
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

- Εισαγωγή στην καλαθοπλεκτική του Αιγαίου και ειδικότερα 
της πλέξης των τυροβολιών. 

- Αναφορά στα χαρακτηριστικά των Λημνιών τυροβολιών και της 
χρήσης τους. 

- Τα μέρη και η πλέξη του τυροβολιού, σύγκριση με άλλες 
νησιωτικές περιοχές. 

- Εισαγωγή στην καλαθοπλεκτική του Αιγαίου και ειδικότερα 
της πλέξης των τυροβολιών. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 11 Σεπτεμβρίου 17.00-19.00 

- Αναφορά στα χαρακτηριστικά των λημνιών τυροβολιών και της 
χρήσης τους. 

- Ο ρόλος τους ως χρηστικά αντικείμενα της αγροτικής ζωής. 

- Επίσκεψη στα ρυάκια και κοπή πρώτης ύλης, αναφορά στις 
οικολογικές πρακτικές που σχετίζουν το βούρλο με την 
τοπική κοινότητα. 

- Κοπή και καθαρισμός πρώτης ύλης, κατασκευή μικρών 
αναμνηστικών φρουκαλιών. 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 12 Σεπτεμβρίου 17.00-19.00 

- Τα μέρη και η πλέξη του τυροβολιού, σύγκριση με άλλες 
νησιωτικές περιοχές. 

- Το ξεκίνημα και τα μέρη του τυροβολιού: πάτος, πλευρά- 
όρτος, χείλη. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3 15 Σεπτεμβρίου 17.00-19.00 

- Κατασκευή τυροβολιού εξ ολοκλήρου από τους μαθητευόμενους. 

- Συζήτηση για νέες τάσεις και νέες χρήσεις στην 
καλαθοπλεκτική, κλείσιμο με μικρό δώρο – τυριβόλι 
μινιατούρα.  

 

Πιλοτικό σεμινάριο 20 Αυγούστου 2021 19.00 

3ήμερο σεμινάριο 11-12 Σεπτέμβρη & 15 Σεπτέμβρη 2021 

 

Σεμινάρια κατασκευής παραδοσιακών  
τερβολιών: Ο ρόλος τους στην        
τυροκομική παράδοση της Λήμνου 
 
Ξενοδοχείο Varos Village, Αύγουστος & Σεπτέμβριος 2021 

 



 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο 
(MedINA), αντλώντας από την πολυετή εμπειρία του σε θέματα 
ανάδειξης της φύσης και του πολιτισμού και αειφόρου 
τοπικής ανάπτυξης καθώς και της πολυετούς παρουσίας του 
στη Λήμνο, ανέλαβε δράσεις για την καταγραφή της γνώσης 
της καλαθοπλεκτικής, τη διάδοσή της μέσω σεμιναρίων 
διδασκαλίας κατασκευής τερβολιών σε κατοίκους της Λήμνου, 
τη διερεύνηση για τη βιωσιμότητα της χρήσης τους σε 
επίπεδο οικοτεχνίας και για μικρό τμήμα της παραγωγής των 
επαγγελματικών τυροκομείων και την προώθησή της στο 
πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού. 

Στο νησί των κεχαγιάδων, των γεωργοκτηνοτρόφων της Λήμνου 
με τη μακρά αγροτο-κτηνοτροφική παράδοση, οι «τυρεβάνες», 
οι κατασκευαστές των τερβολιών, τα έφτιαχναν για να 
χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή των τοπικών τυριών  
«καλαθάκι» και «μελίπαστο» στο πλαίσιο της οικιακής 
οικοτεχνίας. Πλέον, αυτά έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο 
βαθμό από αντίστοιχα πλαστικά ενώ η πλέξη των παραδοσιακών 
τερβολιών γίνεται από ένα πολύ μικρό αριθμό τεχνιτών και 
κινδυνεύει να εξαφανιστεί. 

 

 

 

Παρά τη φθίνουσα χρήση προϊόντων καλαθοπλεκτικής τις 
τελευταίες δεκαετίες, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες 
προσαρμογής και ανάπτυξης της τέχνης στο σύγχρονο 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον.  

Αφενός η έμπρακτη εφαρμογή της βιώσιμης γεωργο-
κτηνοτροφίας, ολοένα και πιο φιλικής προς το περιβάλλον, 
και αφετέρου ο πολιτιστικός τουρισμός και η στροφή μέρους 
των καταναλωτών σε προϊόντα τοπικά, παραδοσιακά ή/και 
οικολογικά, διανοίγουν καινούργιους ορίζοντες όσον αφορά 
τη βιωσιμότητα της κατασκευής τερβολιών αλλά και τη 
δυναμική της ένταξη στην κοινωνία του 21ου αιώνα. 


