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Επίσημο  δώρο που προσφερόταν από τον Ιταλό Διοικητή 

 Inigo Campioni για την έλευση της νέας χρονιάς.  



«Χώμα μαλακό, στο πανωτρόχι κεντρωμένο, 
δώσε κλώτσο στην κοπάνα να γυρίσει, 

παραμύθι ν’ αρχινίσει…» 

ΙΚΑΡΟΣ Ρόδος (1950-1995) 



ICARO Rodi (1935-1940)  

Συλλογή Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 



 Για τρίτη συνεχή χρονιά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

διοργανώνει και παρουσιάζει την πρωτότυπη, θεματική και διαδραστική 

εκδήλωση, «Χριστούγεννα σε ένα Παλάτι…» σε σύμπραξη, όπως κάθε 

φορά, με το Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Φέτος, στο καλλιτεχνικό σχήμα 

προστέθηκε, με τη δική του συμβολή, το Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη 

Αθηνά».  

 Πηγή έμπνευσης για τη γιορτή μας - και  οφειλόμενη τιμή στον τόπο και 

τους ανθρώπους του - στάθηκε η πολυκύμαντη και συγκινητική ιστορία 

του εργοστασίου παραγωγής κεραμικών προϊόντων ICARO - ΙΚΑΡΟΣ, μια 

καλλιτεχνική παραγωγή που ξεκίνησε και διαμορφώθηκε εξελισσόμενη στα 

χρόνια της Ιταλοκρατίας, ενώ συνεχίστηκε, μετά την Ενσωμάτωση, από 

τον Ρόδιο επιχειρηματία Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντή, κλείνοντας 

ουσιαστικά τον κύκλο της με τον απροσδόκητο θάνατό του.  

 Ο πλούτος των γνώσεων που αντλούμε από τα κεραμικά ICARO-

ΙΚΑΡΟΣ για την τεχνική, την εικονογραφία, την θεματολογία τους αλλά και 

οι πληροφορίες για την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική και την 

καλλιτεχνική ζωή του τόπου και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του είναι 

ανεξάντλητα. Ποιες όμως ήταν οι καταβολές, οι επιρροές, οι επώνυμοι ή 

ανώνυμοι δημιουργοί, οι πλούσιοι ή καλλιεργημένοι αποδέκτες, που 

αρέσκονταν να στολίζουν τα σπίτια τους με αυτά τα πολυτελή και 

πολύχρωμα κεραμικά;  Πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάποιες 

καθημερινές, ανθρώπινες στιγμές στο εργοστάσιο του ΙΚΑΡΟΥ την εποχή 

εκείνη; Σήμερα, τα νεαρά άτομα ανοίγοντας το σεντούκι της ιστορίας και 

της παράδοσης τι συναισθήματα νοιώθουν;  Όλα αυτά και πολλά άλλα, 

εποπτικές μαρτυρίες, θεατρικά δρώμενα, γλαφυρές ιστορίες και 

παραμύθια, μελωδικά και χαρούμενα τραγούδια θα απολαύσουμε σε λίγο 

από τους μικρούς και μεγάλους ευφάνταστους και ταλαντούχους 

συντελεστές αυτής της εκδήλωσης.   

 Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την παρουσία σας και σας 

ευχόμαστε ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα και μια Νέα Χρονιά με υγεία, 

αγάπη και πρόοδο.- 

Χαιρετισμός  

Δρ. Μαρία Μιχαηλίδου 

Προϊσταμένη  

Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 



Εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή τον ΙΚΑΡΟ 
 «Ένας σκουτελλότοιχος θυμάται…ιστορίες από χώμα και χρώμα»  

Λίγα λόγια για την έκθεση  
«ICARO – ΙΚΑΡΟΣ, Το εργοστάσιο κεραμικών της Ρόδου, 1928-1988» 

  Η έκθεση βασίζεται στη μοναδική στο είδος της συλλογή κεραμικών, αρχειακού 

και φωτογραφικού υλικού του Γιάννου Θ. Ιωαννίδη η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε 

στο Μουσείο Μπενάκη το φθινόπωρο του 2017. Τον Ιούνιο του 2018, μετά από 

κοινή προσπάθεια και σύμπραξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου 

Ρόδου και του Μουσείου Μπενάκη, η έκθεση ταξίδεψε και ήρθε στη Ρόδο, στο 

γενέθλιο τόπο της ιστορικής βιομηχανίας, όπου παρουσιάζεται εμπλουτισμένη με 

νέο και ιδιαίτερης σημασίας υλικό από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, του 

Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου και ιδιωτών. 

 Έχοντας ως σημείο αναφοράς την έκθεση του ΙΚΑΡΟΥ, στο πλαίσιο του 

εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σεπτέμβριος 

2018), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σχεδίασε ένα πρωτότυπο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητικές ομάδες. Τα ίδια τα κεραμικά αντικείμενα της 

έκθεσης που εκτίθενται στους σκουτελλότοιχους και τις προθήκες αφηγούνται τις 

ιστορίες τους, ιστορίες της πόλης και των χωριών της Ρόδου, που δείχνουν πως 

αυτός ο τόπος με την ισχυρή του παράδοση και το ακούραστο και δημιουργικό 
ανθρώπινο δυναμικό του ξέρει να αφουγκράζεται, να αφομοιώνει και να επιβιώνει, 

δημιουργώντας μοναδικά έργα τέχνης. Τα παιδιά μαθαίνουν για τους τσουκαλάδες 

και τις πλουμίστρες που έφτιαχναν και διακοσμούσαν κουζιά και βυτινάρια, 

σκουτέλλες και πιθάρια στα παραδοσιακά εργαστήρια της υπαίθρου και για τους 

αγγειοπλάστες και τους ζωγράφους που κατασκεύαζαν πολύχρωμα και 

γυαλιστερά κεραμικά με ευφάνταστα σχέδια στο εργοστάσιο κεραμικών της πόλης.  

 Στη συνέχεια παίρνουν μέρος σε ένα παιχνίδι όπου στήνουν το δικό τους 

σκουτελλότοιχο περνώντας μέσα από τα διάφορα στάδια παραγωγής των 

κεραμικών, ενώ στο τέλος τους προσφέρονται χειροτεχνίες με διακοσμητικά θέματα 

από τον ΙΚΑΡΟ για να τις δουλέψουν σε ένα επόμενο στάδιο στο σχολείο τους. 
Το πρόγραμμα αυτό το έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα 300 μαθητές 

σχολείων της Ρόδου, ενώ σε αυτό συμμετείχαν και το ΚΑΠΗ Ρόδου, καθώς και 

οικογένειες προσφύγων που φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στο νησί μας. 

 Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη νεώτερη κεραμική παράδοση του τόπου τους 

με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο που ξεκινά με την περιήγηση στην 

έκθεση του ΙΚΑΡΟΥ και την προβολή σχετικού εποπτικού υλικού. Ακολουθεί το 

κυρίως μέρος του προγράμματος, η κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών με 

σχέδια εμπνευσμένα από τα κεραμικά της έκθεσης, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με τα οποία στολίζουν το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο του Παλατιού στην Αίθουσα του Χορού. 

 Στη δράση αυτή συμμετείχαν ως τώρα 120 μαθητές από σχολεία των χωριών 
της Ρόδου (Καλαβάρδα, Αρχίπολη, Καλυθιές και Παστίδα), ενώ πραγματοποιήθηκε 

και μία χριστουγεννιάτικη δράση στην οποία συμμετείχαν από κοινού μαθητές του 

Μουσικού Σχολείου Ρόδου και παιδιά προσφύγων. 

«Χριστούγεννα σ’ ένα Παλάτι…χρώματα και μελωδίες στο Κάστρο των Αγγείων» 



 Το Μουσικό Σχολείο Ρόδου αποτελεί κύτταρο πολιτισμού για την τοπική 

κοινωνία. Oι μαθητές και μαθήτριες του, αποκτούν μουσική παιδεία και 

εξειδικεύονται τόσο στην ευρωπαϊκή (κλασική) όσο και στην παραδοσιακή 

μουσική.  

 Κατά την 25ετή πορεία του, έχει συμμετάσχει με διάφορα μουσικά 

σύνολα,  σε δεκάδες συναυλίες και δράσεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και 

στο εξωτερικό, έχοντας διακριθεί σε πολλές  διαγωνιστικές διοργανώσεις. 

 Πέρα από τις εξαιρετικές μουσικές συνεργασίες με όλους τους 

τοπικούς φορείς  αλλά και με πολλούς  σε  πανελλήνιο επίπεδο, σημειώνει 

εξαιρετικές επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις όχι μόνο σε ότι αφορά τα 

μουσικά πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά και σε τμήματα διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων, αποδεικνύοντας περίτρανα πως ακόμα και στα 

πιο απομακρυσμένα και απομονωμένα μέρη της νησιωτικής Ελλάδας με 

τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία μπορούν να αναδειχθούν οι κλίσεις και  

οι δεξιότητες των νέων, λόγω του ότι υποστηρίζονται από την άρτια 

επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των διδασκόντων μουσικής και 

γενικής παιδείας. 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου 

Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη Αθήνα» 1908-2018 

 Το Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη Αθηνά» από το 1908 μέχρι 

σήμερα έχει να επιδείξει μία τεράστια δράση, στην εκπαίδευση των 

γυναικών,  σε φιλανθρωπία, στην αντίσταση στην διατήρηση και ανάδειξη 

του λαϊκού πολιτισμού. 

 Στα  παιδικά εργαστήρια, μέσα από την δημιουργική απασχόληση και 

τον χορό τα   παιδιά έρχονται σε επαφή με τον πλούτο του λαϊκού μας 

πολιτισμού και λειτουργούν ως φυτώριο που μέσα σ’ αυτό 

καλλιεργούνται συνειδήσεις, αισθητική παιδεία, αλλά και αισθήματα 

σεβασμού και αγάπης . 

 Τόσο τα μέλη του συλλόγου όσο και τα μέλη των μεγάλων χορευτικών 

ομάδων δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό, άξιοι συνεχιστές μιας 

μακρόχρονης πορείας και μιας μεγάλης Οικογένειας με τεράστια 

προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.  

 Το Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη Αθηνά», αυτή η μεγάλη 

οικογένεια,  μοιράζεται με τον κόσμο στιγμές χαράς, συγκίνησης, 

νοσταλγίας, θλίψης, στιγμές που ενώνουν τους ανθρώπους στο χώρο 

και στο χρόνο, εδώ, στις «άκρες» του Ελληνισμού, στιγμές που 

ζωντανεύουν και αναδεικνύουν το αυθεντικό και αληθινό πρόσωπο της 

Ρόδου και των άλλων νησιών.... Έτσι, για να έχουμε πάντα κατά νου ότι η 

ιστορία μας, ο πολιτισμός, η λαϊκή μας παράδοση και η γλώσσα, μας 

δίνουν μια μοναδική υπόσταση ως λαό… 



 Χαιρετισμός Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου, κ. Μαρίας Μιχαηλίδου 

 

 

 Χαιρετισμός Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου 

Μουσικής Νοτίου Αιγαίου, κ. Θεοδώρας Τσιμπούρη 

 

 

 Χαιρετισμός Προέδρου Λυκείου Ελληνίδων Ρόδου 

«Εργάνη Αθηνά», κ. Χρυσούλας Γκιάλη Παρασκευά  

 

 

 «…δώσε κλώτσο στην κοπάνα να γυρίσει,  

παραμύθι ν’ αρχινίσει…» 

 

 

 Ιζνίκ, η αυτοκρατορική  κεραμική  τέχνη των Οθωμανών 

που μάγεψε τον κόσμο   

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς από τα Φάρασα  

της Καππαδοκίας   

 

 Απ’ τα παζάρια της Ανατολής στα καπετανόσπιτα της 

Λίνδου. 

 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Προποντίδας 

 

 Ένας σκουτελλότοιχος θυμάται… 

 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα απ’ τα Κοσκινού της  Ρόδου 

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 



     ΙΚΑΡΟ Ρόδος (1968)   

«Εσένα αφέντη πρέπει σου το τρίδιπλο καμίνι…» 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τον Αρχάγγελο 

 της Ρόδου 

 

Ιταλοκρατία, το πέρασμα σε μια νέα εποχή. 

«Tu scendi dalle stelle», παραδοσιακό ιταλικό 

χριστουγεννιάτικο τραγούδι 

  

I.C.A.R.O.- Η αναβίωση των «λινδιακών» κεραμικών 

Τα πινέλα κάτω και πιάνουμε το τραγούδι 

«Strina», χριστουγεννιάτικα κάλαντα  

της Κάτω Ιταλίας και μια tarantella napoletana  

 

Ο Αυστριακός «ναυαγός» που γοητεύθηκε απ’ τα 

Δωδεκάνησα 

 Χαζεύοντας τις ομορφιές της Καρπάθου, εμπνέομαι 

και δημιουργώ 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα της Καρπάθου 

 
«Μη χολιάτε βρε παιδιά, θα ͗ρτεί και η καλοχρονιά» 

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Κατοχής  

από την Κάλυμνο. 

  

ΙΚΑΡΟΣ-Η χρυσή εποχή 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Ερυθραία της 

Μικράς Ασίας 

 

Χριστούγεννα στο εργοστάσιο.  

«Χορεύετε;» 



Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: 

Συντελεστές  

Συντονισμός Δράσης:  
Δρ. Μαρία Μιχαηλίδου, Προϊσταμένη 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
 
Οικονομική υποστήριξη – Λογιστήριο:  
Νίκος Βισβίκης, Κατερίνα Οικονόμου 

 
Προμήθεια υλικών:  
Νεόφυτος Νικηταράς 
 
Ηλεκτρολογική υποστήριξη: 
Γιάννης Πάππου 
Μιχάλης Χάρης  
 
Συντονιστές εργατοτεχνικού προσωπικού:  
Γεώργιος Πάλλας 
Ευριπίδης Οίκουτας 
 

Εργατοτεχνικό προσωπικό:  
Λούκας Γαλανός 
Τσαμπίκος Αθανασάς 
Στέργος Παπαϊωάννου 
Ιωάννης Δραγουμάνος 
Μανώλης Κωνσταντάρας  
Σπύρος Βαγιανάκης  
Αλέξανδρος Τσίγκος 
Παναγιώτης Νικολέττος  
Μιχάλης Τσουβαλάς 

Γιάννης Σεϊτης  
Γιώργος Κουτσαφάς 
 
Φυλακτικό Προσωπικό: 
Νικήτας Μπάκας  
Γιάννης Φωτάρας  
Δημήτρης Γιαχού,  
Γιάννης Γερόλυμος  
Ελεούσα Κουκιαϊνη,  
Φωτεινή Σαρικά,  
Αναστασία Ακρωτηριανάκη  
Δημήτρης Βαβλάς (φοιτητής ΙΕΚ Φυλάκων) 
 

Πωλητήριο ΤΑΠΑ:  
Αγγελική Βογιατζόγλου 
Δανάη Καρπαθάκη 
Λέτα Τσετσελή 
Μρανιμίρα Κρεκμάνσκα 

 
Προσωπικό καθαριότητας:  
Δέσποινα Γιορδαμνή 
Ερασμία Σαφέτη 

Κείμενα αφήγησης:  
Αγγελική Κοσμά, αρχαιολόγος 
Νατάσσα Ψαρολογάκη, αρχαιολόγος 
 

Κείμενα θεατρικών δρώμενων: 
Αγγελική Κοσμά, αρχαιολόγος 
 

Δημιουργία Βίντεο:  
Ελευθερία Καντή, διοικητικός 
 

Αφήγηση βίντεο: 
Ευαγγελία Δήμα, αρχαιολόγος 
 

Δημιουργία παρουσίασης φωτογραφιών: 
Νατάσσα Ψαρολογάκη, αρχαιολόγος 
Αγγελική Κοσμά, αρχαιολόγος 
Δέσποινα Μαρσινοπούλου, συντηρήτρια 
 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:  
Κοσμά Αγγελική, αρχαιολόγος 
Σωτήρης Πατατούκος, συντηρητής 
Δέσποινα Μαρσινοπούλου, συντηρήτρια 
Μιράντα Μουστουχά, συντηρήτρια 
 

Σχεδιαστική απόδοση στολιδιών:  
Μάγδα Μαριά, σχεδιάστρια 
 

Σχεδιασμός – Επιμέλεια ενημερωτικών 
εντύπων εκδήλωσης και 
υλικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων:  
Ελευθερία Καντή, διοικητικός 
 

Ηλεκτρονική προώθηση ενημερωτικού 
υλικού δράσεων:  
Ελευθερία Καντή, διοικητικός 
 

Πηγές φωτογραφικού υλικού  
• Φωτογραφικό Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου 

• Γιάννος Ιωαννίδης,  ICARO-ΙΚΑΡΟΣ- Το 

εργοστάσιο κεραμικών της Ρόδου, 1928-

1988, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, 2017 

•  Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά του 

ελληνικού χώρου, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1995 

•  Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά του 

Αιγαίου (1600-1950), εκδ. Υπουργείο Αιγαίου, 

Αθήνα 2003 

•  Μιμίκα Γιαννοπούλου και Στέλλα 

Δεμέστιχα, τσκαλαριά-Τα εργαστήρια 

αγγειοπλαστικής της περιοχής Μανταμάδου 

Λέσβου, εκδ. Κέντρο Μελέτης Νεώτερης 

Κεραμεικής, Κοινότητα Μανταμάδου, Αθήνα 1998 

•  Nurhan Atasoy και Julian Raby ,  IZNIK, The 

pottery of Ottoman Turkey, εκδ. Alexandria Press 
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