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01 
Πινάκιο με 
παράσταση ψαριού 
σε γραπτή με 
πράσινο και καστανό 
χρώμα τεχνική,  
Άνω Επίδαυρος – 
Λαλιωτέικα, γ΄ τέταρτο 
12ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).
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ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΒΑΣΊΛΕΊΟΥ
Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Με αφετηρία τη συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας που προέρχεται από 
σωστικές ανασκαφικές έρευνες στην Αργολίδα (κυρίως στο Άργος, το Ναύπλιο και τη 
μεταξύ τους περιοχή), παρουσιάζονται ορισμένα βασικά στοιχεία στην εξέλιξη της 
βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής σε συνδυασμό με τα νεότερα πορίσματα της 
έρευνας.

—Η μαρτυρία της βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής
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Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ 
τέχνη που έχει ως αντικείμενο την κατασκευή 
σκευών, οικιακής κυρίως χρήσης, από ψημένο 
πηλό. Τα κεραμικά σκεύη ήταν εξαιρετικά δια-
δεδομένα τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη Bυ-
ζαντινή εποχή και είχαν χαρακτηριστική μορφή 
και διακόσμηση ανάλογα με την εποχή και την 
περιοχή όπου είχαν κατασκευαστεί.

Στη Βυζαντινή εποχή η καλής ποιότητας επι-
τραπέζια κεραμική είναι γνωστή στην έρευνα 
ως «εφυαλωμένη»1. Με τον όρο αυτό εννοεί-
ται η κεραμική που είναι καλυμμένη με λεπτό 
στρώμα γυαλιού. Οι κεραμείς κάλυπταν το κε-
ραμικό με υαλώδες αιώρημα το οποίο, αφού ψη-
νόταν στο καμίνι, γινόταν στερεό, σαν κρούστα, 
προσδίδοντας στο κεραμικό μια χαρακτηριστική 
γυαλάδα, καθιστώντας το παράλληλα αδιάβρο-
χο (εικ. 2). Η επένδυση των αγγείων με υαλώ-
ματα είχε μακρά παράδοση στην Ανατολή και 
συγκεκριμένα στη Μεσοποταμία περίπου από 
το 1500 π.Χ.2. Στην περίπτωση αυτή επρόκειτο 
για αλκαλικά υαλώματα. Ωστόσο, στη βυζαντινή 
κεραμική τα υαλώματα ήταν κατά κανόνα μολυ-
βδούχα, που χαρακτηρίζονται για τη διαφάνεια 
και τη στιλπνότητά τους. Η μολυβδούχος εφυ-

άλωση επινοήθηκε στη Ρωμαϊκή εποχή, τον 1ο 
αιώνα π.Χ.3, και η χρήση της μέχρι τον 10ο/11ο 
αιώνα μ.Χ. υπήρξε περιορισμένη.

Στην Αργολίδα, και κυρίως στο Άργος, οι πο-
λυετείς σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογι-
κής Υπηρεσίας έχουν φέρει στο φως μεγάλη 
ποσότητα εφυαλωμένης κεραμικής, είτε ει-
σηγμένης είτε εγχώριας4. Εκτός από το Άργος, 
αντιπροσωπευτική εφυαλωμένη κεραμική έχει 
βρεθεί στο Ναύπλιο και πιο συγκεκριμένα στο 
Κάστρο της Ακροναυπλίας5. Σαφώς λιγότερη 
προέρχεται από μικρότερους αργολικούς οικι-
σμούς, όπως το Χώνικα, το Πλατανίτι, η Προσύ-
μνη, οι Λίμνες και η Άνω Επίδαυρος6. Στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο Αργολίδας παρουσιάζονται 
ορισμένα χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της 
κεραμικής, τα περισσότερα για πρώτη φορά στο 
κοινό. Μάλιστα, η κεραμική έχει πρωτεύοντα 
ρόλο στη μόνιμη έκθεση με επίκεντρο τη χρή-
ση και τον κομβικό της ρόλο στην κάλυψη των 
ποικίλων αναγκών μιας οικογένειας στη Βυζα-
ντινή εποχή (εικ. 16)7.

Τα εφυαλωμένα αγγεία ήταν απλά ως προς το 
σχήμα τους. Κυρίως πρόκειται για κούπες (πε-
ρίπου σαν τα σημερινά μπολ) και πινάκια (πιά-

02

02 
Στάδια κατασκευής 
εφυαλωμένης 
κεραμικής (© ΕΚΠΑ, 
Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, 
Μουσείο Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της 
Τέχνης. Κατασκευή: 
Νίκος Λιάρος. Πηγή: 
Καλοπίση–Βέρτη 
2003, σ. 116, εικ. 61).
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03.1 03.2

03.3 03.4

04.1 04.2

03.1–2 
Χαρακτηριστικά 
σχήματα κουπών  
του 12ου–α΄ μισού  
του 13ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

03.3–4 
Χαρακτηριστικά 
σχήματα πινακίων  
του 12ου–α΄ μισού  
του 13ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

04.1 
Κύπελλο, β΄ τέταρτο–
μέσα 12ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

04.2 
Ποτήριο, α΄ μισό 13ου 
αι. (© Α. Βασιλείου).

τα), που χρησιμοποιούνταν για την κατανάλω-
ση τροφής. Οι κούπες, ανάλογα με το μέγεθός 
τους, προορίζονταν είτε για ατομική είτε για κοι-
νή χρήση (εικ. 3.1–2), ενώ τα πινάκια ήταν κατά 
κανόνα μεγάλα και προορίζονταν για κοινή χρή-
ση (εικ. 3.3–4). Αγγεία πόσης ήταν τα κύπελλα 
(σαν τα σημερινά φλιτζάνια) (εικ. 4.1) και τα πο-
τήρια (εικ. 4.2). Σπανιότερα συναντούμε κλειστά 
εφυαλωμένα αγγεία (κανάτια, λαγήνια, σταμνιά 
κ.ά.). Τα κλειστά αγγεία συνήθως έφεραν μόνο 
κάλυψη με επίχρισμα για τη λείανση της εξω-
τερικής τους επιφάνειας από τους πόρους και 
ήταν υποτυπωδώς διακοσμημένα με σκουρό-
χρωμο επίχρισμα, κυρίως στον ώμο τους. Τα αγ-
γεία αυτά είναι γνωστά στην αγγλόφωνη βιβλιο-
γραφία ως «Matt-Painted» (εικ. 11)8.

Άλλα χαρακτηριστικά σκεύη με εφυάλωση 
ήταν τα αυτοθερμαινόμενα σκεύη, γνωστά στη 
βιβλιογραφία ως «σαλτσάρια» (εικ. 5.1–2)9. Πρό-
κειται για σύνθετα, πυρίμαχα σκεύη, που θυμί-
ζουν ως προς τη λειτουργία τους τα σκεύη του 
σημερινού «fondue». Στο πάνω τμήμα τοποθε-
τούσαν την τροφή, γι' αυτό και ήταν κατά κανό-
να εφυαλωμένο, και στο κάτω τμήμα αναμμένα 
κάρβουνα (ή μικρό λυχνάρι ή κανδήλα) για να 

θερμαίνεται η τροφή στο πάνω τμήμα και να δια-
τηρείται ζεστή στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του 
γεύματος. Για τον λόγο αυτό τα αυτοθερμαινό-
μενα σκεύη έκλειναν με πώμα10.

Για το είδος της τροφής ή των τροφών που 
θερμαίνονταν στο συγκεκριμένο σκεύος δεν 
διαθέτουμε πολλά στοιχεία. Η άποψη που έχει 
επικρατήσει είναι ότι προοριζόταν για σάλτσες, 
συμπεριλαμβανομένης της πιο διάσημης σάλ-
τσας του βυζαντινού διαιτολογίου, του γάρου.

Ο γάρος ή το γάρον, που αντλεί την καταγω-
γή του από την αρχαιότητα και είχε βαθιές ρί-
ζες στην ανατολική Μεσόγειο, αποτελούσε εί-
δος σάλτσας ή αρτύματος που συνόδευε πολλά 
εδέσματα. Σύμφωνα με τα Γεωπονικά (20.46), 
παρασκευαζόταν από μικρά ψάρια και εντόσθια 
μεγάλων ψαριών, τα οποία τοποθετούνταν σε 
σκεύος και, με την προσθήκη ικανής ποσότη-
τας αλατιού, παρέμεναν στον ήλιο για να επέλθει 
η διαδικασία της ζύμωσης. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας σούρωναν και συνέλεγαν τη ρευ-
στή ουσία, η οποία στην τελική της μορφή ήταν 
παστή. Όταν τη χρησιμοποιούσαν, την αραίω-
ναν με νερό, ξίδι, κρασί ή λάδι11. Σε κάθε περί-
πτωση, τα αυτοθερμαινόμενα σκεύη θα προορί-
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05.1

05.2

06.2

06.1

06.506.4

05.1 
Επάνω τμήμα αυτοθερμαινόμενου 
σκεύους από το Άργος, 10ος αι.  
(© Α. Βασιλείου).

05.2 
Ημιτελές αυτοθερμαινόμενο 
σκεύος από το Άργος, όψιμος 
11ος–12ος αι. (© ΕΦΑ Αργολίδας, 
Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας).

06.1 
Μεγάλη κούπα με σπείρες και 
ταινιωτά μοτίβα σε γραπτή 
λεπτεγχάρακτη τεχνική,  
Άργος, γ΄ τέταρτο 12ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

06.2 
Μεγάλη κούπα με σπείρες  
σε γραπτή με λευκό επίχρισμα 
τεχνική, Άργος, δ΄ τέταρτο  
12ου αι. (© Α. Βασιλείου).

06.3 
Μικρή κούπα με σπείρες σε 
λεπτεγχάρακτη τεχνική, Άργος,  
γ΄ τέταρτο 12ου αι. (© Α. Βασιλείου).

06.4 
Μεγάλη κούπα με γραμμικά μοτίβα 
σε επιπεδόγλυφη τεχνική, Άργος,  
δ΄ τέταρτο 12ου αι. (© Α. Βασιλείου).

06.5 
Τμήμα κούπας με παράσταση 
ψαριού σε αδρεγχάρακτη τεχνική, 
Άργος, δ΄ τέταρτο 12ου–πρώιμος 
13ος αι. (© Α. Βασιλείου).

06.6 
Μεγάλη κούπα με γραπτή 
διακόσμηση με πράσινο και 
καστανό χρώμα, χωρίς επενδυτική 
εφυάλωση, Άργος, τέλη 12ου– 
α΄ μισό 13ου αι. (© Α. Βασιλείου).

07.1 
Πινάκιο με παράσταση πουλιού  
σε κουκκιδωτή τεχνική, Άργος, 
μέσα–γ΄ τέταρτο 12ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

07.2 
Κούπα με ανθεμωτά ή γραμμικά 
μοτίβα σε κουκκιδωτή τεχνική, 
Άργος, β΄ τέταρτο–μέσα 12ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).
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ζονταν και για άλλα είδη τροφής, όπως κρέας, 
ψάρια κ.ά.12.

Η χρήση των αυτοθερμαινόμενων σκευών 
υποδηλώνει εκλεπτυσμένους τρόπους στο τρα-
πέζι. Μάλιστα, η χρήση πιρουνιού (περόνιον), 
ιδίως του τύπου που φέρει δύο επιμήκη δόντια 
(δίχηλο), έχει συνδεθεί με τα αυτοθερμαινόμενα 
σκεύη. Οι ομοτράπεζοι θα κάρφωναν κομμάτι 
ψωμιού ή κρέατος με το πιρούνι και θα το βου-
τούσαν στη ζεστή σάλτσα στο πάνω τμήμα του 
σκεύους, όπως γίνεται σήμερα με το σκεύος του 
«fondue»13.

Γενικά, από τη μελέτη των σχημάτων της βυ-
ζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής έχουν προ-
κύψει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τάσεις της 
εποχής. Στον 10ο–11ο/πρώιμο 12ο αιώνα ήταν 
δημοφιλή τα αυτοθερμαινόμενα σκεύη, τα κύ-
πελλα και οι μικρές πρόχοι, παράλληλα με τις 
κούπες και τα πινάκια. Στον 12ο αιώνα επικρα-
τούν οι κούπες σε ποικιλία μεγεθών και τα πινά-
κια σε μεγάλο κυρίως μέγεθος, ενώ από τον 13ο 
αιώνα τα πινάκια και οι μεγάλες κούπες απα-
ντούν σπανιότερα και προτιμώνται οι μεσαίου 
μεγέθους βαθιές κούπες. Η τάση αυτή για μι-
κρότερα μεγέθη έχει συνδεθεί με την επικρά-
τηση των ατομικών σκευών διατροφής ή ακό-
μα και με αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, 
ίσως υπό την επιρροή των Λατίνων14. Είναι επί-
σης πιθανό οι αλλαγές αυτές να αντανακλούν τις 
επιλογές των κέντρων παραγωγής εφυαλωμέ-
νης κεραμικής και οι τομές που διαπιστώνονται 
να συνδέονται με το κλείσιμο παλαιών κέντρων 
και τη λειτουργία νέων. Δεν είναι τυχαίο ότι από 
το β΄ τέταρτο του 12ου αιώνα εγκαταλείπονται 
τα πιο απαιτητικά σε κατασκευή σκεύη, όπως 
τα αυτοθερμαινόμενα σκεύη, τα κύπελλα και οι 
μικρές πρόχοι, και επικρατούν απλούστερα σχή-
ματα, όπως οι κούπες και τα πινάκια.

Τα εφυαλωμένα κεραμικά, παρότι ξεχώριζαν, 
λόγω της εφυάλωσης, από τα καθημερινής χρή-
σης σκεύη, συχνά παρουσιάζουν ατέλειες ή ακό-
μα και ασυμμετρίες στο σχήμα τους, ενώ και ο 
πηλός τους σπανίως είναι λεπτόκοκκος. Συνή-
θως περιέχει αρκετά εγκλείσματα και/ή προ-
σμείξεις. Άλλωστε η πρακτική της κάλυψης 
της κύριας επιφάνειας των κεραμικών με παχύ 
στρώμα λευκού επιχρίσματος, που επικράτη-
σε από τον 12ο αιώνα, πρόσφερε μια καλή λύση 
στους κεραμοποιούς, που πλέον μπορούσαν 
να κρύψουν τις όποιες ατέλειες στον πηλό των 
αγγείων, τουλάχιστον στην κύρια/«καλή» όψη 
τους. Η πρακτική αυτή ενίσχυσε και τη διακό-
σμηση των αγγείων που αποτέλεσε σταδιακά το 
κύριο μέλημα των κεραμέων.

Όσον αφορά τις διακοσμήσεις, στον 10ο–11ο 
αιώνα ήταν κυρίως ανάγλυφες ή εμπίεστες με 

06.3

06.6

07.1

07.2
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σαφείς επιρροές από τα μεταλλικά σκεύη και 
δευτερευόντως εγχάρακτες ή γραπτές/ζωγρα-
φιστές, ενώ ειδικά από τα μέσα του 12ου αιώνα 
αναπτύσσονται κυρίως οι εγχάρακτες. Γενικά 
στον 12ο αιώνα παρατηρείται μεγάλη ποικιλία 
σε διακοσμήσεις όπως η γραπτή με λευκό επί-
χρισμα, η γραπτή με πράσινο και καστανό χρώμα, 
η λεπτεγχάρακτη και η γραπτή λεπτεγχάρακτη 
(εικ. 1, 6.1–3), ενώ από το γ΄ τέταρτο του 12ου ανα-
πτύσσονται η αδρεγχάρακτη και η επιπεδόγλυφη 
(εικ. 6.4–5)15. Στην ανατολική Πελοπόννησο και 
ιδιαίτερα στην Κόρινθο, το Άργος και τη Σπάρ-
τη, επιχωριάζει μια χαρακτηριστική κατηγορία 
όπου τα διακοσμητικά θέματα απαρτίζονταν από 
κουκκίδες σκουρόχρωμου επιχρίσματος σε λε-
πτεγχάρακτο περίγραμμα, ενίοτε και χωρίς αυτό 
(εικ. 7.1–2)16. Από τον 13ο αιώνα κυριαρχούν οι 
εγχάρακτες διακοσμήσεις, είτε σε μέτρια είτε 
σε αδρή χάραξη είτε σε συνδυασμό τους, ενίοτε 
εμπλουτισμένες με πράσινο ή καστανό χρώμα, 
ενώ συνεχίζονται και άλλες τεχνικές όπως η γρα-
πτή με λευκό επίχρισμα17. Κοινό γνώρισμα αυτής 
της πιο όψιμης κεραμικής είναι η πτώση της ποι-
ότητάς της, με εξαίρεση παραγωγές όπως η κερα-
μική Ζευξίππου, δείγματα της οποίας έχουν βρε-
θεί στο Άργος και το Ναύπλιο (εικ. 12)18.

Το θεματολόγιο περιλάμβανε κυρίως μοτί-
βα γραμμικά/γεωμετρικά ή εμπνευσμένα από 
τη φύση. Χαρακτηριστικές είναι οι διακοσμή-
σεις με σπείρες, ελικοειδή ή καρδιόσχημα μοτί-
βα (εικ. 6.1–3, 8.1–2), που στα καλής ποιότητας 
λεπτεγχάρακτα είναι εξαιρετικής τέχνης. Άλλα 
αγαπητά θέματα ήταν τα πουλιά (εικ. 7.1, 12), ιδί-
ως τα αρπακτικά (αετοί ή γεράκια) (εικ. 9.3), και 
τα τετράποδα, όπως οι λαγοί (εικ. 9.1), τα λιο-
ντάρια ή οι λέαινες (εικ. 9.2), αλλά και τα ψάρια 
(εικ. 1, 6.5, 9.4). Σε σπάνιες περιπτώσεις απεικο-
νίζονταν ανθρώπινες μορφές· κυρίως επρόκει-
το για πολεμιστές, που παριστάνονται άλλοτε 
πεζοί, άλλοτε έφιπποι, άλλοτε να μάχονται με 
δράκοντα (εικ. 10.1–3), προσφέροντάς μας μια 
γλαφυρή εικόνα για τις προτιμήσεις αλλά και τα 
ιδεώδη της βυζαντινής κοινωνίας19.

Σε γενικές γραμμές η διακόσμηση της βυζα-
ντινής κεραμικής ήταν απλή σε σύλληψη με κυ-
ρίαρχη τη σχηματοποίηση, που ενίοτε έφτανε σε 
εντελώς αφαιρετικά μοτίβα. Σπάνια συναντούμε 
αφηγηματικές σκηνές και στις περιπτώσεις των 
εικονιστικών θεμάτων με ανθρώπους ή ζώα, ο 
κάμπος συνήθως δηλώνεται με λίγα σχηματο-
ποιημένα φυτικά ή γραμμικά μοτίβα. Από την 
άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένα κεραμικά, σα-
φώς λιγότερα, που αποπνέουν υψηλή ποιότητα, 
κυρίως στη γραπτή πολύχρωμη κεραμική από 
λευκό πηλό (όψιμος 10ος–πρώιμος 12ος αι.), σε 
ορισμένα λεπτεγχάρακτα της Κομνήνειας περι-

όδου (μέσα–γ΄ τέταρτο 12ου αι.) και στην κερα-
μική Ζευξίππου (α΄ μισό 13ου αι.).

Ο εντοπισμός των κέντρων παραγωγής της 
βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής εξακο-
λουθεί να αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο της 
έρευνας. Στην Αργολίδα, με τα ως τώρα πάντο-
τε δεδομένα, στα πρωιμότερα εφυαλωμένα ανή-
κουν αυτοθερμαινόμενα σκεύη που προέρχο-
νται τόσο από ντόπια εργαστήρια όσο και από 
αταύτιστα κέντρα παραγωγής και χρονολογού-
νται στον 9ο–πρώιμο 12ο αιώνα, κυρίως όμως 
στον 10ο–11ο αιώνα (εικ. 5.1–2)20. Παράλληλα 
έχει εντοπιστεί στο Άργος και το Ναύπλιο εφυ-
αλωμένη κεραμική από λευκό πηλό, πιθανώς 
από την Κωνσταντινούπολη ή την άμεση σφαί-
ρα επιρροής της. Τα ευρήματα αυτά χρονολο-
γούνται στον 11ο αιώνα και είναι κυρίως ακόσμη-
τα ή με εμπίεστη διακόσμηση (εικ. 14)21.

Από τον 12ο αιώνα η εφυαλωμένη κεραμική 
σταδιακά αυξάνεται. Στο α΄ μισό του 12ου αιώνα, 
ιδίως στο Άργος, εντοπίζονται εισαγωγές από 
την Κόρινθο22 αλλά και ντόπια παραγωγή με σα-
φείς επιρροές από τα κορινθιακά προϊόντα (εικ. 
7.1–2, 8.1–2). Από τα μέσα του 12ου και ως τα 
μέσα του 13ου αιώνα παρατηρούνται εισαγωγές 
από το μεγάλο κέντρο παραγωγής της εποχής, 
που, βάσει των εμπεριστατωμένων ερευνών της 
S. Yona Waksman και των συνεργατών της, θα 
πρέπει να βρισκόταν στη Χαλκίδα ή την ευρύτε-
ρη περιοχή της (εικ. 6.2, 6.4–5, 9.1–4, 10.2–3)23. 
Την εποχή αυτή το Άργος ή η ευρύτερη περιοχή 
του φαίνεται ότι διέθετε παραγωγή εφυαλωμέ-
νης κεραμικής με ποικίλα εργαστήρια που πα-
ρήγαν κεραμικά στα πρότυπα του μεγάλου κέ-
ντρου παραγωγής, προορισμένα ωστόσο για την 
αργολική αγορά (εικ. 6.3)24.

Από τον 13ο αιώνα παρατηρείται ευρύτερα 
στον ελλαδικό χώρο αύξηση στην παραγωγή 
της εφυαλωμένης κεραμικής. Στη μαζικότερη 
παραγωγή βοήθησε και η πρακτική που άρχισαν 
να εφαρμόζουν τα κεραμικά εργαστήρια με τη 
χρήση τριποδίσκων (εικ. 17)25. Τα εφυαλωμένα 
αγγεία στοιβάζονταν μέσα στον κλίβανο σε κά-
θετες στήλες και οι τριποδίσκοι τοποθετούνταν 
μεταξύ των αγγείων ούτως ώστε τα τελευταία 
να μην κολλάνε κατά τη διάρκεια της όπτησης 
(εικ. 18). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείται χώρος μέσα στον κλίβανο, οπότε οι κερα-
μείς μπορούσαν πλέον να τοποθετούν περισ-
σότερα αγγεία σε κάθε όπτηση. Η ευρεσιτεχνία 
αυτή επινοήθηκε στην Κίνα και η μεταλαμπά-
δευσή της στα εργαστήρια του ελλαδικού χώρου 
πραγματοποιήθηκε ίσως μέσω του ισλαμικού 
κόσμου26. Στο Άργος οι τριποδίσκοι αποτελούν 
συχνό ανασκαφικό εύρημα, επιβεβαιώνοντας τη 
δράση εγχώριων κεραμοποιείων27.

08.1 
Πινάκιο με 
καρδιόσχημο και 
ελικοειδή μοτίβα  
σε λεπτεγχάρακτη 
τεχνική, Άργος, β΄ 
τέταρτο–μέσα 12ου αι. 
(© Α. Βασιλείου).

08.2 
Βάση ανοιχτού 
αγγείου με 
καρδιόσχημα και 
ελικοειδή μοτίβα  
σε λεπτεγχάρακτη 
τεχνική, Άργος, β΄ 
τέταρτο–μέσα 12ου αι. 
(© Α. Βασιλείου).

09.1 
Βάση ανοιχτού 
αγγείου με παράσταση 
λαγού σε 
επιπεδόγλυφη τεχνική, 
Άργος, δ΄ τέταρτο 
12ου–α΄ τέταρτο 13ου 
αι. (© Α. Βασιλείου).

09.2 
Βάση ανοιχτού 
αγγείου με παράσταση 
λέαινας (;) σε 
επιπεδόγλυφη τεχνική, 
Άργος, δ΄ τέταρτο– 
α΄ τέταρτο 13ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

09.3 
Πινάκιο με παράσταση 
αρπακτικού σε 
λεπτεγχάρακτη 
τεχνική, Άργος, μέσα–
γ΄ τέταρτο 12ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

09.4 
Βάση κούπας με 
παράσταση ψαριού σε 
λεπτεγχάρακτη 
τεχνική, Άργος, μέσα–
γ΄ τέταρτο 12ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).
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10.1 
Βάση μικρής κούπας 
με παράσταση 
πολεμιστή, σε 
συνδυασμό λεπτής  
και βαθιάς χάραξης, 
Ναύπλιο, δ΄ τέταρτο 
12ου–α΄ τέταρτο 13ου 
αι. (© Α. Βασιλείου).

10.2 
Τμήμα χείλους 
πινακίου με 
παράσταση πολεμιστή 
σε αδρεγχάρακτη 
τεχνική, Ναύπλιο,  
δ΄ τέταρτο 12ου– 
α΄ τέταρτο 13ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

10.3 
Πινάκιο με παράσταση 
πολεμιστή σε 
αδρεγχάρακτη 
τεχνική, Άργος,  
δ΄ τέταρτο 12ου– 
α΄ τέταρτο 13ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

11 
Λαγήνι από το 
Κεφαλάρι Αργολίδας, 
β΄–γ΄ τέταρτο 13ου αι. 
(© ΕΦΑ Αργολίδας, 
Βυζαντινό Μουσείο 
Αργολίδας).

12 
Κούπα με παράσταση 
πουλιού σε έγχρωμη 
εγχάρακτη τεχνική, 
Κεραμική Ζευξίππου, 
Άργος, α΄ μισό 13ου αι. 
(© ΕΦΑ Αργολίδας, 
Βυζαντινό Μουσείο 
Αργολίδας).

10.3

10.1
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10.2



14

13

15

13 
Βάση κούπας με 
αδρεγχάρακτη 
διακόσμηση, Άργος,  
γ΄ τέταρτο 12ου αι.  
Σε μεταγενέστερη 
φάση κόπηκε 
περιμετρικά με αρκετή 
επιμέλεια. Βρέθηκε  
σε τάφο και είναι 
πιθανό στη 
μεταγενέστερη αυτή 
φάση να 
χρησιμοποιήθηκε  
ως κτέρισμα  
(© Α. Βασιλείου).

14 
Βάση ανοιχτού 
αγγείου από λευκό 
πηλό με εμπίεστη 
διακόσμηση, Άργος, 
τέλη 10ου– 
μέσα 11ου αι.  
(© Α. Βασιλείου).

15 
Τμήμα πινακίου  
με λεπτεγχάρακτη 
διακόσμηση, Άργος, β΄ 
τέταρτο–μέσα 12ου αι. 
Κάτω από το χείλος, 
διαμπερής τρύπα από 
όπου περνούσε ο 
μεταλλικός σύνδεσμος 
(© Α. Βασιλείου).

16 
Βυζαντινό Μουσείο 
Αργολίδας, Άποψη της 
υποενότητας «Στο 
βυζαντινό σπίτι»  
(© ΕΦΑ Αργολίδας, 
Βυζαντινό Μουσείο 
Αργολίδας).
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Παράλληλα, από τον 13ο αιώνα παρατηρεί-
ται και αύξηση των κέντρων παραγωγής, γεγο-
νός που συνδέεται με τον κατακερματισμό που 
υπέστη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά την κα-
τάκτησή της από τους Σταυροφόρους το 1204. 
Κοινό γνώρισμα σε πολλές από αυτές τις παρα-
γωγές ήταν η πτώση στην ποιότητα των αγγεί-
ων, στοιχείο που παρατηρείται και στο Άργος.

Ποιοι όμως μπορούσαν να αγοράσουν τα εφυ-
αλωμένα αγγεία; Σίγουρα όχι οι φτωχοί. Η εφυ-
αλωμένη κεραμική ως τον 11ο αιώνα φαίνεται 
ότι αποτελούσε ένα είδος ημιπολυτελείας που 
θα απευθυνόταν σχεδόν αποκλειστικά σε εύπο-
ρες οικογένειες. Ειδικά η κεραμική από λευκό 
πηλό και τα αυτοθερμαινόμενα σκεύη θα χρησι-
μοποιούνταν από τις τοπικές ελίτ. Σταδιακά από 
τα μέσα του 12ου και κυρίως από τον 13ο αιώνα, 
όταν η παραγωγή της εφυαλωμένης κεραμικής 
έγινε πιο μαζική με εφυαλωμένα κεραμικά πιο 
χαμηλής ποιότητας, υποθέτουμε ότι θα απευ-
θυνόταν και στα μεσαία κοινωνικά στρώματα.

Όπως και να έχει, η εφυαλωμένη κεραμική 
αποτελούσε ένα ακριβό προϊόν, μια μικρή πο-
λυτέλεια για τα μεσαία νοικοκυριά, που θα ήταν 
απαγορευτική για τις φτωχές οικογένειες28. Σε 
αυτό συνηγορούν και οι προσπάθειες που γίνο-
νταν για την παράταση της χρήσης των θραυ-
σμένων κεραμικών με διάφορους τρόπους, 
όπως με την επιδιόρθωσή τους με μεταλλικούς 
συνδέσμους (εικ. 15), ή με τη διατήρηση μόνο 
του τμήματος που έφερε διακόσμηση (εικ. 13). 
Ενδεικτικές είναι επίσης στο Άργος οι προσπά-
θειες των κεραμέων για την εξοικονόμηση σε 

πρώτες ύλες, ιδίως της εφυάλωσης που ήταν και 
η πιο ακριβή, αλλά και στην κατεργασία των κε-
ραμικών, με την παραγωγή αγγείων που έφε-
ραν όλα τα χαρακτηριστικά των εφυαλωμένων 
σε σχήμα, επίχρισμα και διακόσμηση, πλην του 
βασικότερου, δηλαδή της κάλυψής τους με εφυ-
άλωση. Πρόκειται για κούπες που έχουν διακο-
σμηθεί με τη γραπτή με πράσινο και καστανό 
χρώμα τεχνική και χρονολογούνται στον όψιμο 
12ο–α΄ μισό του 13ου αιώνα (εικ. 6.6)29.

Εν τέλει και όπως έχει επανειλημμένα επι-
σημανθεί από τους μελετητές της, η βυζαντι-
νή εφυαλωμένη κεραμική αποτελεί σημαντική 
πηγή γνώσεων για τον καθημερινό βίο και τις 
προτιμήσεις των κατόχων της, αλλά και για τις 
πρακτικές των εργαστηρίων της εποχής και όχι 
μόνο. Παρότι η κεραμική αυτή αρχικά στόχευε 
στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, πιθανώς ως 
μια οικονομικότερη εναλλακτική ακριβότερων 
σκευών, με το πέρασμα του χρόνου αναδείχθηκε 
κυρίως από τα μεσαία στρώματα της βυζαντινής 
κοινωνίας. Φαίνεται ότι από τον 12ο αιώνα και 
εξής τα κεραμικά εργαστήρια, ανταποκρινόμε-
να στη ζήτηση των μεσαίων νοικοκυριών, επι-
κεντρώθηκαν στη δημιουργία απλών σε σχήμα 
και επεξεργασία πηλού σκευών, δίνοντας στα-
διακά έμφαση στην κύρια/ορατή επιφάνεια των 
αγγείων που έφερε τη διακόσμηση και ήταν κα-
λυμμένη  με εφυάλωση. 

16
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