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«Γεια! Είμαι ζνα αγγείο 
που χρειάςτθκε δφο 
ολόκλθρα μερόνυχτα να 
καταςκευαςτεί.Είμαι ζνα 
αγγείο διακοςμθτικό,αλλά 
και χρθςτικό.Δεν είμαι 
πολφ όμορφο;Σίγουρα 
ναι, ενϊ με γεμίηουν με 
νερό οι νοικοκυρζσ.»  

                              Μάριοσ 



«Είμαι ζνα 
μελανόμορφο αγγείο 
και διακοςμϊ το ςπίτι 
ενόσ ευγενι.Μζςα  
μου αποκθκεφουν 
κραςί ςτισ διάφορεσ 
Ζχω επίςθσ μερικζσ 
μαφρεσ λεπτομζρειεσ 
ςτο πάνω και κάτω 
μζροσ μου.» 
                  Μαριλοφ Σ. 

 



«Είμαι ζνα ερυκρόμορφο 
αγγείο με ζνα αςτζρι και 
διακοςμϊ ζνα ςπίτι 
ευγενι.Μζςα  μου 
αποκθκεφουν 
λάδι.Μ’αρζςει πολφ το 
ςχιμα μου και ζχω δφο 
μαφρα χεροφλια.Ζχω 
επίςθσ μερικζσ μαφρεσ 
γραμμζσςτο πάνω και 
κάτω μζροσ μου.» 
 
                          Κάρολοσ 



«Ηωντάνεψα κακϊσ με 
πιρε ςτα χζρια του ζνα 
μικρό κορίτςι, από ζνα 
ςκοτεινό εργαςτιριο 
για να μεταφζρει νερό 
ςτο ςπίτι τθσ και είμαι 
χαροφμενο για αυτό.» 

 

                             Μπζλα 



«Είμαι ζνασ 
ερυκρόμορφοσ 
αμφορζασ, που με 
φτιάξανε για να 
κουβαλάω κραςί,λάδι και 
νερό.Βρίςκομαι ςτο 
παλάτι του βαςιλιά, όπου 
οι υπθρζτριεσ με 
κουβαλοφν ςτουσ 
διαδρόμουσ του.» 

 

                    Κωνςταντίνα 



«Είμαι ζνα αγγείο 
πολφχρωμο, 
διακοςμθμζνο με 
ποικίλα και περίπλοκα 
ςχιματα και με ζφτιαξαν 
για να γεμίηουν νερό  ςτο 
όμορφο παλάτι του 
βαςιλιά.» 

                       Αλεξάνδρα 



«Είμαι ζνα ερυκρόμορφο 
αγγείο, που με 
χρθςιμοποιοφν για 
διακοςμθτικό ςε ζνα 
παλάτι.Στο παλάτι αυτό 
μζνει ο Οδυςςζασ και θ 
γυναίκα του θ 
Πθνελόπθ.»  

                      Διμθτρα 



                                     
“Είμαι ζνα αγγείο 
μελανόμορφο,που με 
ζχει φτιάξει ζνασ 
ζμπειροσ τεχνιτθσ με 
πολφ μεράκι.Πιςτεφω 
πωσ είμαι το πιο όμορφο 
διακοςμθτικό αγγείο του 
κόςμου με πολλά 
γεωμετρικά ςχιματα.” 
                   
                      Μελίνα Κ. 



«Είμαι ζνα αγγείο 
πολφχρωμο, που με 
ζφτιαξαν για να γεμίηουν 
νερό  ςτο παλάτι του 
βαςιλιά.Με βρικαν ςε 
αναςκαφζσ οι 
αρχαιολόγοι και ωσ 
ςιμερα βρίςκομαι ςτθν 
προκικθ ενόσ μουςείου 
για να με βλζπουν μικροί 
και μεγάλοι.» 

                           Νικολζττα 



«Είμαι διακοςμθτικό 
αγγείο, που με 
ζφτιαξαν για το μαντείο 
των Δελφϊν,για το κεό 
Απόλλωνα και τθν 
Πυκία  για να ςτολίηω 
τθν αίκουςά τουσ.» 

                       

                 Παφλοσ 



«Είμαι ζνα αγγείο 
πολφχρωμο με όμορφα 
ςχζδια και είμαι πολφ 
τυχερόσ που με 
χρθςιμοποιοφςαν για να 
αποκθκεφουν διάφορα 
προΪόντα.Είμαι 
μελανόμορφου ρυκμοφ 
και βρίςκομαι ςε πολλά 
μουςεία» 

                     Διονυσία 



«Γεια ςασ! Είμαι ζνα 
αγγείο πολφχρωμο 
και με 
χρθςιμοποιοφςαν 
για να αποκθκεφουν 
λάδι ι κραςί και 
χαίρομαι πολφ για 
αυτό.» 

                Μιχαιλ Μπ. 

                    



«Eίμαι ζνα αγγείο που 
με χρθςιμοποιοφν για 
το εμπόριο και με 
γεμίηουν με λάδι και 
κραςί.Ζχω ταξιδζψει ςε 
πολλά μζρθ.Βζβαια 
είμαι όμορφο και μου 
αρζςει να ταξιδεφω.Με 
ζχει φτιάξει ζνας 
ζξυπνος τεχνίτθσ.»     
                        
                        ‘Ολγα 
 



«Eίμαι ζνα αγγείο 
πολφχρωμο με εικόνεσ 
τθσ φφςθσ που 
δθμιουργικθκα από ζναν 
διάςθμο τεχνίτθ κατά τθν 
εποχι του Ομιρου.Θα με 
βρείτε ςιμερα ςτο 
μουςείο τθσ Ακρόπολθσ» 

                       

                     Μαρία Μπαλ. 



«Γεια ςασ! Είμαι 
ζνα αγγείο 
περίτεχνο και με 
χρθςιμοποιοφςαν 
για να 
αποκθκεφουν 
λάδι ι κραςί ςτθν 
αρχαία Ακινα» 

            Αντωνία 

 



«Αυτό το αγγείο το 
ζφταξε ζνασ ικανόσ 
αγγειοπλάςτθσ από 
τθ Σπάρτθ και με 
βρικαν ςε ζνα τάφο 
ενόσ ξακουςτοφ 
βαςιλιά.Τϊρα 
ςτολίηω τθν 
προκικθ ενόσ 
μουςείου.»     

                 Μιχαήλ Φ. 

 



«Γεια ςασ!Είμαι ζνα 
αγγείο ςπάνιο που 
με χρθςιμοποιοφςαν  
ωσ διακοςμθτικό ςε 
ζνα ναό ςτθν αρχαία 
Σπάρτθ.Καμιά φορά 
αποκικευαν μζςα 
μου και νερό.» 

            Βαςίλθσ Δ. 

 

 



«Γεια ςασ!Είμαι ζνα 
αγγείο που με 
χρθςιμοποιοφςαν  ωσ 
διακοςμθτικό και 
γνϊριςα πολλοφσ νζουσ 
φίλουσ.Καμιά φορά 
αποκικευαν μζςα μου 
λουλοφδια και νερό και 
με δρόςιηαν πολφ» 

 

                       Ακριβή 



«Είμαι ζνασ περίτεχνοσ  
μελανόμορφοσ 
αμφορζασ που 
βρζκθκα ςτισ 
αναςκαφζσ ςτον 
Κεραμεικό και 
αναπαριςτϊ ποικίλεσ 
πολεμικζσ ςκθνζσ.» 

                      Θλίασ Παπ.  


