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Θ ραψανιώτικο πιθάρι. Στο Θ ραψ ανό η αγγειοπλαστική 
τέχνη αποτελεί παράδοση από τη Μινωική κιόλας εποχή. 
Στα δεκάδες παραδοσιακά κεραμικά εργαστήρια που 
λειτουργούν στο θ ρ α ψ α νό  οι κεραμίστες δημιουργούν 
αγγειοπλαστικά αριστουργήματα, συνεχίζοντας επάξια την 
κεραμική τέχνη των Μινωιτών στο ίδ ιο φυσικό περιβάλλον.

Το έργο CERAMEUS υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχει
ρησιακού Προγράμματος Δ ιασυνοριακής Συνεργασίας 
«Ελλάδα- Κύπρος 2 00 7 -2 01  3», το οποίο εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 8 / 0 3 / 2 0 0 8  με την 
απόφαση C (2 0 0 8 ) 1 1 3 1 /2 8 -0 3 -2 0 0 8 .

Ο  γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη 
της περιοχής ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτε
ρο χώρο της Νοτιοανατολικής Μ εσογείου, στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και στο 
πλαίσιο αυτό υλοποιούνται συγκεκριμένα έργα και 
δράσεις.

1. Δημιουργία επίσημου προτύπου τυποποίησης και 
πιστοποίησης καλλιτεχνικών εργαστηρίων παραδοσια
κής αγγειοπλαστικής και κεραμικής

2. Δημιουργία σήματος για το "Πιστοποιημένο Χειρο
ποίητο Κεραμικό Α ιγαίου"

3. Δημιουργία του «Ετήσιου Φ εσ τιβάλ Παραδοσια
κής Αγγειοπλαστικής - Κεραμικής Ανατολικής  
Μ εσ ογείου»

4. Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης

5. Δημιουργία διαρκούς φορητής έκθεσ ης κεραμικής
για το "παραδοσιακό χειροποίητο κεραμικό του Α ιγαίου"

ό. Κατασκευή και πιλοτική λειτουργία Ηλεκτρονικού  
Κέντρου Εμπορίου Παραδοσιακής Κεραμικής -  
Αγγειοπλαστικής με On-line πωλήσεις κεραμικών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό

7. Διοργάνωση δύο εκθέσεων Κεραμικής -  Α γγειο 
πλαστικής μια σε Κύπρο και μία σε Κρήτη με την διαρκή 
φορητή έκθεση κεραμικής

8. Δημιουργία έντυπου φωτογραφικού «Λευκώ ματος  
αγγειοπλαστικής και κεραμικής Α ιγαίου - Κρήτης -  
Κύπρου»

9. Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα «Η  παραδοσιακή 
κεραμική και αγγειοπλαστική στο Α ιγαίο , την Κρήτη 
και την Κύπρο» για την τουριστική προβολή των κεραμι
κών στον διασυνοριακό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό

10. Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 
-data  base- σε μορφή DVD με πληροφορίες για τους 
κεραμίστες, τα έργα τους, τον χώρο όπου δραστηριοποι
ούνται και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους

Τρεις Δήμοι, τρεις περιοχές με παράδοση στην Αγγειοπλα
στική και την κεραμοποιία, μία συντονισμένη κοινή δράση. 
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων παραγωγής 
και διάθεσης της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής -κεραμο
ποιίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση 
διαφοροποίησης του παραδοσιακού χειροποίητου κεραμι
κού και η βελτίωση της εξωστρέφειας του προϊόντος αυτού 
μέσα από ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Ο ι εταίροι του έργου:
- Δήμος Λέσβου
- Δήμος Λάρνακας Κύπρου 
-Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Η παράδοση
Ο ι τρεις Δήμοι που μετέχουν στο πρόγραμμα έχουν 

πλούσια αγγειοπλαστική παράδοση, που χάνεται στα 
βάθη των αιώνων.
Η Λ έσβος για χρόνια αποτελούσε ένα από τα σημαντικό

τερα αγγειοπλαστικά κέντρα του Αιγαίου με πλούσια 
κεραμική παραγωγή (κμάρια, τσουκάλια, παγιαυλέλια).
Η παράδοση αυτή διατηρήθηκε δια μέσου των αιώνων. Η 
κεραμική παράδοση στη Λ έσβο έχει ιστορία χιλιάδων 
ετών όπως φαίνεται από τα χειροποίητα αγγεία καθώς και 
από τα ποικίλα ειδώλια που έφερε στο φως η αρχαιολογι
κή σκαπάνη.

Πανάρχαια είναι η παράδοση της αγγειοπλαστικής και 
στη Λάρνακα της Κύπρου, όπου κατασκευάζονταν περίτε
χνα αγγεία και κεραμικά. Η ιστορική αυτή παράδοση, που 
μετρά χ ιλ ιάδες χρόνια πίσω, αντανακλάται μέχρι σήμερα 
στα έργα των αγγειοπλαστών. Στα εργαστήρια αγγειοπλα
στικής της Λάρνακας ο επισκέπτης θα δει όχι μόνο πώς 
πλάθουν και δίνουν σχήμα στον πηλό, αλλά και την αγάπη 
του καλλιτέχνη για το έργο του.

Ταυτόχρονα, το θ ρ α ψ α νό  του Δήμου Μ ινώα Π εδ ιάδας 
στην Κρήτη, γνωστό ως ο ο ικισμός των αγγειοπλαστών, 
εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να παράγει ονομαστά 
κεραμικά παραδοσιακά προϊόντα όπως το φημισμένο

Η φ ιλοσοφ ία
Η αγγειοπλαστική και κεραμοποιία είναι από τις παλαιό- 

τερες μορφές τέχνης στον Α ιγιακό &  Μ εσογειακό  χώρο. 
Δ ιαθέτει αδιαμφισβήτητη αξία και έχει να επιδείξει 
κορυφαία δείγματα παραγωγής. Τα κεραμικά προϊόντα 
έχουν τόσο χρηστικό, όσο και διακοσμητικό χαρακτήρα, 
κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά και έχουν φτηνή 
πρώτη ύλη. Το αποτέλεσμα είναι χειροποίητα προϊόντα με 
προσωπικότητα και μοναδικότητα.

Ω στόσο, υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός με το μαζικο- 
ποιημένο, βιομηχανικό κεραμικό προϊόν, λείπουν οι 
θεσμο ί κατάρτισης, οι υποδομές για την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας &  πληροφόρησης ενώ και το δίκτυο δ ιάθε
σης και πώλησης είναι μάλλον ισχνό.

Εδώ παρεμβαίνει το έργο CERAMEUS.

Μ έσα  από το έργο CERAMEUS μπορούν να επιτευχθούν 
σημαντικά αποτελέσματα για να ξεπεραστούν τα προβλή
ματα που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή αγγειοπλαστική, 
όπως:
- Πιστοποίηση υπηρεσιών και τυποποίηση Κεραμικών
- Χρήση νέων τεχνολογιών
- Δημιουργία ενός οργανωμένου και εκσυγχρονισμένου 
επαγγελματικού πλαισίου λειτουργίας
-Δημιουργία ενός brand name
- Αξιοποίηση της ουσ ίας αλλά και του trend της χρήσης 
οικολογικών υλικών
- Επιστροφή στην παράδοση και στα ελληνικά προϊόντα

Τα παραδοτέα:
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Τα αποτελέσματα
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Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

(Η) ΒΒ ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΟΠΑΐΚΗ ENQIH ΚΥΓΡΙΑΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ
ΕΤΑΙΡ Ο Ι ΕΡΓΟΥ:

ΛΕΣΒΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΔΗΜΟΣ Μ ΙΝ ΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΕΤΑΙΡ Ο Ι ΕΡΓΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΔΗΜΟΣ Μ ΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Μ ε  τον τρόπο αυτό, μπ ορούν να επ ιτευχθούν απτά 
οφ έλη  γ ια  ό λ ο υ ς  το υς  εμπ λεκό μενο υς:

- Εκσυγχρονισμός της λε ιτουργίας των επ ιχειρήσεων και 
των επιχειρηματικών φορέων.

- Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών 
και αρχών τυποποίησης.

- Προώθηση και προβολή τοπικών προϊόντων.

- Δ ιατήρηση, ενίσχυση και ενδυνάμωση του κοινωνικού 
και παραγωγικού ιστού της περιοχής συνεργασ ίας.

- Τουριστική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών.

- Δημιουργία  νέων κεραμικών προϊόντων, αύξηση 
αριθμού κεραμιστών και δημ ιουργία  θέσεω ν εργασ ίας.

- Αναστροφή της πορείας εξα φ ά ν ισ ης  των π αραδοσ ια 
κών εργαστηρίω ν καλλιτεχνικής αγγειοπλαστικής -  
κεραμικής και αναζωογόνηση του κλάδου στην περιοχή 
παρέμβασης (Α ιγα ίο -Κρήτη -Κύπρος).

Το έργο Cerameus υλοποιείται από τους Δήμους  
Λάρνακας (Κύπρος), Λέσβου IΜ υτιλήνη I και 
Μινώα Πεδιάδας (Κρήτη -  Ν .Η ρακλείου) στο 
πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής  
Συνεργασίας Ε λλάδα- Κύπρος 2007 -2013 .


