓ a glazecl sgΓafΓιω vessel 
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2006 Ιούλιος / July 

μήνας έβδομος - εβδομάδα ε ι κοστ>] όγδο η / mOl1lh seνe l1ιh \veek l\venly- c ig Illh 

3 
Δευτέρα / Monclay ________________________________ _ 

4 
Τρίτη / TtIes(lay _______________________________ ~--

5 
Τετάρτη / \Nednesday ______________________________ _ 

6 
Πέμmη / Τι1uι-sιιa)' ______________________________ _ 

7 
Παρασκευή / Fι-ίclaΥ ________________________________ Κ_uρ_ια_Κ_· ιi_ς_μ_Ε'_'α_λ_ομ_ά_ρ_τυ_ρ_ος 

8 
Σάββατο / SaιιιΓdaΥ ____________________________ _ 

9 
Κυριακή / SLll1day ________________________________ _ 

Θραύσμα ημιτελούς αγγείου χωρίς εφυάλωση και ολοκληρωμένα εφυαλωμένα αγγεία Ίων εργασιηρίων της Θεσσαλονίκης 

με α π ε ι κόνιση πουλιού, Η:λlj 1 30υ - 1 40υ αι. 

1~Γ<ιgιηeIlΙ οΓ a n LIll filli sl, ecl, ΙΙll g l <ΙΖed "essel ,llld coInJJletc glazecl vessels deCΟΓa ιecl ,ν ίιl, IJ ίΓd s, ΓΙ 'ο ιη Lh e ΤI, ess<ι l οll ίkί WΟΓks l, ορs. 

l a te 1 3 ιl,- 1 4ιl, (. 











2006 Ιούλιος / July 

μ 'Ίνας έβδο μ ος εβδομάδα εικοστή ένατη Ι ,η ο n ι h sevc ntI, \Y ec k t\ve nt y- nin e th 

10 
Δευτέρα / Μοπ(!<:ι)' _________________________________ _ 

11 
Τρίτη / Τιιesda)' _____________________________ ΕU_,_Ι"_lμ_ία_ς_· μ_ε_v_α._\ο_μ_{'_Ρ_ΙU_f>O<;_._Ό_,_\,_'α_ς_ιο_α_"_()(_Jι_ό_λ_ου 

12 
Τετάρτη / " Iednesday ______________________________ _ 

13 
Πέμmη / Tl1tIJ'sday ______________________________ _ 

14 
Παρασκευή / l~Γίda)' ____ _________ ________________ _ 

15 
Σάββατο / SatlInla)' ______ __________________ _____ _ 

16 
Κυριακή / SlInday ___________________ ________________ l_-,,_'v_A_y_ίω_ν_ll_α_ι_έιχ_"ν 

u.88-89 Εφυα \ωμένα επιτραπέζια OKEUI) κω απεικο"ίσεις σκευι,)ν οω ,ραrιέζι Ίου 1\ Ι υσnκοι) ΔI;ίr,νOυ, Μο\'ή I\ l ετιιμοριιχ,)σεως, Μ ι-ι:έωρα 1483 

ρ. ρ.88-89 (; Iazed ιa bl c\va Γe ancI ccπι ιη ί llle nsiIs a l lI1C Las[ SΙιΡΡCΓ I\ /onaslcr y οΓ rI1C Τr'an s fίgΙΙ ΓaΙί ο ι l , Melcont, 1483 

Εφυαλωμέ\'Ο πινάκιο δια κοσμημένο με υ:σσερα εΥχάρακτα πουλιά κα ι πράσ ινες IIι"ελ ιές, τέλ η 1 30υ- 1 40ς α ι. 

(; I,lzed ρ l a ιe dCCOΓa ιecl \Υ ί Ι I1 ΓΟΙΙΓ sgπl [Γι ιο bίΓCI S ,lnd gΓccn hnlsI1 su·o kes. L,lle 1 3 Ι11- 1 4 ιh ι: . 
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2006 Ιούλιος / July 

μήνα ς έβδο μο ς ε βδ ομάδα τριακοστ'i Ι lη οηιl, seνe nιl, \v ee k tl,irtiet l, 

17 
Δευτέρα / ~Ιοnd<lγ _________________________________ ~_lα...:Ρ_ί\_Ί]:...:.ς.:..μ.::.:ε\:..:.'(( ___ .\o:...'μ::..:ά~ρ..:..·ιυ~I)(=χ; 

18 
Τρίτη / TlIc day _______________________________ _ 

19 
Τετάρτη / Wednesd<:I)' _____________________________ _ 

20 
Πέμπτη / Tl111Γsda)' __________________________________ I_-l ι ___ ~I ___ ου ___ Ί:..:u..:.υ ___ ,.,.::.ρ.::..Ο<~ΡI.::.j"t..:..:.ου 

21 

22 
Σάββατο / s<ltιιΓd <ι)' _________________________________ ~_'l α-...:ι~)ί_((ς~J11:..:.ς_~_l α...:\_δ(_ι\~'l~νl~Ίς 

23 
Κυριακή / Sllnda)' ________________________________ _ 

ΚάΗυ μέι)()ς KανατιoιJ διακοσμημένο με 110υλιά και ιιράσινο χρ(δμα, τέλη 1 30υ- I 'l ος αι . 

L()\veI" pa l·t ofajLIg cl eCΟ Γa ιed \\, ίιlι bίΓds ,1 ncl gΓeen CΟIΟL1Γ Ι;ι ιe 1 3 ιh - 1 4t11 c. 
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2006 Ιούλιος / July 

μήνας έβδομος εβδομάδα τριακοο"j πρώτ η / ,ηο nιΙι sevc nIIl ,,' eek thirt y-firsI 

24 
Δευτέρα / Monday ________________________________ ...:.χ~'Ρ:..:.l<.:..:τc.:..:ίν.:."l:...ς.'::.μ ε::..'γ..::α.:..:.\o:..ι:μ:::(l~ρ.:..:ιυ:.ι.:ρ=oς· 

25 
Τρίτη / Tnesday ______________________________ _ 

26 
Τετάρτη / \ve(lnesda)' ______________________________ r_I a~pα_O_K_EU_"Ί.:..:ς_O<J_'_o.:..:μά~ρ_ιυ~ρoς__..:· 

27 
ΠέμmΙ1 / Τι111ΓsdaΥ ________________________________ ιι_((_''l_ελ....:ε-.:ή:.-μο:....'....:υς.:...Ί.:..:' ...... 'υ_ι α:::.'μ::.:'.:..:.".:..:.' Κ-=-=-σι) 

28 
Παρασκευιι /l<'ΓίdaΥ _____________________________ _ 

29 
Σάββατο / S,lttII·day _____________________________ _ 

30 
Κυριακιι / Sl1lld,ly ________________________________ _ 

Εφυαλωμένη κούΓια με εγχάρακτο δικέφαλο αετό, τέλη 1 30υ- Ι 40ς α ι . 

Ι; I <ΙΖed bo,v l νν ί Ι Ι1 <ι sg ι-affiιο t,,,o-11eadecl eagle. L<ιte Ι 3t11 - Ι 4tl1 C. 
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2006 Ιούλιος / July 

μ'Ί νας όγδοος εβδο μ άδα τ ρ ιαχοο,,] δεύ τ ερ η Ι 11, 0 l1ΙΙ, e ig hlh \vee k lhirl y-seco nd 

31 
Δευτέρα / MOl1tla)' ___________________________________ _ 

1 Αύγουστος 
A1,lgU81 

Τρίτη / TtIestla)' _______________ ________________ __ _ 

2 
Τετάρτη / "' Iednesday __________________ _____________ _ 

3 
Πέμπτη / TllLIrsda)' ___________________ ____________ _ 

4 
Παρασκευή / 17Γίcl a)' _____________________________ __ _ 

5 
Σάββατο / SatLlΓda)' ____________________________ _ 

6 
λl ΕΤΑλfOl'ΦΩΣΗ ΊΌ\' ΣΩΤΗΙ'ΟΣ Κυριακή / SLIl1tla)' _________________________________ _ 

Εφυαλωμένες κού ιι ες διακοσμημένι'ς μ ε ι'YXάρα Κl.O φυλλοφόρο κλαδί, τέλη 1 30υ -1 40ς αι , 

(;I"zed b(""ls cΙecoπιιecl ,,'ith ,ι sg I,tfTιιo l e<l ΓΥ bI'all cI1, Late 1 3 Ι11- 1 4 111 c, 







2006 Αύγουστος / August 

μήνας όγδοος εβδομάδα τ ριακοστή τρίτη Ι m o nIh e ig IlIh \v ec k IIlirI y- IIlird 

7 
Δευτέρα ι ~f()n<lcl)' _________________________________ _ 

8 
Τρίτη ι THes<l,l) _________________________________ _ 

9 
Τετάρτη ι "'ednesclay ______________________________ _ 

10 
Πέμπτη Ι TIltII's<l"ly __________________________________ "_a-=uI_,t_Υι_. ί,_,υ_"...:.' ι)(_)δ, 

11 
Παρασκευή IΙ~Γίd,\)' _____________________________ _ 

12 
Σάββατο / ScltlInl<l)' _____________________________ _ 

13 
Κυριακή Ι Slll1<!ay ________________________________ _ 

Εφuπλωμέ\'ο ΡΥχ<'φαχτο πι \'<1κιο με ε llιιι εδ6γλuφο ρ6δακα σιο κέηρο , τέ.\η Ι 30u- Ι40ς αι, 

(;Ia7e(! sgΓa fΤί ιο IJI<Ile ,,,ίιΙι a cll a Il1pIe\'e I'Oselle ίπ lIl e ceΠΙΓe , Lale 1 3ι Ιι - IΥιΙι c, 
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2006 Aύγoυσroς / AUgU.5t 

μήν ας όγδοος ε β δο μ riδα τ ρ ια κοστι] τ έ τ αρτη / π, ο πιΙ, c ig IltI, ,v ~e k IhirI y -fo LιrIh 

14 
Δευτέρα / :\IolJd,I;., ________________________________ _ 

15 
ΚΟ Ι"ΙΙ Ι ~ Ι Ι TH~ ΘΕΟΤΟΚΟ\" Τρίτη / TtICSCl<ty ___________________________ ______ _ 

16 
Τετάρτη / V\'cc!nesc!<I) ________ ______________________ _ 

17 
Πέμπτη / TllllΓScl<I)' _____________ ____________________ _ 

18 
Παρασκευή / }<'Ι 'ί([;η: _______________________________ _ 

19 
Σάββατο / S,ItιJ1'Cl<I)' ______________________________ _ 

20 
Κυριακή / SlIlJcla)' ________________________________ _ 

KoιJ ιι ες με κίΊρινη -χρuοαφι<l εφυ6 \ωο 'l κα ι ΕΥχ<lμα ΚΊU δ ι (χ κοομο Η,η' f fJγαmηρί(,) ,' Ί 'l ς Θεοοα.\ΟΥ ίΚ 'l ς, υ'λ'l Ι 30υ- Ι <Ι οι; αι. 

B(}\\' ls \\, ί ι Ι, golclen-xello \\' g laLe a ncl sgl'a fTίιo clccul'atio n . L;Ile Ι 3 ιΙι - 1 4 ι11 C. 
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2006 Aύγoυσroς / AUgu5t 

μιι ν ας όγδοος ε β δο μ άδα τ ρ ι ακοστιι πέ μ πτη Ι mo nIh Cig IlIIl \vcc k tIli r ty- fifth 

21 
Δευτέρα ι ~1()ncΙι' _________________ ____ ____________ _ 

22 
Τρίτη Ι TtIesc!<l)' ________ _ _______ ___ _____________ _ 

23 
Τετάρτη ι \\'edntscIίI\ ______ __________________________ _ 

24 
Πέμπτη ι TI1l!I'sc! Ι) _______________________________ _ 

25 
Παρασκευιι Ι l~Γίc !<1\ _______________________________ _ 

26 
Σάββατο / S,ttlIn!,ty _____________________________ _ 

27 
Κυριακή Ι Slll1c!a, ______________ ___________________ _ 

Εφuαλωμέ" Ες κού ΙΙ Fς μΕ " μ(φ μαμ(δ,) 'l " liια κ6σμηο'l , 'ι έλη 1 30u- I 'l ος m . 
C; la Iecl bo \\' ls \\' ;ιI1 n1 a I~ ) l e(1 (l eωΓ<l ι ; ο n . Ιa ιe 1 3 ιh - I ..ι Ιll C. 
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2006 Αύγουστος / Augu$t 

μιινας ένατος εβδομάδα τριακοστι] έκτ η / lη ο πιll nineth lveek IhirIy-sixIh 

28 
ΔευΈέρα / ~ΙΟl1clCιγ _________________________________ _ 

29 
ΤρίΈη / Τι�csda;.: ____________________________ '_\r_ιο_ιο.:...μ~ή_Κ'~ψ...:.«...:..\ή~ς_-I~Ίμ...:.ίο:..::υ....:.12If:..::χ>δ2Ί=>ό!:.μ(:.:.:...)l· 

30 
ΤπάΡΈη / \,ι\'ecII1CSCI<:l)' ________________________________ ....:.Λ::..:\ ε=ξ:::.άl~·δ:::I X:.:::..)" 

31 
ΠέμΠΈη / TIltIΓsdiI)' _______________________________ _ 

1 
Σεrnέμβριος 

8eptenlbe?' 
Παρασκευή / I'J'iclcty ______________________________ ---=.Λ2:ρ~\'~] '~'l~ς.:..:ll.:δι::.:Ί,=IO:.:.." 

2 
ΣάββαΈΟ / sίιωΓcΙa)' ______________________________ --.:.:~=ι ά:::μ:::.«\:..:.'(:.:.:>ς:..ι:μ:.:.:(ί~fn::υ<..::f){:..:>ς 

3 
Κυριακή / StIl1cl<:l)' ________________________________ _ 

Κούπ ες με εΥχάρακl.Ο δ ι(ικοσμο και κί'ιρι\'η εφυ<iλωση , Η'λη 1 30υ- l..J ος (ιt. 

Bolvls , ν ίιl, sgΓa Πίιο decοΓa ιίοl1 '1 11 (1 )'elloll' g· laze. L,lte 1 3 ιl, - 1 4ιl, C. 

/ 







2006 Σεrnέμβριος / Septenzber 

μιjvα ς ένατο ς εβδο μ άδα τ ρ ιακο στ ή έβδο μη Ι ΙΙΙ 0ηι !, nin c th \veck thirt y-scvc nth 

4 
Δευτέρα ! λιοnda}' ________________________________ _ 

5 
ΤρίΤI1 ! Tl1csc1ay _______________________________ _ 

6 
ΤετάΡΤI1 ! \VcιΙnesd<ι)' ______________________________ _ 

7 
Πέμml1 ! Tln1ΓsdaΥ _______________________________ _ 

8 
Παρασκευή ! Ι"ι-i<la)' ______________________________ Γ"_·ν_έθ_λ_Ι Ο_\_\_ΊΙ_'·ι:..-χ-.:'γ_ία~ς_Θ_ε_·o_"_ίK_Oι_\ 

9 
Σάββατο / sίιtι1Γcια~'-------------------------------

10 
Κυριακή ! St1Ilda}' ________________________________ _ 

"rOOUKdAt και ά ιι οψ'l ιι αρουσίασ'lς μαΥεφικ({)" ιικευ(δ" σι'l" ~:Kθεσ 'l " Καθ'lμερι" ι] ζω ι] mu Β uζά ιιu" (Λεuκός 11 ύργος 200 1-2002) 

T~olIk"li (cuoki ng ροι) al1d a diSΡ1;ty orcouking LItcnsi1s ίη tl1C 'l~vc1') '(lay Lίιε: ίl1 Β ΥΖ,, "ιίιιιη ' ex hibition. (\VI1itC T()\\'cI' 200 1-2002) 
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2006 Σεmέμβριος / Septenlber 

μιΊνας ένατος εβ δ ομάδα τριακοο,,] όγδοη mo nIh nil1CIll wcek Illirl y-c ig lllh 

11 
Δευτέρα / λfΟJ1CI'l) _________________________________ _ 

12 
Τρίτη / TtIeScl,l), _________________________________ _ 

13 
Τετάρτη / \\'edJ1cscl,ty ______________________________ _ 

14 
ΥΨΩΣΗ ΤιλllΟΥ ΣΤΛ\Ί'ΟΥ Πέμmη / ΊΊllΙΓSC!<l) _______________________________ _ 

15 
Παρασκευι1 / Ι:ΓίC!ίιχ _______________________________ _ 

16 
Σάββατο / SaLtInIίl) ________________________________ I,_ι,(.:..-ρι-.:.:'μ_ία_ς:...:μ_,.~yι_ι\_().:..-μ:...:άl~H_υl~)(_.:.><; 

17 
Κυριακή / StIJ1CI'l) _______________________________ Σα_I>ί_ιις_Ό_I _l ί,_"_"'_'><;_·,_λ_\,'_ίΓ_",_ς_, ~_'~\_"_ίδuς_' 

Τσουκά.\ια με σφαιρικ6 σιδμα και αrιoστρoyyυ.\εμένη βάση ιι ρι,nοβυζαηινής ιι εριόδου 

T so ttk ,t Iia \\' ίι Ιι ,ι sρ I, er i C<l I bod y al1cI l'Oundecl I)3se. Ea .. I)· B)'z,tnline IJe I' iocI 







2006 Σεrnέμβριος / Sepfember 

μήν ας ένα τ ος εβδομάδα τριακοο,,] ένατ η / monlh nin elh \vcek l hirl y-ninelh 

18 
Δευτέρα / Monday ________________________________ _ 

19 
Τρίτη / TtIesda)' _________________________________ _ 

20 
Τετάρτη / \VednesdaΥ __________________________ Ε_uσ_ια_θ_ίΟ_U ,-με_"α_λ,-ομ_ά,-ΡΊ-=υΡος_ 

21 
Πέμmη / ThLII,sday ______________________________ _ 

22 
Παρασκευή / FΓίda)' _____________________________ _ 

23 
Σάββατο / SaιιllΤ\;,ιΥ _____________________________ _ 

24 
Κυριακή / SlInday ________________________________ _ 

l'νΙ αΥειρι κά σκεύη: τσουκάλια και σουρωυlΡι 

Coo king ule Il sils: lsoukalia a ncl a ΙΓaίne Γ 
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2006 Σεmέμβριος / September 

μ ι1νας δέκατος ε βδομάδα τεσσαραχοσΤΙ1 / π, ο πι!, l e nlh \veek [O l1rli e t h 

25 
Δευτέρα / ~IOlld<I}' ______________________________ _ 

26 
Τρίτη / TtIcsdcty _______________________________ _ 

27 
Τετάρτη / \,ι\'cιιnesc!;η' _____________________________ _ 

28 
Πέμmη / Tl1tIΓsda)' ______________________________ _ 

29 
Παρασκευή / FI·iday _____________________________ _ 

30 
Σάββατο / Sίιtι1Γda)' _____________________________ _ 

1 
Οκτώβριος 

OctolJeT 
Κυριακή / SLll1d<:I), _______________________________ _ 

Κουμ παράς κα ι πα ιδ ι κό σφυριχτράκ ι π ρω"Lοβυζαn ιν<δν χρόνων 

Ε<ΙΓΙ)' B)'Z<1Il li lle ιηuπ e)'-bοχ <ll1d Cll il cl's \\' Il i s ιl e 







2006 Οκτώβριος /October 

μ'Ίνας δέκατος εβδο μάδ α τε ι;J Oαρακoστ ,Ί πρώτ η / I1, Ο l1ιΙ, lenll, \vc e k fourt y- fir s t 

2 
Δευτέρα / MOIlc!cl)' _____________________ -----------Kυ-�~IfJ-la-\"o-u_' ι-.:.εfX>~μ_.:.6f~n_.:.υρος~ 

3 
Τρίτη / TlIesdcly __________________ --___ ---------

4 
Τετάρτη / " 'ednesday ________________ --____ ---------

5 
Πέμmη / TllLll'SC!cly ______________________ --------_ 

6 
Παρασκευή / ι~Γid<ι), ________________ --___ ---------

7 
Σάββατο / saιιιn!<ιΥ ____________________ ----__ ----~-ερ-\-ίο-υ-Κιι-,-Β_ιί_Κ~χ(_)υ...:.μ_α...:.fn_ύ...:.Ρω_ν 

8 
Κυριακή / SlIIlc!ay __________________ - ____ ----------

Μιιψα για ·ιην κατασκευι] δίσκου λυχναριού και λυχνάρια καμωμένα με μήτρα , 4σς αι. 

MOLlld fo l' the LLpjJe .. ρ,ιn οΓ ,ι la rnj) <Ind tnuuld-tn"de l;ιmρs, 4ιΙ, c. 
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2006 Οκτώβριος /October 

μήνας δέκατος εβδομάδα τεσσαρακοστή δεύτερη / l11 0 n lh l e nl ll \vee k fo u r ly-seco nd 

9 
Δευτέρα / Mond"Iy _________________________________ _ 

10 
Τρίτη / TLIesday _________________________________ _ 

11 
Τετάρτη / Wednesda)' ______________________________ _ 

12 
Πέμmη / TlllIrsda)' _______________________________ _ 

13 
Παρασκευή / I-',·iday _______________________________ _ 

14 
Σάββατο / s,ltυΓdcιχ _____________________________ _ 

15 
Κυριακή / Sιωda)' ________________________________ _ 

Μ ι κρογραφικοί λύχνο ι από 'ιάφο ανατολ ι κού νεκροταφε ίου Θεσσαλονίκη ς, 30ς-40ς σ ι . 

Μ ίl1ί aΙLI Γe l a ιηρs Ι"'ο ιη a gΓaνe ίl1 T ll essa lo l1iki 's e,lst ce lη eιe Γ)' . 3 Γd-4ι lι c. 







2006 Οκτώβριος /October 

μ'Ίνας δέκατος εβδομάδα τεσσαρακοστή τρίτη / monti. tenti. ,veek fourI)' -Ihird 

16 
Δευτέρα / Monday ________________________________ _ 

17 
Τρίτη / TLIesday _______________________________ _ 

18 
Τετάρτη / \Vednesda)' _____________________________ '_\ο_υ_Κά_ι_ο_υ _Eυ_α:...-)):...-' '''_~''_JΊ~.; 

19 
Πέμmη / Tl1ursday ______________________________ _ 

20 
Παρασκευή / Friday _____________________________ Ι_Έ~ι)(_ισ....:.ίμ_o_υ_K--.:εφ~αλ\--.:'l~\'ί~(lς 

21 
Σάββατο / Saturday ____________________________ _ 

22 
Κυριακή / Sunday ________________________________ _ 

ΜπαβυζανιινΟ ί εφυαλωμένοι λύχνοι καμωμένοι σων τροχό 

) oslIJ)'zanline g I,lzed \\' Ιι ee Ι -ιη ade Ι a ιη ρs 
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2006 Οκτώβριος /OctobeT 

μή νας δέκατος εβδο μ άδα τεοοαρακο οΤ1] τ έ τ αρτη Ι nl o nth l enII, \vec k fo urI y -fo tIrIh 

23 
Δευτέρα ι Μοncl<l )' ___________ _____________________ ι "_Κ_,δ_βο_υ_ΊΟ_U_' Γι_δ_"_\'Ι_)()_θΕ_Όυ 

24 
Τρίτη ι TtIescla)' __________ _______________________ _ 

25 
Τετάρτη ι "V\'edncsday _____________ __________________ _ 

26 
Πέμπτη l 1ΊιιιΓs(la)' ____________________________ -"ι-_I_~I_ι-_π_Ί)_1O_Y_~_I ~_T_A1_\O_~I_A_ΙT_Γ\_' p_ι_)Σ 

27 
Παρασκευή ι FΓίdcΙ)' ________________________________ N_τέo_ι_o~ρoς:...:·~μ...:.ά~ρ'(...:.".!...pι~>c; 

28 
Σάββατο / saιιιnιa)' ________________________________ Ε_Θ_Ν_Ι Κ_Ί-_I _ΕΟ_Ρ'_ΙΙ_Ι 

29 
Κυριακή Ι SLInday ________________________________ _ 

ΘραιΙσμα εφυαλωμέ\'Ου αΥΥε ίου με εγχάρακι'l α rι εΙKόνισΙl του Αγίου Δ'lμφρίου , Η:λ'l 1 30υ- 1 40υ α ι. 

JCr;tg tll e lll οΓ a g l<lzecl I'esse l νν ίιl, ,Ι sgΓamιο ΓeΡΓese llιa ιί ο ll ο Γ St De tll e trios. Late 1 3 ιl, - Ι 4 ιl, c. 





/ 







2006 Οκτώβριος /October 

μήνας ενδέκατος εβδομάδα τεσσαρακοστή πέμπτ η Ι mo nLI, eIeve nLh ,veek fourLy-fifLh 

30 
Δευτέρα / MOll(!ay _________________________________ _ 

31 
Τρίτη / TtIesc!ay _________________________________ _ 

1 Νοέμβριος 
Nove77ZbeT 

Τετάρτη / \ VedιιesdaΥ ______________________________ Κ_οο_μα_' _κ_α_ι .:Ι_Ct_μ_ια_'_Ό_ύ_"l_ω_v_α_vα_ρ_,,_ύf_Jω_V 

2 
Πέμπτη / TlιιιΓs(!aΥ _______________________________ _ 

3 
Παρασκευή / ι~Γjda)' _____________________________ _ 

4 
Σάββατο / Salllnlay _____________________________ _ 

5 
Κυριακή / SlIll(!ay ________________________________ _ 

0, 122- 123 Τα ιφοσκυνηματικά και εμ ιιορ ι κά ταξίδια εμπερ ιείχαγ πά,'[οτε κ ινδύνους, Αμφορέας από ναυάγιο και ζωγραφικllιιαρέμβα
ση Δ. Καμαράκη από την έκθεση « Βυζαnινά εφυα.\ωμ6'α κεραμικά. Η Τέχνlι των εγχαράκτων» 
ρ.ρ.122-123 l> ίΙ gl' ί,η <ιges and cοlηlη eΓc ί ,, 1 vO)'<Lges lνeΓe al,,'ays dal1gel"Ous. ΑllψIΙ0Γ" Γl"Οlη a s lιίΡ'V Γeck ,1I1CI a ραίl11 il1g οΙ" a ΓΟLιιιdeΓecl 
shίρ b)' D. Kalη ,lnlki ίιι exhib ili oη ' BYL;ιntine (:lazed Ccγa lηi cs: The Αn οΓ Sgl"<IfTίιo ' 

l~φυα'\ωμέν'l κούιια με μονόγραμμα Αγίου Δημηψίου, ιιρέπ ει να σχετίζειαι με λατρεία αγιάσματος , τέλη 1 30υ- 1 40υ α ι. 
Glazccl bol\'l l\'Ilh ιΙ1Ι:: lη οποgΓ<ιιη οΓ Sl l)e lη eΙΓ ίοs, ΡΓοbaω)' ΓΟΓ 110Iy Iv,ιteI" ΓΓοιη lliS s ll\"iηe. '-ale 1 3ι Ιι - 1 4ι 11 c. 
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2006 Νοέμβριος / Νοvenιber 

μήνας ενδέκατος εβδομάδα τ εσσαρακοσ"j έκ τη / 11, 0 I1ιΙ, elcvcl1th \veek fo urty- s ixt l, 

6 
Δευτέρα / r-,Iond,l!' _________________________________ _ 

7 
Τρίτη / Τιιesdaγ _________________________________ _ 

8 
Τετάρτη / Wecιnesd,ι)' ___________________________ l._Ί,_\'Ο_ξ:..!η_Ί_-"-.:.ξ_ια~ρ~x,_;)\_, "_1..::' Χ,-ο-,-'1 _\ _κπ~,_Γ~α!:2βr~JI~,μ 

9 
Πέμmη / ΊΊnιΓsCI"ιχ _______________________________ _ 

10 
Παρασκευή / Ι'Γίcl"ιγ _______________________________ _ 

11 
Σάββατο / satιιΓd"ι)' ____________________________ "_'...:.'j\_(_,,_Β_ίΚ_Ι'_.:"':..._Χ_><;_Κ_Π_' 1_~ι_K'_·\_-ιί_()_υ.:...μ'_.:'I_n_ι!':..._)(_')\ 

12 
Κυριακή / St1l1cl,l)' _________________________________ _ 

11cι.\α ΙOXIHσιιανΙK Ι] Ilιjλινη ευλιη'ία από το προσκύνημα ,ου Αγίου Μηνά σιφ' ΛίγΙ' ΙΗ Ο. Συ.\.\ο)'ι] Δ. Οικονομ6110υ.\ου 

Ε<ΙΓΙ)' C; I'Γί sι ί a ll PIι/o.ιζi!ι, c I a~' fJ ,tsk fi 'O lll ll,C sl1l'ine οΓ Sr Mc n,ts ίll ΕgΥμι . 1) . Eko llo tllopoLIlos CoIIecιi on 

Ι 







2006 Νοέμβριος / Nove11lbeT 

μlΊνας ".δ έκατος εβδο μ(ι δα τεσσαρακοστι] έ ~ δo μη mo ,lIh e leve nIh \vee k fo urι y-seve nIll 

13 
Δ ' ! Ι {ι)(ί,,"ου τοι' ΧΡl'οοσι6μοι' 
ευτερα / Μοπ, <1)' _________ ________________________ _ 

14 
Τρίτη / Τιιcsd<l), _ ______________________________ (J_)Ι_\Ι_Ί'_��_0ι_,_ιι_"(_x_rι_6_\<_'Ι'_, _Γr_"]_)_O_ΡΙ_Ί'_I' _I_I<_,\_ιι_μ(_, 

15 
Τετάρτη / "'edπcs(!aγ ________________________________ _ 

16 
Πέμmη / TlHIl·SC!a)" __________________________________ ~_I_,(_l f_)ΙΙ_ί<_'Ι_' Ί_ο_ι'_Ε_υ<_ιι_ι_ε._\ι_ιι_ιιl 

17 
Παρασκευή / ):'Γic!a)' _______________________________ _ 

18 
Σάββατο / s<ιιιιnιι} __________________________________ I_)\_(_rt,_"_\ (_ις_μ_ε_\,_ι\_ο_μ_<ί_ιτ_ιι'_ι χ_ις 

19 
Κυριακή / SιιπcΙη ________________________________ _ 

Θραύσμα αr, ι) ;-\)' 10 ΠοτιΙΡιο, δ Ι Ιι(Jι;>ζFl μf'ι>ος )'fια ιιτιις διακι)ομηοης μ~' σιnιψoι!ς κα ι Fι ΙΙΥραφιl : r ιι ίΠf'] έξ αυτοίί [ ιι ιίγι rς), IΙ ος- 1 20ς (([. 
1''''IA" lllCIH ο l' ;ι ch,I li ce l))'escI'\' ing ρ,ιίηιαl CI'()sses ,ι η (1 <ι η ίn sσί ρι ίο n: '( II 'ί η κ )C " 11 οΓ ίl ' Ι Ι th- 12t ll c. 

129 



2006 Νοέμβριος / Novernber 

μιjνας ενδέκατος εβδομάδα τεσσαρακοστι] όγδο η / mo nlh eleventh week fo urly- e ig hlh 

20 
Δευτέρα / Monday ________________________________ _ 

21 
Τρίτη / TtIesday __________________________________ '_-(_' _Ει_σ_όδ_,_α_ιι_ις_Θ_-ε_σ_ΙΟ_' ''_'ο_υ 

22 
Τετάρτη / Wednesday _____________________________ _ 

23 
Πέμmη / TlHlrsda)' _______________________________ _ 

24 
Παρασκευή / }<' riday _______________________________ _ 

25 
Σάββατο / s;;ltι!rd<I)' _______________________________ '_\ι_"_ΓΓι_ε'-Ρί_νη,-ς,-μ_ε_l'α_λ_ο.:..-μ_άΡ,-ι_υι,->Ος_ 

26 
Κυριακή / Snnda)' ____________________________________ ~_·lU_A_lr_'"_ou_' _οο_ίο_υ 

Αμφορέας ταφlΊς KCΙΙ ά ιιοψ 'l fκθεσ'l ς αγγείων εγχυτρισμού (ΗιφιΊ ΟΕ αγγείο) σro Μουσείο Βυζαn ινού Ilολιτισμού, υδα-ιΟΥραφία 

Γ Μ,ιιτοηί-Παιιαδέλη. 

/
ΒΙΙΓίa l <ι nΨ110Γa a 11 (1 ,Ι \'ie\v 0[ ,1n eX l1ibitio n ofbLll'ia l vessels ίl1 tI1e Μιlseιιιη οΓ Byzantine CΙIIΙΙIΓe. \Vatc rcoloLII' b)' (;. Mal'coni-l>a p<lcle li 
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2006 Νοέμβριος / November 

μιjνα ς δωδέκατος εβδομάδα τεοοαρακοο"j ένατ η / mo nth l\v e Iflh \veek fourty-ninelII 

27 
Δευτέρα / Mond_Iy ________________________________ _ 

28 
Τρίτη / Tuesday _______________________________ _ 

29 
Τετάρτη / 'Vec!nesday ______________________________ _ 

30 
Πέμmη / Τι1l1ΓsdaΥ _______________________________ Α\_,δ_I'_έα_Ί_Ο_υ_ι Ι_fJ<_oJ_Ιό_κ_\,_ιτο_υ 

1 Δεκέμβριος 
Dece77l!Jeτ 

ΠαρασΚεUl1 /Ι<'ι-ίdaΥ _____________________________ _ 

2 
Σάββατο / Satl1l-day _____________________________ _ 

3 
Κυριακή / Sl1nday _________________________________ _ 

ΓΙ ι3ραυνο, πιθανό να χρησιμο ll οιιΊ θηκε σε νEKρόδε ιrl να, α ιι ό δυι.ικ6 νεκρσιαφείο Θεσσαλονίκης, 30ς-40ς αι. 

BI"lzie I' ΡΓοb<lbΙΥ lI secl <ιι Γιlπ eΓ<Ι I ba llψιeιs, Γl'Οlη Tl1essalolliki 's \vesl ce ,η eιe Γ )'. 3 1'cl-4tI1 c . 
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2006 Δεκέμβριος / December 

μιjνας δωδέκατος εβδομάδα πεντηχοστι] / montI, l\ν e !fιΙ, \νee k f i ft ie th 

4 
Δευτέρα / Μοnda)' _______________________________ Β_α...:.ρ.:...βά....:ρ~α~ς.:...μ....:ε,:..:.'a,_λο:..:.μ __ ά~Ρι.:..::·u~ρος 

5 
Τρίτη / Τιιesda)' ___________________________________ Σ.:..::ά..:.β':...βα __ τ.:..::ο_=.υ~η .'..:γι:::.ασ::.':μ=έ.:..::νo=υ 

6 
Τετάρτη / V\lednesdaΥ ___________________________ Ν_' I Κ_Ό_λά_Ο_u_Μ_ύ.;...Ρι_,)_ν τ_ο_υ_θ_αυ..:.μ_α_ιο_υ.:..ρν:..ο_ύ 

7 
Πέμmη / Tllursday _____________________________ _ 

8 
Παρασκευή / 17Γida)' _____________________________ _ 

9 
Σάββατο / saιιιΓ(!aΥ __________________________________ --.:..:.Α,:..'ία=-ς:.:Ί __ \ν __ νl~lς 

10 
Κυριακή / Slιnday ______________________________ _ 

Παλαιοχρ ισnανικά αγγεία από ταφές σιη Θεσσαλονίκη 

ΕaΓI Υ C lπίs ιia n vesse ls [ΓαI11 bUΓ ί <t l s in Tllessa lo niki 







2006 Δεκέμβριος / December 

μήνας δωδέκατος εβδομάδα πεντη χοστ ι] πρώτη Ι m o nlh l\v e Ifth \v ce k fift y- fir s t 

11 
Δευτέρα / Monday ________________________________ _ 

12 
Τρίτη / τιιesdaΥ ___________________ --=Σι~ι"=_'_'Ρ~ίδω:.::' :.:.\'.::.ος:.-.:.:ΓΡc.:ι.!:.μι:..:'θ:.::Ο.::.ύv:.:.,.::.ος:.",:.::ο:.::.u:.::.θ:::.αu:::ψ::::cπ:,::ο:::u:.!.:ι>.ι..:\'Ο:::ύ:.:.., :.::"ροσι:::.::.::,ά":::,::::ου:.τ.::.ω::ν..,:Κ:::Έ!:::ΙΧ::!Ψ:,'.:::",::.,.ν 

13 
Τετάρτη / "vednesdaΥ _____________________________ Ε_:u_σ~ιρ_α,_ίΟ_u_κα_'_Λ_ι_>υ_κί_α_ς :...μα....:I_)ι~ύιx~·" 

14 
Πέμmη / ΊΊ1lIl,sday ______________________________ _ 

15 
Παρασκευή / FΓίda)' _______________________________ Ε.\_ε_υθ_ε=-Ρί_οι_' '_fΡο=--:.μ_ά:...ΡΤ_L':...(XJς_' 

16 
Σάββατο / Sallll-c!ay _____________________________ _ 

17 
Κυριακή / Stιnda)' ________________________________ _ 

Παλαιοχρισnανικά αγγεία με αυλακιδσε ις γύρω α πό ΊΟ σιδμα α πό ταφές σιη Θεσσαλονίκη 

Ea l'ly C lπί st ί" π vessels \\'ith gl'Oo\'es a I'OLInd tl1e body ΓΓΟΓΙ1 bΙΙΓίals ίl1 Thessalul1iki 
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2006 Δεκέμβριος / Dece1nber 

μιΊνας δωδέκατος εβδομάδα πεντηκοστιι δεύτερη / ΠlΟηιl, lw e lflI1 \veek fifly-scc o nd 

18 
Δευτέρα / i\londcIx _________________________________ _ 

19 
Τρίτη / Tllesd,lJ' _________________________________ _ 

20 
Τετάρτη / \ι\'eιΙnesdcιΥ ______________________________ _ 

21 
Πέμmη / TIHIΓscla)' _______________________________ _ 

22 
Π ' ι Ανασιασίας Φαρμακο\υιρίας 
αρασκευη / }'Ι'ίι ay _______________________________ _ 

23 
Σάββατο Ι S;ιtιιπ!<ι)' ______________________________ _ 

24 
Κυριακιι / Snnd;l)' _________________________________ _ 

Εφurι.\ωμένες κού π ες απ CΊ 'ιαφές uσιεροβuζαnιvών XρCΊ,'ων σιη Θεσσα.\ονίκη 

C; I,tzed I)()\\'Is [ΓOIl1 l ,tte Bγza lllil1 e bLII 'ia Is ίιι T Il eSSaIo Jliki 







2006 Δεκέμβριος / December 

μιjνας δωδέκατος εΒδομάδα πεντη ΚΟΟΤ1j τρίτη Ι nlOl1Ih (\yc IfIh \y ce k fifIy- IIlird 

25 
ΓΕΝΝ ΗΣΗ ΤΟΥ ΙJ-Ι ΣΟΥ ΧΡ ΙΣΤΟΥ 

Δευτέρα / MOl1c!ay __________________________________ _ 

26 
Τρίτη / T tIcsc!"l)' _________________________________ _ 

27 
~1.Eφ(ί:\'oυ Ilf )(t)τομάριυρος Τετάρτη / \\'ednesday ________________________________ _ 

28 
Πέμιπη / ΊΊltll'Sc! "Ι)" _________________________________ _ 

29 
Παρασκευή / I;Γίd ,ιχ _______________________________ _ 

30 

31 
Κ ι'(>ωK'l ~ιlncΙη _______ _____________________________ _ 

ΧΙΗ,τιι5ς \Ψνν(ιιω και" XΙHσιιω'ιuμ6ς διαδίδπα ι , Χρισι:ιανικά σύμβολα κοσμού\' κεραμικά σκεύη κα ι λυχνάρια, 
C:ll1'iSl is 1) 01,11 <Illd C:Ιll,iSli,lllil)' sρ l'e,ι cl s, C hΓί sι ί a ll sYlllbo ls deCΟΓaιe ce ΓaΙ11ίc lIle ll sil s and 1 '11l1ΡS , 
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το ΛΕΥΚΩΜΑ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ "2006 ΑΠΟ ΧΩΜΑ, ΝΕΡΟ ΚΑ Ι ΦΩΤΙΑ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜ Ι ΚΗΣ ΣΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑ ι ΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤ Ι ΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΛΤΕΙΟ ΤΩΝ Φ ΙΛΩΝ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛ ΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑ Ι Σ Ι Ο ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΛΤΕ Ι ΟΥ ΤΑ 

ΕΝ Ι ΣΧΥΕ Ι ΗΘ Ι ΚΑ ΚΑ Ι ΥΛ Ι ΚΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕ Ι Ο ΚΑ Ι ΝΛ ΒΟΗΘΛ ΣΤΗ ΛΕ ΙΤΟΥΡΓΙΛ ΤΟΥ ΚΛ Ι ΣΤΟΝ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥι\ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 

Δτο τ κ ητικό Συμβούλτο 2005 2007 

Νίκος Ν ι κονάνος, Πρόεδρος 

ΖωιΙ Παπαδοπούλου, ΛντΙΓιρόεδρος 

Ελένη Π ερισrερoπ oύλoυ, Α\Γππρόεδρος 

Γιώργος Ι. Γεωργ ιάδης , Γ Γραμματέας 

Μάγδα Μανούδ ιι , Ταμίας 

Ελίζα Αλεξανδρίδου, Μέλος 

Παναγιώτα Γεωργιάδου , Μ έλος 

Υπατία Δτονυσ ιάδου, Μέλος 

Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα , Μ έλος 

Δτονυσία 1ισσίου, Μ έλος 

Eυσrρατία Τσίρλη , Μ έλος 

ExecLIrive comIl1ittee 2005-2007 

Tikos Nikonanos, C ll a iΓIl1 an 

Zoe l>a IJadoIJoLIloLI, vice-chai .. 
Eleni ΡeΓί ste ΓΟΡΟU I ΟU, vice-cllai .. 
GeΟΓge Ι . GeΟΓgί<ιdes , gen. seσetaΓΥ 

Μ<ιgda ManoLId i, ΙΓeaSUΓeΓ 
Ε Ι ί Ζ" ΑΙ eχa ndΓί cΙοu 

J>anagiota GeΟΓgίadοιι 
YIJatίa Dionys iadou 
Katίa LονeΓdοu-ΤsίgaΓ ί cΙa 

Dionysia M issioLI 
ΕfSΙΓati " Τs ί Γ Ι ί 

ΤΗΕ DESK-DI ARY 2006 FROM EARTH , ,.yATER, Λ TD FIRE: CERAMI C ART Ι Ν ΤΗΕ M USEU M OF ΒΥΖΛ ΤΤΙΝΕ 

CU L TURE 15 PU BLI SHED ΒΥ ΤΗΕ ASSOCΙATIO OF FRIE D OF ΤΗΕ M USE Μ OF ΒΥΖΑΝΤΙ ι Ε CU LT RE 
AS PART OF ΤΗ Ε ASSOCIATION'S EFFORTS ΤΟ GI VE ΤΗΕ M USEU M MATERIAL Λ D ΜΟΜΙ SUPPORT ΤΟ 
ASS IST I TIT RUN Ι G, ANDTOHELPTOAUGMENT ITSCOLLECTIONS. 



ΤΟ ΛΕγΚΩΜΑ - HMEPOΛOΓlO "2006 - ΑΠΟ ΧΩ ΜΑ, 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" τγΠΩΘΗ ΚΕ 

ΣΕ 1.000 ΑΝΤιτγΠΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜ Β 1' 10 ΤΟΥ 2005. 

ΚΕ Ι Ι ΕΝΑ ΕΠΙ Μ ΕΛΕ Ι γ Λ Η Σ 

Δήμητρα Παπαν ι κ6λα-Μπακιρτζή 

ΚΛΛΛΙΤΕΧΝ Ι ΚΗ Ε ΠΙ ΜΕΛΕ ΙΑ ΣγΝΤΟΝ I ΣΜΟΣ 

Αθανασία Λιμπέρη 

ΖΩΓΡΑΦ Ι ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕ Ι Σ 

Γαβριέλα Μaι-conί-Παπαδέλ η , 

ΔιΙμ ητρα Καμαράκη 

ΓΡΑΜ 1 1 ΚΑ ΣΧΕΔ Ι Α 

Χρυσούλα Μαλλιά 

Α ΤιΓΡΑΦΑ ΚΕΡΑΜ Ι ΚΩΝ 

Αλεξάνδρα Θεοδοσίου 

ΦΩTOΓl'AΦ I EΣ 

Μάκης Σκιαδαρέση ς, Γ ιώργος Φαφαλής, 

ΣωτιΙρης Χαϊδεμένος, 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ Σ 

Ξενοφών Μονίαρος 

ΑΓΓΛ Ι ΚΗ ΜΕΤΑΦΡΛΣΗ 

DebΟΓah vVhirelloLIse 

ΣΧΕΔ ΙΛΣΜΟΣ 

l~eΡΓΟtί ιηe Α. Ε. 

ΠΑ Ι'ΑΓΩΓΗ 

ReΡΓο tί ιη e Α.Ε . 

1,000 CO I' I ES o r ΤΗΕ DESK-D I A I~Y "2006 FROM 

EARTH, WATER, ΑΝΟ FIRE CERAMIC ART ΙΝ ΤΗΕ 

MUSEUM OF ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ CULTURE" \'''E I~E 

PR INTED Ι Ν DECEMBER 2005. 

ν" ΙΙΙΤΤΕΝ ΑΝΟ ΕΟΙΤΕΟ Βγ: 

Denι eι ι-a Papa niko la-Bak inzi 

ΛRT EDITOR ΑΝΟ CO-OI<D I NATOR 

lllanasia Ιίbeι- ί 

PAI NTlNGS 

Gabι- ί e ΙΙ a Μ aι-cο l1ί-Ι'aΡacl e lί 

D e ιη e ιι"a Κa ιηa ι-a kί 

DltAvV I NGS 

C IΙΓΥSΟ Lιl a Ma ll ia 

CEItAM IC MODELS 

ΛJexal1dI"a Tlleodosiou 

PH OTOG ltAPH 

Makis Skiada t·esis, Gίοι-gοs I:afa lis, 

Sοιίι-ί s Cll a ide me nos 

PRoor READ I NG 

Xe l1 o phon Mo niaΓOs 

ENGLl SH TltANSLATlON 

DebΟΓa ll vVllile house 

LΛγOυT 

ReΡι-ο tίl11 e S.A. 

I' RODUCTlON 

l~epΓOtinle S.A. 
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