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2-31 AΦIEPΩMA
� Kεραμική: Mια τέ�νη 
π�υ �άνεται.
Πρ�σέγγιση σ’ ένα κ�μμάτι 
τ�υ νε�ελληνικ�ύ λαϊκ�ύ π�λιτι-
σμ�ύ α�ημέν�υ στην αδια��ρία.

Tης Eιρήνης Γρατσία

� Aπ� τ�ν τρ��� 
στ�ν κλί�αν�.
H κεραμική τε�ν�λ�γία 
τ�υς τρεις τελευταί�υς αιώνες.

Tης Mιμίκας Γιανν�π�ύλ�υ

� Στης Σί�ν�υ τα τσικαλαριά. 
Kρυμμένα στ�υς �ρμ�υς 
τ�υ νησι�ύ, μαρτυρ�ύν την άν-
θηση της αγγει�πλαστικής.

Tης Eλένης Σπαθάρη–Mπεγλίτη

� Kρήτη: Παράδ�ση 
4.000 �ρ�νων... 
Aπ� την πρ�ϊστ�ρική περί�δ�
μέ�ρι σήμερα, η κεραμεική πα-
ρ�υσιά"ει απ�λυτη αρμ�νία.

T�υ Xριστ���ρ�υ Bαλλιάν�υ

� Xιλιάδες πήλινα 
�ρήκαν στέγη. 
Στ� Kέντρ� Mελέτης 
Nεώτερης Kεραμικής.

Tης Mπέτυς Ψαρ�π�ύλ�υ

� Eνας θησαυρ�ς 
στ� T$αμί T$ισταράκη. 
Πλ�ύσια σε εκθέματα η συλλ�-
γή τ�υ M�υσεί�υ Eλληνικής
Λαϊκής Tέ�νης.

Tης E�ης Mαντ$�ύτσ�υ–Tεϊλά�

� Διά �ειρ�ς Mακεδ�νων 
δημι�υργών. 
E$ακ�σια περίπ�υ εκθέματα
στ� Λα�γρα�ικ�, Eθν�λ�γικ�
M�υσεί� Mακεδ�νίας–
Θράκης.

Tης Nέλλης Mελίδ�υ–Kε�αλά

� Στ� «στ��αστρ�» 
τ�υ �ακ�ύ. 
Eλληνες �ωτ�γρά��ι απαθα-
νάτισαν έργα αγγει�πλαστών.

T�υ Iωάννη Iωάνν�υ

� ...εις ��υν απελεύσει; 
Π�ια μέριμνα πρέπει να λη�θεί
για να επι&ιώσει η σύγ�ρ�νη ελ-
ληνική κεραμική τέ�νη.

T�υ Παναγιώτη Iντ$έ

E�ώ�υλλ�: O Σι�νι�ς αγγει�πλάστης
Kώστας Δεπάστας (�ωτ.: Eλένη Παπα-
θωμά, αρ�εί� K.M.N.K.).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Kεραμική: μια τέ
νη π�   
Tης Eιρήνης Γρατσία

Aρ�αι�λ�γ�υ, Eπιμελήτριας τ�υ Kέντρ�υ Mελέτης
Nεώτερης Kεραμεικής

H NEOTEPH παραδ�σιακή κεραμι-
κή απ�τελεί τ� τέλ�ς της μακραί-
ωνης ιστ�ρίας της ελληνικής κε-
ραμικής. Mε κατα��λές στη Bυ�α-
ντινή περί�δ� και ακ�μη παλαι�-
τερα και με νέες κατευθύνσεις
π�υ ανταπ�κρίν�νταν στις συνή-
θειες και τις ανάγκες μιας επ��ής
με ιδιαίτερα δύσκ�λες �ικ�ν�μι-
κές και κ�ινωνικές συνθήκες, δια-
μ�ρ�ωσε τα δικά της μ�ρ��λ�γι-

κά και τε�ν�τρ�πικά �αρακτηρι-
στικά, �πως απλά �ρηστικά σ�ή-
ματα, λιτή διακ�σμηση και υψηλή
αισθητική. Στην ε"έλι"η της νε�-
ελληνικής κεραμικής καθ�ριστικ�
ρ�λ� έπαι"αν δύ� παράγ�ντες, �
ερ��μ�ς των μικρασιατών αγγει�-
πλαστών στ�ν ελλαδικ� �ώρ� με-
τά τ� 1922 και �ι μετακινήσεις και
η ίδρυση μ�νίμων ή περιστασια-
κών εργαστηρίων απ� τ�υς Σι�-
ναί�υς αγγει�πλάστες στ� μεγα-
λύτερ� μέρ�ς της Eλλάδ�ς. O
πρώτ�ς παράγ�ντας έ�ερε νέες
τε�νικές και νέα μ�ρ�ή στα αγ-
γεία, ενώ � δεύτερ�ς �δήγησε σε
μια μ�ρ��λ�γική �μ�ι�μ�ρ�ία
στα κυρι�τερα παραγ�μενα κερα-
μικά είδη.

H κεραμική ε"υπηρετώντας τις
καθημερινές ανάγκες των Eλλή-
νων, απ�τελεί ένα π�λλαπλ� –ί-
σως τ� αντιπρ�σωπευτικ�τερ�–
μέσ� πρ�σέγγισης τ�υ λαϊκ�ύ �ί-
�υ και ένα σπ�υδαί� εργαλεί� δια-
�ρ�νικής μελέτης της κεραμικής
τε�ν�λ�γίας. H συστηματική με-
λέτη της νε�ελληνικής κεραμικής
"εκίνησε καθυστερημένα στη δε-
καετία τ�υ 1970 με απ�τέλεσμα
π�λύτιμ� πληρ���ριακ� υλικ� και
υλικά κατάλ�ιπα να �αθ�ύν για
πάντα. Ωστ�σ� η μέ�ρι τώρα έ-
ρευνα, �ι μελέτες και τ� σωστικ�
έργ� επιτρέπ�υν σε μεγάλ� �αθ-
μ� τη σκιαγρά�ηση της λαϊκής αυ-
τής τέ�νης, κυρίως απ� τις αρ�ές
τ�υ 19�υ αιώμα έως τα μέσα τ�υ
20�ύ αιώνα.

Kέντρα παραγωγής

Στην Eλλάδα ιδρύθηκε ένας με-
γάλ�ς αριθμ�ς εργαστηρίων λ�γω
της ύπαρ"ης πρώτων υλών (αργι-

λ��ώματα, καύσιμη ύλη) και της
ανάγκης ε"υπηρέτησης των π�ικί-
λων αναγκών. Oι περι��ές με κε-
ραμική δραστηρι�τητα μπ�ρ�ύν
να διακριθ�ύν σε τρεις κατηγ�-
ρίες. Στην πρώτη ανήκ�υν τα ση-
μαντικά κέντρα παραγωγής με με-
γάλ� αριθμ� εργαστηρίων και υ-
ψηλή παραγωγικ�τητα π�υ κάλυ-
πτε τη �ήτηση σε τ�πικ� επίπεδ�
αλλά και σε άλλες περι��ές ακ�μη
και εκτ�ς τ�υ ελλαδικ�ύ �ώρ�υ
(M. Aσία, Kύπρ�, Aίγυπτ�, Iταλία).
Tέτ�ια κέντρα ήταν η Σί�ν�ς, �
Θραψαν�ς στην Kρήτη, η περι��ή
Mανταμάδ�υ στη Λέσ��, �ι Mαυ-
ρατ�αί�ι και τ� Kαρλ��ασι στη Σά-
μ�, η περι��ή τ�υ Mεσσηνιακ�ύ
K�λπ�υ, η Φλώρινα, � B�λ�ς, τ�
Mαρ�ύσι στην Aττική, τ� Bαθύ και
� Mεσαγρ�ς στην Aίγινα κ.ά. Στη
δεύτερη κατηγ�ρία ανήκ�υν π�-

λεις ή �ικισμ�ί π�υ απ�τελ�ύσαν
κέντρα μικρ�τερης παραγωγής. O
αριθμ�ς των εργαστηρίων τ�υς ή-
ταν σ�ετικά μικρ�ς και η παραγω-
γή τ�υς, α"ι�λ�γη σε μέγεθ�ς, κά-
λυπτε τις ανάγκες σε τ�πικ� κυ-
ρίως επίπεδ�. Aντιπρ�σωπευτικά
παραδείγματα απ�τελ�ύν η K�μ�-
τηνή, τα Πλατάνια της Θάσ�υ, η
Σκ�πελ�ς κ.ά. Στην τελευταία κα-
τηγ�ρία ανήκ�υν �ι �ικισμ�ί με λί-
γα, ακ�μη και ένα, εργαστήρια, τα
�π�ία κάλυπταν τη �ήτηση σε τ�-
πικ� επίπεδ�, �πως τ� εργαστήρι�
στην Tσαριτσάνη της Θεσσαλίας,
στην Aπείρανθ� της Nά"�υ, στην
Kαρωτή της Kρήτης κ.ά.

M�ρή και λειτ�υργία

H νε�ελληνική κεραμική παρ�υ-
σιά�ει μεγάλ� ενδια�έρ�ν στην ε-

Kατασκευή αγγεί�υ στ�ν τρ��� σε εργαστήρι� τ�υ Tυρνά��υ τ� 1969 (�ωτ.:
Tάκη Tλ�ύπα).

Eπιμέλεια  α�ιερώματ�ς:

ΔHMHTPHΣ ΔAMAΣKOΣ

Πρ�σέγγιση σ’ ένα κ�μμάτι τ�υ νε�ελληνικ�ύ λαϊκ�ύ π�λιτισμ�ύ αημ        
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 υ 
άνεται
"ερεύνηση των τε�νικών κατα-
σκευής. H ευρέως διαδεδ�μένη
τρ��ήλατη τε�νική, η τε�νική με
τη �ρήση εν�ς �ειρ�κίνητ�υ τρ�-
��ύ, η τε�νική της συναρμ�γής
λωρίδων πηλ�ύ και η τε�νική των
καλ�υπιών �ρησιμ�π�ιήθηκαν α-
π� τ�υς παραδ�σιακ�ύς τε�νίτες,
τ�υς άριστ�υς αυτ�ύς γνώστες
των παραπάνω τε�νικών, π�υ έ-
μειναν πιστ�ί στις πρ�διαγρα�ές
της κληρ�δ�τημένης γνώσης.

Mε τις παραπάνω τε�νικές κα-
τασκευάστηκαν διά��ρ�ι τύπ�ι
αγγείων και αντικειμένων π�υ ε-
"υπηρέτησαν πλήθ�ς καθημερι-
νών αναγκών. H μ�ρ�ή και η λει-
τ�υργία τ�υς �ανερώνει τ�ν α-
γρ�τικ� �αρακτήρα της Eλλάδας
έως και τα μέσα τ�υ 20�ύ αιώνα.
Oι τε�νίτες έ�τια�ναν αγγεία για
την απ�θήκευση της σ�δειάς, �-
πως πιθάρια, κι�ύπια, για τη μετα-
��ρά κυρίως των υγρών πρ�ϊ�-
ντων, στάμνες, �λασκιά, για τις ε-
πιτραπέ�ιες �ρήσεις, επίσης πιά-
τα, πιατέλες, λεκάνες, π�τήρια.
Για τ� μαγείρεμα έ�τια�ναν
τσ�υκάλια -�ημισμένα τα σι�ναίι-
κα-, τηγάνια, μπρίκια. Πήλινα
σκεύη κατασκευά��νταν για την
παραγωγή τ�υ κρασι�ύ και τ�υ
μελι�ύ και για τις �α�ές των υ�α-
σμάτων. Tα κεραμίδια, τα τ�ύ�λα,
�ι καμινάδες, �ι σωλήνες �τιά-
�ν�νταν συνήθως σε εργαστήρια
ειδικευμένα μ�ν� σε αυτά τα α-
ντικείμενα. Iδιαίτερα ενδια�έρ�-
ντα ήταν τα αγγεία π�υ κατα-
σκευά��νταν για να �ρησιμ�π�ιη-
θ�ύν σε διά��ρα έθιμα. Oι «λαη-
νίδες τ�υ γάμ�υ», ήταν ειδικές
στάμνες με π�λλές λα�ές π�υ
συμ��λι�αν τ�υς γ�νείς τ�υ �ευ-
γαρι�ύ, τ�υς νε�νυμ��υς και τις
ευ�ές για την απ�κτηση π�λλών
απ�γ�νων. Tις στάμνες αυτές τις
τ�π�θετ�ύσαν κάτω απ� τ� τρα-
πέ�ι με τ� ευαγγέλι� και τ� δίσκ�.
Oι στάμνες π�υ πρ�σ�έρ�νταν
στη Σκύρ� απ� τ�υς γ�νείς στ�
νέ� �ευγάρι ήταν κατάκ�σμες με
στ�λίδια, �πως άνθη και π�υλιά.

Tα πήλινα αγγεία διακρίν�νται
για την π�ικιλία των σ�ημάτων
τ�υς. Oι �ρήσεις π�υ ανα�έρθη-
καν καθ�ρισαν και τη μ�ρ�ή
τ�υς. Στα αγγεία της νε�τερης
�ρηστικής κεραμικής παρατηρεί-
ται μια τάση για απλές ��ρμες, �ι
�π�ίες �μως παρ�υσιά��υν ιδιαί-
τερη π�ικιλία σε �ρισμένα σημεία
τ�υ σώματ�ς των αγγείων, �πως
τ� �είλ�ς και τις λα�ές. Oι τε�νί-
τες διαμ�ρ�ωναν τα τμήματα αυ-

τά με τ�ν δικ� τ�υς τρ�π�, δίν�-
ντας έτσι κάπ�ια ιδιαίτερα �αρα-
κτηριστικά στη δική τ�υς παρα-
γωγή. Δεν είναι τυ�αί� π�υ �ι τε-
�νίτες αναγνωρί��υν «�έρια αγ-
γει�πλαστών» στις λα�ές εν�ς
αγγεί�υ.

Διακ�σμηση
H διακ�σμηση των πήλινων αγ-

γείων ήταν μια "ε�ωριστή διαδι-
κασία στην �π�ία συμμετεί�αν ή
εί�αν τ�ν απ�κλειστικ� ρ�λ� �ι

γυναίκες της �ικ�γένειας των αγ-
γει�πλαστών. H λεπτ�τητα και η
ευαισθησία στην εκτέλεση των
κ�σμημάτων �αρακτηρί�ει τα αγ-
γεία �λων των εργαστηρίων. Tα
�ασικά �αρακτηριστικά στη δια-
κ�σμηση είναι η απλ�τητα, η σ�η-
ματ�π�ίηση, η συμμετρία στη διά-
τα"η και στ� σ�εδιασμ� των θε-
μάτων, η υπ�γράμμιση τ�υ μερών
τ�υ σώματ�ς τ�υ αγγεί�υ και η
μ�ν��ρωμία -με ε"αίρεση την κε-
ραμική τ�υ νησιωτικ�ύ �ώρ�υ.

Tαινίες, σπείρες, πινελιές, άνθη,
�ύλλα, ψάρια, π�υλιά, καρά�ια εί-
ναι τα κυρι�τερα στ�λίδια, �λα
παρμένα απ� τ� �υσικ� και κ�ι-
νωνικ� περι�άλλ�ν. Aπ� τις λιγ�-
στές περιπτώσεις απεικ�νισης
της ανθρώπινης μ�ρ�ής απ�τε-
λ�ύν τα κεραμικά της P�δ�υ. Mέ-
σα στην κατάκ�σμη απ� �ύλλα
και άνθη επι�άνεια των αγγείων
�ωγρά�ι�αν σ�ηματ�π�ιημένες
ανδρικές μ�ρ�ές, τ�υς «παντε-

Πάνω: H �ικ�γένεια
K�υρτ�ή μπρ�στά 

στ� εργαστήρι� της
στην Aγιάσ� 

της Λέσ��υ. Aρ�ές
20�ύ αιώνα 

(αρ�εί� K.M.N.K.).

Aριστερά: H �ικ�γένεια
K�υ�δή στ� εργαστή-
ρι� της στ�ν Mανταμά-
δ� Λέσ��υ (Aρ�εί�
K.M.N.K.).

Συνέ�εια στην 4η σελίδα

     έν�υ στην αδια�ρία
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Συνέ�εια απ� την  3η σελίδα

Aγγει�πλάστες απ� 
τ�ν Θραψαν� της Kρήτης, 

ενώ μετα�έρ�υν πιθάρια για να 
τα π�υλήσ�υν σε διά��ρα �ωριά.
Aρ�ές 20�ύ αι. (αρ�εί� K.M.N.K.).

Πωλητές κεραμικών 
σε εμπ�ρ�πανήγυρη των Θη�ών, 
σε πρ�π�λεμική �ωτ�γρα�ία 
(συλλ�γή N. Π�λίτη).

λ�νάδες». A��ρμή για την απει-
κ�νισή τ�υς υπήρ"ε η εντύπωση
π�υ πρ�κάλεσαν �ι άνδρες π�υ
πρωτ���ρεσαν παντελ�νια.

T� μέγεθ�ς της τε�ν�γνωσίας
των Eλλήνων αγγει�πλαστών α-
π�καλύπτεται στη δύσκ�λη διαδι-
κασία της �πτησης, τ� στάδι� ε-
κείν� π�υ �λ�κληρώνει τ� αγγεί�
και α�ήνει να απ�καλυ�θεί η �-
μ�ρ�ιά τ�υ έργ�υ και η δε"ι�τε-
�νία τ�υ δημι�υργ�ύ τ�υ. Tρεις
είναι �ι τύπ�ι των καμινιών και
π�λυάριθμες �ι παραλλαγές τ�υς
π�υ �ρησιμ�π�ιήθηκαν στ�ν ελ-
λαδικ� �ώρ�. Tα κυκλικά και �ρ-
θ�γώνια καμίνια �ρησιμ�π�ιήθη-
καν ευρύτατα, ενώ τα τετράγωνα
καμίνια κτίστηκαν σε λιγ�τερες
περι��ές. H πρ�έλευση �λων �ά-
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νεται μέσα στ� �ρ�ν�, η μ�ρ�ή �-
μως και η λειτ�υργία τ�υς εκμη-
δενί��υν αυτή τη �ρ�νική απ�-
σταση.

Eμπ�ρι�
Eνα μεγάλ� κ�μμάτι της μελέ-

της της κεραμικής τέ�νης κατα-
λαμ�άνει τ� εμπ�ρι�. Oι αγγει�-
πλάστες π�υλ�ύσαν τα πρ�ϊ�ντα
τ�υς στ� �ώρ� τ�υ εργαστηρί�υ
ή τα ��ρτωναν σε υπ��ύγια και τα
μετέ�εραν σε �ωριά και π�λεις,
δ�υλειά π�υ έκαναν συ�νά �ι με-
ταπράττες. Aλλες ��ρές πάλι έ-
μπ�ρ�ι αγ�ρα�αν τα κεραμικά και
τα μετέ�εραν με καΐκια σε διά��-
ρες περι��ές. Aλλα σημεία για
την πώληση των κεραμικών ήταν
τα λιμάνια και τα πα�άρια. H δια-
σπ�ρά των πήλινων αγγείων μέσα
στ�ν ελλαδικ� �ώρ� αλλά και έ"ω
απ� αυτ�ν ήταν μεγάλη. Aπ� τη
�ήτηση των κεραμικών μπ�ρ�ύν
να απ�δ�θ�ύν �ι περί�δ�ι ακμής,
ύ�εσης και παρακμής της αγγει�-
πλαστικής παραγωγής.

Oι τε�νίτες της αγγει�πλαστι-
κής τέ�νης -τέ�νη με �αρακτήρα
�ι�τε�νικ� και κληρ�ν�μικ�- σε
μεμ�νωμένες περιπτώσεις �ργά-
νωσαν συνεταιρισμ�ύς ή συμμε-
τεί�αν σε σωματεία. H δραστηρι�-
τητα αυτή εντ�πί�εται, απ� τις
μέ�ρι τώρα μελέτες, κυρίως στα
νησιά τ�υ Aνατ�λικ�ύ Aιγαί�υ. Oι
αγγει�πλάστες ε"ασκ�ύσαν μια ι-
διαίτερα επίπ�νη τέ�νη. H π�λύω-
ρη καθημερινή εργασία τ�υς ήταν
ένας αγώνας για την επι�ίωση, έ-
νας αγώνας π�υ συ�νά δεν επέ-
�ερε τα απαιτ�ύμενα. Eκατ�ντά-
δες τε�νίτες υπηρέτησαν την αγ-
γει�πλαστική. 

Oι περισσ�τερ�ι έμειναν ανώ-
νυμ�ι, α�ήν�ντας μ�ναδικά ση-
μάδια της παρ�υσίας τ�υς, τα έρ-
γα τ�υς. Στ� σημεί� αυτ� πρέπει
να γίνει ανα��ρά σε κάπ�ι�υς αγ-
γει�πλάστες, �πως � Mηνάς
A�ραμίδης, � Δημήτρης Mυγδα-
λην�ς, � Mακάρι�ς Bαρδα"ής, �
Nικ�λα�ς Γιασιράνης, � Nίκ�ς Θε-
�δώρ�υ, �ι K�υρτ�ήδες, �ι Xατ�η-
γιάννηδες, �ι P�δι�ι, �ι �π�ί�ι α-
κ�λ�ύθησαν τ�υς δικ�ύς τ�υς
δρ�μ�υς, πειραματίστηκαν σε άλ-
λες τε�νικές, δημι�ύργησαν έργα
τέ�νης και πέρασαν στη σ�αίρα
της καλλιτε�νικής κεραμικής.

H νε�ελληνική παραδ�σιακή κε-
ραμική γνώρισε ακμή μέ�ρι και τα
μέσα τ�υ 20�ύ αιώνα. O μετασ�η-
ματισμ�ς της ελληνικής κ�ινω-
νίας, η �ρήση σκευών απ� νέα υ-
λικά –πλαστικ�, αλ�υμίνι�–, η τε-
�ν�λ�γική ε"έλι"η �δήγησαν στ�
μαρασμ� αυτής της τέ�νης των �-
�τώ �ιλιάδων �ρ�νων. Ωστ�σ�
π�λλ�ί είναι �ι τε�νίτες π�υ ε"α-
κ�λ�υθ�ύν να δ�υλεύ�υν κυρίως
με τις σύγ�ρ�νες μεθ�δ�υς -ηλε-
κτρ�κίνητ� τρ��� και καμίνι- και
να δημι�υργ�ύν παραδ�σιακές
��ρμες αγγείων για καθαρά δια-
κ�σμητική �ρήση. Tέτ�ια εργα-
στήρια συναντά κανείς σήμερα
στ�ν Θραψαν� και τις Mαργαρί-
τες της Kρήτης, στ�ν Mεσαγρ�
της Aίγινας, στ� Mαρ�ύσι, στη
Σί�ν�, στ� Δαμαλά και στ� Xαλκί

Nά"�υ, στην Aμ�ργ�, στ�ν Mα-
νταμάδ�, τ�ν Aγι� Στέ�αν� και
την Aγιάσ� Λέσ��υ, στ� Λιμένα

Θάσ�υ, στ�ν B�λ� κ.α. Π�λλά εί-
ναι και τα εργαστήρια π�υ κατα-
σκευά��υν, μ�ν� με σύγ�ρ�νες

μεθ�δ�υς, νέ�υς τύπ�υς αγγείων
τα �π�ία διακρίν�νται για την κα-

Kαταστήματα 
κεραμικών 

στ� M�ναστηράκι.
Δεκαετία 1940 (συλ-

λ�γή N. Π�λίτη).

Στάμνες ��ρτωμέ-
νες σε υπ��ύγι�
στην Aίγινα 
(�ωτ. B�ύλα 
Παπαϊωάνν�υ –
Φωτ. Aρ�εί� 
M�υσεί�υ 
Mπενάκη).

Συνέ�εια στην 7η σελίδα
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λαισθησία τ�υς. Δυστυ�ώς �μως
π�λλά είναι και εκείνα τα εργα-
στήρια π�υ κατασκευά��υν κερα-
μικά απ�κ�μμένα απ� την αισθη-
τική της κεραμικής μας παράδ�-
σης.

Mελέτη, πρ�στασία

H νε�ελληνική παραδ�σιακή κε-
ραμική πέρασε πια στη σ�αίρα
της μελέτης και της ανάδει"ής
της. Στις μέρες μας π�λλ�ί είναι
�ι ερευνητές π�υ ασ��λ�ύνται
συστηματικά και �υσιαστικά μα�ί
της. Ωστ�σ� πέρα απ� την ανα-
γκαι�τητα για άμεση συστηματική
έρευνα πρ�κύπτει τ� πρ��λημα
διατήρησης των υλικών καταλ�ί-
πων της. 

Tα τελευταία τέσσερα �ρ�νια έ-
�ει αυ"ηθεί η ε"αγωγή ειδών λαϊ-
κής τέ�νης. Tα πήλινα αγγεία, ιδι-
αίτερα τα πιθάρια της Kρήτης, έρ-
��νται σε μεγάλες π�σ�τητες
στην Aττική και μέσα σε μεγάλα
��ρτηγά τα"ιδεύ�υν για Bέλγι�,
Γερμανία, Γαλλία κ.α. H υπ�υργι-
κή απ��αση τ�υ 1995 (YΠΠO-
ΔIΛAΠ/Γ/36631) πρ�στατεύει μ�-
ν� τα κρητικά πιθάρια της περι�-
δ�υ 1830-1950 απαγ�ρεύ�ντας
την ε"αγωγή τ�υς «ως έργων α-
"ι�λ�γης λαϊκής τέ�νης και
πρ�ηγμένης �ι�τε�νίας �ρη��-
ντων ειδικής κρατικής πρ�στα-
σίας». H υπ�υργική αυτή απ��α-
ση πρέπει να επεκταθεί και να συ-
μπεριλά�ει �λα τα πήλινα σκεύη,
γιατί σε σύντ�μ� �ρ�νικ� διάστη-
μα δεν θα υπάρ�ει δείγμα π�υ να
θυμί�ει τ� μέγεθ�ς της αγγει�-
πλαστικής παραγωγής της �ώρας
μας. H Διεύθυνση Λαϊκ�ύ Π�λιτι-
σμ�ύ τ�υ YΠΠO σε συνεργασία με
τ� Kέντρ� Mελέτης Nεώτερης
Kεραμεικής, �ρίσκ�νται στ� στά-
δι� σύντα"ης της μελέτης πρ�-
στασίας των κεραμικών. 

Mεγάλ� κίνδυν� διατρέ��υν και
τα αρ�ιτεκτ�νικά κατάλ�ιπα.
Eργαστήρια, καμίνια, κατασκευές
έ��υν εγκαταλει�θεί στη �θ�ρά
τ�υ �ρ�ν�υ και της αδια��ρίας.
Δύ� περι��ές, � Aγι�ς Στέ�αν�ς
Λέσ��υ και �ι Mαργαρίτες Kρή-
της, με σημαντική αγγει�πλαστι-
κή παραγωγή και με σπ�υδαία
διατήρηση των εργαστηρίων τ�υς
εί�αν την τύ�η να �αρακτηρι-
σθ�ύν ως ιστ�ρικά διατηρητέα
μνημεία και να γλιτώσ�υν απ� την
κατεδά�ιση ή την αλλ�ίωση της
μ�ρ�ής τ�υς. Oι �ώρ�ι αυτ�ί απ�-
τελ�ύν σήμερα τα μ�ναδικά δείγ-
ματα αγγει�πλαστικών �ι�τε�νι-

Πάνω: Aριστερά καθαρισμ�ς 
�+υπύθμεν�υ πιθαρι�ύ 
σε σκυριανή αυλή (�ωτ�γρα�ία
B�ύλας Παπαϊωάνν�υ – 
Φωτ. Aρ�εί� M�υσεί� Mπενάκη). 
Δε+ιά: Διακ�σμηση κεραμικών 
με λευκ� μπαντανά 
σε εργαστήρι� της Σκύρ�υ 
(�ωτ.: B. Παπαϊωάνν�υ – Φωτ�:
Aρ�εί� M�υσεί� Mπενάκη). Kάτω:
Kεραμικά για π�ύλημα στ� λιμάνι 
της Σκ�πέλ�υ, τ� 1947 
(Φωτ.: Tάκη Tλ�ύπα).

Στάμνες απ� τη Λήμν� (αριστερά) και την Kαρδίτσα (δε+ιά), συλλ�γή K.M.N.K.

M�υσεία με συλλ�γές κεραμικών
EKTOΣ απ� τα M�υσεία «Iδρύμα-
τ�ς Γ. Ψαρ�π�ύλ�υ», «M�υσεί�
Eλληνικής Λαϊκής Tέ�νης» και
Λα�γρα�ικ� και Eθν�λ�γικ� M�υ-
σεί� Mακεδ�νίας–Θράκης, τα �-
π�ία ανα�έρ�νται στ� α�ιέρωμα,
ενδεικτικά παραθέτ�υμε τα ε"ής:

M�υσεί� Mπενάκη: (K�υμπάρη
1, Aθήνα, τηλ. 36.11.617).

H συλλ�γή τ�υ περιλαμ�άνει
αγγεία της νε�τερης επ��ής απ�
�λ�ν τ�ν ελληνικ� �ώρ�. Aνάμε-
σά τ�υς περιλαμ�άν�νται μ�ναδι-
κά δείγματα αγγει�πλαστικής τ�υ
18�υ και 19�υ αιώνα.

M�υσεί� Kρητικής Eθν�λ�γίας:

(Bώρ�ι Kρήτης, 0892–91110–11). 
T� M�υσεί� �ρίσκεται στ�υς

Bώρ�υς και περιλαμ�άνει έναν ι-
διαίτερα μεγάλ� αριθμ� �λων των
τύπων των κρητικών αγγείων π�υ
�ρ�ν�λ�γ�ύνται με �ε�αι�τητα
απ� τ�ν 12� αιώνα έως τ�ν 20� αι.
Iδιαίτερα σημαντική είναι η συλ-
λ�γή �στράκων και τα αρ�εία με
�ωτ�γρα�ικ� και σ�εδιαστικ� υ-
λικ� εργαστηρίων, αντικειμένων
κ.ά.

Λα�γρα�ικ� M�υσεί� Pεθύ-

μν�υ: (Bερνάρδ�υ 28–30, Pέθυ-
μν�, 0831–23398).

H συλλ�γή κεραμικών απ�τε-
λείται κυρίως απ� κεραμικά τ�υ
αγγει�πλαστικ�ύ κέντρ�υ των

Συνέ�εια στην 8η σελίδα

Συνέ�εια απ� την  5η σελίδα κών μ�νάδων π�υ λειτ�ύργησαν
στ�ν ελλαδικ� �ώρ� απ� τ� δεύ-
τερ� μισ� τ�υ 19�υ αιώνα έως τη
δεκαετία τ�υ 1960. Mεμ�νωμένα
εργαστήρια σε διά��ρα μέρη τ�υ
ελλαδικ�ύ �ώρ�υ πρέπει να κη-
ρυ�θ�ύν για να σωθ�ύν και να α-

π�τελέσ�υν μνημεία της τέ�νης
τ�υ πηλ�ύ. Nε�ελληνική παραδ�-
σιακή κεραμική, ένα μεγάλ� κ�μ-
μάτι τ�υ λαϊκ�ύ μας π�λιτισμ�ύ,
αγν�ημέν� για π�λλά �ρ�νια και
α�ημέν� ακ�μη και σήμερα στην
αδια��ρία. Kι �μως η πρ�σέγγιση

των έργων της τέ�νης αυτής επι-
�έρει τη γνώση της καθημερινής
�ωής των πρ�γ�νων μας και πε-
ρισσ�τερ� απ� �λα τη �εστασιά
τ�σ� των �εριών αυτών π�υ τα έ-
�τια"αν, �σ� και των �εριών π�υ
τα �ρησιμ�π�ίησαν.

T�άρα περι��ής
τ�υ Mεσσηνια-
κ�ύ K�λπ�υ 
(συλλ�γή
K.M.N.K.).
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Mαργαριτών στην επαρ�ία Pεθύ-
μνης.

Πελ�π�ννησιακ� Λα�γρα�ικ�
Iδρυμα «Bασίλει�ς Παπαντωνί-
�υ»: (Bασ. Aλε"άνδρ�υ 1, Nαύ-
πλι�, 0752–28379).

Mια μεγάλη συλλ�γή κεραμικών
απ� �λ�ν τ�ν ελληνικ� �ώρ� πε-
ριλαμ�άνεται στις π�ικίλες συλ-
λ�γές τ�υ Iδρύματ�ς.

Λα�γρα�ικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�
Λάρισας: (Mανδηλαρά 74, Λάρισα,
041–239446).

Περιλαμ�άνει μια π�λυάριθμη
συλλ�γή κεραμικών απ� τη Θεσ-
σαλία.

Πνευματικ� Iδρυμα Σάμ�υ «Nι-
κ�λα�ς Δημητρί�υ»: (Πυθαγ�ρει�
Σάμ�υ, 0273–62286).

Στ� λα�γρα�ικ� μ�υσεί� τ�υ
Iδρύματ�ς εκτίθεται μια ενδια�έ-
ρ�υσα συλλ�γή κεραμικών, αντι-
πρ�σωπευτική τ�υ αγγει�πλαστι-
κ�ύ κέντρ�υ των Mαυρατ�αίων
της Σάμ�υ.

Eκθετήρι� Π�λυκέντρ�υ Mα-
νταμάδ�υ Λέσ#�υ: (Mανταμάδ�ς
Λέσ��υ, 0253–61580). 

T� εκθετήρι� περιλαμ�άνει μια
μ�νιμη έκθεση για την κεραμική
της περι��ής Mανταμάδ�υ, σπ�υ-
δαί�υ αγγει�πλαστικ�ύ κέντρ�υ.
Eνας σημαντικ�ς αριθμ�ς κεραμι-
κών �ιλ�"ενείται στ�ν �ώρ�.

Πάνω: Kανάτες απ� τη Σάμ� (αριστερά) και την Aίγινα
(δε+ιά). Kάτω δε+ιά: «Λακνίδες γάμ�υ» απ� τη Λέσ��
(συλλ�γή KMNK).

Eπιλεκτική �ι�λι�γρα�ία
1. Bαλλιάν�ς Xρ. – Παδ�υ�ά M.

«Tα κρητικά αγγεία τ�υ 19�υ &
20�ύ αι.». M�υσεί� Kρητικής Eθν�-
λ�γίας – Kέντρ� Eρευνών 3, Bώρ�ι
1986.

2. B�γιατ"�γλ�υ M. «Tα πιθάρια
στ� θραψαν� της Kρήτης. H τε�νική
και �ι συντε�νίες των πιθαράδων»,
Eιδικές Mελέτες αρ. 19, Aριστ�τέλει�
Πανεπιστήμι� Θεσσαλ�νίκης – Π�-
λυτε�νική Σ��λή, Θεσσαλ�νίκη 1972.

3. Γιανν�π�ύλ�υ M. – Δεμέστι�α
Στ. «Tσκαλαριά, Tα εργαστήρια αγ-
γει�πλαστικής της περι��ής Mαντα-
μάδ�υ Λέσ��υ» εκδ. Kέντρ� Mελέ-
της Nεώτερης Kεραμεικής, K�ιν�-
τητα Mανταμάδ�υ, Aθήνα 1998.

4. Γρατσία E. – Παπαθωμά E, «Tα
αγγεία τ�υ νερ�ύ και η τέλεση των ε-
θίμων στη νεώτερη ελληνική κ�ινω-
νία». Eπιστημ�νική συνάντηση «T�
νερ� πηγή "ωής, κίνησης, καθαρ-
μ�ύ», 12–14 Δεκεμ�ρί�υ 1997, Aίθ�υ-
σα παλαιάς B�υλής (υπ� έκδ�ση)

5. Hampe R. "Winter A. Bei
Toepfern und Toepferinnen in
Kreta", Messenien und Zypern
Mainz 1962

6. Iωάνν�υ Iω., «Mαρ�υσιώτικη
κεραμική – 100 �ρ�νια, Iστ�ρικ� λα-
�γρα�ικ� M�υσεί�υ Δήμ�υ Aμα-
ρ�υσί�υ».

7. K�ρρέ – Zωγρά�υ K. «Tα κε-
ραμικά τ�υ ελληνικ�ύ �ώρ�υ», εκδ.
Mέλισσα, Aθήνα 1996.

8. Kυρια"�π�υλ�ς B. «Eλληνικά
παραδ�σιακά κεραμικά», EOM-
MEX 1986. 

9. Σπαθάρη – Mπεγλίτη E. «Oι
Aγγει�πλάστες της Σί�ν�υ, K�ινω-
νική Συγκρ�τηση – Παραγωγή –
Mετακινήσεις» εκ. Aρσενίδη, Aθή-
να 1992.

10. Tρ�ύλλ�υ A. «H Aγγει�πλα-
στική. Στ� νησί της Σί�ν�υ», Σί�ν�ς
1991

11. Ψαρ�π�ύλ�υ Mπ. «Oι Tελευ-
ταί�ι Tσ�υκαλάδες τ�υ Aνατ�λικ�ύ

Συνέ�εια απ� την  7η σελίδα

Kρητικά πιθάρια π�υ περιμέν�υν τη γνωμ�δ�τηση απ� τ� YΠΠO για την πώ-
λησή τ�υς ή ��ι στ� ε+ωτερικ�. Zε�ύρι, Oκτώ�ρι�ς 1997 (αρ�εί� K.M.N.K.).

/ύστης 
για  τη �ύλα+η 

�σπριων, 
απ� τη P�δ� 

(συλλ�γή K.M.N.K.).



Tης Mιμίκας Γιανν	π	ύλ	υ

Aρ�αι�λ�γ�υ-ερευνήτριας στ� Kέντρ� Mελέτης
Nεώτερης Kεραμεικής

H ΔIAXPONIKH μελέτη της τε	ν�λ�-
γίας απ�δεικνύει �τι μέ	ρι και τα μέ-
σα της δεκαετίας τ�υ 1960 δεν εί	ε
αλλά�ει σ	εδ�ν τίπ�τα στην κεραμι-
κή τέ	νη, τ�σ� στη 	ρήση των πρώ-
των υλών �σ� και στη διαδικασία κα-
τασκευής των κεραμικών αντικειμέ-
νων. Eτσι, η αγγει�πλαστική δραστη-
ρι�τητα των τριών τελευταίων αιώ-
νων στην Eλλάδα απ�τελεί τ� τέλ�ς
μιας μακραίωνης παράδ�σης, η με-
λέτη της �π�ίας ��ηθά μετα�ύ άλ-
λων και στην επίλυση πρ��λημάτων
σε θέματα κεραμικής τε	ν�λ�γίας
παλαι�τερων ιστ�ρικών περι�δων. 

Tα είδη των εργαστηρίων π�υ κα-
τασκεύα�αν κεραμικά αντικείμενα
και λειτ�ύργησαν ήδη απ� την αρ-
	αι�τητα στ�ν ελλαδικ� 	ώρ� είναι
τα στεγασμένα και τα υπαίθρια. Στην

πρώτη κατηγ�ρία εντάσσ�νται τα
εργαστήρια κατασκευής αντικειμέ-
νων στ�ν π�δ�κίνητ� τρ�	� και τα
εργαστήρια κατασκευής μεγάλων
αγγείων 	ωρίς τη 	ρήση τρ�	�ύ, π�υ
στα νε�τερα 	ρ�νια λειτ�ύργησαν
στην περι�	ή τ�υ Mεσσηνιακ�ύ κ�λ-
π�υ. Στην κατηγ�ρία των υπαίθριων
εντάσσ�νται τα κρητικά εργαστήρια
κατασκευής μεγάλων αγγείων στ�
τρ�	ί, ένα είδ�ς 	ειρ�κίνητ�υ τρ�-
	�ύ. Tα εργαστήρια τρ�	ήλατων α-
ντικειμένων, π�υ ήταν και τα περισ-
σ�τερα, ήταν συνήθως �ρθ�γώνια, ι-
σ�γεια �ικ�δ�μήματα κατασκευα-
σμένα απ� λίθ�υς ή πλίνθ�υς. 

T� εσωτερικ� τ�υς εί	ε απλή και
λειτ�υργική διάτα�η. Στ� ανατ�λικ�
μέρ�ς τ�υ εργαστηρί�υ τ�π�θετ�ύ-
νταν � �ύλιν�ς π�δ�κίνητ�ς τρ�	�ς,
σε μερικά μάλιστα υπήρ	αν παραπά-
νω απ� ένας τρ�	�ί εγκατεστημέν�ι
δίπλα στ� αντίστ�ι	� παράθυρ�, α-
νάλ�γα με τ� πρ�σωπικ� και τ�ν �-
γκ� εργασίας. Δίπλα στ�ν τρ�	� υ-
πήρ	ε �ύλιν�ς �ρθ�γώνι�ς πάγκ�ς
για τ� �ύμωμα τ�υ πηλ�ύ και απένα-
ντι απ� αυτ�ν, στ�ν τ�ί	�, τ�π�θετη-
μένα �ύλινα ρά"ια για τ� στέγνωμα
των πλασμένων αγγείων.

Oλ�ι �ι εργαστηριακ�ί 	ώρ�ι συ-
μπληρών�νταν ε�ωτερικά απ� ειδι-
κές κατασκευές για την πρ�ετ�ιμα-
σία τ�υ πηλ�ύ και τ�υς κεραμικ�ύς

Συνέ�εια στην 11η σελίδα
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�εκαμίνιασμα 
πιθαριών 

σε αν	ι�τ� καμίνι
στ	 Θραψαν� 

της Kρήτης 
(αρ�εί	 K.M.N.K.).

Aπ� τ�ν τρ��� στ�ν κλίαν�
H κεραμική τε	ν�λ�γία κατά τ�υς τρεις τελευταί�υς αιώνες

Kατασκευή πιθαρι	ύ 
στ	 τρ	�ί. Σήμερα ε�ακ	λ	υθ	ύν 
να κατασκευά!	υν πιθάρια 
στ	 Θραψαν� σε σιδερένια τρ	�ιά
και να τα ψήν	υν σε ηλεκτρικ	ύς
κλι"άν	υς. Kρήτη, δεκαετία ’70 
(αρ�εί	 K.M.N.K.).
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O αγγει	πλάστης Στέ$αν	ς K	υ"δής 
κατασκευά!ει μ	ν	κ�μματη στάμνα 

σε π	δ	κίνητ	 τρ	��. Aγι	ς Στέ$αν	ς 
Λέσ"	υ, 1978. (Aρ�εί	 K.M.N.K.) 1. T	π	θέτηση

"ώλ	υ πηλ	ύ στ	ν π	δ	κίνητ	 τρ	�� 
για την κατασκευή εν�ς κ	υμαρι	ύ. 

«Kέντρωμα» τ	υ πηλ	ύ στ	 πανωτρ��ι. 
2. «Σήκωμα» ή «τρά"ηγμα» τ	υ πηλ	ύ. 

3. Διαμ�ρ$ωση κυλίνδρ	υ. 4. Διαμ�ρ$ωση 
τ	υ σ�ήματ	ς τ	υ αγγεί	υ. 5. Διαμ�ρ$ωση 

ώμων με «μεσ	δα�τύλιασμα». 6 και 7. Διαμ�ρ-
$ωση λαιμ	ύ και �είλ	υς. 8. T	π	θέτηση 
λα"ής στ	 έτ	ιμ	 αγγεί	, τ	 «κ	υμάρι» 

ή «κ’μάρ».

1 2 3

4 5 6

7 8
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Δε�ιά: H Παρα-
σκευή K	υ"δή

διακ	σμεί κ	υμά-
ρι με πινέλ	 στ	
εργαστήρι	 της
	ικ	γένειάς της

στ	ν Aγι	 Στέ$α-
ν	 Λέσ"	υ τ	
1978 (αρ�εί	

K.M.N.K.).  Kάτω:
O αγγει	πλάστης
Kωστής Kελαρά-

κης κατασκευά!ει
στάμνα στ	ν τρ	-

��. Θραψαν� Kρή-
της (αρ�εί	

K.M.N.K.).

κλι�άν�υς για τ� ψήσιμ� των κεραμι-
κών. Oι κεραμικ�ί κλί�αν�ι, τα καμί-
νια 	τί��νταν απ� τα ίδια υλικά, μ�ν�
π�υ εσωτερικά επενδύ�νταν και με
πυρ�τ�υ�λα. Aπ�τελ�ύνταν απ� δύ�
θαλάμ�υς: έναν υπ�γει� και έναν υ-
πέργει�. O υπ�γει�ς 	ώρ�ς διέθετε
ημικυκλική ή τριγωνική είσ�δ�, �π�υ
τ�π�θετ�ύνταν η καύσιμη ύλη. 

O επάνω �ρ�"�ς τ�υ καμινι�ύ ή-
ταν συνήθως κυλινδρικ�ς (Λέσ��ς,
Kρήτη κ.α.) ή �ρθ�γώνι�ς (Σί"ν�ς,
Θάσ�ς, Xί�ς κ.α.), αλλά και κωνικ�ς
(K�μπ�ι Mεσσηνίας) με μία είσ�δ�.
Στ� θάλαμ� αυτ� τ�π�θετ�ύνταν τα
κεραμικά. T� δάπεδ� τ�υ ήταν διά-
τρητ� για την κυκλ�"�ρία των ρευ-
μάτων θερμ�ύ αέρα. 

Aργιλ�ς, νερ� και "ωτιά είναι τα
τρία στ�ι	εία π�υ 	αρακτηρί��υν την
κεραμική τέ	νη και την κατέστησαν
απ� αρ	αι�τάτων 	ρ�νων 	ρήσιμη
σε �λες τις εκ"άνσεις της �ωής των
ανθρώπων. H άργιλ�ς, ένα ειδικ� 	ώ-
μα, τ� �π�ί� είναι διαδεδ�μέν� στη
"ύση, εύκ�λα αναγνωρίσιμ�.

Oι αγγει�πλάστες πρ�μηθεύ�νταν
τ� αργιλ�	ωμα είτε απ� παρειές λ�-
"ων είτε απ� κτήματα π�υ συ	νά
ν�ίκια�αν ειδικά για τ� λ�γ� αυτ�. 

H επιλ�γή τ�υ κατάλληλ�υ 	ώμα-
τ�ς γιν�ταν απ� τ�υς ίδι�υς τ�υς αγ-
γει�πλάστες ή τ�υς ��ηθ�ύς τ�υς
με τρ�π� εμπειρικ�: �ά��ντας σάλι�
και 	ώμα στη 	�ύ"τα τ�υς δ�κίμα-
�αν την πλαστικ�τητά τ�υ. Eως τ�
1950 περίπ�υ, �ταν η απ�σταση απ�
τ�ν τ�π� ε��ρυ�ης στ� 	ώρ� τ�υ ερ-
γαστηρί�υ ήταν μεγάλη, η μετα"�ρά

τ�υ αργιλ�	ώματ�ς γιν�ταν μέσα σε
«	ωματ�κ�"ινα» ή τσ�υ�άλια, τα �-
π�ία "�ρτών�νταν σε υπ��ύγια. 

Yστερα, τ� αργιλ�	ωμα απλων�-
ταν στ�ν υπαίθρι� 	ώρ� τ�υ εργα-
στηρί�υ για να στεγνώσει και για να
σπάσ�υν �ι �ώλ�ι τ�υ ακ�λ�υθ�ύ-
νταν η κ�ινή σε �λη την Eλλάδα πρα-
κτική τ�υ «κ�πανίσματ�ς» με �ύλιν�
	�ντρ� εργαλεί�, τ�ν κ�παν�. Oταν
� αγγει�πλάστης έκρινε πως τ� αργι-
λ�	ωμα ήταν κατάλληλ� για τα είδη
των αντικειμένων π�υ τ� πρ��ρι�ε,
πρ�	ωρ�ύσε στην ανάμι�η τ�υ 	ώ-
ματ�ς με τ� νερ�. Aυτή γιν�ταν σε
δύ� μεγάλες δε�αμενές, π�υ ήταν
είτε απλώς σκαμμένες στ� 	ώμα είτε
επενδυμένες με πέτρα και στα πε-
ρισσ�τερα μέρη �ν�μά��νταν «κα-
ρ�ύτες». 

Kαθ�ριστικ� στάδι� για την καλή
�μ�γεν�π�ίηση τ�υ μίγματ�ς τ�υ
πηλ�ύ είναι τ� �ύμωμα. H διαδικασία
τ�υ �υμώματ�ς απ�τελ�ύσε ένα εί-
δ�ς ιερ�τελεστίας και σε π�λλές πε-
ρι�	ές σταύρωναν τ�ν έτ�ιμ� πηλ�,
�πως έκαναν με τ� �υμάρι τ�υ ψωμι-
�ύ. Eπειδή κάθε "�ρά πρ�ετ�ιμα��-
ταν πηλ�ς για αρκετά μεγάλ� αριθμ�
αντικειμένων, η πρακτική, π�υ ήταν
διαδεδ�μένη σε �λα τα εργαστήρια
τ�υ ελλαδικ�ύ 	ώρ�υ, ήταν αυτή τ�υ
�υμώματ�ς τ�υ πηλ�ύ, συνήθως σε
στεγασμέν� 	ώρ� τ�υ εργαστηρί�υ,
με τα π�δια κυκλικά και αλλεπάλλη-
λες "�ρές. Yστερα απ� αυτή τη δια-
δικασία, � πηλ�ς ήταν έτ�ιμ�ς για τα
πρ�ς κατασκευή αντικείμενα, π�υ α-
νάλ�γα με τ� είδ�ς τ�υς και την αγ-
γει�πλαστική παράδ�ση τ�υ κάθε
τ�π�υ ακ�λ�υθ�ύνταν διά"�ρες τε-
	νικές κατασκευής. H επιλ�γή της
τε	νικής ήταν άμεσα ε�αρτημένη και
απ� τ� μέγεθ�ς, τ� σ	ήμα και τ� �ά-
ρ�ς εν�ς αγγεί�υ.

Στις πι� παλιές τε	νικές εντάσσε-
ται η κατασκευή με αλλεπάλληλες
λωρίδες πηλ�ύ, η �π�ία στα νε�τερα
	ρ�νια 	ρησιμ�π�ιήθηκε κυρίως στα
εργαστήρια τ�υ Mεσσηνιακ�ύ K�λ-
π�υ για την κατασκευή αγγείων με-
γάλης 	ωρητικ�τητας. Στη Θεσσαλία
και στη Θράκη με την ίδια τε	νική
πλάθ�νταν τα μαγειρικά σκεύη. Tα
περισσ�τερα κεραμικά αντικείμενα
ωστ�σ� κατασκευά��νταν με τη 	ρή-
ση τρ�	�ύ, τε	νική π�υ γνώρι�αν �-
λ�ι �ι αγγει�πλάστες τ�υ ελλαδικ�ύ
	ώρ�υ.

Tρ�	�ς
H τε	νική με τ�ν π�δ�κίνητ� τρ�-

	� 	αρακτηρι��ταν απ� �ασικές κι-
νήσεις π�υ ακ�λ�υθ�ύσαν �λ�ι �ι
τε	νίτες. Kαθ’ �λη τη διάρκεια της
κατασκευής � αγγει�πλάστης ύγραι-
νε συνε	ώς τα 	έρια τ�υ σε μια πήλι-
νη λεκάνη γεμάτη νερ�, π�υ �ρισκ�-
ταν πάντ�τε δίπλα στ�ν τρ�	�. Oι
λα�ές τ�π�θετ�ύνταν μ�ν� �ταν τ�
αγγεί� εί	ε στεγνώσει μερικώς.
Aγγεία μεγάλων διαστάσεων και
π�λλά σκεύη ειδικών 	ρήσεων ("�υ-
"�ύδες, κ�λυμπήθρες, καπν�δ�	�ι,
αλατιέρες, πατητήρια κ.λπ.) πλάθ�-
νταν τμηματικά, σε �ε	ωριστά κ�μ-
μάτια π�υ εν�π�ι�ύσαν στη συνέ-
	εια. Σε τέσσερα στάδια, στ�ν τρ�	�
επίσης, κατασκευά��νταν στα εργα-
στήρια της Kρήτης �ι στάμνες με

Συνέ�εια απ� την  9η σελίδα

Συνέ�εια στην 12η σελίδα



στρ�γγυλεμένη �άση, τύπ�ς π�υ ε-
πι�ίωσε στ� νησί απ� τη Bυ�αντινή
επ�	ή.

H τε	νική, με τη 	ρήση 	ειρ�κίνη-
τ�υ τρ�	�ύ, εντ�πίστηκε μ�ν� στα
υπαίθρια κεραμικά εργαστήρια της
Kρήτης. Kύρι� 	αρακτηριστικ� της, η
κατασκευή με λωρίδες πηλ�ύ, �ι �-
π�ίες τ�π�θετ�ύνται η μία μετά την
άλλη, α"�ύ περάσει κάπ�ι�ς 	ρ�ν�ς
για να στεγνώσει μερικώς η πρ�η-
γ�ύμενη, και έτσι �λ�κληρώνεται τ�
αγγεί�. Για την τε	νική αυτή απαι-
τ�ύνταν δύ� άνθρωπ�ι: � τρ�	άρης
π�υ γύρι�ε τ�ν 	ειρ�κίνητ� τρ�	�
και � μάστ�ρας π�υ έπλαθε τ� αγ-
γεί�. Kατά τη διάρκεια της εργασίας
έπρεπε να υπάρ	ει απ�λυτ�ς συντ�-
νισμ�ς γι’ αυτ� και � μάστ�ρας έδινε
συνε	ώς �δηγίες στ�ν τρ�	άρη.

T� επ�μεν� στάδι� μετά την κατα-
σκευή εν�ς πήλιν�υ αντικειμέν�υ,
είναι τ� στέγνωμα. O κίνδυν�ς ραγί-
σματ�ς στη "άση αυτή αντιμετωπι-
��ταν με τ� σταδιακ� στέγνωμα μέ-
σα στ� εργαστήρι� και ύστερα σε υ-
παίθρι� 	ώρ� τ�υ. 

Διακ�σμηση

H 	ρησιμ�τητα των αγγείων και η
παράδ�ση κάθε περι�	ής υπαγ�ρευ-
σε και τις διακ�σμητικές διαθέσεις
των τε	νιτών, �ι �π�ί�ι ε"άρμ�σαν
λιτή διακ�σμηση με αρκετή �μως
"αντασία και π�ικιλ�μ�ρ"ία επι�άλ-
λ�ντας μια αισθητική α�ι��ήλευτη,
κυρίως στη σύγ	ρ�νη επ�	ή. Tα �α-
σικά είδη διακ�σμησης ήταν: η γρα-

πτή, π�υ γιν�ταν με πινέλα και πλ�υ-
μιστήρια, η εγ	άρακτη, π�υ δημι�υρ-
γ�ύνταν με 	τένια και αι	μηρά αντι-
κείμενα, η εμπίεστη, π�υ πρ�έκυπτε
απ� τη 	ρήση κυλίνδρων και η ανά-
γλυ"η π�υ πρ�ερ	�ταν απ� καλ�ύ-
πια. Eνας άλλ�ς τρ�π�ς διακ�σμη-
σης ήταν η επάλειψη κάπ�ιων αγγεί-
ων με μπατανά, κ�κκιν� ή λευκ� αιώ-
ρημα πηλ�ύ. 

T� θεματ�λ�γι� των κ�σμημάτων
π�ίκιλλε απ� τ�π� σε τ�π�. Kυριαρ-
	�ύσαν τα "υτικά (άνθη, "ύλλα, κλα-
διά) και τα γεωμετρικά κ�σμήματα
(ευθείες ή τεθλασμένες γραμμές,
σπείρες, ελεύθερες πινελιές κ.ά.), ε-
νώ �ι παραστάσεις �ώων κυρίως ψά-

ρια και π�υλιά ήταν λιγ�στές και �ι
ανθρώπινες μ�ρ"ές σπάνιες. H δια-
κ�σμηση, τ� πλ�ύμισμα, �πως �ν�-
μα��ταν, ήταν εργασία π�υ εκτελ�ύ-
σαν συνήθως �ι γυναίκες των αγγει-
�πλαστών. 

Πριν απ� την επιν�ηση και τη 	ρή-
ση της ε"υάλωσης, η στεγαν�π�ίη-
ση της π�ρώδ�υς κεραμικής επι"ά-
νειας επιτυγ	αν�ταν με απλ�ύς τρ�-
π�υς, �πως με την τρι�ή της επι"ά-
νειας τ�υ πλασμέν�υ αγγεί�υ με ��-
τσαλ�. H πρακτική αυτή π�υ ε"αρ-
μ�στηκε απ� τη Nε�λιθική επ�	ή, ε-
πι�ίωσε έως τη δεκαετία τ�υ 1960
στην Kρήτη, στα αγγει�πλαστικά ερ-
γαστήρια στ�ν Aπ�κ�ρωνα και στ�ν

Kαμπαν�. Σε �σα εργαστήρια τ�υ ελ-
λαδικ�ύ 	ώρ�υ 	ρησιμ�π�ι�ύνταν
υαλώματα, κυρίως για τα απ�θηκευ-
τικά αγγεία, πρ�έρ	�νταν απ� τη
	ρήση ��ειδίων τ�υ μ�λύ�δ�υ και
πυριτικών υλικών. H ε"υάλωση αυ-
τ�ύ τ�υ τύπ�υ 	ρησιμ�π�ι�ύνταν
καθ’ �λη τη διάρκεια της Bυ�αντινής
περι�δ�υ.

Πριν κυκλ�"�ρήσ�υν τα έτ�ιμα
υαλώματα �ι αγγει�πλάστες πρ�μη-
θεύ�νταν τ� μ�λυ�δ� απ� σωληνώ-
σεις, συνδέσμ�υς, ακ�μη και απ� �α-
ρίδια δι	τυών. Στις περισσ�τερες
περι�	ές 	ρησιμ�π�ι�ύνταν ειδικά
αγγεία για την τή�η τ�υ μ�λύ�δ�υ ή
ειδικά μεταλλικά σκεύη και η διαδι-
κασία της πρ�ετ�ιμασίας των υλικών
της ε"υάλωσης διε�αγ�ταν σε αν�ι-
	τή "ωτιά. Σε μεμ�νωμένες περι-
πτώσεις υπήρ	ε ειδικ�ς κλί�αν�ς για
την τή�η τ�υ μ�λύ�δ�υ.

Παράλληλα με την τή�η τ�υ μ�λύ-
�δ�υ, τ�π�θετ�ύσαν σε ένα αν�ι	τ�
σκεύ�ς για να ψηθεί τσακμακ�πετρα
(ή άτσα	α) ή ��τσαλα, π�υ ήταν υλι-
κά με υψηλή περιεκτικ�τητα σε πυρί-
τι�. Mετά τα δύ� υλικά, αλέθ�νταν
μα�ί, π�λύ πρ�σεκτικά, και ανακα-
τεύ�νταν, σε ένα σκεύ�ς, με νερ�
και δημι�υργ�ύνταν ένα πα	ύρρευ-
στ� υλικ� με τ� �π�ί� αλεί"�νταν τα
αντικείμενα. 

Tη δεκαετία τ�υ 1950 η ε"υάλωση
επεκτάθηκε σε περισσ�τερ�υς τύ-
π�υς αγγείων, ενώ άρ	ισε η 	ρήση
και άλλων ειδών υαλωμάτων.

Oπτηση
H τελευταία και καθ�ριστική διαδι-

κασία για τη μετατρ�πή εν�ς πήλι-
ν�υ αντικειμέν�υ σε κεραμικ� είναι
η �πτηση. Tα στεγνά πήλινα αντικεί-
μενα τ�π�θετ�ύνταν με μεγάλη πρ�-
σ�	ή στ�ν κεραμικ� κλί�αν� σε σει-
ρές, με τ� στ�μι� ακ�υμπισμέν�
στην εσ	άρα τ�υ. H καύσιμη ύλη ή-
ταν λεπτά κλαδιά, θάμν�ι, π�υρνάρια
κ.λπ. και σπάνια 	�ντρά �ύλα (Θά-
σ�ς, K�μ�τηνή). 

H διαδικασία της �πτησης άρ	ι�ε
συνήθως μετά τη δύση τ�υ ηλί�υ και
σε ημέρες π�υ επικρατ�ύσε άπν�ια.
O υπ�λ�γισμ�ς της θερμ�κρασίας,
π�υ έ"τανε γύρω στ�υς 1.000 με
1.050� C, γιν�ταν εμπειρικά και κυ-
ρίως απ� την παρατήρηση της "λ�-
γας και τ�υ καπν�ύ. Mετά την �λ�-
κλήρωση της �πτησης, τ� καμίνι έ-
πρεπε να παραμείνει κλειστ� τ�υλά-
	ιστ�ν για 6-8 ώρες ώστε να κρυώσει
σταδιακά. Yστερα τα κεραμικά ήταν
έτ�ιμα να ε�υπηρετήσ�υν �λες σ	ε-
δ�ν τις καθημερινές ανάγκες των
ανθρώπων, τα�ιδεύ�ντας π�λλές
"�ρές σε μέρη π�λύ μακρύτερα απ�
τ�ν τ�π� π�υ δημι�υργήθηκαν.

H κεραμική τέ	νη, «τέ	νη των 	ε-
ριών», εργασία επίπ�νη αλλά δημι-
�υργική ανήκει πια σε έναν π�λιτι-
σμ� π�υ 	άνεται με γ�ργ�ύς ρυθ-
μ�ύς δίν�ντας τη θέση τ�υ στ�ν π�-
λιτισμ� των «τέλειων μη	ανών», � �-
π�ί�ς 	αρακτηρί�εται απ� εργασίες
ε�ίσ�υ επίπ�νες αλλά λιγ�τερ� δημι-
�υργικές.
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Tης Eλένης Σπαθάρη–Mπεγλίτη

Δρ�ς Λα�γρα	ίας

ANTIKPIZONTAΣ απ� τ	 πλ	ί	 της
γραμμής τ	 κυκλαδίτικ	 νησί, κα-
θώς πλησιά�ει στις Kαμάρες, στ	 ε-
πίνει	, έ�εις τα αγγει	πλαστικά κέ-
ντρα, εκτ�ς απ� τ	ν Πλατύ Γιαλ�
και τ	 Φάρ	, μπρ	στά στα μάτια
τ	υ. Στην πραγματικ�τητα, δεν τα
!λέπεις, γιατί είναι καλά κρυμμένα
μέσα στ	υς �ρμ	υς, αλλά �π	ι	ς
"έρει τα κρυμμένα μυστικά της
Σί#ν	υ, σίγ	υρα τα καταμετρά ένα
ένα με τα μάτια της #αντασίας τ	υ.
Λες και η δυτική πλευρά τ	υ νησι-
	ύ διαμ	ρ#ώθηκε με μ�ν	 σκ	π�
να #ιλ	"ενήσει και να πρ	στατέψει
μέσα στ	υς !αθείς κ�λπ	υς τ	υ έ-
ντ	ν	υ διαμελισμ	ύ της τα τσικα-
λαριά –τα ντ�πια δηλαδή αγγει	-
πλαστεία– απ� τα καταστρεπτικά
για τ	υς αγγει	πλάστες μελτέμια
π	υ #υσ	ύν απ� !	ρει	ανατ	λικά
κατά τ	 μεγαλύτερ	 �ρ	νικ� διά-
στημα τ	υ καλ	καιρι	ύ, π	υ απ	-
τελεί άλλωστε και τη μ�νη περί	δ	
της έντ	νης και δημι	υργικής πα-
ραγωγικής δραστηρι�τητάς τ	υς.
Aπ� !	ρει	δυτικά λ	ιπ�ν πρ	ς ν	-
τι	ανατ	λικά καταμετρ	ύμε τη
Xερσ�νησ	, τ	 Aρτιμώνι, τα Bρ	υ-
λίδια, τις Kαμάρες και τ	 Bαθύ, αλ-
λά και απ� την άλλη πλευρά τ	υ
νησι	ύ, ν	τι	ανατ	λικά, κι αυτά
μέσα σε κ�λπ	υς, τ	ν Πλατύ Γιαλ�
και τ	 Φάρ	. Δεν είναι μ�ν	 	 δια-
μελισμ�ς των ακτών π	υ πρ	σέ#ε-
ρε πρ	στασία στα τσικαλαριά, αλλά
και τ	 γεγ	ν�ς �τι στ	υς �ρμ	υς
αυτ	ύς απ	λήγ	υν 	ι �είμαρρ	ι
π	υ σ�ηματί�	νται με τις !ρ	�ές
και π	υ δημι	υργ	ύν νε	γενείς
πρ	σ�ώσεις με πλ	ύσια κ	ιτάσμα-
τα αργίλ	υ. Aλλά και τ	 ίδι	 τ	 νε-
ρ�, καθώς και τα σκ	ίνα π	υ #υ-
τρών	υν στις κ	ίτες, απ	τελ	ύν
!ασικές πρώτες ύλες για την αγγει-
	πλαστική.
Eτσι, τ	 #υσικ� περι!άλλ	ν έδωσε
μια δυνατ�τητα μετατρ	πής τ	υ σε
π	λιτισμικ� περι!άλλ	ν, �πως σε
π	λλά άλλα μέρη της Eλλάδας, αλ-
λά εδώ 	 άνθρωπ	ς την α"ι	π	ίησε
στ	 έπακρ	. Eίναι αλήθεια, ωστ�-
σ	, πως τα πρώτα τσικαλαριά !ρί-
σκ	νται στ	υς 	ρειν	ύς 	ικισμ	ύς
τ	υ Aρτεμώνα Aγι	ς Λ	υκάς, Aγία
Aννα και Aγία Aικατερίνη και τ	υ
Aνω Πεταλι	ύ, Λαγκάδα και Tρα!α-
!	υνιά. Oμως, απ� τ	ν πρ	ηγ	ύμε-
ν	 αιώνα, με την πάτα"η της πειρα-
τείας και την ενδυνάμωση τ	υ αι-
σθήματ	ς της ασ#άλειας, 	ι κάτ	ι-
κ	ι μετακινήθηκαν πρ	ς τα πεδινά,
�πως συνέ!η άλλωστε και με �λα
τα κυκλαδ	νήσια. Λ�γω των ευν	ϊ-
κών συνθηκών στ	υς �ρμ	υς #	ύ-
ντωσε η παραγωγή, με απ	τέλεσμα
τ	 1947 η Aγρ	τική Tράπε�α να κα-
ταμετρά 46 αγγει	πλαστεία με πά-
νω απ� 100 τρ	�	ύς. Aν υπ	λ	γί-

σ	υμε τ	 σύν	λ	 τ	υ εργατικ	ύ
δυναμικ	ύ π	υ απασ�	λ	ύνταν ά-
μεσα ή έμμεσα σε αυτή τη δραστη-
ρι�τητα, 500 περίπ	υ 	ικ	γένειες
συντηρ	ύνταν απ� την αγγει	πλα-
στική. Δεν είναι τυ�αί	 λ	ιπ�ν π	υ
	 τ	πικ�ς Tύπ	ς έγρα#ε πως τ� να
�ει απ
 τη θάλασσα � Yδραί�ς, απ

τ� �ωρά�ι τ�υ � Θεσσαλ
ς, απ
 τα
μεταλλεία τ�υ � Mηλι
ς και απ
 τ�
τσικαλαρι
 τ�υ � Σι�νι
ς είναι κάτι
τ� τ
σ� �υσικ
 και αμετάθετ�, ώ-
στε κάθε πρ�σπάθεια μετατρ�πής
της �ικ�ν�μικής ισ�ρρ�πίας θα ή-
τ� αντίθετ�ς πρ�ς τη �ύση τ�υ και
κατ’ ακ�λ�υθίαν καταδικασμένη σε
απ�τυ�ία.

H αλήθεια είναι πως η Σί#ν	ς ή-
ταν ευν	ημένη και για έναν επι-
πρ�σθετ	 λ�γ	: η π	ι�τητα της αρ-
γίλ	υ της ήταν μ	ναδική για την
παραγωγή πυρίμα�ων μαγειρικών
σκευών, των τσικαλιών δηλαδή,
π	υ άντε�αν σε υψηλές θερμ	κρα-
σίες και απ� τα 	π	ία ε"άλλ	υ πή-
ραν αυτ� τ	 ιδι�τυπ	 �ν	μα και τα
αγγει	πλαστεία της. Πιάτα, στά-
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Στης Σί�ν	υ τα τσικαλαριά
Kρυμμένα στ	υς �ρμ	υς τ	υ νησι	ύ μαρτυρ	ύν την περί	δ	 άνθησης της αγγει	πλαστικής

Δ�υλεύ�ντας 
με π�δ�κίνητ� 
τρ���. H καταγωγή
–Σι�νι�ς– έγινε 
συνώνυμ� τ�υ τσικα-
λά, τ�υ κανατά και
γενικώς τ�υ αγγει�-
πλάστη (συλλ�γή 
Nίκ�υ Π�λίτη).

Bά!� Σί�ν�υ π�υ
"ρίσκεται στ� M�υ-
σεί� Kυρια!�π�ύλ�υ

στη Mύκ�ν� (απ� 
τ� "ι"λί� τ�υ B. Kυ-
ρια!�π�υλ�υ, «Eλλη-

νικά παραδ�σιακά
κεραμικά», 1984).



μνες, λαήνια, #	υ#	ύδες, μαστέλα
θα !ρ	ύμε τ�σ	 στη Σί#ν	, �σ	 και
σε άλλα μέρη της Eλλάδας, αλλά
σαν τα τσικάλια της –ίσως και σαν
τ	υς διακ	σμημέν	υς #λάρ	υς
της, δηλαδή τις πήλινες καμινάδες
της– π	υθενά αλλ	ύ. Oι �ρμ	ι λ	ι-
π�ν έγιναν και 	ι ναυτικ	ί δρ�μ	ι
για την ε"αγωγή των πρ	ϊ�ντων
της στην Eλλάδα και τ	 ε"ωτερικ�.

Oμως, σταδιακά, 	ι �ρμ	ι έγιναν
και 	ι ναυτικ	ί δρ�μ	ι για τη μετα-
νάστευση των αγγει	πλαστών. H
#τω�ή αγρ	τική παραγωγή –απ
 τη
Σί�ν� απ�δ�σίδι (δώρ�)/μια ελιά κι
ένα κρεμμύδι, λέει τ	 δίστι�	– πα-
ρακιν	ύσε τ	υς κατ	ίκ	υς στην
παράλληλη ή εναλλακτική ενασ��-
λησή τ	υς με την αγγει	πλαστική,
ως διέ"	δ	 απ� τη #τώ�εια. O ένας
με τ	ν άλλ	ν �μως, συγγενείς, #ί-
λ	ι, νέ	ι μαθητευ�μεν	ι, δημι	ύρ-
γησαν μια εκρηκτική κατάσταση
στ	 νησί. Tα πρ	ϊ�ντα άρ�ισαν να
συσσωρεύ	νται απ	ύλητα απλωμέ-
να στις αμμ	υδιές, 	ι έμπ	ρ	ι να ε-
κ!ιά�	υν εκμεταλλευ�μεν	ι τη με-
γάλη πρ	σ#	ρά και 	ι υπεράριθμ	ι
άνεργ	ι τε�νίτες τ	υ πηλ	ύ να γυ-
ρί�	υν απ� εργαστήρι	 σε εργα-
στήρι	 ανα�ητώντας μια θέση ερ-
γασίας.

Mε 	ργανωμένες 
συντρ	�ιές

Oταν σε μια κ	ιν�τητα διαταράσ-
σεται η ισ	ρρ	πία μετα"ύ π�ρων
και ανθρώπων, για να αρθεί η κρί-
ση, πρέπει να δ	θεί κάπ	ια λύση
π	υ να υπερ!αίνει τα �ρια της κ	ι-
ν�τητας. Γεννήθηκα σ’ έναν τ
π�
π�υ δεν έ�ει σύν�ρα... / Mια γαλά-
�ια �αρά "εκινάει απ’ τα μάτια μας /
και δεν τελειώνει π�υθενά, γρά#ει
για τη Σί#ν	 	 π	ιητής της, 	 Nίκ	ς
Στα#υλ	πάτης. Eίναι #υσικ� λ	ι-

π�ν, μέσα στις δύσκ	λες στιγμές,
	ι Σι#νι	ί αγγει	πλάστες να σήκω-
σαν τα μάτια, να είδαν τ	 απέραντ	
γαλά�ι	 και να ανα�ήτησαν τη λύση
εκτ�ς νησι	ύ. Aρ�ισαν να 	ργανώ-
ν	νται σε συντρ��ιές, να τακιμιά-
��υν και να ανα�ητ	ύν περι	�ές
πρ�σ#	ρες για να στήσ	υν ένα ε-
π	�ιακ� εργαστήρι	. Δύ	 ήταν 	ι
πρ	ϋπ	θέσεις π	υ έπρεπε να πλη-
ρ	ύνται: α) να υπάρ�ει �ώμα κα-
τάλληλ	 για την παρασκευή αργί-
λ	υ ανθεκτικής στην κατασκευή α-
ντικειμένων �ρήσης και !) να υπάρ-
�ει πληθυσμ�ς ικαν�ς να απ	ρρ	-
#ήσει την παραγωγή τ	υς. Σκ�ρπι-
σαν λ	ιπ�ν σε παραλιακές περι	-
�ές σε �λ	 τ	 Aιγαί	, δεδ	μέν	υ �-
τι τ	 μέσ	 μετα#	ράς τ	υς ήταν τ	
καΐκι: στην Πάρ	, τη Nά"	, την Kύ-
θν	 (τα Θερμιά), τη Mύκ	ν	, τη
T�ια και την Aνδρ	, π	υ !ρίσκ	νται
κ	ντά στη Σί#ν	, αλλά και πι	 μα-
κριά στην Kρήτη, τη Λέσ!	, τη Θά-
σ	... M�ν	 στη Σαντ	ρίνη δεν πή-
γαιναν γιατί αγν		ύσαν τις ιδι�τη-
τες της θηραϊκής γης απ� την 	-
π	ία μπ	ρεί να παρασκευαστεί η
πρ	σελάνη, καθώς και στα Δωδε-
κάνησα λ�γω της ιταλικής κατ	�ής,
αν κι έ�	υμε τη μαρτυρία για την ε-
γκατάσταση μέλ	υς της 	ικ	γένει-
ας αγγει	πλαστών Λεμ	νή στην Kω
και της λειτ	υργίας αγγει	πλαστεί-
	υ στα Kαρδάμυλα.

H σύνθεση της συντρ��ιάς ήταν
απ	τέλεσμα συνενν	ήσεων και
πρ	#	ρικής συμ#ωνίας ανάμεσα
σε δύ	 ή περισσ�τερ	υς αγγει	-
πλάστες. Συνήθως περι	ρί�	νταν
σε δύ	, τ	ν τε�νίτη τ	υ τρ	�	ύ και
τ	ν πασπερέτη, εκείν	ν δηλαδή
π	υ έκανε τις !	ηθητικές εργα-
σίες, ώστε να μ	ιρά�	νται και τα
κέρδη στα δύ	. H έ"	δ	ς απ� τ	
νησί διαρκ	ύσε απ� την άν	ι"η μέ-
�ρι τ	 #θιν�πωρ	, �σ	 �ρ	νικ� διά-
στημα μπ	ρ	ύσαν να εργαστ	ύν

στ	 πρ��ειρ	 υπαίθρι	 εργαστήρι�
τ	υς. Aν 	ι δ	υλειές πήγαιναν κα-
λά, θα επέστρε#αν και την επ�με-
νη �ρ	νιά στ	ν ίδι	 τ�π	. Δεν έλει-
παν !έ!αια και 	ι διαπληκτισμ	ί αν
δύ	 συντρ	#ιές τύ�αινε να !ρε-
θ	ύν στην ίδια περι	�ή ή τα μέλη
μιας συντρ	#ιάς να δια#ωνήσ	υν
στη μ	ιρασιά των κερδών. Eτσι, 	ι
ρίμες (στι�άκια) με τα πειράγματα
για την πρ�ωρη διάλυση της συ-
ντρ	#ιάς ήταν αναπ�#ευκτες:
M
ν’ � Kαπέλ�ς είν’ καλ
ς κι ας εί-
ναι μ�να�
ς τ�υ / κι ας παίρνει κά-
θε τέταρτ� μια #
λτα � τρ��
ς τ�υ,
επαινεί τ	ν τσικαλά π	υ πρ	τίμησε
να εργαστεί μ�ν	ς τ	υ, 	 πασίγνω-
στ	ς στ	υς Σι#νι	ύς για τις ρίμες
τ	υ Aντώνης K	ρακής.

Στα κανατάδικα
τ	υ Mαρ	υσι	ύ

H μετανάστευση �μως μετατρά-
πηκε σταδιακά απ� επ	�ιακή σε μ�-
νιμη, στην αρ�ή στ	υς πι	 ευν	ϊ-
κ	ύς απ� τ	υς τ�π	υς της επ	�ια-
κής μετανάστευσης, αργ�τερα �-
μως στα μεγάλα αστικά κέντρα
Σπάρτη, B�λ	ς, Aθήνα... H εγκατά-
σταση στα κέντρα αυτά δεν σ�ετί-
�εται πλέ	ν με τ	 τακίμιασμα συ-
ντρ	#ιών, με κάπ	ι	 συνεπώς μι-
κρ�τερ	 ή μεγαλύτερ	 	μαδικ�
πνεύμα συνεργασίας, αλλά με την
ατ	μική επιλ	γή. Eντάσσεται στ	
συν	λικ�τερ	 κίνημα αγρ	τικής ε-
"�δ	υ και μετακίνησης πρ	ς τις με-
γάλες π�λεις. Στ	ν ελληνικ� μάλι-
στα �ώρ	, η Aθήνα επισκιά�ει κάθε
άλλ	 αστικ� κέντρ	 –κάτι π	υ δεν
συμ!αίνει σε αντίστ	ι�α #αιν�μενα
των άλλων ευρωπαϊκών κρατών κα-
τά τ	 πέρασμά τ	υς απ� την πρ	-
!ι	μη�ανική στη σύγ�ρ	νη επ	�ή.
H πρωτεύ	υσα διαθέτει ισ�υρ	ύς
παράγ	ντες έλ"ης των π	λιτών.

Oμως, και σε αυτή την περίπτωση,
	ι Σι#νι	ί αγγει	πλάστες επέδει"αν
έντ	νη κινητικ�τητα, 	ργανωτική ι-
καν�τητα και πρ	σαρμ	στικ�τητα,
γιατί α"ι	π	ίησαν δυνατ�τητες α-
νάδει"ης της ειδίκευσής τ	υς. Kι ε-
νώ, λ	ιπ�ν, 	ι στατιστικές #ανερώ-
ν	υν ένα π	σ	στ� 7% ανεργίας με-
τα"ύ των ανειδίκευτων αγρ	τών
π	υ συνέρεαν στην Aθήνα τις πρώ-
τες μεταπ	λεμικές δεκαετίες, 	ι
τσικαλάδες γνώρισαν μηδενική α-
νεργία.

Aν και η εγκατάσταση στην π�λη
απ	τέλεσε ατ	μική επιλ	γή, 	ργα-
νώθηκε άτυπα ένα δίκτυ	 δι	�έ-
τευσης των άνεργων στη Σί#ν	 τε-
�νιτών τ	υ πηλ	ύ στα αγγει	πλα-
στεία της Aθήνας π	υ ανήκαν σε
Σι#νι	ύς. Eνα τυ�αί	 γεγ	ν�ς, 	
γάμ	ς τ	υ αγγει	πλάστη Aγγελή
Παλαι	ύ με Mαρ	υσιώτισσα, τ	ν 	-
δήγησε να εγκατασταθεί, ήδη απ�
τ	 1833, στ	 μικρ� για την επ	�ή ε-
κείνη συν	ικισμ� της Aττικής. Aλλά
τ	 Mαρ	ύσι έ�ει πα�ιά κ�κκινη άρ-
γιλ	 και ά#θ	ν	 νερ�. Γι’ άλλη μια
#	ρά, η #ύση πρ	σέ#ερε επιλ	γές
και 	ι Σι#νι	ί τις α"ι	π	ίησαν. M�ν	
π	υ στην περίπτωση αυτή, τα αγ-
γει	πλαστεία απ� τσικαλαριά μετα-
τράπηκαν σε κανατάδικα. O�ι γιατί
μ�ν	 η άργιλ	ς της Σί#ν	υ είναι η
πλέ	ν κατάλληλη για τ	 πλάσιμ	
των τσικαλιών, αλλά και γιατί η πλα-
τεία τ	υ Mαρ	υσι	ύ, �π	υ !ρισκ�-
ταν η !ρύση με τα λι	ντάρια, μετα-
τράπηκε στ	 κέντρ	 της υδρ	δ�τη-
σης των εκτ�ς σ�εδί	υ γειτ	νιών
της άναρ�α επεκτειν�μενης Aθή-
νας. Kάθε μέρα, δεκάδες νερ	υλά-
δες με τις σ	ύστες τ	υς –ανάμεσά
τ	υς και 	 μαραθων	δρ�μ	ς Σπύ-
ρ	ς Λ	ύης– γέμι�αν με μαρ	υσιώτι-
κ	 νερ� τα κανάτια π	υ αγ�ρα�αν
απ� τ	υς Σι#νι	ύς κανατάδες και
τ	 π	υλ	ύσαν στις γειτ	νιές π	υ
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Συνέ�εια απ� την  13η σελίδα

Πιατέλα με !ωγρα�ική παράσταση γ�λετ�μπρικ�υ. Σί�ν�ς, Aπ�λλωνία, Λα�-
γρα�ικ� M�υσεί� (απ� τ� "ι"λί� τ�υ B. Kυρια!�π�υλ�υ, «Eλληνικά παραδ�-
σιακά κεραμικά»).

Πιάτ� με !ωγρα�ικ� σύμπλεγμα απ� τέσσερα ψάρια. Σί�ν�ς (απ� τ� "ι"λί�
τ�υ B. Kυρια!�π�υλ�υ, «Eλληνικά παραδ�σιακά κεραμικά»).
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στερ	ύνταν την υδρ	δ�τηση. Eτσι,
τ	 Mαρ	ύσι πήρε τη μ	ρ#ή κερα-
μ�ύπ�λης.

Στην περίπτωσή μας λειτ	ύργησε
η ίδια διαδικασία με εκείνη π	υ έκα-
νε τ	υς Yδραί	υς να εγκαταστα-
θ	ύν στα Yδραίικα τ	υ Πειραιά,
τ	υς Nα"ιώτες στ	 Γαλάτσι, τ	υς
Aνα#ιώτες στα Aνα#ιώτικα της
Πλάκας κ.	.κ. H πρώτη εγκατάστα-
ση απ	τελεί π�λ	 έλ"ης για τ	υς
συντ	πίτες και στήνεται μια γέ#υ-
ρα επικ	ινωνίας, γνωριμίας με τις
δυνατ�τητες και τις συνθήκες ερ-
γασίας, δι	�έτευσης των συγγενών
στα εργαστήρια, γειτ	νίας των 	ι-
κ	γενειών, αλλά και της ίδρυσης ε-
παγγελματικών σωματίων, τ	πικών
π	λιτιστικών συλλ�γων και 	τιδή-
π	τε θα μπ	ρ	ύσε να κρατήσει σε
συν	�ή την κ	ινή ως πρ	ς την ε-
ντ	πι�τητα και επαγγελματική ειδί-
κευση 	μάδα. Σε τελευταία ανάλυ-
ση, 	 �ώρ	ς της π�λης δεν απ	τε-
λεί απλώς ένα μ�ρ#ωμα ανθρώπων
υπ� την πίεση 	ικ	ν	μικών και κ	ι-
νωνικών απαιτήσεων, αλλά δημι-
	υργεί μικρ	κ	ινωνίες. Mέσα σε
αυτ� τ	 πλαίσι	, 	ι αγγει	πλάστες
απ� τη Σί#ν	 πρ	σπάθησαν να δη-
μι	υργήσ	υν 	ικιστικές, κ	ινωνι-
κές και π	λιτιστικές συνθήκες ανά-
λ	γες πρ	ς τ	 περι!άλλ	ν της μι-
κρής 	ικιστικής μ	νάδας απ� την 	-
π	ία πρ	έρ�	νταν. H π�λη είναι μια
�υσική περι��ή, σύμ#ωνα με έναν
�ρ	 της Aστικής Oικ�λ�γίας, δηλα-
δή ��ι μια απρ�σωπη π	λε	δ	μική
κατασκευή, αλλά ένας π	λυλει-
τ	υργικ�ς 	ργανισμ�ς, �π	υ 	 κα-
θένας !ρίσκει τ	 �ώρ	 �π	υ μπ	ρεί
ή πρέπει να �ήσει. Kαι 	ι αγγει	πλά-
στες, με τη συνεργασία τ	υς, τ	 συ-
νεταιρισμ� τ	υς και την 	ργάνωση
της καθημερινής �ωής, κατ�ρθω-
σαν για π	λλές δεκαετίες να μετα-
τρέψ	υν τ	 Mαρ	ύσι στ	 νέ	 αστι-
κ� αγγει	πλαστικ� κέντρ	 τ	υς.

Πρ�ταση α�ι	π	ίησης

H αγγει	πλαστική απ	τελεί μια
μ	ρ#ή πρ	!ι	μη�ανικής τε�ν	λ	-
γίας με μεγάλη έκταση στην ελληνι-
κή παραδ	σιακή κ	ινωνία, δι�τι α-
κρι!ώς κάλυπτε �ρηστικές ανάγκες
π	υ απαιτ	ύσε 	 μεσ	γειακ�ς αυ-
τ�ς �ώρ	ς. Σήμερα, λ�γω τ	υ �τι 	ι
ανάγκες αυτές σταδιακά είτε εκλεί-
π	υν είτε ικαν	π	ι	ύνται απ� άλλα
υλικά, η αγγει	πλαστική τείνει να
εκπέσει σε μια μ	ρ#ή «λαϊκής τέ-
�νης» και ως τέτ	ια να αντιμετωπί-
�εται. Θα είναι πρ	ς �#ελ	ς της
κ	ινωνίας μας και της αυτ	γνωσίας
μας, αν τ�σ	 στ	 �ώρ	 της Σί#ν	υ,
�σ	 και σε εκείν	ν τ	υ Mαρ	υσι	ύ,
π	υ υπήρ"αν μεγάλα κέντρα παρα-
γωγής κεραμικών, ιδρυθ	ύν, μέσα
σε ένα τσικαλαρι� και μέσα σε ένα
κανατάδικ	 αντίστ	ι�α, δύ	 μικρά
μ	υσεία παραδ	σιακής τε�ν	λ	-
γίας. Bασική αντίληψη της 	ργάνω-
σής τ	υς δεν θα είναι εκείνη π	υ
διέπει διά#	ρες λα	γρα#ικές συλ-
λ	γές, αλλά η με τις σύγ�ρ	νες
μ	υσει	λ	γικές τάσεις δυναμική
πρ	!	λή των λειτ	υργιών αυτών
των �ώρων παραδ	σιακής παραγω-
γής και η εκπαιδευτική, ακ�μα και
τ	υριστική α"ι	π	ίησή τ	υς.

Eνεπίγρα�η πιατέλα τ�υ 1880 
απ� τη Σί�ν�. Aπ�δίδεται με 

την εγ�άρακτη τε�νική 
της "υ!αντινής παράδ�σης, 

την �π�ία συνε�ί!ει η νε�ελληνική
κεραμική περίπ�υ ώς την εκπν�ή
τ�υ 19�υ αι. (M�υσεί� Mπενάκη).

Φ�υ��ύ απ� τη Σί�ν� 
στ� Λα�γρα�ικ� M�υσεί� Kυρια!�-
π�ύλ�υ στη Mύκ�ν� (απ� τ� "ι"λί�
τ�υ B. Kυρια!�π�υλ�υ, «Eλληνικά
παραδ�σιακά κεραμικά»).
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Kατασκευή πιθαριών στ� εργαστήρι� Θε�δωράκη στ� Θραψαν� Kρήτης (�λες �ι �ωτ�γρα�ίες τ�υ κειμέν�υ απ� τ� M�υσεί� Kρητικής Eθν�λ�γίας).

Kρήτη: παράδ
ση 4.000 �ρνων...
Aπ� την πρ�ϊστ�ρική περί�δ� έως τη νε�τερη ιστ�ρία η κεραμική παρ�υσιά�ει απ�λυτη αρμ�νία

T�υ Xριστ���ρ�υ Bαλλιάν�υ

Διευθυντή τ
υ M
υσεί
υ Kρητικής Eθν
λ
γίας

ANAMΦIΣBHTHTA η Kρήτη είναι η
πλ�υσι�τερη στην κεραμική τέ�νη
απ’ �λες τις άλλες ελληνικές περι-
�έρειες και παρ�υσιά�ει μια μ�να-
δική συνε�ή παράδ�ση και πρ��-
δευτική σταθερ�τητα μέσα στις 4
τελευταίες �ιλιετίες.

H μεγαλ�νησ�ς «απ�ικείται» α-
π� τ�ν άνθρωπ� περίπ�υ την 7η
π.X. �ιλιετία. H κεραμική τέ�νη ει-
σάγεται λίγ� αργ�τερα, με μ�ρ��-
λ�γικά πρ�τυπα π�υ εντ�πί��νται
στις Kυκλάδες και άλλες περι��ές
της Aνατ�λικής Mεσ�γεί�υ. Στην
αρ�ή της 2ης π.X. �ιλιετίας, μα�ί
με τα πρώτα μινωικά ανάκτ�ρα και
την �ργανωμένη αστική π�λε�δ�-
μία, η κρητική κεραμική απ�κτά
στ� σύν�λ� της τ�ν «εθνικ�» της
�αρακτήρα και θα επι!ιώσει αναλ-
λ�ίωτη και συντηρητική έως τα μέ-
σα τ�υ 20�ύ μ.X. αιώνα.

Oι Kρήτες γενικά δεν δέ��νται
"ένες επιρρ�ές στα !ασικά τ�υς

πρ�τυπα. Kατά καιρ�ύς και ιστ�ρι-
κές συνθήκες «διασκεδά��υν»
κάπ�ιες διεθνείς καιν�τ�μίες, ε-
��σ�ν αυτές δεν πρ�έρ��νται α-
π� «εν διαστάσει» �ώρες (ή μ�-
δες) με την Kρήτη.

H κρητική κεραμική της πρ�ϊ-
στ�ρικής και ιστ�ρικής αρ�αι�τη-
τας, της πρώτης και δεύτερης !υ-
�αντινής περι�δ�υ, διαμ�ρ�ώνε-
ται με μια απ�λυτη ισ�ν�μία και
αρμ�νία, σε σ�έση με την πατρ�-
παράδ�τη κληρ�ν�μιά.

Oι αγγει�πλάστες στην Kρήτη
διακρίν�νται σε δύ� γενικές κατη-
γ�ρίες: τ�υς αγγει�πλάστες των
αστικών κέντρων και εκείν�υς της
υπαίθρ�υ.

Oι «αστ�ί» έ��υν τα εργαστήριά
τ�υς στην περι�έρεια της π�λης
και παράγ�υν είδη «π�λυτελείας»,
κατά καν�να υαλωμένα, σε μ�ρ-
�ές και διάκ�σμ� π�υ ακ�λ�υθ�ύν
τη μ�δα της επ��ής. Συνήθως �ι
τε�νίτες αυτ�ί δεν κατάγ�νται α-
π� την Kρήτη, αλλά απ� άλλες ελ-
ληνικές περι��ές με κεραμική πα-

ράδ�ση έντε�νων πρ�ϊ�ντων, �-
πως η P�δ�ς ή η Σί�ν�ς. 

T� πι� πρ�σ�ατ� παράδειγμα α-
π�τελ�ύν �ι Σί�νι�ι "άδελ��ι: O
Xρυσ�γελ�ς π�υ εγκαταστάθηκε
στ� Hράκλει� και � Ψαρά�της στα
Xανιά λίγ� πριν τ�ν B΄ Παγκ�σμι�
Π�λεμ�. Kαι �ι δύ� δ�υλεύ�υν τα
σι�νιακά πρ�τυπα π�υ και αυτά εί-
ναι αντίγρα�α των μ�ρ�ών της
ν�τιας Γαλλίας και της Iταλίας των
αρ�ών τ�υ αιώνα μας.

Oι αγγει�πλάστες της υπαίθρ�υ
είναι �λ�ι Kρητικ�ί και δημι�υρ-
γ�ύν καθαρά κρητικά πρ�τυπα,
π�λλά απ� τα �π�ία έ��υν παρά-
δ�ση �ιλιετιών. Tα πρ�ϊ�ντα, κατ’
ε"αίρεση υαλωμένα, πρ��ρί��νται
για τις καθημερινές ανάγκες τ�υ
πληθυσμ�ύ της υπαίθρ�υ. O τρ�-
π�ς με τ�ν �π�ί� λειτ�υργ�ύν �ι
επαρ�ιώτες κεραμίστες είναι ιδιαί-
τερα ιδι�ρρυθμ�ς και ��είλεται
στην έλλειψη δρ�μων στη Mεγα-
λ�νησ�, �π�τε και τρ�����ρων
π�υ θα μπ�ρ�ύσαν να μετα�έ-
ρ�υν σε μεγάλες απ�στάσεις τα �-

γκώδη και !αριά αντικείμενα.

Aγγει�πλαστικά κέντρα

Yπάρ��υν 4 αγγει�πλαστικά κέ-
ντρα στην Kρήτη, ένα ανά ν�μ�.
Δεν γνωρί��υμε τ�υς λ�γ�υς για
τ�υς �π�ί�υς αναπτύ�θηκε η κε-
ραμική στα 4 συγκεκριμένα �ωριά,
στ� τέλ�ς τ�υ Mεσαίωνα. Πράγμα-
τι η Kρήτη διαθέτει ά�θ�νες πηγές
αργίλ�υ και �π�ι�δήπ�τε άλλ� μέ-
ρ�ς θα ήταν ε"ίσ�υ κατάλληλ�.

Mεμ�νωμέν�ι αγγει�πλάστες
στα �ωριά της επαρ�ίας είναι ε"αί-
ρεση, ενώ �ι κεραμίστες στα κέ-
ντρα απ�τελ�ύν μει�ν�τητα σε
σ�έση με τ� σύν�λ� τ�υ πληθυ-
σμ�ύ τ�υς.

Στα N��ιά Xανίων και στ� Kεντρί
Λασιθί�υ �ι αγγει�πλάστες ��υν
μ�νιμα στ� �ωρι� και παράγ�υν έ-
ως μετρί�υ μεγέθ�υς αντικείμενα
τα �π�ία δι��ετεύ�υν στην ευρύ-
τερη περι��ή με υπ��ύγια. Tα
πρ�ϊ�ντα τ�υ Kεντρι�ύ, σε μικρή
απ�σταση απ� την Iεράπετρα,
��ρτών�νται σε καΐκια και �θά-
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ν�υν μέσω θαλάσσης έως την εύ-
��ρη Mεσαρά.

Oι αγγει�πλάστες τυ Θραψαν�ύ
Hρακλεί�υ και των Mαργαριτών Pε-
θύμν�υ παράγ�υν μικρές π�σ�τη-
τες αντικειμένων στα καμίνια των
�ωριών τ�υς. Mεταναστεύ�υν �-
μως τ�υς καλ�καιριν�ύς μήνες
(Mάι�ς–Σεπτέμ!ρι�ς) σε �λη την
Kρήτη, κατά μικρές �μάδες ειδι-
κών, �πως περίπ�υ �ι πλαν�δι�ι
των μεσαιωνικών συντε�νιών.

Tην �μάδα (!εντεμιάριδες ή τακί-
μι) απ�τελ�ύσαν:

O Mάστ�ρας (Magister=δάσκα-
λ�ς), υπεύθυν�ς για την επιλ�γή
της περι��ής και τ�υ �ώρ�υ �π�υ
θα δ�ύλευαν �λ� τ� καλ�καίρι.
Hταν επίσης κατασκευαστής πιθα-
ριών.

O Σ�τ�μάστ�ρας (Σ�τ�=υπ�), αγ-
γει�πλάστης ειδικ�ς στα μικρ�τερα
αγγεία.

O Xωματάς, ειδικ�ς στην ε"�ρυ"η
των αργίλων, τη μετα��ρά και πα-
ρασκευή τ�υ πηλ�ύ.

O Kαμινιάρης, συλλέκτης "ύλων
και �ρυγάνων για την πυρά την �-
π�ία ήλεγ�ε σε �λη τη διάρκεια τ�υ
ψησίματ�ς των δ��είων.

O Tρ��άρης π�υ κιν�ύσε με τα
�έρια τ� τρ��ί, μικρ� και �αμηλ�
τρ��� στ�ν �π�ί� πλάθ�νται τα πι-
θάρια.

O K�υ!αλητής, συνήθως νέ�
παιδί, !�ηθ�ς τ�υ �ωματά και τ�υ
καμινιάρη, �ρ�ντί�ει τα υπ��ύγια
και ασ��λείται με τα διά��ρα θε-
λήματα.

Στ�ν τ�π� �π�υ γίνεται η εγκατά-
σταση πρέπει να υπάρ�ει άργιλ�ς
και νερ�. Oι 6 άνδρες μαγειρεύ�υν
και κ�ιμ�ύνται στην ύπαιθρ� τ�υς 5
μήνες της !εντέμας, δηλαδή της
καλής (�ικ�ν�μικής) σ�δειάς.

Tα πιθάρια κατασκευά��νται με
παραγγελία εν�ς ή περισσ�τέρων
�ευγών και μετα�έρ�νται απ� τ�ν
πιθαρά έως τ� σπίτι τ�υ πελάτη σε
κάπ�ι� γειτ�νικ� �ωρι�. Tα μικρά α-
ντικείμενα τα ��ρτών�υν σε γαϊ-
δ�ύρια συν�δευ�μενα απ� τ�ν κ�υ-
!αλητή και τ�ν τρ��άρη ή τ�ν �ω-
ματά. Περν�ύν τα �ωριά και ντελα-
λί��υν την πραμάτεια.

H αμ�ι!ή γίνεται σε �ρήμα ή σε
είδ�ς. Στ� τέλ�ς της περι�δ�υ τα
κέρδη μ�ιρά��νται σε 6 ίσα μέρη. O
Mάστ�ρας και � Kαμινάρης παίρ-
ν�υν τ� 1 1/4, � Σ�τ�μάστ�ρας, �
Xωματάς και � Tρ��άρης απ� 1 και
� K�υ!αλητής τ� ½.

Oι Θραψανιώτες υπήρ"αν �ι δη-
μι�υργ�ί ε�υαλωμένων και διακ�-
σμημένων κρητικών αγγείων των
!υ�αντινών και μετα!υ�αντινών
�ρ�νων π�υ δια�έρ�υν !έ!αια απ’
αυτά της υπ�λ�ιπης Eλλάδας, με
μια μικρή �μως συγγένεια με τα
κυπριακά. Φ�ύρνι�αν πινάκια, πια-
τέλες και κανάτια σε μικρά καμίνια
τ�υ �ωρι�ύ, αλλά μετανάστευαν
επίσης σε �λη την Kρήτη δημι�υρ-
γώντας τα ίδια πρ�ϊ�ντα, πιθαν�ν
κατά παραγγελία. H ε�υάλωση
δεν συναντάται πλέ�ν στην κρητι-
κή ύπαιθρ� απ� τα μέσα τ�υ 18�υ
αιώνα.

H τ�υρκ�κρατία στην Kρήτη
(1640-1898) υπήρ"ε σκληρή και ε-

Παγ�ύρι απ� εργαστήρι 
τ�υ �ωρι�ύ Θραψαν�. T� σ�ήμα τ�υ
είναι παν�μ�ι�τυπ� 
με αυτά των Mινωιτών.

O Σι�νι�ς αγγει�πλάστης 
Xρυσ�γελ�ς στ� εργαστήρι τ�υ, 

στ� Hράκλει�.



πέ�ερε μια γενική πτώ�ευση π�υ
γίνεται αισθητή σε �λα τα αντικεί-
μενα τ�υ  υλικ�ύ π�λιτισμ�ύ. Στην
κεραμική �ι μ�ρ�ές και � διάκ�-
σμ�ς μειών�νται. Διατηρ�ύνται
μ�ν� �ι πρ�πατ�ρικές μ�ρ�ές της
αρ�αι�τητας και τ�υ Bυ�αντί�υ.

T� ταραγμέν� για την Eλλάδα
πρώτ� ήμισυ τ�υ 20�ύ αιώνα δεν
θα επιτρέψει την ανάπτυ"η της με-
γαλ�νήσ�υ. Eως τ� 1965 περίπ�υ η
κρητική κεραμική θα παραμείνει α-
ναλλ�ίωτη, έτσι �πως διαμ�ρ�ώ-
θηκε τ�ν 18� και 19� αιώνα.

H εισρ�ή �τηνών πλαστικών και
μεταλλικών δ��είων θα επι�έρει
μια γρήγ�ρη ε"α�άνιση της παρα-
δ�σιακής αγγει�πλαστικής. H λει-
τ�υργία των καμινιών παύει για πά-
ντα τη δεκαετία τ�υ ’80 στ� Kεντρί
και στα N��ιά. Aπ� τ� 1975, στις
Mαργαρίτες, μερικ�ί νέ�ι αγγει�-
πλάστες αρ�ί��υν να δημι�υργ�ύν
καιν�ύργιες μ�ρ�ές, κυρίως για
την τ�υριστική αγ�ρά. Xρησιμ�-
π�ι�ύν την υάλωση και τα �ρώματα
και ε"�πλί��νται με ηλεκτρικ�ύς
��ύρν�υς. Θα τ�υς μιμηθ�ύν Hρα-
κλειώτες και Xανιώτες σε αστικά
εργαστήρια και �άρη στη Σ��λή
Kεραμικής στ� K�λυμπάρι, π�λλ�ί
νέ�ι Kρητικ�ί θα επιδ�θ�ύν στην
αγγει�πλαστική.

Eν τω μετα"ύ στ� Θραψαν� απ�
τη δεκαετία τ�υ ’90 ανα�ωπυρώνε-
ται η κατασκευή πιθαριών, ε"αιτίας
της μεγάλης �ήτησής τ�υς στ� ε-
"ωτερικ�, �π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται
σαν διακ�σμητικά στ�ι�εία. Στα α-
νανεωμένα εργαστήρια δ�υλεύ-
�υν π�λλά νεαρά άτ�μα, γεγ�ν�ς
ελπιδ���ρ� για τη διατήρηση της
θαυμάσιας τέ�νης τ�υ Kρητικ�ύ
πιθαρά.

Eργαλεία και καμίνια
Bασικά εργαλεία τ�υ Kρητικ�ύ

αγγει�πλάστη απ�τελ�ύν � τρ���ς
και τ� τρ��ί. O τρ���ς είναι παν�-
μ�ι�τυπ�ς με αυτ�ύς της υπ�λ�ι-
πης Eλλάδας. T� τρ��ί είναι ένας
�αμηλ�ς τρ���ς για την κατασκευή
των πιθαριών. T�ν περιστρέ�ει έ-
νας !�ηθ�ς, � τρ��άρης, με τη
!�ήθεια �ρι��ντιας περ�νης π�υ
διαπερνά τ� μέσ� τ�υ ά"�να. O
τρ���ς �πως και τ� τρ��ί στηρί��-
νται στ� έδα��ς και σε μια σανίδα,
στην κ�ρυ�ή τ�υ ά"�να. Tα υπ�-
λ�ιπα εργαλεία είναι κ�ινά στ�υς
αγγει�πλάστες.

Tα κρητικά καμίνια, εκτ�ς των
N��ιών, είναι κυλινδρικά, �ωρίς �-
ρ��ή. Oταν «��ρτωθ�ύν» με αγ-
γεία καλύπτ�νται με μεγάλα τεμά-
�ια σπασμένων πιθαριών.

T� ψήσιμ� των αγγείων διαρκεί 8
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1. O μάστ�ρας Mαρ�υλής στ�ν τρ�-
�� τ�υ εργαστηρί�υ τ�υ, στις
Mαργαρίτες της Kρήτης.

2. Xωματάς πρ�ετ�ιμά"ει την άργιλ�
με τ�ν κ�παν�, σε εργαστήρι τ�υ
�ωρι�ύ Mαργαρίτες.

3. Eσωτερικ� καμινι�ύ π�υ ��ρτώνε-
ται με πιθάρια και �ρασκιά σε ερ-
γαστήρι τ�υ �ωρι�ύ Mαργαρίτες
της  Kρήτης.

4. Kρασ�πίθαρ�. Στ� κάτω μέρ�ς τ�υ
πιθαρι�ύ υπάρ�ει πείρ�ς απ� �-
π�υ αντλείται τ� κρασί.

5. Mεσ�πίθαρ�. Δ��εί� για την απ�-
θήκευση τ�υ καρπ�ύ.

6. K�υνενίδι. O έγ�ρωμ�ς διάκ�σμ�ς
είναι απ� πηλ�, �πως συνηθί"εται
απ� τα μινωικά �ρ�νια.

4

5 6

έως 12 ώρες, ανάλ�γα τ� μέγεθ�ς
τ�υ καμινι�ύ και τ� ��ρτωμα.

Tα καμίνια των N��ιών είναι �ρ-
θ�γώνια, κλειστ�ύ τύπ�υ και στέ-
��νται απ� έναν τρ�ύλ� με �πή
στ� κέντρ�.

M�ρ�ές και διάκ�σμ�ς

T� μεγαλύτερ� μέρ�ς της παρα-
δ�σιακής κεραμικής π�υ συναντά-
με σήμερα στην Kρήτη πρ�έρ�εται
απ� την περιπετειώδη περί�δ� της
τ�υρκ�κρατίας.

H ε�υάλωση έ�ει καταργηθεί α-
π� τ�ν 18� αιώνα �πως και � σ�ρα-
γιστ�ς διάκ�σμ�ς στ� νωπ� δ��εί�.

Διασώ�εται μια απλ�υστευμένη
μ�ρ�ή �ρωματιστ�ύ διακ�σμ�υ α-
π� κασταν� κ�κκιν� έως μαύρ� άρ-
γιλ�, π�υ συνηθί�εται στην Kρήτη
απ� τη μινωική περί�δ�.

Παρά τη λιτ�τητα, �ι μ�ρ�ές πα-
ραμέν�υν πλ�ύσιες σε σ�έση με
την αγγει�πλαστική της υπ�λ�ιπης
Eλλάδας. E��υν καταγρα�εί 90 δια-
��ρετικ�ί !ασικ�ί τύπ�ι κεραμικών
αντικειμένων π�υ αντιστ�ι��ύν σε
συγκεκριμένες �ρήσεις. Παραθέ-
τ�υμε για παράδειγμα τ� πιθάρι
π�υ έ�ει πέντε �ρηστικές μ�ρ�ές:
λαδ�πίθαρ�, κρασ�πίθαρ�, μελ�πί-
θαρ�, μεσ�πίθαρ�, πιθαράκι. T� ί-
δι� ισ�ύει για τις κανάτες, τις στά-
μνες, τις λεκάνες, τα παγ�ύρια, τις
κυψέλες, τα μικρά δ��εία κ.τλ.

Oι σύγ�ρ�ν�ι αγγει�πλάστες
στην Kρήτη παράγ�υν κυρίως για
την τ�υριστική αγ�ρά. Oι δημι�υρ-
γίες τ�υς δεν σ�ετί��νται με την
παράδ�ση: εκ�ρά��νται μέσω των
συγ�ρ�νων ευρωπαϊκών ρευμάτων
αλλά είναι α"ι�σημείωτ� �τι δ�υ-
λεύ�υν μια μεγάλη π�ικιλία μ�ρ-
�ών, �πως τ� συνήθι�αν �ι πρ�γ�-
ν�ί τ�υς.
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Xιλιάδες πήλινα �ρήκαν στ  
Tης Mπέτυς Ψαρ
π
ύλ
υ

Πρ�έδρ�υ τ�υ Kέντρ�υ Mελέτης
Nεώτερης Kεραμεικής

OTAN τη δεκαετία τ
υ 1960 �ρι-
σκ�μ
υνα σε ένα �ωρι� της Kρή-
της μα�ί με τ
υς θραψανιώτες αγ-
γει
πλάστες και κατέγρα�α την
κατασκευή πιθαριών, ήμ
υν πια
σίγ
υρη για τ
 τέλ
ς αυτής της
πανάρ�αιας τέ�νης, της τέ�νης
τ
υ πηλ
ύ. T
 1987 έ�
ντας συ-
γκεντρώσει ένα σημαντικ� αρ�ει-
ακ� υλικ� και συλλέ!ει 3.500 πήλι-
να αντικείμενα και εργαλεία απ�
�λ
 τ
ν ελληνικ� �ώρ
 πρ
�ώρη-
σα στην ίδρυση τ
υ Kέντρ
υ Mε-
λέτης Nεώτερης Kεραμεικής με
�ασικ� σκ
π� τη διάσωση, μελέτη
και πρ
�
λή της κεραμικής. Σή-
μερα, στα 1999, τ
 Kέντρ
 Mελέ-
της Nεώτερης Kεραμεικής απέ-
κτησε τ
 �ώρ
 τ
υ, ύστερα απ�
την παρα�ώρηση των κτιρίων της

δ
ύ Mελιδώνη 4–6 στ
ν Kερα-
μεικ� απ� τ
 υπ
υργεί
 Π
λιτι-
σμ
ύ και ετ
ιμά�εται πυρετωδώς
για να γι
ρτάσει τα εγκαίνιά τ
υ
τ
 ερ��μεν
 �θιν�πωρ
.

H κύρια δραστηρι�τητα τ
υ Kέ-
ντρ
υ Mελέτης Nεώτερης Kερα-
μεικής (K.M.N.K.) είναι η ερευνη-
τική. Λ�γω της άμεσης αναγκαι�-
τητας καταγρα�ής των πρ
�
ρι-
κών μαρτυριών και των υλικών
καταλ
ίπων της νε
ελληνικής κε-
ραμικής πραγματ
π
ι
ύνται συ-
στηματικές επιτ�πιες έρευνες σε
�λες τις περι
�ές τ
υ ελλαδικ
ύ
�ώρ
υ. Aπ
τέλεσμα των σαράντα
�ρ�νων ερευνών είναι 
 μεγάλ
ς
αριθμ�ς αγγείων της συλλ
γής
και ένα ιδιαίτερα πλ
ύσι
 πληρ
-

�
ριακ� υλικ�. H συλλ
γή τ
υ
Kέντρ
υ, η 
π
ία περιλαμ�άνει
4.500 αντικείμενα τ
υ 19
υ και
20
ύ αιώνα, είναι μ
ναδική, γιατί
καλύπτει την αγγει
πλαστική πα-
ραγωγή σ�εδ�ν 
λ�κληρ
υ τ
υ
ελλαδικ
ύ �ώρ
υ σώ�
ντας τύ-
π
υς και 
�ήματα αγγείων π
υ θα
εί�αν για πάντα �αθεί. 

T
 
γκώδες πληρ
�
ριακ� υλι-
κ� έ�ει τα!ιν
μηθεί σε αρ�εία και
έ�ει κατα�ωρηθεί σε ειδικά δια-
μ
ρ�ωμένες �άσεις δεδ
μένων
στ
ν H/Y. T
 αρ�εί
 τ
υ Kέντρ
υ
περιλαμ�άνει συνεντεύ!εις αγ-
γει
πλαστών, �ωτ
γρα�ίες, �άρ-
τες, σ�έδια, δείγματα αργιλ
�ω-
μάτων κ.ά.

Aπώτερ
ς στ��
ς των ερευνη-
τικών πρ
γραμμάτων τ
υ
K.M.N.K. είναι η κ
ιν
π
ίηση των
απ
τελεσμάτων τ
υς τ�σ
 στ
 ει-
δικ� �σ
 και στ
 ευρύ κ
ιν� με τη
συγγρα�ή μ
ν
γρα�ιών, τη δι
ρ-
γάνωση περι
δικών εκθέσεων και
τη δημι
υργία ντ
κιμαντέρ, �πως
έ�ει ήδη γίνει: για την κεραμική
τ
υ Aνατ
λικ
ύ Aιγαί
υ, της Kύ-
θν
υ, της Λέσ�
υ, την περι
�ή
τ
υ Mεσσηνιακ
ύ K�λπ
υ, τ
ν
Θραψαν� της Kρήτης κ.λπ. 

Στ
 πλαίσι
 αυτ� εντάσσεται η
εκδ
τική δραστηρι�τητα και 
ι
παραγωγές ντ
κιμαντέρ τ
υ Kέ-
ντρ
υ. Στη διάθεση τ
υ κ
ιν
ύ
(σε δύ
 γλώσσες: ελληνική και
αγγλική) υπάρ�ει τ
 ντ
κιμαντέρ
«T�άρες: Tα �ειρ
π
ίητα απ
θη-
κευτικά αγγεία τ
υ Mεσσηνιακ
ύ
K�λπ
υ». T
 K.M.N.K. πρ
ετ
ιμά-
�ει δύ
 ακ�μη παραγωγές για την
κατασκευή πιθαριών στην Kρήτη
απ� επ
�ιακά μετακιν
ύμενες 
-

μάδες τε�νιτών και για τις διά�
-
ρες τε�νικές κατασκευής της
στάμνας.

Στ
 K.M.N.K. λειτ
υργεί ε!ειδι-
κευμένη �ι�λι
θήκη 3.000 �ι-
�λίων και περι
δικών π
υ α�
-
ρ
ύν κυρίως την ελληνική και !έ-
νη κεραμική, αλλά και τη λα
γρα-
�ία, την αρ�αι
λ
γία, τη γεωλ
-
γία και την 
ρυκτ
λ
γία.

Mια απ� τις πι
 �ασικές δρα-
στηρι�τητες τ
υ Kέντρ
υ είναι η
εκπαιδευτική. Oι επιμελήτριες και
μ
υσει
παιδαγωγ
ί – ε!ωτερικ
ί
συνεργάτες τ
υ σ�εδιά�
υν και
πραγματ
π
ι
ύν καθημερινά εκ-
παιδευτικά πρ
γράμματα για 
ρ-
γανωμένες σ�
λικές 
μάδες �-
λων των ηλικιών στην Aθήνα και
την επαρ�ία. Eιδικά πρ
γράμματα
παρ
υσιά�
νται για 
μάδες με ει-
δικά �αρακτηριστικά. Aπ� τ

1996, τ
 K.M.N.K. συμμετέ�ει στα
πρ
γράμματα «Mελίνα»
(YΠ.E.Π.Θ.–YΠ.ΠO.) και στα
«Eκπαιδευτικά Π
λιτιστικά Δί-
κτυα» έ�
ντας αναπτύ!ει μια στε-
νή συνεργασία με π
λλά σ�
λεία
της περι�έρειας και της Aθήνας. 

Στ
 πλαίσι
 των εκπαιδευτικών
δραστηρι
τήτων εντάσσεται και
τ
 σεμινάρι
 π
υ πραγματ
π
ιεί
κάθε �ρ�ν
, τ
 K.M.N.K. Πρ�κει-
ται για ένα σεμινάρι
 π
υ α�
ρά
την τε�ν
λ
γία της κεραμικής και
απευθύνεται σε �
ιτητές και πτυ-
�ι
ύ�
υς τ
υ τμήματ
ς Aρ�αι
-
λ
γίας – Iστ
ρίας της Tέ�νης. T

σεμινάρι
 περιλαμ�άνει: πρακτι-
κή άσκηση στις διά�
ρες τε�νι-
κές της κεραμικής, θεωρητικά
μαθήματα και διαλέ!εις για την
τε�ν
λ
γία της κεραμικής, πειρα-
ματικές ε�αρμ
γές, εκπαιδευτι-
κές εκδρ
μές.

Συνεργασίες

Πιστεύ
ντας στην αναγκαι�τη-
τα διεπιστημ
νικής πρ
σέγγισης
της κεραμικής, τ
 K.M.N.K., συ-
νεργά�εται άμεσα με τα Πανεπι-
στήμια Aθηνών και Θεσσαλ
νί-
κης, τ
 I.Γ.M.E. και τ
 EKEΦE
«Δημ�κριτ
ς».

Παρακ
λ
υθώντας τη ραγδαία
ε!α�άνιση των τελευταίων υλι-
κών καταλ
ίπων λ�γω της αν
ι-
κ
δ�μησης και της ε!αγωγής των
αντικειμένων λαϊκής τέ�νης τ

Kέντρ
 συνεργά�εται με τις αρ-
μ�διες υπηρεσίες τ
υ YΠ.ΠO.,
πρ
κειμέν
υ να πρ
στατευθ
ύν
και να αναδει�θ
ύν �ώρ
ι στ
υς

π
ί
υς σώ�
νται υλικά κατάλ
ι-
πα της νε�τερης ελληνικής κερα-
μικής. 

Σε αυτ� τ
 πλαίσι
, επιτεύ�θη-
κε η κήρυ!η ως ιστ
ρικών διατη-
ρητέων, πέντε αγγει
πλαστικών
εργαστηρίων τ
υ 
ικισμ
ύ τ
υ
Aγί
υ Στε�άν
υ τ
υ Mανταμάδ
υ

Λέσ�
υ, καθώς και 20 εργαστη-
ρίων και καμινιών στις Mαργαρί-
τες Pεθύμν
υ Kρήτης.

Tέλ
ς, τ
 K.M.N.K. συνεργά�ε-
ται με τη Διεύθυνση Λαϊκ
ύ Π
λι-
τισμ
ύ τ
υ YΠΠO, για τ
ν έλεγ�

της ε!αγωγής παλιών κρητικών
κεραμικών, καθώς και για τη θέ-
σπιση ειδικών διαταγμάτων για
την ε!αγωγή κεραμικ
ύ υλικ
ύ
των τριών τελευταίων αιώνων.

Στιγμι�τυπ
 
απ� τα ετήσια 
σεμινάρια για 
την κεραμική 
τε�ν
λ
γία 
π
υ πραγματ
π
ιεί 
τ
 Kέντρ
 Mελέτης
Nεώτερης 
Kεραμεικής.

T� Kέντρ� Mελέτης Nεώτερης Kεραμεικής, στ�ν δικ� τ�υ πλέ�ν �ώρ�, εκθέτει, ερευνά και διδάσκει
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   έγη
Σ�έδι
 τ
υ κτιρί
υ

�π
υ μεταστεγά-
σθηκε τ
 Kέντρ

Mελέτης Nεώτε-
ρης Kεραμεικής,

στην 
δ� 
Mελιδώνη 4–6,

στ
ν Kεραμεικ�.
T
 νέ
 M
υσεί

θα λειτ
υργήσει

τ
 �θιν�πωρ

(σ�έδι
 τ
υ αρ�ι-
τέκτ
να Γρηγ�ρη

Pι!�π
υλ
υ).

Bετεράν
ι αγγει
πλάστες 
στ
 Θραψαν� της Kρήτης 
συ!ητ
ύν με την κυρία Mπέτυ 
Ψαρ
π
ύλ
υ (αρ�εί
 K.M.N.K.).

Πιάτ
 διακ
σμημέν
 
με �ρ
ύτα απ� τ
 Kαρλ�%ασι 
της Σάμ
υ (αρ�εί
 K.M.N.K.).
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Eνας θησαυρ
ς στ� ταμί   
Tης E�ης Mαντ�	ύτσ	υ – Tεϊλά�

Eπιμελήτριας τ�υ M�υσεί�υ
Eλληνικής Λαϊκής Tέ�νης

ΣTO M�ναστηράκι, στην πλατεία,
στέκει επι�λητικά τ� T�αμί T�ισταρά-
κη (1), παράρτημα τ�υ M�υσεί�υ
Eλληνικής Λαϊκής Tέ�νης (MEΛT) �-
π�υ �υλάσσ�νται και εκτίθενται �-
κτακ�σια είδη κεραμικής, τα �π�ία
πρ�έρ��νται απ� τη δωρεά τ�υ αεί-
μνηστ�υ καθηγητή Bασίλη Kυρια��-
π�υλ�υ.

O Bασίλης Kυρια��π�υλ�ς (Πει-
ραιάς, 1903 – Θεσσαλ�νίκη, 1991) ή-
ταν καθηγητής της Mετεωρ�λ�γίας
και Kλιματ�λ�γίας στ� Aριστ�τέλει�
Πανεπιστήμι� Θεσσαλ�νίκης. Yπήρ-
#ε πρωτ�π�ρ�ς συλλέκτης και ερευ-
νητής στ� �ώρ� της Λα�γρα�ίας και
ιδιαίτερα στην ελληνική παραδ�σια-
κή κεραμική. T� 1958 ίδρυσε τ� Λα�-
γρα�ικ� M�υσεί� Mυκ�ν�υ και τ�
1987 την Eλληνική Eταιρεία Λα�γρα-
�ικής M�υσει�λ�γίας στην Aθήνα.

T� 1974 δώρισε στ� MEΛT τη συλ-
λ�γή κεραμικών τ�υ και τ� επ�μεν�
έτ�ς η τ�τε διευθύντρια, Π�πη Zώ-
ρα, την ε#έθεσε στ� T�αμί... T� Σε-
πτέμ�ρι� τ�υ 1991, μέρ�ς αυτής της
συλλ�γής επελέγη να επανεκτεθεί
στ� αναστηλωμέν� T�αμί, τ� �π�ί�
ήταν κλειστ� επί δέκα �ρ�νια μετά
τ� σεισμ� π�υ έπλη#ε την Aθήνα τ�
1981.

H συλλ�γή αυτή παρ�υσιά�ει μ�-
ναδικ� ενδια�έρ�ν για τ�υς ειδι-
κ�ύς, γιατί συμ�άλλει σημαντικά στη
μελέτη και στην περαιτέρω έρευνα
της νε�ελληνικής κεραμικής, σ�ετι-
κά με την τε�νική και την αισθητική
α#ία των έργων, αλλά ακ�μη, γιατί γί-
ν�νται γνωστά τα �ν�ματα των δημι-
�υργών τ�υς, πράγμα σπάνι� για τη
λαϊκή παράδ�ση, �π�υ κυριαρ�εί η
ανωνυμία. Tα κεραμικά αυτής της
συλλ�γής κατασκευάστηκαν τις δύ�
πρώτες δεκαετίες τ�υ 20�ύ αιώνα
και #ε�ωρί��υν ως πρ�ς τη �ρήση,
την τε�νική, τ�ν τρ�π� κατασκευής
και τ�ν τ�π� πρ�έλευσής τ�υς.

H διάτα#η των δύ� εν�τήτων μέσα
στ� �ώρ� τ�υ T�αμι�ύ έγινε �άσει
αυτών των �αρακτηριστικών τ�υ κά-
θε κεραμικ�ύ. H μία, στ� ισ�γει�, α-
π�τελείται απ� έργα διακ�σμητικά ε-
πώνυμων κεραμιστών και η άλλη,
στ� πατάρι, περιλαμ�άνει αντικείμε-
να �ρηστικά με την ένδει#η τ�υ τ�-
π�υ πρ�έλευσής τ�υς.

Eπώνυμ�ι κεραμίστες

Πέντε επώνυμ�ι αγγει�πλάστες α-
ντιπρ�σωπεύ�νται με τα έργα τ�υς,
�πως πιάτα τ�ί��υ και επιτραπέ�ια,
�ά�α, νιπτήρες, μωσαϊκά, ειδώλια,
κηρ�πήγια και άλλα διακ�σμητικά
κεραμικά. Aυτ�ύς τ�υς δημι�υργ�ύς
συνάντησε � B. Kυρια��π�υλ�ς �ταν
κατέγρα�ε τα εργαστήρια αγγει�-
πλαστικής σε �λη την Eλλάδα, αγ�-

ρά��ντας τα έργα τ�υς. Πρ�κειται
για τ�υς Mηνά A�ραμίδη, Mακάρι�
Bαρδα#ή, Δημήτρη Mυγδαλην�, Nι-
κ�λα� Γιασιράνη και Nικ�λα� Θε�-
δώρ�υ.

O Mηνάς A�ραμίδης (Kι�υτά�εια
M. Aσίας, 1877 – Θεσσαλ�νίκη, 1954)
#εκίνησε την επαγγελματική τ�υ
σταδι�δρ�μία ως λιθ�#��ς, στη συ-
νέ�εια, �μως, �ργάνωσε α#ι�λ�γ�
αγγει�πλαστικ� εργαστήρι. T� 1922,
με τη μικρασιατική καταστρ��ή, έ-
�θασε με την �ικ�γένειά τ�υ στην
Aθήνα μέσω Θεσσαλ�νίκης. Δ�ύλε-
ψε στη �ι�τε�νία «Kι�υτά�εια» στ�
N. Φάληρ�. Στη συνέ�εια, άν�ι#ε αγ-
γει�πλαστεί� στη Φλώρινα. T� 1926
έκτισε στην περι��ή Xαριλά�υ της
Θεσσαλ�νίκης σπίτι και εργαστήρι
αγγει�πλαστικής. Aρ�ισε να γίνεται
γνωστ�ς στην π�λη απ� τα θαυμα-
στά κεραμικά τ�υ, τα �π�ία παρ�υ-
σία�ε στη Διεθνή Eκθεση Θεσσαλ�-
νίκης, �π�υ και �ρα�εύτηκε. Xαρα-
κτηρί�εται απ� την καθαρ�τητα τ�υ
σ�εδί�υ, την πλ�ύσια �αντασία, την
αρμ�νία των �ρωμάτων και την αρ-
τι�τητα της τε�νικής.

T� 1950 η Eταιρεία Mακεδ�νικών
Σπ�υδών στη Θεσσαλ�νίκη τ�ύ ανέ-
θεσε την κατασκευή �ω��ρ�υ π�υ
κ�σμεί τη μεγάλη της αίθ�υσα...
Oταν πέθανε ά�ησε ως συνε�ιστές
τ�υς γι�υς τ�υ, τ�ν A�ραάμ και τ�ν
Xαράλαμπ�.

O Mακάρις Bαρδα�ής (Kι�υτά-
�εια M. Aσίας, 1885 – Θεσσαλ�νίκη,
1950) έμαθε την τέ�νη της αγγει�-
πλαστικής απ� παιδί ως γνήσι�ς απ�-
γ�ν�ς π�λλών γενεών αγγει�πλα-
στών. Eργάστηκε σε εργαστήρι� στ�
Tσανάκ Kαλέ τ�υ Eλλήσπ�ντ�υ και
τ� 1918 �ργάνωσε στην Πρ�ύσα τ�
πρώτ� αγγει�πλαστεί�. T� 1922, ως
πρ�σ�υγας στη Θεσσαλ�νίκη έστη-
σε εργαστήρι στην �δ� Γιαννιτσών
και M�ναστηρί�υ και έπλαθε απ� �ώ-
μα, π�υ πρ�μηθευ�ταν απ� κ�ντινές
�ωματερές, ακ�σμητα αγγεία για κα-
θημερινή �ρήση.

T� 1928 συνεργάστηκε με τ�ν Mη-
νά A�ραμίδη στη συν�ικία Xαριλά�υ
�π�υ μετέ�ερε τ� εργαστήρι� τ�υ.
Eτσι, άρ�ισε να δ�υλεύει διακ�σμη-
μένα κεραμικά, πάνω στα �π�ία �αί-
νεται η καλλιτε�νική α#ία π�υ κληρ�-
ν�μησε απ� τ�υς Kι�υτα�ιώτες πρ�-
γ�ν�υς τ�υ. Tην ίδια �ρ�νιά �ρα�εύ-
τηκαν τα έργα των δύ� δημι�υργών
απ� τη Διεθνή Eκθεση της Θεσσαλ�-
νίκης. Συνέ�ισε μ�ν�ς τ�υ να δημι-
�υργεί α#ι�λ�γα έργα μέ�ρι τ� θάνα-
τ� τ�υ, α�ήν�ντας πίσω τ�υς γι�υς
τ�υ, Δι�γένη, Γιώργ� και Σίμ� ως συ-
νε�ιστές τ�υ έργ�υ τ�υ.

Για τ� Δημήτρη Mυγδαλην� α-
ντλ�ύσε πληρ���ρίες απ� την επι-
στ�λή τ�υ Θάν�υ Bελ�ύδι�υ πρ�ς
τ�ν Bασίλη Kυρια��π�υλ�, τ� 1970.
Mε γλα�υρή περιγρα�ή � Θ. Bελ�ύ-
δι�ς α�ηγείται πως τ� 1925 σ’ ένα
πανηγύρι στ� Θησεί� «διέκρινε με-

τα#ύ δια��ρων άλλων �θηνών �ι�-
μη�ανικών αρμάτων και δύ� πήλινα
�ειρ�π�ίητα �ωηρώς ελαι��ρωματι-
σμένα �νάρια με καλάθια, π�υ η α�ε-
λής λαϊκή πλαστικ�της των ε#ε�ώρι-
�ε ευδιάκριτα... Aμέσως εκατάλα�α
�τι ευρισκ�μην εμπρ�ς εις ένα δείγ-
μα εργασίας εν�ς ε#αιρετικ�ύ λαϊ-
κ�ύ τε�νίτ�υ, συνε�ιστ�ύ της Mεγά-
λης Eλληνικής Kεραμεικής...».

O Δημήτρης Mυγδαλην�ς καταγ�-
ταν απ� ένα �ωρι� κ�ντά στ� Σκά-
μανδρ� π�ταμ� της M. Aσίας, δ�ύ-
λευε ως ναυτικ�ς �ταν �ρέθηκε στ�
αγγει�πλαστικ� κέντρ� τ�υ Tσανάκ
Kαλέ τ�υ Eλλήσπ�ντ�υ. Aμέσως ε-
γκατέλειψε την παλιά τ�υ ειδικ�τητα
τ�υ δύτη και έπιασε δ�υλειά στα αγ-
γει�πλαστεία.

T� 1922, ως πρ�σ�υγας μα�ί με τη
γυναίκα τ�υ κατ�ίκησε στη συν�ικία
Aσπρα Xώματα της K�κκινιάς, πυκνή
τ�τε σε πρ�σ�υγικά σταμνάδικα.
Xωρίς τρ��� και �ωρίς καμίνι � «Mα-
στρ�–Δημήτρης» δεν εί�ε παρά μ�-
ν� τα επιδέ#ια �έρια και την πλ�ύσια
�αντασία τ�υ σε μυθικά θέματα. Eδι-
νε μ�ρ�ή στα τερατ�πλαστικά δημι-
�υργήματά τ�υ, τα έψηνε σε γειτ�νι-
κά καμίνια και τα �ρωμάτι�ε με άψη-
τα �ρώματα.

O Nικ�λας Γιασιράνης (1901
–1973) έμαθε την τέ�νη τ�υ τσ�υκα-
λά απ� τ�ν πατέρα τ�υ π�υ εί�ε εκ-

Πλ�ύσια σε εκθέματα επώνυμων και ανώνυμων δημι�υργών, η συλλ�γή τ�υ M�υσ     

Eσωτερική άπ	ψη τ	υ τ�αμι	ύ T�ι-
σταράκη. Σε πρώτ	 πλάν	, πρ	θήκη

με έργα τ	υ Nικ�λα	υ Γιασιράνη
(�ωτ. Aρ�εί	 MEΛT). Πάνω δε%ιά:

Aπ	ψη τ	υ  τ�αμι	ύ στ	 M	ναστη-
ράκι. Eκεί εκτίθεται η συλλ	γή κε-

ραμικής τ	υ Bασίλη Kυρια��π	υλ	υ,
η 	π	ία ανήκει στ	 M	υσεί	 Eλληνι-
κής Λαϊκής Tέ�νης. Kάτω αριστερά:
Πήγασ	ς. Eργ	 τ	υ Δημήτρη Mυ-
γδαλην	ύ και μεγάλη νταμιτ�άνα

κρασι	ύ  (δε%ιά). Kαι τα δύ	 
δωρεές B. Kυρια��π	υλ	υ 

(�ωτ.: Aρ�εί	 MEΛT). 

παιδευτεί σε μικρασιατικά εργαστή-
ρια. Aν�ι#ε δικ� τ�υ εργαστήρι� στα
Mυστεγνά, στην παραλία τ�υ �ωρι�ύ
Aρ�αγγέλ�υ. T� ταλέντ� τ�υ στ�
πλάσιμ� και στη διακ�σμηση των κε-
ραμικών αναγνωρίστηκε στ� νησί και
τ� 1928, τ�ν πρ�σέλα�αν ως τε�νίτη
στην ιταλική εταιρεία κεραμ�υργίας
στην π�λη P�δ�, τη γνωστή ως «Iκα-
ρ�ς» (Industrie Ceramiche Artistiche
Rodio–Oricntali, ICARO). T� 1944 ε-
πέστρεψε στ� εργαστήρι� τ�υ για να
δ�υλέψει ανε#άρτητ�ς τα έργα τ�υ.
Aυτά απ�τελ�ύνταν απ� ανθρωπ�-
μ�ρ�α δ��εία και πήλινες κ�ύκλες
π�υ απεικ�νί��υν τ� λαϊκ� παραδ�-
σιακ� τ�υ περίγυρ�. T� 1957 απ�-
σύρθηκε α�ήν�ντας πίσω τ�υ τ� γι�
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  Tισταράκη

τ�υ Στέ�αν� και τ�ν εγγ�ν� τ�υ.
O Nικ�λας Θεδώρυ (Θεσσαλ�-

νίκη, 1923) έμαθε την τέ�νη απ� τ�ν
Σι�νι� πατέρα τ�υ και απ� μικρ� παι-
δί δ�ύλεψε κ�ντά τ�υ, πλάθ�ντας
πήλινα σκεύη καθημερινής �ρήσης
απ� τ� στεγν� κ�κκιν� �ώμα τ�υ
Aμαρ�υσί�υ και τ� λευκ� της Kαλ�-
γρέ�ας.

Aπ� τ� 1950 έμεινε στη Θεσσαλ�-
νίκη �π�υ δ�ύλεψε στ� εργαστήρι
τ�υ A. T�υλή στ� K�ρδελι�. T� 1958
έστησε δικ� τ�υ εργαστήρι� με κύ-
ρια παραγωγή στάμνες και γλά-
στρες.

Mε την επίμ�νη επιμ�ρ�ωσή τ�υ
κατ�ρθωσε να δημι�υργήσει έργα
(κ�ύπες, �ά�α, πιάτα, κηρ�πήγια, κ.ά)
με θέματα εμπνευσμένα απ� τη �υ-
�αντινή διακ�σμητική. Tα �ώματα ή-
ταν της Σίνδ�υ, της Xαλάστρας, τ�υ
Kιλκίς, των Γιαννιστών και τα �ρώμα-
τα τα κατασκεύα�ε μ�ν�ς τ�υ απ�
τριμμένες πέτρες και �ρυκτά. T�
1983 τα έργα τ�υ �ρα�εύτηκαν στην
Πανελλήνια Eκθεση τ�υ Πανελλήνι-
�υ Bι�τε�νικ�ύ Συνδέσμ�υ Kαλλιτε-
�νικής Aγγει�πλαστικής και Kεραμι-
κής στ� Mαρ�ύσι.

Στα 65 τ�υ �ρ�νια παρέδωσε τη δι-
εύθυνση τ�υ εργαστηρί�υ τ�υ στ�
γι� τ�υ Aντώνι�. Παράλληλα η κ�ρη
τ�υ Mαριέττα ασ��λείται με καλλιτε-
�νικά κεραμικά σε νέες συνθέσεις
�ρωμάτων και σ�ημάτων.

Tα υπ�λ�ιπα κεραμικά της συλλ�-
γής �πως κανάτια, κι�ύπια, κ�υμπα-
ράδες, πιάτα, μ�υσικά �ργανα, ��υ-
��ύδες τσ�υκάλια κι άλλα �ρηστικά

είδη εκτίθενται σε πρ�θήκες στ�
πατάρι κατά γεωγρα�ική περι��ή:
Θράκη, Mακεδ�νία, Θεσσαλία, Eύ-
��ια, Aττική, Πελ�π�ννησ�ς, Nησιά
τ�υ I�νί�υ και τ�υ Aιγαί�υ (Δωδεκά-
νησα, Aν. Aιγαί�, Kυκλάδες και Σπ�-
ράδες), Kρήτη και ευρύτερη Eλλά-
δα. Tα είδη αυτά παρ�υσιά��υν μια
λιτ�τητα �ρωμάτων και τε�νικής,
αλλά διακρίν�νται απ� την π�ικιλία
της �ρήσης και την ιδι�μ�ρ�ία της
κάθε περι��ής.

Στ� κτίρι� τ�υ M�υσεί�υ Eλληνι-
κής Λαϊκής Tέ�νης, στ� T�αμί T�ι-
σταράκη, ��ι μακριά απ� τ�ν Kερα-
μεικ� και απ� άλλες αρ�αι�τητες
της περι��ής, � επισκέπτης �ρίσκε-
ται στην πρ�ν�μι�ύ�� θέση να έ�ει
μπρ�στά τ�υ συγκεντρωμένα δείγ-
ματα της νε�τερης παραδ�σιακής
κεραμικής για να τα θαυμάσει ή να
τα μελετήσει.

O αείμνηστ�ς B. Kυρια��π�υλ�ς ε-
πί π�λλές δεκαετίες συνέλε#ε με κ�-
π� τα παραπάνω κεραμικά τα �π�ία
έπειτα πρ�σέ�ερε ανιδι�τελώς στ�
Δημ�σι�. Aυτή τη συλλ�γή έ�ει την
τιμή σήμερα να εκθέσει τ� M�υσεί�
Eλληνικής Λαϊκής Tέ�νης, στ� T�αμί
T�ισταράκη στην πλατεία M�ναστη-
ρακί�υ.

Σημειώσεις: 1) T� T�αμί της πλατείας M�-
ναστηρακί�υ �τίστηκε τ� 1759 απ� τ�ν τ�-
τε ��ε��δα των Aθηνών T�ισταράκη. Mε
την ίδρυση τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς, τ�
T�αμί �ρησιμ�π�ιήθηκε για π�ικίλ�υς
σκ�π�ύς. T� 1915 αναστηλώθηκε απ� τ�ν
Aναστάσι� Oρλάνδ� και απ� τ� 1981 λει-
τ�υργεί ως μ�υσεί�

      εί�υ Eλληνικής Λαϊκής Tέ�νης
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Διά �ειρ�ς Mακεδ�νων δημι    
Στα περίπ	υ 600 κεραμικά, στ	 Λα	γρα�ικ� Eθν	λ	γικ� M	υσεί	 Mακεδ	νίας – Θράκης, διακρίν	νται και κ	ινά       

Tης Nέλλης Mελίδ	υ–Kε�αλά

Πρ�ϊσταμένης τ�υ Tμήματ�ς Eρευνών και Mελε-
τών τ�υ Λα�γρα�ικ�ύ και Eθν�λ�γικ�ύ M�υσεί-
�υ Mακεδ�νίας – Θράκης

OI ΣYΛΛOΓEΣ εν	ς λα�γρα�ικ�ύ
μ�υσεί�υ τ� �π�ί� εκπρ�σωπεί, 	-
πως �αίνεται και απ	 τ�ν τίτλ� τ�υ,
μια συγκεκριμένη γεωγρα�ική πε-
ρι��ή πρέπει να περιλαμ�άν�υν α-
ντιπρ�σωπευτικά δείγματα των α-
ντικειμένων π�υ κατασκευάστηκαν
ή και μ	ν� �ρησιμ�π�ιήθηκαν στην
περι��ή αυτή, για την ε!υπηρέτηση
των �ι�τικών αναγκών τ�υ ανθρώ-
π�υ και της κ�ινωνίας. Σκ�π	ς τ�υ
είναι η μελέτη και η πρ���λή τ�υ
παραδ�σιακ�ύ π�λιτισμ�ύ της πε-
ρι��ής της αρμ�δι	τητάς τ�υ στ�υς
τελευταί�υς αιώνες και �ρ	ν�υς.

Yπακ�ύ�ντας σε αυτή τη λ�γική,
η συλλ�γή κεραμικών τ�υ Λα�γρα-
�ικ�ύ και Eθν�λ�γικ�ύ M�υσεί�υ
Mακεδ�νίας – Θράκης  (ΛEMM-Θ)
περιλαμ�άνει λίγ� περισσ	τερα απ	
600 κεραμικά π�υ ανάλ�γα με τη
λειτ�υργία τ�υς και για τις ανάγκες
μιας στ�ι�ειώδ�υς τα!ιν	μησης �ω-
ρί$�νται σε τρεις κυρίως �μάδες:
αρ�ιτεκτ	νικά στ	ι�εία (ακρ�κέρα-
μα, υδρ�ρρ�ές, πήλινα κάγκελα

κ.ά.), καθαρά �ρηστικά αντικείμενα
σκεύη τ�υ ν�ικ�κυρι�ύ ή επαγγελ-
ματικά (πιθάρια, ντ�υρ�άνια, καπνι-
στήρι μελισσών κ.ά.) και διακ	σμητι-
κά είδη (πλακάκια, πιάτα τ�ί��υ, συ-
ντρι�άνια, κρήνες κ.ά.) π�υ, παράλ-
ληλα με τη συ�νά πρακτική τ�υς ση-
μασία, η κατασκευή τ�υς μαρτυρεί
υψηλ	τερες αισθητικές απαιτήσεις.
Στην τελευταία αυτή �μάδα θα πρέ-
πει να εντα�θ�ύν π�λλά απ	 τα 275
κεραμικά αντικείμενα της συλλ�γής
Eλλης Παπ�υνά π�υ δωρήθηκαν
στ� M�υσεί� τ� 1990. Πρ	κειται για
κεραμικά π�υ η συλλ�γέας συγκέ-
ντρωσε, μετά τ� 1950, απ	 διά��ρα
μέρη της Eλλάδας (Θάσ�ς, Mυτιλή-
νη, Σάμ�ς, Kρήτη, Σί�ν�ς, Σκύρ�ς,
Φλώρινα) και απ	 τη Θεσσαλ�νίκη
(έργα κυρίως των N. Θε�δώρ�υ και
A. A�ραμίδη).

Στην πρ��ι�μη�ανική επ��ή �ι αγ-
γει�πλάστες συγκεντρών�νταν 	-
π�υ υπήρ�αν �ι απαραίτητες για την
τέ�νη τ�υς πρώτες ύλες: κατάλληλ�
�ώμα, καύσιμα, νερ	. H γειτνίαση με
θάλασσα ή π�τάμι π�υ διευκ	λυνε
τη μετα��ρά των �γκωδών πρ�ϊ	-
ντων και των πρώτων υλών έπαι$ε
σημαντικ	 ρ	λ�. Στη Mακεδ�νία και
τη Θράκη αγγει�πλαστικά κέντρα ή-

ταν η Φλώρινα και η περι��ή της, τ�
Aργ�ς Oρεστικ	, η K�$άνη, η Θεσ-
σαλ�νίκη, η Aθυτ�ς της Xαλκιδικής,
η Θάσ�ς, η Nέα Kαρ�άλη, η Δράμα, η
/άνθη, η K�μ�τηνή και στ� ν�μ	
E�ρ�υ τ� Διδυμ	τει��, τ� Σ�υ�λί
και �ι Mετα!άδες.

Kατά τ�ν B. Kυρια$	π�υλ� τα πα-
ραδ�σιακά κεραμικά της B	ρειας
Eλλάδας απ	 μ�ρ��λ�γική άπ�ψη
μπ�ρ�ύν να εντα�θ�ύν σε μια ευρύ-
τερη �αλκανική $ώνη με διακριτά
γνωρίσματα π�υ περιλαμ�άνει και
τα κεραμικά της ν	τιας Aλ�ανίας,
της Γι�υγκ�σλα�ίας και της B�υλ-
γαρίας, πράγμα π�υ, 	πως λέγει, εί-
ναι π�λύ �υσικ	 α��ύ �ι περι��ές
αυτές ανήκαν πριν απ	 τ� 1913 σε
γειτ�νικές τ�υρκικές επαρ�ίες.

Mετά τ� 1922, Eλληνες τε�νίτες
απ	 τα μεγάλα αγγει�πλαστικά κέ-
ντρα της A. Θράκης (Aίν�ς, Σαράντα
Eκκλησιές) και κυρίως της M. Aσίας
(Kι�υτά�εια, Iκ	νι�, Πρ�ύσα, Tσα-
νάκκαλε) εγκαθίστανται στη B	ρεια
Eλλάδα ενισ�ύ�ντας τ� ντ	πι� δυ-
ναμικ	 και δίν�ντας με τις γνώσεις
και την εμπειρία τ�υς νέα πν�ή
στην κεραμική της περι��ής. Στη
Φλώρινα, ώς τις αρ�ές της δεκαε-
τίας τ�υ ’70, τα δύ� αγγει�πλαστεία
π�υ λειτ�υργ�ύσαν (τ�υ Xατ$ηνί-
κ�υ και τ�υ A�ράμη) ανήκαν σε
Tσανακκαλιώτες τε�νίτες. Oι πρ	-
σ�υγες π�υ εγκαταστάθηκαν, έδω-
σαν και πήραν: Tα σταμνιά και τα κα-
νάτια π�υ διαμ�ρ�ώθηκαν στην πε-
ρι��ή απ�τελ�ύν συ�νά πετυ�ημέ-
ν� κράμα των δύ� παραδ	σεων, της
ντ	πιας και της τσανακκαλιώτικης.

H συλλ�γή τ�υ ΛEMM-Θ περιλαμ-
�άνει αντιπρ�σωπευτικά κεραμικά
π�υ έγιναν στ� Tσανάκκαλε (Aγγει-
	καστρ�) πριν απ	 τ� 1922, 	ταν η
π	λη αυτή της μικρασιατικής παρα-
λίας τ�υ Eλλησπ	ντ�υ αριθμ�ύσε
5.000 Eλληνες κατ�ίκ�υς, καθώς και
έναν αριθμ	 απ	 αυτά π�υ έγιναν α-
π	 Tσανακκαλιώτες τε�νίτες στα
μέρη της Mακεδ�νίας π�υ εγκατα-
στάθηκαν.

Στη Θεσσαλ�νίκη, τη μεγάλη αυ-
τή π	λη τ�υ διαμετακ�μιστικ�ύ ε-
μπ�ρί�υ, πέρα απ	 τ�υς ντ	πι�υς
τε�νίτες, �ρήκαν μια δεύτερη πα-
τρίδα αρκετ�ί Mικρασιάτες αγγει�-
πλάστες και ανάμεσά τ�υς � Mακά-
ρι�ς Bαρδα!ής απ	 την Πρ�ύσα και
� Mηνάς A�ραμίδης απ	 την Kι�υ-
τά�εια, αλλά και � Σι�νι	ς Nίκ�ς Θε-

�δώρ�υ π�υ μετά τ�ν B΄ Παγκ	σμι�
Π	λεμ� έστησε τ� εργαστήρι τ�υ
στ� Nέ� K�ρδελι	 και ε!ακ�λ�υθεί
ώς αυτή τη στιγμή να πλάθει γλά-
στρες και άλλα απλά πήλινα είδη για
�ι�π�ρισμ	, αλλά και να στ�λί$ει
πιάτα, για τ� κέ�ι τ�υ 	πως λέγει,
με λεπτ	τατα θέματα επηρεασμένα
απ	 τη �υ$αντινή τέ�νη.

Mηνάς A�ραμίδης

O Mηνάς A�ραμίδης (1877 – 1954)
γεννήθηκε στην Kι�υτά�εια. T� ερ-
γαστήρι τ�υ ανα�έρεται ανάμεσα
στα επτά σπ�υδαι	τερα εργαστήρια
κεραμικής της π	λης αυτής. T�
1922 �τάνει μα$ί με άλλ�υς πρ	-
σ�υγες στην Aθήνα με τη γυναίκα
τ�υ και τ� γι� τ�υ Xαράλαμπ�.
Eργάστηκε αρ�ικά για δύ� �ρ	νια
στην κεραμική �ι�τε�νία «Kι�υτά-
�ια», στη συνέ�εια άν�ι!ε εργαστή-
ρι στη Φλώρινα και τ� 1926 εγκαθί-
σταται στη Θεσσαλ�νίκη 	π�υ με
�ρήματα τ�υ κ�υνιάδ�υ τ�υ απ	
την Aμερική αγ�ρά$ει ένα κ�μμάτι
γης στη συν�ικία Xαριλά�υ και εκεί,
δίπλα σε ένα παλι	 ρέμα �τί$ει σπίτι
και εργαστήρι.

T� 1928 σε συνεργασία με τ�ν
Mακάρι� Bαρδα!ή παίρνει μέρ�ς
στη Διεθνή Eκθεση Θεσσαλ�νίκης
με διά��ρα έργα ανάμεσα στα �-
π�ία «η πικραμένη πρ�σ�υγ�π�ύ-
λα» και τ� «καμπαναρι	». T�υ απ�-
νέμεται αργυρ	 μετάλλι� αλλά αυτ	
δεν αλλά$ει τα �ικτρά �ικ�ν�μικά
τ�υ. Tα έργα τ�υ περιέ��νται στην
κυρι	τητα τ�υ Bαρδα!ή και απ	 αυ-
τ	ν π�υλι�ύνται αργ	τερα σε μ�υ-
σεία και συλλ�γές. Tην ίδια επ��ή
π�υλάει και τ� μισ	 τ�υ σπίτι στ�ν
Bαρδα!ή και περι�ρί$εται σε δύ�
καμαρ�ύλες: στη μια � π�δ�κίνητ�ς
τρ��	ς, τα ρά�ια με τα νωπά κερα-
μικά, � πάγκ�ς τ�υ, στην άλλη $ει 	-
λη η �ικ�γένεια. Tα μικρ	τερα παι-
διά τ�υ, η Aναστασία και � A�ραάμ
και αργ	τερα � Παντελής και �
Hλίας μεγαλών�υν στ� δρ	μ�. Aπ	
τ� 1930 έ�ει ��ηθ	 τ� γι� τ�υ τ�ν
Xαράλαμπ� π�υ τ� 1938 �εύγει για
να δ�υλέψει μ	ν�ς τ�υ και αργ	τε-
ρα τ� γι� τ�υ A�ραάμ π�υ συνε�ί$ει
τ� έργ� τ�υ πατέρα τ�υ ώς σήμερα
στ�ν ίδι� πάντα �ώρ�.

H ανέ�εια αναγκά$ει τ�ν Mηνά να
εργαστεί απ	 τ� 1932 ώς τ� 1936
στ� κεραμ�π�ιεί� «Aλλατίνη» 	π�υ
πλάθει γλάστρες, ακρ�κέραμα και
καλ�υπιά$ει θερμάστρες. Ωστ	σ�,
τ� έργ� τ�υ γίνεται γνωστ	. Φιλ	τε-
�ν�ι και $ωγρά��ι αγ�ρά$�υν τα
πάμ�θηνα κεραμικά τ�υ και ανάμε-
σά τ�υς � Στίλπων Kυριακίδης, �
Aνδρέας /υγγ	π�υλ�ς και στη δε-
καετία τ�υ ’40 � B. Kυρια$	π�υλ�ς,
�ι $ωγρά��ι Γ. Παραλής, Γ. Φωκίδης
και άλλ�ι.

Oι δυσκ�λίες της $ωής δεν �αίνε-
ται να επηρέασαν τη δημι�υργικ	τη-

H 	ικ	γένεια A�ραμίδη 
τ	 1933 μπρ	στά στ	 εργαστήρι.
Aπ� αριστερά: 	 μεγάλ	ς 
γι	ς Xαράλαμπ	ς, η σύ�υγ	ς 
τ	υ Mηνά Δωρ	θέα με 
τ	ν Παντελή αγκαλιά, 	 Mηνάς με
τ	ν A�ραάμ και την Aναστασία 
και η υι	θετημένη ανιψιά 
της Δωρ	θέας, Mαρίκα 
(�ωτ.: Aρ!εί	 ΛEMM–Θ).
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 �υργών
        γνωρίσματα της Bαλκανικής

τά τ�υ. O Mηνάς απ�τύπωνε τα σ�έ-
διά τ�υ σε �αρτί πριν τα �ρησιμ�π�ι-
ήσει ως ανθί��λα στην κεραμική ε-
πι�άνεια. Tριάντα τρία σ�έδιά τ�υ
στ� πι� �την	 �αρτί, συ�νά διπλά ή
τριπλά τ� ένα πάνω στ� άλλ�, �υ-
λάσσ�νται στ� M�υσεί� και μαρτυ-
ρ�ύν με τι πενι�ρά μέσα και τι �ικ�-
ν�μία τ�υ �αρτι�ύ και τ�υ μ�λυ�ι�ύ
–	�ι 	μως και της �αντασίας– έγιναν
τα αναρίθμητα έργα τ�υ στα �π�ία
απ�τυπώνεται 	λη η ιστ�ρία της πα-
τρ�παράδ�της κεραμικής τέ�νης.

Aπ	 θεματ�λ�γική άπ�ψη τα έργα
τ�υ Mηνά �ωρί$�νται σε τρεις �μά-
δες: Tην πρώτη �μάδα απ�τελ�ύν
τα κεραμικά π�υ ακ�λ�υθ�ύν την
παράδ�ση της Kι�υτά�ειας, στην �-
π�ία εντάσσ�νται δύ� θερμάστρες
και τμήμα μιας τρίτης καθώς και μι-
κρ	τερα έργα τ�υ π�υ �ρίσκ�νται
στη συλλ�γή τ�υ ΛEMM-Θ και σε
άλλες συλλ�γές και μ�υσεία.

H δεύτερη �μάδα περιλαμ�άνει
κεραμικά με θέματα απ	 την αρ�αία
αγγει�γρα�ία και τη �υ$αντινή πα-
ράδ�ση καθώς και θέματα απ	 την
Παλαιά και την Kαινή Διαθήκη. Παρά
τ� γεγ�ν	ς 	τι !εσηκώνει θέματα α-
π	 διά��ρα �ι�λία, δεν κατα�εύγει
στη δ�υλική απ�μίμηση αλλά σαν α-
ληθιν	ς καλλιτέ�νης τα �ρησιμ�-
π�ιεί με ελευθερία, πρ�σαρμ	$�-
ντάς τα επιδέ!ια στην κεραμική επι-
�άνεια.

Mια τρίτη �μάδα σ�ηματί$�υν �ι
θαυμαστές π�λύπλ�κες συνθέσεις
τ�υ απ	 $ώα, �υτά, τέρατα και αν-
θρώπινες μ�ρ�ές π�υ μαρτυρ�ύν
τη δημι�υργική συγ�ώνευση των
δια�	ρων επιδράσεων και στα �-
π�ία � καλλιτέ�νης, 	πως έ�ει γρα-
�τεί, �ρίσκεται στην πι� ευτυ�ισμέ-
νη τ�υ ώρα. Zώα και τερατ	μ�ρ�α
θηρία συμπλέκ�νται σε ερωτικ�ύς ή
θανατη�	ρ�υς εναγκαλισμ�ύς ή
στρ��ιλί$�νται αέναα στις κ�ίλες ή
κυρτές επι�άνειες, κ�λπών�ντας
τα σώματα και εκτινάσσ�ντας τα μέ-
λη, σπά$�ντας κάπ�τε τις διακ�σμη-
τικές ταινίες σε συνθέσεις με πρω-
τ	γνωρ� δυναμισμ	.

Tα κύρια στ�ι�εία της τέ�νης τ�υ
Mηνά είναι η μ�ναδική σ�εδιαστική
τ�υ δε!ι	τητα, η ικαν	τητα πρ�σαρ-
μ�γής τ�υ θέματ	ς τ�υ στη συγκε-
κριμένη κάθε ��ρά κεραμική επι�ά-
νεια, η κίνηση των μ�ρ�ών και η α-
παράμιλλη ευαισθησία τ�υ στα �ρώ-
ματα. Xρώματα π�υ � ίδι�ς παρα-
σκεύα$ε για να πετύ�ει «εκείν� π�υ
�ραματι$	ταν και 	�ι 	,τι η σύμπτω-
ση τ�υ πρ	σ�ερε» (A. Kυριακί-
δ�υ–Nέστ�ρ�ς).

T� ΛEMM-Θ με τη συνεργασία
της ειδικής στα μετα�υ$αντινά κε-
ραμικά αρ�αι�λ	γ�υ A. Xαριτωνί-
δ�υ �ργάνωσε τ� 1990 περι�δική
έκθεση τ�υ έργ�υ τ�υ μεγάλ�υ αυ-
τ�ύ λαϊκ�ύ καλλιτέ�νη, συγκεντρώ-
ν�ντας κεραμικά απ	 είκ�σι μ�υ-
σεία και ιδιωτικές συλλ�γές.

Oι «πικραμένες
πρ	σ�υγ	π	ύ-
λες», τ	υ M.
A�ραμίδη.
Aνθρωπ�μ	ρ�ες
κρήνες. Yψ	ς:
1,34 μ. 
H καθεμιά απ�
τις 	λ�γλυ�ες
κ�ρες κρατάει
στα !έρια της 
νιπτήρα και 
στ	 στήθ	ς της
έ!ει π	υλί
στραμμέν	 πρ	ς
τα κάτω π	υ απ�
τ	 κ	μμέν	 κε-
�άλι τ	υ !ύνεται 
νερ�. T	 δε$ί 
π�δι πατάει σε
στρ	γγυλή �άση
και τ	 αριστερ�
στ	 κε�άλι καθι-
στ	ύ λι	νταρι	ύ
π	υ �λέπει
μπρ	ς, ενώ ένα
δεύτερ	 �λέπει
αντίθετα. Mετα-
$ύ των δύ	 λι	-
νταριών μια κ�ρη
με γαλά�ι	 !ιτώ-
να αγκαλιά�εται
απ� μια δεύτερη.
Δωρεά Δήμ	υ
Θεσσαλ	νίκης
(�ωτ.: Γ. Παπανι-
κ	λά	υ, Aρ!εί	
ΛEMM-Θ).

Πιάτ	 
τ	υ M. A�ραμίδη.

Πιθαν�ν 
παράσταση 

Aλε$άνδρ	υ,
B	υκε�άλα και

Φιλίππ	υ π	υ 
περι�άλλεται απ�

σ!ηματ	π	ιημέ-
να �ύλλα (Aρ!εί	

ΛEMM–Θ).
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Στ� «στ��αστρ�» τ�υ �ακ�ύ
Eλληνες �ωτ
γρά�
ι π
υ πρώτ
ι με τρυ�ερ�τητα απαθανάτισαν αγγει
πλάστες και έργα των �ειρών τ
υς

T�υ Iωάννη Iωάνν�υ

Kεραμίστα

OI ΦΩTOΓPAΦIEΣ με θέμα την κε-
ραμική π�υ έ��υν εντ�πιστεί έως
σήμερα είναι λίγες, αν λά��υμε υ-
π�ψη τη μεγάλη �ρήση των κερα-
μικών στην καθημερινή !ωή των
ανθρώπων τ�υ ελλαδικ�ύ �ώρ�υ
κι αν συνυπ�λ�γίσ�υμε επιπλέ�ν
�τι τα πήλινα ήταν �ασικά ��ηθη-
τικά εργαλεία για κάθε �ικιακή και
αγρ�τική εργασία. Δυστυ�ώς τα
μ�υσεία συγκέντρωσαν κυρίως
π�λυτελή αντικείμενα με �αρύτι-
μα υλικά (�ρυσ�, ασήμι) και π�λυ-
κεντημένα ακρι�ά υ%άσματα, τα
�π�ία δημι�υργ�ύν στ�ν επισκέ-
πτη τ�υς τη λανθασμένη εντύπω-
ση �τι �ι Eλληνες !�ύσαν πνιγμέ-

ν�ι στα �ρυσ�κέντητα, περιτριγυ-
ρισμέν�ι απ� πανάκρι�α υλικά.
Mε τ� σκεπτικ� αυτ� αγν�ήθη-
καν, περι%ρ�νήθηκαν και δεν
συλλέ�θηκαν �λα εκείνα τα αντι-
κείμενα π�υ απ�τελ�ύσαν �,τι �-
ν�μά!�υμε στ�ι�εία τ�υ καθημε-
ριν�ύ �ί�υ. 

Oσ�ν α%�ρά την αγγει�πλαστι-
κή, �ρηστικά πρ�ϊ�ντα της άρ�ισαν
να συλλέγ�υν πριν απ� δεκαετίες
� Bασίλης Kυρια!�π�υλ�ς (1903-
1991), η Aγγελική Xαριτωνίδ�υ και
η Mπέτυ Ψαρ�π�ύλ�υ. Mέρ�ς της
συλλ�γής τ�υ πρώτ�υ, απ� σύν�λ�
794 λαϊκών κεραμικών, απ�τέλεσε
τ�ν πυρήνα τ�υ M�υσεί�υ Συλλ�-
γής Kεραμικών B. Kυρια!�π�υλ�υ
στ� T!αμί T!ισταράκη στ� M�να-
στηράκι, τ� �π�ί� ανήκει στ� M�υ-

σεί� Eλληνικής Λαϊκής Tέ�νης και
εγκαινιάστηκε τ� 1991. 

H Xαριτωνίδ�υ �άρισε τη δική
της συλλ�γή στην Ψαρ�π�ύλ�υ, η
�π�ία εί�ε ιδρύσει εν τω μετα+ύ,
τ� 1987, τ� Kέντρ� Mελέτης Nεώ-
τερης Kεραμικής. T� Kέντρ� αυτ�
έ�ει κύρι� μέλημά τ�υ τη συλλ�-
γή και μελέτη �ρηστικών αντικει-
μένων απ� τα εναπ�μείναντα, λ�-
γω της αδια%�ρίας τ�υ κράτ�υς
για τη �ειρ�τε�νία, εργαστήρια
της �ώρας. 

Nelly’s, Παπαϊωάνν
υ,
Tλ
ύπας

Eκείν�ι π�υ πρώτ�ι έσκυψαν
πάνω στην αγγει�πλαστική, εκτ�ς

απ� τη συλλ�γή κεραμικών, πρ�-
σπάθησαν να εντ�πίσ�υν και %ω-
τ�γρα%ίες π�υ να την έ��υν θέμα
τ�υς. Aπ� τ�υς Eλληνες %ωτ�-
γρά%�υς π�υ ασ��λήθηκαν με τη
%ωτ�γρά%ηση της αγγει�πλαστι-
κής, �ι περισσ�τερ�ι τ� έκαναν
περιστασιακά λ�γω της γρα%ικ�-
τητας π�υ παρ�υσιά!ει τ� στ�ί-
�αγμα των κεραμικών πρ�ς πώλη-
ση στις υπαίθριες αγ�ρές, τ�
%�ρτωμα στις �άρκες για τη με-
τα%�ρά τ�υς και %υσικά κάπ�ι�
κανάτι στ� άν�ιγμα παράθυρ�υ
γεμάτ� με νερ� κι ένα κ�υκ�υνά-
ρι να κλείνει τ� στ�μι� τ�υ.

Aναπάντε�� δώρ� είναι η σειρά
των 46 %ωτ�γρα%ιών της Nelly’s
(Eλλη Σεραϊδάρη, 1899-1998), η �-
π�ία τ� 1930 %ωτ�γρά%ησε �λη
τη διαδικασία της αγγει�πλαστι-
κής στ� εργαστήρι τ�υ Aλέκ�υ
Kαρδιακ�ύ (1882-1970), στ� Mα-
ρ�ύσι. T� εργαστήρι τ�υ Kαρδια-
κ�ύ, π�υ λειτ�υργ�ύσε στη Λε-
ω%. Kη%ησίας 72 απ� τ� 1920, έ-
�ει κατεδα%ιστεί και στη θέση
τ�υ υψώθηκε π�λυκατ�ικία. H
σειρά %ωτ�γρα%ιών της Nelly’s
είναι η μ�νη γνωστή π�υ απεικ�-
νί!ει τις τε�νικές παραγωγής τ�υ
πηλ�ύ με τα �έρια και τα π�δια,
την τε�νική τ�υ π�δ�κίνητ�υ πη-
λ�τρ���ύ, τ�ν τρ�π� της διακ�-
σμησης, τ�υ μπατανίσματ�ς και

Συνέ
εια στην 28η σελίδα

O κεραμίστας
Bασίλης P�δι�ς
στ� εργαστήρι
τ�υ στη Σκ�πε-
λ�, τ� 1948
(�ωτ.: Tάκη
Tλ�ύπα).
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Kανάτες 
στ� λιμάνι 
της Aίγινας
(�ωτ.: B�ύλα 
Παπαϊωάνν�υ –
Φωτ.: Aρ
εί�,
M�υσεί� 
Mπενάκη).

Σκυριαν�ς 
αγγει�πλάστης

διακ�σμεί 
επιτραπέ�ια αγ-

γεία (�ωτ.: B�ύλα 
Παπαϊωάνν�υ – 
Φωτ.: Aρ
εί�, 

M�υσεί� 
Mπενάκη).

Γυναίκα 
�ωγρα�ί�ει 

σε "ά��. (�ωτ:
Nelly’s – Φωτ.:

Aρ
εί� M�υσεί�υ
Mπενάκη).
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τα αντικείμενα έτ�ιμα πρ�ς πώ-
ληση. Oι %ωτ�γρα%ίες της είναι
της περι�δ�υ π�υ �ν�μά!�υμε
τε�ν�λ�γία της πρ��ι�μη�ανικής
επ��ής και μάρτυρες τ�υ τρ�π�υ
εργασίας των πρωτ�π�ρων της
νε�τερης αγγει�πλαστικής μας,
γιατί � Kαρδιακ�ς ήταν � πρώτ�ς
π�υ πειραματίστηκε με �ρωμ�-
γυαλώματα και δημι�ύργησε σει-
ρές πρωτ�τυπων αντικειμένων,
�ρήσης και διακ�σμητικών. 

Oταν ρωτήσαμε τη Nelly’s γιατί
εί�ε τρα�ή+ει τις %ωτ�γρα%ίες τ�
1930 στ� αγγει�πλαστεί� στ� Mα-
ρ�ύσι απάντησε �τι τ� έκανε απ�
πρ�σωπικ� ενδια%έρ�ν και ��ι
κατ�πιν παραγγελίας. Σημειώνε-
ται �τι η Nelly’s ήταν !ωγρά%�ς
λ�υλ�υδιών και ρ�μαντικών τ�-
πίων και πως στην Aμερική, απ�
τ� 1939 έως τ� 1966, εκτ�ς απ� τη
%ωτ�γρα%ία ασ��λήθηκε με την
κεραμική, %τιά�ν�ντας π�ρσελά-
νινες πλάκες και πιάτα. Mε κερα-
μικά της έργα διακ�σμησε καρά-

�ια τ�υ Aριστ�τέλη Ωνάση. T�
1979 +εκινά να γράψει την αυτ�-
�ι�γρα%ία της �ωρίς π�τέ πριν να
έ�ει καταπιαστεί με τη συγγρα%ή.
T� 1989 κυκλ�%�ρεί τ� �ι�λί�
της, τ� �π�ί� εντυπωσιά!ει με τη
γλα%υρ�τητα τ�υ ύ%�υς και στ�
�π�ί� +ετυλίγεται η �δύσσεια της
!ωής της και � δυναμικ�ς �αρα-
κτήρας αυτής της πρ�ικισμένης
μικρ�σωμης γυναίκας.

H B�ύλα Παπαϊωάνν�υ %ωτ�-
γρα%ί!ει αγγει�πλαστεία και αγ-
γει�πλάστες σε στιγμές διακ�σμη-
σης αγγείων, καθώς και τη �ρήση
των τελευταίων απ� γυναίκες. Mε
π�λύ !εστή ματιά απ�θησαυρί!ει
την ανθρώπινη παρ�υσία σε απλές
�ιωματικές στιγμές, ενώ μας δίνει
πληρ�%�ρίες για την αγγει�πλα-
στική και τ� ρ�λ� της στην εμπ�ρι-
κή και �ικ�γενειακή !ωή.

Yπάρ��υν %ωτ�γρα%ίες με θέ-
ματα τα πήλινα απ� την Aίγινα,
Kνωσ� Kρήτης, Mύκ�ν�, Mυτιλή-
νη, Σπέτσες, π�λλές απ� τη Σκύ-
ρ� και εκείνες με τα γαϊδ�ύρια
%�ρτωμένα στάμνες, �ι �π�ίες

θυμί!�υν την εικ�να τ�υ μπάρ-
μπα–Γιάννη τ�υ κανατά π�υ έ�ει
πλέ�ν εκλείψει.

O Tάκης Tλ�ύπας με την αδρή
γρα%ή τ�υ αι�μαλωτί!ει τ�ν αν-
θρώπιν� μ��θ�, τα άγια �έρια και
π�δια τ�υ �ειρ�τέ�νη αγγει�πλά-
στη και την παραγωγή τ�υ πηλ�ύ
τα έτη 1948, 1969, 1972, 1979, κυ-
ρίως στ�ν Tύρνα��, σε π�λλές
%άσεις της τέ�νης τ�υ πηλ�ύ κα-
θώς και στην Eλασσ�να, τη Σκ�-
πελ�, τη Σκύρ� κ.λπ. Mνημεί� εί-
ναι η %ωτ�γρα%ία τ�υ, π�υ δεί-
�νει τ�ν εργάτη τ�υ πηλ�ύ να πα-
τά, να !υμώνει με τα π�δια τ�ν
πηλ�, ώστε να γίνει κατάλληλ�ς,
έτ�ιμ�ς για τ� πλάσιμ� των αντι-
κειμένων.

Aλλ
ι �ωτ
γρά�
ι 
και αρ�εία

O μελετητής της κεραμικής
Γιώργ�ς Nικ�λακ�π�υλ�ς
(1903–1990), εκτ�ς απ� τα τρία α-
+ι�λ�γα �ι�λία τ�υ για εντ�ι�ι-
σμένα κεραμικά σε εκκλησίες

μας, ήταν � κύρι�ς αναλυτής τ�υ
έργ�υ των καλλιτε�νών π�υ ερ-
γάστηκαν απ� τ� 1909 έως τ�
1949 στ� καλλιτε�νικ� τμήμα τ�υ
Kεραμεικ�ύ, τ�υ Πάν�υ Bαλσα-
μάκη (1900 – 1986), τ�υ Mά+ιμ�υ
Eλστερ, τ�ν Mι�αήλ Mαρτ!�υ�ά-
νη (1900–1962), και τ�ν Συμεών
Σιμ�νάκη. Στ� αρ�εί� τ�υ υπάρ�ει
αριθμ�ς %ωτ�γρα%ιών, έγ�ρω-
μων δια%ανειών και πλ�ύσια �ι-
�λι�θήκη με θέμα την κεραμική.

O %ωτ�γρά%�ς Δήμ�ς Παπαδή-
μ�ς, τ�υ �π�ί�υ τ� αρ�εί� �ρίσκε-
ται στ� Eλληνικ� Λ�γ�τε�νικ� και
Iστ�ρικ� Aρ�εί� (EΛIA), έ�ει σει-
ρές %ωτ�γρα%ιών με θέμα την αγ-
γει�πλαστική των περι��ών Aθή-
νας, Aίγινας, Kαρπάθ�υ, Kερκύ-
ρας, Kρήτης, Mαρ�υσι�ύ, Mυτιλή-
νης, P�δ�υ, Σάμ�υ, Σί%ν�υ, Σκύ-
ρ�υ, T!ιάς, Tσανάκκαλε (τ� Aγγει-
�καστρ� στα στενά της Πρ�π�ντί-
δας Mικράς Aσίας) και Xί�υ. Eπί-
σης έργα των κεραμιστών Π. Bαλ-
σαμάκη, N. Γιασιράνη, I. Iωάνν�υ,
Δ. Mυγδαλιν�ύ, Aλ. Kαρδιακ�ύ.

O %ωτ�γρά%�ς της Σκύρ�υ, �-
πως �ν�μά!εται � Γιάννης Bερνα-
δής, (Σκύρ�ς 1930), %ωτ�γρα%ί!ει
απ� τα τέλη της δεκαετίας τ�υ
1940 την παραδ�σιακή αγγει�-
πλαστική τ�υ νησι�ύ και έ�ει σει-
ρές %ωτ�γρα%ιών με αγγει�πλά-
στες κατά την κατασκευή, αλλά
και %ωτ�γρα%ίες με τα �αρακτη-
ριστικά κεραμικά τ�υ νησι�ύ, π�υ
είναι στ�λισμένα με άσπρες
γραμμές απ� μπατανά ή ασ�έστη
και ανάγλυ%α θέματα απ� π�υλιά,
ψάρια, %υτικά διακ�σμητικά κ.λπ.

Στ� %ωτ�γρα%ικ� αρ�εί� τ�υ
EOMMEX υπάρ�ει μεγάλ�ς αριθ-
μ�ς %ωτ�γρα%ιών π�υ έ�γαλαν
κατά καιρ�ύς συνεργάτες τ�υ
%ωτ�γρα%ικ�ύ συνεργεί�υ τ�υ.
Ωστ�σ�, μεγάλ�ς αριθμ�ς %ωτ�-
γρα%ιών τ�υ π�λύτιμ�υ αυτ�ύ
αρ�εί�υ παραμέν�υν αταύτιστες,
με απ�τέλεσμα η �ρήση τ�υς να
είναι πρ��ληματική. Aλλα %ωτ�-
γρα%ικά αρ�εία στα �π�ία υπάρ-
��υν %ωτ�γρα%ίες με θέμα την
αγγει�πλαστική είναι τ�υ M�υσεί-
�υ Mπενάκη, τ�υ Kέντρ�υ Mελέ-
της Nεώτερης Kεραμικής, τ�υ
M�υσεί�υ Eλληνικής Λαϊκής Tέ-
�νης, τ�υ Λα�γρα%ικ�ύ M�υσεί-
�υ Θεσσαλ�νίκης, τ�υ Λα�γρα%ι-
κ�ύ M�υσεί�υ Λαρίσης, τ�υ Aλέ-
κ�υ Bαλσαμάκη με %ωτ�γρα%ίες
απ� τ�ν Kεραμεικ� και της �ικ�-
γενείας των κεραμιστών της, τ�υ
Bασίλη Kυρια!�π�υλ�υ, π�υ τμή-
μα τ�υ έ�ει κατατεθεί στ� M�υ-
σεί� Eλληνικής Λαϊκής Tέ�νης και
στα μ�υσεία τ�υ στη Mύκ�ν�.

Φωτ�γρα%ικ� υλικ�, καθώς και
εκτεταμένη �ι�λι�γρα%ία απ� τη
δημ�σίευση άρθρων γύρω απ�
την ελληνική αγγει�πλαστική, υ-
πάρ��υν στ� Λα�γρα%ικ� Aρ�εί�
της Aκαδημίας Aθηνών.

O γνωστ�ς αγγει�πλάστης 
Mανώλης Λάσκαρης 
σε νεαρή ηλικία στ� εργαστήρι 
τ�υ Kαρδιακ�ύ. 
Δεκαετία 1930 (�ωτ.: Nelly’s – 
Φωτ. Aρ
εί� M�υσεί�υ Mπενάκη).

Συνέ
εια απ� την  26η σελίδα
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Aγγει�πλάστες
στ� εργαστήρι
τ�υ Kαρδιακ�ύ
στ� Mαρ�ύσι
(1936). Aριστερά
� Aντώνης
Mπ�ύλμπατης, 
� Hλίας Λι"ά-
νι�ς, � Γιώργ�ς
Σκλά"αινας, 
� Γεράσιμ�ς 
Λι"άνι�ς 
και �ι νεαρ�ί 
Σίμ�ς Aπ�στ�λί-
δης και Mανώ-
λης P�κάκης 
(απ� τ� "ι"λί�
τ�υ I. Iωάνν�υ,
«Mαρ�υσιώτικη
Kεραμική, 100

ρ�νια», 1994).

Πάτημα λάσπης
με τα π�δια 

σε κεραμικ� 
εργαστήρι 

τ�υ Tυρνά"�υ,
τ� 1969 (�ωτ.:
Tάκη Tλ�ύπα).
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...εις ��υν απελεύσει;
Π�ια μέριμνα πρέπει να ληθεί ώστε να επι�ιώσει η σύγ�ρ�νη ελληνική κεραμική τέ�νη

T�υ Παναγιώτη Iντ
έ

Πρ�έδρ�υ Πανελλήνιας Eνωσης Kεραμιστών 
και Aγγει�πλαστών

«XOYΣ ην και εις ��υν απελεύσει;».
Kατα�ατική θα είναι η απάντηση στ�
ανωτέρω ερώτημα εάν συνε�ιστεί, η
υπάρ��υσα κρατική μέριμνα (ανε-
�αρτήτως κυ�ερνήσεως). Aς α�ή-
σ�υμε �μως πρ�ς στιγμήν τη συνδι-
καλιστική γκρίνια, και ας μιλήσ�υμε
για τη δημι�υργικ�τητα.

Tα τελευταία σαράντα �ρ�νια,
�λέπ�υμε δίπλα στ�υς παραδ�σια-
κ�ύς κεραμιστές να εμ�ανί!�νται
δημι�υργ�ί π�υ πρ�σεγγί!�υν την
τέ�νη με εντελώς δια��ρετικές α-
�ετηρίες, με καλλιτε�νική παιδεία
και κυρίως αν�ι�τ�ύς �ρί!�ντες σκέ-
ψης. Διακινδυνεύ�ντας να λησμ�νή-
σω κάπ�ι�υς, πρέπει να ανα�έρω τα
�ν�ματα των πρωτεργατών αυτής
της νέας πν�ής π�υ σ�ράγισε με τ�
έργ� της τη σύγ�ρ�νη ελληνική κε-
ραμική. Πρ�κειται για τ�υς Hρα Tρια-
ντα�υλλίδη, Mάν� Δάν�, Πάν� Bαλ-
σαμάκη, Mαίρη Xατ!ηνικ�λή, Eλευ-
θερία Δρ�σάκη, M. Bερναρδάκη, M.
Oικ�ν�μίδ�υ, K. Πάππη, Zήση. A�ε-
ριμ, Δελα�ίνια και π�λλ�ύς άλλ�υς.
Oι περισσ�τερ�ι ε� αυτών ήρθαν σε
επα�ή με την κεραμική μέσα στα ερ-
γαστήρια των παραδ�σιακών αγγει�-
πλαστών. Στις πρώτες πανελλήνιες
εκθέσεις κεραμικής δίπλα στα απα-
ράμιλλης �μ�ρ�ιάς έργα των παρα-
δ�σιακών κεραμιστών άρ�ισαν να
εμ�ανί!�νται γλυπτικές συνθέσεις
απ�δεσμευμένες τη �ρηστικ�τητα,
ενώ έπαιρναν τ� δρ�μ� κεραμικά
μιας μικρής παραγωγής π�υ εί�αν
και �ρηστική δυνατ�τητα, αλλά δ�-
σμένη με τέτ�ι� τρ�π� π�υ δεν δυ-
νάστευε την αυτ�ν�μη εικαστική
τ�υς παρ�υσία.

Oι περισσ�τερ�ι απ’ αυτή τη γενιά
των πρωτεργατών άν�ι�αν με επιτυ-
�ία και τ� δρ�μ� πρ�ς τ� ε�ωτερικ�.

Aπ� τ� διδακτικ� τ�υς έργ� �επήδη-
σε μια νέα γενιά κεραμιστών. Πρ�-
κειται για ανθρώπ�υς π�υ σπ�ύδα-
σαν την κεραμική απ� τ�υς πρ�ανα-
�ερθέντες δάσκαλ�υς, αλλά και σε
σ��λές τ�υ ε�ωτερικ�ύ.

Διακινδυνεύ�ντας και πάλι να λη-
σμ�νήσω κάπ�ι�υς, ενδεικτικά θα
πρέπει να ανα�ερθώ στ�υς M. Bλα-
ντή, Γ. Kύπρη, M. Παπαδ�π�υλ�, Θ.
Xωρα�ά, Λ. Mπακ�γιάννη, B. Γ�υνέ-
λα, K. Tσ�ύτσ�υρα, X. Δαραδήμ�, X.
M�ραλη, P. Kώδωνα, K. Nε��ύτ�υ.
Eμ�ανί!�νται κεραμικά δ�υλεμένα
σε υαλ�π�ι�ύμενες μά!ες, π�ρσελά-
νη, vitreus china, gres, νέ�ι τύπ�ι εμ-
�ιάλωσης με περίπλ�κες τε�νικές
διεργασίες και α�ι�θαύμαστα απ�τε-

λέσματα, αλλά και καιν�ύργιες (για
την Eλλάδα) τε�νικές �πως τα πρω-
τ�γ�να ψη�ίσματα, τ� Pάκ�υ κ.λπ. 

Kαθ�ριστικ� ρ�λ� στην ανάπτυ�η
της σύγ�ρ�νης ελληνικής κεραμικής
συνετέλεσε και συντελεί η πανελλή-
νια έκθεση κεραμικής. Πρ�κειται για
τη μ�ναδική �ργάνωση–θεσμ� π�υ
εδώ και 40 �ρ�νια ��ηθά στην ανά-
δει�η �λων των νέων τάσεων της κε-
ραμικής τέ�νης. Σ’ αυτή τη δι�ργά-
νωση π�υ �εκίνησε απ� τ� σωματεί�
και τώρα συνδι�ργανώνεται με τ�ν
Δήμ� Aμαρ�υσί�υ, παρ�υσίασαν έρ-
γα τ�υς και διακρίθηκαν �λ�ι �ι πρ�-
ανα�ερθέντες, καθώς και εκατ�ντά-
δες άλλ�ι λάτρεις της κεραμικής.
Παράλληλα �μως με την πανελλήνια

έκθεση σημαντικ� ρ�λ� στην αλλαγή
πλεύσης έπαι�αν και �ι εκθέσεις π�υ
δι�ργάνωσε τ� σωματεί�, με συμμε-
τ��ή Bρετανών, Aλ�ανών, Iταλών,
Γερμανών κεραμιστών. Kάπως έτσι,
τ� κλωνάρι π�υ λέγεται κεραμική, ε-
μπλ�υτί!ει διαρκώς τ� δέντρ� της
τέ�νης και εμπλ�υτί!εται απ’ αυτ�. 

H συν�λική �μως εικ�να της κερα-
μικής δεν ήταν και δεν είναι τ�σ� ει-
δυλλιακή. H συν�λική εικ�να καθ�ρί-
!εται απ� τις συνθήκες δημι�υργι-
κής �ιωσιμ�τητας των 2.000 περίπ�υ
εργαστηρίων κεραμικής π�υ υπάρ-
��υν στην Eλλάδα. Σε μια πρ�σπά-
θεια να παρ�υσιαστεί η �θίν�υσα
π�ρεία της ελληνικής κεραμικής τα
τελευταία �ρ�νια θα πρέπει να κ�ι-
τά��υμε να εντ�πίσ�υμε τις ρί!ες
τ�υ �αιν�μέν�υ, ελπί!�ντας σε μια
καλυτέρευση των συνθηκών.

Eλλειψη εκπαίδευσης

Mε περισσή περη�άνια λέμε �τι
στ�ν ευρύτερ� ελλαδικ� �ώρ� κατα-
σκευά!�νταν περίτε�να κεραμικά α-
π� την 6η �ιλιετία π.X., αλλά π�σα ε-
θνικά μ�υσεία κεραμικής υπάρ��υν
στην Eλλάδα;

Kανένα. Yπάρ��υν �έ�αια �ι ανε-
κτίμητης �μ�ρ�ιάς συλλ�γές στα
μ�υσεία της Eλλάδας, αλλά εθνικ�
μ�υσεί� κεραμικής τέ�νης δεν υ-
πάρ�ει. Πρ�σ�ατα, με α��ρμή τα έρ-
γα π�υ γίν�νται κάτω απ� τη B�υλή
των Eλλήνων για τη δημι�υργία υπ�-
γει�υ γκαρά! και παιδικ�ύ σταθμ�ύ
για τις ανάγκες της ελληνικής B�υ-
λής, ανακαλύ�θηκαν εργαστήρια κε-
ραμικής της αρ�αι�τητας. Mε τη
σύμ�ωνη γνώμη της αρ�αι�λ�γικής
υπηρεσίας (μετά την απ�μάκρυνση
των ευρημάτων) καταστρά�ηκαν τα
εργαστήρια κεραμικής, καταστρά�η-
καν για να πρ��ωρήσ�υν τα πρ�ανα-
�ερ�μενα έργα.

Aναμεν�μενες �έ�αια τέτ�ιες συ-
μπερι��ρές, μια π�υ � σε�ασμ�ς σε
μια τέ�νη δεν είναι «αυτ��υής», αλ-
λά καλλιεργείται στα ανάλ�γα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Tα �ράματα της
Mελίνας Mερκ�ύρη και τ�υ A. Tρίτση
για εισαγωγή της τέ�νης στην πρω-
τ��άθμια εκπαίδευση θα άλλα!αν
άρδην τ� σκηνικ�. Π�ια είναι η πρώ-
τη σκέψη τ�υ μέσ�υ Eλληνα ακ�ύγ�-
ντας την λέ�η κεραμική; Γλάστρα, πι-
θάρι άντε και κανένα σκυριαν� πιά-
τ�. Kεραμική �μως δεν είναι μ�ν� τα
πρ�ανα�ερθέντα είδη, αλλά ένας
πανέμ�ρ��ς κ�σμ�ς �π�υ τ� κάθε
κεραμικ� έ�ει τη δική τ�υ �ντ�τητα,
τη δική τ�υ α�ία, τ� δικ� τ�υ πρ��ρι-
σμ�. M�ναδική ε�αίρεση �σ�ν α��-
ρά την εκπαίδευση απ�τελεί τ� ερ-
γαστήρι� κεραμικής στ�ν τ�μέα ε-
�αρμ�γών της Aνωτάτης Σ��λής Kα-
λών Tε�νών. Φιλ�τιμες πρ�σπάθειες
κατα�άλλ�νται επίσης απ� σ��λές
τ�υ OAEΔ, απ� κάπ�ιες δημ�τικές
σ��λές κεραμικής, στ�υς δήμ�υς

«Θαλασσινές Mεταμ�ρ�ώσεις». Eργ� τ�υ Kώστα Nε��ύτ�υ, α΄ �ρα�εί� Πα-
νελλήνιας Eκθεσης Kεραμικής 1986.

Σειρά γραμματ�σήμων π�υ ε!έ-
δωσαν τα EΛTA τ�ν Σεπτέμ�ρι�
τ�υ 1976 με θέμα την παραδ�σια-
κή κεραμική (αρ$εί� I. Iωάνν�υ).
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Kαλαμάτας, Xαλκίδας, Nίκαιας και
Pεθύμν�υ, καθώς και απ� κάπ�ιες ι-
διωτικές. Oυσιαστική εκπαίδευση �-
μως μπ�ρεί να παράσ�ει μ�ν�ν μια
ανωτάτη σ��λή κεραμικής τέ�νης.
Aπαιτεί η π�λιτεία, απ� πρακτικ�ύς
στην πλει�ψη�ία τ�υς �ειρ�τέ�νες,
τη �ελτίωση της αισθητικής, της π�ι-
�τητας, τ�υ σύγ�ρ�ν�υ mana-
gement, τ�υ σύγ�ρ�ν�υ desing �ω-
ρίς �μως να παρέ�ει μέσα απ� εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, �πως ��είλει.

Aς μην παραπ�νι�μαστε �μως.
Tην έλλειψη �υσιαστικής παιδείας
έρ��νται να καλύψ�υν τα επιδ�τ�ύ-
μενα μέσω κ�ιν�τικών κ�νδυλίων
εκπαιδευτικά πρ�γράμματα. Iδιωτι-
κές εταιρείες δια�είρισης κ�ιν�τι-
κών πρ�γραμμάτων π�υ λυμαίν�-
νται την αγ�ρά, μας πρ�τείν�υν τη
συμμετ��ή σε μια σειρά απίθανης
ευρηματικ�τητας πρ�γράμματα. Δη-
μ�σι�ι υπάλληλ�ι π�υ δεν πέρασαν
π�τέ την π�ρτα εν�ς εργαστηρί�υ
εκπ�ν�ύν, αδιά��ρα πρ�γράμματα
για την τέ�νη μας, ενώ εν συνε�εία
μας κατηγ�ρ�ύν για μηδαμινή αντα-
π�κριση. Oταν �μως υπ��άλλ�υμε
εμείς πρ�τάσεις, συνήθως απ�ρρί-
πτ�νται. Eκτ�ς �μως απ� τα πρ�-
γράμματα εκπαίδευσης, υπάρ��υν
και εκείνα π�υ α��ρ�ύν την ανα-
�άθμιση της υλικ�τε�νικής υπ�δ�-
μής των εργαστηρίων.

Πρ�σπάθειες

Θα ήταν άδικ� να μην ανα�ερθεί η
σημαντικ�τατη πρ�σπάθεια π�υ έκα-
νε � EOMMEX για τ�ν εκσυγ�ρ�νι-
σμ� των εργαστηρίων και τη δημι-

�υργία καιν�ύργιων. Iδιαίτερα στην
περί�δ� δια�είρισης τ�υ πρώτ�υ
K�ιν�τικ�ύ Πλαισί�υ Στήρι�ης, επι-
δ�τήθηκαν πάρα π�λλά εργαστήρια,
εκεί �μως �ανήκαμε εμείς κατώτε-
ρ�ι των περιστάσεων. T� 67% της
συν�λικής επένδυσης απέτυ�ε. Στα
θετικά, θα πρέπει να ανα�έρ�υμε τ�
πρ�γραμμα design και �ειρ�τε�νία,
καθώς και τη συλλ�γή «Eλληνικές
Xειρ�τε�νικές Δημι�υργίες» δρα-
στηρι�τητες π�υ εκπ�νήθηκαν και
συντ�νί!�νται απ� τη Διεύθυνση
Xειρ�τε�νίας τ�υ EOMMEX.

T� Eλληνικ� Kέντρ� Aργιλ�μά!ης
ε�ελίσσεται τελικά στ�ν σημαντικ�-
τερ� κρατικ� ��ρέα στήρι�ης της
σύγ�ρ�νης ελληνικής κεραμικής. Mε
μια π�λύπλευρη πρ�σπάθεια τ�
EΛKEA στηρί!ει την καλλιτε�νική και
�ι�τε�νική δημι�υργία, επι��ρηγεί
καλλιτε�νικές και εμπ�ρικές εκθέ-
σεις στην Eλλάδα και τ� ε�ωτερικ�,
στηρί!ει τις κλαδικές εκδ�σεις, ενώ
παράλληλα μέσα απ� την ανα�άθμι-
ση των κτιριακών και υλικ�τε�νικών
υπ�δ�μών τ�υ στ��εύει στην παρα-
γωγή νέων, αλλά και στη �ελτίωση
των πρώτων υλών π�υ ήδη διαθέτει.
Mε �υσιαστική και κυρίως ανεμπ�δι-
στη στήρι�η τ� EΛKEA σύντ�μα θα
μπ�ρ�ύσε να ανταπ�κριθεί περισσ�-
τερ� στις �λ�ένα αυ�αν�μενες απαι-
τήσεις τ�υ κλάδ�υ, τ�σ� στ�ν τ�μέα
παραγωγής �θηνών και π�ι�τικών
πρώτων υλών �σ� και στη δια�είριση
πρ�γραμμάτων τ�υ τρίτ�υ K�ιν�τι-
κ�ύ Πλαισί�υ Στήρι�ης.

T� μεγάλ� λάθ�ς της π�λιτείας έ-
γκειται στ� �τι αντιμετωπί!ει την κε-
ραμική τέ�νη σαν μια �π�ιαδήπ�τε

άλλη �ι�τε�νική δραστηρι�τητα και
έτσι την εγκαταλείπει στ� έλε�ς των
ν�μων της αγ�ράς. H Iσπανία πρ��ώ-
ρησε πρ� πενταετίας, ακ�μη και σε
τρ�π�π�ίηση άρθρων τ�υ Συντάγμα-
τ�ς, πρ�κειμέν�υ να πρ�στατεύσει
και να αναδεί�ει τη �ειρ�τε�νική δη-
μι�υργία δια�ωρί!�ντάς την απ� τις
υπ�λ�ιπες �ι�τε�νικές δραστηρι�-
τητες. Oι δικές μας �μως στρατηγι-
κές επιλ�γές εί�αν δύ� απ�τελέσμα-
τα: πρώτ�ν τη διαρκή συρρίκνωση
των εργαστηρίων κεραμικής π�υ δεν
μπ�ρ�ύν να ανταγωνιστ�ύν �ώρες
απ� τις �π�ίες εισάγ�νται κεραμικά
σε ε�ευτελιστικές τιμές και δεύτε-
ρ�ν, την πτώση της π�ι�τητας σε μια
απέλπιδα πρ�σπάθεια μα!ικής παρα-
γωγής κεραμικών μήπως και διά της
μείωσης τ�υ κ�στ�λ�γί�υ πρ�τιμη-
θ�ύν έναντι των εισαγ�μένων. Eνν�-
είται, �έ�αια, �τι στ�ν άνισ� αγώνα
για την επι�ίωση, πρώτ� θύμα είναι
τ� μεράκι και η διάθεση για έρευνα,
πειραματισμ�, νέες αισθητικές πρ�-
σέγγισης της κεραμικής δημι�υρ-
γίας.

Στρ�υθ�καμηλί!�ντας θέλ�υμε να
πιστέψ�υμε �τι πηγή της κακ�δαιμ�-
νίας είναι η έλλειψη ενημέρωσης
των αρμ�διων υπ�υργείων για τις �-
π�ίες λαθεμένες επιλ�γές έ��υν γί-
νει. Θα επι�ειρηθεί, λ�ιπ�ν, μια συ-
ν�πτική παράθεση (εκτ�ς απ� την
εκπαίδευση π�υ αναλύθηκε ανωτέ-
ρω) των !ητημάτων π�υ πρέπει άμε-
σα να αντιμετωπιστ�ύν, αν θέλ�υμε
να μιλάμε για διατήρηση εν !ωή της
ελληνικής �ειρ�τε�νικής δημι�υρ-
γίας.

Eπαγγελματική στέγη: Π�λλ�ί δή-

μ�ι και κ�ιν�τητες της �ώρας �αρα-
κτηρί!�υν αμιγώς �ικιστικές τις πε-
ρι��ές τ�υς και εν συνε�εία θέτ�υν
υπ� διωγμ�ν τα εργαστήριά μας.
Aκ�μη και περι��ές �π�υ πρ� εικ�-
σαετίας αναγκάστηκαν να μετα�ερ-
θ�ύν κάπ�ια εργαστήρια, μετατρά-
πησαν τώρα σε �ικιστικές και �ι
διωγμ�ί �αναρ�ί!�υν. Mε την πρ�ϋ-
π�θεση �τι �ύτως ή άλλως τα εργα-
στήρια κεραμικής δεν μ�λύν�υν τ�
περι�άλλ�ν, θα πρέπει τ� υπ�υργεί�
Aνάπτυ�ης να παρεμ�αίνει για να
σταματ�ύν �ι διώ�εις �ταν και �π�υ
εμ�ανί!�νται. H δημι�υργία �ειρ�τε-
�νικών πάρκων π�υ υλ�π�ιήθηκε μέ-
σω τ�υ EOMMEX και τ�πικών ��ρέ-
ων στα Xανιά Kρήτης, θα πρέπει να
ε�απλωθεί σε �λες τις περι�έρειες
και ιδιαίτερα στην Aττική η �π�ία
στεγά!ει σ�εδ�ν τα μισά εργαστήρια
τ�υ τ�π�υ.

Πρώτη ύλη. H πρώτη σε κ�στ�ς και
π�σ�τητα ύλη π�υ �ρησιμ�π�ι�ύν τα
εργαστήριά μας, �σ� και αν ακ�ύγε-
ται περίεργ� είναι τ� ηλεκτρικ� ρεύ-
μα. Eίναι μια ανακ�ύ�ιση η μείωση
τ�υ ΦΠA στα τιμ�λ�για, αλλά αυτ�
δεν αρκεί. Oταν μιλάμε για ��ύρ-
ν�υς κεραμικής �ι �π�ί�ι τις περισ-
σ�τερες ��ρές δ�υλεύ�υν και με η-
μερήσι� ρεύμα, η κ�στ�λ�γηση με
35 δρ�. ανά KW, δηλαδή �σ� �ρεώ-
νεται μια μπ�υτίκ ή ένα κ�μμωτήρι�,
είναι εκτ�ς πραγματικ�τητας. Eνα ε-
νιαί� τιμ�λ�γι� σε 24ωρη �άση για τη
�ειρ�τε�νία, τ� �π�ί� δεν θα υπερ-
�αίνει τις 18 δρ�. θα ήταν μια σ��α-
ρή ένδει�η της π�λιτείας �τι ειλικρι-
νά ενδια�έρεται.

«Aντικειμενικά» κριτήρια. Eίναι
γνωστ� �τι για να λειτ�υργήσ�υν τα
εργαστήρια κεραμικής �ρειά!�νται
μεγάλ�υς �ώρ�υς. Eίναι επίσης γνω-
στ� �τι σε π�σ�στ� 99% τα εργαστή-
ρια κεραμικής δεν έ��υν λιανικές
πωλήσεις. Π�ια σ�έση λ�ιπ�ν έ�ει με
τα εργαστήριά μας � συντελεστής ε-
μπ�ρικ�τητας τ�υ δρ�μ�υ; Για π�ια
αντικειμενική ��ρ�λ�γηση μιλ�ύν �-
ταν με �άση τα τετραγωνικά π�υ κα-
ταλαμ�άν�υν τα εργαστήριά μας, υ-
π�λ�γί!�υν κύκλ� εργασιών 50 εκα-
τ�μμυρίων, ενώ γνωρί!�υν �τι ελά�ι-
στα εργαστήρια υπερ�αίν�υν τα 20
εκατ. Στ�ι�ειώδης απ�κατάσταση
της αδικίας θα ήταν η ε�αίρεση απ�
τα «αντικειμενικά» �σων �ειρ�τε�νι-
κών εργαστηρίων παρ�υσιά!�υν κύ-
κλ� εργασιών έως 20 εκατ. ή έ��υν
μέ�ρι ένα άτ�μ� πρ�σωπικ� στ� IKA,
εκτ�ς των μελών της �ικ�γένειας.

Συντελεστές Φ�ρ�λ�γίας. Για τις
ελά�ιστες εκείνες επι�ειρήσεις π�υ
��ρ�λ�γ�ύνται με �άση τα �ι�λία
τ�υς �ι ��ρ�λ�γικ�ί συντελεστές
�εκιν�ύν απ� 13 και �θάν�υν τ�
24%. Oταν � εισαγωγέας κεραμικών
��ρ�λ�γείται με 9% είναι πρ��ανής
η πρ�τρ�πή να γίν�υμε �λ�ι εισαγω-
γείς. Σε πείσμα �μως �λων εμπ�δίων
π�υ παρεμ�άλλ�νται στ� δρ�μ� της
τέ�νης μας εμείς πρ��ωρ�ύμε �σ�
αντέ��υμε, γιατί η ελληνική κεραμι-
κή δεν είναι σε κρίση.

H κεραμίστρια Hρα Tριαντα�υλλίδη
(1898–1991) με τ�ν μελετητή 
της κεραμικής Γεώργι� 
Nικ�λακ&π�υλ� (1903–1990) 
στ� εργαστήρι της στ� Mαρ�ύσι.
Kάτω, τ� !υλ�κάμιν� 
της κεραμίστριας (απ& τ� �ι�λί� 
τ�υ I. Iωάνν�υ, «Mαρ�υσιώτικη
Kεραμική», 1994).

«Eπτά Hμέρες»: Kαθ�ριστική ήταν στ�
α�ιέρωμα αυτ� η συμ��λή της κ. Eιρή-
νης Γρατσία. Tην ευ�αριστ�ύμε.


