
ΤΑ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Η ΣΥΝE�ΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕ�ΝΙΚΗΣ

Ε�υ�λωση1 καλε�ται η επ�στρωση µιας κεραµικ"ς επι��νειας εν$ς
σκε%&υς µε στρ'µα υαλ'µατ&ς τ& &π&�& ()ει την ικαν$τητα να την καθιστ�
αδι�,ρ&)η, συµ,�λλ&ντας παρ�λληλα και στην αισθητικ" εµ��νιση τ&υ αγ-
γε�&υ2. Η ε�υαλωµ(νη κεραµικ" απ&τ(λεσε θ(µα εργασ�ας για π&λλ&%ς
ερευνητ(ς, µε τ& ιδια�τερ& ενδια�(ρ&ν τ&υς να εστι�3εται στη )ρ&νικ" α�ε-
τηρ�α της ε�υ�λωσης στ& Βυ3�ντι&. Τ& 1967 & R. Whitehouse παρ&υσ�ασε
τα ε�υαλωµ(να κεραµικ� αγγε�α της περι&)"ς τ&υ Λατ�&υ και αντιµετ'πισε
τ& θ(µα της ε�υαλωµ(νης κεραµικ"ς απ$ την πλευρ� της συν()ειας της τε-
)νικ"ς στ&ν )'ρ& της Μεσ&γε�&υ, $π&υ "ταν γνωστ" "δη απ$ τ&ν 1& π.�.
αι.3. 8 R. Stevenson παρ&υσ�ασε τ& 1969 τα αγγε�α π&υ ανασ%ρθηκαν απ$
τη Crypta Balbi της Ρ'µης, τα &π&�α τ&π&θ(τησε µε ,�ση τα ανασκα�ικ�
συµ�ρα3$µεν� τ&υς στ&ν %στερ& 8& µ.�. αι.4. Πρ$σ�ατα, η κ. Ν. Π&%λ&υ-
Παπαδηµητρ�&υ παρ&υσι�3&ντας τα ε�υαλωµ(να αγγε�α της Ελε%θερνας
Κρ"της τα%τισε την ε�υ�λωση µε τε)νικ" ε�αρµ&3$µενη στ& Βυ3�ντι& µε-
τ� τ&ν 7& αι., καθ'ς θεωρε� $τι τα παραδε�γµατα π&υ )ρ&ν&λ&γ&%νται σε
πρωιµ$τερες επ&)(ς α�&ρ&%ν σε µεµ&νωµ(νες περιπτ'σεις και πρ&δ�δ&υν
περι&ρισµ(νη )ρ&νικ� και τ&πικ� )ρ"ση της ε�υ�λωσης5.

Θα "θελα να ευ)αριστ"σω τ&ν καθηγητ" κ. Γε'ργι& Γ&%ναρη, επιστηµ&νικ$ υπε%θυ-
ν& της Πανεπιστηµιακ"ς Ανασκα�"ς των Φιλ�ππων, στα ευρ"µατα της &π&�ας αν"κ&υν τα
ε�υαλωµ(να κεραµικ� $στρακα π&υ µελετ'νται εδ', & &π&�&ς µ&υ παρα)'ρησε τ& υλικ$
(η µελ(τη τ&υ &π&�&υ απ&τ(λεσε κε��λαι& διδακτ&ρικ"ς διατρι,"ς). Για τα σ)(δια των αγ-
γε�ων ευ)αριστ�ες &�ε�λω στ&ν συν�δελ�& αρ)αι&λ$γ& κ. Στα%ρ& Aα)αρι�δη.

1. 8 8ρλ�νδ&ς )ρησιµ&π&ιε� τ&ν $ρ& �δρ�αλ�ς, $πως &ν&µ�3&νται τα πυριτικ� �-
λατα των αλκαλ�ων (ν�τρι&, κ�λι&) π&υ ε�ναι τα µ$να π&υ διαλ%&νται στ& νερ$, για να &-
ρ�σει τ& κ�τριν& ,ερν�κι π&υ κ�λυπτε ,υ3αντιν� αγγε�α της Ρ$δ&υ και (διδε στιλπν$τητα
στην εBωτερικ" επι��νει� τ&υς [Aν. Oρλ�νδ&υ, «Βυ3αντιν� αγγε�α Ρ$δ&υ», ΑΒΜΕ 6
(1948) 223].

2. ∆. Παπανικ$λα-Μπακιρτ3", Μεσαιωνικ� Ε�υαλωµ�νη Κεραµικ� της Κ�πρ�υ. Τα
εργαστ�ρια της Π���υ και Λαπ�θ�υ, Θεσσαλ&ν�κη 1996 (διδ. διατρ.), σ. 43.

3. R. B. K. Whitehouse, «Medieval Glazed pottery of Lazio», BSR 32 (1967) 43.
4. R. Stevenson, «The eastern Mediterranean: glazed pottery», MedArch 13 (1969)

144-145. Πρ,λ. L. Paroli, «Ceramiche in vetriate da un contesto dell’ VIII secolo della
Crypta Balbi - Roma», La ceramica invetriata tardoantica e alto medievale in Italia (a curo
di L. Paroli), Atti del Seminario certosa di Pontignano (Siena), 23-24.02.1990, Firenze 1992,
σσ. 351-377 και W. J. Macaulay – R. B. K. Stevenson, The Great Palace of the Byzantine
Emperors, Oxford 1947, σσ. 31-63.

5. Ν. Π&%λ&υ–Παπαδηµητρ�&υ, «E�υαλωµ(νη κεραµικ" απ$ την Eλε%θερνα: ν(α στ&ι-



Κατ� τις ανασκα�ικ(ς (ρευνες των τελευτα�ων ετ'ν στις &ικ&δ&µικ(ς
νησ�δες ανατ&λικ� τ&υ 8κταγ'ν&υ των Φιλ�ππων (εικ. 1) ,ρ(θηκαν $στρα-
κα τα &π&�α �(ρ&υν στην εBωτερικ" τ&υς επι��νεια και εν�&τε και στην ε-
σωτερικ" πα)% " λεπτ$ στρ'µα ε�υ�λωσης. 8ι ν&µισµατικ(ς ενδε�Bεις των
)'ρων, στ&υς &π&�&υς ,ρ(θηκαν τα ε�υαλωµ(να $στρακα, θ(τ&υν µε α-
σ��λεια τα δ%& ,ασικ� )ρ&ν&λ&γικ� $ρια6, καθ'ς τα ανασκα�ικ� στρ'-
µατα, σ%µ�ωνα µε τα ηµερ&λ$για της ανασκα�"ς7 ,ρ(θηκαν αδιατ�ρακτα.
Ως terminus ante quem τ�θενται τα τ(λη τ&υ 6&υ αι., καθ'ς νε$τερες &ικι-
στικ(ς ��σεις της νησ�δας (8.Ν.) 4 των Φιλ�ππων τ&π&θετ&%νται την επ&)"
τ&υ Μαυρικ�&υ-Τι,(ρι&υ (582-602)8. Ως terminus post quem &ρ�3&νται &ι πε-
ρ�&δ&ι ,ασιλε�ας των αυτ&κρατ$ρων Μαρκιαν&% (450-457) και Λ(&ντα ΑH
(457-474).

1. Τα ε�υαλωµ�να "στρακα της �ικ�δ�µικ�ς νησ#δας 4 των Φιλ#ππων

α. Κατ�λ�γ�ς ευρηµ�των

1. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ&ν λαιµ$, )ε�λ&ς και γ(νεση λα,"ς µικρ&% επι-
τραπ(3ι&υ σκε%&υς. 8 λαιµ$ς ()ει %ψ&ς 0,03µ. και δι�µετρ& 0,05µ. Σε αυτ$ν
στηρ�3εται )ε�λ&ς διατ&µ"ς $ρθι&υ ε)�ν&υ (δι�µετρ&ς: 0,06µ.) π&υ στην εBω-
τερικ" τ&υ επι��νεια διαµ&ρ�'νει ταιν�α πλ�τ&υς 0,005µ. Στη ,�ση τ&υ )ε�-
λ&υς διακρ�νεται �)ν&ς γ(νεσης κ�θετης λα,"ς. Η εBωτερικ" επι��νεια �(-
ρει σκ&%ρη λαδ&πρ�σινη ε�υ�λωση. Τ& στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς ε�ναι σ)ε-
τικ� πα)% και δια�αν(ς. Η πρ$σ�υση στην π"λινη επι��νεια ε�ναι καλ", εν'
η υ�λωση ()ει στιλπν$τητα. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις
και πετραδ�κια, 10YR αν&ικτ$ γκρ� 7/1 (εικ. 2, 2α).

2. Σ'3&νται δ%& $στρακα π&υ συναν"κ&υν, αλλ� δεν συγκ&λλ'νται.
Πρ$κειται για µ�α λα,", π&υ µιµε�ται τριταινιωτ" και θα "ταν κ�θετα τ&π&-
θετηµ(νη στ& σ'µα τ&υ αγγε�&υ. Τ& δε%τερ& $στρακ& απ&τελε� µ(ρ&ς τ&υ
σ'µατ&ς και τ&υ 'µ&υ τ&υ αγγε�&υ (π�)&ς: 0,05µ.) π&υ σ'3ει τ& �)ν&ς της
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)ε�α για την εµ��νιση της ε�υ�λωσης στ& Βυ3�ντι&», Πρωτ�%υ&αντιν� Ελε�θερνα, τ�µ�ας
I, τ. 1, P(θυµν& 2005, σ. 209.

6. ∆υστυ)'ς δεν ε�µαστε σε θ(ση να πρ&,&%µε σε επιµ(ρ&υς )ρ&ν&λ&γικ(ς ταυτ�-
σεις, α�&% η απ&θ"κευση των ευρηµ�των για �γνωστ&υς λ$γ&υς δεν συν&δε%τηκε απ$
την (νδειBη τ&υ στρ'µατ&ς, στ& &π&�& αν"καν. Αυτ$ δηµι&υργε� µ�α τερ�στια δυσκ&λ�α
ως πρ&ς την ασ��λεια των )ρ&ν&λ&γικ'ν ταυτ�σεων, την &π&�α πρ&σπαθ&%µε να Bεπε-
ρ�σ&υµε µε ανα�&ρ(ς σε �λλα δεδ&µ(να (ανασκα�ικ�, ν&µισµατικ�, τυπ&λ&γικ(ς συ-
γκρ�σεις κ.λπ.).

7. Η 8.Ν. 4 των Φιλ�ππων ανασκ��ηκε σε δι�στηµα (Bι ανασκα�ικ'ν περι$δων α-
π$ τ& 1988 (ως τ& 1993.

8. Μ�λιστα στ& ,$ρει& τµ"µα της 8.Ν. 4 τα ν&µ�σµατα τ&υ Μαυρικ�&υ-Τι,(ρι&υ ,ρ(-
θηκαν κ�τω απ$ εκτεταµ(ν& στρ'µα καταστρ&�"ς µε (ντ&να �)νη κα%σης.



απ$ληBης λα,"ς. Η εBωτερικ" επι��νεια και των δ%& καλ%πτεται απ$ σκ&%-
ρη πρ�σινη ε�υ�λωση απλωµ(νη καλ� σε πα)% στρ'µα π�νω στην π"λινη
επι��νεια. Ε�ναι θαµπ". Πηλ$ς µερικ'ς λεπτ$κ&κκ&ς µε πετραδ�κια και µι-
κρ(ς πετρ&%λες, 5YR ρ$3 7/4 (εικ. 3).

3. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ&ν λαιµ$, )ε�λ&ς και λα," &ιν&)$ης. 8 λαιµ$ς (-
)ει %ψ&ς 0,025µ. και δι�µετρ& 0,024µ. Σε αυτ$ν στηρ�3εται )ε�λ&ς διατ&µ"ς ε-
)�ν&υ π&υ στην εBωτερικ" τ&υ επι��νεια διαµ&ρ�'νει ταιν�α πλ�τ&υς
0,005µ. Απ$ τ& µ(σ& της περ�π&υ γενν�ται λα," πεπλατυσµ(νη π�). 0,009µ.
και κ�θετη. Η εBωτερικ" επι��νεια �(ρει σκ&%ρη λαδ&πρ�σινη ε�υ�λωση.
Τ& στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς ε�ναι πα)% και αδια�αν(ς. Η πρ$σ�υση στην π"-
λινη επι��νεια ε�ναι καλ", εν' η υ�λωση δεν ()ει στιλπν$τητα. Πηλ$ς λε-
πτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις και π&λ% µικρ� πετραδ�κια, 5YR κι-
τριν(ρυθρ& 5/6.

4. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ&ν λαιµ$, )ε�λ&ς και γ(νεση λα,"ς µικρ"ς &ιν&-
)$ης. 8 λαιµ$ς ()ει %ψ&ς 0,025µ. και δι�µετρ& 0,024µ. Σε αυτ$ν στηρ�3εται
)ε�λ&ς (διαµ(τρ&υ 0,042µ.) διατ&µ"ς ε)�ν&υ π&υ στην εBωτερικ" τ&υ επι��-
νεια διαµ&ρ�'νει ταιν�α πλ�τ&υς 0,011µ. Απ$ τη ,�ση της περ�π&υ γενν�-
ται λα," κ�θετη. Η εBωτερικ" επι��νεια �(ρει λαδ&πρ�σινη ε�υ�λωση. Τ&
στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς ε�ναι π&λ% λεπτ$ και σ)ετικ� δια�αν(ς. Η πρ$σ�υ-
ση στην π"λινη επι��νεια δεν ε�ναι καλ". Φ(ρει π&λλ(ς απ&λεπ�σεις. Πηλ$ς
λεπτ$κ&κκ&ς µε λ�γες αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις και π&λ% µικρ� πετραδ�κια,
5YR κιτριν(ρυθρ& 5/8 (εικ. 4).

5. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ&ν λαιµ$, )ε�λ&ς και γ(νεση λα,"ς µικρ"ς &ιν&-
)$ης. 8 λαιµ$ς ()ει %ψ&ς 0,02µ. και δι�µετρ& 0,035µ. Σε αυτ$ν στηρ�3εται
)ε�λ&ς ανακαµπτ$µεν& (διαµ(τρ&υ 0,057µ.) π&υ στην εBωτερικ" τ&υ επι��-
νεια διαµ&ρ�'νει ταιν�α πλ�τ&υς 0,022µ. Απ$ τη ,�ση της περ�π&υ γενν�-
ται λα," πεπλατυσµ(νη και κ�θετη. Η εBωτερικ" επι��νεια �(ρει κασταν&-
κ�τρινη ε�υ�λωση. Υπ�ρ)&υν π&λλ(ς απ&λεπ�σεις, καθ'ς τ& στρ'µα τ&υ
υαλ'µατ&ς ε�ναι π&λ% λεπτ$. Ε�ναι, επ�σης, δια�αν(ς και γυαλιστερ$. Πηλ$ς
λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις και π&λ% µικρ� πετραδ�κια, 7,5YR
κιτριν(ρυθρ& 7/6.

6. Σ'3εται τ& σ'µα και τµ"µα απ$ τ&ν λαιµ$ µικρ'ν διαστ�σεων κλει-
στ&% αγγε�&υ (µ(γ. σω3. %ψ&υς: 0,065µ.). Τ& σ'µα καµπυλ'νεται (ντ&να και
πατ� σε επ�πεδ& πυθµ(να (διαµ(τρ&υ 0,04µ.). 8 λαιµ$ς (π�)&υς 0,0025µ.)
�α�νεται $τι "ταν κυλινδρικ$ς και στη ,�ση τ&υ �(ρει διακ$σµηση απ$
τρεις παρ�λληλες περιµετρικ(ς ρα,δ'σεις. Τα ελ�)ιστα �)νη αν&ικτ"ς κα-
σταν&κ�τρινης ε�υ�λωσης π&υ σ'3&νται σε δι��&ρα σηµε�α τ&υ σ'µατ&ς
και τ&υ λαιµ&% �ανερ'ν&υν την κακ" πρ$σ�υση τ&υ υαλ'µατ&ς π�νω στην
π"λινη επι��νεια. Π�ντως, πρ$κειται για λεπτ$ στρ'µα υαλ'µατ&ς, δια�α-
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ν(ς και µερικ'ς γυαλιστερ$. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς, αρκετ� καθαρ$ς, 7,5YR
κιτριν(ρυθρ& 7/6 (εικ. 5, 5α).

�ρ&ν&λ$γηση: µ(σα 5&υ αι.
Ανασκα�ικ� παρ�λληλα: (ως πρ&ς τ& σ)"µα) Β&υλγαρ�α, Κ�στρ& των

Ιατρ'ν [στρ'µα IV, π. 325-422 ,λ. G. Bookisch – B. Böttger, «Spätrömische
und frühbyzantinische Keramik», Klio 47 (1966) εικ. 16, αρ. 280]. Π(ργη (3&ς-
5&ς αι., ,λ. N. Atik, «Die Keramik aus den Südthermen von Perge», Ist. Mit.
Beiheft 40, αρ. 41, εικ. 49).

7. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ&ν λαιµ$, γ(νεση λα,"ς και σ'µατ&ς µικρ&%
σκε%&υς (µ(γ. σω3. %ψ&ς: 0,07µ., µ(γ. σω3. πλ�τ&ς: 0,06µ. και π�)&ς 0,005µ.).
8 λαιµ$ς ()ει σω3$µεν& %ψ&ς 0,06µ. και δι�µετρ& 0,04µ. και �(ρει κεντρικ"
ρ�)η, απ$ την &π&�α γεννι&%νται &ι λα,(ς ω&ειδ&%ς διατ&µ"ς, π�)&υς
0,01µ. και κ�θετες. Η εBωτερικ" τ&υ επι��νεια ε�ναι στρωµ(νη µε πα)%
στρ'µα σκ&%ρης λαδ&πρ�σινης ε�υ�λωσης, η &π&�α ε�ναι συµπαγ"ς και
γυαλιστερ". Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις 2,5YR ερυθρ$
5/6.

8. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ& σ'µα, λαιµ$, λα," και γ(νεση λα,"ς µικρ&%
αγγε�&υ. 8 λαιµ$ς ()ει δι�µετρ& 0,03µ. και �(ρει σ)εδ$ν ανεπα�σθητα σ)ηµα-
τι3$µενη κεντρικ" ρ�)η, απ$ την &π&�α γεννι&%νται δ%& λα,(ς, κ�θετες και
τετρ�γωνης διατ&µ"ς (σ'3εται η µ�α). Τ& )ε�λ&ς ε�ναι διατ&µ"ς σπε�ρας
(δι�µ. 0,04µ.). Τ& σ'µα (π�). 0,03µ.) δηµι&υργε� απ&στρ&γγυλεµ(νη γων�α µε
τ& κ�τω µ(ρ&ς τ&υ αγγε�&υ στ& %ψ&ς της απ$ληBης της λα,"ς. Η εBωτερικ"
επι��νεια τ&υ αγγε�&υ �(ρει στρ'µα λαδ&πρ�σινης ε�υ�λωσης µε σ)ετικ�
καλ" πρ$σ�υση στην π"λινη επι��νεια. Η ε�υ�λωση ε�ναι γυαλιστερ" και
συµπαγ"ς. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις, 5YR κιτριν(ρυθρ&
5/6.

9. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ&ν λαιµ$, λα," και γ(νεση λα,"ς αγγε�&υ. 8 λαι-
µ$ς ()ει δι�µ. 0,10µ. και �(ρει κεντρικ" ρ�)η, απ$ την &π&�α γεννι&%νται δ%-
& λα,(ς, κ�θετες και ω&ειδ&%ς διατ&µ"ς (σ'3εται µ(ρ&ς της µ�ας). Η εBωτε-
ρικ" επι��νεια τ&υ αγγε�&υ ()ει στρ'µα αν&ικτ&% λαδ&πρ�σιν&υ )ρ'µατ&ς
ε�υ�λωσης µε σ)ετικ� καλ" πρ$σ�υση στην π"λινη επι��νεια. Η ε�υ�λω-
ση ε�ναι γυαλιστερ" και συµπαγ"ς. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&-
σµε�Bεις και π&λ% µικρ� πετραδ�κια, 7,5YR κιτριν(ρυθρ& 7/6.

10. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ& σ'µα, λαιµ$, λα," και γ(νεση λα,"ς µικρ&%
αγγε�&υ. 8 λαιµ$ς ε�ναι υψηλ$ς και ()ει δι�µ. 0,03µ. και �(ρει κεντρικ" ρ�-
)η απ$ την &π&�α γεννι&%νται δ%& λα,(ς, κ�θετες και πεπλατυσµ(νες (π�).
0,01µ.). Η εBωτερικ" επι��νεια τ&υ αγγε�&υ ()ει πα)% στρ'µα λαδ&-κ�στα-
νης ε�υ�λωσης µε καλ" πρ$σ�υση στην π"λινη επι��νεια. Η ε�υ�λωση ε�-
ναι γυαλιστερ" και συµπαγ"ς. Τ& σ'µα (π�). 0,005µ.), στ& σηµε�& γ(νεσης
τ&υ λαιµ&%, �(ρει εγ)�ρακτη διακ$σµηση απ$ πλ�γιες επ�λληλες, παρ�λλη-
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λες γραµµ(ς. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις, 2,5YR ερυθρ$
5/6 (εικ. 6).

11. Σ'3εται τµ"µα απ$ σ'µα και )ε�λ&ς ,αθ(&ς πινακ�&υ. Η �νω επι��-
νεια τ&υ )ε�λ&υς κ&σµε�ται απ$ ι)θυ�κανθα, επ�νω στην &π&�α στρ'νεται ι-
καν$ στρ'µα κιτρινωπ"ς γυαλιστερ"ς ε�υ�λωσης. Πηλ$ς 2,5YR αν&ικτ$
κασταν(ρυθρ& 6/4 (εικ. 7).

�ρ&ν&λ$γηση: µ(σα - τ(λη 6&υ αι.
Παρ�λληλα: Η τ&µ" τ&υ )ε�λ&υς στη Θ�σ& (C. Abadie-Reynal – J. -P.

Sodini, La céramique paléochrétienne de Thasos, Athènes 1992, CF190). Σ�-
µ&ς Κ3836 (τ(λη 6&υ αι.) [H. P. Isler, «Heraion von Samos: Eine früh-
byzantinische Zisterne», AM 84 (1969) π�ν. 23]. Η διακ$σµηση απαντ� σε
,&ρεια�ρικ�νικα πιν�κια (Conimbriga, 465-468, Atlante delle Forme
Ceramiche στ& Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, Roma
1981, τ$µ. Ι, π�ν. ��XI�, αρ. 4, σελ. 90). Παρ$µ&ια διακ$σµηση σε πιν�κι&
απ$ τη Σα,ρ�θα π&υ αν"κει σε παραλλαγ" τ&υ τ%π&υ Hayes 70 (J. W.
Hayes, A Supplement to Late Roman Pottery, London 1980, σ. 119, εικ. 20.8)
και )ρ&ν&λ&γε�ται στ&ν %στερ& 4& και πρ'ιµ& 5& αι.

12. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ& )ε�λ&ς και σ'µα πινακ�&υ. Τ& τ&�)ωµα τ&υ
σ'µατ&ς ()ει π�)&ς 0,02µ. Τ& )ε�λ&ς ε�ναι διατ&µ"ς ε)�ν&υ και επ�πεδ& στην
�νω επι��νει� τ&υ (πλ�τ&ς: 0,027µ.). Η δι�µετρ&ς τ&υ ε�ναι 0,24µ. Στην �νω
επι��νεια τ&υ )ε�λ&υς και στην εBωτερικ" επι��νεια τ&υ σ'µατ&ς σ'3ει
ταιν�α απ$ αν�γλυ�ες κυµατ&ειδε�ς ρα,δ'σεις. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε
αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις και πετραδ�κια, µ�κα. �ρ'µα αδι�γνωστ&. Εσωτερι-
κ� και εBωτερικ� στρ'νεται µε στρ'µα λαδ&πρ�σινης ε�υ�λωσης, µη γυα-
λιστερ"ς.

�ρ&ν&λ$γηση: µ(σα - τ(λη 6&υ αι. (τ&µ" )ε�λ&υς $µ&ια µε πρ&ηγ&%µεν&).
13. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ& σ'µα, )ε�λ&ς και µ�α λα," πιθαν$τατα )%-

τρας. Τ& )ε�λ&ς (δι�µ. 0,17µ.) ε�ναι διατ&µ"ς ε)�ν&υ µε πατ&%ρα στην �νω
επι��νει� τ&υ. Στ& %ψ&ς της λα,"ς, υπ�ρ)ει 3'νη (πλ. 0,06µ.) απ$ &ρι3$-
ντιες και παρ�λληλες εγ)αρ�Bεις. Η λα," ε�ναι κ�θετη, κυλινδρικ"ς διατ&-
µ"ς και ηµικυκλικ". Στην εBωτερικ" επι��νεια αδ(Bια )υµ(νη κασταν&κ�-
τρινη ε�υ�λωση. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις και πετρα-
δ�κια, 5YR κιτριν(ρυθρ& 7/8 (εικ. 8, 8α).

14. Σ'3εται τµ"µα απ$ τ& σ'µα, )ε�λ&ς και µ�α λα,". Τ& )ε�λ&ς (δι�µ. 0,
254µ.) ε�ναι διατ&µ"ς $ρθι&υ ε)�ν&υ µε πατ&%ρα στην �νω επι��νει� τ&υ. Η
λα," ε�ναι κ�θετη, µε κεντρικ" ρ�)η και ηµικυκλικ". Στην εBωτερικ" επι��-
νεια τ&υ σ'µατ&ς ($π&υ διακρ�ν&νται µαλακ(ς ρα,δ'σεις) και στην εσωτε-
ρικ" τ&υ )ε�λ&υς, η λαδ&πρ�σινη ε�υ�λωση ε�ναι θαµπ" και σε πα)% στρ'-
µα. Πηλ$ς λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις και πετραδ�κια, 2,5YR
αν&ικτ$ λαδ� - κασταν$ 5/4.
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15. Σ'3εται τµ"µα απ$ σ'µα µαγειρικ&% σκε%&υς, π&υ σ'3ει και µ�α
λα,". Η λα," ε�ναι κ�θετη, µε περι)ε�λωµα. Τ& σ'µα ()ει π�)&ς 0,004µ. Η
εBωτερικ" επι��νεια ε�ναι καλυµµ(νη µε σκ&%ρη κασταν" θαµπ" ε�υ�λω-
ση. Πηλ$ς )&νδρ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις και π�ρα π&λλ� πετρα-
δ�κια. �ρ'µα αδι�γνωστ&.

%. Παρατηρ�σεις στα ε�υαλωµ�να "στρακα της '.Ν. 4 των Φιλ#ππων

Τα ε�υαλωµ(να $στρακα π&υ ,ρ(θηκαν κατ� τις ανασκα�ικ(ς (ρευνες
στην 8.Ν. 4 των Φιλ�ππων �α�νεται $τι αν"κ&υν σε αγγε�α π&υ ()&υν απλ�
σ)"µατα και δεν �(ρ&υν ιδια�τερη διακ$σµηση. Τ& µ&ναδικ$ στ&ι)ε�& καλ-
λωπισµ&% ε�ναι η στιλπν$τητα και τ& )ρ'µα της ε�υ�λωσης π&υ πρ&σδ�-
δ&υν στ& αγγε�& �γγιγµα λαµπρ$τητας και π&λυτ(λειας, δηµι&υργ'ντας την
ψευδα�σθηση τ&υ µεταλλικ&% σκε%&υς.

Στ&ν π�νακα π&υ ακ&λ&υθε� παρ&υσι�3&νται τα ε�δη τ&υ πηλ&% των
σκευ'ν π&υ στην εBωτερικ" τ&υς επι��νεια " / και στην �νω επι��νεια τ&υ
)ε�λ&υς �(ρ&υν ε�υ�λωση:
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ΤΥΠ8Σ ΑΓΓΕΙ8Υ (ΣΤ8 

8Π8Ι8 ΑΝΗΚΕΙ ΠΗΛ8Σ ΕΦΥΑΛΩΣΗ

Τ8 8ΣΤΡΑΚ8)

8ιν&)$η 2,5YR ερυθρ$ 5/6 α. Πα)% στρ'µα σκ&%ρης λαδ&-
πρ�σινης ε�υ�λωσης η &π&�α ε�-
ναι συµπαγ"ς και γυαλιστερ"
(αρ. 7).
,. Πα)% στρ'µα λαδ&-κ�στανης
ε�υ�λωσης µε καλ" πρ$σ�υση
στην π"λινη επι��νεια. Η ε�υ�-
λωση ε�ναι γυαλιστερ" και συ-
µπαγ"ς. Στ& σηµε�& γ(νεσης τ&υ
λαιµ&% υπ�ρ)ει εγ)�ρακτη δια-
κ$σµηση απ$ πλ�γιες επ�λληλες,
παρ�λληλες γραµµ(ς (αρ. 10).

�%τρα 2,5YR αν&ικτ$ λαδ� - Στην εBωτερικ" επι��νεια τ&υ σ'-
κασταν$ 5/4. µατ&ς ($π&υ διακρ�ν&νται µαλα-

κ(ς ρα,δ'σεις) και στην εσωτε-
ρικ" τ&υ )ε�λ&υς, η λαδ&πρ�σινη
ε�υ�λωση ε�ναι θαµπ" και σε πα-
)% στρ'µα (αρ. 14).



Tα ε�υαλωµ(να αγγε�α των Φιλ�ππων 27

9. Πρ$κειται για τµ"µα απ$ )ε�λ&ς και σ'µα µικρ&% απ&θηκευτικ&% σκε%&υς. Τ& )ε�-
λ&ς ε�ναι διατ&µ"ς ε)�ν&υ και επ�πεδ& στην �νω επι��νει� τ&υ. 8 πηλ$ς ε�ναι λεπτ$κ&κ-
κ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις, αρκετ" µ�κκα, 7,5YR λευκ$ς 8. Η ε�υ�λωση ε�ναι µ�τ . Τ&

ΤΥΠ8Σ ΑΓΓΕΙ8Υ (ΣΤ8 

8Π8Ι8 ΑΝΗΚΕΙ ΠΗΛ8Σ ΕΦΥΑΛΩΣΗ

Τ8 8ΣΤΡΑΚ8)

Πιν�κι& 2,5 YR αν&ικτ$ Η �νω επι��νεια τ&υ )ε�λ&υς
κασταν(ρυθρ& 6/4. κ&σµε�ται απ$ ι)θυ�κανθα επ�-

νω στην &π&�α στρ'νεται ικαν$
στρ'µα κιτρινωπ"ς γυαλιστερ"ς
ε�υ�λωσης (αρ. 11).

8ιν&)$η 5YR ρ$3 7/4 Σκ&%ρη πρ�σινη ε�υ�λωση. Τ&
στρ'µα ε�ναι πα)% και ()ει καλ"
πρ$σ�υση στην π"λινη επι��-
νεια. Ε�υ�λωση θαµπ" (αρ. 2).

8ιν&)$η 5YR κιτριν(ρυ- α. Σκ&%ρη λαδ&πρ�σινη ε�υ�λω-
θρ& 5/6 ση. Τ& στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς ε�-

ναι πα)% και αδια�αν(ς. Η πρ$-
σ�υση στην π"λινη επι��νεια ε�-
ναι καλ". Η υ�λωση ε�ναι θαµπ"
(αρ. 3).
,. Λαδ&πρ�σινη ε�υ�λωση µε
σ)ετικ� καλ" πρ$σ�υση στην π"-
λινη επι��νεια. Η ε�υ�λωση ε�ναι
γυαλιστερ" και συµπαγ"ς (αρ. 8).

8ιν&)$η 5YR κιτριν(ρυ- Λαδ&πρ�σινη ε�υ�λωση σε π&-
θρ& 5/8 λ% λεπτ$ και σ)ετικ� δια�αν(ς. Η

πρ$σ�υση στην π"λινη επι��νεια
δεν ε�ναι καλ". Φ(ρει π&λλ(ς απ&-
λεπ�σεις (αρ. 4).

�%τρα 5YR κιτριν(ρυ- Στην εBωτερικ" επι��νεια αδ(Bια
θρ& 7/8 )υµ(νη κασταν&κ�τρινη ε�υ�λω-

ση (αρ. 13).

Μικρ$ απ&θη- 7,5YR λευκ$ς 8 Εσωτερικ� και εBωτερικ� στρ'-
κευτικ$ σκε%&ς νεται στρ'µα υ�λωσης )ρ'µατ&ς

κιτριν&κ�σταν&υ και µ�τ9.
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ΤΥΠ8Σ ΑΓΓΕΙ8Υ (ΣΤ8 

8Π8Ι8 ΑΝΗΚΕΙ ΠΗΛ8Σ ΕΦΥΑΛΩΣΗ

Τ8 8ΣΤΡΑΚ8)

8ιν&)$η 7,5YR κιτριν(- α. Αν&ικτ" κασταν&κ�τρινη ε�υ�-
ρυθρ& 7/6 λωση της &π&�ας ελ�)ιστα �)νη

σ'3&νται σε δι��&ρα σηµε�α
τ&υ σ'µατ&ς και τ&υ λαιµ&% και
�ανερ'ν&υν την κακ" πρ$σ�υ-
ση τ&υ υαλ'µατ&ς π�νω στην
π"λινη επι��νεια. Λεπτ$ στρ'-
µα υαλ'µατ&ς, δια�αν(ς και µε-
ρικ'ς γυαλιστερ$ (αρ. 6).
,. Στρ'µα αν&ικτ&% λαδ&πρ�σι-
ν&υ )ρ'µατ&ς ε�υ�λωσης µε σ)ε-
τικ� καλ" πρ$σ�υση στην π"λινη
επι��νεια. Η ε�υ�λωση ε�ναι
γυαλιστερ" και συµπαγ"ς (αρ. 9).

8ιν&)$η 7,5YR κιτριν(- Κασταν&κ�τρινη ε�υ�λωση µε 
ρυθρ& 7/6 π&λλ(ς απ&λεπ�σεις, καθ'ς τ&

στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς ε�ναι π&-
λ% λεπτ$. Ε�ναι, επ�σης, δια�αν(ς
και γυαλιστερ$ (αρ. 5).

8ιν&)$η 10YR αν&ικτ$ Σκ&%ρη λαδ&πρ�σινη ε�υ�λω-
γκρ� 7/1. ση. T& στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς

ε�ναι σ)ετικ� πα)% και δια�α-
ν(ς. Η πρ$σ�υση στην π"λινη
επι��νεια ε�ναι καλ", εν' η υ�-
λωση ()ει στιλπν$τητα (αρ. 1).

Πιν�κι& �ρ'µα αδι�γνωστ& Στην �νω επι��νεια τ&υ )ε�λ&υς
και στην εBωτερικ" επι��νεια
τ&υ σ'µατ&ς σ'3ει ταιν�α απ$
αν�γλυ�ες κυµατ&ειδε�ς ρα-
,δ'σεις. Εσωτερικ� και εBωτε-
ρικ� στρ'νεται µε στρ'µα λα-
δ&πρ�σινης ε�υ�λωσης, µη γυα-
λιστερ"ς (αρ. 12).

$στρακ& �υλ�σσεται στ&ν �&ριαµ$ Α/1, δι�). Α6, Α7-8 της Απ&θ"κης της Πανεπιστηµια-
κ"ς Ανασκα�"ς των Φιλ�ππων.



Πρ$κειται, δηλαδ", ως επ� τ& πλε�στ&ν για επιτραπ(3ια σκε%η και ελ�-
)ιστα µαγειρικ� σκε%η. Τρ�α ε�ναι τα ,ασικ� στ&ι)ε�α π&υ πρ(πει, κατ� τη
γν'µη µας, να επισηµανθ&%ν. Τ& πρ'τ& σ)ετ�3εται µε τη )ρ"ση τ&υ υαλ'-
µατ&ς κυρ�ως στην εBωτερικ" επι��νεια των σκευ'ν. Τ& δε%τερ& στ&ι)ε�&
α�&ρ� στην ιδια�τερη τυπ&λ&γ�α των αγγε�ων µε την ε�υ�λωση, καθ'ς δεν
απαντ&%ν παρ�λληλα σε �λλες περι&)(ς. Τ& τρ�τ& στ&ι)ε�& ε�ναι τ& υλικ$ κα-
τασκευ"ς τ&υ αγγε�&υ, π&υ παρ&υσι�3ει µ�α µεγ�λη π&ικιλ�α. Μ�λιστα, &
δηµ&�ιλ(στερ&ς πηλ$ς των Φιλ�ππων (Munsell 7,5YR κιτριν(ρυθρ&ς 7/6) εν-
τ&π�στηκε σε λ�γες περιπτ'σεις.

Αν και η ε�υαλωµ(νη κεραµικ" της 8.Ν. 4 των Φιλ�ππων αντιπρ&σω-
πε%ει (να µικρ$ π&σ&στ$ της κεραµικ"ς π&υ διακιν&%νταν στ&ν &ικισµ$ των
Φιλ�ππων, εν$ς δηλαδ" ακµ�3&ντ&ς αστικ&% κ(ντρ&υ στην ενδ&)'ρα τ&υ
Β&ρε�&υ Αιγα�&υ, η )ρ"ση της ε�υ�λωσης µ$ν& σε τµ"µατα των αγγε�ων, η
παρ&υσ�α κ�τω απ$ τ& στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς ταιν�ας εγ)�ρακτων γραµ-
µ'ν και η συν%παρBη δια�αν&%ς δια�$ρων )ρωµατισµ'ν ε�υ�λωσης µε
καλ" πρ$σ�υση στην επι��νεια τ&υ αγγε�&υ " µε π&λλ(ς απ&λεπ�σεις (απ&-
τ(λεσµα τ&υ δια�&ρετικ&% σηµε�&υ διαστ&λ"ς τ&υ πηλ&% και τ&υ υαλ'µα-
τ&ς) µε την αδια�αν" σκ&%ρη πρ�σινη ε�υ�λωση η &π&�α δηµι&υργε� επ�-
νω στ& αγγε�& (να ισ)υρ$ λε�& στρ'µα, πιθαν$τατα µαρτυρε� πειραµατικ$
στ�δι& πρ&ς απ$κτηση µιας ν(ας τε)νικ"ς η &π&�α ενδε)&µ(νως να µην ε�)ε
εισ(τι πρ&σδι&ρισθε�. Με �λλα λ$για, &ι τε)ν�τες των Φιλ�ππων �σως ανα3η-
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10. Πρ$κειται για $στρακ& απ$ σ'µα και )ε�λ&ς )%τρας µε δ%& κ�θετες λα,(ς και
)ε�λ&ς, π&υ στην �νω επι��νει� τ&υ διαµ&ρ�'νει πατ&%ρα για τ& κ�λυµµα. 8 πηλ$ς ε�-
ναι λεπτ$κ&κκ&ς µε αµµ'δεις πρ&σµε�Bεις. Τ& )ρ'µα τ&υ δεν αναγνωρ�3εται. Φυλ�σσε-
ται στ&ν �&ριαµ$ Α/1, δι�). α3 της Απ&θ"κης της Πανεπιστηµιακ"ς Ανασκα�"ς των Φι-
λ�ππων.

ΤΥΠ8Σ ΑΓΓΕΙ8Υ (ΣΤ8 

8Π8Ι8 ΑΝΗΚΕΙ ΠΗΛ8Σ ΕΦΥΑΛΩΣΗ

Τ8 8ΣΤΡΑΚ8)

Μαγειρικ$ �ρ'µα αδι�γνωστ& Η εBωτερικ" επι��νεια ε�ναι κα-
σκε%&ς λυµµ(νη µε σκ&%ρη κασταν" θα-

µπ" ε�υ�λωση (αρ. 15).

�%τρα �ρ'µα αδι�γνωστ& Πα)% στρ'µα σκ&%ρης λαδ&πρ�-
σινης, στιλπν"ς ε�υ�λωσης µε κα-
λ" πρ$σ�υση µ$ν&ν στην εBωτε-
ρικ" επι��νεια µε ελ�)ιστες απ&-
κ&λληµ(νες σταγ$νες στ& εσωτε-
ρικ$ τ&υ )ε�λ&υς10.



τ&%σαν κ�τι ν(&, )ωρ�ς, ωστ$σ&, να υπ�ρ)ει ακ$µη σ)ηµατ&π&ιηµ(νη εικ$-
να για τ& αντικε�µεν& της ανα3"τησ"ς τ&υς. Αυτ$ (µελλε να απ&καλυ�θε�
π&λ% αργ$τερα, στα δε�γµατα της µεσαιωνικ"ς ε�υαλωµ(νης κεραµικ"ς των
επ$µενων αι'νων.

2. Τα πρ)τα δε#γµατα ε�υαλωµ�νων αγγε#ων της %υ&αντιν�ς αυτ�-
κρατ�ρ#ας (324-1453)

Η )ρ&ν&λ$γηση των ε�υαλωµ(νων αγγε�ων των Φιλ�ππων στ&ν 5& αι. θ(-
τει επ� τ�πητ&ς τ& πρ$,ληµα της «εµ��νισης της ε�υ�λωσης στ& Βυ3�ντι&».
Η )ρ"ση των εισαγωγικ'ν στην παραπ�νω �ρ�ση κρ�νεται απαρα�τητη, κα-
θ'ς & ερευνητικ$ς πρ&,ληµατισµ$ς για την τε)νικ" της ε�υ�λωσης εκκινε�-
ται, κατ� τη γν'µη µας, απ$ λανθασµ(νη α�ετηρ�α. Με �λλα και απλ&%στε-
ρα λ$για, τ& πρ$,ληµα δεν µπ&ρε� να ε�ναι η αρ)", η γ(νεση της ε�υ�λωσης
στ& Βυ3�ντι&, $πως &υδ(π&τε στην (ρευνα της ιστ&ρ�ας της ,υ3αντιν"ς τ(-
)νης δεν τ(θηκε θ(µα )ρ&νικ"ς α�ετηρ�ας της εµ��νισ�ς της.

Πιστε%&υµε $τι η τε)νικ" της ε�υ�λωσης αν"κει στην παραγωγ" της
,υ3αντιν"ς τ()νης και η )ρ"ση της απ$ τε)ν�τες της π$λεως των Φιλ�ππων
κατ� τα µ(σα και τ& ,H µισ$ τ&υ 5&υ αι. τη συνδ(ει µε τα ε�υαλωµ(να αγγε�α
παλαι$τερων επ&)'ν και �λλων περι&)'ν, ανακαλ'ντας στην επι��νεια τ&
πρ$,ληµα $)ι της αρ)"ς, αλλ� της συν()ειας της τε)νικ"ς απ$ τ&υς ρωµαϊ-
κ&%ς )ρ$ν&υς.

Ε�ναι αλ"θεια $τι στις αρ)(ς τ&υ 7&υ αι. και µε κ(ντρ& την Κωνστα-
ντιν&%π&λη αναπτ%σσεται µ�α ν(α κατηγ&ρ�α ε�υαλωµ(νης κεραµικ"ς, η &-
π&�α θα σηµαδ(ψει την κεραµικ" παραγωγ" τ&υ Βυ3αντ�&υ και ως (να ση-
µε�& θα ταυτιστε� µε αυτ". Πρ$κειται για την ε�υ�λωση των αγγε�ων απ$
λευκ$ πηλ$ (glazed white wares) π&υ σε µεγ�λες π&σ$τητες ,ρ(θηκαν κατ�
τις ανασκα�ικ(ς εργασ�ες στ& Saraçhane11 (εικ. 9). 8 Hayes δι(κρινε π(ντε
υπ&κατηγ&ρ�ες της ιδια�τερης αυτ"ς κεραµικ"ς παραγωγ"ς (GWW I, II, III,
IV, V)12 π&υ καλ%πτ&υν )ρ&νικ� τ& δι�στηµα απ$ τ& 600 'ς τ& 1200 περ�π&υ.

Βε,α�ως, σ%µ�ωνα µε τ&ν Whitehouse, π&υ ,ασ�στηκε σε ανασκα�ικ�
δεδ&µ(να (ν&µισµατικ(ς ενδε�Bεις, κεραµικ� συνευρ"µατα κ.λπ.), η ε�υ�λω-
ση "ταν γνωστ" στη ∆υτικ" Μικρ� Ασ�α (Ταρσ$ς13, Tscandarli κ&ντ� στην
Π(ργαµ&, Notium κ&ντ� στην M�εσ&) απ$ τ&ν 1& π.�. αι.14. Πιν�κια και κ%-
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11. J. Hayes, Excavations at Saraçhane in Istanbul, New Jersey 1992, σ. 12 (στ& εB"ς:
Saraçhane).

12. /.π., σσ. 12-320.
13. Α. Hochuli-Gysel, Kleinasiatische glasierte Reliefkeramik und ihrer öberitalischen

Nachahmungen, Bern 1977, σ. 52N D. Talbot-Rice, Byzantine Glazed Pottery, Oxford 1930,
σ. 1.

14. V. Anderson-Stojanoviç, STOBI, The Hellenistic and Roman Pottery, Princeton



πελλα καλ%πτ&νταν εBωτερικ� απ$ πα)% στρ'µα κασταν&κ�τρινης ε�υ�-
λωσης και πρ�σινης εσωτερικ�, απ&δ�δ&ντας την α�σθηση εν$ς µεταλλικ&%
σκε%&υς15. Απ$ τ&ν 1& αι. µ.�. ε�υαλωµ(να αγγε�α µε αν�γλυ�η διακ$-
σµηση απαντ&%ν σε $λη την Ιταλ�α, εν' κατ� τ&ν 2& και 3& αι., στη Γερ-
µαν�α, Μ&ισ�α, Πανν&ν�α και ∆ακ�α η ε�υαλωµ(νη κεραµικ" συνε)�3ει να
παρ�γεται και περιλαµ,�νει δι��&ρα σ)"µατα )ωρ�ς την αν�γλυ�η δια-
κ$σµηση. Κατ� τ&ν 4& αι. &ιν&)$ες π&υ �(ρ&υν (να πα)% στρ'µα κασταν&%
'ς κιτριν&-πρ�σιν&υ )ρ'µατ&ς ε�υ�λωσης µ$ν&ν στην εBωτερικ" επι��-
νεια, απαντ&%ν σε $λη τη Β$ρεια Ιταλ�α, $π&υ µ�λιστα ()ει απ&καλυ�θε� και
ειδικ$ς κλ�,αν&ς (περι&)" Carlino), την Ελ,ετ�α και τις ρωµαϊκ(ς επαρ)�ες
της σηµεριν"ς Αυστρ�ας, 8υγγαρ�ας, Ρ&υµαν�ας, της πρ'ην Γι&υγκ&σλα,�-
ας16, στ& Stabio της Ελ,ετ�ας, στην Albenga της Ιταλ�ας και Aosta της
Γερµαν�ας17.

Επιπρ$σθετα, ε�υαλωµ(να αγγε�α απαντ&%ν στη Ρα,(ννα και στ& επ�-
νει$ της, τις Κλ�σσες, απ$ τ& 40018. Η ε�υ�λωση αυτ", $πως και δια�$ρων
�λλων περι&)'ν στη Ν$τια και Κεντρικ" Ιταλ�α, )ρ'µατ&ς πρασινωπ&% "
κ�τριν&υ �α�νεται µε ,�ση τις ν&µισµατικ(ς ενδε�Bεις $τι "ταν σε )ρ"ση πριν
απ$ τ&ν 7& αι.19. Τα πρ&ϊ$ντα της Β&ρε�&υ Ιταλ�ας τ&υ 4&υ και 5&υ αι. τα &-
π&�α πιθαν$τατα σ)ετ�3&νται µε τα ε�υαλωµ(να αγγε�α της Πανν&ν�ας και
της Ραιτ�ας τ&υ 400 µ.�. (αν και δια�(ρ&υν ως πρ&ς τ& σ)"µα)20, κατ� µ�α
�π&ψη συνδ(&νται µε τα πρ&ϊ$ντα της Κωνσταντιν&%π&λης21. Ταυτ$)ρ&να
υπ&στηρ�)θηκε $τι "δη στην Ιταλ�α πριν απ$ τ& 600 (,�σει ανασκα�'ν)
γνωστ� "ταν και τα ε�υαλωµ(να αγγε�α της Ρ'µης (Forum Ware)22 τα &-
π&�α �σως απ&τ(λεσαν τ& τε)νικ$ πρ$τυπ& για τα ε�υαλωµ(να της Κων-
σταντιν&%π&λης. Αν υπ�ρ)ει ιστ&ρικ" αλ"θεια σε κ�π&ια απ$ τις δ%& υπ&-
θ(σεις, τ$τε πρ(πει να γ�νει απ&δεκτ$ $τι την τε)νικ" αυτ" µετ(�εραν στην
Π$λη απ$ τις επαρ)�ες πρ$σ�υγες / µεταν�στες κατ� τ&ν 7& αι.23. Πιθαν"
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1992, σ. 75. Στα τ(λη τ&υ 1&υ π.�. αι. )ρ&ν&λ&γε�ται και & απ&θ(της εργαστηρ�&υ παρα-
γωγ"ς ε�υαλωµ(νων αγγε�ων π&υ εντ&π�στηκε στη Μυτιλ"νη (Π&%λ&υ-Παπαδηµητρ�&υ,
".π., σ. 209).

15. Whitehouse, ".π., 42-43.
16. Anderson-Stojanoviç, ".π., σ. 75.
17. Whitehouse, ".π., 43.
18. Hayes, Saraçhane, ".π., σ. 15.
19. Κ. Dark, Byzantine Pottery, Charleston 2001, σ. 60. Στ& Tharros της Σαρδην�ας α-

π&καλ%�θηκε κεραµικ" µε διπλ" ε�υ�λωση (πρ�σινη εBωτερικ� και κασταν&κ�τρινη ε-
σωτερικ�) π&υ )ρ&ν&λ&γε�ται επ� τη ,�σει των ν&µισµ�των στα )ρ$νια τ&υ Ι&υστινιαν&%
(527-565) και Ηρακλε�&υ (610-641) (Whitehouse, ".π., 43).

20. Hayes, Saraçhane, ".π., σ. 15.
21. /.π.
22. /.π., σ. 15 σηµ. 22.
23. Dark, ".π., σ. 60.
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ακ$µη ε�ναι και η ταυτ$)ρ&νη ε�αρµ&γ" της τε)νικ"ς της ε�υ�λωσης σε
δια�&ρετικ(ς περι&)(ς κατ� την �δια )ρ&νικ" περ�&δ&24.

Εκτ$ς απ$ τις παραπ�νω περι&)(ς, στ&ν )'ρ& των Βαλκαν�ων, στη
Β&υλγαρ�α η ε�υ�λωση )ρ&ν&λ&γε�ται στ&ν 4& και 5& αι.25. Στην περι&)"
των Στ$,ων ε�υαλωµ(να αγγε�α εντ&π�στηκαν σε ανασκα�ικ� στρ'µατα
τ&υ %στερ&υ 4&υ και πρ'ιµ&υ 5&υ αι., εν' ελ�)ιστα ευρ"µατα τ&π&θετ&%νται
στ&ν 3& αι.26. Πρ$κειται για mortaria, πιν�κια ,αθι� και ρη)� και &ιν&)$ες.
∆ιακρ�ν&νται, µ�λιστα, τ(σσερεις δια�&ρετικ(ς περιπτ'σεις ε�υ�λωσης: 1)
(σε $λ& τ& αγγε�&) Τ& στρ'µα της υ�λωσης ε�ναι λεπτ$, απλ'νεται σε $λη
την επι��νεια τ&υ σκε%&υς και ()ει πρασιν&κ�σταν& )ρ'µα (%στερ&ς 4&ς –
πρ'ιµ&ς 5&ς αι.)27. Πρασιν&κ�στανη ε�υ�λωση σε πα)% στρ'µα απαντ� σε
,αθ% πιν�κι& τ&υ %στερ&υ 4&υ αι.28. Επ�σης, σε τµ"µα ,�σης απαντ� σκ&%-
ρη κιτριν&κ�στανη ε�υ�λωση29. Κασταν" ε�υ�λωση παρατηρ"θηκε σε πι-
ν�κι&30, 2) (µ$ν& στην εBωτερικ" επι��νεια) Η ε�υ�λωση ε�ναι κιτριν(ρυ-
θρη και πρασιν&κ�στανη σε &ιν&)$ες31, εν' λαδ&κ�στανη σε κλειστ$ αγ-
γε�&32, 3) (στ& εσωτερικ$ και σε τµ"µα της εBωτερικ"ς επι��νειας) Η ε�υ�-
λωση ε�ναι γυαλιστερ" και σκ&%ρ&υ κασταν(ρυθρ&υ )ρ'µατ&ς (4&ς αι.)33.
Τα mortaria στην πλει&ψη��α τ&υς �(ρ&υν πρασινωπ" (ως πρασιν&κ�στα-
νη ε�υ�λωση στ& )ε�λ&ς και στ& εσωτερικ$34 και 4) (στ& εBωτερικ$ και σε
τµ"µα της εσωτερικ"ς επι��νειας) Η ε�υ�λωση ε�ναι πρασιν&κ�τρινη35.
Αγγε�α κλειστ&% σ)"µατ&ς µε ε�υ�λωση $µ&ια στ&υς Στ$,&υς και στην
Πανν&ν�α )ρ&ν&λ&γ&%νται στα 350 µε 36136.

Ακ$µη παραπ(ρα πρασινωπ" ε�υ�λωση µε ,�ση &Bε�δια τ&υ µ&λ%-
,δ&υ παρατηρ"θηκε σε αγγε�α της µ&ν"ς τ&υ Αγ. Λ'τ στ& Deir ain’ Abata
της Ι&ρδαν�ας. Τα αγγε�α αυτ� $µ&ια τυπ&λ&γικ� µε τα ερυθρ&,α�" καλ"ς
π&ι$τητας σκε%η (red-slipped fine – wares) τ&υ 5&υ αι., τ&π&θετ"θηκαν στην
�δια )ρ&νικ" περ�&δ&37. Ως εκ τ&%τ&υ ε�ναι πιθαν$ν η ε�υαλωµ(νη κεραµικ"
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24. Dark, ".π., σ. 60.
25. /.π., σ. 59 σηµ. 8: G. Kuzmanov, «Spätantike glasierte Keramik aus Bulgarien»,

Archaeologia Bulgarica II.1 (1998) 81-95.
26. Anderson-Stojanoviç, ".π., σ. 76.
27. /.π., σ. 76, αρ. 520.
28. /.π., σ. 76, αρ. 524.
29. /.π., σ. 76, αρ. 530.
30. /.π., σ. 76, αρ. 523.
31. /.π., σ. 76, αρ. 526, 528.
32. /.π., σ. 76, αρ. 527.
33. /.π., σ. 76, αρ. 521.
34. /.π., σ. 76.
35. /.π., σ. 76, αρ. 525.
36. J. Wiseman – D. Manozissi, «Excavations at Stobi, 1971», AJA 76 (1972) 418-419.
37. Dark, ".π., σ. 59.



να )ρησιµ&π&ι&%νταν "δη στην παλαι&)ριστιανικ" Παλαιστ�νη38. Ε�υαλω-
µ(να αγγε�α τ&υ 6&υ και 7&υ αι. ανακαλ%�θηκαν στ& Ανεµ&%ρι& της Ν. Μι-
κρ�ς Ασ�ας, $π&υ τα στρ'µατα µε ,�ση τα ν&µ�σµατα )ρ&ν&λ&γ"θηκαν
στην επ&)" τ&υ Ι&υστινιαν&% και των διαδ$)ων τ&υ39.

Αν και &ι π&σ$τητες ε�υαλωµ(νων αγγε�ων στις πρ&ανα�ερθε�σες θ(-
σεις απ$ τ&ν 4& 'ς τ&ν 6& αι. ε�ναι µικρ(ς, εντ&%τ&ις απ&δεικν%&υν τη µεγ�-
λη δι�δ&ση της ε�υαλωµ(νης κεραµικ"ς σε µεγ�λη (κταση σε $λη την αυτ&-
κρατ&ρ�α "δη απ$ τ&ν 4& αι.40. 8π$τε �α�νεται $τι η �ρ�ση «η ε�υαλωµ(νη
κεραµικ" δεν υπ�ρ)ει στη ,υ3αντιν" αυτ&κρατ&ρ�α πριν απ$ τις αρ)(ς τ&υ
7&υ αι.» στερε�ται ακρ�,ειας 41. Αυτ" η �π&ψη επικρ�τησε, καθ'ς µεγ�λη
π&σ$τητα ε�υαλωµενων αγγε�ων εντ&π�στηκαν στ& Saraçhane στην Κων-
σταντιν&%π&λη, στ& στρ'µα 30 )ρ&ν&λ&γηµ(ν& περ� τ& 650/670 και στ& ναυ-
�γι& ΙΙΙ της ,ρα)&νησ�δας τ&υ Yassi Ada, π&υ τ&π&θετε�ται )ρ&νικ� στ&
625/626. Καθ'ς, $µως τ�ν 7� αι. στην Κωνσταντιν��π�λη δεν παρατηρ��µε
απλ� την εµ��νιση της ν�ας αυτ�ς τε0νικ�ς, αλλ� %ρισκ"µαστε µπρ�στ� σε
εργαστ�ρια µε �ργανωµ�νη παραγωγ�,…(�τσι )στε) �ι αγγει�πλ�στες δεν
%ρ#σκ�νται στα πρ)τα %�µατα των πειραµατισµ)ν42, ε�ναι εB$�θαλµ& $τι
στις αρ)(ς τ&υ 7&υ αι. δεν γ�ν&νται &ι πρ'τες πρ&σπ�θειες πρ&σ(γγισης µιας
τε)νικ"ς, η &π&�α δεν ε�ναι δυνατ$ν να )αρακτηριστε� ν(α, ε�$σ&ν ε�ναι "-
δη γνωστ" στ&υς τε)ν�τες στις δυτικ(ς και τις κεντρικ(ς επαρ)�ες, αλλ� και
σε θ(σεις τ&υ ανατ&λικ&% τµ"µατ&ς της ,υ3αντιν"ς αυτ&κρατ&ρ�ας.

Πιστε%&υµε $τι εγγ%τερα στην αλ"θεια ,ρ�σκεται η �π&ψη $τι αυτ$
π&υ παρατηρε�ται κατ� τ&ν 7& αι. σε δι��&ρες θ(σεις, συµπεριλαµ,αν&µ(-
νης και της Πρωτε%&υσας, ε�ναι ν(ες τε)νικ(ς µ(θ&δ&ι ε�υ�λωσης. Παρα-
δε�γµατα αυτ'ν των ν(ων τε)νικ'ν µεθ$δων εντ&π�στηκαν σε δι��&ρες θ(-
σεις. Mτσι, στ&ν απ&θ(τη, π&υ ανασκ��ηκε στα ανατ&λικ� τ&υ «Επισκ&-
πε�&υ» της Σ�µ&υ43, ,ρ(θηκε «σαλτσ�ρι&» (αυτ&θερµαιν$µεν& π"λιν& σκε%&ς,
π&υ απ&τελε�ται απ$ δ%& µ(ρη, (να κ&%�ι& δι�τρητ& σ'µα και (να πιν�-
κι& στ& επ�νω µ(ρ&ς, (αH τ(ταρτ& 7&υ αι.) (εικ. 10), τ&υ &π&�&υ η �νω επι-
��νεια π&υ ερ)$ταν και σε �µεση επα�" µε την τρ&�", �(ρει κασταν&κ�τρινη
ε�υ�λωση44.
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38. Dark, ".π., σ. 59.
39. C. K. Williams, Anemurium, The Roman and Early Byzantine Pottery, Belgium

1989, σσ. 7-30.
40. Dark, ".π., σ. 59 σηµ. 7.
41. Π&%λ&υ-Παπαδηµητρ�&υ, ".π., σ. 209.
42. /.π., σ. 210. Πρ$κειται για παρατ"ρηση, στην &π&�α πρ&,α�νει & �δι&ς & Hayes,

".π., σ. 10, στη δηµ&σ�ευση των αγγε�ων τ&υ Saraçhane.
43. Ε. Γερ&%ση, «Κεραµικ� παλαι&)ριστιανικ'ν )ρ$νων απ$ την περι&)" τ&υ “Επι-

σκ&πε�&υ” της Σ�µ&υ», Α∆ 47-48 (1992-1993) Μ(ρ&ς ΑH, Μελ(τες, σ. 267.
44. /.π., σ. 258, σ). 7, 8.



Επ�σης, στ& ναυ�γι& τ&υ Yassi Ada εντ&π�στηκαν µ(σα στη γ(�υρα τ&υ
πλ&�&υ τρ�α ε�υαλωµ(να αγγε�α45 µα3� µε µ�α µικρ" κ&%πα π&υ �(ρει πρα-
σιν&κ�τρινη ε�υ�λωση στ& εσωτερικ$ και στην �νω επι��νεια τ&υ )ε�λ&υς46.
Τ& ναυ�γι& τ&υ Yassi Ada )ρ&ν&λ&γε�ται γ%ρω στ& 626 µε 63047, )ρ&ν&λ&γ�α
%στερη σε σ)(ση µε τη λεγ$µενη αρ)" της ε�υ�λωσης στ& Βυ3�ντι&. Qλλωστε,
αν η υπ$θεση για την α�ετηρ�α τ&υ ταBιδι&% τ&υ πλ&�&υ τ&υ Yassi Ada σε πε-
ρι&)" της Μα%ρης Θ�λασσας ε�ναι σωστ", τ$τε ε�ναι πιθαν$ν τα ε�υαλωµ(να
αγγε�α τ&υ ναυαγ�&υ να πρ&(ρ)&νται απ$ την Κωνσταντιν&%π&λη. Τα ν&-
µ�σµατα τ&υ ναυαγ�&υ παρ()&υν ως terminus post quem τ& (τ&ς 625/626 και
παρ&υσι�3&υν ως πεδ�& δρ�σης τ&υ πλ&�&υ τ& Β$ρει& Αιγα�&. Η απ&υσ�α
$πλων πιθαν$τατα σηµα�νει $τι τ& θαλ�σσι& ταB�δι (λα,ε )'ρα µετ� την
απ'θηση των Περσ'ν τ& 62648. Πρ&σ(τι, στ& ναυ�γι& τ&υ Yassi Ada εντ&π�-
στηκαν και πρ&ϊ$ντα παλαι$τερα της )ρ&ν&λ&γ�ας τ&υ ναυαγ�&υ, ως υπ&-
λε�µµατα πρ&ηγ&%µενων �&ρτ�ων, τα &π&�α επανα)ρησιµ&π&ι"θηκαν. Γιατ�
τα ε�υαλωµ(να να ε�ναι τ&υ 625/26;

Περ�π&υ την �δια επ&)", στην περι&)" τ&υ πρωτ&,υ3αντιν&% &ικισµ&%
της Ελε%θερνας της Κρ"της, εντ&π�στηκε και ανασ%ρθηκε σηµαντικ$ς αρι-
θµ$ς κεραµικ'ν επιτραπ(3ιων αγγε�ων για την καταν�λωση υγρ'ν, τα &π&�α
σ'3&υν στην εBωτερικ" τ&υς επι��νεια γραπτ" λευκ" διακ$σµηση, επ�νω
στην &π&�α απλ'νεται λεπτ$ στρ'µα δια�αν&%ς υαλ'µατ&ς π&υ σε π&λλ(ς
περιπτ'σεις �(ρει εκτεταµ(νες απ&λεπ�σεις49 (εικ. 11).

Αντ�θετα, τ& στρ'µα τ&υ υαλ'µατ&ς στα αγγε�α απ$ τ& Saraçhane )ρη-
σιµ&π&ιε�ται για καθαρ� πρακτικ&%ς λ$γ&υς π&υ α�&ρ&%ν στην ιδι$τητ�
τ&υ να κ�νει την επι��νεια τ&υ αγγε�&υ αδι�,ρ&)η50 (εικ. 9). 8 πηλ$ς ε�ναι
λευκ$ς51, εν' η ε�υ�λωση καλ%πτει µ$ν&ν την εσωτερικ" επι��νεια. Τρ�α
ε�δη ε�υ�λωσης παρατηρ"θηκαν: 1) υ�λωση γυαλιστερ" και στιλπν" σε
)ρ'µα αν&ικτ$ " σκ&%ρ& λαδ�, sepia, κασταν$ και π&ρτ&καλ&κ�σταν& µε
καλ" πρ$σ�υση µε την κεραµικ" επι��νεια, 2) υ�λωση πα)ι� και γυαλιστε-
ρ" " λεπτ" και θαµπ" η &π&�α παρ&υσι�3ει τρα)ι� $ψη εBαιτ�ας της �µεσης
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45. G. F. Bass – F. H. Jr. van Doornick, Yassi Ada I: A Seventh Century Byzantine
Shipwreck, 1982, σσ. 165-167 εικ. 8-9, 10-11.

46. G. F. Bass, «Underwater Excavations at Yassi Ada: A byzantine Shipwreck», AA
77 (1962) 556 εικ. 10.

47. P. G. van Alfen, «New Light on the 7th-c. Yassi Ada Shipwreck: Capacities and
Standard Sizes of LRA1 Amphoras», JRA 9 (1996) 210 σηµ. 65.

48. F. H. Van Doorninck Jr, «The Cargo Amphoras on the 7th c. Yassi Ada and 11th
c. Serçe Limani Shipwrecks: Two Examples of a Reuse of Byzantine Amphorae as
Transport Jars», BCH Suppl. XVIII (1989) 248.

49. Π&%λ&υ-Παπαδηµητρ�&υ, ".π., σσ. 213-214.
50. /.π., σ. 211.
51. J. W. Hayes, «Excavations at Saraçhane in Istanbul: A 7th-c. Pottery Group», DOP

22 (1968) 216 (στ& εB"ς: «Saraçhane Pottery»)N Hayes, Saraçhane, ".π., σ. 13.



πρ$σ�υσης µε την κεραµικ" επι��νεια και 3) υ�λωση γυαλιστερ" αδιαγν'-
στ&υ )ρ'µατ&ς52.

Στα αγγε�α τ&υ Saraçhane κ�τω απ$ τ& στρ'µα της υ�λ&υ παρατηρε�-
ται συν"θως (να στρ'µα ερυθρωπ&% επι)ρ�σµατ&ς. Πρ$κειται για στ&ι)ε�&
π&υ συνδ(ει τα ε�υαλωµ(να λευκ� αγγε�α µε τα αγγε�α καλ"ς π&ι$τητας
των παλαι&)ριστιανικ'ν )ρ$νων. Αυτ$ πρ&ϋπ&θ(τει (να πρ&)ωρηµ(ν& στ�-
δι& τε)νικ'ν γν'σεων και συνεπ�γεται )ρ"ση της ε�υ�λωσης σε "δη παρα-
γ$µενα επι)ρισµ(να πρ&ϊ$ντα. ∆ηλαδ" η τε)νικ" της ε�υ�λωσης «"λθε»
στην πρωτε%&υσα &λ&κληρωµ(νη και υι&θετ"θηκε απ$ τ&υς κεραµε�ς, π&υ
µ()ρι τ$τε, τ&ν 7& αι., παρ"γαγαν µ$ν&ν επι)ρισµ(να καλ"ς π&ι$τητας.

Αλλ� και στ&ν ελλαδικ$ )'ρ&53 ε�υαλωµ(να αγγε�α εντ&π�στηκαν (επ�
τη ,�σει τ&υ δηµ&σιευµ(ν&υ ανασκα�ικ&% υλικ&%) στην Αθ"να τ&υ 4&υ και
5&υ αι.54. Απ$ την υστερ&ρωµαϊκ" Κ$ρινθ& πρ&(ρ)εται τηγ�νι π&υ σ'3ει κα-
σταν" ε�υ�λωση ελα�ρ'ς πρασιν�3&υσα στ& εσωτερικ$ και σε τµ"µα τ&υ )ε�-
λ&υς55. Σε στρ'µατα των µ(σων τ&υ 6&υ αι. στην περι&)" τ&υ Γυµνασ�&υ της
Κ&ρ�νθ&υ απ&καλ%�θηκαν ε�υαλωµ(να ,αθι� πιν�κια56. Στην Κ$ρινθ& επ�-
σης εντ&π�στηκαν και mortaria (αH µισ$ 6&υ αι.) τα &π&�α �(ρ&υν στ& µ(σ& της
εσωτερικ"ς επι��νειας τ&υ πυθµ(να στρ'µα µ&λ%,δινης ε�υ�λωσης π&υ
,&ηθ� στ& �λεσµα των τρ&�'ν, και σ)ετ�3&νται µε εισαγ$µενα ε�υαλωµ(να
αγγε�α τ&υ Saraçhane σε επ�πεδ& τε)νικ"ς και $)ι σ)"µατ&ς και υαλ'µατ&ς57.

Επιπρ$σθετα στις Λ&υλ&υδι(ς της Πιερ�ας κατ� την ανασκα�" εν$ς ε-
πισκ&πικ&% συγκρ&τ"µατ&ς τ& &π&�& παρ&υσι�3ει δραστηρι$τητα απ$ τα
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52. Hayes, Saraçhane, ".π., αρ. 1-25.
53. Στ& σηµε�& αυτ$ θα θ(λαµε να επισηµ�ν&υµε τη µεγ�λη σηµασ�α π&υ ()&υν για

τ& θ(µα, µε τ& &π&�& ασ)&λ&%µαστε, τα ε�υαλωµ(να αγγε�α π&υ εντ&π�στηκαν και ανα-
σ%ρθηκαν κατ� τις ανασκα�ικ(ς (ρευνες στ& γειτ&νικ$ νησ� της Θ�σ&υ. Ωστ$σ& η δηµ&-
σ�ευση των ευρηµ�των αυτ'ν δεν κατ(στη εισ(τι δυνατ". Μ$λις συµ,ε� αυτ$, θα επαν(λ-
θ&υµε στ& θ(µα µε συγκριτικ" µελ(τη των ε�υαλωµ(νων αγγε�ων Φιλ�ππων και Θ�σ&υ µε
(τερ& �ρθρ& µας.

54. …ε8ς τ9ν 0:ρ�ν τ;ς Ρωµαϊκ;ς >Aγ�ρ?ς ε�ρ�θη @π#σης µ�&α, Bτις C0ει πιθαν:ς
παρασκευασθ; @κ 0ρ)µατ�ς καD πυριτικ�E τιν"ς Fλατ�ς. ΑGτη τικ�µ�νη @0�νετ� @ντ9ς
Gδατ�ς, Hπ"τε @θρυµµατ#&ετ� ε8ς κ"νιν, J Hπ�#α διαλ�ετ� ε8ς τ9 Gδωρ καD @σ0ηµ�τι&εν
εKδ�ς Lλ�ι�;ς, Hπ"τε H πηλ9ς Lπερρ"�α τ9 Gδωρ, @ν: J 0ρωµατικN κ"νις τ;ς Lλ�ι�;ς Cδι-
δε διO τ;ς Pπτ�σεως τ9 %ερν#κι, δηλ. τN γ�νωσιν… [UAν. UOρλ�νδ&υ, «VEκθεσις περW τZν
\νασκα�Zν Βι,λι&θ"κης UAδριαν&^ καW Ρωµαϊκ_ς UAγ&ρ`ς», ΑΕ (1964) 58].

55. C. Morgan, «The Byzantine Pottery», Corinth XI, 1942, σσ. 42, 184, αρ. 65.
56. Wiseman – Manozissi, ".π., 418 σηµ. 54N Hayes, Saraçhane, ".π., σ. 13.
57. Hayes, Saraçhane, ".π., σ. 13 σηµ. 19N J. W. Hayes, «Problèmes de la céramique des

VIIème – IXème s. à Salamine et à Chypre», Colloque «Salamine de Chypre. Histoire et
Archéologie: État des recherches», Lyon 13-17 mars 1978, Paris 1980, σ. 379. Πρ,λ. White-
house, ".π., 44-45N F. W. Deichmann, «Zur Datierung der byzantinischen Reliefkeramik»,
AA 56 (1941) 72-81N Hayes, «Saraçhane Pottery», ".π., 216 σηµ. 39N Hayes, Saraçhane, ".π.,
σ. 13.



τ(λη τ&υ 5&υ αι. 'ς τ&ν 7& αι. εντ&π�στηκε ε�υαλωµ(νη κεραµικ" σε στρ'-
µατα, των &π&�ων &ι ν&µισµατικ(ς ενδε�Bεις &δηγ&%ν στην επ&)" τ&υ Ι&υ-
στινιαν&% και των διαδ$)ων τ&υ, δηλαδ" στ& ,H µισ$ τ&υ 6&υ αι.58.

4. Συµπερ�σµατα

Mτσι, λ&ιπ$ν, η ε�υ�λωση τ&υ 5&υ και 6&υ αι. στ&υς Φιλ�ππ&υς συνε)�-
3ει µ�α παρ�δ&ση αι'νων, $πως πιθαν$τατα αυτ" π&υ αναπτ%)θηκε στην
Ιταλ�α, καθ'ς "δη απ$ τ& ,H µισ$ τ&υ 1&υ π.�. &ι Φ�λιππ&ι απ&τ(λεσαν ρω-
µαϊκ" απ&ικ�α59. 8 &ικισµ$ς εBελ�)θηκε σε σηµαντικ$ αστικ$ κ(ντρ&, εν' η
ανακ�λυψη πλ"ρως &ργανωµ(ν&υ εργαστηρ�&υ υαλ&υργ�ας / υαλ&π&ι�ας
στα µ(σα τ&υ 5&υ αι. απ&τελε� σ&,αρ" (νδειBη για τη δυναµικ" π&ρε�α της
&ικ&ν&µ�ας τ&υ &ικισµ&%, η &π&�α επ(τρεπε τη λειτ&υργ�α εργαστηριακ'ν
µ&ν�δων, τα πρ&ϊ$ντα των &π&�ων κ�λυπταν τ& σ%ν&λ& " σηµαντικ$ µ(ρ&ς
των αναγκ'ν των κατ&�κων. Η ε�υ�λωση στα αγγε�α των Φιλ�ππων ε�ναι
δια�$ρων )ρωµ�των και παρ&υσι�3ει (ντ&νη π&ι&τικ" π&ικιλ�α. Η πρ$σ�υ-
ση στην κεραµικ" επι��νεια ε�ναι στις πλε�στες των περιπτ'σεων καλ", αν
και δεν απ&υσι�3&υν και &ι περιπτ'σεις εκτεταµ(νων απ&λεπ�σεων60.
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58. Ε. Μαρκ", «Συµπερ�σµατα απ$ τις ανασκα�(ς της 9ης ε�&ρε�ας ,υ3αντιν'ν αρ-
)αι&τ"των στη Β$ρεια Πιερ�α», ΑΕΜΘ 10Α (1996) 239-255. Η )ρ&ν&λ$γηση των επ�νω
στρωµ�των της ανασκα�"ς επ� τη ,�σει της ε�υαλωµ(νης κεραµικ"ς τ&ν 7& αι. (αυτ., 243)
πρ&ϋπ&θ(τει την a priori απ&δ&)" της )ρ&ν&λ$γησης της ε�υαλωµ(νης κεραµικ"ς τ&ν 7&
αι. Αυτ$, $µως, αντιστρατε%εται την %παρBη ν&µισµ�των της επ&)"ς τ&υ Ι&υστινιαν&% και
των διαδ$)ων τ&υ στα �δια στρ'µατα (αυτ.). Η (λλειψη ν&µισµατικ'ν ενδε�Bεων στ& ,H µι-
σ$ τ&υ 6&υ αι. σηµατ&δ&τε� αγρ&τικ$ τρ$π& 3ω"ς και υπ&δηλ'νει παρακµ" τ&υ αστικ&%
,�&υ [πρ,λ. περ�πτωση Κ&ρ�νθ&υ $π&υ απ$ τ& ,H µισ$ τ&υ 7&υ 'ς τ&ν 9& αι. δεν ,ρ(θηκαν
ν&µ�σµατα (,λ. Ν. Γκι&λ(ς, Βυ&αντιν� Να�δ�µ#α (600-1204), Αθ"να 1992, σ. 12)]. Η παρα-
γωγ", ωστ$σ&, ε�υαλωµ(νων αγγε�ων πρ&ϋπ&θ(τει υψηλ$ &ικ&ν&µικ$ και κ&ινωνικ$ επ�-
πεδ& (αστικ$ς τρ$π&ς 3ω"ς). Επ�σης, τα σ)(δια των µαγειρικ'ν σκευ'ν π&υ παραδ�δει η
ανασκα�(ας (Mαρκ", αυτ., σ). 5 και σ). 6) πρ&σιδι�3&υν σε σκε%η παλαι&)ριστιανικ"ς ε-
π&)"ς, κατ� την &π&�α &ι τ&µ(ς ε�ναι πι& ραδιν(ς και τα σ'µατα των )υτρ'ν τριγωνικ�,
παρ� σε αντ�στ&ι)α των λεγ$µενων σκ&τειν'ν αι'νων, κατ� την &π&�α τα σ)"µατα γ�ν&-
νται πι& σ�αιρικ� (πρ,λ. �. Μπακιρτ3"ς, Βυ&αντιν� Τσ�υκαλ�λ�γηνα, Θεσσαλ&ν�κη
1989, π�ν. 1-8, 10).

Παρ�λληλα, η �δια παρ&υσι�3ει ε�υαλωµ(νη &ιν&)$η, την &π&�α )ρ&ν&λ&γε� στ& ,H
µισ$ τ&υ 7&υ αι. (��ση της εργαστηρι&π&�ησης τ&υ συγκρ&τ"µατ&ς τ&υ επισκ&πε�&υ) και
ανα�(ρει $τι διαθ(τει «λαδ�-κα�( ε�υ�λωση ν(ας τε)ν&λ&γ�ας» )ωρ�ς να πρ&,α�νει στην
επεB"γηση τ&υ )αρακτηρισµ&% «ν�ας τε0ν�λ�γ#ας» (Ε. Μαρκ", «�ωρ&θ(τηση παρα-
γωγικ'ν και εργαστηριακ'ν δραστηρι&τ"των στ& επισκ&πικ$ συγκρ$τηµα των Λ&υλ&υ-
δι'ν Πιερ�ας», Αρ0αι�λ�γικ� Τεκµ�ρια %ι�τε0νικ)ν εγκαταστ�σεων κατ� τη %υ&αντιν�
Επ�0� (5�ς-15�ς αι.), Ειδικ" θ�µα 22�υ Συµπ�σ#�υ Bυ&αντιν�ς και Μετα%υ&αντιν�ς
Αρ0αι�λ�γ#ας και Τ�0νης, Αθ�να 17-19 ΜαX�υ 2002, Αθ"να 2004, σ. 44), & &π&�&ς �α�νε-
ται $τι ε�ναι λανθασµ(ν&ς.

59. Βλ. ∆. Λα3αρ�δης, Φ#λιππ�ι – Ρωµαϊκ� απ�ικ#α, Aθ"να 1973.
60. ΑB�3ει να σηµειωθε� $τι κατ� τη δι�ρκεια των ανασκα�ικ'ν ερευν'ν στις νησ�-

δες, π&υ απλ'ν&νται ανατ&λικ� και ν$τια της 8.Ν. 4 των Φιλ�ππων, εντ&π�σθηκαν και



Στην κατηγ&ρ�α των ε�υαλωµ(νων αγγε�ων των Φιλ�ππων εντ�σσ&νται
µαγειρικ� σκε%η και &ιν&)$ες. Σε $λα τα αγγε�α τ& στρ'µα της ε�υ�λωσης
καλ%πτει την εBωτερικ" επι��νεια, δηµι&υργ'ντας γ(�υρες επικ&ινων�ας
αν�µεσα στα αγγε�α τ&υ 4&υ και 5&υ αι. των δια�$ρων περι&)'ν της αυ-
τ&κρατ&ρ�ας, αλλ� και απ&µακρ%ν&ντας την παρ�δ&ση των Φιλ�ππων απ$
τα κωνσταντιν&υπ&λ�τικα αγγε�α, των &π&�ων τ& υ�λωµα περι&ρ�3εται στην
εσωτερικ" επι��νεια. Η εBωτερικ" αυτ" ε�υ�λωση στα µαγειρικ� σκε%η δη-
µι&υργε� συνθ"κες στεγαν$τητας κατ� τη δι�ρκεια παρασκευ"ς της τρ&�"ς.
Απ$ την �λλη, η εBωτερικ" ε�υ�λωση των επιτραπ(3ιων σκευ'ν πιθαν$τα-
τα ανταπ&κρ�νεται σε δι�θεση καλλωπισµ&% παρ� σε )ρηστικ(ς αν�γκες
)ωρ�ς ,ε,α�ως να απ&κλε�εται κ�τι τ(τ&ι&.

Η ε�υαλωµ(νη κεραµικ" ε�ναι πιθαν$ν να πρ&(κυψε ως εναλλακτικ"
της κατασκευ"ς υ�λινων αντικειµ(νων, καθ'ς "δη απ$ τ&ν 4& αι. κ.ε. (µετ�
την αναγν'ριση τ&υ )ριστιανισµ&% ως επ�σηµης θρησκε�ας τ&υ ,υ3αντιν&%
κρ�τ&υς) &ι αν�γκες της εκκλησιαστικ"ς και ιδιωτικ"ς λατρε�ας δηµι&%ρ-
γησαν αυBηµ(νη 3"τηση υ�λινων κυρ�ως αντικειµ(νων. Τα διατ�γµατα τ&υ
Μ. Κωνσταντ�ν&υ (337), Θε&δ&σ�&υ ΒH (438) και & Ι&υστινι�νει&ς κ'δικας,
µε τις ευν&ϊκ(ς �&ρ&λ&γικ(ς ρυθµ�σεις π&υ πρ&σ(�εραν, δηµι&%ργησαν τις
κατ�λληλες συνθ"κες για να καταστε� τ& γυαλ� απαρα�τητ& αντικε�µεν& της
&ικ&σκευ"ς κ�θε ιδιωτικ"ς &ικ�ας και κ�θε να&%61. ∆�πλα, λ&ιπ$ν, στ& υ�λι-
ν& αντικε�µεν& δεν ε�ναι απ�θαν& να κατασκευ�3εται (να κεραµικ$, τ& &-
π&�& µ&ι�3ει µε εκε�ν&, αλλ� ε�ναι ανθεκτικ$τερ& και ενδε�κνυται για τις κα-
θηµεριν(ς )ρηστικ(ς αν�γκες των &ικι'ν και των να'ν.

Λ(κτ&ρας Βυ3αντιν"ς Αρ)αι&λ&γ�ας                                            ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α. ΤΡΙΒΥAΑ∆ΑΚΗ

Θε&λ&γικ"ς Σ)&λ"ς ΑΠΘ
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ανασ%ρθηκαν $στρακα απ$ ε�υαλωµ(να αγγε�α δια�$ρων σ)ηµ�των. Η ε�υ�λωση των
Φιλ�ππων �α�νεται $τι διαθ(τει παλ(τα )ρωµατικ'ν απ&)ρ'σεων µε επικρατ(στερες τη
λαδ&πρ�σινη, κιτρινωπ" και κασταν&κ�τρινη. Σταγ$νες ε�υ�λωσης παρατηρ"θηκαν σε
αγγε�α π&υ δεν �(ρ&υν ε�υ�λωση, εν' σε &ρισµ(να $στρακα η ε�υ�λωση της εσωτερικ"ς
επι��νειας δια�(ρει )ρωµατικ� απ$ αυτ" της εBωτερικ"ς. Π�ντως, τ& στρ'µα της υ�λω-
σης ()ει ικαν$ π�)&ς και η πρ$σ�υση στην κεραµικ" επι��νεια ε�ναι καλ". bλα αυτ� πι-
θαν$τατα απ&τελ&%ν σ&,αρ(ς ενδε�Bεις για τη λειτ&υργ�α ντ$πι&υ εργαστηρ�&υ παραγω-
γ"ς ε�υαλωµ(νης κεραµικ"ς στα µ(σα τ&υ 5&υ αι., $ταν τ& εργαστ"ρι& υαλ&υργ�ας �κ-
µα3ε και &ι τε)ν�τες ε�)αν στη δι�θεσ" τ&υς κ&ιτ�σµατα αργιλικ&% )'µατ&ς απ$ τις εκτε-
ταµ(νες πεδι�δες στα ν&τι&δυτικ� τ&υ &ικισµ&% για την κατασκευ" κεραµικ'ν σκευ'ν.

61. Π. Τριαντα�υλλ�δη, «Υαλ&π&ι�α και υαλ&υργ�α κατ� την cστερη Αρ)αι$τητα
και την περ�&δ& της Ιππ&τ&κρατ�ας στη Ρ$δ&», «Αρ0αι�λ�γικ� Τεκµ�ρια %ι�τε0νικ)ν
εγκαταστ�σεων κατ� τη %υ&αντιν� Επ�0� (5�ς-15�ς αι.)», Ειδικ" θ�µα 22�υ Συµπ�σ#�υ
%υ&αντιν�ς και µετα%υ&αντιν�ς Αρ0αι�λ�γ#ας και Τ�0νης, Αθ�να 17-19 ΜαX�υ 2002, Αθ"-
να 2004, σ. 328.



SUMMARY

Aggeliki Trivizadaki, The Glazed Pottery of Philippoi. The Succession of
an Old Technique.

The article deals with the glazed pottery found in the early christian city
of Philippoi (North Greece). During the excavations conducted by the Aris-
totle University of Thessaloniki, from 1988 to 1994, a great amount of glazed
Kitchen Ware and pitchers were found. The glazed pottery of Philippoi is dat-
ed back to the 5th and 6th c. and continues a tradition that goes back to ro-
man period, since Philippoi was a roman colony of the second half of the 1st
c. B.C. At the same time, a well organized glassworkshop was found inside the
early christian city, providing us indications for the existence of a dynamic
economy, which permits the function of workshops inside the city. The prod-
ucts of those workshops satisfy the entire or a great part of the needs of the
citizens.

The glazed cover of the Philippoi pottery is of various qualities as well as
of colours which vary from dark or light oil-green and dark oil-brown, to yel-
low, yellow-brown or dark brown. Generally speaking, the glazed cover is
well attached to the ceramic material, covering the external surface. This, a-
mong other things, leads us to the conclusion that the glazed pottery of
Philippoi follows the 4th and 5th c. traditions of various regions of Roman
Empire, bearing no immediate resemblance to the pottery of the same time
that comes from Constantinople (Saraçhane).

The presence of the external glazed layer on Kitchen Ware favors the
lack of humidity during the preparation of the food. On the other side, we can
suggest that the glazed cover of pitchers meets probably the satisfaction of
aesthetic needs rather than practical, though we cannot completely be sure
about that.

The glazed pottery was probably an alternative to the usage of glass ob-
jects since the new conditions, after the 4th c. recognition of Christianity as
the official religion of the empire, created enormous demands for glassware
used in the ecclesiastical and private worship. As a result, we may assume that
the glass and glazed ware are two parralel and different ways to cover the
everyday needs of households and churches.
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Eικ. 2. Eικ. 2α.

Eικ. 3.
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Eικ. 5.

Eικ. 4.

Eικ. 5α.
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Eικ. 6.

Eικ. 7.
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Eικ. 8.

Eικ. 8α.
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Eικ. 9. E�υαλωµ�νη κεραµικ� απ" τ� Saraçhane.
Glazed pottery from Saraçhane.

(J. Hayes, Excavations at Saraçhane in Istanbul,
New Jersey 1992, pl. 4).
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Eικ. 10. Σαλτσ�ρι� απ" τη Σ�µ�.
Saltsarion from Samos.

[N. Π��λ�υ-Παπαδηµητρ#�υ, «Bυ&αντιν� κεραµικ� απ" τ�ν ελληνικ" νησι)τικ�
0)ρ� και απ" την Πελ�π"ννησ� (7�ς-9�ς αι.): µια πρ)τη πρ�σ�γγιση»,
Oι σκ�τειν�# αι)νες τ�υ Bυ&αντ#�υ (7�ς-9�ς αι.), Aθ�να 2001, εικ. 6].

Eικ. 11. E�υαλωµ�νη καν�τα απ" την Eλε�θερνα (Kρ�τη).
Glazed pitcher from Eleuptherna (Crete).

[N. Π��λ�υ-Παπαδηµητρ#�υ, «E�υαλωµ�νη κεραµικ� απ" την Eλε�θερνα: ν�α
στ�ι0ε#α για την εµ��νιση της ε�υ�λωσης στ� Bυ&�ντι�», Πρωτ�%υ&αντιν�

Eλε�θερνα, τ�µ�ας I, τ"µ. 1, P�θυµν� 2005, εικ. 1].




