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Es ist als ob man wie im Märchen in eine verwunschene Gegend komme, wo die 

Zeit lang still gestanden hat.  

Δίλαη όπσο ζηα παξακύζηα, πνπ θάπνηνο θηάλεη ζε κηα καγεκέλε ρώξα όπνπ ν 

ρξόλνο έρεη ζηακαηήζεη εδώ θαη πνιύ θαηξό. 

Hampe,Winter 1962, 33*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Απφ ηελ επίζθεςε ησλ δχν Γεξκαλψλ κειεηεηψλ ζην αγγεηνπιαζηηθφ θέληξν ησλ 

Μαξγαξηηψλ ζηελ Κξήηε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1960. 
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Πξόινγνο 

Απηή ε Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε ρεηξνπνίεηε 

παξαδνζηαθή θεξακηθή ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ αηψλσλ ζηνλ επξχηεξν αηγαηαθφ 

ρψξν δεκηνπξγψληαο πηζαλφλ ηελ απνξία πψο έλα ηέηνην ζέκα κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε ηελ Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία. Ζ ελαζρφιεζε σζηφζν ησλ αξραηνιφγσλ κε ηελ 

λεφηεξε θεξακηθή δελ είλαη θάηη θαηλνθαλέο. ηνλ εξεπλεηηθφ θιάδν ηεο 

εζλναξραηνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά δεδνκέλα απφ ηελ θεξακηθή 

πξνβηνκεραληθψλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ γηα ηελ εξκελεία αληίζηνηρσλ 

πξντζηνξηθψλ επξεκάησλ. Αλ θαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ θεληξηθή Δπξψπε ε 

ζρεηηθή έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, δπζηπρψο νη πνηθίιεο αγγεηνπιαζηηθέο 

παξαδφζεηο ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ δελ έρνπλ κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά. 

 Απφ κηα πινχζηα αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε επέιεμα λα εζηηάζσ ζηελ 

θεξακηθή πνπ θαηαζθεπάδεηαη ρσξίο ηαρχζηξνθν ηξνρφ, ζεσξψληαο φηη, γηα 

ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ, εηδηθά απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εξκελεία 

ηεο αλάινγεο πξντζηνξηθήο. Διπίδσ ην εγρείξεκα απηφ λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα 

λα αζρνιεζνχλ θαη άιινη εξεπλεηέο κε ηελ «θαζ’ εκάο» παξαδνζηαθή θεξακηθή 

θαη λα αλαδείμνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη σο εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο 

αξραίαο θεξακηθήο. 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο Καηεξίλα 

Κφπαθα, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνκνλή ηεο θαη θπξίσο γηα ηνλ αλαιπηηθφ 

ζρνιηαζκφ ηνπ θεηκέλνπ κνπ, θαη ηηο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο ηεο γηα 

ηελ ηερλνινγηθή αιπζίδα (chaîne opératoire) θαη ηηο λέεο ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Δπραξηζηψ επίζεο ηηο θαζεγήηξηεο Νέλα Γαιαλίδνπ θαη Παπιίλα Καξαλαζηάζε 

πνχ ππήξμαλ ηα δχν άιια κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Σελ επγλσκνζχλε κνπ εθθξάδσ ζηελ Sevim Çizer, θαζεγήηξηα θεξακηθήο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο κχξλεο, γηα ηηο πνιχ ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηεο θαη γηα ηελ 

παξαρψξεζε θσηνγξαθηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο αξρείν. Δπίζεο, ζηελ 

θαζεγήηξηα Λατθήο Σέρλεο θαη Αξρηηεθηνληθήο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

Δπθξνζχλε Ρηδνπνχινπ-Ζγνπκελίδνπ, γηα ηηο θσηνγξαθίεο θππξηαθψλ πηζαξηψλ. Ζ 

θίιε κνπ, Αλζή Θενδψξνπ, αξραηνιφγνο θαη θεξακίζηξηα, κε βνήζεζε κε ηηο 

ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ηεο θαη ηελ επραξηζηψ. 
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Πνιιά απφ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ ζηεξίδνληαη ζηελ 

εκπεηξία απφ ηε καθξνρξφληα ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ αγγεηνπιαζηηθή, θαη ζε 

ζηνηρεία απφ έξεπλεο πνπ δηεμάγσ σο επηκειεηήο ζην Κέληξν Μειέηεο Νεψηεξεο 

Κεξακεηθήο-Ίδξπκα νηθ. Γ. Φαξφπνπινπ. Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.. 

Γηφια Φαξνπνχινπ θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη 

ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα, ηέινο, ηε γπλαίθα κνπ, Θαιαζζηλή 

Μπξάηζνπ, θαη ην γην κνπ ηνλ Αιεμαλδξή, πνπ κε ζηεξήζεθαλ αξθεηά ζηε 

δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο απηήο.   
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Δηζαγωγή 

Σν ζέκα απηήο ηεο εξγαζίαο, Παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαηαζθεπήο θεξακηθώλ ρσξίο 

ηαρύζηξνθν ηξνρό ζην Αηγαίν θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ. Μηα εζλναξραηνινγηθή 

ζπκβνιή ζηελ θαηαλόεζε ηεο πξντζηνξηθήο ρεηξνπνίεηεο θεξακηθήο, βαζίζηεθε ζηελ 

ππφζεζε εξγαζίαο φηη ε κειέηε ηεο  παξαδνζηαθήο θεξακηθήο1 ηνπ αηγαηαθνχ 

ρψξνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ηεο 

αληίζηνηρεο πξντζηνξηθήο θεξακηθήο.  

Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ ππήξραλ παξαδνζηαθνί αγγεηνπιάζηεο πνπ θαηαζθεχαδαλ αγγεία ησλ 

νπνίσλ ηα ζρήκαηα, ε δηαθφζκεζε θαη ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο νκνίαδαλ αξθεηά 

κε απηά ηεο πξντζηνξηθήο θεξακηθήο ηνπ Αηγαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε ρεηξνπνίεηε θεξακηθή ηεο Κχπξνπ. ε θάπνηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ 

(θπξίσο ζηνλ Κφξλν θαη ζην Φνηλί) ηα αγγεία κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

θαηαζθεπάδνληαλ απφ γπλαίθεο κε ηε ρξήζε ελφο «πξσηφγνλνπ» αξγνχ ηξνρνχ, 

ελψ ηα πηζάξηα θηηάρλνληαλ ρσξίο ηξνρφ, απφ εμεηδηθεπκέλνπο πηζαξάδεο. Πνιιά 

ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο θππξηαθήο θεξακηθήο έρνπλ ζπζρεηηζηεί απφ ηνπο 

κειεηεηέο κε ηελ Πξντζηνξία, φπσο:  

α. ν έκθπινο δηαρσξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε θαηαζθεπή θεξακηθψλ απφ 

γπλαίθεο ζην πιαίζην ησλ νηθνηερληθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ζεσξείηαη απφ  

πνιινχο φηη θηηάρλνληαλ ηα πξντζηνξηθά αγγεία. Σν εζλναξραηνινγηθφ παξάδεηγκα 

ηεο Κχπξνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα πεξίπησζε επηβίσζεο αξραηφηαησλ πξαθηηθψλ 

(Hankey 1983. London 2008, 159-62).   

β. ηα ίδηα ηα αγγεία νκνηάδνπλ κε πξντζηνξηθά: είλαη απιά, κε θπξηέο 

βάζεηο, ρσξίο εθπάισζε θαη θέξνπλ ζπρλά δηαθφζκεζε κε καζηίδηα (βι. 

παξαθάησ ζει. 61 θ. εμ.).    

Δθηφο απφ ηελ Κχπξν, αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο κε αλάινγα 

«πξντζηνξηθά» ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ θαη αιινχ ζηνλ επξχηεξν αηγαηαθφ ρψξν. 

                                                           
 

1  Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «παξαδνζηαθφο» έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά ηνπο ιανγξάθνπο. ηηο λεφηεξεο 

κειέηεο ηνχ πξνζδίδεηαη ρξνλνινγηθή ζεκαζία, πνπ ηνλ εγγξάθεη ζηελ πεξίνδν απφ ηα 

κεηαβπδαληηλά ρξφληα κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα (Μπάδα ρ.ρ. 11-8). Χζηφζν, ζε εμεηδηθεπκέλεο 

κειέηεο γηα ηελ «παξαδνζηαθή θεξακηθή», ν φξνο παξαπέκπεη ζηελ παξαγσγή αγγείσλ απφ 

αγγεηνπιάζηεο πνπ καζήηεπζαλ κέζσ ηεο «παξάδνζεο», δηδάρζεθαλ δειαδή ηελ ηέρλε θαη ηηο 

ηερληθέο ηνπο φρη κέζα απφ ζπζηεκαηηθέο ζπνπδέο αιιά απφ άιινπο κάζηνξεο. Γελ ππάξρεη αθφκε, 

δπζηπρψο, θάπνηα κειέηε πνπ λα απνζαθελίδεη απηά ηα δεηήκαηα νξνινγίαο. Γηα ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο «παξαδνζηαθήο θεξακηθήο, βι. Βνγηαηδφγινπ 2009, 21-9.  
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Έηζη, ζε αξθεηά κέξε ηεο Σνπξθίαο, αγγεία θαηαζθεπάδνληαλ επίζεο απφ γπλαίθεο, 

κε  ρξήζε αξγνχ ηξνρνχ (Güner 1988). ηελ πεξηνρή ηεο Κνξψλεο, ζηε Μεζζελία, 

αλζνχζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα κ.Υ. κηα ηδηφηππε ηερληθή θαηαζθεπήο πνιχ 

κεγάισλ πηζαξηψλ απφ άληξεο αγγεηνπιάζηεο ρσξίο ηε ρξήζε ηξνρνχ. Σα αγγεία 

πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζηελ Μεζζελία έκνηαδαλ εθπιεθηηθά ζην ζρήκα κε έλα 

κεγάιν κπθελατθφ πηζάξη απφ ην «Αλάθηνξν ηνπ Νέζηνξα» ζηελ Πχιν ηεο 2εο 

ρηιηεηίαο π.Υ. (Δηθ. 14).  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηέηνησλ αγγεηνπιαζηηθψλ παξαδφζεσλ είλαη ε 

θαηαζθεπή ησλ αγγείσλ ρσξίο ηε ρξήζε ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία 

εζηηάδεη ζε απηφ ην ηερλνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. 

Πξψηνλ, ε απνπζία ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ είλαη ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηεο 

πξντζηνξηθήο θεξακηθήο ηερλνινγίαο κέρξη ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο 2εο ρηιηεηίαο 

π.Υ. θαη ζπλεπψο ε κειέηε λεφηεξσλ αλάινγσλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξαδφζεσλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαζχζηαζε ηεο ηερλνινγηθήο αιπζίδαο ησλ 

ρεηξνπνίεησλ πξντζηνξηθψλ θεξακηθψλ. Γεχηεξνλ, ε ρξήζε ή κε ηξνρνχ, αξγνχ ή 

ηαρχζηξνθνπ, είλαη ζεκαληηθφηαην δήηεκα ηεο ελ γέλεη αγγεηνπιαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε εηδνπνηφο δηαθνξά γηα θάζε θαηεγνξηνπνίεζε θαη εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο θεξακηθήο, θαη θαζνξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηνλ βαζκφ εμεηδίθεπζεο 

ησλ θεξακέσλ. Απηφ ηνλίδνπλ πνιιέο κνλνγξαθίεο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηε 

ρξήζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ θεξακηθνχ ηξνρνχ (βι. π.ρ. Roux, Corbetta 1989, 67-

70), θαζψο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη πνιιά άξζξα πνπ επηζεκαίλνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπ ηξνρνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θεξακηθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ αγγεηνπιαζηψλ (Peacock 1982, 26-30. Evely 1988. Berg 

2007. Evely, Morrison 2010. Choleva 2012, 375-77. Jeffra 2011. Berg 2013). Έρεη 

παξαηεξεζεί, γηα παξάδεηγκα, φηη, παγθνζκίσο, νη ρξήζηεο ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ 

είλαη θαηά θαλφλα άλδξεο επαγγεικαηίεο αγγεηνπιάζηεο, ελψ κε ηε ρξήζε ηνπ 

αξγνχ ηξνρνχ ζπλδένληαη ζρεδφλ πάληα γπλαίθεο ζην πιαίζην νηθνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Arnold 1985,107).  

ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ζχγρξνλεο θεξακηθέο παξαδφζεηο ρσξίο 

ηαρχζηξνθν ηξνρφ θαη δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζήο ηνπο κε ηα ζρεηηθά 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα απφ ην πξντζηνξηθφ Αηγαίν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

είλαη πξσηφηππε θαη, ζπλεπψο, ζπλάληεζε ην βαζηθφ πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο 

ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο. Οη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο κειέηεο αλαθέξνληαη ζε 
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παξαδφζεηο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο θαη πνιχ ιηγφηεξεο 

ζε απηέο ηεο Δπξψπεο. Διάρηζηεο απφ ηηο επξσπατθέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηελ 

Διιάδα θαη ζηνπο γεηηνληθνχο ηεο πνιηηηζκνχο. Δπηπιένλ, απηέο έρνπλ γίλεη απφ 

ιανγξάθνπο, ηζηνξηνδίθεο ή ζπιιέθηεο θαη απνηεινχλ, επνκέλσο, κάιινλ απιέο 

θαηαγξαθέο παξά ζπλζεηηθέο εζλναξραηνινγηθέο κειέηεο (πξβι. Day 2004, 108-10). 

Σελ έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο θαη εζλναξραηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ επηηείλνπλ 

πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ παιαηνηέξσλ πεγψλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο γίλνληαλ ρσξίο επηζηεκνληθή κέζνδν, ρσξίο έιεγρν ησλ πεγψλ θαη ρσξίο 

κειέηε ηνπ εθάζηνηε επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ (π.ρ. Peacock 

1986, 12-3. Day 2004). Οη παιαηφηεξνη κειεηεηέο εζηίαδαλ θπξίσο ζηελ πεξηγξαθή 

ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη ζε άιιεο παξακέηξνπο φπσο, ηελ θνηλσληθή 

ζέζε ηνπ αγγεηνπιάζηε, ηε ζπκκεηνρή άιισλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία, ηελ αμία θαη ηε δηαθίλεζε ησλ παξαγφκελσλ εηδψλ, ηηο 

πνηθίιεο πξαθηηθέο θαη ζπκβνιηθέο ζεκαζίεο ησλ αγγείσλ αλάινγα κε ηνπο ρξήζηεο 

θαη ην πεξηβάιινλ.  

Θα κπνξνχζε λα αληηηείλεη θαλείο φηη θαη ζηελ εξγαζία απηή ε εμέηαζε 

ελφο κφλν ηνκέα, απηνχ ηεο θαηαζθεπήο ρσξίο ηαρχζηξνθν ηξνρφ, ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν κνλνκεξψλ ζπκπεξαζκάησλ. Δίλαη αιήζεηα φηη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε 

φισλ ησλ ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πηπρψλ ηεο λεφηεξεο παξαδνζηαθήο 

θεξακηθήο είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα, πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί αιιά φρη λα 

εμαληιεζεί εδψ. Θα ρξεηάδνληαλ εμάιινπ λέεο έξεπλεο θαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα 

γηα απηφ. Αθφκε, φκσο, θαη ε κεκνλσκέλε εμέηαζε ηεο ππφ κειέηε ηερλνινγηθήο 

ελφηεηαο είλαη θνκβηθή, αθνχ θαζνξίδεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην είδνο θαη ηελ 

αμία ησλ αγγείσλ θαη ηα ζπλαξηά κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο ηεο θεξακηθήο παξαγσγήο.  

Ζ κειέηε απηή εζηηάδεη ζηα λεφηεξα δεδνκέλα θαη φρη ηφζν ζηα 

αξραηνινγηθά θαηάινηπα γηαηί πηζηεχσ φηη εθεί ρξεηάδεηαη λα ζηξέςνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζηηο κειινληηθέο εζλναξραηνινγηθέο έξεπλεο. ρεδφλ δχν αηψλεο 

αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζην Αηγαίν έρνπλ παξαγάγεη έλαλ απίζηεπην πινχην 

δεδνκέλσλ θαη εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ αξραίσλ θαηαινίπσλ, γλσξίδνπκε 

φκσο αθφκε πνιχ ιίγα γηα ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ 

αηψλσλ. Διπίδσ φηη ε εξγαζία κνπ αλνίγεη ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, εγείξεη θάπνηα 
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θαίξηα εξσηήκαηα θαη πξνηείλεη λένπο δξφκνπο αλάδεημεο ζηνηρείσλ ηεο λεφηεξεο 

θεξακηθήο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο αξραηνιφγνπο.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

θεξακηθήο ηερλνινγίαο, κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ θαηαζθεπαζηηθέο επηινγέο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξγίισλ. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη νη 

αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ηνπ Αηγαίνπ θαη γεηηνληθψλ ηνπ πεξηνρψλ. 

Δπηρεηξείηαη, ζηε ζπλέρεηα, κηα ζπλνπηηθή ζεψξεζε ησλ εζλναξραηνινγηθψλ 

εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή. ηνλ επίινγν ζρνιηάδεηαη 

ε ζρεηηθή κεζνδνινγία, θαη πξνηείλνληαη βειηηψζεηο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

ζέκαηνο. 
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Βαζηθά ηερλνινγηθά ζηνηρεία ηεο θεξακηθήο 

Οξηζκόο ηεο αξγίινπ θαη ηωλ ηδηνηήηωλ ηεο 

« Ἡ ἰιύο, ἡ ὁπνία θαζηδάλεη ὡο ζπλήζωο εἰο ηὰο ἐθβνιὰο ηῶλ πνηακῶλ, ηνὺο βπζνὺο 

ηῶλ ζαιαζζῶλ θαὶ ηῶλ ιηκλῶλ, ζρεκαηίδεη, ὅηαλ ἀπνμεξαλζῇ θαὶ ζηεξενπνηεζῇ 

πεηξώκαηα, ηὰ ὁπνῖα ὀλνκάδνληαη ἀργιλικά. Τὸ θύξηνλ ζπζηαηηθὸλ αὐηῶλ εἶλαη ἡ 

ἄξγηινο, ἡ ὁπνία εἶλαη ἔλπδξνλ ππξηηηθὸλ ἀξγίιηνλ, δει. ἕλωζηο ὀμεηδίνπ ηνῦ ἀξγηιίνπ 

θαὶ ππξηηηθνῦ ὀμένο κεζ’ ὕδαηνο.» (Γεσξγαιάο, Μαιιηάξε-Παηέξα 1966,28)  

Έηζη πεξηγξάθεη  ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γεσινγίαο ηνπ 1966 ηα αξγηιηθά 

πεηξψκαηα. πσο πξνθχπηεη, δχν είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: ε 

δεκηνπξγία ηνπο κε ηδεκαηνγέλεζε θαη ε ρεκηθή ηνπο ζχλζεζε, θπξίσο απφ νμείδηα 

ηνπ αξγηιίνπ θαη ηνπ ππξηηίνπ θαη απφ λεξφ (Al2O3.2SiO3.2H2O – έλπδξν 

ππξηηηθφ αξγίιην). Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηψλ ησλ δχν γεληθψλ παξακέηξσλ 

δεκηνπξγνχλ σζηφζν πνιχ δηαθνξεηηθέο αξγίινπο, κε μερσξηζηέο ηδηφηεηεο. 

Καηαξράο ε δηαδηθαζία ηεο ηδεκαηνγέλεζεο, ηεο ζξαχζεο δειαδή ησλ 

πεηξσκάησλ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο κέζσ ηεο δξάζεο ηνπ λεξνχ, δελ είλαη 

ζηηγκηαία νχηε ζηαηηθή θαη δελ γίλεηαη πάληνηε απφ ηα ίδηα πεηξψκαηα θαη νξπθηά. 

Τπάξρνπλ, γηα παξάδεηγκα, άξγηινη πνπ αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ παξέκεηλαλ ζηε 

ζέζε απφζεζεο ηνπο. Απηέο νλνκάδνληαη πξσηνγελείο άξγηινη, απαξηίδνληαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ έλπδξν ππξηηηθφ αξγίιην θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

απνζάζξσζε πεηξσκάησλ ηεο νκάδαο ησλ αζηξίσλ. Ζ πην θνηλή απφ ηηο 

πξσηνγελείο αξγίινπο είλαη ν θανιίλεο, άξγηινο ιεπθή, κε πςειφ ζεκείν ηήμεο 

(<1200
ν
 C) θαη ρακειή πιαζηηθφηεηα (Rhodes 1973, 3-12).  

Πνιχ ζπρλά, ε ηδεκαηνγέλεζε ζπλερίδεηαη θαη κεηά απφ ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξσηνγελψλ αξγίισλ. Οη πξσηνγελείο άξγηινη απνζαζξψλνληαη θαη κε ηε 

ζπλερηδφκελε κεηαθίλεζή ηνπο θνληνξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη αλακηγλχνληαη 

κε άιιεο αξγίινπο θαη κε-αξγηιηθά πεηξψκαηα. Παξάγνληαη έηζη νη ιεγφκελεο 

δεπηεξνγελείο άξγηινη, πνπ δελ είλαη σζηφζν απαξαίηεην λα πξνέξρνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ πξσηνγελείο αξγίινπο (Searle, Grimshaw 1960, 41-5), θαη είλαη 

θαηά θαλφλα πην πιαζηηθέο θαη έρνπλ ρακειφηεξν ζεκείν ηήμεο απφ φ,ηη νη 

πξσηνγελείο. ηελ Διιάδα νη πξσηνγελείο άξγηινη είλαη ζπαληφηαηεο - ε κνλαδηθή 

αμηφινγε πεγή ηνπο είλαη νη απνζέζεηο θανιίλε ζηε Μήιν. Αληίζεηα νη 

δεπηεξνγελείο αξγίινη είλαη θνηλφηαηεο: δελ ππάξρεη λνκφο ρσξίο έλα ηνπιάρηζηνλ 
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αμηφινγν θνίηαζκα. Οη ειιεληθέο δεπηεξνγελείο άξγηινη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

δχν γεληθέο θαηεγνξίεο:  

Α. ηηο εξπζξνγαίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απνζάζξσζε θπξίσο 

αζβεζηφιηζσλ θαη δεπηεξεπφλησο ζρηζηφιηζσλ θαη άιισλ κεηακνξθσκέλσλ 

πεηξσκάησλ. Δίλαη θφθθηλεο ή θηηξηλσπέο πξηλ ςεζνχλ θαη γίλνληαη θαηά θαλφλα 

θαζηαλνθφθθηλεο κεηά ην ςήζηκν, εμαηηίαο ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο (πεξ. 

10%) ζε νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ. Μεξηθέο έρνπλ εμαηξεηηθή πιαζηηθφηεηα θαη είλαη 

θαηάιιειεο θαη γηα επηρξίζκαηα (Δηθ. 1-2).  

Β. ηηο αξγίινπο πνπ πεξηέρνπλ πςειά πνζνζηά αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαη 

ρακειά πνζνζηά νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ. Πξνέξρνληαη θαηά θαλφλα απφ ζαιάζζηεο 

απνζέζεηο θαη επηρσξηάδνπλ ζηε Γπηηθή Διιάδα. Δίλαη γθξίδεο έσο θηηξηλσπέο πξηλ 

ςεζνχλ θαη θαζηαλνθίηξηλεο κεηά ην ςήζηκν, θαη νλνκάδνληαη αζπξνπειηέο, 

αζπξνπνπιηέο, αζπξνπξηέο. Έρνπλ απφ ρακειή έσο θαιή πιαζηηθφηεηα αιιά δελ 

είλαη ηφζν πιαζηηθέο φζν νη εξπζξνγαίεο (Γάλνο 1979, 13-4).  

Πειόο θαη λεξό: Πιαζηηθόηεηα 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξγίινπ είλαη ε πιαζηηθφηεηα, ε 

δπλαηφηεηά ηεο δειαδή λα ιακβάλεη ηε κνξθή ζπλεθηηθήο θαη εχπιαζηεο κάδαο κε 

ηελ πξνζζήθε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο λεξνχ. Οη θπζηθνί επηζηήκνλεο εμεγνχλ 

πσο ε πιαζηηθφηεηα νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ ηα αξγηιηθά νξπθηά λα 

πξνζξνθνχλ H2O ζην δηαζηξσκαηηθφ ηνπο ρψξν θαη λα δηνγθψλνληαη. ηελ επαθή 

ηνπο κε ην λεξφ ηα αξγηιηθά νξπθηά πεξηβάιινληαη απφ έλα ιεπηφ πδάηηλν πκέλην, 

εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ νη δπλάκεηο ζπλνρήο ηνπο εμαζζελίδνπλ θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ηξηβή ειαηηψλεηαη κε απνηέιεζκα ην κίγκα αξγίινπ-λεξνχ λα γίλεηαη πιαζηηθφ. Ο 

D. Rhodes (1973, 10) πεξηγξάθεη απηή ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηθά σο 

«ηξαπνπιφραξηα πνπ, φηαλ βξαρνχλ, ην λεξφ αλάκεζα ηνπο επηηξέπεη λα γιηζηξνχλ 

αιιά ζπγρξφλσο ηα θξαηά ελσκέλα». Ζ πιαζηηθφηεηα ηεο αξγίινπ εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο θαη θπξίσο απφ: 

1. Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ησλ αξγηιηθψλ πεηξσκάησλ. ζν πην κηθξά 

είλαη ηα ζσκαηίδηα ηφζν πεξηζζφηεξν λεξφ κπνξεί λα απνξξνθεζεί αλάκεζα ηνπο 

θαη λα αλαπηπρζεί ε πιαζηηθφηεηα (Shepard 1956, 12-4. Rhodes 1973, 10-1).  

2. Σν ζρήκα ησλ ζσκαηηδίσλ ησλ αξγηιηθψλ πεηξσκάησλ. Γεληθά, 

ζσκαηίδηα θπιινεηδνχο κνξθήο (πιαηηά θαη ιεπηά) θαζηζηνχλ ηε κάδα ηνπο πην 
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πιαζηηθή - ελψ πξηζκαηηθά ή ζθαηξηθά ηε κεηψλνπλ (Shepard 1956, 14-5. Rhodes 

1973, 10-1.) 

3. Σηο ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζηα ζσκαηίδηα ηεο αξγίινπ θαη 

ηνπ λεξνχ. Απηέο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ην είδνο ησλ αξγηιηθψλ νξπθηψλ, ηελ 

θξπζηαιιηθή ηνπο δνκή, ηελ αιθαιηθφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηελ παξνπζία 

ειεθηξνιπηψλ (Λντζίνπ-Πεξξάθε 1987, 74 -7). 

4. Σελ παξνπζία κε αξγηιηθψλ ζηνηρείσλ φπσο είλαη ε παξνπζία άκκνπ πνπ 

κεηψλεη ηελ πιαζηηθφηεηα ή ηελ παξνπζία νξγαληθψλ ελψζεσλ φπσο ε ηχξθε ή ηα 

βαθηήξηα πνπ θαηά θαλφλα ηελ απμάλνπλ (Searle-Grimshaw 1960, 478-79. Rhodes 

1973, 70-1).  

Δίλαη ζαθέο φηη ε πιαζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Οη 

θπζηθνί επηζηήκνλεο έρνπλ αλαπηχμεη πνηθίινπο ηξφπνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηε κέηξεζε ηεο πιαζηηθφηεηαο, νη νπνίνη δίλνπλ βάζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ πεινχ (Λντζίνπ-Πεξξάθε 1987,74-7) αιιά δε 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο αλάγθεο ηνπ αγγεηνπιάζηε. Υηιηάδεο 

γελεέο αγγεηνπιαζηψλ δνχιεςαλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ νχηε ηα ζηνηρεηψδε γηα ηε 

ρεκεία ησλ πιηθψλ ηνπο. Ζ πιαζηηθφηεηα γηα απηνχο δελ είλαη νχηε κεηξήζηκε, 

νχηε εξκελεχζηκε είλαη θαηά θάπνην ηξφπν «εθηειέζηκε», εκπεηξηθή δειαδή θαη 

βησκαηηθή (Searle-Grimshaw 1960, 33-4. Ράζσζε 2005, 23). Απφ ηελ πξνζσπηθή 

κνπ ελαζρφιεζε σο αγγεηνπιάζηεο έρσ παξαηεξήζεη πσο έλαο ιηγφηεξν ηθαλφο 

αγγεηνπιάζηεο ίζσο λα κελ κπνξεί λα δνπιέςεη κε ηνλ πειφ πνπ δνπιεχεη έλαο 

άιινο, ελψ ν ίδηνο πειφο κπνξεί λα είλαη ηδαληθφο γηα θαηαζθεπή ζηνλ ηξνρφ αιιά 

αθαηάιιεινο γηα ρεηξνπνίεηεο ηερληθέο. Γηαθνξεηηθήο πιαζηηθφηεηαο πεινί 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδξνδφρα αγγεία απφ φηη γηα κεγάια πηζάξηα ή καγεηξηθά 

ζθεχε, γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, ζηεγλψκαηνο, 

ςεζίκαηνο θαη ρξήζεο αθφκα θαη εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ αγγεηνπιαζηηθψλ 

παξαδφζεσλ. Ζ πιαζηηθφηεηα γηα ηνλ αγγεηνπιάζηε κπνξεί λα έρεη ηειείσο 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία απ’ φηη έλαο ηερλνιφγνο κπνξεί λα θαληαζηεί ζε έλα 

εξγαζηήξην.  

Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαζηεί κηα άξγηινο 

πιαζηηθή κπνξεί επίζεο λα είλαη αθξηβψο νξηζκέλε γηα ηνπο επηζηήκνλεο φηαλ 

δηεμάγνπλ ηα πεηξάκαηα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, αιιά ζρεηηθή γηα ηνπο 

αγγεηνπιάζηεο, αθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 
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ηχπν ηεο αξγίινπ θαη ην θαηαζθεπαδφκελν αγγείν θαη απφ πνιινχο άιινπο 

κεηαβιεηνχο παξάγνληεο φπσο ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην εξγαζηήξην. Γεληθά φζν πην ιεπηφθνθθνο είλαη ν πειφο ηφζν 

πεξηζζφηεξν λεξφ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ρσξίο λα ράλεη ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ν πειφο, αλάινγα κε ηελ πγξαζία ηνπ, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί:  

1. Πνιχ καιαθφο, φηαλ ν πειφο είλαη πδαξήο θαη θνιιά ζηα ρέξηα. Ο 

πειφο απηφο είλαη θαηάιιεινο γηα θαηαζθεπή ιαβψλ θαη άιισλ επηκέξνπο 

θνκκαηηψλ  

2. Μέηξηα καιαθφο. Ο πειφο απηφο είλαη θαηάιιεινο γηα θαηαζθεπέο 

ζηνλ ηξνρφ θαη κε ισξίδεο θαη δελ θνιιά ζηα ρέξηα 

3. θιεξφο, ξαγίδεη ζηηο αθκέο κε ηελ πίεζε. Ο πειφο απηφο είλαη 

θαηάιιεινο γηα θαηαζθεπέο ζε θαινχπη. 

ηαλ ην αληηθείκελν πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ καιαθφ πειφ ζηεγλψζεη θαη 

ράζεη ηελ πεξίζζηα λεξνχ πνπ ηνπ έδηλε πιαζηηθφηεηα, ζθιεξαίλεη. Ζ δηαδηθαζία 

απηή δελ είλαη ζηηγκηαία. Σν πήιηλν ράλεη ζηαδηαθά ηελ πγξαζία θαη ζπλεπψο θαη 

ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ. Έηζη ππάξρνπλ ζηάδηα φπνπ ην αληηθείκελν είλαη κελ αθφκα 

πγξφ αιιά ειάρηζηα πιαζηηθφ, είλαη κειίρισξν. Ζ θάζε απηή ηνπ ζηεγλψκαηνο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ θαηαζθεπή ζε ηκήκαηα (βι. ζει. 17-8).  

  Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο μήξαλζεο ε κάδα ζπξξηθλψλεηαη θαη ηα αξγηιηθά 

νξπθηά ζπλελψλνληαη πεξηζζφηεξν θαζφζνλ ην λεξφ πνπ παξεκβαιιφηαλ ζηα 

ζσκαηίδηα ηνπ πεινχ εμαηκίδεηαη. Σν ζηάδην απηφ ηνπ ζηεγλψκαηνο είλαη πνιχ 

θξίζηκν αθνχ νπζηαζηηθά ην αληηθείκελν κεηαβάιιεηαη. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

πεινχ θαη ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ε μήξαλζή ηνπ πξέπεη λα γίλεη αξγά έσο 

πνιχ αξγά. Δάλ ε μήξαλζε θαη ε κεηαβνιή ηνπ αγγείνπ γίλνπλ γξεγνξφηεξα απ’ 

φηη  πξέπεη, ηκήκαηα ηνπ πνπ ζπξξηθλψλνληαη αλνκνηνγελψο κπνξεί λα ξαγίζνπλ ή 

λα παξακνξθσζνχλ (Rye 1981, 21-4).  

Πιαζηηθόηεηα θαη αληηπιαζηηθέο ύιεο  

ζν θαη αλ ε πιαζηηθφηεηα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αξγίινπ, απηφ πνπ θαζηζηά ηελ ηέρλε ηεο θεξακηθήο εθηθηή, ε ίδηα σζηφζν δελ 

είλαη πάληα επηζπκεηή απφ ηνπο αγγεηνπιάζηεο πνπ ζπρλά πξνζπαζνχλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ηε κεηψζνπλ. Πνιινί πεινί γηα παξάδεηγκα είλαη ηφζν 
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πιαζηηθνί πνπ ε κάδα ηνπο θνιιά ζηα ρέξηα θαη ζηα εξγαιεία θαη θάλεη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο αδχλαηε.  

Χζηφζν ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο 

πιαζηηθφηεηαο είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ πήιηλνπ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ην ζηέγλσκα θαη ην ςήζηκν. Δάλ ζηεγλψζεη γξήγνξα ή 

αλνκνηνγελψο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ ξσγκέο. Σν ίδην κπνξεί λα 

ζπκβεί θαη εάλ ηα θεξακηθά θαηά ην ςήζηκν ζεξκαλζνχλ απφηνκα. Σα πξνβιήκαηα 

απηά πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπλνρήο πνπ έρνπλ ηα αξγηιηθά νξπθηά. 

Δάλ, γηα παξάδεηγκα, αζθεζεί απφηνκα ζεξκφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θεξακηθνχ 

ηφηε απηφ δηαζηέιιεηαη, αιιάδεη ε ζπλνρή ηνπ ζε ζρέζε κε ην άιιν ηκήκα θαη 

κεηαμχ ησλ δχν δεκηνπξγείηαη έλα θελφ, κηα ξσγκή.  

Μηα απφ ηηο πηζαλέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζπζηνινδηαζηνιέο ηνπ θεξακηθνχ είλαη ε ρξήζε ζηε κάδα ηνπ πεινχ 

αληηπιαζηηθψλ πιψλ, ζηνηρείσλ δειαδή πνπ δελ έρνπλ πιαζηηθφηεηα θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη σο αδξαλή ζψκαηα. Οη χιεο απηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πνηθίιε 

πξνέιεπζε θαη ζχζηαζε (θάπνηεο κπνξεί λα εληνπίδνληαη ζην θπζηθφ θνίηαζκα ηεο 

αξγίινπ) θαη δηαθνξεηηθή θνθθνκεηξία θαη ζρήκα (Rye 1981, 31-9 θαη Hein et al. 

2008, 41-2).  

ζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε απηψλ ησλ πιηθψλ πνιχ ζπρλή είλαη ε ρξήζε:  

Α. θφλεο ή άκκνπ ήδε ςεκέλνπ θαη θνληνξηνπνηεκέλνπ πεινχ (chamotte ζηα 

γαιιηθά, grog ζηα αγγιηθά, Rye 1981, 33).  

Β. Πεηξσκάησλ ζξπκκαηηζκέλσλ ή θνληνξηνπνηεκέλσλ κε θπζηθφ ή ηερλεηφ 

ηξφπν (temper ζηα αγγιηθά). Σα πεηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη ν 

ραιαδίαο ιφγσ ηεο αληνρήο ηνπ ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ν ζρηζηφιηζνο, 

εμαηηίαο ηεο ζρηζηφηεηαο θαη ηνπ εχθνινπ ζξπκκαηηζκνχ ηνπ. Καηά πεξηνρέο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πνηθίια άιια πεηξψκαηα θαη νξπθηά, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηα δηαζέζηκα πιηθά. παληφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα, κφλν φκσο φηαλ ε ζεξκνθξαζία φπηεζεο είλαη ρακειή, 

εηδάιισο ην αλζξαθηθφ αζβέζηην πνπ πεξηέρνπλ δηνγθψλεηαη κεηά ην ςήζηκν θαη 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα (Shepard 1956, 27-31. Müller et al. 2014. Müller et al. 

2015).  

Χο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αληηπιαζηηθψλ πιψλ, κέζα απφ 

ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία κνπ έρσ παξαηεξήζεη ηα εμήο: 
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1. ζν πην κεγάιεο ζε κέγεζνο είλαη νη αληηπιαζηηθέο χιεο ηφζν πην πνιχ 

αληέρεη ην θεξακηθφ ζηηο απφηνκεο ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο, ηφζν φκσο κεηψλεηαη 

παξάιιεια θαη ε πιαζηηθφηεηά ηνπ.  

2. ζν πην πιαηηά θαη ιεπηά είλαη ηα ζσκαηίδηα ησλ αληηπιαζηηθψλ πιψλ, 

ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξα δξνπλ θαηά ησλ ξεγκαηψζεσλ, αθνχ παξεκβάιινληαη 

θαιχηεξα κεηαμχ ησλ επίζεο πιαηηψλ θαη ιεπηψλ ζσκαηηδίσλ ηνπ πεινχ. 

Πξνζζήθε π.ρ. ζρηζηφιηζνπ θαη άιισλ ζρηζηνεηδψλ πεηξσκάησλ (καξκαξπγίεο, 

θπιιίηεο ακίαληνο θ.ιπ) είλαη ζπλήζσο πνιχ απνηειεζκαηηθή, ην ίδην θαη ε 

πξνζζήθε ηάιθε ή ζηεαηίηε (βι. παξαθάησ ζει. 42-3 θαη Δηθ. 4).  

3. Ζ πνζφηεηα, ην είδνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληηπιαζηηθψλ πιψλ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεινχ θαη θπξίσο κε ηελ πιαζηηθφηεηά 

ηνπ. ζν πην πιαζηηθφο είλαη ν πειφο ηφζν πεξηζζφηεξεο κπνξνχλ λα είλαη νη 

αληηπιαζηηθέο χιεο.  

Έηζη, γεληθά, ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε πνζφηεηα ρνληξφθνθθεο αληηπιαζηηθήο χιεο 

γηα λα θαηαζηήζεη ην θεξακηθφ αλζεθηηθφ ζηηο ξσγκέο απφ φ,ηη εάλ ρξεζηκνπνηεζεί 

κηα ιεπηφθνθθε χιε. Σν ίδην ηζρχεη εάλ απηή ε χιε είλαη θπιινεηδνχο κνξθήο ή 

εάλ ν πειφο έρεη ήδε ρακειή πιαζηηθφηεηα ιφγσ θπζηθψλ ρνληξφθνθθσλ 

εγθιεηζκάησλ ζηε κάδα ηνπ (Müller et al. 2010). Δμάιινπ, ε επηινγή ηεο 

πνζφηεηαο θαη ηνπ είδνπο ηεο αληηπιαζηηθήο χιεο πνπ ζα πξνζηεζεί ή πνπ ζα 

επηιεγεί λα ππάξρεη ζην θπζηθφ θνίηαζκα έρεη ζρέζε θαη κε ην είδνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ςεζίκαηφο ηνπ, ηε ρξήζε ηνπ, αθφκα θαη 

κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ αγγεηνπιάζηε (Rye 1981, 39). Γηα παξάδεηγκα, 

πεξηζζφηεξε πνζφηεηα αληηπιαζηηθψλ πιψλ ρξεηάδνληαη νη κεγάινη πίζνη, θαζψο 

θαη αληηθείκελα πνπ ςήλνληαη ζε αλνηθηέο ππξέο ή έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηε 

θσηηά θαηά ηε ρξήζε ηνπο (π.ρ. ηζνπθάιηα - Γηαλλνπνχινπ 2001).  

Σξόπνη θαηαζθεπήο  

Ζ θεξακηθή αζθείηαη ηα ηειεπηαία 10.000 ρξφληα πεξίπνπ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

πνιηηηζκνχο ζε φια ζρεδφλ ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο, επνκέλσο είλαη θπζηθφ 

λα έρνπλ ππάξμεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο επεμεξγαζίαο, 

κνξθνπνίεζεο, δηαθφζκεζεο θαη φπηεζήο ηεο. ιεο σζηφζν νη θαηαζθεπαζηηθέο 

ηερληθέο βαζίζηεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο φζν θαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ε ίδηα ε θχζε ηνπ πεινχ επηβάιιεη. Γχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 
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δηαρξνληθέο ζρεηηθέο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη αγγεηνπιάζηεο 

απαληαρνχ ζηνλ θφζκν είλαη νη αθφινπζεο   

1. Ζ πιαζηηθφηεηα ηνπ πεινχ  

Απηή ε ηφζν ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηνπ πεινχ πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ θεξακηθή 

απνηειεί παξάιιεια θαη έλα απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ ηερληηψλ. Έλα 

αγγείν, ηδηαίηεξα αλ έρεη κεγάιν κέγεζνο, κπνξεί λα αξρίζεη λα παξακνξθψλεηαη 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ απφ ην ίδην ηνπ ην βάξνο εμαηηίαο ηεο πιαζηηθφηεηαο. Ζ 

ζπλεζέζηεξε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα 

δνπιεχεηαη ην αληηθείκελν ηκεκαηηθά θαη ζηαδηαθά, κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε 

πγξαζία, λα είλαη φζν γίλεηαη πην ζηεγλφ θαη ζθιεξφ εηδηθά ζην θαηψηεξν ηκήκα 

ηνπ, ψζηε λα κελ θαηαξξέεη. Ζ επηινγή απηή πξνζθξνχεη σζηφζν ζε έλα άιιν 

βαζηθφ θαλφλα ηεο θεξακηθήο, δειαδή φηη  

2. Γηαθνξεηηθά ηκήκαηα πεινχ ελνπνηνχληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ην έλα ζην 

άιιν φζν ν πειφο είλαη αθφκα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πιαζηηθφο, έρεη δειαδή 

θάπνηα ζρεηηθή πγξαζία.  

Ο αγγεηνπιάζηεο κεγάισλ αγγείσλ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο θαηάξξεπζεο 

κε ην λα αθήλεη ηα ρακειφηεξα ηκήκαηά ηνπο λα μεξαίλνληαη ειαθξά θαη λα 

ζηεξενπνηνχληαη (λα είλαη κειίρισξα) πξηλ πξνζζέζεη ηα αλψηεξα. Γηα ηε 

δηαδηθαζία απηή ρξεηάδεηαη σζηφζν πνιιή πξνζνρή θαζφζνλ εάλ ηα ζεκεία απηά 

μεξαζνχλ ππεξβνιηθά ηφηε ην πξφζζεην κέξνο δε ζα θνιιά θαη ζα απνζρηζηεί κε ην 

ζηέγλσκα ηνπ. Ο βαζκφο πγξαζίαο κέρξηο φηνπ έλαο πειφο κπνξεί λα ελνπνηεζεί κε 

έλαλ άιιν, πφζν δειαδή κπνξνχκε λα αθήζνπκε ηε κάδα λα μεξαζεί γηα λα 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε λέα ηκήκαηα, εμαξηάηαη απφ ην είδνο, ηα ζπζηαηηθά θαη 

ηελ πιαζηηθφηεηά ηεο. πλήζσο έλαο πειφο κπνξεί λα θνιιήζεη κε έλαλ άιιν 

δηαθνξεηηθήο πγξαζίαο, φηαλ θαη νη δχν έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή πιαζηηθφηεηα, δελ 

έρνπλ δειαδή ζηεγλψζεη ηφζν ψζηε λα είλαη άθακπηνη.    

Έρνληαο ππφςε ηνπο φια απηά νη έκπεηξνη αγγεηνπιάζηεο δηακφξθσζαλ 

ηερληθέο θαηαζθεπήο πνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε πέληε γεληθέο θαηεγνξίεο:  

      1. Καηαζθεπή κε πίεζε αλάκεζα ζηα δάθηπια (ηζηκπεηό).  

ηε γεληθή απηή θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πνιχ απιέο ηερληθέο ζηηο νπνίεο ην 

βαζηθφ εξγαιείν είλαη ηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια ηνπ αγγεηνπιάζηε πνπ πηέδνπλ, 

ηξαβνχλ, αθαηξνχλ θαη γεληθά δηακνξθψλνπλ ην αγγείν απφ έλα θνκκάηη πεινχ 

ρσξίο λα πξνζζέηνπλ ηκήκαηα (Δηθ. 6). Δδψ νλνκάδεηαη θαηαζθεπή κε πίεζε 
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αλάκεζα ζηα δάθηπια, αλ θαη πνιχ ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ραξαθηεξίδεηαη ηερληθή 

κε ηζίκπεκα (ηζηκπεηό) - γηαηί ηα ηνηρψκαηα ηνπ αγγείνπ ηνπνζεηνχληαη θαη 

πηέδνληαη (ζαλ λα «ηζηκπηνχληαη») αλάκεζα ζηα δάθηπια θαη ηνλ αληίρεηξα 

(Hofmann 1982, 55-7). Τπάξρνπλ άπεηξνη ζπλδπαζκνί θαη παξαιιαγέο απηήο ηεο 

απιήο ηερληθήο θαη αξθεηά ζπρλά απιά εξγαιεία φπσο μχιηλεο γιπθίδεο, βφηζαια 

θαη ζθνπγγάξηα ζπλεπηθνπξνχλ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ. Με ηελ ηερληθή απηή δελ 

είλαη  εχθνιε ε θαηαζθεπή κεγάισλ θαη ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ. Απνηειεί σζηφζν 

ζπρλά ηε βάζε γηα ην μεθίλεκα αγγείσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ ηερληθή ησλ 

ισξίδσλ πεινχ. 

      2. Καηαζθεπή κε ισξίδεο.  

ηε γεληθή απηή θαηεγνξία εκπίπηνπλ φιεο νη ηερληθέο ζηηο νπνίεο ε θαηαζθεπή 

ηνπ αληηθείκελνπ γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πξφζζεζε ηκεκάησλ πεινχ, ην έλα πάλσ 

ζην άιιν (Δηθ. 5). Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ησλ πξφζζεησλ απηψλ ηκεκάησλ 

είλαη επηκήθεο θπιηλδξηθή, γη’ απηφ θαη ζπρλά νλνκάδνληαη ισξίδεο, καθαξφληα ή 

θνπινχξεο. Ζ ηερληθή είλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη αμηφπηζηεο θαζφζνλ 

απαληά ζηνπο δχν ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: κε ηε 

ζηαδηαθή πξφζζεζε ισξίδσλ κπνξνχλ ηα ππνθείκελα ηκήκαηα λα ζηεξενπνηνχληαη 

ηφζν φζν λα απνηξέπεηαη ε θαηάξξεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά ηαπηφρξνλα λα 

ππάξρεη θαη ηέιεηα ζπγθφιιεζε ηνπ ππνθείκελνπ κε ην ππεξθείκελν ηκήκα. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε θαηαζθεπή κε ισξίδεο είλαη θαηά θαλφλα ε κφλε κέζνδνο κε ηελ 

νπνία κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ πάξα πνιχ κεγάια αληηθείκελα χςνπο πάλσ 

απφ 1,5 κέηξσλ θαη κεγάινπ βάξνπο, άλσ ησλ 30 θηιψλ (γεληθά γηα ηελ θεξακηθή 

κε ισξίδεο βι. Blandino 1984).  

 πρλά ην ζηαδηαθφ θηίζηκν ησλ αγγείσλ κε ηελ ηερληθή ησλ ισξίδσλ  θαη 

ηηο παξαιιαγέο ηνπ γίλεηαη πάλσ ζε θπθιηθφ αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ, πξφθεηηαη γηα ηνλ αξγφζηξνθν ηξνρφ ή 

ηνξλέηα, ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο.  

     3. Υξήζε ηνπ αξγνχ θαη ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ.  

Κάζε αγγεηνπιάζηεο πξνηηκά λα γπξίδεη ην θαηά θαλφλα θπθιηθφ αγγείν απφ ην λα 

γπξλά ν ίδηνο γχξσ απφ απηφ. Γηα ηνλ πξνθαλή απηφ ιφγν ε ρξήζε  εξγαιείσλ ή 

θαηαζθεπψλ πνπ ηνλ βνεζνχλ λα πεξηζηξέθεη ην αγγείν είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε θαη 

εθαξκφδεηαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ παξάγνπλ θεξακηθά. πλήζσο 

πξφθεηηαη γηα απινχο δίζθνπο αθφκα θαη ςαζηά πνπ βνεζνχλ ζηελ πεξηζηξνθή 
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σζηφζν ππάξρνπλ θαη πην ζχλζεηεο θαηαζθεπέο φπσο μχιηλνη δίζθνη κε θάζεην 

έκβνιν πνπ επηηξέπνπλ ηελ πην γξήγνξε θαη ζπκκεηξηθή πεξηζηξνθή γχξσ απφ έλα 

άμνλα, πξνδξνκηθέο κνξθέο ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ (Δηθ. 7,  Δηθ. 20-21 θαη Δηθ. 

31). 

 Οη δηαθνξέο ηνπ αξγνχ απφ ηνλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ είλαη φκσο πνιχ 

πεξηζζφηεξεο απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πεξηζηξέθνληαη (πξβι. Peacock 1982, 

26-27. Jeffra 2011, 43. Berg 2013, 116). Οη ηερληθέο αιιά θαη ε θηινζνθία 

θαηαζθεπήο ζηνλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θεξακηθή κε αξγφ ηξνρφ. ηνλ αξγφ ηξνρφ ην δεηνχκελν 

είλαη ε επνπηεία θαη ε βξαδεία δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζεκείν-ζεκείν. ηνλ 

ηαρχζηξνθν ηξνρφ ν αγγεηνπιάζηεο δελ επεμεξγάδεηαη ην αληηθείκελν ζεκεηαθά, 

αιιά ηα ρέξηα ηνπ ζρεκαηίδνπλ κηα ζηελσπφ θαη πηέδνπλ ηε κάδα ηνπ πεινχ θαηά 

νξηδφληηεο δψλεο. Ζ ηαρχηεηα είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε δελ κπνξεί λα ειέγρεη θάζε 

ζεκείν μερσξηζηά. Ζ ζηελσπφο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ ρεξηψλ ηνπ 

αγγεηνπιάζηε ππνρξεψλεη ηε κάδα λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα πάλσ, λα απνθηήζεη 

θιίζε πξνο ηα έμσ ή πξνο ηα κέζα θ.ν.θ. Δπηπιένλ ζηνλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ εθηφο 

απφ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηνλ αγγεηνπιάζηε ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

αγγείνπ αζθείηαη θαη ε θεληξνκφινο δχλακε πνπ εμηζνξξνπεί ηε θπγφθεληξν, 

ζηαζεξνπνηεί ηνλ πειφ ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο θαη απνηξέπεη 

ηελ θαηάξξεπζή ηνπ (Jeffra 2011, 43). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν ηαρχζηξνθνο ηξνρφο πξέπεη λα έρεη ηέιεηα ή 

ζρεδφλ ηέιεηα θπθιηθή πεξηζηξνθή θαη λα γπξίδεη πάλσ ζε έλαλ ηέιεηα ή ζρεδφλ 

ηέιεηα θάζεην ζε απηφλ άμνλα, αμηψκαηα πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ζηνπο αξγνχο 

ηξνρνχο (Δηθ. 8). 

πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ παξαπάλσ ηα αγγεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηνπο 

ηαρχζηξνθνπο ηξνρνχο είλαη απνθιεηζηηθά θπθιηθνχ ζρήκαηνο, ελψ ζηνπο αξγνχο 

ηξνρνχο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θάζε είδνπο αγγεία. Καη ελψ ζηνλ αξγφ 

ηξνρφ δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε γηα ηελ θαηαζθεπή απιψλ αγγείσλ, 

ζηνλ ηαρχζηξνθν ε θαηαζθεπή αθφκα θαη ηνπ πην απινχ ζρήκαηνο πξνυπνζέηεη 

καθξνρξφληα ελαζρφιεζε θαη εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν αγγεηνπιάζηεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηεο κάδαο 

ηνπ πεινχ αθξηβψο ζην θέληξν ηνπ δίζθνπ, κε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θαη 

ηξφπνπο. Δάλ δελ έρεη εθπαηδεπηεί απφ έκπεηξνπο αγγεηνπιάζηεο ζηε δηαδηθαζία 
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απηή πνπ νλνκάδεηαη θεληξάξηζκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπάζεη νχηε θαη ην 

πην απιφ αγγείν (Gandon et al.  2011, 196-97). Ζ εθπαίδεπζε θαη ε εμεηδίθεπζε 

είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή κε ηαρχζηξνθν ηξνρφ, γη’απηφ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη αγγεηνπιάζηεο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

«επαγγεικαηίεο» (Peacock 1982, 25).  

     4. Καηαζθεπή ζε θαινχπη  

Ζ θαηαζθεπή αγγείσλ θαη άιισλ θεξακηθψλ ζθεπψλ κε θαινχπη, αλ θαη 

δηαδεδνκέλε ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο είρε κηθξή δηάδνζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο ιφγνη: 1. Απαηηείηαη ε 

νκνηνκνξθία ηνπ παξαγφκελνπ αληηθεηκέλνπ 2. Τπάξρνπλ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ αιιηψο, φπσο ζχλζεηε αλάγιπθε δηαθφζκεζε 

ησλ «κεγαξηθψλ ζθχθσλ» ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο 3. Ζ ρξήζε κήηξαο ζπκβάιιεη 

ζηελ ηαρχηεξε παξαγσγή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηερληθέο.  

Σφζν ζηελ πξντζηνξηθή φζν θαη ζηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή ηνπ επξχηεξνπ 

Αηγαίνπ θαινχπηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα κφλν ππνζηεξηθηηθά, παξάιιεια 

κε ηε ρξήζε άιισλ ηερληθψλ. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο 

παξαδνζηαθήο θεξακηθήο ζηελ πεξηνρή Gökeyüp ηεο Σνπξθίαο, φπνπ ηα αγγεία 

θηηάρλνληαη κε ηελ ηερληθή ησλ ισξίδσλ, αιιά ηνπνζεηνχληαη εμ αξρήο ζε έλα 

αγγείν ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θαινχπη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο βάζεο (βι. 

παξαθάησ ζει. 45  θαη Δηθ. 20-21).  

Σξόπνη δηαθόζκεζεο 

πρλά νη αξραηνιφγνη, φηαλ αλαθέξνληαη ζηε δηαθφζκεζε ησλ θεξακηθψλ, 

πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ ζηελ επηθάλεηα ησλ 

αγγείσλ. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε νη πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη 

δηακφξθσζεο δηαθνζκεηηθψλ ζεκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεξακηθνχ, είλαη κε 

εγράξαμε (ζε λσπφ ή μεξφ πειφ), κε εκπίεζε (απνθιεηζηηθά ζε λσπφ πειφ), κε 

αλάγιπθα ζηνηρεία (κε πξφζζεζε πεινχ ζηελ επηθάλεηα φζν ην ηνίρσκα είλαη 

λσπφ), κε γξαπηά κνηίβα (ζε λσπφ ή ζηεγλφ αληηθείκελν. πρλά κπνξεί λα ππάξρεη 

ζπλδπαζκφο ησλ ηερληθψλ απηψλ.  

Χο δηαθφζκεζε σζηφζν λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζεσξνχκε ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αηζζεηηθή αξηηφηεηα ηνπ αγγείνπ. Ζ δηαθφζκεζε 

μεθηλά γηα ηνλ αγγεηνπιάζηε απφ ηελ επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ αγγείνπ θαη ησλ 

δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Δάλ έλα αγγείν ζα έρεη ςειφ ή ρακειφ ιαηκφ, 
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ππεξπςσκέλε ιαβή ή δαθηπιηφζρεκε βάζε, αθφκα θαη ην φηη επηδηψθεηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί απνιχησο ζπκκεηξηθφ απνηεινχλ επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αηζζεηηθά θξηηήξηα θαη δε ζπλαξηψληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ 

αγγείνπ. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ επηινγψλ ζπγθξνηνχλ έλα ζρήκα θαη κηα ζχλζεζε 

ζηνηρεηψλ πνπ γίλνληαη απνδεθηά φρη κφλν πξαθηηθά αιιά θαη αηζζεηηθά. Γηα λα 

ζπκεζνχκε ηα ιφγηα ηνπ Bernard Leach:  

Ιt is also important to remember, that although pottery is made to be used, 

this fact in no wise simplifies the problem of artistic expression; there can be no 

fullness or complete realization of utility without beauty, refinement and charm, for 

the simple reason that their absence must in the long run be intolerable to both 

maker and consumer. We desire not only food but also the enjoyment and zest of 

eating. (Leach 1976, 13)
2
.  

Ζ επηινγή θαη ε ζχλζεζε ησλ ζρεκάησλ, ησλ ηερληθψλ, ησλ ζεκάησλ ηεο 

δηαθφζκεζεο ζρεηίδνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ηειηθά ην χθνο ηεο θάζε επνρήο θαη 

ζπρλά εθθξάδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ αγγεηνπιάζηε. Απφ 

απηή ηελ άπνςε ηα αγγεία ησλ νπνίσλ ηα κνξθνινγηθά κέξε έρνπλ επηηεδεπκέλε 

δηακφξθσζε καξηπξνχλ θεξακηθή κε ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ θαη αηζζεηηθή αμία, 

καξηπξνχλ αλεπηπγκέλνπο πνιηηηζκνχο, ηφζν ζε ηερλνινγηθφ φζν θαη ζε αηζζεηηθφ 

επίπεδν (Van der Leeuw 1993, 256-59). 

Ζ ζρέζε ηεο δηαθφζκεζεο κε ηελ ηερλνινγηθή αιπζίδα δελ πεξηνξίδεηαη 

ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο αιιά ζπρλά ζπλαξηάηαη κε ηελ φπηεζε. Σα ζηηιπλά 

κειαλά επηρξίζκαηα ηεο θιαζηθήο επνρήο, γηα παξάδεηγκα, νθείινληαη 

απνθιεηζηηθά ζε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν φπηεζεο. Ο ηξφπνο ςεζίκαηνο, ζε θιίβαλν ή 

ιάθθν, αλαγσγηθφο ή νμεηδσηηθφο, θ.ν.θ. απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε 

δηακφξθσζε ηεο δηαθφζκεζεο, φπσο ζα αλαιπζεί  παξαθάησ.  

Πειόο θαη όπηεζε: θεξακηθή 

ηαλ έλα αληηθείκελν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε πειφ ζηεγλψζεη, ράλεη ηελ 

πιαζηηθφηεηά ηνπ. Με ηελ απψιεηα ηεο πγξαζίαο ζθιεξαίλεη αιιά δελ είλαη 

αλζεθηηθφ, κπνξεί εχθνια λα ζπάζεη θαη εάλ βξαρεί, μαλαιηψλεη. Μπνξεί λα ηελ 

                                                           
2
   «Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη, αλ θαη ε θεξακηθή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε, ην γεγνλφο 

απηφ δελ απινπνηεί θαζφινπ ην δήηεκα ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Γε κπνξεί λα ππάξμεη 

πιεξφηεηα ή πιήξεο εθαξκνγή ηεο ρξεζηκφηεηαο ρσξίο νκνξθηά, εθιέπηπλζε θαη γνεηεία, γηα ηνλ 

απιφ ιφγν φηη ε απνπζία ηνπο πξέπεη καθξνπξφζεζκα λα είλαη αλππφθνξε ηφζν γηα ηνλ 

θαηαζθεπαζηή φζν θαη γηα ην ρξήζηε. Δπηζπκνχκε φρη κφλν ηελ ηξνθή, αιιά θαη ηελ απφιαπζε θαη 

ηε λνζηηκηά ηνπ θαγεηνχ» (κεηάθξαζε Ν.Λ.). 
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αλαθηήζεη  εάλ πξνζηεζεί λεξφ θαη μαλαδπκσζεί. Γηα λα κεηαβιεζνχλ νη ηδηφηεηεο 

ηεο αξγηιηθήο κάδαο ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε θεξακηθφ πξέπεη λα ςεζεί θαη κάιηζηα 

ζε πςειή έσο πνιχ πςειή ζεξκνθξαζία.  

πσο θαη ην ζηέγλσκα, έηζη θαη ην ςήζηκν πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά θαη 

αξγά, θαζφζνλ θαη θαηά ην ςήζηκν ε δνκή θαη ν φγθνο ηεο κάδαο κεηαβάιινληαη.  

         Σα βαζηθά ζηάδηα ςεζίκαηνο ελφο θεξακηθνχ είλαη ηα εμήο:  

- ηαδηαθή θαη αξγή άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη ηνπο 120
ν
 C, ψζηε λα 

απνκαθξπλζεί νκαιά ην ειεχζεξν λεξφ πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο κάδαο. Σν 

λεξφ απηφ νθείιεηαη θαη ζηα ππνιείκκαηα εθείλνπ πνπ πξνζηέζεθε ζηνλ πειφ αιιά 

θαη ζηε θπζηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο. Δάλ ζεξκαλζεί μαθληθά ζα κεηαηξαπεί 

ζε πδξαηκφ θαη κε ηε απφηνκε δηαζηνιή ηνπ ζα ζξπκκαηίζεη ην αγγείν, φπσο φηαλ 

ζε κηα ρχηξα πνπ βξάδεη θιείζεη θαλείο ηε βαιβίδα (Rye 1981, 105-06) .  

- ηαδηαθή θαη αξγή άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη πεξίπνπ ηνπο 600
ν
-700

ν
 

C. ην ζηάδην απηφ θαίγνληαη νη ειεχζεξεο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε 

κάδα ηνπ πεινχ, γίλεηαη ζηαδηαθή εμαέξσζε ησλ νξγαληθψλ θαη ζεηνχρσλ ελψζεσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θξπζηάιινπο ησλ νξπθηψλ θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, 

απνκαθξχλεηαη ην λεξφ πνπ ππάξρεη ζηηο δηάθνξεο ελψζεηο ησλ αξγηιηθψλ νξπθηψλ 

(ην ιεγφκελν λεξφ ηνπ ρεκηθνχ ηχπνπ πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ απηφ ηεο 

πγξαζίαο). Ζ δνκή ηεο κάδαο αιιάδεη θαη ε πην ζεκαληηθή κεηαβνιή είλαη φηη δελ 

δηαιχεηαη κε ην λεξφ. Χο εθ ηνχηνπ ράλεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηεο πιαζηηθφηεηαο. Σν 

αληηθείκελν είλαη πιένλ θεξακηθφ αιιά παξακέλεη εμαηξεηηθά εχζξππην (Rye 1981, 

106-08).  

- ε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ ηνπο 700
ν
– 900

ν
 C, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

κπνξεί λα γίλεη πην απφηνκα. ε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο νινθιεξψλεηαη ε    

εμαέξσζε ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ησλ νξγαληθψλ θαη ζεηνχρσλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ 

αξρίδνπλ λα ζπληεινχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ 

θξπζηάιισλ ησλ πεηξσκάησλ θαη μεθηλά ε ηήμε πνιιψλ απφ απηά. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε φπηεζε κπνξεί λα ζηακαηήζεη εδψ αθνχ ην  θεξακηθφ έρεη πιένλ 

απνθηήζεη ζθιεξφηεηα. Χζηφζν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεινχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ηνπ ηειηθνχ θεξακηθνχ ε 

ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο κπνξεί λα αλεβεί πνιχ παξαπάλσ, κέρξη ηνπο 1300
ν
 C. ε 

πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πάλσ απφ ηνπο 1150
ν
 C ε κάδα ηνπ θεξακηθνχ κπνξεί 



 
 
 

22 
 

λα παινπνηεζεί εληειψο, λα κελ είλαη πιένλ θαζφινπ πνξψδεο θαη λα απνθηήζεη 

κεγάιε ζθιεξφηεηα (Rye 1981, 108-09).  

- Μφιηο ην ςήζηκν νινθιεξσζεί, επηβάιιεηαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κέρξη ηα θεξακηθά λα απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σν θξχσκα κπνξεί λα θξαηήζεη πνιιέο ψξεο αλάινγα κε ην είδνο 

θαη ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δάλ ηα θεξακηθά θξπψζνπλ απφηνκα είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα ξαγίζνπλ εμαηηίαο ησλ απφηνκεο ζπζηνιήο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο (Rye 

1981, 109-10).  

ια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ ζε πνιχ απιέο γξακκέο θαη ζε ηδαληθέο 

εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο φπηεζεο. Οη κεηαβνιέο σζηφζν ζηε 

κάδα ησλ θεξακηθψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο είλαη πην 

ζχλζεηεο θαη εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην είδνο ηνπ πεινχ, ην 

είδνο ηνπ θεξακηθνχ, ην κέγεζνο ηνπο θαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ, ηελ θαχζηκε 

χιε, ην ξπζκφ αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο, ηελ αηκφζθαηξα ςεζίκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κεγάια θαη ζπκπαγή 

θαζψο θαη πιαηηά θαη ηαπηφρξνλα ιεπηά αληηθείκελα απαηηνχλ πην αξγφ θαη 

ζηαδηαθφ ςήζηκν απ’ φηη ζπλήζσο ρξεηάδνληαη κηθξά αληηθείκελα κε ιεπηά 

ηνηρψκαηα (Rye 1981, 110-14).  

ια απηά έρνπλ επίζεο άκεζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θιηβάλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (γηα ηνπο ηχπνπο θιηβάλσλ, ηελ εμέιημε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο βι. 

Rhodes 1968, 3-36. Gosselain, Livingstone-Smith 1995, 153-56). Γεληθά 

δηαθξίλνληαη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο θιηβάλσλ:  

Α. Κιίβαλνη αλνηθηήο ππξάο. ηνπο πξσηφγνλνπο απηνχο θιίβαλνπο  ε 

φπηεζε ησλ θεξακηθψλ γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο ππξάο (Δηθ. 9: 1-7). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηξφπνπ ςεζίκαηνο είλαη φηη  

α. νη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζπάληα μεπεξλνχλ ηνπο 850
ν
 C. Ζ 

αηηία γη’ απηφ είλαη φηη ηα θεξακηθά βξίζθνληαη ζην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε θαχζε θαη 

φρη πάλσ απ’ απηή, εθεί φπνπ ζπλήζσο εθιχεηαη ε ζεξκφηεηα.  

β. ε φπηεζε είλαη εμαηξεηηθά αλνκνηνγελήο θαη κε ειεγρφκελε, αλάινγα κε 

ην πψο αθνπκπνχλ ηα θεξακηθά ζηελ θαχζηκε χιε, ηα θάξβνπλα θαη ηηο θιφγεο. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη δε κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν θεξακηθά 

πνπ δελ αληέρνπλ ηηο απφηνκεο ζεξκηθέο κεηαβνιέο φπσο ηα νγθψδε πηζάξηα θαη ηα 
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αγγεία κε θαζαξφ πειφ θαη ιεπηά ηνηρψκαηα ( Rhodes 1968, 3-11. Rye 1981, 96-

8). 

Β. Κιεηζηνί θιίβαλνη. ε απηνχο ηνπο θιηβάλνπο, ηα θεξακηθά θαη ε 

θαχζηκε χιε ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο θιεηζηνχο ρηηζηνχο ρψξνπο (Δηθ. 9: 8-

9). ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, νη θιίβαλνη απηνί είλαη 

αλνδηθνχ ξεχκαηνο αέξα,  δειαδή ε  θαχζε γίλεηαη ζε ρψξν θάησ απφ ηα θεξακηθά 

θαη ε ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη αλεβαίλεη πξνο ηα επάλσ θαη ζεξκαίλεη ηα 

ππεξθείκελα θεξακηθά
3
. Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη λα 

δηαρσξηζηνχλ ε θσηηά απφ ηα αγγεία κε έλα νξηδφληην δηάηξεην ρψξηζκα, ηελ 

εζράξα (Rye 1981, 98-100.). Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα θεξακηθά, ν 

ζάιακνο φπηεζεο, κπνξεί λα είλαη εληειψο θιεηζηφο ή λα είλαη αλνηθηφο επάλσ θαη 

λα θιείλεη κε ζπαζκέλα θεξακηθά πξηλ απφ θάζε ςήζηκν (Δηθ. 10).  

Φωηηά θαη ρξώκα: Ομείδωζε - Αλαγωγή  

Σν ςήζηκν δελ είλαη ζεκαληηθφ κφλν γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ εχζξαπζηνπ πεινχ ζε 

αλζεθηηθφ θεξακηθφ αιιά θαη γηα ην ηειηθφ ρξψκα πνπ ζα απνθηήζεη ην αγγείν θαη 

ην επίρξηζκά ηνπ. Γεληθά νη ζπλζήθεο φπηεζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο, ην νμεηδσηηθφ θαη ην αλαγσγηθφ ςήζηκν.  

Ομεηδσηηθφ ςήζηκν: πσο είλαη γλσζηφ, γηα ηελ θαχζε απαηηείηαη νμπγφλν, 

ην νπνίν ζηνπο θιηβάλνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα. ηαλ θαηά ην ςήζηκν 

ππάξρεη πεξίζζεηα νμπγφλνπ ζηνλ θιίβαλν, ε θαχζε είλαη ζρεδφλ ηέιεηα θαη ε 

πιεηνλφηεηα ηεο θαχζηκεο νξγαληθήο χιεο κεηαηξέπεηαη ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

θαη ζε πδξαηκνχο. Δπηπιένλ, αιιάδεη ε δνκή θαη ην είδνο ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ 

ζηα πεηξψκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πειφ. ιεο νη κνξθέο νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ, 

γηα παξάδεηγκα, ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ ηνπο 600
ν
 C κεηαηξέπνληαη ζε 

ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ θαη φιεο νη νξγαληθέο ελψζεηο ηνπ ραιθνχ κεηαηξέπνληαη 

ζε θαζαξφ νμείδην (Rye 1981, 106-08).  

Αλαγσγηθφ ςήζηκν: Χζηφζν, εάλ ζην ρψξν φπνπ γίλεηαη ε θαχζε ππάξρνπλ 

ζεξκνθξαζίεο πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάθιεμε ηεο νξγαληθήο χιεο αιιά ην νμπγφλν 

ηνπ πεξηβάιινληνο δελ επαξθεί γηα ηελ αληίδξαζε, ηφηε ε θαχζε είλαη αηειήο ή 

αλαγσγηθή. πλέπεηα απηνχ είλαη λα παξακέλεη άθαπζηνο άλζξαθαο, ηφζν ζηελ 

                                                           
3. Μνλαδηθή εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα θαίλεηαη πσο είλαη θάπνηνη θιίβαλνη ζηε Μηλσηθή Κξήηε, 

νη νπνίνη ήηαλ κάιινλ πιάγηνπ ή αλνδηθνχ ξεχκαηνο αέξα (πξβι. Shaw 2001, 20-4). Απηνί νη θιίβαλνη 

δε ζα αλαιπζνχλ εδψ θαζφζνλ δελ απαληνχλ ζηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζρεηηθνί εζλναξραηνινγηθνί ζπζρεηηζκνί.  
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θαχζηκε χιε, φζν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο νξγαληθέο ελψζεηο. Δπηπιένλ δελ 

νμεηδψλνληαη ηέιεηα νξγαληθέο θαη κε ελψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ην αλαγσγηθφ 

ςήζηκν ηα νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ κεηαηξέπνληαη ζε κνλνμείδην ηνπ ζηδήξνπ, ελψ ηα 

νμείδηα ηνπ ραιθνχ ζε ζπλζήθεο βαξηάο αλαγσγήο (πςειή δειαδή ζεξκνθξαζία 

θαη ειάρηζηε παξνπζία νμπγφλνπ) κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε θαζαξφ ραιθφ 

(Rhodes 1973, 263-69).  

πρλά σζηφζν, ε πεξηγξαθή ηνπ ςεζίκαηνο σο νμεηδσηηθνχ ή αλαγσγηθνχ 

είλαη κηα ζπκβαηηθή απινπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ θιίβαλν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε δηαδηθαζία ηεο φπηεζεο είλαη πην ζχλζεηε, εηδηθά ζηνπο 

πξσηφγνλνπο θιηβάλνπο. ε απηνχο, νη ζπλζήθεο δελ είλαη απιψο κφλν νμεηδσηηθέο 

ή απνθιεηζηηθά αλαγσγηθέο, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ζηάδην ζε ζηάδην θαη απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή κέζα ζηνλ θιίβαλν (Αινχπε 1993, 22). Απφ πξνζσπηθή πείξα, 

έρσ παξαηεξήζεη φηη ζπρλά νη ζπλζήθεο θαχζεο παξαιιάζζνπλ αθφκα θαη ζε 

ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ θεξακηθνχ, δεκηνπξγψληαο ηα ιεγφκελα δηαθνξφρξσκα 

(variegated) αγγεία. ηνπο θιηβάλνπο κε μχια ε είζνδνο ηνπ αέξα θαη ε ζρέζε ηεο 

κε ηελ θαχζε δελ είλαη εχθνια ειεγρφκελε. Γηα παξάδεηγκα, θαχζηκε χιε κπνξεί 

λα θξάμεη ηηο εηζφδνπο αέξα θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πεξίζζεηα νμπγφλνπ 

δεκηνπξγψληαο θαηά ηφπνπο αλαγσγηθέο ζπλζήθεο. Αθφκα θαη νη άλεκνη πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηξνθνδνζία ζε αέξα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ θαη λα κεηαηξέςνπλ εχθνια έλα αλαγσγηθφ ςήζηκν ζε 

νμεηδσηηθφ. Παξά ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα νη παξαδνζηαθνί 

αγγεηνπιάζηεο κπνξνχλ σζηφζν λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ηξφπν ςεζίκαηνο. Οη 

έκπεηξνη θεξακίζηεο φρη κφλν έρνπλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ, αιιά είλαη θαη θάηη πνπ 

ηνπο απαζρνιεί πάξα πνιχ.  

Ο ιφγνο πνπ νη ζπλζήθεο θαχζεο ηνπο ελδηαθέξνπλ ηφζν είλαη γηαηί απηέο 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην ρξψκα ηνπ πεινχ θαη ησλ επηρξηζκάησλ. Με 

νμεηδσηηθφ ςήζηκν ηα νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ πνπ πεξηέρνπλ πνιινί πεινί ζα γίλνπλ 

θφθθηλα, άξα θαη ην ρξψκα ηεο κάδαο ζα είλαη θαζηαλφ έσο θφθθηλν, ελψ κε 

ςήζηκν ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ ζε απνθιεηζηηθά αλαγσγηθέο ζπλζήθεο ην ρξψκα 

ηνπ ζα είλαη απφ θαηφ έσο καχξν (Αινχπε 1993, 20-2). Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα 

κελ κεηαβάιιεη νπζηαζηηθά ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θεξακηθνχ αιιά είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή απφ αηζζεηηθή άπνςε (Δηθ. 11). Γελ πξέπεη λα μερλάκε άιισζηε πσο ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θεξακηθήο απφ ηνπο 
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αγγεηνπιάζηεο, ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο αξραηνιφγνπο είλαη θπξίσο ην ρξψκα, ε πθή 

θαη ε δηαθφζκεζε ηνπ θεξακηθνχ θαη φρη νη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπ.  

Σν νμεηδσηηθφ ή ην αλαγσγηθφ ςήζηκν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηε ρξήζε 

επηρξηζκάησλ απφ ιεπηφθνθθνπο ζηδεξνχρνπο πεινχο πάλσ ζε πνξψδεηο κάδεο. 

Με ηελ θαηάιιειε ελαιιαγή, αξρηθά νμεηδσηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ θιίβαλν, 

ζηε ζπλέρεηα αλαγσγηθνχ θαη ζην ηέινο μαλά νμεηδσηηθνχ, νη αξραίνη 

αγγεηνπιάζηεο κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγνχλ έληνλεο ρξσκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

θφθθηλνπ θαη καχξνπ. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ςεζίκαηνο δεκηνπξγνχληαλ καχξα 

νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ κφλν ζηα ιεπηφθνθθα επηρξίζκαηα. Ο πνξψδεο πειφο ηεο 

κάδαο νμεηδσλφηαλ θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην θαη γηλφηαλ θφθθηλνο. Έηζη 

δεκηνπξγνχληαλ καχξα κνηίβα ζε θφθθηλν θφλην. ην απφγεην ηεο ηειεηφηεηαο ηεο 

απηή ε ηερληθή φπηεζεο δεκηνχξγεζε ηα εθπιεθηηθά κειαλφκνξθα θαη 

εξπζξφκνξθα αηηηθά αγγεία ηνπ 5
νπ

 θαη 4
νπ

  αηψλα π.Υ. (Αινχπε 1993, 25).  
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 Παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαηαζθεπήο αγγείωλ ρωξίο ηαρύζηξνθν ηξνρό 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη αγγεηνπιαζηηθέο εθείλεο παξαδφζεηο πνπ δε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ. Αληί απηνχ ππάξρεη κηα πιεηάδα ηξφπσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγγείνπ. ηελ Διιάδα θεξακηθά ρσξίο ηξνρφ θαηαζθεπάδνληαλ 

κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξψλεο, φπνπ ηα αγγεία, θπξίσο πίζνη, παξέκελαλ 

ζηαζεξά θαη απηνί πνπ πεξηζηξέθνληαλ ήηαλ νη αγγεηνπιάζηεο. ηελ Κχπξν ηα 

κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αγγεία θηηάρλνληαλ πάλσ ζε έλα απιφ είδνο ηνξλέηαο 

πνπ ην γπξλνχζαλ κε ηα ρέξηα θαη θαηά πεξηπηψζεηο θαη κε ηα πφδηα (Δηθ. 32), ελψ 

ηα κεγάια πηζάξηα δηακνξθψλνληαλ ρσξίο ηξνρφ, φπσο ζηελ Κνξψλε. ηελ 

Σνπξθία ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε αξγψλ ηξνρψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ειαθξά νμππχζκελεο πηαηέιεο, θαηαζθεπαζκέλεο εηδηθά γηα απηφ ην 

ζθνπφ (Δηθ. 20-21). ηα Βαιθάληα ηέινο εληνπίδεηαη κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε 

ηνξλέηα (Δηθ. 7), πνπ γχξηδε θπξίσο κε ην πφδη. Οη επηινγέο, φπσο ζα θαλεί θαη 

παξαθάησ, εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηνπ αγγείνπ, ηνλ πειφ, ηελ ηερληθή 

εμεηδίθεπζε θαη ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο.  

Γε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή ηεο Κξήηεο θαζφζνλ ζε 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ν ηαρχζηξνθνο ηξνρφο, είηε κε ηελ θιαζηθή 

πνδνθίλεηε κνξθή ηνπ, είηε σο κνλφο ηξνρφο (ην «ηξνρί»), πνπ γπξλά κε ηα ρέξηα 

έλαο βνεζφο (Βαιιηάλνο, Παδνπβά 1986. Γαβξηιάθε 1995. θιαβελίηεο 2002. 

Φαξνπνχινπ, εκαληεξάθεο 2007). 

Χεηξνπνίεηε θεξακηθή ηεο Διιάδαο – Σα πηζάξηα ηεο Κνξώλεο 

Μηα απφ ηηο θαιχηεξα κειεηεκέλεο αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ είλαη απηή ηεο θαηαζθεπήο κεγάισλ απνζεθεπηηθψλ αγγείσλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κνξψλεο Μεζζελίαο. Δθεί αλαπηχρζεθε ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 19
ν
 θαη έσο ηα 

κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα έλα ζεκαληηθφ θέληξν θαηαζθεπήο πηζαξηψλ, απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη ηα νλνκαζηά ζε φιν ην Αηγαίν «θνξσλέηθα πηζάξηα» (Δηθ. 13). Σα 

πηζάξηα απηά θαηαζθεπάδνληαλ ρσξίο ηελ ρξήζε ηξνρνχ θαη δηαθηλνχληαλ δηα 

ζαιάζζεο ζε φιε ζρεδφλ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην.  

Οη πξψηνη πνπ κειέηεζαλ ηελ αγγεηνπιαζηηθή απηή παξάδνζε ήηαλ ν 

αξραηνιφγνο Ronald Hampe θαη ν αγγεηνπιάζηεο Adam Winter, πνπ επηζθέθζεθαλ 

ηελ πεξηνρή ηνλ Ηνχιην ηνπ 1960. Αλ θαη αθηέξσζαλ δχν κφλν εκέξεο ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο πεξηνρήο, ε καξηπξία ηνπο είλαη πνιχηηκε 
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(Hampe–Winter 1962, 47-54). Αθνινχζεζαλ δχν αμηφινγεο έξεπλεο απφ 

Ακεξηθάλνπο κειεηεηέο, ηνπ F. Matson ην 1972 θαη θαηφπηλ ε καθξνρξφληα θαη 

ελδειερήο ηεο H. Blitzer (1990). Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη πιήξεο 

νπηηθναθνπζηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο ησλ πηζαξηψλ ηεο Κνξψλεο 

έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 1993 απφ νκάδα επηζηεκφλσλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ Κέληξνπ 

Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο ζην πιαίζην ηεο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο θαη 

αλαβίσζεο ηεο θαηαζθεπήο πηζαξηψλ απφ παιαηνχο καζηφξνπο ζην ρσξηφ Κφκπνη 

Κνξψλεο. Ζ εξγαζία απηή θαηέιεμε ζηελ παξαγσγή ην 1996 απφ ην Κέληξν 

Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο ηνπ ληνθηκαληέξ κε ηίηιν Οη Τδάξεο, Τα 

απνζεθεπηηθά ρεηξνπνίεηα αγγεία ηνπ Μεζζεληαθνύ Κόιπνπ.  Σέινο απφ ηελ Μηκίθα 

Γηαλλνπνχινπ δεκνζηεχηεθε ην 2010 κηα πξαγκαηεία γηα ηα πήιηλα πηζάξηα 

δηαρξνληθά, ζηελ νπνία ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο 

ησλ πηζαξηψλ ηεο Κνξψλεο (Giannopoulou 2010). Σα παξαθάησ ζηνηρεία 

βαζίδνληαη ελ πνιινίο ζε απηέο ηηο κειέηεο, φζν θαη ζε πξνζσπηθέο κνπ εκπεηξίεο
4
. 

Αλ θαη ζηνλ Αηγαηαθφ ρψξν ηα πηζάξηα απηά είλαη γλσζηά σο θνξσλέηθα, 

δελ θαηαζθεπάδνληαλ πνηέ ζηελ πφιε ηεο Κνξψλεο, αιιά ζηα θνληηλά ρσξηά ζηα 

αλαηνιηθά ηεο. Απφ ηελ Κνξψλε ήηαλ κφλν νη έκπνξνη, πνπ δηαθηλνχζαλ ηα 

θεξακηθά απηά κε ηα θαΐθηα ηνπο. ηε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο ηνπ πεινχ, 

ζπγθέληξσζεο ηεο θαχζηκεο χιεο, θαηαζθεπήο θαη δηαθίλεζεο ησλ θεξακηθψλ 

απαζρνινχληαλ ζρεδφλ φινη νη άληξεο ηεο θνηλφηεηαο νη νπνίνη – εμαηξνπκέλσλ 

ησλ εκπφξσλ κε ηα θαΐθηα- ήηαλ θαηά βάζε αγξφηεο θαη ηα θέξδε απφ ηελ 

θεξακηθή, ζε ρξήκα ή ζε αγαζά, ζπκπιήξσλαλ ην εηζφδεκα ηνπο. Οη γπλαίθεο 

είραλ ειάρηζηε ή θαζφινπ εκπινθή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζην εκπφξην 

ησλ θεξακηθψλ. Ζ αγγεηνπιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ιάκβαλε ρψξα απνθιεηζηηθά 

ηνπο κήλεο κε ηηο ιηγφηεξεο βξνρνπηψζεηο, ζπλήζσο απφ ην Μάην έσο ηνλ 

Οθηψβξην, θπξίσο γηαηί νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο γίλνληαλ ζηελ χπαηζξν (Blitzer 

1990, 678-79).  

Καηά ηνλ 20
φ
 αηψλα, ε θαηαζθεπή αγγείσλ κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

ρσξίο ηε ρξήζε ηξνρνχ γηλφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην θεθαινρψξη Χαξαθνπηό 

θαη ζηνπο κηθξφηεξνπο γεηηνληθνχο νηθηζκνχο, ζηηο Πεηξηάδεο, ζηνπο Κόκπνπο, ζην 

Μνπζνπιί, ζην Ατδίλη, ζηελ Καηηλάδα. Ο ηξνρφο δελ ήηαλ άγλσζηνο ζηελ πεξηνρή, 
                                                           
4. Καηάγνκαη απφ ην ρσξηφ Κφκπνη ηεο Κνξψλεο, ην νπνίν ππήξμε ζεκαληηθφ αγγεηνπιαζηηθφ θέληξν 

κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αζρνιήζεθα κε ηε κειέηε θαη ηελ θαηαγξαθή 

απηήο ηεο παξάδνζεο θαη δηδάρζεθα απφ ηνπο ήδε ειηθησκέλνπο ηφηε κάζηνξεο ηελ ηερληθή 

θαηαζθεπήο πηζαξηψλ (Ληάξνο 2009). 
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δελ ρξεζηκνπνηήζεθε σζηφζν θαζφινπ απφ ηνπο εθεί ηερλίηεο. Αληίζεηα, ζε έλα 

δηπιαλφ ηνπο ρσξηφ, ζηα Βνπλάξηα, ζηνλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ θαηαζθεπάδνληαλ θαηά 

θαλφλα κηθξφηεξα απνζεθεπηηθά θαη επηηξαπέδηα αγγεία (Blitzer 1990, 676-77).  

Μέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ εξεπλεζεί νη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ζε  θνληηλά 

ρσξηά απαληνχλ εληειψο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαηαζθεπήο αγγείσλ. Τπνζέησ, 

σζηφζν, φηη απηφ θαζνξηδφηαλ θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηεο γλψζεο. Ζ 

καζεηεία ζηελ ηέρλε ηεο θεξακηθήο γηλφηαλ ζπλήζσο κεηαμχ ζπγγελψλ, άξα 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο παξέκελαλ ζην ζηελφ πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ θνηλνηήησλ 

(πξβι. Ionas 2000, 197-98. London 2008, 158. αληίζεηα βι. Blitzer 1990, 678). Γελ 

απνθιείεηαη, φκσο, λα ππήξραλ θαη άιινη ιφγνη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ηερληθψλ θαηαζθεπήο ζε ρσξηά ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ πηζαλφλ 

ε θαιχηεξε νξγάλσζε φηαλ ζε έλα ηφπν ζπγθεληξψλνληαλ εξγαζηήξηα πνπ 

θαηαζθεχαδαλ φκνηα αγγεία θαη ζπλεπψο φινη αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα γξακκή 

παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, νη εξγάηεο πνπ εμφξπζζαλ θαη πξνεηνίκαδαλ ηνλ πειφ 

γηα ηα εξγαζηήξηα ζηα Βνπλάξηα εμεηδηθεχνληαλ ζηελ παξαγσγή πεινχ γηα 

κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο αγγεία, θαη αληίζηνηρα νη αγσγηάηεο αλέπηπζζαλ ην 

εκπφξην απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγγείσλ (βι. θαη Peacock 1986, 38-43, γηα 

αλάινγα παξαδείγκαηα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ).  

Απφ εζλναξραηνινγηθή άπνςε, απηφο ν απφιπηνο δηαρσξηζκφο ηερληθψλ 

θαηαζθεπήο ζε γεηηνληθέο θνηλφηεηεο ππνδεηθλχεη φηη ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ 

θαηαζθεπήο δελ θαζνξηδφηαλ απφ ηελ άγλνηα άιισλ ηξφπσλ παξαγσγήο αιιά απφ 

επηινγέο αλάκεζα ζε πην ζχλζεηεο, θνηλσληθέο ζπλήζσο, παξακέηξνπο (Ionas 2000, 

220-22). Γελ είλαη αθφκα γλσζηφ εάλ ν δηαρσξηζκφο απηφο ησλ ηξφπσλ 

θαηαζθεπήο ίζρπε θαη πξηλ απφ ηνλ 20
φ 

αηψλα. Απφ ηελ πξφζθαηε πξνζσπηθή κνπ 

έξεπλα πξνέθπςαλ ελδείμεηο φηη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα ήηαλ 

ηειείσο δηαθνξεηηθή ηνλ 19
ν
 αηψλα. ε παιαηφηεξνπο ρξφλνπο θαίλεηαη πσο 

θαηαζθεπάδνληαλ θαη ζηα Βνπλάξηα κεγάια ρεηξνπνίεηα πηζάξηα καδί κε ηα 

κηθξφηεξα ηξνρήιαηα αληηθείκελα. Ζ παξαηήξεζε απηή έρεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

γηαηί δείρλεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο φπσο 

θαηαγξάθεθαλ ζηνλ 20
φ  

αηψλα απφ ηνπο κειεηεηέο δελ ήηαλ απαξαίηεηα ηα ίδηα 

θαη παιαηφηεξα. Δπνκέλσο, ε «παξαδνζηαθή θεξακηθή» δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ 

άιια δηαθνξνπνηείηαη θαη αιιάδεη ζην ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν (Day 2004, 138-39. 

Ληάξνο 2013, 87-8).  
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Ο πειφο πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ αγγείσλ 

πξνεξρφηαλ απφ ηνπηθέο πεγέο. Ζ πεξηνρή είλαη πινχζηα ζε αζβεζηηνχρνπο 

αξγίινπο απφ ζαιάζζηεο απνζέζεηο, πνπ είλαη πνιχ θαζαξέο αιιά έρνπλ ζρεηηθά 

ρακειή πιαζηηθφηεηα. Οη αγγεηνπιάζηεο πξνκεζεχνληαλ ζπλήζσο ηνλ πειφ απφ 

γαιαξίεο ζθακκέλεο ζηνπο ιφθνπο γχξσ απφ ην ρσξηφ Βνπλάξηα (Matson 1972, 

215. Blitzer 1990, 680-81). ηα λεφηεξα ρξφληα ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη πνζφηεηεο 

πεινχ εηζάγνληαλ θαη απφ πην απνκαθξπζκέλα κέξε ζηε Μεζζελία.  

Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα πξφζζεηαλ σο αληηπιαζηηθή χιε ζηελ άξγηιν ηξηκκέλα 

ζρηζηνιηζηθά θαη αξγηιηθά πεηξψκαηα πνπ έβξηζθαλ ζε πεξηνρέο δπηηθά ηεο 

Κνξψλεο, ην ιεγφκελν «ιεπίδη» (Giannopoulou 2010, 95). Ζ πξφζκημε απηή 

γηλφηαλ γηα λα απνθεπρζνχλ ξαγίζκαηα, εηδηθά ζηα πνιχ κεγάια αγγεία (γηα ηε 

ζεκαζία ησλ πξνζκίμεσλ απηψλ βι. παξαπάλσ ζει. 14-5, θαη Blitzer 1990, 682-

83). Χζηφζν έρσ παξαηεξήζεη πσο απαληνχλ θαη ζε κηθξνχ κεγέζνπο αγγεία ηνπ 

19
νπ

, φπνπ δελ ήηαλ απαξαίηεην. Φαίλεηαη πσο ηφηε δελ ήηαλ εχθνιε ε παξαζθεπή 

δχν πειψλ, κε θαη ρσξίο αληηπιαζηηθέο χιεο, θαη έηζη παξαζθεχαδαλ έλα θνηλφ 

κίγκα, κε αληηπιαζηηθέο χιεο, πνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ θαη γηα ηα κεγάια θαη γηα ηα 

κηθξφηεξα αληηθείκελα. ηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ 

αηψλα ζηακάηεζε ε παξαγσγή 

πνιχ κεγάισλ πηζαξηψλ δελ ππήξρε πηα ε αλάγθε πξφζκημεο θαη ηα αγγεία 

θαηαζθεπάδνληαλ κφλν απφ θαζαξφ πειφ.  

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πεινχ γηα ηα ηξνρήιαηα αγγεία ήηαλ ε ζπλεζηζκέλε ζε 

φιν ην Αηγαίν: νη αγγεηνπιάζηεο αθνχ ζξπκκάηηδαλ ηνλ πειφ ηνλ πνιηνπνηνχζαλ 

ζε πηζάξηα κε λεξφ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο κηθξέο δεμακελέο. ηε ζπλέρεηα αθνχ 

πεξλνχζαλ ηνλ πγξφ πειφ απφ θφζθηλν, γηα λα αθαηξεζνχλ ηπρφλ πξνζκίμεηο απφ 

ραιίθηα θαη ξίδεο, ηνλ άπισλαλ θάησ απφ ηνλ ήιην ζε ξερέο δεμακελέο γηα λα 

ζθιεξχλεη. Σνλ δχκσλαλ, αξρηθά κε ηα πφδηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηα ρέξηα.  

Ζ παξαζθεπή ηνπ πεινχ γηα ηα πην κεγάια αγγεία δηέθεξε ζεκαληηθά. Ο 

πειφο ζξπκκαηίδνληαλ θαη παξάιιεια, πξηλ πνιηνπνηεζεί, θνζθηληδφηαλ. Σελ 

ιεπηφθνθθε ζθφλε πνπ πξνέθππηε απφ ην θφζθηλν, ηνλ ιεγφκελν κπνπρό, ηελ 

θξαηνχζαλ μερσξηζηά. Σα κεγαιχηεξα θνκκάηηα πεινχ, πνπ δελ πεξλνχζαλ απφ ην 

θφζθηλν, ηα πνιηνπνηνχζαλ κε ηελ πξνζζήθε λεξνχ ζε πηζάξηα. Ο πνιηνπνηεκέλνο 

πειφο παξέκελε ζηα πηζάξηα γηα κηα ηνπιάρηζηνλ εκέξα γηα λα ιηψζεη εληειψο. ηε 

ζπλέρεηα ηνπνζεηνχζαλ ηνλ νκνηνγελή πνιηφ ζε έλα αιψλη θαη ηνπ πξφζζεηαλ ην 

ζηεγλφ, ιεπηφθνθθν πειφ. Με ηε δηαδηθαζία απηή ζηεξενπνηνχζαλ ζρεηηθά 
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ζχληνκα ηνλ πνιηφ (Blitzer 1990, 680-83). Σν ηειηθφ απνηέιεζκα, δειαδή ν έηνηκνο 

πειφο γηα ηα πηζάξηα, δελ ήηαλ ηφζν ζθιεξφο φζν γηα ηα αγγεία ηνπ ηξνρνχ. Ήηαλ 

πνιχ καιαθφο, ζρεδφλ ξεπζηφο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη αγγεηνπιάζηεο ησλ 

πηζαξηψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφζν καιαθφ πειφ ζρεηηδφηαλ κε κηα θαηαζθεπαζηηθή 

ηδηνκνξθία πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ.  

Καη ζηελ Κνξψλε νη πίζνη θαηαζθεπάδνληαλ κε ηελ ηερληθή ησλ ισξίδσλ 

(Δηθ. 16). Χζηφζν, θαηά ην πιάζηκν ησλ πηζαξηψλ  δελ πεξηζηξεθφηαλ ην αγγείν 

αιιά ν αγγεηνπιάζηεο. Σν αγγείν παξέκελε ζηαζεξφ ζην έδαθνο, φπσο ήηαλ 

αλαγθαίν, αθνχ ηα πνιχ κεγάια πηζάξηα δχγηδαλ εθαηνληάδεο θηιά θαη ήηαλ 

αδχλαηνλ, κε ηα κέζα ηεο επνρήο, λα πεξηζηξαθνχλ πάλσ ζε νπνηαδήπνηε 

θαηαζθεπή. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δελ είλαη κνλαδηθή ζηηο λεφηεξεο 

αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο. πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ππεξκεγέζε πηζάξηα, φπσο 

ζηελ Κχπξν (Ionas 2000) θαη ζηελ Ηζπαλία (Romero–Cabasa 1999), ν θαλφλαο 

ήηαλ λα παξακέλνπλ ζηαζεξά ιφγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο βάξνπο. 

Ηδηνκνξθία ζηελ θαηαζθεπή ησλ πηζαξηψλ ηεο Κνξψλεο είλαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν θνιινχζαλ θαη ιέπηαηλαλ ην θάζε λέν θνκκάηη πεινχ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή γηλφηαλ ζε δχν θάζεηο. Αξρηθά θνιινχζαλ κηα ρνληξή ισξίδα απφ ηνλ 

ηδηαίηεξα πδαξή πειφ πνπ πξναλαθέξζεθε, απηή ήηαλ ηφζν καιαθή θαη αζηαζήο 

πνπ αδπλαηνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηε δηακφξθσζή ηεο. Σν λέν ηκήκα 

έπξεπε λα αθεζεί αξθεηέο ψξεο  λα ζηεγλψζεη θαη λα ζηαζεξνπνηεζεί γηα λα είλαη 

δπλαηή ε ιέπηπλζή ηνπ. Κάζε ισξίδα πνπ πξφζζεηαλ ζηα πηζάξηα νινθιεξσλφηαλ, 

ινηπφλ, ζηα δχν μερσξηζηά ζηάδηα, αξρηθά ηεο ηνπνζέηεζεο θαη κεηά ηεο 

δηακφξθσζήο ηεο. Απηή ε δηαδηθαζία απαληά, φζν γλσξίδσ, κφλν ζηελ Κνξψλε, 

κάιινλ επεηδή νη ηνπηθνί πεινί έρνπλ ρακειή πιαζηηθφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

είλαη αξθεηά ζπλεθηηθνί ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ θαη λα δηακνξθσζνχλ ηαπηφρξνλα.  

 Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ κεγάισλ θαη κέζσλ πίζσλ ηεο Κνξψλεο είλαη ε 

ζρεδφλ νινθιεξσηηθή θάιπςε ηνπ ζψκαηφο ηνπο κε επηπξφζζεηεο πιαζηηθέο 

ηαηλίεο, ηα ιεγφκελα ζηεθάληα (Δηθ. 13). Ζ πξαθηηθή απηή είλαη κνλαδηθή ζηελ 

παξαδνζηαθή θεξακηθή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ θαη έρεη κηα αξλεηηθή θαη κηα ζεηηθή 

παξάκεηξν. Αθελφο ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη απαζρφιεζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θάζε ζηεθαληνχ. Καζέλα απφ απηά έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί φηαλ ην 

ηνίρσκα είρε κελ δηακνξθσζεί θαη ζηεγλψζεη αξθεηά πξηλ πξνζηεζεί ην επφκελν 

ηκήκα - πξνέθππηε, δειαδή έλα ελδηάκεζν θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην κεηαμχ ηεο 
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δηαδηθαζίαο πξφζζεζεο ισξίδσλ. Σα ππθλά ζηεθάληα ιεηηνπξγνχζαλ, φκσο, σο 

επηπιένλ ελίζρπζε ζην ηνίρσκα θαη ηνπ πξνζέδηδαλ θνξπθαία αληνρή ρσξίο λα 

απμάλνπλ ππεξβνιηθά ην βάξνο ηνπ. Απέηξεπαλ, ζπγρξφλσο, ηα ζπαζίκαηα θαη ηηο 

θζνξέο, θαη έηζη ηα θνξσλέηθα πηζάξηα ζεσξνχληαλ παξαδνζηαθά ηα πιένλ 

αλζεθηηθά ζην Αηγαίν θαη κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ θπιψληαο αθφκα θαη ζε 

αλψκαιν έδαθνο (Blitzer  1990, 690).  

Δθηφο απφ ηα νλνκαζηά ηεο κεγάια πηζάξηα, ζηελ πεξηνρή θαηαζθεχαδαλ 

θαη κηα πιεηάδα απφ κηθξφηεξα ρεηξνπνίεηα αγγεία (Δηθ. 13), πνπ εμππεξεηνχζαλ 

θπξίσο ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ - ιαδηνχ θαη 

ειηψλ, ηπξηψλ, παζηψλ θξεάησλ θαη, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, θξαζηνχ θαη θαξπψλ. 

ην ρσξηφ Βνπλάξηα, φπνπ γηλφηαλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ, 

εθηφο απφ απνζεθεπηηθά θαηαζθεπάδνληαλ θαη επηηξαπέδηα αγγεία γηα ηελ 

θαηαλάισζε λεξνχ θαη θξαζηνχ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ζεξβίξηζκα ηνπ 

θαγεηνχ θαη γηα άιιεο, νηθηαθέο θπξίσο, εξγαζίεο.  

 Σα πεξηζζφηεξα αγγεία ήηαλ αθφζκεηα ή έθεξαλ εμαηξεηηθά απιή 

δηαθφζκεζε απφ γξακκηθά ζέκαηα. Σα κηθξφηεξα ρεηξνπνίεηα αγγεία θαη ζρεδφλ 

φια ηα ηξνρήιαηα πιελ ησλ πδξνδφρσλ αγγείσλ εθπαιψλνληαλ εζσηεξηθά θαη 

ηκεκαηηθά εμσηεξηθά. Ζ φπηεζε ησλ θεξακηθψλ γηλφηαλ ζε θπθιηθά θακίληα 

αλνδηθνχ ξεχκαηνο αέξα, ηππηθά ζηνλ επξχηεξν αηγαηαθφ ρψξν (Blitzer  1990, 695-

96. Ληάξνο 2013, 81-3. Δηθ. 10). 

 

Χεηξνπνίεηε θεξακηθή ηεο Κύπξνπ  

Ζ λεφηεξε θεξακηθή ηεο Κχπξνπ είλαη πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλε, κε πιεζψξα 

κνλνγξαθηψλ, βηβιίσλ, εμεηδηθεπκέλσλ άξζξσλ θαη ληνθηκαληέξ (βι. Cyprus 

videos, ζει. 75). Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ 

αηψλα ππάξρνπλ αλαθνξέο απφ 

πεξηεγεηέο θαη μέλεο αξραηνινγηθέο απνζηνιέο γηα ηελ αγγεηνπιαζηηθή ηεο 

παξάδνζε. Οη θπξηφηεξνη κειεηεηέο ηεο θππξηαθήο αγγεηνπιαζηηθήο παξάδνζεο 

είλαη ε Gloria London θαη ν Ioannis Ionas. Ο δεχηεξνο, ζηα δχν ηνπ βηβιία (Ionas 

1998 θαη 2000), πεξηγξάθεη κε εμαηξεηηθή ιεπηνκέξεηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο θεξακηθήο ηνπ λεζηνχ θαη ην έξγν ηνπ απνηειεί ππφδεηγκα κειέηεο.   

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο θεξακηθήο είλαη ν ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ηεο ζε δχν «παξαδφζεηο»:  
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1.   Σελ θεξακηθή πνπ θαηαζθεχαδαλ αγξφηεο θαη αγξφηηζζεο ζηα ρσξηά ηνπ 

φξνπο Σξφνδνο θαη ζηνλ Κφξλν, σο ζπκπιήξσκα ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Οη 

αγγεηνπιάζηεο απηνί δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαζφινπ ηξνρφ ή ρξεζηκνπνηνχζαλ 

αξγνχο ηξνρνχο θαη θαηαζθεχαδαλ αγγεία απνθιεηζηηθά απφ θφθθηλν πειφ, ρσξίο 

εθπάισζε. Ζ θαηαζθεπή αγγείσλ γηλφηαλ ζε επνρηαθή βάζε θαηά ηνπο κήλεο πνπ 

δελ ζεκεηψλνληαλ βξνρνπηψζεηο (Ionas 2000, 23-6).  

2.   Σελ θεξακηθή απφ επαγγεικαηίεο αγγεηνπιάζηεο θπξίσο ζηε Λάπεζν θαη ζην 

Βαξψζη θαη ιηγφηεξν ζηα πεξίρσξα ηεο Λεπθσζίαο θαη ηεο Λεκεζνχ. Απηνί 

δηέζεηαλ μερσξηζηνχο ρψξνπο, νξγαλσκέλνπο ζε εξγαζηήξηα θαη δνχιεπαλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ απνθιεηζηηθά κε ηαρχζηξνθν, πνδνθίλεην ηξνρφ. 

Υξεζηκνπνηνχζαλ θαηά θαλφλα θηηξηλσπνχο πεινχο θαη ζηε Λάπεζν εθπάισλαλ 

ηα αγγεία. Ζ θεξακηθή απηή έρεη ραξαθηεξηζηεί «αζηηθή ή εκηαζηηθή» (London 

1989, 225. Ionas 2000, 23-8), αλ θαη νχηε νη αγγεηνπιάζηεο ήηαλ αζηνί, νχηε ηα 

πξντφληα ηνπο απεπζχλνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ αζηηθή ηάμε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε δελ ζα παξνπζηαζηεί εδψ αθνχ ζε απηήλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά ν ηαρχζηξνθνο ηξνρφο.  

 

Χαξαθηεξηζηηθά  

Ζ θαηαζθεπή αγγείσλ ρσξίο ηε ρξήζε ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ αζθείην θπξίσο ζηα 

ρσξηά ηνπ φξνπο Σξφνδνο, Φνηλί, Άγηνο Γεκήηξηνο θαη Κακηλάξηα, θαζψο θαη ζηνλ 

Κφξλν θνληά ζηε Λεπθσζία. Ο ιφγνο πνπ ε αγγεηνπιαζηηθή παξαγσγή άθκαζε ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί απφ ηνπο κειεηεηέο. Πνιχ πηζαλφλ λα 

ζρεηηδφηαλ κε ηε ζεκαληηθή ηνπηθή παξαγσγή θξαζηνχ θαη ηε ζπλήζεηα 

απνζήθεπζήο ηνπ ζε πήιηλα πηζάξηα (βι. παξαθάησ ζει. 37). ήκεξα ιίγεο 

γπλαίθεο ζηνλ Κφξλν θαη ζηα γχξσ ρσξηά αζθνχλ αθφκα ηελ ηέρλε, σζηφζν ν 

ηξφπνο παξαγσγήο ηνπο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ βηνκεραλνπνηεζεί θαη παξάγνληαη 

θπξίσο κηθξά αληηθείκελα γηα ηνπο ηνπξίζηεο.  

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο είλαη ν 

έκθπινο θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Σα πνιχ κεγάια αγγεία, θπξίσο 

ηα πηζάξηα, θηηάρλνληαλ απνθιεηζηηθά απφ άληξεο, ηνπο πηζαξάδεο, είηε ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο, είηε ζε άιια κέξε φπνπ κεηνηθνχζαλ πξνζσξηλά γηα απηφ ην 

ζθνπφ. Σα κεζαία θαη κηθξφηεξα αγγεία ηα έθηηαρλαλ ζην ζπίηη γπλαίθεο, πνιχ 

ζπρλά νη ζχδπγνη ησλ πηζαξάδσλ (Ionas 2000, 195-204 θαη 212-15). Ο δηαρσξηζκφο 
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ηεο εξγαζίαο δελ νθείιεηαη πηζαλφλ κφλν ζηε δηαθνξά ηεο κπτθήο δχλακεο ησλ δχν 

θχισλ, αθνχ απφ γπλαίθεο γίλνληαλ θαη νξηζκέλεο βαξηέο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, 

φπσο ε πξνεηνηκαζία ηνπ πεινχ θαη ην ςήζηκν (Ionas 2000, 198). Αλ θαη ην 

δήηεκα δελ έρεη απαζρνιήζεη σο ηψξα ηνπο εξεπλεηέο, πηζηεχσ φηη πηζαλφλ λα 

ππήξραλ θαη άιιεο, θνηλσληθέο, αηηίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη πηζαξάδεο ζπρλά 

έιεηπαλ γηα αξθεηέο εβδνκάδεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ πηζάξηα ζε θνληηλά ή 

καθξηλά ρσξηά (Ionas 2000, 213-14), φπνπ νη γπλαίθεο, πνπ είραλ ηελ επηκέιεηα 

ησλ παηδηψλ θαη ηνπ ζπηηηνχ, δελ κπνξνχζαλ λα ηνπο αθνινπζήζνπλ (Arnold 1985, 

106).  

Ζ δπλακηθή εκπινθή γπλαηθψλ ζηελ θαηαζθεπή θεξακηθψλ ζηελ Κχπξν 

απνηειεί κνλαδηθή πεξίπησζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, έρεη φκσο πνιιά παξάιιεια 

ζε κε-ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο ζηε Μηθξά Αζία (βι. παξαθάησ ζει. 43-48). Ζ 

μερσξηζηή απηή ζρέζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ κε ηελ θεξακηθή έρεη ηδηαίηεξε 

θνηλσληνινγηθή ζεκαζία, αθνχ ζην πιαίζηφ ηεο γπλαίθεο θαη άλδξεο 

ζπλεξγάδνληαη ηζφηηκα θαη ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

(Ionas 2000, 196-200). Γελ έρεη δηεπθξηληζηεί, σζηφζν, εάλ έδηλε κεγαιχηεξε 

απηνλνκία ή δηεπξπκέλν θνηλσληθφ ξφιν ζηηο γπλαίθεο.  

Καηαζθεπή αγγείωλ ζε ηνξλέηα από γπλαίθεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο παξαζθεπήο ηνπ πεινχ ζην λεζί δε 

δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ απηή πνπ ζπλεζίδεηαη ζε φια ηα αγγεηνπιαζηηθά θέληξα 

ηνπ Αηγαίνπ. Σν ρψκα αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη θαη κεηά θνπαλίδεηαη, ζηε ζπλέρεηα 

θνζθηλίδεηαη, κεηά αλαθαηεχεηαη κε λεξφ θαη δπκψλεηαη. Οη άξγηινη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαη εξπζξέο θαη ιεπθέο. Οη αγγεηνπιάζηεο αλακηγλχνπλ 

απηέο ηηο αξγίινπο ρσξίο λα ππάξρεη ζηαζεξή αλαινγία ζηελ αλάκημε. Οη 

πνζφηεηεο απφ θάζε άξγηιν θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο, ηηο 

ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη ην είδνο ηνπ αγγείνπ. ια σζηφζν φια ηα κίγκαηα πεινχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνδίδνπλ κεηά ην ςήζηκν έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

έληνλν θαζηαλνθφθθηλν ρξψκα, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρεηξνπνίεηεο παξαδνζηαθήο 

θεξακηθήο ηεο Κχπξνπ  (Ionas 2000, 149-54).  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αγγεία 

θαηαζθεπάδνληαλ θαηά θαλφλα απφ γπλαίθεο, αιιά παιαηφηεξα θαίλεηαη πσο 

ππήξραλ θαη άληξεο αγγεηνπιάζηεο ηέηνησλ θεξακηθψλ. Σα αγγεία θηηάρλνληαη κε 

ηελ ηερληθή ησλ ισξίδσλ πάλσ ζε αξγφ ηξνρφ (Δηθ. 15-17). Ο αξγφο ηξνρφο ηεο 
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Κχπξνπ είλαη κηα πάξα πνιχ απιή θαηαζθεπή πνπ απνηειείηαη απφ δχν μχιηλα 

νξηδφληηα πιαθνεηδή θνκκάηηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε έλαλ άμνλα. Σν 

θαηψηεξν θνκκάηη πνπ απνηειεί ηε βάζε θαη δελ πεξηζηξέθεηαη, είλαη ζρεδφλ 

πάληνηε ηεηξάγσλν. Σν αλψηεξν, πάλσ ζην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην αγγείν θαη 

πεξηζηξέθεηαη, είλαη ηεηξάγσλν ζηνλ Κφξλν θαη ζηξνγγπιφ ζηα ρσξηά ηνπ φξνπο 

Σξφνδνο (Ionas 2000, 140-42. Δηθ. 32). 

Ζ ηερληθή πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή κηαο κεγάιεο 

θνύδαο, ελφο δειαδή πδξνδφρνπ αγγείνπ χςνπο πεξίπνπ 40 εθ. κε κηα θάζεηε ιαβή, 

ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ αγγείνπ ηεο παξαδνζηαθήο απηήο θεξακηθήο (Ionas 2000, 39-

41. Δηθ. 16). Γηα ηα άιια αγγεία ηα ζηάδηα ήηαλ πεξίπνπ ηα ίδηα κε κηθξέο 

παξαιιαγέο αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπο
5
. 

Ο πειφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο Κχπξηεο αγγεηνπιάζηξηεο είλαη 

αξθεηά καιαθφο, πην καιαθφο απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή κε 

ηξνρφ, αιιά πην ζθηθηφο απφ ηνλ πειφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ Κνξψλε γηα ηα 

κεγάια πηζάξηα. Ζ θαηαζθεπή αξρίδεη κε ην πιάζηκν ηεο βάζεο απφ έλα κεγάιν 

θνκκάηη πεινχ κε ηελ ηερληθή ηεο πίεζεο (βιέπε παξαπάλσ ζει. 18). ηε ζπλέρεηα 

πάλσ ζε απηή ηελ αδξά θαηαζθεπαζκέλε βάζε πξνζηίζεληαη νη πξψηεο ισξίδεο. Ζ 

αξρηθή ισξίδα ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο βάζεο θαη κε ηελ πίεζε πνπ ηεο 

αζθείηαη δηεπξχλεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αγγείνπ. Οη 

επφκελεο ισξίδεο πξνζηίζεληαη κέρξη ην χςνο ηνπ ιαηκνχ ηνπ αγγείνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θππξηαθήο ηερληθήο είλαη φηη ε ισξίδα δελ ηνπνζεηείηαη 

αθξηβψο πάλσ ζην ππνθείκελν θνκκάηη, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Κνξψλε, αιιά ελ 

κέξεη εζσηεξηθά ηνπ ππάξρνληνο ηνηρψκαηνο. Κάζε ισξίδα ζηε ζπλέρεηα 

ελνπνηείηαη κε ινμή πίεζε κε ην αξηζηεξφ ρέξη εζσηεξηθά θαη κε ηαπηφρξνλα κηθξά 

ρηππήκαηα εμσηεξηθά απφ ην δεμί ρέξη (Cyprus Videos 1: 6:48- 10:53΄ θαη Cyprus 

Videos 2: 0:14 – 2:00΄).  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζηελνχ ιαηκνχ γίλεηαη κε «ηξάβεγκα», κε ην αλέβαζκα 

δειαδή ηνπ πεινχ απφ ηηο ηειεπηαίεο 3-4 ισξίδεο πξνο ηα πάλσ. ηε δηαδηθαζία 

ηνπ αλεβάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαλ επηθνπξηθά έλα θνκκάηη θαιάκη ην ιεγφκελν 

κάιηζηξν ή μύζηξα. Σν κάιηζηξν βνεζνχζε θπξίσο ζηελ εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ ιαηκνχ (Ionas 2000, 141-44. Cyprus Videos 2: 2.40 – 2.55΄. Cyprus Videos 3: 

2.34 - 2.52΄).  

                                                           
5. Ζ παξαθάησ πεξηγξαθή θαη νη ηερληθέο επηζεκάλεηο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε πξνζσπηθή παξαηήξεζε 

Κππξίσλ αγγεηνπιαζηξηψλ αιιά βι. θαη Ionas 2000, 160-63 θαη Cyprus Videos.  
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ηα κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο αγγεία ηνπνζεηείηαη αθφκα κηα ισξίδα 

ζην χςνο ηνπ ιαηκνχ θαη απηή αλεβάδεηαη κέρξη λα ζρεκαηηζηεί ην ρείινο. Ζ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηνπ ρείινπο γίλεηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ, δειαδή 

ε πεξηζηξνθή είλαη γξήγνξε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε θεληξνκφινο (Cyprus Videos 1: 

10:38 – 1-:50΄. Cyprus Videos 2: 3:43 - 4:14΄. Cyprus Videos 3: 3:35 – 3:58΄). Ζ 

καζηφξηζζα γπξλά γξήγνξα θαη ζηαζεξά ην αγγείν κε ην έλα ρέξη ή θαη κε ην πφδη, 

θαη κε ην ρέξη (ή κε ηα ρέξηα) δεκηνπξγεί κηα ζηελσπφ κέζα απφ ηελ νπνία πεξλά ν 

πειφο θαη δηακνξθψλεηαη ην ρείινο. πρλά θαηά ηε δηαδηθαζία απηή ηνπνζεηεί έλα 

βξεγκέλν παλί αλάκεζα ζηα ρέξηα ηεο θαη ην αγγείν γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε 

πεξηζηξνθή θαη λα εμνκαιχλεηαη θαιχηεξα ε επηθάλεηα. Μεηά απφ απηφ ε πξψηε 

θάζε θαηαζθεπήο ηνπ αγγείνπ έρεη νινθιεξσζεί, ην αγγείν αθαηξείηαη απφ ηνλ 

ηξνρφ θαη αθήλεηαη ζηε ζθηά. Σελ επφκελε κέξα ζα ηνπνζεηεζεί ε ιαβή. 

ιε ε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο γίλεηαη γξήγνξα, ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 

κηζήο ψξαο, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ λα ζηεγλψζνπλ ηα θαηψηεξα ηκήκαηα γηα λα 

πξνζζέζνπλ ηα αλψηεξα. Ο θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη ζε κηα ηφζν άκεζε δηαδηθαζία 

είλαη λα θαηαξξεχζεη ή λα παξακνξθσζεί ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αγγείνπ.  

Γηα λα ην απνηξαπεί απηφ εθαξκφδνληαλ νη δχν αθφινπζεο ηερληθέο :  

1. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αγγείνπ δέλεηαη κε έλα ζπάγθν, πεξηηπιίζζεηαη  

δειαδή αξθεηέο θνξέο κε έλα ιεπηφ ζθνηλί πνπ απνηξέπεη ηελ δηεχξπλζή ηνπ θαη 

ην εκπνδίδεη λα αλνίμεη απφ ηελ πίεζε  (Cyprus Videos 1: 9:57-10:53΄. Cyprus 

Videos 2: 2:05 - 2:27΄. Cyprus Videos 3: 2:04 – 2:17΄).  

2. ηα ηνηρψκαηα ηνπ αγγείνπ θαηαζθεπάδνληαλ αξθεηά παρηά, ψζηε λα 

αληέρεη θαηά ηελ θαηαζθεπή. Χζηφζν εάλ ην αγγείν αθελφηαλ ηφζν παρχ ζα ήηαλ 

βαξχ θαη δχζρξεζην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη αγγεηνπιάζηξηεο ιεπηαίλνπλ ηα 

ηνηρψκαηα κε δχν ηξφπνπο :  

α. κηα κέξα κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ελψ ην αγγείν είλαη κειίρισξν, ην 

μαλαβάδνπλ πάλσ ζηνλ ηξνρφ. Σνπνζεηνχλ εζσηεξηθά ην δεμί ρέξη κε ην νπνίν 

πηέδνπλ ζην χςνο ηεο θνηιηάο πξνο ηα έμσ γπξλψληαο παξάιιεια ηνλ ηξνρφ. Σν 

αξηζηεξφ ρέξη ηνπνζεηείηαη ζην ίδην ζεκείν εμσηεξηθά θαη βνεζά ζην λα κε 

ξαγίδνπλ ηα ηνηρψκαηα απφ ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη εζσηεξηθά. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαη ηα ηνηρψκαηα ιεπηαίλνπλ θαη ε θνηιηά δηεπξχλεηαη. Δάλ ρξεηάδεηαη 

ιεπηαίλνπλ θαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιαηκνχ αθαηξψληαο πειφ κε ην κάιηζηξν ( Ionas 

2000, 163). 
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β. δχν εκέξεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγγείνπ θαη ελψ απηφ είλαη πιένλ 

αξθεηά ζηεγλφ γίλεηαη ε ιέπηπλζε θαη δηακφξθσζε ηεο βάζεο. Σν αγγείν 

αλαπνδνγπξίδεηαη θαη ην θέληξν ηνπ ππζκέλα πηέδεηαη απφ κέζα, ψζηε λα 

δηακνξθσζεί εμσηεξηθά έλα εμφγθσκα. ηε ζπλέρεηα, κε κηα ζηδεξέληα αξρηθά θαη 

κεηά κε κηα μχιηλε ζπάηνπια, (καραίξα θαη μπινκαραίξα) αθαηξείηαη πειφο απφ 

ηελ πεξηθέξεηα ηεο βάζεο, ζην ζεκείν πνπ είρε αξρηθά ηνπνζεηεζεί ε πξψηε 

εζσηεξηθή ισξίδα θαη ην ηνίρσκα ήηαλ πνιχ παρχ. Αθνχ αθαηξεζεί φζνο πειφο 

θξίλεηαη αλαγθαίν, ε επηθάλεηα εμνκαιχλεηαη κε ην κάιηζηξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ιεπηαίλεη ην αγγείν θαη παξάιιεια απνθηά θπξηή βάζε (Ionas 2000, 163. Cyprus 

Videos 3: 6:38-8:08΄). 

Σα θππξηαθά αγγεία έρνπλ θπξηή βάζε φρη κφλν γηαηί απηφ δηεπθνιχλεη 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγγείνπ αιιά θαη γηα ρξεζηηθνχο ιφγνπο. Ζ θπξηή βάζε 

επηηξέπεη ζηελ θνύδα λα γέξλεη κε κεγαιχηεξε επθνιία γηα λα γεκίζεη ή λα αδεηάζεη 

θαη βνεζά επίζεο ηελ κεηαθνξά ηεο ζηνλ ψκν φηαλ είλαη γεκάηε λεξφ, αθνχ ην 

αγγείν δελ έρεη αθκέο. Δπηπιένλ ζε αλψκαιν έδαθνο, φπσο είλαη θαηά θαλφλα απηφ 

ζηα ρσξηά ηνπ Σξνφδνπο, ε θνύδα δελ αλαηξέπεηαη εχθνια, φπσο εάλ είρε επίπεδε 

βάζε (Hampe, Winter 1962, 98-9). 

Κππξηαθνί πίζνη 

πσο αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά αγγεία ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο ηεο 

Κχπξνπ είλαη νη κεγάινη πίζνη. Έρνπλ αλεζηξακκέλν απηφζρεκν ζρήκα, θσληθή 

βάζε πνπ θαηαιήγεη ζε νγθψδεο θνκβίν θαη ρακειά ρείιε. Οη ζπλήζεηο δηαζηάζεηο 

ηνπο θπκαίλνληαη απφ 0.60 έσο 1.50 κέηξα θαη έρνπλ ρσξεηηθφηεηα απφ 82 έσο 

1145 ιίηξα θαη ζπάληα σο 1600 ιίηξα (Ionas 2000, 50-4). Σα αγγεία απηά 

θαηαζθεπάδνληαλ απνθιεηζηηθά απφ άληξεο αγγεηνπιάζηεο ζηνλ Κφξλν θαη ζην 

Φνηλί (Hampe,Winter 1962,65-8. London et al. 1990. 65-70. Ionas 2000, 201-03). 

Δθηφο απφ πηζάξηα θαηαζθεχαδαλ θαη άιια κεγάια αγγεία. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν 

απφ απηά είλαη ε δάλα, κεγάιν θσληθφ αλνηθηφ αγγείν γηα ηε ζπιινγή ηνπ κνχζηνπ 

ή ηνπ ιαδηνχ ζηα πηεζηήξηα (Ionas 2000, 84).  

Σα θππξηαθά πηζάξηα ζπλδένληαη ζηελά κε ην ηνπηθφ θξαζί. Σα αγγεία απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά θαλφλα ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ απνζήθεπζε ηνπ (Ionas 

2000, 167. London et al. 1990, 23-4). Γηα ηε ζσζηή νηλνπνίεζε ζηεγαλνπνηνχζαλ 
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ηα πηζάξηα επαιείθνληαο ηα εζσηεξηθά κε πίζζα απφ πεχθν
6
. Δμαηηίαο ηεο δχκσζεο 

ζε πήιηλνπο πίζνπο αιιά θαη ηεο εζσηεξηθήο επάιεηςήο ηνπο απφ πίζζα ην θξαζί 

απηφ είρε πνιχ ηδηαίηεξε γεχζε θαη ήηαλ νλνκαζηφ ήδε απφ ηνπο κεζαησληθνχο 

ρξφλνπο. Ζ παιαηφηεξε αλαθνξά γηα θππξηαθφ θξαζί πνπ έρεη παξαρζεί ζε πήιηλα 

πηζάξηα ρξνλνινγείηαη ην 1394 κ.Υ. Ζ πξψηε ζαθήο αλαθνξά γηα παξαγσγή 

θππξηαθψλ πηζαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ νηλνπνηία ππάξρεη ζην βηβιίν ηνπ 

Giovanni Mariti «Κξαζηά ηεο Κχπξνπ» πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1769. Δθεί 

αλαθέξεηαη ζαθψο πσο ην ηνπηθφ θξαζί απνζεθεχνληαλ ζε κεγάια νμππχζκελα 

αγγεία πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζηνλ Κφξλν θαη ζηε Λάπεζν (London et al. 1990, 

18).  

Ο ηειεπηαίνο Κχπξηνο πηζαξάο ζηακάηεζε λα εξγάδεηαη ζηα κέζα ηνπ 20
νχ 

αηψλα. ,ηη γλσξίδνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή πηζαξηψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

παιαηφηεξεο έξεπλεο, απφ πξνθνξηθέο καξηπξίεο, θαζψο θαη απφ κεξηθέο ζχληνκεο 

θηλεκαηνγξαθήζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πελζπιβάληα ζηα 1969 (Hampe-

Winter 1962, 65-70. London et al. 1990, 69-70. Ionas 2000, Cyprus Videos 4: 0.00-

5:58΄).  

Ζ θαηαζθεπή ησλ πηζαξηψλ γηλφηαλ απφ ηνλ ίδην πειφ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαλ θαη ηα άιια αγγεία. Υξεζηκνπνηείην ε ηερληθή ησλ ισξίδσλ 

ρσξίο φκσο ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ηξνρνχ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη 

ηνπ βάξνπο ησλ αγγείσλ απηψλ (Δηθ. 18). πσο θαη ζηελ Κνξψλε ηα αγγεία 

παξέκελαλ ζηαζεξά θαη γχξσ ηνπο γπξλνχζε ν αγγεηνπιάζηεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ 

πηζαξηψλ γηλφηαλ ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο γηα λα ειέγρεηαη ε ηαρχηεηα 

ζηεγλψκαηφο ηνπο θαη γηα λα απνθεχγεηαη ε δηάιπζε ησλ άςεησλ αγγείσλ ζε 

πεξίπησζε βξνρήο.  

Πξψηα θαηαζθεχαδαλ ην θνκβίν ηεο βάζεο, είηε πάλσ ζε έλα εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλν γηα απηφ ην ζθνπφ θαιακέλην θαιάζη (Ionas 2000, 144), είηε 

θαηεπζείαλ ζε κηθξή ππνδνρή ζην έδαθνο. Ζ ρξήζε ηνπ θαιαζηνχ γηλφηαλ 

πηζαλφηαηα γηα λα κελ είλαη ππεξβνιηθά ζθπκκέλνο ν αγγεηνπιάζηεο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θαηψηεξσλ ηκεκάησλ. Σν θνκβίν ηνπ πηζαξηνχ παξέκελε εθεί κηα 

νιφθιεξε κέξα γηα λα ζηεγλψζεη. Σν επφκελν θνκκάηη πεινχ, ε πξψηε δειαδή 

ισξίδα, έκπαηλε ηελ επφκελε κέξα. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ηέιεηα έλσζε 

                                                           
6. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ θεξακηθψλ κε επάιεηςε πίζζαο ήηαλ κηα πνιχ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή απφ 

ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο (βι. Geoponika VI, 4-10. Romanus et al. 2009, γηα ηελ Κχπξν Ionas 2000, 

106). 
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ησλ δχν ηκεκάησλ, ν αγγεηνπιάζηεο έθαλε ηα εμήο: 1. Μεηά ην ηέινο ηεο 

θαηαζθεπήο ζθέπαδε ηα ρείιε κε θξέζθα θχιια ψζηε λα ηα δηαηεξεζνχλ κφλν 

απηά λσπά έσο ηελ επφκελε κέξα. Σν θαηψηεξν ηκήκα έπξεπε λα ζηεγλψζεη 

αξθεηά γηα λα κπνξεί λα δερζεί ηα ππεξθείκελα ηκήκαηα ρσξίο λα θαηαξξεχζεη 2. 

Σελ επφκελε κέξα, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο  ισξίδαο,  αθαηξνχζε ηα θχια, έβξερε 

ηα ρείιε  θαη  δεκηνπξγνχζε κε ηα δάθηπιά ηνπ κηα εγθνπή ζην άλσ ηκήκα ηνπο, 

ζηελ νπνία ζα εηζρσξνχζε κέξνο ηνπ λένπ ηκήκαηνο θαη ζα εμαζθάιηδε ηελ 

θαιχηεξε πξφζθπζε. Κάζε λέα ισξίδα, πνπ είρε πάρνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην 

πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο, πηεδφηαλ κε ην δεμί ρέξη πάλσ ζην ππνθείκελν αγγείν. Ζ 

ππφινηπε ισξίδα θξαηηφηαλ κε ην αξηζηεξφ ρέξη. Αθνινπζνχζε ε ιέπηπλζε θαη ε 

εμνκάιπλζή ηνπ. Ο αγγεηνπιάζηεο, κε ηηο παιάκεο ελσκέλεο ζην χςνο ηνπ 

αληίρεηξα, δεκηνπξγνχζε κηα ζηελσπφ κέζα απφ ηελ νπνία πεξλνχζε ν πειφο θαη 

δηακνξθψλνληαλ ηα ηνηρψκαηα. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα κηαο μχιηλεο 

ζπάηνπιαο αξρηθά, θαη ελφο βξεγκέλνπ παληνχ θαηφπηλ, ιεηαίλνληαλ ηα ηνηρψκαηα. 

ε αληίζεζε κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πηζαξηψλ ζηελ Κνξψλε, ν Κχπξηνο 

αγγεηνπιάζηεο δελ ιέπηαηλε ηε ισξίδα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην αξρηθφ ηεο πάρνο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξεο ισξίδεο θαη εκέξεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αγγείνπ (40- 60 κέξεο ζηελ Κχπξν, 14-21 κέξεο ζηε Μεζζελία-

Ionas 2000,167. Giannopoulou 2011,135). Γηα ηνλ ίδην ιφγν ηα ηνηρψκαηα ησλ 

θππξηαθψλ πηζαξηψλ είλαη πην παρηά απφ απηά ηεο Κνξψλεο.    

Δληειψο ηδηφηππνο θαη κνλαδηθφο ζην Αηγαίν ήηαλ ν θιίβαλνο γηα ηα 

θππξηαθά πηζάξηα θαζψο θαη ν ηξφπνο ςεζίκαηνο ζε απηφλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

θιίβαλνο απνηειείην απφ έλαλ κφλν ρψξν φπνπ ηνπνζεηνχληαλ θαη ηα θεξακηθά θαη 

ε θαχζηκε χιε. Δίρε θπθιηθή θάηνςε θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ ήηαλ ρηηζκέλν κε 

αξγνιηζνδνκή. Απφ ην ιίζηλν ηνίρν μεθηλνχζε ζφινο θηηζκέλνο απφ ηνχβια. ην 

αλψηεξν ζεκείν ηνπ ζφινπ ππήξρε άλνηγκα γηα ηελ έμνδν ηνπ θαπλνχ. Σν άλνηγκα 

απηφ, φηαλ ρξεηαδφηαλ, έθιεηλε κε κηα «δάλα», ην κεγάιν θσληθφ ζθεχνο πνπ 

πξννξηδφηαλ αξρηθά γηα ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηψλ (Hampe-Winter 1962, 68-71).  

Σα πηζάξηα ηνπνζεηνχληαλ πάλσ ζε ζηεξίγκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θιηβάλνπ θαη ζηε βάζε ηνπο ζηνηβαδφηαλ ε θαχζηκε χιε, ζπλήζσο μχια θαη 

θιαδηά. Πάλσ απφ ηα κεγάια αγγεία έβαδαλ κηθξφηεξα, ελψ ηα πην κηθξά 

ζηεξεψλνληαλ ζε ζηδεξέληεο ξάβδνπο πνπ είραλ πξνζαξκνζηεί ζηα ηνηρψκαηα ηνπ 

θιηβάλνπ, αμηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζην κέγηζην ηνλ σθέιηκν ρψξν ηνπ 
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θιηβάλνπ. ηαλ ν αγγεηνπιάζηεο ηειείσλε ην θακίληαζκα, έθιεηλε θαιά ηελ είζνδν 

ηνπ θιηβάλνπ κε ηνχβια, αθήλνληαο φκσο έλα κηθξφ άλνηγκα ζην θάησ κέξνο ηνπ 

ηνίρνπ ηεο εηζφδνπ. ε εθείλν ην άλνηγκα αλάβνληαλ αξρηθά ε θσηηά θαη κέζσ 

απηνχ ηνπ αλνίγκαηνο ζεξκαηλφηαλ ζηαδηαθά θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ.  

Σν ςήζηκν ήηαλ κηα πνιχ αξγή δηαδηθαζία πνπ δηαξθνχζε ηξεηο εκέξεο. Σηο 

πξψηεο δχν κέξεο ε θσηηά παξέκελε πεξηνξηζκέλε ζην κηθξφ άλνηγκα ηεο εηζφδνπ. 

Σελ ηξίηε κέξα αθνχ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ είρε ζεξκαλζεί αξθεηά, 

αθαηξνχζαλ ιίγα ηνχβια απφ ηελ θνξπθή ηνπ ηνίρνπ ηεο εηζφδνπ. Απηφ βνεζνχζε 

ζηελ θαιχηεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα ζηνλ θιίβαλν. Παξάιιεια έζπξσρλαλ ηα 

θάξβνπλα θαη ηα μχια ζην εζσηεξηθφ. Με ηελ θαιχηεξε θπθινθνξία ησλ αεξίσλ 

καδψλ θαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο θσηηάο ζην ζάιακν κπνξνχζε πιένλ λα αλαθιεγεί 

ε θαχζηκε χιε θάησ απφ ηνπο πίζνπο. (Hampe, Winter 1962,69. Ionas 2000, 176, 

178-79). 

 Απηή ε αξγή δηαδηθαζία ςεζίκαηνο ησλ ηξηψλ εκεξψλ, ε κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα ςεζίκαηνο ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θεξακηθή, επηβαιιφηαλ γηα δπν 

ιφγνπο. Πξψηνλ, ηα πηζάξηα ήηαλ πνιχ νγθψδε θαη νπνηαδήπνηε απφηνκε 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ηα ξάγηδε. Γεχηεξνλ, ζε απηφλ ηνλ θιίβαλν δελ 

ππήξρε θαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεηαδφηαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα κεηαδνζεί ε ζεξκφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ζηα 

αγγεία.  

Γελ έρεη κέρξη ζηηγκήο δηεξεπλεζεί γηα πνην ιφγν ν κνλφρσξνο απηφο 

θιίβαλνο ζπλαληάηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν. Ζ απιφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα επηβίσζε κηαο 

αξραηφηαηεο κνξθήο. Χζηφζν κέρξη ηψξα δελ έρνπλ βξεζεί νχηε ζηελ Κχπξν, νχηε 

ζηελ ΝΑ Μεζφγεην αξραία θαηάινηπα ηέηνηνπ θιηβάλνπ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία 

είλαη φηη ν ηδηαίηεξνο απηφο θιίβαλνο αληαπνθξίλεηαη άξηζηα ζηηο ηδηνκνξθίεο ησλ 

κεγάισλ πηζαξηψλ, ηα νπνία έρνπλ κεγάιν βάξνο θαη φγθν. ε έλαλ ηππηθφ 

δηψξνθν θιίβαλν ην κεγάιν βάξνο ησλ πηζαξηψλ ζα δεκηνπξγνχζε πηζαλφλ 

πξφβιεκα ζηαηηθφηεηαο θαη θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηεο εζράξαο. Δπηπιένλ, ε θαιή 

θπθινθνξία ησλ αεξίσλ καδψλ θαη ε γξήγνξε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο ζηνλ 

θάζεην θιίβαλν αλνδηθνχ ξεχκαηνο αέξα - πνπ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απνηειεί 

πξνηέξεκα - πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα αθνχ ζηα πξψηα ζηάδηα 

ςεζίκαηνο ησλ πνιχ κεγάισλ θππξηαθψλ πίζσλ επηβαιιφηαλ πνιχ αξγή άλνδνο 
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ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δίλαη ζαθέο, πσο αλεμαξηήησο ηνπ πψο θαη πφηε δεκηνπξγήζεθε 

ν ηχπνο απηφο ηνπ θιηβάλνπ, έθηαζε σο ηηο κέξεο καο γηαηί απαληνχζε ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ έζεηε ην ςήζηκν απηψλ ησλ πνιχ ηδηαίηεξσλ 

αγγείσλ.  
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Παξαδνζηαθή θεξακηθή ρωξίο ηε ρξήζε ηαρύζηξνθνπ ηξνρνύ ζηελ 

Σνπξθία θαη ζηα Βαιθάληα 

Χεηξνπνίεηε θεξακηθή ηεο Σνπξθίαο  

Αλ θαη ε Σνπξθία δηαζέηεη κηα πινπζηφηαηε παξάδνζε ζηελ θεξακηθή, δπζηπρψο 

δελ έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο είλαη 

ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Βαζηθή παξακέλεη αθφκα ε κειέηε ηεο Güngör Güner, 

(1988), ε κνλαδηθή ζπγθεληξσηηθή κειέηε φισλ ησλ αγγεηνπιαζηηθψλ θέληξσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ Σνπξθία. Πνιιά δπζηπρψο 

απφ απηά ηα αγγεηνπιαζηηθά θέληξα φπσο δηαπίζησζα θαη ν ίδηνο ζε επηζθέςεηο θαη 

ζπλεξγαζίεο κε Σνχξθνπο ζπλαδέιθνπο δελ ππάξρνπλ πηα.  

Βαζηθφο άμνλαο ηεο έξεπλαο ηεο Güner ήηαλ ε κέζνδνο πεξηζηξνθήο ηνπ 

αγγείνπ, ην είδνο δειαδή ηνπ απινχ ή ζχλζεηνπ ηξνρνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ζ 

κειέηε ηεο δηαθξίλεη επηά είδε ηξνρψλ, ηέζζεξηο αξγφζηξνθνπο θαη νη ηξεηο 

ηαρχζηξνθνπο. Με ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηνπο 

κεραληζκνχο πεξηζηξνθήο ησλ αγγείσλ πνπ θάλεη ε Güner γίλεηαη ζαθέο πσο απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε, γεληθά, αξγφ θεξακηθφ ηξνρφ, κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο εξγαιεία, απφ πνιχ απιέο θαηαζθεπέο (θαηεγνξίεο 1-2), έσο ηξνρνχο 

πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα γπξίδνπλ, αξγά κελ αιιά ζηαζεξά, κε ην πφδη 

(θαηεγνξίεο 3-4. Güner 1988, 12-13). Χζηφζν, παξά ην εμαηξεηηθά πινχζην θαη 

ελδηαθέξνλ πιηθφ πνπ παξέρεη, ε έξεπλα ηεο Güner είλαη πνιχ γεληθή, νη 

πεξηγξαθέο ηεο εμαηξεηηθά ζπλνπηηθέο, ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ (ζρέδηα θαη 

θσηνγξαθίεο) πνιχ ιίγν. εκαληηθά αγγεηνπιαζηηθά θέληξα θαηαγξάθνληαη κε 

κφιηο κηα ή δχν γξακκέο, ειάρηζηα ζηνηρεία θαη κηα ή δπν θσηνγξαθίεο. 

Απφ ηε κειέηε ηεο θαζψο θαη απφ δεκνζηεχζεηο άιισλ γηα δηάθνξα 

αγγεηνπιαζηηθά θέληξα (Steele 1984. Crane 1988. Angle, Dottarelli 1989. Çizer, 

Yarol 2005. Ertuğ 2004) πξνθχπηεη πσο γεληθά ε αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε ζηελ 

Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο. ηελ πξψηε, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πην «πξσηφγνλε», ρξεζηκνπνηείηαη ν αξγφζηξνθνο 

ηξνρφο θαη νη θαηαζθεπαζηέο είλαη θαηά θαλφλα γπλαίθεο. Σέηνηα αγγεηνπιαζηηθά 

θέληξα είλαη ρσξηά Dölek (Δηθ. 22), Alişar, Burgudere (Δηθ.23), Uslu (Δηθ. 22), 

Sorkun (Δηθ.24), Demiryurt, Küçüksu, Kavakbaşı). Καηά θαλφλα ηα αγγεία 

ςήλνληαη ζε αλνηθηέο ππξέο (Uslu, Sorkun, Gökeyüp, Küçüksu), ζε ιάθθνπο 

(Dölek) ή ζε πνιχ απινχο κνλφρσξνπο θιηβάλνπο (Alişar) θαη δελ εθαξκφδεηαη 
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πνηέ ε εθπάισζε. Σα αγγεία πνπ παξάγνληαη ζήκεξα είλαη θπξίσο αλνηθηά 

καγεηξηθά ζθεχε. Παιαηφηεξα θαηαζθεπάδνληαλ θαη απνζεθεπηηθά θαη επηηξαπέδηα 

ζθεχε. Ζ παξαγσγή ηνπο θαιχπηεη ζπλήζσο νηθηαθέο θαη ηνπηθέο αλάγθεο, σζηφζν 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπσο ηνπ Sorkun, ηνπ Gökeyüp  θαη ηνπ Uslu πνπ ε 

παξαγσγή είλαη ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ εκπνξία ησλ θεξακηθψλ.  

ηε δεχηεξε ελφηεηα θπξηαξρεί ν ηαρχζηξνθνο ηξνρφο θαη δελ εγγξάθεηαη 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα ρσξηά θαη νη πφιεηο ζηα νπνία εμαζθείηαη 

απηή ε αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε είλαη εθαηνληάδεο. Οη αγγεηνπιάζηεο είλαη θαηά 

θαλφλα άλδξεο πνπ αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ θεξακηθή. Σα αγγεία 

ςήλνληαη ζε θηηζηνχο θιηβάλνπο θαη ζπρλά θέξνπλ εθπάισζε.  

ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη εθηελψο ην Sorkun, πφιε ζηελ επαξρία 

ηνπ Δζθηζερίξ, θαζφζνλ είλαη αθφκα θαη ζήκεξα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

παξαδνζηαθά αγγεηνπιαζηηθά θέληξα ηεο Αλαηνιίαο θαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

εθεί είλαη πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλε κέζα απφ πιήζνο δεκνζηεχζεσλ θαη 

ληνθηκαληέξ (π.ρ. Steele 1984 θαη Sorkun videos ζει. 75). Σν Sorkun απνηειεί 

ηδαληθφ αληηθείκελν εζλναξραηνινγηθήο κειέηεο, θαζφζνλ ζε απηφ ηα αγγεία 

θηηάρλνληαη απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο, ρσξίο ηαρχζηξνθν ηξνρφ, θαη ςήλνληαη ζε 

αλνηθηή ππξά, δηαζέηνπλ δειαδή φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

«πξψηκα». Σν παξάδεηγκα ηνπ Sorkun είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν 

φηη νη ηξφπνη παξαγσγήο εθεί είλαη νη πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνί ησλ ρεηξνπνίεησλ 

πξαθηηθψλ θαηαζθεπήο ηεο Αλαηνιίαο (Çizer, Yarol 2005, 105). 

Σν Sorkun, φπσο θαηά θαλφλα ηα κεγάια αγγεηνπιαζηηθά θέληξα, 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ελφο είδνπο θεξακηθήο. ε απηφ θαηαζθεπάδνληαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ππξίκαρα αγγεία γηα καγείξεκα, θπξίσο γηνπβέηζηα θαη 

..3πιάθεο γηα ην ςήζηκν ηνπ άδπκνπ ςσκηνχ, ηεο πίηαο (Steele 1984, 242-43. 

Sorkun videos 1: 1.09-1.16΄). Ο ιφγνο απηήο ηεο εμεηδίθεπζεο είλαη νη εμαηξεηηθέο 

πξψηεο χιεο πνπ επηρσξηάδνπλ ζηελ πεξηνρή, θαη εηδηθφηεξα δχν πιηθά: κηα εξπζξή 

άξγηινο, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη κεγάιεο πιαζηηθφηεηαο θαη έλα ιεπθφ 

πέηξσκα, πινχζην ζε ηάιθε/ζηεαηίηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηελ άξγηιν (Δηθ. 

4). Ζ πξνζζήθε ηάιθε/ζηεαηίηε ζηελ άξγηιν θπκαίλεηαη απφ 3 κέξε θφθθηλνπ 

ρψκαηνο κε 10 κέξε ιεπθνχ (ηάιθε/ζηεαηίηε) έσο κηζφ-κηζφ, αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ αγγείνπ. Μεγαιχηεξε αλαινγία ζε θφθθηλν ρψκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεγάιεο 
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επίπεδεο πιάθεο ςεζίκαηνο πνπ απαηηνχλ πειφ κε πςειή πιαζηηθφηεηα (Steele 

1984, 240-42 Sorkun videos 1 : 1.22-1.48΄ Sorkun videos 2α : 6.19-11.01΄).  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηάιθεο/ζηεαηίηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηπιαζηηθή 

χιε ζηα θεξακηθά ηνπ Sorkun έρεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο. Έρσ παξαηεξήζεη φηη ε 

κνξθνινγία απηνχ ηνπ πιηθνχ θαη θπξίσο ε «ιηπαξή» πθή ηνπ απμάλεη ηηο 

κεραληθέο αληνρέο ηνπ άςεηνπ θαη ςεκέλνπ αγγείνπ ρσξίο σζηφζν λα κεηψλεη 

δξαζηηθά ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ πεινχ (πξβι θαη Matson 1983, 616. Çolak et al. 

2006). Έηζη, ηα αγγεία ηνπ Sorkun έρνπλ εμαηξεηηθή αληνρή ζηηο απφηνκεο 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απφδεημε ηεο αληνρήο ηνπο είλαη φηη ςήλνληαη ζε 

αλνηθηή θσηηά (βιέπε παξαθάησ ζειίδα. 46-7 θαη Δηθ. 27). 

ηηο αγγεηνπιαζηηθέο εξγαζίεο ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, 

αθφκα θαη ηα λεαξφηεξα, θαζφζνλ ε θαηαζθεπή θαη ε εκπνξία ησλ θεξακηθψλ 

απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο πεγέο εηζνδήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο. πλήζσο νη 

βαξχηεξεο δνπιεηέο φπσο ην θνπβάιεκα θαη ην θνπάληζκα ηνπ πεινχ γίλεηαη απφ 

άληξεο ελψ ε θαηαζθεπή ησλ θεξακηθψλ απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο. Ο 

θαηακεξηζκφο απηφο δελ αηηηνινγείηαη ζηηο κειέηεο, θαίλεηαη φκσο πσο ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ θχισλ. ην Sorkun ε ρξήζε ησλ ππνδπγίσλ γίλεηαη κφλν 

απφ άληξεο, ζπλεπψο θαη ε κεηαθνξά ηνπ πεινχ γίλεηαη απφ απηνχο (Steele 1984, 

241), ελψ ε αγγεηνπιαζηηθή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ζπίηη, είλαη ηαθηηθή νηθηαθή 

εξγαζία θαη γίλεηαη απφ νκάδεο γπλαηθψλ.  

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πεινχ δε δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ εθείλε ζηα 

αγγεηνπιαζηηθά θέληξα ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ. Σα δχν είδε πειψλ 

θνπαλίδνληαη θαη αλακηγλχνληαη κε λεξφ ζηελ ζπλέρεηα δπκψλνληαη, αξρηθά κε ηα 

πφδηα θαη κεηά νη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο κε ηα ρέξηα (Sorkun videos 2β: 0.04- 

13.26΄). Ο ηξνρφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ηεο Κχπξνπ. Σν 

θάησ κέξνο ζηεξίδεηαη ζε έλα νξζνγψλην μχιν, ην πάλσ κέξνο απνηειείηαη απφ έλα 

θπθιηθφ ζηδεξέλην δίζθν. Σα δχν ηκήκαηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ άμνλα 

πνπ ρσξίδεηαη ζηα δχν κε ξνπιεκάλ γηα λα πεξηζηξέθεηαη (Sorkun videos 1: 1.50- 

2.00΄). Ο ηξνρφο απηφο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία. πσο φκσο 

πξνθχπηεη απφ παιαηφηεξεο δεκνζηεχζεηο ν ηξνρφο πνπ ρξεζηκνπνηείην πξηλ απφ 

κεξηθέο δεθαεηίεο ήηαλ απινχζηεξνο, απνηεινχκελνο κφλν απφ μχια, ρσξίο 

ξνπιεκάλ (Güner 1988, 12, 41). Σν ηππηθφ ζθεχνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζην Sorkun 

είλαη έλα κεζαίνπ κεγέζνπο ζρεδφλ θπιηλδξηθφ, αλνηθηφ αγγείν, ρσξίο ιαβέο κε 
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επίπεδν θαη ηδηαίηεξα πιαηχ ρείινο, απφ ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα θξαηήζεη ην 

ζθεχνο (Δηθ. 26). Παιηφηεξα ην αγγείν απηφ είρε αξθεηά δηαθνξεηηθφ ζρήκα, είρε 

δχν κηθξέο ιαβέο θαη ην ρείινο ήηαλ ιεπηφηεξν. ηα λεφηεξα ρξφληα νη ιαβέο 

αθαηξέζεθαλ θαη ην ρείινο έγηλε πιαηχηεξν γηα ηελ επθνιφηεξε ζπζθεπαζία ησλ 

θεξακηθψλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο κε θνξηεγά. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη γηα ην ςήζηκν 

θαγεηνχ ζην θνχξλν (Steele 1984, 242-43). Ζ θαηαζθεπή ηνπ αθνινπζεί ζε γεληθέο 

γξακκέο ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζηελ Κχπξν. Σν αγγείν δεκηνπξγείηαη πάλσ 

ζηνλ αξγφ ηξνρφ κε ηελ ηερληθή ησλ ισξίδσλ (Δηθ. 24). Οη ισξίδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αξθεηά παρηέο (Sorkun videos 1: 2.20-6.51). ην Sorkun 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο γιπθίδεο, αλάινγα κε ην ζεκείν θαη 

ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ ζθεχνπο (Sorkun videos 1: 4.29-4.30΄). Ζ ρξήζε 

πνηθίισλ εμεηδηθεπκέλσλ γιπθίδσλ αλαπηχρζεθε πξνθαλψο ιφγσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καγεηξηθνχ αγγείνπ.  

Αθνχ ην ζθεχνο θαηαζθεπαζηεί, αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη εληειψο θαη 

θαηφπηλ  αθνινπζεί ην απαξαίηεην ζηάδην ηεο ιέπηπλζεο. Βξέρεηαη κφλν ε 

εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη κε έλα θπξηφ κεηαιιηθφ καραίξη αθαηξείηαη πειφο απφ ην 

θαηψηεξν ηκήκα θαη απφ ηελ βάζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα φινπ ηνπ 

ζθεχνπο εμνκαιχλεηαη (Sorkun videos 2β: 2.44-3.33΄).  

Σν ςήζηκν ησλ αγγείσλ ηνπ Sorkun είλαη πνιχ ηδηαίηεξν, γίλεηαη ζε αλνηθηή 

ππξά ζην επίπεδν ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, εκέξεο πνπ θπζά ζηαζεξφο έληνλνο 

άλεκνο πξνο κηα θαηεχζπλζε (Sorkun videos 1: 9.41- 10.40΄. Sorkun videos 2β: 

3.40-11.40΄. Δηθ. 27). Γηα ην ςήζηκν είλαη ππεχζπλεο νη αγγεηνπιάζηξηεο, σζηφζν 

θαη νη άληξεο βνεζνχλ αξθεηά. Απηνί θφβνπλ θαη κεηαθέξνπλ ηα μχια θαη ζπρλά 

ζπλεπηθνπξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ςεζίκαηνο. Σα αγγεία ηνπνζεηνχληαη ζην 

έδαθνο ζε ζεηξά θαηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο, ζρεκαηίδνληαο έλα ηξίγσλν ή έλα 

επίκεθεο νξζνγψλην. Χο θαχζηκε χιε ρξεζηκνπνηνχλ θαιά πξνεηνηκαζκέλα 

θνκκάηηα απφ θνξκνχο δέληξσλ ηα νπνία ηνπνζεηνχλ πάλσ ζηα αγγεία. Ζ θσηηά 

μεθηλά ζηαδηαθά  απφ ηελ πιεπξά πνπ θπζά ν άλεκνο. ηαλ ηα πξψηα μχια θανχλ 

θαη νη ζηάρηεο ηνπο θαιχςνπλ ηελ πξψηε ζεηξά θεξακηθψλ, πξνζζέηνπλ μχια ζηε 

δεχηεξε ζεηξά θαη έηζη ζπλερίδνπλ κέρξη ηέινπο. ε ηέηνηεο αλνηθηέο ππξέο ν αέξαο 

πνπ θπζά αιιά θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνζφηεηα ησλ μχισλ κεηαβάιινπλ 

απφηνκα ηηο ζεξκνθξαζίεο δεκηνπξγψληαο εμαηξεηηθά αλνκνηνγελείο ζπλζήθεο 

φπηεζεο πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ζχγρξνλνπο, αγγεηνπιάζηεο είλαη 
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αδηαλφεηεο. πσο ήδε αλαθέξζεθε ε εμαηξεηηθή αληνρή ησλ αγγείσλ ζηηο 

απφηνκεο ζεξκηθέο κεηαβνιέο νθείιεηαη ζηελ πξνζζήθε κεγάιεο πνζφηεηαο 

ρψκαηνο πνπ πεξηέρεη ηάιθε/ζηεαηίηε. Γελ λνκίδσ φηη ζα ππήξρε πεξίπησζε λα 

αληέμνπλ ηα θεξακηθά ζε απηφλ ηνλ ηξφπν ςεζίκαηνο εάλ δελ είραλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αληηπιαζηηθή χιε. Ζ αθκή αθφκα θαη ζήκεξα ηνπ Sorkun σο 

αγγεηνπιαζηηθνχ θέληξνπ θαίλεηαη πσο ζηεξίδεηαη ζε απηφ: ηηο εμαηξεηηθέο 

ππξίκαρεο ηδηφηεηεο ηεο πξψηεο χιεο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν ςεζίκαηνο ηα θεξακηθά απνθηνχλ έληνλεο ρξσκαηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο εμσηεξηθά θαη κειαλφ ρξψκα εζσηεξηθά, ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο παξαγσγήο ηνπ Sorkun. Απηή ε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε βεβαηψλεη ηνπο 

αγνξαζηέο γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ αληνρή ησλ θεξακηθψλ. Σαπηφρξνλα ηνπο 

δίλεη ζήκεξα ηελ γνεηεία ηνπ πξσηφγνλνπ/παξαδνζηαθνχ. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο ζην Sorkun δελ ρξεζηκνπνίεζαλ πνηέ θακίληα αλ θαη ζε κηα πξνζπάζεηα 

εθζπγρξνληζκνχ απφ ηελ θπβέξλεζε είραλ θαηαζθεπαζηεί θιίβαλνη θαη είραλ 

παξαρσξεζεί ζηελ θνηλφηεηα (Steele 1984, 247).  

 Δθηφο απφ ην Sorkun ππάξρνπλ θαη άιια θέληξα παξαγσγήο ζηελ Σνπξθία 

πνπ εηδηθεχνληαη ζηα καγεηξηθά ζθεχε θαη ζηα νπνία ε νξγάλσζε θαη νη ηξφπνη 

παξαγσγήο είλαη παξφκνηνη. Σν πην γλσζηφ απφ απηά είλαη ην ρσξηφ Gökeyüp 

θνληά ζηελ πφιε ηεο Manisa (Güner 1988, 33-9. Crane 1988, 15-20. Çizer, Yarol 

2005). Καη εθεί  ηα θεξακηθά θαηαζθεπάδνληαη απφ γπλαίθεο πάλσ ζε αξγφ ηξνρφ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηπιαζηηθή χιε έλα ρψκα πινχζην ζε ηάιθε/ζηεαηίηε, 

παξφκνην κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Sorgun (Güner 1988, 33. Crane 1988, 

15-6. Çizer, Yarol 2005, 105-06. Çolak et al. 2006). Χζηφζν, ν ηξνρφο ζην 

Gökeyüp είλαη πνιχ πην απιφο, ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα νμππχζκελν ξερφ 

πήιηλν πηλάθην, ην νπνίν ιφγσ ηεο νμείαο απφιεμεο ηνπ ππζκέλα κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη εχθνια πάλσ ζε επίπεδε επηθάλεηα (Δηθ. 20). Σνλ ίδην ηξφπν γηα λα 

πεξηζηξέθνπλ ηα θεξακηθφ εθάξκνδαλ θαη ζην Uslu θνληά ζην Van (Güner 1988, 

29-32. Δηθ. 21) φπσο θαη ζην Burgudere ζηελ θεληξηθή Σνπξθία (Güner 1988, 27. 

Δηθ. 21). Σα είδε θαη ηα ζρήκαηα ησλ αγγείσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη 

παξεκθεξή κε απηά ηνπ Sorkun, θπξίσο καγεηξηθά ζθεχε θαη πιάθεο ςεζίκαηνο, 

αιιά θαη ιίγα επηηξαπέδηα αγγεία. ηα δπν απηά ρσξηά ηα αγγεία ςήλνληαη ζε 

αλνηθηέο ππξέο, σζηφζν ηα θεξακηθά δελ ηνπνζεηνχληαη ζε ζεηξέο ζην έδαθνο 

αιιά ζηνηβάδνληαη θαζ’ χςνο θαη ηα μχια ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ θαη 
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πεξηκεηξηθά ηνπ ζσξνχ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ςήλνληαη ηα θεξακηθά θαη ζην Uslu 

(Angle, Dottarelli 1989, 471. Çizer, Yarol 2005, 107). ια ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ παξαγσγή ησλ θεξακηθψλ απαληνχλ θαη ζε άιια 

αγγεηνπιαζηηθά θέληξα ηεο Αλαηνιίαο, ιηγφηεξν κειεηεκέλα. πσο 

πξναλαθέξζεθε ζηελ Σνπξθία ππάξρεη πηζαλφλ κηα επξχηεξε «πξσηφγνλε» 

αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. νη αγγεηνπιάζηεο είλαη 

γπλαίθεο 2. ρξεζηκνπνηείηαη ν αξγφο ηξνρφο 3. ηα ζθεχε πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη 

θπξίσο καγεηξηθά 4. Σν ςήζηκν γίλεηαη ζε αλνηθηέο ππξέο. Σα αγγεία πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη αλήθνπλ ζε πνιχ πξψηκνπο ηχπνπο πνπ αξθεηέο θνξέο ζπκίδνπλ 

πξντζηνξηθά. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εληνπίδεηαη απηή ε θνηλή παξάδνζε είλαη 

ζπρλά πνιχ απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο. Θα κπνξνχζε απηή ε «αγγεηνπιαζηηθή 

θνηλή» λα νθείιεηαη ζε επηβίσζε ηερληθψλ ηφζν παιηψλ ψζηε λα αλάγνληαη ζηελ 

πξντζηνξηθή επνρή; Γπζηπρψο ε έξεπλα ησλ Σνχξθσλ ζπλαδέιθσλ δελ είρε 

εκβαζχλεη ζε απηή ηε ζεκαηηθή. ίγνπξα σζηφζν απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ πεδίν 

έξεπλαο πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ αξρίδεη λα απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

εξεπλεηέο. 
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Χεηξνπνίεηε θεξακηθή ηωλ Βαιθαλίωλ  

Οη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα θξάηε ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη νη πνιπζχλζεηεο πνιηηηζηηθέο επηξξνέο πνπ δέρζεθαλ απφ ηνλ 

πεξίγπξν ηνπο δεκηνχξγεζαλ πνιιέο θαη πνηθίιεο αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο. 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ζηηο νπνίεο 

απαληά ν αξγφο ηξνρφο, ζηνρεχνληαο θπξίσο λα αλαδεηρζνχλ νη αλαινγίεο κε ηηο 

αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Αλαηνιίαο.   

  νβαξφ πξφβιεκα ζηε κειέηε ηεο Βαιθαληθήο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο 

είλαη φηη, κε εμαίξεζε κεξηθά πξφζθαηα άξζξα, δελ ππάξρνπλ ζπγθεληξσηηθέο 

ζρεηηθέο εξγαζίεο, ελψ νη ιηγνζηέο κειέηεο γηα επηκέξνπο εζλνινγηθέο ελφηεηεο 

είλαη γξακκέλεο ζηηο ηνπηθέο γιψζζεο. Βαζηθφ γηα ηελ Γηνπγθνζιαβηθή θεξακηθή 

παξακέλεη ην βηβιίν ηνπ P. Tomić (1966), γηα ηελ Αιβαληθή ηεο A. Onuzi (1988), 

γηα ηε Βνπιγαξηθή ηνπ H. Bakarelski (1974), γηα ηε εξβηθή ηεο B. Djordjević 

(2011). Σα ηειεπηαία ρξφληα νη γλψζεηο καο γηα ηε βαιθαληθή παξαδνζηαθή 

θεξακηθή εκπινπηίζηεθαλ κέζα απφ ηηο έξεπλεο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ 

αξραηνιφγνπ θαη θεξακίζηα R. Carlton (2003. 2008. 2013). Ζ ζπκβνιή ηνπ 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εθείλνο πξψηνο αζρνιήζεθε ζπλζεηηθά θαη ζπγθξηηηθά κε 

ηηο θεξακηθέο παξαδφζεηο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, 

απηή ε παξαδνζηαθή θεξακηθή έρεη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα καο 

ρξεζηκεχζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξντζηνξηθήο θεξακηθήο.  

ην πξψην ηνπ άξζξν (Carlton 2003) αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηελ 

παξαδνζηαθή θεξακηθή ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαη επηθεληξψλεηαη ζε απηή ηνπ 

λεζηνχ Iž ζηηο αθηέο ηεο Κξναηίαο. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηαζθεπή θεξακηθψλ ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 250 ρξφληα. ε έλαλ κάιηζηα 

νηθηζκφ (Veli Iž) φιε ζρεδφλ ε ηνπηθή θνηλφηεηα απαξηίδεηαη απφ αγγεηνπιάζηεο ή 

πξνκεζεπηέο θαη δηαθηλεηέο πξψησλ πιψλ/πειψλ (Carlton 2003, 68), ρσξίο 

θαλέλαο ηνπο λα κπνξεί λα ζεσξεζεί επαγγεικαηίαο αθνχ ε ελαζρφιεζε ηνπο είλαη 

επνρηαθή θαη απιψο ζπκπιεξψλεη ην εηζφδεκά ηνπο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θεξακηθήο ηνπ Iž ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο :  

α. αγγεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη θαηά θαλφλα καγεηξηθά ζθεχε 

β. γίλνληαη κε αξγνχο ηξνρνχο (Δηθ. 7, 27) 

γ. σο αληηπιαζηηθή χιε ρξεζηκνπνηείηαη αζβεζηίηεο (Δηθ. 3) θαη  

δ. ςήλνληαη ζε αλνηθηέο ππξέο (Δηθ. 29).  
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Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά απαληνχλ θαη ζε πνιιέο άιιεο αγγεηνπιαζηηθέο 

παξαδφζεηο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ (πξβι. Djordjević 2011, 33 θ. εμ.), σζηφζν 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε φπηεζε ζε αλνηθηέο ππξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ρξήζε αζβεζηίηε σο αληηπιαζηηθήο χιεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή:  

Α. Ο αζβεζηίηεο (CaCo3 – Δηθ. 4) ζεσξείηαη γεληθά αθαηάιιειε 

αληηπιαζηηθή χιε θαη δεκηνπξγεί πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ θεξακηθή κάδα. 

Με ηελ φπηεζε ηνπ πάλσ απφ ηνπο 850
ν
 C κεηαηξέπεηαη ζε κνλνμείδην ηνπ 

αζβεζηίνπ θαη, κεηά ην ςήζηκν, φηαλ εθηεζεί ζε λεξφ ή ζηελ πγξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηνγθψλεηαη θαη δεκηνπξγεί ραξαθηεξηζηηθέο κηθξέο νπέο θαη 

ξαγίζκαηα (lime pops). Χζηφζν νη παξαδνζηαθνί αγγεηνπιάζηεο ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ επέιεγαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αζβεζηίηε αθφκα θαη φηαλ ρξεηαδφηαλ λα ηνλ 

κεηαθέξνπλ απφ καθξηά (Carlton 2003, 68). Ζ πξνηίκεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε απηή 

αληηπιαζηηθή χιε δηθαηνινγείηαη θαηά ηνλ Carlton γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

1. Σα αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ αζβεζηίηε ζε 

κνλνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ απνθεχγνληαη θαζφζνλ: α. ηα αγγεία ςεζνχλ ζε αλνηθηέο 

ππξέο φπνπ γεληθά νη ζεξκνθξαζίεο δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο 850
ν
 C (Δηθ. 30

 
α, β) β. 

ακέζσο κεηά ηελ φπηεζε θαη ελφζσ ηα αγγεία είλαη ππξαθησκέλα, απηά 

«ζβήλνληαη», δειαδή εκβαπηίδνληαη ζε νξγαληθφ δηάιπκα ζπλήζσο αιεπξηνχ ζε 

λεξφ. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε πεηξάκαηα πνπ δηεμήγαγε, 

απνηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία νπψλ θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο φπηεζεο 

ησλ αγγείσλ ζε αλνηθηή ππξά.  

2. Χο αληηπιαζηηθή χιε, ν αζβεζηίηεο εληζρχεη ηελ αληνρή ηνπ θεξακηθνχ 

ζηα ζεξκηθά ζνθ θαηά ηελ φπηεζε αιιά θπξίσο θαηά ηε ρξήζε σο ηνπο καγεηξηθά 

ζθεχε (Carlton 2003, 75). 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαη κνινλφηη δελ 

δηθαηνινγνχληαη επαξθψο ζην άξζξν θαίλνληαη σζηφζν πηζαλέο θαη κπνξνχλ λα 

ζρεηηζηνχλ κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή ηνπ ηάιθε σο αληηπιαζηηθήο χιεο ζε θάπνηα 

αγγεηνπιαζηηθά θέληξα ηεο Σνπξθίαο (βι.  ζει. 42-43).  

Β. φπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ, ε φπηεζε ζε αλνηθηή ππξά 

απνηειεί εζειεκέλε επηινγή πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ κε αζβεζηίηε. Έηζη ε ζεσξνχκελε 

«πξσηφγνλε» απηή ηερλνινγία φπηεζεο δελ δείρλεη άγλνηα άιισλ ηερληθψλ θαη δελ 

απνηειεί απαξαίηεηα έλδεημε επηβίσζεο αξραηφηαησλ πξαθηηθψλ ςεζίκαηνο, πξηλ 
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απφ ηελ εκθάληζε ησλ θιηβάλσλ. Αληηζέησο απνηειεί ζηνηρείν κηαο πνιχπινθεο 

ηερλνινγηθήο αιπζίδαο γεγνλφησλ (chaîne opératoire) θαη αιιειεπίδξαζεο 

ηερληθψλ (cross-craft interaction) πνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα εμήο :  

α. Σα θεξακηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη απνθιεηζηηθά καγεηξηθά ζθεχε 

γηαηί απηά, σο κηθξά αλνηθηά αγγεία, κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια ζε αξγφ ηξνρφ θαη 

λα ςεζνχλ ζε αλνηθηέο ππξέο. Παξάιιεια απηφο ν ηξφπνο παξαγσγήο ζπλάδεη κε 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ, πνπ δελ είλαη 

θαη’επάγγεικα αγγεηνπιάζηεο θαη δελ επηζπκνχλ ηελ δεκηνπξγία κφληκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ φπσο ηαρχζηξνθσλ ηξνρψλ θαη θιηβάλσλ (Djordjević 2011, 47-8. 

Carlton 2013, 5)
7
.  

β. Σα αγγεία έρνπλ αζβεζηίηε σο αληηπιαζηηθή χιε γηαηί είλαη καγεηξηθά 

ζθεχε  

γ. Οη αλνηθηέο ππξέο είλαη απαξαίηεηε επηινγή γηαηί ηα αγγεία έρνπλ 

αζβεζηίηε σο αληηπιαζηηθή χιε.  

Ο Carlton (2008 θαη αλαηχπσζε 2013) εμεηάδεη, επίζεο, ην ξφιν ησλ θχισλ 

ζηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, δείρλνληαο φηη  εθεί ε 

θαηαζθεπή καγεηξηθψλ ζθεπψλ κε αξγφ ηξνρφ δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

γπλαίθεο, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Αληηζέησο ζηα 

Βαιθάληα νη αγγεηνπιάζηεο είλαη θαηά θαλφλα άληξεο. Ο ίδηνο δελ αηηηνινγεί νχηε 

εξκελεχεη, φκσο, ηε ζεκαληηθή απηή δηαθνξά. Μειινληηθέο κειέηεο ζα εζηηάζνπλ, 

ειπίδνπκε, ζην ζέκα.  

Σν πξφζθαην βηβιίν ηεο B. Djordjević (2011) γηα ηελ παξαδνζηαθή 

θεξακηθή ηεο εξβίαο δηεπξχλεη ηηο κέρξη ηψξα ζρεηηθέο γλψζεηο καο. Ζ 

ζπγγξαθέαο θαηεγνξηνπνηεί ηελ θεξακηθή απηή ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη ζε έλα είδνο ζθεχνπο/θαηαζθεπήο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ην νλνκάζεη 

κηθξφ θηλεηφ θνχξλν, απφ πειφ αλακεκεηγκέλν κε άρπξν πνπ θαηαζθεπαδφηαλ 

απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εγγξάθεηαη ε θαηαζθεπή απφ 

άληξεο ζε αξγφ ηξνρφ ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ, πνπ πξναλαθέξζεθε. Ζ ηξίηε 

θαηεγνξία αθνξά ζηα ηξνρήιαηα αγγεία, ζεκαηηθή πνπ δελ καο απαζρνιεί εδψ.  

Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε νη κηθξνί θηλεηνί θνχξλνη ηεο πξψηεο 

θαηεγνξίαο δελ είλαη θεξακηθά αγγεία, δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ θεξακηθή 
                                                           
7. Αμίδεη λα παξαηεξεζεί σζηφζν πσο ζε θάπνηεο πεξηνρέο παξφκνηα καγεηξηθά ζθεχε 

θαηαζθεπάδνληαη θαη απφ επαγγεικαηίεο αγγεηνπιάζηεο, ζηνλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ (Djordjević 2011, 

26-7). 
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παξαγσγή αιιά πξφθεηηαη κάιινλ γηα θαηαζθεπέο απφ αρπξφιαζπε (pisé). Σν 

επηρείξεκα απηφ ην βαζίδσ ζε δχν ιφγνπο: 1. ην κίγκα ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ 

ππάξρεη πεξίζζηα κε-θεξακηθή χιε, ην άρπξν (Djordjević 2011, 13). 2. Σα αγγεία 

απηά δελ ςήλνληαη ζε θάπνηνπ είδνπο θιίβαλν άιια ζηεξενπνηνχληαη αηειψο θαηά 

ηε ρξήζε ηνπο πάλσ ζηηο νηθηαθέο εζηίεο (Djordjević 2011, 15). Χο εθ ηνχηνπ ε 

άξγηινο ηεο κάδαο ηνπο δελ κεηαηξέπεηαη ζε θεξακηθή χιε. Χζηφζν νη θνηλσληθέο 

θαη ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο απηήο ηεο παξάδνζεο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο θαη 

αμίδεη λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά.  

ηε ζιάβηθε βηβιηνγξαθία, νη θηλεηνί απηνί θνχξλνη εγγξάθνληαη ζηελ 

ιεγφκελε «θεξακηθή ησλ γπλαηθψλ» θαζφζνλ θαηαζθεπάδνληαλ θαηά θαλφλα απφ 

γπλαίθεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Djordjević 

2011,7-24). Έρνπλ ην ζρήκα ξερνχ ηαςηνχ κε δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ 25 έσο 

60 εθαηνζηά, θαη είλαη απφ πειφ θαιά δπκσκέλν κε άρπξν, ηξίρεο θαηζίθαο ή άιια 

νξγαληθά πιηθά. ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο ηνπ πεινχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο δχκεο 

ζπκκεηέρνπλ αξθεηέο γπλαίθεο, ελψ ζηελ θαηαζθεπή κφλν νη ζπγθεθξηκέλεο πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε απηφ.  

Μεηά απφ πνιχ θαιφ ζηέγλσκα πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη αθφκα θαη κήλεο, 

ηα ζθεχε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηεπζείαλ πάλσ ζηε θσηηά. ε θάπνηεο 

πεξηνρέο, ζθεπάδνληαη κε θαπάθη φκνηαο θαηαζθεπήο. Ο ηχπνο είρε κεγάιε δηάδνζε 

ζε φια ηα Βαιθάληα έσο θαη ηελ Κέξθπξα θαη ηε Θεζζαιία (Efstratiou 1992. 

Βνγηαηδφγινπ-αθειιαξνπνχινπ 2009, 344-46. Djordjević 2011, 9). Παξάιιεια 

κε ηε γπλαηθεία απηή νηθνηερληθή παξαγσγή, αλάινγνη θηλεηνί θνχξλνη, πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ επαγγεικαηίεο άληξεο αγγεηνπιάζηεο, ςήλνληαη ζε 

θαλνληθνχο θιηβάλνπο θαη πσινχληαη ζηηο αγνξέο (Djordjević 2011, 26-7). Ζ 

εκπινθή ησλ επαγγεικαηηψλ αγγεηνπιαζηψλ ζηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ζθεχνπο 

έρεη κηθξφηεξε δηάδνζε θαη είλαη κάιινλ λεφηεξε. Γείρλεη, θαη είλαη ελδηαθέξνλ, 

φηη κηα θαηαξρήλ θαζαξά γπλαηθεία νηθνηερληθή πξαθηηθή ηείλεη λα πεξάζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο-θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζε άλδξεο επαγγεικαηίεο (Arnold 

1985, 106-08. 1997, 522. Kopaka 1997). 
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Παξαδνζηαθή θεξακηθή θαη εζλναξραηνινγία  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηελ εξγαζία απηή δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα εξκελείαο 

ηεο πξντζηνξηθήο θεξακηθήο κε δεδνκέλα απφ ηελ αληίζηνηρε παξαδνζηαθή. Ο 

επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ θαηεμνρήλ ρξεζηκνπνηεί αλάινγα εξκελεπηηθά εξγαιεία 

είλαη ε εζλναξραηνινγία. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ 

εζλναξραηνινγηθή έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ θαη δηεξεπλάηαη ε κέρξη ηψξα ζπκβνιή ηεο ζηελ εξκελεία ησλ αξραίσλ 

θεξακηθψλ.  

ηελ αξραηνινγία ε πξαθηηθή ηεο ζχλδεζεο πξσηφγνλσλ ή κε 

αζηηθνπνηεκέλσλ θνηλσληψλ κε ηηο αξραίεο είλαη πνιχ παιαηφηεξε απφ ηνλ 

ζεσξεηηθφ νξηζκφ ηεο «εζλναξραηνινγίαο» πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Αγγινζαμνληθή 

παξάδνζε ζηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα (Hodder 1982, 31-40).  Γηα παξάδεηγκα, ήδε 

ζηα 1907, ζην βηβιίν γηα ηηο αλαζθαθέο ζηνλ Οξρνκελφ, νη Βαπαξνί αξραηνιφγνη 

αληηπαξαβάινπλ εξείπηα κεζνειιαδηθψλ θπθιηθψλ θηηζκάησλ κε θπθιηθέο θαιχβεο 

ησλ αξαθαηζάλσλ ηεο Βνησηίαο θαη άιισλ παξφκνησλ λεφηεξσλ θηηζκάησλ ζην 

Κνπξδηζηάλ, ηηο Διβεηηθέο Άιπεηο θαη ηελ Αθξηθή (Bulle 1907, 38-41, taf. XI
2
, 

XII).  

Ζ εζλναξραηνινγία αλαπηχζζεηαη σο ηδηαίηεξνο θιάδνο ηεο αξραηνινγίαο 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην πιαίζην ηεο ιεγφκελεο 

«Νέαο Αξραηνινγίαο». Κπξίαξρν ξφιν ζην ζεσξεηηθφ απηφ ξεχκα είρε ε θεξακηθή 

φρη φκσο σο απιφ ρξνλνινγηθφ εξγαιείν, φπσο ήηαλ ζην παξειζφλ, αιιά σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ε κειέηε ηεο θεξακηθήο εζλναξραηνινγίαο θαη ηεο 

θεξακηθήο ηερλνινγίαο. Πξψηε αζρνιείηαη κε ην ζέκα ε Anna Shepard (1956), 

σζηφζν ε λέα πξνζέγγηζε παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλα θαη ζπλζεηηθά ζην έξγν 

ηνπ Dean E. Arnold (1985). Δθηφο απηψλ ησλ δχν ζεκαληηθψλ βηβιίσλ ππάξρνπλ 

θαη πνιιέο άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο
8
.  

Αθφκα θαη ζήκεξα νη εζλναξραηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θεξακηθήο είλαη 

θπξίσο αγγινζαμνληθέο θαη ζηεξίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε έξεπλεο ζηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή. Πνιχ ιηγφηεξεο είλαη νη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

                                                           
8. Γηα κηα ζπλνιηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο θεξακηθήο εζλναξραηνινγίαο θαη ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία βιέπε: Stark 1993. Jeffra 2011, 60-61. Gosselain 2016, θαη γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν: 

Giannopoulou 2010, 24-5. 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anna+Osler+Shepard%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dean+E.+Arnold%22
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θεξακηθή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ειάρηζηεο απφ απηέο εζηηάδνπλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Απηφ είλαη παξάδνμν, ζπγθξηλφκελν κάιηζηα κε ην γεγνλφο φηη ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο δηεμάγνληαη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο εληαηηθέο αξραηνινγηθέο 

έξεπλεο. Σελ έιιεηςε επαξθνχο ηεθκεξίσζεο επηηείλεη ην γεγνλφο φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ γηα ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή ηεο Μεζνγείνπ είλαη 

γξακκέλε απφ ηζηνξηνδίθεο ή εξαζηηέρλεο ιανγξάθνπο (βι. θαη Day 2004, 108-10).  

Μνλαδηθή εμαίξεζε αλαιπηηθήο κειέηεο παξακέλεη ην βηβιίν ηνπ D.P.S. 

Peacock (1982). ην ζεκειηψδεο απηφ έξγν ν εξεπλεηήο έδεημε φηη νξηζκέλα 

ζηνηρεία ζηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή παξαγσγή ηεο Μεζνγείνπ είλαη θνηλά ζε 

πνιιέο θαη ζπρλά απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο πεξηνρέο. πλζέηνληαο γηα πξψηε 

θνξά ηα εζλνινγηθά θαη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πξφηεηλε έλα ζαθή δηαρσξηζκφ 

ηεο θεξακηθήο παξαγσγήο αλάινγα κε ηνλ ξφιν ηεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

θνηλσληψλ, νξίδνληαο έμη ελφηεηεο : 1. Οηθηαθή παξαγσγή (household production) 

2. Παξαγσγή απφ νηθηαθά εξγαζηήξηα (household industry) 3. Παξαγσγή απφ 

εξγαζηήξηα (workshop industries) ηα νπνία ρσξίδεη ζε κεκνλσκέλα εξγαζηήξηα 

(individual workshops) θαη ζε αγγεηνπιαζηηθά θέληξα (nucleated industries) 4. 

Παξαγσγή ζε βηνηερλίεο (manufactory) 5. Παξαγσγή πνπ νξγαλψλεηαη απφ 

κεγαινγαηνθηήκνλεο (estate production) 6. Παξαγσγή απφ επίζεκνπο νξγαληζκνχο  

(production by official organizations.  Peacock 1982, 12-51)  

 Ο Peacock ρξεζηκνπνίεζε απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηε κειέηε ηεο 

ξσκατθήο θεξακηθήο ζέηνληαο φκσο παξάιιεια ηηο βάζεηο γηα κηα πην 

νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο ηεο Μεζνγείνπ. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηηο δχν πξψηεο ελφηεηεο ηνπ (Οηθηαθή 

παξαγσγή θαη παξαγσγή απφ νηθηαθά εξγαζηήξηα) θαζφζνλ είλαη απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα εξγαζία. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπν απηψλ 

θαηεγνξηψλ είλαη φηη ηα αγγεία παξάγνληαλ ζπλήζσο απφ γπλαίθεο ρσξίο 

ηαρχζηξνθν ηξνρφ θαη ήηαλ θπξίσο καγεηξηθά ζθεχε. Σα αγγεία απηά δελ ζηφρεπαλ 

κφλν ζηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ, αιιά ζπρλά απνηεινχζαλ αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθνχ εκπνξίνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (Peacock 1982, 23-5). Οη 

εμαηξεηηθέο απηέο παξαηεξήζεηο ηνπ βξήθαλ πνιιέο αλαινγίεο ζην αξραηνινγηθφ 

πιηθφ. Με ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απέδεημε πσο ε ξσκατθή 

ρεηξνπνίεηε ρξεζηηθή θεξακηθή, ηελ νπνία πνιινί κειεηεηέο ραξαθηήξηδαλ 

ζπιιήβδελ θαη  κάιινλ απαμησηηθά «ηνπηθή», ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαγφηαλ 
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ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απφ νηθνηερλίεο. Παξά ηε 

θαηλνκεληθά πξφρεηξε θαηαζθεπή ηεο ε θεξακηθή απηή είρε ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ζεκαζία αθνχ δηαθηλείην, αγνξαδφηαλ θαη έραηξε ηδηαίηεξεο 

εθηίκεζεο αθφκα θαη ζε πνιχ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ζε κεγάιεο πφιεηο 

φπσο ε Καξρεδφλα (Peacock 1982, 75- 89). Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα παξαηεξήζεη 

πσο απηφ πνπ ιείπεη απφ ηελ κειέηε ηνπ είλαη αξθεηά εζλναξραηνινγηθά 

παξάιιεια απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ηελ Αλαηνιία. Ζ έξεπλά ηνπ ζηεξίρζεθε 

θπξίσο ζηα δεδνκέλα απφ ηελ Νφηηα Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα Αθξηθή, πηζαλφλ 

εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο κειέηεο ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ δελ ήηαλ γξακκέλεο ζηηο 

βαζηθέο επξσπατθέο γιψζζεο. Χζηφζν ην έξγν ηνπ D.P.S. Peacock παξακέλεη 

κλεκεηψδεο θαη έρσ παξαηεξήζεη πσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ ηα απ’ ηα εζλναξραηνινγηθά παξάιιεια πνπ παξέιεηςε. Γπζηπρψο ην 

πξσηνπνξηαθφ ηνπ έξγν δελ ζπλερίζηεθε νχηε απφ αξραηνιφγνπο, νχηε απφ 

κειεηεηέο ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο.  

ηελ ειιεληθή αξραηνινγία νη εζλναξραηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

πξντζηνξηθήο θεξακηθήο είλαη πνιχ παιηέο. Ζ παιαηφηεξε ζπλεμέηαζε ηεο 

παξαδνζηαθήο θεξακηθήο κε ηελ αξραία αλήθεη ζηνλ ηέθαλν Ξαλζνπδίδε ν νπνίνο 

ζηα 1916 κειέηεζε κηα «βεληέκα», κηα νκάδα δειαδή πεξηνδεπφλησλ 

αγγεηνπιαζηψλ απφ ην Θξαςαλφ θαη ζπζρέηηζε ηνπο θεξακηθνχο ηξνρνχο ηεο κε 

αξραηνινγηθά θαηάινηπα πνπ απέδσζε ζε αληίζηνηρνπο κηλσηθνχο ηξνρνχο 

(Xanthoudides 1927). Ζ αλαθνξά απηή, αλ θαη ζπλνπηηθή, ήηαλ πξσηνπνξηαθή γηα 

ηελ επνρή ηεο. Οη κνλαδηθέο ζπλζεηηθέο εζλναξραηνινγηθέο κειέηεο ηεο 

παξαδνζηαθήο θεξακηθήο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ είλαη απηέο ησλ γεξκαλψλ Ronald 

Hampe, πνπ ήηαλ αξραηνιφγνο θαη ηνπ Adam Winter, πνπ ήηαλ αγγεηνπιάζηεο. 

Απηνί επηζθέθζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 παξαδνζηαθά 

αγγεηνπιαζηεία ζηελ Διιάδα, ζηελ Κχπξν ζηε Νφηηα Ηηαιία θαη ζηε Μηθξά Αζία 

θαη δεκνζίεπζαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε δχν βηβιία (Hampe –Winter 1962 θαη 

1965). Σνπο κειεηεηέο απαζρφιεζε θπξίσο ε ηππνινγία ησλ παξαδνζηαθψλ 

θιηβάλσλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο αξραίνπο. ζν θαη αλ ηα δχν απηά βηβιία 

παξακέλνπλ πνιχηηκα, δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο πσο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απιά πεξηεγήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη, 

θαηαγξάθνληαο κφλν φηη έβιεπαλ,  ρσξίο λα πξνρσξνχλ ζε πεξαηηέξσ επηηφπηα 

έξεπλα (Matson 1972, 212. Peacock 1982, 13). 
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 Έθηνηε θαη άιινη αξραηνιφγνη θαη ιανγξάθνη αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηε δεκνζίεπζε κεκνλσκέλσλ αγγεηνπιαζηηθψλ παξαδφζεσλ, 

ζθνπεχνληαο άιινηε ζηελ εξκελεία αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ θαη άιινηε ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ πξψηε ζπγθεληξσηηθή κειέηε είλαη απηή ηνπ 

Β. Κπξηαδφπνπινπ (1984) θαη αθνινπζνχλ ην βηβιίν ηεο Καηεξίλαο Κνξξέ – 

Εσγξάθνπ (1995) θαη Μαξίαο Βνγηαηδφγινπ–αθειιαξνπνχινπ (2009).  

εκαληηθφηαηεο πνιπζέιηδεο επηκέξνπο κειέηεο δεκνζηεχηεθαλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη είδε θεξακηθήο. Σέηνηεο είλαη απηέο ησλ X. Βαιιηάλνπ 

θαη M. Παδνπβά (1986) γηα ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή ηεο Κξήηεο, ηεο H. Blitzer 

(1990) γηα ηα πηζάξηα ηεο Κνξψλεο, ηεο Δ. παζάξε – Μπεγιίηε (1992) γηα ηε 

ίθλν, ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Νεψηεξεο Κεξακεηθήο γηα ηα είδε ησλ ζηακλψλ ηεο 

ειιεληθήο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο (ΚΜΝΚ 1999), ηεο Μ. Γηαλλνπνχινπ γηα ηα 

πηζάξηα δηαρξνληθά (2010) θαη πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο έθηαζεο. ιεο νη 

παξαπάλσ κειέηεο πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαδνζηαθή 

ειιεληθή θεξακηθή θαη νξηζκέλεο πξνρσξνχλ ζε εζλναξραηνινγηθνχο 

ζπζρεηηζκνχο σζηφζν θακία απφ απηέο δελ επηρεηξεί, φπσο παιαηφηεξα απηή ηνπ 

Peacock, λα ζπλζέζεη φια ηα δεδνκέλα θαη λα ηα εληάμεη ζην γεληθφηεξν θνηλσληθφ 

θαη ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην. Δπηπιένλ, κειεηψληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, 

παξαηήξεζα πσο ε εζλναξραηνινγηθή ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηελ παξαδνζηαθή 

θεξακηθή γηλφηαλ θαηά θαλφλα γηα δχν ιφγνπο, είηε  

   α. γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε ζεσξνχκελε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ηνπ πιηθνχ 

πνιηηηζκνχ κηαο πεξηνρήο είηε  

   β. γηα λα ππνζηεξηρηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αξραηνινγηθέο εξκελείεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε κνξθνινγηθέο αλαινγίεο θαη θνηλά ηερλνινγηθά 

ζηνηρεία κεηαμχ ηεο λεφηεξεο θαη ηεο αξραίαο θεξακηθήο ζεσξνχληαλ φηη 

απνδείθλπαλ πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα. Απηή ε κέζνδνο δελ απαληά κφλν ζηνλ ηνκέα 

ηεο θεξακηθήο, ήηαλ θνηλφο ηφπνο γεληθφηεξα ζηε ιανγξαθία θαη απνηεινχζε 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Herzfeld 

2002, 32-4). Σν ειιεληθφ θξάηνο, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή θαη 

πνιπζετζηηθή Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ζηήξημε ηνλ ιφγν ηεο χπαξμήο ηνπ ζε έλα 

ηδενινγηθφ πιαίζην πνπ δηαθήξπηηε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ αξραία Διιάδα 

(Υακειάθεο 2012). Απαξαίηεην γη’ απηφ ήηαλ ε απφδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ζπλερείαο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα θαη ν ιατθφο πνιηηηζκφο, ελ πξνθεηκέλσ 
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ε παξαδνζηαθή θεξακηθή, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ηεθκεξησζεί απηφ ην 

ηδενιφγεκα (Παπαθψζηα 2006). Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηα παξαπάλσ, εδψ ζα αλαθεξζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην κλεκεηαθφ έξγν «Νενιηζηθή Διιάο», επηκέιεηαο Γ. Θενράξε (1973). Ζ 

θσηνγξαθία, αξ. 165, ηνπ 1969, απφ ηνλ Σ. Σινχπα απεηθνλίδεη έλαλ αγγεηνπιάζηε 

ηνπ Σχξλαβνπ λα θαηαζθεπάδεη αγγείν ζηνλ πνδνθίλεην ηξνρφ (Θενράξεο 1973, 

248. Κνξξέ- Εσγξάθνπ 1995, 181). Ο αλαρξνληζκφο είλαη πξνθαλήο θαζφζνλ είλαη 

γλσζηφ πσο ζηε Νενιηζηθή πεξίνδν δελ ππήξρε ηαρχο πνδνθίλεηνο ηξνρφο. Γη’ 

απηφ ν C. Renfrew έγξαςε ζην ππφκλεκα ηεο θσηνγξαθίαο: «Σελ Νενιηζηθή επνρή 

ν ηξνρφο ηνπ θεξακέσο ήηαλ άγλσζηνο
. 
θαηά ηα άιια ε φςε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα 

έκνηαδε πνιχ κε απηήλ ηεο εηθφλνο» (Θενράξεο 1973, 351). Χζηφζν ε θσηνγξαθία 

απεηθνλίδεη έλαλ άλδξα, επαγγεικαηία αγγεηνπιάζηε εληφο ελφο νξγαλσκέλνπ 

εξγαζηεξίνπ ελψ ζηε Νενιηζηθή επνρή πηζηεχεηαη φηη ηα αγγεία θαηαζθεπάδνληαλ 

θπξίσο απφ γπλαίθεο, ζην πιαίζην ησλ νηθνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Vitelli 1995, 

61-2). Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα σζηφζν επηηειεί ηνλ ξφιν ηεο θαη ζπλδέεη έλα 

ξνκαληηθφ ζθεληθφ, απηφ ηεο απιήο αγξνηηθήο δσήο ζηελ Διιεληθή χπαηζξν, κε 

κηα επίζεο απιντθή θαη ξνκαληηθή ζεψξεζε ηεο Νενιηζηθήο επνρήο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ηφκνο απηφο εηθνλνγξαθείηαη κε θσηνγξαθίεο κφλν απφ ηελ 

ειιεληθή χπαηζξν θαη φρη απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, φπσο απφ ηελ Αθξηθή, φπνπ 

νξηζκέλα παξαδείγκαηα ζα ήηαλ ίζσο πην θνληά ζηελ Νενιηζηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ο ιφγνο γη’ απηφ είλαη κάιινλ πξνθαλήο, είλαη ε απφδεημε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Πξφθεηηαη άιισζηε γηα έθδνζε ηνπ 1973, ελ κέζσ 

δηθηαηνξίαο, απφ έλαλ ζεζκφ-ππιψλα ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα. Ζ έλλνηα ηεο αδηάιεηπηεο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο πνπ 

θπξηαξρνχζε ηφηε ζηελ ειιεληθή ιανγξαθία θαη εζλνινγία, θαίλεηαη μεθάζαξα πσο 

επεξέαζε ηελ επηινγή απηνχ ηνπ πιηθνχ σο εζλναξραηνινγηθνχ παξαιιήινπ 

(Herzfeld 2002, 32-4). Αξθεηά παξφκνηα παξαδείγκαηα δείρλνπλ φηη νη 

εζλναξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν επεξεάζηεθαλ πνιχ απφ ην 

ηδενιφγεκα ηεο ειιεληθφηεηαο (Day 2004, 108-09). 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα αγγεία θαη ηερληθέο 

θαηαζθεπήο γηα λα ππνζηεξηρηνχλ αξραηνινγηθέο εξκελείεο ρσξίο σζηφζν λα 

εμεηάδνληαη νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο παξάκεηξνη εληφο ησλ νπνίσλ εγγξάθεηαη 

θάζε αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε. Πνιχ ζπρλά ε κνξθνινγηθή αλαινγία ελφο 
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αξραίνπ αγγείνπ κε έλα λεφηεξν αξθνχζε γηα λα «απνδείμεη» ηελ ρξήζε ή θαη ηελ 

ζεκαζία ηνπ πξψηνπ. Σν άξζξν ηνπ P. Warren (1978) είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα επηιεθηηθήο ρξήζεο ζηνηρείσλ ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. ε απηφ ν κειεηεηήο ζπζρεηίδεη πξντζηνξηθά αιάβαζηξα κε λεφηεξα 

θιαζθηά θαηαζθεπαζκέλα ζην Θξαςαλφ ηεο Κξήηεο, νξκψκελνο απφ έλαλ 

ζπζρεηηζκφ πνπ είρε γίλεη παιαηφηεξα απφ ηνπο Hampe, Winter (1962, 111), 

πξνηείλνληαο εκκέζσο κηα αδηάιεηπηε κεηαμχ ηνπο ζπλέρεηα. Ζ ζπζρέηηζε απηή 

αληηκεησπίζηεθε αξλεηηθά ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζεσξήζεθε φηη δελ 

ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο. Νεφηεξεο κειέηεο επηζήκαλαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 

θιαζθηνχ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν δηαρξνληθά θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζχλδεζε ηνπ 

απνθιεηζηηθά κε ην αγγεηνπιαζηηθφ θέληξν ηνπ Θξαςαλνχ είλαη απζαίξεηε 

(Peacock 1982, 12. Betancourt 1984. Παπαθψζηα 2006. Day 2004, 109).  

Παξφκνηεο ιαλζαζκέλεο ρξήζεηο ηεο παξαδνζηαθήο θεξακηθήο απαληνχλ 

θαη ζε κειέηεο γηα ηελ αξραία θεξακηθή ηεο Κχπξνπ. Ζ Μεγαιφλεζνο έρεη κηα 

πνιχ ηδηαίηεξε αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε θαη είλαη πνιχ θαιά κειεηεκέλε 

αξραηνινγηθά. πρλά ε πξντζηνξηθή θππξηαθή θεξακηθή αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ 

λεφηεξε παξαδνζηαθή ρσξίο φκσο λα ηεθκεξηψλεηαη απηή ε ζπζρέηηζε. Γηα 

παξάδεηγκα ν δεηλφο θαη αθνζησκέλνο κειεηεηήο Βάζνο Καξαγεψξγεο δελ 

δηζηάδεη λα αληηπαξαβάιεη δχν εηθφλεο, έλαλ πίζν ηνπ 12νπ αηψλα π.Υ. θαη έλα 

πηζάξη θαηαζθεπαζκέλν ην 1913, επεηδή θέξνπλ θαη ηα δχν αλάγιπθε δηαθφζκεζε 

θηδηψλ (Κarageorghis 1990, 14). Χζηφζν νη παξαζηάζεηο θηδηψλ ζε θππξηαθά 

πηζάξηα είλαη ζπάληεο θαη θαηά θαλφλα πνιχ λεφηεξεο. Καζφζνλ δελ απαληνχλ ζηα 

παιαηφηεξα πηζάξηα ζα κπνξνχζαλ λα νθείινληαη ζε επηξξνή απφ αληίζηνηρα 

αξραία πνπ έβιεπαλ νη αγγεηνπιάζηεο ζε κνπζεία θαη βηβιία (πξνζσπηθή 

παξαηήξεζε θαη πξβι. Ρηδνπνχινπ-Ζγνπκελίδνπ 1995, 293-94). Αλάινγν 

παξάδεηγκα είλαη θαη ε κνλνγξαθία ηνπ Ησάλλε Ησλά γηα ηελ παξαδνζηαθή 

θεξακηθή ηεο Κχπξνπ (Ionas 2000). Ζ εμαηξεηηθή απηή κειέηε, κία απφ ηηο 

πιεξέζηεξεο ζην είδνο ηεο, ηηηινθνξείηαη: Traditional pottery and potters in 

Cyprus, The disappearance of an ancient craft industry in the 19
th

 and 20
th

 centuries 

(ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). Δλψ ζηε κειέηε παξνπζηάδεηαη, κε ηζηνξηθή αθξίβεηα 

θαη επηζηεκνληθή πιεξφηεηα, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε παξαδνζηαθή θεξακηθή ησλ 

πξνεγνχκελσλ δχν αηψλσλ, ν ηίηινο παξαπέκπεη, έζησ θαη ππαηληθηηθά, ζε κηα 

ξνκαληηθή πξνζέγγηζε ηεο θεξακηθήο απηήο σο αξραηφηαηεο.  
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Γηαβάδνληαο θάπνηνο φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα αλαξσηηφηαλ εάλ ηειηθά 

ππάξρεη αμηφπηζηνο ηξφπνο λα ζπζρεηηζηεί ε πξντζηνξηθή θεξακηθή κε ηελ 

παξαδνζηαθή. Πξέπεη εδψ επηζεκαλζεί πσο αλ θαη παιαηφηεξα εγρεηξήκαηα 

ζηεξνχληαλ ηεθκεξίσζεο απηφ δελ ζπλεπάγεηαη πσο γεληθά ε κειέηε ηεο 

παξαδνζηαθήο θεξακηθήο δελ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εξκελεία ησλ 

αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ. Δίλαη πηζαλφλ, πηζηεχσ, ζηα δχν κεγάια λεζηά ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηελ Κξήηε θαη ηελ Κχπξν, λεζηά πνπ ν Braudel είρε 

ραξαθηεξίζεη σο κηθξέο επείξνπο κε αμηνζαχκαζηε καθξά δηάξθεηα, λα 

δηαηεξνχληαη ηξφπνη θαηαζθεπήο θαη ηχπνη αγγείσλ απφ ηελ αξραηφηεηα (Braudel 

1993, 181-83. Vionis, Dikomitou-Eliadou 2014, 116-18). Δηδηθά ζηα δπν απηά 

λεζηά επηβηψλνπλ αθφκα ζεκαληηθέο αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο, θαη είλαη 

παξάιιεια δπν απφ ηηο θαιχηεξα κειεηεκέλεο αξραηνινγηθά πεξηνρέο ηεο 

Μεζνγείνπ. Απνηεινχλ επνκέλσο εμαηξεηηθφ πεδίν γηα εζλναξραηνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, φπσο έρεη ηνληζηεί απφ πνιινχο κειεηεηέο ζην παξειζφλ (Betancourt 

1984. Blitzer 1984. Voyatzoglou 1984. Day 1989, 2004). ηνλ επίινγν απηήο ηεο 

εξγαζίαο αλαιχεηαη ε κέζνδνο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα λα αλαδεηεζνχλ νη 

ελδηάκεζνη θξίθνη ηεο πηζαλήο ζπλέρεηαο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα.   
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πκπεξάζκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί 

ην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο αλαθέξζεθε πσο ε βαζηθή χιε ηεο 

θεξακηθήο, ν πειφο, έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ηερλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν πιηθφ απηφ είλαη απαξάιιαθην απφ ηελ αξραηφηεηα θαη 

επνκέλσο, ζε φιεο ηηο επνρέο, νη θεξακίζηεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ίδηεο 

ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο θαη ηνπο ίδηνπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ γλψζε ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ πεινχ είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηερλνινγηθήο αιπζίδαο ησλ γεγνλφησλ (Κεθαιίδνπ, Γαβξηιάθε, Ληάξνο 2015, 

582). Γηα παξάδεηγκα, ην δεδνκέλν φηη νη πεινί ηεο Κνξψλεο έρνπλ ρακειή 

πιαζηηθφηεηα δηθαηνινγεί ηελ ηδηφηππε θαηαζθεπή θάζε ισξίδαο ζε δχν ζηάδηα 

(βι. παξαπάλσ, ζει. 32). ηα Βαιθάληα αληίζηνηρα ε  ρξήζε ηνπ αζβεζηίηε σο ε 

κνλαδηθή θαηάιιειε αληηπιαζηηθή χιε αηηηνινγήζεθε ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο ηεο κε 

έλα επξχηεξν πιέγκα ηερλνινγηθψλ επηινγψλ (βι. παξαπάλσ ζει. 48-9).   

Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ απνηεινχλ σζηφζν ην κνλαδηθφ 

παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ αγγείσλ, εάλ ήηαλ έηζη ε θεξακηθή ζα ήηαλ 

δηαρξνληθά παλνκνηφηππε. πσο ζπρλά έρεη ηνληζηεί, κηα ζεηξά απφ θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο ζπληειεί 

θαίξηα ζηνλ ηξφπν, ην είδνο θαη ηελ κνξθή ησλ παξαγφκελσλ αγγείσλ (Arnold 

1985, passim. Van der Leeuw 1993, 239-44. Sinopoli 1991, 119-22). Οη εθάζηνηε 

αγγεηνπιάζηεο επηιέγνπλ θαη ζπλδπάδνπλ ηερλνινγηθά θαη αηζζεηηθά ζηνηρεία κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο, δεκηνπξγψληαο εληέιεη δηαθνξεηηθά θεξακηθά, ραξαθηεξηζηηθά 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ ε ρξήζε αξγήο ηνξλέηαο 

θαη ε θαηαζθεπή κε ισξίδεο είλαη θνηλφο ηφπνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, 

νη δηαθνξέο ζηα εξγαιεία, ζηα είδε ηνπ πεινχ, ζηηο αληηπιαζηηθέο χιεο, ζηνλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο ηεο επηθάλεηαο, ζπληεινχλ ζην λα παξάγνληαη εληειψο δηαθνξεηηθά 

θεξακηθά.  

Ζ αληηπαξαβνιή ησλ αγγεηνπιαζηηθψλ παξαδφζεσλ ρσξίο ηαρχζηξνθν 

ηξνρφ ζπκβάιιεη ζην λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Με ηε ζχγθξηζε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθνί ζπζρεηηζκνί θαη 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζε πνιιά κέξε ηεο Μεζνγείνπ 

απαληά κηα ηδηαίηεξε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ε νηθνηερληθή θαηαζθεπή καγεηξηθψλ 

ζθεπψλ ζε αξγφ ηξνρφ απφ γπλαίθεο. Ζ κεγάιε δηάδνζε θαη ε νκνηνκνξθία απηνχ 

ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο καο επηηξέπνπλ λα ηνλ ζεσξήζνπκε έλα ηππνπνηεκέλν 
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ζχζηεκα, έλα  «κεζνγεηαθφ κνληέιν», πνπ έρεη αμηνζαχκαζηε δηάδνζε θαη έρεη 

ππνζηεξηρζεί πσο ππήξρε ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο (Peacock 

1982, 88-89). Παξφκνηα κνληέια νηθνηερληθήο παξαγσγήο απφ γπλαίθεο ζηελ 

Ακεξηθή έρεη ππνζηεξηρζεί φηη δηακνξθψζεθαλ θπξίσο εμαηηίαο ησλ βηνινγηθψλ 

δηαθνξψλ ησλ δχν θχισλ, ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηεο ηξνθήο 

(Arnold 1985, 99-107 θαη 225-27). Ννκίδσ σζηφζν φηη ε παξαπάλσ αηηηνθξαηηθή 

πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηθαλνπνηεηηθά ην «κεζνγεηαθφ κνληέιν» 

παξαγσγήο θεξακηθήο απφ γπλαίθεο
9
. Παξφιν πνπ ην θιίκα θαη  ν πξνζπνξηζκφο 

ηεο ηξνθήο είλαη ζε φιε ηελ Μεζφγεην πεξίπνπ θνηλφο, θαη άξα ηα θνηλά ζηνηρεία 

ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ζα κπνξνχζαλ λα νθείινληαη ζε 

βηνινγηθνχο/πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, νη νκνηφηεηεο ηνπ «κεζνγεηαθνχ 

κνληέινπ» ζπλππάξρνπλ κε κεγάιεο δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν δελ ππάξρνπλ γπλαίθεο αγγεηνπιάζηξηεο, ηα θεξακηθά ζθεχε 

θαηαζθεπάδνληαλ απνθιεηζηηθά απφ άληξεο, επαγγεικαηίεο, αγγεηνπιάζηεο ζε 

νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα. ηελ Σνπξθία αληίζεηα ηα καγεηξηθά ζθεχε 

θαηαζθεπάδνληαλ πνιχ ζπρλά απφ γπλαίθεο ζην ζπίηη. ηα Βαιθάληα, εληειψο 

αληίζεηα απφ ηελ Αλαηνιία, ηα ρεηξνπνίεηα καγεηξηθά ζθεχε θαηαζθεπάδνληαλ 

θαηά θαλφλα απφ άληξεο. ηελ Κχπξν, ζε κηα πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή, 

απαληνχλ φινη ηξφπνη παξαγσγήο, φια ηα «κνληέια». Σα θππξηαθά θεξακηθά 

θαηαζθεπάδνληαη θαη απφ γπλαίθεο ζην ζπίηη κε αξγφ ηξνρφ θαη απφ άληξεο 

επαγγεικαηίεο αγγεηνπιάζηεο ζηνλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ (βι. παξαπάλσ ζ. 34). 

Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ ζε πάξα πνιιά κέξε, φπσο ζηελ Μηθξά Αζία θαη 

ζην Μαξφθν, φπνπ ζε θνληηλά ρσξηά ζπλππάξρνπλ νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα απφ 

άληξεο επαγγεικαηίεο θαη νηθνηερληθή παξαγσγή ρεηξνπνίεησλ θεξακηθψλ απφ 

γπλαίθεο (Crane 1988. Vossen 1991). Αλ θαη ζην πεξηνξηζκέλν πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ ηα αίηηα δηακφξθσζεο θάζε 

αγγεηνπιαζηηθήο παξάδνζεο, θαηά ηε γλψκε κνπ νη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

παξαδνζηαθή θεξακηθή ηεο Μεζνγείνπ νθείινληαη ζηελ πνιηηηζηηθή πνηθηιία θαη 

ζην ζχλζεην ηζηνξηθφ ππφβαζξν πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή απηή
10

. Γηα λα 

εξκελεπζεί ζπλεπψο ε εθάζηνηε αγγεηνπιαζηηθή παξάδνζε πξέπεη λα κειεηεζεί ην 

πνιπζχλζεην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ εγγξάθεηαη. 
                                                           
9. Σν αηηηνθξαηηθφ απηφ κνληέιν έρεη ακθηζβεηεζεί θαη γηα ηελ Ακεξηθή (Bolger 2013, 163-64). 

10. Ζ επίδξαζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θεξακηθήο παξαγσγήο 

ελ γέλεη έρεη ηνληζηεί ζπρλά απφ ηνπο κειεηεηέο (ελδεηθηηθά, Shepard 1956, 348 θ.εμ. Sinopoli 1991, 

119-60. Van der Leeuw 1993). 
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Παξαθξάδνληαο κηα αξαβηθή παξνηκία πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ Bloch, κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ηα θεξακηθά νθείινπλ ηε κνξθή ηνπο κάιινλ ζηελ επνρή ηνπο θαη 

ιηγφηεξν ζηνπο αγγεηνπιάζηεο
11

.   

πλνςίδνληαο, ε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλσ γηα ηε κειέηε ηεο 

παξαδνζηαθήο θεξακηθήο ρσξίο ηαρχζηξνθν ηξνρφ ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο, 

ηε δηαρξνληθή θαη ηε ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε
12

. Με ηελ πξψηε δηεξεπλάηαη ε 

ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εθάζηνηε ρεηξνπνίεηεο αγγεηνπιαζηηθήο παξάδνζεο, 

αλαδεηείηαη ην πφηε θαη πψο δεκηνπξγήζεθε θαη ην πψο εμειίρζεθε. Με ηε 

ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε πξνηείλεηαη ε ζπλεμέηαζε ζχγρξνλσλ κεηαμχ ηνπο 

αγγεηνπιαζηηθψλ παξαδφζεσλ ρσξίο ηαρχζηξνθν ηξνρφ, ν εληνπηζκφο ησλ θνηλψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαθνξψλ θαη ε αηηηνιφγεζε ηνπο.     

 

Γηαρξνληθή πξνζέγγηζε 

πσο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά παξαπάλσ νη παιαηφηεξνη κειεηεηέο 

ζπλέθξηλαλ ηελ παξαδνζηαθή θεξακηθή ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ αξραία 

ειιεληθή, ρσξίο λα ηνπο απαζρνιεί ε ηεξάζηηα ρξνληθή απφζηαζε πνπ ηηο ρσξίδεη 

θαη φια φζα ζπλέβεζαλ ζην κεζνδηάζηεκα. Δάλ φκσο δε γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξηθή 

δηαδξνκή ελφο είδνπο αγγείνπ ή κηαο ηερληθήο θαη πξνζπαζνχκε λα ην 

αληηπαξαβάιινπκε κε θάηη πνπ ππήξμε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ, ηφηε κπνξεί 

ιαλζαζκέλα λα ζπζρεηίδνπκε αληηθείκελα θαη δεδνκέλα πνπ κπνξεί κελ λα έρνπλ 

θνηλή κνξθή δελ έρνπλ φκσο κεηαμχ ηνπο θακία αηηηαθή ζρέζε. πσο πνιχ ζσζηά 

επηζεκαίλεη ν A. Sullivan «δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ δεδνκέλα κε εκθαλψο φκνηεο ηδηφηεηεο» (φπσο παξαδίδεηαη ζην Νηνχκαο 

1992, 28). Ζ ζχγθξηζε γηα λα είλαη έγθπξε νθείιεη λα εμεηάζεη ηε δηαδξνκή ηεο 

ηερληθήο ή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ αγγείνπ ζε φιεο ηηο επνρέο θαη φρη κφλν ζε απηέο πνπ 

γηα ηδενινγηθνχο ή άιινπο ιφγνπο ελδηαθέξνπλ (Gosselain 2016, 223-24). Έλα 

θαιφ παξάδεηγκα είλαη ηα παξαδνζηαθά ρεηξνπνίεηα αγγεία ηεο Κχπξνπ. πσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζπρλά είρε ππνζηεξηρζεί φηη πνιιά κνξθνινγηθά θαη 

ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο θεξακηθήο αλάγνληαη ζηνπο 

αξραίνπο ρξφλνπο ρσξίο σζηφζν ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ηνπο ζην 

κεζαίσλα. Με ηηο λεφηεξεο έξεπλεο απνθαιχπηεηαη φηη ζηελ Κχπξν 

θαηαζθεπάδνληαλ ρεηξνπνίεηα θεξακηθά ήδε απφ ηνλ 7
ν
 αηψλα θαη απφ ηνλ 12

ν
 

                                                           
11. «Οη άλζξσπνη κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ επνρή ηνπο παξά ζηνπο παηέξεο ηνπο» (Bloch 1994, 64). 

12. Γηα κηα αλάινγε πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο λεφηεξεο θεξακηθήο βι. Kalentzidou 2000, 183.  
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αηψλα κ.Υ. θαη είλαη ζαθέο πσο ππάξρεη έλαο ηνπηθφο ξπζκφο θεξακηθήο ρσξίο 

ηξνρφ πνπ ζπλερίδεη σο ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν θαη επηβηψλεη ζηηο λεφηεξεο 

αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο κε ηνξλέηα (François, Vallauri 2001, 533. Gabrieli 

2007, 401-02. Gabrieli 2009, 71). Τπάξρνπλ πιένλ αξθεηέο ελδείμεηο φηη ε 

παξαγσγή ρεηξνπνίεησλ ζθεπψλ ήηαλ ζπλερήο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ χζηεξε 

αξραηφηεηα έσο ζήκεξα. Έλα ηξέρνλ εξεπλεηηθφ ζρέδην θηινδνμεί λα ηεθκεξηψζεη 

ηελ εμέιημε ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ απφ ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ έσο ην 16
ν 

αηψλα 

κ.Υ. (Vionis, Dikomitou-Eliadou 2014). Ζ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα 

ζπκβάιεη πνιχ ζηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο θεξακηθήο θαη ζα κπνξνχζε λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ χπαξμε ή κε ηεο παξαγσγήο ρεηξνπνίεηεο θεξακηθήο ζε επνρέο 

παιαηφηεξεο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο. 

Θα είρε ελδηαθέξνλ εάλ ζε απηέο ηηο ηξέρνπζεο κειέηεο ή ζε λέεο, ηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα ζπλδένληαλ κε ηελ παξαδνζηαθή ρεηξνπνίεηε θεξακηθή 

ηνπ λεζηνχ θαη ζπλζέηνληαλ ε δηαρξνληθή ηζηνξία ηεο. Με ηελ έξεπλα ζα κπνξνχζε 

λα δηεπθξηληζηεί πνηα ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο πνπ θαίλνληαη «αξρατθά» είλαη 

λεφηεξεο επηλνήζεηο, πνηα ρξνλνινγνχληαη ζηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο θαη πνηα 

πξάγκαηη αλάγνληαη ζηελ αξραηφηεηα. ηελ θνύδα γηα παξάδεηγκα, ην πην ηππηθφ 

παξαδνζηαθφ αγγείν, ζπρλά παξνπζηάδεηαη έλα ηδηαίηεξν δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν 

ζηνλ ψκν ηνπ αγγείνπ, ηα καζηίδηα ή βπδνχζθηα, φπσο νλνκάδνληαη ζηελ ηνπηθή 

δηάιεθην (Hampe,Winter 1962, 58-9. Ionas 2000, 103. Δηθ. 16). Σα καζηίδηα φκσο 

είλαη επίζεο έλα ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο πξφρνπο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ. Σν 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ απηά ηα θνηλά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σα καζηίδηα ζηηο λεφηεξεο θνχδεο απνηεινχλ ρηιηφρξνλε 

επηβίσζε ή κηα ηπραία νκνηφηεηα;  

Ζ δηαρξνληθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ απάληεζε απηψλ 

ησλ εξσηεκάησλ. Δάλ γηα παξάδεηγκα χζηεξα απφ έξεπλα πξνέθππηε φηη ηα 

καζηίδηα απαληνχλ θαη ζε κεζαησληθέο θνύδεο ζα ηεθκεξησλφηαλ ε ζπλέρεηα απηήο 

ηεο δηαθφζκεζεο απφ ην Μεζαίσλα έσο ζήκεξα θαη ζα ήηαλ εχινγε ε ζπζρέηηζε 

ηεο κε ηελ θεξακηθή ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Σέηνηεο κνξθνινγηθέο ζπλάθεηεο ζα 

βνεζνχζαλ ηνπο κειεηεηέο λα ηεθκεξηψζνπλ πηζαλέο αλαινγίεο θαη ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο. Δάλ γηα παξάδεηγκα απνδεδεηγκέλα ππήξμε απφ ηελ αξραηφηεηα 

ζπλέρεηα ή νκαιή εμέιημε ζηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο, ζηα ζρήκαηα ησλ αγγείσλ 

θαη ζηελ δηαθφζκεζε ηνπο, ηφηε ζα κπνξνχζε λα ηεθκεξησζεί θαιχηεξα ε ππφζεζε 
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φηη ζηελ πξντζηνξία νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ρεηξνπνίεησλ αγγείσλ ήηαλ γπλαίθεο 

(Hankey 1983). 

Δάλ αληίζεηα πξνέθππηε φηη ζηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο δελ ππήξρε 

παξαγσγή ρεηξνπνίεηεο θεξακηθήο θαη φηη απηή ε παξάδνζε δελ είλαη παιαηφηεξε 

ηνπ 7
νπ 

αηψλα κ.Υ. θαη πάιη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ ζα είραλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Θα ηνληδφηαλ ηφηε φηη ηα θαηλνκεληθά «αξρατθά» 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα καζηίδηα, θαη «πξσηφγνλνη» ηξφπνη παξαγσγήο, φπσο ν 

αξγφο ηξνρφο, κπνξνχλ θάιιηζηα λα αλαπηπρζνχλ θαη ζε λεφηεξνπο ρξφλνπο. Θα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί παξαδείγκαηνο ράξε πσο ε ηερληθή ηνπ αξγνχ ηξνρνχ 

εκθαλίζηεθε ηνλ 7
ν
 αηψλα κ.Υ., θαη δηαδφζεθε ζηνπο ζθνηεηλνχο αηψλεο (7

νο
-9

νο
 αη. 

κ.Υ.), γηαηί νη θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο θαη ε παξαθκή πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή 

επνρή εκπφδηζαλ ηε δηαθίλεζε ηεο ιεπηήο θεξακηθήο θαη επλφεζαλ ηελ νηθνηερλία. 

Μηα εμήγεζε επίζεο γηα ηα καζηίδηα ζηηο θνχδεο κπνξεί λα είλαη φηη εκθαλίζηεθαλ 

ζηε λεφηεξε επνρή φηαλ Κχπξηεο αγγεηνπιάζηξηεο είδαλ αληίζηνηρα αξραία αγγεία 

ζε θσηνγξαθίεο ή ζε αλαζθαθέο
13

. Αλ απηέο νη ππνζέζεηο είλαη ζσζηέο ηφηε ηίζεηαη 

ππφ ακθηζβήηεζε ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο παξαδνζηαθήο θππξηαθήο 

ρεηξνπνίεηεο θεξακηθήο σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν ζηελ πξντζηνξηθή αξραηνινγία 

(Waltz 1985, 129).  

Γπζηπρψο φκσο φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ππνζέζεηο θαζφζνλ νη 

γλψζεηο καο γηα ηελ ρεηξνπνίεηε Βπδαληηλή θαη Οζσκαληθή θεξακηθή είλαη αθφκα 

ειάρηζηεο. Μέρξη πξφζθαηα πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχζαλ φηη ε κειέηε ηεο δελ έρεη 

θάηη λα πξνζθέξεη γηα πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιά γξαπηά ηεθκήξηα 

(Vroom 2013). Ζ άπνςε απηή ζεσξείηαη πιένλ ιαλζαζκέλε θαη ην παξάδεηγκα ηεο 

Κχπξνπ καο απνθαιχπηεη πσο ε θαιή γλψζε ηεο κεζαησληθήο θεξακηθήο, εθηφο φηη 

θσηίδεη άγλσζηεο πηπρέο ηεο επνρήο ηεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ηεο αξραίαο θαη ηεο λεφηεξεο θνηλσλίαο (πξβι θαη Peacock 1982, 89) . 

 πγρξνληθή πξνζέγγηζε 

Ζ ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε αληηπαξαβάιιεη ζχγρξνλεο κεηαμχ ηνπο αγγεηνπιαζηηθέο 

παξαδφζεηο, εληνπίδεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηηο 

αηηηνινγήζεη. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγρξνληθήο πξνζέγγηζεο ζηελ αξραηνινγία 

                                                           
13. Έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ κνπ δηεγήζεθε ε παξαδνζηαθή αγγεηνπιάζηξηα  Άλλα Παλαγηψηνπ απφ ηνλ 

Κφξλν: ζην ρσξηφ ηεο, πξηλ απφ πνιιέο δεθαεηίεο, εληνπίζηεθε έλαο ζαιακνεηδήο ηάθνο θαη φινη νη 

θάηνηθνη παξαθνινχζεζαλ ηελ αλαζθαθή ηνπ. Απηή πεξηεξγάζηεθε ηα κηθξνγξαθηθά αγγεία πνπ 

βξέζεθαλ εθεί θαη ακέζσο κεηά μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεη παξφκνηα.  
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αλαδεηθλχεηαη ζην έξγν ηνπ Peacock (1982). πσο ήδε ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ν 

κειεηεηήο εμεηάδνληαο ελδειερψο πνιιέο απφ ηηο αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηεο Δπξψπεο θαηάθεξε λα ζπλζέζεη έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο 

παξαδνζηαθήο λεφηεξεο θεξακηθήο κνλαδηθφ κέρξη ζήκεξα. Ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα είλαη δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ, ηα «νηθηαθά εξγαζηήξηα», ζηελ νπνία 

ζπγθξίλνληαη αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο απφ ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν, ηε Βφξεηα 

Αθξηθή θαη ηα Βαιθάληα φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν αξγφο ηξνρφο. Σα βαζηθά θνηλά 

ζηνηρεία απηψλ ησλ παξαδφζεσλ είλαη ηα εμήο: α. νη θαηαζθεπαζηέο είλαη θαηά 

θαλφλα γπλαίθεο πνπ είλαη κελ εμεηδηθεπκέλεο αιιά γη’ απηέο ε αγγεηνπιαζηηθή 

απνηειεί πεξηζηαζηαθή ελαζρφιεζε, β. ηα αγγεία θαηαζθεπάδνληαη ζε κηθξέο 

πνζφηεηεο γηα πψιεζε ή αληαιιαγή κε άιια αγαζά γηα λα ζπκπιεξσζεί ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, γ. νη αξγνί ηξνρνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έρνπλ θνηλά ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ζε απηή ηελ παξαηήξεζε ζα αλαθεξζψ εθηελψο παξαθάησ), δ. νη 

πεξηνρέο φπνπ εληνπίδνληαη απηέο νη νηθνηερλίεο είλαη θαηά θαλφλα πεξηνρέο κε 

πεξηνξηζκέλνπο θπζηθνχο πφξνπο, ε. ε αγγεηνπιαζηηθή είλαη ζπκπιεξσκαηηθή 

αζρνιία θησρψλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηα αγγεία πσινχληαη απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ζε ρακειέο ηηκέο θαη ζη. ε ρακειή ηηκή παξαγσγνχ επλνεί ην 

εκπφξην ηνπο (Peacock 1982, 8 θαη 13-25).  

 πσο γίλεηαη εκθαλέο κε ηε ζχγθξηζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ εζλνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ, ν κειεηεηήο φρη κφλν εληφπηζε απιέο ηερλνινγηθέο θαη ζηηιηζηηθέο 

νκνηφηεηεο αιιά πξνρψξεζε θαη ζηελ δηαηχπσζε ελφο νηθνλνκηθνχ κνληέινπ πνπ 

θαηά ηε γλψκε ηνπ ππνζηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξαγσγήο. Δπηπιένλ 

ππνζηήξημε φηη ην κνληέιν απηφ είλαη πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ εξκελεία ηεο 

ξσκατθήο ρεηξνπνίεηεο θεξακηθήο. Αλ θαη ε εγθπξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνληέισλ ηνπ Peacock έρεη ακθηζβεηεζεί, ε εζλναξραηνινγηθή ηνπ κεζνδνινγία 

απνθαιχπηεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζπγρξνληθήο πξνζέγγηζεο λα παξαγάγεη 

πνιιαπιά ζπκπεξάζκαηα (Vroom 2003, 275-76. Greene 2005, 41-2).   

Νέεο Γπλαηόηεηεο – Νέεο εξκελείεο  

Παξφιν πνπ έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

Peacock θαη έρνπλ πξνθχςεη πνιιά επηπιένλ ζηνηρεία, δελ έρεη ππάξμεη αθφκα 

θάπνηα κειέηε πνπ ζα ζπλζέζεη ηα παιαηφηεξα θαη ηα λέα δεδνκέλα θαη ζα 

πξνηείλεη λέεο αλαγλψζεηο ηνπ ζπλφινπ. Τπάξρνπλ πνιινί ηνκείο ζηηο 

αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ρσξίο ηε ρξήζε ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ πνπ δελ έρνπλ, 



 
 
 

64 
 

δπζηπρψο, κειεηεζεί επαξθψο. Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο απηήο ηεο 

εξγαζίαο επηιέρζεθε λα γίλεη αλαθνξά ζε δχν ηέηνηνπο ηνκείο: α. ζηελ ηππνινγία 

ησλ αξγψλ ηξνρψλ θαη β. ζηνλ έκθπιν δηαρσξηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θαηαζθεπή αγγείσλ ζηνλ αξγφ ηξνρφ.  

Ζ κνλαδηθή εθηελήο αλαθνξά ζηελ ηππνινγία ησλ αξγψλ ηξνρψλ ηεο 

Μεζνγείνπ είλαη απηή πνπ θάλεη ν Peacock γηα ηηο ηνξλέηεο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ 

Ηβεξηθή, ηνλίδνληαο ηηο αμηνζεκείσηεο κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο. Βαζηθφ θνηλφ ηνπο 

ζηνηρείν είλαη φηη ην παλσηξφρη ζηεξίδεηαη φρη ζε έλα αιιά ζε ηέζζεξεηο θάζεηνπο 

άμνλεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζαξκφδνληαη ζε ζηαπξνεηδή βάζε 

(«ζηαπξνεηδήο ηνξλέηα»)
14 

(Δηθ. 7). Ο εξεπλεηήο ζεσξεί πσο νη νκνηφηεηεο απηέο 

κπνξεί απιψο λα νθείινληαη ζε έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηχπν πνπ αλαπηχρζεθε απηφλνκα 

(Peacock 1982, 23).  

Απφ ηελ αληηπαξαβνιή λεφηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη ζε απηή ηελ 

εξγαζία πξνθχπηεη φηη ε ζηαπξνεηδήο ηνξλέηα είλαη παληειψο απνχζα ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην –ζηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Κχπξν-, φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα απινχζηεξνη ηχπνη, γεγνλφο πνπ απνδπλακψλεη ην 

επηρείξεκα πσο απνηειεί ηνλ πιένλ ιεηηνπξγηθφ ηχπν, θαη επηβάιιεη ηελ 

επαλαμηνιφγεζε ησλ ππνζέζεσλ. Σν θνηλφ ζρήκα ηεο ζηαπξνεηδνχο ηνξλέηαο ζα 

κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη απφ έλα θνηλφ αξραηφηαην πξφηππν (Djordjevic 2013, 

401) θαη λα νθείιεηαη ζε πνιηηηζηηθέο επαθέο θαη αληαιιαγέο ηερλνινγίαο αλάκεζα 

ζηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν θαη ηελ Κεληξηθή θαη ΝΓ Δπξψπε.  

Αληίζηνηρα, ε κειέηε ησλ αξγψλ ηξνρψλ ζηελ Αλαηνιία θαη ζηελ Κχπξν 

κπνξεί λα απνθαιχπηεη δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ππφβαζξα θαη δηαθνξεηηθή 

εμέιημε απ’φ,ηη ζηελ θεληξηθή Δπξψπε. Να ζεκεησζεί, γηα παξάδεηγκα, πσο ε 

παξαδνζηαθή θππξηαθή ηνξλέηα έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε αληίζηνηρεο ιίζηλεο απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ. (Δηθ. 31-32. Roux, De 

Miroschedji 2009). Καη νη δχν ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα ηερλνινγία: ηε ζχλδεζε δχν 

επάιιεισλ επηθαλεηψλ κε έλαλ κεηαμχ ηνπο άμνλα θαη ηελ πεξηζηξνθή ηεο 

αλψηεξεο, κε βαζηθή δηαθνξά ηνπο φηη νη θππξηαθέο είλαη απφ μχιν ελψ νη 

παιαηζηηληαθέο απφ βαζάιηε. Θα κπνξνχζε άξαγε ν απιφο ηχπνο ηνξλέηαο κε ηηο 

δχν επάιιειεο επηθάλεηεο πνπ είλαη ν νηθείνο ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην λα 

πξνέξρεηαη απφ έλα θνηλφ πξντζηνξηθφ πξφηππν; Γπζηπρψο, νη ιίγνη κειεηεηέο πνπ 

                                                           
14. Γηθφο κνπ ραξαθηεξηζκφο, θαζφζνλ δελ ππάξρεη νλνκαηνινγία γηα απηέο ηηο θαηαζθεπέο.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3398094
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αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ θεξακηθνχ ηξνρνχ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηνπο 

λεφηεξνπο ρξφλνπο έρνπλ εζηηάζεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε (Foster 1959. Balfet 1973. Peacock 1982, 28. Lobert 1984).   

Ο δεχηεξνο ηνκέαο πνπ δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο είλαη ν έκθπινο 

δηαρσξηζκφο ηεο παξαγσγήο. πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ν Peacock είρε 

επηζεκάλεη φηη ζηε Μεζφγεην νη θαηαζθεπαζηέο αγγείσλ κε αξγφ ηξνρφ ήηαλ θαηά 

θαλφλα γπλαίθεο (Peacock  1982, 23). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν θαλφλαο απηφο 

απαληά ζρεδφλ ζε φιε ηελ πθήιην, ζπγθξνηψληαο έλα «εζλναξραηνινγηθφ 

πξφηππν». Μέρξη πξφζθαηα ε πην δηαδεδνκέλε εζλναξραηνινγηθή αλάιπζε απηνχ 

ηνπ πξνηχπνπ ήηαλ ηνπ D. Arnold (1985, 99-108 θαη 225-27). χκθσλα κε απηφλ ε 

παξαγσγή θεξακηθήο ζε κηθξέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο γίλεηαη θαηά θαλφλα ζην ζπίηη 

απφ γπλαίθεο γηα ηνπο εμήο βαζηθνχο ιφγνπο: α. Γηαηί απηέο κπνξνχλ λα αζθνχλ 

ηελ εξγαζία απηή πεξηζηαζηαθά, παξάιιεια κε άιιεο εξγαζίεο φπσο ε 

πξνεηνηκαζία ηεο ηξνθήο θαη ε επηκέιεηα ησλ παηδηψλ θαη β. γηαηί νη άλδξεο 

απαζρνινχληαη κε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ καθξνρξφληα απνπζία απφ ην ζπίηη. Ζ 

αλάιπζε ηνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε εζλναξραηνινγηθά παξαδείγκαηα απφ ηελ 

Ακεξηθή ελψ απφ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ππάξρνπλ κφλν δχν ζχληνκεο 

αλαθνξέο, ζηνπο αγγεηνπιάζηεο ηεο Άλδξνπ θαη ηνπο πεξηνδεχνληεο ηερλίηεο ηνπ 

Θξαςαλνχ.  

Ζ αλάιπζε ηνπ Arnold δέρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θξηηηθή, αξρηθά απφ 

ηελ R. Wright (1991) θαη πην πξφζθαηα απφ ηελ D. Bolger (2013). ηηο εμαηξεηηθέο 

αλαιχζεηο ηνπο νη δχν εξεπλήηξηεο ηνλίδνπλ φηη νη παιαηφηεξνη εξεπλεηέο 

εξκήλεπαλ ιαλζαζκέλα ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο κε ζχγρξνλνπο φξνπο θαη 

δπαδηθά κνληέια (άληξαο/γπλαίθα, εζσηεξηθφ/εμσηεξηθφ, πνιηηηζκφο/θχζε). 

Δπηπιένλ αζθνχλ θξηηηθή ζηηο παιαηφηεξεο κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ θαηά θαλφλα 

ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ αγγείσλ, αδηαθνξψληαο γηα ην 

επξχηεξν πιέγκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο νκάδεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαθίλεζε θαη ηε ρξήζε ηεο θεξακηθήο. πσο 

ηνλίδνπλ, εθηφο απφ ηνλ αγγεηνπιάζηε/αγγεηνπιάζηξηα θαη άιια κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο (γπλαίθεο, άληξεο θαη παηδηά) εκπιέθνληαη ζε ζεκαληηθέο εξγαζίεο, 

αλαιάκβαλαλ ηε ζπιινγή ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεινχ, ηε 

δηαθφζκεζε, ην ςήζηκν θαζψο θαη ηε δηαθίλεζε ησλ έηνηκσλ θεξακηθψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ ν ραξαθηεξηζκφο ηεο θεξακηθήο παξαγσγήο σο γπλαηθείαο ή αλδξηθήο 
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εξγαζίαο είλαη ιαλζαζκέλε αθνχ αγλνεί ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη πεξηγξάθεη 

πξνβηνκεραληθέο θαη πξνθαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο κε ζχγρξνλα νηθνλνκηθά 

κνληέια, φπσο απηφ ηνπ «αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία» (Wright 1991. Bolger 2013 

passim).  

Οη εχζηνρεο απηέο παξαηεξήζεηο επηβεβαηψλνληαη πιήξσο θαη απφ ηα 

εζλναξραηνινγηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία. ηα 

αγγεηνπιαζηηθά θέληξα ρσξίο ηαρχζηξνθν ηξνρφ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κε 

ηελ παξαγσγή θεξακηθήο αζρνινχληαλ ζπλήζσο φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

αγγεηνπιάζηε/ζηξηαο θαη πνιχ ζπρλά ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, αλ θαη πξνθχπηεη απφ ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο θσηνγξαθίεο 

ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, έρεη επηζεκαλζεί απφ ειάρηζηνπο εξεπλεηέο (Steele 1984, 

244. Kopaka 1997, 528. Ionas 2000, 196). Αμίδεη λα ζεκεησζεί επηπιένλ φηη απηφο 

είλαη ν θαλφλαο θαη ζηηο αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ ζην 

Αηγαίν. Απφ φζν γλσξίδσ απφ ηελ πξνζσπηθή έξεπλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, ν 

αγγεηνπιάζηεο, ν κάζηνξαο φπσο ζπρλά ιεγφηαλ, δελ είρε θάπνηα ηδηαίηεξε ζέζε 

ζηελ θνηλσλία ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ, δελ ζεσξείην φηη εθηεινχζε θάπνηα εξγαζία 

δηαθνξεηηθήο αμίαο απφ απηή, ηνπ αγξφηε, ηνπ πνηκέλα, ηνπ θηίζηε. Ζ ελαζρφιεζε 

κε ηελ θεξακηθή θαη γηα ηα δχν θχια ζπκπιήξσλε θαηά θαλφλα ην νηθνγελεηαθφ 

αγξνηηθφ εηζφδεκα θαη δελ ηνπο μερψξηδε θνηλσληθά ή ηαμηθά (Blitzer 1984, 678. 

παζάξε-Μπεγιίηε 1992, 55-8, 223-24. Tekkök-Biçken 2000, 97-8. Ionas 2000, 

195-96 θαη 210-11. Vroom 2003, 276. Βνγηαηδφγινπ-αθειιαξνπνχινπ 2009, 21-

2). Καζφζνλ ηα φζηξαθα θαη ηα αγγεία είλαη ην πην θνηλφ εχξεκα ζε κηα αλαζθαθή, 

ζπρλά σο αξραηνιφγνη θάλνπκε ην ιάζνο λα αζρνινχκαζηε απνθιεηζηηθά κε ηνπο 

αγγεηνπιάζηεο μερλψληαο φηη απηνί απνηεινχζαλ κηα κηθξή κεηνλφηεηα ηεο 

θνηλφηεηαο (Skibo 2013, 3-4). 

Ζ Bolger ζηελ θαηαθιείδα ηνπ άξζξνπ ηεο ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζηξαθεί ε 

έξεπλα πεξηζζφηεξν ζηα αξραηνινγηθά ζπγθείκελα (context) θαη λα ζπζρεηηζηνχλ 

θαιχηεξα ηα εζλναξραηνινγηθά δεδνκέλα κε απηά (Bolger 2013, 175-76). Δίλαη 

αιήζεηα φηη πνιχ ζπρλά νη κειεηεηέο γηα λα ζπγθξνηήζνπλ κηα εξκελεία ζρεδφλ 

αγλννχλ ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ ηεθκεξηψζνπλ κε 

εζλναξραηνινγηθά παξαδείγκαηα. Πηζηεχσ σζηφζν φηη παξάιιεια κε ηε 

ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ επηβάιιεηαη θαη ε ζσζηή 

ρξήζε ησλ εζλνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία δπζηπρψο ζπρλά αληηπαξαβάιινληαη 
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ρσξίο επηζηεκνληθή κεζνδνινγία. Γηαηί άξαγε ε λενιηζηθή θεξακηθή ηεο Διιάδαο 

εξκελεχεηαη θαιχηεξα κε εζλναξραηνινγηθά παξαδείγκαηα απφ ηελ Ηλδία θαη φρη 

απφ αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ηεο Μεζνγείνπ ή ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο θαη ηεο 

Αθξηθήο; Δίλαη δπλαηή ε αληηπαξαβνιή ελφο ζχγρξνλνπ νξγαλσκέλνπ 

αγγεηνπιαζηείνπ ηεο Σπλεζίαο κε έλα πεξηζηαζηαθφ εξγαζηήξην πίζσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα ζηελ Διιάδα; Μπνξεί ε ζπλεμέηαζε ησλ δχν παξαπάλσ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θεξακηθήο (Σπλεζία – Διιάδα) λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ αγγεηνπιαζηείσλ ζηελ αξραηφηεηα; ηε 

βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηά παξφκνηα παξαδείγκαηα.  

Μπνξεί έλαο κειεηεηήο λα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο 

θεξακηθήο ρσξίο λα γλσξίδεη ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο πιαίζην; Γηαηί φηαλ 

θάπνηνο αληηπαξαβάιιεη ηνλ Μπθελατθφ κε ηνλ Μηλσηθφ πνιηηηζκφ ζεσξνχκε πσο 

πξέπεη λα έρεη ηνπο κειεηήζεη θαη ηνπο δχν θαιά αιιά δελ έρνπκε ζπλήζσο ηελ 

ίδηα απαίηεζε φηαλ θάπνηνο εξεπλεηήο αλαθέξεηαη ζηελ λεφηεξε θεξακηθή; Σα 

εζλνινγηθά δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο «απφ κεραλήο ζενί» πνπ 

εκθαλίδνληαη φηαλ ν αξραηνιφγνο αλαδεηά ηξφπνπο λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ ζεσξία 

ηνπ, αληίζεηα νθείινπλ λα ππφθεηληαη θαη απηά ζηε βάζαλν ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ θαη λα ηεθκεξηψλεηαη ε εθάζηνηε ρξήζε ηνπο. Γπζηπρψο ζπρλά ε 

παξαδνζηαθή θεξακηθή κειεηάηαη ζαλ θάηη άρξνλν, απφιπηα ζηαηηθφ, ρξήζηκν 

κφλν γηα λα ζηεξίμεη αξραηνινγηθέο εξκελείεο (Day 2004, 138-39. Djordjević 2011, 

25 θαη γεληθφηεξα ζηελ εζλναξραηνινγία Gosselain 2016, 220 θαη 223-24).  

Ο ιφγνο πνπ ζε απηή ηελ εξγαζία δελ γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο ζηα 

πξντζηνξηθά δεδνκέλα είλαη γηα λα ηνληζηεί ε πνιππινθφηεηα θαη ε πνηθηινκνξθία 

ησλ λεφηεξσλ αγγεηνπιαζηηθψλ παξαδφζεσλ. Υξεηάδεηαη θαηαξράο ελδειερήο 

κειέηε ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ γηα λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αξραηνινγηθά εξκελεπηηθά εξγαιεία. Γηα απηφ ην ιφγν 

αληηπαξαβάιινληαη νη λεφηεξεο αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο ρσξίο ηαρχζηξνθν 

ηξνρφ ηεο Διιάδαο, ηεο Σνπξθίαο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Κχπξνπ. Με απηή ηελ 

απιή ζπλεμέηαζε δελ ζπγθξνηείηαη σζηφζν κηα ζπλνιηθή εζλναξραηνινγηθή 

ζεσξία. Ζ πξνζπάζεηα κνπ είλαη πεξηζζφηεξν λα απνθαιχςσ ηηο πνιιαπιέο φςεηο 

απηνχ πνπ γεληθά απνθαινχκε «ρεηξνπνίεηε παξαδνζηαθή θεξακηθή» ζηνλ 

Αηγαηαθφ ρψξν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαζψο θαη ηε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα 

έρεη ζηελ εξκελεία ηεο πξντζηνξηθήο θεξακηθήο. Ζ Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ ππθλέο πνιηηηζηηθέο επαθέο απφ ηελ πξντζηνξία έσο ζήκεξα. 

Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο λεφηεξεο θεξακηθήο κπνξεί λα αληρλεχζεη ηα δίθηπα 

ησλ επαθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, λα δεκηνπξγήζεη κνληέια 

θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ πξντζηνξηθή αξραηνινγία. 

ηηο λεφηεξεο αγγεηνπιαζηηθέο παξαδφζεηο γηα παξάδεηγκα ζπλαληάκε 

αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο, φπσο ε ηππνινγία ηεο αξγήο ηνξλέηαο (βι. παξαπάλσ 

ζει.67), αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο, φπσο θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ θεξακηθψλ κφλν 

απφ γπλαίθεο ζηελ Αλαηνιία θαη αληίζεηα κφλν απφ άληξεο ζηα Βαιθάληα θαζψο 

θαη unicum πεξηπηψζεηο φπσο ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ησλ πηζαξηψλ ηεο 

Κνξψλεο. Γηα πνην ιφγν ππάξρνπλ απηέο νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο, 

πνην ην ηζηνξηθφ ηνπο βάζνο, πνηεο νη αλαινγίεο ηνπο κε ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ 

ππήξμαλ ζην θνληηλφ ή καθξηλφ παξειζφλ ζηνλ ίδην ηφπν; Παξαηεξψληαο κηα 

παξαδνζηαθή αγγεηνπιάζηξηα ηεο Κχπξνπ ή ηεο Αλαηνιίαο λα εξγάδεηαη ζηνλ αξγφ 

ηξνρφ, κε ηα ίδηα πεξίπνπ ηερληθά κέζα φπσο θαη ζηελ αξραηφηεηα θαη ηνπο ίδηνπο 

πεινχο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη βιέπνπκε κηα ηερλνινγηθή αιπζίδα 

γεγνλφησλ αλάινγε κε απηή πνπ ππήξρε ζηελ πξντζηνξία; Μπνξνχκε βαζηδφκελνη 

ζε απηά ηα δεδνκέλα λα ππνζηεξίμνπκε φηη θαη ηφηε ε θαηαζθεπή αγγείσλ ήηαλ κηα 

γπλαηθεία ππφζεζε; Έρεη επηζηεκνληθή βάζε ε ρξήζε θσηνγξαθηψλ απφ 

παξαδνζηαθέο αγγεηνπιάζηξηεο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξντζηνξηθήο θνηλσλίαο 

ζε έλα εγρεηξίδην ή ζην επνπηηθφ πιηθφ ελφο κνπζείνπ;  Υξεηάδεηαη λα γίλνπλ 

αθφκα πνιιά γηα λα ππάξμνπλ έζησ κεξηθέο βέβαηεο απαληήζεηο – πνιιέο 

εκπεξηζηαησκέλεο εζλνινγηθέο θαη αξραηνινγηθέο κειέηεο πνπ ζα εζηηάζνπλ ζηα 

λεφηεξα δεδνκέλα, ζα ηα εληάμνπλ ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο 

ηνπο θαη ζα δηεξεπλήζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, φπσο πξνηάζεθε εδψ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε εξγαζία κνπ ζέηεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ’φζα ιχλεη, 

σζηφζν πηζηεχσ φηη εγείξεη θαίξηα εξσηήκαηα, επηζεκαίλεη ιάζε ηνπ παξειζφληνο 

θαη πξνηείλεη λέεο πξνζεγγίζεηο. Θα ήηαλ επρήο έξγνλ εάλ φια απηά πξνθαιέζνπλ 

έλα γφληκν δηεπηζηεκνληθφ δηάινγν. 
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starigrncari.html, πξφζβαζε 6.9.2015) 

Δηθ. 30,α-β Φήζηκν αγγείσλ ζε αλνηθηή θσηηά ζηε εξβία 1996 (Djordjević 2013, 

417-Lám. XIII- XIV) 

Δηθ 31:  Οη δχν ιίζηλνη δίζθνη αξγνχ θεξακηθνχ ηξνρνχ ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. απφ 

ηελ Παιαηζηίλε (Roux, de Miroschedji 2009, 159-fig. 3) 

Δηθ. 32: Ξχιηλε ηνξλέηα ζηνλ Άγην Γεκήηξην Κχπξνπ, 1960 (δηαδηθηπαθφ αξρείν 

R. Hampe, Bild-ID: 132266, Universität Heidelberg, Institut für Klassische 

Archäologie, http://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/pool/hampe, πξφζβαζε: 

6.9.2015) 
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Δηθόλεο 

 

 

 
Δηθ. 1: Κνίηαζκα θφθθηλνπ πεινχ ζηνλ Άγην  ηέθαλν Αηηηθήο (θση. Ν. Ληάξνο)  

 

Δηθ. 2: Κνηηάζκαηα πεινχ ζηελ Σνπξθία - Uslu  (θση. αξρείν ηεο Sevim Çizer)  
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Δηθ. 3: Αζβεζηίηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηπιαζηηθή χιε ζηελ παξαδνζηαθή 

θεξακηθή πνιιψλ πεξηνρψλ ησλ θεληξηθψλ θαη δπηηθψλ Βαιθαλίσλ (Djordjević 

2011, 37) 

 

 

Δηθ. 4: Σάιθεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηπιαζηηθή χιε ζηελ παξαδνζηαθή 

θεξακηθή ηεο Σνπξθίαο (θση. αξρείν ηεο Sevim Çizer)  
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Δηθ. 5: Σξφπνη θαηαζθεπήο κε ηε κέζνδν ησλ  ισξίδσλ  (Roux, Courty 1998, 749, 

fig. 1) 

 

Δηθ. 6: Σξφπνη θαηαζθεπήο κε ηε κέζνδν ηνπ ηζηκπεηνχ (Hoffman 1982, 56, ab.20) 
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Δηθ. 7: Αξγφο ηξνρφο (ηνξλέηα) απφ ηε εξβία (Djordjević 2011, 33) 

 

 

 

Δηθ. 8: Σππηθφο ηαρχζηξνθνο πνδνθίλεηνο ηξνρφο - ίθλνο 1960 (δηαδηθηπαθφ 

αξρείν R. Hampe, Bild-ID: 132034, Universität Heidelberg, Institut für Klassische 

Archäologie –: http://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/pool/hampe, πξφζβαζε: 

6.9.2016)  
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Δηθ. 9: Σχπνη θιηβάλσλ (Gosselain, Livingstone-Smith 1995,153, fig.4)  
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Δηθ. 10: Σνκή ηππηθνχ ηθλέηθνπ θπθιηθνχ θιηβάλνπ (Βνγηαηδφγινπ 2010, 296) 

 

 

 

 

 
 

Δηθ. 11: Κνκκάηηα απφ ην ίδην αγγείν ςεκέλα ζε νμεηδσηηθέο (αξηζηεξά) θαη 

αλαγσγηθέο (δεμηά) ζπλζήθεο (ςήζηκν θαη θση. Ν. Ληάξνο) 
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Δηθ. 12: Αγγεηνπιάζηεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κνξψλεο θαηαζθεπάδεη ην ρείινο 

αγγείνπ, 1960, (δηαδηθηπαθφ αξρείν R. Hampe, Bild-ID: 128216, Universität 

Heidelberg, Institut für Klassische Archäologie, http://heidicon.ub.uni-

heidelberg.de/pool/hampe, πξφζβαζε: 6.9.2016) 

 

 

Δηθ. 13:  Οη βαζηθφηεξνη ηχπνη ρεηξνπνίεησλ αγγείσλ θαηά ηνλ 19
ν
 θαη 20

φ 
αηψλα 

ζηελ Κνξψλε (Blitzer 1990, 687- fig. 2)  
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Δηθ. 14: Πηζάξη ηεο ΤΔΗΗΗβ πεξηφδνπ ζην κνπζείν ηεο Υψξαο Μεζζελίαο  

(εηθφλα απφ ην δηαδίθηπν:  

http://www.dimos-pylou-nestoros.gr/components/com_gallery/pictures/mouseio_8.jpg) 
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Δηθ. 15: Γπλαίθεο θαη άληξεο αγγεηνπιάζηεο ηεο Κχπξνπ. Καξη-πνζηάι ησλ αξρψλ 

ηνπ 20
νχ

 αηψλα (αξρείν Ν. Ληάξνπ)  

 

 

 

Δηθ. 16: Κνχδεο ηξηψλ κεγεζψλ. Κφξλνο, Κχπξνο, 1960 (δηαδηθηπαθφ αξρείν R. 

Hampe, Bild-ID: 132385, Universität Heidelberg, Institut für Klassische 

Archäologie, http://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/pool/hampe, πξφζβαζε: 

6.9.2016) 
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Δηθ. 17: Ζ αγγεηνπιάζηξηα  Άλλα Παλαγηψηνπ απφ ηνλ Κφξλν ηεο Κχπξνπ 

θαηαζθεπάδεη αγγείν ζηνλ αξγφ ηξνρφ (2008 - θση. Ν. Ληάξνο )  
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Δηθ. 18: Πηζαξάο απφ ην Φνηλί ηεο Κχπξνπ θαηαζθεπάδεη κεγάιν νμππχζκελν 

πηζάξη - 1960 (δηαδηθηπαθφ αξρείν R. Hampe, Bild-ID: 132405, Universität 

Heidelberg, Institut für Klassische Archäologie, http://heidicon.ub.uni-

heidelberg.de/pool/hampe, πξφζβαζε: 6.9.2016) 

 

 

Δηθ. 19: Μεγάια θππξηαθά πηζάξηα (θση. αξρείν ηεο Φ. Ρηδνπνχινπ-Ζγνπκελίδνπ) 
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Δηθ. 20: Αγγείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή αγγείσλ ζηελ 

πεξηνρή Gökeyüp (θση. αξρείν ηεο  Sevim Çizer)  

 

 

Δηθ. 21: Αγγείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή αγγείσλ ζηελ 

πεξηνρή Uslu – Σνπξθία (θση. αξρείν ηεο  Sevim Çizer) 
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Δηθ. 22: Γπλαίθα ζην Gümüşhane-Kale-Dölek - Σνπξθία θαηαζθεπάδεη αγγεία 

ζηνλ αξγφ ηξνρφ. (Güner 1988, 20 - Δηθ. 12)  

 

 

Δηθ. 23: Γπλαίθα ζην Elazığ-Burgudere - Σνπξθία θαηαζθεπάδεη αγγεία ζηνλ αξγφ 

ηξνρφ. (Güner 1988, 28 - Δηθ. 30)  
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Δηθ. 24: Γπλαίθα ζην Sorkun θαηαζθεπάδεη αγγείν ζε αξγφ ηξνρφ (θση. αξρείν ηεο  

Sevim Çizer) 

 

  

Δηθ. 25: Γπλαίθα ζην Gökeyüp θαηαζθεπάδεη ζε αξγφ ηξνρφ (θση. αξρείν ηεο  

Sevim Çizer)  
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Δηθ. 26: Σα ραξαθηεξηζηηθά ζθεχε γηα καγείξεκα ζε θνχξλν, πνπ παξάγνληαη ζην 

Sorkun ηεο Σνπξθίαο. (θσηνγξαθηθφ αξρείν Ν. Ληάξνπ) 

 

 

Δηθ. 27: Φήζηκν ζε αλνηθηή θσηηά ζην Sorkun – Σνπξθία (θση. αξρείν ηεο  Sevim 

Çizer) 
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Δηθ. 28: Αγγεηνπιάζηεο ζηε Zlakusa (εξβία) θαηαζθεπάδεη αγγείν ζηνλ αξγφ 

ηξνρφ - 1996 (Djordjević 2013, 415- Lám. IX) 

 

 

Δηθ. 29: Άληξεο αγγεηνπιάζηεο ζην ρσξηφ Zlakusa ηεο εξβίαο. (Φσηνγξαθία ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα απφ ην δηαδίθηπν: http://www.zlakusa.co.rs/galerija-

starigrncari.html, πξφζβαζε 6.9.2016) 
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Δηθ. 30,α-β Φήζηκν αγγείσλ ζε αλνηθηή θσηηά εξβία 1996 (Djordjević 2013, 417-

Lám. XIII- XIV) 
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Δηθ 31:  Οη δχν ιίζηλνη δίζθνη αξγνχ θεξακηθνχ ηξνρνχ ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. απφ 

ηελ Παιαηζηίλε (Roux, de Miroschedji 2009, 159-fig. 3) 

 

 

Δηθ. 32: Ξχιηλε ηνξλέηα ζηνλ Άγην Γεκήηξην Κχπξνπ, 1960 (δηαδηθηπαθφ αξρείν 

R. Hampe, Bild-ID: 132266, Universität Heidelberg, Institut für Klassische 

Archäologie, http://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/pool/hampe, πξφζβαζε: 

6.9.2016) 


