ΔΗΜΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ
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Η

κεραμική παράδοση στη Λέσβο έχει
ιστορία 5000 ετών, όπως φαίνεται από
τα χειροποίητα και τροχήλατα αγγεία,
καθώς και από τα ποικίλα ειδώλια που έφερε
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στον προϊστορικό οικισμό της Λουτρόπολης Θερμής.
Αργότερα, κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, οι λεσβιακοί αμφορείς μετέφεραν το λάδι και το κρασί της Λέσβου σε όλο
το Αιγαίο.
Στην ελληνιστική περίοδο, τα αγγεία παρουσιάζουν ανάγλυφη διακόσμηση και έχουν χαρακτηριστική πράσινη εφυάλωση. Εργαστήρια
και μήτρες αυτής της περιόδου βρέθηκαν στην
πόλη της Μυτιλήνης.
Κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, τα εφυαλωμένα λαγήνια και κανάτια απο-
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τελούν πρώτης τάξεως χρηστικά αντικείμενα,
στοιχεία των οποίων βρίσκουμε στη σύγχρονη
παραγωγή της Αγιάσου και του Μανταμάδου.
Στις αρχές του 20ού αιώνα και με τις μετακινήσεις και επιστροφές πληθυσμού από τη Μικρά
Ασία, νέος πυρήνας κεραμικής δημιουργείται
στη Λέσβο με εξαιρετική επίδοση. Σε διάφορα
μέρη του νησιού οι τεχνίτες του πηλού ιδρύουν
εργαστήρια ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας την άργυλο της περιοχής.
Από το 1950 περίπου και μετά, ο ρυθμός και
ο τρόπος ζωής αλλάζουν κυρίως με τη χρήση
του πλαστικού, ως νέου χρηστικού υλικού, και
των φτηνών γυάλινων αντικειμένων.
Όμως η κεραμική, ως γνήσια τέχνη, δεν υποτάσσεται. Η ζεστασιά και η «ατέλεια» του χειροποίητου εξακολουθούν να συγκινούν.

Τα επιδέξια χέρια των μαστόρων συνεχίζουν
την παράδοση, χρησιμοποιώντας νέα έντονα
χρώματα και λαμπερά υαλώματα για τη διακόσμηση των έργων τους. Αυτή την εποχή, δύο
εργαστήρια της Αγιάσου διακρίνονται πανελληνίως.
Το 1998 ιδρύεται ο Σύλλογος Kεραμιστών
Aγγειοπλαστών Λέσβου «Το έοργον», ο οποίος μεταξύ των άλλων, συμβάλλει με τη δράση
του στη διάδοση και την προβολή του καλλιτεχνικού έργου των λεσβίων κεραμιστών.
Στην προσπάθεια ανάδειξης της λεσβιακής
κεραμικής συμβάλλει καθοριστικά και η ετήσια
Παλλεσβιακή Έκθεση που διοργανώνεται συνεχώς από το 1996 και εξής στον Μανταμάδο.
Η έκθεση αυτή αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό
γεγονός, αφού φιλοξενεί κάθε χρόνο όλο και

περισσότερους εκθέτες και από τον ευρύτερο
χώρο του Αιγαίου, προβάλλοντας τη λεσβιακή
κεραμική σε μεγάλο πλήθος επισκεπτών.
Σήμερα, οι σύγχρονοι κεραμίστες παράλληλα
με τη εξέλιξη της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής τέχνης, χρησιμοποιούν νέες τεχνικές και
παρακολουθούν τις νέες τάσεις, οδηγώντας
την τέχνη τους σε ψηλό επίπεδο έκφρασης και
καλλιτεχνίας.

Δήμος Λέσβου
Δ/νση προγραμματισμού
Πληρ.: Δ. Μάντζαρης / Ζ. Ανατολίτη
τηλ.: 22513-50574 / 50580
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Η

Λέσβος, αρχαία, περήφανη και μοναχική, κυριαρχεί στο Βόρειο Αιγαίο. Το όνομά της
συχνά ταυτίζεται με το όνομα της πρωτεύουσάς της, της αμφιθεατρικής Μυτιλήνης,
που απλώνεται πάνω από το νότιο λιμάνι του νησιού.
Τα γραφικά χωριά της, άλλα εκτεθειμένα στη θαλασσινή αλμύρα και στη νοσταλγική θέαση
της απέναντι μικρασιατικής ακτής, κι άλλα κρυφά, τα εκκλησάκια, οι κήποι και τα περιβόλια
συνθέτουν ένα λυρικό, ανθρώπινο τραγούδι, παραπέμποντας στους στίχους του ανήσυχου
Αλκαίου και της ερωτικής Σαπφούς, του Τέρπανδρου από την Άντισσα που, όπως λέγεται,
προσέθεσε χορδές στην αιολική λύρα, του Αρίωνα από τη Μήθιμνα που ύψωσε με τις μεταρρυθμίσεις του τον διονυσιακό διθύραμβο σε έντεχνα διαμορφωμένο χορικό τραγούδι, αλλά
και του ίδιου του μυθικού Ορφέα που, όταν τον κατασπάραξαν οι γυναίκες της Θράκης, το
κεφάλι κι η λύρα του ξεβράστηκαν στη Λέσβο, συνδέοντας για πάντα το όμορφο νησί με το
θεϊκό χάρισμα του ρυθμού και της μουσικής.
Σπουδαίο σύγχρονοι λογοτέχνες, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης που γεννήθηκε εδώ και ο
Στρατής Μυριβήλης, μπολιάστηκαν από τον ρυθμό των ονομαστών ποιητών του 7ου και του
6ου αιώνα. Ίσως όλοι τους μπολιάστηκαν από τον αρχέγονο ρυθμό που αντικατοπτρίζεται στο
τοπίο της Λέσβου. Και, πάντως, αυτόν τον ρυθμό συναντάμε ως ποιητική μεταφορά στα έργα
χειρός των τσουκαλάδων της Λέσβου που μετέχουν κι αυτοί στο αρχέγονο στοιχείο. Όπως
λέει ο Νίκος Καζαντζάκης στους «Αδελφοφάδες»
«Εσείς οι γραμματισμένοι λέτε πως ο Θεός είναι μια ιδέα… Άλλοι πάλι πως είναι ένας γέρος
απάνω σε σύννεφα… Τίποτα απ’ αυτά! Να, ένας τροχός είναι σαν κι ετούτο του αδελφού μου.
Κι εμείς είμαστε η λάσπη. Γυρίζει ο τροχός ακατάπαυτα, γυρίζει και περνάει από πάνω μας και
μας κάνει ό, τι θέλει: λαγήνια, στάμνες, γλάστρες, τσουκάλια, λύχνους. Άλλα βάζουν νερό, άλλα
κρασί και μέλι, άλλα μαγειρεύουν, άλλα φωτίζουν. Έτσι βγαίνουν οι άνθρωποι από τα χέρια του
Θεού»
Η Λέσβος ήταν και παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά αγγειοπλαστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου. Τα τσ’καλαριά είναι διάσπαρτα στο νησί, αλλά τα περισσότερα βρίσκονται ανατολικά, από τον Άγιο Στέφανο ως τον Μανταμάδο. Γνωστά για τα κεραμικά τους όμως ήταν η
Αγιάσος και τα χωριά Παππάδο και Παλιόκαμπος, στον κόλπο της Γέρας.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ:
Οικισμοί Σκίδια, Πεδή, Ασπροπόταμος, Κουλοστάσι, Άγιος Στέφανος, Μυριάνδρι,
Παληός, Ανοιχτός, Καλαφάτης
Για την περιοχή, η ασκούμενη παραδοσιακά αγγειοπλαστική τέχνη συνδέθηκε με εκτεταμένη παραγωγή: σύμφωνα με τις έρευνες, στον ίδιο τον οικισμό Μανταμάδου εντοπίστηκαν 20 τουλάχιστον παραδοσιακά εργαστήρια κεραμικής και 44 στις παράλιες περιοχές.
Η συγκέντρωση αγγειοπλαστείων οφείλεται στην ποιότητα της αργίλου, η οποία, από το 1909
χαρακτηρίζεται ως χρηστή προς κεραμοποιίαν.
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ
Ο οικισμός φαίνεται ότι δημιουργήθηκε στην υστεροβυζαντινή περίοδο ή την περίοδο της
τουρκοκρατίας, ενώ ίχνη κατοίκησης κατά τη ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική περίοδο εντοπίζονται στις θέσεις Ανοιχτός και Παληός.
Το όνομα Μανταμάδος θυμίζει τους μαντεμάδες, δηλαδή τους εργάτες νταμαριών, αλλά
μπορεί να αντικατοπτρίζει τον αγροτικό χαρακτήρα της κοινωνίας, αφού μαντά σημαίνει γέρικο
βόδι και μάνδρος είναι η κτηνοτροφική μάντρα.
Ακριβή στοιχεία για την αρχή της αγγειοπλαστικής δραστηριότητας δεν υπάρχουν, αν και δεν
είναι απίθανο η μεταλαμπάδευση της τέχνης να έγινε μέσω των αγγειοπλαστών του γειτονικού
Τσανάκ-καλε, τον 19ο αιώνα. Οι κυκλικοί κλίβανοι, μάλιστα, ονομάζονται «τούρκικοι». Επιγρα-
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φές που αναφέρονται σε αφιερώματα του Συναφιού των Τσουκαλάδων, οι οποίες χρονολογούνται στο 1846 και το 1862, δείχνουν ότι, στα μέσα του 19ου αιώνα, η τέχνη ανθούσε.
Σύμφωνα με τις επιγραφές που εντοπίστηκαν εντοιχισμένες, κάποια εργαστήρια ιδρύθηκαν το
1896 (εργαστήριο ιδιοκτησίας Ε.Π.Π. στον Ασπροπόταμο), το 1908 (εργαστήριο ιδιοκτησίας
Στρατή Χατζηαναστασίου στον Καλαφάτη), το 1927 (εργαστήριο Βασίλη και Μιχάλη Αρμενάκη
στον Μανταμάδο). Πληροφορίες για την ίδρυση των αγγειοπλαστείων συλλέχθηκαν ακόμα από
πωλητήρια έγγραφα και ενοικιαστήρια που χρονολογούνται στην τελευταία δεκαετία του 19ου
αιώνα.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ού, στην περιοχή του Μανταμάδου, θα πρέπει
να εργάζονταν τουλάχιστον 45 αγγειοπλάστες, αν όχι και περισσότεροι, διότι πολλοί δηλώνονταν
ως αγρότες, αφού ασκούσαν το επάγγελμα του αγγειοπλάστη συμπληρωματικά.
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Εργαστήριο Στρατή Χατζηαναστασίου στον καλαφάτη. 1908.
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ΤΑ ΤΣ’ΚΑΛΑΡΙΑ
Τα εργαστήρια κεραμικής ήταν μόνιμες εγκαταστάσεις, πολύ κοντά στη θάλασσα. Πρόκειται
για ισόγεια, λιθόκτιστα και οικοδομήματα με επίπεδη στέγη και κρηπίδωμα, τα οποία δεν διέφεραν αρχιτεκτονικά από τα αγροτικά σπίτια της Λέσβου. Είχαν δύο εισόδους, μια βόρεια και μια
ανατολικά. Αντίστοιχα προσανατολισμένα ήταν και τα παράθυρα.
Η στήριξη της στέγης γινόταν με τη βοήθεια 2 ή 4 δοκών, πάνω στις οποίες τοποθετούνταν
σταυρωτά μικρότερες που αποτελούσαν το υπόστρωμα για τη στήριξη ενός στρώματος ρεικιών
και ξερών φυκιών, πάνω στο οποίο απλώνονταν λάσπη από χοντρό αργιλόχωμα.
Στο εσωτερικό του κτίσματος, στη δυτική στενή πλευρά, διαμορφωνόταν ένα πατάρι ύψους
1-1,5 μέτρων, ο σοφάς, το κάτω μέρος του οποίου χρησίμευε ως χώρος αποθήκευσης. Ο σοφάς όριζε τον προσωπικό χώρο του αγγειοπλάστη, όταν χρειαζόταν να διανυκτερεύσει στο
Στο ανατολικό τμήμα τοποθετούνταν ένας ή δύο ποδοκίνητοι τροχοί, εφόσον στο εργαστήριο εργαζόταν και δεύτερος αγγειοπλάστης. Ο τροχός στερεωνόταν με σύστημα σανίδων που
τοποθετούνταν με τρόπο που να δημιουργείται πρόχειρος πάγκος και κάθισμα. Στον πάγκο
υπήρχε χώρος για να τοποθετηθεί ένα λεκανόσχημο αγγείο με νερό, οι γλυφίδες, το σύρμα
για την αποκόλληση του αγγείου από τον τροχό και ένα σφουγγαράκι, όλα χρήσιμα κατά τη
διάρκεια της κατασκευής του αγγείου.
Ο σωρός του πηλού που ήταν έτοιμος για χρήση βρισκόταν στο κέντρο του ανατολικού
τμήματος, κοντά στους τροχούς, προκειμένου να διευκολύνεται εργονομικά ο τεχνίτης.
Λειτουργικά συνδεδεμένος με την παραγωγή ήταν και ο αύλειος χώρος, όπου αναπτύσσονταν συμπληρωματικοί αποθηκευτικοί χώροι και διαμορφώνονταν το λασπουτζίδικο (υπόστεγος παραλληλόγραμμος χώρος με ανοικτή την στενή πλευρά που «έβλεπε» στην αυλή, για την
προετοιμασία του πηλού), οι σουσμέδες (διπλή δεξαμενή με δύο συγκοινωνούντα ορύγματα
για το πλύσιμο της αργίλου) και η τατσίστρα (χώρος για την τοποθέτηση των στεγνών κεραμικών πριν από την τοποθέτησή τους στον κλίβανο).
Στο εσωτερικό των εργαστηρίων και στον αύλειο χώρο, λοιπόν, γίνονταν όλες οι εργασίες,
μερικές επίπονες, που ακολουθούσαν την εξίσου επίπονη εξόρυξη του χώματος: άπλωμα του
χώματος για στέγνωμα, κοπάνισμα, κοσκίνισμα, αλώνισμα, πλύσιμο, ανακάτεμα, σούρωμα, μάλαξη.
Τα αγγεία που κατασκευάζονταν στα εργαστήρια της Λέσβου δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων,
διότι οι παραδοσιακοί τεχνίτες του νησιού δεν ήταν εξοικειωμένοι με την τμηματική κατασκευή
με ζώνες. Ωστόσο ήταν χαριτωμένη κεραμική, διακοσμημένη με σπειροειδή, φυλλόσχημα και
γραμμικά διακοσμητικά σχέδια που αποδίδουν τις αφαιρετικές αισθητικές αντιλήψεις τόσο των
κατασκευαστών τους, όσων και εκείνων που τα χρησιμοποιούσαν.
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Κοπάνισμα αργιλοχώματος

Πάτημα πηλού. Άγιος Στέφανος. Στράτος σαμαράς
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Kουμάρι

Φουφού

Λαηνίδα του γάμου

Λαδικό

Στάμνα της Δικαιοσύνης

Κουτρούμπι
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Κλίβανος. - Τομές κλιβάνου ιδιοκτησίας Στ. Κουβδή, στον Άγιο Στέφανο
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Τοποθέτηση κεραμικών στον κλίβανο. Άγιος Στέφανος

Ο ΚΛΙΒΑΝΟΣ
Η προέλευση του αρχιτεκτονικού τύπου των κλιβάνων της Λέσβου δεν είναι γνωστή, αν και η
ονομασία τους από τους ντόπιους ως «τούρκικα», μας δίνει μια ιδέα.
Ανήκουν στον τύπο των κλιβάνων ανοδικής καύσης και μπορούσαν να ψήνουν σε θερμοκρασία μέχρι 1.200οC., η οποία επιτυγχανόταν με την καύση λεπτών κλαδιών. Ωστόσο, συνήθως τα
κεραμικά ψήνονταν στους 900οC και υπολογίζεται ότι για το κάψιμο ενός κλιβάνου χωρητικότητας 1.000 κουμαριών (σταμνιών) απαιτούνταν 1.000 οκάδες πουρναριών.
Οι κλίβανοι του νησιού ήταν κυλινδρικοί, ανοιχτοί στο πάνω μέρος, διμερείς, με υπόσκαφο
θάλαμο καύσης και υπέργειο θάλαμο όπτησης των αγγείων. Φτιαγμένοι από πέτρα, είχαν τοιχώματα πάχους 60 εκατοστών, τα οποία επιχρίονταν με παχύ στρώμα αργίλου αναμεμειγμένου
με άχυρα που ανανεώνονταν συχνά, ύστερα από κάποιον αριθμό καύσεων.
Το δάπεδο που χωρίζει τα δύο τμήματα του κλιβάνου ήταν διάτρητο, προκειμένου να διαχέεται η θερμότητα εύκολα και στηριζόταν σε φέροντα σκελετό πλίνθινων τόξων που στηρίζονταν
σε κεντρικό πεσσό, κατασκευασμένο επίσης από πλίνθους. Στο πίσω μέρος του κλιβάνου, μία
πέτρινη σκάλα επέτρεπε την ευκολότερη τοποθέτηση αγγείων στον θάλαμο όπτησης.
Ο ανώτερος όροφος διαμορφωνόταν βαθμιδωτά στην εξωτερική του επιφάνεια..
Ο προσεκτικός τρόπος τοποθέτησης των κεραμικών στον κλίβανο, απομάκρυνε τον κίνδυνο
ζημιών. Τα κεραμικά δεν έπρεπε να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους μέσα στον κλίβανο, ώστε
να κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας ανάμεσά τους. Μάλιστα, δεδομένων των κραδασμών που
δημιουργούνταν εξαιτίας των διαστολών και συστολών κατά τη διάρκεια της καύσης, έπρεπε
τα αγγεία να σταθεροποιούνται στη θέση τους με θραύσματα και τριποδικά ή άλλου σχήματος
στηρίγματα.
Μέχρι τη δεκαετία του 1960, δεν κατασκευάζονταν εφυαλωμένα κεραμικά στη Λέσβο και, ως
εκ τούτου, δεν γινόταν διπλή όπτηση.
Η όπτηση, το ψήσιμο των κεραμικών, διαρκούσε 6-8 ώρες, ενώ προηγούνταν πύρωμα του
κλιβάνου, πριν ξεκινήσει η κύρια διαδικασία. Μετά το ψήσιμο, ο κλίβανος παρέμενε κλειστός για
αντίστοιχο χρονικό διάστημα, μέχρι να κρυώσει, ώστε να αποφεύγονται οι επιζήμιες απότομες
αλλαγές στη θερμοκρασία.

15

Κουμάρια τουμανταμάδου στη Θεσσαλονίκη. 1917
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ΕΜΠΟΡΙΟ
Βάρκες, καΐκια, μπρίκια, όλα ευέλικτα σκαριά, «έπιαναν» στις μικρές σκάλες για να ξεφορτώσουν κεραμικά. Τα κεραμικά διοχετεύονταν με πλοία, αφού η οδική μεταφορά κόστιζε περισσότερο, καθώς δεν επέτρεπε τη μετακίνηση μεγάλων φορτίων. Τα αγγεία ταξίδευαν μέσω των
θαλάσσιων δρόμων που συνέδεαν τη Λέσβο με την Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και
τη Μαύρη Θάλασσα. Από τον 18ο αιώνα, το νησί συνδέθηκε και με το υπόλοιπο Αιγαίο και,
μέσω αυτού, με τη Μεσόγειο. Μετά την απελευθέρωσή του, άνοιξαν οι αγορές του ελλαδικού
χώρου, ενώ αντίθετα περιορίστηκαν οι μικρασιατικές.
Από τον Μανταμάδο εξάγονταν κυρίως κουμάρια προς τη Μυτιλήνη, τη Σμύρνη, το Αϊβαλί,
το Δεδέαγατς, τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, τον Πειραιά, μέχρι και την Αλεξάνδρεια.
Μετά τη δεκαετία του 1960, νέες τάσεις, νέες ανάγκες πρακτικές και κοινωνικές και κυρίως
νέα υλικά, όπως το πλαστικό οδήγησαν στην συρρίκνωση της αγγειοπλαστικής τέχνης. Ωστόσο, μετά από μιαν περίοδο αμηχανίας, οι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες επιχείρησαν το «επόμενο βήμα» αξιοποιώντας την εμπειρία της παράδοσης και προσανατολιζόμενοι στο μέλλον.
Σήμερα, ανάμεσα στους νέους αγγειοπλάστες - κεραμίστες που δραστηριοποιούνται στη
Λέσβο, αναγνωρίζει κανείς ονόματα παλιών οικογενειών αγγειοπλαστών που χρειάστηκε να
επέλεξαν να δοκιμαστούν με γνώμονα τη συνέχεια της πανάρχαιας τέχνης τους στο μέλλον.

Μετά το άδειασμα του κλιβάνου. Άγιος Στέφανος
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Αγγειοπλάστες Λέσβου
Ακαμάτου Γεώργιος
Ανδρέου Ανθή
Βαλάση Ηλέκτρα
Βασίλα Μαγδαληνή
Γιαννακοπούλου Μάρω
Διαμαντίδου Λίτσα
Ζαχαριάδης Αναστάσιος
Ιωσηφέλλη Δέσποινα
Κάζλαρη Βάσω
Καράβας Αλέξανδρος
Κουβδής Δημήτριος
Κουρτζής Ηλίας
Κρητικού Μάρω
Λάππα Ανδριάννα Βερενίκη
Πατρικοπούλου Μαρία
Σταμάτης Δημήτριος
Σταμάτης Στυλιανός
Σταμάτη Ευθυμια
Στεφάνου Βαλεντίνα
Τιτιγάρης Παναγιώτης
Τριανταφύλλου Λένα
Τσιώκος Σωτήρης
Φωντή Άννα
Χατζηγιάννης Δημήτριος
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Γιώργος Ακαμάτου
Κατάγεται από την Αγιάσο, όπου διατηρεί εργαστήριο και εκθετήριο κεραμικής.
Μάστορας στον τροχό, δούλεψε από νωρίς στο εργαστήριο των Κουρτζήδων, στην Αγιάσο.
Αγιάσος 81 101, Λέσβος. Τηλ: 22520 23321
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Ανθή Ανδρέου
Η Ανθή Ανδρέου γεννήθηκε στην Μυτιλήνη της Λέσβου, το 1976.
Η επαφή της με την κεραμική τέχνη έγινε σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς επισκεπτόταν συχνά το εργαστήρι κεραμικής του ξαδέλφου της Παναγιώτη Τιτιγάρη, στον Μανταμάδο.
Το 1996 παρακολούθησε ένα σεμινάριο «Αγγειοπλαστικής –Κεραμικής» στην Μυτιλήνη, με δασκάλους
τον Ηλία Κουρτζή, τη Μάρω Κρητικού και τη Γεωργία Ζαχαριάδου.
Από το 2002 και μέχρι σήμερα συμμετέχει στην ετήσια έκθεση κεραμικής που πραγματοποιείται στο
Μανταμάδο της Λέσβου.
Τηλ: 22530 93625, 6973679805
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Ηλέκτρα Βαλάση
Έχοντας γεννηθεί στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, όπου και έζησε μέχρι δέκα ετών, η Ηλέκτρα Βαλάση ζει
και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στη Στύψη. Δίπλα στον δάσκαλό της, Fabian Herzog, διδάχτηκε την
τεχνική της κατασκευής αγγείων στον τροχό και της διακόσμησης αγγείων με τη χρήση πυροχρωμάτων
και οικολογικών υαλωμάτων.
Τον Αύγουστο 2006, συμμετείχε για πρώτη φορά στην Παλλεσβιακή Έκθεση Κεραμικής στο Μανταμάδο και πήρε το Β΄ βραβείο για το σύνολο της δουλειάς που παρουσίαζε στο περίπτερό της.
Από τότε, έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μέσα στο εργαστήρι της, που διατηρεί στη Στύψη από το 2007, η Ηλέκτρα δημιουργεί στον κεραμικό
τροχό φόρμες από κόκκινο πηλό, κατάλληλες για οικιακή χρήση.
Στύψη 81 104, Λέσβος. Τηλ.: 22530 91502, 6975750675
E-mail: elevalasi@yahoo.com
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Μαγδαληνή Βασίλα
Γεννήθηκα το 1983 στο όμορφο Μεσότοπο Λέσβου. Από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι τον εαυτό
μου να εκφράζεται μέσω της δημιουργίας. Μεγαλώνοντας “έπαιξα” με διάφορα υλικά, αλλά με τράβηξε η πλαστικότητα, η ρευστότητα και η υφή του πηλού, γιατί είναι ένα “ζωντανό” υλικό που αισθάνεται
τον αέρα, τον ήλιο και την φωτιά. Έτσι, γνώρισα τον πηλό στη Σχολή Παραδοσιακής Κεραμικής στην
Αγιάσο, όπου έμαθα τις βασικές αρχές της «λάσπης», όπως έλεγαν οι παλιοί.
Για να συνδυάσω το παραδοσιακό με το μοντέρνο, ακολούθησα τον δρόμο του μετάλλου στην μικρή Στεμνήτσα Τρίπολης, σπουδάζοντας την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας. Αποφοιτώντας, εργάστηκα σε μια μεγάλη εταιρεία στον χώρο του κοσμήματος, στον τομέα σχεδιασμού κοσμήματος μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (ηλεκτρονικός μοντελίστας).
Παράλληλα, παρακολούθησα σεμινάρια μοντέρνας κεραμικής και συμμετείχα σε διαγωνισμούς και
εκθέσεις με θέματα την κεραμική και το κόσμημα.
Σήμερα, επέστρεψα στο χωριό μου για να δημιουργήσω ένα δικό μου παραδοσιακό – καλλιτεχνικό
εργαστήριο κεραμικής, προσφέροντας έναν χώρο δημιουργίας και έκφρασης, όπου θα καταθέτω τις
ανησυχίες και τους εικαστικούς μου προβληματισμούς.
Μεσότοπος Λέσβου,. Τηλ: 2253096522, 6942525002
E-mail: vasilamagda@yahoo.com
www.alchimia-art.gr
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Μάρω Γιαννακοπούλου
Η Μάρω Γιαννακοπούλου ζεί και εργάζεται, ως καθηγήτρια μουσικής, στη
Λέσβο, απο το 2009. Απο τότε ασχολείται ερασιτεχνικά και με πολλή αγάπη
με την κεραμική τέχνη.
Τηλ: 6947 502454

28

Λίτσα Διαμαντίδου
Η Λίτσα Διαμαντίδου κατάγεται από τη Μυτιλήνη και διατηρεί εργαστήριο κεραμικής στο γραφικό χωριό της Λουτρόπολης Θερμής.
Ασχολήθηκε με το ελεύθερο σχέδιο και ενδιαφέρθηκε για κάθε μορφή τέχνης από νεαρή ηλικία,
αλλά η κεραμική αποτέλεσε την κύρια έκφραση της. Παρακολούθησε μαθήματα παροδοσιακής
και μοντέρνας κεραμικής για πολλά χρόνια, ξεκινώντας το 1990, κοντά σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Γ. Χατζηγιάννης. Ακολούθησαν ατελείωτες ώρες αναζήτησης και πειραματισμού
πάνω σε διάφορες τεχνικές οι οποίες οδήγησαν σε καθημερινό βίωμα και πάθος για δημιουργία,
εμπνευσμένη από την αιγαιοπελαγίτικη αλλά και σύγχρονη κεραμική τέχνη.
Κάθε έργο της είναι μοναδικό, καθώς φτιάχνεται αποκλειστικά στο χέρι. Δείγματα της δουλειάς
της έχουν παρουσιαστεί πολλές φορές στο παρελθόν σε προσωπικές και ομαδικές εκθέσεις.
Είναι μέλος του καλλιτεχνικού συλλόγου “Εικαστική Παρέμβαση” και Γραμματέας του “Συλλόγου
Κεραμιστών Αγγειοπλαστών Λέσβου”. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, προσπαθεί να παρακολουθεί τα καλλιτεχνικά δρώμενα.
Διεύθυνση: Παραλία Θερμής, Θερμή 81 100, Λέσβος Ελλάδα. Τηλ.: 22510 71704, 22510 71704, 6946683382, 6946683382
www.diamantidou-art.gr Ε-mail: diamantidou.art@gmail.com
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Δημήτρης Κουβδής
Ο Δημήτρης Κουβδής γεννήθηκε στον Μανταμάδου Λέσβου το 1954. Σε ηλικία 12 ετών κάθησε
στον τροχό δίπλα στον αγγειοπλάστη πατέρα του που ήταν και ο δάσκαλός του. Δουλεύοντας
μαζί του περίπου 30 χρόνια, ο Δημήτρης απέκτησε εμπειρία στην παραδοσιακή κεραμική και
μέχρι σήμερα την κρατά αναλλοίωτη.
Στον παραδοσιακό οικισμό αγγειοπλαστών Αγ .Στεφάνου – Μανταμάδου εξακολουθεί
να λειτουργεί τον ποδοκίνητο τροχό παράλλληλα με τον ηλεκτρικό, συνεχίζει να ψήνει στον
πετρόχτιστο φούρνο στην ύπαιθρο με καύσιμη ύλη ξύλα και πυρήνα (πυρήνα είναι ό,τι απομείνει
από το πυρηνόκυλο της ελιάς).
Όλες οι πρώτες ύλες του πηλού προέρχονται από τη γύρω περιοχή και ο ίδιος ετοιμάζει τα
υλικά που θα χρησιμοποιήσει.
Τα έργα του είναι λαγίνια, κουμάρια, τσουκάλια, κουμπαράδες, κούπες, γιουβέτσια και όλα
τα χρηστικά αντικείμενα από πήλο, ενώ η διακόσμηση γίνεται με απλά μοτίβα δεμένα με την
παράδοση.
Κάθε χρόνο συρρρέει στο εργαστήρι του πλήθος επισκεπτών Ελλήνων και ξένων για να
γνωρίσουν από κοντά την παραδοσιακή τέχνη, ενώ συχνές είναι οι επισκέψεις από μαθητές
σχολείων, φοιτητές και συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Συμμετέχει τόσο σε τοπικές και
πανελλήνιες εκθέσεις όσο και σε εκθέσεις στην Τουρκία.
Άγιος Στέφανος. Τηλ.2253061536, 6947279929
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Ηλίας Κουρτζής
Η «Κεραμική Κουρτζή» ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Κουρτζή στην Αγιάσο της Λέσβου, στην Ελλάδα,
γύρω στο 1820. Ξεκίνησε σαν οικοτεχνία και εξελίχθηκε τον 20ό αιώνα στη φημισμένη βιοτεχνία. Εδώ
και 200 περίπου χρόνια, οι πέντε γενιές Κουρτζήδων έδωσαν περισσότερους από σαράντα τεχνίτες και
μαστόρους στην τέχνη της κεραμικής, της αγγειοπλαστικής, της κατασκευής και διακόσμησης αγγείων.
Πολλοί απ΄αυτούς έκαναν δικό τους εργαστήριο.
Πρωτεργάτες κατά χρονολογική σειρά είναι οι: Παναγιώτης Κουρτζής (1820 - 1895), Νικόλας Κουρτζής
(1859 – 1929), Ηλίας Κουρτζής (1873 – 1956), Νίκος Κουρτζής (1907 – 1998) και ο Ηλίας Κουρτζής
(1944 - ). Κοντά τους εργάστηκαν και δημιούργησαν αξιόλογοι τεχνίτες και συνάμα καλλιτέχνες, από
τους οποίους ξεχώρισε ο ζωγράφος και πηλοπλάστης Χαράλαμπος Πανταζής. Απαράμιλλος υπήρξε
ο διακοσμητικός χρωστήρας της Αγγελικής Πανταζή και της Βασιλικής Τζίνη που ήταν αδελφές του
Νίκου Κουρτζή. Στο εργαστήριο των Κουρτζήδων μαθήτευσαν πολλοί από τους επαγγελματίες ντόπιους
κεραμιστές, ενώ βρήκε φιλόξενη στέγη, μετά τον πρώτο διωγμό του ’12, κατά τον πρώτο δύσκολο καιρό
της προσφυγιάς του, ο φημισμένος αγγειοπλάστης Α. Χατζηγιάννης.
Στην παραγωγή του εργαστηρίου διακρίνουμε τις εξής μορφολογικές ενότητες:
- 19ος αιώνας και αρχές 20ού κατά πλείστον χρηστικά μονόπυρα – τερρακόττες, με επάλειψη
μολυβδούχου υαλώματος και διακόσμηση, με μπαντανά ή ψυχρό ασβέστη και σε μερικά απ’ αυτά
ριπουλίνες.
- Από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Ηλίας Κουρτζής, με το γιό του Νίκο έβαλαν τα θεμέλια για την
νέα εποχή της οικοτεχνίας, μεταλλάσσοντας την σε βιοτεχνία που κατασκεύαζε πλέον και διακοσμητικά
δίπυρα κεραμικά ζωγραφισμένα με το χέρι, με σκόνες ορυκτών οξειδίων, σμάλτα και εφυάλωση.
Το 1931 δε ο Νίκος Κουρτζής έχοντας πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το τότε υπουργείο Εμπορίου
για «μέθοδο μετατροπής χρώματος πηλού» σε μαύρο, ρίχνει στην αγορά τα λεγόμενα «μαύρα βάζα», τα
οποία κόσμησαν τα περισσότερα ελληνικά σπίτια. Ακολουθεί, μετά τον πόλεμο, η σειρά από μινιατούρες τερακότες, που αναπαριστούν σκηνές και υπαρκτά πρόσωπα από την αγροτική ζωή της Λέσβου. Μερικά
χρόνια αργότερα, αρχές της δεκαετίας του ’’60, η βιοτεχνία Νίκου Κουρτζή δημιουργεί μια νέα σειρά
από ζωόμορφα φαγιάνς αγγεία, που έφτασαν ως τις αγορές του εξωτερικού της Ευρώπης, της Ιαπωνίας
και της Αμερικής.
Ο Ηλίας Κουρτζής, χημικός εκπροσωπεί την 5η γενιά των κεραμιστών/αγγειοπλαστών Κουρτζήδων.
Αρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά με την κεραμική την δεκαετία του ’’70, δημιουργώντας ένα νέο τύπου
φόρμας που συνδυάζει τη μοντέρνα με την πριμιτίφ απλή γραμμή, με λιτή κατά το πλείστον διακόσμηση.
Τα κεραμικά των Κουρτζήδων έχουν παρουσιαστεί σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
και βρίσκονται σε μουσεία και πολλές ιδιωτικές συλλογές.
Γκαλερί: Σταυρί, Αγιάσου, 69446613337
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Μάρω Κρητικού
Η Μάρω Κρητικού γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. Δάσκαλοι της στην τέχνη του πηλού είναι ο Γ.
Χατζηγιάννης και ο Η. Κουρτζής. Με οδηγό την παραδοσιακή τέχνη των λέσβιων κεραμιστών
και την εσωτερική της παρόρμηση “παίζει” με το χώμα και τη φωτιά στο εργαστήρι της,
αποτυπώνοντας την προσωπική της σφραγίδα.
Πιστεύει ότι η παράδοση συνεχίζεται όχι μόνο με την απλή μίμηση, αλλά με την έμπνευση
και τη δημιουργία του καλλιτέχνη.
Συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις πολιτισμού που προβάλλουν το νησί της και παράλληλα
διοργανώνει και δικές της ατομικές εκθέσεις. Διδάσκει σε παιδιά και ενήλικες την τέχνη του
πηλού, δίνοντας την ευκαιρία στα άτομα αυτά να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.
Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Κεραμιστών Αγγειοπλαστών Λέσβου “Το Έοργον” και
μέλος του καλλιτεχνικού συλλόγου “Εικαστικής Παρέμβασης”.
Τηλ.: 22510 61361, 22510 61361 Κιν.: 6946950523, 6946950523
Διεύθυνση 1: Πατεξία 6, Νεάπολις Μυτιλήνη 81 100, Λέσβος Ελλάδα
Διεύθυνση 2: Μόλυβος 81 108, Λέσβος Ελλάδα
Ε-mail: marokritikou@yahoo.gr
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Ανδριανή Βερενίκη Λάππα
Η Ανδριάνα- Βερενίκη Λάππα με σπουδές κεραμικής στο ΤΕΕ-Αγιάσου Λέσβου στην αρχή και στο
Falmouth College of Arts University of Plymouth κατόπιν, συμμετείχε από τα χρόνια των σπουδών της
(2000-2005) σε τοπικές εκθέσεις κεραμικής στην Ελλάδα & στην Αγγλία. Μετά την αποφοίτησή της συμμετείχε σε εκθέσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Γερμανία.
Παράλληλα με τις σπουδές της, μαθήτεψε κοντά σε παραδοσιακούς αγγειοπλάστες της Λέσβου που επηρέασαν σημαντικά τις εικαστικές της επιλογές. Απο το 2011 είναι μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών
Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας, και από το 2012 συνεργάζεται με τα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Λαμιέων.
Τηλ: 0030 6980885242
e-mail: lappavera@gmail.com
lappav3344@yahoo.gr
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Μαρία Πατρικοπούλου
Μαρία Πατρικοπούλου Τόπος γέννησης: Μυτιλήνη Ημ. Γέννησης: 12-5-1973
Επάγγελμα: Παραγωγή και εμπόριο κεραμικών ειδών
Σπουδές: 9/1989-6/1991 Τεχνικό –επαγγελματικό λύκειο Δομικών Έργων 9/1991-9/1996 ΤΕΙ Αθήνας Σχολή
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Τμήμα Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών)
1/1997-7/1997 Hove College Business & Travel Studies
24 Week Executive Media Assistant Diploma
English for Business/Commerce LCCI Second Level
9/2002-9/2005 Wolverhampton University BA Ceramics
(Πανεπιστήμιο Wolverhampton, Αγγλίας, Εδικότητα Κεραμικής)
Επαγγελματική Εμπειρία:
10/2001-02/2002: Βοηθός εργαστηρίου της Λέικα Ρομπόκου
06/2002-08/2002: Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο του Ανδρέα Μάκαρη, Μεσσαριά Σαντορίνης
2003: Βοηθός σε τμήμα καλλιτεχνικών, γυμνάσιο Amesbury, Αγγλία
2009-2010: Δίδαξα σε πρόγραμμα εκπαίδευσης κεραμικής της ΝΕΛΕ.
Γ. Μούρα 15 Μυτιλήνη. Τηλ. 2251026951
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Ευθυμία Σταμάτη
Η Σταμάτη Ευθυμία ασχολείται με την κεραμική τέχνη από πολύ μικρή, καθώς μεγάλωσε σε οικογένεια
κεραμιστών/αγγειοπλαστών. Γεννήθηκε στον Μανταμάδο Λέσβου το 1991. Από την προσχολική ηλικία, μαζί
με τον αδερφό της, έφτιαχναν σχήματα με τον πηλό. Το 2001 συμμετείχε πρώτη φορά στην καθιερωμένη
Παλλεσβιακή Έκθεση Κεραμικής στον Μανταμάδο.
Μέχρι σήμερα συνεχίζει να κάνει κεραμικά, ενώ παράλληλα σπουδάζει.
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Δημήτρης Σταμάτης
Ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε το1927, στον Μανταμάδο της Λέσβου. Από πολύ νωρίς ξεκίνησε τα
πρώτα του βήματα στην αγγειοπλαστική, μαθαίνοντας τη τέχνη μαζί με τα αδέρφια του δίπλα στον πατέρα του.
Το εργαστήριο χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 στην είσοδο του χωριού, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.
Στα πρώτα χρόνια, χρησιμοποιούσε ποδοκίνητο τροχό, κι έκανε τα «κμάρια», που φόρτωνε στον
γάιδαρο και τα πήγαινε στα γύρω χωριά όπου τα πουλούσε «μια δραχμή». Αργότερα, με την εξέλιξη
της τεχνολογίας, αντικατέστησε τον ποδοκίνητο τροχό με ηλεκτρικό, και άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς φούρνους.
Εισήγαγε νέα υλικά και διεύρυνε τα είδη παραγωγής του, ώστε να ανταποκρίνονται στις καινούριες
ανάγκες. Την τέχνη ακολούθησε ο γιος του, Παναγιώτης Σταμάτης, ο οποίος πέρα απ’ την κεραμική
ασχολείται, επιπλέον, με την κτηνοτροφία αλλά και με τα κοινά. Μέχρι σήμερα συνεχίζουν μαζί και κρατούν ακόμη ζωντανή την παραδοσιακή τέχνη της κεραμικής.
Ο Παναγιώτης Σταμάτης, μαζί με τον πατέρα του, τη γυναίκα και τα παιδιά του, συντηρούν μια οικογενειακή βιοτεχνία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα.
Μανταμάδο. Τηλ.: 2253061263, 6977794109
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Στέλιος Σταμάτης
Γεννήθηκε στο Μανταμάδο της Λέσβου στις 7/9/1953 και είναι γόνος μιας γενιάς αγγειοπλαστών
που χάνεται στον χρόνο. Από στοιχεία ξέρουμε για τον προπαππου του ότι ήταν γεννημένος πριν το
1880 και ήταν αγγειοπλάστης, όπως ο πατέρας και ο παππούς του.
Έτσι η τέχνη από πατέρα σε γιο έφτασε και στα χέρια του Στέλιου. Γεννήθηκε σχεδόν μέσα στο
¨καμίνι¨ του πατέρα του Ευστρατίου Σταμάτη (1915-1975). Ακόμα δεν είχε πάει σχολείο και άρχισε να
βοηθάει στο κουβάλημα του νερού, των κλαδιών και του χώματος.
Όταν ήταν 10-11 χρονών άρχισε παράλληλα να μαθαίνει το τροχό που τότε ακόμα ήταν ποδοκίνητος. Δύσκολα τότε τα χρόνια. Γι’αυτό όταν τελείωσε το Δημοτικό, άρχισε να δουλεύει με τον πατέρα
του. Έφτιαχναν τα παραδοσιακά κουμαριά, λαγήνια, κουντρούπια, που διακοσμούσε η μητέρα του με
την παλιά τέχνη και τον άσβεστη.
Το 1975 πέθανε ο πατέρας του και ανέλαβε μόνος του τη δουλειά. Το 1978 αγόρασε ηλεκτρικό
καμίνι και τα απαραίτητα υλικά και άρχισε να φτιάχνει εφυαλωμένα κεραμικά.
Τώρα είναι επαγγελματίας αγγειοπλάστης/κεραμίστας και κατασκευάζει αντικείμενα κυρίως οικιακής
χρήσης όπως ποτήρια, πιάτα, κανάτες, κούπες. Επίσης φτιάχνει και τα παλιά παραδοσιακά εφυαλωμένα αντικείμενα και μη, τα οποία διακοσμούν περίτεχνα η γυναίκα και η κόρη του.
Αγαπάει παρά πολύ την παράδοση και γι’αυτό προσπαθεί να την κρατήσει ζωντανή. Έχει συνεργαστεί με συγγραφείς που ενδιαφέρονταν να γράψουν σχετικά με την παραδοσιακή τέχνη της αγγειοπλαστικής.
Συνεργάστηκε με την Μπέτυ Ψαροπούλου. βοηθώντας την να κατανοήσει και να μελετήσει την
τέχνη του πηλού στο νησί του. Συνεχιστής της τέχνης είναι η κόρη του Μαρίνα όπου η ενασχόληση
της με το πηλό ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια.
Μανταμάδο. Τηλ.: 2253061091
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Βαλεντίνα Στεφάνου
Κατάγομαι από την Αγιάσο. Γεννήθηκα στη Μυτιλήνη όπου και τελείωσα
το σχολείο. Από μικρή μου άρεσε να ζωγραφίζω και να κάνω διάφορες
κατασκευές - χειροτεχνίες κυρίως με πλαστελίνη. Ασχολούμαι με την κεραμική από 9 χρόνων. Δάσκαλος μου ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης Γιάννης
Χατζηγιάννης. Τελείωσα το Τμήμα Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρα μεταπτυχιακό δίπλωμα από το ίδιο τμήμα.
Τώρα κάνω το διδακτορικό μου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Μιλάω αγγλικά και ιταλικά. Μου αρέσει να
ζωγραφίζω και να κάνω αγιογραφίες, καθώς και διάφορες κατασκευές με
χαρτί, αλουμινόχαρτο και κερί. Τα τελευταία χρόνια, από το 2007 και μετά,
παίρνω μέρος στις Εκθέσεις Κεραμικής Μανταμάδου.
Τηλ.: 22510 27967, 6937726854

50

51

Παναγιώτης Τιτιγάρης
Ο Παναγιώτης Τιτιγάρης του Ευστρατίου γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1953. Γενέτειρά του είναι ο
Μανταμάδος, χωριό με μεγάλη αγγειοπλαστική παράδοση που περνάει από τους παλαιότερους στους
νεότερους.
Νέος στην ηλικία, μα παλιός στο επάγγελμα. Έχει τριάντα χρόνια στην τέχνη. Δεν φοίτησε σε καμία
σχολή. Σχολείο του ήταν το εργαστήρι του πατέρα του, όπου ο ιδρώτας αντάμωνε με τη λάσπη στα
επιδέξια δάχτυλα. Τα μοτίβα του είναι καθορισμένα και επαναλαμβανόνται, με προσήλωση στον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής. Τα χνάρια τα παλιά τον οδηγούν στις δημιουργίες του. Είναι επαγγελματίας
κεραμίστας και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο εκτός από την τέχνη του.
Αυτή τη στιγμή δεν συνεργάζεται με κανέναν άλλο κεραμίστα, ούτε έχει βοηθό στο εργαστήρι του.
Οικιακής χρήσης σκεύη και διακοσμητικά είδη είναι τα αντικείμενα παραγωγής του.
Έργα του παρουσιάστηκαν στην έκθεση κεραμικής που οργάνωσε η Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Ακόμα, έργα του παρουσιάστηκαν στην έκθεση “Σύγχρονο σπίτι” στην Αθήνα.
Mανταμάδο. Τηλ.: 2253061249, 6932089773
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Λένα Τριανταφύλλου
Αρχικά μαθήτευσε για πολλά χρόνια στο εργαστήριο της μητέρας της Βανιώς (γνωστή
γλύπτρια, ζωγράφος και κεραμίστρια).
Την περίοδο 1991 - 1996 έμαθε τεχνολογία χρώματος και σύγχρονες τεχνικές κατασκευής
φόρμας στο «Πειραματικό Εργαστήριο: Τέχνη από Πηλό», από τον Κώστα Ταρκάση.
Επίσης παρακολούθησε σεμινάρια από ονομαστούς ξένους κεραμίστες όπως τους David
Leach (πορσελάνη), και Νeighy (κατασκευή πρωτόγονου καμινιού και ψήσιμο με αλάτι).
Απ. Αποστόλου 82 Βαρειά, Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251024577, 6973408357
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Βασίλης Τσώκος και
Βάσω Κάζλαρη
Μάθαμε τη κεραμική στη σχολή του ΕΟΜΜΕΧ στη Θεσσαλονίκη και ανοίξαμε εργαστήριο
το 1983. Το 1988 εγκατασταθήκαμε στο Μόλυβο, όπου συνεχίζουμε να δουλεύουμε.
Εκτός από τη Λέσβο, έχουμε συμμετάσχει σε εκθέσεις κεραμικής στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Κατασκευάζουμε χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα. Χρησιμοποιούμε πηλούς και γυαλώματα κυρίως χαμηλής θερμοκρασίας (950-1050C).
Για τα χρηστικά αντικείμενα χρησιμοποιούμε μη τοξικά υλικά.
Μόλυβος 81108. Τηλ.: 2253071767
tsokoss@hotmail.com
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Άννα Φωντή
Η Άννα Φωντή του Παρασκευά, γεννήθηκε στον Μανταμάδο, το 1963. Μπήκε σχετικά μεγάλη στο
επάγγελμα, αλλά αρκετά μικρή σε ηλικία. Ακούγεται οξύμωρο και παράδοξο, όμως δεν είναι. Η Άννα δεν
κατάγεται από οικογένεια αγγειοπλαστών. Τα πρώτα της σκιρτίσματα τα ένιωσε βλέποντας τη δουλειά των
συγχωριανών της που ασχολούνταν με την τέχνη. Από μωρό, περνώντας έξω από τα “καμίνια” πώς να
μη σταματήσει να δει τον τροχό να στριφογυρίζει κι από τα λασπωμένα χέρια του μάστορα με τέχνη και
ευκολία να βγαίνουν τόσο όμορφα πράγματα; Αγάπησε τον πηλό, αγάπησε τη μυρωδιά του, και είπε μέσα
της “τέτοια μπορώ να κάνω εγώ”.
Πήγε στη Σχολή Κεραμικής της ΧΕΝ, όπου παρακολούθησε μαθήματα θεωρίας και πρακτικής. Ακόμα
παρακολουθούσε μαθήματα ελευθέρου σχεδίου για να στολίζει με “πλουμιά” τα έργα της.
Δούλεψε σε διάφορα εργαστήρια. Ασχολείται με την κατασκευή διακοσμητικών έργων και την παραγωγή χρηστικών σκευών από πηλό. Αρέσκεται στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας και εμφάνισης. Τα μοτίβα
της είναι σχεδόν τα ίδια και επαναλαμβάνονται. Ασχολείται αποκλειστικά με την κεραμική, η οποία είναι
και το κύριο επάγγελμά της. Στο εργαστήρι την βοηθούσε ο πατέρας της και έχει συνεργαστεί με τον
κεραμίστα συγχωριανό της Παναγιώτη Τιτιγάρη.
Έχει λάβει μέρος σε δύο εκθέσεις κεραμικής “λαϊκής τέχνης” στην Αθήνα καθώς και σε εκθέσεις στη
Μυτιλήνη και την Πέτρα. Ζει και εργάζεται στο χωριό της τον Μανταμάδο.
Mανταμάδο. Τηλ.: 2253061072, 2253061433, 6977541975
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Δημήτρης Χατζηγιάννης
Ο Δημήτρης Χατζηγιάννης είναι γιος του Γιάννη και τελευταίος συνεχιστής μιας μακρόχρονης κεραμικής παράδοσης. Γεννήθηκε το 1970 στη Μυτιλήνη. Από 8 χρονών ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και
διέπρεψε σε 2 διεθνείς διαγωνισμούς Ζωγραφικής (στο Βερολίνο και την Τασμανία).
Σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία αλλά, λόγω της μεγάλης του αγάπης προς τον πηλό, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δουλειά. Διατέλεσε δάσκαλος κεραμικής στο Τ.Ε.Ε Κεραμικής της Αγιάσου,
για 4 χρόνια (1996-2000).
Υπήρξε Επιμορφωτής Κεραμικής σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε το 1997 στην Αγιάσο, υπό την
Αιγίδα του Κ.Ε.Κ “INTEGRATION”, όπως επίσης και σε προγράμματα κεραμικής της Νομαρχιακής
Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Ν.Λέσβου, (Ν.Ε.Λ.Ε).
Είναι ο ίδιος, πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε προγράμματα δια βίου μάθησης του Ε.Κ.Ε.Π.ΙΣ, (Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης και Δομών).
Έχει συμμετάσχει και εξακολουθεί να συμμετέχει,στην Παλλεσβιακή Έκθεση Κεραμικής στο Μανταμάδο Λέσβου, επί 15 συνεχόμενα έτη, μαζί με τον πατέρα του Γιάννη, όπου και διακρίθηκαν αρκετές
φορές για τις δημιουργίες τους!
Το 2007 ο Δημήτρης μαζί με τον πατέρα του, υπήρξαν Επίτιμοι προσκεκλημένοι του Πανεπιστημίου
της Αττάλειας στην Τουρκία, όπου και παρουσίασαν την Τέχνη της Οικογένειας Των Χατζηγιάννηδων
και δίδαξαν στο τμήμα Κεραμικής!
Το 2003, βραβεύτηκε ως η καλύτερη νέα επιχείρηση του Νομού Λέσβου και έλαβε το 2ο βραβείο
από τον Ε.Ο.Μ.Μ.ΕΧ ταξιδεύοντας στο Λονδίνο και στην Κύπρο, για να παρουσιάσει την Τέχνη της
Οικογένειας.
Διατηρεί από το 1995, Παραδοσιακό Εργαστήριο στην είσοδο της Αγιάσου, όπου ο κάθε λογής
επισκέπτης, μπορεί να θαυμάσει το πάντρεμα 4 γενναίων Κεραμικής δημιουργίας, με απαράμιλλες
ζωόμορφες και ανθρωπόμορφες συνθέσεις καθώς και καθημερινά αντικείμενα ευρείας χρήσης, όπως
ποτήρια, πυρίμαχα σκεύη πιάτα κ.τ.λ. Μπορεί επίσης να διδαχθεί τα μυστικά της Τέχνης του πηλού και
να δοκιμάσει τις ικανότητες του στον τροχό, από τον ίδιο και τον πατέρα του Γιάννη.
Αγιασός. Τηλ.: 2252023206, 6936795230
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