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9
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  |  PREFACE

he name of the city of Kütahya is synony-
mous with the art of ceramics. Pottery

workshops were functioning there as far back
as the sixteenth century, but it was in the eigh-
teenth century that they flourished and pros-
pered. The ceramics presented in this publica-
tion represent the later phase of production,
from the end of the nineteenth century on-
wards, which is characterised by wares and
tiles with colourful decoration and a distinct
character. Christian Armenian and greek, as
well as Muslim, potters were inspired by the
sixteenth-century Ottoman Iznik ceramic mo-
tifs found in the decoration of historical monu-
ments of Constantinople and other cities,
some of which they were commissioned to re-
store. During the greek occupation of Kütahya,
one hundred years ago, this local ceramic pro-
duction impressed the greeks, who bought
them as souvenirs of their short stay in the city.

In the earlier part of the twentieth century, and
especially after 1922, potters from Kütahya
took refuge in greece and brought with them
their ceramic traditions. Their experience and
knowl edge, such as in the case of the master
potter Minas Avramidis, contributed to the
flourishing of greek pottery, and their works
display the decorative repertoire and the tech-
nical competence of their homeland alongside
a variety of greek themes and motifs. 

I would like to congratulate Dinos Kogias
for preparing this comprehensive historical
study of the material, and to express on behalf
of the Board of Trustees of the Benaki Museum
my warmest thanks for our collaboration in
organizing the exhibition.

Mina Moraitou
Head of the Benaki Museum of Islamic Art

ο όνομα της πόλης της Κιουτάχειας ταυτί-
ζεται με την κεραμική τέχνη. γνωρίζουμε

ότι εργαστήρια αγγειοπλαστικής λειτουργού-
σαν τον 16ο αιώνα, όμως η κεραμική της Κιου-
τάχειας απέκτησε  ιδιαίτερη ακμή και ακτινοβο-
λία από τον 18ο αιώνα και μετά. Τα κεραμικά
που παρουσιάζονται στην έκδοση αντιπροσω-
πεύουν την ύστερη φάση της παραγωγής από
τα τέλη του 19ου αιώνα, η οποία χαρακτηρίζεται
από πολύχρωμα αγγεία και πλακίδια με ιδιαί-
τερο χαρακτήρα. Χριστιανοί, Αρμένιοι και Έλλη-
νες, καθώς και Μουσουλμάνοι εμπνέονται από
τα κλασσικά� οθωμανικά� μοτίβα των κεραμικών
Ιζνίκ του 16ου αιώνα, τα οποία απαντούν στα
ιστορικά� μνημεία της Κωνσταντινούπολης και
άλλων πόλεων, ορισμένα από� τα οποία καλούν-
ται να επισκευάσουν. Αυτά τα κεραμικά ανακά-
λυψαν οι Έλληνες στρατιωτικοί κατά τη διάρ-
κεια της ελληνικής κατοχής, πριν από 100 χρό-
νια, και θέλησαν να τα αποκτήσουν ως ενθύμια

της σύντομης παραμονής τους στην πόλη. Στις
αρχές του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα μετά� το 1922
καταφεύγουν στην Ελλάδα αγγειοπλάστες από�
την Κιουτάχεια οι οποίοι μεταφέρουν την παρά-
δοση της κεραμικής τους τέχνης. Η εμπειρία
και οι γνώσεις τους, όπως του γνωστού Μηνά�
Αβραμίδη, συντελούν στην άνθηση της ελληνι-
κής κεραμικής και στις δημιουργίες τους ανα-
δεικνύεται η τεχνική επάρκεια και το διακοσμη-
τικό� ρεπερτόριο του τόπου καταγωγής τους πα-
ράλληλα με την ελληνική� θεματολογία. 

Η εμπεριστατωμένη ιστορική   μελέτη του
υλικού οφείλεται στον  Ντίνο Κόγια, τον οποίο
θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους της Διοικητι-
κής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη και να
του εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου
για τη συνεργασία μας στην πραγματοποίηση
της έκθεσης. 

Μίνα Μωραΐτου
Υπεύθυνη Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης
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κοπός αυτού του βιβλίου είναι να συμβά-
λει στην καταγραφή και κατανόηση της

κεραμικής της Κιουτάχειας από το τέλος του
19ου μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι-
ώνα, παρουσιάζοντας μερικές άγνωστες πτυχές
της ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κατοχής της
πόλης από τον ελληνικό στρατό το διάστημα
Ιούλιος 1921 με Αύγουστο 1922. Κατά τους δεκα-
πέντε μήνες της ελληνικής κατοχής της Κιουτά-
χειας η παραγωγή κεραμικών, που είχε διακο-
πεί λόγω του πολέμου, συνεχίστηκε και  ένας
μεγάλος αριθμός τους κατέληξε στην Ελλάδα
κυρίως μέσω των Ελλήνων στρατιωτών. πολλά
από τα κεραμικά αυτά φέρουν ελληνικές ανα-
μνηστικές επιγραφές ως ενθύμια Κιουτάχειας
με τα αρχικά ή ακόμη και ολόκληρα ονόματα
των κατόχων τους, αποτελώντας σημαντικές
ιστορικές μαρτυρίες με συγκεκριμένες κοινωνι-
κές και πολιτισμικές αναφορές. για τους επιζή-
σαντες πολεμιστές της Μικράς Ασίας αυτά τα
αντικείμενα υπήρξαν οι τελευταίοι απόστολοι
ενός συγκεκριμένου κόσμου συναισθημάτων,
ένα δικό τους υλικό αποτύπωμα μνήμης. περ-
νώντας στην κατοχή των επόμενων γενιών τα
κεραμικά «ενθύμια Κιουτάχειας» επανανοημα-
τοδοτήθηκαν, εκτός του αρχικού τους συγκεί-
μενου, ως οικογενειακά κειμήλια είτε ως συλλε-
κτικά ή μουσειακά αντικείμενα, ανοικτά πλέον
σε εναλλακτικές αναγνώσεις και ερμηνείες.

Στην παρούσα έκδοση επιδιώχθηκε να εν-
ταχθεί η κεραμική της Κιουτάχειας στο ιστορικό
και κοινωνικό πλαίσιο αυτής της περιόδου,
ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πληρέστερη ει-
κόνα πέρα από την περιορισμένη οπτική μιας
αισθητικής και τεχνικής προσέγγισης. Η πολύ-
χρονη έρευνα σε έντυπο και αρχειακό υλικό, κα-

θώς και η μελέτη και καταγραφή ενός μεγάλου
αριθμού αντικειμένων σε δημόσιες και ιδιωτι-
κές συλλογές, πολλά από τα οποία δημοσιεύον-
ται για πρώτη φορά, φωτίζουν αρκετές πλευρές
αυτής της ταραγμένης περιόδου. Η έρευνα επε-
κτάθηκε και στην διασπορά των προσφύγων τε-
χνιτών της Κιουτάχειας μετά το 1922 ιδιαίτερα
στην Ελλάδα, όπου γίνεται μια εκτενής παρου-
σίαση της αγγειοπλαστικής εταιρείας «ΚΙΟΥΤΑ-
ΧΕΙΑ ΑΑΕ» σε συνδυασμό με την προσαρμογή
του οθωμανικού διακοσμητικού ρεπερτορίου
στις νέες κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμι-
κές συνθήκες. Η έκδοση ολοκληρώνεται με μια
συνοπτική αναφορά στους Κιουταχειώτες Αρ-
μένιους τεχνίτες που εγκαταστάθηκαν στην Ιε-
ρουσαλήμ, αλλά και στην ανασύσταση της κε-
ραμικής τέχνης στην Κιουτάχεια στα πρώτα
χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας. 

Οφείλω θερμές ευχαριστίες στους συλλέ-
κτες Ανδρέα Κρόκο, παναγιώτη Σταυρίτη, πέ-
τρο Βέργο, Κωνσταντίνο πασβάντη, γιάννο
Ιωαννίδη, Νίκο λιάρο, Ντίνο Νοταρά και Μι-
χάλη Σακαλή, όπως επίσης και στην Αΐντα Βαρ-
τανιάν, για την πρόσβαση που μου έδωσαν στη
μελέτη και φωτογράφιση των αντικειμένων των
συλλογών τους και τις πληροφορίες που μοιρά-
στηκαν μαζί μου. Στον γκαρέν Τζελαλιάν για την
μετάφραση των αρμενικών επιγραφών και στον
Δημήτρη λούπη για την επεξήγηση των κειμέ-
νων της καρτποστάλ της σ. 81 και της τουρά στη
φωτ. 85. Στους Αγκόπ Τζελαλιάν, πέτρο Ανα-
γνώστου, λεωνίδα πανουσάκη, Χρήστο Νοτα-
ρίδη, λίλα παπούλα, Sato Moughalian και Ακύ -
λα Μήλλα για τη συνδρομή τους στην πρόοδο
της έρευνας. Στο Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε, το
Φωτογραφικό Αρχείο του Ελληνικού λογοτεχνι-
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he purpose of this book is to contribute
to our knowledge and understanding of

the pottery production of Kütahya from the
end of the nineteenth century through the first
decades of the twentieth, while presenting
certain little-known aspects of this production,
particularly during the period of the town’s oc-
cupation by the greek armed forces from July
1921 to August 1922. During the fifteen months
of the greek occupation of Kütahya, the pro-
duction of pottery, which had been interrupted
because of the war, resumed and a large num-
ber of items ended up in greece, mainly brought
back by greek servicemen. Many of these ce-
ramics bear greek commemorative inscrip-
tions, as souvenirs of Kütahya, with the initials
or even full names of their first owners, and ac-
cordingly serve as important historical evi-
dence of specific social and cultural referents.
For those soldiers who survived the military
conflict in Asia Minor these ceramics com-
prised the last emissaries of a singular world
of cultural sentiment and attachment, a spe-
cific material imprint of lived experience and
its memory. As these “souvenirs of Kütahya”
passed into the ownership of subsequent gen-
erations, they were invested with new mean-
ing —beyond their original context— as family
heirlooms, whether as collector’s items or as
museum pieces open to diverse readings and
interpretations.

In this volume, I have sought to place the
ceramic production of Kütahya in its historical
and social context, so that the reader may gain
a broader picture beyond the limited perspec-
tive of style and technique. Prolonged research

in printed and archival sources, as well as the
study and recording of a large number of items
in public and private collections, many of
which are published here for the first time,
shed light on various aspects of this turbulent
period. My enquiries extended to the dispersal
of the refugee craftsmen of Kütahya after 1922,
particularly in greece, allowing considerable
space here for an account of Kutahia Pottery
Co. in Athens and the adaptation of the Ot-
toman decorative repertoire to the new socio-
economic and cultural environment. This study
concludes with a brief consideration of the Ar-
menian potters from Kütahya who settled in
Jerusalem, as well as the revival of the pottery
industry in Kütahya itself in the early years of
the Turkish Republic.

I owe warm thanks to the collectors An-
dreas Krokos, Panagiotis Stavritis, Petros Ver-
gos, Konstantinos Pasvantis, Yiannos Ioannidis,
Nikos liaros, Dinos Notaras, Michalis Sakalis,
and Aida Vartanian, for allowing me to study
and photograph the items in their collections
and for sharing their knowledge and informa-
tion with me. likewise I wish to thank garen
Djelalian for the translation of the Armenian in-
scriptions, and to Dimitris loupis for his read-
ing of the text on the postcard on p. 81 and the
tughra in fig. 85; Agop Djelalian, Petros Anag-
nostou, leonidas Panou sakis, Christos Nota -
ridis, lila Papoula, Sato Moughalian, and  Aky-
las Millas for their contributions to the pro -
gress of my research; the Historical Archive of
National Bank of greece, the Photographic
Archive of the greek literary and Historical
Archive of the Cultural Foundation of National

11
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κού και Ιστορικού Αρχείου του Μορφωτικού
Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΕλΙΑ-ΜΙΕΤ), τη
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) και την Εστία
Νέας Σμύρνης, για την απρόσκοπτη πρόσβαση
στο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό τους. Στο
Μουσείο Μπενάκη και ειδικά στην Ειρήνη γε-
ρουλάνου (πρόεδρο της Διοικητικής Επιτρο-
πής), τον γιώργο Μαγγίνη (επιστημονικό διευ-
θυντή) και τον Δημήτρη Αρβανιτάκη (υπεύθυνο
του Τμήματος Εκδόσεων) για την υποστήριξη
της παρούσας εργασίας και την ένταξή της στις
εκδόσεις του Μουσείου, στη Μίνα Μωραΐτου
(επιμελήτρια της Ισλαμικής Συλλογής) για τη
συνεχή συμπαράσταση και βο ήθειά της, όπως
και στους Αλίκη Τσίργιαλου (υπεύθυνη του Φω-
τογραφικού Αρχείου), Σοφία  Τοσίου (Τμήμα
Συντήρησης), γκρέτα Βασιλείου και Δημήτρη
Σαββάτη για την συμβολή τους στην ολοκλή-
ρωση αυτής της προσπάθειας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο Νίκο Διο-
νυσόπουλο για την εξαιρετική φωτογράφιση
των αντικειμένων, τον σχεδιασμό και την επιμέ-
λεια της παρούσας έκδοσης. Επίσης στην Άννα
Σταματοπούλου για την επιμέλεια των ελληνι-
κών κειμένων και στον John Davis για την αγ-

γλική μετάφραση. Η έκδοση αυτή δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς την ευγενική χορηγία της Banque
Heritage  με έδρα τη γενεύη της Ελβετίας. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό μία ιδιωτική τράπεζα να
εντάσσει στις δράσεις της την υποστήριξη αντί-
στοιχων ερευνητικών προσπαθειών. Ευχαριστώ
ολόθερμα τον Marcos Esteve διευθύνοντα σύμ-
βουλο, τον Nik von guérard υπεύθυ νο Μάρκε-
τινγκ και ιδιαίτερα τον Χάρη Μπουρνούς διευ-
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στους Βαγγέλη Βλάχο και Νίκο λιάρο, φίλους
και συνοδοιπόρους μου στις ερευνητικές δια-
δρομές του Δικτύου Νεότερης Κεραμικής, για
τα ουσιαστικά και πολύτιμα σχόλιά τους κατά τη
διάρκεια της έρευνας, καθώς και τις χρήσιμες
διορθώσεις και παρατηρήσεις τους στα κεί-
μενα. 

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στη σύζυγό μου
Θέλξη για την συνεχή ενθάρρυνση, την αγάπη
και την υπομονή της. 

Ντίνος Θ. Κόγιας

12
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Ντίνος Κόγιας γεννήθηκε το 1964 στο Καρλόβασι της Σάμου. Ζει και εργάζεται ως δικηγόρος στην
Αθήνα. Ασχολείται με τη συλλογή, έρευνα και μελέτη της νεότερης ελληνικής, οθωμανικής και βαλ-
κανικής κεραμικής, καθώς και της κεραμικής που συναντιέται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Είναι
ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Νεότερης Κεραμικής με συμμετοχή και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέ-
δρια. Έχει γράψει δύο βιβλία για την ιδιαίτερή του πατρίδα με τίτλους Σάμος 1862-1920 φωτογραφίες και
καρτ-ποστάλ και Τροχιόδρομος Καρλοβασίων Σάμου (1905-1939), ενώ προετοιμάζει την έκδοση της μελέτης
του πάνω στα κεραμικά της Σάμου κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.
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Dinos Kogias was born in 1964 in Karlovasi, Samos. He lives and works as a lawyer in Athens. He col-
lects, researches and writes about modern greek, Ottoman and Balkan ceramics. He is a founding
member of DIKTIO, a Southeast European ceramics research group, and regularly participates in re-
lated international symposia. He has published two books on his home island of Samos: Samos 1862-
1920 photos and postcards and The tram at Karlovasi, Samos (1905-1939), while his study of Samian pottery
of the 19th and 20th centuries is forthcoming.
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1  Άποψη της Κιουτάχειας. Χαρακτικό από το βιβλίο του Charles Félix Marie Texier, Asie mineure: description géographique,
historique et archéologique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie, Paris, Firmin-Didot, M.DCCC.lxxxII [=1882]. |
View of Kütahya. Engraving from Charles Félix Marie Texier, Asie mineure: description géographique, historique et
archéologique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie, Paris (Firmin-Didot) 1882.
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Κιουτάχεια (Kütahya) είναι πόλη της
βο ρειοδυτικής ασιατικής Τουρκίας. Βρί -

σκεται σε απόσταση περίπου 200 χλμ., σε ευ-
θεία γραμμή, από την Κωνσταντινούπολη και
114 χλμ. από το Ιζνίκ (Iznik). Ανάμεσα σε ψηλά
βουνά, σε υψόμετρο 950 μ. περίπου, κατοικείται
αδιάλειπτα από την αρχαιότητα και αποτελούσε
διασταύρωση πολλών σημαντικών εμπορικών
οδών που ένωναν την Ανατολία με το Αιγαίο, τη
Μεσόγειο και τη θάλασσα του Μαρμαρά. λόγω
της γεωγραφικής της θέσης, η πόλη άλλαξε χέ-
ρια αρκετές φορές. Στις αρχές του 14ου αι. έγινε
πρωτεύουσα του πριγκιπάτου της τουρκομανι-
κής δυναστείας των γκερμιγιάν. Το 1428 εντάχ-
θηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σήμερα
έχει πληθυσμό περίπου 250.000 κατοίκους και
αποτελεί πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού.

Στους νεότερους χρόνους, την πληθυ-
σμιακή σύνθεση της Κιουτάχειας δια-
μόρφωναν διαφορετικές εθνοτικές και
θρησκευτικές ομάδες. Το 1520, από τις
1.060 οικογένειες, 758 ήταν μουσουλ-
μανικές, 145 αρμενικές, 26 ελληνορθόδο-
ξες και 15 εβραϊκές. Κατά τον 19ο αιώνα, η στα-
διακή βελτίωση των συνθηκών ζωής των χρι-
στιανικών κοινοτήτων της Κιουτάχειας οδή-
γησε στην αύξηση του πληθυσμού τους. Το
1893 είχε 22.266 κατοίκους, από τους οποίους
15.158 ήταν μουσουλμάνοι, ενώ οι ελληνορθό-
δοξοι (ρωμιοί) ήταν η δεύτερη σε μέγεθος πλη-
θυσμιακή ομάδα με 4.050 μέλη έναντι 2.034
ορθόδοξων και 754 καθολικών Αρμενίων.1 Το
1906 ο πληθυσμός της πόλης είχε αυξηθεί σε
24.721 κατοίκους, με 16.049 μουσουλμάνους,
5.094 ρωμιούς, 2.689 ορθόδοξους και 616 κα-
θολικούς Αρμένιους.Οι ελληνορθόδοξοι ήταν

αποκλειστικά τουρκόφωνοι και ζούσαν κυ ρίως
στο ΒΔ τμήμα της πόλης, στη συνοικία Ma -
halle-i Rumiyân.2 Όμως ρωμιοί και Αρμένιοι
κατοικούσαν και σε άλλες συνοικίες μαζί με
μουσουλμάνους.3 Μετά την πυρκαγιά του 1860,
η ελληνορθόδοξη συνοικία επεκτάθηκε προς τα
δυτικά, αποκτώντας φαρδιούς ρυμοτομημέ-
νους δρόμους και κομψές πολυτελείς κατοικίες.
Η εκκλησία της, χτισμένη το 1834, ήταν αφιερω-
μένη στον Άγιο Χαράλαμπο, στους Ταξιάρχες
Μιχαήλ και γαβριήλ και στον Άγιο Μηνά. Οι Αρ-
μένιοι είχαν δύο εκκλησίες αφιερωμένες στη
Θεοτόκο (Surp Asdvadzadzin) και στον Άγιο Θε-
όδωρο (Surp Toros).4 Στο τέλος του 19ου αιώνα,
παράλληλα με τον Δήμαρχο και τους Μουχτά-
ρηδες, οι οποίοι αποτελούσαν μέρος της οθω-

μανικής κρατικής μηχανής, το
κυριότερο διοικητικό όρ-
γανο της ελληνορθόδοξης
κοινότητας ήταν η Δημογε-

ροντία, επιφορτισμένη με
την εύρυθμη λειτουργία των

ναών, των εκπαιδευτηρίων, καθώς
και την επίλυση οικονομικών, κληρονο-

μικών και προσωπικών διαφορών μεταξύ των
μελών της.5 Τα κύρια προϊόντα της Κιουτάχειας
ήταν σιτηρά, δημητρι ακά, φρούτα, όπιο, μαλλί,
δέρ ματα, χαλιά, υφάσματα, διάφορα προϊόντα
χαλκού κ.ά. Η Κιουτάχεια όμως έγινε γνωστή σε
όλο τον κόσμο για τα περίφημα εφυ α λωμένα
κεραμικά της.

15
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ

ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ 

2  Σφραγίδα της Δημογεροντίας της ελληνορθόδοξης
κοι νότητας της Κιουτάχειας (Κοτυάειου), τέλος 19ου αι. |
Seal of the Demogerontia (Council of Elders) of the greek
Orthodox community of Kütahya, late 19th century.
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ütahya is a town in Western Anatolia,
Turkey, located, as the crow flies, some

200 kilometres from Istanbul, and 114 kilome-
tres from Iznik. Cradled in α valley at an alti-
tude of approximately 950 metres surrounded
by high mountains it has been inhabited con-
tinuously since ancient times, as it lay on the
crossroads of key trade routes linking Anatolia
with the Aegean, the Mediterranean, and the
Sea of Marmara. Because of this strategic posi-
tion, the city changed hands frequently over
the centuries. In the early fourteenth century,
it became the capital of the Anatolian beylik, or
principality, of germiyan. In 1428, it was incor-
porated into the Ottoman Empire. Today it has
a population of roughly 250,000 and serves as
the capital of the like-named administrative
province of Kütahya.

In the Ottoman period, the inhabitants of
Kütahya included diverse ethnic and religious
population groups. In 1520, 758 of the 1,060
families in Kütahya were Muslim, 145 Armenian
Christians, 26 greek Orthodox Christians, and
15 Jewish. In the nineteenth century, the grad-
ual improvement in living conditions among
the Christian communities of the city led to
growth in its population. By 1893, the popula-
tion of Kütahya numbered 22,266 inhabitants,
of whom 15,158 were Muslim, 4,050 greek Or-
thodox, 2,034 Armenian Orthodox, and 754 Ar-
menian Catholics.1 And by 1906 the population
had increased to 24,721 inhabitants, with
16,049 Muslims, 5,094 greek Orthodox, 2,689
Armenian Orthodox and 754 Armenian Cath -
olics. The greek Orthodox community was
wholly Turkish-speaking, and was mostly con-

centrated in the Mahalle-i Rumiyan quarter, in
the north-west section of the town.2 However,
the greeks and Armenians were scattered also
across other districts alongside the Muslims.3

After the city fire of 1860, the greek Orthodox
community expanded westwards, acquiring
broader thoroughfares and larger, more ele-
gant homes. The sole greek Orthodox church
of the town, built in 1834, was dedicated to
Saint Charalambos, the Archangels Michael
and gabriel (the Taxiarchs) and Saint Minas.
The Armenians had their own two churches

16
KÜTAHYA

KÜTAHYA
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dedicated to Mary the Mother of god (Surp
Asdvadzadzin) and Saint Theodore (Surp To -
ros).4 At the end of the nineteenth century,
alongside the city’s mayor and the neighbour-
hood muhtars who made up the Ottoman
state machine, the main administrative body
of the greek Orthodox community was the
Demogerontia (community council of elders),
which was responsible for the running of the
church and greek schools, and resolving any
disputes in respect of financial, inheritance or
personal matters that might arise among its

members.5 The main products of the region of
Kütahya included wheat and other cereals,
fruit, opium, wool, leather, carpets, fabrics, and
various copper goods. However, the principal
product for which Kütahya gained renown in-
ternationally was its fine glazed ware.

17
KÜTAHYA

3  Άποψη της Κιουτάχειας. Χαρακτικό από την εβδομα -
διαία εφημερίδα Illustrated London News, 22.11.1851. |
View of Kütahya. Engraving from the Illustrated London
News, 22.11.1851
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ετά το Ιζνίκ, η Κιουτάχεια, όπου ήδη
λειτουργούσαν εργαστήρια από τον

15ο αιώνα, ήταν το σημαντικότερο αγγειοπλα-
στικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ένας από τους βασικούς λόγους ακμής της κε-
ραμικής στην Κιουτάχεια ήταν η ύπαρξη πλού-
σιων κοιτασμάτων αργίλου (ιδιαίτερα καολίνη)

στην περιοχή, αλλά και διαφόρων άλλων ορυ-
κτών πρώτων υλών. Ο καολίνης άρχισε να χρη-
σιμοποιείται στην Κιουτάχεια προς το τέλος του
15ου αιώνα, ενώ τα ονόματα δύο αγγειο πλα -
στών έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα δωρεών
της εκκλησίας της Θεοτόκου κατά τα έτη 1444-
45 και 1485-86.6 Σύμφωνα με αρχειακό έγγραφο

18
Η ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ 

Η ΑγγΕΙΟπλΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ 
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THE POTTER’S ART IN KÜTAHYA

THE POTTER’S ART IN KÜTAHYA

fter Iznik, Kütahya –where pottery work -
shops are known to have been active as

far back as the fifteenth century– was the next
major centre for the production of ceramics in
the Ottoman Empire. A key reason for the
flourishing of the ceramic industry in Kütahya
was the existence of abundant deposits of

kaolin, or  “china clay”, in the region, as well as
various other mineral resources. Kaolin was
first used in Kütahya towards the end of the fif-
teenth century, while the names of two pot-
ters were entered in the records of donations
kept by the Church of the Mother of god, for
the years 1444-1445 and 1485-1486.6 According

4  Κεραμικά της Κιουτάχειας (18ος αιώνας). Ιδιωτική
συλλογή, Αθήνα. |  Pottery from Kütahya (18th cen-
tury).Private collection, Athens.
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23  Φλυτζάνι με την ελληνική επιγραφή «ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ Μ. ΑΣΙΑΣ 4-7-21» (υ. 6,5 εκ., Ø πιάτου 11,8 εκ.). Ανή-
κει στη σειρά κεραμικών που μνημονεύουν την ημέρα της κατάληψης της πόλης ταυτόχρονα με την γεωγραφική της
θέση (συλλογή Κωνσταντίνου πασβάντη). |  Tea cup with the greek inscription “SOUVENIR OF KÜTAHYA ASIA MINOR
4-7-21” (h. 6.5 cm, saucer Ø 11.8 cm ). It belongs to the series of ceramics that commemorate the capture day of the city
as well as its geographical location (Konstantinos Pasvantis collection).
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61
THE “GREEK” CERAMIC SOUVENIRS OF OTTOMAN KÜTAHYA

ΤΑ «ΕλλΗΝΙΚΑ» ΚΕρΑΜΙΚΑ ΕΝΘΥΜΙΑ 
ΤΗΣ ΟΘωΜΑΝΙΚΗΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ

THE “gREEK” CERAMIC SOUVENIRS
OF OTTOMAN KÜTAHYA

δη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ένας με-
γάλος αριθμός αγγείων της Κιουτάχειας

έφερε την επιγραφή Yadigâr-ı kütahya (Ενθύ-
μιον Κιουτάχειας) με αραβική γραφή. Με την
αύξηση των εξαγωγών προς την Ευρώπη, αλλά
και των αφίξεων ξένων τουριστών μετά τη σύν-
δεση της πόλης στη σιδηροδρομική γραμ μή
Βαγδάτης-Κωνσταντινούπολης το 1893, εμφα-
νίστηκαν επιγραφές στη γαλλική γλώσσα, όπως
Souvenir de Kutahia ή σκέτο Kutahia. Η λέξη «εν-
θύμιον» στην Κιουτάχεια συνδέεται αναπόσπα-
στα με τα κεραμικά της, καθώς πρόκειται για

ένα προϊόν μεγάλης εμπορικής αναγνωρισιμό-
τητας που παράγεται αποκλειστικά στην πόλη
αυτή.118

Από την πρώτη ημέρα της ελληνικής κατο-
χής της πόλης, Έλληνες αξιωματικοί και στρα-
τιώτες αγοράζουν τις φημισμένες «πορσελάνες
Κιουταχείας». για τους περισσότερους αποτε-
λούσαν ένα αναμνηστικό πολέμου, υπήρχαν
όμως και κάποιοι, συνήθως ανώτεροι αξιωμα-
τικοί, που αναζητούσαν παλαιότερα αγγεία του
18ου και 19ου αιώνα γνωρίζοντας τη συλλεκτική
τους αξία. Ο Δημήτριος λεβίδης, υπασπιστής

lready towards the close of the nine-
teenth century a large number of Kü-

tahya vessels bore the inscription Yadigâr-ı Kü-
tahya (“Souvenir of Kütahya”) in Ottoman-Ara-
bic script. With the growth in exports to Eu-
rope and in the number of foreign tourist ar-
rivals following the link-up of the city with the
Istanbul–Baghdad railway line in 1893, inscrip-
tions in French appeared on some pottery,
such as “Souvenir de Kutahia”, or simply “Kuta -
hia”. The word “souvenir” in Kütahya becomes
inextricably linked with its ceramics, the prod-

uct par excellence for which the city was fa-
mous.118

From the first day of the greek occupation
of the city, greek officers and soldiers went out
to buy the celebrated Kütahya ‘porcelain’. For
most it was a question of acquiring a souvenir
of their war experience. Some, however – usu-
ally men of the officer class – were interested in
finding older ceramics of the eighteenth and
nineteenth centuries, since they were aware of
their value as collector’s items. Dimitrios lev-
idis, aide-de-camp to the Crown Prince, wrote
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132
ΚΕΡΑΜΙΚΑ τησ ΚΙΟΥτΑΧΕΙΑσ – τΕλΟσ 19ου ΑΡΧΕσ 20ού ΑΙωνΑ

57  Κανάτια ιμπρίκ. Κιουτάχεια, τέλος 19ου αιώνα (υ. 17 εκ.). |  ewers with curving spouts (ibriks). Kütahya, late 19th
century (h. 17 cm).
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133
ceramics of Kütahya – late 19th early 20th century

58-59  Βαθύ πιάτο με πυκνό διάκοσμο όπου κυριαρχούν τα κι-
νέζικα σύννεφα (Κιουτάχεια, δεκαετία 1880, Ø 18 εκ.). Η πίσω
πλευρά είναι διακοσμημένη με φυτικά μοτίβα και φέρει παλιά
ετικέτα στα γαλλικά «Faiences achetée à Constantinople au retour
de mon voyage en Egypte / Mai 1887» (Φαγεντιανό αγορασμένο
στην Κωνσταντινούπολη κατά την επιστροφή από το ταξίδι μου
στην Αίγυπτο. Μάιος 1887). | Deep dish with dense decoration
dominated by chinese clouds (Kütahya, 1880s, Ø 18 cm). Τhe
underside is decorated with floral motifs around the base ring.
Old label in French “Faiences achetée à Constantinople au retour de
mon voyage en Egypte / Mai 1887” (Faience bought in constan-
tinople on the return from my trip to egypt. may 1887).
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ΜΕτΑ τΟ 1922 : η ΚΕΡΑΜΙΚη πΑΡΑδΟση τησ ΚΙΟΥτΑΧΕΙΑσ σΕ ΕλλΑδΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥσΑληΜ

161  Φιαλόσχημο κανάτι του Μηνά Αβραμίδη με φυτικά μοτίβα από το διακοσμητικό ρεπερτόριο της Κιουτάχειας
(Θεσσαλονίκη, τέλος δεκαετίας του 1920 αρχές δεκαετίας 1930, υ 33 εκ., Ø βάσης 9,7 εκ.). |  Water bottle with floral
motifs from the decorative repertoire of Kütahya. made in thessaloniki by minas avramidis (late 1920s – early 1930s,
h. 33 cm, base Ø 9.7 cm).
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after 1922 : the pottery tradition of Kütahya in Greece and Jerusalem

162  Πιάτο του Μηνά Αβραμίδη με φυτικά μοτίβα από το διακοσμητικό ρεπερτόριο της Κιουτάχειας (Θεσσαλονίκη,
τέλος δεκαετίας του 1920 αρχές δεκαετίας 1930, Ø 35 εκ.). |  Dish with floral motifs from the decorative reper -
toire of Kütahya. made in thessaloniki by minas avramidis (late 1920s – early 1930s, Ø 35 cm).
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