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ΜΟ ΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στις 10 Νοεμβρίου 2000 ο τότε Υπουρ

γός Πολιτισμού κ. ΘεόδωροςΠάγκαλος

εγκαινίασετρεις νέες αίθουσεςτης μόνι

μης έκθεσης του Μουσείου, στις οποίες

οργανώθηκανοι εκθέσεις «Απότην Εικο

νομαχία στη λάμψητων Μακεδόνωνκαι

των Κομνηνών» (εικ. 1), «Οι δυναστείες

των βυζαντινών αυτοκρατόρων» και «Το

βυζαντινό κάστρο» (εικ. 2) και με τις οποί

ες ολοκληρώθηκε η παρουσίαση όψεων

του βυζαντινού πολιτισμού μέχρι και τη

μεσοβυζαντινή εποχή.

Στις 27 Μαιου 2001 ο Υπουργός Πολιτι

σμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος εγκαινίασε

δύο ακόμη αίθουσες της μόνιμης έκθεσης

του Μουσείου, όπου στεγάστηκε μέροςτων

Συλλογών της τόρης Παπαστράτου και

του Δημητρίου Οικονομόπουλου, που δω

ρήθηκαν στο Μουσείο από τους κληρονό

μους των δύο συλλεκτών (εικ. 3).
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Εικ. 1. Άποψη της έκθεσης «Από την Eικoνoμα;rία

στη λάμΨ11 των Μακεδόνων και των Κομνηνών».

Fig. 1. View ΟΙ t/Le eχ/ιίbίtίοπ "Fro17l Icσπoclαs1ΙΙ to

the SΡleπdοur ΟΙ the Μαcedοπίαπ απd ΚΟ17ιπenίαn

Dynasties ".

Fig. 1. Vue de l'exposition "De ι'ιcσποclαs17ιe α Ια

spleπdeur des Μαcέdοπίeπs et des Cornnenes".

Εικ. 2. ΆΠΟΨΙI της έκθεσης «Το βυζαντινό κάστρο».

Fig. 2. Viezυ ΟΙ the "Byzantine Castles" exhibition.

Fig. 2. Vue de l'exposition "Lalorteresse byzantine".

Εικ. 3. Εγκαίνια των εκθέσεων τω-ν Συλλογών της Ντ.

Παπαστράτου και του Δ. Οικονομόπουλου. Ο Υπουρ

γός Πολιτισμού κ. Ευ. Βενιζέλος και η Διευθύντρια

του Μουσείου κ. Α. Τούρτα μe την κ. Μ. Ηλιάδη, θυ

γατέρα της Ντ. Παπαστράτου, και την Αναστασία, σύ

ζυγο του Δ. Οικονομόπουλου.

Fig. 3. TIle ΟΡeπίng ΟΙ the ex/libitioπs ΟΙ the

PapαstTαtOU and ΕkΟΠΟ1ιιοροulοs cσllectiol1s: tIle

Μίπister lοτ Culture, D1" Ε. VeπίΖelοs, and tIre

Museu17l DirectoT, Ms Α. Tourta, zυith Ms Μ. Jliadi,

dau.ghter ΟΙDori Papastratou, α'πd Anastasia,

zυidozυ ΟΙ Di17lit1iOS ΕkΟΠΟ17ΙΟΡοulοs.

Fig. 3. fπαugurαtίΟ1Ι des exjJositioπs des cσllectioIιs de

Doιi Papαstratσu et Dil1Zit1'iOS Ikonσ17l.opoulos. Le

ministre de lα CultuTe, Μ. Ε. VέIriZΈlos et lα direct1ice

du musέe M17le Α. Tourtα, el1. cσmΡαgπίe de Mnιe

Μ. Iliadi, fille de Dori Papαstratou et Anαstαssία,

έΡοuse de DiIllitrios 1ko1l017lσpoulos.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Από 6 Μαρτίου μέχρι 31 ΜαΙου 2001

παρουσιάστηκε στο Art Centre του Πα

νεπιστημίουτου Τορόντο περιοδική έκ

θεση με τον τίτλο ''Orthodox Religious

Engravings, 18th-20th Centuries", που

περιελάμβανεχαρακτικάαπό τη Συλλο

γή της τόριις Παπαστράτου.

Στις 29 Ιουνίου 2001 εγκαινιάστηκε από

τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βε

νιζέλο η περιοδική έκθεση «Συλλογή Γε

ωργίου Τσολοζίδη. Το Βυζάντιο με τη μα

τιά ενός συλλέκτψ, που θα διαρκέσει μέ

χρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001 (εικ. 4). Την

έκθεση συνοδεύει εμπεριστατωμένος επι

στιιμονικός κατάλογος, τον οποίο εξέδω

σε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Το Μουσείο συμμετείχε με δανεισμό αρ

χαιολογικού υλικού από τις συλλογές του

Εικ. 4. Άποψιι της έκθεσιις «Συλλογιί Γεωργίου Τσο

λοζίδlΖ. Το Βυζάντιο με ΤΙΖ ιιατιά ενός συλλέκτη».

Fig. 4. View olthe "Geolge Tsolozidis Collection:

Byzαntillm tllTollglz ιlιε Εyes ΟΙα CollectoT" exlzibitioIl.

Fig. 4. Vue de l'exposition "CοlΙectίσ'Π GeoTgios Tsolo

zidis. ByzαIlce α tταveTs le TegαTd d'u'Il ωΙΙectίσ'πneuτ".

στις παρακάτω εκθέσεις που έγιναν στο

εξωτερικό και στην Ελλάδα:

• "Pietro e Paolo. La storia, ίl culto, la

memoria nei ΡΓίmί secoli", που οργανώ

θηκε από τα Musei Vaticani στο Palazzo

della CanceΙΙeΓίaτης Ρώμης από 30 Ιου

νίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2000.

• 'Άηnο Domini.Jesus through the Cen

turies", που οργάνωσετο Provincial Mu

seu m οΕAlberta στο Edmonton του Κανα

δά από 7 Οκτωβρίου 2000 μέχρι 7 Ιανου

αρίου 2001.



Το Νοέμβριο του 2000 άρχισε η υλο

ποίησητου προγράμματοςσυνεργασίας

του Μουσείου με το Μουσείο Μεσαιωνι

κής Τέχνης της Κορυτσάς, με τη μετα

φορά στα εργαστήριατου Μουσείουτων

πρώτων 21 εικόνων. Το πρόγραμμα αφο

ρά στην πιλοτική συντήρηση 86 συνολικά

εικόνωντου Μουσείουτης Κορυτσάςκαι

παράλληλα στην εκπαίδευσητων Αλβα

νών συντηρητών, οι οποίοι συμμετέχουν

στη συντήρησήτους. Στο πρόγραμμασυμ

μετέχει και το ΕυρωπαϊκόΚέντρο Βυζα

ντινών και' Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Μετά τη συντήρηση οι εικόνες αυτές θα

παρουσιασθούνσε περιοδική έκθεση στο

Μουσείο ΒυζαντινούΠολιτισμού.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• «Μήτηρ Θεού - Απεικονίσεις της Πανα

γίας στη βυζαντινή τέχνψ, που οργανώ

θηκε στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα

από 20 Οκτωβρίου2000 μέχρι 14 Ιανου

αρίου 2001.

• "Deomene. LΊmmagine dell' orante

fra ΟΓiente e Occidente", που οργανώ

θηκε από την Αρχιεπισκοπήτης Ραβέ

νας στο Museo ΝaΖiοnaleτηςπόλης από

25 Μαρτίου έως 24 Ιουνίου 2001.

• «Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον»,

που οργανώθηκε από την Εκκλησία της

Ελλάδος και το Υπουργείο Πολιτισμού

στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών από 17

ΜαΊου μέχρι 31 Ιουλίου 2001.

Τα νέα
Q

.............................................................................................................····································.T.I)P.··PQ·"q~~Q·P.·

ΣΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Κατά το σχολικό έτος 2000-2001 συνεχί

στηκαν τα δύο εκπαιδευτικά προγράμ

ματα «Η Θεσσαλονίκη στην παλαιοχρι

στιανική εποχή» και «Ο παλαιοχριστια

νικός ναός» και οργανώθηκε το τρίτο

πρόγραμματου Μουσείου, που βασίστη

κε στην αίθουσα της μόνιμης έκθεσης

του Μουσείου «Το βυζαντινό κάστρο».

Επίσης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα

«Στον κόσμο των βυζαντινών χειρογρά

φων», που σχεδιάστηκεαπό τη Διεύθυνση

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνη

μείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ακόμη το Μουσείο συμμετείχε στο πρό

γραμμα «ΜΕΛΙ Α, Εκπαίδευση και Πο

λιτισμός», συνεργασία των Υπουργείων

Πολιτισμού και Παιδείας, με την έκδοση

του φακέλου «'Όψεις της καθημερινής

ζωής στην παλαιοχριστιανικήεποχή».

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συνεχίστηκε στο αμφιθέατρο «Μελίνα

Μερκούρψ, με την υποστήριξη του Σω

ματείου των Φίλων του Μουσείου Βυζα

ντινού Πολιτισμού, η οργάνωση διαλέξε

ων με ομιλητές έγκυρους επιστήμονες.

Μίλησαν οι ακόλουθοι:

• Ο καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Διευθυ

ντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευ

νών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κ.

Ευάγγελος Χρυσός στις 8/11/2000, με

θέμα «Ο Καρλομάγνος,το Βυζάντιο και

η γένεση της Ευρώπης».

• Ο καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιο

λογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αρι

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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κ. Γιώργος Γούναρης στις 29/11/2000, με

θέμα «Παλαιοχριστιανική κατοικία και

εργαστl'ίρια- Ευρήματα από την ανασκα

φή της πόλης των Φιλίππων".

• Η βυζαντινολόγος-νομισματολόγος κ.

Βάσω Πέννα στις 31/1/2001, με θέμα

«Το βυζαντινό αυτοκρατορικόιδεώδες

Η μαρτυρίατων νομισμάτων".

• Ο καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανε

πιστήμιο Κύπρου κ. Δημήτριος Μιχαη

λίδης στις 4/4/2001, με θέμα «Τα κυ

πριακά ψηφιδωτά υπό το φως των νέων

ανακαλύψεων".

Η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία

οργάνωσεστο αμφιθέατρο«Μελίνα Μερ

κούρψ σειρά επιστημονικώνσυναντήσε

ων, στις οποίες μίλησαν οι ακόλουθοι:

• Ο κ. Γρ. Στάθης στις 4/5/2001 με θέμα

«Βυζαντινάχειρόγραφαψαλτικήςτέχνης".

• Ο κ. Γιώργος Βελένης στις 11/5/2001

με θέμα «Θέματα επιγραφικής Ι".

• Ο κ. Εμμ. Γιαννόπουλος στις 25/5/2001

με θέμα «Τα χειρόγραφα ψαλτικής τέ

χνης της Κρητικής Αναγέννησης».

• Ο κ. Γιώργος Βελένης στη 1/6/2001 με

θέμα «Θέματα επιγραφικής ΙΙ".

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν:

• Στις 23-26/3/2001 η 3η Παγκόσμια Διά

σκεψη σχετικά με τα οπτικοακουστικάμέ

σα για τα παιδιά ''Outlooks οπ Children

and Media".

• Στις 30/3/2001 από την 4η Εφορεία

εοτέρων Μνημείων εργαστήριο με θέ

μα «'Ηπιες επεμβάσεις και προστασία

ιστορικών κατασκευών - Επεξεργασία

συμπερασμάτων συνεδρίου».

• Στις 16-18/5/2001, στο πλαίσιο του Δι

κτύου GLASNET, του προγράμματος ΕΠΕΤ

Il «Ανθρώπινα Διαδίκτυα Έρευνας και

Τεχνολογίας» και υπό την αιγίδα της Γε

νικής ΓραμματείαςΈρευνας και Τεχνο

λογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της

Ελλάδας, πραγματοποιήθηκετεχνικό σε

μινάριο με θέμα «Ιστορία και τεχνολο

γία αρχαίου γυαλιού".

• Στις 26/5-1/6/2001 Διεθνής Συνδιάσκε

ψη με θέμα «Βυζαντινά μνημεία και πα

γκόσμια κληρονομιά», που πραγματο

ποιήθηκε υπό την αιγίδα της UNESCo.

Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τις πα

ρακάτω χώρες: Αλβανία, Αλγερία, Αρμε

νία, Βουλγαρία, Γεωργία, Γιουγκοσλα

βία, Ελλάδα, lορδανία, Ιταλία, Κύπρο,

Λίβανο, Λιβύη, Ρουμανία, Ρωσία, Τυνη

σία, FYROM.

• Στις 19 lουνίου παρουσίαση του βιβλίου

του ιστορικού και κριτικού τέχνης Cesare

Brandi (1906-1988) «Θεωρία της συντή

ρησης», που οργανώθηκε από την Ελληνι

κή Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις εκ

δόσεις «Ελληνικά Γράμματω>. Μίλησαν ο

κ. Giuseppe Basile, καθηγητής του Πα

νεπιστημίου La Sapienza στ'1 Ρώμη, η κ.

Maria Anda1oro, καθηγήτρια του Πανεπι

στημίου της Tuscia, Viterbo, και η μετα

φράστριατου βιβλίου κ. Ήβη Γαβριηλίδη.



Τανέa
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Στις 24 ΜαΙου 2000 έγιναν σro Kεyrρι

κό αίθριο του Μουσείουτα εγκαίνιατης

έκθεσης σύγχρονηςγλυπτικήςτου Δημο

σθένηΣωτηρούδη(εικ. 5). Η έκθεση διήρ

κεσε μέχρι τις 30 Οκτωβρίου2000.

• Στις 17 Δεκεμβρίου 2000, με την παρου

σία του Υπουργού Πολιτισμού κ. Ευάγγε

λου Βενιζέλου και του Προέδρουτου ΤΑ

ΠΑ κ. Ι. Σαβαλάνου, έγιναν τα εγκαίνια

του πωλητηρίου του ΤΑΠΑ, σro οποίο

διατίθενται αντίγραφα εικόνων, κοσμη

μάτων, πήλινων αγγείων, λυχναριών, πο

λυκάνδηλου,καθώς και αντικείμενα,όπως

μαντήλες, πρες-παπιέ,χαρτοκόπτεςκ.ά.,

με εφαρμογές μοτίβων από αντικείμενα

του Μουσείου.

_____~ ___L........ 5

• Στις 26 Ιανουαρίου 2001 το Σωματείο

των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πο

λιτισμού διοργάνωσε εκδήλωση προς τι

μήν της επίτιμης Διευθύντριας του Μου

σείου κ. Ευτυχίας Κουρκουτίδου-ΝικολαΙ

δου που συνταξιοδοτήθηκε ύσrερα από

τριάντα έξι χρόνια δράσης σrην Αρχαιο

λογική Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της

εκδήλωσης μίλησαν και αναφέρθηκαν

σro έργο της τιμωμένης εκπρόσωποι από

τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυ-

Εικ. 5. Γλυπτά από την έκθεση σύγχρονης γλυπτικής

του Δημοσθένη ΣωΤηΡούδη.

Fίg. 5. Exlzibits in Dirιιostheni.s Sotiroudis's exhibition

ο/ C01ιtel1ΙΡοrωΥ sculpture.

Fig. 5. Sculptures conte11lporaines de l'expositi01l de

Dirιzosthιfnis Sotiroudίs.
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ζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πο

λιτισμού, από το Σωματείο των Φίλων

του Μουσείου, από το Αριστοτέλειο Πα

νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη

συνέχεια έγινε η κοπή της πρωτοχρονιά

τικης πίτας του Σωματείου και ακολού

θησε δεξίωση.

• Στις 24 Φεβρουαρίου 2001 στο πλαίσιο

του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας

ΡhοtΟSΥnkΥΓίa διοργανώθηκε στο φουαγιέ

του Μουσείου με μεγάλη επιτυχία η μουσι

κή εκδήλωση «ΗχοΣυγκυρία - 2001» με

έργα σύγχρονης ελληνικής μουσικής δω

ματίου (εικ. 6).

• Στις 5 Ιουνίου 2001, στο αίθριο του

Μουσείου, το Σωματείο των Φίλων του

Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού σε συ

νεργασία με την πρεσβεία της Δημοκρα

τίας της Αρμενίας διοργάνωσαν μουσι

κή βραδιά με την Κρατική Ορχήστρα

Δωματίου της Αρμενίας υπό τη διεύθυν

ση του αρχιμουσικούΑράμ Γαραμπεκιάν

και τη συμμετοχή της σοπράνο Νουνέ

Μπανταλιάν (εικ. 7).

• Στις 14 Ιουνίου 2001 έγιναν τα εγκαί

νια της έκθεσης σύγχρονης γλυmΙΚ11ς του

Γιώργου Τσάρα «Πύλες» που θα διαρκέ

σει μέχρι και τον Οκτώβριο του 2001

(εικ. 8).

Εικ. 6. Το εξώφυλλο του προγράμματος η/ς «ΗχοΣυ

γκυρίας - 2001 ".

Fig. 6. The coυετ ο/ Ι!ιε ''EchoSynIιyτiα - 2001"

progrαιnlne.

Fig. 6. Lα pαge de colι,verture du progrαrι!11le de

''EC!ΙOSYllIιYTiα - 2001".

Εικ. 7. Μουσικιίβραδιά με την Κρατική Ορχήσφα

Δωματίου της Αρμενίας.

Fig. 7. The Armeniαn Stαte ChαrιtbeT Οπ!ιε.lΙτα.

Fig. 7. Lα soiree rιtusicαle αvec IΌTC!ιestre παΙίοπαl

de C!tαlnbre dΆ17neιιίe.

Εικ. 8. Γλυπτό του Γιώργου Τσάρα.

Fig. 8. Α sculptuTe by GeoTge TSαTαS.

Fig. 8. Sculpture de Geol-gios Tsαras.
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ΔΩΡΕΕΣ - XOPHΓlEΣ

• Το Μάιο του 2001 μεταξύ της εταιρείας

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και

του Μουσείου υπογράφηκε σύμβαση δω

ρεάς ποσού 200.000.000 δραχμών, το

οποίο θα διαθέσει η εταιρεία για τη συ

ντιΊρησητων εκθεμάτωνκαιτην οργάνωση

της προσεχούςμόνιμης έκθεσηςτου Μου

σείου, η οποία αναφέρεταιστην εποχήτων

Παλαιολόγων(130ς-μέσα 150υ αι.). Οι ερ

γασίες προετοιμασίαςτης έκθεσηςθα ολο

κληρωθούντο Φεβρουάριοτου 2002.

• Το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστόπουλου προέβη

σε χρηματική χορηγία για τον εμπλουτι

σμό των συλλογών του Μουσείου.

• Με την ευκαιρία των εγκαινίων της πε

ριοδικής έκθεσης «Συλλογή Γεωργίου

Τσολοζίδη. Το Βυζάντιο με τη ματιά ενός

συλλέκτψ, η κ. Μάτα Τσολοζίδη-Ζησιά

δου ανήγγειλε τη δωρεά δέκα βυζαντινών

νομισμάτων της Συλλογής στο Μουσείο.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Με χορηγία των κυριών Μαρίνας και

Δάφνης Ηλιάδη, θυγατέρωντης Ντόρης

Παπαστράτου, εκδόθηκε ο κατάλογος

''Orthodox Religious ΕngΓaνings, 18th

20th CentuΓies"της περιοδικήςέκθεσης

στο Τορόντο (εικ. 9, 10).

Με τη χορηγία του Σωματείου των Φίλων

του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

εκδόθηκε επιτραπέζιο ημερολόγιο για το

2001 με θέμα το βυζαντινό νόμισμα.

9
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Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΛΙ Α,

Εκπαίδευση και Πολιτισμός», εκδόθηκε

ο φάκελος «'Οψεις της καθημερινής ζω

ής στην παλαιοχριστιανική εποχή».

Από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

εκδόθηκαν μικρός οδηγός με τις έξι πρώ

τες αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του

Μουσείου και ο κατάλογος της περιοδι

κής έκθεσης «Συλλογή Γεωργίου Τσολο

ζίδη. Το Βυζάντιο με τη ματιά ενός συλ

λέκτψ, με την επιστημονική επιμέλεια

του Μουσείου (εικ. 11, 12).

νΠOYPΓElO ηOΛΙTlΣ~ιoγ

ΜΟΥΙ:ΕΙΟ ΙΙΥΖλΝΤ1ΝΟΥ nΟ.\ιηt..\ιΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΉ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΟΛΟΖΙΔΉ

·Το Βυζάντιο

με τη ματιά ενός συλλέκτη

11
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Εικ. 9, ι Ο. Ο κατάλογος της έκθεσης ''Oι-tlισdοχ

Religious E1ZgI-αVi1ZgS, 18ΙΙι-20Ιlι CentuTies".

Figs. 9, 10. T/ze cαtαlogue ΟΙ tlze "OTtl1Odox Retigious

Erzgι·αvi1Zg.5, 18Ιlι-20ΙΙι CerztuTies" exlzibitiOI1.

Figs. 9, 10. Le cαtαlogue de l'exposotiO?Ι ''Oι-t/ιοdοχ

Religious Εrιgι-αvί?ιgs, 18ΙΙι-20Ιlι Cent·uTies".

Εικ. 11, 12. Ο κατάλογος της έκθεσης "Συλλογιί

Γεωργίου Τσολοζίδη. Το Βυζάντιο με τη ματιά

εν6ς συλλέκτη".

Fig"5. 11, 12. The cαtalogιze οjΊlιe "George Tsolozidis

Cotlectio1Z: BymntiurIι throztglz ιlιε Eyes ο/α Co/tectoT"

exlzibitio?ι.

Figs. 11, 12. Le cαtαlog'ue de t'eχΡοsίtίΌ'n "Cotlectiorz

Georgios Tsolozictis. Byzα?ιce (ι trGVeTS te TegαTd d'U1Z

cσtlectiO?ιrzeuT".
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PERMA Ε Τ ΕΧΗΙΒΙΤΙΟ S

Οη 10 ovember 2000, the then Minis

ter for Culture, Mr Theodoros Pangalos,

opened three ofthe Museum's new per

manent exhibition rooms, containing

the exhibitions Frοnι lconoclasm to t!ιe

Splendour ο/ the Macedonian and K01nnen

ian Dynasties (fιg. 1), The Dynasties of the

Byzantine Enιperors, and Byzantine Castles

(fιg. 2), which complete ουΓ presenta

ιίοη ofaspeets ofByzantine culture υηιίl

the Middle Byzantine period.

Οη 27 May 200 Ι, the new Minister for

Culture, Dr Evang'elos Venizelos, opened

t,,10 Inore of the Museum's permanent

exhibition rooms, containing pan of the

Dori Papastratou and DiInitrios Eko

nomopoulos collections, which were do

nated to the Museum by the collectors'

heirs (fιg. 3).

TEMPORARY EXHIBITIONS

Α temporary exhibition titled Orthodox

Religious Engravings, 18th-20t1ι CentuTies

ίη the Art Centre ofthe University ofTo

Γοηto included engravings from the Dori

Papastratou collection and ran from 6

Marcl1 to 31 May 2001.

Οπ 29 J une 2001, the Minister for Cul

ture, Dr Evangelos Venizelos opened the

temΡοraΓΥ exhibition titled The George

Tsolozidis Collection: Byzantium through the

Eyes ο/ α CollectoT (fιg. 4), which will Γυη

υηιίl 31 December 2001. Ιι is accompa-

141

nied by a detailed catalogue published

by the AJ.τhaeοlοgίcalReceipts Fund.

The Museum lent archaeological mate

rial from its collections for the follo""ing

exhibitions:

• Pietro e ΡαοΙο. La stoTίa, ί! culto, Ια mem

οΤία nei primi secoli, ΟΓgaηίsed by the Mu

sei Vaticani ίη the Palazzo della Cancel

leria, Rome, from 30 June to 10 Decem

ber 2000.

• Anno Dοnιίnί:jesust1ιTough tlιe CentuTies,

organised by the Provincial Museum of

Alberta ίπ Edmonton, Canada, from 7

OetobeI" 2000 to 7 JaηuaΓΥ 2001.

• Μother ο/God - Inιαges ο/the Virgin Μα1Υ

in Byzαntine ATt, ίη the Benaki Museum,

Athens, from 20 October 2000 to 14 J an

uaΓΥ 2001.

• Deomene. L' imnιαginedeΙΙΌταnte/τα OTiente

e Occidente, ΟΓgaπίsed by the Archdiocese

οΕRavenna ίη the Museo Nazionale, Ra

venna, from 25 ΜaΓch to 24June 2001.

• Α Mystery Great and Strange, organised

by the Church of Greece and the Minis

try οfCultuΓeίη the Byzantine Museum,

Athens, from 17 May to 31 July 2001.

ΕDUCATIONAL PROGRAMMES

The Museum continued its two existing

educational ΡrogΓammes, 'Thessaloniki

ίη the Early ChΓίstίaη Period' and 'ΕaΓΙΥ

ChΓίstίaηChurches', during the academ

ic year 2000-1, and organised a thίΓd,

which is based οη the section of its ΡeΓ

manent exhibition titled Byzantine Castles.



There was a!so a presentation of a ΡΙΌ

gTamme tit!ed The Wor!d of Byzantine

Manuscripts', which was designed by

the MinistlJ' of Cu!tuΓe's DίΓectorate of

Byzantine and Postbyzantine Monuments.

The Museum a!so took ΡaΓt ίn the 'MELI

ΝΑ, Education and Cu!tuΓepIΌgramme',

a joint ventuΓe by the Ministries of Cu!

tuΓe and Education, by pub!ishing a fo!d

eΓ tit!ed Aspects of Daily Life in tI1e ΕατΙΥ

CΙ1ristian Period.

JΟΙ Τ PROJECTS \"'ΙΤΗ MUSEUMS
ABROAD

NovembeΓ 2000 saw the start of a joint

project with the Museum of Mediaeva!

AΓt ίn ΚΟΓςe,A1bania, as the fiγst t""enty

one icons weΓe bΓοught to the MuseUlll of

Byzantine Cu!tuΓe.Tl1iS pi!ot pIΌjeet ίn

vo!ves conserving a total ofeighty-six icons

from the ΚΟΓςeMuseum and tΓaίnίng the

A1banian conseΓvatoΓS invo!ved ίη theiΓ

cοnseΓvatίοn. The EUIΌpean CentΓe [ΟΓ

Byzantine and Postbyzantine Monuments

is a!so invo!ved. T!1e conseΓved icons will

be disp!ayed ίn a temΡΟΓaΓΥ exhibition in

the Museum ofByzantine Cu!ture.

LECTURES AND SEMINARS

With the support of t11e Association of

Friends ofthe Museum ofByzantine Cu!

tuΓe, we continued to organise !ectures by

ΓeΡutab!e schο!aΓS ίη the 'Me!ina Μeιτοu

Γί' amphitheatre. The SΡeakeΓSweΓe:

• Evange!os Chrysos, PIΌfessoΓ of Byzant

ine ΗίstoΙΎίn the UniveΓsίtΥofCypγusand

DίΓectoΓ of the Νationa! ReseaΓc11 Insti

tute's Institute [ΟΓ Byzantine Research:

'ChaΓ!emagne,Byzantium, and the Gene

sis ofEulΌpe', 8 ovembeΓ 2000.

• GeΟΓge GοunaΓίs, PIΌfessoΓ ofByzant

ine Αιτhaeο!οgΥίη the ΑΓίstot!e UnίveΓ

sity ofThessa!oniki: 'Early Christian Dwe!

!ings and Workshops: Finds from the Εχ

cavation of the City of Phi!ippj', 29 Νο

vembeΓ 2000.

• Ms Vasso Penna, Byzantinist and nu

mismatist: The Byzantine ImΡeΓίa!ldea!:

The Evidence of the Coins', 31 January

2001.

• DimitΓios ΜίchaϊΙίdίs, PIΌfessoΓ of ΑΓ

chaeoIogy ίn the University of Cyprus:

'CΥΡΓίοt Mosaics ίη the Light of New

Discoveries', 4 ΑρΓί! 2001.

The Hellenic ΡalaeοgΓaΡhίcalAssociation

organised a series ofscientific meetings ίη

the 'MeIina ΜerCOUΓί' amphitheatre. The

SΡeakeΓSwere:

• ΜΙ' G. Stathis: 'Manuscripts ofByzant

ine Chant', 4 May 2001.

• ΜΙ' George Velenis: 'Epigraphical Ques

tions,I', 11 May2001.

• ΜΙ'. Ε. Giannopou!os: 'Manuscripts of

the Aι-t of Chant of the Cretan Renais

sance', 25 May 2001.
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• Mr George Velenis: 'Epigraphical Ques

tions, ΙΙ', 1J une 2001.

Other events were:

• 'Out!ooks οη Children and Media', the

3Γd Wor!d Conference οη audiovisual

media for childΓeη, 23-26 ΜaΓch 2001.

• Α workshop organised by the 4th Di

rectorate ofModern Monuments οη the

subject of 'Non-invasive Interventions

and Protection of Historical StructuΓes

-Collating the Conc!usions of a CοηfeΓ

ence', 30 ΜaΓch 2001.

• Α technical semina!' οη 'History and

Techno!ogy ofAπcientG!ass', ίη the fi-ame

WΟΓk of the GLASNET ηetWΟΓk, which is

pan ofthe ΕΡΕΤ ΙΙ 'Human Research and

Technology Networks ΡΓΟgΓamme', and

unde!' the aegis of the Hellenic ΜiηistΓΥ of

Development's GeηeΓal SecretaΓiat of Re

search and Technology, 16--18 May 2001.

• Απ Internationa! CοηfeΓeηce οη the

subject of 'Byzantine Monuments and

World ΗeΓitage', held unde!' the aegis

of UNESCO, 26 May - 1J une 2001. ΡaΓ

ticipants inc!uded [epresentatives from

Albania, AlgeΓia, ΑΓmeηia, ΒulgaΓia, Cy

pγus, FYROM, GeΟΓgia, Greece, Italy,

JOl-dan, Lebanon, Libya, Romania, Rus

sia, Tunisia, and YlIgoslavia.

• Α ΡΓeseηtatίοη of the GΓeek tΓaηs!a

tion ofTeoriαdel res{αuro by the historian

and an critic CesaΓe Brandi (1906-1988),

ΟΓgaηised by the Hellenic Association

for the PΓOtection of the ΕηviΓοηmeηt

and Cu!tuΓal ΗeΓίtage and tl1e 'Ellinika

GΓammata'publishing house. The speak

ers were Giuseppe Basile, Professo!' ίη

La Sapienza UηίveΓsίtΥ, Rome, ΜaΓίa

AπdaloΓO, PΓOfessor ίη the UηiveΓsitΥof

Tuscia, Viterbo, and the tΓaηsΙatorMs Ινί

Gavrii!idi.

OTHEREVE TS

• Οη 24 May 2000, an exhibition ofcon

temΡοraΓΥSCU!ΡtuΓe by Dimosthenis So

tiroudis opened ϊη the main atrium. It

Γaη until30 Octobe!' 2000 (fig. 5).

• Οη 17 DecembeI" 2000, the AΓchaeo

logica! Receipts Fund (ΤΑΡΑ) shop was

officially opened ϊη the presence of the

Ministe!' fol' Cu!tuΓe, Dr Evange!os Veni

ze!os, and the ΡΓesideηt of ΤΑΡΑ, ΜΓ

Ioannis Sava!anos. The shop sells copies

of icons, jewellery, teπacotta vesse!s, οί!

lamps, and such items as headscaΓves,

ΡaΡeΓweights, and papeI" knives deco

rated with motifs fΓOm ancient anefacts.

• Οη 26January 2001, theAssociation of

Friends ofthe Museum ofByzantine Cul

tuΓe ΟΓgaηised an event ίη honou!' of the

hοηΟΓaΓΥDirecto!' ofthe Museum, Ms Eu

tychia ΚΟUΓkοutidοu- ikο!aϊdοu, to maΓk

!1el' retiΓemeηt afte!' thiny-six years with

tl1e AΓchaeo!ogical SeΓvice. Ιη the course

of the pΓOceedings,SΡeakeΓSreΡΓeseηtiηg

the ΜiηistΓΥ of Culture's DiΓectoΓate of

Byzantine and Postbyzantine Monuments,

the Association of FΓieηds of the Museum

ofByzantine Cu!tuΓe, the AΓistotle UηiveΓ

sity of Thessa!oniki, and the Museum it

se!fta!ked about Ms ΚΟUΓkοutidοu-Νikο

!aϊdοu's WΟΓk. The tΓaditiοηa! cereInony

of the cutting of the Association's New

Yeal' Cake was followed by a ΓeceΡtiοη.



Museum
............................................................................................................................................................................•e.w.s.
• Οη 24 February 2001, a musical event

titled EchoSynkyria - 2001 was held ίη the

foyer ofthe Museum (fig. 6). This highly

successful evening ofcontemporary Greek

charnber m usic was part of the Plιotosyn

Ilyria International Photography Festival.

• Οη 5 June 2001, the Association of

Friends ofthe Museum ofByzantine Cul

ture and the Armenian Embassy jointly

organised a music evening ίη the atrium of

the Museum. The Armenian State Cham

ber Orchestra was condueted by Aram

Garabekian and accompanied the sopra

ηο oune Badalian (fig. 7).

• Οη 14June 2001, Pyles, an exhibition of

contemporary sculpture by Yorgos Tsa

ras, opened, and will Γυη until the end of

October 2001 (fig. 8).

GIFTS Α D DONATIONS

• Ιη May 2001, 'Carrefour - Marinopou

los S.A.' signed an agreement with the

Museum, promising to donate the sum

of 200,000,000 drachmas for conserving

the exhibits and organising the next per

manent exhibition, which relates to the

Palaiologan era (l3th-mid-15th cc.). The

preparatory work will be completed ίη

February 2002.

• The Ι. F. Kostopoulos Foundation do

nated a sum ofmoney for augmenting the

Museum's collections.

• Οη the occasion of the opening of the

temporary exhibition titled The George

Tsolozidis Collection: Byzantiu17l through tIιe

Eyes ofα Collector, Ms Mata Tsolozidi-Zis-

siadou announced tl1at ten Byzantine coins

from the collection would be donated to

the Museum.

ΡUBLICATIONS

Ms Marina and Ms Daphne I1iadi, daugh

ters of Dori Papastratou, financed the

publication of the catalogue of the Ortho

dox Religίous Engravings, 18tll-20th Centu

ries exhibition ίη Toronto (figs. 9, 10).

The Association of Friends of the Mu

seum ofByzantine Culture financed the

publication of a desk-diary for 2001 οη

the theme of Byzantine coins.

Α folder titled Aspects of Daily Life in tIιe

ΕαΤΙΥ C1lTistian Period was published ίη

the framework of the 'MELI Α, Educa

tion and Culture programme'.

The ΑιτhaeοlοgίcalReceipts Fund pub

lished a short guide to the Μuseum's first

six exhibition rooms and the catalogue of

The George Tsolozidis Collection: Byzantium

through the Eyes of α Cοlleι-tοr exhibition,

both edited by the Museum (figs. 11, 12).
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LES EXPOSITIONS PERMANENTES

Le 10 novembre 2000, I'ancien ministre

de la CLIlture, Μ. TheodoΓOs Pangalos, a

inaugUl-e tΓOis nouvelles salles de Ι'exposi

tion perιnanente du musee, consacrees

aux themes : "De Ι' Iconoclasme a la splen

deur des Macedoniens et des Comnenes"

(fig. 1), "Les dynasties des empereurs by

zantins" et "La forteresse byzantine" (fig.

2) qui coιnpletent la presentation des as

peets de la civilisation byzantine jusqu'a

I'epoque medio-byzantine.

Le 27 mai 2001, le Iηinistre de la CultLIre,

Μ. Evangelos Venizelos, a inangure deux

nouvelles salles de I'exposition perIηanen

te du Iηusee abritant nne partie des collec

tions de Dori Papastratou et de DiIηitrios

IkonoIηopoulosoffertes au Iηusee par les

heritiers des deux colleetionneurs (fig. 3).

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

• Du 6 Iηars au 31 Iηai 2001 a ete presen

tee a ΙΆrt Centre de I'nniversite de Toron

to I'exposition temporaire sur le theIηe

'Όnhοdοχ Religions Engravings, 18th

20tl1 Centuries", coInprenant des gravu

res de la collection de Dori PapastratoLI.

• Le 29 juin 2001, le Iηinistre de la Cul

ture Μ. Evangelos Venizelos a inangure

I'exposition teIηporaire de "La collection

de Georgios Tsolozidis; Byzance a travers

le regard d'nn collectionneur" qui s'ache

vera le 31 deceIηbre 2001 (fig. 4). L'exposi

tion est accoIηpagneed'un cataIogue scien

tifique detajlle, edite par la Caisse des Res

sources archeologiqnes.

Le Iηusee a participe au pret de materiau

archeologique de ses collections pour les

expositions suivantes, realisees en Grece

et a I'etl-anger :

• I'exposition "PietΓO e Paolo. La storia, ίl

cιιlto, la IηeIηoria nei primi secoli", orga

nisee par les Μusei Vaticani an Palazzo

della Cancelleria de RoIηe, du 30 jnin au

10 deceIηbre 2000.

• I'exposition 'Άηηο Doιnini.]esns thΓOugh

tl1e Centuries" organisee par le PΓOvincial

Μιιseuω of Albena a Edmonton an Cana

da, du 7 octobre 2000 an 7 janvier 2001.

• l'exposition"La Mere de Dien - Repre

sentations de la Panaghia dans Ι' art byzan

tin", organisee par le Iηusee Benakis a Athe

nes, du 20 octobre 2000 au 14janvier 2001.

• I'exposition "Deοωeηe. L' iIηagine dell'

orante fra Oriente e Occidente", organisee

par I'archeveche de Ravenne au Museo

Nazionale de Ravenne, du 25 ωars au 24

juin 2001.

• Ι'exposition "Le Iηystere SUΡreωe et pa

radoxal", organisee par ΙΈgΙίsede Grece et

le Iηinistere de la Cnlture au IηLIsee Byzan

tin dΆtheηes, du 17 Iηai au 31 jnillet 200 Ι.

PROGRAMMES EDUCATIFS

Αιι conrs de I'annee scolaire 2000-200 Ι, se

sont pouγsuivis les deux pΓOgrammes

educatifs "Thessalonique a Ι'epoque pa

leochretienne" et "L'eglise paleochretien

ne", tandis qu'un troisieIηe pΓOgramme a

ete elabore par le Inusee sur le theIηe de la

salle d'exposition permanente de "La for

teresse byzantine". Le pΓOgraIηIne "Dans

I'nnivers des manuscrits byzantins", elabo-



re par la Direction des Monuments byzan

tins et post-byzantins du ministere de la

Culture, a egalement ete presente.

Le musee a egalement participe au pro

gramme "MELINA, enseignement et cul

ture", JTuit de la collaboration des ministeres

de la Culture et de ΙΈducatίοη, a travers

l'edition d'un dossier sur "Les aspects de la

vie quotidienne al'epoque paleochretienne".

COLLABORATION AVEC DES

MUSEES ETRANGERS

Εη noνembre 2000, a debute la realisation

du programme de collaboration du musee

de la Ciνilisation byzantine aνec le musee

de ΙΆrt medieνal de Korca en Albanie,

avec l'acheminement dans les ateliers du

musee des premieres 21 icOnes. Ce pro

gramme concerne la restauration d'un en

semble de 86 icones du musee de Korca et

la formation parallele de restaurateurs al

banais qui prennent part a cette entrepri

se. Le Centre europeen des Monuments

byzantins et post-byzantins participe egale

ment a ce programme. Apres leur restau

ration, ces icones seront presentees dans

une exposition temporaire au musee de la

Civilisation byzantine.

CONFERENCES - SEMINAIRES

L'organisation de conferences realisees par

des scientifiques, aνec le soutien de ΙΆssο

ciation des Amis du musee de la Ciνilisa

tion byzantine s'est poursuivie dans l'am

phitheatre "Melina Mercouri", notamment

aνec les participants suiνants:

• Le professeur dΉίstoίre byzantine de

l'univeγsitede Chypre et directeur de l'In

stitut de Recherches byzantines de la Fon

dation nationale de la Recheγche, Μ. Evan

gelos Chrysos a donne une conference le 8

11-2000 sur le theme "Charlemagne, l'em

pire byzantin et la naissance de ΙΈurΟΡe".

• Le professeur dΆrcheοlοgίebyzantine ala

section philosophique de l'uniνersiteAristo

te de Thessalonique, Μ. Georgios Gounaris

a donne une conference le 29-11-2000 sur le

theme ''L'habitation paleochretienne et les

ateliers -Trouνailles des fouilles de la ville de

Philippes".

• La byzantinologue et numismate, Mme

Vasso Penna a donne le 31-01-2001 une

conference sur le theme "L'ideal byzantin

imperial- Le temoignage des monnaies".

• Le professeur dΆrcheοlοgίea l'uniνer

site de Chypre, Μ. Dimitrios Michaϊlidis a

donne le 4-4-2001 une conference sur le

theme "Les mοsaϊques chypriotes a la lu

miere des nouvelles decouvertes".

La Societe paleographique grecque a or

ganise une serie de rencontres scientifi

ques au cours desquelles les personnalites

suiνantesont deνeloppe diνers themes :

• Μ. G. Stathis, le 4-5-2001 sur le theme

"Les manuscrits byzantins de l'art de la

psalmodie" .

• Μ. Georgios Velenis, le 11-5-2001 sur

"Les questions d'epigraphie 1".

• Μ. Ε. Giannopoulos, le 25-5-2001 sur le

theme "Les manuscrits de !'art de la psal

modie de la Renaissance cretoise" .

• Μ. Georgios Velenis, le 1-6-2001 sur "Les

questions d'epigraphie ΙΙ".

Ont egalement ete realises :
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• Les 23/26-3-2001, la 3eme conference

mondiale sur les moyens optico-acousti

que pour les enfants ''Outlooks οη Child

ren and Media".

• Le 30-3-2001, par la IVe Ephorie des

Monuments recents, υη atelier sur le the

lne ''lnterventions mineures et plΌtection

des construetions historiques - Traitement

des conclusions du congres".

• Les 16/18-5-2001, dans le cadre du re

seau GLAS ΕΤ du plΌgramme ΕΡΕΤ 11

"Reseaux humains de recherche et de

tecI1nologie", sous ι'egide du Secretariat

general de la Recherche et de la Techno

logie du ministere du Developpement en

Grece, a ete organise υη seminaire techni

que sur le theme 'Ήίstoίre et technologie

du verre dans l'antiquite".

• Du 26-5 au 1-6-2001, s'est tenue une

rencontre internationale sur le theme

"Les monuments byzantins et le patrimoi

ne mondial", sous l'egide de l'UNESCO,

auquel ont participe des representants de

ΙΆΙbanίe, de ΙΆΙgerίe, de ΙΆrmeηίe, de Ia

Bulgarie, de la Georgie, de la Yougosla

vie, de la Grece, de laJordanie, de lΊtalie,

de Chypre, du Liban, de Ia Libye, de la

Roumanie, de la Russie, de la Tunisie et

de ΙΆncίeηne Republique de Macedoine

de Yougoslavie.

• Le 19 juin 2001, a ete presentee la

traduction en grec du livre de l'historien et

critique d'art Cesare ΒΓaηdί (1906-1988)

"Teoria del ΓestaulΌ", avec le concours de la

Societe gΓecque ρουΓ la PlΌtection de ΙΈη

vilΌnnementet du Patrimoine CuΙtuΓeΙ et

les editions 'ΈΙΙίηίka GΓammata". Μ. Giu

seppe Basile, plΌfesseur de J'universite La

Sapienza a Rome, Mme Maria AndalolΌ,

plΌfesseul"de l'unίveΓsίtede Tuscia, Viter

bo et ]a traductΓίce du ΙίVΓe Mme lνί Ga

vriilidi, se sont exprimes acette occasion.

AUTRES ΜΑ IFESTATIO S

• Le 24 mai 2000, a eu lieu I'jnauguration

de l'exposition de sculpture contemporai

ne de Dimostl1enis SotilΌudis, dans la coul"

centrale du musee (fιg. 5). L'exposition a

dure jusqu'au 30 octobre 2000.

• Le 17 decembre 2000, en presence du

ministre de la CuΙtuΓe, Μ. Evangelos Veni

zelos et du ΡΓesίdent de la Caisse des Res

sources aΓcheο]οgίques (ΤΑΡΑ), Μ. l. Sava

]anos, a eu lieu l'inauguration de ]a bouti

que du TAPAqui met ala disposition du ρυ

blic des replΌductions d'jcones, de bUoux,

de ceΓamίques, de lampes a huile, de lus

tres, ainsi que divers objets, tels que des fou

]ards, des COUΡe-ΡaΡίeΓS et autres, ornes de

motifs ίnSΡίΓes dΌbjets de l'antiquite.

• Le 26 janviel" 2001, ΙΆssοcίatίοn des

An1is du musee de ]a Civilisation byzanti

ne a organise une manifestation en l'hon

neur de la dίΓectΓίce hοηΟΓaίre du musee,

Mme Eftychia Κοurkοutίdοu-ΝίkοΙaϊdοu

qui a pris sa ΓetΓaίte apres trente-six an

nees d'activite au Service archeologique.

Αυ cours de cette manifestation, IΌeUVΓe

de la dίΓectrίce a ete evoquee par des re

presentants de la Direction des Monuments

byzantins et post-byzantins du mίηίsteΓe

de la CuΙtuΓe, de ΙΆssοcίatίοndes An1iS du

musee, de ]'universite Aristote de Thessa

lonique et du musee de la Civilisation by

zantine. LΆssοcίatίοn des An1is du ιnusee
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a par la suite coupe la galette des rois et of

fert une reception.

• Le 24 fevrίeΓ, dans le cadre du Festival In

ternational de Photographie, la Photosynky

rία, a ete ΟΓganίse dans le foyer du musee la

manifestation musicale Εc/ιοSynkΥτία - 2001

avec des oeuvres de musique de chambre

contemporaine grecque (fig. 6).

• Le 5 juin 2001, dans la coUΓ centΓale du

musee, l'Association des Amis du musee de

la Cίνίιisatίοn byzantine, en collaboration

aνec I'ambassade de la Republique d'AT

menie, a ΟΓganίse une sοίΓee musicale avec

l'OrchestΓe national de ChaιnbΓe d'AΓme

nie, sous la direction d'AΓam GaΓabekίan

et avec la ρaΓtίcίΡatίοn de la SΟΡΓanο Nou

ne Bantalian (fig. 7).

• Le 14juin 2001, a eu lieu l'ίnaugUΓatiοn

de I'exposition de sculΡtuΓe contemΡΟΓaί

ne de GίΟΓgοsΤsaΓas "PoΓtails"qui dUΓeΓa

jusqu'en οctobΓe 2001 (fig. 8).

DONATIONS - SUBVENTIONS

• Εη mai 2001, entΓe la societe "Caπe

fΟUΓ-ΜaΓίnοΡΟUlοs S.A." et le musee de la

Cίνίιisatίοn byzantine, a ete signee une

conνentίοn ΡΟΓtant sUΓ la donation de la

somme de 200 millions de dΓachmes pouΓ

la conseΓνatίοn des objets aexposeΓ et 1'01'

ganisation de la pΓOchaine exposition ρeΓ

manente du musee sUΓ I'epoque des Paleo

logues (XIIle-milieu du XVe siecle). Les

tΓavauχ de ΡΓeΡaΓatίοnde Ι'exposition se

Γοnt acheves en feνΓίeΓ 2002 .

• La fondation Ι. F. Kostopoulos a fait don

d'une somme d'aΓgent pour l'enΓίchίsse

ment des collections du musee.

• ΑΙ'occasion de l'ίnaugUΓatίοnde Ι'exposi

tion temΡΟΓaίΓe de "La col1ection de GeΟΓ

gios Tsolozidis; Byzance atΓaνeΓS le ΓegaΓd

d'un col1ectiοnneUΓ",Mme Mata Tsolozidi

Zisiadon a annonce la donation de dix pie

ces de monnaie de la colleetion au musee.

EDITIONS

Le catalogue de I'exposition temΡΟΓaίre a
TOΓOnto 'ΌΓthοdοχ Religious ΕngΓaνίngs

18th-20th CentuΓίes" a ete edite gΓace a
une subvention de ΜaΓina et Dafni lliadi,

filles de DΟΓί ΡaΡastΓatou (figs. 9, 1Ο).

GΓace a une subvention de l'Association

des Amis du musee de la Civilisation by

zantine, un caΙendΓίeΓ de bUΓeau pour

2001 a ete edite, avec pouΓ theme les mon

naies byzantines. Le dossieΓ ''Aspects de la

"ie quotidienne a I'epoque ρaΙeοchΓetίen

ne", a ete edite dans le cadΓe du ΡΓΟgΓam

me "MELINA, enseignement et cultuΓe".

La Caisse des ReSSΟUΓces aΓcheοlοgίques a

permis la publication d'un petit guide sUΓ

les six ρΓemίeΓes salles d'exposition ρeΓ

manente du musee, ainsi que du catalogue

de I'exposition temΡΟΓaίΓe "La colleetion

de GeΟΓgίοsTsolozidis; Byzance atΓavers le

ΓegaΓd d'un col1ectίοnneUΓ"(figs. 11, 12).
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ΑΜΗΤΟΣ

ΣΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ABBREVIATIONS - ABREVIATIONS

Arclliiologischer Anzeige1'

Αρχαιολογικόν Δελ τίον

ΑΜΗΤΟΣ, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητ1ί Μανόλη Ανδρόνικο,

Μέρος ΑΙ, Θεσ/νίκη 1987

Α. Αποστολάκι, Τα Αννή Αποστολάκι, Τα κοπτικά υφάσματα του εν Αθ'ήναις Μουσείου

κοπτικά υφάσματα του Κοσμητικών Τεχνών, Αθήνα: Εστία 1932
Μουσείου Κοσμ1Ζτικών Τεχνών

BCH

CJETA

C·I
C. Τ.

ΕΕΒΣ

Ε. Dauternιαn-Maguire

et αΙ, Art and
Holy PoweTS

ΕΛΑΑΑ

GOTR

]ΟΑΙ

MFLUHM

SHA

Bulletin de Correspondαnce HelLέnique

Centre Intemational d' Etude des Textiles Anciens

Codex ]ustiniani

Codex Theodosia1li

ΕπιστημονΙΚ1ί Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών

Ε. DauteTI1W1l-MaguiTe, Η.Ρ. MaguiTe and ΜΙ DU1lcαn-FloweTs,

Art and Holy PoweTS ίπ the ΕατΖΥ C1znstian House,
UTba1la-C1la11ιpaig1l, C1zicαgo 1989

Επετηρίς ΛαογραφικούΑρχείου της Ακαδημίας Αθηνών

Greek Orthodox Theologicαl Review, Published by tlze Holy Cross School
of T1zeology Ηellenic College, Brookli1l, Mas.5αclzusetts

]ahreshefte des OSleTTeichischen ATChiiologiscllen In.slitutes, Wien

Meddeleanden Frd1l Lunds Universilels Histonska M'useum

ScnptoTe.5 Histonae Augustae. vols. 1,2 (ed. Ε. Hohl, 1965)
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ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΑΓΙΚΟ
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ ΛΙΘΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟ ΙΚΗ

Στη μόνιμη έκθεση «Παλαιοχριστιανική

πόλη και κατοικία» του Μουσείου Βυζα

νrινoύ Πολιτισμού εκτίθεται ένα φυλα

κτήριο το οποίο προέρχεται από την ανα

σκαφή βορείως του κοιμητηρίου της Ευαγ

γελίστριας. Βρέθηκε σε κιβωτιόσχημο τά

φο (Τ64) που περιείχε τρεις ταφές και

ήταν κτερισμένος με θησαυρό 64 χάλκι

νων νομισμάτων του 30υ αι. μ.Χ. και

τρεις χρυσές δανάκες.

Αποτελείται από ένα δακτυλιόσχημο,

κυλινδρικόμολύβδινοκρίκο ανάρτησης,

διαμ. 2,5 εκ., και από ένα δεύτερο, ύψ.

0,5 εκ. και πλάτ. 0,4 εκ., επίσης μολύβδι

νο, πεπλατυσμένο, με δύο μικρές κάθε

τες εγχαράξεις σε κάθε πλευρά, από τον

οποίο εξαρτώντανδύο κοίλα, σχεδόν κυ

κλικά «κελύφη», διαμ. 2 εκ., τα οποία πε

ριέκλειαν σφραγιδόλιθο από κόκκινο ία

σπι (εικ. 1). Ο σφραγιδόλιθος αυτός φέ

ρει στον εμπροσθότυπο έγγλυφη παρά

σταση με τον Ηρακλή και το λιοντάρι

της Νεμέας (εικ. 2) και στον οπισθότυπο

τρία εγχάρακτα κεφαλαία κάπα κατά

παράταξη τοποθετημένα (ΚΚΚ) [εικ. 3].

Οι άκρες των δύο «κελυφών» από πολύ

λεπτό μόλυβδο είναι πεπλατυσμένες και

έχουν ίχνη συμπίεσης περιμετρικά. Αυτό

μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι, αφού

τοποθετήθηκε ο σφραγιδόλιθος στο εσω

τερικό του φυλακτηρίου, αυτό σφραγί

στηκε ερμητικά ώστε να μην είναι πια

ορατή η παράσταση και τα τρία Κ, εντεί

νοντας έτσι ακόμα περισσότερο τη δύνα-

μη της μαγείας του. Το αντικείμενο αυτό

πρέπει να ήταν ραμμένο στο ρούχο του

κατόχου του από τον μεγάλο κρίκο ανάρ

τησης, ο οποίος έχει θέση παράλληλη

και όχι κάθετη σ'αυτό. Τον συνόδευε, κα

λά κρυμμένο στα ρούχα του, στις καθη

μερινές του δραστηριότητες προστατεύ

οντάς τον από την ασθένεια που τον βα

σάνιζε ως τη μεταθανάτια κατοικία του.

Πάνω σε έδαφος που υποδηλώνεται με

ευθεία οριζόντια γραμμή, στο κάτω άκρο

του σφραγιδόλιθου, απεικονίζεται το σύ

μπλεγμα του ήρωα με το ζώο. Δεξιά εικο

νίζεται ο Ηρακλής, όρθιος, γυμνός, με το

δεξί του πόδι λυγισμένο, να σφίγγει ένα

λιοντάρι με πυκνή χαίτη, το οποίο ορμάει

κατεπάνω του. Τα μπροστινά πόδια του

ζώου τον αγγίζουν στο στήθος, ενώ με τα

πισινά του στηρίζεται ρωμαλέα στο έδα

φος, έχοντας το δεξί του πόδι λυγισμένο

αντίστοιχα. Αριστερά και πίσω από την

πλούσια χαίτη του ζώου εύκολα αναγνω

ρίζεται το ρόπαλο, εικονογραφικό σύμβο

λο του ήρωα, ενώ στον οπισθότυπο του

σφραγιδόλιθου διαβάζονται τα τρία Κ.

Οι σφραγιδόλιθοι με την παράσταση του

Ηρακλή και το λιοντάρι της Νεμέας δεν

έχουν τίποτα που να καταμαρτυρεί τις

μαγικές και αποτροπαϊκές ιδιότητές τους,

εκτός από τα τρία εγχάρακτα Κ. Δεν εί

ναι πάντοτε εύκολο να διατυπωθεί ο ακρι

βής ορισμός της μαγείας'. Θα μπορού

σαμε όμως να ονομάσουμε μαγικές όλες

εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες αναφέ

ρονται σε μαγγανείες, μαγικές ρήσεις,

ύμνους ή τελετουργίες, που μέσω ιερατι

κών παραστάσεων και ακατάληπτων συ

χνά κειμένων έχουν ως σκοπό να τιθα-
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Εικ. 2. Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας στην

μπροσιιν1ί όψη του σφραγιδόλιθου.

Fig. 2. J-1eταkle8 αnrIlhe Νen1.eαn Lion on lhe

obvene οι the seαl-8tone.

Fig. 2. Herαcles elle lion de Ne1nee 5ur ['αυετ.s de [α

ρίεττε grαvee rlu phylαctere.

Εικ. ]. Φυλακτήριοαπό τη Θεσσαλονίκη,30ς αι.

(σχέδ. Φ. Κορναράκη).

rιg. 1. AmuletIrom Thessαloniki, 3rd cenl.

(drαwlng by F. Kornαrαki).

}Zg. ]. Phylαctere de Thessαlonique, I11enze 8lecle

(rle.18ln F. Kornαrαki).

Εικ. 3. Τα τρία Κ στην πίσω όψη του σφραγιδόλιθου.

Fig.. 3. The thTee kαf}Pαs οπ the TeveT8e οΙ the 8eαl-ston.e.

Fig. 3. Le.s Ιτοί5 Κ .sUT ['επυετ.s de [α ρίεττε gTαvee d·u

phylαcteTe.

CΞ_+_ ... p 3ε Κ.

σεύσουν, να περιορίσουν ή να υποτάξουν

τη θέληση του θύματος στη θέληση του

θύτη. Τα κείμενα αυτά εκφράζονται συ

νήθως στην ιερογλυφική γραφή, στην

κοινή αλεξανδρινή, στην κοπτική, στην

ελληνική και στη λατινική γλώσσα και

απαντώνται τόσο στους παπύρους2, όσο

και στις μαγικές πινακίδες ή καταδέ

σμους3 και στα φυλακτά
4

• Αυτά ορίζο

νται και ως φυλακτήΡια, συγχρόνως με

τους όρους ΙεΡώματα (ιερή εικών), άγαλμα

(θεία εικών) και τυχαίον (τύχη). Στη γαλ

λική γλώσσα, το συνώνυμο amulette και

η αγγλικήλέξη amulet προέρχονταιαπό

το λατινικό amuletum (αντικείμενο που

προφυλάσσει)",ενώ χρησιμοποιείταικαι

η λέξη talisman που αποτελεί παρα

φθορά των αραβικώνλέξεων tilsam και

tilasam που προέρχονταιαπό το πρώιμο

ελληνικό τέλεσμα και σημαίνει θρησκευ

τική τελετή".

Οι σφραγιδόλιθοιτου τέλους του παγα-
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νισμού, αναφερόμενοι συχνά εσφαλμένα

ως γνωσnκοί', χαρακτηρίζονται ως μαγι

κοί εγχάρακτοι λίθοι
8

• Προέρχονται από

τις περιοχές της Αν. Μεσογείου και χρονο

λογούνται κατά προσέγγιση. στο 20 αιώνα

μ.Χ. Φέρουν απεικονίσεις νεαρών Ελλή

νων θεών και ηρώων σε συνδυασμό με

παραστάσεις αιγυπτιακών θεοτήτων και

μορφών δανεισμένων από την εβραϊκή

και αραμαϊκή θρησκεία. Οι προσθήκες

ανατολικών στοιχείων στις ελληνικές απει

κονίσεις9 καθιστούσαν συχνά τα αντικεί

μενα αυτά αινιγματικά, με δύσκολη την

κατανόησή τους. Το γνώριμο εικονογρα

φικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται, όχι σπά

νια, με μη οικείες και δαιμονικές θεότητες

και με δυνατά μυθικά υβρίδια ζώα, που

προσδίδουν και αυτά με τη σειρά τους μα

γικές προεκτάσεις στα φυλακτά, αποτυ

πώνοντας έτσι το συγκερασμό της ανθρώ

πινης φύσης με το υπερφυσικό.

Στους σφραγιδόλιθους μαζί με τις παρα

στάσεις αναμιγνύονται και εγχάρακτα κεί

μενα, επιγραφές, επικλήσεις και σύμβο

λα, γραμμένα κατά κανόνα με ελληνικούς

χαρακτήρεςΙΟ, παρουσιάζοντας συνήθως

δυσκολίες ερμηνείας. Το λεξιλόγιο αυτό,

γνώριμο στους μάγους τελεστές αποτελεί

παραφθορές ή αρχικά ονομάτων θεών

και δαιμόνων, επικλήσεων και τελετουρ

γικών ρήσεων, που στην πλειοψηφία τους

πρέπει να δημιουργήθηκαν τυχαία, εμ

πνεύσεις μιας στιγμής, από μάγους οι

οποίοι οδηγημένοι από τις παραισθήσεις

τους πίστευαν ότι επικοινωνούσαν με τους

θεούς και τον υπερφυσικό τους κόσμο, αρ

θρώνοντας ακατάληπτες φράσεις.

Κέντρα παραγωγής των φυλακτών ήταν η

Αν. Μεσόγειος, με κυρίαρχη πόλη την Αλε

ξάνδρεια. ΤΟ οργανωμένο εμπόριο της

Αραβίας και τα πλούσια ορυχεία της Νου

βίας προμήθευαν την πρώτη ύλη στους

Αλεξανδρινούς κοσμηματοποιούς και χα

ράκτες, οι οποίοι γνώριζαν σπουδαίες τε

χνικές κοπής και στίλβωσης λίθων, μετα

μορφώνοντας τα πετράδια σε σφραγιδόλι

θους, δακτυλιόλιθους και καμέες]].

Η χρήση των σφραγιδόλιθων σχετίζεται

με τη διασφάλιση της καλής τύχης, της

μακροζωίας, της προστασίας της υγείας

και της θεραπείας ασθενειών. Η θερα

πευτική τους δύναμη είναι πολλαπλή και

μεταβιβάζεται στον κάτοχό τους μέσω

της εικόνας, του λόγου και των προσδι

δόμενων ιδιοτήτων των υλικών τους με

τη λεγόμενη συμπαθητική μαγεία. Τα φυ

λακτά γίνονται υποκατάστατα θεραπευ

τικών συνταγών για νοσήματα, όπως το

πρήξιμο ματιών και κοιλιάς, πόνοι και

κολικοί στομάχου, πυρετοί, δύσκολοι το

κετοί και συχνές αποβολές. Χαρακτηρι

στικά αναφέρεται το παράδειγμα του

φυσικού και γιατρού Αλέξανδρου από

τις Τράλλεις (525-605), ο οποίος συντα

γογραφούσε και παρότρυνε τους ασθε

νείς του, που υπέφεραν από κολικούς

στο στομάχι, να φορούν μια μηδική πέτρα

σκαλισμένη με παράστασητου Ηρακλή

να σκοτώνειτο λιοντάριτης Νεμέας. Ση

μαντικός αριθμός σφραγιδόλιθων με το

παραπάνω θέμα, που φιλοξενούνται σε

μεγάλα μουσεία", είναι από ερυθρό ία

σπι και κορναλίνη, με εξαίρεση έναν που

είναι από μαύρο οψιδιανό. Ο Αλέξαν

δρος στη συνταγή του υπαγόρευε η πέ

τρα να είναι μηδική, είναι δε γνωστό ότι ο
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λίθος αυτός έχει μαύρο χρώμα'3. Οι σφρα

γιδόλιθοι των συλλογών αυτών αναμφί

βολα δεν ταυτίζονται με τη συνταγή του

Αλέξανδρου. Επικρατεί όμως και η άπο

ψη σύμφωνα με την οποία η κοκκινωπή

απόχρωση του ίασπι και του κορναλίνη

είχε τα ίδια μαγικά αποτελέσματα, εφό

σον το χρώμα τους συμπίπτει με αυτό

του αίματος.

Η επιλογή υλικού για την κατασκευή

ενός μαγικού φυλακτού γινόταν με μεγά

λη προσοχή. Μια ομάδα φυλακτών 40υ

60υ αιώνα μ.Χ., συροπαλαιmινιακής προ

έλευσης, είναι από κράμα χαλκού. Άλλη

μια σειρά φυλακτηρίων, λίγο πρωϊμότε

ρων των χάλκινων, είναι φτιαγμένα από

γυαλί και έχουν σχήμα ωοειδές με εγχά

ρακτα ή εμπίεmα θέματα, δάνεια κυ

ρίως από την Π. Διαθήκη. Ο αιματίτης,

ο άργυρος, ο σίδηρος και ο μόλυβδος εί

ναι επίσης υλικά που επιλέγονται σε συ

νάρτηση με τις υποτιθέμενες <<μαγικές»

τους ιδιότητες και φυλακτήριες δυνά

μεις. Ο αιματίτης συγκέντρωνε την προ

τίμηση στην ύστερη αρχαιότητα λόγω

του χρώματός του. Ο άργυρος, ο οποίος

συνδέεται με μία πλούσια ομάδα δακτυ

λιόλιθων και περίαmων από την Αν. Μεσό

γειο που χρονολογούνται mov 60 και 80

αιώνα μ.Χ., επιλέγεταιλόγω του χρώμα

τος που αποκτά με την οξείδωσή του.

Ομοίωςκαι ο σίδηρος'4.Ο μόλυβδοςφαί

νεται πως κυριαρχείκαι συνεχίζεινα δια

δίδεται από την ύστερη αρχαιότητα μέ

χρι τον 60 αιώνα μ.Χ. Τα μολύβδιναφυ

λακτά προέρχονταικαι αυτά από τις πε

ριοχές της Αν. Μεσογείου και σχετίζο

νται με σωτηριολογικά θέματα, δάνεια

από την Π. και Κ. Διαθήκη. Το μολύβι

χαράσσεται εύκολα, είναι άφθαρτο και

διατηρεί αναλλοίωτα mo χρόνο όλα τα

χαρακτηριmικάπου έχουν σκαλιστείπά

νω του και, όπως υπαινίσσεταιο Πλίνιοςο

Πρεσβύτεροςmη Φυσική Ιστορία (XI,1l4),

έχει το γκρίζοχρώματου θανάτου. Εκτός

από το μολύβι, που δρούσε με το βάρος

και την ψυχρότητάτου, ευεργετικέςιδιό

τητες διέθετανκαι τα χρυσά φυλακτήρια

με μορφή δακτυλιδιών,περιάπτωνή ελα

σμάτων,που έφερανσφραγιδόλιθουςαπό

πολύτιμουςκαι ημιπολύτιμουςλίθους με

παραστάσειςκαι επιγραφέςμαγικούχα

ρακτήρα με αmρολογικές και ιατρικές

ιδιότητες

Το σχήμα που συνήθως δίνεται από τον

κοσμηματοποιόκαι χαράκτηmουςσφρα

γιδόλιθους είναι ωοειδές, κυκλικό και

σπανιότερατετράγωνο, ενώ για τη σφεν

δόνη των φυλακτηρίων δακτυλιδιών επι

λέγεται συνήθωςτο οκταγωνικόσχήμα".

Το υστερορωμαϊκόφυλακτό της συλλο

γής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτι

σμού ανήκει στον τύπο του φυλακτούμε

σφραγιδόλιθο,που ο γιατρόςΑλέξανδρος

συνταγογραφούσε mov 60 αιώνα μ.Χ.

Τα εγχάρακτατρία Κ, μάρτυρεςτης μαγι

κής ιδιότητας του σφραγιδόλιθου, έχουν

επανειλημμέναμελετηθεί και ερμηνευ

θεί κατά περίπτωση'Ο. Το δε θέμα της

πάλης με το λιοντάριθυμίζει αρκετάτον

οπισθότυποτων νομισμάτωνπου έκοψε

το έτος 6 και 1Ο ο Αντώνιος στην Αλεξάν

δρεια'7 και σ' αυτό το εικονογραφικό

στοιχείο θα ήταν λογικό να αναζητήσει

κανείς το πρότυπο που ενέπνευσε τους

σφραγιδογλύπτες.
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Είναι φυσικό σε μία πρώτη προσέγγιση

να αναζητήσει κανείς το αρχικό γράμμα

της λέξης κολικός (κολική διάθεση) με τρι

πλασιασμένη την έννοια του όρου, που

έδινε ο γιατρός Αλέξανδρος τον 60 αιώνα

μ.χ. Ι8 . Στον οπισθότυπο σφραγιδόλιθου

υπάρχει σκαλισμένηη επιγραφή «κολοκερ

κολοπο σφ»Ι" και τρία εγχάρακτα Κ. Σ' αυ

τή την επιγραφή είναι δυνατή η αναγνώ

ριση ενός μαγικούονόματοςή επίκλησης.

Τα τρία Κ πιθανόν να είναι ένας τρόπος

απομνημόνευσης των μαγικών λέξεων

από το χρήστη. Σε πάπυρ020 σώζεται μα

κριά παλίνδρομη λέξη, που έχει σχήμα

αντίστροφης πυραμίδας. Στο τέλος της

λέξης διαβάζουμε μια δυσνόητη φράση:

«ακάματε κοκ κουκ κουλ» και μια επίκληση

που αναφέρεταιστην απαλλαγή από κά

θε είδους πυρετό. Είναι πιθανόν ότι το

όνοματου δαίμοναπου αναφέρεταιμε τα

τρία Κ, εκτός από τον πυρετό να είναι το

ίδιο ευεργετικό και για τον κολικό. Ίσως

όμως ο δαίμοναςμε το όνομαΚοκ να αντι

προσωπεύει τον Αιγύπτιο θεό Κκ (σκοτά

δι=dαrkness).Σ' έναν άλλο σφραγιδόλιθοη

συνήθης παράσταση του Ηρακλή με το

λιοντάρι κυκλώνεται με την επιγραφή

«αναχώρικόλε το θίον σε διόκει>;I, ενώ τρία Κ

εικονίζονταικάτω από τα πόδιατου Ηρα

κλή και του λιονταριού.Στον οπισθότυπο

αναγνωρίζεταιη Εκάτη με τα τρία κεφά

λια και τα τρία ζεύγη χεριών και ποδιών

της. Πάνω από το κεφάλιτης διαβάζουμε

/άω και στη βάσητων ποδιώντηςΆβρα :σαξ.

Ένας ακόμη δακτυλιόλιθος από ερυθρό

ίασπι
22
παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον ει

κονογραφικό θέμα. Στον εμπροσθότυπο

απεικονίζεται γυναικεία μορφή καθισμέ-

νη πάνω σε «δίφρο μαιωτικό», περιτριγυρι

σμένη από τον καλό δαίμονα Ουροβόρο

και μία ακατάληmη επιγραφή «αCΗΙOυωθ

ορωριφρασι οροριουθ». Στον οπισθότυπο βρί

σκονται και πάλι σκαλισμένα τα τρία Κ.

Αναμφίβολα σ' αυτό το παράδειγμα πρέ

πει να αναγνωρίσει κανείς ένα φυλακτή

ριο προστασίας και αποτροπής των οδυ

νών του τοκετού, που είναι συγκρίσιμες

με αυτές του κολικού.

Τα προαναφερθέντα παραδείγματα εί

ναι τα πιο ενδεικτικά της ποικιλίας των

μαγικών σφραγιδόλιθων με θεραπευτι

κές ιδιότητες που έχουν μελετηθεί και

φέρουν την παράσταση του Ηρακλή με

το λιοντάρι της Νεμέας και τα τρία Κ.

Άλλωστε η σύνθεση αυτή δεν ήταν η μό

νη που η απεικόνισή της είχε ευεργετικές

και θεραπευτικές ιδιότητες. Οι ασθενείς

αλλά και οι γιατροί του αρχαίου κόσμου,

ανήσυχοι και ανίσχυροι μπροστά στις

αρρώστιες, στον πόνο και το θάνατο, ανα

ζητούσαν και εναπέθεταν πολλές από τις

ελπίδες τους στις εγχάρακτες μορφές θε

ών, θεαινών, ηρώων και δαιμόνων του

γνωστού τότε κόσμου. Διαλέγονταν με αυ

τούς ψελλίζοντας ακατάληπτες και στε

ρεότυπες συχνά φράσεις, λέξεις ή συλ

λαβές, φορτισμένες με τις ισχυρές υπερ

φυσικές τους δυνάμεις που οι πρωτόγο

νες αντιλήψεις φαντάζονται πάντα πως

υπάρχουν.

Βικν ΜΠΟΥΛΙΩΝΗ
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ANAMULETWITHA Ε GRAVED

MAGICAL STO Ε FROM

THESSALONIKI

The ''ΕaΓΙΥ ChΓίstίaη City and ΡΓίνate

Dwelling" exhibition includes an amulet

fΓOm the excavation nOΓth of Evangelis

tΓίa cemeteΓΥ. lt was found ίη cίst-gΓaνe

Τ64, which contained thΓee bUΓίals,with

gΓaνe goods comΡΓίsίηga hοaΓd ofsixty

[ουΓ bΓOnze coins of the thίΓd ceηtuΓΥ

AD and thΓee gold fuηeΓaΓΥ coins.

The amulet consists ofone ΓOund suspen

sion Γίηg 2.5 cm ίη diameteJ' made fΓOm a

cylindeJ' oflead, and anotheJ' suspension

Γίηg 0.5 cm high and 0.4 cm wide, also of

lead, flattened and with two small νeΓtίcal

eηgΓaνed lines οη eitheJ' side, fΓOm which

depend two concave 'shells' 2 cm ίη diame

teΓ. These enclosed a seal-stone ofΓedjas

pel' (fig. 1). Οη the οbνeΓseofthe stone is

an eηgΓaνed ΓeΡΓeseηtatίοηof ΗeΓakΙes

and the Nemean Lion (fig. 2), and οη the

ΓeνeΓse a ΓΟW of thΓee eηgΓaνed capital

kappas (fig. 3). The edges ofthe νeΓΥ thin

lead 'shells' aΓe flattened and show tΓaces

of comΡΓessίοη aΓOund the ΡeΓίΡheΓΥ.

This suggests that, when the stone had

been placed inside it, the amulet was heΓ

metically sealed so that the ΓeΡΓeseηta

tion and the letteΓSweΓe ηο longel' visible,

thus inaeasing its magical ΡοweΓ. This

aΓtefact must have been sewn into its

οwηeΓ's clothing by means of the ΙaΓgeΓ

suspension Γίηg, which is ΡaΓaΙΙel, not at

Γίght angles, to it. Well concealed inside

his clothing, pΓOtectinghim fΓOm the ail

ment which affiicted him, it accompanied
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him οη his daily lΌund and even to 11is fi

nal resting place.

The grOl1p of Herakles and the Lion is

depicted οη ground denoted by a straight

horizontal line. Οη the right stands the

naked hero, with his right leg bent,

squeezing ίη his arms a thickly maned

Ιίοη as it assails him. 1ts front paws are

οη his chest, its back legs resting sturdily

οη the glΌund, the right one bent. Οη

the left, behind the beast's thick mane,

Herakles's club, his iconographic symbol,

is easily discernible. Οη the reverse of the

seal-stone are the three kappas.

ΤheΓe is nothing about the seal-stones

"vith a ΓeΡΓeseηtatiοη οfΗeΓakles and the

emean Lion to attest their magical and

apotlΌpaic powers, aΡaΓt flΌm the three

engraved kappas. 1t is not always easy to

give a ΡΓecίse definition of'magic''. Ηο,,,

ever, one might desaibe it as all those

processes relating to witchaaft and SΟΓ

ceΓΥ, magical sayings, hymns, 01' Γίtuals,

the puΓposeofwhich is, by means οfhίeΓ

atical ΓeΡreseηtatίοηs and often unintelli

gible texts, to subdue 01' restΓίct the will of

the vietim 01' subjugate it to that of the vic

tίmίseΓ. These texts are usually WΓίtteη ίη

hieroglyphics, ίη the AleχaηdΓίaη, Cop

tic, GΓeek, 01' Latin verηacuΙaΓ, and are

found οη papyr?, and οη magic tablets,

defzxiα', and amulets·. 1η GΓeek the latteΓ

aΓe known as phylαkteTiα, and also hieT01lZα

tα ('saaed image'), αgαlrnα ('holy image'),

and tychαion ('good fΟΓtuηe').The English

WΟΓd 'amulet', like the FΓeηch αrιιulette,

comes from the Latin αmuletum 'an object

which pΓOtects'5; and the WΟΓd 'talisman'

is also used, a COΓΓuρtiοη ofthe AΓabicWΟΓds

tίlsαrιι and tίlαsα1n, whic11 come f1'om the

eaΓΙΥ GΓeek telesma, 'a 1'eligious 1'ite'6.

T11e seal-stones ofthe late pagan eΓa, often

erroneously referred to as gnosti!lOi i
, aΓe

desaibed as 'eηgΓaved magical stones'8.

They originate from the eastern Medite1'

ranean and aΓe applΌximately dated to

the second ceηtuΓΥ AD. They beaΓ ΓeΡ

resentations ofyouthful GΓeek gods and

helΌes, Egyptian deities, and figUΓes bΟΓ

IΌwed flΌmJewish and AΓamaic ΓeΙίgίοη.

The inclusion ofo1'iental elements with the

Greek 1'ep1'esentations9 often makes these

aΓtefacts puzzling and difficult to unde1'

stand. The familiaΓ ίcoηοgΓaΡhΥis not ίη

frequently suppleInented with unfaInilia1'

and demonic deities and ΡοweΓfulmythi

cal hybrid σeatuΓes, which make their

own magical coηtΓίbutίοη to the amulets,

thus p1'oducing a conflation ofhuman na

ture and the SUΡeΓηatu1'al.

The reΡΓeseηtatίοηsa1'e accompanied by

engraved texts, insaiptions, invocations,

and symbols, usually ίη Greek letteΓίηgΙΟ ,

and usually difficult to inte1'pret. This

vοcabulaΓΥ, familiaΓ to magicians and

SΟΓceΓΟΓS, consists of corrupt fo1'ms 01'

initials of the names of deities and de

mons, invocations, and ΓίtuaΙ sayings, most

of which must have been devised by

chance, ίη a moment of inspiration, by

hallucinating magicians LItte1'ing incom

prehensible ph1'ases and believing them

selves to be ίη communion with the gods

and theiΓ SUΡeΓηatuΓaΙWQΓΙd.

The centres ofamulet plΌdLIetion weΓe ίη

the easte1'n Mediterranean, and the main
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one was Alexand1'ia. Tl1e o1'ganised com

me1'ce ofArabia and the 1'ich mines ofNu

bia supplied the 1'aw mate1'ials to the Ale

xand1'ian jewelle1's and eng1'ave1's, who

skilfully cut and polished the gems into

seal-stones, 1'ing-stones, and cameos".

The funetion of the seal-stones was to

ensu1'e good luck, longevity, and good

health, and to cu1'e illness. Thei1' the1'apeu

tic poweΓ was manifold and was t1'ansmit

ted to theiΓ owneΓ by sympathetic magic

through theiΓ imageΓΥ, thei1' insaiptions,

and the prope1'ties attΓίbuted to theiΓ ma

te1'ials. The talismans became substitutes

[ΟΓ medical ΡΓesσiΡtiοns [ΟΓ such mala

dies as swollen eyes 01' abdomen, stomach

pain and colic, feve1's, difficult ΙabΟUΓ, and

f1'equent miscaπiage. The physicianAlex

andeΓ of ΤΓalles (525-605) advised colic

suffe1'eΓS to weaΓ a Median stone en

gΓaved with a 1'ep1'esentation of ΗeΓakles

slaying the Nemean Lion. Α coηsideΓabΙe

numbeΓ of seal-stones bea1'ing this theme

in some majo1' museums I2 a1'e of 1'ed jas

pe1' 01' co1'nelian, aΡaΓt from one which is

of black obsidian. Alexande1' stipulated in

his ΡΓesσiΡtiοη that the stone sl10uld be

'Median', ""hich we know was black in

colou1' l
" so the seal-stones in these col

lections obviously do not fit AleχandeΓ's

ΡΓesσiΡtiοη. But theΓe is also the view

that the 1'eddish hue ofjaspe1' and COΓηe

lian had the same magical effect, because

it was the colouΓ ofblood.

The mate1'ial fo1' a magical amulet was

chosen with g1'eat ca1'e. One group ofSy

ΓO-Palestinian amulets of the fΟUΓth to

the sixth ceηtulΎAD aΓe ofbΓOnze alloy.

AnotheΓ g1'oup, slightly eaΓιie1' than the

bΓOnze ones, aΓe made of glass and aΓe

oval in shape, with eng1'aved 01' imΡΓessed

motifs taken mainly fΓOm the Old Testa

ment. Haematite, silve1', iron, and lead

weΓe also used, ίη acco1'dance with theiΓ

supposed magical pΓOpenies and p1'o

tective powe1'S. Haematite was populaΓ

in Late Antiquity, owing to its colou1'. Sil

veΓ, which is associated with a la1'ge

g1'Oup ofeast ΜediteπaneaηΓing-stoηes

and amulets dating to the sixth to eighth

ceηtuΓies, was chosen fo1' the colou1' it

acqui1'es when oxidised, as was iΓOnI'.

Lead seems to have p1'edominated, and

continued to ciΓcuΙate from Late Antiquity

to the sixth ceηtulΎAD. The lead amulets

also come fIΌm the east Μediteπaηeaη

and tend to have sote1'iological motifs

taken from the Old and New Testaments.

Lead is easily eηgΓaved, is indest1'uctible,

ΡΓeseΓves all the details incised υροη it,

and, as Pliny tl1e Elde1' implies in his Να

turαlis Historiα (ΧΙ, 114), has the gΓeΥ hue

of death. Apan from lead, which was ef

fective thΓOugh its ,,,eight and coldness,

benefIcial propenies weΓe also found in

the gold amulets in the fo1'm of 1'ings,

pendants, 01' foils, bea1'ing seals ofp1'ecious

01' semip1'ecious gems eηgΓavedwith mag

ical 1'eΡΓeseηtatiοns witl1 astrological and

medical pΓOpenies.

The jewelleΓ and eng1'aveΓ usually made

the seal-stones oval, 1Όuηd, 01', mΟΓera1'e

ly, squa1'e, while the bezel of amuletic

Γings tended to be oetagonalI".

The Late Roman amulet in the Museum

ofByzantine CuΙtuΓebelongs to the type
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which AlexandeI" ΡΓesσίbed. The thΓee

eηgΓaved kappas, witnesses to the seal

stone's magical pIΌpenies, have been Γe

peatedly studied and ίηteΓΡΓetedby vaΓ

ious schοlaΓs'6. The scene ofthe stγuggle

with the lίοη is veΓΥ Γemίηίsceηt ofthe Γe

veΓse of the coins stγuck by Antony ίη

AleχaηdΓίaίη AD 6 and 10]7, and it would

be Γeasοηable to ΓegaΓd this as the model

which ίηSΡίΓed the seal eηgΓaveΓS.

One logical initial appIΌach is to ΓegaΓd

kappa as the initialletteI" ofthe WΟΓd κολι

κός ('colic'), ίη aCCOΓdaηce ,,,,ith AleχaηdeΓ' s

sixth-centuΓΥ ΡΓesσίΡtiοn]S. One seal-stone

is eηgΓaved with the insaiption 'κολοκερ

κολοπο ozp']9 and thΓee kappas, evidently a

magic name ΟΓ invocation. The tΓίΡΙe kap

pa is pIΌbably a mnemonic to help the

usel" to ΓemembeΓ the magic ""ΟΓds. One

papyγus
20
ΡΓeseΓvesa long palindlΌmeίη

the fΟΓm of an invened ΡΥΓamίd, at the

end of Wl1icl1 is the ίηCOlnΡΓehensίble

ΡhΓase 'ακάματε κοκ κουκ κουλ', with an ίη

vocation [ΟΓ ΓeΙίeffIΌm all kinds of feveΓ.

It is likely that the name of the demon

ΓeΡΓeseηted by the thΓee kappas had an

equally beneficial effect upon colic, as well

as feveΓ. But it may be that the demon

named Kok ΓeΡΓeseηts the Egyptian god

Kk ('daΓkηess'). Οη anotheI" seal-stone,

the usual ΓeΡΓeseηtatίοηοfΗeΓaklesand

the Lion is suποuηded by the insaiption

'αναχώρι κόλε το θίον σε δΖόκει'2" and theΓe

aΓe thΓee kappas undeI" the heIΌ's and

the lion's feet. Οη the ΓeveΓse is Hekate

with heI" thΓee heads and thΓee ΡaίΓS of

aΓms and legs. Above heI" head we Γead

lάω and below heI" feet Άβρα/σαξ. Yet an-

otheI" seal-stone, of Γed jaSΡeΓ
22

, shows a

ίηteΓestίηg ίcoηοgΓaΡhίcal theme οη the

οbveΓse: a female figUΓe sitting οη a bίΓth

stool and suποuηdedby the good demon

OUIΌbolΌSand the ίηconΨΓehensίbleίη

saiption 'αεηΖουωθορωριφρασΖΟΡΟΡΖουθ'. Οη

the ΓeveΓse, again, aΓe the thΓee kappas.

This can οηlΥ be an amulet to pIΌteet

against the pangs ofchildbinh, which aΓe

comΡaΓabΙe to those of colic.

The examples mentioned above give some

indication of the vaΓίetΥ of magical seal

stones with healing pIΌpeΓtieswhich have

been studied and beaI" the ΓeΡΓeseηtatiοn

οfΗeΓaklesand the emean Lion and the

tΓίΡΙe kappa. This 'A'as not the οηlΥ compo

sition with beneficial and healing ΡΙΌΡeΓ

ties. Patients and physicians alike ίη the an

cient ""ΟΓΙd, aΡΡΓeheηsίveand impotent in

the face ofdisease, pain, and death, pinned

much of theil" hope οη the eηgΓaved fig

UΓes of gods, goddesses, heIΌes, and de

mons ofthe then known WΟΓld.They con

veΓsed with them, stammeΓίηg out ίη

comΡΓehensίbΙe and often steΓeοtΥΡίcal

ΡhΓases, WΟΓds, ΟΓ syllables, loaded with

the mighty SUΡeΓnatuΓal ΡοweΓS which

ΡΓίmίtίve minds always imagine exist.

VICKY ΒΟ LIONl
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ΡHYLACTERE DE THESSALONIQUE

AVEC υΝΕ PIERRE MAGIQUE

GRAVEE

Dans l'exposition pennanente sul" "la ville

et 1'11abitat paleochn~tien" au musee de

la Civilisation byzantine, est ΡΓesente υη

ΡhΥΙacteΓe provenant d'une fouille au

nord du cίmetίeΓede ΙΈνangelίstΓίa.11 a

ete decouvert dans une tombe a ciste

(Τ64) qui renfeΓmaίt tΓOis inhumations,

accompagnees d'un mobilier funeraίΓe

compose d'un tresor de 64 pieces de

monnaie en bronze du IIIe siecle ap. J.
C. et de tΓOis dαnαkes (feuille dΌΓ estam

pee aux dimensions d'une monnaie).

11 se compose d'un anneau de suspen

sion en plomb CΥΙίηdΓίqueannele, de 2,5

cm de dίametΓe et d'un second anneau

de 0,5 cm de hauteuI" et de 0,4 cm de lar

geur, egalement en plomb, aplati, avec

deux petites incisions νeΓtίcales de cha

que cote, accueillant deux "coquilles"

creuses presque circulaires, de 2 cm de

dίametΓequi enserraient une pierre gΓa

vee de jaspe rouge (fig. 1). Cette pierre

gravee presente sur l'aνeΓS une ΓeΡresen

tation incisee dΉeΓacles avec le ιiοη de

Nemee (fig. 2) et sur I'envers tΓOis Κ ma

juscules incises, disposes en ligne (fig. 3).

Les extι-emites de ces deux "coquilles" en

fine feuille de plomb sont aplaties et

conservent des traces d'ecrasement sur le

pourtour. Cela nous permet de supposer

que, apres que la pierre gΓaνee ait ete ίη

seΓee a l'ίnteΓίeUΓ du ΡhΥΙacteΓe, ce deΓ

nieI" fut scelle heΓmetίquel11ent afin de

masquer la reΡΓesentatίοn et les trois Κ,

ΓenfΟΓ(~ant ainsi son ρουνοίΓ 111agique.

Cet objet devait etre cousu sur υη vete

ment pal" υη gΓaηd anneau de suspen

sion, place ΡaΓaΙΙeΙement au phylactere

et ηοη νeΓtίcaΙement.Cet objet, soigneu

sement cache dans les vetements, accom

pagnait son possesseul" dans ses activites

quotidiennes et le pΓOtegeait des mal

adies jusqu'a sa derniere demeUΓe.

SUl" υη sol, tΓaduίt pal" une ligne dΓOite

hΟΓίΖοntaledans la panie basse de la ΡίeΓ

re gΓaνee,est ΓeΡΓesente le gΓOupe du he

ΓOS et de l'animal. Α dΓOite, Heracles est

figUΓe debout, nu, lajambe dΓOite flechie,

saisissant fermement υη lίοn bondissant a

la crίnίeΓe epaisse, dont les pattes de de

vant reposent sul" sa ροίtΓίηe, tandis que

les pattes arrίeΓes sont fermement en ap

ρυί sUl" le sol, la patte dΓOite etant elle aus

si flechie. Α gauche et derriere la crίnίeΓe

de l'animal, οη Γeconnait aisement le

gΟUΓdίn, symbole ίconοgΓaΡhίquedu he

ΓOS, tandis que sul" Ι'enνeΓS de la pierre

gΓavee, οη lit les tΓOis lettres Κ.

Les pierres gravees avec la representa

tion dΉeracleset le ιiοη de Nemee ne te

moignent en Γίen de leUΓS pouvoirs ma

giques et aΡοtΓΟΡaϊques, a Ι'exception

des trois Κ incises. 11 n'est toutefois pas

toujours facile de definil" ΡΓecίsemeηt ce

qu'est la magie'. ous pourrions cepen

dant qualifiel" de "magique" toutes les ΡΓa

tiques d'enchantement, d'incantations ma

giques, d'hymnes et de ΓίtueΙs qui, a tra

vers des reΡΓeseηtatίοns hίeΓatίques et

des textes esοteΓίques ont ρουΓ objectif

de maιtΓίseΓ, de lίmίteΓ ου de sοumettΓe

la volonte de la ΡeΓsοηne designee com-
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me vietime. Les textes sont souvent eaits

en hieroglyphes, en koine, en copte, en

grec et en latin et sont insaits sur des pa

pyrus", des tablettes magiques ou des ta

bellae defixionis3 et des ΡhΥΙacteΓes·.Ces

deΓnίers sont appeIes φυλακτήρια de

meme que ιερώματα (image saaee), άγαλ

μα (image divine) et τυχαίον (sort). Εη

franςaίs, οη trouve son synonyme dans Ie

mot am'ulette, en angIais amulet qui pro

viennent du latin αmuletum. (objet qui

protege)5, tandis qu'est egaIement utiIise

le mot tαlisnzαn, alteration des mots aΓa

bes tilsα1n et tilαsαm qui proviennent du

gΓec τέλεσμα designant une ceremonie

reIigieuse6
•

Les Ρίeπes gΓavees de Ia fin du paganis

me, frequelnment mentionnees a toΓt

comme "gnostiques"7, sont caraeterisees

comme des Ρίeπes gΓavees magiques8
•

Elles proviennent des regions de la Medi

teπanee ΟΓίentaΙe et sont datees vers le

IIe siecle ap. J.-C. Elles portent des repre

sentations de dieux et de heros grecs en

liaison avec des ΓeρΓesentatίοηsde divini

tes egyptiennes et de figures empruntees

a Ia reIigion juive et aΓamenηe. L'ajout

d'elements orientaux aux representa

tions grecques9
Γend souvent ces objets

enigmatiques et Ieul" lectuΓe difficile. Le

ρrogΓamme ίconοgΓaΡl1ίque connu est

assez souvent enrichi de divinites demo

niaques peu COUΓaηteset d'animaux mythi

ques hybrides qui tΓaduίsent des pou

vοίΓS magiques sul" Ies ρhΥΙacteΓes, eΧΡΓί

mant ainsi Ι'υηίοn de la nature humaine

avec Ie surnaturel.

ParalleIement aux Γeρreseηtatiοηs,les pier-

res gΓavees ρΓeseηteηt des textes incises,

des insaiptions, des invocations et des

symboles, generalement eaits en caΓacte

Γes grecs lO
, mais ρΓesentant des difficultes

d'ίnteΓΡΓetatίοn. Leur vοcabuΙaίΓe, fami

lier aux mages officiants, constitue des al

terations ου des initiales de noms de divi

nites et de demons, d'invocations ou d'ill

cantations ΓίtuelΙes qui, dans Ieul" majΟΓί

te, ont dCι etΓe des aeations inspirees par

J'instant ou les mages, guides pal" leUΓS hal

lucinations, pensaient communiquel" avec

Ies dieux et le monde surnaturel a tΓaveΓS

des ΡhΓases ίncomρΓehensίbΙes.

Les centres de production des ρhΥΙaeteΓes

se trouνaίeηt en ΜedίteπaneeΟΓίentaΙe,

principalement dans Ia ville dΆΙeχandrίe.

Le commeγceΟΓgaηίse avec ΙΆrabίe et les

riches mines de ubie, fournissait la ma

tίeΓe premiere aux artisans dΆΙeχandΓίe

qui maitΓίsaίent les techniques de coupe

et de polissage des Ρίeπes, afin de les

transfΟΓmeΓ en ρίeπes gravees, en ρίeΓ

Γes de bague et en camees 11 •

L'utilisation des ρίeπes gravees est liee a
l'aSSUΓance d'un soΓt faνοrable, d'une

longue "ie, du maintien en bonne sante

et de la gueΓίsοn de maladies. Leul" pou

νοίΓ theΓaΡeutίque est muItiple et se

tΓansιηet a leur possesseur a traνers la

ΓeρΓesentatίοn, la fΟΓmu!e et Ies qualites

attΓίbuees a leur materiau de fabΓica

tion, par ce qu'on appelle la 1nαgie synzpα

thique. Les phylacteres se substituent aux

ρΓesσίΡtίοηs therapeutiques pour les

affections telles que le gonflement des

yeux ου le ballonnement du ventre, les

dοuleUΓS d'estomac et les coliques, les fie-
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vres, les accouchements difficiles et les faus

ses couches. Citons ainsi I'exemple du me

decin et physicien A!exandre de ΤΓaΙΙίes

(525-605) qui Γedίgeaίt des prescγjptions

et incitait ses patients qui souffι-aient de

maux d'estOlllac a poΓter une pieτre rnidi

que gravee avec une ΓeΡresentatiοn dΉe

ΓacΙes tuant le lίοη de Νemee. Uη nοmbΓe

important de pieITes gΓaνees avec ce the

me, cοηseΓνeesdans des musees'2, sont en

jaspe ΓOuge ου en COΓnaΙίne,aI'exception

d'un specimen en obsidienne noire. A!e

χandΓe dans sa prescγjption recomman

dait que la pieITe soit nzidique, cette pier

re etant de couleuI" noire'3. Les pieITes

gravees de ces collections η'ont assUl-e

ment pas de relations avec la prescγiption

d'A!exandre. Le jaspe et la coΓllaline ont,

selon une ορίηίοη largement repandue,

les memes pouvoirs magiques, dans la

lllesure ου leur couleur est semblable a
celle du sang.

Le choix d'un materiau pour la fabrica

tion d'un ΡhΥΙacteΓe magique fi:ιisait ΙΌb

jet d'un soin attentif. Un gΓOupe de phy

laeteres du IVe au Vle siecle, dΌrίgίηe

sYΓO-palestinienne, est en alliage de cui

vre. Une autre serie de phylacteres, lege

rement anterieurs aceux en cuivre, est fa

briquee en veITe, de forme ovale avec des

themes incises ου au ΓeΡοusse, principa

lement empγuntesaΙΆηcίeη Testament.

L'helllatite, I'argent, le fer et le plomb

sont egalement des materiaux choisis

pour leurs attributs magiques et leur

pouvoirs pΓOtecteurs.L'hematite etait le

materiau le plus ΡΓίse dans I'antiquite

tardive en raison de sa couleur. L'argent,

egalement lίe aυη important gToupe de

pieITes de bague et d'amulettes de la

MediteITanee ΟΓίeηtaΙe, datees du Vle

au Vllle siecle, etait choisi pour sa cou

leur et ΙΌΧΥdatίοn qu'il acquίeΓt, de

meme que le fer'4. Le plomb selllble do

Illiner et continue aetre repandu depuis

I'antiquite tardive jusqu'au Vle siecle.

Les phylaeteres en plomb pΓOyjennent

egalement de la MediteITanee orientale

et sont lies ades themes soteriologiques,

empruntes a ΙΆncίen et au ouveau

Testament. Le pIomb inalterabIe s'incise

facilement, et conserve dans le temps ce

qui a ete gravee dessus. Εη outre, COm

me le note Pline ΙΆncίeηdans son Histoi

re Naturelle (ΧΙ, 114), ίl presente la cou

leuI" grise de la moΓt. Α I'exception du

pIomb, caracterise par son poids et sa

fΓOideur, οη attribuait a ΙΌΓ des vertus

benefιques. Οη tΓοuνe des phylacteres

en ΟΓ en forme de bagues, d'amulettes

ου de lamelles ΡΟΓtant des pieITes gra

vees precieuses ου semi-precieuses, avec

des ΓeΡresentatίοnset des inscγiptionsa
caractere magique, aux veΓtus astΓOlogi

ques ου medicaIes.

La fonlle generalement donnee par ΙΌΓ

revγe ου l'aΓtίsan aux pieITes gravees est

ovale, circulaire et plus rarement caITee,

tandis que la forme octogonale est habi

tuellement choisie pour le couΓOnne

ment des bagues pllyIacteres'".

Le phyIaetere de I'epoque ΓOmaine tar

dive de la collection du musee de la Civi

lisation byzantine appartient au type du

phyIactere avec une pieITe gravee que le

medecin Alexandre prescγivait au Vle
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siecle ap. J.-C. Les tΓOis Κ incises temoi

gnent des attΓibuts magiques de la ΡieΓ

Γe gΓavee. Ils ont ete ΡΙusieUΓS fois etu

dies et ont fait ΙΌbjet de diveΓses iηteΓ

ΡΓetatiοηs
l6

. Le theme de la lutte avec le

lioη ΓaΡΡeΙΙe l'icoηοgΓaΡhίe ΟΓηaηt I'en

veΓS des monnaies emises en I'an 6 et 10

pal' Antoine a AleχaηdΓie
Ιϊ et Ροuπaίt

avoil' seΓvί de modele aux gΓaveUΓS.

Une ΡΓemieΓe appΓOche peut amenel' a

coηsideΓeΓ le Κ comme la ΡΓemieΓe lettΓe

du mot κολικός (colique), selon le tΓiΡΙe

sens que lui donnait le medecin Alexan

dΓe au Vle siecle ap. J.-C. l8 Sul' l'eηνeΓS

de la Ρieπe gΓaνee est incisee I'insaiption

"κολοκερ κολοπο σιρ"Ι9 et tΓOis Κ gΓaνes. 11

est possible de ΙίΓe dans cette insaiption

υη ηOlη magique ου une iηνοcatiοη. Les

tΓOis Κ peuvent etΓe υη Inode de memo

Γisatiοη de fΟΓmuΙes magiques. Sul' υη

ΡaΡΥΓus
2Ο a ete cοηseΓνe υη mot palin

dΓOme en fΟΓme de ΡΥΓamideiηνeΓsee.Α

la fin du mot, οη peut ιiΓe une ΡhΓase in

comΡΓeheηsibΙe : "ακάματε κοκ κουκ κουλ"

et une invocation a etΓe libeΓe de toute

fieνΓe. 11 est VΓaisembΙabΙeque le nom du

demon mentionne pal' les tΓOis Κ, etait

benefique, οutΓe poul' la fieνΓe, ρουΓ les

coliques. Le demon avec le nom Κοκ Γe

ΡΓeseηtaitΡeut-etΓeegalement la diνiηite

egyptienne de τeηebΓe. Sul' une autΓe

Ρieπe gΓaνee, la ΓeΡΓeseηtatiοη habituel

le dΉeΓacΙes avec le lioη de emee est

eηtoUΓee de I'insaiption "αναχώρι κόλε το

θίον σε διόκει"2Ι, tandis que les tΓOis Κ sont

eaits sous les pieds dΉeΓacΙeset du lioη.

Sul' Ι'eηveΓS, οη ΓecοηηaιtHecate aνec ses

tΓOis tetes et ses tΓOis ΡaiΓes de mains et de

pieds. Au-dessus de sa tete, οη peut liΓe

/άω et sous ses pieds Άβρα:σαξ. Une autΓe

Ρieπe de bague en jaspe ΓOuge
22
ΡΓeseηte

υη theme icoηοgΓaΡhiqueiηteΓessaηt.Sul'

]'aveΓS est ΓeΡΓeseηtee une feInme assise

sul' υη chaise d' accouchement, eηtoUΓe

pal' le demon bieηνaiΙΙaηtΟυροβόροet une

insaiption iηcomΡΓeheηsίbΙe "αεηιουωθ

ορωριφρασιοροριουθ".Sul' Ι'eηveΓS, οη tΓOu

ve a ηοuνeau les tΓOis Κ gΓaves. Οη peut

νΓaisembΙabΙemeηtΓecoηηaιtΓedans cet

te Ρieπe υη ΡhΥΙacteΓe de pΓOtection

cοηtΓe les dοuleUΓS de Ι'enfantement,

dοuleUΓS pΓOches de celles des coliques.

Les exempJes que nous avons ΡΓecedem

Inent mentionnes sont les plus caΓaeteΓisti

ques de la gΓande νaΓiete des pielTes gΓa

vees magiques aux attΓibuts tl1eΓaΡeuti

ques, deja etudiees, et qui poΓtent une

ΓeΡΓeseηtatiοηdΉeΓacΙesavec le lion de

emee et les tΓOis Κ. Il semble pal' aiΙJeUΓS

que ce n'etait pas la seule ΓeΡΓeseηtatiοη

a avoil' des "eΓtus benefiques ου theΓa

peutiques. Les patients ainsi que les me

decins de I'antiquite, inquiets et demunis

devant les maladies, la douleuJ' et la mΟΓt

ΓeCl1eΓchaieηtet ΓeΡοΓtaieηtleUΓS eSΡοiΓS

sUl' les figUΓes gΓaνees des dieux, diνiηites,

11eΓOs et demons du monde connu. Il s'en

tΓeteηaieηt aνec ces deΓηieΓS, mUΓmUΓaηt

des fΟΓmuΙes, des mots ou des syllabes

souvent iηcomΡΓeheηsibΙeset steΓeοtΥ

pes, chaΓges dans leuJ' eSΡΓit de puis

sants ΡοuνοiΓS SUΓηatuΓels.

ΥΙΚΥ ΒΟ LIONI
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ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φυ

λάσσονται ράκη ευρετηριασμένα με τους

κωδικούς Βυφ 9 ως Βυφ 26 και Βυφ 38,

ορισμένα από τα οποία εκτίθενται στη

δεύτερη και τρίτη αίθουσατης μόνιμης έκ

θεσης πλουτίζοντας στην πρώτη περίπτω

ση τις πληροφορίεςσχετικά με την ένδυση

στο τμήμα που αναφέρεται στον ιδιωτικό

βίο, ενώ στη δεύτερη ης πρακτικές και τα

έθιμα που αφορούν την ταφή. Πρόκειται

για εξαιρετικάσπάνια δείγματατης χΡυσο

κεντητικής και μεταξουργίας των όψιμων

αυτοκρατορικών-παλαιοχριστιανικών

χρόνων. Τα ράκη στο σύνολό τους, παρό

τι έχουν καταγραφεί με διαφορετικούς

αριθμούς, αποτελούν ενιαίο εύρημα και

προέρχονται από την ανασκαφή παλαιο

χριστιανικώντάφων που αποκαλύφθηκαν

μεταξύτων κτηρίωντης Φυσικομαθηματι

κής και Γεωπονοδασολογικής Σχολής κα

τά τις εργασίες διάνοιξης της προέκτασης

της οδού Αγίου Δημητρίουτο 19601. Τρεις

από τους τάφους αυτούς χρονολογούνται,

με βάση νομισματικούς θησαυρούς που

βρέθηκαν εντός τους, στις αρχές και στα

μέσα του 40υ αι. μ.χ.". Τα ευρήματα δεν

μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια,

καθώς δεν είναι γνωστό σε ποιον ακριβώς

τάφο βρέθηκαν τα νομίσματα. Πιθανώς

χρονολογούνται στον 40 μεταχριστιανικό
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αιώνα, εποχή στην οποία ανάγεται και ένα

ακόμη χρυσομέταξο ράκος που φυλάσσε

ται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλο

νίκηςΌ Τα ενδύματα από τα οποία προέρ

χονται τα ράκη ήταν ποικίλα και φτιαγμέ

να με διάφορα υφάσματα. Άλλα ράκη εί

ναι φτιαγμένα μόνο από μεταξωτό ή και

λινό νήμα, ενώ άλλα έχουν υφασμένο το

διάκοσμό τους με χρυσοκλωστΙ1 (εικ. 1).

Κάποια σημεία τους κοσμούνταν με χρυ

σά κεντίδια σε σχέδια φυτικά (βλαστοί και

καρποί, άλλοι ελεύθεροι στο χώρο και άλ

λοι εν παρατάξει) και γεωμετρικά (ταινίες

διαφόρων σχημάτων) [εικ. 2]. Επίσης σώ

ζονται και τμήματα διακόσμου φτιαγμένα

με την τεχνική του αζούρ (εικ. 3) καθώς και

δαντέλας με το βελόνι.

Εtκ. 1. Ράκη χρυσουφα'ντου υφάσματος.

Fig, 1. SCTaPS oJgold-woven JabTic.

Fig. J, ul17lbeau.x d'un tΊSst/, bTodi dΌτ.

Εtκ. 2. Χρυσά κεντίδω υφάσματος.

Fig. 2, El1lbToideTed gold l1lotifs.

Fig. 2. BTodenes dΌτ SUT t/,n tissιI..

2
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Τα μόνα γνωστά αρχαιολογικά παράλλη

λα από την Ελλάδα είναι το πορφυρό χρυ

σουφαντο που βρέθηκε στη χρυσή λάρνα

κα της Βεργίνας' και κάποια χρυσομέτα

ξα ράκη από τάφους του 40υ-30υ αι Π.Χ.

στη Νιγρίτα Σερρών
5

. Εκτός Ελλάδας τα

μόνα γνωστά ελληνιστικά χρυσουφαντα

προέρχονται από τάφους της περιοχής

της Μαύρης Θάλασσας, ενώ στην ύστερη

αρχαιότητα ανάγονται τα αντίστοιχα ευ

ρήματα από την Παλμύρα
6
και το Βιμινά

κιο
7
καθώς και αυτά του Μουσείου Καλών

Τεχνών της Βοστώνηξ

Η πρώτη ύλη των υφασμάτων μας θα

πρέπει να είναι εισηγμένη, σύμφωνα με

την κρατούσα αντίληψη που θέλει ως

μόνο τόπο προέλευσης των μεταξωτών

την Κίνα και την Ινδία. Ήδη πάντως τον

40 αι. Π.Χ. ο Αριστοτέλης9 αναφέρεται

σε ένα σκουλήκι που κατά την εξέλιξή

του δημιουργείκουκούλι το οποίο ξετυ

λίγεται και γνέθεταικαι που η Παμφύλη,

κόρητου Πλάτεααπότην Κω, πρώτηανα

κάλυψε τον τρόπο να υφαίνει. Τον Αρι

στοτέλη επαναλαμβάνει ο Πλίνιος τον

10 αι. μ.Χ. (περίπου 70 μ.Χ.) στη ΦυσΖκή

Ιστορία του προσθέτοντας ότι στον έκφυ

λο καιρό του μεταξωτά φορούσαν ακό

μη και οι άνδρες!Ο. Αναφέρει ακόμη ότι

τα εισηγμένα, πιθανώς από την Κίνα,

μεταξωτά ξηλώνονταν και υφαίνονταν

ξανά πάνω σε λινά στημόνια!Ι. Ο λόγος

που οδηγούσε τους δυτικούς να μπαί

νουν σε τέτοιο κόπο ήταν ότι ο κινέζικος

διάκοσμος ήταν χρωματικά και γενικό

τερα αισθητικά έξω από τη μεσογειακή

αισθητική αλλά και διότι τα υφάσματα

ήταν πολύ στενά (0,5 μ.) και επομένως

πρακτικώς άχρηστα για τα ελληνορωμαϊ

κά ενδύματα που κατά παράδοση κατα-
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Εικ. 3. Διάκοσμοςμε την τεχνική του αζούρ.

Fig. 3. Open-woTk decoTαtion.

Fig. 3. O)"nelnent de bTOdeTίe en αjOU,T.

σKευάζO\Γfαν από μονοκόμματα, ή τουλά

χιστον φαρδιά υφάσματα'·. Άλλωστε το

κόστος της διαδικασίας ξηλώματος δεν

ήταν υπολογίσιμο καθώς ήταν έργο άμι

σθων σκλάβων και γυναικών. Σύμφωνα

με την παράδοση, όμως, όπως καταγρά

φεται στις πηγές, το μυστικό της παρα

γωγής του μεταξιού διέρρευσε στη Δύση

στα χρόνια του Ιουστινιανού από κά

ποιον Πέρση]3, ή από μοναχούς" που πή

γαν στη Σηρίνδα, βόρεια της Ινδίας, το

έμαθαν και αφού τους ζητήθηκε στα 552

από τον αυτοκράτοραμετέφεραντα αυ

γά του μεταξοσκώληκαστο Bυζά\ΓfΙOκαι

εξέθρεψαν για πρώτη φορά το έ\Γfoμo

αυτό. Η άποψη αυτή" έγινε ευρέως απο

δεκτή εδώ και δεκαετίες και μόνον τε

λευταία αμφισβητήθηκεκαθώς πιθανο

λογήθηκεότι ένα μέροςτουλάχιστοντης

παραγωγής προέρχεταιαπό τη Συρία
l6

,

Τέθηκε λοιπόν το ερώτημα αν είναι δυ

νατόν να μεταδόθηκετόσο απλά και σύ

\Γfoμα, όσο οι παραπάνω πηγές αναφέ

ρουν, η παραγωγήμεταξιού καθώς πρό

κειται για εξαιρετικά πολύπλοκη διαδι

κασία, που απαιτείπολυάριθμοκαι εξει

δικευμένο προσωπικό, καθώς και την

ύπαρξη μουριών κατάλληλα καλλιεργη

μένων και κλαδεμένωνώστε να μπορούν

να τραφούνμε αυτέςτα σκουλήκιακ.τ.λ.

Ίσως λοιπόν στον 60 αιώνα πρέπει να

τοποθετηθείμια ευρύτερηανάπτυξητης

σηροτροφίαςστην αυτοκρατορίακαι όχι

οι απαρχές της, που πιθανότατα ανάγο

\Γfαι σε προηγούμενους αιώνες. Αυτο

κρατορικά εργαστήρια επεξεργασίας

μεταξιού, κατ' α\Γfιστoιxίαμε τα εριουρ

γεία και τους μύλουςλινών που είναι γνω

στά από πηγές, πιστεύεται]7ότι υπήρχαν

ήδη στα χρόνια του Διοκλητιανού, ή το

αργότεροστον 60 αιώνα, σε διάφορα με

γάλα αστικά Kέ\Γfρα της αυτοκρατορίας

μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεταικαι

η Θεσσαλονίκη'".

Τα υφάσματατου Μουσείου Bυζα\Γfινoύ

Πολιτισμού ή η πρώτη ύλη για αυτά πι

θανώςέφτασανστη Μεσόγειομε το εμπό

ριο που διενεργούσανοι Πάρθοι ως με

ταπράτεςεισάγO\Γfαςμεταξωτάυφάσμα

τα και νήματα από την Κίνα, μέσω της

βόρειας Ινδίας, και το Τουρκεστάν, και

μεταπoυλώ\Γfας τα στη συνέχεια στους

δυτικούςτους γείτονες, Ρωμαίουςαρχικά

και Bυζα\Γfινoύς αργότερα. Αυτή η δια

δρομή άλλωστε αποτελούσε το βασικό

κλάδο του δρόμου του μεταξιού που κα

τέληγε στη Συρία και τον οποίο οι Σελευ

κίδες κληροδότησανστους Πάρθους.

~--------------------------



Θα μπορούσαν επίσης να έχουν φτάσει

στη Μεσόγειο μέσω του βόρειου κλάδου

της οδού που περνούσε από τις βόρειες

ή άλλοτε και από τις νότιες ακτές της

Κασπίας και κατέληγε στη Μαύρη Θά

λασσα. Η τρίτη πιθανότητα είναι να

έφτασαν δια θαλάσσης, μέσω του Ινδι

κού Ωκεανού, του Περσικού Κόλπου και

της Ερυθράς Θαλάσσης, από τις δυτικές

ακτές της Ινδίας και τη Σρι Λάνκα με κα

τάληξη στην Αλεξάνδρεια
l9

.

Η αξία των μεταξωτών υφασμάτων στους

πρώτους αυτοκρατορικούς χρόνους ήταν

μυθώδης και υπερβολική ακόμη και για

τους αυτοκράτορες και το περιβάλλον

τους. Ο πρώτος που αναφέρεται να δια

θέτει «ολοσηρικό» ένδυμα είναι ο Σύριος

στην καταγωγή και έκφυλος κατά τις πη

γές, αυτοκράτορας Ηλιογάβαλος (218

222)20, ενώ ένα αντίστοιχο ένδυμα του αυ

τοκράτορα Αυρηλιανού (270-275) φέρε

ται να κόστιζε το βάρος του σε χρυσό".

Λόγω της τόσο μεγάλης αξίας του μετα

ξιού συχνά κατασκευάζονταν και υφά

σματα ημισηρικά, δηλαδή κυρίως λινά

και μόνο εν μέρει από μετάξι. Εν γένει τα

μεταξωτά υφάσματα σε όλη την παλαιο

χριστιανική, και όχι μόνον, περίοδο εί

ναι πρόδηλο ότι αποτελούσαν πολύτιμο

απόκτημα και ότι οι κάτοχοί τους έπαιρ

ναν όλα τα αναγκαία μέτρα για να τα

προστατεύσουν και να τα διατηρήσουν

όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ενδια

φέρον τους αυτό διακρίνεται τόσο στην

Ιουστινιάνεια νομοθεσία, όπου απαντούν

πολλές διατάξεις που αφορούν τα ενδύ

ματα και την προστασία τους από φθο

ρές ή και κλοπές, όσο και σε παπυρικές

μαρτυρίες, όπου δίνονται γλαφυρότερα

και πιο εναργή παραδείγματα για τη ση

μασία που απέδιδαν στα ρούχα και στη

διατήρησή τους22.

Η αξία των υφασμάτωντου Μ.Β.Π. προσ

διορίζεται από το γεγονός ότι εκτός του

μεταξιού διέθεταν και πλούσιο χρυσό κε

ντητό και ενυφασμένο διάκοσμο. Η δια

κόσμηση αυτή ήταν επιτρεπτή μόνο στα

έργα των αυτοκρατορικών εργαστηρίων

ύφανσης. Γεγονός που πέραν της οικο

νομικής σημασίας δηλώνει και την κοι

νωνική θέση του ιδιοκτήτη τους, διότι,

όπως ρητά αναφέρεται τόσο στο Θεοδο

σιανό
2
' όσο και στον lουστινιάνειο

24
κώδι-

κα, απαγορεύεται η τοποθέτηση χρυσών

και χρυσομέταξωνταινιών τόσο σε γυναι

κεία όσο και σε ανδρικά ενδύματα.

Συνολικά πάντως από το σωζόμενο χρυ

σό των υφασμάτωνμας περίπου 50 γραμ

μάρια ζυγίζουν τα κεντίδια και περί τα

180 γραμμάρια τα υφάδια. Αυτά όλα, πέ

ραν της αξίας τους ως χρυσός, κόστιζαν

1.000 δηνάρια η ουγκιά (27,2 γραμ.) ως

ενυφασμένος διάκοσμος και 500 δηνά

ρια ανά ουγκιά ως κεντημένο χρυσό νή

μα. Εάν θεωρήσουμε ότι πρόκειται για

ημισηρική δαλματική χωρίς κουκούλα,

που αποτελεί τη φθηνότερη κατηγορία

ενδύματος(κόστους 150-200 δηναρίων)25,

τότε μπορούμε να υπολογίσουμεότι το συ

νολικό κόστος του τμήματος του ενδύμα

τος που σώθηκε ανερχόταν σε 7.736 δηνά

ρια. Η σύγκριση τού ποσού αυτού με τα

40 δηνάριαπου ήταντο ημερομίσθιοενός

υφαντή διακοσμημένων υφασμάτων, ή

με τα 25 ενός υφαντή απλού μεταξωτού, ή

τέλος με το κόστος ενός γεύματός τους,
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που υπολογιζόταν στα 10 δηνάρια, καθι

στά σαφές ότι πολύ λίγοι μπορούσαν να

διαθέτουν τέτοια ενδύματα ακόμη και στη

Θεσσαλονίκη του 40υ αιώνα.

Η εύρεση των ακριβών αυτών υφαομάτων

σε τάφο εξηγείται από το έθιμο που απαι

τούσε την ένδυση του νεκρού με πλούσια

ενδύματα, πρακτική γνωστή ήδη από τους

αρχαίους και ρωμαϊκούς χρόνους26. Πα

ρότι μόνον το λευκό χρώμα ταίριαζε στους

νεκρούς, συμβολίζοντας την καθαρότητά

τους, γενικό φαινόμενο αποτελούσε η το

ποθέτηση των πλουσιότερων ενδυμάτων

τους πάνω από τα λευκά. Οι Καππαδό

κες Πατέρες της Εκκλησίας αναφέρο

νται στο έθιμο αυτό και στηλιτεύουν τις

υπερβολές που, μεταξύ των άλλων, αφο

ρούν τη χρήση χρυσομέταξων ενδυμά

των
27

• Το μέγεθος της υπερβολής γίνεται

φανερό και από τις αναφερόμενες περι

πτώσεις τυμβωρυχίας που απασχολού

σαν κάποιους ισχυρούς τόσο, ώστε ρητά

να ζητούν τον ενταφιασμό τους με απλά

ενδύματα προκειμένου να αποφύγουν

τον κίνδυνο της διατάραξης του αιώνιου

ύπνου τους28.

Τα ευρήματα αυτά του Μ.Β.Π. έρχονται

να εμπλουτίσουν την εικόνα σχετικά με

την ευμάρεια της άρχουσας τάξης της πό

λης, όπως αυτή προκύπτει από τα ευρή

ματα των ανασκαφών στις νεκροπόλεις

της Θεσσαλονίκης.
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EARLΥ CHRISTIA
GOLD - EMBROIDERED SILKS

FROM ΤHESSALONIKI

The Museum of Byzantine Culture has a

number ofpieces offabric, numbered Βυφ

9 - Βυφ 26 and Βυφ 38 ίη the museum ίη

ventory, some of which are displayed ίη

the second and thίΓd permanent exhibi

tion rooms. Those ίη the second room

supplement the information about cloth

ing ίη the sectίon οη ΡΓίvate life, and those

ίη the thίΓd room [elate to bUΓίaΙ practίces

and customs. They are extremely rare ex

amples of the gold embroidery and silk

manufacture of the Late ImperiaI and

Early Christian ΡeΓίοd. Although they

aΓe listed with different ηumbeΓS, all the

scraps togethe!" constίtute a single find and

come from the excavatίonof ΕaΓΙΥ ChΓίs

tian tombs that were uηcoveΓed between

the Faculty of Physics and Mathematics

and the Faculty ofΑgΓίcuΙtureand FΟΓest

ΓΥ, when the extension ofAyiou DίmίtΓίοu

StΓeet was being built ίη 1960]. Hoards οΓ

coins found inside the tombs date thΓee of

them to the eaΓΙΥ and the mίd-fΟUΓthcen

ωΓΥ AD2
• The finds cannot be aCCUΓateΙΥ

dated, because we do not know which

tomb the coins weΓe found ίη. They prob

ably date to the fΟUΓthceηtuΓΥAD, like an

other piece of gold-embroidered silk,

which is ίη the Thessaloniki AΓchaeologi

caI Museum3
. The pieces of fabΓίc come

fΓom vaΓίοus items ofclothing made οΓdif

ferent mateΓίaIs. Some of the scraps aΓe

exclusively of silk ΟΓ linen, while the deco

[ation οΓ οtheΓS is woven ίη gold thread

(fig. 1). lη some places they were embroi

deΓed with gold vegetaI motifs (teηdΓils

and fΓuit, some singly and οtheΓS ίη rows)

and geοmetΓίcaIshapes (bands of vaΓίοus

ΡaneΓΠS) [fig. 2]. ΤheΓe aΓe aIso some fΓag

ments of ΟΡeη-WΟΓk decoratίon (fig. 3)

and lace made with a needle.

The only known aΓchaeοlοgίcalparallels

from Greece aΓe the gοld-embrοίdeΓed

pUΓple cloth found ίη the gold casket

from VeΓgίna
4 and some scraps οΓ gold

embroidered silk from 4th-3Γd c. BC

gΓaves at ΝίgΓίta ίη Senes ΡΓefectuΓe
5

•

Outside Greece, the only known examples

of Hellenistic gold embroίdeΓΥ come fΓom

gΓaves ίη the aΓea of the Black Sea, while

similal" finds fΓom PaImyra6 and Vimina

cium', as aIso those ίη the Boston Musellm

ofFine Aτts
8
, date to Late Antίquity.

ΑCCOΓdίng to the ΡΓevaiΙίηgview that Chi

na and lndia ""eΓe the only sources of silk

en fabrics, the [aw mateΓίaΙs of oul" scraps

of cloth must have been imported. How

ever, as eaΓΙΥ as the founh century BC,

AΓistotle9 mentions a WΟΓm which ίη the

CΟUΓseofits development spins a cocoon,

which is unwound and spun, and which

Pamphyla, the dallghtel" of Plateus from

Kos, was the first to discovel" how to

weave. ΡΙίηΥ repeats AΓistotle's ίnfΟΓma

tion ίη the first centuΓΥ (c. AD 70) ίη his

Nαturαlis Historiα, adding that ίη his deca

dent times even men weΓe wearing silk lO
•

He also ΓeΡΟΓts that ίmΡΟΓted silken fab

[ic (probably from China) was unrav

elled and rewoven οη linen warps". The

[eason why the WesteΓηeΓSwent to sllch

trouble was that the Chinese deCOΓatίοη
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was coloured and generally alien to Med

iteTΓanean aesthetics, and also because

the bolts of cloth weΓe veΓΥ naTΓow (0.5

m) and thus virtually useless fOl" mak.ing

GΓaeco-Rοmaη clothing, whic11 was tra

ditionally maηufactuΓed out of a single

piece of fabΓίc, οτ at least out of wide

lengths of fabΓίc]2. Besides, the unravell

ing pΓOcess cost nothing, fOl" it was done

by unpaid slaves and women. Ηο""eveΓ,

according to tΓadίtίοη, as ΓeCOΓded ίη

the souγces, the secγet of silk pΓOduction

was leaked to the West in]ustinian's time

by a ΡeΓsίaη
13

, ΟΓ else by monks]4 who

went to 'Serinda', north of India, ΙeaΓηt

the secγet, and when the EmpeΓOrasked

them to divulge it ίη 552, brought silk

WΟΓm eggs to Byzantium and weΓe the

fiγst to ΓeaΓ the WΟΓms. This view has

been widely accepted fOl" decades 15
, and

οηlΥ ΓeceηtΙΥ has it been challenged by

the suggestion that at least some of the

output came from SΥΓίa]6. So the ques

tion arises of whetheI" silk pΓOduction

could have been tΓaηsmίtted as simply

and as quickly as the sources suggest, fOl"

it is an eχtΓemeΙΥ complex process, de

manding large numbers of specialised

staff and also pΓOperly cultivated and

pruned mulbeTΓY trees to feed the silk

worms. So it may be that sericulture was

widely developed ίη the ΕmΡίΓe ίη the

sixth century, ΓatheΓ than just begin

ning, and had ίη fact pΓObably begun

centuries earΙίeΓ. Imperial silk factoΓίes,

like the wool and flax mills mentioned ίη

the SΟUΓces, aΓe believed to have existed

as eaΓΙΥ as Diocletian's time 17
, οτ by the

sixth ceηtuΓΥ at the latest, ίη vaΓίοus large

UΓbaη ceηtΓes ίη the ΕmΡίΓe, including

Thessaloniki ]8.

The pieces of fabΓίc ίη the Museum of

Byzantine CuΙtuΓe, ΟΓ the Γaw mateΓίaΙs

fOl" them, may have been brought to the

MediteTΓanean by Parthian meΓchaηts,

who ίmΡΟΓted silken fabΓίcs and thΓead

fΓOm China, via ηΟΓtheΓll India and

ΤUΓkestaη, and sold them οη to theil"

WesteΓll ηeίghbΟUΓS, Romans initially

and then Byzantines. This ΙΌute was the

main bΓaηch ofthe silk ΓOute which end

ed ίη Syria and which the Seleucids be

queathed to the Panhians.

They could also have reached the Medi

teTΓanean via the ηοnheΓηbΓaηchof the

Γοute, which passed along the northern,

sometimes t11e sοutheΓη, shores of the

Caspian Sea and ended at the Black Sea.

Α third possibility is that they came by sea

fΓOm the west coast of India and Ceylon,

via the Indian Ocean, the ΡeΓsίaη Gulf,

and the Red Sea, to AleχaηdΓίa]9.

The cost of silken fabΓίc ίη the Early Im

ΡeΓίal ΡeΓίοdwas fabulous, excessive even

fOl" the empeΓOrs and theil" eηtoUΓage.

The first person reported as owning a

gaΓI11ent 'of ΡUΓe silk' was EmpeΓOl" He

liogabalos (218-222), a SΥΓίaη by descent

and, according to the souγces, deca

dent20
; while a similaI" gaΓmeηt owned by

ΑUΓeΙίaη (270-275) is said to have cost his

weight ίη gold2
]. Owing to the high cost

of silk, semi-silken fabΓίcs weΓe fΓequeηt

ΙΥ made, mainly of lίηeη with some silk

included. GeηeΓaΙΙΥ speaking, thΓOugh

out the ΕaΓIΥ ChΓίstίaη period (and at
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other times too), si!ken fabrics were obvi

ous!y a valuab!e acquisition and their own

ers took all the necessary steps to protect

and preserve them for as !ong as possib!e.

This concern is evident both inJustinian's

!egis!ation, which contains numerous sti

pu!ations re!ating to c!othing and its pro

tection from damage or theft, and from

evidence in papyri, which gives more !ive

!Υ and more vivid examp!es ofthe impor

tance attached to c!othes and their pres

ervation22.

The va!ue of the fabrics in the Museum

ofByzantine Cu!ture !ies in the fact that,

apart from being made of si!k, they a!so

have e!aborate embroidered or woven

go!d decoration. Οη!Υ the imperia! weav

ing workshops were permitted to put

this sort of decoration οη their products.

Apart from their economic importance,

this a!so reflects the socia! position of

their owner, for both the Theodosian23

and the Justinianian24 code forbid the

use of strips οΕ gold or go!d and si!k οη

either men's or women's c!othes.

The surviving embroidered go!d οη our

fabrics weighs about 50 grammes and

the woven go!d about 180 grammes. Apart

from its va!ue as go!d, it cost about 1,000

denarii an oungia (27.2 gr.) as woven

decoration and 500 denarii an oung'ia as

embroidered gold thread. Η, for the

sake of argument, we hypothesise that

they be!ong to a semisi!k da!matic with

out a hood, which is the cheapest catego

ry of clothing (costing 150-200 dena

rii)25, then we may estimate that the tota!

cost ofthe surviving part ofthe garment

would have been 7,736 denarii. Α com

parison of this sum with the 40 denarii

that were the dai!y wage of a weaver of

decorated fabrics or with the 25 denarii

earned by a weaver of p!ain si!k, or with

the cost of one of their mea!s, which was

about 1Ο denarii, makes it c!ear that very

few peop!e cou!d afford such c!othes,

even in fourth-century Thessa!oniki.

The presence of such expensive fabric in

a grave is exp!ained by the custom which

required the deceased to be rich!y at

tired, a practice which is known from as

ear!y as the ancient and Roman peri

OdS26. Although on!y white was consi

dered appropriate for the dead, symbo!

ising their purity, it was common prac

tice to dress them in their richest c!othes

οη top of the white. The Cappadocian

Fathers refer to this custom and dep!ore

the excesses which, inteT αΙία, invo!ved

the use of go!d and si!k c!othing2
'. The

extent of the excess is a!so reflected in

the reported cases ofgrave robbery, which

so concerned some ofthe more powerfu!

citizens that they explicit!y asked to be

buried in p!ain c!othes in order to avoid

the risk ofhaving their eterna! s!eep dis

turbed28.

These finds in the Museum ofByzantine

Cu!ture enhance the picture of the

wea!th of the city's ruling class revea!ed

by the excavation finds from the necrop

o!ises of Thessa!oniki.

ANASTASlOS ANTONARAS
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SOIERIES BRODEES D'OR

DE L'EPOQUE PALEOCHRETlENNE

Α THESSALO IQUE

Le Inusee de la Civilisation byzantine

cοnseΓvedes lambeaux de vetements en

ΓegίstΓessous les codes Βυφ 9 aΒυφ 26 et

Βυφ 38, dont ceΓtains sont exposes dans

deux salles d'expositίonΡeΓmanente.Dans

la deuxieme salle consaaee a la vie ΡΓί

vee, ίΙΙ enΓίchίssent les ίnfΟΓmatίοns ΓeΙa

tives a I'habillement et, dans la tΓOisieme

salle, ίΙΙustΓent les ΡΓatίques et les coutu

mes lίees al'inhumation.

Il s'agit de pieces ΡaΓtίcuΙίeΓementΓaΓes

de bΓΟdeΓίes au fil d'ΟΓ et de sοίeΓίes de

Ι'epoque ΡaΙeοchΓetίenne taΓdίve. Ces

lambeaux constituent dans leUΓ ensem

ble, bien qu'ayant ete ίnventoΓίessous des

numeΓOs de code dίfteΓents, une tΓOu

vaille cOlnmune pΓOvenantde la fouille de

tombes ΡaΙeοchΓetίennesentΓeΡΓίse en

tΓe les batiments de 1<ι faculte de Physi

que et Mathematiques et de SΥ]vίcuΙtuΓe

et dΆgτοnοmίede l'unίveΓsίteΑΓίstotea
Tl1essalonique, a ΙΌccasίοn des tΓavauχ

d'extension de la Γue Αghίοu-DίmίtΓίοu

en 1960'.

TΓOis de ces tOlnbes sont datees du de

but οιι du miliel1 dl1 IVe siecle ap. J .-C.",

SUΓ la base d'l1n tΓeSΟΓ de pieces de mon

naie deCOl1veΓta l'ίnteΓίeUΓ. 11 est diffici

le de dateΓ les tΓOl1vailles avec ΡΓecίsίοn,

dans la meSl1Γe ou nOl1S ne savons pas

dans quelle tombe ont ete decouveΓtes

les pieces de monnaie. LeUΓ datation la

pll1s pΓObable Γemοnte al1 IVe siecle ap.

J.-C., epoql1e de laql1elle est datee ιιη
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autre lambeau brode a 1'01', conserve au

musee Archeologique de Thessalonique3
.

Les types de vetements dΌu proviennent

ces lambeaux varient et ont ete fabri

ques a partir de differents tissus. Cer

tains lambeaux sont en tissus exclusive

ment de soie ou de Ιίη, tandis que d'au

tres presentent une decoration brodee .

au fil dΌr (fig. 1). Quelques broderies a

1'01' reproduisent des motifs vegetaux

(fleurs et fruits librement diposes ou Γί

gΟUΓeusemeηt ΟΓdοηηes) et geometri

ques (bandes de motif:S difierents) [fig. 2].

Le musee conserve egalement des fΓag

ments de brodeΓίesen ajouΓ (fig. 3) et de

dentelle au crochet.

Les seules trouvailles aγcheologiquesde

tissus en Grece sont le linceul de pour

ΡΓe brode dΌr, retrouve dans le Ιαrrωχ

(coffΓet cίηeΓaίΓe) en 01' de la tombe de

Philippe a Vergina4 et certains lambeaux

de soie dΟΓee decouveΓts dans des tom

bes des IVe et IIIe siecles av. ].-C. a Νί

gΓίta ΡΓes de SeπesΌ Α l'eχteΓίeUΓ de la

Grece, les seules broderies a 1'01' connues

de l'epoque hellenistique, proviennent

de tombes autouΓ de la meΓ ΝοίΓe, tan

dis que les trouvailles de ΡaΙmΥΓe" et de

Viminacium" ainsi que celles conservees

au musee des Beaux-Arts de Boston", Γe

montent a I'antiquite taΓdίve.

La matiere ΡremίeΓe de ces tissus a du

etΓe importee, puisque ΙΌη coηsίdeΓege

ηeΓalemeηtque la Chine et IΊnde etaient

le seul lίeu de production des sοίeΓίes.

Toutefois, des le IVe siecle av. J.-C.,

Aristote9 mentionne un ver qui produit

un cocon que Ι'οη peu t devideΓ et fileΓ et

precise que Pamphylie, fille de Plateas

de Cos, aUΓaίt decouveΓt la ΡΓemίeΓe la

maηίeΓe de le tίsseΓ. Pline ΓeΡΓeηd les

propos dΆrίstote au ler siecle de notre

eΓe (veΓS 70 ap. ].-C.) dans son Histoire

nαturelle, ajoutant qu'a son epoque deca

dente, meme les hommes portaient des

vetements en soie lO
• Il precise que les soie

Γίes importees vraisemblablement de Chi

ne, etaient defaites et Γetίssees sUΓ des fils

de chaIne en lin ". Le fait que les sοίeΓίes

chinoises presentaient une deCΟΓatίοη

aux couleurs vives et une esthetique etΓaη

geΓe au monde medίteπaηeeη, et que

les tissus etaient ΡaΓtίculίeΓemeηtetroits

(50 cm) et, de la SΟΓte, ΡΓatίquemeηtίη

utiles pouΓ les vetements tΓadίtίοηηelΙe

ment fabriques d'un seul tenant ou a

ΡaΓtίΓ de pieces de tissu tres laΓges,justί

fiaient ce tΓavaίl de retissage l2
• Εη οutΓe,

le cout du Γetίssage n'etait pas pris en

cOlllpte puisqu'il etait Γealise paΓ des es

claves ou des femmes ηοη-ΓemuηeΓees.

La tradition, tel1e qu'elle est ΓaΡΡοrtee

paΓ les SΟUΓces, veut que le secret de la

produetion de la soie ait ete raΡΡΟΓteen

Occident a Ι'epoque de]ustinien paΓ un

ceΓtaίη Perse l3 ou par des moines l4 qui

avaient voyage a SeΓίηde, au ηΟΓd de

IΊnde et qui, a la demande de l'empe

reuΓ en 552, ΓaΡΡοrtereηtdes oeufs du

ver a soie dans l'emΡίΓe byzantin et en

tΓeΡΓίreηtleur elevage. Cette tΓadίtίοη
l5

,

acceptee pendant des siecles, ne fut Γe

mise en question que Γecemmentavec la

decouverte qu'une partie au moins de la

production provenait de Syrie 1fi
• La ques

tion en οutΓe se pose de savoiΓ comment
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la production de la soie a ριι etre tΓaηs

mise et se diffuser aussi facilement que le

mentionnent les souγces, alors qu'il s'agit

d'un pΓOcessus remaΓquabΙemeηtcom

plexe qui necessite ιιη ΡeΓsοηηel impor

tant et specialise et la ΡΓeseηce de mu

[iers cultives et tailles ΡΟΙΙΓ ηΟΙΙΓΓίΓ les

vers a soie. Οη peut donc sllpposel" qlle

la serίcultuΓeconnut ιιη essol" particulier

dans l'emΡίΓe byzantin au Vle siecle,

aΡΓes avoil" ete VΓaίseιnblablemeηtίηtΓΟ

duite qllelques siecles plus tOt. Οη pen

se l7 qll'a Ι'epoqlle de Diocletien ou, au

pllls taΓd all Vle siecle, existaient deja

des atelίeΓS imperiaux de traitement de

la soie dans dίffeΓeηtsgΓaηds centres ΙΙΓ

bains de l'emΡίΓe et notamment a Thes

salonique l8
, a I'jmage des atelίeΓS de laί

ne οιι de lίη qlle nous connaissons pal"

les SΟUΓces.

Les tissus dll musee de la Civilisation by

zantine οιι la matiere ΡΓemίere necessai

[e a lellr fabΓίcatίοη sont VΓaίsemblable

ment ΡaΓveηιιsen MediteITanee par l'ίη

termedίaίΓedes PaΓthesqlli commeΓςaieηt

et impoΓtaient de Chine des tissus en

soie et des fils qιιϊΙs [evendaient en Occi

dent d'abΟΓd allx Romains et pal" la suite

allx Byzantins. Les Selellcides avaient

transmis aux Parthes le principal ΡaΓ

COUΓS de la rollte de la soie qui passait

par le ΝΟΓd de lΊnde et le Τϋrkestaη,

avant d'aboιιtir a la SΥΓίe. Une autΓe

voie, pllls all nord, passait par les cotes

nord οιι slld de la Caspienne, avant d'aΓ

riveI" a la mel" οίΓe. Ces pΓOdllits pell

vent enfin avoiΓ ete ίmΡΟΓtes en sllivant

une tΓOisiemevoie pal" les cotes occiden-

tales de lΊnde et dll Sri Lanka, IΌceaη

Indien, le golfe Persiqlle et la mel" Rou

ge, avant d'alTivel" a AleχaηdΓίe
l9

•

La valellr des sοίeΓίes dans les ΡΓeιnίers

siecles de l'emΡίΓe byzantin etait pl1eno

menale, Υ compris ροιιτ les elnpereurs et

leΙ1Γ (οιιτ. Les SΟUΓces ΓaΡΡΟΓteηt que le

ΡΓemίeΓ a avoir ΡΟΓte ιιη vetement en

tίeΓemeηt tisse en soie etait I'empereul"

Heliogabale (218-222)20, tandis qu'un

vetement porte pal" l'emΡeΓeUΓ ΑUΓelίeη

(270-275) aUΓaίt coίΊte son poids en 01'21.

Εη [aison de la tΓes grande valeur de la

soie, les tissus etaient souvent fabΓίques

en lίη avec une petite ΡaΓtίe en soie. Α

l'epoque paleoclll-etienne et plus tardi

vement eηCΟΓe, les tissus en soie consti

tuaient des acquisitions ΡΓecίeuses dont

les pΓOprietaires s'aSSUΓaίeη t de leur

ΡΓeservatίοηet lellr conservation le plus

longtemps possible. La legislation jllsti

nienne reflete cet interet par les nom

bΓeuses dispositions concernant les vete

ments et lellr protection contre le νοl οιι

l'usure, de melne que les temoignages

ecrits sUl" papyrus qlli donnent des exem

ples concrets sur l'jmp0Γtance aCCΟΓdee

aux vetements et a leιιr conservation22.

La valeuI" des tisslls en soie dll mllsee de

la Civilisation byzantine est encore ac

crlle pal" leur riche decor tisse et bΓOde

all fiI dΌr. Cette deCOΓatίοη η'etait allto

risee que ροιιτ les produetions des ate

lίers imperiaux de tissage, ce qui, au-dela

de leιιr tres grande valellr, revele la posi

tion sociale de leuI" proprietaire. Les co

des de Theodose23 et de Justinien24
ίηteΓ

disent en effet categΟΓίqιιemeηt l'usage
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de brοdeΓies a Ι'ΟΓ aussi bien ρουΓ les ve

teωeηts feωiηiηs que ωasculiηs.

LΌΓ conseγve sul" les tissus du ωusee, se

ΓeΡaΓtit en 50 g enviι-on ρουΓ les bι-ode

Γies et ΡΓes de 180 g ρουΓ les deCOΓatiοηs

tissees. Au-dela de la valeuΓ de 1'01', la de

COΓatiοn tissee coCιtait 1.000 deηieΓS

ΙΌηce (27,2 g) et la bι-οdeΓie au fil dΌΓ

500 deηieΓS ΙΌηce. Si ΙΌη considere qu'il

s'agit d'une daIrnatique sans capuche, a

ωοitie tissee en soie, veteωeηt de type le

moins cher (d'un coCιt de 150-200 de

nieΓs)2" nous pouvons estiωeΓ que le

coCιt d'enseωbΙe de la ΡaΓtie cοηseΓvee

du veteωeηt se ωοηtait a 7.736 deηieΓS.

Si ΙΌη cοmΡaΓe cette SΟ1llωe aux 40 de

niers du saΙaiΓe jouΓIlaliel" d'un tisseuI"

de tissus deC01"eS ου aux 25 deniers d'un

tisseul" de soie sίωΡΙe, ου enCΟΓe avec le

ΡΓiχ d'un ΓeΡas estiωe a 1Ο deηieΓS, il est

ωanifeste que tJ"es peu de peγsonnes

pouvaient se ΡeΓmettΓe d'acqueΓiΓ de

tels veteωeηts, meωe a Thessalonique

au IVe siecle.

La decouveΓte de ces tissus precieux

dans une toωbe se justifie pal" la coutu

ωe qui voulait que le defunt soit Γevetu

de Γiches veteωeηts, ΡΓatique connue

depuis l'antiquite et I'epoque ι-οωaiηe
26

•

Bien que le blanc, sΥωbοlede ΡUΓete, ait

ete la couleuΓ tΓaditiοηηelΙe pouΓ les

ωοrts, il etait CΟUΓaηt de ΓeCΟUVΓir les

veteωeηts blancs pal" d'autres veteωents

de couΙeUΓ. Les ΡeΓes de ΙΈgΙise de Cap

padoce ωeηtiοnneηt cette coutume et

en stigmatisent les exces, notamment

l'eωΡΙοi de vetements en soie bι-odes

dΌΓ
27

• Ces exces se tΓaduiseηt pal" des cas

ΓeΙates de pillage de t01llbes qui obligent

ceΓtains l1auts digηitaiΓes a deωaηdeΓ

eχΡΙiciteωeηt a etΓe enteITes avec des

veteωeηts siωΡΙes, afin de ne pas etΓe

deΓaηges dans leuΓ sΟ1llωeil eteΓηe1
28

.

Ces pieces du ωusee de la Civilisation

byzantine viennent ainsi enΓichiΓ l'iωage

que nous avons de la Γichesse de la classe

diΓigeaηte de la ville, telle qu'elle ΓesuΙte

des tι-ouvailles des fouilles des necγopo

les de Thessalonique.

ANASTASSΙOSANTONARAS
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Ε/κ. J. Χάλκινο πολυκάνδ1ιλο, 60ς αι.

Fig. 1. BTOnze polykαndelon, 6t1ι cent.

Fig. 1. ΡοlΥl;αnrlίlοn en bronze, VJi;me .5ii!cle.

Ε/κ. 2. Η εΠ/Υραψιί του πολυκάνδηλου.

Fig. 2. TIze i1!.5cription on tlle polykαndelon.

Fig. 2. lrl.5cription .5ur le ΡοlΥI;αndίlοn.
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κάνδηλο του Βρετανικού Μουσείου εί

ναι ασημένιο με ιδιαίτερη επεξεργασία

του δίσκου με τις κανδήλεξ

Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να

δηλώνει την προέλευση του αντικειμέ

νου είναι η αφιερωματικήεπιγραφl1 που

αναφέρεται στους αγίους Λεόντιο και

Ιούλιο και πιθανότατα σε ναό όπου τι

μούνταν η μνl1μΙ1 τους'. Πάντως δεν

υπάρχει κάποια ένδειξη ταύτισης ναού

με αυτή τη διπλή ονομασία. Δεν απο

κλείεται, ωστόσο, το πολυκάνδηλονα εί

χε δωρηθεί σε ένα άλλο ναό και στην

επιγραφή να αναγράφονται άγιοι-προ

στάτες της οικογενείαςτου δωρητή.

Όπως τα περισσότερα πολυκάνδηλα

και εκκλησιαστικάσκεύη που διακινού

νται παλαιοπωλικώς στα μουσεία της

Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών,

είναι πιθανόντο πολυκάνδηλοτου Μου

σείου ΒυζαΥπνού Πολιτισμούνα προέρ

χεται από τη ΜικράΑσία ή από άλλη πε

ριοχή της ελληνιστικήςΑνατολής.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥI'ΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΑϊΔΟΥ

Επίτιμη Διευθύντριατου

Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

ΣΗ ΙΕΙΩΣΕΙΣ
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POLYΚANDELO FROM

ΑΝ UNKNOWN CHURCH

OF ST LEONTIOS AND STJULIUS

Α bronze ΡοlΥlωndelοn, the gift of the

Thessaloniki Chamber of Commerce

and lndustry, has recently been added

to the Museum's Early Byzantine collec

tion (ίην. Νο. ΒΑ 77/1, accession date

28.9.1999) [fig. 1]. lt was bought from a

second-hand dealer, so its original ΡΓΟν

enance is unknown.

Pol),kαndelα οτ ΡοlΥkα?ιdelία, as they are re

feITed to ίη the 'lnventory of Xylourgos

Monastery' ίη 1143 Ι, were used as a source

of illumination both ίη churches and ίη

secular buildings, ίη areas where bright

light was required. lη chUlThes, polykαnde

lα were hung between the columns ίη co

lonnades, over the altar ίη tl1e bema,

and ίη any other specific place ίη the

ChUlTh, such as over a martyr's tomb, for

instance, 01' over the tomb of an eminent

ecclesiastical person. Like other ecclesias

tical furnishings, polYllandelα for churches

are usually distinguished by the dedicato

ry inscriptions engraved οη the tray2.

Tl1e polykαndelon ίη the Museum of ΒΥ

zantine Culture consists of two flat (οη

centric rings linked by four round hold

ers for glass oillamps (lαdi/~inα), 3 cm ίη

diameter. The οίl lamps have not SUΓ

vived, so we do not know vvhat form they

took, except from otheI' cοηtemΡΟΓarΥ

surviving eχalηΡles~. The outeI' ring is

18.5 cm ίη diameter, the inneI' ring 7.7

cm. There are loops at three points οη

the inner ring. ThΓOugh these pass hooks

~55
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attached to tl1Γee chains in the fΟΓm of

flat stΓiρs of metal, fΓOm which the poly

lωndeΙοn hangs. Tl1e chains aΓe alllinked

to a Γing attached to a GΓeek cγoss, fΓOm

which the entiΓe ΡοlΥlωn.delοn is suspend

ed. AΓOund the οuteΓ Γing is engTaved

the inscγiption t ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ

ΙΟΥΛΙΟΥ (FΟΓ St Leontios and St J ulius)

[fig. 2].

Tl1is is one of the simplest types ofΡΟΙΥΙωη

delon, both in teΓms of the fΟΓm of the

Γings, the cl1ains, and the cγoss and as Γe

gaΓds the nUlηbeΓ oflamps. The seventh

centuΓΥ ΡοlΥlωndelοrι in the Benaki Mu

seum (ίην. no. 11482) 11as simίlaΓIΥ shaped

Γings, but the chains and cγoss aΓe mΟΓe

eΙabΟΓate
4

• ΒΟUΓa mentions a sίmilaΓ poly

kαn.delon fJΌm KaiJΌuan, which Ι have not

been able to see'. The Thessalonikj poly

kαndelon is similaΓ to the one in the ΒΓitish

Museum (Q 3933) in that the suspension

chains take tl1e fΟΓm of flat stΓiρs of metal;

and eρigΓaρhical Γeasοns suggest that it

also dates to the same ρeΓiοd, the Γeign of

JlIstin 1I (565-578). The ΒΓitish MlIselIm

ΡοlΥlωndelοn, hοweνeΓ, is of siΙνeΓ, and tl1e

tΓaΥ [ΟΓ the lamps is mΟΓe elabΟΓate
6

.

AnοtheΓ featllΓe which might indicate

tl1e pΓOvenance of ΟΙΙΓ polylLαndelonis tl1e

dedicatoΓΥ inscγiption, which ΓefeΓS to

St Leontios and St Julius and PΓObably

to a ChllΓCh consecγated in theiΓ name7
,

though we have ηο means of identifying

the chuιτh. It is ΡeΓfectlΥ possible, how

eνeΓ, tl1at the polykαJIdelon was donated

to anοtheΓ chΙΙΓch and that the inscγip

tion ΓefeΓS to the ρatΓοn saints of the

dοnΟΓ'S family.

Like Inost of the IJοlΥlωndelα and eccle

siastical fUΓnishings which have enteΓed

the museums ofEuΓOpe cιnd tl1e United

States via second-hand S110pS, the poly

lωndeΙοn in the MlIseuιn of Byzantine

CultuΓe PJΌbably came ΟΓiginalJΥ fJΌI11

Asia ΜίnΟΓ ΟΓ fJΌm SOl11e οtheΓ Γegiοn of

the HelJenistic East.

EUTYCHIA KOURKOUTlDOU·
ΝJΚΟLΑϊDΟU

Honorary Direct:or of the

MlIselIIΏ ofByz<lntine ClIltιιI'e
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ΡΟΙΥΚΑ DYLO D' Ε ECLISE

INCONNUE DES SAINTS ιΕΟΝ

ΕΤ JULES

Un lustre en bronze, donation de la Cham

bre de CommelTe et dΊndustrίede Thes-

salonique, est venu recemment enrichir

la collection protobyzantine du musee de

la Civilisation byzantine (ηο ίην. ΒΑ 77/1,

date d'intΓOduction 28-9-1999) (fig. 1).

Cet objet, acquis chez un antiquaire, est

pour cette raison dΌrίgίne inconnue.

Les lustres ou poΙykαMίΙαou encore poly

ka11dilia, comme ils sont mentionnes dans

'ΊΊnνentaίre du monastere de Xylour

gou" de 11431, constituaient une source

d'eclairage dans des edifices religieux ou

Ιaϊcs, pour des espaces necessitant un vif

eclairage. Dans les eglises, les lustres

etaient suspendus a I'entrecolonnement

des colonnades, dans le bema au-dessus

de l'autel et a tout autre endroit particu

Iier dans Je naos, comme au-dessus de la

tombe d'un martyr ou d'une personnali

te ecclesiastique eminente. Les lustres

destines aux espaces ecclesiastiques se

distinguent habitueJIement, de meme

que les autres objets ecclesiastiques, par

les inscriptions dedicatoires gravees sur

leur couronne2
•

Le lustre du musee de la Civilisation by

zantine est constitue de deux couronnes

concentriques planes reliees entre elles

par quatre receptacles pour les godets

en verre emplis d'huile, les ladiki11a, d'un

diametι-ede 3 cm. Les godets n'ayant pas

ete conserves, nous ignorons leur fonne,
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ταγμένα με τρόπο άμεσο και εποπτικό,

αναπτύσσονται τα δύο μέρη της έκθε

σης, δεξιά η «πόλψ> και αριστερά η «κα

τοικία» (εικ.1, 2, 3).

Με το λίγο και αποσπασματικό αρχαιο

λογικό υλικό που διαθέτουμε, προσπα

θούμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν

πληρέστερα το θέμα: Πόλη και Αγορά.

Οδηγό στη σύνθεσή μας αποτελεί η ίδια

Η μόνιμη έκθεση με θέμα «Παλαιοχρι-

ποιούνται μέσα από τον υπαινικτικό τρό-

Μ· 7 {!JI'h":Jί);Qι
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ΕΚΘΕΣΗ στη μουσειακή αίθουσα βάθος, μια άλλη

"ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ διάσταση χώρου και χρόνου.

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» - Ο τριμερής διαχωρισμός της αίθουσας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ κατά πλάτος και κατά μήκος, λόγω της

θέσης της εισόδου στη μέση και της

μορφολογίας της οροφής, μας οδήγησε

σε τρισυπόστατη εκθεσιακή οργάνωση

μέσα στο χώρο, καθιδς δεν θέλαμε να έλ

θουμε σε σύγκρουση με την αρχιτεκτονι

κή του κτηρίου. Το ξεδίπλωμα της έκθε

σης στο χώρο ακολουθεί μια πορεία κυ

κλική, δεξιόστροφα γύρω από έναν κε

ντρικό πυρήνα. Από το άνοιγμα της αί

θουσας προσφέρεται μια θέα εποπτική

των θεμάτων και των εκθεμάτων, πρό

σκληση και κατευθυντήρια υποδοχή συ

νάμα. Μπροστά στην είσοδο τοποθετεί

ται ένα έκθεμα που αποτελεί εισαγωγή

στην έκθεση με μια σημειωτική διάθεση

υποδήλωσης του θέματός της: μια αστι

κή κατοικία με φόντο, σε 20 επίπεδο,

μια μεγάλη φωτογραφία των τειχών της

Θεσσαλονίκης. Είναι απόσπασμα μιας

ανασκαφής, ό,τι βρέθηκε και διασώθη

κε από το ωραίο ψηφιδωτό δάπεδο και

τις πολύχρωμες τοιχογραφίες του τρι

κλινίου (αίθουσα υποδοχής) μιας οικίας

της Θεσσαλονίκης του 50υ αι. (εικ.1.1,

2). Γύρω από αυτόν τον πυρήνα, διατε-

στιανική πόλη και κατοικία», οργανώ

θηκε στη δεύτερη αίθουσα του Μουσείου.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει στοιχεία της

παλαιοχριστιανικής πόλης και του αστι

κού βίου μέσα σ'αυτήν.

Το σενάριο που δομεί τον άξονα, επάνω

στον οποίο στήθηκαν τα εκθέματα αυ

τής της ενότητας, παρουσιάζει μια σει

ρά από εικόνες της καθημερινής ζωής

κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο:

μια κατοικία με «θέα» την ακρόπολη και

τα τείχη, ένα δρόμο της πόλης με την

τές οι μουσειογραφικές εικόνες μορφο-

εμπορική αγορά της, εργασίες στην πό

λη και στην ύπαιθρο, τα τείχη της πόλης,

το εσωτερικό ενός σπιτιού με τον εξοπλι

σμό του, διάφορες οικιακές εργασίες και

ασχολίες, τη διατροφή, την ένδυση και

τον καλλωπισμό, το παιχνίδι (εικ. 1). Αυ-

πο παρουσίασης των αρχαίων αντικει

μένων. Τις συνοδεύει και τις επεξηγεί το

εποπτικό υλικό, που τρέχει σε μια οριζό

ντια ζώνη ψηλότερα και ανοίγεται σαν

τις σελίδες ενός βιβλίου, με απεικονίσεις

σκηνών καθημερινής ζωής από χειρό-

γραφα και με μικρά ενημερωτικά κείμε

να. Μεγάλες φωτογραφίες αρχαιολογι

κών χώρων της περιόδου κάνουν νύξεις

για ιστορικές επιβιώσεις και συνδέουν

το σήμερα με το παρελθόν, ενώ λειτουρ

γούν σαν μακρινοί ορίζοντες που δίνουν
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υποδηλώνει την αποθήκευση και τη με

ταφορά (εικ.Ι.5, 3, 4). Στο τέρμα του

«δρόμου» σε μια σύνθεση με όρθιες πλά

κες από πωρόλιθο, που υποδηλώνει τα

τείχη (εικ.Ι.6), εκτίθενται δύο πελέκεις

και αιχμές βελών τοποθετημένα λοξά, σε

«θέση μάχης», καθώς και μια κτιτορική

επιγραφή. Με αυτή την αναφορά στην

άμυνα και την οχύρωση κλείνει η θεμα

τολογία της «πόλης».

Πίσω από το τΡικλίνΖον, μια ξύλινη ρά

μπα με κλίση ανηφορική συνδέει τα 2

μέρη της έκθεσης. Είναι σαν ένας δρό

μος της «πόλης» που προσφέρει την ευ

καιρία για μια νέα ματιά στο εξαιρετικό

ψηφιδωτό δάπεδο και οδηγεί στο υπε-

η δομή της πόλης. «Η πόλη οργανώνετω

γύρω από την Α γορά, που αποτελεί το κέντρο

της πόλης και συγκεντρώνει τις διάφορες διοι

κητικές κω οικονομικές δραστηριότητες. Δίπλα

στην Αγορά βρίσκετω συν1ίθως και η εμΠΟρΙΚ1ί

αγορά με καταστ1ίματα κω διάφορα εργαστ1ί

ρια...» μας ενημερώνει το πληροφοριακό

κείμενο της εισαγωγής (εικ.Ι.2, 3). Στο

μέσον της μεγάλης δεξιά εκθεσιακής

επιφάνειας, μια φωτογραφία της σημε

ρινιΙς κατάστασης του Ωδείου της Αρχαί

ας Αγοράς της Θεσσαλονίκης, με τις πο

λυώροφες οικοδομές να αχνοφαίνονται

πίσω του, ανοίγεται σαν ένα παράθυρο

στην «πόλψ, στη διαχρονική πόλη του

χθες και του σήμερα. Μπροστά της προ

βάλλεται ένα σΙ1μαντικό έργο που υπο

δηλώνει την έννοια της «πόλης»: ένα βά

θρο κίονα με ανάγλυφες προσωποποιή

σεις πόλεων, της Ρώμης και πιθανώς της

Θεσσαλονίκης (εικ.Ι.3). Δεξιά και αρι

στερά εκτίθενται ομάδες αρχαίων αντι

κειμένων που σχετίζονται με την οικονο

μική και επαγγελματική δραστηριότητα

της εποχής. Τα εκθέματα είναι τοποθε

τημένα επάνω σε οριζόντιες βάσεις από

πωρόλιθο, αρθρωμένες με πλαστικότητα

σε χαμηλά επίπεδα που θυμίζουν πά

γκους εργαστηρίων και δίνουν στην εκ

θεσιακή επιφάνεια μια όψη «εμπορικού

δρόμου» (εικ.Ι.4, 3). Την απέναντι πλευ

ρά αυτού του «δρόμου» αποτελεί μια σει

ρά από αμφορείς διαφόρων τύπων που

χρησιμοποιούνταν για το εμπόριο λα

διού και κρασιού, οι οποίοι είναι τακτο

ποιημένοι γραμμικά μέσα σε λιτά ορθο

γώνια δικτυώματα από ανοξείδωτο χά

λυβα, όρθιοι με τρόπο ομοιόμορφο που
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ρυψωμένο ξύλινο δάπεδο που υποδηλώ

νει το χώρο της «κατοικίαζ».

Η μεγάλη εκθεσιακή επιφάνεια στο βά

θος, οργανωμένη σε τρία μέρη, φιλοξε

νεί με τρόπο εποπτικό όλα σχεδόν τα εκ

θέματα της καθημερινής ζωής (εικ.1. 7,

1.8,5). Στο πρώτο μέρος τα σχετικά με

τη διατροφή μαγειρικά σκεύη, πήλινα

και γυάλινα αγγεία οικιακήςχρήσης (πι

νάκια, οινοχόες, κύπελλα), τακτοποιού

νται επάνω σε οριζόντιεςεκθεσιακέςεπι

φάνειες που θυμίζουν ράφια και πά

γκους, στρώνονται επάνω σε μια επιφά

νεια που θυμίζει τραπέζι (εικ.1.7). Στο

μέσον, μια μεγάλη προθήκη φιλοξενεί

τις θεματικές ενότητες της ένδυσης και

Εικ. 1. Κάτοψη της έκθεσης "ΠαλαΖΟΧΡΖστιανικιί πύ-

λη και κατοικία»,

Fig. 1. ΡΙαΊΤ ojthe 'ΈατΙΥ Chτί.stίωτ City and PTivate

Dwelling" exhibitlon"

Fig.1. ΡΙαη de l'exjJosition "La ville et l'habitat

jJaleochn!tlen ".
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Ει'Κ. 2. Άrιοφη της έκθεσιις από την είσοδο τιις αίθου

σας (σκίτσο Γ. Παπαδέλη-Μαποπί).

Fig. 2. VielV [τοιπ t/ze eιztTαnce (sketclι by

G. Pαpαdeli-Mαrcoιzi).

Fig. 2. Vue de l'exposition α l'entree de lα sαlle

(dessirJ. G. Pαpαdeli-MαTConi).

Εικ. 3. Άποφη του μέρους τιις έκθεσης για τιιν πόλιι.

Fig.3. VielV o[tlle 'city' sectiol1. o[t/ze exhibitioιz.

Fig. 3. Vue d'ιιπe pαrtie de l'expositioιz sur lα ville.
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του καλλωπισμού (εικ.Ι.8). Στο κέΥφο

δεσπόζουν δύο χιτώνες από την Αίγυπτο

μαζί με XρυσOKεVΤήματα, δαVΤέλες και

ένα οστέινο βελονάκι. Στα δεξιά τους,

επάνω σε δύο OριζόVΤιες βάσεις που θυ

μίζουν μικρά τραπεζάκια ή ίσως ανοι

κτά συρτάρια, ταKΤOΠOΙOύVΤαι αφενός

κουμπιά, πόρπες, αγκράφες ζωνών και

αφετέρου μυροδοχεία, καθρέπτες, σπά

τουλες, πυξίδες μεταλλικές, περόνες και

χτένες. Παραδίπλα τα κοσμήματα, λίγα

χρυσά, τα περισσότερα φτωχικά, δεν ταί

ριαζε να αναδεΙKνύOVΤαι σαν έργα εξαι

ρετικής μικροτεχνίας, ούτε σαν αVΤΙKεί

μενα σε βιτρίνα ενός κοσμηματοπωλείου.

Μας φάνηκαν συγκινητικά απλά και αν

θρώπινα και αυτι1 την εVΤύπωση θελή

σαμε να δώσουμε στην παρουσίασή τους:

τα απλώσαμε επάνω σε δύο ξύλινες βαμ

μένες βάσεις που υπαινίσσOVΤαι ανοιγ

μένες κοσμηματοθήκες επάνω σε τρα

πέζι. Στην κατακόρυφη επιφάνεια του

φόVΤOυ, πίσω από τα κοσμήματα και

τους χιτώνες, αναρτήσαμε ορισμένα πε

ριδέραια, σκουλαρίκια και δύο πόρπες,

επάνω σε μια λιτι1 σύνθεση από λεπτή

καμπυλωμένη ράβδο πλεξιγκλάς, που

αναπαριστά εvτελώς αφαιρετικά ανθρώ

πινες μορφές, φαVΤάσματα μιας άλλης

εποχής. Στο τρίτο μέρος της μεγάλης εκ

θεσιακής επιφάνειας παρουσιάζεται ο

οικιακός εξοπλισμός: πήλινα αγγεία, λυ

χνάρια, οστέινα κουτάλια και κουμπα

ράδες (εικ.Ι. 7).

Aπέναvτι, μια λωρίδα ψηφιδωτού δαπέ

δου από οικία της Θεσσαλονίκης του

40υ αιώνα οριοθετεί τη μακρά πλευρά

του υπερυψωμένου επιπέδου της «κατοι-

κίας" (εικ.Ι. 9). Κάτω από αυτό, παρατε

ταγμένα στο δάπεδο, μεγάλα πήλινα αγ

γεία αποθήκευσης, μυλόπετρες και μαρ

μάρινα γουδιά δίνουν την εvτύπωση ότι

βρίσKOVΤαι στο υπόγειο του «σπιτιού"

(εικ.Ι.Ι Ο). Oδεύovτας προς τη σκάλα κα

θόδου, μια μικρή εκθεσιακή ομάδα

αποτελεί τον επίλογο. Επάνω σε ένα πα

γκάκι είναι στημένα λίγα παιχνίδια, ζά

ρια, πιόνια και μια πήλινη σφυρίχτρα,

κάτω από μια πινακίδα όπου απεικονίζο

vται δύο παιδιά που παίζουν (εικ.Ι.ΙΙ).

Δίπλα, επάνω σε ένα όρθιο ξύλινο φό

vτo, που υποδηλώνει εξώθυρα σπιτιού,

κλειδιά, κλειδαριές και μάVΤαλα «κλεί

νουν" την έκθεση την αφιερωμένη στη

ζωή στο σπίτι (εικ.Ι.12).

Με τις συνθέσεις των εκθεμάτων και τα

υλικά παρουσίασης επιχειρούμε να απο

δώσουμε κάτι από το χαρακτήρα της

εποχής στην οποία αναφερόμαστε. Τα

χρώματα και το φως μπαίνουν στο παι

χνίδι των επιλεγμένων αρχιτεκτονικών

μέσων που τείνουν να δημιουργούν την

επιζητούμενη κάθε φορά ατμόσφαιρα

χώρου. Συνοδεύουν και τονίζουν τις υπαι

νικτικές συνθέσεις του εκθεσιακού υλι

κού, υποδηλώνουν σε κάθε περίπτωση

υπομνηματικούς συνειρμούς και γεvvούν

συναισθήματα. Χρώματα ζεστά στα τοι

χώματα, πιο ψυχρά και ουδέτερα στις

οροφές, αγκαλιάζουν την κάθε μια εκθε

σιακή ενότητα ΠΡOσδίδOVΤας μια σφρα

γίδα ιδιαιτερότητας. Στην πλευρά της

«πόλης» πινελιές από αχνογάλαζο χρώμα

δίνουν στο ζεστό φόVΤO μια ανάσα του

έξω αέρα, το χρωματικό φόντο πάνω από

τους εμπορικούς «πάγκους" έχει κάτι από
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τη σκοτεινιά του εσωτερικού των εργα

στηρίων της πόλης, μια εσοχή με XOVrpO

κόκκινο χρώμα κάνει να ξεχωρίζουν τα

νομίσματα, η άλλη εσοχιι με γκριζογάλα

νο χρώμα δίνει μια αίσθηση θάλασσας

πίσω από τα εκτεθειμένα σύνεργα αλιεί

ας, ενώ τα χρώματα στην πλευρά της «κα

τοικίας» είναι πιο ζεστά και πιο θαμπά.

Ο φωτισμός, με οπτικές ίνες ή με ειδικά

spots οροφής, εντοπισμένοςεπάνω σε κά

θε εκθεσιακιι ομάδα, δημιουργεί ένα

ιδιαίτερο περιβάλλον. Παίζει με εναλλασ

σόμενες εντυπώσεις του θερμού και του

ψυχρού και προσδιορίζειακόμη περισσό

τερο τον υπαινικτικό μουσειογραφικόχώ

ροτης κάθε ενότητας. Ενιαίο καθαρό φως

τονίζει το παλαιοχριστιανικό σπίτι δη

μιουργώvrαςτο δικό του χώρο, ειδικό διά

χυτο φως επάνω στις επιφάνειεςτων γρα

φιστικών διαμορφώνει επίπεδα σε βάθος

πίσω από το εκθεσιακό υλικό.

6411

Οι οπτικές ίνες μέσα στις προθήκες φω

τίζουν με ξεχωριστό τρόπο τα μικροα

ντικείμενα του σπιτιού, με μια λάμψη

που μοιάζει να ξεχύνεται από μέσα προς

τα έξω. Μουσειογραφικές συνθέσεις, χρώ

μα και φως επιδιώκουν να δημιουργιι

σουν μια ατμόσφαιρα απλότητας, οικειό

τητας και ζεστασιάς, όπως αρμόζει σε

ένα χώρο που μιλάει για την καθημερινιι

ζωή των ανθρώπων. Προσκαλούν τον επι

σκέmη να μπει μέσα και να νιώσει τη συ

γκίνηση που θα του δώσει η επαφή με τη

ζωή του παρελθό\Γως.

ΓΑΒΡΙ ΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΕΛΗ - MARCONI

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ



5

Μικρά

.....................................................................................................................................................'ξ,λm1μ.αIα ..
Εικ. 4. ΆΠΟΨ1Ι του μέρους τιις έκθεσης για την πόλ1Ι

(σκίτσο Γ. Παπαδέλ1ι-ΜαΤCOl1ί).

Fig. 4. View ΟΙ l//e 'city' sectiol1 ΟΙ ιΜ exltibitiol1

(sketclt by G. Pαpadeli-Mαrcol1i).

Fig. 4. Vue d'ul1e fJαrtie de l'expositiol1 5ur lα ville

(dessil1 G. Pαpαdili-Mαrcol1i).

Εικ. 5. Άποψη του μέρους πις έκθεσης γι,α την κατοικία.

Fig. 5. View οι tl/e 'private Dwellil1g' .5ectiol1 of tlte

exhibitiOl1.

Fig. 5. Vue d'ul1e pαrtie de l'expositiol1.5ur l'hαbitat.
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ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ 'EARLY CHRISTIAN

CITY Α !D PRIVATE DWELLING'

ORGANISATION AND DESIGN

Τhe permanent exhibition titled ΕαΤΙΥ

Chrίstiαn City αncl P1ivαte Dwelling OCCll

pies the MlIsellm's second room, and

presents aspects ofa typical Early Chris

tian city and lIrban life within it.

Τhe scenario that forms the basis of the

exhibition consists of a nllmber of tab

leallx of everyday life ίη the Early Chris

tian period: a hOllse Witll a 'view' of the

acropolis and the city walls, a city street

and the Inarket, occllpations ίη the city

and the collntryside, the city walls, a flll

ΙΥ fitted-ollt domestic interior, variolls

domestic tasks and occllpations, food

and diet, clothing, personal adornment,

and toys and games (fig. 1). Τhese mllseo

graphical images are brought to Iife by tlle

allllsive manner ίη which the ancient ob

jects are displayed. Τhey are accompa

nied and elllcidated by the sllpplemen

tary material that rllns along a horizontal

band hig·her IIp, opening like the pages

ofa book, illllstrated with scenes ofevery

day life from manuscripts and ""ith brief

informative pieces of text. Large photo

graphs of contemporary archaeological

sites alllIde to what has sllrvived and link

the present with the past, functioning like

distant vistas that give the room depth and

an added dimension ofspace and tilne.

Becallse the room is divided ίηto three

sections widthways and length""ays, ow

ing to the central position of the en

trance and the shape of the ceiling, we

decided to organise the exhibition ίη

three sections to avoid any conflict with

the architectιιreofthe building. Τhe ex

hibition evolves clockwise arollnd a cen

tral llllcleus. Τhe entrance to the ΙΌοm

offers an overview of all the theInes and

exhibits, inviting, welcoming, and gllid

ing the visitor. Ιη front ofthe entrance is

an eXllibit which acts as an introdllction,

semiotically indicating the theme of the

exhibition: an lIΓban hOllse with a back

drop of a large photograph of tlle ""alls

ofΤhessaloniki. It is a fragment ofan ex

cavation, what was fOlllld and salvaged

of the bealltiflll mosaic floor and the

colourful murals of the tTicliniunz (recep

tion room) of a fιfth-centιιry Thessalo

nian hOllse (figs. 1.1, 2). Arolllld this

core the two parts of the exhibition are

laid Ollt ίη an immediate and compre

hensive manner, 'city' οη the right and

'd,,,,elling' οη the left (figs. 1,2,3).

With the small amollllt of fragmentary

arcllaeological material available, we

have tried to develop the theme of the

city and the agora as fully as possible,

taking tlle strllctιιre of the city itself as

Οllτ gllideline. 'The city is organised

arolllld the Agora, Wllich is the centre of

the city and the foclls of the variolls ad

ministrative and economic activities. Ad

jacent to the Agora is lIsually the market,

with commercial establishments and a

variety of workshops... ' the introdllcto

ry text informs lIS (figs. 1.2, 3). Ιη the

centre of the large exhibition space to

tlle right, a photograph of the present

state of the Odeon ίη the ancient Agora
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ίη Thessaloniki, with the multistorey

buildings faintly visible behind it, opens

like a window onto the 'city', the time

less, enduring city of yesterday and to

day. Ιη front of it stands an important

work which subtly connotes the concept

of the 'city': a column base with relief

personifications of the cities of Rome

and, probably, Thessaloniki (fig. 1.3).

Οη the right and left are groups of an

cient artefacts connected with contem

porary economic and professional activ

ity. The exhibits are displayed οη hori

zontal stands of poros, laid out ίη a f1uid

manner οη low surfaces reminiscent of

workshop benches, which give the exhi

bition area the air of a 'commercial

street' (figs. 1.4,3). The other side ofthe

'street' consists of a row of amphoras of

various types, which contained οίl and

wine for sale. They are arranged ίη a Ιίη

ear fashion ίη a plain rectangular mesh

of stainless steel, upright and uniform,

ίη such a way as to suggest storage and

transportation (figs. 1.5,3,4). At the end

ofthe 'street', ίη a composition ofvertical

poros slabs suggestive of the city walls

(fig. 1.6), two axes and some arrowheads

are displayed ίη an oblique arrangement

as though ίη 'battle positions', together

with a founder' s inscription. This refer

ence to defence and fortification brings

the 'city' section to a close.

Behind the triclinium, a wooden ramp

connects the two parts of the exhibition.

It is like a street ίη the 'city' which offers

the opportunity of a fresh view of the

superb mosaic f100r and leads to the ele-

vated wooden f100r which denotes the

area of the 'dwelling'.

The large display area at the back, divid

ed into three parts, comprehensively ac

commodates almost all the exhibits con

nected with daily life (figs. 1.7, 1.8,5). Ιη

the first part, the objeets relating to food

- cooking utensils and terracotta and

glass domestic wares (plates, oinochoes,

cups) - are arranged οη horizontal dis

play surfaces suggestive of shelves, coun

ters, and a table (fig. 1.7). Α large show

case ίη the middle houses the thematic

groups of clothing and personal adorn

ment (fig. 1.8). Two Egyptian chitons

have pride ofplace ίη the centre, togeth

er with gold embroidery, lace, and a bone

crochet hook. Το the right of these, οη

two horizontal stands suggestive of little

tables ΟΓ perhaps open drawers, are but

tons, fibulae, and belt buckles οη the one,

and unguentaria, looking glasses, spatu

las, metal pyxides, pins, and combs οη

the other. Next to these is the jewellery,

some of it gold, but most of it of lowly

quality, unsuitable for being presented

like outstanding works of minor art ΟΓ as

objects ίη ajeweller's window. We found

them touchingly simple and human, and

this was the impression we sought to give:

we spread them out οη two painted wood

en stands suggestive of open jewellery

boxes οη a table. Οη the vertical surface

behind the jewellery and the chitons we

hung a few necklaces, earrings, and two

fibulae οη a simple structure made out of

a fine curved plexiglass rod forming a

completely abstract impression ofhuman



figures, ghosts fΓom another age. The

third part ofthe Iarge dispIay area presents

domestic equipment, in the form of terra

cotta vesseIs, Iamps, bone spoons, and

money-boxes (fig. 1.7).

Opposite, a strip of mosaic floor from a

fourth-century house ίη ThessaIoniki

marks off the Iong side of the eIevated

area of the 'dwelling' (fig. 1.9). Beneath

this, Iarge terracotta storage vesseIs, mill

stones, and marbIe mortars arranged οη

the floor give the impression that they

are in the cellar of the 'house' (fig. 1.10).

Οη the way to the stairs down, a small

group ofexhibits constitutes an epiIogue.

Οη a low bench are arranged a few toys,

some dice, counters, and a cIay whistIe,

beneath a poster of two chiIdren pIaying

(fig. 1.11). Next to this, οη a verticaI wood

en surface suggestive ofthe front door of

a house, keys, Iocks, and boIts 'cIose' the

section ofthe exhibition dedicated to do

mestic Iife (fig. 1.12).

Through ουΓ arrangement ofthe exhibits

and the materiaIs οη which we present

them, we are seeking to convey some

thing of the character of the period in

question. CoIours and Iight aIso pIay a

part, together with the seIected architec

turaI features that heIp to create the de

sired spatiaI effect in each case. They ac

company and emphasise the allusive ar

rangements of the dispIay materiaI,

evoking memories and associations and

arousing emotions. Warm coIours οη the

walls and cooIer, more neutraI coIours

οη the ceiIings embrace each group of

exhibits, giving a seaI ofindividuaIity. Ιη

the 'city' section, paIe bIue brushstrokes

bring a breath of fresh air to the warm

ground; the coIoured ground over the

'workbenches' has something of the

darkness ofthe interior ofthe city's work

shops; a deep red recess makes tl1e coins

stand out; the other recess, painted grey

ish blue, gives a hint ofthe sea behind the

fishing tackIe; whiIe the colours in the

'dwelling' section are warmer and softer.

The lighting, with opticaI fibres ΟΓ spe

ciaI ceiIing-mounted spotlights, focuses

οη each grouΡ ofexhibits, creating a spe

ciaI environment as it pIays with alternat

ing impressions ofwarmth and cooIness

and defines the allusive museographicaI

space of each unit even more preciseIy.

Pure, uniform Iight accentuates the EarIy

Christian house, creating its own space;

while special diffused light οη the sur

faces of the graphics creates different

IeveIs and an impression of depth be

hind the exhibition material.

The opticaI fibres in the dispIay cases iI

Iuminate the small household objects

with a gIow that seems to be emanating

fΓom within. Museographical composi

tions, coIour, and Iight seek to create an

atmosphere of simpIicity, famiIiarity, and

warmth, as befits a space that speaks about

peopIe's everyday Iife. They invite visi

tors to come ίη and feeI the emotion

aroused by direct contact with the Iife of

the past.

GABRIELLA PAI'ADELl-MARCO Ι

ELE Ι ΚATSA lΚA-STEFA ου
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EXPOSITION SUR "LA ΥΙΙΙΕ
PALEOCHRETIΕΝΝΕ

ΕΤ Ι'ΗΑΒΙΤΑΤ"

ORGANISATION ΕΤ ΡιΑΝ

L'exposition permanente sur le theme

de ''la ville paleochretienne et l'habitat"

a ete amenagee dans la seconde salle du

musee. Cette unite presente des ele

ments de la ville et de la vie quotidienne

al'epoque ΡaιeοchΓetίenne.

La ligne dίΓectΓίcede la presentation des

elements d'exposition de cette unite s'oΓ

donne autouI" d'une serie d'jmages de la

vie quotidienne al'epoque ΡaΙeοchΓetίen

ne : une habitation avec ''yue'' sur l'aao-

pole et les murailles, une [ue de la ville

avec ses cοmmeΓces, les travaux a la ville

et ala campagne, les murailles de la ville,

l'jnterieur d'une maison avec son mobi

ΙίeΓ, differents travaux et occupations do

mestiques ainsi que la nοuπίtuΓe, l'ha

billement, les ΡaΓUΓes et les loisirs (fιg. 1).

Ces images museοgΓaΡhίques ont ete

mises en forme suivant υη mode allusif

de presentation des objets, et sont ac

compagnees de commentaires sur υη re

gistre horizontal en hauteur qui se lisent

comme les pages d'un livre, accompa

gnees d'illustrations de scenes de la vie

quotidienne, extraites de manusaits, et

des petits textes d'information. De gran

des photographies d'espaces archeologi

ques sur cette periode revelent les vesti

ges historiques et relient le present et le

passe. Elles fonctionnent en οutΓe com

me de lointaines perspectives, donnant



de la pIΌfondeur au champ visuel de la

salle d'exposition et une autre dimension

spatiale et temporelle.

La separation tripartite de la salle, en l0n

gueur et en largeur, en raison de l'empla

cement de I'entι-ee au milieu d'un des co

tes et de la moΓpl10logie de la couverture,

nous a amene aorganiser une exposition

en trois espaces, pour eviter de contrarier

I'aγchitecture du batiment. L'exposition

se deroule en suivant υη parcours circu

laire, en partant de la droite, autotlΓd'un

noyau central. LΌuverture de Ι'entree

sur la salJe offre une vue d'ensemble des

themes presentes et des objets, tout en ac

cueillant le visiteur et en l'invitant asuivre

le parcours pIΌpose. Devant l'entι-ee, υη

premier ensemble d'exposition intIΌduit

le visiteur et le theme a travers une 11abi

tation urbaine sur fond des murailles de

Thessalonique, repIΌduitespar une gran

de photographie. Il s'agit de la reconstitu

tion d'une fouille, avec les vestiges d'un

magnifique pavement en mοsaϊques et

des fresques colorees d'un triclinium (sal

le de reception) d'une habitation de Thes

salonique au Ve siecle (fig. 1.1 et 2). Au

tour de ce noyau central, se developpent

les deux parties principales de l'exposi

tion, adroite la ville et agauche I'habitat

(figs.l,2,3).

Α partir du materiau archeologique frag

mentaire dont nous disposons, nous

avons entrepris de developper de ma

niere exhaustive le theme de la ville et de

l'agora. La structure meme de la ville a

guide notre composition, conformement

au texte d'infonnation presente en ίn-

troduction a I'exposition : "La ville sΌr

donne autour de ΙΆgοra qui constitue le

centre de la ville et qui rassemble les dif

ferentes aetivites economiques et admi

nistratives. Α cote de IΆgοra, οη trouve

habituellement le centre cοmmerςaηt

avec des magasins et differents ateliers ... "

(figs. 1.2 et 3).

Αυ milieu de la partie droite de l'exposi

tion, une grande photographie de ΙΌdeοη

sous sa forme actuelle dans ΙΆgοra de

Thessalonique, sur fond d'immeubles

contemporains, sΌuvre comme une fe

netre sur la ville, dans une relation dia

chronique liant le passe et le present. Αυ

premier plan, l'exposition d'une impor

tante base de colonne ornee de bas-reliefs

de personnifications de villes, telles que

Rome et pIΌbablement Thessalonique,

traduit ]'idee imagee de la vilIe (fig. 1.3).Α

dIΌite et a gauche, sont exposes des en

sembles dΌbjets lies a I'activite economi

que et professionnelle de cette epoque. Il

sont places sur des bases horizontales en

tuf, de differents niveaux qui evoqueht

des etablis d'ateliers et donnent al'espace

d'exposition l'aspect d'une rue COlnmer

ςaηte (figs. 1.4 et 3). De I'autre cote de cet

te "rue", des rangees d'amphores de dif

ferents types, destinees au commerce de

I'huile et du νίη, sont disposees dans de

simples casiers reetangulaires en acier ίη

oxydable qui evoquent leur entreposage

et leur transport (figs. 1.5, 3, 4). Αυ bout

de la "rue", sur une composition de blocs

de tufs dresses qui rappellent les murailles

(fig. 1.6), sont exposees deux haches et

des pointes de fleche, en biais en position
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de combat, ainsi que I'inscription d'un do

nateur. Ce rappel de la defense et des for

tifications clot la thematique de la ville.

Derriere le tTiclinium, υη plan incline en

bois monte ala seconde partie de Ι'exposi

tion. Evoquant egalement une rue de la

ville, ίl offre anouveau Ι'occasion de revoir

le magnifique pavement en mοsaϊques,

avant d'aboutir au niveau sureleve en bois

ou se developpe Ι'espace de la maison.

Le grand espace d'exposition du fond,

amenage en trois ensembles, accueille

Ι'ensemble des activites de la vie quoti

dienne (figs. 1.7-8 et 5). La premiere par

tie traite de la cuisine et des repas, avec

les ustensiles de cuisson, la vaisselle de ta

ble en ceramique et en verre (plats, cou

pes, carafes), ranges sur des etageres ου

disposes sur une surface evoquant une

table (fig. 1.7). Αυ centre, une grande νί

trine abrite les unites thematiques de

I'habillement et de la parure (fig. 1.8).

Deux chitons dΈgΥΡte avec des brode

ries aΙΌτ, des dentelles et une aiguille en

os sont disposes au milieu. Α droite, sur

deux bases horizontales qui rappelent

des petites tables ου plutot des tiroirs ou

verts sont ranges sur la premiere des

boutons, des fibules, des boucles de cein

ture et sur la seconde des flacons a par

fum, des miroirs, des spatules, des ΡΥΧί

des en metal, des broches et des peignes.

Juste a cote, οη trouve quelques bijoux

en or, la plupart etant toutefois de fabri

cation simple. Nous avons evite de les

presenter comme des oeuvres majeures

des arts mineurs ου des pieces dignes

d'une vitrine de bijoutier. Nous avons

voulu que leur presentation puisse susci

ter une emotion simple et humaine que

renforce leur disposition sur deux bases

en bois peintes evoquant des coffrets abi

joux ouverts sur une table. Sur le fond

vertical, derriere les bijoux et les chitons,

nous avons accroche quelques colliers,

des boucles d'oreille et deux fibules sur

une composition depouiIIee en fin plexi

glas ouvrage qui reproduit de maniere

schematique des figures humaines, νί

sions d'une autre epoque. Dans la troisie

me partie, sont presentes les ustensibles

domestiques, ceramiques, lampes a hui

le, cuilleres en os et tirelires (fig. 1.7).

Une bande de pavement en mοsaϊques

d'une habitation de Thessalonique du

IVe siecle delimite le long cote du Πl

veau sureleve de I'habitation (fig. 1.9).

En-dessous, de grandes jarres, des meu

les en pierre et des mortiers en marbre

disposes sur le sol, donnent I'impression

de se trouver au sous-sol d'une habita

tion (fig. 1.10). Εη se dirigeant vers Ι'es

calier ρουτ redescendre, une derniere

unite marque la fin de I'exposition. Sur

une petite table sont poses quelques

jouets, des des, des pions et υη sifflet en

ceramique sous υη panneau represen

tant deux enfants en train de jouer (fig.

1.11). Α cote, sur υη panneau en bois qui

evoque la porte d'entree d'une habita

tion, sont suspendus des cles, des serru

res et des verrous, "fermant" ainsi I'ex

position consacree a la vie quotidienne

dans une habitation aΙ'epoque paleochre

tienne (fig. 1.12).

Α travers les compositions des objets ex-



poses et les mateΓίauχ de suppon et de

ΡΓesentatίοn, nous avons tente de Γen

dΓe le caΓaeteΓe de l'epoque envisagee.

Les couΙeUΓS et la ΙumίeΓe se fondent

avec les elements aΓchίtectuΓauχchoisis

aeant J'atmΟSΡl1eΓesouhaitee pouI" cha

que espace de l'exposition. Elles aCCOln

ΡagΏent et soulignent les compositions

des pieces d'exposition, suscitant les en

chainements d'idees et engendΓant des

emotions chez le vίsίteUΓ. Les couΙeUΓS

chaudes suI" les mUΓS, plus fΓοίdes et neu

tΓes SUI" les plafonds ensenent chaque

unite d'exposition en soulignant leuI"

sίnguΙaΓίte ΡIΌΡΓe. SUI" le cote de la ville,

des touches de bleu pale sUI" un fond de

couleuI" chaude donnent l'image de l'ex

t6"ίeUΓ, tandis que le fond de couleuI"

sοmbΓe au-dessus des cοmΡtoίΓS maΓ

chands Γestίtue ΙΌbSCUΓίte de l'ίnteΓίeUΓ

des ateΙίeΓS de la ville; une niche peinte

d'un Γοuge soutenu fait ΓeSSΟΓtίΓ les

monnaies, tandis qu'un autΓe Γenfοηce

ment en gΓίs-bΙeu evoque la meI" en aΓ

ΓίeΓe-ΡΙaη du mateΓίeΙ de peche expose;

les couΙeUΓS SUl" le cote de l'habitation

sont chaudes et fondues.

L'ecΙaίΓage, au moyen de fibΓes optiques

ou de spots suspendus au plafond au-des

sus de chaque unite, ΓenfOlτe l'envilΌll

nement ΡanίcuιieΓ. Jouant avec les im

ΡΓessίοns alteΓnees de flΌid et de cl1aud,

ίΙ coηtΓίbue au caΓaeteΓeallusifde chaque

unite de l'espace d'exposition. Une Ju

mίeΓe unie souligne l'habitation paleo

chΓetίeηηe, lui ΓeseΓvant ainsi son ΡIΌΡΓe

espace, tandis que la ΙumίeΓe diffuse PIΌ

jetee suI" les SUΓfaces des panneaux aee

dίffeΓents niveaux de ΡeΓSΡeetίvedenie

Γe Je mateΓίe] d'exposition.

Les spots a fibΓes optiques dans les vίtΓί

nes ecΙaίΓentde maηίeΓe ΡanίcuΙίeΓe les

petits objets de la lnaison avec un eclat

qui semble se diffuseI" de l'interieul" veΓS

l'eχteΓίeUΓ. Les compositions museοgΓa

phiques, les couleurs et les ecΙaίΓages vί

sent aaeeI" une atmΟSΡheΓede simplici

te, de famίJίaΓίte et de chaΙeUΓ, comme ίl

convient aun espace qui ΓeΙate la vie quo

tidienne des gens. Elles invitent le visiteuI"

a Υ ΡenetΓeΓ et a eveiller en Jui ι'emotion

que suscite le contact avec J'evocation

d'une vie passee.

GABRIELLA PAPADELI-MARCONI

ELENI ΚATSANlΚA-STEPHANOU
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Η 18η ΜαΙου έχει ορισθεί από το Διε

θνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως

Διεθνής Ημέρα Μουσείων και εορτάζε

ται και στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο η ημέ

ρα αυτή είναι αφιερωμένησε ένα διαφο

ρετικό θέμα που αφορά τα μουσεία ή

την προστασίατης πολιτιστικής κληρο

νομιάς. Για τον εορτασμότου 2000 επι

λέχθηκε το θέμα «Μουσεία για αρμονι

κή και ειρηνική ανάπτυξη της κοινω

νίας», θέμα που συνδέεται με την από

φασΙ1των ΗνωμένωνΕθνώννα κηρυχθεί

το 2000 ως «ΔιεθνέςΈτος για έναν Πολι

τισμό Ειρήνης».

Τα ΕλληνικόΤμήματου ICOM προσκά

λεσε ως ομιλήτρια στην εορταστική εκ

δήλωσητης ΔιεθνούςΗμέραςΜουσείων

στις 18 ΜαΙου του 2000, την τότε Διευθύ

ντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτι

σμού κ.Ευτυχία Κουρκουτίδου- ικολαΙ

δου. Η ομιλία της δημοσιεύεταιστο πε

ριοδικότου Μουσείουως συμμετοχήτου

στο διεθνή εορτασμό.

Η συντακτικήεπιτροπή

Κύριε υπουργέΑιγαίου

Κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουρ

γείου Πολιτισμού,κύριε βουλευτά,κύριε

Πρόεδρε του ελληνικού Τμήματος του

ICOM, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συ

νάδελφοι.

Ευχαριστώτο ΔιοικητικόΣυμβούλιογια

την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω

στην εορταστική εκδήλωση της ημέρας

αυτής κατά την οποία, σ' όλο τον κόσμο,

προβάλλεταιη σημασία και ο ρόλοςτων

Μουσείων και της μουσειακής πράξης

μέσα από την οποία αναδεικνύονταιοι

πνευματικές και γενικότερα οι πολιτι

στικές αξίες.

Η νέα μουσειολογία, από αρκετά χρό

νια, στην προσπάθειαεπαναπροώθησης

της σχέσης ανάμεσα στο Μουσείο και

τον επισκέπτη του, έχει διαμορφώσει

την εικόνα-πρότυποενός Μουσείου που

αποδίδει στο έκθεμα το σημασιολογικό

του αρχέτυπο,τοποθετώνταςτο μέσα σε

ένα πλαίσιο πληροφοριώνπου υποδηλώ

νει, υπενθυμίζεικαι ανακαλείτο πραγμα

τικό του περιβάλλον,φυσικό ή ιστορικό,

καλλιτεχνικόή εθνολογικό και δίνει την

επιστημονική ερμηνεία του, πέρα από

τα επιφαινόμενα.Δεν αντιμετωπίζειπια

το έκθεμα ως ένα αντικείμενο με αυτό

νομη αισθητική και ιστορική σημασία

αλλά το αξιοποιείγια να παραγάγειπλη

ροφόρησηκαι να την μετατρέψεισε γνώ

ση, δηλαδή σε κοινωνικόαγαθό. Στρέφει

το βλέμμα του επισκέπτη σε όσα υπάρ

χουν ή θα μπορούσαννα υπάρχουνγύρω



από το αντικείμενο, ώστε να μπορέσει

να δει πραγματικά το ίδιο το αντικείμε

νο. Με τον τρόπο αυτό ο επισκέπτης, το

κοινό, αντιλαμβάνεται για παράδειγμα

ένα αρχαιολογικό Μουσείο, όχι ως εκθε

τήριο έργων τέχνης με διαχρονική βέ

βαια αξία, αλλά ως παρουσίαση προ'ίό

ντων πολιτισμού, ως «κοίτασμα πολιτι

σμού», κατά τη γνωστή έκφραση του

Umberto Eko. Αντιμετωπίζει δηλαδή τα

εκθέματατου Μουσείου ως έργα ανθρώ

πων που έζησαν, δούλεψαν, πόνεσαν και

πέρασαν τις μεταφυσικές αγωνίες τους

στα έργα τέχνης που θαυμάζουμε ή στα

ταπεινά αντικείμενα της καθημερινής

ζωής τους. Μέσα από τα υλικά αντικεί

μενα αναζητούμε το νοητικό πεδίο, την

ιδεολογία που τα παρήγαγε και από την

οποία πηγάζουν οι ανθρώπινες δραστη

ριότητες. Πίσω από ένα άγαλμα της αρ

χαίας ελληνικής τέχνης με την τελειότη

τα της φόρμας και της αισθητικής αρμο

νίας, υπάρχει ο καλλιτέχνης με τα πάθη

και τις αδυναμίες του, ο λατόμος που

έβγαλε το μάρμαρο και το μετέφερε, ο

μύθος και η μυθοπλασία για το θείο που

υπήρχε στο συγκεκριμένο δημιουργό,

στη συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία

που ζούσε, αλλά και η πολιτική βούληση

που βρίσκεται πίσω από κάθε πρακτική

μιας οργανωμένης κοινωνίας.

Με την έννοια αυτή προκύπτει αυτονόη

τα ο παιδευτικόςρόλος του Μουσείου στο

να παρέχει πρώτα απ' όλα στον αμύητο

επισκέπτη τις απαραίτητες προσλαμβά

νουσες παραστάσεις και στη συνέχεια να

διαμορφώνει ένα πολιτιστικό υπόβαθρο

πάνω στο οποίο αυτός θα στηριχθεί για

JL

να προαγάγει κατ' αρχήν τις γνώσεις του

ως προς το αντικείμενο της έρευνας του

Μουσείου και να λειτουργήσει ως συνει

δητός επισκέπτης, είτε το Μουσείο είναι

αρχαιολογικό, είτε φυσικής ιστορίας, εί

τε είναι τεχνικό, είτε εθνολογικό. Πέρα

από τις γνώσεις, το Μουσείο συμβάλλει

στην απόκτηση ενός ενεργού βιώματος,

μιας προσωπικής κλίμακας και ιεράρχη

σης αξιών που ίσως ποτέ ως τότε ο επι

σκέπτης δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι

τον αφορούν. Για παράδειγμα η προστα

σία του αντικειμένου έρευνας ενός Μου

σείου, είτε πρόκειται για αρχαιότητες εί

τε για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και η

σημασία αυτού του αντικειμένου για τη

σύγχρονη εποχή και η ένταξή του σ' αυ

τήν και όχι η αντιμετώπισή του ως ένα

αξιοπερίεργο και αξιοθαύμαστο έκθεμα,

κάτι «έξω από μας». Μπορεί ορισμένα

πράγματα να φαίνονται απλά και αυτο

νόητα αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Ούτε η

έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς ούτε

οι οικολογικές και περιβαλλοντικές ευαι

σθησίες είναι αξίες που έχουν γενική απο

δοχή. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία

προσέγγισης αναπτύσσεται η παιδεία του

ατόμου, η ανάπτυξη των ιδιοτιιτων και

ικανοτήτων του και η καλλιέργεια του αι

σθητιιρίου, ιδιαίτερα όταν η μετάδοση

της γνώσης και της πληροφορίας συνδυά

ζεται με την αισθητική παρουσίαση.

Αν όμως η συμβολή των Μουσείων στην

καλλιέργεια του ατόμου, στη βελτίωση

και ανάπτυξή του είναι πιο εύκολα κατα

νοητή, θα πρέπει να ερευνηθεί η συμβολή

τους στην αρμονική και ειρηνική ανάπτυ

ξη όλης της κοινωνίας, στο πεδίο δηλαδή
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της κοινωνικής πράξης όπου αναδεικνύε

ται και η ιδιαιτερότητα κάθε πολιτισμού.

Ένα Μουσείο είναι μια κιβωτός με τις

μαρτυρίες από τον πολιτισμό άλλων λα

ών που αν και σύγχρονοί μας δεν τους

γνωρίζουμε αλλά και με τις μαρτυρίες

ενός φυσικού περιβάλλοντος που η κα

θημερινή αλλοίωσή του στις μέρες μας

γίνεται δραματική. Ένα ιστορικό ή αρ

χαιολογικό ή εθνολογικό Μουσείο δίνει

ΤΙ1 δυνατότητα προσέγγισης στον πολιτι

σμό των «άλλων»> είτε ανήκει στο παρελ

θόν είτε στη σύγχρονη εποχή. Η δική

μας εμπλοκή, ως κοινού, ως θεατών ενός

«άλλου» πολιτισμού, μακρινού και ξέ

νου, μιας «άλλης» τέχνης, θα πρέπει να

μετασχηματισθεί σε συμμετοχή και κα

τανόηση. Ένα τεχνικό Μουσείο εισάγει

στη σκέψη και στα επιτεύγματα της επι

νόησης του ανθρώπινου νου, σε μια πα

νανθρώπινη θεώρηση της προσπάθειας

του ανθρώπου κάθε εποχής να βαδίσει

μέσα στη φύση και να εναρμονισθεί με

αυτήν. Ένα Μουσείο φυσικής ιστορίας

μας επανατοποθετεί μέσα στον πραγμα

τικό κόσμο που συνειδητά αγνοούμε για

τί προσπαθούμε να ξεχάσουμε το σεβα

σμό που του οφείλουμε εφόσον ανήκουμε

σ' αυτόν. Παράλληλα η μελέτη των πολι

τισμών αναδεικνύει διασταυρώσεις ή και

«συγγένειες», ακόμη κι' όταν αποκλείεται

οποιαδήποτε συνάφεια των λαών.

Αυτή η προσέγγιση μάς κάνει να συνει

δητοποιήσουμε τις πραγματικές αξίες

των ανθρώπινων σχέσεων σε όλα τα επί

πεδα και στις πραγματικές τους διαστά

σεις. Η παραδοχή και η κατανόηση του

«άλλου», δηλαδή ενός «εγώ» που λειτουρ-

γεί έξω από το δικό μας «εγώ», δείχνει τη

μηδαμινή σημασία μέσα στο χρόνο πρά

ξεων και επιδιώξεων που δεν έχουν ως

στόχο τη βελτίωση του ανθρώπου είτε σε

προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο αλ

λά εξυπηρετούν παιχνίδια εξουσίας και

προκαλούν τον παραλογισμό μικρών προ

σωπικών πολέμων στο στενό μας περι

βάλλον ή και μεγαλύτερων όταν το παιχνί

δι εξουσίας παίζεται σε κύκλους που κυ

βερνούν τις τύχες του κόσμου. Κι' όλα αυ

τά γιατί δεν μπορούμε να αποστασιοποιη

θούμε από τη δίνη στην οποία ζούμε και

να αρχίσουμε διάλογο με τον εαυτό μας

και με τους άλλους. Γιατί δεν μπορούμε

να δούμε ότι ο μικρός μας κυκλώνας είναι

ένας κόκκος άμμου στο διηνεκές του χρό

νου. Γιατί δεν μπορούμε να παραδεχθού

με ότι δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο και

ότι οι άλλοι δεν υπάρχουν μόνο όταν τους

γνωρίζουμε και επειδl1 τους γνωρίζουμε

ούτε και για να τους γνωρίσουμε.

Τα Μουσεία, όπως και τα μνημεία μιας

χώρας, δείχνουν τη σχέση που δημιούρ

γησε ο άνθρωπος με την κοινωνία και το

περιβάλλον στο οποίο ανήκε και προ

σφέρουν την πιο ειλικρινή και ολοκλη

ρωμένη πληροφόρηση για τον πολιτι

σμό του. Τα Μουσεία, όπως και τα μνη

μεία μιας χώρας, αποτελούν μέσο εκ

παίδευσης, μέσο προσέγγισης και ευαι

σθητοποίησης στα προβλήματα των

«άλλων», μέσο συνειδητοποίησης για το

κοινό παρελθόν και το κοινό μέλλον πά

νω στη Γη. Τα Μουσεία, όπως και τα μνη

μεία μιας χώρας συντελούν στην απόκτη

ση εθνικής αυτογνωσίας που οδηγεί όμως

στην αναζήτηση κοινού πολιτιστικού μέλ-



λοντος. Μέσα από την ιδιαίτερη πολιτι

στική φυσιογνωμία μιας χώρας, τα Μου

σεία όπως και τα μνημεία της έχουν ακό

μη την αποστολή της προώθησης της

επικοινωνίας και της κατανόησης ανά

μεσα στους ανθρώπους. Και η καλύτερη

αμοιβαία κατανόηση οδηγεί στη μεγα

λύτερη προσέγγιση της σκέψης και της

παιδείας των άλλων.

Η συμβολή των Μουσείων στη βαθιά συ

νειδητοποίηση της προσωρινότητας, που

ισχύει και για το ανθρώπινο είδος, και της

πραγματικότητας ότι αποτελούμε έναν

και μόνο κρίκο σε μια μακριά αλυσίδα,

που χάνεται στο βάθος του χρόνου, δίνει

νέα θεώρηση για ένα φιλοσοφημένο ταξί

δι ζωής, όπου πολλές πρακτικές θεωρού

νται μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα.

Το Μουσείο βοηθά έτσι να απαλλαγούμε

από την αυταπάτη της μοναδικότητας

και την αυταρέσκεια της τελειότητας του

«εγώ» μας.

Αυτά τα δύο στοιχεία που, κατά την άπο

ψή μου, αποτελούν το απόσταγμα της ου

σίας και της προσφοράς του Μουσείου,

δηλαδή από τη μια η κατανόηση και

προσέγγιση του «άλλου» που λειτουργεί

διαφορετικά από το δικό μας «εγώ» και

από την άλλη η διαχρονικότητα των πο

λιτισμών και του φυσικού κόσμου, μέσα

στον οποίο κάθε ανθρώπινη ύπαρξη απο

τελεί μια στιγμιαία αναλαμπή, συμβάλ

λουν στην ανάδειξη αξιών που προωθούν

την ειρηνικιl συνύπαρξη ανθρώπων και

λαών και την αρμονική ανάπτυξη του

ατόμου και της κοινωνίας, ώσΙε τα Μου

σεία να λειτουργούν ως παράγοντες εθνι

κής αυτοσυνειδησίας αλλά ταυτόχρονα

πολιτιστικού πλουραλισμού. Η ισορροπία

και η αρμονία ανάμεσά τους υψώνει τη

σκέψη πάνω από τη λογική ή μάλλον τον

παραλογισμό ενός τυφλού εθνικισμού.

Η προβολή της ιδιαιτερότητας απέναντι

στο σύγχρονο πολιτισμό της παγκοσμιο

ποίησης πρέπει να είναι σημείο αρμονι

κής συνύπαρξης στην κοινωνία, σημείο

σύγκλισης και όχι αντιπαλότητας.

Αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι η πρό

ταση των Μουσείων, με την ευρύτερη έν

νοιά τους ως πολυδύναμων πολιτιστικών

κέντρων και ως ζωντανών κυττάρων της

κοινωνίας, για τη χιλιετία που έρχεται.

Ή μάλλον θα έπρεπε να πω, η πρόταση

των ανθρώπων που εργάζονται στα Μου

σεία, αρχαιολόγων και συντηρητών, αρ

χιτεκτόνων και καλλιτεχνών, επιστημό

νων και τεχνιτών. Δεν πρέπει να ξεχνού

με ότι πίσω από κάθε δημιουργία είναι

οι ιδέες, το μεράκι και η αφοσίωση των

ανθρώπων που με την ευσυνειδησία των

επαγγελματιών και το βαθύ σεβασμό

τους σ' αυτό που κάνουν αλλά και με τον

ενθουσιασμό και το δονκιχωτισμό τού

ερασιτέχνη, εργάζονται στα Μουσεία

πραγματώνοντας, στα όρια των δυνατο

τήτων τους, το όνειρο μιας ειρηνικής

κοινωνίας.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ· ΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Επίτιμη Διευθύvrρια του

Μουσείου Βυζαvrινού Πολιτισμού
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The 1nternational Council of Museums

(ICOM) has established 18 May as Interna

tional Museums' Day, which is celebrated

ίη Greece, as everywl1ere else. Every yeaΓ

this day is dedicated to a different theme

Γelatίng to museums οΙ' the proteetion of

cultural heritage. The theme fOΓ 2000 was

'Museums for Harmonious and Peaceful

Social Development', which was connect

ed with the United Nations' decision to

declare 2000 the 1ηteΓηatίοnalYeaΓ fOΓ a

CultuΓe of Peace.

The GΓeek bΓaηch of the ICOM invited

the then DίΓectoΓofthe Museum ofBy

zantine CultuΓe, Ms Eutycl1ia ΚΟUΓkοu

tidou- ίkοlaϊdοu, to speak at the official

1nteΓηatίοnal Museums' Day event οη 18

May 2000. We publish heΓ talk ίη t11e Mu

seum newsletteΓ as ουΓ cοηtΓίbutiοn to

this ίnteΓnatίοnal celebΓatίοn.

The edίtoΓίaΙ committee

Lαdies αnd gentlemen,
Ι should like to thank the ΑdmίnίstΓatίve

ΒοaΓd fOΓ inviting me to take ΡaΓt ίη the

celebration of this day, tl1e puΓpose of

which, all oveΓ the WΟΓld, is to highlight

the ίmΡΟΓtanceand the IΌle of museums

and their \VΟΓk of pIΌmoting SΡίΓίtuaΙ

and cuΙtuΓaΙ values.

For a numbeΓ ofyears now, ίη an effΟΓt

to fosteΓ the ΓelatίοηshίΡ between mu

seums and theil' vίsίtoΓS, the new muse

ology has pIΌmoted the image ΟΙ' the

model of a museum ""11ich asaibes to



each exhibit its semantic archetype, plac

ing it ίη an informative context that

evokes, brings to mind, and calls υρ its

actual environment, natural οτ histori

cal, anistic οτ ethnological, and offers a

scien tific inteΓpretation that goes be

yond epiphenomena. It ηο longer treats

the exhibit like an object with an auton

omous aesthetic and historical signifi

cance, but uses it to generate informa

tion and convert this ίηto knowledge, i.e.

ίηto a social good. It directs visitors' gaze

towards ,""hat exists οτ might exist around

the objeet, so that they can truly see the

object itself. Ιη this way, the public, the

"isitors, Ρerceίνe an archaeological mu

seum, for example, not as a display of

artworks of admittedly enduring value,

but as a presentation of products of cul

ture, as a 'cultural deposit', as Umberto

Eco puts it. Ιη other words, they regard

the museum exhibits as the work of peo

ple who actually lived, worked, suffered,

and transmitted their metaphysical con

cerns through the works of art which ,,,e

admire οτ through the humble artefacts

of their daily Iife. Through the material

objects, we seek the conceptual field, the

ideology which produced them and

,,,hich is the source of human activities.

Behind the perfection of form and the

aesthetic harmony of an ancient Greek

statLIe are the sculptor, '~Tith his passions

and his weaknesses, the quaTΓymanwho

quaTΓied and transported the marble,

the specific creator's myth, tl1e myth

making about the divine ίη the specific

age and society ίη wl1ich he ιiνed, and

also tl1e political will which lies behind

any praetice ίη an organised society.

Ιη this respect, the question arises of a

museum's educational role ίη, first, pro

viding uninitiated visitors with the neces

sary perceptible representations and,

second, offering a cultural substructure

οη which they can rely first of all to fur

ther their knowledge about the museum's

object of inquiry and to be conscious visi

tors, ~Thether they choose to visit an ar

chaeological, a natural history, a techni

cal, οτ an ethnologicaI museum. Apart

from knowledge, the museum assists the

acquisition ofan active experience, a per

sona] scale, and a hierarchy of vaIues

which "isitors may never hitherto ]1ave

realised concern them: for instance, the

protection ofa museum's objeet ofinquiry,

whether it be antiquities οτ the natural en

"ironment, and also the significance of

that object for the modern age and its ίη

clusion ίη the modern age, rather than its

being regarded as a curious and admirable

exhibit, something 'unconnected' wit]1 us.

Some things may seem simple and self

evident, but this is not always the case. Nei

ther the concept of cultural heritage ηοτ

ecoIogical and enviromental awareness is a

universaJly accepted value. ΒΥ approach

ing things ίη this way, people can develop

their cuItural a,~Tarenessand their qualities

and abilities, and cultivate their aest]1etic

sense, especially when the imparting of

knowledge and information is allied with

an aesthetic presentation.

However, if the contribution of museums

to the cultivation of individuals, to their
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improvement and development, is mΟ1'e

easily aΡΡ1'ecίabΙe, we need ω look at the

Ρa1't they play ίη the ha1'mοηίοus and

peaceful development of society as a

whole; ίη social attitudes, that is, which 1'e

flect the distinctive identity ofany cuΙtu1'e.

Α museum is an a1'k which caHies evi

dence of the cultu1'e of othe1' peoples,

whom, although they a1'e ΟΙΙ1' contempo

1'a1'ίes, we do not kno",,; and the evidence

ωο of a ηatu1'aΙ enviroΠlnent ""hich is

changing d1'amatίcallΥίη ΟΙΙ1' time. Α his

to1'ίcaΙ 01' a1'chaeοlοgίcal 01' ethnological

museum allo,,,s us ω aΡΡ1'οach the cul

tu1'e οfΌthe1'S', whethe1' ofthe past 01' of

the mοde1'η e1'a. Οιι1' own inνolνement,

as the public, as spectatoγs of an Όthe1"

cuΙtu1'e, distant and alien, an Όthe1" a1't,

needs to be t1'aηsfΟΙΊned ίηω Ρa1'tίcίΡa

tion and uηde1'staηdίηg.Α technical mu

seum introduces us to the thought pro

cesses and the ingenious achievements

of the human mind, to a uηίve1'sal con

templation of the effons of people of

eve1'Υ age ω walk ίη ηatu1'e and achieve

ha1'mοηΥ with it. Α ηatu1'aΙ hίsto1'Υ mu

seum 1'eΡοsίtίοηs us ίη the 1'eaΙ WΟ1'Ιd,

which we delibe1'atelΥίgηΟ1'e because we

a1'e t1'Υίηg ω fΟ1'get the respect we o""e it

because we are a part of it. At the same

time, a study ofdifferent cuΙtu1'es 1'eveaΙs

'cross-fenilisation' and even affιnities,

even when the1'e is ηο connection at all

between peoples.

This approach helps us ω aΡΡ1'ecίate the

1'eal value of human relationships at all

levels and ίη thei1' tγue dimensions. Ac

ceptance and uηde1'staηdίηgofthe Όthe1"

- t11at is, of an Ί' ΟΡe1'atiηgoutside ΟΙΙ1'

o~ιη Ί' - 1'eνeaΙ the utte1' insignifιcance

ίη time of actions and aspirations that do

not aim ω improve hllmankind, eithe1' at

a Ρe1'sοηal 01' at a collectiνe level, but

se1've powe1' games and eηCΟU1'age the

folly of small Ρe1'sοηal ,,,a1'S ίη ΟΙΙ1' own

naHow eηνί1'οηmeηt 01' of big'g'e1' ones

when the powe1' game is being played

out among those who hold the fate ofthe

WΟ1'ld ίη thei1' hands. And all this is be

callse ~Ie cannot stand back fTom the

maelstrom ίη ""hich we liνe and begin a

dialogue with ourselves and with othe1'

people; because we cannot see that ΟΙΙ1'

own Iittle cyclone is but a g1'aίη of sand ίη

the tilnelessness of ete1'ηίtΥ; because we

cannot accept that we a1'e not alone ίη the

WΟ1'Ιd and that other people do not exist

οηlΥ when ,,,e know them and because

we know them, ηο1' yet [Ο1' the sole ΡΙΙ1'

pose of ΟΙΙ1' knowing them.

Like its monuments, a cοuηt1'Υ's mu

seums refleet the 1'eΙatίοηshίΡ which its

people have developed with the society

and the enνironmentω which they be

long, and offe1' the most honest and com

plete ίηfΟ1'matίοη about thei1' culture.

Like its monuments, a country's musellms

a1'e a means of education, a means of ap

proaching and becoming awa1'e of the

problems of the Όthe1'S', a means of ap

Ρ1'ecίatίηga shared past and a sha1'ed fll

tu1'e οη Εa1'th. Like its monllments, a

couηt1'Υ's museums help people to ac

quire national self-knowledge, ""hich

leads, hοweve1', ω a quest [Ο1' a sha1'ed

cultural futu1'e. Through a countΓy's dis-



tinctive cuΙtuΓal identity, its IηUSeUIηS,

like its monuments, also seΓve the mlS

SiOn of fοsteΓίηg- COIηIηUnication and

uηdeΓstaηdίηg-aIη0ng- people. And bet

teΓ Iηutual uηdeΓstaηdίηg-bΓίηg-s us clos

eΓ to οtheΓ people's thinking- and cuΙtuΓe.

MuseuIηsassist a pΓOfound awaΓeηess of

the tι-aηsίeηceof the h UIηan species and

ofthe faet that we aΓe but a sing-Ie lίηk ίη

a long- Cllain stΓetchίηg- back into the

IηiStS of tiIηe; and this g-ives us a ne~1 ap

pΓOach [ΟΓ a thoug-Iltful, COnSCiOUS jοuι-

ney thΓOug-h Jife, ίη the couι-se ofwIΊich

many ΡΓactίces aΓe contemplated ίη a

ne\~1 lig-IΊt. Α IηuseUΙll tllUS helps to fΓee

us [ΓΟω tIΊe delusion that we aι-e unique

and [ΓΟω the cOIηplacent nοιίοη that

ουΓ own Τ is Ρeι-fect.

These two points aΓe, Ι believe, tIΊe qLlin

tessence ofwhat a IηuseuIη is and does:

an uηdeΓstaηdίηg- οΕ, and an appΓOcιcll

to, tlle ΌtheΓ', wIΊo ΟΡeΓates dίffeΓeηtΙΥ

fΓOlll ουι- o~'η Τ; and the timeless conti

nuity of civilisations, cultLlΓes, and tIΊe

ηatuι-aΙ wοι-Ιd, within whicIΊ each hUIllan

existence is but a bΓίef SΡaΓk. And tIΊey

help to hig-hlig-IΊt values whicIΊ Ρι-οmοte

the peaceful co-existence of individLlals

and nations and tIΊe IΊanlloniousdevelop

Iηent of tlle individual and of society; so

that Iηuseums aι-e ag'ents ofboth nationaJ

seΙf-a"laΓeηess and cuΙtuΓaΙ ΡIUΓaJίsιη.

TIΊe balance and hanllony between tlleIη

elevates thoug-Ilt above the Γeasοηίηg-, οι

ΓatheΓ the uηΓeasοη,ofblind nationalisIη.

The ΡΓΟΠ10ιίοηofindividuality οveΓ and

above the mοdeΓη cuΙtuι-e of g-Iobalisa

ιίοη should be a point οfhaι-mοηίοusco-

existence within society, a ροίηι of con

veΓg-eηce, ηοΙ antag-onisIη.

This is what Ι believe IηuseUIllS Iηust ΡΓΟ

pose - ίη tlle bΓOadest sense of tlle teι-m

Ίιιuseum' as a multivalent cuΙtuΓaΙ ceηtι-e

and as a living- cell within society - [οι

tlle COJlling- millennium; οι- Ι should say,

ι-atlιeι-, what the people Wll0 wοι-k ίn lllLl

seums Iηust pΓOpose, aι-chaeοlοg-ίstsand

cοnseι-vatoι-s,aι-chίtectsand aι-tίsts, scien

tists and technicians. We must ηeveι- [οι-

g-et that, behind eveΓΥ aeation, aι-e tIΊe

ideas, the aι-dοuι-, and the dedication of

tIΊe people who - with conscientious ΡΓΟ

fessionalisIη and a pΓOfound ι-eSΡect [οι

what they do, and also with an alllateuι-'s

quixotic entllusiasIη - \νοι-k ίn mu

seums, doing- theίι- utlllOSt to bΓίηg- about

tIΊe dι-ealll ofa peaceful society.

EUTYCHIA ΚΟURΚΟUΤlDΟU-ΝΙΚΟLΑϊDΟU

ΗοnΟΓaΓΥ DiΓectoΓ of'tlle

Μusel1lη of'Byzantine Cu]ιul'e
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Le Conseil ΙnteΓnatiοnal des Musees (ICOM)

a fixe le 18 mai comme laJouΓllee ΙnteΓ

nationale des Musees. Chaque annee, cet

tejΟUΓnee est consaaee aun theme diffe

Γent SUl" les musees ou la ΡΓοtectίοn du

ΡatΓίmοίnecuΙtuΓel. POUl" I'an 2000, IΊCOM

a choisi le theme des "Musees poul" un de

veloppement haΓmοnίeuχet pacifique de

la societe", en ΓefeΓencea la decision des

ations-Unies de declaΓeΓ I'annee 2000

''Annee ΙnteΓnatίοnale en faveuJ" d'une

CultuΓede la Paix".

Α Ι'occasion de la ceΙebΓatίοn de cette

J ΟUΓnee ΙnteΓnatίοnale des musees, la

section gΓecque de l'1COM a invite le 18

mai 2000 la dίΓectΓίce de l'epoque du mu

see de la Civilisation byzantine de Thessa

lonique, Mme Eftychia ΚΟUΓkοutίdοu-Νί

kοlaϊdοu, apΓOnoncel" un dίSCOUΓS. Nous

le publions dans la Γevue du musee, com

me la contΓίbutίοn de sa ΡaΓtίcίΡatίοn a
cette ceΙebΓatίοn ίnteΓnatίοnale.

Le comite de Γedactίοn

Mesdαmeset MessieUTs,

Je tiens tout d'abΟΓd a ΓemeΓcιeΓ le

Conseil de IΊCOM qui m'a fait l'honneul"

de m'invitel" ala ceΙebΓatίοn de cettejΟUΓ

nee au COUΓS de laquelle, dans le lnonde

entίeΓ, sont soulignes l'imΡΟΓtance et le

Γοle des musees dans la pΓOmotion des

vaΙeUΓS SΡίΓίtuelleset cuΙtuΓelΙes.

La nouvelle museologie s'effΟΓce depuis

un cenain nοmbΓe d'annees de ΓedefinίΓ

les ΓeΙatίοns entΓe le musee et le vίsίteUΓ.

Elle a ainsi conςu l'image-modele d'un



musee qui Γedοnne a ΙΌbjet expose son

aΓC!let),Ρe seInantique. Cet objet, inscγit

dans ιιη Γeseau d'jnfΟΓmatίοns qui ΓaΡ

pelle et signale la Γea!ίte de son enviΓOn

neInent, natuΓe! οιι histoΓique, aΓtistίque

ου ethno!ogique, ΡeΓmet de pΓOposeI"

une ίnteΓρΓetatίοn scientifigue, au-dela

des epiphenomenes. LΌbjet expose n'est

p!us consίdeΓe sous le biais de sa seu!e va

]euI" est!letiqLIe οιl de sa ΡΟΓtee !listoΓί

que, mais est νalΟΓίse coιnme SΟUΓce d'jn

foΓInations appelees a deveniI" connais

sance, c'est a dίΓe ιιη bien social.

La nouvelle museologie ΟΓίente ]e ΓegaΓd

du visiteuI" νeΓS ce qui existe οιι pouHait

existeI" autouI" de ]Όbjet expose afin de

mieux en saίsiΓ]a ΓeaΙίte. De cette manίeΓe,

le pubJic pen;oit ιιη musee aITheologique

ηοη comme unlieu d'exposition dΌeuνΓes

d'an, de valeuI" diachΓOnique, mais comIne

ιιη espace de ΡΓesentatίοη des pΓOduits

d'une cultuΓe οιι enCΟΓe comme ιιη "gise

ment de civi]isation" selon la ceΙebΓe eΧΡΓe

sion d'UInbeno Ecco. La Inuseologie abΟΓ

de ainsi les objets d'un musee cOlnιηe des

cγeations ΓeaΙisees paI" des hommes qui ont

vecu, tΓaνailJe, souffen, et dont les οeuνΓes

d'an que nous adIniΓOns οιι les humbles

objets de leuΓ vie qιιotidienne que nous de

cοιινΓοns, tΓansmetteηtavant tout la quete

metap!Ίysiquede leUΓS cγeateLlΓs.Α tΓaνeΓS

les pΓOductions mateΓieΙΙes, noLIs ΓecheΓ

chons Ι'eSΡΓίt et I'ideologie de leuΓ cγea

teΙΙΓ. DeιτieΓe la statuaίΓe de la GΓece <:lnti

qlIe qui s'iInpose paI" la ΡeΓfectiοη de la [ΟΓ

me et son haΓmοηίe est!H~tiqlIe,οη tΓOuve

l'aΓtίste avec ses passions et ses insuffisan

ces, le caITieI" qui a eχtΓait et a tΓaηSΡοne le

82~

bloc de maΓbΓe, le m)'the dίνίη et la lectuΓe

qu'en a fait le CΓeateUΓ, l'epoque et la socie

te dans !aqlIelle ίl vivait, ainsi que la νοlοη

te politique a IΌΓίgίηe de toute manifesta

tion dΊιηe societe ΟΓgaηίsee.

C'est en ce sens que s'affiΓme le Γοle educa

tif du Il1lIsee. 111ui Γeνίent tout d'abΟΓd de

[ΟΙΙΓηίΓ au visiteuI" pΓOfane les ΓeΡΓesenta

tions ηecessaίΓes, et SUΓtoutla base cuΙtuΓe]

le qui ΡeπnettΓa a ce deΓnίeΓ de confi·onteI"

ses conωιissances avec ]Όbjet de ΓecheΓChe

du Il1usee et d'evolueI" avec une conscience

accγue, que le Il1usee "isite soit alTlleo]ogi

que, d'hίstoίΓe ηatuΓelJe, des sciences οιι

ethnologique. Au-dela des connaissances,

le musee est appele a faνΟΓίseΓ !'acquisition

d'un "ecu et d'une 11ίeΓaΓChίsatίοηΡeΓsοη

nelle des νa]eUΓS que le visiteuI" n'avait

Ρeut-etΓe jamais jmagine le coηceΓneΓ.

C'est dans ce cadΓe que s'inscγjt ]a ΡΓοtec

tion de IΌbjet de !a Γecheιτhe du Il1usee,

qlI'il s'agisse d'antiqujtes οιι d'enviΓOnne

ment natuΓel, mais aussi l'imponance qu'i!

Γeνet ΡΟΙΙΓ ]'epoque contemΡΟΓaίnedans

!aquelle ί] s'ίntegΓe. Le visiteuI" est invite a

ne pas coηsίdeΓeΓ IΌbjet d'exposjtion cOln

lne siInplement CΙΙΓίeιlχ οιι ΓemaΓquabΙe,

en ιιη mot etΓaηgeΓa ]ιιί.

Il faut sou!igneI" ici que ηΟ111bΓe de don

nees ne sont pas toujΟLIΓS aussi sjmples et

evidentes qu'elles ΡaΓaίsseηt. Νί 1<:1 notion

de ΡatΓίmοίne cuΙtuΓel, ηί la sensibjlite

ecologique et enviΓOnnementa!e ne sont

des νa!eUΓS uηίνeΓselJeιnentacceptees. Un

te! pΓOcessus d'appΓOche aIl1bitionne de

developper la CLI]ture de J'individu, ses

Ρanjcu]aΓίtes et ses qualites ainsi que son

sens esthetique, notamment !ΟΓsque la
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transmission de la connaissance et de l'ίη

formation s'accompagne d'une presenta

tion esthetique.

S'il est plus aise de comprendre la contri

bution des musees a la cultLlΓe de !'indivi

du, ason pΓOgreset ason developpement,

ίΙ reste aecΙaίΓeΓ leuI" appoΓt dans le deve

loppement harmonieux et pacifique de !a

societe dans son ensemble, c'est a dίΓe

dans le champ de l'action sociale ου se Γe

vele la paΓticularitede chaque culture.

υη Iηusee est υη chaIηp clos ου sont ΡΓe

sentes les teIηoignages de la cuΙtuΓe d'au

tres peuples qui, IηeIηe lorsqu'ils sont nos

cοηteωΡΟΓaίns nous Γesteηt inconnus,

Iηais aussi les teIηoignag'es d'un environ

neIηent naturel dont la tΓaηsfΟΓωatίοη

quotidienne aΡΡaΓaιtsous ιιη jouI" draIηa

tique. υη Iηusee aΓcheοlοgίque, hίstoΓί

que ου ethnologique offre la possibilite

d'approcher la cuΙtuΓe de l'autre, qu'elle

ΓeΙeνe du passe ου de l'epoque conteIηpo

Γaιηe. οtΓe iIηplication en tant que pu

blic et spectateul" d'une autΓe cuΙtuΓe, loin

taine et etrangere, d'un aΓt different, doit

se traηsfΟΓωeΓ en ΡaΓtίcίΡatίοηet en COIη

ΡΓeheηsίοη. υη Iηusee des sciences intΓO

duit ala pensee et aux conquetes de l'intel

ligence huIηaine et nous ΓeΡΙace dans la

perspective de l'effoΓt uηίνeΓselde l'hoIη

Iηe achaque epoque ΡΟΙΙΓ evolueI" et νίνΓe

en haΓωοηie avec la nature. υη Iηusee

d'hίstoίΓe ηatuΓeΙΙe nous replace dans le

ιnonde d'une realite que nous ignoΓOns

conscieIηIηent, oublieux du ΓeSΡect que

nous lui devons, ne serait-ce que ΡaΓce

que nσus Ιιιί appaΓtenons. ParalleIeIηent,

l'etude des cuΙtuΓes devoile des cγoise-

Iηents οιι des ΡaΓeηtes,quand bien Iηeιne

les peuples n'ont pas de liens direets.

Cette appΓOche nous amene a prendre

conscience de la νeΓίtabΙe valeur des rela

tions huIηaines, a tous les niveaux et dans

leurs νΓaίes diIηensions.L'acceptation et la

coIηprehension de l'autre, c'est adire d'un

autΓe nous-IηeIηe qui fonctionne a l'exte

rieuI" de nous, sou!igne l'insignifιancedans

le teIηps d'actions et d'aιnbitionsqui n'ont

pas ΡΟΙΙΓ objectif le pΓOgres de l'hoIηIηea
υη niveau personnel οιι collectif, Iηais qui

sont al! SenliCe d'enjellx de ροιινοίΓ. Elle

ne peut que nOllS aIηenel" adenoncer !'ab

SΙΙΓdίte des conflits ΡeΓsοηnels dans ηοtΓe

enviΓOnneιnent plΌche, et des affΓOnte

Iηents de pllls grande eηνeΓgure lorsqlle

les enjellx dl! ροιινοίΓ iιnpliqllent des ceΓ

cles qui ΡΓesίdeηtallx destinees du Iηonde.

Et cela ΡaΓce que nous n'arrivons pas a
echappel" a la tollrIηente dans laqllelle

nOllS vivons et aentaJηel" ιιη dialogue avec

nolls-IηeIηes et les autΓes. Parce que nous

ne soIηIηes pas en Iηesllre de νοίΓ qlle ηο

tΓe propre cyclone n'est qll'lln gΓaiη de sa

ble dans ]'eteΓΠίte dl! temps. Parce qιle

nOUS ne POUVOnS pas admettΓe qlle nous

ne soIηIηes pas seιιls al! Iηonde et qlle les

aιιtΓes n'existent pas sellleιnent !ΟΓsque

nOllS les rencοηtΓοηs οιι parce qlle nOllS les

connaissons, ηί IηeIηe siIηpleIηent ΡΟΙΙΓ

qlle nollS puissions les connaItre.

Les Iηllsees, de Iηeιne qlle les IηonuIηents

d'lln pays tΓadιιίsent la ΓeΙatίοη qlle l'hoIη

Iηe entretient avec la societe et son envi

ronneIηent, et offient l'ίnfΟΓωatiοηla pllls

complete et la pllls οιινeΓte Slll" sa cιιΙtuΓe.

Les Iηusees, de IηeIηe qlle les IηonllIηents



d'un pays constituent υη outil pour l'en

seignement, pour l'appΓOcheet la sensibi

lisation aux pΓOblemes des autres et sur

tout υη outil pour acquerir la conscience

d'un passe et d'un avenir communs sur la

terre. Les mL1sees, de meme que les monu

Inents d'un pays contribuent a l'affιrma

tion d'ιιne conscience nationale qui favori

se la qL1ete d'L1n avenir cL11turel commL1n.

Α travers la physionomie CL11turelle pani

cL1liere d'un pays, ses musees tol1t comme

ses ιnonuments sont en OL1tre investis de la

mission de promouvoir la commL1nication

et la c01nprehension entre les hommes. Et

L1ne ιneilleure c01nprehension mL1tuelle

conduit a LIΠe meilleure appΓOche de la

pensee et de la culture des al1tres.

La contribution des ιnusees dans la prise

de conscience de la precarite du genre

11uιnain et de la realite qL1e l'hoιnme η'est

qu'L1n ιnail]on dans une long'L1e chaJ:ne

qui se peΓd a IΊΙ0ΓίΖοη du teιnps, eclaire

d'unjoL1r nouveau le cours d'L1ne vie ου

de noιnbreLlses pratiques sont replacees

dans une perspective differente. Un ιηυ

see peut ainsi nous aider a nous debar

rasser de l'illL1sion de notre caractere

L1niqL1e et de la presOJnption que nous

avons de la perfection de notre etre.

Ces deL1x eleιnents constituent, a ιnoη avis,

ce qu'ιω Jnusee peut offrir de plus pre

cieux, a savoir d'un cote la coιnprehension

et l'appΓOche d'un autre aL1 fonetionne

ment dίffeΓent, et de l'autre le caractere

diachΓOniquedes civilisations et du monde

naturel dans lequel chaqL1e existence hu

maine se resuιne en υη eclat fugitif. Ces

eleιnents contribuent enfin a ΡΓΟ1ηουνοίΓ

les valeurs en faveL1!" de la coexistence paci

fique entre les hommes et les peuples et du

developpement hannonieux de l'individLl

et de la societe. Les musees peuvent ainsi

fonctionner coιnιne des νecteUΓS de cons

cience nationale et en ιneme teιnps de di

versite CL1lturelle. L'eqL1iJibre et IΊΊarιnonie

entre ces deux exigences eleve la pensee

au-dela de la logique ου pll1tot au-dela de

]'absurdite d'un nationalisιneaveug·le.

L'affiΓιnatίοn de ]a paniCL11arite face a Ja

culture conteιnporainede la ιnondialisa

ιίοn doit se pose!" comme garant de la coe

xistence pacifiqL1e dans la societe, dans

une optique de convergence et ηοη d'af

frontement.

C'est la, je pense, dans le lnillenaire que

nous inaugurons, la proposition fonda

mentale des ιnusees, au sens large dL1 ter

me en tant qL1e centres culturels aux ιnuJti

ples fonctions et cOJnme ceJlules vivantes

de la societe. Ου pel1t-etre devrais-je ajoLl

teΓ, la pΓOposition des ρeΓsοnηes qui tra

vaillent dans les musees, archeologL1es et

restaL1rateL1rs, architeetes et artistes, scien

tifiques et techniciens. ΝΌub!iοns pas qL1e

derriere chaque cγeation, οη tΓOuve les

idees, le soin et le devoueIΠent de person

nes qui, par Jeur conscience PΓOfessionneJ

le et le pΓOfond respect ρουΓ ce qL1'ils font,

mais aussi leur enthoL1siasme et le donqL1i

chottisme de l'aIΠateL1r, travaillent dans les

IΠusees en realisant, a la lilnite de leurs

possibilites, le Γeve d'une societe pacifique.

EFTYCHIA ΚΟUIΙΚΟUΤIDΟU-ΝΙΚΟLAϊDΟU

Direetrice 11onoraire du

nlLlsee de la Civilisation byz,ιntine



ΔΩΡΗΤΕΣ . ΧΟΡΗΓΟΙ

1986 ΖαφείριοςΠαπαγεωργίου

1987 Aνασrασία,σύζυγοςΔημητρίουΟικονο

μοπούλου

1988 ΕυάγγελοςΔημητριάδης

1990 ΧρυσάνθηΆββοτ

1991 Γεράσιμος και Μαριάνα Κοντογούρη

1992 Σταύρος Μιχαλαριάς

1993 Γιάννης Μπουτάρης

1994 Μαρίνα Ηλιάδη και Δάφνη Παπαπανα

γιώτου - Κληρονόμοι Ντόρης Παπαστράτου,

Γεώργιος, Χαρίλαος και Παρμενίων Μουρ

τζίνος, Λίζα Σασαγιάννη-Στεριοπούλου.

1995 Δημήτριος Αγγελίδης, ΚαλλιόΠl1 Αντω

νίου-Κωτούλα, Δήμος Θεσσαλονίκης, Οικο

γένεια Κ. Καλφαγιάν,«ΣωματείοΦίλων Μου

σείου Βυζαγnνού Πολιτισμού», Ηλίας Ταξί

δης, Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης,Τράπεζα

Πίστεως - Ίδρυμα Γ. Φ. Κωστόπουλου, Κώ

στας Φυλακτός, Άννα Χριστοφορίδη.

1996 Θεοδώρα Βλασωύ-Δραγούμη, Γεώρ

γιος Ι. Γεωργιάδης,Δωροθέα Γούδου, Ίδρυ

μα Α.Γ. Λεβέντη, Εταιρεία Παπαστράτος

ΑΒ[Σ, «Σωματείο Φίλων Μουσείου Βυζαντι

νού Πολιτισμού».

1997 Γε<.δργιος Ι. Γεωργιάδης

1998 Θεόδωρος Αηδονόπουλος, Ζήνων Αθα

νασιάδης, Δημήτριος Αθανασόπουλος, Νέλ

λα Αλλαμανή, Αλίκη και Ιικόλαος Άλβο,

Ανδρέας Ανδρεάδης, Λυδία Βαβυλοπούλου,

Μιλένα Βαβυλοπούλου, Ροζαλία Βαμβαλή,

ΔημlΙτΡιος Βαμβούκος, Άννα Βιδάλη, Άννα

Βιλδιρίδου, Γενική ΤροφίμωνΑ.Ε., Γεώργιος

Ι. Γεωργιάδης,ΚωνσταντίνοςΓλεούδης,Αστέ

ριος Γούσιος, Ιωάννης Δαμπασίνας, Πανα

γιώτης Δεληγκάρης,Έλλη Δημητρίου, Δικη

γορικός ΣύλλογοςΘεσσαλονίκης,Αικατερίνη

Δώδου, Θέτις Εμμανουηλίδου, Νίκος Ευθυ

μιάδης, Ευφροσύνη Ζάλλη, Χρύσανθος Ζα

μπούλης, Αντώνης Ζυγούρας, Ηλίας Ιωαννί

δης, Αντωνία Ιωσηφίδου, Ισίδωρος Κακού

ρης, Οικογένεια Καραμπέτ Καλφαγιάν, Αλί

κη Κανελλοπούλου,Μωυσής-ΜωρίςΚαράσ

σο, Δανάη Κοκκίνη, Βίnωρ Κοντογούρης,

ΑργύριοςΚούμας, Ελένη Κούνουπα,Ξανθού

λα Κωνσταντίνου, Ιωάννα Κωτσάκη, Γεώρ

γιος Λάββας, ΜαθητέςΑ' Γυμνασίου και Λυ

κείου Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ», Ειρήνη Μάλ

λη, Μαρία Μαναβή, Φωτεινή Μανδαμαδιώ

του, Σέργιος Μορδώ, ΧαράλαμποςΜπακιρ

τζιις, Ιωάννης Μπουτάρης, Στέλιος Ιέστο

ρας, Μανώλης ΝικολαΙδης,Aνασrασία Οικο

νομοπούλου-Ζαμίδου,Απόστολος Παπαγιαν

νόπουλος, Βασίλειος Παπαδόπουλος,Δημή

τριος Παπαδόπουλος-Τσαγιάννης, Πέτρος

Παπαϊωάννου(περιοδικό«Κτίριο»),Έλλη Πε

λεκανίδου, Ελένη Περιστεροπούλου,Αικατε

ρίνη Πετράκη, Αικατερίνη Ρουσούλη, Δαβίδ

Σαλτιέλ, Διογένης Σαραφίδης, Αθανάσιος

Σπάσης, ΣυμβολαιογραφικόςΣύλλογος Εφε

τών Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Τανιμανίδης,

ΜαριάνθηΤεγοπούλου,ΘρασύβουλοςΤεζα

ψίδl1ς, ΑναστασίαΤιάλιου, ΓεώργιοςΤόγ[ης,

Μάτα ΤσολοζίδI1-Ζησιάδου,Δημήτριος Φα

τούρος, Βάνα Χαραλαμπίδου, Ερρίκος Φω

τιάδης, Λίζα Χατζηχαλκιά,Ζαφείρης Χατζη

χαλκιάς, Ευδοξία Χατζοπούλου.

1999 Γεώργιος Ι. Γεωργιάδης, Αμαλία και

ΑθανάσιοςΔαράς, Εμπορικό και Βιομηχανι

κό ΕπιμελητιιριοΘεσσαλονίκης,Μάτα Τσο

λοζίδη-Ζησιάδου.

2000 Α. και Ρ. Καλφαγιάν

2001 Εταιρεία "CAH.KEFOUl~- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ

ΛΟΣ", Ίδρυμα Ι.Φ. Κωστόπουλου, Μάτα

Τσολοζίδη-Ζησιάδου.



DONORS

1986 Ζ. ΡaΡageοη~ίοu

1987 Anastasia, ,vife ofD. 1kon0111opoulos

1988 Ε. Dil11ίtΓίadίs

1990 C. Abbot

1991 G. & Μ. ΚοndοgΟUΓi

1992 S. ΜiΙιalaΓias

1993 Ι. Bou taΓίs

1994 Μ. Ili,tdi and D. Papapanagiotou; 11eίΓS

οεΏΟΓί ΡaΡ,ιstΓatou;G.; Η.; & Ι) MouΓtzinos;

L. Sasagi,IIl nί-SteΓiοΡΟUlοu.

1995 D. Angelidis; Κ. Antoniou-Kotoula; Α

ClπίstofCJΓίclί;CΓedίtBank - (~. F. Kostopoulos

l~oundation; The FΓiends 01' the Μ useunl οΓ

Byzantine CuΙtuΓe; Κ. I~ylaktos; Κ. Kalfayan

& Γαl11ίΙΥ; Μ,ιcedοnίa-Τιπace Bank; Munici

pa!ity ofThessaloniki; Ι. Taxidis.

1996 Tlle FΓίends οΓ tlle Museul11 οε Byzant

ine CuΙtuΓe; G. 1. GeOΓgiadis; D. Goudou;

A.G. Levendis Foundation; ΡaΡastΓatosS.A.;

Τ. VΙastou-DΓagΟUl11i.

1997 G. Ι. GeΟΓgίadίs

1998 Τ. Aidonopoulos; Ν. AJlaIllani; Α& Ν.

AJvo; students οΓ tlle 1st Higll School and tlle

SeniΟΓ Higll Schoo! οΓAnαtoΙία College; Α An

dΓeadίs; Ζ. Athanasiadis; D. Atllanasopoulos;

C. BakiΓtzis; Ι. ΒοutaΓίs; Ι. Dabasinas; Ρ. Deli

gaΓis; Ε. DilηίtΓiοu; Α Dodou; Ν. Eftllytniadis;

Τ. EtnIllanouilidou; D. FatouΓOs; Ε. Fotiadis;

GeneΓal Foods S.A; G. Ι. GeΟΓgiadίs; Κ. Gle

oudis; Α Gousios; L. Hadzihalkia; Ζ. Hadzi

halkias; Ε. Hadzopoulou; V. ΗaΓaΙal11bidοu; Α

1konoιnopoulou-Zamidou; Ι. loannidis; Α 10

sifidou; Ι. ΚakΟΙΙΓis; Κ. Kalfayan & fami!y; Α

KanellopoLIlou; Μ.-Μ. ΚaΓassο; D. Kokkini;

V. ΚοndοgΟUΓis; Χ. Konstantinou; 1. Kotsaki;

Α KoLIInas; Ε. Kounoupa; G. Lavvas; LaWΥeΓ's

86 ~

Association ofThessa!oniki; 1. Malli; Μ. Mana

vi; F. MandamadiotoLI; S. ΜΟΓdο; S. ΝestoΓas;

Μ. Nikolaidis; D. Papadopoulos-Tsagiannis;

ν. Papadopoιιlos;Α Papagiannopoulos; Ρ. Pa

paioannou (editoΓ οΓ KtiTio); Ε. Pelekanidou;

Ε. ]'eΓίsteΓΟΡΟUΙΟU;Α ΡetΓakί;Α Rousouli; D.

Saltiel; D. S,πafidίs; Α Spasis; G. Tanimanidis;

Μ. Tegopoulou; Τ. Tezapsidis; Tllessaloniki

Νοt,1ΓialAssociation οΓAppeal Judges;Α Tia!i

ou; G. Tontis; Μ. Tsolozidi-Zisiadou; R. V,lnl

vali; D. Vatnvoukos; L. Vavylopoulou; Μ. Va

vylopoulou; Α Vidali; Α VίΙdiΓidi; Ε. ΖαΙΙί; Η.

Zal11boulis; Α ΖΥgΟUΓas.

1999 Cοιπιηeιτial and 1ndustΓίaΙ Clιal11beΓ οΓ

Tlless,lloniki; Α & Α DaΓas; G. Ι. GeΟΓgίadίs;

Μ. Tsolozidi-Zisiadou ..

2000 Α. & R. K,Ilfayan

2001 CARI<EFOUR. - MARINOPOULOS S.A., G.

F. Kostopoulos Foundation, Μ. Tsolozidi

Zisiadou.



DONATEURS - SPONSORS

1986 Ζ. l'aΡageΟΓgίοιι

1987 Aηastasia eponse D. ] konOlllopoulos

1988 Ε. Dίn1ίtΓίadίs

1990 Ch. bbot

1991 C. et Μ. ΚοntogΟΙΙΓί

1992 S. ΜίcI1,ΙI,ΙΓias

1993 Ι. ΒοιιtaΓίs

1994 Μ. lliacli et D. ]'apapanagiotou - Les 11C

ΓίtίeΓS de ΟΟΓί ΡaΡastΓatoιι,G., CΙ1., Ι) MoιιΓt

zinos, Ι. SassaΥannί-SteΓίuροulοu.

1995 D. Aηgelidis, Κ. AηtoniotI-KototIla, l'Asso

ciation ''Les AIllis du Musee de la Civilisation

Byzantine", BanqtIe de Maa'doine et TIlΓace,

BanqLIe Pisteos-FoncIation G. F. Kostopoulou,

Α. ChΓίstofΟΓίdί, faIllille Κ. Kalfayian, Μ unici

paJite cIe TI1essaJonique, Κ. ΡlηrΙactos, Ι. TaxicIis

1996 L'Association ''Les AIllis du MtIsee de la

Civilisation Byzantine", G. Ι. GeOl-giadis, D.

GoLIdou, Fondation Α. C;. Leventis, Societe

ΡaρastΓ<ΙtosS.A.", Th. VΙastou-DΓagοιιιηί.

1997 G. Ι. GeΟΓgiadίs

1998 Τ. AidonopoLIlos, Ν. AllaIllani, Α et Ν.

Alvo, les eleves du 1eI' Lycee et College Ana

tolia, Α. ΑηdΓeadίs, Association des ΝοtaiΓes

et des ΜagίstΓ<ltsde TI1e salonique, J'Associa

tion des AVOC<ltS de Thessalonique, Ζ. Atha

nassiadis, D. Atl1anassopoulos, C. BakiΓtzis, Ι.

ΒοιιtaΓίs, Ι. CΙ1atzihalkia, Ζ. CΙ1atzihalkias, Ε.

CΙ1atzopou!ou, V. ChaΓaJaιηbίdοιι, Ι. DaIllbas

sinas, Ρ. DeΙigaΓίs, Ε. DίmίtΓίοιι,Α. Dodou, Ν.

Eftl1YIlliadis, Τ. EmIllanouilidoLI, D. FatoLIΓOs,

Ε. FotiacIis, S.A. GeneΓaJe d'Alin1entation, G. Ι.

GeOl'giadis, Κ. Gleouclis, Α. Goussios, Α. ] kono

mopoulou-ZaIllidoLI, Ι loannidis, Α. lossifί

doLI, Ι. ΚakΟΙΙΓίs, faIllille Κ. Kalfayian, Α. Ka

nellopoLIlou, Μ.-Μ. ΚaΓassο, D. Kokkini, V.

ΚοntogΟΙΙΓίs, Χ. Konstantinou, Ι. Kutsaki, Α.

KoLIIllas, Ε. KounuLιpa, G. La\'\'as, Ι Malli,

Μ. M<Inavi, F. MandaIllacliotoLI, S. ΜΟΓdο, S.

estoΓas, Μ. Νίkοlaϊdίs, D. Papadopoulos

Tsayannis, V. PapadopoLIlos, Α. Papayanno

poulos, Ρ. ]'aρaϊοannοιι(la "evue Κιί1'ίο), Ε. Pe

lekanicluu, Ε. ΡeΓίsιeΓΟΡΟΙΙΙοιι, Α. ΡeΙΓakί, Α.

Roussouli, D. Saltiel, D. SaΓafidίs, Α. Sr<lssis, G.

T<lnim,Inidis, Μ. TegopouloLI, Τ. Tez<ιpsicIis,

Λ. Τi<ιΙίοιι, G. Tonlis, Μ. TsolozicIi-Zissiaclou,

R. V<IIllvaJi, D. V<ιιη\'οukοs, L. VavylopoLIlou,

Μ. Vavylopoulou, Α. VidaJi, Λ. VίΙdίΓίdοu, Ε.

ZaJli, CΙ1. ZaIllboLIlis, Α. ΖΥgΟΙΙΓas.

1999 CΙΊaιηbΓe de Cοn11ηeιτe et dΊndιlstΓίe

de TI1essaloniqtIe, Α. et Λ. DaΓ<IS, G. Ι. GeΟΓ

gi<ldis; Μ. Tsolozjdi-ZissiadotI.

2000 Α. & R. Kalf<tyian

2001 Societe CARRι·:ιοουι,- i\IARINOI)OULOS

S.A.. Fondation G. F. Kostopoulos, Μ. Tsolo

zidi-ZissiadoLI.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

MUSEUM PUBLICATIONS

EDITIONS DU MUSEE DE LA CIVILISATION ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ

Τίτλος Title Titre

Μουσείο ΒυζαντινούΠολιτισμού 1/1994

Μουσείο Βυζαντινού ΙΙολιτισμού 2/1995

Μουσείο Βυζαντινού Πολιησμού 3/1996

Μουσείο Βυζαντινού Πολιησμού4/1997

Μουσείο Βυζαντινού Πολιησμού 5/1998

Από τα Ηλύσια πεδία σω χριστιανικό Παράδεισο

Σκευοφυλάκιο Ιεράς Μονllς Βλαιάδων

Θρησκευτικάχαρακτικά από τη συλλογll

της Ντόρης Παιιαστράτου

Μεταβυζαντινάχαρακτικά

(Πρακτικά επισιημονlκήςημερίδας)

Βυζα\Γ[ινοίθησαυροίΤΙ1ς Θεσσαλονίκης- Το
ταξίδι της επισιροφής

Τόποι της ιστορίας και της μνήμης - Τα μνημεία

της Θεσσαλονίκης και οι σεισμοί του 1978
(κατάλογος έκθεσης)

Ol'chodox ReligiolIs ΕngΓ<lνings, 18t11-20th CenΙUΓίes

(Kαrάλoγoς έκθεσης)

Ημερολόγιο 2001 - Το βυζαντινό νόμισμα

Τιμή Price Prix

Εξαντλllθηκε/ Ouι οΓ ρΓίηι / Epuise

2200 δρχ. / Dt" / GRD

2.200 δρχ. / DI" / GRD

2200 δρχ / DI" / GRD

2.200 δρχ. / DI" / GRD

2.500 δρχ. / DΓ. / GRD

Εξανιλήθηκε/ Out οΓ ρΓίηι / Epuise

1.500 δρχ. / DΓ. / GRD

4.000 δρχ. / DΓ. / GRD

Εξανιλήθηκε/ Ouι οΓ pΓίnι / Epuise

2.000 δρχ / DI" / GRD

5.000 δρχ. / DΓ. / GRD

5.000 δρχ. / DΓ. / GRD

ΕΚΔΟΣΕΙΣΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

JOINT PUBLICATIONS

EDITIONS AVEC LA PARTICIPAΤΙΟΝ ου MUSEE ΟΕ LA CIVILISAΤΙΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ

Τίτλος Title Titre

Tlle ΤΓansfοπn,ηίοnοfΊlιc I~oman \'\!ΟΓld

AD 400-900 (καιάλογοςεκθέσεων)

Το Ελληνικό Κόσμημα - 6.000 χρόνια παράδοση

(καιάλογος έκθεσης)

Τιμή Price ΡΓίχ

8.000 δρχ. / DtΆ / GRD

12.000 & 15.000 (πανόδετο /
clochbound / canonne) δρχ. / DΓ. / GRD

Η έκδοση του παρόντοςτεύχους πραγματοποιήθηκι:'με την οικονομική ενίσχυση του «Σωμα

τείου Φίλων Μουσιόίου Βυζαντινού Πολιτισμού».

TlliS issue W,IS published "'ith the financial ,Issistance 01' the 'Association 01' FΓίends 01' tJle

Μ useu ΙΏ 01' Byzantine CΙΙΙΙUΓe"

La publication du ΡΓesent volume a ρυ se 1'aίΓe gΓ3ce a ['aide fίnancίeΓe de ΙΆssοcίatίοn "Les

Amis du Musee de la Civilisation Byzantine".

8J1




