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Λίγα Λόγια… 

Τι είναι η τέχνη της Κεραμικής; 

Η κεραμική είναι η τέχνη κατασκευής κεραμικών. Από τις 

αρχαιότερες τέχνες που έχουν καταγραφεί 

με αρχαιολογικά ευρήματα και χαρακτηρίζουν 

τον πολιτισμό της κάθε εποχής.  

Λόγω της ευκολίας στην δημιουργία επιθυμητών 

σχημάτων όπως δοχεία και ειδώλια, αλλά και της αντοχής 

των κεραμικών στο χρόνο, η κεραμική είναι η τέχνη / 

τεχνολογία για την οποία υπάρχουν παλαιότατα 

αρχαιολογικά ευρήματα.  



 Πότε και που εμφανίζεται; 

Η κεραμική κάνει την εμφάνιση της στους Προϊστορικούς Χρόνους δηλαδή 
30.000 χρόνια πριν. Tα δείγματα κεραμικής τέχνης ξεκινούν κυρίως από 
εκείνη την εποχή στις περιοχές της Μέσης Ανατολής  όπου αναπτύχθηκε η 
γεωργία. 

Dolni Vestonice στην Τσεχία. Η Αφροδίτη του Dolni Vestonice μια γυμνή 
γυναικεία μορφή που χρονολογείται γύρω στο 25.000 π.Χ  

Θραύσματα αγγείων που χρονολογούνται γύρω στο 6.500 π.Χ. έχουν βρεθεί 
στο Catal Huyuk της Τουρκίας. Τα πρώτα δείγματα αυτά είναι 
κατασκευασμένα με μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους της πρωτόγονης 
αγγειοπλαστικής και ψημένα στους πιο στοιχειώδεις κλιβάνους (μία 
λακκούβα στο έδαφος πάνω από την οποία άναβαν φωτιά) 

 



Τροχός 
 

• Ακριβής χρονολογία γα το πότε άρχισε να 
χρησιμοποιείται ο τροχός δεν υπάρχει. 
Πιθανότατα να εξελίχθηκε σταδιακά 
ξεκινώντας από μία απλή πλατφόρμα στην 
οποία γύρναγε τον πηλό ο αγγειοπλάστης. 

• Το 3.000 π.Χ ο απλός χειροκίνητος τροχός 
αποτελεί βασικό εργαλείο των 
αγγειοπλαστών στην Μεσοποταμία, την 
κοιτίδα τόσων μεγάλων καινοτομιών.  

 



Κεραμική στην Ελλάδα 
Στον Ελλαδικό χώρο η αγγειοπλαστική αρχικά 

ακμάζει στην Κρήτη στα πρώτα Μινωικά χρόνια 

και συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. 



 

Η δική μας προσπάθεια ήταν να επιχειρήσουμε να αναπαράγουμε καποια 

απο τα αρχαιότερα έργα της κεραμεικής.  

Καταλάβαμε λοιπόν ότι απαιτούσε υψηλές τεχνικές γνώσεις και πολύ 

κόπο για να δημιουργηθεί ακόμη και το απλούστερο τέχνημα. 

Δυσκολευτήκαμε λοιπόν, αλλά σίγουρα το διασκεδάσαμε ! 
Τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα!  







ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!  

 
Ειρήνη Αληφραγκή 

Στέλλα Βλάχου – Γκόμεθ  
Στέλλα Βουτιέρου 
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Μαρία Σταματακάκου 

Έφη Τζώρτζη 
Μαργαρίτα Τσίρμπα 
Μαριλένα Φυτανή 

 


