
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΕΧΝΗ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ 

Η δθμιουργικότθτα και θ φανταςία του ανκρϊπου με τθ χριςθ των χεριϊν του και 
τθν αξιοποίθςθ των τεςςάρων ςτοιχείων τθσ φφςθσ ΧΩΜΑ - ΝΕΡΟ - ΑΕΡΑ – ΦΩΣΙΑ, 
είχε ςαν αποτζλεςμα τθ γζννθςθ τθσ τζχνθσ τθσ αγγειοπλαςτικισ – κεραμικισ. 

Με τον όρο “κεραμικι” εννοοφμε τα αντικείμενα που ζχουν γίνει από πθλό, 
διαμορφϊκθκαν με διαφόρουσ τρόπουσ, ςτζγνωςαν και τελικά ζγιναν ςτακερά και 
αμετάβλθτα κάτω από τθν επίδραςθ τθσ φωτιάσ. 

 

Η κεραμικι υπιρξε μια από τισ πιο διαδεδομζνεσ τζχνεσ ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ 
χρθςιμότθτάσ ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων. 

Η τζχνθ τθσ κεραμικισ από τθν Νεολικικι κιόλασ περίοδο, δθλαδι το 6000 π.X., 
ιταν απαραίτθτθ για τθν καταςκευι επιτραπζηιων ςκευϊν, μζτρων, παιχνιδιϊν 
αλλά και αγγείων τζλεςθσ εκίμων. 

ν 

 
ΙΣΟΡΙΚΟ 

Μετά το πζραςμα των Αχαιϊν το 1500 π. Χ. από τθν Ηπειρωτικι Ελλάδα ςτθν Κριτθ 
και από εκεί ςτθ Ρόδο και τθν εγκατάςταςθ τουσ ςτθ κζςθ τθσ ςθμερινισ 
Φιλεριμου , πραγματοποιείται το 1100 π.Χ. θ κάκοδοσ των Δωριζων ςτθ Ρόδο και 
κτίηονται οι τρεισ πόλεισ - κράτθ τθσ Ρόδου : Λίνδοσ - Ιαλυςόσ και Κάμειροσ, που 
μαηί με τθν Κϊ, Κνίδο και Αλικαρναςςό ιδρφουν τθ Δωρικι Εξάπολθ. 



 

Ο Αρχάγγελοσ ιταν τότε γνωςτόσ ωσ Διμοσ Ποντορζων που άνθκε ςτο κράτοσ τθσ 
Ιαλυςοφ και βριςκόταν ςτθν παραλιακι κζςθ Πετρϊνασ, που ςτο Μεςαίωνα 
μεταφζρκθκε ςτο εςωτερικό για αςφάλεια από τισ πειρατικζσ επιδρομζσ και πιρε 
το όνομα Αρχάγγελοσ.  

Από τα πολφ παλιά χρόνια θ κεραμικι τζχνθ φκάνει ςε υψθλά επίπεδα ςτθ περιοχι 
και δίνει ζργα κακθμερινισ χριςθσ απαράμιλλθσ ομορφιάσ. Είναι δε ιςτορικά 
αποδεδειγμζνο ότι ο αυτοκράτορασ Ιουςτινιανόσ πιρε από τον Πετρϊνα τα ελαφρά 
τοφβλα για να καλφψει τον κόλο τθσ Αγίασ οφίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

 

 

Μία άλλθ απόδειξθ τθσ οίκθςθσ τθσ περιοχισ και τθσ εναςχόλθςθσ των κατοίκων 
του Αρχαγγζλου με τθ κεραμικι τζχνθ από αρχαιοτάτων χρόνων είναι το γνωςτό 
ςπιλαιο ΚΟΤΜΕΛΟΤ. Αυτό βρίςκεται ςτθ κορυφι του ομϊνυμου λόφου που απζχει 
3 περίπου χλμ από τον οικιςμό, όπου ςτισ πρόςφατεσ αναςκαφζσ βρζκθκαν αγγεία 
και άλλα αντικείμενα Νεολικικισ και Μυκθναϊκισ Εποχισ. 

Η κεραμικι είχε ςθμαντικι κζςθ λοιπόν ςτθν κουλτοφρα ολοκλιρου του νθςιοφ τθσ 
Ρόδου και φυςικά και του Αρχαγγζλου, ενϊ τα προϊόντα τθσ ιταν γνωςτά ςε όλο 
τον τότε αρχαίο κόςμο, με το αποκορφφωμα τθσ ανάπτυξθσ τθσ κατά 
τθν διάρκεια του 7ου και 8ου αιϊνα π.Χ. 



 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Σθ ςθμερινι εποχι, παρόλθ τθ φυςιολογικι υποβάκμιςθ τθσ ανάγκθσ για κεραμικά 
προϊόντα ςτθ ηωι μασ, ςτον Αρχάγγελο ςυνεχίηεται αξιοπρόςεκτα θ παραδοςιακι 
κεραμικι (μαηί με τθ παραδοςιακι ταπθτουργία). Σα διάφορα καταςτιματα – 
εργαςτιρια κεραμικισ τζχνθσ είναι διάςπαρτα μζςα και ζξω από τθ πόλθ, με τθν 
αφάνταςτθ ποικιλία των προϊόντων που μπορεί κανείσ να προμθκευτεί. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


