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Εντοιχισμένα Αγγεία 

σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά εκκλησιαστικά μνημεία της Ελλάδας 

Ένα ηλεκτρονικό corpus  

 

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) διεξάγει, με τις 

αρμόδιες κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

κατόπιν έγκρισης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ερευνητικό πρόγραμμα 

«Εντοιχισμένα αγγεία σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά εκκλησιαστικά μνημεία της Ελλάδας: Ένα 

ηλεκτρονικό corpus», το οποίο υλοποιείται με την ουσιαστική συνεργασία των στελεχών των κατά 

τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων.  

Η ερευνητική ομάδα από το 2011 έως σήμερα, μέσα από επιτόπιες επισκέψεις και 

βιβλιογραφική έρευνα, έχει καταγράψει και τεκμηριώσει πάνω από 2.200 λήμματα αγγείων ή 

άδειων υποδοχών σε περίπου 400 εκκλησιαστικά μνημεία. Οι περιοχές από όπου καταγράφεται 

υλικό έως τώρα είναι η Αττική, η Πελοπόννησος και η Κρήτη.    

Τα εντοιχισμένα κεραμικά αποτελούν ένα ξεχωριστό εργαλείο έρευνας για τους 

επιστήμονες, ώστε να προσεγγίσουν με μια διαφορετική  ματιά τον πλούτο του υλικού πολιτισμού 

του παρελθόντος. Από την άλλη πλευρά, αυτό το ιδιαίτερο πολιτιστικό υλικό δημιουργεί από μόνο 

του ένα είδος υπαίθριου, θεματικού μουσείου για τη μεσαιωνική και νεότερη εφυαλωμένη 

κεραμική, προσιτό στους κατοίκους και στους κατά τόπους επισκέπτες.   

Μία επιλογή από το σχετικό υλικό από συγκεκριμένες περιοχές καθίσταται πλέον 

προσβάσιμη από τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα στους 

χρήστες να αναζητήσουν και να εντοπίσουν πληροφορίες τόσο για συγκεκριμένα πήλινα 

αντικείμενα όσο και για επιλεγμένα μνημεία.   
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Μπορείτε να περιηγηθείτε ψηφιακά στον περίτεχνο κόσμο των εντοιχισμένων αγγείων 

μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://immuredvessels.gr/ 

 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος σημαντική ήταν η υποστήριξη του 

Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα). 

 

 

 

 

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχει θέσει στις προτεραιότητές 

του το άνοιγμα των επιστημονικών του πορισμάτων στο ευρύ κοινό με τη δημοσίευση στο 

διαδίκτυο ποικίλων εφαρμογών και επιστημονικών εργαλείων. Εκτός από το εν λόγω εγχείρημα, 

πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τρία ψηφιακά έργα:  

 

1. Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό (http://representatives1821.gr/)  

2. Πρόσφυγες: Η υποδοχή τους στην Ελλάδα 1821-1989: Έρευνα-τεκμηρίωση-διάχυση 

(http://refugeesingreece.gr/) 

3. Μετονομασίες Οικισμών της Ελλάδας, 19ος – 21ος αιώνας (http://settlement-

renames.eie.gr/) 
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