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ΕΙΣΑΓΩΓΗ





Η Συλλογή
Η Συλλογή Μεσαιωνικής και Νεότερης Κερα-

μικής α�οτελεί μέρος των Εκ�αιδευτικών Συλλο-
γών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανε�ιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για
όστρακα �ου �ροέρχονται α�οκλειστικά α�ό
την Κρήτη και �αραχωρήθηκαν με δανεισμό
α�ό την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
με σκο�ό την εκ�αίδευση των φοιτητών. 

Προγραμματικός στόχος του Τμήματος α�ό
την ίδρυσή του υ�ήρξε η εξοικείωση των φοιτη-
τών με την έρευνα στο �εδίο, η ε�αφή με τέ-
χνεργα του �αρελθόντος και με τις μεθόδους
εξέτασης και τεκμηρίωσής τους. Οι �ανε�ιστη-
μιακές ανασκαφές (με υ�οχρεωτική τη συμμε-
τοχή των φοιτητών �ου φοιτούν στην κατεύ-
θυνση της Αρχαιολογίας), η ταξινόμηση ιστορι-
κών αρχείων και η συγκρότηση εκ�αιδευτικών
συλλογών οργανώθηκαν σταδιακά α�ό τα
�ρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος και
ε�εκτάθηκαν στη συνέχεια για να εξυ�ηρετή-
σουν αυτήν την ανάγκη. 

Ειδικότερα το ιστορικό της συγκρότησης της
Συλλογής Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής
αυτής έχει ως εξής:

Η συλλογή τεκμηρίων αλλά και �ρωτογενούς
φωτογραφικού υλικού α�ό μνημεία της Κρήτης
για την υ�οστήριξη των �ρο�τυχιακών και με-
τα�τυχιακών μαθημάτων της Βυζαντινής Αρχαι-
ολογίας συνδέεται με την ίδρυση του Διατμη-
ματικού Μετα�τυχιακού Προγράμματος στις
Βυζαντινές Σ�ουδές, �ου άρχισε να λειτουργεί
α�ό το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Το �ρό-
γραμμα αυτό ιδρύθηκε μετά α�ό �ρόταση και
�ροσ�άθειες της Στέλλας Πα�αδάκη Όκλαντ. Η
Στέλλα Πα�αδάκη ε�έμενε στο να ανοιχτεί η κα-
τεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας �ρος
την �ρακτική εξοικείωση με αυθεντικά τέχνεργα,

και με τις μεθόδους τεκμηρίωσής τους και μάλι-
στα τις αρχαιομετρικές, ό�ως γινόταν ήδη με την
εκ�αίδευση στην Αρχαιολογία �αλαιότερων
ε�οχών. Η αρχική χρηματοδότηση του μετα�τυ-
χιακού αυτού �ρογράμματος α�ό τα ΕΠΕΑΕΚ
ε�έτρεψε να οργανωθούν οι αναγκαίες υ�οδο-
μές, να εξασφαλιστούν συνεργασίες με ε�ισκέ-
�τες καθηγητές και ειδικούς ερευνητές και να
διευκολυνθούν οι μετακινήσεις φοιτητών για εκ-
�αιδευτικούς λόγους εντός και εκτός Κρήτης. Το
�ρόγραμμα σ�ουδών του Μετα�τυχιακού Προ-
γράμματος στις Βυζαντινές Σ�ουδές, �ου ό�ως
και τα υ�όλοι�α του Τμήματος, βασίζεται σε ολι-
γομελή σεμινάρια, �εριλαμβάνει ε�ίσης ασκή-
σεις ή συμμετοχή σε εργαστήρια �ου σχετίζονται
�άντοτε με �ρωτογενές υλικό ή με την εμ�λοκή
των φοιτητών σε τρέχοντα ερευνητικά �ρογράμ-
ματα των μελών  και των συνεργατών του Τμή-
ματος. 

Η άσκηση των φοιτητών
Η άσκηση της Κεραμικής �ροσφέρθηκε στα-

θερά για �ολλά χρόνια, άλλοτε συνοδεύοντας
αντίστοιχα σεμινάρια άλλοτε ανεξάρτητα α�ό
αυτά. Οι ασκήσεις αυτές έγινε δυνατόν να �ραγ-
ματο�οιηθούν χάρη στην �ροθυμία των Εφο-
ρειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Κρήτης και
του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης να ανοίξουν τις
α�οθήκες τους και να φιλοξενήσουν στους χώ-
ρους τους ομάδες φοιτητών και διδασκόντων.
Έγιναν με την καθοδήγηση �ροσκεκλημένων
εξειδικευμένων συναδέλφων �ου δίδαξαν ως ει-
δικοί ε�ιστήμονες. Η Ναταλία Πούλου-Πα�αδη-
μητρίου (1998-2000) και ο Πλάτων Πετρίδης
(2000-2003) �ροσέφεραν �ρο�τυχιακά και μετα-
�τυχιακά μαθήματα και συγχρόνως ε�έβλεψαν
τις ασκήσεις των μετα�τυχιακών φοιτητών σε κε-
ραμική �ου μελετούσαν οι ίδιοι και �ροερχόταν

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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α�ό ανασκαφές στο Ηράκλειο και τους Δελφούς.
Εν τω μεταξύ ήδη α�ό το 1999 η Αναστασία Για-
γκάκη συμμετείχε στις ασκήσεις, ενώ α�ό το 2004
έως το 2006 ανέλαβε αυτόνομα τη διδασκαλία
μετα�τυχιακού σεμιναρίου και τις ασκήσεις με
υλικό της �ανε�ιστημιακής ανασκαφής στην
Ελεύθερνα. Σε ορισμένες �ερι�τώσεις η άσκηση
συνδυάστηκε με ε�ίσκεψη σε εργαστήρια αγγει-
ο�λαστών �αραδοσιακής κεραμικής στο χωριό
Μαργαρίτες, ό�ου οι φοιτητές είχαν την ευκαι-
ρία να �αρακολουθήσουν όλα τα στάδια �αρα-
γωγής �ήλινων αγγείων.   

Ενδιαμέσως �ροσφέρθηκαν ασκήσεις και σε
άλλα αντικείμενα: σε εφαρμογές των λέιζερ στην
έρευνα των τοιχογραφιών και της κεραμικής με
τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής
Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ (βλ. εδώ σελ. 163-166),
στα �ετρώματα της Κρήτης και τη χρήση τους ως
οικοδομικών υλικών σε συνεργασία με το Πολυ-
τεχνείο Κρήτης, στη Νομισματική και την Ε�ι-
γραφική, στην �εριγραφή in situ και τεκμηρίωση
βυζαντινών μνημείων της Κρήτης αλλά και της
Κωνσταντινού�ολης. Α�ό το 2000 άρχισε εν τω
μεταξύ να συγκροτείται συλλογή με δείγματα �ε-
τρωμάτων και κονιαμάτων, με σ�αράγματα τοι-
χογραφιών αλλά και οστράκων. 

Το 2005 �αραχωρήθηκε μια �ρώτη μεγάλη
ομάδα οστράκων α�ό την 28η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων για να ακολουθήσουν δύο
ακόμη �αραδόσεις κατά το 2006 και το 2007.
Πρόκειται για κεραμική �ου �ροέρχεται είτε α�ό
�ερισυλλογές είτε α�ό καθαρισμούς ε�ιχώσεων,
είναι αστρωματογράφητη και δεν α�οτελεί κρί-
σιμο αρχαιολογικό τεκμήριο για το χώρο �ρο-
έλευσής της, καθώς τη στιγμή της �ερισυλλογής
είχε �ια χαθεί η σχέση της με τα άμεσα, αρχικά,
συμφραζόμενά της.  Α�ό το 2006, �αράλληλα με
τις θεσμοθετημένες ασκήσεις, άρχισε με την κα-
θοδήγηση της Αναστασίας Γιαγκάκη η ταξινό-
μηση, καταγραφή και σχεδιαστική α�οτύ�ωση
της κεραμικής αυτής α�ό ομάδες φοιτητών και
συνεχίστηκε κάθε εαρινό εξάμηνο κατά τα έτη
2007, 2008, 2010 και 2011.

Η εμ�λοκή των φοιτητών στην κατάρτιση της
Συλλογής ξεκίνησε α�ό την �ρώτη στιγμή: συμ-
μετείχαν ήδη στη διαδικασία �αραλαβής των
οστράκων. Έργο των φοιτητών ήταν να ε�ανα-
συσκευάζουν τα όστρακα δίνοντας αύξοντα
αριθμό στις ομάδες �ου �αρελήφθησαν. Ακολού-
θησε η μέτρηση και η ταξινόμηση των οστράκων
�ου α�οτελούσαν την κάθε ομάδα και �ροέρχο-
νταν α�ό μία συγκεκριμένη �εριοχή σε ειδικά,
έντυ�α δελτία, ο τύ�ος των ο�οίων είχε καθορι-
στεί ήδη α�ό �αλαιότερες ασκήσεις �ου έγιναν
με την ε�ο�τεία της κυρίας Ν. Πούλου-Πα�αδη-
μητρίου στα Μουσεία του Ηρακλείου. Στη συνέ-
χεια ε�ιλέγονταν τα διαγνωστικά όστρακα α�ό
κάθε ομάδα (συνήθως χείλη, βάσεις, λαβές) α�ό
τα ο�οία είναι δυνατόν να αναγνωριστούν σχή-
ματα, κατηγορίες κεραμικής και συνακόλουθα η
χρονολόγηση. Για κάθε ένα α�ό αυτά οι φοιτητές
συμ�λήρωναν άλλα, έντυ�α δελτία. Η σύνταξη
των δελτίων, με την ο�οία ασχολήθηκαν �ερισ-
σότερες ομάδες φοιτητών, τους έδινε την ευκαι-
ρία να εξοικειωθούν με την αναγνώριση των
�ηλών, τη μακροσκο�ική  �εριγραφή τους, την
�εριγραφή του σχήματος και της διακόσμησης
κάθε οστράκου και, σε ορισμένες �ερι�τώσεις, τη
σχεδίασή του. Μάθαιναν να αναγνωρίζουν τα
σχήματα και φωτογράφιζαν οι ίδιοι τα όστρακα.
Ακολουθούσε η κατάταξη σε ειδολογικές και
χρονολογικές ομάδες υ�ό την καθοδήγηση
�άντα της κυρίας Α. Γιαγκάκη. Τέλος με το υλικό
των έντυ�ων δελτίων οι φοιτητές τροφοδότησαν
μια ηλεκτρονική βάση, η ο�οία δημιουργήθηκε
ειδικά για τις ανάγκες της καταγραφής της κερα-
μικής της Συλλογής, ενώ τα ίδια τα όστρακα τα-
ξινομήθηκαν σε ειδικά κατασκευασμένα συρτά-
ρια. Η σύνθεση των φοιτητικών ομάδων φυσικά
μεταβαλλόταν, αν και γινόταν �ροσ�άθεια να
γνωρίσουν όλοι οι συμμετέχοντες ολόκληρη τη
διαδικασία. Στις διάφορες ομάδες �ου σχηματί-
στηκαν δεν συμμετείχαν μόνο μετα�τυχιακοί
φοιτητές της Βυζαντινής Αρχαιολογίας, αλλά και
φοιτητές, μετα�τυχιακοί και �ρο�τυχιακοί, και
άλλων αρχαιολογικών κατευθύνσεων, με �ολύ
θετικά α�οτελέσματα, καθώς ο διαφορετικός
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βαθμός γνωριμίας με την αρχαιολογική σημασία
της κεραμικής λειτούργησε ε�οικοδομητικά.
Στην καταγραφή έλαβαν μέρος κατά καιρούς οι
εξής: Κωνσταντίνα Ζάρρα, Αναστασία Καλογή-
ρου, Αικατερίνη Λογοθέτη, Μενέλαος Μουρελά-
τος, Χαρίκλεια Μουστάκα, Άγγελος Μ�ούφαλης,
Κωνσταντίνος Πα�αδό�ουλος, Ειρήνη Ρέντζου,
Κωνσταντίνος Ρούσσος, Φανή Σκυβαλίδα, Ει-
ρήνη Στρατή, Αθηνά Τζαμ�ανάκη, Αικατερίνη
Τρίγκα, Λουκία Φλεβάρη, Δημήτρης Χατζηδη-
μητρίου, Ευάγγελος Χαριτό�ουλος, Αναστασία
Χουστουλάκη. Ένας μικρός αριθμός α�ό αυτούς
έμεινε σταθερά στην ομάδα α�ό την αρχή ως την
τελευταία φάση ε�εξεργασίας του Καταλόγου,
α�ό �ροσω�ικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα �ρέ�ει να
μνημονευτεί η συμβολή της Λουκίας Φλεβάρη,
έμ�ειρης σήμερα �ια αρχαιολόγου του �εδίου, η
ο�οία α�οτέλεσε το συνδετικό κρίκο των διαφο-
ρετικών ομάδων και ήταν η �ολύτιμη συνεργά-
τις �ου μ�ορούσε να ε�ιλύσει κάθε �ρακτικό
�ρόβλημα όταν ανέκυ�τε.  

Η άσκηση στην κεραμική �ραγματο�οιείται
α�ό το 2012 σε συνδυασμό με την �ανε�ιστη-
μιακή ανασκαφή του Τομέα ΙΙ στην Ελεύθερνα,
την ο�οία διευθύνει η λέκτορας Βυζαντινής Αρ-
χαιολογίας κυρία Χριστίνα Τσιγωνάκη. Οι φοι-
τητές έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε κε-
ραμική διαφορετικών �εριόδων, α�ό τον 3ο έως
τον 13ο αι., αλλά κυρίως να εξοικειωθούν με την
κεραμική του 7ου και 8ου αι. Παράλληλα αξιο-
�οιείται το υλικό της Εκ�αιδευτικής Συλλογής.

Ο Κατάλογος
Στον τόμο αυτό �αρουσιάζονται 246 όστρα-

κα, θραύσματα αγγείων �ου χρονολογούνται
α�ό τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι τις αρχές του
20ού αι. και έχουν βρεθεί όλα σε �εριοχές της
Κρήτης. Ανήκουν τόσο σε κρητικές �αραγωγές
όσο και σε εισηγμένα αγγεία α�ό μακρινά εργα-
στήρια. Οι θέσεις στις ο�οίες βρέθηκαν και τα χα-
ρακτηριστικά της κάθε ομάδας συζητούνται στις
ε�όμενες σελίδες α�ό την Αναστασία Γιαγκάκη.
Ωστόσο εισαγωγικά αξίζει να υ�ογραμμιστούν

δύο χαρακτηριστικά της Συλλογής μας:

Πρώτον, σε αντίθεση με άλλες εκ�αιδευτικές
συλλογές �ου είναι �ολυσυλλεκτικές, η κεραμική
�ου �αρουσιάζεται εδώ �ροέρχεται α�οκλει-
στικά α�ό την Κρήτη. Το γεγονός αυτό δίνει στη
συλλογή μια ιδιαίτερη ε�ιστημονική σημασία.
Αν και οι χώροι εύρεσής τους �εριορίζονται στη
δυτική Κρήτη, τα όστρακα α�οτελούν δείγμα κα-
τηγοριών κεραμικής �ου α�αντούν σε όλο το
νησί. Με δεδομένο μάλιστα ότι μόλις τα τελευ-
ταία χρόνια η μεσαιωνική κεραμική της Κρήτης
άρχισε να μελετάται συστηματικά ο διδακτικός
χαρακτήρας της Συλλογής είναι �ολλα�λός. Η
ίδια η Συλλογή, ο κατάλογός της �ου �αρουσιά-
ζεται εδώ και η βιβλιογραφία �ου τον συνοδεύει
μ�ορεί να είναι για τα ε�όμενα χρόνια χρήσιμος
οδηγός για την κεραμική της Κρήτης ακόμη και
για τον ειδικευμένο ερευνητή.

Δεύτερον, �ρογραμματικά εκτός α�ό τη
λε�τή αντι�ροσω�εύεται εξίσου και η κοινή κε-
ραμική. Παρά τις δυσκολίες �ου υ�άρχουν
ακόμη στην ακριβή χρονολόγησή της κρίθηκε
α�αραίτητη για εκ�αιδευτικούς λόγους η εξοι-
κείωση των φοιτητών με το άλλοτε �εριφρονη-
μένο αυτό υλικό, ε�ειδή αντιστοιχεί με αυτό �ου
�ράγματι α�αντά σε μεγάλους αριθμούς στην
έρευνα του �εδίου, αλλά και ε�ειδή ε�ιτρέ�ει με
ιδιαίτερα άμεσο τρό�ο την �ροσέγγιση στην κα-
θημερινότητα της �ροβιομηχανικής ε�οχής και
στους αργούς ρυθμούς μεταβολής της.

Στο τέλος του τόμου �αρατίθεται έκθεση α�ό
την εξέταση ε�ιλεγμένων οστράκων της Συλλο-
γής με τη μέθοδο LIBS στο Ινστιτούτο Ηλεκτρο-
νικής Δομής και Λέιζερ του Ινστιτούτου Τεχνο-
λογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Στόχος της
έρευνας ήταν να �ροσδιοριστεί η τεχνολογία �α-
ραγωγής των υαλωμάτων και των χρωστικών,
αλλά και να διερευνηθούν οι δυνατότητες εφαρ-
μογής της τεχνολογίας των λέιζερ στην ανάλυση
και τεκμηρίωση της κεραμικής. Το συντονισμό
ανέλαβε η δρ. Γεωργία Κορδατζάκη, αρχαιολό-
γος, ειδική σε αρχαιομετρικές μεθόδους ανάλυ-
σης της κεραμικής. Η ανάλυση έδωσε
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α�οτελέσματα �ου ε�ιτρέ�ουν μεγάλη αισιοδο-
ξία για τις δυνατότητες �ροσδιορισμού της κα-
τασκευής και συνακόλουθα της �ροέλευσης της
κεραμικής με ή χωρίς εφυάλωση. Οι δοκιμές ε�ο-
μένως αξίζει να συνεχιστούν.   

Η κυρία Αναστασία Γιαγκάκη, εντεταλμένη
ερευνήτρια στο Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ό�ου υ�ηρετεί
α�ό το 2007, �αλιά α�όφοιτος του Τμήματός μας,
μετά α�ό διδακτορικές σ�ουδές στη Γαλλία και
ερευνητική εμ�ειρία τόσο στη Βυζαντινή όσο και
στη Νεότερη Κεραμική, ε�έστρεψε στο Τμήμα μας
ως ειδική ε�ιστήμων για να διδάξει και να ε�ιβλέ-
ψει τη συγκρότηση και καταγραφή της Συλλογής.
Εξαρχής συνεργάστηκε με τους αρχαιολόγους της
28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την
ε�ιλογή των οστράκων �ου �αραχωρήθηκαν και
στη συνέχεια ε�έβλεψε με μεγάλη συνέ�εια όλες
τις φάσεις καταγραφής και μελέτης της κεραμικής.
Καθοδήγησε ε�ίμονα τους φοιτητές στη βιβλιο-
γραφική τεκμηρίωση και ανέλαβε να ελέγξει και
ενο�οιήσει τα λήμματά τους και να δώσει στον
Κατάλογο τη μορφή με την ο�οία �αρουσιάζεται
εδώ. Συνέταξε ε�ίσης τη συγκεντρωτική βιβλιο-
γραφία για την Κεραμική της Κρήτης α�ό την
υστερορωμαϊκή μέχρι την �ρόσφατη ε�οχή
εμ�λουτίζοντας έτσι τον εκ�αιδευτικό χαρακτήρα
του Καταλόγου αυτού. Τόσο η ίδια η Συλλογή των
οστράκων όσο και η �αρούσα δημοσίευση φέρει
ε�ομένως τη σφραγίδα της.

Πολύτιμοι συνεργάτες στην �ροετοιμασία της
έκδοσης ήταν η Λουκία Φλεβάρη �ου εκ�όνησε

τα σχέδια και φωτογράφησε τα όστρακα, η Κων-
σταντίνα Ζάρρα �ου με μεγάλη ε�ιμέλεια ανέλα-
βε τις α�αραίτητες αντι�αραβολές και ο Μάνθος
Ρεμούνδος �ου σελιδο�οίησε τον τόμο και ε�ε-
ξεργάστηκε τις φωτογραφίες. Τους ευχαριστώ
για την �ρόθυμη συνεργασία τους. 

Ο τόμος αυτός βέβαια δεν θα υ�ήρχε χωρίς
την �ροθυμία του Μιχάλη Ανδριανάκη, για �ολ-
λά χρόνια �ροϊσταμένου της 28ης Εφορείας Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων, �ου εισηγήθηκε το δα-
νεισμό των οστράκων και υ�οστήριξε με κάθε
τρό�ο την άσκηση των φοιτητών σε �ρωτογενές
υλικό. Του εκφράζω και α�ό τη θέση αυτή τις ευ-
χαριστίες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας. Ευγνωμοσύνη αισθάνομαι ακόμη για τους
αρχαιολόγους της ίδιας Εφορείας, Νατάσα Φιο-
λιτάκη του Γραφείου Ρεθύμνου και Κωστή Ψα-
ράκη του Γραφείου Χανίων, για την �ολλα�λή
βοήθεια κατά τη διαλογή και τη διαδικασία �α-
ράδοσης των οστράκων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
οφείλω στην Εκδοτική Ε�ιτρο�ή της Φιλοσοφι-
κής Σχολής �ου συμ�εριέλαβε τον τόμο στις εκ-
δόσεις της και κυρίως στην κοσμητόρισσα
Κατερίνα Κό�ακα για τις φροντίδες της. Ευχα-
ριστώ ε�ίσης θερμά το �ροσω�ικό του Ψηφιακού
Κέντρου Εκτυ�ωτικών Μέσων του Πανε�ιστη-
μίου Κρήτης και ιδιαίτερα την Άρια Δασκαλάκη
καθώς και τον Μανόλη Κουκουράκη, ανα�λη-
ρωτή διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανε�ιστη-
μίου, για τον ενθουσιασμό με τον ο�οίο υ�ο-
δέχτηκαν το βιβλίο μας.

Όλγα Γκράτζιου
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Ό�ως �ροκύ�τει α�ό τις �ολυάριθμες δημο-
σιεύσεις �ου συγκεντρώθηκαν και �αρατίθενται
στο οικείο κεφάλαιο, σε αντίθεση με το α�ό �ολ-
λές δεκαετίες ενδιαφέρον των μελετητών για �οι-
κίλες �τυχές της εκκλησιαστικής τέχνης στην
Κρήτη κατά τη μεσαιωνική ε�οχή, το ενδιαφέρον
για �τυχές του καθημερινού βίου και ειδικά για
την κεραμική είναι σχετικά �ρόσφατο, όμως αυ-
ξήθηκε κατά τα τελευταία τριαντα�έντε χρόνια.
Παράλληλα, αρκετές είναι οι έρευνες �ου ασχο-
λούνται με τον �ολιτισμό της νεότερης ε�οχής,
μία έκφανση του ο�οίου α�οτελεί και η νεότερη
κεραμική. Α�ό τις αρχές του 21ου αι. �ληθαί-
νουν οι μελέτες για την κεραμική στην Κρήτη
κατά τη μεσαιωνική και νεότερη ε�οχή, συμβα-
δίζοντας με τη μεγάλη άνθηση �ου γνωρίζει ο
σχετικός τομέας γενικότερα στον ελλαδικό χώρο,
αλλά και διεθνώς. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των
ερευνητών για τη μελέτη της κεραμικής �ου
α�αντά στο νησί αντικατο�τρίζει και η διοργά-
νωση ημερίδας, το 1996, με ειδικό θέμα τα Κερα-
μικά εργαστήρια στην Κρήτη α�ό την αρχαιότητα ως
σήμερα, στα �ρακτικά της ο�οίας εμ�εριέχονται
μελέτες �ου αφορούν στη μεσαιωνική και νεό-
τερη ε�οχή, καθώς και η διοργάνωση, το 2009,
στο Μιλάνο ειδικού συνεδρίου με θέμα την κε-
ραμική α�ό τη Γόρτυνα και την �ρόοδο των σχε-
τικών μελετών1.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την άνθηση διαδρα-
μάτισε και η διενέργεια συστηματικών ανασκα-
φών, λιγότερο ή �ερισσότερο μακροχρόνιων, �ου

στόχο είχαν να ερευνήσουν αρχαίες θέσεις, φέρ-
νοντας, �αράλληλα, στο φως και σημαντικά αρ-
χιτεκτονικά κατάλοι�α της �ρωτοβυζαντινής
�εριόδου. Η κεραμική �ου σχετίζεται με αυτά δη-
μοσιεύτηκε, συχνά, αναλυτικά. Ειδικότερα, για
την κεραμική της �ρωτοβυζαντινής �εριόδου και
των μεταβατικών χρόνων οι δημοσιεύσεις είναι
�ολυάριθμες και συνδυάζονται, συχνά με αναλυ-
τική, αρχαιομετρική μελέτη του υλικού2. Έχει
γίνει, έτσι, δυνατό να εντο�ιστούν ορισμένα α�ό
τα εγχώρια κέντρα �αραγωγής κεραμικής και να
μ�ορεί, �λέον, να ε�ιχειρηθεί η διερεύνηση του σε
�οιο βαθμό τα �ροϊόντα τους κάλυ�ταν ε�αρκώς
ή μη τις το�ικές ανάγκες και εξάγονταν ή όχι σε
γειτονικές �εριοχές. Η δημοσίευση κεραμικών συ-
νόλων α�ό τις συστηματικές ανασκαφές θέσεων
ό�ως αυτές της Γόρτυνας, της Ιτάνου, της Ελεύθερ-
νας3 �ροσθέτει ολοένα και �ερισσότερα στοιχεία
στην καλής �οιότητας και στην κοινή κεραμική
αυτής της �εριόδου και ε�ιτρέ�ει, σταδιακά, τη
διατύ�ωση σκέψεων σχετικά με την ε�ικοινωνία
ε�ιμέρους �εριοχών της Κρήτης, είτε �αράκτιων,
είτε της ενδοχώρας, με άλλες �εριοχές και την
ανταλλαγή �ροϊόντων4. Αυτά εμ�λουτίζονται με
τα στοιχεία �ου �ροκύ�τουν α�ό τη μελέτη κερα-
μικής α�ό άλλες θέσεις, �ου �ροήλθε κατά τη
διάρκεια σωστικών ανασκαφών ή ε�ιφανειακών
ερευνών. Μάλιστα, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι δη-
μοσιεύσεις κεραμικής των μεταβατικών χρόνων5,
καθώς �αρέχουν στοιχεία για τις συνθήκες δια-
βίωσης στο νησί κατά τον 7ο, 8ο και, σε μερικές
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1 Βλ. τα �ρακτικά αυτών των συνεδρίων: ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 1996 και BEJOR, PANERO 2009 αντίστοιχα.
2 ALOUPI, KILIKOGLOU, DAY 2000, 207-222. YANGAKI 2005, 281-285, 352 �ίν. ΙΙ. POULOU-PAPADIMITRIOU, NODAROU
2007, 755-766. YANGAKI, ALOUPI, KILIKOGLOU, TSOLAKIDOU, THEMELIS 2008, 313-325. XANTHOPOULOU, NODAROU,
POULOU-PAPADIMITRIOU 2011, 100-101.
3 Ενδεικτικά, για τη Γόρτυνα: DI VITA, MARTIN, Gortina II. DI VITA, Gortina V.3, τόμ.V.3* τ. Ι-ΙΙ. DI VITA, Gortina VI. BEJOR,
PANERO 2009. DI VITA, RIZZO, Gortina Agorà. Ελεύθερνα: VOGT 2000, 39-199. YANGAKI 2005. Ίτανος: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 2004,
1013-1027. XANTHOPOULOU, ΝODAROU, POULOU-PAPADIMITRIOU 2011, 100-101. 
4 Για ορισμένες συνθετικές �αρουσιάσεις των �αρα�άνω: PORTALE, ROMEO 2001, 379-383, 399-406. YANGAKI 2005, 286-313.
5 Βλ. ενδεικτικά τις δημοσιεύσεις �ου αφορούν σε υλικό κεραμικής α�ό τη Γόρτυνα, το Ηράκλειο, την Ελεύθερνα και την Ψείρα.



�ερι�τώσεις, και τον 9ο αι., και α�οτελούν, ε�ι-
�λέον, χρήσιμο συγκριτικό υλικό για την κερα-
μική αυτών των χρόνων α�ό άλλες �εριοχές του
ελλαδικού χώρου �ου μόλις κατά τα τελευταία
χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή. Στο ση-
μείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για την κερα-
μική της �ρωτοβυζαντινής και μεταβατικής
�εριόδου το ενδιαφέρον ε�ικεντρώνεται τόσο
στην καλής �οιότητας, όσο και στην κοινή κερα-
μική �ου α�αντά στο νησί. Ενδεικτικό αυτού
είναι ότι ένας σημαντικός τομέας της α�οτελεί η
μελέτη των αμφορέων, το�ικών και εισηγμένων,
καθώς μέσω αυτών �ροκύ�τουν στοιχεία για την
ανταλλαγή και την �ρομήθεια �ροϊόντων με-
ταξύ διαφορετικών �εριοχών και τις εμ�ορικές
τους ε�αφές. Την κατάρτιση μίας αναλυτικής τυ-
�ολογίας της εγχώριας �αραγωγής του νησιού6

ακολουθεί, στο �λαίσιο ερευνητικού �ρογράμ-
ματος7, η �ετρογραφική ανάλυση δειγμάτων, με
στόχο την καλύτερη γνώση των χαρακτηριστι-
κών των ε�ιμέρους �αραγωγών.

Αντίθετα, εμφανώς �εριορισμένες σε αριθμό
είναι οι μελέτες για την κεραμική α�ό τον 10ο
αι. και μέχρι και την �ερίοδο της βενετοκρατίας,
ίσως λόγω της ύ�αρξης �ολυάριθμων ιστάμενων
μνημείων αυτών των ε�οχών στην Κρήτη, στα
ο�οία ε�ικεντρωνόταν μέχρι �ρόσφατα το εν-
διαφέρον των μελετητών. Μάλιστα, το ενδιαφέ-
ρον των �ερισσότερων μελετών έχει στραφεί
στην �αρουσίαση της καλής �οιότητας, εφυαλω-
μένης κεραμικής, μη δίνοντας έμφαση στη με-
λέτη και της κοινής κεραμικής. Εξαίρεση
α�οτελούν δημοσιεύσεις ό�ως εκείνες �ου �α-
ρουσιάζουν την κεραμική α�ό την Αγία Αικα-
τερίνη στο Καστέλλι Χανίων, την Αγία Άννα

στο Πυργί της Ελεύθερνας και την �όλη του
Ηρακλείου, καθώς γίνεται �ροσ�άθεια να ανα-
δειχθούν και οι �οικίλες �αραγωγές κοινής κε-
ραμικής, �ολλές α�ό τις ο�οίες α�οδίδονται σε
το�ικά εργαστήρια8. Πάντως, �αρά το ότι το
σχετικό υλικό είναι �λούσιο και, εκτός α�ό ανα-
σκαφές, �ροέρχεται και α�ό ε�ιφανειακές έρευ-
νες, λεί�ουν οι αναλυτικές δημοσιεύσεις του α�ό
�ολλές θέσεις του νησιού, εμ�οδίζοντας ακόμα
την καλύτερη γνώση για τους �οικίλους τύ�ους
κεραμικής �ου α�αντούν στο νησί στη μακραί-
ωνη αυτή ε�οχή. Η ενασχόληση, στο �λαίσιο
ερευνητικού �ρογράμματος, με τα εφυαλωμένα
αγγεία �ου έχουν εντοιχιστεί σε ναούς του νη-
σιού, �ροσφέρει ενδιαφέροντα συμ�ληρωμα-
τικά στοιχεία ως �ρος την κεραμική �ου
εντο�ίζεται στην Κρήτη στη διάρκεια του ύστε-
ρου μεσαίωνα και της νεότερης ε�οχής9. 

Ακόμα �ιο �εριορισμένη είναι η γνώση μας
για την κεραμική της ε�οχής της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας, καθώς αυτή �εριορίζεται στη δημοσί-
ευση λίγων οστράκων α�ό διάφορες θέσεις της
Κρήτης. Για την �ερίοδο, �άντως, α�ό τον 19ο
αι. και μετά, χάρη στο συνδυασμό των υλικών
καταλοί�ων με τη μελέτη των γρα�τών �ηγών
και την �ροσφυγή σε �ροφορικές μαρτυρίες και
στη ζωντανή, μέχρι σήμερα, �αράδοση, έχει κα-
ταστεί δυνατό να εντο�ιστούν τέσσερα βασικά
κέντρα �αραγωγής κεραμικής στο νησί -τα
Νοχιά στο νομό Χανίων, οι Μαργαρίτες στο
νομό Ρεθύμνου, το Θραψανό στο νομό Ηρα-
κλείου και το Κεντρί στο νομό Λασιθίου10- και να
γίνουν γνωστά τα �οικίλα είδη αγγείων �ου �α-
ρήγαν. Σε μερικές, μάλιστα, �ερι�τώσεις, σε ορι-
σμένα α�ό τα κέντρα, ό�ως, ενδεικτικά, στο
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6 ΜARANGOU-LERAT 1995. RENDINI 1988, 263-277. RENDINI 1997, 374-375. PORTALE, ROMEO 2001, 260-410. YANGAKI 2005,
181-197.
7 Για το ερευνητικό αυτό �ρόγραμμα βλ. POULOU-PAPADIMITRIOU, NODAROU 2011, 46-47.
8 Αγία Αικατερίνη, Χανιά: HAHN 1989, 227-232. HAHN 1997a, 209-212. HAHN 1997b, 170-196. Αγία Άννα, Πυργί, Ελεύθερνα:
ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 189-307. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 25-187. Ηράκλειο: STILLWELL-MACKAY 1996, 127-137. ΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 211-226. ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 713-724. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 149-201.
9 Για το ερευνητικό αυτό �ρόγραμμα βλ. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2010, 827-840.
10 Ενδεικτικά: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 1972. BLITZER 1984, 143-157. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1985-1987, 177-190. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΔΟΥΒΑ
1986. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988, 383-388. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ 1996, 69-77. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1996, 101-138. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1996, 79-100. Μαρ-
γαρίτες. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 2002. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ 2007.



Θραψανό και στις Μαργαρίτες, η �αραγωγή συ-
νεχίζεται ακόμα και σήμερα11.

Αν αναλογιστούμε τη γενική �ορεία της έρευ-
νας γύρω α�ό την κεραμική της μεσαιωνικής και
νεότερης ε�οχής στον ελλαδικό χώρο, γίνεται
άμεσα αντιλη�τό ότι αρχικά το ενδιαφέρον είχε
στραφεί στη μελέτη της καλής �οιότητας, εφυα-
λωμένης κεραμικής της μεσοβυζαντινής και
υστεροβυζαντινής ε�οχής, ακολουθώντας την
�ρωτο�όρα, για τα δεδομένα της ε�οχής του δευ-
τέρου �αγκοσμίου �ολέμου αλλά και για εκείνα
των ε�όμενων δεκαετιών, δημοσίευση της βυζα-
ντινής κεραμικής της Κορίνθου α�ό τον Ch. H.
Morgan. Αρκετές δεκαετίες αργότερα και κάτω
α�ό την ε�ίδραση της συστηματικής μελέτης του
J. W. Hayes, το 1972, για την καλής �οιότητας
«υστερορωμαϊκή» κεραμική (Late Roman Pottery),
η ο�οία α�οτέλεσε βασικό εργαλείο για την
ακριβέστερη χρονολόγηση αρχαιολογικών στρω-
μάτων, αρχίζει να στρέφεται το ενδιαφέρον στη
μελέτη της κεραμικής της �ρωτοβυζαντινής �ε-
ριόδου, αρχικά της καλής κεραμικής, σύντομα
όμως και της κοινής κεραμικής. 

Ό�ως �ροκύ�τει α�ό όσα σύντομα σκιαγρα-
φήθηκαν, στην Κρήτη η �ορεία της έρευνας
γύρω α�ό την κεραμική της μεσαιωνικής ε�οχής
ακολούθησε την αντίστροφη �ορεία. Καθώς η κε-
ραμική �ου άρχισε να μελετάται �ιο αναλυτικά
�ροήλθε α�ό συστηματικές ανασκαφές σε αρ-

χαίες θέσεις, ό�ου είχαν εντο�ιστεί και οικισμοί
της �ρωτοβυζαντινής ε�οχής, και με δεδομένο το
ενδιαφέρον των μελετητών της μεσοβυζαντινής
�εριόδου και της ε�οχής της βενετοκρατίας για
τα ιστάμενα μνημεία, κυρίως για τους ναούς, οι
σχετικές με την �ρωτοβυζαντινή ε�οχή μελέτες
είναι αρκετές, ιδίως α�ό τη δεκαετία του 1990 και
μετά, δημιουργώντας μία βάση και �ροσφέρο-
ντας συγκριτικό υλικό, ώστε �λέον να �ροστίθε-
νται τα νεότερα στοιχεία και να ε�ιχειρούνται
διε�ιστημονικές �ροσεγγίσεις. Άλλωστε, ας ση-
μειωθεί ότι η �ερίοδος α�ό τις αρχές του 21ου αι.
συμ�ί�τει με ένα ολοένα και αυξανόμενο, διε-
θνώς, ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση
�τυχών του �ρώιμου μεσαίωνα, μία α�ό τις
ο�οίες α�οτελεί και η κεραμική. Ενδεικτική
αυτού του ενδιαφέροντος είναι η οργάνωση, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, του διεθνούς συνε-
δρίου για την υστερορωμαϊκή καλής �οιότητας
κεραμική, τα μαγειρικά σκεύη και τους αμφορείς
στη Μεσόγειο12. Ζητούμενο είναι ανάλογη ανά-
�τυξη να γνωρίσει και η μελέτη της κεραμικής
των ε�όμενων αιώνων, καθώς, με εξαίρεση τις
γνώσεις μας για την �αραδοσιακή αγγειο�λα-
στική του νησιού κατά τον 19ο και 20ό αι., υ�άρ-
χουν �ολλά ακόμα ζητήματα σχετικά με την
κεραμική του ύστερου μεσαίωνα και της νεότε-
ρης ε�οχής �ου είναι λίγο ή �ολύ ανεξερεύνητα.

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη
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11 Αξίζει να σημειωθεί ότι �ολλοί α�ό τους σύγχρονους αγγειο�λάστες �ροωθούν τα �ροϊόντα τους χρησιμο�οιώντας ακόμα και
τις δυνατότητες του διαδικτύου. Πρβλ. http://www.cretan-ceramics.gr/ 
12 Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry.
Το 4ο Διεθνές Συνέδριο διεξήχθη τον Α�ρίλιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη.





Η βιβλιογραφία �ου �αρατίθεται αφορά τόσο
στην καλής �οιότητας όσο και στην κοινή κεραμική
�ου α�αντά στην Κρήτη κατά τη βυζαντινή ε�οχή,
την �ερίοδο της αραβοκρατίας, της βενετοκρατίας,
της οθωμανικής κυριαρχίας και της ακόμη νεότε-
ρης ε�οχής μέχρι και τον 20ό αι. Καταβλήθηκε �ρο-
σ�άθεια να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της
σχετικής βιβλιογραφίας, με στόχο οι αναφορές να
φανούν χρήσιμες τόσο στον ειδικό �ου ενδιαφέρε-
ται για την κεραμική της μεγαλονήσου, όσο και στο
φοιτητή ή σε εκείνον �ου αναζητά σχετικές �ληρο-
φορίες. Οι �ερισσότερες δημοσιεύσεις �ου συγκε-
ντρώθηκαν ε�ικεντρώνονται στην �αρουσίαση της
κεραμικής α�ό μία �εριοχή ή/και στη δημοσίευση
συγκεκριμένων κατηγοριών κεραμικής. Ε�ιλέχθηκε
όμως να συμ�εριληφθούν στη βιβλιογραφία και
μελέτες, οι ο�οίες δεν έχουν ως α�οκλειστικό τους
αντικείμενο την κεραμική της Κρήτης, αναφέρο-
νται όμως σε αυτή με τρό�ο συνο�τικό, δίνοντας
και σχετικό ε�ο�τικό υλικό. Στη βιβλιογραφία
έχουν συμ�εριληφθεί ενδεικτικά και ορισμένες δη-
μοσιεύσεις για την κεραμική της ρωμαϊκής ε�οχής,
με στόχο να φανεί η συνέχεια στην �αραγωγή ορι-
σμένων κατηγοριών κεραμικής.
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Προέλευση 

Η Εκ�αιδευτική Συλλογή Κεραμικής του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-
�ιστημίου Κρήτης �εριλαμβάνει όστρακα κερα-
μικής α�ό θέσεις των νομών Χανίων και Ρεθύ-
μνου. Ειδικότερα, α�ό το νομό Χανίων �ροέρ-
χονται  �ολυάριθμα όστρακα α�ό εργασίες κα-
θαρισμού της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων στην �εριοχή του βυζαντινού τείχους
στην οδό Σήφακα της �όλης των Χανίων και α�ό
τον �εριβάλλοντα χώρο του ναού της Αγίας
Βαρβάρας στα Λατζιανά (χάρτης της σελ. 34).
Α�ό το νομό Ρεθύμνου �αραχωρήθηκαν όστρα-
κα α�ό �ερισυλλογές, καθαρισμούς και α�οχω-
ματώσεις �ου έγιναν στο χώρο της Φορτέτζας
Ρεθύμνου. Ε�ίσης, μεμονωμένες ομάδες κεραμι-
κής �ροέρχονται α�ό ε�ιφανειακές �ερισυλλο-
γές ή α�ό εργασίες καθαρισμού της Εφορείας
στις �εριοχές του Αρκαδίου, του Πρινέ, του Γε-
ρανίου, της Τριό�ετρας, του ναού του Αγίου Δη-
μητρίου στον ομώνυμο οικισμό και του ναού της
Παναγίας και της Αγίας Παρασκευής στην Κυ-
ριάννα. Στο υλικό �εριλαμβάνεται και μεγάλο
τμήμα �ινακίου �ου �αραδόθηκε στην Εφορεία
και συλλέχθηκε α�ό τη θαλάσσια �εριοχή κοντά
στη νήσο Ντία. 

Α�ό το υλικό �ου �ροαναφέρθηκε μεγάλος
αριθμός ανήκει στην κοινή κεραμική και συχνά
μ�ορεί να α�οδοθεί σε το�ικές �αραγωγές της
Κρήτης. Παράλληλα, �ολυάριθμα είναι τα
όστρακα καλής, εφυαλωμένης κεραμικής �ου
αναγνωρίζονται είτε ως �ροϊόντα το�ικών εργα-
στηρίων, είτε έχουν εισαχθεί στο νησί α�ό άλλες
�εριοχές του ελλαδικού χώρου, της Ιταλίας, της
Μικράς Ασίας, της Κίνας και της Αγγλίας. Με δε-
δομένο ότι το υλικό της Συλλογής δεν �ροέρχε-
ται α�ό συστηματικές ανασκαφές, ε�ομένως ούτε

α�ό στρωματογραφημένα ανασκαφικά σύνολα,
καθώς και το ότι οι �ερισσότερες ομάδες �ερι-
λαμβάνουν όστρακα διαφορετικών �εριόδων, η
�ροτεινόμενη γι’ αυτά χρονολόγηση στον κατά-
λογο γίνεται βάσει των μορφολογικών τους χα-
ρακτηριστικών, χάρη στα ο�οία εντάσσονται σε
συγκεκριμένες �αραγωγές ή κατηγορίες κεραμι-
κής. 

Κατηγορίες και χρονολόγηση
Ό�ως θα φανεί α�ό τα όστρακα �ου �αρου-

σιάζονται στον αναλυτικό κατάλογο, το υλικό
της Συλλογής χρονολογείται κυρίως στην �ε-
ρίοδο της βενετοκρατίας και της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας. Ελάχιστα είναι τα όστρακα �ου
χρονολογούνται στη ρωμαϊκή και την �ρωτοβυ-
ζαντινή ε�οχή και αυτά ανήκουν σε αγγεία κοι-
νής κεραμικής, κυρίως αμφορείς. Ξεχωρίζουν
δείγματα κρητικών αμφορέων και θραύσματα
αμφορέων υστερορωμαϊκού τύ�ου 1 (LRA 1) και
2 (LRA 2). Αντίθετα, στο υλικό �ου χρονολογεί-
ται α�ό τον 13ο αι. και μετά εντο�ίζονται θραύ-
σματα τόσο καλής �οιότητας εφυαλωμένης, όσο
και κοινής κεραμικής. Η εφυαλωμένη κεραμική
της �εριόδου της βενετοκρατίας αντι�ροσω�εύε-
ται α�ό αρκετές κατηγορίες �ου είτε έχουν εισα-
χθεί α�ό �εριοχές του ελλαδικού χώρου και της
Ιταλίας, είτε μ�ορούν να αναγνωριστούν, βάσει
των ε�ιμέρους χαρακτηριστικών τους και του
�ηλού τους, ως �ροϊόντα το�ικών εργαστηρίων.
Τα όστρακα κοινής κεραμικής �ου ανήκουν σε
αμφορείς, λαγήνια, κανάτες, χύτρες, τηγάνια,
�ώματα, �ιθάρια και μ�ορούν να χρονολογη-
θούν είτε κατά �ροσέγγιση, είτε με μεγαλύτερη
ακρίβεια εμ�λουτίζουν με ε�ι�λέον �αραδείγ-
ματα τις γνώσεις μας για την κοινή κεραμική
�ου α�αντά στην Κρήτη, ιδίως α�ό την �ερίοδο
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της βενετοκρατίας και μετά, μία ε�οχή για την
ο�οία ακόμα το δημοσιευμένο α�ό το νησί συ-
γκριτικό υλικό είναι εξαιρετικά �εριορισμένο.
Α�ό την εφυαλωμένη κεραμική της νεότερης
ε�οχής τα �εριορισμένα σε αριθμό θραύσματα
α�ό την Ιταλία διαδέχονται, χρονικά, �ολυά-
ριθμα θραύσματα εφυαλωμένης κεραμικής α�ό
�εριοχές του βορειοανατολικού ελλαδικού χώ-
ρου και της Μικράς Ασίας. Σημειώνονται και με-
μονωμένα θραύσματα αγγείων διαφορετικών
κατηγοριών α�ό την Α�ουλία και την Αγγλία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ οι �οικίλες κατηγο-
ρίες εφυαλωμένης κεραμικής εντο�ίζονται με με-
μονωμένα δείγματα σε κά�οιες α�ό τις �εριοχές
α�ό ό�ου �ροέρχεται το υλικό της Συλλογής, η
γρα�τή με ε�ίχρισμα κεραμική του 19ου αι. και
των αρχών του 20ού αι. εκ�ροσω�είται με αρ-
κετά �αραδείγματα. Αυτό είναι ενδεικτικό της
μεγάλης διάδοσης �ου είχε αυτή η κατηγορία, η
ο�οία διακρίνεται α�ό ιδιαίτερα α�λό στην α�ό-
δοση και στη μορφή διάκοσμο, σε �ολλές �εριο-
χές του νησιού. Ως �ρος την κοινή κεραμική της
νεότερης ε�οχής, ενώ τα �ερισσότερα �αραδείγ-
ματα αντι�ροσω�εύουν το�ικές �αραγωγές, αξί-
ζει να σημειωθεί ο εντο�ισμός κοινής κεραμικής
α�ό την �εριοχή του μεσσηνιακού κόλ�ου και
α�ό τη Μασσαλία.

Στη συνέχεια �αρουσιάζονται μερικές �αρα-
τηρήσεις για το υλικό κεραμικής α�ό εκείνες τις
ενότητες, των ο�οίων οι �εριοχές εύρεσης είναι
γνωστές.

Ν. Ρεθύμνου, Ρέθυμνο,  
�εριοχή της Φορτέτζας

Μεγάλος αριθμός οστράκων �ροέρχεται α�ό
�ερισυλλογή ή α�ό σωστικές ανασκαφές στη
Φορτέτζα Ρεθύμνου (ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ 1992. ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ
1997) στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 (ΚΟΥ-
ΓΛΕΡΗ 2010, 589-596, ό�ου και �αρουσιάζονται
συγκεντρωτικά όλες οι έρευνες στο φρούριο).
Στην �λειονότητά τους �ροέρχονται α�ό ανα-
σκαφικές εργασίες στις �εριοχές του ημι�ρομα-
χώνα του Αγίου Παύλου, του ε�ι�ρομαχώνα του

Αγίου Λουκά και του δίδυμου κτηρίου στην �ε-
ριοχή του Αγίου Νικολάου, δηλαδή στην ανατο-
λική και νότια �λευρά του φρουρίου (ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ
1997, 7, εικ. 3). Α�ό το υλικό, ελάχιστα όστρακα
μ�ορούν να ενταχθούν χρονικά στη μέση βυζα-
ντινή �ερίοδο, ό�ως μερικά θραύσματα α�ό χύ-
τρες και α�ό εφυαλωμένα αγγεία, είτε α�λά
εγχάρακτα, είτε μονόχρωμα εφυαλωμένα. Η
�λειονότητα του υλικού �άντως χρονολογείται
στην �ερίοδο της βενετοκρατίας και της οθωμα-
νικής κυριαρχίας. Α�ό την �ρώιμη �ερίοδο της
βενετοκρατίας (13ος-14ος αι.) ξεχωρίζουν θραύ-
σματα της κεραμικής με �ράσινο χρώμα αναμε-
μειγμένο με εφυάλωση, όστρακα εγχάρακτων
αγγείων �ου κοσμούνται με ομόκεντρους κύ-
κλους και καλύ�τονται με μονόχρωμη εφυά-
λωση (Late Sgraffito Ware) και μερικά θραύ-
σματα κοινής κεραμικής. Στον 14ο, 15o και 16ο αι.
μ�ορούν να χρονολογηθούν τμήματα α�ό εγχά-
ρακτα αγγεία εμ�λουτισμένα με χρώμα, τα ο�οία
θα �ρέ�ει να α�οδοθούν σε το�ικές �αραγωγές,
αν και αντλούν τα �ρότυ�ά τους α�ό μεσοβυ-
ζαντινά και υστεροβυζαντινά αγγεία αλλά, κυ-
ρίως, α�ό τις κατηγορίες εγχάρακτης κεραμικής
�ου εισάγονται στο νησί α�ό την Ιταλία. Η κε-
ραμική της ύστερης �εριόδου της βενετοκρατίας
�ου �εριλαμβάνεται στις ομάδες α�ό τη Φορτέ-
τζα α�οτελείται κυρίως α�ό δείγματα γρα�τής
εφυαλωμένης κεραμικής εισηγμένης α�ό �εριο-
χές της Ιταλίας. Ειδικότερα, �εριλαμβάνονται
θραύσματα της μαγιόλικα «a berrettino», της μα-
γιόλικα με μ�λε διάκοσμο, της κεραμικής με
μαρμαρόμορφο διάκοσμο. Περιλαμβάνεται ε�ί-
σης και τμήμα κινέζικης �ορσελάνης. Παραδείγ-
ματα της κεραμικής του Τσανάκ Καλέ χαρα-
κτηρίζουν την καλής �οιότητας κεραμική της �ε-
ριόδου της οθωμανικής κυριαρχίας. Στον 19ο
και στις αρχές του 20ού αι. χρονολογούνται και
αρκετά όστρακα α�ό τη γρα�τή κεραμική με ε�ί-
χρισμα και μεμονωμένο δείγμα κεραμικής α�ό
την Αγγλία. Σε σχέση με την καλής �οιότητας κε-
ραμική, η κοινή κεραμική α�ό το υλικό της Φορ-
τέτζας είναι �εριορισμένη αριθμητικά και καλύ-
�τει κυρίως την �ερίοδο της ύστερης βενετοκρα-

30

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



τίας και της οθωμανικής κυριαρχίας. Περιλαμ-
βάνει θραύσματα ή μεγάλα τμήματα α�ό κανά-
τες, συχνά με ηθμό στο λαιμό τους, και α�ό
λαγήνια. Σημειώνεται ότι α�ό τους ημι�ρομαχώ-
νες �ου �ροαναφέρθηκαν, κοντά στις τυφεκιο-
θυρίδες, �ροέρχονται αρκετές �ί�ες (βλ. εδώ σελ.
151-155).  

Α�ό το σύνολο της κεραμικής α�ό τη Φορτέ-
τζα ξεχωρίζει μία ομάδα εφυαλωμένων αγγείων
�ου, βάσει των ε�αναλαμβανόμενων χαρακτη-
ριστικών τους, τόσο ως �ρος την κεραμική τους
ύλη, όσο και ως �ρος το σχήμα και τη διακό-
σμησή τους, μ�ορεί να α�οδοθεί σε το�ική �α-
ραγωγή (βλ. σελ. 70-74). Πρόκειται για βάσεις
α�ό ανοιχτά αγγεία �ου είναι χαμηλές, δακτυ-
λιόσχημες, και �άνω σε λευκω�ό ή ρόδινο ε�ί-
χρισμα φέρουν αδρεγχάρακτο διάκοσμο α�οτε-
λούμενο α�ό τέσσερα ζεύγη καμ�ύλων εγχαρά-
ξεων �ου δημιουργούν ημιτελές αστερόσχημο
θέμα, στα διάχωρα των ο�οίων ανα�τύσσονται
άλλες καμ�ύλες ή σ�ειροειδείς εγχαράξεις. Κα-
λύ�τονται με ανοιχτή �ορτοκαλί ή �ράσινη
εφυάλωση. Τα κοινά μορφολογικά τους γνωρί-
σματα και ο ιδιαίτερος διάκοσμός τους �ου δεν
α�οδίδεται με μεγάλη ε�ιμέλεια ε�ιτρέ�ουν την
υ�όθεση ότι σε αυτά θα �ρέ�ει να αναγνωριστεί
το�ική �αραγωγή της �ρώιμης �εριόδου της βε-
νετοκρατίας (13ος-14ος αι.). Εφόσον α�ό το χώρο
της Φορτέτζας �ροέρχονται και αρκετά θραύ-
σματα α�ό τρι�οδίσκους ό�τησης αγγείων με
ίχνη εφυάλωσης στις ακμές τους, είναι εύλογο να
υ�οστηριχτεί η λειτουργία εργαστηρίων κεραμι-
κής στο κάστρο τόσο κατά τη συγκεκριμένη �ε-
ρίοδο, αλλά και μεταγενέστερα. Τα συγκεκρι-
μένα ευρήματα �ροστίθενται στις �αρατηρήσεις
για εργαστηριακές δομές, �ου �ροκύ�τουν α�ό
τη μελέτη των σωζόμενων εγκαταστάσεων και
κτηρίων στο εσωτερικό του φρουρίου: εκτός α�ό
την ύ�αρξη μεγάλων α�οθηκευτικών χώρων,
έχει υ�οτεθεί ότι το δίδυμο κτήριο �άνω α�ό την
είσοδο του ημι�ρομαχώνα του Αγίου Νικολάου
είχε α�οθηκευτική ή εργαστηριακή χρήση (ΣΤΕ-
ΡΙΩΤΟΥ 1992, 370, σχ. IV, 4, �ίν. 176, α, 384-389.

ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ 1997, 7 σχ. 3, 4). Ε�ι�λέον, �αρέχουν
�ληροφορίες για το λόφο του Παλαιόκαστρου
κατά την �ρώιμη �ερίοδο της βενετοκρατίας,
�ριν ακόμα κατασκευαστεί εκεί η Φορτέτζα, όταν
ο κύριος οικιστικός �υρήνας του Ρεθύμνου εντο-
�ιζόταν στα ανατολικά, στο Castel Vecchio, με
ε�εκτάσεις εκτός αυτού α�ό τον 14ο αι. και μετά
(ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ 1992, 45-50, 121-148 και ειδικά 134
και σχ. V. ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ 1997, 11-12, 17).

Ακόμα, κατά τη μελέτη του υλικού �αρατη-
ρήθηκε ότι λίγα θραύσματα α�ό τη βάση ανοι-
χτών, εφυαλωμένων αγγείων (αρ. κατ. 18, 136)
είχαν γνωρίσει και δεύτερη χρήση. Ειδικότερα,
οι ακμές των θραυσμάτων α�ό τις δακτυλιόσχη-
μες βάσεις και τα τοιχώματά τους είχαν εξομα-
λυνθεί, δημιουργώντας κυκλική �εριφέρεια και
στο μέσον �ερί�ου του �υθμένα τους είχε ανοι-
χθεί μικρή ο�ή �ου σε ορισμένες �ερι�τώσεις είχε
γίνει με αρκετά �ρόχειρο τρό�ο, καθώς δεν είχε
ληφθεί μέριμνα να μη φθαρεί το �άχος των
ακμών, αλλά σε μερικά σημεία αυτές είχαν α�ο-
λε�ιστεί αφαιρώντας και μικρό τμήμα του τοι-
χώματος του αγγείου. Μελετώντας �ροσεκτικά
αυτά τα λίγα όστρακα και σε αναζήτηση της �ι-
θανής δεύτερης χρήσης για την ο�οία �ροορί-
ζονταν, είναι εύλογο να υ�οθέσουμε ότι είχαν
χρησιμο�οιηθεί ως �ώματα για τη σφράγιση
κλειστών αγγείων. Είναι αρκετές οι �ερι�τώσεις
στις ο�οίες τμήματα συνήθως α�ό τα τοιχώματα
αγγείων κοινής κεραμικής χρησίμευαν ως �ώ-
ματα κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Η ύ�αρξη
κεντρικής ο�ής, βέβαια, δημιουργεί �εραιτέρω
ερωτήματα. Σε μία �ροσ�άθεια καλύτερης ερμη-
νείας, σημειώνεται ότι τα όστρακα αυτά (αρ. κατ.
18, 136) �ροήλθαν α�ό δύο μόνο ομάδες �ου σχε-
τίζονται με υ�οδομή για την άντληση νερού,
καθώς, βάσει των ανασκαφικών ενδείξεων, �ρο-
ήλθαν α�ό δεξαμενή �ου ερευνήθηκε στον ανα-
τολικό �εριβάλλοντα χώρο του φρουρίου. Μαζί
με αυτές συλλέχτηκαν και μεγάλα τμήματα α�ό
κλειστά αγγεία: �ροέρχονται α�ό κανάτες και
λαγήνια. Δεν θα ήταν �αρακινδυνευμένο να
υ�οτεθεί, λοι�όν, ότι οι βάσεις α�ό εφυαλωμένα
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αγγεία είχαν χρησιμο�οιηθεί, με μετατρο�ή, ως
�ώματα σε αγγεία (λαγήνια). Η ερμηνεία αυτή
φαίνεται �ιθανή, λαμβάνοντας υ�όψη και το ότι
στη Φορτέτζα κατά την ύστερη βενετοκρατία κα-
τασκευάστηκαν μεγάλες δεξαμενές και �ηγάδια
για την κάλυψη των αναγκών σε νερό (ΣΤΕΡΙΩ-
ΤΟΥ 1992, 320, 389-393, �ίν. 129, �ίν. 210-213, �ίν.
252-253. ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ 1997, 7 εικ. 3, δ1-10, 24, 33
εικ. 33), α�’ ό�ου το νερό θα έ�ρε�ε να αντληθεί
με κά�οιο μέσο. Τη νεότερη ε�οχή, ακόμα και
στον 20ό αι., είναι γνωστά τα λεγόμενα «μαγκα-
νόσιγκλα», οι «μαγκανοκουβάδες», �ήλινα, ε�ι-
μήκη αγγεία με δύο λαβές, �ου χρησιμο�οι-
ούνταν για την άντληση νερού α�ό τα �ηγάδια,
συχνά το�οθετημένα σε σειρές, δεμένα με κλαδιά
λυγαριάς ή σχοινί, ώστε να αντλείται �ερισσό-
τερο νερό σε �ιο σύντομο χρονικό διάστημα (ΨΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ 1986, 146-147). 

Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, 
�εριοχή ναού Παναγίας και 

Αγίας Παρασκευής
Η κεραμική �ροέρχεται α�ό καθαρισμούς

στον αύλειο χώρο του μεσοβυζαντινού ναού, ο
ο�οίος κατά τη διάρκεια τόσο της �ρώιμης, όσο
και της ύστερης βενετοκρατίας γνώρισε διαδοχι-
κές �ροσθήκες και μετασκευές (ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
1985α, 7-8. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 1991, 13-14. ΑΝΔΡΙΑ-
ΝΑΚΗΣ 2010, 36-37). Λίγα όστρακα χρονολο-
γούνται στη μεσοβυζαντινή �ερίοδο, ό�ως
τμήμα χείλους α�οθηκευτικού αγγείου ή τμήμα
α�ό ανοιχτό εφυαλωμένο αγγείο �ου ανήκει στη
γρα�τή με καστανό και �ράσινο χρώμα κατηγο-
ρία (αρ. κατ. 5) και μ�ορεί να χρονολογηθεί στον
11ο αι., βάσει του διακόσμου του, �ου α�οτελεί-
ται α�ό ε�ιμελημένες, εναλλασσόμενες στην εσω-
τερική ε�ιφάνεια του αγγείου, κατακόρυφες
ταινίες σκούρου καστανού και �ράσινου χρώμα-
τος, κάτω α�ό άχρωμη, ιδιαίτερα στιλ�νή εφυά-
λωση. Το μεγαλύτερο μέρος των οστράκων
χρονολογείται κατά την ύστερη βενετοκρατία
και τους �ρώτους χρόνους της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας. Δεν θα ήταν �αρακινδυνευμένο να συ-

σχετιστούν με τις εργασίες �ου έγιναν στο ναό
κατά τη διάρκεια του 17ου αι. (ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
1991, 14. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 2010, 37). Μεταξύ αυτών
αξίζει να σημειωθούν όστρακα γρα�τής κεραμι-
κής με καστανό και �ράσινο χρώμα (βλ. �αρα-
κάτω αναλυτικά) και μεγάλα τμήματα α�ό
α�οθηκευτικά αγγεία με �λούσιο, εμ�ίεστο διά-
κοσμο. Μεμονωμένα όστρακα εφυαλωμένης κε-
ραμικής χρονολογούνται κατά την �ρώιμη βενε-
τοκρατία, στον 14ο αι., �ερίοδο κατά την ο�οία
ε�ίσης υ�ήρξαν ε�εμβάσεις στην αρχιτεκτονική
του κτηρίου. Αρκετά θραύσματα κοινής κεραμι-
κής αναγνωρίζονται ως �ροϊόντα των εργαστη-
ρίων κεραμικής των Μαργαριτών και χρονολο-
γούνται στον 20ό αι. Ενδιαφέρον �αρουσιάζει η
εύρεση οστράκου της κεραμικής των εργαστη-
ρίων της Α�ουλίας.

Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, 
�εριοχή ναού Αγίου Δημητρίου 

Περιορισμένο υλικό κεραμικής �ροήλθε α�ό
καθαρισμούς στο ναό του Αγίου Δημητρίου και
στην �εριοχή γύρω α�ό αυτόν (για το ναό βλ.:
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ 1970, 522. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑ-
ΚΗΣ 1971α, 499-500. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ 1971β,
523. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ 1972α, 494-495. ΜΠΟΡ-
ΜΠΟΥΔΑΚΗΣ 1972β, 656-658. GALLAS, WESSEL,
BORBOUDAKIS 1983, 293-294. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
1991, 9-34. SPATHARAKIS 1999, 43-45). Βρέθηκαν
όστρακα της �ρώιμης βενετοκρατίας, �ου χρο-
νολογούνται στον 13ο, 14ο και 15ο αι. Είτε �ρό-
κειται για τμήματα α�ό ανοιχτά αγγεία με α�λό
εγχάρακτο διάκοσμο και μονόχρωμη εφυάλωση,
είτε για κανάτες με εφυάλωση, είτε για κλειστά
αγγεία �ου φέρουν εξωτερικά στιλβωτή διακό-
σμηση, μία μορφή διακόσμου �ου α�αντά ε�ί-
σης  στην κεραμική α�ό την ανασκαφή κοντά
στην Αγία Άννα, στο Πυργί της Ελεύθερνας (αρ.
κατ. 177). Αρκετά είναι τα όστρακα κοινής κερα-
μικής του τέλους του 19ου και του 20ού αι., ό�ως
θραύσματα α�ό στάμνες της �αραγωγής εργα-
στηρίων στις Μαργαρίτες Μυλο�οτάμου. Στην
ίδια �ερίοδο χρονολογείται και θραύσμα γρα-
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�τής κεραμικής με ε�ίχρισμα. Στις ομάδες κερα-
μικής α�ό τον Άγιο Δημήτριο εντο�ίστηκαν και
�ολλά θραύσματα α�ό κεραμίδια, ένα μάλιστα
α�ό τα ο�οία ανήκει στην �αραγωγή εργαστη-
ρίων της Μασσαλίας (αρ. κατ. 242).

Ν. Ρεθύμνου, Πρινές,
Πρόκειται για μικρή ομάδα οστράκων �ου

�ροήλθε α�ό �ερισυλλογές. Περιλαμβάνει �οι-
κίλα, μικρού μεγέθους, όστρακα κοινής κεραμι-
κής, κυρίως α�ό τα τοιχώματα α�οθηκευτικών
αγγείων, αλλά και α�ό άλλα, κλειστά αγγεία.
Αυτά εντάσσονται στην �ερίοδο της �ρώιμης βε-
νετοκρατίας. Ξεχωρίζει ένα θραύσμα α�ό κλει-
στό αγγείο �ου ανήκει στην �αραγωγή εργα-
στηρίων �ου λειτουργούσαν στις Σέρρες κατά
τον ύστερο 13ο αι. (αρ. κατ. 77). 

Ν. Ρεθύμνου, Τριό�ετρα και Γεράνι 
Α�ό την Τριό�ετρα �ροέρχονται λίγα όστρα-

κα, �ου �ιθανόν συνανήκουν, και ανήκουν σε
μαγειρικά σκεύη της νεότερης ε�οχής (20ού αι.).
Α�ό το Γεράνι αντίθετα �αραχωρήθηκε μικρή
ομάδα οστράκων με θραύσματα αγγείων κοινής
κεραμικής, ακόσμητα, α�ό α�οθηκευτικά αγγεία
και θραύσματα εγχάρακτων αγγείων εμ�λουτι-
σμένων με �ράσινο και καστανοκίτρινο χρώμα
�ου χρονολογούνται στην �ερίοδο της �ρώιμης
βενετοκρατίας. 

Ν. Ρεθύμνου, Αρκάδι
Α�ό την ευρύτερη �εριοχή της Μονής Αρκα-

δίου �ερισυλλέχθηκε μία βάση ανοιχτού αγγείου
(αρ. κατ. 9) �ου χρονολογείται στην οθωμανική
ε�οχή. Ανάλογα θραύσματα  α�ό άλλες �εριοχές
του νησιού υ�άρχουν αρκετά στη Συλλογή. 

Ν. Χανίων, Χανιά, οδός Σήφακα, 
έξω α�ό το βυζαντινό τείχος

Εξαιρετικά �ολυάριθμα είναι τα όστρακα �ου
�ροήλθαν α�ό εργασίες, κατά το έτος 1998, κατά

μήκος της οδού Σήφακα, ό�ου σώζεται σε μεγάλη
έκταση ο �ρωτοβυζαντινός οχυρωματικός �ερί-
βολος των Χανίων. Είναι η μόνη �εριοχή, α�’
όσες αντι�ροσω�εύονται με υλικό στη Συλλογή,
στο υλικό της ο�οίας υ�άρχουν και ελάχιστα
όστρακα της ρωμαϊκής και �ρωτοβυζαντινής �ε-
ριόδου. Όλα ανήκουν σε αγγεία κοινής κεραμι-
κής, κρητικούς αμφορείς και ελάχιστα θραύσμα-
τα των υστερορωμαϊκών αμφορέων 1 και 2,
καθώς και �ώματα. Αρκετά όστρακα χρονολο-
γούνται στη μεσοβυζαντινή �ερίοδο και την
�ρώιμη βενετοκρατία, ιδίως στον 12ο και 13ο αι.
Ξεχωρίζουν μεταξύ αυτών ορισμένες χύτρες, τη-
γάνια, τμήματα α�ό κανάτες �ου έχουν αναλο-
γίες με το υλικό �ου δημοσιεύτηκε α�ό το
βυζαντινό κτήριο και τη στέρνα στο Πυργί της
Ελεύθερνας (ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α). Η ε�όμενη, χρονικά, �ερίο-
δος �ου αντι�ροσω�εύεται με ικανό αριθμό
οστράκων στο υλικό αυτό είναι η νεότερη ε�οχή.
Πολυάριθμα είναι τα όστρακα της γρα�τής με
ε�ίχρισμα κεραμικής. Μεταξύ της εφυαλωμένης
κεραμικής α�ό τη θέση αυτή σημειώνονται θραύ-
σματα α�ό την �αραγωγή εργαστηρίων της
Α�ουλίας και θραύσμα κεραμικής α�ό την Αγ-
γλία. Α�ό την κοινή κεραμική αρκετά είναι τα
όστρακα α�ό μαγειρικά σκεύη με εφυάλωση εσω-
τερικά, καθώς και τμήματα α�ό �ιθάρια της �α-
ραγωγής του μεσσηνιακού κόλ�ου.

Ν. Χανίων, Λατζιανά, �εριοχή 
του ναού της Αγίας Βαρβάρας 

Α�ό εργασίες καθαρισμού στην ευρύτερη �ε-
ριοχή του μεσοβυζαντινού ναού της Αγίας Βαρ-
βάρας στη θέση Λατζιάνα του οικισμού Βουλ-
γάρω (ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ 1968, 349-350. ΑΝΔΡΙΑ-
ΝΑΚΗΣ 1983, 9-10. GALLAS, WESSEL, BORBOUDA-
KIS 1983, 196-197. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 1985β, 19 σημ.
13. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 1991, 13-14) �ροέρχονται δύο
ομάδες κεραμικής με �ολυάριθμα, εφυαλωμένα
κυρίως, όστρακα �ου χρονολογούνται στην �ε-
ρίοδο της βενετοκρατίας και στη νεότερη ε�οχή.
Στην �ρώιμη βενετοκρατία (13ος-14ος αι.) χρο-
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νολογούνται θραύσματα α�ό ανοιχτά αγγεία με
ε�ίχρισμα και μονόχρωμη εφυάλωση ή άλλα με
σχηματο�οιημένες εγχαράξεις κάτω α�ό κα-
στανή ή �ορτοκαλοκάστανη εφυάλωση. Αρκετά
είναι τα όστρακα αγγείων με �λούσιο εγχάρακτο
διάκοσμο �ου εμ�λουτίζεται με καστανοκίτρινο
και �ράσινο χρώμα και μ�ορούν να α�οδοθούν
σε το�ική �αραγωγή, η ο�οία ακολουθεί τα �ρό-
τυ�α της ιταλικής «αρχαϊκής εγχάρακτης» κερα-
μικής στον 15ο και 16ο αι. Ενδιαφέρον �αρου-
σιάζουν τα θραύσματα α�ό κανάτα και τμήματα
α�ό βάσεις και χείλη ανοιχτών αγγείων, τα
ο�οία θα �ρέ�ει να α�οτελούν α�οτυχημένες
�ροσ�άθειες �αραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η
ό�τηση του κεραμικού τους σώματος δεν είναι
ομοιόμορφη, το ε�ίχρισμα είναι εξαιρετικά λε-
�τόρρευστο και η εφυάλωση, αν και φαίνεται ότι
αρχικά είχε το�οθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος
της διακοσμημένης με ε�ίχρισμα και εγχαράξεις
ε�ιφάνειας του κάθε αγγείου, κατά τό�ους έχει 

α�ολε�ιστεί ανομοιόμορφα, �ροκαλώντας συ-
χνά φθορές και α�ολε�ίσεις και στο ε�ίχρισμα.
Ε�ι�λέον, είτε α�ουσιάζουν τα �ρόσθετα χρώ-
ματα (καστανοκίτρινο και �ράσινο) �ου το�οθε-
τούνταν σε αυτό το είδος διακόσμου, ό�ου τα
εγχάρακτα διακοσμητικά θέματα εμ�λουτίζο-
νταν με χρώμα, είτε διατηρούνται ίχνη α�ό το
ένα α�ό τα δύο χρώματα, χωρίς όμως στρώμα
εφυάλωσης. Οι �αρατηρήσεις αυτές συνηγορούν
στο συμ�έρασμα ότι στην ευρύτερη �εριοχή του
ναού της Αγίας Βαρβάρας, �ου α�οτέλεσε καθο-
λικό μονής, λειτουργούσε εργαστήριο εφυαλω-
μένης κεραμικής κατά την �ερίοδο της βενε-
τοκρατίας.  Α�ό την οθωμανική �ερίοδο ξεχωρί-
ζει τμήμα γρα�τής με καστανό και �ράσινο χρώ-
μα κεραμικής του 17ου και 18ου αι. Στο υλικό
εντο�ίστηκαν και θραύσματα γρα�τής κεραμι-
κής με ρέον ε�ίχρισμα του 19ου και του 20ού αι.

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη
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Χάρτης της Κρήτης, όπου σημειώνονται οι θέσεις από τις οποίες προέρχεται το υλικό κεραμικής της Συλλογής: 
1. Ρέθυμνο,  2. Χανιά,  3. Άγιος Δημήτριος,  4. Κυριάννα,  5. Αρκάδι,  6. Πρινές,  7. Γεράνι,   8. Τριόπετρα,  9. Λατζιανά,  10. Ντία

(χάρτης: Α. Γιαγκάκη).
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Στον Κατάλογο �ου ακολουθεί δημοσιεύονται
όστρακα καλής �οιότητας εφυαλωμένης και κοινής
κεραμικής �ου χρονολογούνται στη μεσαιωνική
και νεότερη ε�οχή. Συμ�εριλήφθηκαν στην αρχή
του καταλόγου και τα λίγα όστρακα �ου χρονολο-
γούνται στη ρωμαϊκή και την �ρωτοβυζαντινή �ε-
ρίοδο. Αν και ο αριθμός τους στη Συλλογή είναι
�ολύ μικρός, δεδομένης της εξαιρετικά κοινής �α-
ρουσίας τους στο �εδίο, έ�ρε�ε και α�ό τις σελίδες
του καταλόγου να �αρουσιαστούν κά�οια αντι-
�ροσω�ευτικά δείγματα της ρωμαϊκής και �ρωτο-
βυζαντινής κεραμικής, η ο�οία διαφορο�οιείται
σαφώς α�ό την κεραμική μεσαιωνικής ε�οχής. Για
τη διευκόλυνση του αναγνώστη θεωρήθηκε χρή-
σιμη η �αράθεση σύντομων ή αναλυτικών εισαγω-
γικών κειμένων με τα χαρακτηριστικά της κάθε
κατηγορίας κεραμικής ή ειδών αγγείων �ριν α�ό
την �αράθεση των λημμάτων. Αυτά τα κείμενα συ-
νοδεύονται και με την υ�όδειξη ενδεικτικής, βασι-
κής βιβλιογραφίας, σχετικής με την κάθε ενότητα.
Ό�ως θα φανεί στη συνέχεια, α�ό τις �ολυάριθμες
κατηγορίες εφυαλωμένης κεραμικής της μεσαιωνι-
κής και νεότερης ε�οχής �ου α�αντούν στον ελλα-
δικό χώρο (ενδεικτικά βλ. VROOM 2005. Πηλός &
Χρώμα) ορισμένες μόνο αντι�ροσω�εύονται στο
υλικό της Συλλογής. Α�ουσιάζουν χαρακτηριστι-
κές κατηγορίες εφυαλωμένης κεραμικής �ου �αρά-
γονταν στη βυζαντινή ε�ικράτεια και τη Δύση και
εισάγονταν στο νησί α�ό �εριοχές της ανατολικής
και δυτικής Μεσογείου, ό�ως η κεραμική με λευκό
�ηλό, η κεραμική του «Ζευξί��ου», η �ρωτομαγιό-
λικα και η αρχαϊκή μαγιόλικα, η «κεραμική του Βέ-
νετο», η εγχάρακτη κεραμική της �εριόδου της
Αναγέννησης («graffita rinascimentale») κ.ά. Αντί-
θετα, δεδομένων των ε�ιμέρους χαρακτηριστικών
ορισμένων θραυσμάτων, μεγάλο μέρος της εφυα-
λωμένης κεραμικής της Συλλογής μ�ορεί να α�ο-
δοθεί στην το�ική �αραγωγή της Κρήτης, η ο�οία
έχει ως �ρότυ�α ορισμένες α�ό τις �ροαναφερθεί-
σες κατηγορίες (βλ. σχετικά και: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2009,

203-220). Περισσότερες είναι οι �ληροφορίες για
την εισηγμένη, εφυαλωμένη κεραμική της νεότερης
ε�οχής και ιδίως για εκείνη του 19ου και των
αρχών του 20ού αι. Συμ�ληρωματικά, η κοινή κε-
ραμική αναδεικνύει εξίσου την αξιόλογη αγγει-
ο�λαστική δραστηριότητα �ου ανα�τύχθηκε στο
νησί α�ό το μεσαίωνα μέχρι �ρόσφατα, καθώς,
εκτός α�ό �εριορισμένα �αραδείγματα εισαγωγών,
αρκετά θεωρούνται το�ικά �ροϊόντα.

Η δομή των λημμάτων χωρίζεται σε ενότητες
�ου αφορούν: στην «ταυτότητα» του κάθε οστρά-
κου, στην �αράθεση �αράλληλων, ως �ρος τα χα-
ρακτηριστικά, αγγείων ή θραυσμάτων α�ό άλλες
�εριοχές εντός και εκτός Κρήτης (ό�ου αυτά εντο-
�ίστηκαν) και στη χρονολόγηση του κάθε θραύ-
σματος, όταν αυτή είναι δυνατή. Στις �ληροφορίες
για την ταυτότητα του οστράκου αναφέρονται με
τη σειρά, μετά τον αριθμό καταλόγου: ο αριθμός
ευρετηρίου στη Συλλογή κεραμικής, ο αριθμός της
ομάδας, ο αριθμός, δηλαδή, �ου δόθηκε κατά την
�αραλαβή του υλικού για να �ροσδιοριστεί το
κάθε σύνολο οστράκων με κοινή ένδειξη �ροέλευ-
σης, ο τό�ος εύρεσης του οστράκου, οι διαστάσεις,
η �εριγραφή του �ηλού, του σχήματος, και της δια-
κόσμησής του. Στην �ερί�τωση αρκετών συνανη-
κόντων ή συγκολλούμενων οστράκων, στο λήμμα
δίδονται οι διαστάσεις του μεγαλύτερου. Ως �ρος
την μακροσκο�ική �εριγραφή του ψημένου �ηλού
(της κεραμικής ύλης)  των οστράκων, ακολουθήθη-
καν τα �ρότυ�α �ου έχουν οριστεί στη μελέτη της
κεραμικής α�ό την ανασκαφή του Πανε�ιστημίου
Κρήτης στην Αγία Άννα, στο Πυργί της Ελεύθερ-
νας (ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 194-197. Βλ. και: ΠΟΥΛΟΥ-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 35. ΝΟΔΑΡΟΥ 2011, 74,
77, 80, 87-88, 95. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 35 και σημ. 6). Ως
�ρος την α�όχρωση του χρώματος, �αραθέτονται
οι ενδείξεις βάσει της κλίμακας Munsell (Munsell
Soil Color Charts, Νew Windsor 1994 [αναθεωρη-
μένη έκδοση]). 

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη
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δ.β.: διάμετρος βάσης
δ.ο�ής: διάμετρος ο�ής
δ.λ.: διάμετρος λαιμού
δ.σ.: διάμετρος σώματος
δ.στ.: διάμετρος στελέχους
δ.στομ.: διάμετρος στομίου
δ.χ.: διάμετρος χείλους
μ.λ.: μήκος λαβής
μέγ.δ.στ.: μέγιστη διάμετρος στελέχους
μήκ.στ.: μήκος στελέχους
�λ.λ.: �λάτος λαβής
�χ.: �άχος τοιχώματος
�χ.δακτ.: �άχος δακτυλίου
�χ.λ.: �άχος λαβής
�χ.�υθμ.: �άχος �υθμένα
�χ.χ.: �άχος χείλους
σωζ. μήκ.: σωζόμενο μήκος
σωζ. �λ.: σωζόμενο �λάτος
σωζ. ύψ.: ύψος σωζόμενου τμήματος του αγγείου 
ύψ.: ύψος
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Α�ό τους �ολυάριθμους τύ�ους �ρωτοβυζαντι-
νών αμφορέων μία ξεχωριστή ομάδα α�οτελούν οι
αμφορείς �ου �αράγονταν σε �εριοχές της Κρήτης.
Η εγχώρια �αραγωγή αμφορέων έχει μεγάλη �α-
ράδοση στο νησί, καθώς οι �ρώτοι τύ�οι χρονολο-
γούνται ήδη στην ελληνιστική �ερίοδο, με ιδιαί-
τερη ακμή στη διάρκεια της ρωμαϊκής και �ρωτο-
βυζαντινής �εριόδου. 

Στο υλικό της Συλλογής υ�άρχει ένα όστρακο
α�ό κρητικό αμφορέα, το ο�οίο χρονολογείται στη
ρωμαϊκή �ερίοδο. Πρόκειται για τμήμα α�ό λαβή
υ�ερυψωμένη και γωνιάζουσα στο άνω μέρος της.
Το θραύσμα α�οτελεί �αράδειγμα του τύ�ου
ARC2b της τυ�ολογίας των κρητικών αμφορέων, ο
ο�οίος, βάσει του γενικού του σχήματος, α�οτελεί
το�ική εκδοχή των αμφορέων �ου �αράγονταν στο
νησί της Κω. Προέρχεται α�ό την �εριοχή γύρω
α�ό το βυζαντινό τείχος στην οδό Σήφακα, στα
Χανιά. Ο τύ�ος αυτός χρονολογείται α�ό τα μέσα
του 1ου και μέχρι τα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜARANGOU-LERAT 1995. PORTALE, ROMEO
2001, 269-279, 302-313. YANGAKI 2005, 181-197.

Α. Γ.

1. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β267, ομάδα 84. Τμήμα λαβής α�ό
αμφορέα.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: �λ.λ.: 2,3 εκ., σωζ. ύψ.: 8 εκ., �χ.λ.: 2,3 εκ.

Πηλός: καστανός (7.5YR 6/4 light brown), μέτριος.

λίγες, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. ελάχιστες, μικρές, σφαιρικές,
ερυθρές �ροσμείξεις. �όροι. αρκετός μαρμαρυγίας.
Σχήμα: κάθετη λαβή τετράγωνης διατομής με έντο-
νη γωνίωση στο άνω τμήμα της.                                                                 
Διακόσμηση: ακόσμητο.                                                                              
Χρονολόγηση: 1ος-2ος αι. μ.Χ.                                                                    

Α. Χ.

ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Αμφορείς υστερορωμαϊκού τύ�ου 1

Κρητικοί αμφορείς

Ο αμφορέας υστερορωμαϊκού τύ�ου 1 (L.R.A.
1), �ου διακρίνεται σε αρκετές υ�οδιαιρέσεις ανά-
λογα με την ε�ιμέρους διαμόρφωση του σχήματός
του, είχε γνωρίσει ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση κατά
την �ρωτοβυζαντινή ε�οχή, α�ό τον 5ο και μέχρι
και τον 7ο αι., σε �εριοχές της ανατολικής και δυ-
τικής Μεσογείου. Ένα μόνο τμήμα �ου �ροέρχεται

α�ό λαβή αυτού του τύ�ου αμφορέα εντο�ίστηκε
στο υλικό �ου �αραχωρήθηκε α�ό την ε�ίχωση στο
βυζαντινό τείχος ε�ί της οδού Σήφακα στα Χανιά. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

RILEY 1979, 212-216. PEACOCK, WILLIAMS 1986,
185-187. HAYES 1992, τύ�ος 5. PIΕRI 2005, 69-85.

A. Γ.



2. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β265, ομάδα 84. Τμήμα λαβής α�ό
αμφορέα. 
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.

Διαστάσεις: �λ.λ.: 3,4 εκ., σωζ. ύψ.: 7,4 εκ., �χ.λ.: 2,3 εκ.
Πηλός:  καστανορόδινος (5YR 7/6 reddish yellow),
χονδρός. �ολλές, μικρές-μεγάλες, σφαιρικές-γωνιώ-
δεις, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες,
γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. �ολ-
λές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. �όροι.
Σχήμα: κάθετη λαβή, ελλει�τικής διατομής με με-
γάλες λοξές, ακανόνιστες αυλακώσεις στην εξωτε-
ρική �λευρά.                                                        
Παρατηρήσεις: βάσει της διαμόρφωσης �ου έχει η
λαβή το θραύσμα ταξινομείται στην �ρώτη υ�οκα-
τηγορία του τύ�ου (L.R.A. 1Α) (PIΕRI 2005, 70-74). 
Χρονολόγηση: 5ος-6ος  αι.                                                                  

Ευ. Χ.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ο υστερορωμαϊκός τύ�ος 2 (L.R.A. 2) υ�ήρξε
ένας α�ό τους βασικούς τύ�ους αμφορέων της �ρω-
τοβυζαντινής ε�οχής, με διάχυση ιδίως σε �εριοχές
της ανατολικής Μεσογείου. Διακρίνεται σε ε�ιμέ-
ρους υ�οκατηγορίες, βάσει διαφορο�οιήσεων στο
σχήμα του. Δύο όστρακα �ροήλθαν α�ό την ε�ί-
χωση στο βυζαντινό τείχος της οδού Σήφακα, στα
Χανιά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

RILEY 1979, 348-350. PEACOCK, WILLIAMS 1986,
182-183. HAYES 1992, 66. OPAIŢ 1993, 315-316.
ΚΑRAGIORGOU 2001, 129-166. PIΕRI 2005, 85-93.

Α. Γ.

3. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β281, ομάδα 83. Τμήμα τοιχώματος
αμφορέα.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: �χ.: 1,2 εκ., σωζ. ύψ.: 4,5 εκ.
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (2.5ΥR 6/8 light red),
μέτριος. αρκετές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. αρκετές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, γκρί-
ζες �ροσμείξεις. λίγοι �όροι. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τοίχωμα κυρτό.

Διακόσμηση: σε όλη την εξωτερική ε�ιφάνεια φέρει
διακόσμηση α�ό �αράλληλες, βαθιές, ελαφρώς κυ-
ματοειδείς εγχαράξεις.
Χρονολόγηση: 6ος-7ος αι.

Ευ. Χ.

4. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β256, ομάδα 84. Τμήμα τοιχώματος
αμφορέα.                                                                                               

Αμφορείς υστερορωμαϊκού τύ�ου 2 



Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                                      
Διαστάσεις: �χ.: 0,9 εκ., σωζ. ύψ.: 2,7 εκ.
Πηλός:  καστανω�ός (2.5YR 6/6  light red), μέτριος.

αρκετές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές, σφαιρικές, ερυ-
θροκάστανες �ροσμείξεις. λίγοι �όροι. αρκετός

μαρμαρυγίας.                                                                                                
Σχήμα: τοίχωμα κυρτό.                                                                                
Διακόσμηση: σε όλη τη εξωτερική ε�ιφάνεια φέρει
διακόσμηση α�ό �αράλληλες, βαθιές, ελαφρώς κυ-
ματοειδείς εγχαράξεις.                                                                                 
Χρονολόγηση: 6ος-7ος αι.

Ευ. Χ.
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Δείγματα εφυαλωμένων αγγείων α�αντούν σε
�εριοχές της βυζαντινής αυτοκρατορίας ήδη α�ό
τους �ρώτους αιώνες της �ρωτοβυζαντινής ε�οχής
(ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ 2008, 21-37). Οι σχετικές �ληροφο-
ρίες, όμως, �ληθαίνουν α�ό τον 7ο αι. και μετά
(HAYES 1992, 12-15. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2001, 238, 240. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2004,
208, 215). Ξεχωρίζουν οι �οικίλες κατηγορίες της
κεραμικής με λευκό �ηλό (Glazed White Wares) της
μεσοβυζαντινής �εριόδου (HAYES 1992, 12-37).
Σταδιακά, κατά την ίδια �ερίοδο, �αράγονται
εφυαλωμένα αγγεία με καστανέρυθρο �ηλό και
α�ό τον 11ο αι. και μετά �ληθαίνουν οι κατηγορίες
γρα�τής και εγχάρακτης εφυαλωμένης κεραμικής,
των ο�οίων η διακόσμηση α�οδίδεται �άνω σε
λευκό ε�ίχρισμα �ου καλύ�τει τον ερυθρω�ό �ηλό. 

Α�ό τις βασικές κατηγορίες μεσοβυζαντινής κε-
ραμικής ξεχωρίζει η κεραμική �ου κοσμείται με κα-
στανό-σκούρο καστανό και �ράσινο χρώμα (Green
and Brown Painted Ware) (MORGAN 1942, 72-83)
�ου �ροκύ�τει α�ό οξείδια του μαγγανίου και οξεί-
δια του χαλκού αντίστοιχα �άνω σε λευκό ε�ίχρι-
σμα (Διδακτική Συλλογή, 69). Σε ορισμένες �ερι-
�τώσεις τα χρώματα είναι υαλώδη κάτω α�ό την
άχρωμη ή κιτρινω�ή εφυάλωση. Η διακόσμηση
α�οτελείται α�ό γεωμετρικά κυρίως θέματα. Αυτή
η κατηγορία υ�ήρξε ιδιαίτερα διαδεδομένη στον
ελλαδικό χώρο α�ό τον 11ο μέχρι τον 13ο αι. με ιδι-
αίτερη ακμή στη διάρκεια του 12ου αι. (ΓΙΑΓΚΑΚΗ
2012, 40-41). Στην Κρήτη εντο�ίζεται σε αρκετές θέ-
σεις, ό�ως στο Ηράκλειο, στον Πετρά Σητείας
(ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 219-223), στη
Γόρτυνα (PATITUCCI-UGGERI 2004, 500-501), στην
Ελευθέρνα (ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 211-212).

Το μοναδικό δείγμα της μεσοβυζαντινής αυτής
κατηγορίας α�ό τη Συλλογή (αρ. κατ. 5), ανήκει
στην ομάδα I της κατάταξης του Ch. Morgan βάσει
του διακόσμου του, �ου α�οτελείται α�ό αρκετά

φαρδιές ταινίες καστανού και �ράσινου χρώματος
�ου ρέουν �ρος τον �υθμένα του αγγείου, έχοντας
διακριτά �εριγράμματα. Η ομάδα Ι χρονολογείται
α�ό τον Ch. Morgan στα τέλη του 10ου και στον
11ο αι. (MORGAN 1942, 70-75), ενώ ο G. D. R.
Sanders την χρονολογεί στον 11ο αι. (SANDERS
2003, 40 εικ. 6).

Η τεχνική της διακόσμησης των εφυαλωμένων
αγγείων με χρήση καστανού και �ράσινου χρώμα-
τος �άνω σε λευκόχρωμο ε�ίχρισμα χρησιμο�οιεί-
ται και για τη διακόσμηση αγγείων σε μεταγενέ-
στερες ε�οχές. Πολυάριθμα �αραδείγματα της Συλ-
λογής βάσει της ιδιαίτερα στιλ�νής εφυάλωσης �ου
χρησιμο�οιείται σε αυτά και της ανοιχτόχρωμης
α�όχρωσης του καστανού χρώματος �ου �ολλές
φορές είναι καστανοκίτρινο, αραιό στη υφή του,
και λόγω της �ροχειρότητας με την ο�οία α�οδίδε-
ται ο γρα�τός διάκοσμος �άνω στο λευκό ε�ίχρι-
σμα, α�οτελούν δείγματα της υστερότερης αυτής
κατηγορίας. Στην Κρήτη έχει �ροταθεί για την κα-
τηγορία αυτή χρονολόγηση μέσα στον 16ο, 17ο, 18ο
και 19ο αι., με ιδιαίτερη ακμή στη διάρκεια του
17oυ και του 18ου αι. (HAHN 1997b, 181-183. ΑR-
CIFA 2003, 456-457. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2008β, 191, 193, 194). Παραδείγματά της έχουν εντο-
�ιστεί στο Ηράκλειο (ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2008β, 191, 193, 194 εικ. 72-73), στην Αγία Τριάδα
στη Μεσσαρά (ARCIFA 2003, 451-457), στη Γόρτυνα
(PATITUCCI-UGGERI, DI ROCCO 2011, 262-263) και
στην �εριοχή της Αγίας Αικατερίνης στο Καστέλλι
Χανίων (HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 100 αρ. 84-Ρ
2083, 101 αρ. 84-Ρ 2100, 181-182, �ίν. 75d, 7). Κερα-
μική με ανάλογη χρήση των δύο χρωμάτων για την
α�όδοση α�λο�οιημένης διακόσμησης βρέθηκε
στον Άγιο Πολύευκτο της Κωνσταντινού�ολης
(HAYES 1992, 304 αρ. 44, 321 αρ. 25, �ίν. 47, e-f) και
στα Κούκλια της Κύ�ρου και χρονολογείται στον

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Γρα�τή κεραμική με καστανό και �ράσινο χρώμα



16ο και 17ο αι. (VON WARTBURG 2001, 374-375, 383
σχ. 9, 15-16).

Στη Συλλογή �εριλαμβάνονται ε�τά όστρακα,
τα ο�οία βρέθηκαν στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, στο
Αρκάδι και στην Κυριάννα του νομού Ρεθύμνου
και στα Λατζιανά του νομού Χανίων. Ως �ρος το
σχήμα τους τα σωζόμενα όστρακα στην �λειονό-
τητά τους �ροέρχονται α�ό �ινάκια με κοίλα τοι-
χώματα και με δακτυλιόσχημη βάση. Πρόκειται
για �ινάκια �ου κοσμούνται με είδος �λέγματος
στην εσωτερική �λευρά του �υθμένα, εναλλασσό-
μενες γρα�τές ταινίες καστανού και �ράσινου χρώ-
ματος ή αφηρημένα διακοσμητικά θέματα �άνω σε
λευκό ή υ�όλευκο ε�ίχρισμα. Καλύ�τονται με
άχρωμη στιλ�νή εφυάλωση στην εσωτερική �λευρά
τους. Τα �αραδείγματα αυτά, �ου �ροστίθενται
στα ήδη γνωστά α�ό την Κρήτη, ενισχύουν την
ά�οψη �ου έχει διατυ�ωθεί σχετικά με την α�ό-
δοση της �αραγωγής αυτής σε εγχώρια εργαστήρια
(HAHN 1997b, 181-182. ARCIFA 2003, 458. ΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 191, 193). Η διά-
δοσή τους σε �ολλές �εριοχές του νησιού α�οτελεί
ένδειξη για την �αραγωγή τους σε διαφορετικά εγ-
χώρια κέντρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των
στοιχείων α�ό το Καστέλλι Χανίων, ορισμένα α�ό
αυτά τα κέντρα θα �ρέ�ει να αναζητηθούν στην �ε-
ριοχή των Χανίων και των Μαργαριτών του νομού
Ρεθύμνου (HAHN 1997b, 181-182 και HALLAGER,
HALLAGER 1997, 42 [Μ. ΗΑΗΝ]). Ένα α�ό τα �α-
ραδείγματα φέρει δικτυωτό διάκοσμο με φαρδιές
ταινίες ανοιχτού, ωχροκάστανου χρώματος α�ευ-
θείας �άνω στο κεραμικό σώμα, χωρίς τη μεσολά-
βηση ε�ιχρίσματος, έχοντας ως �ρος αυτό ανα-
λογίες με αντίστοιχα �αραδείγματα α�ό την ανα-
σκαφή στο Καστέλλι Χανίων, ό�ου τα �ερισσότερα
α�οδίδονται σε �αραγωγή στην �εριοχή των Χα-
νίων (ΗΑΗΝ 1997b, 183 group 4).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

MORGAN 1942, 72-83. HAHN 1997b, 181-182. SANDERS
2003, 40 εικ. 6. ARCIFA 2003, 451-458. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑ-
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 191, 193, 194.

Α. Γ.

5. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β43, ομάδα 18. Τμήμα τοιχώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-

ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5,3 εκ., �χ.: 0,9 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), μέτριος. �ολ-
λές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες,
μικρές, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις.
Σχήμα: κυρτό σώμα. �ολύ μικρό τμήμα �υθμένα.
Διακόσμηση: στην εσωτερική ε�ιφάνεια �άνω α�ό
ρόδινου χρώματος ε�ίχρισμα (2.5YR 8/2 pinkish
white) γρα�τή διακόσμηση με κάθετες ελαφρώς
καμ�ύλες, εναλλασσόμενες ταινίες καστανού και
�ράσινου χρώματος. λε�τόρρευστη στιλ�νή εφυά-
λωση υ�οκίτρινου χρώματος. 
Παράλληλα: POULOU-PAPADIMITRIOU 2012, 318
εικ. 6.
Χρονολόγηση: 11oς αι.

Ευ. Χ.

6. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β134, ομάδα 38. Τμήμα βάσης και
σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,2 εκ., δ.β.: 7 εκ., �χ.: 0,8 εκ.,
�χ. δακτ: 0,6 εκ.
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Πηλός: ρόδινος (5YR 7/4 pink), μέτριος. �ολλές, μι-
κρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγοι �όροι.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με λοξή εξωτερική
ε�ιφάνεια δακτυλίου. κυρτά τοιχώματα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, ρόδινο ε�ίχρισμα. τεμνό-
μενες ταινίες σκούρου �ράσινου χρώματος, στα
διάχωρα των ο�οίων διατηρείται ίχνος σκουροκά-
στανης ταινίας. λαδοκίτρινη εφυάλωση. 
Χρονολόγηση: 16ος-18ος αι.(;)

Κ. Ζ.

7. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β226, ομάδα 80. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Χωρίς ένδειξη.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,2 εκ., �χ.: 0,7 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. ελάχιστες, σφαιρικές καστανές �ροσ-
μείξεις. ελάχιστοι �όροι.
Σχήμα: κυρτό σώμα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα, �άνω
α�ό το ο�οίο δύο ακανόνιστες �αράλληλες ταινίες
�ράσινου χρώματος, με μία λε�τή ωχροκάστανη
ταινία στο εσωτερικό τους. όλη η ε�ιφάνεια καλύ-
�τεται α�ό υ�ο�ράσινη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 16ος-18ος αι. (;)

Κ. Ζ.

8. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β2, ομάδα 1. Τμήμα βάσης και σώ-
ματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,3 εκ., δ.β.: 7 εκ., �χ.: 0,8 εκ.,
�χ. �υθμ.: 1,1 εκ., �χ. δακτ.: 0,9 εκ.
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος. λίγος μαρμαρυγίας. λίγοι �όροι. αρ-

κετές, μικρές-μεσαίες, καστανές, σφαιρικές �ροσ-
μείξεις.
Σχήμα: αβαθές σώμα με λοξά έξω νεύοντα τοιχώ-
ματα. δακτυλιόσχημη βάση με κάθετη την εξωτε-
ρική �λευρά του δακτυλίου. αρχή κοίλων τοιχω-
μάτων.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα και
στο κέντρο �λέγμα ωχροκάστανου χρώματος �λαι-
σιωμένο α�ό έναν σχηματο�οιημένο ρόμβο με δι-
�λές �ράσινες ταινίες. γύρω α�ό αυτές διακρί-
νονται ίχνη �ρασινω�ών ταινιών και ίχνος ωχρο-
κάστανης ταινίας. άχρωμη στιλ�νή εφυάλωση. εξω-
τερικά,  δύο κηλίδες καστανο�ράσινης εφυάλωσης.
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 79-80
αρ. 84-Ρ 0086, �ίν. 77f, 1. ARCIFA 2003, 455 εικ. 5, 31.
Χρονολόγηση: 16ος-18ος αι.

Κ. Ζ.

9. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β13, ομάδα 5. Τμήμα βάσης και
σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: ανατολικός �εριβάλλων χώρος της
μονής Αρκαδίου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,6 εκ., δ.β.: 7,1 εκ., �χ.: 1 εκ.,
�χ. �υθμ.: 0,9 εκ., �χ. δακτ.: 1 εκ.  
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετοί, μικροί
�όροι. �ολύς μαρμαρυγίας. 
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Σχήμα: βαθύ �ινάκιο με δακτυλιόσχημη ελαφρώς
α�οκλίνουσα βάση διακρινόμενη με στενή αυλά-
κωση στην ένωση με το σφαιρικό τοίχωμα. κοίλα
τοιχώματα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. �ε-
ριφερικά, στον �υθμένα του αγγείου, �λατιά, γρα-
�τή �ράσινη ταινία �ου σχηματίζει δακτύλιο α�ό
τον ο�οίο φύονται σε ίσες α�οστάσεις τρία ίδιου χρώ-
ματος ακαθόριστα μοτίβα. α�ό αυτά δύο εμ�λου-
τίζονται με καστανό χρώμα. υ�οκίτρινη εφυάλωση.

εξωτερικά, αρκετά α�ολε�ισμένη και στιλ�νή
εφυάλωση �ου ρέει έως και τη βάση.
Παρατηρήσεις: στην εξωτερική ε�ιφάνεια της βά-
σης, έχει χαραχθεί στο κέντρο Χ με άνισες κεραίες.

�ροφανώς σχετίζεται με τον αγγειο�λάστη ή το ερ-
γαστήριο κεραμικής (Διδακτική Συλλογή, 129 Γ19-
Γ20). 
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ.
84-Ρ 2100, �ίν. 75d, 7. ARCIFA 2003, 455 εικ. 5, 43.
Χρονολόγηση: 16ος-18ος αι.

Κ. Ζ.

10. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β140, ομάδα 35. Τμήμα χείλους
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,8 εκ., �χ.χ.: 0,5 εκ., �χ.: 0,5 εκ.,
δ.χ.: 21 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), μέτριος. λίγοι
�όροι. αρκετές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. 

Σχήμα: �ε�λατυσμένο, έξω νεύον χείλος με α�ο-
στρογγυλεμένη ακμή. κυρτό τοίχωμα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα,
�ράσινο και καστανό �λέγμα εγγεγραμμένο σε δύο
�ράσινες ταινίες κατά μήκος του χείλους, διαφανής
εφυάλωση. εξωτερικά, ακόσμητο εκτός α�ό μια �ε-
ριφερική ταινία �ου ορίζει την ακμή του χείλους,
α�οτελούμενη α�ό διάφανη εφυάλωση. στη μετά-
βαση α�ό το σώμα �ρος το χείλος, αναβαθμός και
αυλάκωση �εριμετρικά. κοντά στην α�όληξη του
χείλους �εριφερική αβαθής αυλάκωση.
Παράλληλα: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β,
194 εικ. 72.
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Κ. Ζ.

11. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β212, ομάδα 77. Δύο συγκολλού-
μενα όστρακα σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5,3 εκ., �χ.: 0,5 εκ.

Πηλός: ανοιχτός καστανός (7.5YR 6/4 light brown),
μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, ερυ-
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θρές, σφαιρικές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα ανοιχτού αγγείου.
Διακόσμηση: εσωτερικά, δικτυωτή γρα�τή διακό-
σμηση καστανού ανοικτού χρώματος, α�ευθείας
�άνω στο κεραμικό σώμα του αγγείου, και άχρωμη
εφυάλωση.
Παράλληλα: ΗΑΗΝ 1997b, 183 (group 4). HAHN,
HALLAGER, ANDREADAKI-VLAZAKI κ.ά. 1997, 63
αρ. 82-P1543/1586, �ίν. 70d, 4-5.
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.

Κ. Ζ.

12. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β242, ομάδα 81. Τμήμα βάσης και
σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,5 εκ., δ.β.: 8,3 εκ., �χ.: 1 εκ.,
�χ.δακτ.: 1,25 εκ., �χ.�υθμ.: 0,6 εκ.

Πηλός: ρόδινος (7.5YR 7/4 pink). αρκετοί, μεσαίοι
�όροι. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, μελανές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με �ε�λατυσμένη ε�ι-
φάνεια έδρασης και έντονα γωνιάζουσα εσωτερική
ακμή δακτυλίου. κωνικά τοιχώματα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ακόσμητο. εσωτερικά,
υ�όλευκο ε�ίχρισμα. �ράσινες και ωχροκάστανες
�ινελιές δημιουργούν ελεύθερο διακοσμητικό
θέμα. υ�ο�ράσινη εφυάλωση α�ολε�ισμένη κατά
τό�ους.

Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ.
84-Ρ 2100, �ίν. 75d, 7. ARCIFA 2003, 455 εικ. 5, 43.
Χρονολόγηση: 16ος-18ος αι.

Κ. Ζ.

13. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β138, ομάδα 35. Τμήμα βάσης και
σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                  
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος, �ηγάδι.                                                                            
Διαστάσεις: δ.β.: 7,2 εκ., �χ. δακτ.: 0,9 εκ., �χ.: 0,8 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3 εκ.                                                                                                

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος. λίγοι �όροι. αρκετός μαρμαρυγίας.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές, ερυθρές �ρoσ-
μείξεις.
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη. η εσωτερική ακμή
του δακτυλίου �αρουσιάζει έντονη γωνίωση. κυρτό
τοίχωμα �ου συγκλίνει �ρος τη βάση.                                                      
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα
(2.5YR 8/3 pink) και διαφανής εφυάλωση. �ράσινο
και καστανό χρώμα σχηματίζουν σχηματο�οι-
ημένο φυτικό κόσμημα. εξωτερικά, ακόσμητο.                                        
Παρατηρήσεις: στην εξωτερική �λευρά της βάσης
διατηρούνται ίχνη α�οκόλλησης α�ό τον κεραμικό
τροχό.
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ.
84-Ρ 2100, �ίν. 75d, 7. ARCIFA 2003, 455 εικ. 5, 42.
ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 194 εικ. 73.
Χρονολόγηση: 16ος-18ος αι.

Κ. Ζ.
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Μία ακόμα κατηγορία γρα�τής κεραμικής είναι
αυτή στην ο�οία ο διάκοσμος α�οδίδεται, �άνω σε
λευκόχρωμο ή ρόδινο ε�ίχρισμα, με �ράσινο
χρώμα  (Glaze Painted Ware) αναμεμειγμένο με
υάλωμα (SANDERS 1993, 258. ARMSTRONG 1993,
332). Ο Ch. Morgan είχε θεωρήσει ότι αγγεία με
αυτά τα γνωρίσματα εντάσσονταν στην ομάδα V
της γρα�τής με καστανό και �ράσινο χρώμα κατη-
γορίας (Green and Brown Painted Ware) (MOR-
GAN 1942, 80-83). Η κεραμική αυτή χρονολογείται
μέσα στον 13ο αι. (SANDERS 1993, 258). Κεραμική
με όμοια γνωρίσματα α�αντά σε �ολλές �εριοχές
του ελλαδικού χώρου. Στην Κρήτη δείγματα έχουν
δημοσιευτεί α�ό το Πυργί στην Ελεύθερνα (ΓΙΑ-
ΓΚΑΚΗ 2008, 212-213. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 2008α, 41-42) και α�ό τη Γόρτυνα (PATI-
TUCCI-UGGERI 2004, 502 αρ. 14).

Στη Συλλογή �εριλαμβάνονται θραύσματα α�ό
�ινάκια και κού�ες, τα ο�οία �ροέρχονται α�ό το
Ρέθυμνο (Φορτέτζα), την Κυριάννα (ναός Πανα-
γίας και Αγίας Παρασκευής) και α�ό την ανα-
σκαφή έξω α�ό τον �ερίβολο του βυζαντινού
τείχους στα Χανιά. Τα όστρακα φέρουν υ�όλευκο
ή ρόδινο ε�ίχρισμα, γρα�τό διάκοσμο με �ράσινο
υαλώδες χρώμα. Ο διάκοσμος έχει τη μορφή φαρ-
διών ταινιών. 

Κ. Ζ.

14. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β29, ομάδα 17. Βάση και τμήμα
σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-

ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: δ.β.: 6,9 εκ., �χ.: 0,1 εκ., σωζ. ύψ.: 2,4 εκ.
Πηλός: καστανέρυθρος (2.5YR 6/8 light red), μέ-
τριος. αρκετές, μικρές, ερυθρές, σφαιρικές �ροσμεί-
ξεις. λίγοι �όροι.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με α�οστρογγυλε-
μένη ακμή δακτυλίου. λοξά τοιχώματα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, φέρει ίχνη υ�ορόδινου
ε�ιχρίσματος, γρα�τή διακόσμηση �ράσινου χρώ-
ματος και υ�οκίτρινη εφυάλωση. στο εσωτερικό της
βάσης έχει χαραχτεί μία διαγώνια γραμμή και �α-
ρατηρείται ε�ικάθιση ιζημάτων.
Χρονολόγηση: 13ος αι.

Κ. Ζ.

15. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β92, ομάδα 23. Τμήμα βάσης και
τοιχώματος ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: �χ.β.: 1,2 εκ., σωζ. ύψ.: 1,9 εκ.

Πηλός: καστανέρυθρος (2.5YR 6/8 light red), μέ-
τριος. λίγες, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, κα-
στανές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: τμήμα σώματος ανοιχτού αγγείου. τμήμα
δακτυλιόσχημης βάσης.
Διακόσμηση: εσωτερικά, φέρει ωχρορόδινο ε�ίχρι-
σμα και δυο γρα�τές �αράλληλες κυρτές ταινίες
�ράσινου σκούρου χρώματος. εσωτερικά, κατά τό-
�ους διατηρείται στιλ�νή εφυάλωση ωχρορόδινου
χρώματος.
Χρονολόγηση: 13ος αι.

Κ. Ζ.
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16. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β97, ομάδα 26. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6 εκ., �χ.: 1,2 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/4 light reddish
brown), μέτριος. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς, καστανέρυθρες �ροσμείξεις. λίγες, μι-
κρές, γωνιώδεις, γκρίζες �ροσμείξεις. λίγος μαρμα-
ρυγίας.
Σχήμα: τμήμα α�ό σώμα �ινακίου με ελαφριά γω-
νίωση στη μία �λευρά.
Διακόσμηση: εξωτερικά, κηλίδες σκούρου καστανού
ε�ιχρίσματος σε όλη την ε�ιφάνεια. εσωτερικά, �α-
χύρρευστο, ωχρορόδινο ε�ίχρισμα. δύο �αράλλη-
λες κυρτές ταινίες ανοιχτού �ράσινου χρώματος και
�άνω α�ό αυτές στιλ�νή, ωχρορόδινη εφυάλωση. 
Χρονολόγηση: 13ος αι.

Κ. Ζ.

17. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β243, ομάδα 84. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: δ.χ.: 27 εκ., �χ.χ.: 1,4 εκ., �χ.: 1,1 εκ. 

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), λε�τός. �ολλοί, μικροί �όροι. �ολλές, μικρές,
σφαιρικές, λευκές �ροσμειξεις. λίγες, μελανές, σφαι-

ρικές �ροσμείξεις.
Σχήμα: οριζόντιο, �ε�λατυσμένο χείλος με α�ο-
στρογγυλεμένη ακμή. τμήμα κυρτού τοιχώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, σε όλη την
ε�ιφάνεια του χείλους, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. εσω-
τερικά, στο χείλος, �ινελιές υ�ο�ράσινου χρώμα-
τος. στιλ�νή διαφανής εφυάλωση καλύ�τει όλη την
εσωτερική ε�ιφάνεια, ενώ εξωτερικά, μόνο την ε�ι-
φάνεια του χείλους. ίχνη ε�ιχρίσματος και στο
κάτω τμήμα του τοιχώματος εξωτερικά. 
Χρονολόγηση: 13ος αι. (;)

Κ. Ζ.

18. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β124, ομάδα 35. Βάση α�ό �ινάκιο.    
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.  
Διαστάσεις: δ.β.: 6,5 εκ., �χ. δακτ.: 0,9 εκ., σωζ. ύψ.:
1,7 εκ.                                                                                                              

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), χονδρός. �ολλές, μικρές-μεγάλες, σφαιρικές-
γωνιώδεις, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-
μεγάλες, σφαιρικές-γωνιώδεις, καστανομέλανες
�ροσμείξεις. �όροι.                                                                                       
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση.                                                                     
Διακόσμηση: στην εσωτερική ε�ιφάνεια της βάσης,
ρόδινο ε�ίχρισμα (5YR 8/4 pink), �ράσινο χρώμα
και υ�ο�ράσινη εφυάλωση. στο δακτύλιο, ε�ίχρι-
σμα καστανού χρώματος (5YR 6/3 light reddish
brown). εξωτερικά, ακόσμητο.                                                                    
Παρατηρήσεις: έντονη φθορά. στο κέντρο του �υθ-
μένα έχει διανοιχτεί διαμ�ερής ο�ή. η ύ�αρξή της
σε συνδυασμό με τη μάλλον ε�ιμελημένη κο�ή του
οστράκου �εριμετρικά του δακτυλίου, φανερώνει
δεύτερη χρήση. Βλ. εδώ σελ. 31.                                                                  
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. (;) 

Α. Χ.
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Η γρα�τή εφυαλωμένη κεραμική, στην ο�οία ο
διάκοσμος α�οδίδεται με λευκό ε�ίχρισμα α�ευ-
θείας �άνω στο κεραμικό σώμα, είχε μακραίωνη
�αράδοση κατά τη βυζαντινή (Slip-Painted Ware)
και τη μεταβυζαντινή ε�οχή (ΜORGAN 1942, 95-
102. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 28. VROOM
2005, 80-81).

Μία ξεχωριστή ομάδα αγγείων �ου α�αντά
α�ό τον 19ο αι. και μετά είναι αυτή στην ο�οία το
ε�ίχρισμα ρέει στην εσωτερική ε�ιφάνεια ανοιχτών
αγγείων. Συγκεκριμένα, το ε�ίχρισμα αυτό το�ο-
θετούνταν α�ό τον αγγειο�λάστη με τα δάχτυλα
�άνω στο χείλος του κάθε αγγείου, α�ό ό�ου ρέο-
ντας κατέληγε στο κέντρο του (FRANTZ 1942, 3.
HAYES 1992, 276. FRANÇOIS 1995, 203. VROOM
2003, 184. VROOM 2005, 187). Ο �υθμένας συχνά
κοσμείται με ομόκεντρους ανάγλυφους κύκλους
(HAYES 1992, 277. FRANÇOIS 1995, 213. VROOM
2003, 184. VROOM 2005, 187). Η μολυβδούχα, διά-
φανη εφυάλωση είναι �ράσινου ή κίτρινου χρώμα-
τος δημιουργώντας έτσι αντίθεση με το σκούρο του
βάθους, το ο�οίο �αίρνει ένα βαθύ �ράσινο ή ένα
�ιο φωτεινό καφέ χρώμα αντίστοιχα. Συχνά στον
�υθμένα των αγγείων εντο�ίζονται ίχνη α�ό τη
χρήση τρι�οδίσκου ό�τησης (BAKIRTZIS 1980, 151).
Τα σχήματα των αγγείων είναι κυρίως ανοιχτά με
διαστάσεις �ου κυμαίνονται α�ό 18 έως 27 εκ. διά-
μετρο χείλους και 6 έως 8 εκ. ύψος. Α�αντούν ολό-
κληρο τον 19ο αι., ενώ η �αραγωγή φαίνεται ότι
συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα του 20ού αι. (BAKIR-
TZIS 1980, 153. FRANÇOIS 1995, 203-204. VROOM
2003 184. VROOM 2005, 187).

Ένα σημαντικό κέντρο �αραγωγής αυτού του εί-
δους της κεραμικής είναι το Διδυμότειχο, ό�ου
υ�ήρχε μακρά κεραμική �αράδοση (BAKIRTZIS
1980, 151-153. HAYES 1992, 276-277. FRANÇOIS
1995, 215). Εκεί εντο�ίστηκαν κεραμικοί κλίβανοι
-οι ο�οίοι χρονολογήθηκαν στην αρχή του 19ου αι.-
με τα α�ορρίμματά τους, �ου ανήκουν κυρίως σε
εφυαλωμένα αγγεία με διακόσμηση ρέοντος ε�ιχρί-
σματος (BAKIRTZIS 1980, 150-153). Τα αγγεία ανοι-
χτού σχήματος αυτής της �αραγωγής ξεχωρίζουν
για την ιδιαίτερη διαμόρφωση του χείλους τους. 

Έχει, ε�ίσης, υ�οστηριχτεί ότι αγγεία με �αρό-
μοια γνωρίσματα �αράγονταν και σε �εριοχές της

βορειοδυτικής Τουρκίας, ό�ως στη Γάνο και το
Τσανάκ Καλέ (ARMSTRONG, GÜNSENIN 1995, 201.
VROOM 2005, 187. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
2006, 91-96). Δεδομένου του α�λού τρό�ου α�όδο-
σης του διακόσμου, δεν α�οκλείεται �αρόμοια κε-
ραμική να �αραγόταν σε �ολλά διαφορετικά
κέντρα του αιγαιακού χώρου, ό�ως, για �αρά-
δειγμα, έχει υ�οτεθεί για μερικά ευρήματα α�ό την
Αθήνα (FRANTZ 1942, 1, 3, 12 εικ. 22, 1, εικ. 23, 2,
24. ΗΑΥΕS 1992, 277) και την Κύ�ρο (VON WART-
BURG 2001, 275 και σημ. 58) και ό�ως �ροκύ�τει
α�ό την �αραγωγή αγγείων με όμοιο διάκοσμο σε
αγγειο�λαστεία της Κω μέχρι τουλάχιστον και τη
δεκαετία του 1960 (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 338 εικ.
475, 339). 

Αγγεία με όμοια διακόσμηση έχουν διασ�ορά
σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Πιο συγκεκρι-
μένα, εντο�ίζονται σε �ολλές �εριοχές της Ελλά-
δας, της Κύ�ρου, της εγγύς Ανατολής (BAKIRTZIS
1980, 149-150. FRANÇOIS 1995, 205, 213, 215. ΚΟΡΡΕ
-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2000, 179. VON WARTBURG 2001, 375-
376. VROOM 2003, 184. VROOM 2005, 187. ΠΟΥΛΟΥ-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 193). Αγγεία με �αρό-
μοια γνωρίσματα μέσω του εμ�ορίου έφτασαν και
στην Κρήτη. Έχουν, για �αράδειγμα, εντο�ιστεί
στο Ηράκλειο (ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β,
193), στα Μάλλια (FRANÇOIS 1994, 383-385), ενώ
αναφέρονται και α�ό την �εριοχή της Μύρτου
(HAYES 1992, 277, 442 σημ. 13). 

Στο υλικό κεραμικής της Συλλογής φυλάσσο-
νται 11 θραύσματα �ινακίων �ου βρέθηκαν στη
Φορτέτζα του Ρεθύμνου, έξω α�ό το βυζαντινό τεί-
χος στα Χανιά και ένα στον Άγιο Δημήτριο του
νομού Ρεθύμνου. Στην �λειονότητά τους �ρόκειται
για όστρακα α�ό χείλη, αλλά και α�ό βάσεις και
τοιχώματα ανοιχτών αγγείων. Ο �ηλός τους είναι
λε�τός, με εξαίρεση δύο �αραδείγματα με μέτριο
�ηλό. Σε αρκετά �αραδείγματα αντιστοιχεί με τα
χαρακτηριστικά του «Ware P» της κεραμικής α�ό
τον Άγιο Πολύευκτο στην Κωνσταντινού�ολη
(HAYES 1992, 272 �ίν. 4, 276-277. ARMSTRONG,
GÜNSENIN 1995, 201 σημ. 51). Η διάμετρος του χεί-
λους κυμαίνεται α�ό 16 έως 26 εκ. και το �άχος του
χείλους α�ό 0,7 έως 0,9 εκ. Η διάμετρος των βάσεων
δεν ξε�ερνάει τα 3,5 εκ. και το �άχος του δακτυλίου
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τα 0,83 εκ. Η εφυάλωση είναι κατά κύριο λόγο �ρά-
σινη. Εξαίρεση α�οτελούν τέσσερα θραύσματα με
αναδι�λούμενα χείλη τριγωνικής διατομής, τα
ο�οία εξωτερικά φέρουν βαθιά �εριφερική αυλά-
κωση στο σημείο ένωσης με το σώμα και τα ο�οία
καλύ�τονται με κίτρινη εφυάλωση. 

Στη Συλλογή �εριλαμβάνονται και λίγα όστρα-
κα α�ό ανοικτά αγγεία με διάκοσμο γρα�τό με ε�ί-
χρισμα �ου είτε σχηματίζει ρόμβους, είτε οριζόντιες
ταινίες στο τοίχωμα τους (αρ. κατ. 25, 28). Χρονο-
λογούνται στη νεότερη ε�οχή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BAKIRTZIS 1980, 147-153. HAYES 1992, 276-277
(Ware P). ARMSTRONG, GÜNSENIN 1995, 179-201.
FRANÇOIS 1995, 203-217. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2000,
179. VROOM 2003, 184. VROOM 2005, 80-81, 186-
187. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, 91-96. 

Λ. Φ.

19. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β24, ομάδα 14. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, �ε-
ριοχή ναού Αγίου Δημητρίου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,1 εκ., σωζ. �λ.: 3,2 εκ., �χ.:
0,7 εκ., �χ.χ.: 0,9 εκ.

Πηλός: ερυθροκάστανος (5YR 6/6 reddish yellow),
μέτριος. λίγες, λευκές, σφαιρικές �ροσμείξεις. αρκε-
τές, ερυθρές, γωνιώδεις �ροσμείξεις. λίγος μαρμα-
ρυγίας. 
Σχήμα: έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατομής, με
�εριχείλωμα. λοξά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: ρέουσες ακανόνιστες ταινίες λευκού
ε�ιχρίσματος εσωτερικά και εξωτερικά. �ράσινη
διαφανής ιριδίζουσα εφυάλωση, α�ολε�ισμένη

κατά τό�ους, και στις δύο ε�ιφάνειες. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 23. FRANÇOIS
1995, 207, 209, 211, 213, �ίν. Ι-VI. VROOM 2003, εικ.
6.38: W41.1. VROOM 2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΨΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, εικ. 94-96. ΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, εικ. 76. 
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

20. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β104, ομάδα 29. Τμήμα τοιχώμα-
τος και χείλους ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,4 εκ., σωζ. �λ.: 6,49 εκ., δ.χ.:
26 εκ., �χ.: 0,5 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ. 

Πηλός: ερυθροκάστανος (5YR 6/6 reddish yellow),
λε�τός. �ολλές, λευκές σφαιρικές �ροσμείξεις. αρ-
κετές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμεί-
ξεις. 
Σχήμα: αναδι�λούμενο χείλος τριγωνικής διατο-
μής με γωνιώδη ακμή. εξωτερικά, φέρει βαθιά �ε-
ριφερική αυλάκωση στο σημείο ένωσης με το σώμα.

λοξά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά και έως το ύψος του χεί-
λους εξωτερικά, ακανόνιστου �άχους ρέουσες ται-
νίες λευκού ε�ιχρίσματος. κίτρινη, διαφανής
εφυάλωση καλύ�τει την ε�ιφάνεια. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24, εικ. 22. FRANÇOIS
1995, 207, 209, 211, 213, �ίν. I- IV, VI. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 2000, 182 εικ. 175. Διδακτική Συλλογή, 50, 79
αρ. Α 45. VROOM 2003, εικ. 6.38: W41.1. VROOM
2005, 186-187, εικ. 3.1-3.4. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙ-
ΛΑΚΗ 2006, εικ. 91-93. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2008β, εικ. 76.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.



21. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β108, ομάδα 31. Τμήμα τοιχώμα-
τος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,82 εκ., σωζ. �λ.: 6,1 εκ., �χ.:
0,70 εκ. 

Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 6/8 reddish yellow),
λε�τός. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, καστανές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές-με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμεί-
ξεις. λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά, ρέουσες, ακανόνιστου �ά-
χους, ταινίες λευκού ε�ιχρίσματος. εσωτερικά, �ρά-
σινη διαφανής εφυάλωση. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24, εικ. 23. BAKIRTZIS
1980, 151 εικ. 27. FRANÇOIS 1995, 211, 213, �ίν. IV, V.
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, εικ. 94. VROOM
2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 2008β, εικ. 76.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

22. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β109, ομάδα 31. Τμήμα βάσης και
τοιχώματος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,6 εκ., σωζ. �λ.: 6,8 εκ., δ.β.:
3,5 εκ., �χ.: 0,74 εκ., �χ.δακτ.: 0,82 εκ.
Πηλός: καστανός (7.5YR 7/6 reddish yellow), λε-
�τός. ελάχιστες, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.

λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: δαχτυλιόσχημη βάση. κυρτά τοιχώματα.

στην εσωτερική ε�ιφάνεια σώζει τρεις ομόκεντρους

ανάγλυφους �εριφερικούς δακτυλίους. 
Διακόσμηση: εσωτερικά, ίχνη λευκού ε�ιχρίσματος
και �ράσινη διαφανής εφυάλωση. 
Παρατηρήσεις: στην εσωτερική ε�ιφάνεια, τμήμα
τρι�οδίσκου ό�τησης.
Παράλληλα: ARMSTRONG, GÜNSENIN 1995, 190
εικ. 10, 46. FRANÇOIS 1995, 211, 213, �ίν. IV, V. 
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

23. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β123, ομάδα 34. Τμήμα βάσης και
τοιχώματος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,65 εκ., σωζ. �λ.: 3,9 εκ., δ.β.:
8 εκ., �χ.: 0,75 εκ., �χ.β.: 0,32 εκ., �χ.δακτ.: 0,83 εκ.
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Πηλός: ερυθροκάστανος (5YR 6/8 reddish yellow),
λε�τός. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. λίγοι �όροι. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση. κυρτά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά, ίχνη λευκού ε�ιχρίσματος.

εσωτερικά και κατά τό�ους εξωτερικά, �ράσινη
διαφανής εφυάλωση. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 23. BAKIRTZIS
1980, 151 εικ. 27. ARMSTRONG, GÜNSENIN 1995,
192 εικ. 10-11. FRANÇOIS 1995, 211, 213, �ίν. IV 22, V.
VROOM 2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, εικ. 94-96. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, εικ. 76.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

24. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β197, ομάδα 70. Τμήμα χείλους
ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,6 εκ., σωζ. �λ.: 5,3 εκ., �χ.:
0,5 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ., δ.χ.: 18 εκ.

Πηλός: ερυθροκάστανος (5YR 6/6 reddish yellow),
λε�τός. �ολλοί, ε�ιμήκεις �όροι. λίγες, μικρές,
σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: αναδι�λούμενο χείλος τριγωνικής διατο-
μής με α�οστρογγυλεμένη ακμή. εξωτερικά, φέρει
βαθιά �εριφερική αυλάκωση στο σημείο ένωσης με
το σώμα. λοξά τοιχώματα. 

Διακόσμηση: εσωτερικά και έως το ύψος του χεί-
λους εξωτερικά, ακανόνιστου �άχους ρέουσες ται-
νίες λευκού ε�ιχρίσματος. κίτρινη διαφανής
εφυάλωση καλύ�τει την ίδια ε�ιφάνεια. εξωτερικά,
τρεις �αράλληλες οριζόντιες �αχιές ταινίες ίδιου
ε�ιχρίσματος. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 22. FRANÇOIS
1995, 207, 209, 211, 213, �ίν. I- IV, VI. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 2000, 182 εικ. 175. Διδακτική Συλλογή, 50, 79
αρ. Α 45. VROOM 2003, εικ. 6.38: W41.1. VROOM
2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙ-
ΛΑΚΗ 2006, εικ. 91-93. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 2008β, εικ. 76. 
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

25. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β266, ομάδα 84. Τμήμα τοιχώμα-
τος ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,9 εκ., σωζ. �λ.: 5,2 εκ., �χ.:
0,7 εκ. 

Πηλός: ερυθροκάστανος (7.5YR 6/6 reddish yel-
low), λε�τός. αρκετές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές
�ροσμείξεις. ελάχιστες, γωνιώδεις, σφαιρικές λευκές
�ροσμείξεις. αρκετοί, μικροί �όροι. 
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα �ου δη-
μιουργεί ρόμβους. �ράσινη, διάφανη, ιριδίζουσα
εφυάλωση.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.
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26. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β 274, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,7 εκ., σωζ. �λ.: 2,9 εκ., �χ.:
0,6 εκ., �χ.χ.: 1 εκ. 

Πηλός: ερυθροκάστανος (5YR 6/6 reddish yellow),
λε�τός. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. λίγοι, μικροί �όροι. αρκετός μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: αναδι�λούμενο χείλος τριγωνικής διατο-
μής με οξεία ακμή. εξωτερικά, βαθιά �εριφερική
αυλάκωση στο σημείο ένωσης με το σώμα. λοξά τοι-
χώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά και έως το ύψος του χεί-
λους εξωτερικά, ακανόνιστου �άχους ρέουσες ται-
νίες λευκού ε�ιχρίσματος. �ράσινη διαφανής
εφυάλωση καλύ�τει την ίδια ε�ιφάνεια. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 23. ARMSTRONG,
GÜNSENIN 1995, 197 εικ. 14-15. FRANÇOIS 1995,
207, 209, 211, 213, �ίν. I-VI. VROOM 2003, εικ. 6.38:
W41.1. VROOM 2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΨΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, εικ. 94-96. ΠΟΥΛΟΥ-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, εικ. 76. 
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

27. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β277, ομάδα 83. Τμήμα βάσης και
τοιχώματος ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,5 εκ., σωζ. �λ.: 2,2 εκ., �χ.:
0,9 εκ., �χ.β.: 0,55 εκ., �χ.δακτ.: 0,7 εκ.
Πηλός: ερυθροκάστανος (5YR 6/6 reddish yellow),
λε�τός. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμεί-
ξεις. �ολλοί �όροι. αρκετός μαρμαρυγίας. 

Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση και κυρτά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: ίχνη λευκού ε�ιχρίσματος εσωτερικά
και εξωτερικά. �ράσινη διαφανής εφυάλωση εσω-
τερικά και εξωτερικά στο σημείο μετάβασης α�ό το
σώμα στο δακτύλιο. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 23. BAKIRTZIS
1980, 151 εικ. 27. ARMSTRONG, GÜNSENIN 1995,
192, εικ. 10-11. FRANÇOIS 1995, 211, 213, �ίν. IV, V.
VROOM 2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, εικ. 94-96. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, εικ. 76.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

28. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β279, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,2 εκ., σωζ. �λ.: 5,7 εκ., δ.χ.:
17 εκ., �χ.: 0,55 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ.  

Πηλός: καστανός (5YR 5/4 reddish brown), λε�τός.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
καστανές �ροσμείξεις. λίγες, μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. λίγοι �όροι. 
Σχήμα: �αχύ χείλος �ου κλείνει �ρος τα μέσα, με
οξεία ακμή. λοξά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: τμήμα του χείλους εσωτερικά και εξω-
τερικά καλύ�τεται με ταινία λευκού ε�ιχρίσματος.
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�ράσινη διαφανής εφυάλωση καλύ�τει την εσωτε-
ρική και τμήμα της εξωτερικής ε�ιφάνειας. 
Παράλληλα: ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, εικ.
95-96.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

29. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β282, ομάδα 83. Τμήμα  χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,7 εκ., σωζ. �λ.: 8,4 εκ., δ.χ.:
25 εκ., �χ.: 0,5 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ.

Πηλός: ερυθρω�ός (5YR 5/6 yellowish red), μέτριος.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: αναδι�λούμενο χείλος τριγωνικής διατο-
μής με α�οστρογγυλεμένη ακμή. εξωτερικά, φέρει
βαθιά �εριφερική αυλάκωση στο σημείο ένωσης με
το σώμα. λοξά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά και έως το ύψος του χεί-
λους εξωτερικά, ακανόνιστου �άχους ρέουσες ται-
νίες λευκού ε�ιχρίσματος. κίτρινη διαφανής
εφυάλωση καλύ�τει την ίδια ε�ιφάνεια. εξωτερικά,
γλωσσίδια ιδίου ε�ιχρίσματος και εφυάλωσης. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 22. FRANÇOIS
1995, 207, 209, 211, 213, �ίν. I- IV, VI. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 2000, 182 εικ. 175. Διδακτική Συλλογή, 50, 79
αρ. Α 45. VROOM 2003, εικ. 6.38: W41.1. VROOM
2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙ-
ΛΑΚΗ 2006, εικ. 91-93. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2008β, εικ. 76.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

30. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β284, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό

Σήφακα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,4 εκ., σωζ. �λ.: 7,8 εκ., δ.χ.:
17 εκ., �χ.: 0,5 εκ., �χ.χ.: 0,8 εκ.

Πηλός: καστανός (7.5YR 6/4 light brown), μέτριος.

λίγες, �ολύ μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.

λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: αναδι�λούμενο χείλος τριγωνικής διατο-
μής με οξεία ακμή. εξωτερικά φέρει βαθιά �εριφε-
ρική αυλάκωση στο σημείο ένωσης με το σώμα.

λοξά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά και έως το ύψος του χεί-
λους εξωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα. κίτρινη εφυά-
λωση καλύ�τει τις ίδιες ε�ιφάνειες. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 22. FRANÇOIS
1995, 207, 209, 211, 213, �ίν. I- IV, VI. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 2000, 182 εικ. 175. Διδακτική Συλλογή, 50, 79
αρ. Α 45. VROOM 2003, εικ. 6.38: W41.1. VROOM
2005, 186-187 εικ. 3.1-3.4. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙ-
ΛΑΚΗ 2006, εικ. 91-93. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 2008β, εικ. 76.
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.

31. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β285, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου.  
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Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,7 εκ., σωζ. �λ.: 4,9 εκ., δ.χ.:
21 εκ., �χ.: 0,55 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ.
Πηλός: ερυθροκάστανος (5YR 6/6 reddish yellow),
λε�τός. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. �ολύς μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: έντονα έξω νεύον, �ε�λατυσμένο χείλος με
οξεία ακμή. λοξά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: τμήμα του χείλους εξωτερικά και εσω-

τερικά καλύ�τεται με λευκό ε�ίχρισμα. α�ό το χεί-
λος, ακανόνιστου �άχους ρέουσες ταινίες ιδίου ε�ι-
χρίσματος και στις δύο ε�ιφάνειες. �ράσινη
διαφανής εφυάλωση εσωτερικά και έως το ύψος του
χείλους εξωτερικά. 
Παράλληλα: FRANTZ 1942, 24 εικ. 23. ARMSTRONG,
GÜNSENIN 1995, 197 εικ. 14-15. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑ-
ΒΡΙΛΑΚΗ 2006, εικ. 95-96. 
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Λ. Φ.
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Γρα�τή κεραμική με καστανό χρώμα

Μεταξύ των οστράκων της Συλλογής ξεχωρίζει
μεγάλο τμήμα α�ό �ιάτο, το ο�οίο �άνω σε λε�τόρ-
ρευστο, καστανέρυθρο ε�ίχρισμα �ου καλύ�τει όλη
την ε�ιφάνεια, κοσμείται με τυχαίες σκούρες κα-
στανές ταινίες και φέρει ιδιαίτερα στιλ�νή εφυά-
λωση. Αυτό το θραύσμα �ιάτου α�ό την Κυριάννα
του νομού Ρεθύμνου έχει αναλογίες, ως �ρος το
είδος της διακόσμησης, με την �αραγωγή νησιωτι-
κών αγγειο�λαστείων της νεότερης Ελλάδας, ό�ως
με αγγεία α�ό την Κέρκυρα, του 19ου αι., και,
ιδίως, με αγγεία της �αραγωγής της Σάμου, του
�ρώτου μισού του 20ού αι., ό�ου ε�ίσης χρησιμο-
�οιείται καστανό χρώμα κάτω α�ό στιλ�νή, �ορ-
τοκαλοκίτρινη εφυάλωση. Βρίσκει, ακόμα, αναλο-
γίες με αγγείο α�ό τη συλλογή του Κέντρου Μελέ-
της Νεώτερης Κεραμεικής, ό�ου γίνεται χρήση ερυ-
θρού χρώματος για �αρόμοια �εριφερική ταινία
(ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 25 αρ. 33). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 116-117 αρ. 195. ΚΟΡΡΕ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 165 εικ. 216, 169 εικ. 223.

Α. Γ.

32. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β31, ομάδα 17. Τμήμα χείλους και
σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου. 

Διαστάσεις: δ.χ.: 24 εκ., �χ.χ.: 0,6 εκ., �χ.: 0,5 εκ.,
σωζ. ύψ.: 7,2 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 5/8 red), λε�τός.

λίγες, μικρού μεγέθους, σφαιρικές, λευκές �ροσμεί-
ξεις. λίγες, μεσαίου μεγέθους, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: χείλος έντονα έξω νεύον, με α�οστρογγυ-
λεμένη ακμή. τμήμα λοξού τοιχώματος.                                          
Διακόσμηση: λε�τόρρευστο καστανέρυθρο ε�ίχρι-
σμα εσωτερικά και εξωτερικά. στιλ�νή εφυάλωση
σε όλη την εσωτερική ε�ιφάνεια και στο μεγαλύ-
τερο τμήμα του αγγείου. εσωτερικά, γρα�τή διακό-
σμηση μαύρου χρώματος α�οτελούμενη α�ό μια
ανισοϋψή ταινία �ου τέμνεται α�ό μία καμ�ύλη.

εξωτερικά, στο μέσον του σώματος, αβαθής, �ερι-
φερική εγχάραξη.                                                                                 
Χρονολόγηση: τέλη 19ος-20ός αι. 

Α. Χ.



Η κεραμική με μαρμαρόμορφο διάκοσμο (Mar-
bled Ware) �εριλαμβάνει αγγεία �ου καλύ�τονται
με συνδυασμούς καστανού, �ράσινου, κίτρινου και
λευκού χρώματος. Τα χρώματα α�λώνονταν ταυ-
τόχρονα στα αγγεία και με κατάλληλη τεχνική σχη-
μάτιζαν αφηρημένα θέματα �ου �αρα�έμ�ουν σε
μαρμάρινες νευρώσεις. Η κατηγορία αυτή �αρα-
γόταν σε �εριοχές της βόρειας Ιταλίας, μεταξύ
άλλων στην Πίζα και το Μοντελού�ο, κατά τον 16ο
και τον 17ο αι., αλλά και στη νότια Γαλλία, στα
Βαλκάνια και στην Τουρκία, α�ό τον 17ο και μέχρι
και τον 19ο αι. (BERTI, TONGIORGI 1982, 172-173.
BERTI, TONGIORGI 1986, 424-425. ABEL, AMOURIC
1991, 22-23. HAYES 1992, 265. VROOM 2003, 177.
VROOM 2005, 165). Στο Διδυμότειχο �αραγόταν
ε�ίσης κεραμική με ανάλογα γνωρίσματα (BAKIR-
TZIS 1980, 176. HAYES 1992, 276-277).

Στην Κρήτη, κεραμική με μαρμαρόμορφο διά-
κοσμο έχει βρεθεί στο Ηράκλειο, στον κόλ�ο Δερ-
ματά (Πηλός & Χρώμα, 115-116 αρ. 73-74 [Χ. ΣΑ-
ΜΙΟΥ]) και στην Παλαιόχωρα του νομού Χανίων
(Πηλός & Χρώμα, 117-118 αρ. 75-76 [Κ. ΨΑΡΑΚΗΣ]).

Τα όστρακα αυτού του τύ�ου �ου φυλάσσονται
στη Συλλογή �ροέρχονται α�ό τη Φορτέτζα του Ρε-
θύμνου, ενώ μεγάλο θραύσμα αγγείου �ροήλθε
α�ό �ερισυλλογή α�ό τη θαλάσσια �εριοχή  της
νήσου Ντίας. Τα �ερισσότερα, βάσει του τρό�ου
α�όδοσης του διακόσμου τους, έχουν αναλογίες με
αγγεία της οθωμανικής �εριόδου, ορισμένα α�ό τα
ο�οία α�οδίδονται στην �αραγωγή του Διδυμοτεί-
χου (ΗAYES 1992, 276. VON WARTBURG 2001, 376,
378) ή της Κωνσταντινού�ολης (HAYES 1992, 272
�ίν. 4, 274 [Ware B]).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BERTI, TONGIORGI 1982, 172-173. BERTI, TONGIORGI
1986, 424-425. ABEL, AMOURIC 1991, 22-23.  HAYES
1992, 265. VROOM 2003, 177. VROOM 2005, 165.

Α. Γ.

33. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β12, ομάδα 2. Καθ’ύψος σωζό-
μενο, μεγάλο τμήμα α�ό �ινάκιο.
Τό�ος εύρεσης: �ερισυλλογή α�ό τη θάλασσα
κοντά στη θέση Άγιος Γεώργιος της νήσου Ντίας.

Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,4 εκ., δ.χ.: 28 εκ., δ.β.: 11 εκ.,
�χ.: 0,75 εκ., �χ.χ.: 1 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 4/6 red), μέτριος. �ολύς
μαρμαρυγίας. αρκετές, μικρές, σφαιρικές, λευκές
�ροσμείξεις. αρκετοί, μικροί �όροι.
Σχήμα: ε�ί�εδη, ελαφρώς διακρινόμενη βάση.

σώμα με κοίλα τοιχώματα. �ολύ �ε�λατυσμένο χεί-
λος, έξω νεύον, με α�οστρογγυλεμένη ακμή. στην
εξωτερική ε�ιφάνεια του χείλους σειρά �εριφερι-
κών αυλακώσεων.
Διακόσμηση: εσωτερικά, διατηρείται κατά τό�ους
η διακόσμηση. α�οτελείται α�ό αφηρημένο διάκο-
σμο �ου έχει γίνει με λευκό, καστανό, �ράσινο και
κίτρινο χρώμα. υ�οκίτρινη, στιλ�νή εφυάλωση
στην εσωτερική ε�ιφάνεια.
Παρατηρήσεις: εξωτερικά, στη βάση, διατηρούνται
ίχνη α�ό την α�οκο�ή του αγγείου α�ό τον κερα-
μικό τροχό. έντονη ε�ικάθιση οστρέων και αλάτων.
Παράλληλα: Πηλός & Χρώμα, 119 αρ. 77 (Χ. ΚΟΙΛΑ-
ΚΟΥ, Ρ. ΠΟΥΛΗ).
Χρονολόγηση: 18ος-19ος αι.

Α. Χ.

34. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β135, ομάδα 35. Τμήμα βάσης και
τοιχώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,25 εκ., δ.β.: 11 εκ., �χ.: 0,9 εκ.
�χ.χ.: 1 εκ.
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Πηλός: καστανός (10YR 7/3 very pale brown), μέ-
τριος. αρκετές, καστανές, σφαιρικές �ροσμείξεις.

αρκετοί �όροι. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης. στην ένωση
δακτυλίου και τοιχώματος, �εριφερική αυλάκωση.

τμήμα κυρτού τοιχώματος �ου συγκλίνει �ρος τη
βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα σε όλη
την ε�ιφάνεια �ου έχει αναμειχθεί με σκούρο κα-
στανό χρώμα. κίτρινη, στιλ�νή εφυάλωση. εξωτε-
ρικά, υ�οκίτρινη εφυάλωση.
Παρατηρήσεις: κατά τό�ους α�ολε�ισμένη η εφυά-
λωση.
Παράλληλα: Πηλός & Χρώμα, 119 αρ. 77 (Χ. ΚΟΙΛΑ-
ΚΟΥ, Ρ. ΠΟΥΛΗ).
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.

35. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β144, ομάδα 35. Τμήμα βάσης και
τοιχώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Φορτέτζα, ανατολικός �εριβάλλων
χώρος, �ηγάδι.
Διαστάσεις: δ.β.: 10 εκ., �χ.: 0,9 εκ.
Πηλός: ερυθρω�ός (5YR 6/8 reddish yellow), μέ-
τριος. αρκετοί �όροι, �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευ-
κες �ροσμείξεις. αρκετός μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης με λοξή την
εξωτερική ε�ιφάνεια του δακτυλίου.

Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα, σκούρο
καστανό και �ορτοκαλί χρώμα αναμεμειγμένα.

εσωτερικά, κίτρινη, στιλ�νή εφυάλωση.
Παρατηρήσεις: κατά τό�ους, α�ολε�ισμένη η εφυ-
άλωση και ιδιαίτερα φθαρμένη η εσωτερική ε�ιφά-
νεια.
Παράλληλα: Πηλός & Χρώμα, 119 αρ. 77, 120 αρ. 78
(Χ. ΚΟΙΛΑΚΟΥ, Ρ. ΠΟΥΛΗ).
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.

36. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β164, ομάδα 53. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,2 εκ., δ.χ.: 23 εκ., �χ.: 0,7 εκ.
�χ.χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές
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�ροσμείξεις. αρκετές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: ευθύ χείλος, με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

τμήμα λοξού τοιχώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, λευκό ε�ί-
χρισμα σε όλη την ε�ιφάνεια �ου έχει αναμειχθεί
με σκούρο καστανό χρώμα. ωχροκάστανη εφυά-
λωση, �ολύ α�ολε�ισμένη, σε όλη την ε�ιφάνεια.
Παράλληλα: Πηλός & Χρώμα, 119 αρ. 77 (Χ. ΚΟΙΛΑ-
ΚΟΥ, Ρ. ΠΟΥΛΗ).
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.

37. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β101, ομάδα 27. Τμήμα χείλους
κού�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,6 εκ., σωζ. �λ.: 3,9 εκ., δ.χ.:
25 εκ., �χ.: 0,5 εκ., �χ.χ.: 0,35 εκ.

Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 6/3 light reddish
brown), λε�τός. αρκετές μελανές, γωνιώδεις �ροσ-
μείξεις. λίγες λευκές, γωνιώδεις �ροσμείξεις. λίγος
μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

κυρτά τοιχώματα. 
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα, �άνω στο ο�οίο, εσωτερικά, ακανόνι-
στου σχήματος καστανές κηλίδες. υ�ο�ράσινη
εφυάλωση καλύ�τει και τις δύο ε�ιφάνειες. 
Παράλληλα: MUNARIΝΙ 1990d, εικ. δεξιά στη σελ.
104. ΗΑΗΝ, ΗΑLLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ. 84-Ρ

2093, �ίν. 76d, 3.
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι. (;)

Λ. Φ.

38. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β106, ομάδα 30. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,5 εκ., σωζ. �λ.: 5,1 εκ., δ.β.:
8 εκ., �χ.: 0,7 εκ., �χ. δακτ.: 0,6 εκ., �χ.β.: 0,65 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), λε�τός. αρκετές
ερυθρές, γωνιώδεις �ροσμείξεις. αρκετές μελανές,
γωνιώδεις �ροσμείξεις. λίγες λευκές, σφαιρικές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση. κυρτά τοιχώματα.

στην εσωτερική ε�ιφάνεια, ανάγλυφος �εριφερικός
δακτύλιος και ίχνος α�ό έναν δεύτερο. 
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα �άνω
στο ο�οίο διάσ�αρτες στιγμές καστανού χρώματος.

ανοιχτή �ράσινη εφυάλωση καλύ�τει την ε�ιφά-
νεια. 
Παράλληλα: ΗΑΗΝ, ΗΑLLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ.
84-Ρ 2093, �ίν. 76d, 3.
Χρονολόγηση: 17ος-18ος (;)

Λ. Φ.
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α. Κεραμική α�ό την Κιουτάχεια

Η Κιουτάχεια υ�ήρξε ένα α�ό τα σημαντικά
κέντρα �αραγωγής κεραμικής της Μικράς Ασίας,
μαζί με το Ιζνίκ (βυζαντινή Νίκαια) και το Τσανάκ
Καλέ. Η �αραγωγή των εργαστηρίων της διακρίνε-
ται α�ό αγγεία �ου συνήθως έχουν �ολύχρωμο
διάκοσμο. Γνώρισε ιδιαίτερη ακμή και διάδοση
ιδίως κατά τη διάρκεια του 18ου αι. Στον ελλαδικό
χώρο δείγματα αυτής της κεραμικής έχουν βρεθεί
κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη Θήβα (VROOM
2007, 83-85 εικ. 4.12-4.14), στη Μεθώνη (Διδακτική
Συλλογή, 110-111 αρ. Α 103) και στη Μονεμβασία
(Πηλός & Χρώμα, 166-167 αρ. 124-125 [Γ. ΣΚΑΓ-
ΚΟΥ]), ενώ �ολυάριθμα αγγεία ανήκουν σε μου-
σεία και ιδιωτικές συλλογές (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1995, 65 αρ. 106-107, 66 αρ. 114. Πηλός & Χρώμα, 152
αρ. 110 [Β. ΠΟΛΥΖΩΗ, Σ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ], 157-
158 αρ. 115-116, 163 αρ. 121 [Α. ΜΠΑΛΛΙΑΝ], 159-
162 αρ. 117-120 [Π. ΛΥΚΟΥ]).

Η κεραμική της Κιουτάχειας αντι�ροσω�εύεται
στη Συλλογή α�ό δύο όστρακα α�ό τη Φορτέτζα
Ρεθύμνου. Ανήκουν σε �ολύ μικρού μεγέθους ανοι-
χτά αγγεία, �ιθανότατα σε φλιτζάνια του καφέ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

CARSWELL, DOWSETT 1972. HAYES 1992, 266-268.
ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 63-68. VROOM 2005, 168-
171. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ 2007, 28-29. CROWE 2011.

Α. Γ.

39. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β165, ομάδα 53. Τμήμα βάσης
σχεδόν ακέραιης και σώματος α�ό φλιτζάνι.
Τό�ος εύρεσης:  Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: δ.β.: 2,8 εκ., �χ.δακτ.: 0,3 εκ., �χ.: 0,5 εκ.,
σωζ. ύψ.: 1,8 εκ.                                                                                                                                          
Πηλός: υ�όλευκος (2.5Y 8/2 pale yellow), λε�τός.

αρκετές, �ολύ μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση. λοξά τοιχώματα.

στον �υθμένα και εξωτερικά στη βάση σχηματίζε-
ται �ολύ χαμηλό κομβίο.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: �άνω σε λευκό βάθος, εξωτερικά, στη
μετάβαση α�ό το σώμα �ρος τη βάση κυανή, γρα-

�τή �εριφερική γραμμή. στο κέντρο της βάσης δύο
ζεύγη τεμνόμενων ταινιών ιώδους χρώματος. εσω-
τερικά, στον �υθμένα, θέμα με ιώδες χρώμα.                                  
Παράλληλα: GELICHI 2006, 30 εικ. 2.15 (στην αρι-
στερή στήλη το τρίτο α�ό �άνω), 31 (για όμοιο διά-
κοσμο στο εσωτερικό του αγγείου).
Χρονολόγηση: 18ος αι.

Α. Χ.

40. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β198, ομάδα 71. Τμήμα βάσης
α�ό μικρό, ανοιχτό αγγείο.                                                                
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.
Διαστάσεις: �χ.δακτ.: 0,5 εκ., �χ.: 0,5 εκ., σωζ. ύψ.:
1,8 εκ.   

Πηλός: υ�όλευκος (10YR 6/4 light yellowish brown),
λε�τός. αρκετός μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση. κοίλο τοίχωμα.
Διακόσμηση: λευκό βάθος και στις δύο ε�ιφάνειες.

εξωτερικά, στην ένωση της βάσης και του τοιχώμα-
τος, με μαύρο χρώμα σχηματίζονται δύο κυματο-
ειδή διακοσμητικά θέματα �ου γεμίζουν με γκρι-
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ζω�ό χρώμα, το ο�οίο κατά τό�ους ξε�ερνά τα
μαύρα �εριθώρια. �άνω α�ό αυτά, στο σώμα,
τμήμα τεθλασμένης μαύρης λε�τής γραμμής �ου
τέμνεται α�ό μικρότερες μαύρες γραμμές και
τμήμα ακαθόριστου διακοσμητικού θέματος.                                                                                                                                        
Χρονολόγηση: 18ος αι.

Α. Χ.

β. Κεραμική α�ό το Τσανάκ Καλέ
Στην �εριοχή των Δαρδανελλίων ανα�τύχθηκε

έντονη αγγειο�λαστική δραστηριότητα (Τσανάκ
Καλέ, 1-2). Η κατηγορία της κεραμικής �ου είναι
γνωστή ως �αραγωγή Τσανάκ Καλέ �αραγόταν
στην ομώνυμη �όλη α�ό τα τέλη του 17ου ή τις
αρχές του 18ου αι. μέχρι και το �ρώτο τέταρτο του
20ού αι. (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 155-165. ΚΟΡΡΕ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2000, 13. Διδακτική Συλλογή, 111). Χάρη
στη θέση της η �εριοχή των Δαρδανελλίων ε�ικοι-
νωνούσε με λιμάνια του Αιγαίου, αλλά και με τα
νησιά της Προ�οντίδας. Τα �ροϊόντα της �αραγω-
γής Τσανάκ Καλέ α�αντούν σε όλο τον αιγαιο�ε-
λαγίτικο χώρο και κυρίως στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Σ�ο-
ράδες και τα βρίσκουμε σε �ολλές συλλογές
(ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 156, 160). Στην Κρήτη
ανασκάφηκαν στα Χανιά (ΗΑΗΝ, HALLAGER κ.ά.
1997, 64 αρ. 84-Ρ 0050, 131 αρ. 71-Ρ 0622, �ίν. 71d,
9, �ίν. 93b. ΗΑΗΝ 1997b, 175-176) και στο Ηρά-
κλειο (ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 193-194
εικ. 74-75).

Τα τσανακαλιώτικα αγγεία είναι αντικείμενα με
διακοσμητικό και χρηστικό χαρακτήρα. Η �ρωιμό-
τερη �αραγωγή �εριλαμβάνει κυρίως �ιάτα, τα λε-
γόμενα «τσανάκια», κού�ες και �ιθοειδή με φυτικό
και γεωμετρικό διάκοσμο �ου α�οδίδεται �άνω σε
λευκό ε�ίχρισμα με χρήση, κυρίως, κυανού και κα-
στανού-ιώδους χρώματος (HAHN 1989, 229. ΚΟΡΡΕ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 156. Τσανάκ Καλέ, 3. ΜΠΟΡΜΠΟΥ-
ΔΑΚΗ 2007, 30). Καλύ�τει την �ερίοδο α�ό τα τέλη
του 17ου ή τις αρχές του 18ου αι. ως το 1800 �ερί-
�ου. Α�ό τα μέσα του 18ου αι. και μετά ο γρα�τός
διάκοσμος γίνεται κυρίως με καστανό ή ιώδες
χρώμα �άνω σε λευκό ε�ίχρισμα σχηματίζοντας
κυ�αρίσσια, στροβιλιζόμενα φυλλοειδή μοτίβα και
καράβια (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 156-160. ΜΠΟΡ-
ΜΠΟΥΔΑΚΗ 2007, 30) και η εφυάλωση εξακολουθεί

να είναι άχρωμη ή διαφανής υ�οκίτρινη (Τσανάκ
Καλέ, 4). Σε οψιμότερη φάση (αρχές 19ου-�ρώτο τέ-
ταρτο 20ού αι.) αυξάνεται η �αραγωγή των τσανα-
καλιώτικων αγγείων και χρησιμο�οιούνται νέοι
τρό�οι διακόσμησης. Σταδιακά, η εφυάλωση γίνε-
ται υ�οκίτρινη, καφέ, �ράσινη, ενώ σε κά�οια αγ-
γεία χαρακτηριστική είναι η εφαρμογή ε�ίθετων
χρωμάτων �άνω α�ό την εφυάλωση καθώς και
ανάγλυφων κοσμημάτων. Ε�ι�ρόσθετα, �αράγο-
νται «εξεζητημένα», ως �ρος το σχήμα τους, αγγεία,
ό�ως λάμ�ες �ετρελαίου σε σχήμα �λοίου, ανθρω-
�όμορφα ή ζωόμορφα αγγεία, ό�ως κανάτια με
ραμφόσχημη �ροχοή, «αλογοκανατάκια», τα ο�οία
κατασκευάζονται σε καλού�ια (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1995, 157-158. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2000, 81. ΜΠΟΡ-
ΜΠΟΥΔΑΚΗ 2007, 30). Τα �ροϊόντα των εργαστη-
ρίων του Τσανάκ Καλέ ήταν ιδιαίτερα �ροσιτά στο
αγοραστικό κοινό (VROOM 2005, 181. ΜΠΟΡ-
ΜΠΟΥΔΑΚΗ 2007, 30-31).

Η Συλλογή �εριλαμβάνει τμήματα α�ό ανοιχτά
αγγεία, �ιθανόν �ιάτα. Βρέθηκαν στο Ρέθυμνο και
στα Χανιά. Πρόκειται για όστρακα με υ�όλευκο
ε�ίχρισμα, διάκοσμο με συστρεφόμενα φύλλα με
σκούρο καστανό και ιώδες χρώμα και �αράλληλες
�εριφερικές ταινίες σκούρου καστανού χρώματος
κοντά στο χείλος. Βάσει του διακόσμου τους με
στροβιλιζόμενα, φυλλοειδή μοτίβα, εντάσσονται
στην �ρώιμη φάση της �αραγωγής του Τσανάκ
Καλέ και χρονολογούνται ανάμεσα στα τέλη του
18ου και τις αρχές του 19ου αι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

LANE 1957, 64-66. ÖNEY 1991, 103-115. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 1995, 155-165. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2000.
Τσανάκ Καλέ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006.
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ 2007, 29-31. 

Κ. Ζ.

41. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β143, ομάδα 41. Τμήμα βάσης
�ιάτου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,8 εκ., δ.β.: 5,4 εκ., �χ.: 0,5 εκ.
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/8 reddish yel-
low), μέτριος. αρκετές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, σφαι-
ρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
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Σχήμα: δισκοειδής βάση και μικρό τμήμα σώματος
με κυρτά τοιχώματα.
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, φέρει υ�ό-
λευκο ε�ίχρισμα σε τμήμα του σώματος και ίχνη
α�ό τον κεραμικό τροχό. εσωτερικά, ε�ίχρισμα
υ�όλευκου χρώματος. στον �υθμένα α�οδίδονται
με ιώδες χρώμα ελισσόμενα φύλλα. εσωτερικά,
άχρωμη εφυάλωση. 
Παράλληλα: ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 165 αρ. 300.
ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2000, 245 Α 65. VROOM 2005,
182, 1. 5. Πηλός & Χρώμα, 173 αρ. 131 (Π. ΛΥΚΟΥ).
Χρονολόγηση: τέλη 18ου-αρχές 19ου αι. 

Κ. Ζ.

42. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β94, ομάδα 23. Τμήμα βάσης �ιά-
του.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγ. Λουκά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,4 εκ., δ.β.: 7 εκ., �χ.: 0, 7 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 red), λε�τός. λίγος μαρ-
μαρυγίας. αρκετές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη χαμηλή βάση. σώμα με
κοίλα τοιχώματα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ε�ίχρισμα υ�όλευκου
χρώματος εύκολα α�ολε�ιζόμενο και ίχνη υ�οκί-
τρινης εφυάλωσης. εσωτερικά, δύο �αράλληλες �ε-
ριφερικές ταινίες ωχροκάστανου χρώματος, εκατέ-
ρωθεν των ο�οίων φύονται φυλλοειδείς α�ολήξεις
καστανού χρώματος �ου �ιθανόν α�οδίδουν φυ-
τικό διάκοσμο. 
Παράλληλα: HAHN 1989, 228 εικ. 1.
Χρονολόγηση: 18ος αι. 

Κ. Ζ.

43. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β200, ομάδα 73. Τμήμα χείλους
�ιάτου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., δ.χ.: 12 εκ., �χ.: 0, 7 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 light red), λε�τός. �ολ-
λοί, μικροί �όροι. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυ-
λές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς υ�όλευ-
κες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυ-
λές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις.
Σχήμα: �ε�λατυσμένο έξω νεύον χείλος με γωνιώδη
ακμή. αρχή κοίλου τοιχώματος.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα σε όλη την ε�ι-
φάνεια. κιτρινω�ή εφυάλωση εσωτερικά και μόνο
στο χείλος, εξωτερικά. εσωτερικά, �εριφερικά στην
άνω ε�ιφάνεια του χείλους, δύο �αράλληλες �λα-
τιές ταινίες καστανού χρώματος. 
Παράλληλα: ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 165 αρ. 299-
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301. Πηλός & Χρώμα, 172 αρ. 130 (Π. ΛΥΚΟΥ).
Χρονολόγηση: τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.   

Κ. Ζ.

44. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β186, ομάδα 64. Τμήμα χείλους
�ιάτου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,5 εκ., �χ.χ.: 1,1 εκ.

Πηλός: κιτρινω�ός (2.5Y 8/4 pale yellow), λε�τός.

�ολλοί, μικροί �όροι. �ολλές, μικρές, σφαιρικές,
ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος. χείλος �ου στρέ-
φεται �ρος τα έξω. εξωτερικά, κάτω α�ό το χείλος,
�εριφερική νεύρωση.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, λευκό ε�ί-
χρισμα και άχρωμη εφυάλωση. εσωτερικά, κάτω
α�ό το χείλος, φαρδιά, �εριφερική ταινία σκούρου
καστανού χρώματος.
Παράλληλα: Πηλός & Χρώμα, 172 αρ. 130 (Π. ΛΥ-
ΚΟΥ).
Χρονολόγηση: τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.

Κ. Ζ.

45. Αρ. Ευρ.  ΠΚ/Β268, ομάδα 84. Τμήμα σώματος
�ιάτου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,5 εκ., �χ.: 1,2 εκ.
Πηλός: καστανω�ός (10YR 7/4 very pale brown),
μέτριος. λίγοι �όροι. �ολλές, μικρές, σφαιρικές,
ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα λοξού τοιχώματος. στο κάτω μέρος
του σωζόμενου τμήματος το τοίχωμα αρχίζει να
σχηματίζει γωνίωση.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα και διαφανής εφυάλωση. εσωτερικά, στο

ανώτερο τμήμα του σωζόμενου τοιχώματος, τμήμα
ιώδους �εριφερικής ταινίας.
Παράλληλα: ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 2006, 98
αρ. 1651. Πηλός & Χρώμα, 172 αρ. 130 (Π. ΛΥΚΟΥ).
Χρονολόγηση: τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.

Κ. Ζ.

γ. Κεραμική α�ό την Α�ουλία
Σε �εριοχές του Τάραντα της Α�ουλίας, α�ό τις

ο�οίες το �ιο σημαντικό κέντρο ήταν η Grottaglie,
ακμάζει, ιδίως α�ό τον 18ο και στον 19ο αι. έως και
τις αρχές του 20ού αι., η �αραγωγή κεραμικής.
Κατά τα �ρότυ�α της μαγιόλικα, �εριλαμβάνει αγ-
γεία με γρα�τή διακόσμηση �άνω σε λευκό ε�ίχρι-
σμα και αδιαφανές βάθος. Χρησιμο�οιείται κυρίως
ιώδες χρώμα για τα �εριγράμματα και γαλάζιο και
κίτρινο χρώμα για το κύριο θέμα (CUOMO DI CA-
PRIO 1982, 120-129, 134, 195, 214-218, 328. VROOM
2005, 185). Συνήθη διακοσμητικά θέματα είναι �ε-
ριτρέχουσες ταινίες με γαλάζιους ρόδακες �ου
εναλλάσσονται με λοξές, �λατιές, κίτρινες �ινελιές.
Αγγεία αυτών των εργαστηρίων γνώρισαν μεγάλη
διάδοση στον ελλαδικό νησιωτικό χώρο, ιδίως σε
νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑ-
ΦΟΥ χ.χ., 19, 21 εικ. 8-9α,β, 63, 65 εικ. 58, 86 εικ. 98,
182 εικ. 238α, 183, 239 εικ. 320, 336-337 εικ. 472.
VROOM 2003, 182, 184. VROOM 2005, 185. Πηλός &
Χρώμα, 133 αρ. 91-93, 134 αρ. 94 [Σ. ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ],
135 αρ. 95 [Γ. ΣΚΑΓΚΟΥ]). Μάλιστα, έχει υ�οστηρι-
χτεί ότι κατά τον 19ο και τον 20ό αι. κεραμικά ερ-
γαστήρια της Κέρκυρας, ό�ου είχαν εγκατασταθεί
και ιταλοί αγγειο�λάστες, �αρήγαγαν ανάλογα
αγγεία, κάτω α�ό την ε�ίδραση των ιταλικών (ΧΑ-

63

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ



ΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1983, 292-293, �ίν. 65, α-β. ΧΑΡΙΤΩΝΙ-
ΔΟΥ 1987, 8-10. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 112-113.
ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 63 εικ. 58, 86 εικ. 98, 182 εικ.
238α, 239 εικ. 320,  336-337 εικ. 472). Α�ομιμήσεις
έχουν εντο�ιστεί και στη Σκό�ελο (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑ-
ΦΟΥ χ.χ., 139 εικ. 179α).

Τόσο α�ό τα Χανιά (οδός Σήφακα) όσο και α�ό
την �εριοχή του Ρεθύμνου (Κυριάννα) �ροήλθαν
μικρά όστρακα α�ό ανοικτά αγγεία �ου κοσμού-
νται με γαλάζιο και κιτρινω�ό χρώμα. Α�ό το διά-
κοσμό τους διατηρούνται τμήματα α�ό λοξές
ταινίες ή μικρούς ρόδακες. Βάσει του χαρακτηρι-
στικού τους διακόσμου εντάσσονται στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία κεραμικής και χρονολογούνται
στον 19ο και στις αρχές του 20ού αι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

CUOMO DI CAPRIO 1982, 120-129, 134, 195, 214-218,
328. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1983, 291-293 και σημ. 16. ΧΑΡΙ-
ΤΩΝΙΔΟΥ 1987, 8-10. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 111-
117.  VROOM 2003, 182, 184. VROOM 2005, 184-185.
ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 63.

Α. Γ.

46. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β30, ομάδα 17. Τμήμα χείλους
α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος, βό-
ρεια �λευρά.                                                                                                                     
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,25 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ., �χ.: 0,8 εκ.
Πηλός: κιτρινω�ός (2.5Y 8/4 pale yellow), μέτριος.

�ολλές, �ολύ μικρές, σφαιρικές, καστανές �ροσμεί-
ξεις. 
Σχήμα: χείλος τριγωνικής διατομής με γωνιώδη
ακμή.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: εξωτερικά και εσωτερικά, σωζόμενη
κατά τό�ους �αχύρρευστη λευκή ε�ίστρωση. εσω-
τερικά, γρα�τή διακόσμηση α�οτελούμενη α�ό
ιώδη �εριτρέχουσα ταινία. �άνω α�ό αυτήν δύο
λοξές κίτρινες ταινίες και εκατέρωθεν αυτών δύο

κυανού χρώματος κηλίδες.  
Χρονολόγηση: 19ος-αρχές 20ού αι.                                                   

Α. Χ.

47. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β269, ομάδα 84. Τμήμα σώματος
α�ό ανοικτό αγγείο.                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,6 εκ., �χ.: 0,7 εκ.                                          

Πηλός: ρόδινος (7.5YR 7/4 pink), λε�τός. λίγες, μι-
κρού μεγέθους, σφαιρικές, καστανές �ροσμείξεις.                         
Σχήμα: τοίχωμα κοίλο.                                                                       
Διακόσμηση: εξωτερικά και εσωτερικά, λευκό υα-
λώδες υ�όστρωμα (5Y 8/3 pale yellow). εσωτερικά
φέρει γρα�τή, καμ�ύλη ταινία με �ορτοκαλοκί-
τρινο χρώμα. εκατέρωθεν, μια κηλίδα κυανού χρώ-
ματος και μία ιώδους. 
Χρονολόγηση: 19ος-αρχές 20ού αι.

Α. Χ.
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Ελάχιστα είναι τα όστρακα της Συλλογής για το
διάκοσμο των ο�οίων έχει χρησιμο�οιηθεί λε�τού
�άχους ακίδα. Προέρχονται α�ό χείλη ανοικτών
αγγείων, κυρίως α�ό κού�ες και α�ό κλειστά αγ-
γεία. Ο διάκοσμος είναι α�λός, �εριοριζόμενος κυ-
ρίως σε ζεύγος �αράλληλων εγχαράξεων, γύρω α�ό
το χείλος ή στο τοίχωμα του αγγείου. Η εφυάλωση
είναι κίτρινου, σκούρου κίτρινου ή σκούρου �ρά-
σινου χρώματος. Σε μερικές �ερι�τώσεις υ�άρχει
συγκέντρωση εφυάλωσης γύρω α�ό την ακμή του
χείλους, με α�οτέλεσμα η συγκεκριμένη ε�ιφάνεια
του αγγείου να α�οκτά σκουρότερη α�όχρωση.
Καλύ�τουν, χρονικά, την �ερίοδο α�ό τον 13ο
μέχρι και τον 19ο αι. Τα �ιο �ρώιμα �αραδείγματα
�ροέρχονται α�ό την Κυριάννα, ενώ αρκετά
όστρακα της �εριόδου της βενετοκρατίας �ροέρ-
χονται α�ό τα Λατζιανά και τη Φορτέτζα Ρεθύ-
μνου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜORGAN 1942, 116-140. Βυζαντινά εφυαλωμένα κε-
ραμικά, 27-36. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1999,
19. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 26-27.

Α. Γ.

48. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β80, ομάδα 20. Τμήμα χείλους �ι-
νακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, �ροαύλειο, βόρεια
�λευρά.  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,4 εκ., �χ.: 0,5 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: γκριζοκάστανος (10YR 7/1 light gray), μέ-
τριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές, σφαιρι-
κές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις.
Σχήμα: ελαφρώς έξω νεύον χείλος με α�οστρογγυ-
λεμένη ακμή. κυρτό τοίχωμα.                                                                     
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα (10YR 8/6 yellow) και �ορτοκαλοκί-
τρινη εφυάλωση. εσωτερικά, στο κάτω τμήμα του
σωζόμενου τοιχώματος, διακρίνεται λε�τή, �εριφε-
ρική εγχάραξη.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

49. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β110, ομάδα 31. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,32 εκ., σωζ. �λ.: 3,8 εκ., �χ.χ.:
0,42 εκ., �χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: καστανω�ός (2.5YR 6/2 light brownish
gray), μέτριος. �ολλές, καστανές, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς �ροσμείξεις. αρκετές, λευκές, στρογγυ-
λές-τρα�εζοειδείς �ροσμείξεις. αρκετοί �όροι.
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

κοίλα τοιχώματα.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα και ωχροκά-
στανη εφυάλωση εσωτερικά και ως το μέσο του σώ-
ματος, εξωτερικά. κάτω α�ό το χείλος εσωτερικά
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δύο �αράλληλες �εριφερικές εγχαράξεις.
Παράλληλα: ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 134-135 αρ.
228. Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 214 αρ. 245 (Δ.
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ), 215 αρ. 246 (Ι. ΜΟΤΣΙΑΝΟΣ) (για
το σχήμα, τη διακόσμηση και την �οιότητα της
εφυάλωσης).
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

50. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β173, ομάδα 56. Τμήμα χείλους
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.
Διαστάσεις: �χ.: 0,4 εκ., σωζ. ύψ.: 2,5 εκ.

Πηλός: καστανός (10YR 5/4 yellowish brown), λε-
�τός. �άρα �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. �ολλοί �όροι.
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

κοίλα τοιχώματα.
Διακόσμηση: στην εσωτερική και εξωτερική ε�ιφά-
νεια, λευκό ε�ίχρισμα. εσωτερικά, δύο �εριφερικές
εγχαράξεις κάτω α�ό το χείλος. κάτω α�ό αυτές
καμ�ύλη εγχάραξη και άλλες δύο �αράλληλες εγ-
χαράξεις. διάφανη εφυάλωση ωχροκάστανου χρώ-
ματος εσωτερικά και εξωτερικά. στο χείλος η εφυά-
λωση είναι �ιο σκούρα.
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (;)

Κ. Ζ.

51. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β188, ομάδα 65. Τμήμα χείλους
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: δ.χ.: 20 εκ., �χ.χ: 0,5 εκ., σωζ. ύψ.: 2,4 εκ.
Πηλός: καστανέρυθρος (7.5YR 6/3 light brown), μέ-
τριος. �ολλές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
υ�όλευκες �ροσμείξεις. �ολλές, �ολύ μικρές, σφαι-
ρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.

Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

τμήμα λοξού τοιχώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, κάτω α�ό το χείλος, δύο
�αράλληλες, �εριφερικές εγχαράξεις. εσωτερικά
και εξωτερικά, �αχύρρευστη σκούρα λαδοκάστανη
εφυάλωση σε ολόκληρη την ε�ιφάνεια. σκουρότερη
η εφυάλωση στην ακμή του χείλους.
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (;)

Κ. Ζ.

52. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β250, ομάδα 82. Τμήμα χείλους
κανάτας.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,35 εκ., δ.χ.: 10 εκ., �χ.: 0,4 εκ.,
�χ.χ.: 0,4 εκ. 

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (5YR 5/8 yellowish red),
μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές, λευκές
�ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα τριφυλλόσχημης �ροχοής με ευθύ
χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�οκίτρινο ε�ίχρισμα και
κιτρινω�ή, στιλ�νή εφυάλωση. εξωτερικά, �άνω
στο ε�ίχρισμα στιλ�νή, λαδο�ράσινη εφυάλωση.

κάτω α�ό το χείλος, εξωτερικά, δύο �εριφερικές εγ-
χαράξεις και κάτω α�ό αυτές ωοειδής εγχάραξη.
Παράλληλα: ΗAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 79 αρ.
84-Ρ 0177, �ίν. 78a, 13. 
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι. (;)

Κ. Ζ.
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53. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β240, ομάδα 81. Τμήμα χείλους
και σώματος ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,2 εκ., �χ.: 0,5 εκ., �χ.χ.: 0,35
εκ., δ.χ.: 15 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/6 red), λε�τός. λίγες,
σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές, σφαι-
ρικές-γωνιώδεις μελανές �ροσμείξεις. λίγοι �όροι.
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

λοξά τοιχώματα.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, ρόδινο ε�ί-
χρισμα. εσωτερικά, κάτω α�ό το χείλος, τέσσερις
σχεδόν �αράλληλες, �εριφερικές εγχαράξεις. το
σώμα κοσμούν δυο εγχάρακτα ημικύκλια. την εσω-
τερική ε�ιφάνεια καλύ�τει λαδο�ράσινη εφυά-
λωση. εξωτερικά, κάτω α�ό το χείλος, ρέουσες
ταινίες εφυάλωσης.
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 104 αρ.
84-Ρ 0162, 84-Ρ 0213, �ίν. 78a, 10-12.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι. (;)

Κ. Ζ.

54. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β233, ομάδα 81. Τμήμα σώματος
α�ό κλειστό αγγείο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 3,1 εκ.                                                                                                                                         
Πηλός:  καστανόγκριζος (10YR 5/2 grayish brown
- 10YR 5/1 gray), μέτριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολ-
λές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστανό-
γκριζες �ροσμείξεις. λίγες, μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.
Σχήμα: τοίχωμα σφαιρικό.  
Διακόσμηση: εξωτερικά και εσωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα (10YR 8/3 very pale brown). την εξωτε-

ρική ε�ιφάνεια καλύ�τει λαδο�ράσινη εφυάλωση.

εξωτερικά, το σημείο μετάβασης α�ό το σώμα στο
λαιμό υ�ογραμμίζεται α�ό τρεις �αράλληλες αβα-
θείς εγχαράξεις. το σώμα κοσμεί εγχάρακτο μοτίβο
α�οτελούμενο α�ό ένα κύκλο εντός και εκτός του
ο�οίου κυματοειδείς εγχαράξεις.                                                               
Παράλληλα: ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 103 εικ. 174,
123 εικ. 202.
Χρονολόγηση: 18ος-19ος αι.

Κ. Ζ.

55. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β234, ομάδα 81. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,6 εκ., δ.β.: 9 εκ., �χ.: 0,9 εκ.,
�χ.�υθμ.: 0,6 εκ.

Πηλός: ερυθρω�ός (5YR 5/8 red), μέτριος. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές,
ερυθρές, σφαιρικές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυ-
γίας.
Σχήμα: δισκοειδής έγκοιλη βάση. έντονη αυλά-
κωση στο σημείο ένωσης με το σώμα. κωνικά τοι-
χώματα.
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Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα και
κιτρινω�ή εφυάλωση αρκετά α�ολε�ισμένη. στον
�υθμένα, καμ�ύλες, τεμνόμενες εγχαράξεις.
Χρονολόγηση: ασαφής.

Κ. Ζ.

56. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β271, ομάδα 84. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: �χ.: 0,9 εκ., σωζ. ύψ.: 7,4 εκ., σωζ. �λ.:
4,2 εκ.
Πηλός: καστανω�ός (7.5YR 6/4 light brown), μέ-
τριος. �ολλοί, μικροί-μεσαίοι �όροι. �ολλές, μικρές,
σφαιρικές, καστανές-μελανές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα ελαφρώς κοίλου τοιχώματος.

Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα και υ�ο-
κίτρινη εφυάλωση. δύο καμ�ύλες εγχαράξεις δημι-
ουργούν ταινία �ου γεμίζει με κυματοειδή
εγχάραξη. εκατέρωθεν αυτών α�ό μία σ�ειροειδής
εγχάραξη. 
Χρονολόγηση: ασαφής.

Κ. Ζ.

68

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Στο υλικό της Συλλογής είναι αρκετά τα θραύ-
σματα των αγγείων �ου κοσμούνται με αδρεγχά-
ρακτο διάκοσμο, ο ο�οίος έχει α�οδοθεί με τη
χρήση μέσου ή μεγάλου �λάτους ακίδας �άνω σε
λευκό ε�ίχρισμα. Πρόκειται για ανοιχτού σχήμα-
τος αγγεία. Η εφυάλωση είναι συνήθως ανοιχτού
�ράσινου ή έντονου κίτρινου χρώματος. Α�αντά
γεωμετρικός διάκοσμος α�οτελούμενος είτε α�ό
κυρτές ταινίες, είτε α�ό διαγραμμίσεις �ου δημι-
ουργούν εγχάρακτο �λέγμα, είτε α�ό ακτινωτά
διατεταγμένες εγχαράξεις. Βάσει της διαφορετικής,
με μακροσκο�ική εξέταση, σύστασης του �ηλού
τους και των ε�ιμέρους μορφολογικών διαφορο-
�οιήσεων, είναι λογικό να υ�οτεθεί ότι �ροέρχο-
νται α�ό αρκετά κέντρα �αραγωγής. Ξεχωρίζει
τμήμα βάσης ανοιχτού αγγείου (αρ. κατ. 59) �ου
διακρίνεται για τον με ιδιαίτερα βαθιές εγχαράξεις
διάκοσμό του. ως �ρος το διακοσμητικό θέμα και
το χρώμα αλλά και την �οιότητα της εφυάλωσης
βρίσκει αναλογίες με αγγεία �ου α�οδίδονται σε
εργαστήρια του βόρειου ελλαδικού χώρου (Βυζα-
ντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 204 αρ. 233 [Π. ΚΑΜΠΑ-
ΝΗΣ], 205 αρ. 235 [Θ. ΠΑΖΑΡΑΣ], 207 αρ. 237 [Ε.
ΜΑΡΚΗ], 210 αρ. 240 [Π. ΚΑΜΠΑΝΗΣ]). Τα �ερισ-
σότερα θραύσματα βρέθηκαν στη Φορτέτζα Ρεθύ-
μνου και κά�οια στην �εριοχή έξω α�ό τα
βυζαντινά τείχη Χανίων, στην οδό Σήφακα. Χρο-

νολογούνται την �ερίοδο της �ρώιμης βενετοκρα-
τίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜORGAN 1942, 146-157. Βυζαντινά εφυαλωμένα κε-
ραμικά, 44-56. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1999, 20.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 26-27.

Α. Γ.

57. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β195, ομάδα 67. Τμήμα χείλους
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,7 εκ., �χ.: 0,9 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 red), λε�τός. λίγες,
σφαιρικές, μελανές �ροσμείξεις.

Κεραμική με αδρεγχάρακτο διάκοσμο



Σχήμα: ελαφρώς έξω νεύον χείλος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, ε�ίχρισμα ανοιχτού κα-
στανού χρώματος. στο κατώτερο σωζόμενο τμήμα,
ίχνος �λέγματος και ψηλότερα τρεις οριζόντιες �α-
ράλληλες ανισοϋψείς ταινίες. �ράσινη εφυάλωση
σε όλο το εσωτερικό ως και το ύψος του χείλους εξω-
τερικά.
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 162 αρ.
82-Ρ 0029, �ίν. 93h, 1. Βυζαντινά εφυαλωμένα κερα-
μικά, 216 αρ. 248-249 (Ι. ΜΟΤΣΙΑΝΟΣ).
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

58. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β187, ομάδα 65. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,9 εκ., δ.β.: 7 εκ., �χ.�υθμ.:
0,8 εκ., �χ.δακτ: 0,8 εκ.

Πηλός: ρόδινος (5YR 7/4 pink), μέτριος. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές
ερυθρές, σφαιρικές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: θραύσμα δακτυλιόσχημης βάσης και �υ-
θμένα �ινακίου με ακμή δακτυλίου τετράγωνης
διατομής.

Διακόσμηση: εσωτερικά, η ε�ιφάνεια της βάσης στο
μεγαλύτερο μέρος της καλύ�τεται α�ό υ�ορόδινο
ε�ίχρισμα. �άνω α�ό αυτό σώζονται τμήματα
τριών καμ�ύλων βαθιών εγχαράξεων �ου σχημα-
τίζουν ρομβοειδές κόσμημα με κοίλες �λευρές. στο
κέντρο, μικρός εγχάρακτος κύκλος. α�ό �άνω �α-
χύρρευστη εφυάλωση ανοιχτού �ράσινου χρώμα-
τος κατά τό�ους α�ολε�ισμένη. 
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 213
αρ. 244 (Π. ΚΑΜΠΑΝΗΣ), 214 αρ. 245 (Δ. ΜΑΚΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ).
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

59. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β171, ομάδα 56. Τμήμα βάσης �ι-
νακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,6 εκ., δ.β.: 6,1 εκ., �χ.: 0,8 εκ.

Πηλός: καστανός (7.5YR 5/4 brown). �ολλές, μι-
κρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετές, με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμεί-
ξεις. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, καστανομέλανες �ροσμείξεις. λίγος μαρμα-
ρυγίας.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με λοξά τοιχώματα
�ου σχηματίζουν εξωτερικά γωνιώδη ακμή, ελα-
φρώς υ�ερυψωμένη α�ό την ε�ιφάνεια έδρασης.

στο κέντρο της βάσης, εξωτερικά, υ�άρχει κομβίο.
Διακόσμηση: βαθιές εγχαράξεις σε ζεύγη συγκλί-
νουν στον �υθμένα, σχηματίζοντας σχηματο�οι-
ημένο φυτικό κόσμημα με λογχόσχημα φύλλα.

�ορτοκαλόχρωμη, σκούρα, στιλ�νή εφυάλωση στο
εσωτερικό.
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Παρατηρήσεις: διατηρούνται ίχνη τρι�οδίσκου
στον �υθμένα.
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 204 αρ.
233 (Π. ΚΑΜΠΑΝΗΣ), 205 αρ. 235 (Θ. ΠΑΖΑΡΑΣ), 207
αρ. 237 (Ε. ΜΑΡΚΗ), 210 αρ. 240 (Π. ΚΑΜΠΑΝΗΣ).
Χρονολόγηση: 14ος αι.

Κ. Ζ.

60. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β278, ομάδα 83. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σώζ. ύψ.: 2,1 εκ., δ.β.: 6 εκ., �χ: 0,6 εκ. 
Πηλός: ανοιχτός καστανός (7.5YR 6/4 light brown),
μέτριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές, σφαι-
ρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση και τοιχώματα με

έντονα γωνιάζουσα εσωτερική ακμή δακτυλίου.
Διακόσμηση: κίτρινο ε�ίχρισμα και στον �υθμένα
γύρω α�ό εγχάρακτο κύκλο λοξές κάθετες ακτινω-
τές εγχαράξεις. στιλ�νή ωχροκάστανη εφυάλωση.

σώζεται ίχνος α�ό τρι�οδίσκο ό�τησης.
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 217 αρ.
250 (Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ). 
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. 

Κ. Ζ.
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Κεραμική με αδρεγχάρακτο διάκοσμο: Κρητικά εργαστήρια

Μεταξύ των κεραμικών με αδρεγχάρακτο διά-
κοσμο ξεχωρίζουν αρκετά �ου, βάσει των ε�ιμέ-
ρους χαρακτηριστικών τους, φαίνεται ότι μ�ορούν
να συσχετιστούν με την �αραγωγή εργαστηρίων
�ου θα �ρέ�ει να αναζητηθούν στην Κρήτη. Πιο
συγκεκριμένα, τόσο στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, όσο
και στον Άγιο Δημήτριο, βρέθηκαν βάσεις ανοι-
χτών αγγείων �ου �άνω σε λευκω�ό ε�ίχρισμα φέ-
ρουν αμελούς α�όδοσης εγχάρακτο διάκοσμο με
χρήση μέσου �άχους ακίδας. Με αυτήν δημιουρ-
γούνται είτε ταινίες �ου ορίζονται α�ό δι�λές, �ε-
ριφερικές εγχαράξεις και γεμίζουν με δι�λές,
κυματοειδείς εγχαράξεις, είτε ελεύθερα το�οθετη-
μένη στο διαθέσιμο χώρο διακόσμηση α�οτελού-
μενη α�ό ομάδες ομόκεντρων ημικυκλίων. Η
εφυάλωση, �ου είναι κυρίως κιτρινοκάστανου χρώ-
ματος, δεν είναι καλής �οιότητας, καθώς έχει ιδιαί-
τερα μικρό �άχος και έχει α�ολε�ιστεί στο μεγα-
λύτερο μέρος των αγγείων. Ειδικότερα, στο υλικό
α�ό τη Φορτέτζα Ρεθύμνου �εριλαμβάνονται αρ-
κετές βάσεις ανοιχτών αγγείων, οι ο�οίες εσωτε-
ρικά καλύ�τονται με λευκω�ό ε�ίχρισμα, �άνω στο
ο�οίο φέρουν �αρόμοιο διάκοσμο: στον �υθμένα,
τέσσερις δέσμες ημικυκλίων σχηματίζουν σχηματο-
�οιημένο αστεροειδές θέμα �ου στο κέντρο του
φέρει συνήθως μία μικρή σ�είρα, ενώ το εσωτερικό

κάθε ημικυκλίου κοσμείται με μία κυματοειδή εγ-
χάραξη. Ως �ρος τα γνωρίσματα αυτού του διακο-
σμητικού θέματος, έχουν αναλογίες με αγγεία �ου
α�οδίδονται σε εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα
ο�οία κοσμούνται εσωτερικά με ρομβοειδές κό-
σμημα με κοίλες �λευρές και, συμ�ληρωματικά, με
σ�είρες και χρονολογούνται στον 14ο αι. (Βυζαντινά
εφυαλωμένα κεραμικά, 213 αρ. 244 [Π. ΚΑΜΠΑΝΗΣ],
214 αρ. 245 [Δ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ]). Κυρίως, όμως
έχουν αναλογία με θραύσμα βάσης ανοιχτού αγ-
γείου �ου βρέθηκε στο Καστέλλι Χανίων το ο�οίο
φέρει αντίστοιχο διάκοσμο, θεωρείται �ροϊόν της
το�ικής �αραγωγής του νησιού και χρονολογείται
στην �ερίοδο της βενετοκρατίας (HAHN, HAL-
LAGER, ANDREADAKΙ-VLASAKI κ.ά. 1997, 62 αρ.
82-Ρ 0055, �ίν. 71e, 5). Άλλα όστρακα κοσμούνται
με δι�λές, �εριφερικές εγχαράξεις �ου εναλλάσσο-
νται με δι�λές, ημικυκλικές εγχαράξεις. Η εκτέλεση
του διακόσμου έχει γίνει με τη χρήση μέσου �λά-
τους ακίδας και είναι αρκετά αμελής, καθώς συχνά
δεν λαμβάνεται υ�όψη η ύ�αρξη συμμετρίας στα
τέσσερα μέρη του αστεροειδούς θέματος και �ολλές
φορές οι ε�ιμέρους εγχαράξεις του διακόσμου τέ-
μνονται μεταξύ τους. Η εφυάλωση είναι σκούρου,
�ορτοκαλοκάστανου χρώματος, συνήθως αρκετά
στιλ�νή και με αρκετό �άχος. Η διαμόρφωση της



βάσης των αγγείων �αρουσιάζει ε�ιμέρους διαφο-
ρο�οιήσεις. εντο�ίστηκαν βάσεις με φαρδύ δακτύ-
λιο με �ε�λατυσμένη την ε�ιφάνεια έδρασής του,
βάσεις με α�λό δακτύλιο, με α�οστρογγυλεμένη
α�όληξη και άλλες με δακτύλιο �ου η α�όληξή του
στρέφεται �ρος τα έξω. Με δεδομένα τα ιδιαίτερα,
κοινά, ως �ρος τη διακόσμηση και σε ορισμένα αγ-
γεία και ως �ρος τον �ηλό, χαρακτηριστικά τους,
εύλογα μ�ορεί να υ�οτεθεί ότι α�οτελούν �ροϊ-
όντα ενός εργαστηρίου. Την α�όδοσή τους σε το-
�ική �αραγωγή ενισχύει και η μακροσκο�ική

�αρατήρηση της κεραμικής τους ύλης (βλ. χαρα-
κτηριστικά την �εριγραφή του �ηλού των αρ. κατ.
61, 62, 64 και 66), καθώς αυτή φαίνεται να έχει ανά-
λογη σύσταση με εκείνη αγγείων α�ό την �εριοχή
Μυλο�οτάμου (βλ., ενδεικτικά: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008,
198 [�ηλός 2α], 200-201, 229-231) �ου ε�ίσης συσχε-
τίζονται με το�ική �αραγωγή και είναι όμοια με
την �εριγραφή του fabric 2 της κεραμικής α�ό την
ανασκαφή στην Αγία Αικατερίνη στο Καστέλλι
των Χανίων, το ο�οίο, βάσει αναλύσεων, συσχετί-
στηκε με την �εριοχή του Ρεθύμνου και των Μαρ-
γαριτών (HALLAGER, HALLAGER 1997, 42 [Μ.
HAHN]). Ενισχυτική των �ροαναφερθέντων είναι
και η εύρεση, στην �εριοχή της Φορτέτζας, τρι�ο-
δίσκων ό�τησης (βλ. αρ. κατ. 243-246). Παρά το ότι
δεν μ�ορούν να χρονολογηθούν  με βεβαιότητα σε
συγκεκριμένη �ερίοδο, η εύρεσή τους είναι ενδει-
κτική της ύ�αρξης εργαστηριακών δομών στο λόφο
της Φορτέτζας α�ό την �ερίοδο της βενετοκρατίας
και μετά. Τα όστρακα �ου α�οδίδονται σε το�ικά
εργαστήρια χρονολογούνται στην �ερίοδο της
�ρώιμης βενετοκρατίας.

Α. Γ. 

61. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β116, ομάδα 32. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,3 εκ., �χ.δακτ.: 1,3 εκ., δ.β.: 5 εκ.
Πηλός: ερυθρω�ός (10YR 6/8 light red), μέτριος.

λίγοι, μεγάλοι �όροι. μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-

τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μεσαίες-
μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη ψηλή βάση με λοξή εξωτε-
ρική �λευρά δακτυλίου. στην ένωση του δακτυλίου
με το σώμα υ�άρχει αναβαθμός.
Διακόσμηση: εξωτερικά είναι ακόσμητο. εσωτερικά
στον �υθμένα υ�όλευκο ε�ίχρισμα, δι�λές εγχαρά-
ξεις �ου α�οτελούν τμήματα τεσσάρων κυκλικών
μοτίβων, καθένα α�ό τα ο�οία γεμίζει με κυματο-
ειδή εγχάραξη και στο μέσο του �υθμένα τμήμα
εγχάρακτης σ�είρας. στιλ�νή, λε�τόρρευστη �ορ-
τοκαλόχρωμη εφυάλωση.
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 214
αρ. 245 (Δ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ).
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

62. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β127, ομάδα 35. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Φορτέτζα, ανατολικός �εριβάλλων
χώρος.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,9 εκ., δ.β.: 5,5 εκ., �χ.: 0,9 εκ.,
�χ.δακτ.: 0,75 εκ.
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. αρκετοί �όροι. μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
υ�όλευκες �ροσμείξεις. αρκετός μαρμαρυγίας.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με λοξή εξωτερική
ε�ιφάνεια δακτυλίου. σώζει μικρό τμήμα των κυρ-
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τών τοιχωμάτων �ου συγκλίνουν �ρος τη βάση. 
Διακόσμηση: εξωτερικά, ακόσμητο. εσωτερικά,
υ�όλευκο ε�ίχρισμα, εγχάρακτο κόσμημα α�οτε-
λούμενο α�ό τεθλασμένες γραμμές �ου �εριβάλ-
λονται α�ό δι�λές καμ�ύλες σε σταυροειδή διά-
ταξη. στο κέντρο ανάμεσά τους υ�άρχει μικρό εγ-
χάρακτο κόσμημα. ωχροκίτρινη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

63. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β153, ομάδα 44. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,8 εκ., δ.β.: 6 εκ., �χ.: 0,85 εκ.,
�χ.δακτ.: 0, 8 εκ.

Πηλός: ρόδινος (7.5YR 7/4 pink), λε�τός. λίγοι
�όροι. μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.

Σχήμα: τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης με λοξή εσω-
τερική και εξωτερική ε�ιφάνεια δακτυλίου, �ου
ενώνεται με το σώμα με �εριφερική αυλάκωση. στο
εξωτερικό τμήμα του �υθμένα σχηματίζεται κομ-
βίο. σώζει τμήμα των κυρτών τοιχωμάτων �ου συ-
γκλίνουν �ρος τη βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα,
καμ�ύλες και τεθλασμένες εγχάρακτες γραμμές και
ωχροκάστανη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

64. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β182, ομάδα 61. Τμήμα βάσης
κού�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,2 εκ., δ.β.: 6 εκ., �χ.δακτ.:
0,6 εκ., �χ.: 0,5 εκ.

Πηλός: ρόδινος (5YR 7/4 pink), λε�τός. μικρές-με-
σαίες, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. μικρές, σφαι-
ρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με ελαφρά λοξή την
εξωτερική ε�ιφάνεια και με γωνιώδη εσωτερική
ακμή. στο κέντρο της βάσης, εξωτερικά, φέρει κομ-
βίο και στο σημείο ένωσης της βάσης με το σώμα
�εριφερική εγχάραξη.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα, βα-
θιές εγχαράξεις. στο κέντρο του �υθμένα, εγχάρα-
κτο ωοειδές μοτίβο, γύρω α�ό το ο�οίο διατάσ-
σονται αντω�ά εγχάρακτα ομόκεντρα ημικύκλια.

το εσωτερικό των ημικυκλίων κοσμείται με εγχά-
ρακτες γραμμές. κιτρινω�ή εφυάλωση σε όλη την

72

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1:2



εσωτερική ε�ιφάνεια.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

65. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β189, ομάδα 66. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,6 εκ., δ.β.: 5,8 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 7/8 light red), λε�τός. �ολ-
λές, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις.

�ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.

λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα, δι-
�λή, καμ�ύλη εγχάραξη �εριβάλλει άλλες εγχαρά-
ξεις. ωχροκίτρινη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

66. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β210, ομάδα 50. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,3 εκ., δ.β.: 5 εκ., �χ.δακτ.:
0,8 εκ., �χ.: 0,85 εκ. 

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 red), λε�τός. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. �ολ-
λές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με λοξή εξωτερική και
εσωτερική ε�ιφάνεια δακτυλίου και α�οστρογγυ-
λεμένη ε�ιφάνεια έδρασης. ο δακτύλιος ενώνεται
με το σώμα με βαθιά �εριφερική αυλάκωση, ενώ
στο εξωτερικό τμήμα της βάσης σχηματίζεται κομ-
βίο. σώζει τμήμα του λοξού τοιχώματος του σώμα-
τος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, διατηρούνται ίχνη σκού-
ρου καστανέρυθρου ε�ιχρίσματος. εσωτερικά, υ�ό-
λευκο ε�ίχρισμα και εγχάρακτο κόσμημα α�οτε-
λούμενο α�ό δύο δι�λά ε�άλληλα καμ�υλόγραμ-
μα μοτίβα �ου εναλλάσσονται με δύο ζεύγη �α-
ράλληλων εγχάρακτων κυρτών ταινιών. δεν σώ-
ζονται ίχνη εφυάλωσης.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

67. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β216, ομάδα 77. Τμήμα α�ό σώμα
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,85 εκ., �χ.: 0,55 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), λε�τός. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. �ολ-
λές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος.
Διακόσμηση: στην εσωτερική ε�ιφάνεια, �άνω σε
ρόδινο, αρκετά α�ολε�ισμένο ε�ίχρισμα, ζεύγος
εγχάρακτων �εριφερικών ταινιών �άνω α�ό το
ο�οίο σώζεται κυματοειδής, δι�λή, εγχάρακτη �ε-
ριφερική ταινία. α�ολε�ισμένη, καστανω�ή εφυά-
λωση εσωτερικά. εξωτερικά, ίχνη ρόδινου ε�ιχρί-
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σματος και σκούρας καστανής εφυάλωσης.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

68. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β20, ομάδα 9. Τμήμα σώματος
α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, �ε-
ριβάλλων χώρος ναού Αγίου Δημητρίου.                                                                                                                     
Διαστάσεις: �χ.: 0,6 εκ., σωζ. ύψ.: 5,1 εκ.                                                                                                                                         
Πηλός: ερυθρός (2.5ΥR 6/8 light red), χονδρός. αρ-
κετός μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-
μεσαίες, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μι-
κρές-μεσαίες, ε�ιμήκεις, λευκές �ροσμείξεις. λίγες,
μικρές-μεσαίες, γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς, μελανές
�ροσμείξεις. 
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα. στο χαμηλότερο τμήμα του
σχηματίζεται γωνίωση.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση:  φέρει ίχνη υ�όλευκου ε�ιχρίσματος
(10ΥR 8/3 very pale brown) σε όλη την εσωτερική
ε�ιφάνεια και εξωτερικά μέχρι την αρχή της γωνίω-
σης. διατηρείται �ρασινω�ή ιριδίζουσα εφυάλωση

σε μέρος της εσωτερικής ε�ιφάνειας. εξωτερικά η
εφυάλωση κάλυ�τε  το 1/3 του αγγείου. στην εσω-
τερική ε�ιφάνεια του αγγείου, ίχνη αβαθούς κυμα-
τοειδούς λε�τής εγχάραξης, κάτω α�ό την ο�οία
ε�ίσης αβαθής εγχάρακτη �εριφερική ταινία.    
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 162 αρ.
82-Ρ 0029, �ίν. 93h, 1.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.
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Κεραμική με εγχάρακτο και ε�ι�εδόγλυφο διάκοσμο

Αν και η κεραμική �ου κοσμείται με τη χρήση
της ε�ι�εδόγλυφης τεχνικής είναι αρκετά συχνή
κατά τη μεσοβυζαντινή και την υστεροβυζαντινή
�ερίοδο (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1999, 20), εί-
ναι ελάχιστα τα όστρακα α�ό τη Συλλογή �ου φέ-
ρουν αυτής της μορφής το διάκοσμο. Αυτός
συνδυάζεται με λε�τεγχάρακτη διακόσμηση. Ενδει-
κτικά, στον κατάλογο �αρουσιάζεται ένα όστρακο
�ου βρέθηκε στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ως �ρος το
είδος της διακόσμησης και τον τρό�ο α�όδοσής της
μ�ορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 13ου και
στον 14ο αι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜORGAN 1942, 162-166. Βυζαντινά εφυαλωμένα
κεραμικά, 57-70. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1999,
20. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 26-27.

Α. Γ.

69. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β156, ομάδα 46. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-

νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,35 εκ., δ.β.: 7 εκ., �χ.δακτ.:
0,6 εκ., �χ.�υθμ.: 0,85 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), μέτριος. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις.

�ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές, �ροσμείξεις.

λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με ελαφρώς α�ο-
κλίνον τοίχωμα δακτυλίου στην εξωτερική �λευ-



ρά. στο κέντρο της βάσης διακρίνεται μικρό κομ-
βίο.
Διακόσμηση: λευκό ε�ίχρισμα στην εσωτερική ε�ι-
φάνεια. α�οδίδονται λε�τεγχάρακτες τεμνόμενες
καμ�ύλες γραμμές �εριφερικά στον �υθμένα, των

ο�οίων η μία άκρη α�ολήγει σε ε�ι�εδόγλυφο κό-
σμημα. υ�οκίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και εξω-
τερικά ως το ύψος του δακτυλίου.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.
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Εγχάρακτη κεραμική με μονόχρωμη εφυάλωση

Κατά τις ανασκαφές είναι συχνός ο εντο�ι-
σμός ανοιχτών αγγείων �ου φέρουν α�λό εγχά-
ρακτο διάκοσμο α�οτελούμενο κυρίως α�ό
ομόκεντρες εγχαράξεις και καλύ�τονται με μονό-
χρωμη εφυάλωση �ορτοκαλοκάστανου ή �ρασι-
νω�ού χρώματος (Late Sgraffito Ware) (SANDERS
1987, 163-165. SANDERS 1993, 257. VROOM 2003,
164. Διδακτική Συλλογή, 89. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 57-
59). Αγγεία με αυτά τα γνωρίσματα, �ου χρονο-
λογούνται κυρίως μέσα στον 13ο και τον 14ο αι.,
μέχρι �ρότινος εντάσσονταν στις υ�οκατηγορίες
Ιb και Ic της κεραμικής του «Ζευξί��ου» (για την
�αρουσίαση της σχετικής �ροβληματικής: ΓΙΑ-
ΓΚΑΚΗ 2012, 50-59 και ειδικά 57-59). Η κεραμική
του «Ζευξί��ου» έχει α�ασχολήσει ιδιαίτερα τους
μελετητές της βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμι-
κής (MEGAW 1968, 67-88. MEGAW 1989, 259-266.
WAKSMAN, FRANÇOIS 2004-2005, 629-724), κα-
θώς �εριλαμβάνει αγγεία με ιδιαίτερα ε�ιμελη-
μένο εγχάρακτο διάκοσμο, �ου διακρίνονται σε
δύο ε�ιμέρους, βασικές κατηγορίες. Εκτός α�ό
την �ρωτότυ�η �αραγωγή, εντο�ίζονται και ε�ι-
μέρους �αραγωγές �ου εντάσσονται στην «οικο-
γένεια της κεραμικής του Ζευξί��ου» λόγω της
διαφορετικής, α�ό αυτήν της �ρωτότυ�ης, σύστα-
σης του �ηλού τους και ε�ιμέρους διαφορο�οι-
ήσεων στη διαμόρφωση του σχήματος και την
α�όδοση της διακόσμησης. 

Στη Συλλογή �εριλαμβάνονται δύο τμήματα
α�ό τις βάσεις ανοιχτών αγγείων, τα ο�οία κοσμού-
νται με �αράλληλες �εριφερικές εγχάρακτες ταινίες
�ου σχηματίζουν κύκλο και καλύ�τονται είτε με
ωχροκάστανη είτε με �ράσινη εφυάλωση. Βρέθηκαν
στο χώρο της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο. Ένα ακόμα
θραύσμα α�ό το τοίχωμα ανοιχτού αγγείου κοσμεί-
ται εξωτερικά με κατακόρυφες εγχαράξεις μεταξύ
των ο�οίων μεσολαβούν κυματοειδείς εγχαράξεις
και καλύ�τεται με λαδο�ράσινη εφυάλωση. Προ-

έρχεται α�ό την ανασκαφή στα Λατζιανά. Χρονο-
λογούνται μέσα στον 13ο ή και τον 14ο αι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

MEGAW 1968, 67-88. SANDERS 1987, 163-165.
MEGAW 1989, 259-266. SANDERS 1993, 257. WAKS-
MAN, FRANÇOIS 2004-2005, 629-724. Διδακτική
Συλλογή, 89. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 50-59.

Α. Γ.

70. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β15, ομάδα 6. Τμήμα βάσης ανοι-
χτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,4 εκ., δ.β.: 5,6 εκ., �χ.β.: 0,85 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (5YR 7/8 reddish yel-
low), μέτριος. αρκετός μαρμαρυγίας. �ολλές, μι-
κρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. αρκε-
τές, μικρές-μεσαίες γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς, λευκές
�ροσμείξεις. λίγες, μικρές-μεσαίες, γωνιώδεις-τρα-
�εζοειδείς, μελανές �ροσμείξεις.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, ρόδινο ε�ίχρισμα. στο
κέντρο της βάσης, σ�ειροειδής αδρεγχάρακτη δια-
κόσμηση, �ου �ερικλείεται α�ό ομόκεντρους κύ-



κλους. εφυάλωση ανοιχτού �ράσινου χρώματος,
αρκετά α�ολε�ισμένη. 
Παράλληλα: Διδακτική Συλλογή, 89 αρ. Α 62.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. 

Κ. Ζ.

71. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β145, ομάδα 35. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις: δ.β.: 5,65 εκ., �χ.: 0,95 εκ., σώζ. ύψ.: 2,5 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), χονδρός. �ολ-
λές μικρές-μεγάλες στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυ-
θρές �ροσμείξεις. �ολλοί �όροι. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα του δακτυλίου της βάσης με λοξή
εσωτερική και εξωτερική ε�ιφάνεια και α�οστρογ-
γυλεμένη ε�ιφάνεια έδρασης. στην ένωση του δα-
κτυλίου βάσης με το σώμα, �εριφερική αυλάκωση.

στην εξωτερική �λευρά της βάσης σχηματίζεται
κομβίο. σώζει μικρό τμήμα κυρτού τοιχώματος �ου
συγκλίνει �ρος τη βάση.
Διακόσμηση: υ�ορόδινο ε�ίχρισμα εσωτερικά και
υ�ο�ράσινη εφυάλωση. τμήματα τριών �εριφερι-
κών εγχαράξεων �ου σχηματίζουν ομόκεντρους

κύκλους. στο κέντρο του �υθμένα, εγχάρακτη σ�εί-
ρα �λαισιωμένη α�ό δύο μικρότερες. εξωτερικά,
ίχνη ωχροκάστανης εφυάλωσης.
Παρατηρήσεις: ίχνη τρι�οδίσκου εσωτερικά.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. 

Κ. Ζ.

72. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β232, ομάδα 81. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σώζ. ύψ.: 4,4 εκ., �χ: 0,7 εκ. 

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), μέτριος. αρκετές
ερυθρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς �ροσμείξεις.
Σχήμα: κωνικά τοιχώματα.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα εσωτερικά και
εξωτερικά. εσωτερικά, συνδυασμός ευθειών και κυ-
ματοειδών, εγχάρακτων γραμμών. ωχροκάστανη
εφυάλωση εσωτερικά και κατά τό�ους εξωτερικά με
μορφή σταγόνας.
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 243 αρ. 8, 283 �ίν. 1, ε.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Κ. Ζ.
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Η εγχάρακτη κεραμική �ου εμ�λουτίζεται με
χρώμα (καστανό ή/και �ράσινο) α�αντά ήδη α�ό
τον 12ο αι. Είτε χρησιμο�οιείται ένα χρώμα, είτε
συνδυασμός συνήθως δύο χρωμάτων (MORGAN
1942, 123-125, 140-145). Παρόμοιου είδους διακό-
σμηση ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη και μεταγενέ-
στερα, κατά την υστεροβυζαντινή και τη μεταβυ-
ζαντινή �ερίοδο. 

Ειδικά για την Κρήτη, η το�ική, εγχάρακτη κε-
ραμική της �ερίοδου της βενετοκρατίας - ό�ως δη-
λώνουν �αραδείγματα α�ό την Αγία Αικατερίνη
Χανίων και α�ό την Παλιοχώρα στην Αμνισό για
τα ο�οία έχει υ�οστηριχτεί η εγχώρια �αραγωγή
(STEFANAKI 1992, 277. ΗΑΗΝ, HALLAGER, AN-
DREADAKI-VLASAKI κ.ά 1997, 63 84-P 0031, �ίν.
71b, 1, 143 αρ. 82-Ρ 0003a-c, �ίν. 88d, 2-3, 6. ΗΑΗΝ
1997b, 180-182) - έχει δεχτεί και την ε�ίδραση της
ιταλικής εγχάρακτης κεραμικής, τόσο της κατηγο-
ρίας της αρχαϊκής εγχάρακτης (graffita arcaica),
όσο και της εγχάρακτης κεραμικής της �εριόδου
της Αναγέννησης. Αυτές οι κατηγορίες ιταλικής εγ-
χάρακτης κεραμικής εισάγονταν στο νησί, ό�ως
φαίνεται α�ό τα �αραδείγματα �ου δημοσιεύτη-
καν α�ό το Ηράκλειο (ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2008β, 178-183) και α�ό τα Μάλλια (FRANÇOIS
1994, 376-380). Ειδικότερα, τα ευρήματα α�ό την
ανασκαφή της Αγίας Αικατερίνης στα Χανιά και
της Παλιοχώρας είναι ενδεικτικά της ύ�αρξης,
κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας, και με ιδιαί-
τερη ακμή στον 15ο, 16ο και 17ο αι., εγχώριας κε-
ραμικής. Αυτή διακρίνεται α�ό την εισηγμένη α�ό
τη διαφορετική σύσταση του �ηλού και α�ό τον
α�λούστερο εγχάρακτο διάκοσμο και την αμελή
το�οθέτηση �άνω σε αυτόν των �ρόσθετων χρωμά-
των. Ε�ι�λέον, έχει υ�οτεθεί ότι ανάλογα κεραμικά
α�ό την �εριοχή της Αγίας Τριάδας Μεσσαράς �ι-
θανόν ανήκουν στην �αραγωγή κρητικών εργα-
στηρίων (ARCIFA 2003, 457-458). Βάσει των ευρη-
μάτων έχει υ�οτεθεί ότι κέντρα �αραγωγής εφυα-
λωμένης κεραμικής στη διάρκεια της βενετοκρα-
τίας θα �ρέ�ει να αναζητηθούν στην �εριοχή των
Χανίων, της Ελεύθερνας-Μαργαριτών του νομού
Ρεθύμνου και της Μεσσαράς του νομού Ηρακλείου

(STEFANAKI 1992, 277. ΗΑΗΝ, HALLAGER, AN-
DREADAKI-VLASAKI κ.ά. 1997, 63 84-P 0031, �ίν.
71d, 1, 143 αρ. 82-Ρ 0003a-c, �ίν. 88d, 2-3, 6. ΗΑΗΝ
1997b, 180-182. ΑRCIFA 2003, 456-458, 460. ΓΙΑ-
ΓΚΑΚΗ 2008, 229-231. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2008α, 30-33, 39-40). Α�τές ανασκαφικές ενδείξεις
για τη λειτουργία εργαστηρίου �αραγωγής εφυα-
λωμένων αγγείων στη διάρκεια της �ρώιμης βενε-
τοκρατίας �ροέρχονται, άλλωστε, α�ό έρευνες στην
�όλη του Ηρακλείου (ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2008β, 187, 189).

Στη Συλλογή �εριλαμβάνονται τμήματα τόσο
α�ό ανοιχτά, όσο και α�ό κλειστά εγχάρακτα αγ-
γεία �ου φέρουν ε�ι�λέον καστανοκίτρινο ή/και
�ράσινο χρώμα. Κυρίαρχος είναι ο γεωμετρικός
διάκοσμος, �ου α�οτελείται κυρίως α�ό �εριφερι-
κές εγχαράξεις ή εγχάρακτους κύκλους, κυματοει-
δείς εγχαράξεις ή ακτινωτά θέματα. Τα �ερισ-
σότερα όστρακα κοσμούνται μόνο με �ράσινο
χρώμα, κάτω α�ό την άχρωμη ή ωχροκίτρινη εφυά-
λωση, ενώ υ�άρχουν και αρκετά με χρήση ανοι-
χτού �ράσινου και καστανοκίτρινου χρώματος. Για
τα �ερισσότερα �αραδείγματα μ�ορεί να �ροταθεί
μία χρονολόγηση μέσα στην �ερίοδο της �ρώιμης
και ύστερης βενετοκρατίας, ενώ υ�άρχουν και λίγα
�ιο �ρώιμα όστρακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μ�ο-
ρεί κανείς να διακρίνει δύο, κυρίως, ομάδες. Στην
�ρώτη ομάδα, �ου �εριλαμβάνει τα �ερισσότερα
�αραδείγματα, η διακόσμηση είναι σχηματο�οι-
ημένη γεωμετρική ή φυτική και είτε, στα �ρωιμό-
τερα �αραδείγματα, το�οθετείται εσωτερικά σε
ζώνες στο αγγείο, είτε, στα υστερότερα, α�λώνεται
ελεύθερα στο εσωτερικό του αγγείου. Ξεχωρίζουν
θραύσματα �ου κοσμούνται με δικτυωτό διάκοσμο
�ου το�οθετείται εντός σχηματικής α�όδοσης φύλ-
λου (αρ. κατ. 89, 90 και 91). Παρόμοιος διάκοσμος
είναι κοινός σε αγγεία α�ό την Ιταλία (ERICANI
1990a, 57. ERICANI 1990b, 161) και α�ό την Αγία
Τριάδα (LA ROSA 2001, 249-250 εικ. 22-24, 267 εικ.
72-74, 268. ARCIFA 2003, 442-449) και την Παλιο-
χώρα στην Αμνισό (STEFANAKI 1992, 275 αρ. J, 1. a
1, έγχρ. �ίν. 1, 1, J, 1. a 1) και σε άλλα α�ό την
Κνωσό (FREND, JOHNSTON 1962, 218 εικ. 12, 6-8), 
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τη Γόρτυνα (PATITUCCI-UGGERI 2004, 527 �ίν. IV,
53-54, 56), τα Μάλλια (FRANÇOIS 1994, 379 εικ. 2)
και τον Πετρά Σητείας (POULOU-PAPADIMITRIOU
2012, 317 εικ. 4, b). Ειδικά για το υλικό α�ό την
Αγία Τριάδα και την Αμνισό έχει υ�οστηριχτεί ότι
α�οτελεί �ροϊόν το�ικών εργαστηρίων και χρονο-
λογείται στον 16ο και 17ο αι. (ARCIFA 2003, 448,
457). Παραδείγματα α�ό άλλες θέσεις συσχετίζο-
νται με την ιταλική «αρχαϊκή εγχάρακτη» κατηγο-
ρία και χρονολογούνται στον 15ο και 16ο αι.
(ERICANI 1990a, 57. ERICANI 1990b, 161). Σε μερικά
όστρακα της Συλλογής το δικτυωτό κόσμημα στο
εσωτερικό του σχηματο�οιημένου φύλλου έχει αντι-
κατασταθεί α�ό α�λές εγχαράξεις ή α�ό μία κυμα-
τοειδή ταινία, στοιχεία �ου έχουν αναλογία με το
διάκοσμο σε ιταλικά αγγεία (BELLIENI 1990, 62.
ERICANI 1990b, 164) και σε θραύσματα α�ό τη Γόρ-
τυνα (PATITUCCI-UGGERI 2004, 527 �ίν. IV, 49) και
την Αγία Τριάδα (ARCIFA 2003, 435 εικ. 5, 5). Οι
διαφορετικοί �ηλοί �ου διακρίνουν τα όστρακα
της Συλλογής υ�οδηλώνουν και την κατασκευή
τους σε διαφορετικά εργαστήρια. Αρκετά όστρακα
υ�οθέτουμε ότι είναι δείγματα της το�ικής �αρα-
γωγής του νησιού, καθώς τόσο βάσει των χαρακτη-
ριστικών του �ηλού όσο και της διακόσμησής τους
έχουν αναλογίες με �αραδείγματα �ου α�οδίδο-
νται στην το�ική �αραγωγή της Κρήτης. Μερικά
�άντως (ό�ως οι αρ. κατ. 88, 92) μ�ορούν να συσχε-
τιστούν, σύμφωνα με την κεραμική τους ύλη και
τον εξαιρετικά ε�ιμελημένο διάκοσμό τους, με την
«αρχαϊκή εγχάρακτη» �αραγωγή ιταλικών εργα-
στηρίων. Ακόμα, θραύσματα της Συλλογής  (αρ.
κατ. 106 και 116) μ�ορούν να ενταχθούν στην ιτα-
λική, εγχάρακτη εφυαλωμένη κεραμική με α�λο-
�οιημένο διάκοσμο (graffita a decorazione sempli-
ficata). Η κατηγορία διακρίνεται για τον α�λού-
στερο εγχάρακτο διάκοσμο, σε σύγκριση με εκείνον
της «εγχάρακτης κεραμικής της �εριόδου της Ανα-
γέννησης» (graffita rinascimentale) και ακμάζει
ιδίως μετά τα μέσα του 15ου αι. και μέχρι και τις
αρχές του 16ου αι. 

Ως μία μικρότερη, δεύτερη ομάδα μ�ορούν να
διαχωριστούν δύο τμήματα α�ό κλειστό και ανοι-
χτό αγγείο α�ό τα Λατζιανά του νομού Χανίων
(αρ. κατ. 101 και 102). Σε αυτά, �άνω σε ρόδινο ε�ί-
χρισμα εκτελείται �ρόχειρα διάκοσμος α�ό μικρές,

ημιτελείς σ�είρες, άμεσα ε�ηρεασμένος α�ό �αρα-
δείγματα �ου �ροφανώς είχαν εισαχθεί στο νησί
α�ό τον κύριο ελλαδικό χώρο, ό�ως αυτά �ου �α-
ρουσιάζονται εδώ με αρ. κατ. 78 και 87. Τα δύο
αυτά θραύσματα εμ�λουτίζουν τις �ληροφορίες
�ου διαθέτουμε για την εγχώρια �αραγωγή του νη-
σιού κατά τη βενετοκρατία. Η α�όδοσή τους σε το-
�ική �αραγωγή υ�οδηλώνεται α�ό τον �ηλό τους
και ενισχύεται α�ό �ροσεκτική �αρατήρηση των
αγγείων, στα ο�οία η εφυάλωση δεν έχει εφαρμόσει
καλά �άνω στο ε�ίχρισμα, με α�οτέλεσμα σε �ολλά
σημεία να έχει α�ολε�ιστεί και σε �εριοχές των αγ-
γείων να φαίνεται με γυμνό μάτι ότι α�ουσιάζει τε-
λείως, ενώ στην �ραγματικότητα διατηρείται �ολύ
λε�τό στρώμα της.

Στον κατάλογο έχουν συμ�εριληφθεί και τέσ-
σερα όστρακα �ου, βάσει των ε�ιμέρους χαρακτη-
ριστικών τους, είναι δυνατό να συσχετιστούν με
κέντρα �αραγωγής του κύριου ελλαδικού χώρου.
Το �ρώτο (αρ. κατ. 77) είναι τμήμα α�ό το τοίχωμα
κλειστού αγγείου. Βάσει του �ηλού και του διακό-
σμου του έχει αναλογίες με την �αραγωγή των Σερ-
ρών του τέλους του 13ου και του �ρώιμου 14ου αι.
Αυτή διακρίνεται για τον εγχάρακτο διάκοσμό της
�ου �εριλαμβάνει ιδιαίτερα διακοσμητικά θέ-
ματα, τα ο�οία εμ�λουτίζονται με κίτρινο, καστα-
νοκίτρινο και �ράσινο χρώμα. Ευρήματα α�ό την
Κόρινθο (Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 239 αρ.
282-283 [Ι. ΤΖΩΝΟΥ-HERBST]. STILLWELL-MACKAY
2003, 414-415 και σημ. 77, εικ. 24.9) και το Άργος
(BAKOUROU, KATSARA, KALAMARA 2003, 234)
είναι ενδεικτικά της διάδοσης της �αραγωγής εκτός
Σερρών. Τρία ακόμα θραύσματα βάσει του αμε-
λούς τρό�ου α�όδοσης του διακοσμητικού θέμα-
τος, �ου α�οτελείται α�ό σ�είρες ή �λέγμα,
�αρουσιάζουν στενές αναλογίες με αγγεία α�ό τον
ελλαδικό χώρο �ου χρονολογούνται στη μεταβυ-
ζαντινή �ερίοδο (αρ. κατ 78, 87, 107). Μ�ορεί γι’
αυτά να �ροταθεί μία χρονολόγηση ανάμεσα στα
τέλη του 15ου και στον 16ο αιώνα. Προέρχονται
α�ό τη Φορτέτζα Ρεθύμνου.

Τα όστρακα α�ό τη Συλλογή δείχνουν ότι �α-
ράλληλα με εισηγμένα �ροϊόντα οι εγχώριοι αγγει-
ο�λάστες �αράγουν, στη διάρκεια της βενετο-
κρατίας, �ληθώρα εφυαλωμένων, εγχάρακτων αγ-
γείων καλής �οιότητας, άλλα α�ό τα ο�οία ακο-
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λουθούν �ιο �ιστά το διάκοσμο των εισηγμένων
αγγείων ιταλικής �ροέλευσης, και άλλα ε�ηρεάζο-
νται �ερισσότερο α�ό τις σύγχρονες �αραγωγές
του κεντροελλαδικού χώρου.
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Α. Γ.

73. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β118, ομάδα 33. Τμήμα χείλους
κού�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., δ.χ.: 12 εκ., �χ.: 0,5 εκ.  

Πηλός: καστανός (10YR 5/4 yellowish brown), μέ-
τριος. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, καστανέρυθρες
�ροσμείξεις. λίγες, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, λευκές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα α�ό ευθύ χείλος με α�οστρογγυλε-
μένη ακμή. τμήμα κοίλου τοιχώματος. ελαφρά γω-
νίωση κοντά στο χείλος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα με
ωχροκίτρινη εφυάλωση. εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ί-
χρισμα, δύο κατακόρυφες ταινίες καστανού και
�ράσινου χρώματος. �εριφερική, λε�τή εγχάραξη,
κάτω α�ό το χείλος. εσωτερικά, οριζόντια ταινία
ανοιχτού �ράσινου χρώματος �ου τέμνει κάθετα το

διακοσμητικό θέμα και ακολουθεί την �εριφερική
εγχάραξη. εσωτερικά, διάφανη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 11ος-12ος αι. (;)

Κ. Ζ.

74. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β27, ομάδα 15. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,4 εκ., �χ: 0,55 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 7/8 light red), λε�τός. λίγοι
�όροι. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις.
Σχήμα: τμήμα σώματος ανοιχτού αγγείου με γω-
νίωση.
Διακόσμηση: εξωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα �ου
σώζεται τμηματικά. εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα,
�εριφερική εγχάραξη τονισμένη με �ράσινο χρώμα,
�ου �εριτρέχει εσωτερικά το σώμα στο σημείο της
γωνίωσης. σώζονται τμήματα καμ�ύλων εγχαρά-
ξεων �ου ενδεχομένως όριζαν ομόκεντρους κύ-
κλους ή ημικύκλια. εσωτερικά, ωχροκίτρινη εφυ-
άλωση.
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι.

Κ. Ζ.

75. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β105, ομάδα 30. Τμήμα χείλους
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,4 εκ., �χ.χ.: 0,6 εκ.
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Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (7.5YR 6/6 reddish yel-
low), λε�τός. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, καστανέ-
ρυθρες �ροσμείξεις. 
Σχήμα: ευθύ χείλος με γωνιώδη ακμή. τμήμα κυρ-
τών τοιχωμάτων.
Διακόσμηση: λευκό ε�ίχρισμα εσωτερικά και εξω-
τερικά, μέχρι κάτω α�ό το χείλος. στην εσωτερική
ε�ιφάνεια κάτω α�ό το χείλος σώζονται δύο �α-
ράλληλες �εριφερικές αβαθείς εγχαράξεις. �άνω
το�οθετείται �ράσινο χρώμα και υ�οκίτρινη εφυά-
λωση. εξωτερικά, σε όλη την ε�ιφάνεια, υ�οκίτρινη
εφυάλωση. 
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 85 αρ.
95 (Ι. Ο. ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ), 89 αρ. 101 (Ε. ΓΚΙΝΗ-ΤΣΟ-
ΦΟΠΟΥΛΟΥ).
Χρονολόγηση: 12ος-14ος αι.

Κ. Ζ.

76. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β219, ομάδα 77. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,5 εκ., �χ.: 0,45 εκ., �χ.β.:
0,55 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (7.5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμα-
ρυγίας. αρκετές, μεσαίες, λευκές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: λοξά τοιχώματα �ου καμ�υλώνουν �ρος τη
βάση.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα εσωτερικά και
εξωτερικά, στο μεγαλύτερο τμήμα του θραύσματος.

εσωτερικά, δύο �αράλληλες �εριφερικές εγχαρά-
ξεις �ου τέμνονται α�ό μία τρίτη εγχάρακτη
γραμμή στο σημείο μετάβασης �ρος τη βάση του
αγγείου. ακανόνιστες ταινίες ανοιχτού �ράσινου

χρώματος. υ�οκίτρινη, στιλ�νή εφυάλωση εσωτε-
ρικά. εξωτερικά, σ�ειροειδής, �εριφερική εγχά-
ραξη. λε�τό στρώμα εφυάλωσης ε�ικαλύ�τει τον
εγχάρακτο διάκοσμο εξωτερικά. 
Χρονολόγηση: 13ος-15ος αι.

Κ. Ζ.

77. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β25, ομάδα 13. Τμήμα σώματος
α�ό κλειστό αγγείο.                                                                             
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Πρινές.
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 4 εκ.                                             

Πηλός:  καστανέρυθρος (2.5YR 4/8 red), λε�τός.

λίγες, μικρού και μεσαίου μεγέθους, σφαιρικές και
γωνιώδεις,  μελανού χρώματος �ροσμείξεις. ελάχι-
στες μικρού μεγέθους, σφαιρικές,  λευκού χρώματος
�ροσμείξεις. �όροι.                                                                              
Σχήμα: τοίχωμα κοίλο.                                                                       
Διακόσμηση: εξωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα (5 YR 8/1
white). διακρίνονται ίχνη δύο εγχάρακτων κατα-
κόρυφων ταινιών. και οι δύο γεμίζουν με εφα�τό-
μενα, εγχάρακτα ημικύκλια/σ�είρες. οι δύο εγχά-
ρακτες ταινίες και τα εγχάρακτα κοσμήματα ε-
μ�λουτίζονται με καστανοκίτρινο και λαδο�ρά-
σινο χρώμα. εξωτερικά, σε όλη την ε�ιφάνεια,
υ�ο�ράσινη, στιλ�νή εφυάλωση. Για την α�όδοση
βλ. εδώ σελ. 78.
Χρονολόγηση: τέλη 13ου-14ος αι.

Κ. Ζ.

78. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β176, ομάδα 58. Τμήμα βάσης �ι-
νακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., δ.β.: 10 εκ., �χ.δακτ.: 1,4 εκ.,
�χ.: 1,1 εκ.
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Πηλός: καστανω�ός (10YR 8/4 very pale brown),
λε�τός. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. 
Σχήμα: τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης με κάθετη
την εξωτερική �λευρά του δακτυλίου. τμήμα κυρ-
τού τοιχώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. λε-
�τεγχάρακτη διακόσμηση �ου α�οτελείται α�ό
κεντρικό μετάλλιο στον �υθμένα �ου δημιουργεί-
ται με δι�λή, εγχάρακτη ταινία. στο μετάλλιο, εσω-
τερικά, εγχάρακτο �λέγμα, του ο�οίου τα �λαίσια
φέρουν α�ό μία εμ�ίεστη στιγμή. γύρω α�ό το με-
τάλλιο, κυματοειδείς εγχαράξεις. �ρόσθετες ταινίες
�ράσινου και αχνού κίτρινου χρώματος, �ου ε�ί-
σης δημιουργούν �λέγμα. υ�οκίτρινη στιλ�νή
εφυάλωση.
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 215
αρ. 246-247 και 216 αρ. 248-249 (Ι. ΜΟΤΣΙΑΝΟΣ).
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι.

Κ. Ζ.

79. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β247, ομάδα 82. Τμήμα βάσης και
σώματος κού�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,5 εκ., �χ.: 0,8 εκ., �χ. δακτ.:
1,1 εκ., δ.β.: 6 εκ.
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (7.5YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες λευκές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές ερυθρές, σφαιρικές �ροσ-

μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα σώματος και δακτυλιόσχημης βάσης
�ινακίου με ψηλό �όδι. �ε�λατυσμένη η ε�ιφάνεια
έδρασης του δακτυλίου. κομβίο στη βάση, εξωτε-
ρικά. 
Διακόσμηση: εξωτερικά, ακόσμητο. εσωτερικά,
υ�όλευκο ε�ίχρισμα. εγχάρακτο φυλλόσχημο θέμα
α�οτελούμενο α�ό καμ�ύλες και λοξές εγχαράξεις,
�ου καλύ�τεται α�ό σκούρο καστανό, καστανό και
�ράσινο χρώμα. διάφανη εφυάλωση.
Παράλληλα: COZZA 1989, 32 εικ. 28. 
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι.

Κ. Ζ.

80. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β237, ομάδα 81. Τμήμα χείλους
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5,2 εκ., δ.χ.: 23 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ.,
�χ.: 0,6 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), μέτριος. �ολ-
λοί, μικροί-μεσαίοι �όροι. �ολλές, μικρές-μεσαίες,
σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετός μαρμαρυ-
γίας.
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή και
ημισφαιρικά τοιχώματα.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα στην εσωτερική
και εξωτερική ε�ιφάνεια. εσωτερικά, κάτω α�ό το
χείλος, τρεις �αράλληλες �εριφερικές αβαθείς εγ-
χαράξεις. στο διάχωρο των  δύο α�ό αυτές κυματο-
ειδείς και ημικυκλικές εγχαράξεις. τμήμα της
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διακόσμησης καλύ�τεται με �ράσινο χρώμα. στο
χείλος σκούρο καστανό χρώμα. κιτρινω�ή, στιλ�νή
εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά ως το 1/3 του
ύψους.
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι.

Κ. Ζ.

81. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β91, ομάδα 22. Τμήμα βάσης �ι-
νακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,6 εκ., δ.β.: 10 εκ., �χ.�υθμ.:
0,5 εκ.

Πηλός: καστανορόδινος (2.5YR 6/8 light red), μέ-
τριος. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, καστανές �ροσμεί-
ξεις. λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης με �ολύ �ε-
�λατυσμένη ε�ιφάνεια έδρασης. λοξή εξωτερική
ε�ιφάνεια δακτυλίου �ου χωρίζεται α�ό την εξω-
τερική �λευρά της βάσης με βαθιά αυλάκωση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, καστανορόδινο ε�ίχρι-
σμα. τμήμα εγχάρακτου κοσμήματος α�οτελού-

μενο α�ό αβαθείς εγχαράξεις �ου δημιουργούν
ακτινωτό διάκοσμο. �άνω στις εγχαράξεις �ράσινο
και καστανό χρώμα. εσωτερικά, ωχροκίτρινη εφυά-
λωση. η διακόσμηση είναι ιδιαίτερα φθαρμένη.
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία. 

Κ. Ζ.

82. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β251, ομάδα 82. Τμήμα χείλους
και σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: δ.χ.: 24 εκ., �χ.: 0,8 εκ., �χ.χ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 4 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες λευκές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές ερυθρές, σφαιρικές �ροσ-
μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα λοξού σώματος �ινακίου �ου σχη-
ματίζει έντονη γωνίωση στο σημείο ένωσης σώμα-
τος και χείλους. το χείλος είναι ευθύ, �αχύ με
α�οστρογγυλεμένη ακμή.
Διακόσμηση: εξωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα μέχρι
και το χείλος και την αρχή του τοιχώματος. εσωτε-
ρικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. στο χείλος και στο τοί-
χωμα δύο ζεύγη α�ό δύο �αράλληλες �εριφερικές
εγχαράξεις. το ένα ζεύγος καλύ�τεται με ωχροκί-
τρινο χρώμα. ανάμεσα στα δύο ζεύγη, κυματοειδής,
εγχάρακτη �εριφερική ταινία. ίχνη υ�ορόδινης
εφυάλωσης, εξαιρετικά α�ολε�ισμένης.
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα.
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (;)

Κ. Ζ.
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83. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β238, ομάδα 81. Τμήμα χείλους
και σώματος κού�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,7 εκ., �χ.: 0,5 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/6 red), μέτριος. �άρα
�ολλοί �όροι. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: ευθύ χείλος με έντονη νεύρωση εξωτερικά
στο σημείο ένωσης χείλους και σώματος. κοίλο
σώμα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. κάτω
α�ό το χείλος, δύο �αράλληλες �εριφερικές εγχα-
ράξεις. κάτω α�ό αυτές, στο τοίχωμα, κυματοειδής
εγχάραξη και ίχνος τρίτης, �εριφερικής εγχάραξης.

�ράσινο χρώμα στον εγχάρακτο διάκοσμο. �ρά-
σινη ταινία �εριτρέχει το χείλος, στην ακμή του.

κάτω α�ό αυτήν, εσωτερικά, ίχνη κίτρινης ταινίας.

εξωτερικά, �ράσινη εφυάλωση. εσωτερικά, άχρωμη,
στιλ�νή εφυάλωση. 
Χρονολόγηση: 14ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

84. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β146, ομάδα 41. Τμήμα βάσης και
σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,7 εκ., σωζ. �λ.: 7,8 εκ., δ.β.:
7 εκ., �χ.: 0,8 εκ.
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές,
σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: δισκοειδής βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. με
λε�τή ακίδα α�οδίδονται τέσσερα ζεύγη καμ�ύλων
εγχαράξεων �ου σχηματίζουν ρόμβο με κοίλες
�λευρές. διατηρούνται μικρές, εγχάρακτες σ�είρες.

ο εγχάρακτος διάκοσμος εμ�λουτίζεται με κηλίδες
�ράσινου και ανοιχτού κίτρινου χρώματος. άχρω-
μη, στιλ�νή εφυάλωση εσωτερικά.
Παράλληλα: STEFANAKI 1992, 275 αρ. J, 1. a 4, έγχρ.
�ίν. 1, 2, J, 1. a 4 (για ίδιο εγχάρακτο, διακοσμητικό
θέμα στον �υθμένα και �αρόμοια α�όδοση του
�ρόσθετου, γρα�τού διακόσμου). ΗAHN, HALLA-
GER, ANDREADAKI-VLASAKI κ.ά. 1997, 63 αρ. 82-
Ρ 0055, �ίν. 71e, 5.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι. (;)

Κ. Ζ.

85. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β257, ομάδα 82. Τμήμα σώματος
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6,8 εκ., �χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (7.5YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες λευκές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές ερυθρές, σφαιρικές �ροσ-
μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
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Σχήμα: τμήμα λοξού σώματος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ίχνη υ�ορόδινου ε�ιχρί-
σματος, ίχνη διαφανούς εφυάλωσης και καύσης.

εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. ζεύγος �αράλλη-
λων, �εριφερικών εγχαράξεων. εκατέρωθεν αυτών
διακοσμητικό θέμα α�οτελούμενο α�ό σ�είρες, οι
ο�οίες �λαισιώνονται α�ό ζεύγη λοξών εγχαρά-
ξεων. κατά τό�ους, ίχνη ωχροκάστανου χρώματος.

διαφανής εφυάλωση, εξαιρετικά α�ολε�ισμένη.
Παράλληλα: VARALDO 1997, 448 εικ. 7.8.
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (;)

Κ. Ζ.

86. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β223, ομάδα 32. Τμήμα βάσης �ι-
νακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,6 εκ., �χ.: 1 εκ., �χ.β.: 0,90 εκ.,
δ.β.: 6 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), μέτριος. αρ-
κετός μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυ-
θρές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-μεσαίες, στρογγυ-
λές-τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με κομβίο στην εξω-
τερική �λευρά.
Διακόσμηση: εξωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. εσω-
τερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα και στο κέντρο του
�υθμένα εγχάρακτος κύκλος. �εριμετρικά, ακτι-
νωτά τμήματα εγχαράξεων γύρω α�ό τον �υθμένα
�ου εμ�λουτίζονται με καστανό και σκούρο �ρά-
σινο χρώμα και στιλ�νή λε�τόρρευστη  κιτρινω�ή
εφυάλωση.
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 104 αρ.
84-Ρ 0189, �ίν. 78a, 2.
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (;)

Κ. Ζ.

87. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β201, ομάδα 73. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,8 εκ., �χ.δακτ.: 0,8 εκ., δ.β.:
7,8 εκ.

Πηλός: ρόδινος (5YR 7/4 pink), λε�τός. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. �ολλές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με εξέχουσα εξωτε-
ρική ακμή. τμήμα κυρτού τοιχώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. εγ-
χάρακτα σ�ειροειδή κοσμήματα �ου ε�ικαλύ�το-
νται με �ράσινο χρώμα δημιουργούν δακτύλιο
γύρω α�ό τον �υθμένα. υ�οκίτρινη εφυάλωση.
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 97
αρ. 112 (Μ. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ), 103 αρ. 119 (Β. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), 251-253 αρ. 295 (Ι. ΜΟΤΣΙΑΝΟΣ).
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

88. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β241, ομάδα 81. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,2 εκ., �χ.: 0,7 εκ.
Πηλός: καστανω�ός (10YR 7/3 very pale brown),
μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. �ολλοί �όροι. 
Σχήμα: κοίλα τοιχώματα α�ό ανοιχτό αγγείο.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα εσωτερικά και σε
τμήμα της εξωτερικής ε�ιφάνειας. εσωτερικά, δύο
�αράλληλες �εριφερικές εγχαράξεις χωρίζουν το
σώμα α�ό το σημείο έναρξης του οριζόντιου �ε�λα-
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τυσμένου χείλους. �άνω α�ό αυτές α�οδίδονται
δύο φυτικά μοτίβα, στο διάκενο των ο�οίων δια-
κρίνεται τμήμα �λέγματος �ου ορίζεται α�ό δύο
λοξές εγχαράξεις. το υ�όλοι�ο σώμα του αγγείου,
κάτω α�ό τις �αράλληλες �εριφερικές εγχαράξεις,
κοσμείται ε�ίσης α�ό δύο ζεύγη καμ�ύλων εγχα-
ράξεων �ου γεμίζουν με εγχάρακτο �λέγμα. στο
διάκενό τους, εγχάρακτα ανθέμια. όλα τα εγχάρα-
κτα μοτίβα καλύ�τονται α�ό ωχροκάστανο και
�ράσινο χρώμα. υ�ο�ράσινη εφυάλωση καλύ�τει
όλη την εσωτερική και τμήμα της εξωτερικής ε�ι-
φάνειας.
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα. ίχνη
α�ό τρι�οδίσκο ό�τησης εσωτερικά.
Παράλληλα: COZZA 1989, 32 εικ. 28. ERICΑNI
1990a, εικ. στη σελ. 58. MUNARINI 1990a, 37 εικ.
κάτω δεξιά. MUNARINI 1990b, εικ. στη σελ. 43.
FRANÇOIS 1994, 379 εικ. 2. HAHN, HALLAGER κ.ά.
1997, 143 αρ. 82-Ρ 0003a-c, �ίν. 88d, 6. 
Χρονολόγηση: 15ος αι.

Κ. Ζ.

89. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β155, ομάδα 48. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,2 εκ., �χ.: 2,2 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, �ολύ μι-
κρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες, με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις.
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, λευκό ε�ί-
χρισμα. εξωτερικά, λευκή ταινία. εσωτερικά, δύο
ζεύγη εγχαράξεων δημιουργούν λογχόσχημο θέμα
�ου γεμίζει με εγχάρακτο �λέγμα. τα ζεύγη εγχα-
ράξεων γεμίζουν με �ράσινο χρώμα και το �λέγμα
με κίτρινο, κάτω α�ό άχρωμη εφυάλωση. 
Παράλληλα: COZZA 1989, 53 εικ. 62. ERICANI
1990b, εικ. �άνω δεξιά στη σελ. 161. STEFANAKI
1992, 275 αρ. J, 1. a 1, έγχρ. �ίν. 1, 2, J, 1. a 1 (για
όμοιο εγχάρακτο διακοσμητικό θέμα). HAHN, HAL-
LAGER κ.ά. 1997, 143 αρ. 82-Ρ 0003a-c, �ίν. 88d, 6. LA
ROSA 2001, 249-250 εικ. 22-24, 267 εικ. 72-74, 268.
ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 181 εικ. 35 (για
το �λέγμα). POULOU-PAPADIMITRIOU 2012, 317
εικ. 4b (για το ίδιο διακοσμητικό θέμα).
Χρονολόγηση: ύστερη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

90. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β167, ομάδα 54. Τμήμα σώματος
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5,2 εκ., �χ.: 0,7 εκ.

Πηλός: καστανω�ός (10YR 7/4 very pale brown),
μέτριος. λίγες, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, σφαιρικές,
ερυθρές �ροσμείξεις. λίγοι �όροι.
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα �ινακίου.
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Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα. α�οδί-
δεται εγχάρακτο �λέγμα με λε�τές εγχαράξεις, οι
ο�οίες �λαισιώνονται α�ό δι�λές εγχάρακτες ται-
νίες, �ου εμ�λουτίζονται α�ό ωχροκάστανο και
�ράσινο χρώμα. εσωτερικά, εφυάλωση ανοιχτού κί-
τρινου χρώματος.
Παράλληλα: COZZA 1989, 53 εικ. 62. ERICANI 1990b,
161. STEFANAKI 1992, 275 αρ. J, 1. a 1, έγχρ. �ίν. 1, 2, J,
1. a 1. LA ROSA 2001, 249-250 εικ. 22-24, 267 εικ. 72-
74, 268 (για το διακοσμητικό θέμα). HAHN, HAL-
LAGER κ.ά. 1997, 143 αρ. 82-Ρ 0003a-c, �ίν. 88d, 6.
ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 181 εικ. 35.
Χρονολόγηση: ύστερη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

91. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β103, ομάδα 29. Τμήμα βάσης �ι-
νακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,9 εκ., δ.β.: 7 εκ., �χ.: 0,9 εκ.,
�χ.δακτ.: 1 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλοκάστανος (7.5YR 4/6 reddish
brown), λε�τός. λίγες, μικρές, σφαιρικές, καστανέ-
ρυθρες �ροσμείξεις. 
Σχήμα: τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης με ελαφρώς
λοξή την εξωτερική �λευρά του δακτυλίου. γωνιώ-
δης η εσωτερική ακμή του δακτυλίου.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. εγ-
χαράξεις δημιουργούν �λέγμα. το μεταξύ τους
διάστημα φέρει δύο ζεύγη κυρτών εγχαράξεων. το
κέντρο του �υθμένα γεμίζει με �λέγμα εγχαρά-
ξεων. �ράσινο και κίτρινο χρώμα στον εγχάρακτο

διάκοσμο. εσωτερικά, κιτρινω�ή, στιλ�νή εφυά-
λωση.
Παρατηρήσεις: η διακόσμηση έχει μεγάλες αναλο-
γίες με θραύσματα αγγείων α�ό την Αγία Αικατε-
ρίνη στα Χανιά, α�ό την Αγία Τριάδα και α�ό την
Αμνισό, τα ο�οία α�οδίδονται σε το�ικά εργαστή-
ρια.
Παράλληλα: COZZA 1989, 53 εικ. 62. STEFANAKI
1992, 275 αρ. J, 1. a 1, έγχρ. �ίν. 1, 1. J, 1. a 1 (�αρό-
μοιος διάκοσμος). FRANÇOIS 1994, 379 εικ. 2.
HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 143 αρ. 82-Ρ 0003a-c,
�ίν. 88d, 6. LA ROSA 2001, 249-250 εικ. 22-24, 267
εικ. 72-74, 268 (�αρόμοιος διάκοσμος). ΠΟΥΛΟΥ-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 181 εικ. 35. 
Χρονολόγηση: ύστερη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

92. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β244, ομάδα 81. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: �χ.: 0,6 εκ., σωζ. �λ.: 6,1 εκ., σωζ. ύψ.:
5,8 εκ.

Πηλός: κιτρινω�ός (2.5YR 7/4 pale yellow), μέ-
τριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστανέρυθρες �ροσ-
μείξεις. λίγες, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
γκρίζες �ροσμείξεις.
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα ανοιχτού αγγείου.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα εσωτερικά και σε
τμήμα της εξωτερικής ε�ιφάνειας. εσωτερικά, στο
κέντρο φέρει δύο �αράλληλες �εριφερικές εγχαρά-
ξεις, εκατέρωθεν των ο�οίων ε�άλληλες τεθλασμέ-
νες εγχάρακτες ταινίες �ου καλύ�τονται α�ό
�ράσινο και ωχροκάστανο χρώμα. υ�οκίτρινη
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εφυάλωση καλύ�τει την εσωτερική και τμήμα της
εξωτερικής ε�ιφάνειας.
Παράλληλα: ERICANI 1990α, εικ. κάτω στη σελ 56.
HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 81 αρ. 77-Ρ 1867, �ίν.
81f, 2. VARALDO 1997, 448 εικ. 7, 8.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

93. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β148, ομάδα 42. Τμήμα χείλους
και σώματος κλειστού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.
Διαστάσεις: �λ.: 3,5 εκ., σωζ. ύψ.: 3,6 εκ., δ.χ.: 8 εκ.,
�χ.χ.: 0,3 εκ., �χ.: 0,5 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες
�ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες, μεγά-
λες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, μελανές �ροσ-
μείξεις. 
Σχήμα: τμήμα κυρτού σώματος. ευθύ χείλος με α�ο-
στρογγυλεμένη ακμή. εξωτερικά, κάτω α�ό το χεί-
λος �εριφερική νεύρωση.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, �υκνόρρευ-
στο λευκό ε�ίχρισμα και υ�οκίτρινη εφυάλωση.

εξωτερικά, τρεις κάθετες �ρος το χείλος εγχαράξεις
με λε�τή ακίδα. κηλίδα �ράσινου χρώματος στο εγ-
χάρακτο θέμα.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

94. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β163, ομάδα 52. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,3 εκ., �χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/8 reddish yel-
low), μέτριος. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. λίγες μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα κοίλου τοιχώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. ζεύ-
γος �εριφερικών εγχαράξεων. εκατέρωθεν αυτών
στη μία �λευρά ίχνη κυματοειδούς εγχάραξης και
στην άλλη λοξές, μικρές εγχαράξεις. �ρόσθετο κα-
στανό και �ράσινο χρώμα. άχρωμη, στιλ�νή εφυά-
λωση. 
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

95. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β177, ομάδα 59. Τμήμα σώματος
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 6 εκ., �χ.: 0,7 εκ.
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Πηλός: καστανός (2.5YR 7/4 light reddish brown),
μέτριος. λίγοι �όροι. αρκετές, μεσαίες-μεγάλες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα σώματος �ινακίου με ελαφρά κυρτά
τοιχώματα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. δύο
ζεύγη εγχάρακτων, καμ�ύλων ταινιών σχηματί-
ζουν λογχόσχημο θέμα �ου γεμίζει με μία κυματο-
ειδή εγχάραξη. �ράσινο χρώμα στις καμ�ύλες
ταινίες και ωχροκίτρινο στην κυματοειδή. υ�οκί-
τρινη, στιλ�νή εφυάλωση. 
Παράλληλα: STEFANAKI 1992, 276 αρ. J, 1. a 11,
έγχρ. �ίν. 1, 2, J, 1. a 11 (για ίδιο φυλλόσχημο, εγ-
χάρακτο, διακοσμητικό θέμα). ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 181-182 εικ. 36-37. 
Χρονολόγηση: 16ος-17ος αι.

Κ. Ζ.

96. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β196, ομάδα 70. Τμήμα χείλους
και σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
δ.χ.:12 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), μέτριος. αρ-
κετοί, μεσαίοι-μεγάλοι, �όροι. �ολλές, μικρές-με-
σαίες, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετές, μεσαίες-μεγά-
λες, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις.
Σχήμα: έξω νεύον, αναδι�λούμενο χείλος με α�ο-
στρογγυλεμένη ακμή. κοίλα τοιχώματα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, ρόδινο ε�ίχρισμα. δύο �α-

ράλληλες �εριφερικές εγχάρακτες ταινίες κάτω α�ό
το χείλος. στο σώμα, ε�άλληλες εγχαράξεις σχήμα-
τος V. κατά τό�ους, �ράσινες ταινίες στον εγχάρα-
κτο διάκοσμο και ίχνη κίτρινου χρώματοςˑ γρα�τή
�ράσινη φαρδιά ταινία �εριφερικά στο χείλος.

υ�οκίτρινη εφυάλωση.
Παράλληλα: STEFANAKI 1992, 275 αρ. J, 1. a 1, αρ.
J, 1. a 3, αρ. J, 1. a 4, έγχρ. �ίν. 1, 1, J, 1. a 1, 2, J, 1. a 4,
3, J, 1. a 3 (για ίδιο εγχάρακτο, διακοσμητικό θέμα
κάτω α�ό το χείλος του αγγείου).
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

97. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β207, ομάδα 76. Τμήμα σώματος
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,7 εκ., �χ.: 0,7 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 7/6 light red), μέτριος. �ολ-
λές, μικρές-μεσαίες στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευ-
κές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές ερυθρές, σφαιρικές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα σώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα. εγχάρα-
κτο διακοσμητικό θέμα α�οτελούμενο α�ό ευθείες
και σ�ειροειδείς εγχαράξεις, εμ�λουτισμένο με
�ράσινο και καστανό χρώμα. διάφανη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

98. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β235, ομάδα 81. Τμήμα χείλους
και λαιμού κανάτας.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 8,4 εκ., �χ.: 0,45 εκ., �χ.χ.: 0,35 εκ.,
δ.χ.: 7,5 εκ.
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Πηλός: ερυθρός (2.5YR 7/6 light red), μέτριος. �ολ-
λές, μικρές-μεσαίες στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευ-
κές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές ερυθρές, σφαιρικές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

τμήμα κυλινδρικού λαιμού με ευρύ άνοιγμα.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα. εξωτερικά, κάτω α�ό το χείλος, δύο �α-
ράλληλες �εριφερικές εγχαράξεις. στο λαιμό ακα-
νόνιστες, ρέουσες ταινίες �ράσινου και κίτρινου
χρώματος. άχρωμη, στιλ�νή εφυάλωση στην εξωτε-
ρική και εσωτερική ε�ιφάνεια.
Παράλληλα: ΗΑΗΝ, HALLAGER κ.ά. 1997, 143 αρ.
83-Ρ 003, �ίν. 88d, 3.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

99. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β181, ομάδα 63. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5,4 εκ., �χ.: 0,8 εκ.

Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 7/6 light red), μέτριος.

αρκετοί �όροι. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές
�ροσμείξεις.
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, διακρίνονται κατά τό�ους
ταινίες λευκού ε�ιχρίσματος και άχρωμη α�ολε�ι-
σμένη εφυάλωση. εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα. εγ-
χάρακτες, κυματοειδείς ταινίες �ου εναλλάσσονται
η μία με την άλλη και καλύ�τονται α�ό �ινελιές
ωχροκάστανου και �ράσινου χρώματος. υ�οκί-
τρινη εφυάλωση.
Παράλληλα: STEFANAKI 1992, 275 αρ. J, 1. a 5,
έγχρ. �ίν. 1, 5, J, 1. a 2.
Χρονολόγηση: 15oς-16ος αι.

Κ. Ζ.

100. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β22, ομάδα 14. Τμήμα σώματος
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, κα-
θαρισμός στα ανατολικά του ναού του Αγίου Δη-
μητρίου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5 εκ., �χ.: 0,7 εκ.
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Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/8 reddish yel-
low), λε�τός. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές,
σφαιρικές ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα σώματος �ινακίου.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. εγ-
χάρακτες ταινίες και ανοιχτό �ράσινο και καστα-
νοκίτρινο χρώμα κάτω α�ό άχρωμη, στιλ�νή
εφυάλωση.
Παράλληλα: STEFANAKI 1992, 275 αρ. J, 1. a 4, έγχρ.
�ίν. 1, 2, J, 1. a 4 . VARALDO 1997, 455 εικ. 3. 1.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

101. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β249, ομάδα 82. Τμήματα σώμα-
τος και στομίου κανάτας.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,6 εκ., �χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές
ερυθρές, σφαιρικές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήματα α�ό το λαιμό, το τριφυλλόσχημο
στόμιο και το ωοειδές σώμα κανάτας.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα.

εξωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. εγχάρακτη δια-
κόσμηση α�οτελούμενη α�ό �αράλληλες �εριφερι-
κές ταινίες με σ�είρες και �λέγμα εναλλάξ, οι
ο�οίες χωρίζονται μεταξύ τους α�ό ζεύγη �εριφε-
ρικών εγχαράξεων. κατά τό�ους υ�άρχει λε�τόρ-
ρευστη διάφανη εφυάλωση, ενώ α�ό τα σωζόμενα
όστρακα φαίνεται ότι η διακόσμηση κάλυ�τε μόνο

το σώμα και το λαιμό του αγγείου. 
Παρατηρήσεις: έξι συνανήκοντα όστρακα. για την
α�όδοση σε το�ικά εργαστήρια βλ. εδώ σελ. 78.
Παράλληλα: FRANÇOIS 1994, 379 εικ. 2. ERMETI
1997, 455 εικ. 3. 1. Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά,
102 αρ. 117 (Λ. ΣΤΑΡΙΔΑ) (ως �ρος το διάκοσμο και
το σχήμα).
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

102. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β245, ομάδα 82. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,1 εκ., δ.β.: 9 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
�χ.δακτ.: 1,5 εκ., �χ.�υθμ.: 0,75 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), μέτριος. �ολ-
λές, μικρές-μεσαίες τρα�εζοειδείς υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές ερυθρές, σφαιρικές �ροσμεί-
ξεις. λίγος μαρμαρυγίας. 

Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση �ου χωρίζεται α�ό το
τοίχωμα του �ινακίου με �εριφερική αυλάκωση
στο εσωτερικό και το εξωτερικό τμήμα του δακτυ-
λίου. τμήμα λοξού τοιχώματος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ακόσμητο. εσωτερικά, ρό-
δινο ε�ίχρισμα, σ�ειροειδή εγχάρακτα κοσμήματα
και υ�οκίτρινη εφυάλωση αρκετά α�ολε�ισμένη. 
Παρατηρήσεις: βλ. τα σχόλια στον αρ. κατ. 101.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

90

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1:4



103. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β107, ομάδα 30. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,15 εκ., σωζ. �λ.: 3,1 εκ., �χ.:
0,65 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (7.5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. λίγοι �όροι. αρκετές, μικρές, σφαιρι-
κές, καστανές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα σώματος ανοιχτού αγγείου.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. μία
ημικυκλική εγχάραξη �ου γεμίζει με �αράλληλες
εγχαράξεις δημιουργεί φυλλόσχημο θέμα. καλύ�τε-
ται με �ράσινο και καστανοκίτρινο χρώμα. υ�οκί-
τρινη εφυάλωση. 
Παράλληλα: PATITUCCI-UGGERI 2004, 527 �ίν. IV,
49.
Χρονολόγηση: 16ος-17ος αι.

Κ. Ζ.

104. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β117, ομάδα 33. Τμήμα σώματος
κλειστού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,8 εκ., �χ.: 0,55 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 5/8 yellowish red),
μέτριος. �ολλοί �όροι. �ολλές, μικρές, σφαιρικές,
ερυθρές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: τμήμα σώματος με κοίλα τοιχώματα. στο
ανώτερο τμήμα σώζεται �εριμετρική αυλάκωση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα και
υ�ο�ράσινη εφυάλωση. εξωτερικά, υ�ορόδινο ε�ί-
χρισμα. �εριμετρικά, καμ�ύλες εγχαράξεις σε ακα-
νόνιστη διάταξη. καλύ�τονται με ωχροκίτρινο και
�ράσινο χρώμα. κατά μήκος της αυλάκωσης διατη-
ρούνται ίχνη ιριδίζουσας εφυάλωσης. το υ�όλοι�ο
τμήμα του σώματος καλύ�τεται α�ό διάφανη
εφυάλωση.
Παράλληλα: HAHN 1991, 318, �ίν. 5, 74. ΗAHN,
HALLAGER κ.ά. 1997, 142 αρ. 77-Ρ 0093, �ίν. 88e, 4.
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

105. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β139, ομάδα 39. Τμήμα σώματος
κλειστού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5 εκ., �χ.: 0,5 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), λε�τός. λίγοι �όροι. �ολλές, μικρές, σφαιρι-
κές, ερυθροκάστανες �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα σώματος με ελαφρώς κυρτό τοίχωμα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα και
άχρωμη στιλ�νή εφυάλωση. εξωτερικά, υ�oρόδινο
ε�ίχρισμα, �εριφερική εγχάραξη, ταινίες ωχροκά-
στανου και ανοιχτού �ράσινου χρώματος. άχρωμη,
στιλ�νή εφυάλωση. 
Παράλληλα: HAHN 1989, 231, εικ. 10. STEFANAKI
1992, 275 αρ. J, 1. a 4, έγχρ. �ίν. 1, 2, J, 1. a 4 (για
�αρόμοια α�όδοση του �ρόσθετου, γρα�τού δια-
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κόσμου).
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

106. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β248, ομάδα 82. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,8 εκ., �χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: καστανόγκριζος (2.5Υ 5/2 grayish brown),
μέτριος. �ολλοί �όροι. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, καστανομέλανες �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα σώματος ανοιχτού αγγείου με κυρτά
τοιχώματα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ακόσμητο. εσωτερικά,
υ�όλευκο ε�ίχρισμα. καμ�ύλη εγχάρακτη ταινία
�ου εσωτερικά κοσμείται με μικρότερες λοξές εγχα-
ράξεις. ίχνος δεύτερης, καμ�ύλης εγχάραξης. κα-
στανο�ράσινο χρώμα και άχρωμη εφυάλωση
εσωτερικά. 
Παρατηρήσεις: το τμήμα του διακοσμητικού θέμα-
τος �ου διατηρείται έχει μεγάλες αναλογίες με αντί-
στοιχο διακοσμητικό θέμα �ου α�αντά στην
ιταλική κεραμική με α�λο�οιημένο διάκοσμο (graf-
fita a decorazione semplificata): ενδεικτικά: ΓΙΑ-
ΓΚΑΚΗ 2012, 130-133, 157 αρ. 112, 350 εικ. 105 και
εδώ σελ. 78), �ου ε�ίσης χρονολογείται α�ό τα μέσα
του 15ου ή τις αρχές του 16ου αι.
Παράλληλα: STEFANAKI 1992, 275 αρ. J, 1. a 1, 276
αρ. J, 1. a 11, έγχρ. �ίν. 1, 1, J, 1. a 4, αρ. J, 1. a 11. 
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ. 

107. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β111, ομάδα 31. Τμήμα σώματος
�ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,15 εκ., σωζ. �λ.: 6,15 εκ., �χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), λε�τός. λίγες, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, μελανές �ροσμείξεις, λίγοι �όροι. 
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα. ακα-
νόνιστοι εγχάρακτοι κύκλοι και ημικύκλια �ου το-
νίζονται με �ράσινο και ωχροκάστανο χρώμα και
υ�ο�ράσινη εφυάλωση. 
Παράλληλα: Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, 97
αρ. 112 (Μ. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ), 103 αρ. 119 (Β. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), 250 αρ. 293 (Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ), 251-253 αρ. 295 (Ι. ΜΟΤΣΙΑΝΟΣ).
Χρονολόγηση: τέλη 15ου-16ος αι.

Κ. Ζ.

108. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β113, ομάδα 32. Τμήμα σώματος
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4 εκ., �χ.: 1 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red), μέτριος.

λίγος μαρμαρυγίας. λίγοι �όροι. �ολλές, �ολύ μι-
κρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�ό-
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λευκες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, λευ-
κές �ροσμείξεις.
Σχήμα: κοίλα τοιχώματα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα και
�εριφερική εγχάραξη. εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρι-
σμα, �εριφερική εγχάραξη και εκατέρωθεν αυτής
�εριφερική ταινία σκούρου �ράσινου χρώματος
και ίχνος κιτρινοκάστανου χρώματος. υ�οκίτρινη
εφυάλωση. 
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

109. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β112, ομάδα 34. Τμήμα χείλους
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις:  σωζ. ύψ.: 3,1 εκ., �χ.χ.: 0,5 εκ., �χ.: 0,4 εκ.,
δ.χ.: 17 εκ.

Πηλός: ρόδινος (7.5YR 7/4 pink), μέτριος. �ολλές,
μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες, μι-
κρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. 
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα. ευθύ χείλος τετράγωνης
διατομής με α�οστρογγυλεμένη ακμή. �εριφερική
αυλάκωση και νεύρωση, εξωτερικά, στη μετάβαση
α�ό το χείλος στο τοίχωμα.
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα εσωτερικά και
εξωτερικά. εσωτερικά, δυο �αράλληλες, �εριφερι-
κές εγχαράξεις κάτω α�ό το χείλος. χαμηλότερα,
στο τοίχωμα, διακρίνεται μια ελισσόμενη εγχά-
ραξη. ταινία �ράσινου χρώματος �άνω στις �ερι-
φερικές εγχαράξεις. κηλίδες �ράσινου χρώματος
στην ελισσόμενη εγχάραξη. εσωτερικά, διάφανη
εφυάλωση ελαφρώς α�ολε�ισμένη στο χείλος.
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 162 αρ.
82-P 0029, �ίν. 93h, 1.
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

110. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β45, ομάδα 18. Τμήμα σώματος
κού�ας. 
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής.
Διαστάσεις: �λ.: 4,6 εκ., σωζ. ύψ.: 3,8 εκ., �χ.: 0,55 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), λε�τός. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετοί �όροι. 
Σχήμα: τμήμα κοίλου τοιχώματος κού�ας.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, ως το μέσο
του σώματος, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. εσωτερικά,
αβαθείς εγχαράξεις, μερικές α�ό τις ο�οίες σχημα-
τίζουν σ�ειροειδές μοτίβο και εμ�λουτίζονται με
�ράσινο και ωχροκάστανο χρώμα. εξωτερικά, κη-
λίδες ανοιχτού �ράσινου και κιτρινω�ού χρώμα-
τος. υ�οκίτρινη, ιριδίζουσα λε�τόρρευστη εφυά-
λωση σε όλη την εσωτερική ε�ιφάνεια.   
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

111. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β174, ομάδα 57. Τμήμα τοιχώ-
ματος ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,3 εκ., �χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 light red), λε�τός. �ολ-
λές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα.
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Διακόσμηση: εξωτερικά και εξωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα και υ�ο�ράσινη αρκετά α�ολε�ισμένη
εφυάλωση. εσωτερικά, βαθιές �αράλληλες εγχαρά-
ξεις κάτω α�ό το χείλος και μία κυματοειδής, �ερι-
φερική εγχάραξη. �ράσινο χρώμα �άνω στον
εγχάρακτο διάκοσμο. 
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

112. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β229, ομάδα 82. Τμήμα βάσης
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,9 εκ., δ.β.: 6 εκ., �χ.: 0,9 εκ.,
�χ.δακτ.: 1,3 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8 reddish yel-
low), χονδρός. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοεδείς,
γκρίζες �ροσμείξεις. �ολλές, μεσαίες, σφαιρικές, με-
λανές �ροσμείξεις. αρκετοί �όροι.
Σχήμα: τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης. ο δακτύλιος
έχει λοξή εξωτερική ε�ιφάνεια και ενώνεται με το
τοίχωμα του αγγείου με �εριφερική αυλάκωση.

στην εξωτερική ε�ιφάνεια της βάσης σχηματίζεται
χαμηλό κομβίο.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ακόσμητο. εσωτερικά, υ�ό-
λευκο ε�ίχρισμα και αβαθείς εγχαράξεις �ου σχη-
ματίζουν διακοσμητικό θέμα α�οτελούμενο α�ό
σ�ειροειδές κόσμημα στο κέντρο της βάσης, γύρω
α�ό το ο�οίο διατάσσονται ακτινωτά εγχάρακτες

γραμμές �ου κοσμούνται με τυχαία ριγμένο �ρά-
σινο και καστανό χρώμα. όλη την εσωτερική ε�ι-
φάνεια καλύ�τει ωχροκάστανη εφυάλωση. 
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

113. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β230, ομάδα 82. Τμήμα βάσης
και σώματος �ινακίου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,8 εκ., δ.β.: 6,5 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
�χ.δακτ.: 1,7 εκ.

Πηλός: καστανόγκριζος (2.5Y 4/2 dark grayish
brown), μέτριος. �ολύς μαρμαρυγίας. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες
�ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, μελανές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσ-
μείξεις.
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση. �ε�λατυσμένη ε�ι-
φάνεια έδρασης του δακτυλίου. στο σημείο ένωσης
της εξωτερικής ε�ιφάνειας της βάσης με το τοίχωμα
�εριφερική αυλάκωση. μικρό τμήμα του κυρτού
τοιχώματος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ακόσμητο. εσωτερικά, ιδι-
αίτερα α�ολε�ισμένη εγχάρακτη διακόσμηση. ίχνη
α�ό υ�όλευκο ε�ίχρισμα. στο κέντρο του �υθμένα,
ίχνη α�ό δύο εγχάρακτους ομόκεντρους κύκλους.

στον εξωτερικό κύκλο εφά�τονται δύο ζεύγη ακτι-
νωτά διατεταγμένων ταινιών, α�οτελούμενων α�ό
τέσσερις εγχάρακτες γραμμές η κάθε μία.
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

114. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β115, ομάδα 32. Τμήμα σώματος
και λαβής κλειστού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
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Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., �χ.: 1,2 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (10R 6/8 light red), λε-
�τός. �ολλές, μικρές, σφαιρικές ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. λίγες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς ερυθρές �ροσ-
μείξεις.
Σχήμα: ωοειδές τοίχωμα. έκφυση κάθετης ελλειψο-
ειδούς λαβής.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα και
διάφανη εφυάλωση. εξωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρι-
σμα. �εριφερική εγχάρακτη ταινία εκατέρωθεν της
ο�οίας �ράσινο χρώμα. διάφανη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

115. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β291, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
ανοιχτού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., �χ.: 0,7 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 5/6 yellowish red),
λε�τός. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλοί �όροι. 
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

λοξά τοιχώματα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, υ�οκάστανο ε�ίχρισμα. η

εφυάλωση έχει α�ολε�ιστεί μέχρι λίγο κάτω α�ό το
χείλος. εσωτερικά, αβαθείς εγχαράξεις α�οδίδουν
τρεις �αράλληλες �εριφερικές ταινίες κοντά στο
χείλος. ακολουθεί διακόσμηση α�ό δι�λή, λοξή, εγ-
χάρακτη ταινία, μία καμ�ύλη και μία σ�είρα.

�άνω στον εγχάρακτο διάκοσμο το�οθετείται κατά
τό�ους ωχροκάστανο, καστανό και �ράσινο χρώμα
και διάφανη στιλ�νή εφυάλωση, α�ολε�ισμένη.
Παράλληλα: COZZA 1989, 33 εικ. 30. 
Χρονολόγηση: 15ος-16ος αι.

Κ. Ζ.

116. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β132, ομάδα 37. Τμήμα βάσης
�ινακίου. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, νότιος εσωτε-
ρικός �εριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,6 εκ., δ.β.: 10 εκ., �χ.δακτ.:
0,9 εκ., �χ.: 0,8 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 light red), μέτριος. �ολ-
λές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. λίγες, μικρές, σφαιρικές, λευκές �ροσ-
μείξεις. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με �εριφερική αυλά-
κωση εσωτερικά και γωνιάζουσα ακμή δακτυλίου.

κυρτά τοιχώματα σώματος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα,
�άνω στο ο�οίο έχουν α�οδοθεί εγχάρακτα δύο
�αράλληλες γραμμές ανάμεσα στις ο�οίες δύο
ζεύγη καμ�ύλων γραμμών. εκατέρωθεν αυτού του
μοτίβου ελισσόμενες γραμμές. οι εγχαράξεις υ�ο-
γραμμίζονται α�ό ανοιχτό �ράσινο και ωχροκά-
στανο χρώμα. υ�οκίτρινη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 16ος αι.

Κ. Ζ.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ



96

Η ιταλική, γρα�τή εφυαλωμένη κεραμική γνω-
στή ως «μαγιόλικα» (maiolica, majolique) διακρί-
νεται α�ό την υ�όλευκη, καλής �οιότητας
κεραμική ύλη και, κυρίως, α�ό το στρώμα λευκής,
αδιαφανούς, κασσιτερούχας εφυάλωσης �ου το�ο-
θετείται στην ε�ιφάνεια των αγγείων και χρησι-
μεύει ως βάση για την α�όδοση του �ολύχρωμου,
γρα�τού διακόσμου. Υ�άρχουν �ολλές, διαφορετι-
κές κατηγορίες κεραμικής μαγιόλικα. Οι �ιο �ρώι-
μες εμφανίζονται κυρίως μέσα στον 13ο και στον
14ο αι. Πρόκειται για την «�ρωτομαγιόλικα» και
την «αρχαϊκή μαγιόλικα». Οι κατηγορίες κεραμι-
κής μαγιόλικα �ληθαίνουν κατά τον 15ο, 16ο και
μέχρι και τον 17ο αι.

Στο υλικό της Συλλογής υ�άρχουν κυρίως δείγ-
ματα �αραγωγών της ύστερης φάσης της ιταλικής
μαγιόλικα, �ου χρονολογούνται α�ό τον 15ο αι.
και μετά. Αξιοσημείωτα είναι τα δύο όστρακα με
αρ. κατ. 117 και 118 �ου �αρουσιάζονται αμέσως
�αρακάτω και �ροέρχονται α�ό την Κυριάννα και
τη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Εντάχθηκαν στη γενική κα-
τηγορία μαγιόλικα, λόγω της μη ύ�αρξης �ρόσθε-
της διακόσμησης στην εφυαλωμένη τους ε�ιφάνεια.
Και τα δύο, �άντως, διαφορο�οιούνται α�ό την
ιταλική μαγιόλικα λόγω της κεραμικής τους ύλης,
ενώ το όστρακο με αρ. κατ. 117 και λόγω της �οι-
ότητας της εφυάλωσής του. Ειδικότερα, μακροσκο-
�ικά, ο �ηλός είναι ερυθρω�ού χρώματος, αρκετά
χονδροειδής και �εριλαμβάνει αρκετές �ροσμεί-
ξεις. Ως �ρος τη σύστασή του έχει αναλογίες με �η-
λούς αγγείων �ου α�αντούν στο νομό Ρεθύμνου
και συχνά α�οδίδονται σε το�ικές �αραγωγές και
όχι με τον με ελάχιστες �ροσμείξεις �ηλό �ου χα-
ρακτηρίζει τη μαγιόλικα �ου �αραγόταν σε �εριο-
χές της ιταλικής χερσονήσου. Η �αρατήρηση αυτή
σε συνδυασμό με την εφυάλωση του αρ. κατ. 117,
�ου, αν και δημιουργεί ένα �αχύ στρώμα στην ε�ι-
φάνεια του οστράκου, δεν είναι ομοιογενώς αδια-
φανής αλλά  αφήνει σε σημεία να διαφαίνεται το
κεραμικό σώμα και α�ολε�ίζεται εύκολα, ίσως δη-
λώνει ότι τα όστρακα αυτά αντι�ροσω�εύουν όχι

ιδιαίτερα ε�ιτυχημένες �ροσ�άθειες �αρασκευής
αδιαφανούς εφυάλωσης, κατά τα �ρότυ�α της ιτα-
λικής μαγιόλικα, σε το�ικό ε�ί�εδο στη διάρκεια
της βενετοκρατίας στην Κρήτη. Περαιτέρω, βέβαια,
έρευνα και νέα �αραδείγματα είναι α�αραίτητα,
�ροκειμένου να ενισχυθεί αυτή η υ�όθεση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BALLARDINI 1938. RACKHAM 1952. RAVANELLI-
GUIDOTTI 1989, 13-16. ΤΑΜΒΑΚΗ 1989, 21-26. Isto-
riato. VROOM 2005, 146-147. Majolique.

Α. Γ.

117. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β64, ομάδα 19. Τμήμα χείλους
και λαιμού κλειστού αγγείου με συμφυή κάθετη
λαβή.                                                                                                      
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου. 
Διαστάσεις: δ.χ.: 10 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ. λαιμού: 0,3 εκ.,
�χ.λ.: 1 εκ., σωζ. ύψ.: 3,8 εκ.                                                                

Πηλός: καστανέρυθρος (2.5YR 6/8 light red), μέ-
τριος. αρκετές, μεγάλου μεγέθους, γωνιώδεις, ερυ-
θρές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-μεγάλες,  στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, γκριζω�ές �ροσμείξεις. αρκε-
τές, μικρές-μέτριες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευ-
κές �ροσμείξεις. �όροι. μαρμαρυγίας.                                             
Σχήμα:  λαιμός κυλινδρικός. κάθετο χείλος με α�ο-
στρογγυλεμένη ακμή. κάτω α�ό το χείλος έκφυση
κάθετης, �ε�λατυσμένης λαβής, ελλει�τικής διατο-

ΜΑΓΙΟΛΙΚΑ
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μής με δύο αυλακώσεις κατά μήκος της. στο λαιμό,
στο σημείο έκφυσης της λαβής, �εριφερική εγχά-
ραξη.                                                                                                                                                              
Διακόσμηση: �αχύρρευστο στρώμα υ�όλευκης-
υ�ο�ράσινης, αδιαφανούς εφυάλωσης καλύ�τει
την εξωτερική ε�ιφάνεια. εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ί-
χρισμα. ίχνη εφυάλωσης �αρατηρούνται στην εσω-
τερική ε�ιφάνεια έως το ύψος του χείλους.                                                                                                                                       
Παρατηρήσεις: κατά τό�ους, εξωτερικά, η εφυά-
λωση δεν έχει το ίδιο �άχος και την ίδια �υκνότητα
και είναι α�ολε�ισμένη.
Χρονολόγηση: βενετοκρατία.

Α. Χ.

118. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β170, ομάδα 56. Τμήμα βάσης
και σώματος α�ό κανάτα.                                                                                                                                                        
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.                                                                                           
Διαστάσεις: δ.β.: 7 εκ., �χ.: 0,8 εκ., σωζ. ύψ.: 3,3 εκ.
Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 7/6 light red), χονδρός.

λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.

Σχήμα: δισκοειδής, ε�ί�εδη βάση. κυρτά τοιχώ-
ματα.                                                                                                               
Διακόσμηση: στην εσωτερική ε�ιφάνεια, �αχύ στρώ-
μα λευκω�ής εφυάλωσης. στην εξωτερική ε�ιφά-
νεια, ίχνη ανοιχτού καστανού ε�ιχρίσματος (10YR
8/3 very pale brown) στο σώμα και σε τμήμα
βάσης.
Παρατηρήσεις: στην εσωτερική ε�ιφάνεια, �λατιές
αυλακώσεις α�ό τον κεραμικό τροχό.                                                       
Χρονολόγηση: βενετοκρατία.

Α. Χ.

Μαγιόλικα με μ�λε διάκοσμο

Μία υ�οκατηγορία της μαγιόλικα �εριλαμβά-
νει ανοιχτά και κλειστά αγγεία �ου κοσμούνται
�άνω στη λευκή, αδιαφανή, κασσιτερούχα εφυά-
λωση με χρώμα μ�λε του κοβαλτίου, το ο�οίο συ-
νήθως έχει ανοιχτή α�όχρωση. Πολυάριθμα υ�ήρ-
ξαν τα κέντρα �αραγωγής της στη βόρεια Ιταλία
κατά το δεύτερο μισό του 15ου και τις αρχές του
16ου αι. Στην Κρήτη, μαγιόλικα με μ�λε διάκοσμο
έχει βρεθεί στο Ηράκλειο (ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 2008β, 186 εικ. 47-49).

Αρκετά είναι τα όστρακα της μαγιόλικα με μ�λε
διάκοσμο �ου ανήκουν στη Συλλογή. Βρέθηκαν
στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ανήκουν τόσο σε ανοιχτά,
όσο και σε κλειστά σχήματα. Λόγω του μικρού με-
γέθους τους δεν μ�ορούν να �ροκύψουν �εραι-
τέρω �ληροφορίες για τα διακοσμητικά τους
θέματα. Παρόλα αυτά, �ιο συνήθης είναι ο γεωμε-
τρικός διάκοσμος �ου �εριλαμβάνει μεμονωμένες
ή σε συστάδες καμ�ύλες ή ευθείες ταινίες κυανού
χρώματος (αρ. κατ. 119, 121, 122) �ου �ροφανώς

α�οτελούν τμήμα του ιδιαίτερα κοινού «κλιμακω-
τού» διακοσμητικού θέματος (ladder medallion de-
sign) (VROOM 2005, 147), το ο�οίο κοσμεί μέρος του
τοιχώματος κλειστών αγγείων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

RACKHAM 1952, 9. FIOCCO 1986, 82. VROOM 2003,
172-173. VROOM 2005, 147. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 103-
105.

Α. Γ.

119. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β168, ομάδα 56. Τμήμα σώματος
α�ό κανάτα.                                                                                                   
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.                                                           
Διαστάσεις: �χ.: 0,4 εκ., σωζ. ύψ.: 6,8 εκ.                                                    
Πηλός: ωχροκάστανος (2.5Y 8/4 pale yellow), λε-
�τός. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, καστανές �ροσμεί-
ξεις.
Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος.
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Διακόσμηση: λευκή, κασσιτερούχα εφυάλωση στην
εσωτερική και εξωτερική ε�ιφάνεια. �άνω στο
λευκό βάθος, εξωτερικά, α�οδίδονται με κυανό
χρώμα τρεις καμ�ύλες και μία ευθεία γραμμή. 
Παρατηρήσεις: στην εσωτερική ε�ιφάνεια του αγ-
γείου, αυλακώσεις α�ό τον κεραμικό τροχό.
Χρονολόγηση: δεύτερο μισό 15ου-αρχές 16ου αι.

Α. Χ.

120. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β169, ομάδα 56. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος ανοιχτού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο στην �ε-
ριοχή του Αγίου Νικολάου.                                                                                                                                                          
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., δ.χ.: 11 εκ., σωζ. ύψ.: 2,1 εκ.

Πηλός: κιτρινω�ός (2.5Y 8/9 yellow), λε�τός. �ολ-
λές, μικρές, σφαιρικές, καστανές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα �ε�λατυσμένου χείλους και τμήμα

κοίλου τοιχώματος και αρχή βάσης.
Διακόσμηση: λευκή, κασσιτερούχα εφυάλωση στην
εσωτερική και εξωτερική ε�ιφάνεια. �άνω στο
λευκό βάθος, εσωτερικά, στο τοίχωμα, δύο καμ�ύ-
λες ταινίες κυανού χρώματος. 
Χρονολόγηση: ύστερη βενετοκρατία.

Α. Χ.

121. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β209, ομάδα 50. Τμήμα τοιχώ-
ματος κλειστού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                 
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 3,6 εκ.

Πηλός: κιτρινω�ός (10YR 8/3 very pale brown), λε-
�τός. λίγες, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.

λίγοι �όροι.
Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος.
Διακόσμηση: στην εσωτερική και εξωτερική ε�ιφά-
νεια, λε�τό στρώμα κασσιτερούχας, αδιαφανούς
εφυάλωσης. εξωτερικά, κάτω α�ό δι�λή, �εριφε-
ρική ταινία κυανού χρώματος, τρεις κυανές ταινίες,
κάθετες σε αυτήν. δί�λα σε αυτές, καμ�ύλη ταινία
ορίζει άλλη κατακόρυφη, κυανή ταινία. �εριφε-
ρικά, στην εξωτερική �λευρά της καμ�ύλης ταινίας,
μικρές κυανές στιγμές. 
Χρονολόγηση: τέλη 15ου-16ος αι.

Α. Χ.

122. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β147, ομάδα 42. Τμήμα τοιχώ-
ματος κλειστού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο στην �ε-
ριοχή του Αγίου Νικολάου.                                                               
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 3,4 εκ.
Πηλός: ανοιχτός καστανός (7.5YR 8/6 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές, στρογγυλές, ερυθρές
�ροσμείξεις.

1:2



Η �ολύχρωμη μαγιόλικα διακρίνεται για τη
χρήση �ολλών χρωμάτων στη διακόσμηση των �ή-
λινων αγγείων: μ�λε του κοβαλτίου, καστανό, �ορ-
τοκαλί, �ράσινο, βιολετί, κίτρινο. Ο διάκοσμος
είναι ιδιαίτερα �λούσιος και �εριλαμβάνει εκτός
α�ό γεωμετρικά και φυτικά θέματα, α�εικονίσεις
ανθρώ�ινων μορφών και �αραστάσεις με αφηγη-
ματικό χαρακτήρα. Η �ολύχρωμη μαγιόλικα α�α-
ντά α�ό το δεύτερο μισό του 15ου και μέχρι τον 17ο
αι. και �αραγόταν σε �ολλά κέντρα της ιταλικής
χερσονήσου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

RACKHAM 1952, 9-10, 12. FOUREST 1983, 43. MORLEY-
FLETCHER, MCILROY 1984, 23. FIOCCO 1986, 83. 

Α. Γ.

123. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β213, ομάδα 77. Τμήμα σώματος
α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                                                                                      
Διαστάσεις: �χ.: 0,8 εκ., σωζ. ύψ.: 3,3 εκ.                                                                                                                                         
Πηλός: ωχροκίτρινος (10YR 7/3 very pale brown),
λε�τός. αρκετές, �ολύ μικρές, στρογγυλές, ερυθρές
�ροσμείξεις.

Σχήμα: τοίχωμα κυρτό.                                                                                
Διακόσμηση: στο μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής
ε�ιφάνειας φέρει �υκνόρρευστη ε�ίστρωση λευκού
χρώματος, έντονα κρακελαρισμένη. στην εξωτε-
ρική, φέρει ομοίως στο μεγαλύτερο μέρος �αχύρ-
ρευστη λευκή ε�ίστρωση, �άνω α�ό την ο�οία
σχηματο�οιημένος φυτικός διάκοσμος α�οτελού-
μενος α�ό �ορτοκαλοκίτρινο χρώμα. στην αρι-
στερή �λευρά διατηρείται κηλίδα μ�λε χρώματος,
�άνω α�ό το φυτικό θέμα.                                                                           
Παράλληλα: ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 74 αρ. 126
(για όμοια διακόσμηση). ERMETI 2005, 44 αρ. 11
(για �αρόμοιο διάκοσμο στο χείλος του αγγείου).                                  
Χρονολόγηση: 16ος αι.

Α. Χ.

Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος.
Διακόσμηση: στην εσωτερική ε�ιφάνεια, �αχύ
στρώμα αδιαφανούς εφυάλωσης. εξωτερικά, �άνω
σε λευκό στρώμα εφυάλωσης, δύο φαρδιές, καμ�ύ-
λες κυανές ταινίες �ου τέμνονται α�ό μικρότερες
ταινίες, ίδιου χρώματος. 
Χρονολόγηση: τέλη 15ου-16ος αι.

Α. Χ.
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Πολύχρωμη μαγιόλικα

Μαγιόλικα «a berrettino»

Στην κατηγορία αυτή η κασσιτερούχα εφυά-
λωση �ου χρησιμο�οιείται ως βάση, �άνω στην
ο�οία γράφεται ο �ολύχρωμος διάκοσμος, έχει
κυανό ή γκριζογάλανο χρώμα. Για το διάκοσμο γί-
νεται χρήση διαβαθμίσεων του μ�λε χρώματος, του
κίτρινου, του �ορτοκαλί και, σ�ανίως, του �ράσι-

νου χρώματος. Παραγόταν σε �ολλές �εριοχές της
Ιταλίας στη διάρκεια του 16ου και του 17ου αι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

RACKHAM 1952, 9-10, 12. MORLEY-FLETCHER,
MCILROY 1984, 23, 25. RAVANELLI-GUIDOTTI 1989,
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14. MUNARINI 1990e, 209-212. MUNARINI 1990f,
213-216.

Α. Γ.

124. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β154, ομάδα 44. Τμήμα βάσης
α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος. 
Διαστάσεις: δ.β.: 12 εκ., �χ.β.: 0,6 εκ., �χ.δακτ. 0,4 εκ.,
σωζ. ύψ.: 1 εκ.                                                                                                                                          

Πηλός: κιτρινω�ός (10YR 7/4 very pale brown), μέ-
τριος. ελάχιστες, μικρές στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. ελάχιστες, μικρές, στρογγυλές,
καστανέρυθρες �ροσμείξεις.                                                                                                                                                   
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση με λοξές κάθετες ε�ι-
φάνειες δακτυλίου �ου συγκλίνουν �ρος τη βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά, και εξωτερικά, κυανό
βάθος. εσωτερικά, τμήμα φαρδιάς μ�λε ταινίας �ου
τέμνεται α�ό ζεύγος λε�τότερων μ�λε ταινιών.
Χρονολόγηση: 16ος αι.                                                                                                                                    

Α. Χ.

125. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β158, ομάδα 46. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος α�ό κού�α.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.: 0,4 εκ., σωζ. ύψ.: 2,7 εκ.,
δ.χ.: 10 εκ.
Πηλός: υ�οκίτρινος (10YR 8/3 very pale brown),
λε�τός. ελάχιστες, μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις.                                                                                                                                                   

Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

κωνικά τοιχώματα.                                                                              
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, κυανό βά-
θος. εσωτερικά, δύο οριζόντιες �αράλληλες γραμ-
μές και καμ�ύλες τεμνόμενες γραμμές μ�λε χρώ-
ματος. ημικυκλική ταινία κίτρινου χρώματος. εξω-
τερικά, δύο �αράλληλες οριζόντιες και δύο θλαστές
γραμμές ε�ίσης μ�λε χρώματος.                                                       
Χρονολόγηση: 16ος-17ος αι.                                                               

Α. Χ.

126. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β193, ομάδα 69. Τμήμα σώματος
α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου, ανατολικός
χώρος.                                                                      
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., �χ.: 0,4 εκ. 

Πηλός: λευκός (2.5Y 8/3 pale yellow), λε�τός. λίγες,
μικρές, σφαιρικές, ερυθροκάστανες �ροσμείξεις.

�όροι.                                                                                                     
Σχήμα: τοίχωμα κυρτό.                                                                       
Διακόσμηση: στην εσωτερική και εξωτερική ε�ιφά-
νεια, κυανό βάθος. εσωτερικά, �λατιές μ�λε ταινίες

1:2
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και μία κηλίδα. εξωτερικά, εφα�τόμενες μ�λε ταινίες.
Χρονολόγηση: 16ος-17ος αι.                                                                                                                         

Α. Χ.

127. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β206, ομάδα 76. Τμήμα βάσης
α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.                                                                                                                     
Διαστάσεις: δ.β.: 11 εκ., �χ.β.: 0,4  εκ., �χ.δακτ.: 0,3 εκ.,
σωζ. ύψ.: 1,2 εκ.                                                                                                                                        
Πηλός: υ�όλευκος (10YR 8/3 very pale brown), λε-
�τός. λίγες, μικρού μεγέθους, σφαιρικές, ερυθρές
�ροσμείξεις.                                                                                                                                                  
Σχήμα: χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση.
Διακόσμηση: εξωτερικά και εσωτερικά, κυανό βά-
θος. εσωτερικά, δύο μ�λε ταινίες δημιουργούν κυ-
ματοειδές θέμα �ου γεμίζει με σειρά μ�λε στιγμών.

σε ε�αφή με τη μία �λευρά του θέματος το κυανό

χρώμα έχει καλυφθεί με κίτρινο χρώμα.                                                   
Χρονολόγηση: 16ος-17ος αι.                                                                        

Α. Χ.
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Τα θραύσματα αγγείων της Συλλογής �ου κο-
σμούνται με ε�ίχρισμα και καλύ�τονται με μονό-
χρωμη εφυάλωση �ροέρχονται α�ό όλες τις θέσεις.
Ανήκουν τόσο σε ανοιχτού όσο και σε κλειστού
σχήματος αγγεία. Η εφυάλωση είναι συνήθως �ρά-
σινου ή κιτρινω�ού χρώματος και έχει ε�ιμέρους
α�οχρώσεις. Λιγότερα είναι τα θραύσματα �ου κα-
λύ�τονται με εφυάλωση καστανού χρώματος. Τα
θραύσματα για τα ο�οία μ�ορεί να �ροταθεί χρο-
νολόγηση στηριζόμενη σε ε�ιμέρους χαρακτηρι-
στικά ως �ρος τη διαμόρφωση της βάσης ή του

χείλους, της �οιότητας της εφυάλωσης και της σύ-
στασης του �ηλού εντάσσονται κυρίως στην �ε-
ρίοδο της βενετοκρατίας. Λιγότερα είναι εκείνα
�ου με ανάλογα κριτήρια χρονολογούνται μεταξύ
του 17ου και του 20ού αι.

Α. Γ.

128. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β222, ομάδα 77. Τμήμα σώματος
α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.  
Διαστάσεις: �χ.: 0,5 εκ., σωζ. ύψ.: 1,5 εκ.                                          

Η ομάδα αυτή �εριλαμβάνει ανοιχτού αλλά και
κλειστού σχήματος αγγεία και διαιρείται σε δύο
υ�οομάδες: την κεραμική με ε�ίχρισμα και μονό-
χρωμη εφυάλωση και την κεραμική με μονόχρωμη
εφυάλωση. Η διάκριση βασίζεται στην ύ�αρξη ή μη
ε�ιχρίσματος κάτω α�ό την εφυάλωση. Η τελευ-
ταία είναι, σε αρκετές �ερι�τώσεις, ιδιαίτερα καλής
�οιότητας, στιλ�νή. Η χρονολόγηση των θραυσμά-
των με αυτά τα α�λά γνωρίσματα είναι γενικά ιδι-
αίτερα δύσκολη, ό�ως έχει σημειωθεί και σε άλλες
�ερι�τώσεις (ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α,
51), και ειδικά εφόσον τα όστρακα της Συλλογής
δεν �ροέρχονται α�ό χρονολογημένα αρχαιολο-
γικά στρώματα. Τα στοιχεία α�ό τα ο�οία μ�ορούν
να �ροκύψουν ορισμένες χρονολογικές ενδείξεις
είναι αφενός λε�τομέρειες του σχήματός τους,
καθώς τα α�λά, εφυαλωμένα αγγεία ήταν συνήθως
�ροϊόντα των ίδιων εργαστηρίων με τα εφυαλω-
μένα αγγεία �ου είχαν �λουσιότερο διάκοσμο και
ε�ομένως ακολουθούν το σχήμα των �ιο �ερίτε-
χνων αγγείων, για τα ο�οία υ�άρχουν �ερισσότερο
σαφή στοιχεία χρονολόγησης. αφετέρου �αρατη-
ρήσεις για τα χαρακτηριστικά της εφυάλωσης και
για τη σύσταση της κεραμικής ύλης, εφόσον η τε-
λευταία φαίνεται μακροσκο�ικά να έχει αντιστοι-
χία με την κεραμική ύλη αναγνωρισμένων �αρα-

γωγών, το�ικών ή εισηγμένων.

Στην Κρήτη η α�λή, μονόχρωμη κεραμική,
ό�ως εκείνη α�ό την �εριοχή της Αγίας Αικατερί-
νης στο Καστέλλι Χανίων (HAHN 1997b, 184-187),
α�ό την Αγία Άννα στο λόφο Πυργί της Ελεύθερ-
νας (ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 217-218. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 50-54) και α�ό τη Γόρτυνα
(PATITUCCI-UGGERI 2004, 509-511), είναι αντι�ρο-
σω�ευτική ως �ρος τη μορφολογική και διακοσμη-
τική �οικιλία �ου διακρίνει τα α�λά, εφυαλωμένα
αγγεία. Οι σχετικές δημοσιεύσεις αναγνωρίζουν τα
�ροϊόντα μερικών το�ικών �αραγωγών του νη-
σιού. Στο υλικό του καταλόγου της Συλλογής, �ε-
ρισσότερα είναι τα θραύσματα αγγείων �ου καλύ-
�τονται με ε�ίχρισμα κάτω α�ό το στρώμα της
εφυάλωσης. Τα όστρακα και των δύο ομάδων κα-
λύ�τουν χρονικά μια μακρότατη �ερίοδο, α�ό τον
11ο μέχρι και τον 20ό αι. Ό�ου κατέστη δυνατό,
βάσει των �ροαναφερθέντων κριτηρίων, �ροτείνε-
ται ακριβέστερη χρονολόγηση. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

HAHN 1997b, 184-187. PATITUCCI-UGGERI 2004,
509-511. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 217-218. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 50-54. 

Α. Γ.
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Πηλός: γκρίζος (10YR 7/2 light gray), μέτριος. αρ-
κετές, μικρές, στρογγυλές, λευκές �ροσμείξεις. αρ-
κετές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος.                                                                                                               
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, λευκό ε�ί-
χρισμα (5Y 8/1 white) και κιτρινοκάστανη, στιλ�νή
εφυάλωση, λίγο α�ολε�ισμένη.                                                                                                                                        
Χρονολόγηση: 11ος-12ος αι. (βάσει της εφυάλωσης).

Α. Χ.

129. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β37, ομάδα 17. Τμήμα βάσης και
σώματος α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής,  βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.                                                                                                                                         
Διαστάσεις: δ.β.: 8 εκ., �χ.δακτ.: 1,4 εκ., �χ.�υθμ.:
1,5 εκ., σωζ. ύψ.: 3,4 εκ.                                                                                                                                          

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 light red) στα
τοιχώματα, καστανός (5YR 5/3 reddish brown)
στον �υρήνα, μέτριος. �ολλές μικρές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη. εξωτερικά, στο ση-
μείο ένωσης βάσης και σώματος, �εριφερική αυλά-
κωση. κομβίο στην εξωτερική ε�ιφάνεια της βάσης.
Διακόσμηση: ρόδινο ε�ίχρισμα (10R 7/3 pale red),
στην εσωτερική και εξωτερική ε�ιφάνεια. �αχύρ-
ρευστη καστανή εφυάλωση καλύ�τει την εξωτερική

ε�ιφάνεια.                                                                                                      
Παρατηρήσεις: ιζήματα στην εσωτερική και εξωτε-
ρική ε�ιφάνεια.                                                                                             
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι. (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.

130. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β203, ομάδα 74. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό κού�α.                                                                             
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.                                      
Διαστάσεις: δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 0,5 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
σωζ. ύψ.: 6,7 εκ.                                                                                             

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 light red), μέτριος.

λίγες, μικρές, στρογγυλές, λευκές �ροσμείξεις. λίγες,
μεσαίες, γωνιώδεις, ερυθρές �ροσμείξεις.                                                 
Σχήμα: χείλος ευθύ, με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

τοιχώματα κοίλα.                                                                                          
Διακόσμηση: ωχρό ε�ίχρισμα (10YR 8/3 very pale
brown), �άνω στο ο�οίο εσωτερικά και εξωτερικά
μέχρι κάτω α�ό το χείλος, ωχροκίτρινη, στιλ�νή
εφυάλωση, σκουρότερη στην α�όληξη του χείλους.
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι. (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.                                

131. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β236, ομάδα 81. Τμήμα βάσης
και σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Χανίων, Λατζιανά.
Διαστάσεις: δ.β.: 7 εκ., �χ.δακτ.: 0,8 εκ., �χ.�υθμ.:
0,9 εκ., �χ.: 0,6 εκ.
Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 6/6 reddish yellow),
μέτριος. αρκετές, μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. λίγες, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. �όροι.                                      
Σχήμα: λοξά τοιχώματα. βάση δακτυλιόσχημη με
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στενή �εριφερική αυλάκωση στο σημείο ένωσης με
το τοίχωμα. έντονα γωνιώδης η εσωτερική ακμή
του δακτυλίου.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα (10YR 8/3 very
pale brown), εσωτερικά και εξωτερικά, έως το μέσο
του τοιχώματος. �ράσινη, στιλ�νή εφυάλωση κα-
λύ�τει όλη την εσωτερική ε�ιφάνεια, έως το ύψος
του χείλους εξωτερικά. σ�οραδικές σταγόνες εφυά-
λωσης εξωτερικά, στο τοίχωμα.                                                                                                                                        
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Α. Χ.

132. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β119, ομάδα 33. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.
Διαστάσεις: δ.χ.: ~18 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.: 0,5 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3 εκ.                                                                                                                                          

Πηλός: ανοιχτός καστανός (7.5YR 7/6 reddish yel-
low), λε�τός. λίγες, μικρές, στρογγυλές, καστανές

�ροσμείξεις. ελάχιστοι �όροι.                                                            
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

κοίλο τοίχωμα �ου συγκλίνει �ρος τη βάση. γω-
νίωση στη μετάβαση α�ό το σώμα στο χείλος.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα (7.5YR 8/1 white). εσωτερικά, �ράσινη
εφυάλωση. εξωτερικά, �ράσινες ταινίες σε ακανό-
νιστη διάταξη. εξαιρετικά λε�τόρρευστη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Α. Χ.                       

133. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β39, ομάδα 18. Τμήμα λαιμού
και έκφυσης λαβής κανάτας.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος.
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., �χ.λ.: 0,8 εκ., σωζ. ύψ.: 2,4 εκ.

Πηλός: ανοιχτός καστανός (10YR  6/3 pale brown),
μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες, μεγάλες, στρογ-
γυλές, λευκές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: λαιμός κυλινδρικός, α�ό ό�ου εκφύεται κά-
θετη λαβή, ελλει�τικής διατομής. 
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, υ�ορόδινο
ε�ίχρισμα (10R 8/3 pink). εξωτερικά, λαδοκίτρινη
εφυάλωση λίγο α�ολε�ισμένη και κρακελαρι-
σμένη. σταγόνες εφυάλωσης και εσωτερικά. 
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. (βάσει της εφυάλω-
σης).

Α. Χ.

134. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β130, ομάδα 37. Βάση �ινακίου.                         
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα. 
Διαστάσεις: δ.β.: 6,5 εκ., �χ. δακτ.: 1,6 εκ., σωζ. ύψ.:
2,2 εκ.                                                                                                     
Πηλός: καστανορόδινος (2.5YR 7/3 light reddish),
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χονδρός. �ολλές, μικρές-μεγάλες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς, καστανές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-
μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �όροι. 
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη. δακτύλιος με γω-
νιώδη, εσωτερικά, ακμή. κομβίο στο κάτω μέρος της
βάσης. εξωτερικά, στο σημείο ένωσης βάσης και σώ-
ματος, αυλάκωση. η �ε�λατυσμένη ε�ιφάνεια έδρα-
σης του δακτυλίου φέρει ε�ίσης αυλάκωση.                                                                                                                                            
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα (2.5YR
8/3 pink) και λαδο�ράσινη, ιριδίζουσα εφυάλωση.

ίχνη εφυάλωσης σε τμήμα της αυλάκωσης στο ση-
μείο ένωσης βάσης και σώματος.                                                                                                                                        
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. (βάσει του �ηλού, του
σχήματος και της εφυάλωσης).

Α. Χ.

135. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β217, ομάδα 77. Τμήμα σώματος
α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις:  �χ.: 0,6 εκ., σωζ. ύψ.: 2,9 εκ.                                                                                                                                      

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 7/8 light red), μέ-
τριος. λίγες, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.

λίγος μαρμαρυγίας.                                                                                      
Σχήμα: τοίχωμα κοίλο. εξωτερικά, αβαθής αυλά-
κωση.                                                                                                               
Διακόσμηση:  εσωτερικά και εξωτερικά, σε όλη την
ε�ιφάνεια, υ�όλευκο ε�ίχρισμα (10R 8/1 white),
�άνω α�ό το ο�οίο �αχύρρευστη σκούρα �ράσινη
εφυάλωση, αρκετά στιλ�νή.                                                                        
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. (;) (βάσει της εφυάλω-
σης).

Α. Χ.

136. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β151, ομάδα 44. Τμήμα βάσης
α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                                     
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                          
Διαστάσεις: δ.β.: 5,6 εκ., �χ.δακτ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.:
1,5 εκ.                                                                                                              

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (5YR 7/6 reddish yellow
- 10R 7/6 light red), χονδρός. �ολλές, μικρές-με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. αρκετές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-γω-
νιώδεις, ερυθρές �ροσμείξεις. �όροι.                                                         
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη με λοξή εσωτερική
ε�ιφάνεια δακτυλίου �ου ενώνεται με τον �υθμένα
με �εριφερική αυλάκωση. κομβίο, εξωτερικά, στη
μέση της βάσης.                                                                                             
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα
(5YR 8/2 pinkish white) και ανοικτή �ράσινη
εφυάλωση.                                                                                                      
Παρατηρήσεις: στο κέντρο του �υθμένα έχει ανοι-
χτεί διαμ�ερής ο�ή. οι άκρες του οστράκου είναι
ιδιαίτερα στρογγυλεμένες, στοιχείο �ου δηλώνει
ότι �ροοριζόταν για δεύτερη χρήση (βλ. σελ. 31). το
ε�ίχρισμα και η εφυάλωση έχουν α�ολε�ιστεί στο
μεγαλύτερο τμήμα της εσωτερικής ε�ιφάνειας.                                       
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Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. (;) (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.  

137. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β53, ομάδα 16. Τμήμα χείλους
και λαιμού α�ό κανάτα.                                    
Τό�ος εύρεσης:  Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, �ε-
ριβάλλων χώρος του ναού του Αγίου Δημητρίου.
Διαστάσεις: δ.χ.: 7-10 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.λ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 5 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 5/6 red), λε�τός. λίγες,
μικρού και μεσαίου μεγέθους, στρογγυλές-γωνιώ-
δεις, λευκές �ροσμείξεις. λίγες, μικρού μεγέθους,
γωνιώδεις, γκρίζες �ροσμείξεις. �όροι. λίγος μαρ-
μαρυγίας.                                                                                                                                                    
Σχήμα: τμήμα α�ό ευθύ χείλος με τριφυλλόσχημη
�ροχοή και κυλινδρικό λαιμό με κάθετα τοιχώ-
ματα.                                                                                                                                                             
Διακόσμηση: εσωτερικά, �ράσινη εφυάλωση σε όλη
την ε�ιφάνεια και εξωτερικά, μέχρι κάτω α�ό το
χείλος. εξωτερικά, κάτω α�ό την εφυάλωση και σε
τμήμα του χείλους, ίχνη σκούρου ερυθρού ε�ιχρί-
σματος (10R 4/2 weak red) και κατά τό�ους ίχνη
ρέουσας εφυάλωσης. εξωτερικά, �εριμετρικά, στο
χείλος, τρεις αβαθείς εγχαράξεις.                         
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα.  
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (;) (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).                                                                                                            

Α. Χ.

138. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β33, ομάδα 17. Τμήματα χείλους,
λαβής και σώματος α�ό κανάτα.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-

λειου χώρου.
Διαστάσεις: �λ.λ.: 2,8 εκ., �χ.λ.: 1,2 εκ., �χ.: 0,8 εκ.,
δ.χ.: 6 εκ., σωζ. ύψ.: 5,2 εκ.                                                                  

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 light red),  χονδρός.

�ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: κάθετη λαβή ελλει�τικής διατομής. στη
ράχη φέρει αυλάκωση και νεύρωση. χείλος ευθύ με
α�οστρογγυλεμένη ακμή.                                                                   
Διακόσμηση:  ε�ικάλυψη εσωτερικά και εξωτερικά
με υ�ορόδινο ε�ίχρισμα (2.5YR 8/3 pink). η εξωτε-
ρική ε�ιφάνεια του αγγείου, μέχρι και την αρχή
του χείλους εσωτερικά, καλύ�τεται α�ό ωχρο�ρά-
σινη, ιδιαίτερα στιλ�νή εφυάλωση. η εσωτερική
ε�ιφάνεια καλύ�τεται α�ό υ�όλευκη εφυάλωση,
�άνω στην ο�οία κηλίδες της ωχρο�ράσινης εφυά-
λωσης.                                                                                                    
Παρατηρήσεις: έξι συνανήκοντα όστρακα, εκ των
ο�οίων τρία συγκολλούμενα.
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.

139. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β44, ομάδα 18. Τμήμα βάσης και
σώματος α�ό μικρό ανοιχτό αγγείο.                                                
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος.
Διαστάσεις: �χ.: 1 εκ., �χ.β.: 0,8 εκ., δ.β.: 12 εκ.,  σωζ.
ύψ.: 3,4 εκ.                                                                                             

106

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red), μέτριος.

λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, κα-
στανέρυθρες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, σφαιρι-
κές, λευκές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: α�λή ε�ί�εδη βάση, ελαφρώς διακρινόμε-
νη. φαρδιά αβαθής αυλάκωση στη μετάβαση α�ό
τη βάση �ρος το τοίχωμα.                                                                                                                                                                
Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα (2.5Y
8/2 pale yellow) και άχρωμη εφυάλωση. εξωτερικά,
ανοιχτόχρωμο, καστανό, λε�τόρρευστο ε�ίχρισμα
(7.5YR 6/6 reddish yellow) και εφυάλωση.                                                                                                                                       
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α. Χ.

140. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β77, ομάδα 20. Βάση α�ό κού�α.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις:  δ.β.: 3,2 εκ., �χ. δακτ.: 0,7 εκ.,  �χ.: 1 εκ.,
σωζ. ύψ.: 1,7 εκ.      

Πηλός: καστανός (2.5YR 7/6 light red), μέτριος.

λίγες, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς λευκές
�ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-

τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσ-
μείξεις. λίγοι �όροι.                                                                                   
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση. διακρίνεται κομβίο
εξωτερικά στο κάτω τμήμα της. αρχή κυρτών τοι-
χωμάτων.                                                                                                        
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, κατά τό-
�ους, υ�ορόδινο ε�ίχρισμα. εσωτερικά, υ�οκίτρινη
εφυάλωση, κατά τό�ους ιριδίζουσα και ιδιαίτερα
α�ολε�ισμένη.                                                                                               
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α. Χ.

141. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β55, ομάδα 16. Τμήμα χείλους
α�ό κλειστό αγγείο.                                                                                      
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, �ε-
ριβάλλων χώρος του ναού του Αγίου Δημητρίου.                                  
Διαστάσεις: �χ.χ.: 0,5 εκ., σωζ. ύψ.: 1,5 εκ.

Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 5/6 red), μέτριος. λίγες,
μικρού και μεσαίου μεγέθους, σφαιρικές, ερυθρο-
κάστανες �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα τριφυλλόσχημης �ροχοής με ευθύ
χείλος, με α�οστρογγυλεμένη ακμή.                                                          
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα (7.5ΥR 8/1 white) και εφυάλωση κιτρι-
νο�ράσινου χρώματος.                                                                                
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α Χ.                                

142. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β99, ομάδα 27. Τμήμα βάσης και
σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                  
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: δ.β.: 8 εκ., �χ.δακτ.: 0,7 εκ., �χ.β.: 0,7 εκ.
�χ.: 0,9 εκ., σωζ. ύψ.: 1,9 εκ.                                                                         
Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (5YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλοί �όροι. λίγες, μικρές, στρογ-
γυλές, καστανέρυθρες �ροσμείξεις. 
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση. δακτύλιος με γωνιώ-
δεις ακμές. κυρτά τοιχώματα.                                                                     
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Διακόσμηση: εσωτερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα (2.5YR
8/2 pinkish white) και διάφανη στιλ�νή α�ολε�ι-
σμένη εφυάλωση. εξωτερικά, ανοιχτό καστανό λε-
�τόρρευστο ε�ίχρισμα (10YR 8/3 very pale brown).                                                                                                                                         
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία. 

Α. Χ.

143. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β131, ομάδα 37. Τμήμα βάσης
α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                                                                                     
Διαστάσεις: δ.β.: 7 εκ., �χ.δακτ.: 1,1 εκ., �χ.β.: 0,7
εκ., σωζ. ύψ.: 1,8 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
γωνιώδεις, λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-γωνιώδεις, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις.                                                                                                                                                   
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη, με γωνιώδη εσωτε-
ρική ακμή. αυλάκωση στο σημείο ένωσης βάσης και
σώματος.                                                                                                                                                                
Διακόσμηση: υ�όλευκο ε�ίχρισμα εσωτερικά στον
�υθμένα και εξωτερικά ως το δακτύλιο (10R 8/1

white). εσωτερικά, στιλ�νή, �ρασινω�ή εφυάλωση,
κατά τό�ους �ιο σκούρας ή �ιο ανοικτής α�όχρω-
σης. εξωτερικά, ρέουσα, λε�τόρρευστη �ράσινη
εφυάλωση.                                                                                             
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α. Χ.

144. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β114, ομάδα 33. Δύο συγκολλού-
μενα όστρακα: βάση και τμήμα σώματος α�ό ανοι-
χτό αγγείο.                                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.  
Διαστάσεις: δ.β.: 5 εκ., �χ.δακτ.: 1 εκ., �χ.: 0,9 εκ.,
σωζ. ύψ.: 2,5 εκ.                                                                                    

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), χονδρός. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς, λευκές
�ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-μεγάλες, σφαιρικές-
γωνιώδεις, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-με-
σαίες, σφαιρικές-γωνιώδεις, καστανομέλανες �ροσ-
μείξεις. �όροι. μαρμαρυγίας.                                                             
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη με λοξή εξωτερική ε�ι-
φάνεια δακτυλίου. γωνιώδης ακμή εσωτερικά, στο
δακτύλιο. κομβίο στο κάτω μέρος της βάσης. τοιχώ-
ματα κυρτά, τα ο�οία συγκλίνουν �ρος τη βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά και κατά τό�ους στο εξω-
τερικό τμήμα του δακτυλίου, υ�όλευκο ε�ίχρισμα
(7.5YR 8/1 white) και υ�ο�ράσινη, ιριδίζουσα,
α�ολε�ισμένη εφυάλωση.                                                                   
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α. Χ.
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145. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β128, ομάδα 36. Τμήμα βάσης
και σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                       
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.                                                                                   
Διαστάσεις: δ.β.: 8 εκ., �χ.β.: 0,6 εκ., �χ. δακτ.: 0,7 εκ.,
�χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 1,7 εκ.                                                                                                                                          

Πηλός: ανοιχτός καστανός (7.5YR 7/4 pink), λε-
�τός. ελάχιστες, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές-γωνιώ-
δεις, καστανές �ροσμείξεις. ελάχιστες, μικρές-
μεγάλες, σφαιρικές-γωνιώδεις, λευκές �ροσμείξεις.

ελάχιστες, μικρές-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη. δακτύλιος με γωνιώ-
δη εσωτερική ακμή. τοιχώματα κυρτά. εξωτερικά,
κατά τη μετάβαση α�ό το σώμα στο δακτύλιο, νεύ-
ρωση.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα (5Y 8/1
white) και �ράσινη σκούρα, στιλ�νή εφυάλωση.                                                                                                                                   
Παρατηρήσεις: ίχνος α�ό τρι�οδίσκο ό�τησης στον
�υθμένα του αγγείου.                                                                                                                                     
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι. (;) (βάσει του �ηλού
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.

146. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β204, ομάδα 75. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.                                                              
Διαστάσεις: δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.: 0,8 εκ.                                                                                                                                    

Πηλός: καστανέρυθρος (2.5YR 6/6 light red), μέ-
τριος. αρκετές, μικρές-μεγάλες, σφαιρικές-γωνιώ-
δεις, λευκές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές-μεσαίες, γω-
νιώδεις-τρα�εζοειδείς, μελανές �ροσμείξεις. �όροι.                                      
Σχήμα: χείλος α�λό, ευθύ με α�οστρογγυλεμένη
ακμή. τοιχώματα κυρτά, τα ο�οία καμ�υλώνουν
�ερισσότερο �ρος τη βάση. κάτω α�ό το χείλος,
εξωτερικά, �εριφερική νεύρωση.                                                                
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, λευκό ε�ί-
χρισμα (5Y 8/1 white). εσωτερικά,  υ�όλευκη, ιρι-
δίζουσα εφυάλωση, α�ολε�ισμένη. εξωτερικά, ανοι-
χτή �ράσινη εφυάλωση α�ό το χείλος και σχεδόν
σε όλη την έκταση �ου καταλαμβάνει το ε�ίχρισμα.              
Παρατηρήσεις: δύο συνανήκοντα όστρακα.
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι. (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).                                                                                     

Α. Χ.

147. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β166, ομάδα 53. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: δ.χ.: 16 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.: 0,5 εκ.,
σωζ. ύψ.: 1,8 εκ.                                                                                             
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Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6 reddish yel-
low), λε�τός. ελάχιστοι �όροι. �ολλές, μικρές,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. �ολ-
λές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, γκρί-
ζες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές, καστα-
νές �ροσμείξεις. μαρμαρυγίας.                                                                                                                                                   
Σχήμα: χείλος �αχύ, τριγωνικής διατομής με �ερι-
χείλωμα. τοιχώματα κυρτά �ου συγκλίνουν �ρος
τη βάση.                                                                                                                                                                
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, λευκό ε�ί-
χρισμα (2.5Y 8/1 white) και σκούρα �ράσινη, στιλ-
�νή και ιριδίζουσα εφυάλωση. εσωτερικά, στη
μετάβαση α�ό το χείλος στο τοίχωμα, �εριφερική
εγχάραξη.                                                                                                                                        
Χρονολόγηση: 17ος-19ος αι. (;)

Α. Χ.

148. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β79 και ΠΚ/Β71, ομάδα 20. Δύο
συνανήκοντα τμήματα χείλους, σώματος και βάσης
α�ό λεκάνη.                                                                                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.                                                                                                                     
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,8 εκ., �χ.: 0,8 εκ., δ.β.: 12 εκ.,
�χ.β.: 1,1 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 5/8  red), μέτριος. λίγες,
μικρές, σφαιρικές-γωνιώδεις, γκρίζες �ροσμείξεις.

αρκετές, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές-ημικυκλικές,
λευκές �ροσμείξεις. �όροι.                                                                                                                                                   
Σχήμα: χείλος ελαφρώς έξω νεύον, τριγωνικής δια-

τομής. κυρτά τοιχώματα. ε�ί�εδη, ελαφρώς διακρι-
νόμενη βάση �ου διαχώριζεται α�ό τα τοιχώματα
με έναν αναβαθμό.                                                                              
Διακόσμηση: εξωτερικά, λε�τόρρευστο, καστανέρυ-
θρο ε�ίχρισμα σε όλη την ανώτερη ε�ιφάνεια. στιλ-
�νή εφυάλωση στο χείλος και ίχνη εφυάλωσης στο
τοίχωμα, εξωτερικά. εσωτερικά, στο σώμα, �λατιά
ταινία υ�ορόδινου ε�ιχρίσματος και δύο λε�τότε-
ρες �αρόμοιες ταινίες, κάθετες σ’ αυτήν. ολόκληρη
η εσωτερική ε�ιφάνεια καλύ�τεται με άχρωμη
εφυάλωση.                                                                                             
Παρατηρήσεις: ίχνη καύσης, εξωτερικά και εσωτε-
ρικά.                                                                                                       
Χρονολόγηση: 19ος-20ός αι. (βάσει της διακόσμη-
σης και της εφυάλωσης).

Α. Χ.

149. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β288, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                     
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                
Διαστάσεις: δ.χ.: 27 εκ., �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 5 εκ.                         

Πηλός: καστανέρυθρος (2.5YR 6/6 red), λε�τός.

ελάχιστες, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις.                        
Σχήμα: χείλος ευθύ, �αχύ με �εριχείλωμα. εξωτε-
ρικά, αυλάκωση κάτω α�ό το χείλος στη μετάβαση
�ρος το τοίχωμα. λοξά τοιχώματα.                                                   
Διακόσμηση: στο εσωτερικό και μέχρι και το �ερι-
χείλωμα, εξωτερικά, ανοιχτό καστανορόδινο ε�ί-
χρισμα (2.5YR 6/4 weak red) και καστανή εφυάλω-
ση, κρακελαρισμένη και κατά τό�ους ιριδίζουσα.

στο εξωτερικό, κάτω α�ό το χείλος ωχροκάστανο
ε�ίχρισμα (10YR 7/4 very pale brown) και σταγόνες
εφυάλωσης.                                                                                           
Χρονολόγηση: 19ος-20ός αι. (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.
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150. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β50, ομάδα 16. Τμήμα βάσης
α�ό κλειστό αγγείο.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, �ε-
ριβάλλων χώρος ναού Αγίου Δημητρίου.                                                                                                                     
Διαστάσεις: δ.β.: 12 εκ., �χ.β: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 1,5 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red), μέτριος.

αρκετές, μικρού μεγέθους, σφαιρικές λευκού χρώ-
ματος �ροσμείξεις. μαρμαρυγίας.                                                                                                                                                   
Σχήμα: ε�ί�εδη βάση, α�οστρογγυλεμένη στη με-
τάβαση �ρος το τοίχωμα.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: εσωτερικά, σώζονται κατά τό�ους ίχνη
κιτρινω�ού ε�ιχρίσματος. στη βάση, το ε�ίχρισμα
καλύ�τεται α�ό �αχύρρευστη εφυάλωση, ιδιαίτερα
στιλ�νή, σκούρου καστανέρυθρου χρώματος. 
Παρατηρήσεις: στο κάτω μέρος της βάσης σώζονται
μερικές αβαθείς εγχαράξεις, �ιθανόν τυχαίες.
Χρονολόγηση: 19ος-20ός αι. (;) (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.

151. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β8, ομάδα 1. Τμήμα βάσης και
σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.                                                                                                                                                  
Διαστάσεις: δ.β.: 7 εκ., �χ.β.: 0,6 εκ., �χ. δακτ.: 0,65 εκ.,
�χ.: 0,9 εκ., σωζ. ύψ.: 1,6 εκ.                                                                                                                                          
Πηλός:  �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος. �άρα �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετός
μαρμαρυγίας. λίγοι μικροί �όροι. λίγες, μεσαίες,
τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.                                                             
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη. τοιχώματα κυρτά
�ου συγκλίνουν �ρος τη βάση. έντονη γωνίωση στη
μετάβαση �ρος το χείλος.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, φέρει κα-

στανέρυθρο ε�ίχρισμα, το ο�οίο καλύ�τεται α�ό
εφυάλωση σκούρου �ράσινου χρώματος. εξωτερικά,
η εφυάλωση φτάνει μέχρι και την αρχή της βάσης.
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα. 
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                

Α. Χ.

152. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β205, ομάδα 76. Τμήμα βάσης
και σώματος α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                              
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.                                                                                      
Διαστάσεις: δ.β.: 9 εκ., �χ.β.: 0,4  εκ., �χ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3 εκ.                                                                                                

Πηλός: ανοιχτός καστανός (5YR 7/6 reddish yellow
- 7.5YR 7/6 reddish yellow), λε�τός. ελάχιστες, μι-
κρές-μεσαίες, στρογγυλές, λευκές �ροσμείξεις. �ολ-
λές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυ-
θρές �ροσμείξεις. αρκετοί �όροι.                                         
Σχήμα: βάση ε�ί�εδη, ελαφρώς διακρινόμενη. τοι-
χώματα κυρτά.                                                                                              
Διακόσμηση: εξωτερικά, καστανέρυθρο ε�ίχρισμα
(2.5YR 6/8 red). εσωτερικά, σκούρα �ράσινη εφυά-
λωση. 
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                

Α. Χ.   
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153. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β199, ομάδα 73. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος α�ό κού�α.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.                                                                                                        
Διαστάσεις: δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 2,8 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: ανοιχτός καστανός (5YR 7/6 reddish yel-
low), λε�τός. ελάχιστες, μικρές, στρογγυλές-σφαι-
ρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγοι �όροι.                                                                                                                                         
Σχήμα: χείλος α�λό με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

τοιχώματα κοίλα.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: εσωτερικά, ωχρό ε�ίχρισμα και σκού-
ρα λαδί εφυάλωση, η ο�οία φθάνει εξωτερικά λίγο
κάτω του χείλους. εξωτερικά, ερυθροκάστανο ε�ί-
χρισμα, �άνω στο ο�οίο διατηρείται �ράσινη
εφυάλωση.    
Χρονολόγηση: ασαφής.                                       

Α. Χ.

154. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β224, ομάδα 80. Βάση και τμήμα
σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                        
Τό�ος εύρεσης: χωρίς ένδειξη.                                                                                                                   
Διαστάσεις: δ.β.: 5,1 εκ., �χ.δακτ.: 0,8 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3,2 εκ.                                                                                                                                          

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red),  μέτριος.

�ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. �ολ-
λοί �όροι. λίγες, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, λευκές �ροσμείξεις.
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς α�οκλίνουσα,
διακρινόμενη με �εριφερική αυλάκωση στο σημείο
ένωσης με το σώμα. κομβίο, εξωτερικά, στη βάση.
Διακόσμηση: εσωτερικά και εξωτερικά, μέχρι την
ε�ιφάνεια έδρασης του δακτυλίου, υ�άρχει υ�ό-
λευκο �αχύρρευστο ε�ίχρισμα, �άνω στο ο�οίο
έχει το�οθετηθεί υ�ο�ράσινη εφυάλωση, αρκετά
α�ολε�ισμένη και φθαρμένη. 
Χρονολόγηση: ασαφής.            

Α. Χ.

155. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β283, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό βαθιά κού�α.                                                         
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                
Διαστάσεις: δ.χ.: 25 εκ., �χ.: 0,4 εκ., σωζ. ύψ.: 4,2 εκ.                        

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/8 red), λε�τός. ελάχιστες,
μικρές, σφαιρικές-στρογγυλές, λευκές �ροσμείξεις.

ελάχιστοι �όροι.                                                                                   
Σχήμα: ελαφρώς έξω νεύον χείλος με α�οστρογγυ-
λεμένη ακμή. ευθέα τοιχώματα.                                                        
Διακόσμηση: εσωτερικά, έως και το χείλος, ε�ίχρι-
σμα και καστανέρυθρη εφυάλωση, ελαφρώς κρακε-
λαρισμένη. εξωτερικά, καστανό ε�ίχρισμα και εφυ-
άλωση μέχρι κάτω α�ό το χείλος.                                                      
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα.
Χρονολόγηση: ασαφής.

Α. Χ.
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156. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β218, ομάδα 77. Τμήμα βάσης
και σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις: δ.β.:~10 εκ., �χ. δακτ.: 0,7 εκ., �χ.β.: 0,6 εκ.,
�χ.: 0,9 εκ., σωζ. ύψ.: 1,4 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: ανοιχτός καστανός (7.5YR 7/6 reddish yel-
low), μέτριος. λίγες, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές, ερυ-
θρές �ροσμείξεις. μαρμαρυγίας.                                                                                                                                                  
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη. τοίχωμα κυρτό.                                                                                                                                       
Διακόσμηση: εσωτερικά, λευκό ε�ίχρισμα και σκου-
ρο�ράσινη εφυάλωση.                                                                                                                                        
Παρατηρήσεις: διακρίνεται ίχνος τρι�οδίσκου ό�τη-
σης στο εσωτερικό του αγγείου. 
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                                                                   

Α. Χ.

157. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β215, ομάδα 79. Τμήμα λαβής
και τοιχώματος α�ό κανάτα.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, �ερισυλλογή α�ό την �α-
ραλία στην �εριοχή Κουμ�έ.                                                                                   
Διαστάσεις: �χ.: 0,6 εκ. �χ.λ.: 0,85, σωζ. ύψ.: 5,6 εκ.                                                                                                                                

Πηλός: γκριζοκάστανος (5YR 6/6 reddish yellow),

χονδρός. �ολλές, μικρές-μεγάλες, τρα�εζοειδείς-
στρογγυλές, λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-με-
γάλες, σφαιρικές-γωνιώδεις, καστανέρυθρες �ροσ-
μείξεις. �όροι.                                                                                                
Σχήμα: τοιχώματα κυρτά. κάθετη λαβή, ελλει�τικής
διατομής. σώζεται το σημείο α�όφυσής της. κυ-
κλική εμ�ίεση στη λαβή.                                                                              
Διακόσμηση: εξωτερικά και εσωτερικά, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα  και εφυάλωση ανοικτού �ράσινου χρώ-
ματος, σε αρκετά σημεία α�ολε�ισμένη.                                                   
Παρατηρήσεις: ε�ικαθήσεις θαλάσσιων οργανι-
σμών και α�οστρογγυλεμένες ακμές εξαιτίας της
ε�αφής του αντικειμένου με το υγρό στοιχείο. 
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                

Α. Χ.

158. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β194, ομάδα 67. Τμήμα χείλους,
λαιμού και λαβής α�ό κανάτα.                                                                  
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: δ.χ.: 7 εκ., �χ.λ.: 0,9 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3,4 εκ.                                                                                             

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red), μέτριος.

�ολλοί �όροι. �ολλές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.                                                                
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

κυλινδρικός λαιμός, στον ο�οίο διακρίνεται έκ-
φυση κάθετης λαβής ελλει�τικής διατομής.
Διακόσμηση: σκούρο καστανέρυθρο ε�ίχρισμα.

στιλ�νή εφυάλωση εξωτερικά και μέχρι το ύψος
του χείλους εσωτερικά. διακρίνονται τρεις �εριφε-
ρικές αυλακώσεις στο ύψος της έκφυσης της λαβής.
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                

Α. Χ.
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Στη Συλλογή είναι λίγα τα όστρακα �ου καλύ-
�τονται με στρώμα εφυάλωσης, α�ευθείας �άνω στο
κεραμικό σώμα. Προέρχονται α�ό ανοιχτού σχήμα-
τος αγγεία, κυρίως α�ό �ινάκια και τα �ερισσότερα
ανήκουν στο υλικό α�ό τη Φορτέτζα Ρεθύμνου. 

159. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β120, ομάδα 34. Τμήμα βάσης
α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                                                                                                          
Διαστάσεις: δ.β.: 6 εκ., �χ.δακτ.: 1,3 εκ., �χ.: 0,65 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3,2 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 6/8 red), μέτριος. λίγοι,
μεσαίοι-μεγάλοι �όροι. �ολλές, μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. αρ-
κετές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις.                                                                                                                                   
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη. τοιχώματα κυρτά. η
μετάβαση του δακτυλίου α�ό το σώμα υ�ογραμμί-
ζεται με μια αυλάκωση εξωτερικά.                                                                                                                                                  
Διακόσμηση: λαδο�ράσινη εφυάλωση καλύ�τει
την εσωτερική ε�ιφάνεια.                                                                                                                                                                  
Παρατηρήσεις: ίχνη των δύο α�ό τις τρείς οξείες α�ο-
λήξεις του τρι�οδίσκου στην εσωτερική ε�ιφάνεια.   
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι. (βάσει του σχήματος
και της εφυάλωσης).

Α. Χ.

160. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β129, ομάδα 37. Τμήμα βάσης
α�ό �ινάκιο.                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα. 
Διαστάσεις: δ.β.: 6,5 εκ., �χ.δακτ.: 1,4 εκ., �χ.β.: 0,8 εκ.,
σωζ. ύψ.: 2,2 εκ.                                                                                    

Πηλός: ερυθρω�ός στον �υρήνα, καστανός στα τοι-
χώματα (2.5YR 6/6 red και 10YR 7/3 very pale
brown αντίστοιχα), χονδρός. �ολλές, μικρές-μεγά-
λες, σφαιρικές-ημιστρογγυλές, λευκές �ροσμείξεις.

αρκετές, μικρές-μεγάλες, σφαιρικές-γωνιώδεις, ερυ-
θρές �ροσμείξεις. �όροι.                                                                     
Σχήμα: βάση δακτυλιόσχημη, με λοξή εξωτερική
ε�ιφάνεια δακτυλίου. �ε�λατυσμένη η ε�ιφάνεια
έδρασης του δακτυλίου, ελαφρώς κοίλη στο κέντρο
της. κομβίο στο κάτω μέρος της βάσης. τοιχώματα
κυρτά. στο σημείο ένωσης βάσης και σώματος
υ�άρχει �εριφερική αυλάκωση.                                                        
Διακόσμηση: εσωτερικά, στιλ�νή και λε�τόρρευστη
εφυάλωση ωχροκίτρινου χρώματος.                                                 
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α. Χ.

161. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β14, ομάδα 4. Τμήμα βάσης και
σώματος α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                            
Τό�ος εύρεσης: �ερισυλλογή (χωρίς ένδειξη).                                 
Διαστάσεις: δ.β.: 9 εκ., �χ.β.: 0,7 εκ., �χ.: 0,8 εκ., σωζ.
ύψ.: 4 εκ.                                                                                                
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Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (2.5YR 6/8 red), μέ-
τριος. λίγος μαρμαρυγίας. �άρα �ολλές, μικρές,
σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλοί, μικροί
�όροι. αρκετές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
υ�όλευκες �ροσμείξεις.                                                                                                                                                    
Σχήμα: βάση ε�ί�εδη. τοιχώματα λοξά.                                                                                                                                                  
Διακόσμηση: �αχύρρευστη καστανή, ιδιαίτερα στιλ-
�νή εφυάλωση στην εσωτερική και εξωτερική ε�ι-
φάνεια του αγγείου. στην εσωτερική ε�ιφάνεια
ίχνος ημικυκλικής ταινίας σκούρου καστανού χρώ-
ματος.                                                                                                                                                                                                            
Παρατηρήσεις: στην εξωτερική ε�ιφάνεια του αγ-
γείου έντονες αυλακώσεις. 
Χρονολόγηση: 19ος-20ός αι. (;)

Α. Χ.

162. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β16, ομάδα 6. Βάση α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                                                                                      
Διαστάσεις: δ.β.: 5,2 εκ., σωζ. ύψ.: 2,2 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός:  ρόδινος (10R 6/8 light red), μέτριος. �ολ-
λές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες,
μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυ-
θρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.                                                      
Σχήμα: δακτυλιόσχημη βάση και τοιχώματα κυρτά.                                     
Διακόσμηση: εφυάλωση χρώματος �ορτοκαλοκά-
στανου, λε�τόρρευστη στην εσωτερική ε�ιφάνεια.
Παρατηρήσεις: ίζημα στην εσωτερική ε�ιφάνεια.

στην εσωτερική και εξωτερική ε�ιφάνεια, σωζόμενα
ίχνη α�ό τη χρήση του τροχού. 
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                           

Α. Χ.                                

163. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β175, ομάδα 41. Τμήμα σώματος
και βάσης α�ό �ινάκιο.                                                                               
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.                                                                                      
Διαστάσεις: δ.β.: 14 εκ., �χ.β.: 0,6 εκ., �χ.δακτ.: 0,4
εκ., �χ.: 0,6 εκ., σωζ. ύψ.: 2 εκ.                                                                     

Πηλός: ερυθρω�ός (10R 5/6 red - 10R 5/4 weak
red), μέτριος. �ολλές, μικρές, σφαιρικές, ερυθρές
�ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.                                                               
Σχήμα: ελαφρώς κυρτά τοιχώματα. δισκοειδής
βάση έντονα εξέχουσα.                                                                                
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, αυλάκωση
στο σημείο ένωσης του σώματος με τη βάση. στην
εσωτερική ε�ιφάνεια και εξωτερικά, στο άνω τμήμα
του δακτυλίου και του σώματος, ωχροκάστανη
στιλ�νή εφυάλωση. σταγόνες του ίδιου χρώματος
στην ε�ιφάνεια έδρασης.                                                                             
Παρατηρήσεις: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, �ολύ λε-
�τές γραμμώσεις α�ό τον κεραμικό τροχό.   
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                               

Α. Χ.1:2
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164. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β192, ομάδα 69. Τμήμα βάσης
και σώματος α�ό �ινάκιο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.                                          
Διαστάσεις: δ.β.: 6 εκ., �χ.δακτ.: 0,7 εκ., �χ.: 0,9 εκ.,
σωζ. ύψ.: 2,6 εκ.    

Πηλός: καστανός ανοιχτός (5YR 7/6 reddish yel-
low), χονδρός. �ολλές, μικρές-μεγάλες, σφαιρικές-
γωνιώδεις, λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-με-
γάλες, σφαιρικές-γωνιώδεις, ερυθρές �ροσμείξεις.

�όροι.                                                                                                                                                   
Σχήμα:  δακτυλιόσχημη βάση, κοίλο σώμα.                                                                                                                                   
Διακόσμηση: εξωτερικά, �εριφερική, φαρδιά εγχά-
ραξη στην ένωση βάσης και σώματος. �εριφερική
εγχάραξη στην ε�ιφάνεια έδρασης του δακτυλίου.

εξωτερικά, στο κέντρο της βάσης, μικρό κομβίο.

εσωτερικά, ιδιαίτερα φθαρμένη, ανοιχτή �ράσινη
εφυάλωση.                                                                                                                                                                                           
Παρατηρήσεις: εξωτερικά, στη βάση, �ρόχειρα χα-

ραγμένο ένα Χ, το ο�οίο εκτείνεται σε όλη την ε�ι-
φάνεια.  
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                       

Α. Χ.

165. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β221, ομάδα 77. Τμήμα σώματος
και βάσης α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                 
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 3,1 εκ.                                          

Πηλός: ανοιχτός καστανός (5YR 7/6 reddish yel-
low - 5YR 7/4 pink), μέτριος. �ολλές, μικρές-με-
σαίες, στρογγυλές-γωνιώδεις, ερυθρές �ροσμείξεις.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα. τμήμα βάσης.
Διακόσμηση: εσωτερικά, καστανή στιλ�νή εφυά-
λωση.    
Χρονολόγηση: ασαφής.         

Α. Χ.
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Αν και η υψηλής �οιότητας κινέζικη �ορσε-
λάνη είχε αρχίσει να εξάγεται ήδη α�ό τον 9ο αι.
(FRANÇOIS 2004, 69), τη μεγαλύτερή της διάχυση
στη Δύση γνωρίζει α�ό τον 16ο αι. και μετά. Έκτοτε
εντο�ίζεται αριθμός, ενίοτε σημαντικός, κινέζικων
αγγείων σε �ολλές �εριοχές της Ευρώ�ης. Στον ελ-
λαδικό χώρο σ�ανίζει η κινέζικη κεραμική κατά τη
μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή ε�οχή ό�ως
�ροκύ�τει α�ό τα έως τώρα δημοσιευμένα �αρα-
δείγματα (KONTOGIANNIS 2002, 39-46. FRANÇOIS
2004, 69-73). Η εισαγωγή της, όμως, γνωρίζει άν-
θιση κατά την �ερίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας,
υ�ό το �ρίσμα των νέων ιστορικών συνθηκών. 

Δείγμα της α�οτελεί το όστρακο αρ. κατ. 166
α�ό το χείλος και το τοίχωμα φλιτζανιού της Συλ-
λογής �ου βρέθηκε στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, το
ο�οίο, βάσει της α�όδοσης του �λούσιου, φυτικού
διακόσμου του μ�ορεί να α�οδοθεί στην �αρα-
γωγή της κινέζικης κεραμικής �ου γνώρισε μεγάλη
εξαγωγή, ιδίως κατά τον 17ο αι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

GÜNTHER 1978. HAYES 1992, 261-264. FRANÇOIS
1999, 143-146 (με �εραιτέρω βιβλιογραφία). KON-
TOGIANNIS 2002, 39-46. FRANÇOIS 2004, 69-73.
VROOM 2005, 162-163. BELTRÁN DE HEREDIA BER-
CERO, MIRÓ I ALAIX 2010, 64-67. Shanghai Museum.

Α. Γ.

166. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β90, ομάδα 22. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος α�ό μικρό φλιτζάνι.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά.

Διαστάσεις: δ.χ.: 7 εκ., σωζ. ύψ.: 3,9 εκ.                                                      
Κεραμική ύλη: υ�όλευκη (10YR 8/4 very pale
brown), λε�τή. ελάχιστες, μικρού μεγέθους, στρογ-
γυλές, καστανές �ροσμείξεις.                                                                      
Σχήμα: ευθύ χείλος, ελαφρώς έξω νεύον. κοίλα τοι-
χώματα.
Διακόσμηση: κυανός διάκοσμος σε λευκό βάθος:
εσωτερικά, κάτω α�ό το χείλος, μεταξύ δύο �εριφε-
ρικών, λε�τών, κυανών ταινιών, �υκνός, δικτυωτός
διάκοσμος κυανού χρώματος. εξωτερικά, κάτω α�ό
το χείλος, λε�τή, �εριφερική κυανή ταινία. κάτω
α�ό αυτήν �λούσιος, κυανός, φυτικός διάκοσμος,
α�οτελούμενος α�ό κλαδιά και φύλλα.
Παράλληλα: HAYES 1992, 261 αρ. 8, 263 αρ. 21, �ίν.
41, 8, 21 (για όμοιο σχήμα και διακοσμητικό θέμα).
Χρονολόγηση: τέλη 16ου-17ος αι.

Α. Χ.

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΣΤΡΑΚΑ 

1:2

Κεραμική α�ό την Κίνα

Κεραμική α�ό την Αγγλία

Α�ό τα μέσα του 18ου αι. στην Αγγλία ακμάζει
η �αραγωγή �ήλινων (earthenware) ή �ορσελάνι-
νων αντικειμένων �ου κοσμούνται με αφηγηματι-

κές �αραστάσεις. Η �αραγωγή, ιδίως α�ό τον 19ο αι.,
γίνεται μαζική και τα �ροϊόντα εξάγονται διεθνώς.
Βάσει της τεχνικής με την ο�οία εκτελείται η δια-



κόσμηση, η κεραμική είναι γνωστή ως «transfer-
printed» (για λε�τομέρειες σχετικά με την τεχνική:
ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 82). Ξεχωρίζουν οι �αρα-
γωγές ορισμένων �εριοχών, ό�ως του Staffordshire
(Stoke on Trent), του Yorkshire και του Worcester,
ό�ου λειτουργούσαν �ολλά εργοστάσια. Ιδιαίτερη
μνεία αξίζει να γίνει στα �ήλινα αγγεία του
Staffordshire, στα ο�οία η διακόσμηση α�οδίδεται συ-
νήθως με μ�λε, γκρίζο/μαύρο και ερυθρω�ό χρώμα.

Στην �αραγωγή αγγλικών εργοστασίων �ρέ�ει,
�ιθανότατα, να α�οδοθούν τα δύο μικρά τμήματα
αγγείων α�ό τη Συλλογή �ου �ροήλθαν α�ό τη
Φορτέτζα Ρεθύμνου και την �εριοχή της οδού Σή-
φακα, στα Χανιά (αρ. κατ. 167, 168). Δυστυχώς, το
μικρό μέγεθος των οστράκων δεν ε�ιτρέ�ει την
α�όδοσή τους σε συγκεκριμένο εργαστήριο. Αξίζει
να σημειωθεί ότι αγγεία με αυτήν την τεχνική δια-
κόσμησης  εισάγονταν α�ό την Αγγλία, αλλά και
άλλες ευρω�αϊκές χώρες, σε μεγάλες �οσότητες
στον ελλαδικό χώρο κατά τον 19ο αι., μέσω σημα-
ντικών λιμανιών της Ελλάδας. Α�ό αυτά ξεχωρίζει
το λιμάνι της Ερμού�ολης στη Σύρο, αλλά και του
Πειραιά και της Σάμου. Μάλιστα, συχνά, έμ�οροι
�ου τα εμ�ορεύονταν στον ελλαδικό χώρο δρού-
σαν και ως �αραγγελιοδότες στα εργοστάσια του
εξωτερικού. τότε για τη διακόσμηση των αγγείων
υιοθετούνταν θεματολογία �ροσαρμοσμένη στη νε-
οελληνική �ραγματικότητα. Λόγω του κομβικού
ρόλου της Σύρου και των εμ�όρων της στη διακίνηση
των αντικειμένων, αυτά έχουν μείνει γνωστά στην
Ελλάδα ως «συριανά» (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 246,
256-262. ΚΟΡΡΕ- ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 81-83, 176, 183). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

JEWITT 1985. GODDEN 1987. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1995, 246, 256-262. POOLE 1995. YOUNG 1999.
VROOM 2005, 188-189. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 81-
83, 176, 183.

Α. Γ.

167. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β102, ομάδα 28. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό φλιτζάνι. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου.
Διαστάσεις: δ.χ.: 10 εκ., �χ.χ.: 0,3 εκ., �χ.: 0,3 εκ.,
σωζ. ύψ.: 2,5 εκ.                                                                                                                                          
Πηλός: υ�όλευκος (2.5Y 8/2 pale yellow), λε�τός.

ελάχιστες, μικρού μεγέθους, στρογγυλές, καστανές
�ροσμείξεις.                                                                                          
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

ευθύ τοίχωμα.                                                                                       
Διακόσμηση: �άνω σε λευκό βάθος διακόσμηση με
μαύρο χρώμα: εσωτερικά ταινίες: α) �λέγμα κατά-
στικτο, β) φυτικό θέμα, γ) φαρδιά ταινία στιγμών,
δ) φυτικό θέμα, ε) σ�ειροειδές κόσμημα και στιγμές.
Μεσολαβεί ακόσμητη ταινία και ακολουθεί κυμα-
τοειδής γραμμή. τα διάχωρα �ου δημιουργούνται
εκατέρωθεν αυτής γεμίζουν με λε�τές κάθετες
γραμμές, �ου α�ολήγουν σε στιγμή. �λούσια φύλ-
λα ε�ικαλύ�τουν τις ταινίες κατά τό�ους. Εξωτε-
ρικά, εικονιστική �αράσταση μικρής �ολυγωνικής
κατασκευής με τύμ�ανο και τρούλο �ου στηρίζο-
νται σε κίονες. Δί�λα α�ό αυτήν τμηματικά σωζό-
μενο δέντρο με �λούσιο φύλλωμα.
Χρονολόγηση: 19ος αι.                                                                        

Α. Χ.

168. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β258, ομάδα 84. Τμήμα βάσης
α�ό ανοιχτό αγγείο.                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: �χ.: 0,4 εκ., σωζ. ύψ.: 1,6 εκ.
Πηλός: κιτρινω�ός (10YR 8/4 very pale brown), λε-
�τός. �ολύ μικρές, �ολλές, στρογγυλές, καστανές
�ροσμείξεις.                                                                                          
Σχήμα: ε�ί�εδη βάση και �υθμένας.                                                
Διακόσμηση: λευκό βάθος καλύ�τει την εσωτερική
και εξωτερική ε�ιφάνεια.                                                                    
Παρατηρήσεις: στο κέντρο, �ιθανότατα της βάσης
διατηρείται τμήμα α�ό κυκλική σφραγίδα μαύρου
χρώματος. Α�οτελείται α�ό δύο ομόκεντρους κύ-
κλους, �ου σχηματίζουν ένα δίσκο στο εσωτερικό
και ένα δακτύλιο να τον �εριβάλλει. Στο δίσκο
αναγράφεται: C.5. Στο δακτύλιο ε�ιγράφεται:
ENCE.                                                                                                    
Χρονολόγηση: 19ος αι.                                                                        

Α. Χ.
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Τα όστρακα κοινής κεραμικής της Συλλογής
�ου χρονολογούνται στη μεσαιωνική και νεότερη
ε�οχή ανήκουν σε αγγεία για τη μεταφορά και τη
φύλαξη �ροϊόντων και σε μαγειρικά σκεύη. Α�ό
την �ρώτη ομάδα �ερισσότερα είναι τα όστρακα
α�ό λαγήνια και κανάτες, �αρά α�ό αμφορείς,
ενώ σ�ανίζουν τα θραύσματα α�ό λεκάνες και κά-
δους. Η �ενία  θραυσμάτων αμφορέων σχετίζεται,
�ροφανώς, με την ιδιαιτερότητα του υλικού,
καθώς, ό�ως αναφέρθηκε, το μεγαλύτερο μέρος
του χρονολογείται μετά τον 13ο αι., στην �ερίοδο
της βενετοκρατίας στην Κρήτη, όταν �ια �εριορί-
ζεται η χρήση αμφορέων για τη μεταφορά των
�ροϊόντων και γίνεται ευρύτερη η χρήση των ξύ-
λινων βαρελιών, των «βουτσίων» (βλ. αναλυτικά:
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 84-87. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2001,

89-108). Το μεγαλύτερο μέρος της κοινής κεραμι-
κής �ρέ�ει να α�οδοθεί στην το�ική �αραγωγή
της Κρήτης. Σε μία �ερί�τωση είναι δυνατός ο συ-
σχετισμός θραυσμάτων αγγείων με την �αραγωγή
των εργαστηρίων των Μαργαριτών, στην �εριοχή
Μυλο�οτάμου. Α�ό τα όστρακα κοινής κεραμικής
�ου ανήκουν σε αγγεία εισηγμένα στο νησί, ξεχω-
ρίζουν εκείνα �ου α�οδίδονται στην �αραγωγή
της �εριοχής του μεσσηνιακού κόλ�ου. Πρόκειται
για θραύσματα �ου χρονολογούνται στον 19ο και
20ό αι. Ανάλογες �αρατηρήσεις δεν είναι ακόμα
εφικτό να ε�ιχειρηθούν για την κοινή κεραμική
της Συλλογής �ου χρονολογείται σε �ροηγούμε-
νους αιώνες, με δεδομένο το ε�ί�εδο της έως τώρα
έρευνας. 

Α. Γ.
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ
ΚΟΙΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

Κανάτες

Αρκετά είναι τα όστρακα �ου �ροέρχονται α�ό
κανάτες. Είναι κοινά στο υλικό α�ό τη Φορτέτζα
και την Κυριάννα του νομού Ρεθύμνου, ενώ ορι-
σμένα βρέθηκαν κατά τις εργασίες στην οδό Σή-
φακα,  έξω α�ό το βυζαντινό τείχος των Χανίων.
Βάσει των διαγνωστικών θραυσμάτων, συνάγεται
ότι �ρόκειται για κανάτες με ε�ί�εδη βάση, ωοειδή
ή κοίλα τοιχώματα, ψηλό κυλινδρικό λαιμό �ου
συχνά εσωτερικά φέρει ηθμό, τριφυλλόσχημο στό-
μιο και μία κάθετη λαβή. Ξεχωρίζουν θραύσματα
α�ό κυλινδρικές, ε�ιμήκεις �ροχοές, �ου βρίσκο-
νται στον ώμο των αγγείων. Τα �αραδείγματα μ�ο-
ρούν να χρονολογηθούν στη βενετική και την
οθωμανική �ερίοδο και μερικά έχουν αναλογίες, ως
�ρος το γενικό τους σχήμα, με αντίστοιχες κανάτες
α�ό τον Άγιο Πολύευκτο της Κωνσταντινού�ολης
�ου χρονολογούνται μεταξύ του 16ου και του 17ου
αι. (ΗΑYES 1992, 293 k2, 348 εικ. 106). Ξεχωρίζουν
τρία όστρακα (αρ. κατ. 171, 172, 173), τα ο�οία �α-
ρουσιάζουν εξαιρετικές ομοιότητες και ως �ρος τη

σύσταση του ερυθρού, χονδρού �ηλού τους και ως
�ρος το σχήμα και τη διακόσμησή τους, με ανάγλυ-
φους δακτυλίους στο λαιμό �ου κοσμούνται με μι-
κρές εμ�ιέσεις. Ανάλογος εμ�ίεστος διάκοσμος
α�αντά συχνά στην κοινή κεραμική της Κρήτης,
ήδη α�ό τον 13ο αι., ό�ως μαρτυρούν �αραδείγ-
ματα α�ό την Αγία Άννα στο λόφο Πυργί της Ελεύ-
θερνας (ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 235, �ίν. 16, στ, �ίν. 17, β.
ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 75). Όμως ο
ιδιαίτερα ψηλός, κυλινδρικός λαιμός των θραυσμά-
των της Συλλογής και η ύ�αρξη στα �ερισσότερα
α�ό αυτά ηθμού στο εσωτερικό τους τα συσχετίζει
με αγγεία της οθωμανικής �εριόδου, ό�ως αυτά
α�ό την Αγία Αικατερίνη στο Καστέλλι Χανίων
(HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ. 84-Ρ 2113,
�ίν. 55, 84-Ρ 2113, 102 αρ. 84-Ρ 2798, �ίν. 55, 84-Ρ
2798, �ίν. 75a, 84-Ρ 2798) ή εκείνα α�ό τον Άγιο Πο-
λύευκτο της Κωνσταντινού�ολης (ΗΑΥES 1992, 293-
294, 348 εικ. 106, 369 εικ. 127, 375 εικ. 133, 1-5).  

Α. Γ.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 220, 260-263. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 63-65, 103.

169. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β227, ομάδα 80. Δύο συγκολλού-
μενα όστρακα τμήματος χείλους, λαιμού, σώματος
και λαβής α�ό κανάτα.                                                                                                                                                        
Τό�ος εύρεσης: Χωρίς ένδειξη.                                                                                                                    
Διαστάσεις: δ.χ.: 12 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., �χ.λ.: 1 εκ.,
�χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 11,7 εκ.                                                                                                                                              

Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 6/8 red), χονδρός. �ολ-
λές, μεγάλες, υ�όλευκες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς
�ροσμείξεις. �ολλές μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. αρ-
κετοί �όροι.
Σχήμα: τριφυλλόσχημο στόμιο με χείλος με α�ο-
στρογγυλεμένη ακμή. λαιμός σχήματος ανεστραμέ-
νου κώνου. κάθετη λαβή με δι�λή νεύρωση κατά
μήκος της �ου εκφύεται α�ό το λαιμό και α�ολήγει
στο μέσο του σώματος. κοίλο τοίχωμα.
Διακόσμηση: �εριφερική νεύρωση στο μέσο του
λαιμού, χαμηλός αναβαθμός στην ένωση λαιμού
σώματος. στον ώμο σώζει φαρδιά εγχάρακτη κυμα-
τοειδή �εριφερική ταινία.                                                                                                                                                                 
Παρατηρήσεις: ίχνη καύσης εξωτερικά και εσωτε-
ρικά.                                                                                                                                    
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 147 αρ. 147, 291 �ίν.
9, γ (για όμοιο σχήμα).
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Α. Χ.

170. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β7, ομάδα 1. Βάση, τμήμα σώμα-
τος και α�όφυση λαβής α�ό κανάτα.                                                                                                                                          

Τό�ος εύρεσης:  Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.                                                                                         
Διαστάσεις: δ.β.: 6 εκ., �χ.β.: 1,1 εκ., �χ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 4,2 εκ.                                                                                    

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8 reddish yel-
low), μέτριος. αρκετός μαρμαρυγίας. αρκετές, μι-
κρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστανές
�ροσμείξεις. λίγες, μικρές, στρογγυλές, γκρίζες �ροσ-
μείξεις. λίγες, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
μελανές �ροσμείξεις.
Σχήμα:  ακέραιη ε�ί�εδη βάση. ωοειδές τοίχωμα.

α�όφυση λαβής, η ο�οία βρίσκεται χαμηλά, κοντά
στον �υθμένα του αγγείου.                                                                
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, διατη-
ρούνται ίχνη λε�τόρρευστου ε�ιχρίσματος, ίδιου
χρώματος με το κεραμικό σώμα.                                                       
Παρατηρήσεις: στην ε�ιφάνεια έδρασης σώζονται
ίχνη α�οκο�ής α�ό τον τροχό.                                                          
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 261 αρ. 136, 292 �ίν.
10, δ, ε. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 103 αρ.
82, 149 �ίν. 25.82.
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Α. Χ.

171. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β122, ομάδα 34. Τμήμα λαιμού
α�ό κανάτα.                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις: δ.λ.: 5,2 εκ., �χ.: 0,8  εκ., σωζ. ύψ.: 6,2 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), χονδρός. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις. λίγος μαρ-
μαρυγίας.                                                                                              
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Σχήμα: ψηλός και στενός λαιμός με κυλινδρικά τοι-
χώματα.                                                                                                                                                             
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, �άνω α�ό
το σημείο της ένωσης του λαιμού με το σώμα, ανά-
γλυφος, �εριφερικός δακτύλιος κοσμημένος με
λοξές �αράλληλες εμ�ιέσεις.                                                                                                                                        
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά 1997, 102 αρ.
84-Ρ 2798, �ίν. 55, 84-Ρ 2798, �ίν. 75a, 84-Ρ 2798 (για
�αρόμοιο εμ�ίεστο διάκοσμο). 
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.

172. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β142, ομάδα 40. Τμήμα χείλους,
σώματος και λαβής κανάτας.                                                                        
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.                                                     
Διαστάσεις: δ.λ.: 5,2 εκ., �χ.: 0,6 εκ., �χ.λ.: 1,6 εκ.,
�λ.λ.: 2,6 εκ., �χ.χ.: 0,4 εκ., σωζ. ύψ.: 13,7 εκ.                                                                                                                                           
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), χονδρός. �ολλές,
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, γκριζοκάστα-
νες �ροσμείξεις. �ολλές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

λαιμός ψηλός και κυλινδρικός, �ου �λαταίνει �ρος
το χείλος. σώμα σφαιρικό. εσωτερικά, στο κάτω
τμήμα του λαιμού, διακρίνεται ίσως η αρχή ενός
ηθμού. κάθετη λαβή ελλει�τικής διατομής με κε-
ντρική νεύρωση κατά μήκος, εξωτερικά.                                                                                                                                                 
Διακόσμηση: στο σημείο της ένωσης του λαιμού με
το σώμα �εριφερικός ανάγλυφος δακτύλιος. στην
ε�ιφάνεια του δακτυλίου λοξές ταινίες α�ό �αράλ-
ληλες εμ�ιέσεις.                                                                                                                                        
Παρατηρήσεις: τρία συγκολλούμενα όστρακα.

Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ.
84-Ρ 2113, �ίν. 55, 84-Ρ 2113 (για �αρόμοιο σχήμα
και εμ�ίεστο διάκοσμο. �ρόκειται όμως για αγγεία
διαφορετικής �αραγωγής). 
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.

173. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β160, ομάδα 44. Τμήμα λαιμού
κανάτας.                                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.                                                                                           
Διαστάσεις:  �χ.λ.: 1,1 εκ., σωζ. ύψ.: 7,8 εκ.                                               

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), χονδρός. κοινές,
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-
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μείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετός μαρμαρυ-
γίας. αρκετοί �όροι.                                                                                                                    
Σχήμα: λαιμός κυλινδρικός. εξωτερικά, σώζει �ρόσ-
φυση κάθετης λαβής και εσωτερικά τμήμα ηθμού.
Διακόσμηση: εξωτερικά, φέρει δύο �αράλληλους
ανάγλυφους �εριφερικούς δακτυλίους. ο ανώτερος
κοσμείται με διαγώνιες ταινίες α�οτελούμενες α�ό
�αραλληλε�ί�εδες εμ�ιέσεις. ο κατώτερος δακτύ-
λιος κοσμείται με εμ�ίεστες στιγμές, διατεταγμένες
σε �αράλληλες διαγωνίους.                                                                                                                                       
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 101 αρ.
84-Ρ 2113, �ίν. 55, 84-Ρ 2113 (για ανάλογο αγγείο
με ηθμό), 102 αρ. 84-Ρ 2798, �ίν. 55, 84-Ρ 2798, �ίν.
75a, 84-Ρ 2798 (για �αρόμοιο εμ�ίεστο διάκοσμο). 
Χρονολόγηση:  17ος-18ος αι.

Α. Χ.

174. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β68, ομάδα 19. Τμήμα λαιμού
α�ό κανάτα.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου
Διαστάσεις: �χ.: 0,35 εκ., σωζ. ύψ.: 8,5 εκ.

Πηλός: καστανέρυθρος (2.5YR 6/8 red), μέτριος.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές, λευκές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές, ερυθρές, στρογγυλές �ροσ-
μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.                                                                                                                                                    
Σχήμα: τμήμα κυλινδρικού, ψηλού λαιμού.
Διακόσμηση: εξωτερικά, δυο �αράλληλες ταινίες
α�οτελούμενες α�ό κυματοειδείς εγχαράξεις �ερι-
τρέχουν το λαιμό.                                                                                                                                       
Παρατηρήσεις: δύο συνανήκοντα όστρακα. εσωτε-
ρικά, φέρει ίχνη τροχού. ιζήματα εξωτερικά. 

Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 104 αρ.
84-Ρ 0186, �ίν. 77b, 84-Ρ 0186 (για τμήμα λαιμού με
όμοιο διάκοσμο). 
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.

175. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β78, ομάδα 20. Προχοή κλειστού
αγγείου (κανάτα).                                                                                
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,9 εκ., �χ.: 0,4 εκ.

Πηλός: καστανός (5ΥR 6/6 reddish yellow), χον-
δρός. �ολλές, μεγάλες, γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς,
γκρίζες �ροσμείξεις. λίγες, στρογγυλές, καστανές
�ροσμείξεις. λίγες, μικρές-μεσαίες, γωνιώδεις, υ�ό-
λευκες �ροσμείξεις. λίγοι �όροι. μαρμαρυγίας.                              
Σχήμα: τμήμα κυλινδρικής �ροχοής.                                               
Διακόσμηση: εξωτερικά, σώζει καστανω�ό ε�ίχρι-
σμα (10R 5/8 red).                                                  
Παράλληλα: ΗΑYES 1992, 293-294, 348 εικ. 106 (για
αγγεία με ανάλογη �ροχοή).
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.

Α. Χ.

176. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β252, ομάδα 84. Τρία συγκολ-
λούμενα όστρακα βάσης και σώματος  α�ό κανάτα.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: δ.β.: 12 εκ., �χ.β.: 1,1 εκ., �χ.: 1,2 εκ.,
σωζ. ύψ.: 12,3 εκ.                                                                                  
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8 reddish yel-
low), μέτριος. αρκετές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές,
στρογγυλές, γκρίζες �ροσμείξεις. λίγοι �όροι.                                

122

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Σχήμα: ε�ί�εδη βάση. κυρτό τοίχωμα �ου συγκλί-
νει �ρος τη βάση.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, σώζεται
κατά τό�ους λε�τόρρευστο ερυθρω�ό ε�ίχρισμα.                  
Χρονολόγηση: 20ός αι.

Α. Χ.

177. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β293, ομάδα 83. Τμήμα σώματος
και λαβής α�ό κλειστό αγγείο.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                                     
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 4,6 εκ.                                                                                                  

Πηλός: ερυθρός (10R 5/8 red), μέτριος. �ολλοί, με-
σαίοι-μεγάλοι �όροι. �ολλές, υ�όλευκες, μεσαίες-
μεγάλες, τρα�εζοειδείς �ροσμείξεις. 
Σχήμα: τοίχωμα κοίλο. �ρόσφυση ελλει�τικής κά-
θετης λαβής.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: εξωτερικά, μελανό, �αχύρρευστο ε�ί-
χρισμα (10YR 2/1 black). στην �ρόσφυση της λαβής
διακρίνονται ίχνη κάθετων ταινιών στίλβωσης. εσω-
τερικά, υ�όλευκο ε�ίχρισμα (2.5Y 8/2 pale yellow). 
Χρονολόγηση: βενετοκρατία.                                                                                                                                       

Α. Χ.

178. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β141, ομάδα 40. Τμήμα βάσης
και σώματος α�ό κανάτα.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.                                                                                              
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,2 εκ., �χ.: 0,9 εκ., δ.β.: 8 εκ.                                                                                                                                
Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 5/6 yellowish red),
μέτριος. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-

ζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολύς μαρμαρυγίας.                                      
Σχήμα: δισκοειδής διακρινόμενη βάση. κωνικά τοι-
χώματα.                                                                                                          
Διακόσμηση: ακόσμητο.                                                                              
Παρατηρήσεις: σε ένα τμήμα της εσωτερικής ε�ιφά-
νειας κηλίδες λαδο�ράσινης εφυάλωσης. στην ε�ι-
φάνεια έδρασης ίχνη α�ό την α�οκο�ή του αγγείου
α�ό τον τροχό.  
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                

Α. Χ.

179. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β41, ομάδα 18. Τμήμα λαβής
α�ό κανάτα.                                                                                                   
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Τα λαγήνια, κλειστά αγγεία αρκετά μεγάλου με-
γέθους �ου �ροορίζονταν για τη μεταφορά υγρών
�ροϊόντων, α�αντούν αρκετά συχνά στην Κρήτη
α�ό την �ερίοδο της βενετοκρατίας και μετά. Χα-
ρακτηριστικός είναι ο ψηλός, φαρδύς λαιμός τους
και οι ιδιαίτερα �λατιές λαβές. Στο υλικό της Συλ-
λογής �εριλαμβάνονται αρκετά θραύσματα α�ό
λαγήνια. Εκτός α�ό τμήματα λαβών, �ου οι �ερισ-
σότερες είναι �ε�λατυσμένες, συχνά με δύο αυλα-
κώσεις, χαρακτηριστικοί είναι οι κυλινδρικοί,
ψηλοί, φαρδείς λαιμοί  (αρ. κατ. 180, 181) �ου μ�ο-
ρούν να χρονολογηθούν στην οθωμανική �ερίοδο,
βάσει των αναλογιών τους με λαγήνια α�ό άλλες
�εριοχές του νησιού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 89-94. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 219-
220, 259-260. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α,
62-63, 102-103.

Α. Γ.

180. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β32, ομάδα 17. Τμήμα  χείλους
και λαιμού α�ό λαγήνι.                                                                                                                                        
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.                                                                                                                                                 

Διαστάσεις: δ.χ.: 12 εκ., �χ.χ.: 0,85 εκ., σωζ. ύψ.:
6,4 εκ.                                                                                                     
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-
low), χονδρός. �ολλές, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις. ελάχιστος μαρμα-
ρυγίας.                                                                                                   
Σχήμα: χείλος ευθύ και �αχύ τετράγωνης διατομής.

λαιμός φαρδύς, με ελαφρώς α�οκλίνοντα �ρος το
σώμα τοιχώματα.                                                                                 
Διακόσμηση: εξωτερικά, σκούρο, γκριζοκάστανο
ε�ίχρισμα. τρεις �αράλληλες, �εριφερικές εγχαρά-
ξεις κάτω α�ό το χείλος, στο λαιμό. 
Παρατηρήσεις: ιζήματα στην ε�ιφάνεια.                                         
Παράλληλα: ΗΑΗΝ, ΗΑLLAGER κ.ά. 1997, 102 αρ.
84-Ρ 2119, 84-Ρ2120, �ίν. 54, 84-Ρ2120/2121, �ίν.
74g, 1-2 (για �αρόμοιο σχήμα και διακόσμηση), 81,
αρ. 82-Ρ 0241, �ίν. 81c, 4 (για ανάλογη διακόσμηση).
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.

Α. Χ.

181. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β63, ομάδα 19. Τμήμα  χείλους
και λαιμού α�ό λαγήνι.                                                                      
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκεύης, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου.                                                                                    

Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος.        
Διαστάσεις: �χ.: 1,7 εκ., σωζ. ύψ.: 6,5 εκ.
Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 6/8 red), μέτριος. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. αρκετές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, λευκές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.                                                                                                                            

Σχήμα: κάθετη λαβή, ελλει�τικής διατομής με μία
νεύρωση στην εξωτερική ε�ιφάνεια και μία βαθιά
αυλάκωση στην εσωτερική.                                                                
Διακόσμηση: ακόσμητο.                                                                     
Παρατηρήσεις: ε�ικαθησμένο ίζημα κατά τό�ους.
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                       

Α. Χ.

124

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Λαγήνια



Διαστάσεις: δ.χ.: 14 εκ., �χ.χ.: 0,8 εκ., σωζ. ύψ.: 7 εκ.
Πηλός: καστανέρυθρος στα τοιχώματα και γκρίζος
στον �υρήνα (2.5YR 6/6 red και 2 for gley 4/1 dark
greenish gray, αντίστοιχα), μέτριος. �ολλές, μεγά-
λες-�ολύ μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστα-
νόγκριζες �ροσμείξεις. �ολλές, μεγάλες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλοί, μεσαίοι-
μεγάλοι �όροι. �ολλές, στρογγυλές, μεσαίες, υ�όλευ-
κες �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: ευθύ χείλος, τετράγωνης διατομής. τμήμα
λαιμού α�λού, ψηλού, κυλινδρικού.                                                                                                                                                        
Διακόσμηση: εξωτερικά, φέρει �εριφερικά τρεις �α-
ράλληλες φαρδιές εγχαράξεις. εσωτερικά, σώζει
υ�όλευκο ε�ίχρισμα (5Y 8/1 white).                                                                                                                                                        
Παράλληλα: ΗΑΗΝ, HALLAGER κ.ά. 1997, 102 αρ.
84-Ρ 2119, αρ. 84-Ρ 2120, �ίν. 74g, 1-2 (για όμοια
α�όδοση λαιμού και διακόσμησής του).
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.

Α. Χ.

182. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β35, ομάδα 17. Τμήμα λαβής
α�ό λαγήνι.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος.                                                                                                                     
Διαστάσεις: �λ.λ.: 4,9 εκ., μ.λ.: 5,7 εκ., �χ.: 2 εκ.                                                                                                                                      

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (2.5ΥR 6/8 red), χον-
δρός. αρκετές, μικρές, στρογγυλές, λευκές �ροσμεί-
ξεις. αρκετές, μικρές-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές, στρογ-
γυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα κάθετης λαβής ελλειψοειδούς διατο-
μής με νεύρωση στην εξωτερική ε�ιφάνεια.
Διακόσμηση: ακόσμητο.
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.                                                                                                                                        

Α. Χ.

183. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β28, ομάδα 15. Τμήμα λαβής
α�ό λαγήνι.                                                                                                    
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: �χ.: 1 εκ., μ.λ.: 7,4 εκ., �λ.λ.: 3,6 εκ.                                        

Πηλός: �ορτοκαλοκάστανος (7.5ΥR 6/6 reddish
yellow), μέτριος. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις. �ολ-
λές, μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκε-
τός μαρμαρυγίας. �όροι.                                                                             
Σχήμα: τμήμα λαβής ελλειψοειδούς διατομής με
δύο νευρώσεις στην εξωτερική ε�ιφάνεια. σώμα με
κυρτό τοίχωμα.                                                                                              
Διακόσμηση: ακόσμητο.                                                                              
Παρατηρήσεις: εσωτερικά και εξωτερικά φέρει ίχνη
καύσης.  
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                        

Α. Χ.

184. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β294, ομάδα 83. Τμήμα λαβής
α�ό λαγήνι.                                                                                                    
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                         
Διαστάσεις: �λ.λ.: 4,8 εκ., μ.λ.: 6,1 εκ., �χ.: 1,6 εκ.                                     
Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red), μέτριος.
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Οι Μαργαρίτες Μυλο�οτάμου α�οτελούν ένα
α�ό τα σημαντικότερα αγγειο�λαστικά κέντρα της
Κρήτης με μακραίωνη και σημαντική αγγειο�λα-
στική �αράδοση. Τα �ολυάριθμα εργαστήρια του
χωριού γνώρισαν σημαντική άνθηση στα τέλη του
19ου μέχρι τα μέσα του 20ού αι. (ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1995, 313-314. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ 1996, 69-77. ΨΑΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ 1996, 103-107. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
2002, 14-39). Στην �εριοχή υ�άρχουν �λούσια κοι-
τάσματα αργιλοχώματος. Οι αγγειο�λάστες των
Μαργαριτών χρησιμο�οιούσαν διαφορετικές αρ-
γίλους, τις ο�οίες �ρομηθεύονταν α�ό γειτονικές
στο χωριό θέσεις (Μαργαρίτες, 13). Οι τεχνίτες των
Μαργαριτών κατασκεύαζαν όλους τους τύ�ους αγ-
γείων. Εντο�ίζονται εργαστήρια �αραγωγής μι-
κρών αγγείων και εργαστήρια �αραγωγής �ιθα-
ριών. Στα αγγεία των Μαργαριτών διακρίνονται
τέσσερα είδη διακόσμησης: η γρα�τή, η εγχάρακτη,
η εμ�ίεστη και η ε�ίθετη (Μαργαρίτες, 20-21).

Ο χαρακτηριστικότερος τύ�ος αγγείων �ου �α-
ρήγαγαν τα εργαστήρια των Μαργαριτών κατά
την �ερίοδο ακμής τους, δηλαδή κατά τα τέλη του
19ου και τον 20ό αι., ήταν η στάμνα («λαήνα») (Με
αφορμή μια στάμνα, 127. Μαργαρίτες, 18, 25). Αυτή
�αρουσιάζει κά�οιες ιδιαιτερότητες στο σχήμα,
αλλά κυρίως στα διακοσμητικά στοιχεία. Τα συνη-
θέστερα γρα�τά διακοσμητικά θέματα στις στάμνες
ήταν τα άνθη, τα κλαδιά, τα �ουλιά και οι αφηρη-
μένες γραμμές. Τα κοσμήματα αυτά α�οδίδονταν
με άσ�ρο ή καστανοκόκκινο «μ�ατανά», δηλαδή
με χρώμα α�ό αραιωμένο, ερυθρό χώμα, λε�τό-
κοκκο και αρκετά καθαρό. Τα όστρακα της Συλλο-
γής �ου αναγνωρίζονται ως �ροϊόντα των εργα-
στηρίων των Μαργαριτών βρέθηκαν στην Κυριάν-
να του νομού Ρεθύμνου. Α�οτελούν τμήματα του
τοιχώματος και της βάσης κλειστών αγγείων, μεγά-
λου μεγέθουςˑ ορισμένα ανήκουν �ροφανώς σε λα-
γήνια, μερικά όμως �ιθανόν α�οτελούν τμήματα

α�ό ε�ιτρα�έζια αγγεία, ό�ως κανάτες, «μ�ρίκια»
και «μουζουράκια» (Μαργαρίτες, 25).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 313-314. GOUIN, VOGT
1996, 55-68. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ 1996, 69-77. ΨΑΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ 1996, 103-107. Με αφορμή μια στάμνα, 127.
Μαργαρίτες. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 2002,
14-39.

Α. Γ.

185. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β4, ομάδα 1. Τμήμα τοιχώματος
α�ό λαγήνι.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 9,8 εκ., �χ.: 0,7 εκ. 

Πηλός: γκριζοκάστανος (10YR 4/1 dark gray), χον-
δρός. �ολλοί, μικροί-μεσαίοι, ε�ιμήκεις �όροι. �ολ-
λές, μεσαίες-μεγάλες, γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς, υ�ό-
λευκες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές,
ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος λαγηνιού.
Διακόσμηση: φέρει λε�τές �εριφερικές εγχαράξεις

αρκετός μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές, στρογγυλές,
ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις.
Σχήμα: κάθετη λαβή, �ε�λατυσμένη, ελλει�τικής
διατομής.                                                                                                                                                            

Διακόσμηση: μελανό ε�ίχρισμα σε ολόκληρη την
ε�ιφάνεια, εσωτερικά και εξωτερικά (5Y 4/1 dark
gray). 
Χρονολόγηση: ασαφής.

Α. Χ.
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στην εξωτερική του ε�ιφάνεια και κάθετα σε αυτές,
φαρδιές, ερυθρω�ές ταινίες, �αράλληλες μεταξύ τους.
Χρονολόγηση: 20ός αι.

Κ. Ρ.

186. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β56, ομάδα 19. Τμήμα τοιχώμα-
τος α�ό λαγήνι.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολικό τμήμα
αύλειου χώρου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 12,7 εκ., �χ.: 0,8 εκ. 

Πηλός: γκριζοκάστανος (10YR 4/1 dark gray), μέ-
τριος. �ολλοί, μεγάλοι �όροι. �ολλές, μεσαίες-με-
γάλες, τρα�εζοειδείς-γωνιώδεις υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. 
Σχήμα: τμήμα κυρτού σώματος. 
Διακόσμηση: εξωτερικά, φέρει αρκετές �αράλληλες
λε�τές εγχαράξεις �ρος τη βάση του αγγείου. δια-
τηρούνται τέσσσερις ταινίες σκούρου, ερυθροκά-
στανου ε�ιχρίσματος �ου είναι κάθετες �ρος το
σώμα του αγγείου.
Χρονολόγηση: 20ός αι.

Κ. Ρ.

187. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β70, ομάδα 20. Τμήμα βάσης και
τοιχώματος α�ό λαγήνι.
Τό�ος Εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρειο τμήμα αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: σωζ.ύψ.: 4,7 εκ., δ.β.: 7 εκ., �χ.β.: 0,7 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 7/6 light red), χονδρός.

�ολλοί, μικροί-μεσαίοι �όροι. �ολλές, μεσαίες-με-
γάλες, γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-

μείξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.  
Σχήμα: βάση ελαφρώς κυρτή. τμήμα κοίλου τοιχώ-
ματος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, γρα�τή, �λεγματοειδής
διακόσμηση �ου α�οδίδεται με καστανέρυθρο
χρώμα.
Παρατηρήσεις: δύο όστρακα σώματος λαγηνιού
συγκολλούμενα.
Χρονολόγηση: 20ός αι.

Κ. Ρ.

188. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β76, ομάδα 20. Τμήμα τοιχώμα-
τος α�ό κλειστό αγγείο.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρειο τμήμα αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,1 εκ., �χ.: 0,5 εκ. 

Πηλός: εξωτερικά �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 red-
dish yellow), γκριζοκάστανος στον �υρήνα (10YR
5/2 grayish brown). αρκετοί �όροι. �ολλές, με-
σαίες, υ�όλευκες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς σκούρες καστανές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήματα κυρτού τοιχώματος.
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, γρα�τή
διακόσμηση �ου έχει γίνει με «�λοκό» (Μαργαρίτες,

127

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΟΙΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ



20). α�οτελείται α�ό δύο φαρδιές ταινίες σκούρου
ερυθρού χρώματος, α�ό τις ο�οίες φύονται καμ�ύ-
λες δέσμες ερυθρών ταινιών.
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα.
Παράλληλα: Μαργαρίτες, 25: αγγείο στη μέση της
σελίδας (για τη διακόσμηση).
Χρονολόγηση: 20ός αι.

Κ. Ρ.

189. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β81, ομάδα 20. Τμήμα βάσης
α�ό κλειστό αγγείο.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 8,3 εκ., δ.β.: 14 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
�χ.β.: 0,9 εκ. 

Πηλός: γκριζω�ός (7.5YR 6/2 pinkish gray), χον-
δρός. �ολλοί, ε�ιμήκεις �όροι. �ολλές, μεσαίες-με-
γάλες, στρογγυλές-τρα�εζοεδείς υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. 
Σχήμα: τμήμα ε�ί�εδης, ελαφρώς διακρινόμενης

βάσης. τμήμα λοξού τοιχώματος �ου συγκλίνει
�ρος τον �υθμένα.
Διακόσμηση: λε�τόρρευστο, ανοιχτό καστανό ε�ί-
χρισμα εξωτερικα. σώζεται τμήμα δυο καμ�ύλων
ταινιών σε ελεύθερη διάταξη.
Παρατηρήσεις: τρεις τυχαίες εμ�ιέσεις εξωτερικά. 
Παράλληλα: Μαργαρίτες, 25: αγγείο στη μέση της
σελίδας (για το σχήμα).
Χρονολόγηση: 20ός αι.

Κ. Ρ.

190. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β75, ομάδα 20. Τμήμα λαβής
α�ό κλειστό αγγείο.                                                                             
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.                                                                                         
Διαστάσεις:  �λ.λ.: 5,3 εκ., μ.λ.: 11,1 εκ., �χ.: 1,9 εκ.                         

Πηλός: καστανός (5ΥR 6/6 reddish yellow), χον-
δρός. αρκετές, μικρές-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, καστανές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές, στρογ-
γυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετοί �όροι.                                     
Σχήμα: κάθετη, �λατιά λαβή, ελλει�τικής διατομής. 
Διακόσμηση: δύο κάθετες νευρώσεις στην εξωτε-
ρική �λευρά.                                                                                         
Παρατηρήσεις: διατηρείται ίχνος α�ό εμ�ίεση στην
έκφυση της λαβής.    
Χρονολόγηση: τέλη 19ου-20ός αι.                                                     

Α. Χ.
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Χύτρες - Τσουκάλια

Παρά το ότι στη Συλλογή υ�άρχουν αρκετά
θραύσματα α�ό μαγειρικά σκεύη, είναι �εριορισμέ-
νος ο αριθμός εκείνων �ου μ�ορούν να δώσουν
�ληροφορίες για το σχήμα και τη χρονολόγησή

τους. Α�ό αυτά, λίγα μ�ορούν να χρονολογηθούν
στην �ερίοδο της βενετοκρατίας. Εκτός α�ό μεμο-
νωμένο δείγμα μαγειρικού σκεύους α�ό τη Φορτέ-
τζα της �ρώιμης βενετοκρατίας, ξεχωρίζουν θραύ-



σματα α�ό κλειστά αγγεία μικρού μεγέθους με ε�ί-
�εδη βάση, κοίλα τοιχώματα και έντονα ίχνη καύ-
σης εσωτερικά, τα ο�οία έχουν ομοιότητες με
μαγειρικά σκεύη α�ό την Αγία Άννα στο Πυργί της
Ελεύθερνας (ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 223-224, 266 αρ. 175-
181. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 65, 103-
104 αρ. 87-91, 151 �ίν. 27, 87-88, 152 �ίν. 89-91).
Μοναδικό  στη Συλλογή είναι θραύσμα χύτρας με
τριγωνικής διατομής χείλος �ου φέρει εξωτερικά
δύο �εριφερικές αυλακώσεις και καλύ�τεται με κα-
στανή εφυάλωση. Όμοιό του �ροέρχεται α�ό την
ανασκαφή στο Καστέλλι Χανίων (HAHN, HALLA-
GER κ.ά. 1997, 136 αρ. 84-Ρ 0143, �ίν. 56, 84-Ρ 0143,
�ίν. 77d, 4), ό�ου χρονολογείται στον 15ο αι. Πα-
ρόμοιο χείλος έχει και χύτρα α�ό τη Ρόδο, η ο�οία
ε�ίσης χρονολογείται στον 15ο αι. (Η Ρόδος α�ό τον
4ο αιώνα, 55 αρ. 17, εικ. 54).

Εξίσου �εριορισμένος είναι ο αριθμός των
οστράκων α�ό μαγειρικά σκεύη �ου μ�ορούν να
χρονολογηθούν στη νεότερη ε�οχή. Ξεχωρίζουν
ορισμένα μαγειρικά σκεύη �ου διακρίνονται για το
τετράγωνης διατομής, �ε�λατυσμένο στην άνω του
ε�ιφάνεια, χείλος, το ο�οίο εξωτερικά φέρει στο �ε-
ριχείλωμα βαθιά, �εριφερική εγχάραξη. Ορισμένα
κοσμούνται εξωτερικά, στο τοίχωμα, με �εριφερική
εγχάραξη. Έχουν ομοιότητες ως �ρος το σχήμα, με
αντίστοιχα α�ό την ανασκαφή στην Αγία Αικατε-
ρίνη, στο Καστέλλι Χανίων, τα ο�οία χρονολο-
γούνται μεταξύ του 17ου και του �ρώιμου 19ου αι.
(HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 102 αρ. 84-Ρ 26655b,
106 αρ. 82-P 0012. ΗΑΗΝ 1997b, 188). Αρκετά είναι
τα θραύσματα α�ό χείλη, λαβές και τοιχώματα
τσουκαλιών (τσικαλιών) με κάθετα τοιχώματα, �ε�λα-
τυσμένα χείλη, δύο �ε�λατυσμένες λαβές με εμ�ι-
έσεις στην α�όφυσή τους και α�οστρογγυλεμένη
βάση. Εσωτερικά, και μέχρι την εξωτερική ε�ιφά-
νεια του χείλους, καλύ�τονται με ιδιαίτερα στιλ�νή
�ορτοκαλοκίτρινη εφυάλωση. Εξωτερικά, φέρουν
�αχύρρευστο, λευκό ε�ίχρισμα. Βρέθηκαν στη Φορ-
τέτζα Ρεθύμνου, γύρω α�ό το ναό της Παναγίας
και Αγίας Παρασκευής στην Κυριάννα του νομού
Ρεθύμνου και έξω α�ό το βυζαντινό τείχος στην
οδό Σήφακα στα Χανιά. Αντι�ροσω�εύουν την �α-
ραδοσιακή κεραμική του τέλους του 19ου και των
αρχών του 20ού αι. �ου �αραγόταν σε �ολλές �ε-
ριοχές του ελλαδικού χώρου, ό�ως, για �αράδει-
γμα, στην Κρήτη (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑPΑΛΑΜΠΗΣ

2002, 28, 42, 62, 88-89), στη Σίφνο ή στη Θάσο
(ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1999, 350-352, 356 εικ. 2, 357 εικ.
5. PAPADOPOULOS 1999, 372-373, 383 εικ. 1, 1, 384
εικ. 3). Το σχήμα των αγγείων α�ό τα ο�οία �ροέρ-
χονται τα όστρακα της Συλλογής εξακολουθεί να
�αράγεται μέχρι και σήμερα και  έχει τις κοντινό-
τερες αναλογίες με τα φημισμένα δί�υρα «τσικά-
λια» των Σιφναίων αγγειο�λαστών, τα ο�οία γνώ-
ρισαν μεγάλη διάχυση στον ελλαδικό χώρο (ΤΡΟΥΛ-
ΛΟΣ 1991 και ειδικά 34, εικ. στις σελ. 88 και 132.
ΣΠΑΘΑΡΗ-ΜΠΕΓΛΙΤΗ 1992. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2001,
372-378. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 43, 48 εικ. 33η, 56,
59 εικ. 47). Αξίζει να σημειωθεί ότι αγγειο�λάστες
της Σίφνου μετακινούνταν ε�οχιακά σε �ολλές �ε-
ριοχές της Ελλάδας, μεταξύ των ο�οίων και στην
Κρήτη, ενώ μερικοί εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο
νησί (ΤΡΟΥΛΛΟΣ 1991, 148, 150, 160. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ 2001, 371. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ χ.χ., 45-46). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

STILLWELL-MACKAY 1967, 288-300. MEGAW 1971,
124-125. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 31-43. HAYES 1992, 57-
60. SANDERS 1993, 277-281. ΗΑΗΝ 1997b, 187-189.
JOYNER 2007, 183-227. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 220-224.
GABRIELI 2008, 427-429. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 2008α, 64-67. 

Α. Γ.

191. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β191, ομάδα 67. Τμήμα χείλους
α�ό χύτρα.                                                                                                     
Τό�ος εύρεσης: Φορτέτζα, ημι�ρομαχώνας Αγίου
Παύλου.                                                                                                          
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Διαστάσεις: δ.χ.: 18 εκ., �χ.χ.: 0,1 εκ., �χ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3,5 εκ.                                                                                                                                         
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (2.5YR 6/8 red), χον-
δρός. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, καστανέρυθρες �ροσμείξεις. �ολλές, με-
σαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευ-
κες �ροσμείξεις. αρκετός μαρμαρυγίας.                                                                                                                                         
Σχήμα: έξω νεύον χείλος με α�οστρογγυλεμένη
ακμή. κοίλο τοίχωμα.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση: εξωτερική �εριφερική αυλάκωση λίγο
�ιο χαμηλά α�ό το χείλος. �αχύρρευστο, μελανό
ε�ίχρισμα (5YR 3/1 very dark gray) στην εξωτερική
ε�ιφάνεια.  
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 264 αρ. 154, 295 �ίν.
13, γ (για όμοιο σχήμα χείλους και �αρόμοιο ε�ί-
χρισμα).                                                                                                                                      
Χρονολόγηση: 13ος αι.

Α. Χ.

192. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β5, ομάδα 1. Βάση, τμήμα σώμα-
τος και α�όφυση λαβής α�ό μικρό μαγειρικό
σκεύος.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.                                                                                                                                                      
Διαστάσεις: �χ.β.: 1,4 εκ., �χ.: 1 εκ., σωζ. ύψ.: 3,8 εκ.                                                                                                                                    

Πηλός: ερυθρός (10R 5/8 red), χονδρός. �ολλές, μι-
κρές, στρογγυλές-γωνιώδεις, λευκές �ροσμείξεις.

λίγες, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
καστανές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές-μεσαίες, στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. αρκετός
μαρμαρυγίας.                                                                                                                                                   
Σχήμα: ε�ί�εδη α�λή βάση. κυρτά τοιχώματα σώ-
ματος. στη βάση ίχνος α�όφυσης κάθετης λαβής.
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια σώζονται
κατά τό�ους κηλίδες σκουρόχρωμου ε�ιχρίσματος
(1 for gley 2/5 black).                                                                                                                                                                         
Παρατηρήσεις: ολόκληρη η εσωτερική ε�ιφάνεια

και κατά τό�ους η εξωτερική φέρει έντονα ίχνη
καύσης. στην ε�ιφάνεια έδρασης σώζονται ίχνη
α�οκο�ής α�ό τον τροχό.              
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 266 αρ. 175, 294 �ίν.
12, β. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 104 αρ.
94, �ίν. 29, 94 (για �αρόμοιο σχήμα).
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Α. Χ.                       

193. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β225, ομάδα 80. Τμήμα σώματος
και χείλους α�ό χύτρα.                                                                       
Τό�ος εύρεσης: Χωρίς ένδειξη.                                                           
Διαστάσεις: δ.χ.: 24 εκ., �χ.χ.: 1,5 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
σωζ. ύψ.: 9,5 εκ.                                                                                    

Πηλός:  �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 5/8 red), χον-
δρός. αρκετές, μεσαίες, υ�όλευκες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγος μαρμα-
ρυγίας. αρκετοί �όροι.                                                                        
Σχήμα: �ε�λατυσμένο, οριζόντιο χείλος, τετράγω-
νης διατομής, με γωνιώδη ακμή. τοιχώματα σφαι-
ρικά.                                                                                                       
Διακόσμηση: εξωτερικά, στο χείλος, φέρει �εριφε-
ρική αυλάκωση και στο άνω τμήμα του σώματος
δύο �εριμετρικές βαθιές εγχαράξεις. εσωτερικά και
εξωτερικά, φέρει καστανέρυθρο (2.5YR 4/4  dasky
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red) ε�ίχρισμα. εσωτερικά, στο άνω τμήμα του σώ-
ματος, φέρει �εριμετρική νεύρωση, χαμηλότερα
α�ό την ό�οια εντο�ίζεται σκουρο�ράσινη εφυά-
λωση, �ου έχει το�οθετηθεί αμελώς.                                                                                                             
Παρατηρήσεις: ίχνη καύσης εξωτερικά.                                                                                                                                     
Χρονολόγηση: 13ος-14ος αι.

Α. Χ.

194. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β157, ομάδα 46. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό μαγειρικό σκεύος.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: δ.χ.: ~13 εκ., �χ.χ.: 0,2 εκ.,  �χ.: 0,45 εκ.,
σωζ. ύψ.: 2,5 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red), μέτριος.

�ολλές, μικρές-μεσαίες λευκές �ροσμείξεις. �ολλές,
μικρές ερυθρές, στρογγυλές �ροσμείξεις. λίγος μαρ-
μαρυγίας.
Σχήμα: χείλος τριγωνικής διατομής με �εριχείλωμα
και οξεία ακμή. στην άνω ε�ιφάνειά του φέρει δύο
αυλακώσεις. κυρτά τοιχώματα με δύο αυλακώσεις
εξωτερικά, κάτω α�ό το χείλος.                                                                                                                                                              
Διακόσμηση: ωχροκάστανη εφυάλωση εσωτερικά
και έως το ύψος του χείλους εξωτερικά.                                                                                                                                         
Παρατηρήσεις: ε�ικαθήσεις ιζημάτων. ίχνη καύσης.        
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 136 αρ.
84-Ρ 0143, �ίν. 56, 84-Ρ 0143, �ίν. 77d, 4 (για όμοιο
ακριβώς σχήμα και διακόσμηση).                                                                                                                           
Χρονολόγηση: 15ος αι.

Α. Χ.

195. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β93, ομάδα 23. Τμήμα λαβής χύ-
τρας.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.
Διαστάσεις: �λ.λ.: 3,5 εκ., μ.λ.: 4,3 εκ., �χ.: 1,6 εκ.

Πηλός: ερυθρός εξωτερικά, γκριζω�ός στον �υ-
ρήνα (2.5YR 5/8 red και 1 for gley 5/1 greenish
gray, αντίστοιχα), χονδρός. �ολλές, μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: κάθετη λαβή ελλειψοειδούς διατομής με
δύο κεντρικές νευρώσεις κατά μήκος.                                                       
Διακόσμηση: ολόκληρη η ε�ιφάνεια σώζει σκούρο
καστανέρυθρο ε�ίχρισμα (2.5 YR 5/6 red).      
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία. 

Α. Χ.                                

196. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β65, ομάδα 19. Τμήμα βάσης και
σώματος α�ό μικρό μαγειρικό σκεύος.                                                      
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά.
Διαστάσεις: δ.β.: 6 εκ., �χ.: 1,4 εκ., σωζ. ύψ.: 3,8 εκ.

Πηλός: ερυθρός (10R 5/8 red), χονδροειδής. �ολ-
λές, μικρού έως μεγάλου μεγέθους, σφαιρικές-γω-
νιώδεις, γκρίζες �ροσμείξεις. �ολλές, μεσαίες-μεγά-
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λες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμεί-
ξεις. �ολλοί �όροι.
Σχήμα: βάση α�λή ε�ί�εδη. κυρτά τοιχώματα. 
Διακόσμηση:  καστανω�ό ε�ίχρισμα στην εσωτε-
ρική ε�ιφάνεια (7.5YR 5/2 brown).                                                                                                                                      
Παρατηρήσεις: ε�ικάθηση ιζημάτων στην εσωτε-
ρική και εξωτερική ε�ιφάνεια του αγγείου και ίχνη
καύσης στην εσωτερική ε�ιφάνεια.                 
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 266 αρ. 175, 294 �ίν.
12, β. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 104 αρ.
94, �ίν. 29, 94 (για �αρόμοιο σχήμα).                                                                            
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.                                        

Α. Χ.

197. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β59, ομάδα 19 και Αρ. Ευρ.
ΠΚ/Β6, ομάδα 1. Τμήμα χείλους και σώματος μα-
γειρικού σκεύους.                                                                                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου (ΠΚ/Β59) και νότιο τμήμα αύλειου
χώρου (ΠΚ/Β6).
Διαστάσεις: δ.χ.: 20 εκ., �χ.χ.: 0,9 εκ., �χ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 4,9 εκ.                                                                                                                                         

Πηλός: καστανός στα τοιχώματα, γκριζω�ός στον
�υρήνα (5YR 5/6 yellowish red και 2 for gley 4/1
dark greenish gray, αντίστοιχα), χονδρός. �ολλές,
μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετές,
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις. 
Σχήμα: οριζόντιο ελαφρώς �ε�λατυσμένο χείλος
τετράγωνης διατομής. τοιχώματα σφαιρικά.
Διακόσμηση: στην εξωτερική �λευρά το χείλος
φέρει βαθιά �εριφερική αυλάκωση, ενώ κάτω α�ό
το σημείο ένωσής του με το σώμα φέρει �εριφερική
εγχάραξη. 
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα και
ένα συνανήκον  όστρακο. 

Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 102 αρ.
84-Ρ 26655b, 106 αρ. 82-P 0012. ΗΑΗΝ 1997b, 188
(για όμοια διαμόρφωση χείλους και τοιχώματος).                         
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.                       

198. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β61, ομάδα 19. Τμήμα χείλους
α�ό χύτρα.                                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου.
Διαστάσεις: δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 0,9 εκ., �χ.: 0,6 εκ.,
σωζ. ύψ.: 3,1 εκ.                                                                                    

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/6 red), χονδρός. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές ερυ-
θρές, στρογγυλές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: ελαφρώς �ε�λατυσμένο χείλος τετράγωνης
διατομής. τοιχώματα σφαιρικά.                                                        
Διακόσμηση: στην εξωτερική �λευρά το χείλος
φέρει βαθιά �εριφερική αυλάκωση. κάτω α�ό το
σημείο ένωσης με το σώμα φέρει �εριφερική εγ-
χάραξη.
Παρατηρήσεις: εσωτερικά, ίχνη καύσης.         
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 102 αρ.
84-Ρ 26655b, 106 αρ. 82-P 0012. ΗΑΗΝ 1997b, 188
αρ. 84-Ρ 26655b, αρ. 84-P 0012, �ίν. 57, 84-Ρ 26655b,
84-P 0012 (για όμοια διαμόρφωση χείλους και τοι-
χώματος).                                                                                              
Χρονολόγηση: 17ος-18ος αι.

Α. Χ.

199. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β84, ομάδα 20. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό χύτρα.                                                                     
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.                                                                                         
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Διαστάσεις: δ.χ.: 20 εκ., �χ.χ.: 1 εκ., �χ.: 0,6 εκ., σωζ.
ύψ.: 8,2 εκ.                                                                                                                                       

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 4/6 – 2.5YR 4/8 dark red),
χονδρός. αρκετοί �όροι. αρκετός μαρμαρυγίας.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις.                             
Σχήμα: ευθύ χείλος με �ροεξέχουσα α�οστρογγυ-
λεμένη ακμή. ελαφρώς κυρτά τοιχώματα �ρος τη
βάση.                                                                                                                                                              
Διακόσμηση: εξωτερικά, κάτω α�ό το χείλος δύο �ε-
ριφερικές αβαθείς αυλακώσεις. στην εξωτερική ε�ι-
φάνεια, κάτω α�ό το χείλος κατά τό�ους υ�οκί-
τρινο ε�ίχρισμα (2.5Y 8/2 pale yellow). εσωτερικά
και στο χείλος, εξωτερικά, φέρει λε�τόρρευστη
άχρωμη εφυάλωση, αρκετά α�ολε�ισμένη.
Παρατηρήσεις: στην εξωτερική ε�ιφάνεια φέρει ίχνη
καύσης. �ιθανόν συνανήκει με τον αρ. κατ. 200. 
Παράλληλα: ΗΑΗΝ, HALLAGER, ADREADAKI-VLA-
SAKI κ.ά. 1997, 64 αρ. 84-Ρ 0044, �ίν. 71b, 6.                                                                                    
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.                                                                         

Α. Χ.

200. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β74, ομάδα 20. Τμήμα α�ό το
χείλος, τη λαβή και τη βάση μαγειρικού σκεύους. 
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: δ.χ.: 20 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
σωζ. ύψ.: 9,4 εκ.                                                                                                                                          
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 4/6 dark red) χονδρός. αρ-
κετοί �όροι. αρκετός μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές-
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευκές �ροσ-
μείξεις.                                                                                                           
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή,
ελαφρώς κυρτά τοιχώματα, ε�ί�εδη α�λή βάση.
Εξωτερικά, κάτω α�ό το χείλος, �εριμετρικά, φέρει

βαθιά αυλάκωση ως διάκριση α�ό το σώμα.
Διακόσμηση: εξωτερικά, στο άνω τμήμα του χεί-
λους ίχνη υ�οκίτρινου ε�ιχρίσματος κατά τό�ους.

εσωτερικά, φέρει υ�ορόδινο ε�ίχρισμα (2.5YR 7/2
pale red) και ίχνη α�ολε�ισμένης εφυάλωσης.
Παρατηρήσεις: τρία συγκολλούμενα όστρακα. στην
εξωτερική και εσωτερική ε�ιφάνεια ίχνη καύσης.

�ιθανόν συνανήκει με τον αρ. κατ. 199.                                        
Παράλληλα: ΗΑΗΝ, HALLAGER, ADREADAKI-VLA-
SAKI κ.ά. 1997, 64 αρ. 84-Ρ 0044, �ίν. 71b, 6.                                            
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.                                                         

Α. Χ.

201. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β10, ομάδα 1. Τμήμα λαβής α�ό
μαγειρικό σκεύος.                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.                                                                                                  
Διαστάσεις: �χ.: 1 εκ., μ.λ.: 4,9 εκ., �λ.λ.: 3,8 εκ.                                        

Πηλός: ρόδινος (2.5YR 6/6 red), λε�τός έως μέ-
τριος. αρκετός μαρμαρυγίας. �ολλές, μικρές,
στρογγυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές,
στρογγυλές, γκρίζες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστανές �ροσμείξεις.
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Σχήμα: κάθετη λαβή, ταινιωτής διατομής με κε-
ντρική νεύρωση.                                                                                                                                                             
Διακόσμηση: μελανό ε�ίχρισμα �ου καλύ�τεται με
υ�οκίτρινη εφυάλωση, α�ολε�ισμένη.                                                                                                                                        
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 104 αρ.
84-Ρ 0214, �ίν. 77b, 8-9 (για λαβή με ανάλογη εφυά-
λωση).                                                                                                                                     
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.

Α. Χ.

202. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β161, ομάδα 49. Τμήμα χείλους,
σώματος και λαβής α�ό μαγειρικό σκεύος.                                                                                                                                    
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.
Διαστάσεις: δ.χ.: ~ 26 εκ., �χ.χ.: 0,8 εκ., �χ.λ.: 0,65 εκ.,
�χ.: 0,7 εκ., �λ.λ.: 3,7 εκ., σωζ. ύψ.: 7,1 εκ.                                                                                                                                       

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/8 red), χονδρός. λίγος
μαρμαρυγίας. �ολλοί �όροι. �ολλές, μικρές-με-
σαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμεί-
ξεις. αρκετές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες
�ροσμείξεις. 
Σχήμα: χείλος οριζόντιο, ελαφρώς �ε�λατυσμένο.

στο μέσο της άνω ε�ιφάνειάς του φέρει μια κεντρική
αυλάκωση. εξωτερικά, το χείλος ορίζεται α�ό δύο
�αράλληλες �εριφερικές αυλακώσεις. τοιχώματα
κάθετα. κάθετη λαβή ταινιωτής διατομής με έκφυση
κάτω α�ό το χείλος και α�όφυση 4 εκ. �ερί�ου κάτω
α�ό το χείλος. στην άνω ε�ιφάνειά της, στο σημείο
ε�αφής με το χείλος, σώζει εμ�ίεση. εξωτερικά, κατά
μήκος της, κεντρική αβαθής αυλάκωση.
Διακόσμηση: εσωτερικά και έως το ύψος του χεί-
λους, διάφανη, ιδιαίτερα στιλ�νή εφυάλωση.
Παρατηρήσεις: εξωτερικά, έντονη ε�ικάθηση ιζη-
μάτων. ίχνη καύσης.                                                                                                                                     
Χρονολόγηση: τέλη 19ου-20ός αι.

Α. Χ.

203. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β280, ομάδα 83. Τμήμα σώματος
και χείλους α�ό μαγειρικό σκεύος.                                                   
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                
Διαστάσεις: δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 0,8 εκ., �χ.: 0,8 εκ.,
σωζ. ύψ.: 5,6 εκ.                                                                                    

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 4/8 dark red), μέτριος.

�άρα �ολλές, υ�όλευκες, στρογγυλές �ροσμείξεις.

�ολλές, μικρές, ερυθρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς
�ροσμείξεις. �ολλοί μεγάλοι �όροι. λίγος μαρμα-
ρυγίας. 
Σχήμα:  ευθύ, �αχύ χείλος τετράγωνης διατομής.

τοιχώματα κυλινδρικά.   
Διακόσμηση:  εξωτερικά, �εριφερική βαθιά αυλά-
κωση στην ένωση του χείλους με το σώμα. εσωτε-
ρικά, �εριφερική αυλάκωση. εξωτερικά, στα τοι-
χώματα καστανέρυθρο ε�ίχρισμα (10R 5/6 red).

στιλ�νή λαδο�ράσινη εφυάλωση καλύ�τει ολό-
κληρη την εσωτερική ε�ιφάνεια του οστράκου και
την εξωτερική �λευρά του χείλους.                                                   
Παρατηρήσεις: εξωτερικά, ίχνη καύσης.                                          
Χρονολόγηση: τέλη 19ου-20ός αι.

Α. Χ.

204. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β286, ομάδα 83. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό μαγειρικό σκεύος.                                                 
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                
Διαστάσεις: δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 1,2 εκ., �χ.: 0,9 εκ.,
σωζ. ύψ.: 6,9 εκ.                                                                                    
Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 6/6 - 2.5YR 6/8 red),
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χονδρός. �ολλές, μικρές-μεσαίες, σφαιρικές-γωνιώ-
δεις, λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές, στρογγυ-
λές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές, καστανές �ροσμείξεις. �όροι.
Σχήμα: ευθύ α�οστρογγυλεμένο χείλος με �εριχεί-
λωμα. τοίχωμα κυλινδρικό.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση:  εξωτερικά, κάτω α�ό το χείλος, φέρει
αυλάκωση και στο μέσο του σώματος �εριφερική,
αβαθή, φαρδιά αυλάκωση. εσωτερικά, σώζει εφυά-
λωση ανοιχτού καστανού χρώματος, έντονα ιριδί-
ζουσα, η ο�οία καλύ�τει μέχρι και την εξωτερική
ακμή του χείλους. μελανό ε�ίχρισμα καλύ�τει την
ε�ιφάνεια κάτω α�ό το χείλος (2.5Y 3/1 very dark
gray).                                                                                                                                                                                                             
Παράλληλα: ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, �ίν. 10 αρ. 4.
ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995, 148-149 αρ. 266 (για όμοιο
σχήμα). HAHN, HALLAGER κ.ά. 1997, 56 αρ. 80-
Ρ0354, �ίν. 68d, 7 (για �αρόμοιο αγγείο).
Χρονολόγηση: τέλη 19ου-20ός αι.

Α. Χ.

205. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β290, ομάδα 83. Τμήμα χείλους,
σώματος και έκφυση λαβής α�ό χύτρα.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                                    
Διαστάσεις: δ.χ.: 25 εκ., �χ.χ.: 0,7 εκ., �χ.: 0,8 εκ.,
σωζ. ύψ.: 5,7 εκ.                                                                                                                                        
Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 6/6 - 2.5YR 6/8 red),
χονδρός. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-γω-
νιώδεις, λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές, στρογ-
γυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. λίγες, μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές, καστανές �ροσμείξεις. �όροι.
Σχήμα: ευθύ χείλος με α�οστρογγυλεμένη ακμή.

κυρτό τοίχωμα, ό�ου σώζεται η έκφυση οριζόντιας
λαβής.                                                                                                                                                               
Διακόσμηση:  εξωτερικά, �εριφερική αβαθής αυλά-

κωση διακρίνει το χείλος α�ό το σώμα. μία ακόμη
αυλάκωση στο ύψος της λαβής. εσωτερικά, σώζει
λευκό ε�ίχρισμα (5Y 8/1 white), και ερυθρω�ό
(2.5YR 5/6 red) εξωτερικά, στο χείλος μέχρι και τη
λαβή. καστανή, ελαφρώς α�ολε�ισμένη εφυάλωση
στο εσωτερικό και μέχρι και το χείλος, εξωτερικά.

εμ�ιέσεις στην έκφυση της λαβής.                                                              
Χρονολόγηση: τέλη 19ου-20ός αι.

Α. Χ.

206. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β121, ομάδα 34. Τμήμα χείλους
α�ό μαγειρικό σκεύος.                                                                                 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.                                                                                           
Διαστάσεις: δ.χ.: ~18εκ.,  �χ.χ.: 0,45 εκ., �χ.: 0,55 εκ.,
σωζ. ύψ.: 2,85 εκ.                                                                                           

Πηλός: ρόδινος (2.5YR 6/6 red), χονδρός. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευ-
κες �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυ-
λές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις. 
Σχήμα: ευθύ χείλος με γωνιώδη ακμή. τοιχώματα
κάθετα.                                                                                                            
Διακόσμηση: εξωτερικά, το χείλος υ�ογραμμίζεται
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με μια �εριφερική αυλάκωση. εσωτερικά, στο ύψος
του χείλους και εξωτερικά, στο χείλος, υ�όλευκο
ε�ίχρισμα (2.5Y 8/1 white). την εσωτερική και έως
το ύψος του χείλους εξωτερική ε�ιφάνεια καλύ�τει
�ορτοκαλοκάστανη, ιδιαίτερα στιλ�νή εφυάλωση.                                                                                                                      
Χρονολόγηση: τέλη 19ου-20ός αι.

Α. Χ.

207. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β72, ομάδα 20. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό μαγειρικό σκεύος.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου. 
Διαστάσεις: δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 0,9 εκ., �χ.: 0,7 εκ.,
σωζ. ύψ.: 7,1 εκ.                                                                                                                                          

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 4/8 dark red), μέτριος. �ολ-
λές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες
�ροσμείξεις. αρκετός μαρμαρυγίας.                                                                                                                                                
Σχήμα: �αχύ και ευθύ χείλος, τετράγωνης διατο-
μής, με ελαφρώς �ροεξέχουσα α�οστρογγυλεμένη
ακμή. τοιχώματα κυρτά.
Διακόσμηση: εξωτερικά, στο σημείο ένωσης του χεί-
λους με το σώμα, βαθιά �εριφερική αυλάκωση.

στην εσωτερική ε�ιφάνεια, ε�ίχρισμα ερυθρω�ού
χρώματος και άχρωμη εφυάλωση. στην άνω ε�ιφά-
νεια του χείλους ίχνη υ�ορόδινου ε�ιχρίσματος.

στο σημείο ένωσης του χείλους με το σώμα και στο
άνω τμήμα του σώματος εξωτερικά ε�ίχρισμα υ�ο-
κίτρινου χρώματος (2.5Y 8/3 pale yellow).                                                                                                                                    
Παρατηρήσεις: έντονα ίχνη καύσης.                                                                                                                                    

Χρονολόγηση: τέλη 19ου-20ός αι.
Α. Χ.

208. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β272, ομάδα 84. Τμήμα χείλους
και λαβής α�ό χύτρα.                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                                                
Διαστάσεις: δ.χ.: 28 εκ., �χ.χ.: 1,5  εκ., σωζ. ύψ.: 4 εκ.,
�λ.λ.: 2,8 εκ., �χ.λ.: 1,6 εκ.                                                                   

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος εξωτερικά και γκριζω-
�ός στον �υρήνα (2.5YR 5/8 red και 1 for gley 4/1
dark greenish gray, αντίστοιχα), μέτριος. �ολλές,
μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετές,
μικρές, στρογγυλές, υ�όλευκες �ροσμείξεις.
Σχήμα: ευθύ χείλος, �αχύ με ελαφρώς γωνιώδη
ακμή. κάθετη λαβή, ελλει�τικής διατομής, συμφυής
με το χείλος.                                                                                          
Διακόσμηση: στην άνω ε�ιφάνεια του χείλους, στο
εσωτερικό του και κατά τό�ους στη λαβή διακρίνε-
ται σκουροκάστανο ε�ίχρισμα (2.5ΥR 4/4 dasky
red) και καστανο�ράσινη εφυάλωση.
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                       

Α. Χ.

209. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β202, ομάδα 74. Τμήμα σώματος
και λαβής α�ό μαγειρικό σκεύος.                                                     
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου, ανατολικός
χώρος.                                                                                                    
Διαστάσεις: �λ.λ.: 2,2 εκ., μ.λ.: 5,2 εκ., �χ.λ.: 1,3 εκ.,
�χ.: 0,7 εκ.                                                                                              
Πηλός: ερυθρός (10R 5/8 red), μέτριος. �ολλές, με-
σαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευ-
κες �ροσμείξεις. �ολλοί, μεσαίοι �όροι. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, ερυθρές �ροσμείξεις. 
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Σχήμα: λαβή κάθετη, ελλει�τικής διατομής με έ-
ντονη νεύρωση κατά μήκος εξωτερικά. τμήμα κοί-
λου τοιχώματος.                                                                                            
Διακόσμηση: ακόσμητο.                                                                              
Παρατηρήσεις: �ολύ έντονα ίχνη καύσης εξωτερικά.
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                

Α. Χ.
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Τηγάνια

Τα τηγάνια (αρχ. τάγηνον) (ANDRIOTIS 1974,
5979 λ. τήγανον) είναι ρηχά μαγειρικά σκεύη κα-
θημερινής χρήσης. Τα τηγάνια βυζαντινής �εριό-
δου φέρουν συχνά στρώμα εφυάλωσης εσωτερικά
ή και εξωτερικά. Έχουν μία ε�ιμήκη υ�οδοχή σε
σημείο του τοιχώματος για ξύλινη λαβή/ράβδο ή
δύο �λατιές τοξωτές οριζόντια το�οθετημένες
λαβές (ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 48-49). 

Τα ρηχά και ανοιχτά τηγάνια χρησιμο�οιούν-
ται για το μαγείρεμα στεγνής τροφής με λάδι ή
λί�ος ή για καβούρδισμα ξηρών καρ�ών και
οσ�ρίων (ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 49). Για τα όσ�ρια
μάλιστα και τους ξηρούς καρ�ούς χρησιμο�οιού-
σαν και ένα ξύλινο εξάρτημα, το «τηγανόστρο-
φον» ή «τηγανοστρόφιον». Σε μερικές �ερι�τώσεις
όλο το τηγάνι στηριζόταν σε τρία ψηλά �ήλινα
�όδια (ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 49-50). Υ�ήρχαν, ε�ί-
σης, τα «σφουγγατερά», τηγάνια στα ο�οία �αρα-
σκευαζόταν το σφουγγάτο, αυγά δηλαδή αναμε-
μειγμένα στο τηγάνι με κρεμμύδια και μυρωδικά
(ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 49). Για την �αρασκευή
σφουγγάτων είναι �ιθανό ότι χρησιμο�οιούνταν
βαθιά, εφυαλωμένα τηγάνια (Καθημερινή ζωή στο
Βυζάντιο, 349 αρ. 401 [Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ]. ΓΙΑΓΚΑ-
ΚΗ 2008, 225).

Τα θραύσματα τηγανιών �ου �εριλαμβάνει η
Συλλογή �ροέρχονται α�ό την ε�ίχωση στο βυζα-
ντινό τείχος, στην οδό Σήφακα (Χανιά), και α�ό τη
Φορτέτζα Ρεθύμνου. Είναι τμήματα σώματος, χεί-
λους ή βάσης και λαβής, κατασκευασμένα α�ό κα-

στανέρυθρο �ηλό με διάφανη ή ελαφρώς �ρασινί-
ζουσα εφυάλωση εσωτερικά και φέρουν ίχνη καύ-
σης εξωτερικά, καθώς και ε�ικάθιση ιζημάτων. Τα
όστρακα με αρ. κατ. 210 και 211 της Συλλογής �α-
ρουσιάζουν ομοιότητες στο σχήμα του σώματος και
του χείλους με ένα τηγάνι α�ό το �αλάτι του Με-
γάλου Μαγίστρου α�ό τη Ρόδο, το ο�οίο χρονολο-
γείται στον 15ο αι. (Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο,
349 αρ. 401 [Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ]. Η Ρόδος a�ό τον 4ο
αιώνα, 55 αρ. 17, εικ. 55), καθώς και με ένα τηγάνι
α�ό την ανασκαφή στην Αγία Άννα (Πυργί) της
Ελεύθερνας, των αρχών του 13ου αι. (ΓΙΑΓΚΑΚΗ
2008, 225), με τη μόνη διαφορά ότι το αγγείο α�ό
το Πυργί φέρει διακόσμηση στη λαβή. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 48-50. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 224-225.
GABRIELI 2008, 438-440 (με ε�ι�λέον βιβλιογρα-
φία).

Κ. Ζ.

210. Αρ. Ευρ.  ΠΚ/Β255, ομάδα 84. Τμήμα σώματος
και χείλους τηγανιού.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, Βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4 εκ., δ.χ.: 22 εκ., �χ.χ.: 1,7 εκ.,
�χ.: 1 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 red), μέτριος. λίγος
μαρμαρυγίας. �ολλοί, μεσαίοι �όροι. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,



ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: σώμα κυρτό �ου συγκλίνει �ρος τη βάση.

χείλος οριζόντιο, �ε�λατυσμένο. στην εξωτερική
�λευρά του σώματος εντο�ίζονται δύο αναβαθμοί.
Διακόσμηση: στην άνω ε�ιφάνεια του χείλους, δύο
�εριφερικές εγχαράξεις. εσωτερικά, διαφανής εφυά-
λωση χωρίς ε�ίχρισμα. η εφυάλωση διακρίνεται
και στην άνω ε�ιφάνεια του χείλους.
Παρατηρήσεις: εξωτερικά, ίχνη καύσης.
Παράλληλα: ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, �ίν. 10, αρ. 1. Κα-
θημερινή ζωή στο Βυζάντιο, 349 αρ. 401 (ΜΙΧΑΗΛΙ-
ΔΟΥ).
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Κ. Ζ.

211. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β259, ομάδα 84. Τμήμα σώματος
και χείλους τηγανιού.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,8 εκ., δ.χ.: 26 εκ., �χ.: 0,8 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 red), μέτριος. λίγος
μαρμαρυγίας. �ολλοί, μεσαίοι �όροι. �ολλές, μι-
κρές-μεσαίες, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: κυρτό σώμα �ου συγκλίνει �ρος τη βάση.

ευθύ χείλος, τριγωνικής διατομής, με �εριχείλωμα.

τμήμα �ροχοής στο χείλος. 
Διακόσμηση: εξωτερικά, βαθιά, �εριφερική αυλά-
κωση κάτω α�ό το χείλος. στην άνω ε�ιφάνεια του
χείλους, δύο εγχαράξεις. εσωτερικά και εξωτερικά
στο χείλος, εφυάλωση.

Παρατηρήσεις: εξωτερικά, ίχνη καύσης.
Παράλληλα: ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 48 �ίν. 10, αρ. 1.
Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, 349 αρ. 401 (ΜΙΧΑΗ-
ΛΙΔΟΥ). ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 224- 225, 267, αρ. 182, 307
�ίν. 25, α.
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία. 

Κ. Ζ.

212. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β262, ομάδα 84. Λαβή τηγανιού.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,5 εκ., μέγ.δ.στ.: 3,8 εκ. 

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 red), μέτριος. λίγος
μαρμαρυγίας. �ολλοί, μεσαίοι �όροι. μικρές-με-
σαίες, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις.
Σχήμα: κυλινδρική λαβή �ου διευρύνεται αρκετά
στην α�όληξή της.
Παράλληλα: ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, �ίν. 10, αρ. 1 ίσως
και 4. Η Ρόδος α�ό τον 4ο αιώνα, 55 αρ. 55. 
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία (14ος-15ος
αι.).

Κ. Ζ.
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213. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β289, ομάδα 83. Τμήμα βάσης
και σώματος τηγανιού.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,1 εκ., δ.β.: 19 εκ., �χ.χ.: 0,6 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 4/8 dark red), μέτριος.

λίγος μαρμαρυγίας. �ολλοί, μεσαίοι �όροι. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: ε�ί�εδη α�λή βάση. τμήμα λοξού τοιχώμα-
τος.
Διακόσμηση: εσωτερικά, σκουροκάστανη εφυά-
λωση �άνω σε καστανό ε�ίχρισμα. 
Παρατηρήσεις: εσωτερικά και εξωτερικά, έντονα
ίχνη καύσης. 
Παράλληλα: ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 48, �ίν. 10, αρ. 2.

Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.
Κ. Ζ.

214. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β220, ομάδα 77. Τμήμα τοιχώ-
ματος τηγανιού.                                                                                            
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα.                                                          
Διαστάσεις: �χ.: 0,7 εκ., σωζ. ύψ.: 3,8 εκ.                                                    

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (2.5YR 6/6 red), μέτριος.

�ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές, λευκές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. λίγος μαρμαρυγίας.
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα.                                                                                
Διακόσμηση: εσωτερικά, σκούρα καστανέρυθρη
εφυάλωση, α�ολε�ισμένη.                                                                           
Παρατηρήσεις: ίχνη καύσης εξωτερικά. 
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α. Χ.
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Πιθοειδή

Η  σ�ανιότητα των δημοσιεύσεων �ου αφορούν
στα α�οθηκευτικά αγγεία των μεσαιωνικών χρό-
νων α�ό τον ελλαδικό χώρο καθιστά εξαιρετικά δύ-
σκολη την �ροσ�άθεια χρονολόγησης �αραδειγ-
μάτων ό�ως αυτά της Συλλογής, τα ο�οία δεν �ρο-
έρχονται α�ό στρωματογραφημένα σύνολα. Πά-
ντως, χάρη σε �ρόσφατες μελέτες υλικού α�ό την
Κρήτη (ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 226-227. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 70-72) και άλλες �εριοχές του
ελλαδικού χώρου (ενδεικτικά: ARMSTRONG 1996,
139-140), �ροσφέρεται συναφές με τα �αραδείγ-
ματα της Συλλογής συγκριτικό υλικό. Βάσει αυτού
ε�ιχειρείται εδώ μία �ρώτη �ροσ�άθεια χρονολό-
γησης ορισμένων α�ό αυτά. 

Για τα α�οθηκευτικά αγγεία της Κρήτης της νε-

ότερης και της σύγχρονης ε�οχής είναι αρκετές οι
�ληροφορίες �ου διαθέτουμε, καθώς έχουν α�οτε-
λέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης α�ό �ολ-
λούς ερευνητές (ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 1972. BLITZER
1984, 143-157. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΔΟΥΒΑ 1986. ΨΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988, 383-388. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1996,
101-138. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 2002, 42-
44, 67-70. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ 2007).
Τα θραύσματα �ίθων α�ό την ανασκαφή στην
Αγία Αικατερίνη στα Χανιά �αρέχουν ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία ως �ρος τα χαρακτηριστικά των �ι-
θαριών του 17ου-19ου αι. (ΗΑΗΝ 1997b, 191) και
χρησιμεύουν ως �ολύτιμο συγκριτικό υλικό για τα
�αραδείγματα της Συλλογής. Βέβαια, �ερισσότερες
είναι οι �ληροφορίες �ου διαθέτουμε για τον 19ο



και τον 20ό αι., �ερίοδο στην ο�οία χρονολογού-
νται και τα �ερισσότερα σωζόμενα �αραδείγματα.
Θραύσματα �ιθαριών της οθωμανικής �εριόδου
εντο�ίστηκαν στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, στον Άγιο
Δημήτριο και την Κυριάννα νομού Ρεθύμνου και
στα Χανιά. Τα �ερισσότερα α�ό τα α�οθηκευτικά
αγγεία του καταλόγου διακρίνονται για τα ευθέα
τοιχώματα κυλινδρικών σωμάτων και τα α�λά,
�αχιά χείλη τους. Ορισμένα κοσμούνται εξωτερικά
με �λούσιο, εμ�ίεστο διάκοσμο, ο ο�οίος βρίσκει
αναλογία με αγγεία α�ό άλλες �εριοχές της Κρήτης
(HAHN 1997b, 191). Ο διάκοσμος τριών �αραδειγ-
μάτων (αρ. 223, 224 και 225), �ου α�οτελείται α�ό
ταινίες κάθετων εμ�ιέσεων �ου έχουν γίνει με
σφραγιδοκύλινδρο, έχει αναλογίες με το διάκοσμο
�ου χαρακτηρίζει την �αραγωγή των Μαργαριτών
–στα δύο �ρώτα �αραδείγματα– και του Θραψα-
νού στο τελευταίο (ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 1995, 57 σχ. 1,
�ρώτη σειρά, 69 σχ. 14, �ρώτη και δεύτερη σειρά).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 1972. BLITZER 1984, 143-157. ΒΑΛ-
ΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΔΟΥΒΑ 1986. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988,
383-388. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1989, 110-125. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
1995, 53-73. ARMSTRONG 1996, 139-140. ΨΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ 1996, 101-138. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΗΣ 2002, 42-44, 67-70. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΗΜΑ-
ΝΤΗΡΑΚΗΣ 2007. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 226-227. ΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 70-72.

Α. Γ.

215. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β51, ομάδα 16. Τμήμα τοιχώμα-
τος α�οθηκευτικού αγγείου.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος, �ε-
ριοχή ναού Αγίου Δημητρίου.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 7,6 εκ., �χ.: 1,5 εκ.
Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6 reddish yel-

low), χονδρός. �άρα �ολύς μαρμαρυγίας. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστα-
νές �ροσμείξεις. �ολλοί �όροι. 
Σχήμα: κυρτά τοιχώματα.                                                                  
Διακόσμηση: εξωτερικά, το άνω τμήμα του οστρά-
κου κοσμεί ταινία α�οτελούμενη α�ό λε�τές κυμα-
τοειδείς εγχαράξεις. το μέσο της ε�ιφάνειας κοσμεί-
ται με μια βαθιά �εριφερική αυλάκωση, η ο�οία
εφά�τεται στο κάτω τμήμα της με ταινία ανάλογη
ό�ως του άνω τμήματος του οστράκου. δεν φέρει
ε�ίχρισμα.                                                                                             
Παρατηρήσεις: δύο συνανήκοντα όστρακα.
Παράλληλα: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α,
110 αρ. 134, 161 �ίν. 37, 134 (για όμοια διακόσμη-
ση).                                                                                                     
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι.

Α. Χ.

216. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β58, ομάδα 19. Τμήμα σώματος
α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                     
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος,
ανατολική �λευρά.                                                                       
Διαστάσεις: �χ.: 1,2 εκ.,  σωζ. ύψ.: 6,4 εκ.                                         
Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/6 red), χονδρό-
κοκκος. αρκετές, μεσαίες-μεγάλες, τρα�εζοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μεσαίες-μεγάλες, στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. αρκετοί
�όροι.                                                                                                     
Σχήμα: κάθετο τοίχωμα.                                                                     
Διακόσμηση: εξωτερικά, �εριφερική βαθιά, εγχά-
ραξη. εκατέρωθεν αυτής ίχνη α�ό δύο κυματοειδείς
ταινίες α�οτελούμενες α�ό λε�τές εγχαράξεις. 
Παρατηρήσεις: έχει μεγάλες αναλογίες με τον αρ.
κατ. 215.
Παράλληλα: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α,
110 αρ. 134, 161 �ίν. 37, 134 (για όμοια διακό-
σμηση).                                                                                                  
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι.

Α. Χ.

217. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β48, ομάδα 18. Τμήμα χείλους
και σώματος �ίθου.                                                                              
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος.
Διαστάσεις: �χ.: 1,6 εκ., σωζ. ύψ.: 4,1 εκ., �χ.χ.: 2,5 εκ.
Πηλός: ερυθρός (2.5YR 6/6 red), χονδρός. �ολλοί,
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μεγάλοι �όροι. �ολλές, μεγάλες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις. 
Σχήμα: �ε�λατυσμένο, οριζόντιο, �αχύ χείλος με
�εριχείλωμα και �ροεξέχουσες α�οστρογγυλεμένες
ακμές. τμήμα σώματος με κάθετο τοίχωμα.                                                                                                                                             
Διακόσμηση: εξωτερικά, στην άνω ε�ιφάνεια του
σώματος, κάτω α�ό το χείλος φέρει �εριφερικά κυ-
ματοειδή εγχάραξη.                                                                                                                                                                                    
Παρατηρήσεις: στο χείλος, λιγοστά ίχνη καύσης.                              
Παράλληλα: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α,
109 αρ. 125, 110 αρ. 134, 159 �ίν. 35, 125 (για το
σχήμα του χείλους), 161 �ίν. 37, 134 (για τη διακό-
σμηση).                                                                                                     
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι.

Α. Χ.

218. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β38, ομάδα 18. Τμήμα χείλους
και σώματος α�ό �ίθο.                                                                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, αύλειος χώρος.                                    
Διαστάσεις: �χ.: 1,9 εκ., σωζ. ύψ.: 6,3 εκ., �χ.χ.: 4,8 εκ.

Πηλός: ερυθρω�ός (2.5YR 6/8 red), χονδρός. �ολύς
μαρμαρυγίας. �ολλές, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, καστανές �ροσμείξεις. �ολλές, μικρές,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.

�ολλές, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�ό-
λευκες �ροσμείξεις.   
Σχήμα: χείλος οριζόντιο �ε�λατυσμένο, με α�ο-
στρογγυλεμένες ακμές και έντονα �ροεξέχουσα την

εσωτερική του �λευρά. τοίχωμα κυρτό.
Διακόσμηση: ακόσμητο.                                                                    
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 270 αρ. 204, 299 �ίν.
17, β (για ανάλογο σχήμα χείλους).
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι.

Α. Χ.  

219. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β83, ομάδα 20. Τμήμα χείλους
α�ό �ίθο.                                                                                                        
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα,  ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: �χ.: 1,4 εκ., σωζ. ύψ.: 5,3 εκ., �χ.χ.: 2,2 εκ.

Πηλός: καστανός (5YR 6/4 light reddish brown),
χονδρός. �ολλοί, μεγάλοι �όροι. �ολλές, μεσαίες-
μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.                                              
Σχήμα: οριζόντιο, �ολύ �ε�λατυσμένο χείλος, με
ε�ί�εδο άνω τμήμα και �εριχείλωμα εξωτερικά.

σώζεται μικρό τμήμα του σώματος.                                                           
Διακόσμηση: τμήμα της εξωτερικής ε�ιφάνειας του
χείλους κοσμείται με ταινία α�οτελούμενη α�ό κυ-
ματοειδείς εγχαράξεις. βαθιά �εριφερική εγχάραξη
εξωτερικά κάτω α�ό το χείλος.                             
Παράλληλα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 270 αρ. 204, 299 �ίν.
17, β (για �αρόμοια διακόσμηση εξωτερικά). ΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 109 αρ. 125, 159
�ίν. 35, 125 (για �αρόμοιο σχήμα χείλους).                                              
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι (;)

Α. Χ.

220. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β18, ομάδα 8. Τμήμα σώματος
α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                              
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος,
ναός Αγίου Δημητρίου, καθαρισμός της ταφής στη
ΝΔ γωνία του ναού.             
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Διαστάσεις: �χ.: 0,8 εκ., σωζ. ύψ.: 7,3 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 4/6 dark red), μέτριος. λί-
γος μαρμαρυγίας. κοινές, μεσαίες-μεγάλες, στρογ-
γυλές, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλές, μεσαίες-μεγά-
λες, γωνιώδεις-τρα�εζοειδείς υ�όλευκες �ροσμεί-
ξεις. �ολλοί, μικροί �όροι. 
Σχήμα: τμήμα κυρτού τοιχώματος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, φέρει οριζόντια ανάγλυφη
ταινία με εμ�ιέσεις �ου �εριτρέχει το σώμα. ε�ίχρι-
σμα καστανέρυθρου χρώματος (2.5YR 5/4 weak
red).                                                                                                                           
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα.                                     
Παράλληλα: ΑRMSTRONG 1996, 139 αρ. 47, εικ.
17.11, 10. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 109
αρ. 131-132, 110 αρ. 133, 160 �ίν. 36, 130, 131, 133.
Χρονολόγηση: 12ος-13ος αι. (;)

Α. Χ.

221. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β34, ομάδα 17. Τμήμα βάσης και
σώματος �ίθου.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: �χ.: 1,1 εκ., σωζ. ύψ.: 4,5 εκ.,  δ.β.: 34 εκ.,
�χ.β.: 0,8 εκ.                                                                                                                                      

Πηλός: καστανω�ός (5YR 6/4 light reddish brown),
χονδρός. �ολλές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
καστανές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. αρκετές,
μεσαίες-μεγάλες, τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. 
Σχήμα: σώζεται μικρό τμήμα της ε�ί�εδης, ελα-
φρώς διακρινόμενης βάσης. τμήμα λοξού τοιχώμα-
τος �ου συγκλίνει �ρος τη βάση.                                                       
Διακόσμηση: στο κατώτερο τμήμα του σώματος και
κοντά στον �υθμένα διατηρείται τμήμα α�ό κυμα-
τοειδή ταινία α�οτελούμενη α�ό λε�τές εγχαράξεις.
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία.

Α. Χ.

222. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β73, ομάδα 20. Τμήμα σώματος
�ίθου.                                                                                                     
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.

Διαστάσεις: �χ.: 1,1 εκ., σωζ. ύψ.: 10,5 εκ.                                        
Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red), χονδρός.

�ολλοί, μεγάλοι �όροι. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.

�ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.             
Σχήμα:  τμήμα σχεδόν κάθετου τοιχώματος. 
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, φέρει εγ-
χάρακτη διακόσμηση: εκατέρωθεν κατακόρυφης
εγχάραξης, λοξές, βαθιές εγχαράξεις.                                               
Παρατηρήσεις: στην εσωτερική ε�ιφάνεια του
οστράκου, λε�τές γραμμώσεις και αυλακώσεις α�ό
τον κεραμικό τροχό. ίχνη καύσης.                                
Χρονολόγηση: �ρώιμη βενετοκρατία (;)

Α. Χ.
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223. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β26, ομάδα 15. Τμήμα σώματος
α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                                                                                       
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις:  σωζ. ύψ.: 4,2 εκ.,  �χ.: 2,2 εκ.                                                                                                                                                

Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (5YR 5/6 yellowish red),
χονδρός. αρκετές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, λευκές �ροσμείξεις. ελάχιστες, στρογγυλές, κα-
στανές �ροσμείξεις. λίγος μαρμαρυγίας. λίγοι �όροι.
Σχήμα: σώμα �ίθου με κάθετα τοιχώματα.                                                                                                                                              
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, τρεις �α-
ράλληλες ταινίες α�οτελούμενες α�ό δύο σειρές με
�αραλληλε�ί�εδες εμ�ιέσεις.                                                                         
Παρατηρήσεις: έντονα ίχνη ιζήματος. τρία συγκολ-
λούμενα όστρακα.                                                                                                                                      
Παράλληλα: ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 1995, 57, σχ. 1, �ρώτη
σειρά (για την εμ�ίεστη διακόσμηση). ΗΑΗΝ, HAL-
LAGER κ.ά. 1997, 102 αρ. 84-Ρ 2123, 84-Ρ 2124, 84-Ρ
2125, �ίν. 75a-c (για �αρόμοια διακόσμηση). 
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.

Α. Χ.

224. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β57, ομάδα 19.Τμήμα χείλους
και τοιχώματος α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                                       
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου.
Διαστάσεις: �χ.: 1,3 εκ., σωζ. ύψ.: 17,2 εκ., �χ.χ: 2,1 εκ.,
δ.χ.: 48 εκ.                                                                                                                                           
Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 6/6 reddish yellow),
χονδρός. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, καστανομέλα-
νες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς �ροσμείξεις. αρκε-

τές, μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες
�ροσμείξεις.
Σχήμα: �ε�λατυσμένο, οριζόντιο, τετράγωνης δια-
τομής, �αχύ χείλος. τμήμα  σώματος με κάθετο τοί-
χωμα.                                                                                                              
Διακόσμηση: στην εξωτερική �λευρά του χείλους,
�εριφερικά, διαγώνιες ταινίες α�οτελούμενες α�ό
εμ�ίεστες στιγμές. στην άνω ε�ιφάνεια του σώμα-
τος και κοντά στο χείλος, �εριμετρική ταινία α�ό
�αραλληλε�ί�εδες αβαθείς εμ�ιέσεις. ακολουθεί
�εριφερική ταινία α�οτελούμενη α�ό �αράλληλες
εγχαράξεις, ενώ στο μεγαλύτερο όστρακο σώζεται
τμήμα δεύτερου �αρόμοιου κοσμήματος σε �αραλ-
ληλία με το �ρώτο. μεταξύ αυτών, ταινία κυματο-
ειδών εγχαράξεων. λευκω�ό ε�ίχρισμα στην εξω-
τερική ε�ιφάνεια.                                                                                          
Παρατηρήσεις: τρία συνανήκοντα, εκ των ο�οίων
δύο συγκολλούμενα όστρακα. στο όστρακο �ου δεν
συγκολλάται με τα υ�όλοι�α δύο, �αρατηρούνται
εσωτερικά έντονα ίχνη καύσης. μακροσκο�ικά
ίδιος �ηλός με τον αρ. κατ. 223.                                                                  
Παράλληλα: ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 1995, 57 σχ. 1, �ρώτη
σειρά (για την εμ�ίεστη διακόσμηση).
Χρονολόγηση: 17ος-19ος αι.

Α. Χ.
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225. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β162, ομάδα 52. Τμήμα σώματος
α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                                                                                          
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις:  �.χ.: 1,3 εκ., σωζ. ύψ.: 10,5 εκ.                                                                                                                                     

Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 6/6  reddish yellow),
χονδρός. �ολλές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, λευκές
�ροσμείξεις. �ολλές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυ-
θροκάστανες �ροσμείξεις. �ολλοί,  μικρού έως με-
γάλου μεγέθους �όροι.                                  
Σχήμα:  τοιχώματα ωοειδή.                                                                                                                                                              
Διακόσμηση:  στην εξωτερική ε�ιφάνεια, φέρει τέσ-
σερις οριζόντιες �αράλληλες ταινίες α�οτελούμενες
α�ό κάθετες ε�ιμήκεις εμ�ιέσεις. φέρει ωχροκά-
στανο ε�ίχρισμα.                                                                                                                                     
Παράλληλα: ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 1995, 69 σχ. 14, �ρώτη
και δεύτερη σειρά (για την εμ�ίεστη διακόσμηση).
Χρονολόγηση:  οθωμανική �ερίοδος.

Α. Χ.

226. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β287, ομάδα 83. Τμήμα βάσης
και σώματος α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.                                                                           
Διαστάσεις: �.χ.: 1,9 εκ., σωζ. ύψ.: 7,9 εκ.,  δ.β: ~ 44,
�χ.β: 1,6 εκ.                                                                                                                                       
Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8 red), χονδρός.

�ολλοί, μεγάλοι, �όροι. �ολλές, στρογγυλές-τρα�ε-
ζοειδείς, μεσαίες-μεγάλες, υ�όλευκες �ροσμείξεις.

�ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, λευκές �ροσμείξεις. �ολλές, μεσαίες, στρογγυ-
λές, ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: σώζεται τμήμα ε�ί�εδης διακρινόμενης

βάσης �ου φέρει εξωτερικά �εριφερικό δακτύλιο
έγκοιλο στο μέσον του. στο σημείο ένωσής του με
το σώμα σχηματίζει έντονη γωνίωση. κυρτά τοιχώ-
ματα.                                                                                                      
Διακόσμηση: εξωτερικά, σκούρο �αχύρρευστο κα-
στανόχρωμο ε�ίχρισμα (5YR 5/3 reddish brown)
και ίχνη ακανόνιστων κηλίδων ωχρού ε�ιχρίσμα-
τος.                                                                                                         
Παρατηρήσεις: δύο συγκολλούμενα όστρακα.
Παράλληλα: ARMSTRONG 1996, 139 αρ. 48, εικ.
17.12, 4 (για ίδιο σχήμα βάσης).
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος.

Α. Χ.

227. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β69, ομάδα 19. Τμήμα σώματος
α�ό �ίθο.                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου.
Διαστάσεις: �χ.: 1,9 εκ., σωζ. ύψ.: 4,5 εκ., �χ.χ.: 1,5 εκ.

Πηλός: καστανέρυθρος (7.5YR 6/6 reddish yellow),
χονδρός. λίγος μαρμαρυγίας. �ολλές, μεσαίες-με-
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γάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, μελανές �ροσμεί-
ξεις. αρκετές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
υ�όλευκες, �ροσμείξεις. αρκετοί, μεγάλοι �όροι.
Σχήμα: λοξό τοίχωμα.                                                                                                                                                              
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, φέρει βα-
θιά, �εριφερική αυλάκωση και �αράλληλες εγχα-
ράξεις.                                                                                                                                                                                                            
Παρατηρήσεις: στην εσωτερική ε�ιφάνεια, φέρει
κατά τό�ους έντονα ίχνη καύσης και ε�ικαθισμένο
λευκό ίζημα. �ροφανώς το τμήμα αυτό α�οτελεί
μέρος «στομωσιάς», «λωρίδας» (ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ, ΠΑ-
ΔΟΥΒΑ 1986, 87. Μαργαρίτες, 19), α�ό αυτές με τις
ο�οίες κατασκεύαζαν τους �ίθους. αυτό �ροκύ�τει
με �αρατήρηση των ακμών του θραύσματος, καθώς
η μία �ροεκτείνεται �ρος τα άνω, και είναι α�ο-
στρογγυλεμένη, ενώ η άλλη είναι ελαφρώς κοίλη,
�ροφανώς για την καλύτερη �ροσαρμογή της «λω-
ρίδας» στο λοι�ό τοίχωμα του αγγείου.                                                                                                                                     
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος. 

Α. Χ.

228. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β152, ομάδα 47. Τμήμα χείλους
και σώματος μικρού α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                                                                                        
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ανατολικός �ε-
ριβάλλων χώρος.                                                                                                                                                         
Διαστάσεις: �χ.: 1,3 εκ., σωζ. ύψ.: 7,8 εκ., δ.χ.: ~22 εκ.,
�χ.χ.: 1,7 εκ.                                                                                                                                      

Πηλός: καστανός (7.5YR 6/4 light brown),  χον-
δρός. �ολλές, �ολύ μεγάλες-μεγάλες, στρογγυλές-
τρα�εζοειδείς, γκριζοκάστανες �ροσμείξεις. �ολλές,
μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, υ�όλευκες �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. �ολύς μαρμαρυγίας. 
Σχήμα: χείλος ευθύ, τετράγωνης διατομής. σώμα με
λοξό τοίχωμα.                                                                                                                                                             

Διακόσμηση:  εξωτερικά, έξεργος, �λαστικός δακτύ-
λιος �εριφερικά. σώζεται  ε�ίχρισμα καστανέρυ-
θρου χρώματος (2.5YR 5/6 red) σε ολόκληρη την
ε�ιφάνεια εσωτερικά και στο χείλος.                   
Παράλληλα: ΗΑΥES 1992, 321 αρ. 23, 357 εικ. 115,
d 3.1 (για �αρόμοιο έξεργο δακτύλιο. το συγκεκρι-
μένο αγγείο σώζει και λαβές). ARMSTRONG 1996,
140 αρ. 52, εικ. 17.13, 13 (για �αρόμοιο σχήμα με
έξεργο δακτύλιο). 
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος (;)

Α. Χ.

229. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β87, ομάδα 20. Τμήμα σώματος
και λαβής α�ό �ίθο.                                                                                     
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα,  ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.                                    
Διαστάσεις: �χ.: 1,6 εκ., σωζ. ύψ.: 10,4 εκ., �λ.λ.: 2 εκ.                                 

Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 6/6 reddish yellow),
χονδρός. �ολύς μαρμαρυγίας. �ολλές, μεσαίες-με-
γάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστανές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μικρές, στρογγυλές, ερυθρές �ροσ-
μείξεις. �ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς λευκές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα σώματος με ωοειδές τοίχωμα. τμήμα
�ε�λατυσμένης λαβής ελλει�τικής διατομής με δύο
κάθετες νευρώσεις.                                                                                        
Διακόσμηση: εξωτερικά, στη μια �λευρά της λαβής,
στο σημείο της ένωσης με το σώμα σώζει ελάχιστο
ερυθρω�ό ε�ίχρισμα (10R 5/6 red).
Χρονολόγηση: ασαφής.    

Α. Χ.
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Τα α�οθηκευτικά αγγεία �ου είναι γνωστά με
το όνομα «Κορωνέικα» είχαν γνωρίσει ιδιαίτερα
μεγάλη διάχυση στο Μεσογειακό χώρο κατά τον
19ο και τον 20ό αι., καθώς διακρίνονταν για την
ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή τους, η ο�οία τα καθι-
στούσε κατάλληλα για την α�οθήκευση ρευστών
�ροϊόντων, κυρίως λαδιού. Παράγονταν σε εργα-
στήρια της �εριοχής βόρεια της Κορώνης (BLITZER
1990, 675-676, 686, 703 εικ. 7, 704-705. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 1995, 231, 234-235, 240-242. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ 2002, 49-52, 233-304). Το σχήμα των αγγείων
ήταν κυρίως ωοειδές με �αχύ, οριζόντιο χείλος και
ε�ί�εδη βάση. Ανάλογα με τα ε�ιμέρους χαρακτη-
ριστικά τους, ειδικές μελέτες διέκριναν βασικούς
τύ�ους αγγείων (BLITZER 1990, 684-690. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 1995, 234-235. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 244-
247). Χαρακτηριστική είναι η ύ�αρξη έξεργων
ταινιών, �εριφερικά, στην εξωτερική ε�ιφάνεια των
αγγείων, τα λεγόμενα ζωνάρια, καθώς και η συχνή

χρήση εφυάλωσης στο εσωτερικό και το χείλος τους.
Μερικές φορές α�αντά και εγχάρακτη ή εμ�ίεστη
διακόσμηση (BLITZER 1990, 690. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1995, 234-235 εικ. 446). 

Ανάμεσα στο υλικό της Συλλογής ξεχωρίζουν τα
λίγα θραύσματα α�ό α�οθηκευτικά αγγεία �ου
έχουν εισαχθεί α�ό την Κορώνη, �ιθανόν κατά τα
τέλη του 19ου και τις �ρώτες δεκαετίες του 20ού αι.
Τα δύο �αραδείγματα της Συλλογής λόγω του μι-
κρού τους μεγέθους εμ�οδίζουν την αναγνώριση
του σχήματος στο ο�οίο ανήκουν με βεβαιότητα.
Πάντως, το μικρό �άχος των τοιχωμάτων τους ε�ι-
τρέ�ει το συσχετισμό τους με μικρότερου μεγέθους
�ιθάρια, τα «μ�ομ�άκια» (ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2002,
246), ορισμένα α�ό τα ο�οία ήταν και εσωτερικά
εφυαλωμένα, ό�ως τα �αραδείγματα της Συλλο-
γής. Η εύρεσή τους στην �όλη των Χανίων ε�ιβε-
βαιώνει τις λοι�ές �ληροφορίες, βάσει των ο�οίων
στις αρχές του 20ού αι. εισαγόταν μεγάλη �οσότητα

230. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β88, ομάδα 20. Τμήμα σώματος
�ίθου.                                                                                                                                         
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, βόρεια �λευρά αύ-
λειου χώρου.
Διαστάσεις: �χ.: 2,1 εκ., σωζ. ύψ.: 8,5 εκ.                                                                                                                                         
Πηλός:  καστανέρυθρος (5YR 6/6 reddish yellow),
χονδρός. αρκετός μαρμαρυγίας. �ολλές, μεσαίες-
μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς γκριζοκάστανες
�ροσμείξεις. �ολλοί �όροι. �ολλές, μικρές-μεσαίες,
στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: ευθύ τοίχωμα.
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια, �άνω σε
�εριφερικούς, ανάγλυφους δακτυλίους, δύο βαθιές,
λοξές εγχαράξεις. 
Παρατηρήσεις: εξωτερικά,  ίχνη κονιάματος.
Χρονολόγηση: ασαφής. 

Α. Χ.

231. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β60, ομάδα 19. Τμήμα βάσης και
σώματος μικρού α�οθηκευτικού αγγείου.                                                                                                                                      
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, ανατολική �λευρά
αύλειου χώρου.

Διαστάσεις: �χ.: 0,9 εκ., σωζ. ύψ.: 8,7 εκ., δ.β.: 22 εκ.,
�χ.β.: 1,2 εκ.                                                                                          

Πηλός: καστανέρυθρος (2.5YR 6/8 red), χονδρός.

�ολλές, μικρές-μεγάλες, γωνιώδεις-ελλειψοειδείς,
λευκές �ροσμείξεις. αρκετές, μικρές-μεγάλες, στρογ-
γυλές-τρα�εζοειδείς, γκρίζες �ροσμείξεις. λίγος
μαρμαρυγίας. μικροί-μεγάλοι �όροι.                                               
Σχήμα: ε�ί�εδη α�λή βάση. κυρτό τοίχωμα σώμα-
τος �ου συγκλίνει �ρος τη βάση.                                                       
Διακόσμηση: λε�τόρρευστη, καστανή εφυάλωση, σε
μεγάλο βαθμό α�ολε�ισμένη, στην εσωτερική ε�ι-
φάνεια, τόσο στη βάση όσο και στο τοίχωμα.
Παρατηρήσεις: ίχνη καύσης εσωτερικά.                       
Παράλληλα: ARMSTRONG 1996, 139 αρ. 45, εικ.
17.11, 5 (για το σχήμα της βάσης).
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                       

Α. Χ.
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κορωνέικων αγγείων στην Κρήτη, με δρομολόγια
�λοίων μεταξύ Κορώνης, Χανίων και Ηρακλείου
(BLITZER 1990, 700-701, 703 εικ. 7, 704. ΚΟΡΡΕ-ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ 1995, 240). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
Αγία Αικατερίνη, στο Καστέλλι Χανίων, έχει εντο-
�ιστεί θραύσμα αγγείου �ου α�οτελεί το�ική α�ο-
μίμηση των εισηγμένων «κορωνέικων» (HAHN
1997b, 191).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BLITZER 1990, 675-711. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1995,
231-242. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2002.

Α. Γ.

232. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β270, ομάδα 84. Τμήμα χείλους
και τοιχώματος μικρού α�οθηκευτικού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5 εκ., δ.χ.: ~26 εκ., �χ.: 4,1 εκ.

Πηλός: ωχροκάστανος (10YR 8/3 very pale brown),
μέτριος· �άρα �ολλοί, μεσαίοι-μεγάλοι, �όροι·
λίγες, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, καστανές
�ροσμείξεις.
Σχήμα: �λατύ, �ε�λατυσμένο χείλος με α�οστρογ-

γυλεμένη ακμή· αρχή τοιχώματος.
Διακόσμηση: λαδί εφυάλωση στην ε�ιφάνεια του
χείλους και εσωτερικά.
Χρονολόγηση: 19ος-20ός αι.

Ευ. Χ.

233. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β276, ομάδα 83. Τμήμα τοιχώ-
ματος α�οθηκευτικού αγγείου. 
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 13,7 εκ., �χ.: 1,8 εκ.

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (10YR 6/6 reddish yel-
low), μέτριος· �άρα �ολλοί, μεσαίοι-μεγάλοι ε�ι-
μήκεις �όροι· αρκετές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές,
ερυθρές �ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα ωοειδούς σώματος.
Διακόσμηση: εξωτερικά, ανά τακτά διαστήματα,
μεγάλες �εριφερικές νευρώσεις·  εσωτερικά, λαδί
εφυάλωση �άνω σε καστανό ε�ίχρισμα.
Χρονολόγηση: 19ος-20ός αι.

Ευ. Χ.                                

1:4

Πώματα

Στη Συλλογή είναι ελάχιστα τα όστρακα �ου
είναι θραύσματα α�ό �ώματα. Προέρχονται α�ό
την Κυριάννα και α�ό τη Φορτέτζα Ρεθύμνου. 

Τρία α�ό τα �αραδείγματα (αρ. κατ. 234-236)
έχουν το ίδιο σχεδόν σχήμα και διακρίνονται για
την κάθετη στην κύρια ε�ιφάνεια του �ώματος,

συμ�αγή λαβή, κυλινδρικής διατομής, με �ε�λατυ-
σμένη την άνω της �λευρά. Έχουν ομοιότητα με
�ώμα α�ό το Καστέλλι Χανίων (HAHN, HALLAGER
κ.ά. 1997, 121 αρ. 80-Ρ 0207, �ίν. 89b, 9. ΗAHN
1997b, 190). Δεδομένων των ελάχιστων σχετικών
δημοσιευμένων �αραδειγμάτων και της ιδιαιτερό-
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τητας του υλικού της Συλλογής, τα �αραδείγματα
του Καταλόγου δεν μ�ορούν να χρονολογηθούν με
ακρίβεια. Παρόλ’ αυτά, για το �ώμα με αρ. κατ. 236
η λοι�ή κεραμική �ου ανήκει στο ίδιο σύνολο και
�εριλαμβάνει θραύσματα της μαγιόλικα με μ�λε
διάκοσμο, της λε�τεγχάρακτης και της αδρεγχάρα-
κτης κεραμικής �ου καλύ�τουν την �ερίοδο α�ό
τον 14ο και μέχρι και τον 15ο αι., �αρέχει μια έν-
δειξη για ανάλογη χρονολόγηση. Είναι �ιθανό,
�άντως, ότι αυτού του σχήματος τα �ώματα με μι-
κρές διαφορο�οιήσεις, ως �ρος το σχήμα του κυ-
ρίως σώματος και ως �ρος το ύψος της κεντρικής
λαβής, είχαν μακραίωνη χρήση, καθώς το �ώμα με
αρ. κατ. 234 �ροήλθε α�ό ένα σύνολο �ου �εριλαμ-
βάνει τόσο κεραμική του 14ου-15ου αι., όσο και
θραύσματα αγγείων �ου χρονολογούνται στην
οθωμανική �ερίοδο. Άλλωστε �ώματα με ανάλογο,
ακριβώς σχήμα, α�ό τη Γόρτυνα (ALBERTOCCHI,
PERNA 2001, 530-532, τύ�ος C/1, C/3, �ίν. CXXVIII,
Ca/1, Ca/3), �ου χρονολογούνται στην �ρωτοβυ-
ζαντινή �ερίοδο, και άλλα της σύγχρονης ε�οχής
(ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 2002, 89) είναι αντι-
�ροσω�ευτικά της μακραίωνης χρήσης ορισμένων
σχημάτων της κοινής κεραμικής και δηλωτικά της
δυσκολίας χρονολόγησης των μεμονωμένων �αρα-
δειγμάτων. 

Στη Συλλογή ξεχωρίζει μεγάλο τμήμα α�ό
�ώμα �ίθου (αρ. κατ. 237), το ο�οίο, βάσει της χα-
ρακτηριστικής διακόσμησής του, μ�ορεί να χρονο-
λογηθεί μεταξύ του 17ου και του 19ου αι. 

Α. Γ.

234. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β9, ομάδα 1. Τμήμα �ώματος.
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.                                                                                                                                                  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3,4 εκ., μ.λ.: 2,7 εκ., �χ.: 1,2 εκ.                                                                                                                                          
Πηλός: καστανός στα τοιχώματα (7.5YR 5/4 brown),
γκρίζος στον �υρήνα (1 for gley 4/1 dark greenish
gray), χονδρός. �ολλοί, μεσαίοι-μεγάλοι �όροι.

�ολλές, μεσαίες-μεγάλες, στρογγυλές-τρα�εζοει-
δείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις.                                                                       
Σχήμα: ε�ί�εδη βάση. λοξά τοιχώματα. στο μέσο
του �ώματος στην άνω ε�ιφάνεια διαμορφώνεται
συμ�αγής κυλινδρική λαβή, η ο�οία έχει δισκοειδή
α�όληξη �ου είναι κωνική στο άνω μέρος και έχει
έντονα εξέχουσα γωνιώδη ακμή.                                                                                                                                                     

Παρατηρήσεις: σε όλη την ε�ιφάνεια, έντονα ίχνη
καύσης. στην άνω ε�ιφάνεια του σώματος σώζο-
νται δύο βαθιές �αράλληλες αυλακώσεις μήκους
λίγων εκατοστών. 
Χρονολόγηση: 14ος-15ος αι. (;)

Α. Χ.

235. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β149, ομάδα 43. Τμήμα  λαβής
και τοιχώματος α�ό �ώμα.                                                                 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.                                                                             
Διαστάσεις: �χ.: 0,8 εκ., σωζ. ύψ.: 3,5 εκ., δ. α�όληξης
λαβής: 3,2 εκ., δ. κυλινδρικού τμήματος λαβής: 2,4 εκ.

Πηλός: ερυθρός (2.5YR 5/6 red), �ορτοκαλέρυθρος,
χονδρός. �ολλές, μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα-
�εζοειδείς, ερυθρές �ροσμείξεις. �ολλοί �όροι.
Σχήμα: δισκοειδές σώμα με ε�ί�εδη τη μία ε�ιφά-
νεια. στο κέντρο της άλλης ε�ιφάνειας υψώνεται
κάθετη κυλινδρική, συμ�αγής λαβή με �λατύτερη
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α�όληξη, ελαφρά κωνική, με α�οστρογγυλεμένα
άκρα.                                                                                                                                                                                                             
Παρατηρήσεις: στην α�όληξη της λαβής ίχνη α�ό
την α�οκο�ή της α�ό τον τροχό.                                                                                                                                     
Χρονολόγηση: ασαφής.

Α. Χ.

236. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β172, ομάδα 56. Τμήμα �ώματος.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, δίδυμο κτήριο
στην �εριοχή του Αγίου Νικολάου, ανατολικός
χώρος.                                                                                                                     
Διαστάσεις: δ.κυλινδρικού τμήματος λαβής: 2,9 εκ.,
σωζ. ύψ.: 5,6 εκ.,  �χ.: 1,5 εκ.

Πηλός:  καστανός (7.5YR 6/4 light brown), μέτριος.

λίγοι �όροι. �ολλές, μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζο-
ειδείς, υ�όλευκες �ροσμείξεις. 
Σχήμα: κυρτό τοίχωμα. συμ�αγής κυλινδρική λα-
βή, η ο�οία μεταβαίνει ομαλά �ρος το σώμα και τη
δισκοειδή ε�ί�εδη α�όληξή της. στην κορυφή δια-
κρίνεται η έναρξη διαμόρφωσης χαμηλού κομβίου.                                                                                                                                                     
Παρατηρήσεις: ίχνη καύσης. ιζήματα κατά τό�ους.

λαβή α�οκεκρουμένη στην α�όληξή της.
Χρονολόγηση: ασαφής.                                                                                                                                  

Α. Χ.

237. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β3, ομάδα 1. Τμήμα �ώματος
�ίθου.                                                                                              
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Κυριάννα, Ναός Πα-
ναγίας και Αγίας Παρασκευής, νότιο τμήμα αύ-
λειου χώρου.                                    
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 3 εκ., �χ.: 1,4 εκ., �χ.χ.: 1,1 εκ.                                                                                                         

Πηλός: ερυθρω�ός (5YR 5/6 yellowish red), χον-
δρός. λίγος μαρμαρυγίας, �ολλές, μεγάλες, υ�όλευ-
κες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς �ροσμείξεις. �ολλές,
μικρές-μεσαίες, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς, ερυθρές
�ροσμείξεις.
Σχήμα: τμήμα ε�ί�εδου �ώματος �ίθου. διατηρεί-
ται τμήμα χείλους τετράγωνης διατομής. 
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια του �ώμα-
τος, �λησίον της ακμής του χείλους, διατηρούνται
ταινίες α�οτελούμενες α�ό αβαθείς εγχαράξεις
διαγώνια το�οθετημένες στην ακμή του. ακολου-
θεί �εριμετρική ταινία α�ό �αραλληλε�ί�εδες εμ-
�ιέσεις. κάθετα σε αυτή σώζονται α�οσ�ασματικά
δυο ταινίες α�οτελούμενες α�ό ε�ιμήκεις βαθιές
αυλακώσεις. στο μέσο αυτών σώζεται σταυροειδές
στικτό κόσμημα. ανάμεσα στις αυλακώσεις δύο τε-
μνόμενες ταινίες α�οτελούμενες α�ό βαθιές εμ�ιέ-
σεις.
Παρατηρήσεις: στην εσωτερική ε�ιφάνεια του �ώ-
ματος διατηρούνται έντονα ίχνη καύσης. 
Παράλληλα: HAHN, HALLAGER, ANDREADAKI-
VLASAKI κ.ά. 1997, 77 αρ. 70-Ρ 1158, 102 αρ. 84-Ρ
2123-84-Ρ 2125, �ίν. 75a, 1-3, �ίν. 98c, 1. ΗΑΗΝ
1997b, 190. VROOM 2003, 179-180, 226 εικ. 6.46,
W38.Ex1 (για όμοιο σχήμα �ώματος και �αρόμοια
διακόσμηση).
Χρονολόγηση: οθωμανική �ερίοδος. 

Α. Χ.
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Η �αραγωγή κα�νοσυρίγγων στην οθωμανική
αυτοκρατορία ξεκινά �ιθανότατα στις αρχές του
17ου αι. Η �ρακτική του κα�νίσματος ήταν ήδη
γνωστή μαζί με τη διαδεδομένη χρήση χασίς
(hashish), �ραγματο�οιούνταν όμως με αργιλέ. Η
�αλαιότερη αναφορά σε κα�νό βρίσκεται σε ένα
κείμενο του 1590, ό�ου χρησιμο�οιείται ο όρος
tütün (HAYES 1992, 391. BARAM 2002, 149). Οι �ρώ-
τες κα�νοσύριγγες θα ανήκαν σε ναυτικούς και
εμ�όρους α�ό τη δυτική Ευρώ�η. Τα νέα αυτά α-
ντικείμενα μαζί με τη συνήθεια του κα�νίσματος
σύντομα υιοθετήθηκαν και α�ό τους κατοίκους της
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η �αραγωγή
τους δεν ήταν ούτε μεγάλη ούτε α�ρόσκο�τη,
καθώς α�ό το 1633 ίσχυαν α�αγορευτικά μέτρα
κατά του κα�νίσματος (HAYES 1992, 391. GREHAN
2006, 1363). Το σουλτανικό αυτό διάταγμα έχασε
την ισχύ του στα τέλη του 17ου αι. Εν τω μεταξύ,
μακριά α�ό τα αστικά κέντρα, κά�οιες κα�νοσύ-
ριγγες ίσως είχαν εισαχθεί α�ό τη βόρεια Αφρική,
και μάλλον ήταν αυτές �ου ε�ηρέασαν τη μετέ-
�ειτα οθωμανική �αραγωγή (BARAM 1999, 142.
SHAW 1960, 305). Αντιθέτως, τα �ρώτα δείγματα
δηλώνουν σαφώς δυτικοευρω�αϊκά �ρότυ�α.

Η οθωμανική κα�νοσύριγγα α�οτελείται α�ό
τρία μέρη: το καμινίδιο ή λουλά (lüle), το καλάμι ή
κα�νοσύριγγα (çubuk) και το ε�ιστόμιο (imame) (ΚΑ-
ΜΠΑΝΗΣ 2003, 81-82). Το καλάμι ήταν ένας σωλή-
νας α�ό αρωματικό ξύλο �ου �ροσαρμοζόταν στην
αντίστοιχη υ�οδοχή τoυ λουλά, ενώ στο άλλο άκρο
το�οθετείτο το ε�ιστόμιο, α�ό ήλεκτρο, κοράλι,
σμάλτο κ.ά., το ο�οίο, σημειωτέον, δεν ήταν α�α-
ραίτητο. Το ε�ιστόμιο ήταν εξάρτημα �ολυτελείας,
σε αντίθεση με το λουλά �ου ήταν �ερισσότερο
«αναλώσιμος» (FOTIĆ 2011, 96). Αυτός ήταν συνή-
θως �ήλινος, ενίοτε α�ό σή�ιο και ενδεχομένως
σ�ανιότερα μετάλλινος, ξύλινος ή λίθινος. Είχε τη
μορφή ενός δοχείου, ό�ου εισαγόταν ο κα�νός και
γινόταν η καύση, και ενός κοίλου στελέχους με
υ�οδοχή για το καλάμι. Οι �ήλινοι λουλάδες στη

συντρι�τική τους �λειονότητα ήταν κατασκευασμέ-
νοι με μήτρα και οι ο�ές και οι λε�τομέρειες της
διακόσμησης γίνονταν στη συνέχεια, ενώ ο �ηλός
ήταν ακόμα νω�ός.

Τα σχήματα, ό�ως και η διακόσμηση, μεταβάλ-
λονταν με το χρόνο και τις α�αιτήσεις της αγοράς.
Το ίδιο συνέβη και με τον �ηλό· αρχικά χρησιμο-
�οιείτο λευκός και συχνότερα γκρίζος �ηλός, ενώ
ήδη α�ό το τέλος του 17ου αι. �ροτιμάται ο ερυ-
θρω�ός �ηλός και γενικώς τα γαιώδη χρώματα.
Α�ό το δεύτερο μισό του 18ου αι. μέχρι και τον
19ο αι. το έντονο ερυθρό χρώμα θεωρείται ιδανικό.
Τα σχήματα δεν ακολουθούν συγκεκριμένη εξέλιξη,
καθώς φαίνεται �ως υ�ήρχαν ορισμένα �ου είχαν
μεγάλη α�ήχηση και συνέχιζαν να κατασκευάζο-
νται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ και συγκε-
κριμένα μορφολογικά στοιχεία ε�ανέρχονταν ή
διατηρούνταν σε διάφορους συνδυασμούς (HAYES
1980, 3-10. ROBINSON 1985, 163. ΗAYES 1992, 391-
395. BARAM 1995, 304). Ωστόσο είναι �ροφανές ότι
κυριαρχούσαν δύο τύ�οι σχεδόν α�ό την αρχή, ο
ημισφαιρικός και ο δισκοειδής, ενώ τον 19ο αι. εμ-
φανίζεται και γίνεται ιδιαιτέρως δημοφιλής ο κω-
δωνόσχημος ή καλυκωτός (KAMΠΑΝΗΣ 2003, 83-84).
Ανάμεσα στα �ρώτα �αραδείγματα εμφανίζεται
και ένα βραχύβιο σωληνοειδές σχήμα, ενιαίο και
ομοιόμορφο α�ό το στόμιο έως και το χείλος, στις
�ερισσότερες �ερι�τώσεις �ολυεδρικό. Αλλαγές �α-
ρατηρούνται στα κατασκευαστικά χαρακτηρι-
στικά· το μέγεθος και το �άχος μοιάζουν αντι-
στρόφως ανάλογα. Αρχικά, οι κα�νοσύριγγες ήταν
μικρού σχετικά μεγέθους και με �αχιά τοιχώματα,
κάτι �ου εξηγείται αν αναλογιστεί κανείς τη διαθε-
σιμότητα αλλά και την αξία του νέου �ροϊόντος,
του κα�νού. Όσο διευρύνεται η συνήθεια και η
αγορά, η χωρητικότητα μεγαλώνει, ενώ και τα α-
ντικείμενα γίνονται �ιο �ροσεγμένα και ελκυστικά.

Όσον αφορά στη διακόσμηση (HAYES 1980, 6
εικ. 1. ΗAYES 1992, 391-395), αρχικά είναι λιτή και
�εριορισμένη, αλλά σύντομα φθάνει να κατακτά
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την τρίτη διάσταση και να καλύ�τει όλη την ε�ιφά-
νεια του αντικειμένου. Η ανάγλυφη διακόσμηση
�εριλαμβάνεται στο αρχικό σχέδιο, αφού έχει �ρο-
βλεφθεί στην κατασκευή της μήτρας. Ε�ι�λέον,
α�αντούν εγχαράξεις, χρήση σφραγιδοκύλινδρου,
σφραγίδων και, σ�ανίως, ε�ιγραφές. Στις αρχές η
ε�ιφάνεια των κα�νοσυρίγγων είναι κατά κανόνα
στιλβωμένη, ενώ κατά τους 18ο και 19ο αι. φέρει
ερυθρό ε�ίχρισμα, είτε α�ό τον ίδιο �ηλό είτε α�ό
τον ε�ονομαζόμενο Gülbahar, �ηλό έντονου ερυ-
θρού χρώματος �ου εισήγαγαν οι τεχνίτες της Κων-
σταντινού�ολης α�ό την �εριοχή της λίμνης Van,
στην Ανατολική Τουρκία. Ακόμα, στη συνοικία Top-
hane (KOCABAŞ 1963, 12-14), ό�ου βρίσκονταν τα
διασημότερα εργαστήρια της Κωνσταντινού�ολης,
χρησιμο�οιείτο, σε συνδυασμό με το Gülbahar,
χρυσό χρώμα για τον τονισμό των λε�τομερειών
και σε εξαιρετικές �ερι�τώσεις ήταν δυνατόν να το-
�οθετηθούν ε�ίθετα φύλλα χρυσού ή αργύρου.
Τέλος, μία συγκεκριμένη �αραγωγή, εκείνη της Πο-
λωνίας, συνήθιζε να εφυαλώνει τα �ροϊόντα της,
εσωτερικά και εξωτερικά, με �ράσινη ή κίτρινη
εφυάλωση (ROBINSON 1985, 172).

Οι κατασκευαστές κα�νοσυρίγγων ήταν ειδι-
κευμένοι τεχνίτες, οργανωμένοι σε δικές τους συ-
ντεχνίες �ου εμφανίζονται στο �ρώτο τέταρτο του
17ου αι. (ROBINSON 1985, 151). Κά�οιοι α�ό αυ-
τούς μάλιστα θέλησαν να κατοχυρώσουν την τέχνη
τους σφραγίζοντας τα �ροϊόντα τους, μια �ρακτική
�ου έλαβε τεράστιες διαστάσεις με α�οτέλεσμα η
�λειονότητα των κα�νοσυρίγγων κατά τον 19ο αι.
να φέρει σφραγίδες εργαστηρίων. Εργαστήρια βρί-
σκονταν κυρίως στα αστικά κέντρα, με κυριότερο
βεβαίως την �ρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την
Κωνσταντινού�ολη, ενώ υ�ήρχαν και το�ικές �α-
ραγωγές, ό�ως της Σόφιας (Βουλγαρία), του Burgaz
(�ου μετέ�ειτα ονομάστηκε Lüleburgaz, Θράκη),
της Assiut (Αίγυ�τος) και της Πολωνίας (ROBIN-
SON 1985, 152. GUSAR 2008, 138. VROOM 2005, 173).
Τον 19ο αι. η �αραγωγή γίνεται μαζική και ιδρύε-
ται εταιρεία γαλλικών συμφερόντων, η Regie, �ου
κατασκευάζει οθωμανικού τύ�ου κα�νοσύριγγες
με σκο�ό να κατακτήσει την εγχώρια αγορά. Αλλά
και εργοστάσια στη Γαλλία στρέφουν μέρος της �α-
ραγωγής τους στην ανατολίτικη μόδα, με στόχο την
εξαγωγή, αλλά και την εγχώρια κατανάλωση (RO-

BINSON 1985, 152. ΚΑΜΠΑΝΗΣ 2003, 85). Στις
αρχές του 20ού αι. �ια η �αραγωγή είναι κρατική
και φθίνουσα ό�ως η οθωμανική αυτοκρατορία. Οι
δυτικότρο�ες κα�νοσύριγγες και τα σιγαρέττα κα-
τακλύζουν την αγορά (BARAM 2002, 151-152). Τα
τελευταία εργαστήρια έ�αψαν να λειτουργούν τη
δεκαετία του 1920.

Η διασ�ορά (SIMPSON 2000, 169-170. VROOM
2005, 173-175) των οθωμανικών κα�νοσυρίγγων
δεν �εριορίζεται στην ε�ικράτεια της οθωμανικής
αυτοκρατορίας, δηλαδή τη Μ. Ασία (LIGHTFOOT
κ.ά. 1999. VROOM 2007, 86. ESER 2009, 434), τα Βαλ-
κάνια (ROBINSON 1983, 265-285. ROBINSON 1985,
149-203. HAYES 1992, 391-395. ARMSTRONG 1993,
331, 335, εικ. 19-2, 332, 333. ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑ-
ΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1998, 62-70. BEKIĆ 1999-2000, 249-272.
VROOM 2003, 179. SKARTSIS 2009, 277, 318, σημ. 1,
324, σημ. 1, �ίν. 52, f), την Κρήτη (EVELY 1988, 135-
142. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 191), την
Κύ�ρο (BARAM 1995, 299-309), τη Μέση Ανατολή
(RABAN 1971, 146-155. FLOOR 2002, 58-60. VAN
DER LINGEN 2003, 129-142. WARD, BARAM 2006,
135-158. MILWRIGHT 2008, 181-183. KAPTIJN 2009,
296-299). Πλήθος τέτοιων αντικειμένων έχει εντο-
�ιστεί σε χώρες της ανατολικής Ευρώ�ης (Πολωνία,
Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρωσία) (BELIAEV, CHERNE-
TSOV 1999, 121 σημ. 31, 37. FINKEL, BILYAYEVA,
OSTAPCHUK 2008, 11-14), οι ο�οίες είχαν έντονες
�ολιτικές και εμ�ορικές σχέσεις με την οθωμανική
αυτοκρατορία, σε διάφορα σημεία της δυτικής λε-
κάνης της Μεσογείου, σε θέσεις ναυαγίων (WOOD
1998, 313-330), αλλά και ακόμα �ιο μακριά, μέχρι
την Αλάσκα (PETRUZELLI 2002, 165-169). Στην
Κρήτη, αν και το σχετικό υλικό είναι �λούσιο, �ί�ες
έχουν δημοσιευτεί μόνο α�ό το Ηράκλειο (ΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008β, 191-193 εικ. 57-71),
την Αγία Τριάδα (LA ROSA 2001, 266 εικ. 68) και τα
Χανιά (HAHN 1997b, 192).

Οι κα�νοσύριγγες της Συλλογής �ροέρχονται
α�ό τις �όλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, αμ-
φότερες σημαντικά οικιστικά κέντρα της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις
κα�νοσύριγγες της Συλλογής ανακαλύφθηκαν
κατά τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών στις οχυ-
ρώσεις των �όλεων, έξω α�ό τον βυζαντινό οχυρω-
ματικό �ερίβολο στην οδό Σήφακα στα Χανιά και
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στη Φορτέτζα του Ρεθύμνου. Στη δεύτερη �ερί-
�τωση βρέθηκαν σε θέσεις κανονιοθυρίδων, �ράγ-
μα �ου οδηγεί στην υ�όθεση �ως ενδεχομένως
ανήκαν σε οθωμανούς στρατιώτες. Το μικρό αυτό
δείγμα �εριλαμβάνει αντικείμενα δύο ή τριών α�ό
τα τέσσερα σχήματα, με όλους τους βασικούς τύ-
�ους διακόσμησης. Οι τύ�οι μάλιστα �ου αντι�ρο-
σω�εύονται ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές
�εριόδους καλύ�τοντας όλο το χρονικό διάστημα
της �αραγωγής κα�νοσυρίγγων οθωμανικού τύ�ου,
αλλά και της οθωμανικής �εριόδου στη Κρήτη.

Στη �ρώιμη �ερίοδο, δηλαδή τον 17ο και το
�ρώτο μισό του 18ου αι. �ερί�ου, ανήκουν τα αντι-
κείμενα με αρ. κατ. 238 και 239 �ου χαρακτηρίζο-
νται α�ό το λευκό ή γκρίζο �ηλό, τα �αχιά τοι-
χώματα και τις μικρές ο�ές. Η διακόσμηση είναι �ε-
ριορισμένη και λιτή, ενώ η γωνία μεταξύ σώματος
και στελέχους μεγάλη, σχεδόν ορθή. Το αντικείμενο
με αρ. κατ. 240, το ο�οίο το�οθετείται χρονικά στο
μέσο της �εριόδου �αραγωγής οθωμανικών κα�νο-
συρίγγων, είναι εμφανώς μεγαλύτερων διαστά-
σεων, �λουσιότερο σε διακόσμηση, με μικρή γωνία
κλίσης σώματος και στελέχους και κατασκευασμένο
με ερυθρω�ό �ηλό. Το τελευταίο αντικείμενο (αρ.
κατ. 241), ανήκει στα ύστερα χρόνια, στα τέλη του
19ου αι. Οι διαστάσεις του είναι μεγάλες, η διακό-
σμηση �λούσια και σύνθετη, ο �ηλός ερυθρός με
έντονο ερυθρό ε�ίχρισμα, και η γωνία μεταξύ σώ-
ματος και στελέχους ακόμα μικρότερη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

HAYES 1980, 3-10. ROBINSON 1983, 265-285. ROBIN-
SON 1985, 149-203. BARAM 1995, 299-309. BARAM
2002, 137-159. ΚΑΜΠΑΝΗΣ 2003, 80-93. GREHAN
2006, 1352-1377. SAIDEL 2008, 55-69.

Α. Μ�.

238. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β254, ομάδα 84. Τμήμα α�ό το
στέλεχος �ί�ας.
Τό�ος εύρεσης: Χανιά, βυζαντινό τείχος στην οδό
Σήφακα.
Διαστάσεις: σωζ. μήκ.: 3,8 εκ., μέγ.δ.στ.: 2 εκ., δ.στομ.:
1,6 εκ., δ.ο�ής: 0,7 εκ.
Πηλός: γκρίζος (2.5Y 5/1 gray), λε�τός. ελάχιστοι,
ε�ιμήκεις �όροι. ελάχιστος μαρμαρυγίας. ελάχι-
στες, �ολύ μικρές, σφαιρικές, λευκές �ροσμείξεις. 

Σχήμα: στέλεχος μη κανονικής εξαγωνικής διατο-
μής �ου α�ολήγει σε κυλινδρικό στόμιο. 
Διακόσμηση: �αχύς ανάγλυφος δακτύλιος (στε-
φάνη) �ρο του στομίου, ο ο�οίος κοσμείται με δια-
γώνιες εμ�ίεστες οδοντωτές ταινίες και ορίζεται
α�ό άλλες δύο εκατέρωθεν.
Παρατηρήσεις: έντονα α�οκεκρουμένο στο στόμιο.
Παράλληλα: ROBINSON 1983, αρ. 11. ROBINSON
1985, C2-3, C6-8, A3 (για αντίστοιχη δυσ�λασία του
στελέχους). SAIDEL 2008, PP1.6. Πιθανότερο είναι
το θραύσμα να α�οτελεί ένα α�ό τα �ρώιμα �αρα-
δείγματα με �ολυεδρικό στέλεχος και σώμα, αντί-
στοιχο του τύ�ου Ι του Saraçhane (HAYES 1992,
392-393) ή του αρ. 1 α�ό τον Κεραμεικό της Αθήνας
(ROBINSON 1983, αρ. 1).
Χρονολόγηση: τέλη 17ου-αρχές 18ου αι.

Α. Μ�.

239. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β95, ομάδα 24. Μεγάλο τμήμα
α�ό το στέλεχος και το κυρίως σώμα �ί�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. μήκ.: 5,7 εκ., σωζ. ύψ.: 1,8 εκ., μήκ.
στ.: 3,5 εκ., δ.σ.: 2,5 εκ., δ.στ.: 1,5 εκ., δ.στομ.: 1,8 εκ.,
δ.ο�ής: 0,8 εκ. 

Πηλός: υ�όλευκος (2.5Y 8/2 pale yellow), λε�τός·
λίγες μικρές στρογγυλές, καστανέρυθρες �ροσμεί-
ξεις.
Σχήμα: δισκοειδές σώμα· σώζεται το κατώτερο τμή-
μα ευθέων ή κυρτών, �ιθανότατα, τοιχωμάτων·
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στον �υθμένα, διαμόρφωση χαμηλού κομβίου· κυ-
λινδρικό στέλεχος, �ου δεν διακρίνεται α�ό το
σώμα, με ε�ίσης κυλινδρικό στόμιο, το ο�οίο διευ-
ρύνεται ελαφρώς �ρος το στέλεχος, διακρινόμενο
με αναβαθμό. 
Διακόσμηση: λε�τές εγχαράξεις: μία σ�ειροειδής
�εριφερική στο μέσο του στομίου και έξι �αράλλη-
λες �εριφερικές στο α�ώτερο τμήμα του στελέχους·
στιλβωμένη ε�ιφάνεια.
Παράλληλα: WOOD 1998:1, VTR/1994 15, 104 και
κυρίως 111. Στο σχήμα μοιάζει και με τα ROBINSON
1983, αρ. 18. ROBINSON 1985, C13, C17, C23, C107-
8, A40. EVELY 1988, αρ. 5.
Χρονολόγηση: τέλη 17ου-�ρώτο μισό 18ου αι.

Α. Μ�.

240. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β89, ομάδα 21. Τμήμα �ί�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ.μήκ.: 3,8 εκ., ύψ.: 3,7 εκ., δ.σ.: 3,4 εκ.,
δ.χ.: 2,5 εκ. 

Πηλός: ερυθρω�ός (5YR 6/6 reddish yellow), λε-
�τός· �ολλές, �ολύ μικρές, στρογγυλές, ερυθρές
�ροσμείξεις.
Σχήμα: σφαιρικό σώμα με ψηλό λαιμό, �ου κατα-
λήγει σε ευθύ χείλος με ε�ί�εδη ακμή· σώζεται
τμήμα κυλινδρικού στελέχους, �ου ενώνεται με το
σώμα· οξεία α�όληξη του στελέχους με το σώμα.
Διακόσμηση: εμ�ίεστη διακόσμηση οδοντωτών ται-
νιών �ου έχει γίνει με –δύο �ιθανότατα– διαφορε-
τικά μεγέθη σφραγιδοκύλινδρου: ένα �ιο �λατύ
χρησιμο�οιείται στο σώμα καλύ�τοντας ολόκληρη
την ε�ιφάνειά του με κατακόρυφες ταινίες σε
�υκνή διάταξη, και ένα στενότερο χρησιμο�οιείται
στη μετάβαση α�ό το σώμα στο λαιμό, στο μέσο του
λαιμού εκατέρωθεν μικρού ανάγλυφου �εριφερι-

κού δακτυλίου, στην ένωση στελέχους και σώματος·
στιλβωμένη ε�ιφάνεια· δύο μικρά κυκλικά σημά-
δια στο κάτω μέρος του σώματος εκατέρωθεν της
ένωσης με το στέλεχος. 
Παρατηρήσεις: ε�ιφανειακές φθορές και έντονα
α�οκεκρουμένο το χείλος· έντονα ίχνη καύσης στο
χείλος· σχετικά κοινός τύ�ος �ί�ας ως �ρος το
σχήμα, αλλά και τη διακόσμηση.
Παράλληλα: ROBINSON 1983, αρ. 26. ROBINSON
1985, C39-41, A14. ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙ-
ΔΟΥ 1998, αριθ. 7. WOOD 1998: VTR / 1994 17. KLET-
TER 2004, 201 εικ. 11.
Χρονολόγηση: δεύτερο μισό 18ου-19ος αι.

Α. Μ�.

241. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β96, ομάδα 25. Μεγάλο τμήμα
α�ό το στέλεχος και το κύριο σώμα �ί�ας.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου.
Διαστάσεις: σωζ. μήκ.: 4 εκ., μήκ.στ.: 3,1 εκ., δ.στ.:
1,8 εκ., δ.στομ.: 2,2 εκ., δ.ο�ής: 1,8 εκ. 

Πηλός: �ορτοκαλόχρωμος (10YR 6/6 light red), λε-
�τός· �ολλές, μικρές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς,
καστανές �ροσμείξεις. 
Σχήμα: στέλεχος και τμήμα δισκοειδούς σώματος.
Διακόσμηση: το στέλεχος φέρει ανάγλυφη διακό-
σμηση οκτώ δι�λών μαστοειδών εξαρμάτων ή στα-
γόνων. Δύο α�ό αυτές (η κορυφαία και η κατώ-
τερη) είναι �ε�λατυσμένες και ορίζονται α�ό δύο
εμ�ίεστες οδοντωτές ταινίες εκατέρωθεν. Σε μικρή
α�όσταση α�ό το σώμα, ζεύγος �αράλληλων �ερι-
φερικών εγχαράξεων �ου, ό�ως και η οδοντωτή
ταινία, διακό�τονται στην άνω �λευρά. Ο δίσκος
σχηματίζεται α�ό �έταλα ή αχηβάδα. Ερυθρό (10R
4/4 weak red) ε�ίχρισμα σε εξωτερική και εσωτε-
ρική ε�ιφάνεια, φθαρμένο σε μεγάλο βαθμό.
Παρατηρήσεις: �ιθανότατα �ρόκειται για όμοιο
σχήμα με τα ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1998,
αρ. 83 και ROBINSON 1985, A26. Το ερυθρό ε�ίχρι-
σμα είναι το ε�ονομαζόμενο Gülbahar. Το τελευ-
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ταίο αυτό στοιχείο σε συνδυασμό με το σχήμα και
τη διακόσμηση υ�οδεικνύουν την Κωνσταντινού-
�ολη ως �ιθανότερο τό�ο �ροέλευσης. Ενδεχομέ-
νως, όμως να ανήκει στη γαλλική �αραγωγή
(ΚΑΜΠΑΝΗΣ 2003, 85), και η α�λότητά του, σε
σχέση με τα �ολυτελή �ροϊόντα της �ρωτεύουσας,

ίσως συνηγορεί σε αυτό.
Παράλληλα: ROBINSON 1983, αρ. 61 (�ιο σχηματο-
�οιημένο: αρ. 60). SIMPSON 2000, αρ. 98. GUSAR
2008, αρ. 12. 
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.

Α. Μ�.
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Ορισμένες κατηγορίες κεραμιδιών �ου χρησι-
μο�οιούνται στην οικοδόμηση α�οδίδονται σε το-
�ικά εργαστήρια, άλλες όμως α�οτελούν �ροϊόντα
�ου εισάγονται στην Κρήτη τόσο α�ό �εριοχές του
αιγαιακού χώρου, ό�ως για �αράδειγμα α�ό κερα-
μο�οιεία της Χίου ή του Βόλου (ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2009,
47- 48, 50) όσο ακόμα και α�ό �εριοχές της δυτικής
Μεσογείου. Χαρακτηριστικά, για �αράδειγμα,
είναι  ορισμένα κεραμίδια α�ό την Αγία Αικατε-
ρίνη Χανίων �ου έχουν εισαχθεί α�ό τη Χίο και τη
Μασσαλία και χρονολογούνται στον 19ο και τον
20ό αι. (HAHN 1997b, 193). 

Σε αυτά �ροστίθεται θραύσμα α�ό κεραμίδι
�ου βρέθηκε στον �εριβάλλοντα χώρο του Αγίου
Δημητρίου και α�οδίδεται σε �αραγωγή των εργο-
στασίων της Μασσαλίας του τέλους του 19ου αι. ή
των αρχών του 20ού αι. (BURES, GROOM 1987, 113-
118). Η �αραγωγή αυτών των εργοστασίων γνωρί-
ζει ιδιαίτερη διάδοση στο μεσογειακό χώρο την
ε�οχή αυτή, αλλά και �έρα α�ό αυτόν. Προϊόντα
τους έχουν βρεθεί ε�ίσης στην Τουρκία (YERGÜN,
ÇΙFTÇI 2008, 999-1006) αλλά και στη μακρινή Αυ-
στραλία (BURES, GROOM 1987, 113-118). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

LEWIS 1986, 67-93. BURES, GROOM 1987, 113-118.
Α. Γ.

242. Αρ. Ευρ. ΠΚ/Β54, ομάδα 16. Τμήμα α�ό κερα-
μίδι.                                                                                                                                           
Τό�ος εύρεσης: Ν. Ρεθύμνου, Άγιος Δημήτριος,
α�ό τον �εριβάλλοντα χώρο του ναού.                                                                                                                     

Διαστάσεις: �χ.: 1,2 εκ., σωζ. ύψ.: 7,6 εκ.                                          
Πηλός: �ορτοκαλέρυθρος (2.5YR 5/8 red), μέτριος
έως χονδρός· �ολλές, μικρές-μεγάλες, γωνιώδεις,
ερυθροκάστανες-γκριζω�ές �ροσμείξεις· αρκετές,
μικρές-μεγάλες, γωνιώδεις-στρογγυλές, λευκές �ροσ-
μείξεις· λίγοι �όροι.                                                                             
Σχήμα: όστρακο κεραμιδιού κατασκευασμένου σε
μήτρα· φέρει μία �ολύ έντονη νεύρωση στην εξω-
τερική ε�ιφάνεια· στην εσωτερική ε�ιφάνεια σχη-
ματίζεται κοιλότητα και �λαστική ταινία τετρά-
γωνης διατομής, έντονα �ροεξέχουσα, η ο�οία δια-
κό�τεται σε ένα τμήμα της.                                                                
Διακόσμηση: στην εξωτερική ε�ιφάνεια φέρει έναν
έκτυ�ο σταυρό.
Παρατηρήσεις: βάσει του είδους του κεραμιδιού
και της χαρακτηριστικής του διακόσμησης, το
τμήμα α�ό τον Άγιο Δημήτριο α�οδίδεται στην �α-
ραγωγή των «Arnaud Etienne et c[ompan]ie» της
�εριοχής St. Henri της Μασσαλίας (BURES, GROOM
1987, 118).
Χρονολόγηση: τέλη 19ου αι.-αρχές 20ού αι.

Α. Χ.

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 



«Ου μικρον δε της κεραμειας εστι μερος η ο�τησις.

Δει δε μητε ελαττον, μητε �λεον, αλλα μεμετρημενως το

�υρ υ�οβαλλειν» (Geoponica VI, κεφ. 3, § 5.2).

«Όταν ο �α��ούς μου ήταν έτοιμος να κεντήσει το

καμίνι, η γιαγιά μου έβαζε κάρβουνα στο ταψί κι έριχνε

�άνω βαφτισμένο κερί και γύριζε γύρω α�’ το καμίνι και

το θυμιάτιζε. Ε�ίσης, όση ώρα ο �α��ούς μου κεντούσε

το καμίνι, η γιαγιά μου δεν άφηνε κανέναν να μ�ει ούτε

να �λησιάσει στο τσικαλαριό»: Κώστας Καυγαλάκης

(ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 2002, 36).

«Όταν φόρτωναν το καμίνι … έβαζαν φωτιά σιγανή

για το ψήσιμο. Τότε, εμάς τα �αιδιά και τις γυναίκες, μας

έδιωχναν για να μην «ατσι�οδευτεί» η καζανιά α�ό μά-

τιασμα ή κακοτυχία κι αρχίσουν να σ�άζουν μέσα στο

καμίνι τα λαΐνια κι όλα τα άλλα. Αυτό το τελευταίο το

μαθαίναμε α�ό τα δυνατά �αφ �ου ακούγονταν στη γει-

τονιά, καθώς «ψήνονταν» κι ο Ντελής ο λαΐνάς βλαστη-

μούσε»: Σταμάτης Α�οστολάκης (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΧΑΡΑ-

ΛΑΜΠΗΣ 2002, 102).

Το στάδιο της ό�τησης για έναν αγγειο�λάστη
είναι α�ό τα �ιο κρίσιμα σε όλη τη διαδικασία �α-
ραγωγής αγγείων. Χωρίς την κατάλληλη �ροσοχή
ελλοχεύει ο κίνδυνος της μερικής ή ολικής �αρα-
μόρφωσης και καταστροφής του σκεύους ή, στην
�ερί�τωση των εφυαλωμένων αγγείων, το «κόλ-
λημα» των υαλωμένων ε�ιφανειών (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 641). Ε�ομένως, για την ε�ιτυχή
ό�τηση �ρέ�ει να �ληρείται μία σειρά α�ό �ρο-
ϋ�οθέσεις, ό�ως η σταδιακή και όχι α�ότομη άνο-
δος της θερμοκρασίας καθώς και η ανεμ�όδιστη
κυκλοφορία του αέρα μέσα στο καμίνι και ανάμεσα
στα αγγεία. 

Στο στάδιο ό�τησης της βυζαντινής εφυαλωμέ-

νης κεραμικής μερική λύση στο �ρόβλημα έδωσε η
εισαγωγή α�ό τον ισλαμικό κόσμο και η υιοθέτηση
του τρι�οδίσκου κατά τη διαδικασία ό�τησης των
αγγείων, α�ό τις αρχές του 13ου αι. (MORGAN
1942, 22-23. MEGAW 1968, 87. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑ-
ΚΙΡΤΖΗ 1987, 642. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
1999, 21-22. ZEKOS 2003, 455). Οι τρι�οδίσκοι είναι
μικρά �ήλινα αντικείμενα σε σχήμα αστερίσκου με
τρία σκέλη �ου α�ολήγουν σε έντονες ακμές και
έχουν άνοιγμα �ου κυμαίνεται α�ό 4 σε 7 εκατο-
στά. Η �αρουσία συσσωρευμένων σταγόνων εφυά-
λωσης �ου �αρατηρούνται �ολύ συχνά στο χείλος
των αγγείων και η α�ουσία τους α�ό τον �υθμένα
των εφυαλωμένων κεραμικών υ�οδηλώνει ότι τα
αγγεία στοιβάζονταν μέσα στο καμίνι ανά�οδα,
δηλαδή με το χείλος �ρος τα κάτω και τη βάση �ρος
τα �άνω (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 641-
642. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 25).

Η �αρεμβολή τρι�οδίσκων ανάμεσα στα εφυα-
λωμένα κεραμικά γίνεται κατά τρό�ο ώστε τα μυ-
τερά άκρα να ακουμ�ούν στον �υθμένα του
αγγείου �ου βρίσκεται α�ό �άνω, ενώ η ράχη του
τρι�οδίσκου εφαρμόζει στο δακτύλιο του αγγείου
�ου βρίσκεται α�ό κάτω, ο ο�οίος συνήθως δεν
φέρει εφυάλωση. Μοναδικές ενδείξεις χρήσης του
τρι�οδίσκου μετά την ό�τηση είναι τρία μικρά ση-
μάδια στον �υθμένα του αγγείου α�ό τις οξείες
α�ολήξεις των σκελών του (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑ-
ΚΙΡΤΖΗ 1987, 642. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
1999, 21-22. ΛΙΑΡΟΣ 2003, 116. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 25 εικ.1). 

Η χρήση, ε�ομένως, των τρι�οδίσκων ε�έτρεψε
να στοιβάζονται τα αγγεία, κυρίως �ινάκια και
κού�ες, μέσα στο καμίνι κατά στήλες. Με αυτόν τον
τρό�ο, ε�ιτεύχθηκε αφ’ ενός εξοικονόμηση χώρου,
χρόνου και καύσιμης ύλης, αφ’ ετέρου μειώθηκε το
�οσοστό των α�ωλειών στα αντικείμενα. Παράλ-
ληλα, δόθηκε λύση στο �ρόβλημα της κυκλοφορίας
της θερμότητας μέσα στον κλίβανο και του κολλή-
ματος των αγγείων μεταξύ τους κατά την ό�τηση,
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καθώς με την άνοδο της θερμοκρασίας το στρώμα
του υαλώματος ρευστο�οιείται (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 641, 644. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑ-
ΚΙΡΤΖΗ 1999, 21 εικ. 5. ΛΙΑΡΟΣ 2003, 115-116.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 25). 

Παρά τη φαινομενική τους ομοιότητα οι τρι�ο-
δίσκοι �αρουσιάζουν τεχνολογικές διαφορές, �ου
ε�ιτρέ�ουν την κατάταξή τους σε κατηγορίες. Στην
�ρώτη κατηγορία εντάσσονται οι χειρο�οίητοι σε
σχήμα αστεροειδές με τρία σκέλη, των ο�οίων τα
άκρα αναδι�λώνονται για να σχηματίσουν τις
α�ολήξεις. Οι τρι�οδίσκοι της δεύτερης κατηγορίας
κατασκευάζονται σε μήτρα. Συνήθως, είναι �ιο
συμμετρικοί, �ιο λε�το�λασμένοι και �ερισσότερο
�ε�λατυσμένοι α�ό αυτούς της �ρώτης κατηγο-
ρίας. Στην τελευταία ομάδα κατατάσσονται οι τρο-
χήλατοι, οι ο�οίοι �ροκύ�τουν α�ό την αναδια-
μόρφωση του χείλους μικρής κού�ας, ώστε να σχη-
ματιστούν τα τρία σκέλη (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡ-
ΤΖΗ 1987, 645. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1999,
21. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 25). Οι τρι-
�οδίσκοι της τελευταίας ομάδας είναι συνήθως ψη-
λότεροι α�ό αυτούς των άλλων δύο κατηγοριών με
α�οτέλεσμα η α�όσταση μεταξύ των αγγείων να
είναι μεγαλύτερη και άρα να γίνεται καλύτερα η
κυκλοφορία του αέρα. Πολύ συχνά τα σκέλη τους
εδράζονταν όχι στη στεφάνη του αγγείου, αλλά
στον κύκλο �ου η στεφάνη όριζε, με α�οτέλεσμα τη
μεγαλύτερη σταθερότητα. Βασικό μειονέκτημα,
όμως, είναι ότι τα α�οτυ�ώματα �ου άφηναν στις
βάσεις των αγγείων ήταν εντονότερα και μεγαλύ-
τερα (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 646. ZEKOS
2003, 457-458). 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι καμία α�ό τις �α-
ρα�άνω κατηγορίες τρι�οδίσκων, δεν μ�ορεί να
θεωρηθεί �ροϊόν συγκεκριμένης χρονικής �εριόδου
και συγκεκριμένης γεωγραφικής �εριοχής. Δεν
είναι λίγες οι �ερι�τώσεις �ου σε μία θέση η �αρου-
σία τρι�οδίσκων χαρακτηρίζεται α�ό τυ�ολογική
διαφορο�οίηση. Η εντύ�ωση αυτή ενισχύεται α�ό
τα α�οτελέσματα αναλύσεων, �ου έγιναν σε αγγεία
και τρι�οδίσκους διαφόρων εργαστηρίων (�.χ.
Λέμ�ας, Λα�ήθου, Θεσσαλονίκης και Διδυμοτεί-
χου), οι ο�οίες έδειξαν ότι �ρόκειται για το�ικά
�ροϊόντα, μη εισηγμένα, με ίδια σύσταση �ηλού
(ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 646-647. ΠΑΠΑ-

ΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003, 61-62). 

Εκτός, όμως, α�ό τους τρι�οδίσκους υ�άρχουν
και άλλα είδη στηρίγματος των αγγείων μέσα στο
καμίνι. Ένα α�ό αυτά εντο�ίστηκε σε εργαστήριο
κεραμικής του 13ου αι. στον οικισμό Μικρό Πιστό
του νομού Ροδό�ης. Πρόκειται για μία ομάδα τρο-
χήλατων �ήλινων αντικείμενων σε σχήμα κόλου-
ρου κώνου τρι�λάσιων σε μέγεθος α�ό τους
τρι�οδίσκους. Τα κωνικά αυτά αντικείμενα βοη-
θούσαν στο στοίβαγμα α�οκλειστικά μεγάλων αγ-
γείων μέσα στο καμίνι, ενώ δεν �ρέ�ει να
α�οκλειστεί και η �ερί�τωση της χρήσης τους ως
«οδηγών» στο στήσιμο της «ντάνας» των αγγείων.
Εδράζονταν α�ευθείας στη σχάρα του κεραμικού
κλιβάνου, στη βάση, δηλαδή, των κατακόρυφων
στηλών, �ου δημιουργούνταν α�ό τα �ρος ψήσιμο
εφυαλωμένα αγγεία, διευκολύνοντας τη διατήρηση
υψηλών θερμοκρασιών (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡ-
ΤΖΗ 2003, 58-59. ZEKOS 2003, 458-459, 464-465, εικ.
7-10). 

Ενίοτε, ένα �οσοστό των τρι�οδίσκων φέρει ορι-
σμένα σημάδια/σχέδια στο κέντρο. Κά�οιοι α�ό
τους μελετητές υ�οστήριξαν ότι �ρόκειται για
αστρικά σύμβολα και άλλοι για διακοσμητικά μο-
τίβα. Πιο �ιθανή εξήγηση, όμως, είναι ότι �ρόκει-
ται για σύμβολα �ου αντιστοιχούν σε μεγέθη
τρι�οδίσκων �ροορισμένων για το ψήσιμο ανάλο-
γου μεγέθους αγγείων (BAKIRTZIS 1980, 151. ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 647). Η θέση αυτή
συνάδει με τις ενδείξεις για α�οκέντρωση και εμ-
φάνιση το�ικών �εριφερειακών εργαστηρίων α�ό
τον 13ο αι., �ου έχει ως ε�ακόλουθο την �ιο μαζική
και τυ�ο�οιημένη �αραγωγή με ιδιαίτερα διακρι-
τικά γνωρίσματα (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003,
63-64). 

Ο τρι�οδίσκος, ως βοηθητικό αντικείμενο κατά
τη διάρκεια της ό�τησης, συνέχισε να χρησιμο�οι-
είται και τους ε�όμενους αιώνες. με το όνομα «�υ-
ροστιές» εξακολουθεί να χρησιμο�οιείται έως τις
ημέρες μας στα σύγχρονα «τσικαλαριά» (ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 647). 

Οι τρι�οδίσκοι της Συλλογής �ροέρχονται α�ό
την �εριοχή της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο. Παρά την
έλλειψη �ληροφοριών για την ύ�αρξη το�ικού ερ-
γαστηρίου κεραμικής εκεί, η εύρεση των τρι�οδί-
σκων καθιστά �ιθανή τη λειτουργία του (βλ.
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ανάλογες �αρατηρήσεις και για τα Χανιά: HAHN
1997b, 193). Πρόκειται για τέσσερα, μάλλον χειρο-
�οίητα αντικείμενα σε σχήμα αστεροειδές, των
ο�οίων τα άκρα αναδι�λώνονται για να σχηματί-
σουν τις α�ολήξεις. Τα μεγέθη τους είναι �αρόμοια
και δεν φαίνεται να φέρουν σύμβολα σε καμία α�ό
τις ε�ιφάνειές τους. Μακροσκο�ικά φαίνεται να

έχουν κατασκευαστεί α�ό ίδιας σύστασης �ηλό.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι όλοι έχουν σ�άσει
σε τμήμα του ενός σκέλους τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 641-648. ΛΙΑΡΟΣ
2003, 115-117. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003,
45-66. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 23-29.

Λ. Φ.

243. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β136, ομάδα 39. Τμήμα τρι�ο-
δίσκου ό�τησης. 
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ε�ι�ρομαχώ-
νας Αγίου Λουκά. 
Διαστάσεις: μέγιστο άνοιγμα σκελών: 6,31 εκ., μέ-
γιστο �λάτος σκέλους: 1,56 εκ., μέγιστο ύψος σκέ-
λους: 2 εκ., μέγιστο �άχος: 1,43 εκ.

Πηλός: καστανός (10YR 7/4 very pale brown), μέ-
τριος. αρκετές, λευκές στρογγυλές �ροσμείξεις. αρ-
κετές, μελανές, τρα�εζοειδείς �ροσμείξεις.

Σχήμα: αστεροειδής. σώζονται δύο ανισοϋψή
σκέλη, το ένα εξ αυτών με οξεία α�όληξη και το
άλλο με α�όληξη �ου έχει φθαρεί. το τρίτο σκέλος
δεν σώζεται. 
Παράλληλα: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 645,
�ίν. 128, 129. 

Λ. Φ.

244. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β150, ομάδα 45. Τμήμα τρι�ο-
δίσκου ό�τησης.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, ημι�ρομαχώ-
νας Αγίου Παύλου. 
Διαστάσεις: μέγιστο άνοιγμα σκελών: 7,31 εκ., μέ-
γιστο �λάτος σκέλους: 2,05 εκ., μέγιστο ύψος σκέ-
λους: 1,93 εκ., μέγιστο �άχος: 1,51 εκ. 

Πηλός: ωχροκίτρινος (7.5YR 7/4 pink), μέτριος.

λίγες, λευκές, στρογγυλές �ροσμείξεις. συχνές, με-
λανές γωνιώδεις �ροσμείξεις. συχνές, ερυθρές γω-
νιώδεις �ροσμείξεις. 
Σχήμα: αστεροειδής. σώζονται δύο ανισοϋψή
σκέλη, των ο�οίων οι α�ολήξεις έχουν φθαρεί. το
τρίτο σκέλος δεν σώζεται. 
Παράλληλα: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 645,
�ίν. 128, 129. 

Λ. Φ.

245. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β211, ομάδα 37. Τρι�οδίσκος
ό�τησης.
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Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, νότιος εσωτε-
ρικός �ερίβολος. 
Διαστάσεις: μέγιστο άνοιγμα σκελών: 7,15 εκ., μέ-
γιστο �λάτος σκέλους: 1,92 εκ., μέγιστο ύψος σκέ-
λους: 2,5 εκ., μέγιστο �άχος: 1,72 εκ.
Πηλός: καστανός (7.5YR 7/6 reddish yellow), μέ-
τριος. λίγες, λευκές, στρογγυλές �ροσμείξεις. �ολ-

λές, μελανές, στρογγυλές-τρα�εζοειδείς �ροσμεί-
ξεις.
Σχήμα: αστεροειδής. τα δύο σκέλη δεν σώζονται
και η α�όληξη του τρίτου έχει φθαρεί.
Διακόσμηση: ίχνη �ράσινης εφυάλωσης και στις
δύο όψεις. 
Παράλληλα: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 645,
�ίν. 128, 129. 

Λ. Φ.

246. Αρ. Ευρ.: ΠΚ/Β214, ομάδα 78. Τμήμα τρι�ο-
δίσκου ό�τησης.
Τό�ος εύρεσης: Ρέθυμνο, Φορτέτζα, Άγιος Σ�υρίδων. 
Διαστάσεις: μέγιστο άνοιγμα σκελών: 7,64 εκ., μέ-
γιστο �λάτος σκέλους: 1,80 εκ., μέγιστο ύψος σκέ-
λους: 2,5 εκ., μέγιστο �άχος: 1,3 εκ.
Πηλός: καστανέρυθρος (5YR 7/6 reddish yellow),
μέτριος. �ολλές, λευκές, στρογγυλές �ροσμείξεις.

αρκετές, μελανές, τρα�εζοειδείς �ροσμείξεις. 
Σχήμα: αστεροειδής. σώζονται δύο ανισοϋψή σκέ-
λη με οξείες α�ολήξεις. το τρίτο σκέλος δεν σώζε-
ται. 
Παράλληλα: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1987, 645,
�ίν. 128, 129. 

Λ. Φ.
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Συνολικά, δεκαεννέα (19) δείγματα1 ε�ιλέχθη-
καν για ανάλυση με τη μέθοδο της τεχνικής Laser-
induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)2 α�ό τη
Συλλογή Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πα-
νε�ιστημίου Κρήτης. Κύριο ζητούμενο της μελέτης
ήταν ο �ροσδιορισμός της βασικής τεχνολογίας �α-
ραγωγής των υαλωμάτων και των χρωστικών μέσω
της καταγραφής του στοιχειακού �ροφίλ τους,
ό�ως αυτό ανιχνεύθηκε α�ό την εξέταση των δειγ-
μάτων �ου αναλύθηκαν εργαστηριακά. Στην �α-
ρούσα φάση έγινε α�οκλειστικά �οιοτικός (στοιχει-
ακός) �ροσδιορισμός του σώματος των οστράκων,
δηλαδή του �ηλού. Τα δεδομένα �ου ελήφθησαν με
τη μέθοδο LIBS για την εφυάλωση και τις χρωστικές
είναι �οιοτικά και ημι�οσοτικά. Στα �λεονεκτή-
ματα της μεθόδου LIBS αναγνωρίζονται: η φορη-
τότητα του συστήματος ανάλυσης χωρίς την
α�ομάκρυνση των αρχαιολογικών αντικειμένων, η
άμεση συλλογή των δεδομένων χωρίς να �ροηγηθεί
�ροετοιμασία των δειγμάτων, ο μικρο-καταστρε-
�τικός της χαρακτήρας, καθώς ακτινοβολείται μι-
κρός όγκος του δείγματος (<0.1mm3) και τέλος, η
δυνατότητα ε�ιλογής της μικρο-�εριοχής �ου θέ-
λουμε να αναλυθεί στοιχειακά (ANGLOS 2001, 188). 

Τα 19 δείγματα της Συλλογής Μεσαιωνικής και
Νεότερης Κεραμικής ε�ιλέχθηκαν ως αντι�ροσω-
�ευτικά διαφορετικών κατηγοριών κεραμικής. Με
δεδομένο το ζητούμενο της μελέτης, ε�ιλέχθηκαν
κυρίως όστρακα καλής �οιότητας, εφυαλωμένης κε-
ραμικής, με εξαίρεση ένα όστρακο μαγειρικού
σκεύους με εφυάλωση. Μετά την ε�ιλογή του υλι-
κού, �ου καλύ�τει ένα ευρύ χρονικά φάσμα α�ό

τον 12ο αι. έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, ακο-
λούθησε μακροσκο�ικός έλεγχος του σώματος των
οστράκων με τη χρήση φακού μεγέθυνσης �ροκει-
μένου τα δείγματα να ομαδο�οιηθούν λαμβάνο-
ντας υ�όψη και τα ο�τικά-μακροσκο�ικά χαρα-
κτηριστικά του ίδιου του �ηλού. Με βάση το χρώμα
του ψημένου �ηλού, αναγνωρίστηκαν τρεις βασι-
κές ομάδες: α. λευκοί-υ�όλευκοι �ηλοί (δείγματα
46, 48, 119, 121, 124, 126, 166), β. �ορτοκαλόχρωμοι
(δείγματα 5, 70, 77, 194), γ. ροδαλοί (δείγματα 8,
20, 41, 59, 87, 88, 89, 100). Οι �αρα�άνω ομάδες δια-
σ�ώνται και ε�ιμερίζονται σε διαφορετικές κερα-
μικές ύλες (fabrics) με βάση τον τύ�ο των εγκλει-
σμάτων. Όστρακα �ου ανήκουν σε διαφορετικές
κατηγορίες κεραμικής έχουν διαφορετικές κεραμι-
κές ύλες. Όστρακα στα ο�οία χρησιμο�οιείται η
ίδια τεχνική διακόσμησης είναι δυνατόν να σχετί-
ζονται με διαφορετικές κεραμικές ύλες.  

Με βάση τα δεδομένα �ου συλλέχθηκαν α�ό τη
στοιχειακή ανάλυση των δειγμάτων �ροκύ�τουν
τα ακόλουθα: τα �οιοτικά χαρακτηριστικά του σώ-
ματος των οστράκων είναι κοινά, ανεξάρτητα α�ό
την ομαδο�οίηση �ου �ροέκυψε κατά τη μακρο-
�αρατήρηση και την αντίστοιχη ομαδο�οίηση με
βάση το είδος της διακόσμησης ή τις βασικές �αρα-
γωγές στις ο�οίες ανήκουν. Τα κύρια στοιχεία �ου
ανιχνεύθηκαν στον �ηλό του σώματος είναι τα
αναμενόμενα: Al, Si, Mg, Ca και Fe (YOON κ.ά. 2001,
254). Δευτερεύοντα στοιχεία �ου ανιχνεύθηκαν
είναι τα: Na, K, Ba, Sr, Ti, Li, Cu, Mn. Εξαίρεση
α�οτελεί το δείγμα 41 �αραγωγής Τσανάκ Καλέ �ου
ε�ι�λέον �εριέχει La. Δεν έγινε ημι�οσοτική ανά-
λυση των δεδομένων για το σώμα των οστράκων.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΥΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ LIBS ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ 

ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

1 Τα δείγματα της Συλλογής �ου αναλύθηκαν εργαστηριακά είναι τα ακόλουθα: αρ. κατ. 5, 8, 20, 41, 46, 48, 59, 70, 77, 87, 88, 89, 100,
119, 121, 124, 126, 166, 194.     
2 Η ανάλυση των δειγμάτων �ραγματο�οιήθηκε με τη χρήση �αλμικού λέιζερ Nd:YAG (1064nm, 10ns, Spectron SL850) σε συνδυα-
σμό με έναν φασματογράφο τύ�ου Echelle (Andor Mechelle 5000) με ενσωματωμένο ανιχνευτή ICCD (Andor iStar). Ο φασματο-
γράφος είχε εύρος ανίχνευσης α�ό 250 έως 810nm με διακριτική ικανότητα 0.02nm. Η δέσμη εστιάστηκε στο δείγμα με έναν φακό
εστιακής α�όστασης 75mm, ενώ η διάμετρος της εστίας ήταν 0.1mm �ερί�ου. Η �υκνότητα ενέργειας της δέσμης στο σημείο ανά-
λυσης ήταν �ερί�ου 100J/cm2. Σε κάθε σημείο �ου αναλύθηκε καταγράφηκε και α�οθηκεύτηκε η μέση τιμή των φασμάτων α�ό 10-
20 �αλμούς λέιζερ. Αναλύθηκαν τουλάχιστον ένα με δύο σημεία τόσο της εφυάλωσης όσο και του σώματος των οστράκων. 
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Ε�ομένως, στο �λαίσιο της �αρούσας μελέτης δεν
είναι δυνατό να διερευνηθούν εσωτερικές διαφορο-
�οιήσεις �ου αφορούν στις διαφορετικές �εριεκτικό-
τητες των �αρα�άνω στοιχείων και κατ’ ε�έκταση να
�ροκύψουν �αρατηρήσεις για την ε�ιμέρους σύ-
σταση της κεραμικής ύλης του κάθε δείγματος.

Σχετικά με την τεχνολογία �αραγωγής της
εφυάλωσης τα δείγματα ομαδο�οιήθηκαν σε δύο
κατηγορίες. Βασικό στοιχείο διάκρισής τους είναι
η �αρουσία ή η α�ουσία Sn στην εφυάλωση. Το σύ-
νολο των �αραγωγών του 16ου αι. �ου σχετίστη-
καν με την �εριοχή της Ιταλίας, συμ�εριλαμ-
βανομένου και του �ολύχρωμα διακοσμημένου
δείγματος 46 του 19ου-αρχών 20ού αι., �ροέλευσης
Α�ουλίας, έχουν αδιαφανή εφυάλωση μολυβδο
(Pb)-κασσιτερούχου (Sn) σύστασης (εικόνες 1 και
2). Η υψηλή ένταση των φασματικών κορυφών των
Sn, Pb, Si υ�οδηλώνει ότι αυτά α�οτελούν τα βασι-
κότερα συστατικά της αδιαφανούς εφυάλωσης των
ιταλικών �αραγωγών. Πέραν αυτών των τριών,
στις �εριοχές της εφυάλωσης ανιχνεύθηκε το σύ-
νολο των στοιχείων �ου �ροσδιορίστηκε και για το
σώμα του �ηλού3. 

Όλα τα υ�όλοι�α δείγματα έχουν διαφανή, μο-

λυβδούχο στη σύσταση, εφυάλωση. Με βάση τα
ημι�οσοτικά δεδομένα η �εριεκτικότητα του Pb σε
όλα τα μολυβδούχα διαφανή υαλώματα είναι υψη-
λότερη σε σχέση με αυτήν των αδιαφανών εφυαλώ-
σεων των ιταλικών �αραγωγών. Ε�ισημαίνεται,
ε�ι�λέον, ότι η �εριεκτικότητα των διαφανών μο-
λυβδούχων υαλωμάτων σε Si είναι χαμηλότερη σε
σχέση με αυτήν των αδιαφανών μολυβδο-κασσιτε-
ρούχων4. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις Pb ανι-
χνεύθηκαν στα δείγματα 59 και 87 �ου σχετί-
ζονται με �αραγωγές του κυρίως ελλαδικού χώρου,
καθώς το �ρώτο δείγμα έχει αναλογίες με εγχάρα-
κτη κεραμική �ου α�οδίδεται σε εργαστήρια του
βόρειου ελλαδικού χώρου και χρονολογείται στον
14ο αι. και το δεύτερο με κεραμικά α�ό �εριοχές
του ελλαδικού χώρου �ου χρονολογούνται στη με-
ταβυζαντινή �ερίοδο (βλ. τα οικεία λήμματα στον
κατάλογο και σελ. 78).

Πέραν του μολύβδου στη διαφανή εφυάλωση
ανιχνεύθηκε το σύνολο των στοιχείων �ου �ροσ-
διορίστηκαν και στο σώμα των οστράκων. Εξαί-
ρεση α�οτελεί το δείγμα 41 �αραγωγής Τσανάκ
Καλέ, ό�ου δεν εντο�ίστηκε στην εφυάλωση La5. 

Η τεχνική LIBS είναι ιδιαίτερα ε�ιτυχής στον 

3 Κάτι ανάλογο �αρατηρήθηκε ε�ι�λέον για τη διαφανή εφυάλωση, αλλά και τις χρωστικές. Δεν α�οκλείεται η ανίχνευσή τους εν
μέρει να οφείλεται σε �ραγματική �αρουσία τους στις �ρώτες ύλες της εφυάλωσης και των χρωστικών ή/και στη σχετική μετακίνηση
των στοιχείων α�ό το σώμα του �ηλού �ρος το υάλωμα/χρωστική κατά την ό�τηση (RICCI κ.ά. 2005, 562). Τέλος, είναι εξίσου �ιθανό,
μέρος των στοιχείων αυτών να οφείλεται στην ανάμιξη της εφυάλωσης και των χρωστικών με λε�τόκοκκο αιώρημα αργιλικής σύ-
στασης. Παρόμοια ε�ισήμανση γίνεται και σε σχετική μελέτη τεχνολογίας  σε όστρακα της μεσοβυζαντινής �εριόδου (ARMSTRONG,
HATCHER, TITE 1997, 228-229).
4 Ανάλογες �αρατηρήσεις έγιναν και στην �ερί�τωση της εφυαλωμένης κεραμικής του 13ου αι. α�ό το Orvieto (RICCI κ.ά. 2005,
562-564). 
5 Στην �ερί�τωση αυτή η α�ουσία του La α�ό την εφυάλωση και η ταυτόχρονη �αρουσία του στο σώμα του οστράκου υ�οδηλώνει
ότι οι �ρώτες ύλες του σώματος του δείγματος 41 ήταν σαφώς διαφορετικές α�ό αυτές του μολυβδο-�υριτιούχου (Pb-Si) �αρασκευά-
σματος της εφυάλωσης. 

Εικόνα 1. Δείγμα 46, εφυάλωση με ανίχνευση Pb.

Εικόνα 2. Δείγμα 46, εφυάλωση με ανίχνευση Sn.
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στοιχειακό �ροσδιορισμό των χρωστικών, εξαιτίας
της σημειακής, ο�τικής εφαρμογής της στην ανα-
λυόμενη ε�ιφάνεια. Ένα σύνολο διαφορετικών
χρωστικών ανιχνεύθηκαν στα εφυαλωμένα κερα-
μικά της Συλλογής. Η �αρουσία μ�λε διακόσμου
στα δείγματα ιταλικών �αραγωγών �ου αναλύθη-
καν εργαστηριακά είναι ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στική6. Πέραν των Pb και Sn στην �εριοχή του μ�λε
χρώματος ανιχνεύθηκε Co (εικόνα 3), γεγονός �ου
σχετίζεται με τη χρήση χρωστικών βασισμένων σε
αυτό το στοιχείο (COLAO κ.ά. 2002, 1227). Η αδυ-
ναμία ανίχνευσης Co στις ανοιχτόχρωμες μ�λε �ε-
ριοχές των μαγιόλικα «a berrettino» οστράκων ή
στην �ερί�τωση του δείγματος 126 ακόμη και στην
σκούρα μ�λε �εριοχή οφείλεται στη χαμηλή ευαι-
σθησία ανίχνευσής του με τη LIBS, όταν οι �εριε-
κτικότητες είναι χαμηλές. Πιθανότατα έχει �ροη-
γηθεί αραίωση του σκούρου μ�λε χρώματος �ρο-
κειμένου να ε�ιτευχθεί το ανοιχτό μ�λε. Για την
ε�ίτευξη της �ολύ σκούρας μ�λε διακόσμησης του
δείγματος 46 χρησιμο�οιήθηκε μαγγανιούχος χρω-
στική. Στο δείγμα 41 �αραγωγής Τσανάκ Καλέ των
μέσων του 18ου-αρχών 19ου αι. η μελανή χρωστική
είναι ε�ίσης μαγγανιούχου (Mn) σύστασης. Για τη
διακόσμηση με κίτρινο και καστανό χρώμα σε
όστρακα �ου χρονολογούνται στον 15ο και 16ο αι.
χρησιμο�οιήθηκαν χρωστικές �λούσιες σε οξείδια

του τρισθενούς και δισθενούς Fe (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
κ.ά. 2008, 408). Φαίνεται ότι σε υστερότερες �αρα-
γωγές για την α�όδοση της κίτρινης διακόσμησης
χρησιμο�οιήθηκαν χρωστικές διαφορετικής σύστα-
σης. Έτσι, για το κίτρινο χρώμα του δείγματος 46
�ιθανόν χρησιμο�οιήθηκε η λεγόμενη συνθετική
κίτρινη χρωστική Νά�ολης, αφού ανιχνεύθηκε Pb
και Sb στη χρωστική (Pb2Sb2O7) (GARCIA-IÑAÑEZ
κ.ά. 2007, 179), ενώ για το κίτρινο του οστράκου
�ου διακοσμείται με ρέον ε�ίχρισμα �ιθανόν χρη-
σιμο�οιήθηκε κίτρινο του χρωμίου (PbCrO4)7,
αφού ανιχνεύθηκε Cr στη χρωστική. Το �ράσινο
χρώμα στις �ερισσότερες �ερι�τώσεις είναι σύστα-
σης Cu (εικόνα 4), ανεξάρτητα α�ό την κατηγορία 

και τη χρονολόγηση των οστράκων (ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΟΥΣ κ.ά. 2008, 408. MELESSANAKI κ.ά. 2002, 159-
160. KHEDR κ.ά. 2011, 90).

Σε δύο, ωστόσο, �ερι�τώσεις εγχάρακτων εμ�λου-
τισμένων με χρώμα οστράκων του 15ου-16ου αι.
(δείγματα 89, 100) ανιχνεύθηκε εκτός α�ό Cu ε�ι-
�λέον και Sn. Ο κασσίτερος (Sn) δεν φαίνεται να
α�οτελεί στοιχείο της εφυάλωσης, αλλά του χρώμα-
τος. Είναι �ιθανό ότι για την �αρασκευή του �ρά-
σινου χρώματος �ροηγήθηκε ανάμιξη μιας �ρά-
σινης ή μ�λε χρωστικής �ου έχει ως βάση τον Cu
με μια μολυβδο-κασσιτερούχο χρωστική κίτρινου

6 Γενικότερα, η διακόσμηση με χρήση μ�λε χρώματος δεν α�οτελεί γνώρισμα των �οικίλων βυζαντινών �αραγωγών του ελλαδικού
χώρου, στις ο�οίες κυριαρχεί η χρήση του �ράσινου και καστανοκίτρινου χρώματος. 
7 Το κίτρινο του χρωμίου (PbCrO4) είναι συνθετική χρωστική �ου άρχισε να χρησιμο�οιείται μετά το 1800 μ.Χ. �ερί�ου (ANGLOS
2001, 189). Ανάλογη αναφορά για κίτρινο του χρωμίου (PbCrO4) γίνεται σε αγγείο της οθωμανικής �εριόδου α�ό το Χρυσοκάμινο
στην Κρήτη (MELESSANAKI κ.ά. 2002, 159).

Εικόνα 4. Δείγμα 88, πράσινη χρωστική, ανίχνευση Cu.

Εικόνα 3. Δείγμα 121, μπλε χρωστική, ανίχνευση Co.
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χρώματος, ό�ως η Pb2SnO48, διαφορετική σε κάθε
�ερί�τωση α�ό εκείνη για την α�όδοση της κίτρι-
νης διακόσμησης του ίδιου οστράκου �ου είναι σι-
δηρούχου (Fe) κατά βάση σύστασης. Δεν α�οκλεί-
εται η �αρασκευή της �ράσινης διακόσμησης μέσω
της �αρα�άνω ανάμιξης να αφορά σε ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης �αραγωγής �ου
χαρακτηρίζει την �ερίοδο του 15ου-16ου αι. Λαμ-
βάνοντας υ�όψη ότι στο υλικό της Συλλογής εντο-
�ίστηκαν αρκετά όστρακα με �αρόμοιο διάκοσμο
με αυτά �ου αναλύθηκαν, ορισμένα α�ό τα ο�οία
α�οτελούν �ιθανόν �ροϊόντα το�ικής, κρητικής
�αραγωγής της �εριόδου της βενετοκρατίας, κατά
τα �ρότυ�α της ιταλικής, αρχαϊκής εγχάρακτης κα-
τηγορίας, η �αρατήρηση αυτή είναι αξιοσημείωτη9.

Ενδιαφέρουσα είναι η σχεδόν α�οκλειστική �α-
ρουσία Pb στο εσωτερικό των εγχαράξεων, ανεξάρ-
τητα α�ό τη μορφή της διακόσμησης ή την �ερίοδο
στην ο�οία ανήκουν τα αγγεία. Ε�ιβεβαιώνεται
ε�ομένως ότι η σχεδόν α�οκλειστική �αρουσία Pb
σε αυτά τα σημεία δεν οφείλεται σε κά�οια χρω-
στική, αλλά στο συνδυασμό του χρώματος του ψη-
μένου �ηλού, του βάθους της εγχάραξης και του
στρώματος της �αχιάς εφυάλωσης κατά την �λή-
ρωση της εγχάραξης.

Συμ�ερασματικά, στο �λαίσιο της μελέτης ανα-
γνωρίστηκαν δύο βασικές τεχνολογίες �ροετοιμα-
σίας υαλωμάτων. Πρόκειται για τα αδιαφανή
μολυβδο-κασσιτερούχα υαλώματα, �ου στην �α-
ρούσα μελέτη σχετίστηκαν με ιταλικές �αραγωγές,
και τα διαφανή μολυβδούχα. Η δεύτερη τεχνολο-
γία σχετίστηκε με τη βυζαντινή �αράδοση �αρα-
γωγής εφυαλωμένης κεραμικής και εντο�ίστηκε σε
όστρακα �ου ανήκουν �ιθανόν σε το�ικά εργαστή-

ρια της Κρήτης �ου �αράγουν εγχάρακτη κερα-
μική κατά τη βενετοκρατία και σε όστρακα του
19ου και 20ού αι. α�ό �εριοχές της Μικράς Ασίας
και του ελλαδικού χώρου. Με βάση τα δεδομένα
α�ό άλλες μελέτες τεχνολογίας ε�ιβεβαιώνεται ότι
η εφυάλωση των βυζαντινών �αραγωγών ήταν
κατά βάση διαφανής, μολυβδούχος στη σύσταση. 

Και οι δύο βασικές τεχνολογίες �αραμένουν
σταθερές με το �έρασμα του χρόνου ως �ρος τα
�οιοτικά χαρακτηριστικά των χημικών τους στοι-
χείων και ανεξάρτητα α�ό το είδος της διακόσμη-
σης των οστράκων και την κεραμική τους ύλη
(fabric). Εξαίρεση φαίνεται ότι α�οτελούν ορισμένα
α�ό τα όστρακα �ου σχετίστηκαν με �αραγωγές
της υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής �εριό-
δου του ελλαδικού χώρου. Στις �ερι�τώσεις αυτές
εμφανίστηκε στην εφυάλωση αυξημένη �εριεκτικό-
τητα σε Pb. 

Με εξαίρεση την εκτεταμένη χρήση μ�λε διακό-
σμησης και χρωστικών �λούσιων σε Co στις ιταλι-
κές �αραγωγές, η βασική τεχνολογία των χρωστι-
κών ως �ρος τα �οιοτικά χαρακτηριστικά των στοι-
χείων τους �αραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή
στο �έρασμα του χρόνου. Φαίνεται, ωστόσο, κά-
�οια τάση σε υστερότερες �αραγωγές, τόσο ιταλικές
όσο και του ελλαδικού και μικρασιατικού χώρου,
να υιοθετούνται νέες συνθετικές χρωστικές για ορι-
σμένα χρώματα, ό�ως το κίτρινο. Η ιδιαίτερη σύ-
σταση του �ράσινου χρώματος σε δείγματα εγχά-
ρακτης κεραμικής �ροφανώς δηλώνει και την
ύ�αρξη ιδιαίτερης �αράδοσης τεχνολογίας.

Γεωργία Κορδατζάκη1, Παναγιώτης Σιώζος2,
Αναστασία Γ. Γιαγκάκη3, Δημήτρης Άγγλος4.

8 Ανάλογη αναφορά α�ό τη νήσο Ψείρα υ�άρχει σε εγχάρακτα αγγεία της βενετικής �εριόδου με διακόσμηση �ράσινου χρώματος
�ου �ροκύ�τει α�ό ανάμειξη (MELESSANAKI κ.ά. 2002, 160), αλλά και σε όστρακο εγχάρακτης κεραμικής α�ό την Κύ�ρο (ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥΣ κ.ά. 2008 393).
9 Ε�ισημαίνεται ότι μακροσκο�ικά η κεραμική ύλη (fabric) των δύο αυτών οστράκων είναι όμοια.

1 Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας-Πετρογράφος, εξωτερικός συνεργάτης Fitch Laboratory, British School at Athens,  
2 Συνεργαζόμενος ερευνητής, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE), 
3 Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας - εντεταλμένη ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  
4 Ανα�ληρωτής καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανε�ιστήμιο Κρήτης.
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