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12η Παλλεσβιακή Έκθεση Κεραμικής 

Κάθε φορά που κάθομαι να γράψω λίγα λόγια για την'Εκθεση Κεραμικής του χωριού μας αμέ
σως έρχεται στο μυαλό μου η ενοχλητική σκέψη ότι ένας χρόνος πάλι πέρασε, ένας χρόνος προ
στέθηκε στα χρόνια μας αλλά και στα χρόνια τηςΈκθεσης που αισίως πλησιάζει στο τέλος της 
παιδικής της ηλικίας. Στα χρόνια που πέρασαν από την πρώτη εμφάνιση της, στο χωριό άλλοΕ,αν 
πολλά πράγματα και θα εξακολουθούν να αλλάζουν, άλλωστε και η Έκθεση μια αλλαγή έφερε. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι η βούληση των ανθρώπων που ορίζουν, κατά κάποιο τρόπο, την πορεία 
των πραγμάτων στις τοπικές κοινωνίες δεν άλλαξε, όπως δεν άλλαξε και η διάθεση των ανθρώ
πων που καλούνται να πλαισιώσουν τα πράγματα, αλλά και η διάθεση των χωριανών μας, που εί
ναι οι πρώτοι επισκέπτες και κριτικοί της, και βέβαια και η παρουσία των επισκεπτών της Έκθε
σης, που είναι απαραίτητοι για να έχει μια έκθεση υπόσταση και να αποτελεί θέμα συζήτησης, 
έστω και αρνητικής. 

Έγραψα και παλαιότερα ότι παρόμοιοι θεσμοί, όπως ηΈκθεσή μας, έχουν λόγο ύπαρξης όταν 
ανανεώνονται ή τουλάχιστον προσπαθούν να ανανεωθούν. Και σ ' αυτό το επίπεδο κάποια ρή
ματα έγιναν, θετικά ή αρνητικά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα όταν εμπλέκεσαι σε μια διαδικα
σία τοπικής εμβέλειας, όπου οι πρακτικές ανάγκες υπερισχύουν τόσο καταλυτικά, ενώ η κριτι
κή, όταν είσαι απέξω, είναι εύκολη, πολύ εύκολη... 

Ωστόσο δεν είναι μικρό πράγμα μέσα στις δραστηριότητες μιας κοινότητας αρχικά, ενός μι
κρού δήμου στη συνέχεια να διοργανώνονται με σταθερό ρυθμό πολιτιστικά δρώμενα. Ο Μα-
νταμάδος είχε τις προϋποθέσεις, διέθετε το παρελθόν, είχε τον αέρα της κεραμικής στα πανιά 
του που διευκόλυνε τα πράγματα. Αλλά το παρελθόν είναι παρελθόν και πολλές φορές αποτελεί 
τροχοπέδη αλλά και εφαλτήριο για καλά και σοβαρά πράγματα. 

Μέσα στις Εκθέσεις του Μανταμάδου βρίσκει κανείς απόηχους από το παρελθόν της χρη
στικής κεραμικής. Συναντά όμως και νέους δημιουργούς που αντλούν από το παρελθόν. Έρχε
ται παράλληλα σε επαφή με καλλιτέχνες που εκθέτουν συνεχώς και μπορεί να εντοπίσει την εξέ
λιξη ή την στασιμότητα τους. Ό λ α αυτά είναι λογικά και αναμενόμενα για έναν επαναλαμβανό
μενο θεσμό και εύκολα τα παρατηρεί ακόμα και το άπειρο μάτι. 

Τώρα τελευταία μια άλλη δραστηριότητα έφερε κοντά μας και Τούρκους καλλιτέχνες της α
ντίπερα παραλίας. Αυτό φαντάζει σαν εξέλιξη, όπως και είναι.Ίσως όμως είναι και η επανένωση 
δύο στοιχείων που κάποτε ήταν ένα, έσπασαν στα δυο, έδρασαν έτσι για αρκετά χρόνια και τώ
ρα έρχονται και πάλι σε επαφή, τεχνητή ή δημιουργική θα δείξει το μέλλον. Εφέτος, ανάμεσα 
στα άλλα, να και τ ο Τσανάκ-καλέ (Αγγειόκαστρο τ ο μετέφρασαν οι γραμματισμένοι μας, μα 
σκέπτομαι πως καλύτερη θα ήταν μια πιο λαϊκή λέξη όπωςΤσανακόκαστρο ή κάτι τέτο ιο) . Με
γάλες στιγμές της κεραμικής έχουν την αφετηρία τους από την πόλη αυτή και τα εργαστήρια της 
και ίσως κάποια στιγμή θα ήταν χρήσιμο να τα μάθουμε πιο καλά αφού φαίνεται πως πολλοί δι
κοί μας έμαθαν από τους Τσανακαλιώτες πράγματα και θάματα. 

Πολλά έχει να γράψει κανένας για την'Εκθεση μας όταν αρχίζει να συντάσσει ένα μικρό κεί
μενο για τον κατάλογο της. Όμως σκέπτομαι εφέτος μέσα ακριβώς από τον κατάλογο αυτόν, 
που πολλοί θα πιάσουν στα χέρια τους και ίσως κάποιοι να βρουν την ώρα και να τον διαβά
σουν, να κάνω μια πρόταση. Η χρηστική κεραμική χάνεται, τελειώνουν τα ψωμιά της και τους 
λόγους που συμβαίνει αυτό τους ξέρουμε όλοι μας καλά. Αλλαγή του τρόπου ζωής, εισαγωγή 
και καθιέρωση νέων υλικών στην καθημερινότητα μας. Ένα μικρό μουσείο κεραμικής έχουμε. 
Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε τους τρόπους και τα μέσα για τ η δημιουργία ε
νός μεγάλου μουσείου χρηστικής, καθημερινής κεραμικής; Να βρούμε ένα χώρο (σκέπτομαι π. 
χ. τη θαυμάσια μηχανή «Τ Χουντρού» που αλίμονο για πολλούς λόγους χάνεται) και μετά να α
νοίξουμε τα σπίτια μας και να βγάλουμε όσα ταπεινά χρηστικά κεραμικά σώθηκαν και όσα δεν 
σώθηκαν να τα φτιάξουν οι λιγοστοί που ξέρουν να τα φτιάχνουν, να οργανώσουμε σε μια γωνιά 
και ένα μικρό καμίνι με τα ταπεινά εξαρτήματα του και να παράγουμε μαθήματα ζωντανής ιστο
ρίας της κεραμικής μέσα στο χωριό; Δεν θα ήταν μια καλή προσφορά στην παράδοση μας και 
στους ανθρώπους που την υπηρέτησαν; αλλά και μια καλή μετεξέλιξη τηςΈκθεσης του χωριού 

μας; 
Π. Δ. Μιχαηλάρης 
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The 12th Panlesvian Ceramics Exhibition 

Every t ime I sit down to write a few words for the Ceramics Exhibition o f our village, what 
immediately comes to mind is the annoying thought that another year has passed again, a year 
has been added to our age but also to the years o f the Exhibition, which is happily approaching 
the end o f its childhood. The years that have passed from its first appearance a lot o f things have 
changed in the village and will continue to change, besides the Exhibition has also brought a 
change. Nevertheless, it seems that the will o f the people who determine, in a way, the course of 
things in the local communities has not changed, as the mood o f the people who are summoned 
to surround things but also the mood o f our villagers which are the first visitors and critics, and 
o f course the presence o f the visitors o f the Exhibition which are necessary for an exhibition to 
have existence and to be an issue for discussion. 

I have written again that similar institutions, as our Exhibition, have a reason for existing when 
they are renewed or at least are trying to be renewed. And some steps have been made to this 
level, positive and negative. Matters are not easy when you are involved in a process o f local 
range, when the practical needs are over predominated though criticism, when you are on the 
outside is easy, very easy... 

However, it is not a small thing that through the activities o f a community at first, then to a small 
municipal i ty, to organize with a steady rate cultural events. Mandamados has the 
presuppositions, the past , it has the wind o f ceramics in its sails which made matters easy. But 
the past is the past and many times it forms a brake but also the springboard for good and 
serious matters. 

At the exhibitions o f Mandamados one finds echoes from the past o f usable ceramics but one 
also meets new creations, which derive from the past. At the same time he comes in contact with 
artists, which exhibit constantly and can detect their evolution or their standsti l l . All this is 
reasonable and awaited in a repeated institution and even the inexperienced eye will notice them. 
Recently another activity has brought close to us Turkish artists from the opposite coast, this 
appears as advancement in any way. It is also perhaps the reunion o f two elements which were 
once one, broken in two, operated like that for many years and now are coming in contact again, 
artificially or creatively is yet to be seen. This year, among all others, comes Chanakale (I t was 
translated Aggeiokastro «castle o f pottery» by our educated ones, but I think that best would be 
a more folk word such as Chanakokastro «castle o f earthenware bowls» or something like that). 
Major moments o f ceramics have their origins from this town and its workshops so perhaps at 
some point it wil l be useful to learn more deeply since it seems that many o f our own have 
learned from the people o f Chanakale miracles. 

One has lots to write about our exhibition when he begins to write a small text for its leaflet. But 
I am thinking that this year from exactly this leaflet, which a lot o f people will hold and maybe 
find the t ime, to read, I wil l make a suggestion. Usable ceramics are fading, their days are 
numbered, and we all know the reasons very well. A change in our way o f life, an introduction o f 
new materials in our daily routine. We have a small museum o f ceramics. So is it perhaps time to 
seek the ways and means for the establishment o f a large museum o f usable and daily ceramics? 
Why not find the space (I was thinking, for example, the marvelous factory «T Hondrou» [the fat 
man] which alas for many reasons is perishing). And then we should open up our homes and 
take out all the humble usable ceramics, which have survived, and the few who know how, to 
make the items that have not, and organize a small corner and a small kiln with its parts and to 
provide lessons o f the living history o f ceramics in the village? Wouldn ' t it be a kind offer to our 
t radi t ion and to the people who have served it? But also a fine reincarnation o f our village's 
exhibition? 

P. D. Mihailaris 
Researcher- Historian 


