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To Θραψανό αποτελεί μια από τις τρεις 
δημοτικές ενότητες του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο οικι-

σμός Θραψανού που βρίσκεται 25 χλμ νοτιοα-
νατολικά της πόλης του Ηρακλείου αποτελεί το 
μεγαλύτερο αγγειοπλαστικό κέντρο του νησιού, 
με μακρά ιστορική κεραμική παράδοση που 
χάνεται στα βάθη των αιώνων από τη Μινωική 
κιόλας εποχή.

Ο Μινωικός Πολιτισμός άντλησε τη φρεσκά-
δα και την επινοητικότητά του από την πολυ-
μορφία της υπέροχης κρητικής φύσης. 

Οι Μινωίτες αγγειοπλάστες φθάνουν στο 
αποκορύφωμα της κεραμικής τέχνης τους δη-
μιουργώντας εκπληκτικής ομορφιάς και τεχνι-

κής κεραμικά. Στο ίδιο φυσικό περιβάλλον, στα 
ίχνη της παράδοσης και εξαιτίας της ύπαρξης 
στην περιοχή, κατάλληλης αργίλου, οι τεχνίτες 
του Θραψανού δημιουργούν σήμερα, συνεχί-
ζοντας επάξια την κεραμική τέχνη των Μινωι-
τών.

Το Θραψανό -γνωστό και ως το χωριό των 
αγγειοπλαστών - είναι ταυτόσημο με την κατα-
σκευή χειροποίητων παραδοσιακών κεραμικών 
προϊόντων. Το φημισμένο θραψανιώτικο πιθά-
ρι αποτελεί το χαρακτηριστικότερο δείγμα της 
ντόπιας παραγωγής. 

Σήμερα, πολυάριθμες επιχειρήσεις δραστηρι-
οποιούνται στον οικισμό, επιτελώντας μεγάλη 
παραγωγή που αποτελεί έναν από τους κύρι-
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ους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης της πε-
ριοχής. Οι σημερινοί τεχνίτες διατηρούν την 
παράδοση. Σημαντική μάλιστα είναι η εξαγω-
γική δραστηριότητα των αγγειοπλαστών του 
Θραψανού, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος της 
πραγωγής τους ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας, στη-
ρίζοντας τον πολιτισμό, αλλά και την επιχει-
ρηματικότητα, αναπτύσσει ποικίλες δράσεις, 
προβάλλοντας και προωθώντας την κεραμική 
παράδοση του Θραψανού. 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει ως εταίρος στο 
έργο Cerameus, που υλοποιείται με συνερ-
γασία δύο ακόμα Δήμων: τον Δήμο Λέσβου, 
και Λάρνακας. Κύριος στόχος της Δημοτικής 

Αρχής μέσα από τη συμμετοχή της στο πρό-
γραμμα είναι αφενός η προώθηση των παρα-
δοσιακών κεραμικών προϊόντων με τη βοήθεια 
δράσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων και αφετέρου η προβολή του 
λαϊκού πολιτισμού του Θραψανού ως τουριστι-
κού πόρου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, Τ.Κ. 700 06
Θραψανό: T.: 28913 40405 Fax: 28913 40417 
Καστέλλι: T.: 28913 40115 Fax: 28910 32197
Αρκαλοχώρι: T.: 28913 40335 Fax: 28910 29096
www.minoapediadas.gr
E-mail: minoa@minoapediadas.gr
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ΘΡΑΨΑΝΟ: ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ
   Οι άνθρωποι στο Θραψανό είναι ζυμωμένοι με τον πηλό. Μεγαλωμένοι με την αίσθηση της 
λάσπης στα χέρια και με την ψυχή τους γεμάτη από ιστορίες τακιμιών που, αντιμετωπίζοντας 
γενναία τις αντίξοες συνθήκες της εποχής, ξεκινούσαν για εποχική απασχόληση μακριά από 
το χωριό τους, συνδέονται κατευθείαν με τους μαστόρους των Μινωικών Χρόνων.

Στην Κρήτη λειτουργούσαν τέσσερα μεγάλα αγγειοπλαστικά κέντρα: το Θραψανό, τα Νοχιά 
στην Κίσαμο, oι Μαργαρίτες στον Μυλοπόταμο και το Κεντρί στην Ιεράπετρα, αλλά και κάποια 
μικρότερα, όπως, για παράδειγμα στις θέσεις Καρωτή Ρεθύμνου, Άγιοι Πάντες, Ασφεντυλέ, 
Εξώπολη και Καμπανός Χανίων. Το Θραψανό, ωστόσο, το μεγαλύτερο από αυτά, προκάλεσε 
από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον εθνογράφων-λαογράφων, λόγω της έκτασης της παραγωγής 
και της κλίμακας της εποχικής μετακίνησης των μαστόρων σε όλη την έκταση του νησιού, 
αλλά και των αρχαιολόγων λόγω των κατασκευαστικών ομοιοτήτων της θραψανιώτικης και της 
μινωικής κεραμικής.

 Η σχέση του Θραψανού με την κεραμική χάνεται αρκετά πίσω στο χρόνο: σε ένα 
συμβολαιογραφικό έγγραφο του 1598, στο οποίο περιγράφονται περιουσιακά στοιχεία, γίνεται 
λόγος για θραψανά σκουτέλια, όπως και σε αντίστοιχα έγγραφα του 1608, ενώ οθωμανικά 
έγγραφα της τελευταίας δεκαπενταετίας του 17ου αιώνα αναφέρουν το χωριό ως «χωριό 
αγγειοπλαστών». 

Το όνομα του οικισμού, σύμφωνα με τον ιστορικό Στέφανο Ξανθουδίδη, θα μπορούσε 
να προέρχεται από το ρήμα θάλπω (= θερμαίνω) κι έτσι θραψανός να σημαίνει καμινάρης, 
θερμαστής, αυτός που ασχολείται με καμίνια.  Μνεία του Θραψανού με το όνομα αυτό γίνεται 
από το 1379, γεγονός που παραπέμπει ήδη σε αγγειοπλαστική παραγωγή. Ως Θραψανό το 
επισκέπτονται και αργότερα οι Περιηγητές (18ος, 19ος αιώνας). 

  Ογκομετρικές μετρήσεις του 1986, σε απόσταση 1.500 μέτρων από τον οικισμό, στη θέση Λίμνη, 
από την οποία εξορυσσόταν κοκκινόχωμα, μας πληροφορούν, μέχρι τότε, ότι από την περιοχή 
είχαν αφαιρεθεί 62.240 κυβικά μέτρα χώματος, δηλαδή 130.704.000 κιλά. Αν, ως εκ τούτου, 
υπολογιστεί ότι οι ετήσιες ανάγκες των 13 αγγειοπλαστείων που λειτουργούσαν την περίοδο αυτή 
στον οικισμό ήταν 60.000 κιλά χώματος, με μιαν απλή διαίρεση διαπιστώνεται ότι η περίοδος 

Θέση: Λίμνη
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εξόρυξης χώματος από τη συγκεκριμένη θέση πηγαίνει 2.200 χρόνια πίσω, φτάνοντας μέχρι 
την ελληνιστική περίοδο. Και αν συνυπολογιστεί ότι αφενός η λειτουργία των παραδοσιακών 
εργαστηρίων δεν ήταν διαρκής, αφού οι αγγειοπλάστες παραδοσιακά εγκατέλειπαν τις μόνιμες 
εγκαταστάσεις τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές, 
και ότι αφετέρου η εξόρυξη χώματος γινόταν και από τον γειτονικό οικισμό Μάρθα που 
απέχει 15 χιλιόμετρα από το Θραψανό, τότε η περίοδος εξόρυξης χώματος πηγαίνει ακόμα 
πιο πίσω στο χρόνο. 

Δεδομένου, λοιπόν, ότι στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται αρχαιολογικές ενδείξεις που 
χρονολογούνται από τις αρχές της Εποχής του Χαλκού μέχρι την περίοδο της Ενετοκρατίας, 
καθώς και σημαντικές πόλεις των Ιστορικών Χρόνων, όπως η Λύκτος,  η Λύκαστος και οι 
Αρκάδες, δεν αποκλείεται το αργιλόχωμα της περιοχής να προτιμήθηκε και από τους 
αγγειοπλάστες της αρχαιότητας.

Η ΒΕΝΤΕΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΝΤΕΜΑΡΗΔΕΣ

  Βεντέμα (vendemma) στα ιταλικά σημαίνει εποχή συγκομιδής και, συνεπώς, συνδέεται με 
την ανάγκη αποθήκευσης και κατασκευής μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων, η παραγωγή των 
οποίων καλυπτόταν εν μέρει από τα τέσσερα βασικά αγγειοπλαστικά κέντρα παραγωγής στο 
Θραψανό, τα Νοχιά, το Κεντρί και τις Μαργαρίτες. Εξαιτίας, ωστόσο, του ορεινού αναγλύφου 
του νησιού, του κακού ή ανύπαρκτου οδικού δικτύου και του μεγέθους των αποθηκευτικών 
αγγείων, οι μετακινήσεις δεν διευκολύνονταν και γίνονταν εξαιρετικά δαπανηρές. 

Γι΄ αυτό οι αγγειοπλάστες,  εξοικειωμένοι με την πρακτική της μετακίνησης και άλλων μαστόρων 
του ελλαδικού χώρου ή της Κρήτης (π.χ. των κεραμιδάδων της Θράκης, των πιθαράδων της 
Κύπρου, των λιθοτεχνιτών της Ηπείρου, των χτενιάδων της Κυνουρίας ή των καλαθοπλεκτών 
από τις Γωνιές Πεδιάδος), άρχισαν να οργανώνουν ομάδες ατόμων που μετακινούνταν και 
εγκαθίσταντο σε διάφορους τόπους, προκειμένου να κατασκευάζουν επί τόπου αγγεία. 
 Οι ομάδες αυτές, που λέγονταν τακίμια, ήταν οργανωμένες με επαγγελματικά κριτήρια 
ανεξάρτητα από συγγενικούς δεσμούς και συνήθως περιελάμβαναν έξι άτομα, εκτός αν 
ιδιαίτερες συνθήκες απαιτούσαν να προστεθεί ένα επιπλέον:
•	τον μάστορα που ήταν υπεύθυνος για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης, το πάχτωμα 

της ιδιοκτησίας, στην οποία επρόκειτο να εγκατασταθεί το υπαίθριο εργαστήριο, την 
κατασκευή ή τη συντήρηση του καμινιού, τον ρυθμό της παραγωγής και για τα οικονομικά 
που τηρούνταν με ακρίβεια σε ένα τεφτέρι, στο οποίο σημειώνονταν τα έσοδα και τα έξοδα 
που αναλογούσαν σε κάθε έναν, ανάλογα, με τον ρόλο του καθενός στην οργάνωση της 
δουλειάς
•	τον σοτομάστορα, έναν, δηλαδή, τεχνίτη που κατασκεύαζε μικρότερα αγγεία 
•	τον ξυλά, υπεύθυνο για την περισυλλογή και μεταφορά της καύσιμης ύλης
•	τον χωματά που είχε την ευθύνη της εξόρυξης χώματος και προετοιμασίας του πηλού
•	τον τροχάρη που βοηθούσε στην κατασκευή των πιθαριών γυρίζοντας το τροχί
•	τον κουβαλητή, υπεύθυνο για τη μεταφορά των αγγείων στους τόπους πώλησης.

   Οι βεντεμάρικες ομάδες απασχολούνταν στην ύπαιθρο από τα τέλη Μαΐου, μετά τη γιορτή των 
Κωνσταντίνου και Ελένης που έφευγαν σε εορταστική ατμόσφαιρα, μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, 
ημέρα εορτασμού της Ανύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που επέστρεφαν.  Στις βεντέμες μετείχαν 
αγόρια από την ηλικία των 12 ετών που είχαν εξοικειωθεί με την τέχνη, μαθητεύοντας κοντά σε 
μαστόρους της οικογένειας ή άλλων οικογενειών του χωριού και σφυρηλατούνταν ως τεχνίτες 
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στον επίπονο και εντατικό ρυθμό της δουλειάς. Με την ευκαιρία αξίζει να υπογραμμίσουμε 
εδώ ότι τα 30-35 τακίμια που εργάζονταν κάθε χρόνο κατασκεύαζαν περίπου 15.000 αγγεία 
που απορροφούσε η εγχώρια αγορά, επιπλέον της παραγωγής των υπόλοιπων αγγειοπλαστικών 
κέντρων του νησιού.
   Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1970, λειτούργησαν στο νησί περίπου 
500 εργαστήρια υπαίθρια ή μόνιμα. Κατά την περίοδο 1890-1995, καταμετρήθηκαν 167 μόνιμα 
εργαστήρια στο Θραψανό, ενώ τα βεντεμάρικα έφταναν τα 180 σε ολόκληρη την Κρήτη. Την ίδια 
περίοδο, στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου υπήρχαν 55, στα Νοχιά 15 και στο Κεντρί 18. Μετά το 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η μετακίνηση των βεντεμάρηδων ελαττώθηκε για να σταματήσει κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1970, εξαιτίας της εμφάνισης άλλων υλικών, από τα οποία παράγονταν 
πλέον άλλοι τύποι αποθηκευτικών αγγείων. Έκτοτε πολλαπλασιάστηκαν τα μόνιμα εργαστήρια 
του Θραψανού.

ΤΑ ΒΕΝΤΕΜΑΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
   Τα υπαίθρια εργαστήρια περιελάμβαναν την καλύβα, μια πρόχειρη κατασκευή από κλαδιά για 
τη διανυκτέρευση των τεχνιτών, τη στέγαση ενός ποδοκίνητου τροχού για την κατασκευή των 
μικρότερων αγγείων και τη φύλαξη του έτοιμου πηλού. Περιελάμβαναν όμως και ένα επίμηκες 
όρυγμα βάθους 50 περίπου εκατοστών, στο οποίο τοποθετούνταν τα τροχιά στα οποία θα 
κατασκευάζονταν ημερησίως 7-10 ή και 15 πιθάρια, ταυτόχρονα. Ένα επιπλέον όρυγμα, στο 
κέντρο του οποίου αφηνόταν έξαρμα, χρησίμευε ως τραπέζι για το λιτό γεύμα των μαστόρων. 
Χαρακτηριστικότερο  στοιχείο του εργαστηρίου ήταν ο κλίβανος, ο οποίος κατασκευαζόταν επί 
τόπου ή επιδιορθωνόταν, αν η ομάδα επέστρεφε σε χώρο που είχε φιλοξενήσει βεντεμάρηδες 
και στο παρελθόν.

Πυθάρι & Στάμνα
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΘΑΡΙΩΝ, 
ΜΙΑ ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Μετά την προετοιμασία του πηλού που συνίσταται στο κοπάνισμα του αργιλοχώματος με 
τον κόπανο ή τη φρέζα στην απλωταρέ, στο πλύσιμο του χώματος στο πάτημα του χαρμανιού 
αργιλοχώματος και νερού και στη δημιουργία βώλων που σωρεύονται σε υγρή λινάτσα, οι τεχνίτες 
μπορούν να προχωρήσουν στην κατασκευή των αγγείων, με τη βοήθεια του ποδοκίνητου τροχού. 
Ωστόσο, τα αποθηκευτικά αγγεία κατασκευάζονται τμηματικά με τη βοήθεια τροχιών που αρχικά 
γύριζε ο τροχάρης.
Τα θραψανιώτικα πιθάρια, λοιπόν, κατασκευάζονταν με την τεχνική των ζωναριών που 
προσθέτονταν με συγκεκριμένη σειρά και διαδοχικά στο αρχικό τμήμα, το κίτωμα.  Όπως 
ακριβώς και τα μινωικά αντίστοιχα. Η διαδοχική προσθήκη των ζωναριών στα 7-10 και κάποτε 
15 πιθάρια που κατασκευάζονταν ταυτόχρονα άφηνε τον απαιτούμενο χρόνο για στέγνωμα, 
πριν την προσθήκη και επεξεργασία του επόμενου τμήματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

Στο τροχί
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Κλίβανος

128



κίνδυνος κατάρρευσης του αγγείου. Για την εξομάλυνση του κάθε ζωναριού, χρησιμοποιούνταν 
διαφορετικές γλυφίδες. 

Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετούνταν οι λαβές και ολοκληρωνόταν η διακόσμηση που 
μπορούσε να είναι στικτή, επίθετη, εγχάρακτη ή εμπίεστη. Για τη διακόσμηση των αγγείων 
χρησιμοποιήθηκε σφραγιδοκύλινδρος κατά τον 16ο/17ο αιώνα. 

Ο ΚΛΙΒΑΝΟΣ
   Οι θραψανιώτικοι κλίβανοι ήταν κυλινδρικοί και ανοικτοί στο ανώτερο τμήμα τους. Ανήκουν 
στον τύπο κλιβάνων ανοδικής καύσης. Πρόκειται για δίχωρα κτίσματα που περιλαμβάνουν 
υπόσκαφο θάλαμο καύσης και υπέργειο θάλαμο όπτησης. Είναι λιθόκτιστα οικοδομήματα, με 
τοίχους επιχρισμένους με στρώμα πηλού, στο εσωτερικό τους, για λόγους προστασίας. Οι δύο 
χώροι διακρίνονταν με διάτρητο δάπεδο, προκειμένου να διευκολύνεται η όπτηση. Το δάπεδο 
στηριζόταν σε πλινθόκτιστο φέροντα σκελετό από ακτινωτά κλειδιά που δημιουργούνταν με 
πλιθιά και έδεναν σε αντίστοιχες φωλιές στα εσωτερικά τοιχώματα. Τα τόξα στηρίζονταν σε 
κεντρικό πεσσό που ήταν επίσης κατασκευασμένος από πλιθιά.

Το φόρτωμα του κλιβάνου γινόταν από μεγάλο παραλληλόγραμμο άνοιγμα στο τοίχωμα του 
θαλάμου όπτησης, το οποίο μετά από την τοποθέτηση των αγγείων για  ψήσιμο έκλεινε με φράγμα 
ξηρολιθικό και επίχρισμα από πηλό, ώστε να μην υπάρχουν αυξομειώσεις στη θερμοκρασία που 
θα έθεταν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγγείων.
   Σήμερα, μετά την κάμψη που παρατηρήθηκε τις δεκαετίες του 1970 και 1980, η αγγειοπλαστική 
τέχνη ανθεί και πάλι στο Θραψανό, όπου δραστηριοποιούνται ο Συνεταιρισμός Αγγειοπλαστών 
και δεκάδες μεμονωμένα εργαστήρια κεραμικής. Με εξαίρεση την προετοιμασία του πηλού που 
στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται πλέον με μηχανικά μέσα, οι πατροπαράδοτες τεχνικές 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και τα παραδοσιακά σχήματα παραμένουν εν πολλοίς  τα 
ίδια, ακόμα κι αν υπηρετούν άλλες ανάγκες, αντανακλώντας τη σοφία γενιών τεχνιτών. Και εδώ, 
με τα πόδια των μαστόρων να πατούν γερά στην παράδοση, δοκιμάζονται νέες προσεγγίσεις 
της τέχνης, νέα σχήματα και τρόποι διακόσμησης, νέοι τρόποι διαχείρισης αυτής της συλλογικής 
εμπειρίας.

Θέσεις των σημαντικότερων αγγειοπλαστικών κέντρων & σημεία που βρέθηκαν βεντεμάρικα καμίνια
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Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή αγγειοπλαστών του Θραψανού στο 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Αγγειοπλαστικής 
& Κεραμικής Ανατολικής Μεσογείου στο Μανταμάδο της Λέσβου. Αύγουστος 2012
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Αγγειοπλαστικός Συνεταιρισμός Θραψανού «Ο Μίνως»

Αραβιάκης Αντώνιος

Βαργιακάκης Μιχάλης - Βαργιακάκης Γεώργιος

Βολυράκης Εμμανουήλ

Δοργιομανωλάκης Ανδρέας

Θεοδωράκης Κωνσταντίνος

Καλιακάκης Ζαχαρίας

Κουτράκης Γεώργιος

Μαυραντωνάκης Ιωάννης

Μουτσάκης Εμμανουήλ 

Μουτσάκης Ιωάννης - Μουτσάκης Αναστάσιος

Πλουμάκης Νικόλαος

Χατζηνικολάκης Ιωάννης

Χουλάκης Μιχάλης

Χουλάκης Κωνσταντίνος

Aγγειοπλάστες Θραψανού
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Πλουμάκης Μιχάλης
  (Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΙΝΩΣ Συνεταιρισμού Αγγειοπλαστών)
Ασχολείται με την αγγειοπλαστική από 15 χρονών. 
Ξεκίνησε δίπλα στον πατέρα του, ο οποίος ήταν και 
ο πρώτος που του δίδαξε τη τέχνη, στο εργαστήριο 
που διατηρούσε. Σε ηλικία 16 ετών εισχώρησε στον 
Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών ως μαθητευόμενος 
αρχικά και στη συνέχεια ως συνέταιρος, εργάζεται 
στον συνεταιρισμό μέχρι και σήμερα.
 
Αραβιάκης Φώτιος
 Ασχολείται με την αγγειοπλαστική από 12 χρονών. 
Μαθήτευσε στο Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών, 
αργότερα έγινε συνέταιρος και παραμένει μέχρι 
και σήμερα.
 
Μωυσάκης Μαρίνος
 Ασχολείται με την αγγειοπλαστική από 12 χρονών 
μετά από παρότρυνση του παππού του. Μαθήτευσε 
στον Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών. Μετά ασχολήθηκε 
με την τοποθέτηση πλακιδίων για αρκετά χρόνια. Το 
1993 επέστρεψε στο Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών 
Θραψανού ως συνέταιρος, και παραμένει σε αυτόν 
μέχρι και σήμερα.

Μαυραντωνάκης Νικόλαος
 Ασχολείται με την αγγειοπλαστική από 15 χρονών, 
αμέσως μόλις άφησε το σχολείο. Μαθήτευσε στο 
Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών, στον οποίο παραμένει 
έως και σήμερα. Το 1993 έγινε συνέταιρος. Ασχολήθηκε 
με την αγγειοπλαστική λόγω του ρεύματος της εποχής, 
αλλά στη συνέχεια την αγάπησε και δεν έχει ασχοληθεί 
με καμία άλλη δουλειά έκτοτε.
 
Πεχυνάκης Μανώλης
 Ασχολείται με την αγγειοπλαστική από 13 χρονών. 
Το 1979 μαθήτευσε στη Σχολή Αγγειοπλαστικής στα 
Χανιά, όπου και ειδικεύτηκε στον ηλεκτρικό τροχό. 
Έπειτα δούλεψε στο Ηράκλειο ως αγγειοπλάστης για 
2 χρόνια. Το 198, έγινε συνέταιρος στον Συνεταιρισμό 
Αγγειοπλαστών του Θραψανού και εργάζεται έως και 
σήμερα. Η αγάπη του για την αγγειοπλαστική ξεκίνησε 
λόγω του παππού του που ήταν αγγειοπλάστης, τον 
οποίο παρακολουθούσε από παιδί. 
Η επαφή με το Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών έγινε 
λόγω του πατέρα του που δούλευε ήδη εκεί για πολλά 
χρόνια ως εργάτης.

Αγγειοπλαστικός Συνεταιρισμός
Θραψανού «Ο Μίνως»

Τηλ.: 6973-019097  /  28910-41598   
www.minos-ceramics.gr
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Αντώνης Αραβιάκης
   Γεννήθηκα το 1965 στο Θραψανό και από 12 ετων ασχολούμαι με αυτήν την δουλειά. Πρώτα απο όλα 
υπήρχε η αγάπη γι’αυτήν την τέχνη,  λόγω και της παράδοσης του χωριού.

Το σχολείο δεν μου άρεσε γι’αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ με την τέχνη. Ο πατέρας μου, πριν απο πολλά 
χρόνια όταν εγώ ήμουν παιδί ακόμα, πήγαινε στις “βεντέμες”και κάθε χρόνο την άνοιξη έφευγαν οι άντρες 
του χωριού κατά ομάδες και πήγαιναν απά άκρη ως άκρη της Κρήτης και έφτιαχναν επιτόπου καμίνια και 
κατασκεύαζαν τα πυθάρια τα οποία πουλούσαν κατευθείαν.

Βασική προϋοποθεση για να στηθεί ένα καμίνι σε μια περιοχή ήταν να υπάρχει το κατάλληλο χώμα, το 
λεγόμενο πυθαρόχωμα, νερό και ξύλα. Σε αυτές τις βεντέμες ο πατέρας μου πήγαινε ως καμινάρης, δηλαδή 
έψηνε τα πυθάρια. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή μου με την δουλειά. ‘Οταν ήμουν 12 χρονών πήγα δίπλα σε 
έναν αγγειπλάστη φίλο του πατέρα μου και έμαθα την δουλειά, μένοντας εκεί μέχρι τα 18 μου.

Δεν υπήρχε οικογενειακή επιχείρηση. Στην αρχή εργάστηκα στον Αγγειοπλαστικό Συνεταιρισμό του Θρα-
ψανού.Το 1989 έφυγα και άνοιξα το δικό μου αγγειοπλαστείο, στην αρχή, σε ενα μικρό ενοικιαζόμενο χώρο 
και αργότερα στον δικό μου σημερινό ιδιόκτητο χώρο.

Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί με κάποιο άλλο αντικείμενο μέχρι και σήμερα και ελπίζω να μην χρειαστεί να το 
κάνω ποτέ, λόγω των δύσκολων συγκυριών, γιατί μου αρέσει η δουλειά μου και μέσα απο αυτήν εκφράζομαι.

Τηλ.: 28910-41276 - 6972305226
www.creteceramics.gr
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Μιχάλης & Γιώργος Βαργιακάκης
   Τα αδέρφια Μιχάλης και Γιώργος Βαργιακάκης, γεννήθηκαν στο Ηράκλειο το 1974 και 1976 αντίστοιχα. 
Είναι γόνοι οικογενείας αγγειοπλαστών καθώς ο παππούς τους ήταν αγγειοπλάστης. 

Από μικροί γνώρισαν την τέχνη και μαζί αποφάσισαν να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση. Έτσι, 
άνοιξαν από κοινού ένα εργαστήριο και απασχολούνται με το αντικείμενο της αγγειοπλαστικής εδώ και 
13 περίπου χρόνια.  

Τηλ.: 6975-623312  /  28910-41183
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Μιχάλης & Γιώργος Βαργιακάκης
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Μανώλης Βολυράκης
    Ο Μανώλης Βολυράκης του Αγησίλαου γεννήθηκε στο Θραψανό, το 1970. Από παιδί κιόλας στην 
ηλικία των 10 ετών, μάθαινε την κεραμική τέχνη δίπλα στον παππού του.

 Στα 14 του ήταν ήδη μάστορας. Αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο επάγγελμα του αγγειοπλάστη και 
από το 1984 έως το 1989 εργάστηκε στον Αγγειοπλαστικό Συνεταιρισμό Θραψανού. Το 1990 αποφάσι-
σε να αποχωρήσει και να ανοίξει το δικό του εργαστήριο, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα.

Τηλ.: 6932-633861, 28910-41699
www.creta-pottery.com
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Ανδρέας Δοργιομανωλάκης
  Ο Ανδρέας Δοργιομανωλάκης, του Εμμανουήλ, γεννήθηκε στο Ηράκλειο, το 1978. Η τέχνη της κερα-
μικής τον κέρδισε από μικρό, μιας και από τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας ανακάλυψε την 
αγάπη του για τον πηλό. Παρότι αγαπούσε την αγγειοπλαστική και καταγόταν από οικογένεια αγγειο-
πλαστών, μιας και ο παππούς του ήταν μάστορας, τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα δεν έγιναν σε 
αυτό το αντικείμενο, αλλά δούλευε ως ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων σε μηχανουργείο. 

Ωστόσο, στην πορεία, στράφηκε προς την αγγειοπλαστική, αναλαμβάνοντας δουλειές στο Θραψανό. 
Το 2006 αποφάσισε  να ανοίξει το δικό του εργαστήριο και πλέον η ενασχόλησή του με την αγγειο-
πλαστική μετράει ήδη 18 χρόνια.

Τηλ.: 6976-647684 /  28910-41103
www.kritikakeramica.gr
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Κωνσταντίνος Θεοδωράκης
  Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης του Ελευθέριου γεννήθηκε στο Θραψανό το 1943. 
Η αγάπη του για το επάγγελμα του αγγειοπλάστη κρατάει 40 ολόκληρα χρόνια. Ο πατέρας του ήταν 
μάστορας και δίπλα του έμαθε την τέχνη των κεραμικών. 
  Η οικογένειά του τον παρακίνησε να συνεχίσει την παράδοση και, σε συνδυασμό με το μεράκι του, άνοι-
ξε το δικό του εργαστήριο, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα.  

Τηλ.: 28910-41028
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Ζαχαρίας Καλιακάκης
  Ο Ζαχαρίας Καλιακάκης του Αντωνίου γεννήθηκε στο Θραψανό, το 1976. Τα τελευταία 15 χρόνια 
εργάζεται ως αγγειοπλάστης συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειάς του. 

Πρώτος ο παππούς του ήταν μάστορας και στην εποχή του έφτιαχνε τσικάλια. Στη συνέχεια, ο θείος 
του ήταν εκείνος που του έμαθε την τέχνη του αγγειοπλάστη. 

Έτσι, αποφάσισε να αφοσιωθεί στην κεραμική τέχνη και να ανοίξει το δικό του εργαστήριο, λέγοντας 
πως τη δουλειά αυτή την αγάπησε, την αγαπάει και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει. 

Τηλ.: 6932-089077 / 28910-41514
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Γιώργος Κουτράκης
   Ο Γιώργος Κουτράκης του Ιωάννη γεννήθηκε στο Ηράκλειο, το 1971. Ασχολείται με την αγγειο-
πλαστική εδώ και 25 χρόνια. Γνώρισε την τέχνη της κεραμικής μέσα από τα μάτια του παππού του, ο 
οποίος δούλευε ως αγγειοπλάστης. 

Ο ίδιος αγάπησε την τέχνη αυτή και θέλοντας να μετατρέψει την αγάπη σε επάγγελμα, αποφάσισε 
να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση και να ανοίξει το δικό του εργαστήριο. 

Τηλ.: 6945-320661  / (28910-41000)
www.cretan-pottery.gr
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Γιάννης Μαυραντωνάκης
   Ο Γιάννης Μαυραντωνάκης του Εμμανουήλ, γεννήθηκε στο Ηράκλειο, το 1978.  Ο ίδιος δεν κρατά 
από οικογένεια αγγειοπλαστών αλλά από μικρή ηλικία ανακάλυψε την αγάπη και την κλίση του για την 
παραδοσιακή αυτή τέχνη. 

Εργάζεται ως αγγειοπλάστης τα τελευταία 18 χρόνια, αρχικά δουλεύοντας σε άλλα εργαστήρια και, 
στη συνέχεια, ανοίγοντας το δικό του εργαστήριο, το 2003. 

Τηλ.: 6972-078205
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Μανώλης Μουτσάκης
  Ο Μανώλης Μουτσάκης του Ιωάννη γεννήθηκε το 1966 στο Θραψανό. Μεγάλωσε σε οικογένεια με 
μακρά παράδοση στην αγγειοπλαστική τέχνη, από όπου άντλησε και την πρώτη του επαφή με τον πηλό. 
Έλαβε τα πρώτα διδάγματα από τον πατέρα του, που τον γαλούχησε με τα μυστικά που η Θραψανιώτικη 
αγγειοπλαστική κληροδότησε από γενιά σε γενιά, από τη Μινωική κιόλας εποχή. 

Από μικρός υπηρέτησε με σεβασμό την τέχνη και την ιστορία που αυτή κουβαλάει. Στη συνέχεια φοί-
τησε στην Αγγειοπλαστική Σχολή των Χανίων. Επιστρέφοντας στον τόπο του συνδύασε τα διδάγματα 
της παράδοσης με τις σύγχρονες γνώσεις, υπερασπιζόμενος τη μετάβαση της κεραμοποιίας σε μια νέα 
εποχή. 

Από το 1988 ίδρυσε τη δική του παραδοσιακή βιοτεχνία αγγειοπλαστικής στο Θραψανό, όπου εργά-
ζεται με πάθος και προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει την ποιότητα και την ιδιαιτερότητα των 
δημιουργιών του. Με μεράκι, επιμονή και προσωπική επιμέλεια αποδεικνύει πως τα χειροποίητα καλλι-
τεχνήματα της εξελιγμένης αγγειοπλαστικής φέρουν ακέραια, τόσο την απέριττη ομορφιά των αρχαίων 
αγγείων, όσο και τη δεξιότητα και τεχνογνωσία του δημιουργού τους.

Κιν.: 6932-431987 / Εργαστήριο: 28910-41717
Email: info@creta-ceramic.gr 
www.creta-ceramic.gr
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Γιάννης Μουτσάκης
Ο Γιάννης Μουτσάκης του Αναστάσιου γεννήθηκε στο Θραψανό, το 1990. Κατάγεται από οικογένεια 

αγγειοπλαστών μιας και ο παππούς, ο πατέρας και οι θείοι του ήταν αγγειοπλάστες. Από μικρή ηλικία, 
ακολουθούσε τους δικούς του στα εργαστήρια και παίζοντας με τον πηλό, έμαθε να αγαπάει την κερα-
μική τέχνη.

Σήμερα μαζί με τον πατέρα του, Αναστάσιο Μουτσάκη από τον οποίο έμαθε τα μυστικά της αγγειο-
πλαστικής, διατηρούν τη δική τους επιχείρηση συνεχίζοντας την παράδοση.

Τηλ.: 6970046550 / 28910-41713
www.cretan-ceramics.gr 
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Νίκος Πλουμάκης
  Ο Νίκος Πλουμάκης γεννήθηκε στο Θραψανό, το 1949. 
Από μικρό παιδί πλάι στο πατέρα του, έφτιαχνε μικρά πήλινα αντικείμενα. Το 1967-1970 παρακολουθεί  
την τέχνη στη σχολή Κεραμικής Μαρουσίου, με δάσκαλο τον Δελαδίνια. 
  Κάνει κύκλο πρακτικής στα ιστορικά εργαστήρια στου Φιλιππαίου και του Σκλάβενα στην Αθήνα. 
Το 1975 επιστρέφει στο Θραψανό για να ανοίξει το δικό του εργαστήριο, το οποίο διατηρεί μέχρι και 
σήμερα. 

Έχει μεταδώσει  τις γνώσεις και την εμπειρία του πάνω στην τέχνη της αγγειοπλαστικής σε πολλούς 
νέους, αλλά και στο γιο του Γεώργιο Πλουμάκη που εργάζεται μαζί  του τα τελευταία χρόνια.

Τηλ.: 6945106161  /  28910-41073
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Γιάννης Χατζηνικολάκης
   Ο Γιάννης Ζατζηνικολάκης του Ζαχαρία γεννήθηκε στο Θραψανό, το 1965. Κατάγεται από οικογένεια 
αγγειοπλαστών μιας και ο παππούς, ο πατέρας και οι θείοι του ήταν αγγειοπλάστες. Από μικρή ηλικία 
ακολουθούσε τους δικούς του στα εργαστήρια και παίζοντας με τον πηλό, έμαθε να αγαπάει την κερα-
μική τέχνη. Μεγαλώνοντας, αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με  αυτό που από μικρός αγαπούσε  
και έτσι παρακολούθησε για 3 περίπου χρόνια μια Σχολή Αγγειοπλαστικής στα Χανιά. 

Ως τώρα μετράει 30 χρόνια στο επάγγελμα αυτό. Αρχικά είχε δουλέψει σε κάποια εργαστήρια στο 
Ηράκλειο. Στη συνέχεια έγινε μέλος του Αγγειοπλαστικού Συνεταιρισμού Θραψανού το 1987 που άνοι-
ξε το δικό του εργαστήριο.

Τηλ.: 6977-754806  /  28910-41692 
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Μιχάλης Χουλάκης
   Ο Μιχάλης Χουλάκης του Γεωργίου γεννήθηκε στο Θραψανό, το 1974. Η ενασχόληση με την κερα-
μική τέχνη για αυτόν αποτελούσε οικογενειακή παράδοση, μιας και ο παππούς και ο πατέρας του ήταν 
αγγειοπλάστες. 

Ο ίδιος ασχολείται με την αγγειοπλαστική για 24 χρόνια, αφού το 1988 έγινε μέλος του Αγγειοπλαστι-
κού Συνεταιρισμού Θραψανού, όπου έμεινε για αρκετά χρόνια. 

Στη συνέχεια η αγάπη του για την τέχνη τον οδήγησε στο να ανοίξει το δικό του εργαστήριο. 

Τηλ.: 6936-855344
www.pottery-art.gr
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Κώστας Χουλάκης
   Ο Κώστας Χουλάκης του Γεωργίου γεννήθηκε στο Ηράκλειο, το 1976. Ο παππούς και ο πατέρας του 
ευθύνονται για την πρώτη επαφή του με την αγγειοπλαστική, μιας και ήταν αγγειοπλάστες. 

Στην πορεία, η μαγεία της κεραμικής τέχνης τον έκανε να ξεκινήσει με αγάπη και μεράκι την επαγ-
γελματική του ενασχόληση με την αγγειοπλαστική. Άνοιξε ο ίδιος ένα εργαστήριο και μετράει ήδη 20 
χρόνια αφοσίωσης στο αντικείμενο αυτό.  

Τηλ.: 6947321866 / 28910-41296
www.minoanpottery.gr
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