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1. Πρόλογος
Είναι γνωστό ότι τα πρώτα κεραμικά σκεύη τα οποία συνδέονται με την εμφάνιση του
νεολιθικού πολιτισμού στον Ευρωπαϊκό χώρο, κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και μάλιστα
στη Θεσσαλία, όπου και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι αγρότες ως μόνιμοι κάτοικοι,
περνώντας από το νομαδικό βίο στη μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς.
Από το 7000 π.Χ. λοιπόν μέχρι σήμερα ο ψημένος πηλός, δηλαδή η κεραμική - από το
αρχαίο ελληνικό «κεραμεύς» - δεν έπαψε να χρησιμοποιείται και να παίρνει διαφορετικές
μορφές ανάλογα με τους πολιτισμούς που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον: Από την πρώιμη
μέχρι την όψιμη Αρχαιότητα και από το Βυζάντιο μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και τα
νεότερα χρόνια.
Σε όλο αυτό το διάστημα η ύπαρξη της κεραμικής ήταν αδιάκοπη και οι λόγοι που ο τομέας
αυτός του υλικού πολιτισμού έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο για τον ελλαδικό χώρο έχει να
κάνει με τους παράγοντες που επηρέασαν γενικότερα την πολιτισμική πορεία των Ελλήνων.
Εκτός των άλλων, η ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου υλικού, η ποικιλία των χρήσεων, η
συμβολικότητά του κατά περιόδους, αλλά και η αφθονία του στη φύση δημιούργησαν το
κατάλληλο υπόβαθρο της διαχρονικότητάς του. Το αντικείμενο ανταλλαγής των
προϊστορικών χρόνων αποτέλεσε αργότερα σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης στο εμπόριο
και στις μεταφορές αγαθών, καλύπτοντας παράλληλα πολλές καθημερινές ανάγκες, οι
οποίες σχετίζονταν με τον αγώνα επιβίωσης των ανθρώπων.
Μέσα σε όλο αυτό το ιστορικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι η κεραμική τέχνη πέρασε στα
χέρια των Βυζαντινών ενώνοντας Ανατολή και Δύση με τα υαλώματα που έφεραν την
«κεραμική επανάσταση». Η άνθησή της υπήρξε ιδιαίτερη στα χρόνια αυτά, αλλά και σε όλο
το διάστημα κυριαρχίας του Ισλάμ, δίνοντας ζωή σε χρώματα και πολιτισμούς από
ολόκληρo τον τότε γνωστό κόσμο.
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2. Ο μοντέρνος Κεραμίστας
2.1 Προφίλ εργαζομένου
Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)
O κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα ‘Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής’ έχει
αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις (θεωρητικές, τεχνολογικές και εργαστηριακές) έτσι
ώστε να είναι ικανός να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία μικρομεσαίας, μεγάλης,
μεταποιητικής, βιοτεχνικής μονάδας ή ως ελεύθερος επαγγελματίας- δημιουργός
βιοτεχνικών εν σειρά αντικειμένων ή πρωτότυπων και μοναδικών κεραμικών αντικειμένων.
Το τμήμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να αποφοιτήσουν με την
ειδικότητα του τεχνικού κεραμίστα και να διεκδικήσουν μια σημαίνουσα θέση στην αγορά
και στην ζήτηση εργασίας ισάξια με τους Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους. Επιπλέον
με την θεωρητική και πρακτική άσκηση αποκτούν την ικανότητα να εφαρμόζουν τη θεωρία
στην πράξη και να θεωρούν και τους δύο αυτούς τομείς επαγγελματικά αλληλένδετους. Τα
έργα τους με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διεκδικήσουν την ανταγωνιστικότητα στη
Ευρωπαϊκή και παγκόσμια Κεραμική παραγωγή. Σε καιρούς οικονομικά δύσκολους, όπως
αυτοί που διανύουμε, και δεδομένου ότι η Κεραμική τέχνη, το αρχαιότερο ίσως επάγγελμα
στον κόσμο, θεωρείται ακόμη επίκαιρη και προσοδοφόρα, πιστεύουμε ότι οι απόφοιτοι του
τμήματος Τεχνικού Κεραμικής είναι ικανοί να προσφέρουν σοβαρά τις υπηρεσίες τους στην
παραγωγική φυσιογνωμία και στον τουρισμό και να βοηθήσουν με τη σειρά τους την
Ελλάδα να βγει από τα στενά όρια μιας «κλειστής οικονομίας».
Ο «Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής»:
1. Έχει γνώση των αρχών σχεδίασης, εργονομίας και διακόσμησης.
2. Έχει γνώση της φυσικής και χημικής σύστασης των πρώτων υλών, της αργίλου
και των υαλωμάτων.
3. Έχει γνώση των βασικών τεχνικών του τροχού κεραμικής.
4. Έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία κατασκευής καλουπιών.
5. Γνωρίζει και επιλέγει την ιδανικότερη λύση στην κατασκευή και το ψήσιμο ενός
αντικειμένου.
6. Έχει γνώση όλων των ειδικών τεχνικών ψησίματος.
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7. Κατέχει θεωρητικές γνώσεις πάνω στην ιστορική εξέλιξη της κεραμικής
τεχνολογίας.
8. Έχει γνώση που αφορά την δομή, διάθρωση, και διαχείριση μιας μεταποιητικής
επιχείρησης.

2.2 Τομείς Απασχόλησης
Ο απόφοιτος Κεραμικής μπορεί:
1.

Να ασχοληθεί ως εξειδικευμένος κεραμίστας, τεχνολόγος, τροχατζής, διακοσμητής
κεραμικών αντικειμένων σε βιοτεχνία ή μεγάλο εργαστήριο κεραμικής.

2.

Να ανοίξει το δικό του εργαστήριο.

3.

Να δημιουργήσει συνεταιριστικό εργαστήριο με άλλους.

4.

Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει τις προσωπικές του πρωτότυπες δημιουργίες.
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3. Η κεραμική Σήμερα
3.1 Η κεραμική στην Εκπαίδευση
Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί χώροι για παιδιά στους οποίους έρχονται για πρώτη φορά
σε επαφή με ποικίλα υλικά. Τα παιδιά πειραματίζονται με τη δική τους κεραμική και στο
τέλος κάθε σχολικού έτους τα δημιουργήματά τους παρουσιάζονται στο κοινό σε μια
Ετήσια Έκθεση. Λόγω της επιτυχίας που είχαν αρκετές από τις εκθέσεις που έγιναν,
παρουσιάστηκαν και σε άλλες πόλεις.
Ορισμένοι δήμοι έχουν δημιουργήσει ελεύθερα εργαστήρια κεραμικής και οποιοσδήποτε
επιθυμεί να προσεγγίσει την τέχνη της κεραμικής μπορεί να το κάνει κάνοντας εγγραφή.
Πρόκειται για εξαιρετικά δημιουργικά τμήματα μέσω των οποίων η ελευθερία της
έκφρασης έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Επίσης τα τμήματα αυτά οργανώνουν μια
ετήσια έκθεση ανοιχτή στο κοινό με τις δημιουργίες των συμμετεχόντων.


Θα έπρεπε επίσης να συμπεριλάβουμε τα σχολεία των δήμων (Αμαρουσίου,
Καλαμάτας, Βόλου κλπ), τα οποία ( παρέχουν τη δυνατότητα κατοχής
διπλώματος…….) με τίτλο «Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής» (αναφορά από το
ΙΕΚ)



Τέλος, οι επαγγελματίες τεχνικοί αναλαμβάνουν, μετ’ αμοιβής, να διοργανώσουν
σεμινάρια ή και να διδάξουν την τέχνη της κεραμικής σε όσους ενδιαφέρονται να
εργαστούν δίπλα τους ή υπό την επίβλεψή τους.

3.2 Η Κεραμική σαν επάγγελμα
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους σημερινούς τεχνικούς κεραμικής σε τρεις κατηγορίες:


Στους παραδοσιακούς τεχνικούς οι οποίοι κατασκευάζουν κυρίως είδη πρακτικής
εφαρμογής και που ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες. Η δεύτερη κατηγορία
αποτελείται από τους μοντέρνους τεχνικούς, οι οποίοι κατασκευάζουν κυρίως
διακοσμητικά είδη. Τα προϊόντα που παράγονται στα διάφορα καταστήματα
χειροποίητης κεραμικής , ανήκουν ουσιαστικά σε όλες τις κατηγορίες, καθώς τα
αποκαλούμε με τον γενικό χαρακτηρισμό: κεραμικά σκεύη ( όπως βάζα, μπολ,
κανάτες, σταχτοδοχεία, κηροπήγια, καθρέφτες με κεραμικό περίβλημα, τραπέζια
με κεραμικές επιφάνειες, διακοσμήσεις τοίχου, κρεμάστρες, φωτιστικά, κεραμικά
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σκεύη για κοινωνικές εκδηλώσεις-όπως γάμοι, βαπτίσεις-, αναμνηστικά ή δώρα για
εκδηλώσεις, συναντήσεις και συνέδρια, μικρά τραπεζομάντηλα και σουβέρ,
κουμπαράδες ή παιχνίδια, διακοσμητικά είδη για ξενοδοχεία ή εστιατόρια,
απομιμήσεις εμπνευσμένες από αρχαίες ή Βυζαντινές τεχνικές, κλπ.)


Στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν οι Καλλιτέχνες της κεραμικής. Υπάρχουν πολλά
καταστήματα τα οποία έχουν παραπάνω από έναν καλλιτεχνικό χαρακτήρα και τα
οποία προωθούν προϊόντα ελεύθερης έκφρασης, δημιουργίας και αισθητικής
αγγίζοντας θέματα γλυπτικής ή συνδυάζοντας και άλλα υλικά – όπως είναι η
περίπτωση ποικίλων εγκαταστάσεων - ή άλλα κεραμικά είδη όπως κούκλες, μάσκες
ή απομιμήσεις διαφόρων αντικειμένων (εργαλεία, υποδήματα, σπίτια, τραπέζια
κλπ.) Αυτοί οι κεραμιστές κάνουν μοναδικές δουλειές τις οποίες προβάλουν μέσα
από προσωπικές εκθέσεις.



Όλα τα προαναφερόμενα αντικείμενα κατασκευάζονται ακολουθώντας τη
παραγωγική διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (βλέπε το ζήτημα 2) και
πακετάρονται έτοιμα για να σταλούν σε σημεία λιανικής πώλησης (?) ή κατευθείαν
σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η παραγόμενη ποσότητα καθορίζεται από την ικανότητα χώρου κάθε καταστήματος ενώ ο
τύπος των κεραμικών ειδών εξαρτάται από την κάθε ατομική επιθυμία ή ζήτηση.
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4. Ανάλυση των ελλείψεων του Ecodesign εκπαιδευτικού υλικού
Στη σημερινή εποχή οι κεραμιστές αναζητούν τον δικό τους δρόμο. Σαν ειδικότητα είναι
αρκετά συχνή όμως η ανεργία στον τομέα αυτό είναι πρόβλημα. Η συμμετοχή στις Ετήσιες
Εκθέσεις μειώνεται όταν παράλληλα η Κινέζικη κεραμική κατακλύζει την αγορά. Άλλα
θύματα της Κινεζικής παρουσίας είναι και οι παραδοσιακοί κεραμιστές, οι οποίοι
εξαφανίζονται, μαζί με τα έργα τους και τις παραδοσιακές τεχνικές ψησίματος .
Εκτός από τη συμμετοχή της Κίνας, η έλλειψη των κρατικών σχολείων και διπλωμάτων, η
παντελής απουσία τμημάτων κεραμικής σε διδακτέα ύλη και η απουσία επαγγελματικής
εκπαίδευσης, η τέχνη της κεραμικής στην Ελλάδα χρειάζεται πολύ περισσότερα: χρειάζεται
οικονομικά ή άλλα κίνητρα , τα οποία μπορούν να σπρώξουν το επάγγελμα σε νέες
κατευθύνσεις, με νέες ιδέες και δημιουργίες. Ωστόσο, για να συμβούν αυτά χρειαζόμαστε
τις απαραίτητες προϋποθέσεις από το ίδιο το κράτος, το οποίο έχει επωφεληθεί αρκετά
από την κεραμική όλους αυτούς τους αιώνες.
4.1 Νομικό Πλαίσιο και Πιστοποίηση
Από εδώ και στο εξής κάθε κεραμικό προϊόν στην Ελλάδα θα πρέπει να φέρει τη σήμανση
ότι έχει επεξεργαστεί με διαδικασίες φιλικές ως προς το περιβάλλον. (το σχόλιο βασίζεται
σε νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα)
Όσον αφορά την πιστοποίηση της κεραμικής τέχνης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον
Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης ( ELOT SA-ELOT AE), υπάρχει ένα πρότυπο το οποίο
εφαρμόζεται σε όλα τα κεραμικά σκεύη με τίτλο ΕΛΟΤ ΕΝ 14441-2003.
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5. Συμπεράσματα
Ο λόγος για την επιλογή των συγκεκριμένων test partners, προέρχεται από το γεγονός ότι η
μαζική παραγωγή των πλακιδίων/κεραμικής στην Ελλάδα, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον δεδομένου ότι, από τη δεκαετία του '70 και ’80 πολλές Βιομηχανικές Μονάδες
Κεραμικής έχουν κλείσει και σήμερα σχεδόν το 80% της συνολικής Κεραμικής παραγωγής
προέρχεται από μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις και βασίζεται στα μικρά Εργαστήρια.
Σήμερα οι λίγες εναπομείναντες Βιομηχανικές μονάδες έχουν να αντιμετωπίσουν τις
πολυάριθμες κινεζικές εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος και, συνεπώς,
τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Από την άλλη πλευρά η χειροτεχνία ήταν πάντα η
παράδοση στην Ελλάδα. Ο σεβασμός της κεραμικής τέχνης κληρονομείται από γενιά σε
γενιά, διατηρώντας τις αξίες της παράδοσης. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά, κυρίως
οικογενειακής βάσης, εργαστήρια (όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο έργο ως εταίροι
δοκιμών), τα οποία διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής και συμμετέχουν σε εγχώριες
και διεθνείς εκθέσεις.
Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται σε τέτοιου είδους ΜΜΕ, όπως
εργαστήρια και επιχειρήσεις χειροποίητης κεραμικής. Ο τομέας των Βιομηχανικών
κεραμικών (όπως είδη υγιεινής, πλακάκια, τούβλα κ.λπ..) είναι κάπως διαφορετικός,
δεδομένου ότι ασχολείται με τη μαζική παραγωγή με διαφορετικές απαιτήσεις.
Η σημερινή Αγγειοπλαστική και Κεραμική στην Ελλάδα βασίζεται στα Μικρομεσαία
Εργαστήρια. Από τη μία πλευρά όλα αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στις παγκόσμιες
αλλαγές προς την αειφορία και από την άλλη ενδιαφέρονται για την παραγωγή προϊόντων
που ενσωματώνουν τις ιδέες της αειφορίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο,
οι περισσότερες είναι οι μικρές επιχειρήσεις και κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής και
προμήθειας είναι ένας πολύ σημαντικός λειτουργικός παράγοντας. Ως εκ τούτου πρέπει να
βρουν σήμερα την ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης (μέσω του οικολογικού σχεδιασμού και
της Αειφορία) και του κόστους παραγωγής. Εφ 'όσον αυτή η λεπτή ισορροπία δεν
διαταράσεται, σχεδόν όλοι τους είναι πρόθυμοι να προσαρμόσουν και να ενσωματώσουν
τον οικολογικό σχεδιασμό/Βιωσιμότητα στις παραγωγικές τους διαδικασίες, μεθόδους και
λογικές.
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Τέλος, η κεραμική παράδοση/επάγγελμα, κάπως αργά αλλά σημαντικά, έχει την τάση να
συρρικνώνεται και δυστυχώς κάθε χρόνο ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες δεν είναι
διατεθειμένοι να συνεχίσουν το επάγγελμά τους, μια τάση που είναι γραμμικά
συνδεδεμένη με την παγκόσμια οικονομική κρίση και φυσικά με τον ανταγωνισμό με τα
κινεζικά προϊόντα. Προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση για αυτά τα επαγγέλματα, Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσπαθούν να προσελκύσουν νέους ανθρώπους μέσω της
παροχής κινήτρων, όπως αυτές του έργου INEDIC. Σύμφωνα με την επικεφαλής εταίρο
δοκιμών (ΔΙΕΚ Βόλου), αν δεν συμμετείχαν στο έργο INEDICυ, ίσως αυτό το έτος θα ήταν το
τελευταίο που θα προσέφερε σχετικά μαθήματα κεραμικής και αγγειοπλαστικής λόγω της
πολύ χαμηλής ζήτησης εκ μέρους των υποψηφίων

φοιτητών. Οι τελευταίοι,

συνειδητοποιώντας ότι ο τομέας της Κεραμικής βιομηχανίας έχει σχεδόν εξαφανιστεί στην
Ελλάδα και αυτό που απομένει είναι μόνο οι ΜΜΕ, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο
τομέας είναι «νεκρός» ή τουλάχιστο μη ελπιδοφόρος!
Συνολικά, έργα όπως το INEDIC και γενικά νέες ιδέες και θέματα που μπορούν να
υποστηρίξουν οποιαδήποτε ινστιτούτα κατάρτισης για την προσέλκυση φοιτητών (και ως εκ
τούτου την επόμενη γενιά των επαγγελματιών) είναι σχεδόν απαραίτητα και αναγκαία.
Με βάση τις απαντήσεις από την ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, όλες οι σύγχρονοι
κεραμίστες ενδιαφέρονται για την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και αυτή του
οικολογικού σχεδιασμού, όχι μόνο για να προωθήσουν την επιχείρησή τους και να
καταστούν ανταγωνιστικοί αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πρόθυμοι
να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε μορφής διαδικασία αναβάθμισης της παραγωγής και της
τεχνογνωσίας, εφ 'όσον τα οικονομικά μεγέθη τους το επιτρέπουν. Τελικά όλοι είναι
πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε έργα ή/και χρηματοδότησης προγραμμάτων που θα τους
δώσουν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν τυχόν επενδύσεις στην παραγωγική τους
διαδικασία ή αλλαγές για φιλικότερα προς το περιβάλλον και βιώσιμα προϊόντων και
υπηρεσίες.
Συγκρίνοντας τον Ελληνικό Κεραμικό τομέα με τον Ισπανικό και Πορτογαλικό, μπορούμε να
συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά με βάση το γεγονός ότι στην
Ελλάδα η μαζική παραγωγή της κεραμικής έχει σχεδόν εξαφανιστεί (περίπου το 20% της
συνολικής παραγωγής κεραμικών).
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Σήμερα κανένα εργαστήριο κεραμικής δεν μπορεί να λειτουργήσει επίσημα χωρίς τη
σχετική άδεια του κράτους ή να συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ
απαιτείται να προχωρήσουν στην εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Η ΜΠΕ που διεξάγεται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής η έχει επιβληθεί από την ΕΕ και έχει
προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Η νομοθεσία αυτή διέπει όλα τα θέματα σχετικά με
την

Προστασία

του

Περιβάλλοντος

(βλέπε

επίσης

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

69269/5387/1990, O.J. 678/II/90).
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