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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
´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.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
´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

Σύγχρονος Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής
´ Περιγραφή επαγγέλματος‐ Ο “Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής ”:
« Έχει γνώση των αρχών σχεδίασης, εργονομίας και
διακόσμησης
« Έχει γνώση της φυσικής και χημικής σύστασης των πρώτων
υλών, της αργίλου και των υαλωμάτων
« Έχει γνώση των βασικών τεχνικών του τροχού κεραμικής
« Έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία κατασκευής των καλουπιών
« Γνωρίζει και επιλέγει την ιδανικότερη λύση στην κατασκευή
και το ψήσιμο ενός αντικειμένου
« Έχει γνώση όλων των ειδικών τεχνικών ψησίματος
« Κατέχει θεωρητικές γνώσεις πάνω στην ιστορική εξέλιξη της
κεραμικής τεχνολογίας
« Έχει γνώση που αφορά την δομή, διάθρωση και διαχείριση
μιας μεταποιητικής επιχείρησης

Σύγχρονος Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής
• Ο απόφοιτος κεραμικής μπορεί:
– Να ασχοληθεί ως εξειδικευμένος κεραμίστας,
τεχνολόγος, τροχατζής, διακοσμιτής κεραμικών
αντικειμένων σε βιοτεχνία ή μεγάλο εργαστήριο
κεραμικής
– Να ανοίξει δικό του εργαστήριο
– Να δημιουργήσει συνεταιριστικό εργαστήριο με
άλλους
– Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει τις προσωπικές του
πρωτότυπες δημιουργίες

Εκπαιδευτικά κέντρα κεραμικών
Η κεραμική στην εκπαίδευση

´Υπάρχουν παιδικά στέκια στα οποία τα παιδιά έρχονται σε πρώτη
επαφή με τα διάφορα υλικά. Τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους
κεραμικά και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς τα έργα τους
παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση για το ευρύτερο κοινό
´Πολλές από τις εκθέσεις αυτές έχουν γνωρίσει πανελλήνια επιτυχία
με αποτέλεσμα να περιοδεύουν σε διάφορες πόλεις
´Σε κάποιους Δήμους έχουν δημιουργηθεί ελεύθερα εργαστήρια
κεραμικής και σε αυτά μπορεί να πάει οποιοσδήποτε, ο οποίος
επιθυμεί να ασχοληθεί με την κεραμική τέχνη
´Πρόκειται για ιδιαίτερα δημιουργικά τμήματα, όπου η ελευθερία
της έκφρασης έχει θεαματικά αποτελέσματα. Και στα τμήματα αυτά
γίνεται Ετήσια Έκθεση ανοιχτή στο κοινό με τα έργα των
συμμετεχόντων

Εκπαιδευτικά κέντρα κεραμικών
Η κεραμική σαν επάγγελμα
´ Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους σημερινούς
κεραμίστες σε τρεις κατηγορίες :
´ Στις δύο πρώτες κατηγορίες ανήκουν οι παραδοσιακοί
κεραμίστες, οι οποίοι κατασκευάζουν κυρίως χρηστικά
είδη
´ Η δεύτερη κατηγορία είναι οι σύγχρονοι κεραμίστες, οι
οποίοι κατασκευάζουν κυρίως διακοσμητικά είδη

Εκπαιδευτικά κέντρα κεραμικών
Η κεραμική σαν επάγγελμα

´ Τα παραγόμενα προϊόντα στα διάφορα εργαστήρια
χειροποίητης κεραμικής είναι τα χρηστικά, όπως θα τα
ονομάζαμε, κεραμικά είδη :
¾ Πιάτα,πιατέλες
¾ μπολ, βάζα, κανάτες, σταχτοδοχεία, κηροπήγια,
καθρέφτες με κεραμικό πλαίσιο
¾ τραπέζια με κεραμικές πλάκες, επιτοίχια διάφορα,
κρεμάστρες κεραμικές, φωτιστικά, είδη κεραμικά για
κοινωνικές εκδηλώσεις ‐ όπως γάμοι, βαφτίσια
¾ ενθύμια ή άλλα αναμνηστικά ή δώρα εκδηλώσεων,
συναντήσεων ή συνεδρίων
¾ σου‐πλα ή σου‐βερ, κουμπαράδες ή παιδικά παιχνίδια
¾ διακοσμητικά αντικείμενα για τον εξοπλισμό
ξενοδοχείων ή εστιατορίων, απομιμήσεις εμπνευσμένες
από αρχέγονες ή βυζαντινές τεχνικές κ.α.

Εκπαιδευτικά κέντρα κεραμικών
Η κεραμική σαν επάγγελμα
´ Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι καλλιτεχνικοί κεραμίστες
´ Υπάρχουν πολλά εργαστήρια, τα οποία έχουν περισσότερο
καλλιτεχνικό χαρακτήρα και τα οποία αφορούν προϊόντα
ελεύθερης έκφρασης, δημιουργίας και αισθητικής αγγίζοντας
θέματα γλυπτικής ή συνδυασμούς άλλων υλικών με κεραμική ‐
όπως είναι οι διάφορες «εγκαταστάσεις» (installations) ‐ ή άλλα
κεραμικά αντικείμενα, όπως κούκλες, μάσκες ή ομοιώματα
διαφόρων αντικειμένων (σκεύη, παπούτσια(!), σπίτια, τραπέζια
κ.λ.π.
´ Οι κεραμίστες αυτοί φτιάχνουν μοναδικά έργα και προσπαθούν
να τα προωθήσουν μέσα από ατομικές εκθέσεις

Εκπαιδευτικά κέντρα κεραμικών
Η κεραμική σαν επάγγελμα
´ Όλα τα παραπάνω προϊόντα κατασκευάζονται ακολουθώντας την
παραγωγική διαδικασία, η οποία περιγράφεται πιο κάτω και
συσκευάζονται έτοιμα για αποστολή στα καταστήματα πώλησης ή
απευθείας σε ιδιώτες κατόπιν παραγγελίας
´ Η παραγόμενη ποσότητα καθορίζεται από τις δυνατότητες που
παρέχει το εκάστοτε εργαστήριο, ενώ τα είδη των κεραμικών
αντικειμένων εξαρτώνται από την εκάστοτε παραγγελία και τη
ζήτηση

Gap analysis στα εκπαιδευτικά υλικά
οικολογικού σχεδιασμού
´ Σήμερα οι κεραμίστες ψάχνουν να βρουν το δρόμο τους. Ως
επάγγελμα έχει μάλλον κορεστεί, με αποτέλεσμα η ανεργία
στον κλάδο να αποτελεί πρόβλημα
´ Η συμμετοχή στις Ετήσιες Εκθέσεις είναι σε φθίνουσα
κατάσταση. Ταυτόχρονα το κινέζικο κεραμικό έχει κατακλύσει
την αγορά
´ Θύματα της παρουσίας των Κινέζων είναι και οι παραδοσιακοί
κεραμίστες, οι οποίοι τείνουν να εκλείπουν, το ίδιο και τα
εργαστήριά τους με τους παραδοσιακούς τρόπους ψησίματος
των κεραμικών

Gap analysis στα εκπαιδευτικά υλικά
οικολογικού σχεδιασμού
´ Πέρα λοιπόν από τον ανταγωνισμό με την Κίνα, την έλλειψη
κρατικών σχολών και πτυχίων, την πλήρη απουσία της κεραμικής
από τα σχολεία, την έλλειψη επαγγελματικής παιδείας, η
κεραμική τέχνη στην Ελλάδα χρειάζεται πολλά περισσότερα:
Χρειάζεται κίνητρα οικονομικά ή άλλα, τα οποία θα ωθήσουν το
επάγγελμα προς νέες κατευθύνσεις με νέες ιδέες και νέες
δημιουργίες
´ Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει το απαραίτητο
υπόβαθρο από το ίδιο το Κράτος, το οποίο έχει τόσο ωφεληθεί
από την κεραμική τέχνη διαμέσου των αιώνων

Νομοθετικό πλαίσιο και Τυποποίηση
´ Από σήμερα και στο εξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει η ένδειξη
σε κάθε κεραμικό προϊόν ότι στα προς χρήση αντικείμενα
εφαρμόζονται οικολογικά σμάλτα
´ Σχετικά με την προτυποποίηση των κεραμικών στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ ΑΕ),
υπάρχει ένα ισχύον πρότυπο που αφορά όλα τα κεραμικά
προϊόντα, με τίτλο: ΕΛΟΤ ΕΝ 14441‐2003
´ Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, κάθε παραγωγός κεραμικών
βεβαιώνεται συστηματικά από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. έτσι ώστε να
επιβεβαιώνει την συνεχή εφαρμογή των οδηγιών ποιότητας και
στο ενδιάμεσο λαμβάνονται τυχαία δείγματα προϊόντων με σκοπό
να εκτιμηθεί σε πιστοποιημένο εργαστήριο εάν τα υλικά που
χρησιμοποιούνται είναι επιτρεπτά από την ελληνική νομοθεσία
και εάν είναι φιλικά προς το περιβάλλον

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων
´ Τα ερωτηματολόγια διενεμήθησαν σε 8 εργαστήρια και
επεστράφησαν όλα
´ Το target group αποτελείτο από οχτώ εργαστήρια κεραμικής. Τα
περισσότερα από αυτά είναι οικογενειακές επιχειρήσεις
(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και όλες βρίσκονται στην Κεντρική
Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Μαγνησίας
´ Η διανομή των ερωτηματολογίων συντονίστηκε από τον κύριο
test Partner (Δημοτική Επιχείρηση Μελετών‐Κατασκευών Βόλου)
´ Οι άνθρωποι που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ήταν όλοι
πρόθυμοι να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία και όλοι
έδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον να μάθουν και να εφαρμόσουν τις
οδηγίες για οικολογική σχεδίαση (Ecodesign)

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων
´ Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον στην ιδέα της
οικολογικής σχεδίασης (Ecodesign)
´ Ελάχιστοι είχαν ήδη κάποια ενημέρωση ή/και συμμετείχαν σε
δραστηριότητες σχετικές με την οικολογική σχεδίαση (Ecodesign)
´ Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε ποτέ λάβει κάποιου
είδους εκπαίδευση ή/και πληροφόρηση από την επίσημη
κυβέρνηση ή κάποιο άλλο Εθνικό Σωματείο
´ Όλοι παραδέχτηκαν την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της
οικολογικής σχεδίασης (Ecodesign) και της βιώσιμης ανάπτυξης,
όχι μόνο με σκοπό να προωθήσουν την επιχείρησή τους και να
αντιμετωπίσουν τη μαζική παραγωγή κεραμικών από την Κίνα,
αλλά και με σκοπό να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων
´ Επίσης έδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον στο να συμμετάσχουν σε κάθε
σχετικό πρόγραμμα οικολογικής σχεδίασης (Ecodesign) ή/και
χρηματοδοτικά σχέδια με σκοπό να ξεπεράσουν το μεγαλύτερο
πρόβλημα προς τη βιωσιμότητα, την έλλειψη χρημάτων!
´ Εάν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε οποιουδήποτε είδους
σχετικό πρόγραμμα το οποίο θα τους χρηματοδοτούσε προς τη
βιωσιμότητα και τον οικολογικό σχεδιασμό (Εcodesign), θα ήταν
όλοι πρόθυμοι να κάνουν επενδύσεις και να ανανεώσουν τον
εξοπλισμό και την τεχνογνωσία τους, τα οποία ενδεχομένως να
είναι ήδη ξεπερασμένα
´ Τέλος, υπάρχει σημαντική ζήτηση για γνώση και πληροφόρηση
σχετικά με θέματα και απόψεις οικολογικής σχεδίασης
(Ecodesign), τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα και
μπορούν να εφοδιαστούν μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα
της Ε.Ε. τα οποία προσφέρουν –εκτός από χρηματοδότηση‐ την
ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρία και τεχνικές μεταξύ των
Ευρωπαίων συνεργατών

Σύνοψη και συμπεράσματα
´ Οι χειροτέχνες αποτελούσαν πάντα παράδοση στην Ελλάδα
´ Υπάρχουν πολυάριθμα, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις,
εργαστήρια (όπως αυτά που συμπεριλάβαμε ως test partners) τα
οποία συντηρούν ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας και
συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνής εκθέσεις

Σύνοψη και συμπεράσματα
´ Σήμερα, η κεραμοποιία στην Ελλάδα βασίζεται σε μικρο‐
μεσαία εργαστήρια
´ Όλοι τους είναι από τη μια υποχρεωμένοι να
προσαρμοστούν στις παγκόσμιες μεταβολές προς τη
βιωσιμότητα, και από την άλλη δείχνουν ενδιαφέρον στο να
παράγουν προϊόντα που ενσωματώνουν τις ιδέες της
βιωσιμότητας γενικά και της προστασίας του περιβάλλοντος

Σύνοψη και συμπεράσματα
´ Πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάπτυξης (μέσω της
οικολογικής σχεδίασης (Εcodesign) και βιωσιμότητας) και
του κόστους παραγωγής
´ Όσο αυτή η λεπτή ισορροπία δεν διαταράσσεται και δεν
μετατοπίζεται, σχεδόν όλοι τους είναι πρόθυμοι να
προσαρμόσουν και να ενσωματώσουν πρακτικές και
μεθόδους οικολογικής σχεδίασης (Ecodesign)/
βιωσιμότητας)

Σύνοψη και συμπεράσματα
´Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια που
διενεμήθησαν, όλοι οι σύγχρονοι κεραμοποιοί ενδιαφέρονται να
προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα οικολογικής σχεδίασης
(Εcodesign) όχι μόνο με σκοπό να προωθήσουν την επιχείρησή
τους, αλλά και να προστατέψουν το περιβάλλον και να γίνουν
ανταγωνιστικοί
´Είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάθε μορφής αναβάθμιση
της παραγωγής και της τεχνογνωσίας, όσο οι οικονομικές συνθήκες
τους το επιτρέπουν
´Τέλος, όλοι τους είναι ενθουσιώδεις στο να συμμετάσχουν σε
προγράμματα ή/και χρηματοδοτικά σχέδια που θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν κάθε πιθανή επένδυση ή αλλαγή
(συμπεριφορών ή/και κεφαλαίων) προς την κατεύθυνση πιο
φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων προϊόντων και
υπηρεσιών
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ΑΡΒΙΣ ΑΕ – ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε.
Αθήνα, Ελλάδα
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