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¶ˆ˜ ÙÔ º˘ÛÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÓÓ¿ ...¶ÔÏÈÙÈÛÌfi!
Η περίπτωση της Υφαντικής

Η ολιστική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μελετά τη φύση, τον πολιτισμό, την

ιστορία και δίνει έμφαση στα τοπικά ζητήματα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο πολιτισμός και η

ιστορία συνδέονται με την τοπική γνώση. Η τοπική παραδοσιακή γνώση θεωρείται πολύ σημαντική

για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά εξαφανίζεται, δεδομένου ότι στο βωμό της ανά-

πτυξης θυσιάζονται οι φυσικοί βιότοποι και οι τοπικοί πολιτισμοί. Εδραιώνεται πλέον η άποψη πως

η τοπική παραδοσιακή γνώση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της πολιτισμικής και της βιολο-

γικής ποικιλότητα. Η τοπική παράδοση, η εμπειρία των ντόπιων κατοίκων αποτελεί ένα σημαντικό

εργαλείο μάθησης, αλλά και χρήσιμο μέσο για να προσδιορισθεί η σχέση του σχολείου με την κοι-

νότητα. Η αξιοποίηση της τοπικής γνώσηςκαι η τοπική συμμετοχή έχει τη δυνατότητα να αναβαθ-

μίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος τους, ιδιαίτερα αν τα άτομα που

συνδέονται με τo φυσικό περιβάλλον ενσωματωθούν στο σχεδιασμό.

Στο πρόγραμμα αυτό προσεγγίζεται η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με τον πολιτισμό μιας

περιοχής και είναι κατάλληλο για όλες τις σχολικές βαθμίδες. Ο Ψηλορείτης, το πιο ψηλό βουνό

στην Kρήτη (2456 μ.), ξεπήδησε πριν από εκατομμύρια χρόνια μέσα από τη Μεσόγειο με τη

σύγκρουση δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της Αφρικής και της Ευρώπης. Έχει πέντε κορυφές πάνω

από τα 2000μ., με τον Τίμιο Σταυρό να φτάνει στα 2456μ., αλλά και άλλες μικρότερες. Ανάμεσά

τους απλώνονται φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια, γκρεμνά. Ωστόσο, σε ολόκληρη την Κρήτη απλώ-

νονται σα ραχοκοκαλιά οι σκληροί, τοποθετημένοι σαν πλάκες, πλακώδεις ασβεστόλιθοι, τα υπο-

λείμματα  του πυθμένα ενός πανάρχαιου ωκεανού. Εξαιτίας αυτής της γεωλογικής κληρονομιάς

και της ποικιλίας των γεωτόπων του, ο Ψηλορείτης ως Φυσικό Πάρκο έχει ενταχθεί από το 2001

στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και πρόσφατα αριθμείται και στα Παγκόσμια Γεωπάρκα

της UNESCO. Ακόμη, λόγω της ποικιλίας των ενδημικών ειδών ζωής που φιλοξενεί στα σπλάχνα
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του, ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000. Η εξερεύνηση και τα

ευρήματα τους μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη

ζωή των ανθρώπων στην Κρήτη αλλά και για την πανίδα

της, όπως για παράδειγμα για την απολιθωμένη πανίδα,

καθώς έχουν βρεθεί κόκκαλα από ελάφια, ηλικίας πάνω

από 100.000 ετών. Η περιοχή του Ψηλορείτη παράλληλα

με το γεωμορφολογικό πλούτο και την πλούσια βιοποικι-

λότητα παρουσιάζει και μια πλούσια πολιτιστική ποικιλία και έκφραση σε διάφορες τέχνες. Κερα-

μική ξυλογλυπτική,καλαθοπλεχτική, ζυμοπλαστική, υφαντική, τέχνη του Πελεκάνου (πελεκητή της

πέτρας) αποτελούν πανάρχαιες μορφές έκφρασης των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις πρώτες

ύλες της περιοχής για να καλύψουν τις ανάγκες τους δημιουργώντας παράλληλα υψηλής αισθη-

τικής δημιουργήματα. Ακόμα σημαντική βρίσκουμε την επίδραση του φυσικού τοπίου, στη μουσι-

κή, στην ποίηση (μαντινάδα) και στο χορό.

Tα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

• Το φυσικό περιβάλλον και πως αυτό επιδρά στον πολιτισμό των κατοίκων της 

περιοχής του Ψηλορείτη

• Ο πολιτισμικός πλούτος και η ιδιαιτερότητα της περιοχής του Ψηλορείτη σε συνδυασμό 

με τη γεωλογική ιδιαιτερότητα, το μεγάλο ενδημισμό και τη μοναδικότητα της χλωρίδας 

και της πανίδας της περιοχής.

• Η πλούσια πολιτιστική παράδοση σε διάφορες τέχνες ,η λαϊκή έκφραση και πώς απ’ την 

ανάγκη οδηγούμαστε στην τέχνη.

• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως παράγοντα εξασφάλισης ευημερίας και 

πολιτισμού των τοπικών κοινωνιών

Eνώ οι βασικοί στόχοι αφορούν στο να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για το φυσι-

κό περιβάλλον της περιοχής και τον πολιτισμό των κατοίκων του Ψηλορείτη. Να κατανοήσουν τη

σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτισμική  έκφραση των ανθρώπων. Ν’ ανακα-

λύψουν μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση την επιρροή του φυσικού περιβάλλοντος σε δημι-

ουργήματα τέχνης. Να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

με τη φύση και τα προβλήματα που δημιουργούνται με την απομάκρυνση μας απ αυτήν. Να ανα-

ρωτηθούν και να προβληματιστούν, γιατί έχουν παρακμάσει ή εγκαταλειφθεί μορφές πολιτισμικής

έκφρασης, όπως η υφαντική, καλαθοπλεκτική, κ.ά. 

Να προτείνουν τρόπους εναλλακτικής αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης οικοτεχνικών

εργασιών, ανακύκλωσης του μαλλιού κ.ά.. Να έρθουν σε επαφή με την «πολιτισμική βιοποικιλότη-

τα» και να την συσχετίσουν με τη φυσική βιοποικιλότητα. Να ενεργοποιήσουν μέσω του προγράμ-

ματος τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες. Να παίξουν και να χαρούν με υλικά από τη φύση.

Ο ορεινός χώρος αποτέλεσε διαχρονικά καταφύγιο των ανθρώπων. Η παρουσία του ανθρώπου

οφείλεται στον πλούτο των ορεινών παραγωγικών δραστηριοτήτων που ακόμα και σήμερα αποτε-

λούν τη βάση της τοπικής οικονομίας. Η ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη φιλοξενεί ιστορικά στοι-
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χεία με διαχρονικότητα που καλύπτει ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης από τη Μινωική εποχή έως

σήμερα. Σήμερα είναι αποδεδειγμένο ότι κάθε Μινωική πόλη είχε ένα ορεινό παραγωγικό κέντρο

για την προμήθεια σημαντικών πρώτων υλών μαλλί, ξυλεία, μέλι κ.λπ. Οι τελευταίες ανασκαφές

στην περιοχή της Ζωμίνθου αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός τέτοιου παραγωγικού κέντρου που

χρονολογείται από τον 17ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, Γιάννη Σακελαράκη και Eφή

Σαπουνά, τη μινωική Zώμινθο διάλεξαν για να μείνουν γόνοι της Kνωσού, για να ελέγχουν το

Iδαίον Άντρο αλλά και να συγκεντρώνουν τα προϊόντα του βουνού, δηλαδή τα ιαματικά βότανα και

το μαλλί, που έστελναν στις αγορές της Aνατολής και της Aιγύπτου. Aκόμη στη Zώμινθο στα γυναι-

κεία διαμερίσματα βρέθηκαν υφαντικά βάρη για τους όρθιους αργαλειούς.

Από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι του Ψηλορείτη επιβιώνουν σε μια σχέση αλληλεξάρτησης με

το φυσικό περιβάλλον γύρω τους. Ασχολούνται με την κτηνοτροφία, το κυνήγι, την υφαντική, τη

γεωργία και διάφορες τέχνες κεραμική καλαθοπλεκτική, ξυλογλυπτική, τέχνη του Πελεκάνου

(πελεκητής της πέτρας), τέχνη του χαρκιά ή Δερμιτζή κλπ. Oι άνθρωποι κάλυπταν τις ανάγκες τους

χρησιμοποιώντας τις πρώτες ύλες του τόπου τους. Eτσι με το μαλλί, οι γυναίκες έφτιαχναν υφά-

σματα και ρούχα για το ντύσιμο όλης της οικογένειας, αλλά και για να στολίσουν το σπιτικό τους

αναδεικνύοντας την υφαντική σε μια υψηλή αισθητική τέχνη. Η τέχνη της υφαντικής μεταδίδεται

από μάνα σε κόρη. Σημαντικά κέντρα υφαντικής στην Κρήτη υπήρξαν τα Ανώγεια, τα Σφακιά, ο

Κρουσώνας, ο Ζαρός, η Κριτσά και η Βιάννος και τα ορεινά Σητειακά χωριά.

Να ν’ η ζωή σας αργαλειός μόνο χαρές να ’φαίνει 

ο γεις να ’ναι το πέταλο κι ο άλλος να ν’ το χτένι 

Έστησε πάλι η καρδιά τον αργαλειό και φαίνει

και δίχως σχέδιο η κλωστή μορφή δικιά σου παίρνει

(μαντινάδες αγνώστου)

∏∏  ¶¶··ÈÈ‰‰··ÁÁˆ̂ÁÁÈÈÎÎ‹‹  √√ÌÌ¿¿‰‰··  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫¶¶∂∂  ∞∞ÓÓˆ̂ÁÁÂÂ››ˆ̂ÓÓ  
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Η υφαντική ήταν μία από τις βασικές γυναικείες δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

τόσο στην αρχαιότητα, όσο και μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής προβιομηχανικής

κοινωνίας. Αποτελούσε στο παρελθόν, κυρίως, σημαντικό κομμάτι της καθημερινό-

τητας της οικογένειας της οικίας και σχετίζεται αποκλειστικά με τη γυναίκα στην

οποία ανήκε η ευθύνη για την παραγωγή των υφαντών, των ρούχων, δηλαδή, για το

σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, εργαστήρια υφαντουργίας που παρήγαγαν και πολυτελή υφά-

σματα υπήρχαν σε διάφορα μέρη του ελληνικού κόσμου. Η υφαντική τέχνη υπήρ-

ξε πολύ σπουδαία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και για το λόγο αυτό υπάρχει

στην παράδοση, στους μύθους, στη λατρεία, αλλά και στις διάφορες μορφές της

τέχνης.

Η υφαντική περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη τεχνική της ύφανσης, δηλαδή της δια-

πλοκής των νημάτων για την παραγωγή του ενδύματος, αλλά δηλώνει και ολόκλη-

ρο το σύνθετο κύκλο παραγωγής των υφασμάτων, περιλαμβάνοντας δηλαδή και

διάφορες επιμέρους τεχνικές, όπως η βαφική και η νηματουργία.

Η πλούσια σωζόμενη εικονογραφία δείχνει ένα πλήθος υφασμάτων κάθε λογής,

με περίτεχνα σχέδια και ποικίλα χρώματα, γεγονός που προϋποθέτει μία μακρόχρονη ιστορία με πλήθος πρώτων υλών,

εργαλείων, υπολογισμών, ανθρώπινου χρόνου και τεχνικών γνώσεων. Ωστόσο, τα διατηρημένα υλικά κατάλοιπα είναι περιο-

ρισμένα αλλά και μοναδικά, καθώς τα υφάσματα είναι  ευαίσθητα οργανικά υλικά και, έτσι, αποτελούν ένα σπάνιο αρχαιο-

λογικό εύρημα. Ο κάθετος αργαλειός παρέμεινε ο πιο συνηθισμένος τύπος αργαλειού για χιλιετηρίδες.Οι αρχαίοι Αιγύπτι-

οι, οι Ομηρικοί Έλληνες, αλλά και μέχρι τον 19ο αιώνα η φυλή των Ινδιάνων της Αμερικής Ναβάχο (Navaho) χρησιμοποι-

ούσαν τον κάθετο αργαλειό.

Η υφαντική τέχνη εκτός από αναγκαία, ήταν και αγαπητή, στα χρόνια των

Τρωϊκών, μια που ακόμη και βασίλισσες αφιέρωναν πολύ από τον χρόνο

τους, μπροστά στον αργαλειό, παρόλο που έπρεπε να δουλεύουν όρθιες,

μια και τότε οι αργαλειοί ήταν κάθετοι (όρθιοι). Στα Ομηρικά έπη συναντάμε

την βασίλισσα Πηνελόπη να υφαίνει μόνη της. Η βασίλισσα της Ιθάκης ενη-

μερώνει τους μνηστήρες πως πρώτα πρέπει να υφάνει και να τελειώσει τα

σάβανα του Λαέρτη, πριν επιλέξει για σύζυγο της κάποιον από αυτούς. Μετά

από τρία χρόνια μόνο οι μνηστήρες άρχισαν να αγανακτούν με την βασίλισ-

σα που κατάλαβαν ότι δεν είχε σκοπό να τελειώσει τα υφαντά. Στα κείμενα του Ομήρου φαίνεται και σε άλλο σημείο ότι με

την υφαντική δεν ασχολούντο μόνο απλοί πολίτες αλλά πριγκίπισσες και βασίλισσες: ο Τηλέμαχος προτρέπει την μητέρα

του να επιστρέψει στον αργαλειό της, όταν η ίδια ζήτησε από τον Φήμιο να σταματήσει το τραγούδι που εξιστορεί την επι-

στροφή των Αχαιών, καθώς της προκαλούσε θλίψη. Στο παλάτι του Μενέλαου, συρρέει πλήθος κόσμου και αρχόντων για

τους διπλούς γάμους των παιδιών του, και όλοι φέρνουν δώρα όχι μόνο για τους

μελλόνυμφους, αλλά και για το βασιλιά και την βασίλισσα. Η γυναίκα του Πολύ-

βου χαρίζει στην Ελένη ρόκα και μαλλί, ενώ  και η κόρη του ήλιου, η Κίρκη, υφαί-

νει τραγουδώντας στον αργαλειό της. Οι γυναίκες των Φαιάκων υφαίνουν υπέ-

ροχα υφαντά στον αργαλειό και φημίζονται για αυτήν την τέχνη τους. Στην Ιλιά-

δα και στην Οδύσσεια αρκετές είναι οι σκηνές με γυναίκες στον αργαλειό: η

Ανδρομάχη ύφαινε χρωματιστά λουλούδια στο χιτώνα του Έκτορα (Χ 440-441),

ενώ και η Ελένη ύφαινε παραστάσεις από τις μάχες Αχαιών και Τρώων (Γ 125-

129). Στην Οδύσσεια, ο Ερμής, σταλμένος από τον Δία στο νησί της Καλυψώς,

την βρίσκει να υφαίνει τραγουδώντας στον αργαλειό με χρυσή σαΐτα (ε 62).
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Στην αρχαία

Ελλάδα, ο αργαλειός 

ήταν όρθιος: οι γυναίκες ύφαιναν

περπατώντας από τη μια άκρη στην άλλη. 

Στην Αθήνα, η υφαντική ήταν η μόνη ασχολία που την θεωρούσαν κατάλ-

ληλη για τις γυναίκες των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Υπήρχε, μάλι-

στα, το έθιμο να κρεμούν έξω από το σπίτι όπου γεννήθηκε κορίτσι μια

τούφα μαλλιού. Στην αρχαιότητα ύφαιναν πέπλους, που τους πρόσφε-

ραν σε λατρευτικά αγάλματα θεοτήτων, σε γιορτές της Ήρας στην Ηλεία

και της Αθηνάς στην Αθήνα. Στα Μεγάλα Παναθήναια, τη μεγάλη γιορτή

προς τιμήν της Αθηνάς, πρόσφεραν στο λατρευτικό άγαλμα της θεάς

τον πέπλο, ο οποίος υφαινόταν από κορίτσια αριστοκρατικής τάξης.

££ÂÂfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÀÀÊÊ··ÓÓÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙ¤¤¯̄ÓÓËË
Η θεά Αθηνά, η Εργάνη, ήταν η προστάτιδα της υφα-

ντικής τέχνης, την οποία είχε διδαχτεί από τους Κύκλω-

πες. Η υφαντική είναι μία από τις ικανότητες της, μία από

τις χάρες της, μαζί με τη ναυπηγική, την επινόηση εργα-

λείων και την κατασκευή έργων τέχνης. Είναι η έξυπνη

τεχνίτρα, και η υφαντική, όπως και οι άλλες τέχνες που

καλλιεργεί, είναι τέχνη της νόησης, της έντεχνης κατα-

σκευής. Οι νοητικοί συνδυασμοί, οι υπολογισμοί, οι

μετρήσεις, η εκτέλεση σχεδίων, όλα αποτελούν μέρος

της τέχνης του αργαλειού. Η προκαθορισμένη και προ-

σχεδιασμένη οψη, η "σκόπιμη πρόβλεψη", που σιγά σιγά

πραγματώνεται με τη σωστή τοποθέτηση των νημάτων,

των χρωμάτων, των στολιδιών στο πλαίσιο του αργαλειού,

είναι μέρος της εξυπνάδας, της εφευρετικότητας της. Είναι η θεά η οποία, ως φορέας πολιτισμού, γνωρίζει να κατασκευά-

ζει θαυμαστά υφαντά. Με αυτά στολίζει την Ήρα για να ξετρελάνει τον Δία (Α 396-406) Οχι μονο γνωρίζει να υφαίνει η

Αθηνά, αλλα την τέχνη αυτή τη διδάσκει. Όταν ο Δίας πρόσταξε τον Ηφαιστο να πλάσει από γη και νερο την πρώτη γυναί-

κα, την Πανδώρα, η Αθηνά, αφού την έντυσε και τη στόλισε, της δίδαξε, αυτής της πρώτης γυναίκας, την τέχνη του αργα-

λειού ("αύτάρ Αθήνην [έκέλευσε] έργα διδασκήσαι. πολυδαίδαλον ίστόν υφαίνειν", Ησίοδος. Εργα αι Ημέραι 63-64) Ανάμε-

σα στα δωρα που δέχθηκε από τους θεούς ήταν και η υφαντική, το δώρο της Αθηνάς “Υφαντικά εργα” δίδαξε η Αθηνά και

σε άλλες θνητές, οπως στις γυναίκες των Φαιάκων ("δώκεν Αθήνη έργα τ' έπίστασθαι περικαλλέα'. Οδύσσεια, η Π 0 - 111).

Υπάρχει ακόμα και ο σχετικός μύθος της Αθηνάς με την Αράχνη.

Η θεά Άρτεμις σχετίζεται με το γνέσιμο, αν και δεν είναι ξεκάθαρη αυτή η σχέση. Δεν παριστάνεται πουθενά να γνέθει.

Είναι υπαινικτική η στάση της και προκύπτει από το επίθετο που συχνά την προσδιορίζει: η χρυσηλάκατος Άρτεμις, που

σημαίνει αυτή με την χρυσή ηλακάτη: ηλακάτη είναι το ραβδί, όπου τυλίγονται τα άγνεστα ακόμη μαλλιά, η νεοελληνική

ρόκα.

Η Αριάδνη συνδέεται στενά και με την θεά Αθηνά, σαν Εργάνη Αθηνά, θεά της τέχνης και ιδιαίτερα της υφαντικής,

όπως και η Αριάδνη εξαιτίας του μίτου. Σε συμβολικό επίπεδο έχει τις ιδιότητες της αράχνης, είναι αυτή που υφαίνει τον

κόσμο.
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Οι Μοίρες, οντότητες της

αρχαίας ελληνικής μυθολο-

γίας, παριστάνονταν συνήθως

ως τρεις γυναικείες μορφές

που κλώθουν. Στον Ησίοδο, οι

Μοίρες είναι κόρες του Δία και

της Θέμιδας. Η κλωστή που

κρατούν στα χέρια τους, συμ-

βολίζει την ανθρώπινη ζωή, δείχνοντας πόσο μικρή και αδύναμη μπορεί να είναι. Η λέξη «μοίρα» προέρχεται από το

αρχαίο ρήμα μείρομαι που σημαίνει μοιράζω, είναι δηλαδή το «μερίδιο», το κομμάτι που παίρνει ο καθένας από τη μοι-

ρασιά της ζωής. Το όνομα "Ειμαρμένη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "μοίρα". Ως κύριο όνομα, είναι η προσωπο-

ποίηση της μεγαλύτερης δύναμης, που κυριαρχεί στη Φύση και κανονίζει τις ενέργειες των Θεών. Θεωρείται η κυρίαρ-

χος των Μοιρών καθώς καθορίζει το θέλημα τους. Η Ειμαρμένη θεοποιήθηκε από τους Στωικούς και ανυψώθηκε σε

μέγιστη θεότητα που καθορίζει τα πάντα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι πολλές πλευρές της ανθρώπινης ζωής καθο-

ρίζονταν από τις τρεις αυτές μυθικές γυναίκες. Αυτές οι τρεις αδερφές που εμφανίζονται στην ελληνική και ρωμαϊκή

μυθολογία καθόριζαν τη μοίρα ενός παιδιού στη γέννησή του. Δηλαδή καθόριζαν πότε αρχίζει η ζωή, πότε τελειώνει αλλά

και όλα όσα μεσολαβούσαν. Με τη γέννηση κάθε ανθρώπου εμφανίζονταν μετρώντας την κλωστή κάθε ανθρώπου, την

κλωστή της ζωής του. Ωστόσο δεν ήταν όλα προκαθορισμένα και προδιαγεγραμμένα από τη γέννηση. Ένας άνθρωπος

για παράδειγμα προορισμένος να γίνει κάποια μέρα σπουδαίος πολεμιστής, μπορούσε να επιλέξει τι ήθελε να κάνει

κάποια στιγμή στη ζωή του. Η πρώτη Μοίρα, η Κλωθώ, γνέθει το νήμα της ζωής, η δεύτερη, η Λάχεση, μοιράζει τους κλή-

ρους, καθορίζει τι θα «λάχει» στον καθένα. Η τρίτη Μοίρα, τέλος, η Άτροπος, κόβει χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν

έρθει η ώρα, την κλωστή της ζωής των ανθρώπων. Οι Μοίρες είναι επομένως οι δυνάμεις που ευθύνονται για τα καλά

και τα κακά της ζωής του κάθε θνητού, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του. Σε κάποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι πίστευ-

αν πως δεν ήταν τρεις, αλλά μία ή δύο, όπως, για παράδειγμα, συνέβαινε στο μαντείο των Δελφών, όπου λάτρευαν μόνο

τη Μοίρα της Γέννησης και τη Μοίρα του Θανάτου.

∞∞ÚÚ¯̄··››··  ∂∂ÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎ‹‹  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÂÂ››··  ÎÎ··ÈÈ  ÀÀÊÊ··ÓÓÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙ¤¤¯̄ÓÓËË
Στην κωμωδία «Λυσιστράτη»  του Αριστοφάνη η τέχνη της υφαντικής συμβολίζει την ομό-

νοια και την συμφιλίωση μετά από την σύγκρουση και την διαπλοκή. Η Λυσιστράτη μιλάει

διεξοδικά για το σχέδιό της, ότι, δηλαδή, θα οργανώσει την πολιτική ζωή όπως οργανώνει

το αργαστήρι της: για να «καθαρίσουν» την Αθήνα από τα κακά στοιχεία, οι γυναίκες θα

έπρεπε να ακολουθήσουν την διαδικασία επεξεργασίας του μαλλιού: να πλύνουν, να διώ-

ξουν τις βρομιές (τους μοχθηρούς), να μαζέψουν κάθε χρήσιμη τούφα (τους μέτοικους,

τους ξένους), να τα βάλουν σε αγγείο (καλαθίσκο), να γνέσουν ένα μεγάλο κουβάρι και να

υφάνουν χλαίνα για τον δήμο.(στ. 542-586)

Ακόμη, και ο Πλάτωνας περιγράφει την σχέση της υφαντικής με την πολιτική στον διά-

λογό του «Πολιτικός»  και την αποδίδει με μία συνοπτική εικόνα παρομοιάζοντας αυτή με

την κατάλληλη πλοκή του στημονιού και του υφαδιού, από την οποία παράγεται ένα ολο-

κληρωμένο υφαντό και το οποίο θα μπορούσε να είναι και το έργο του αποτελέσματος μίας καλής ηγεσίας με εφαρμο-

γή των αρχών της. Έτσι, εκτός από αρχή, η ενότητα αναδεικνύεται και ως ένας από τους βασικούς σκοπούς της ηγεσίας,

για την επιτυχία του οποίου ο Πλάτων πάλι συνιστά την ίδια, όπως και για τις άλλες αρχές της ηγεσίας, την τέχνη του στη-
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μονιού και υφαδιού, μέσω των οποίων υφαίνεται το ύφα-

σμα σε ένα ενιαίο δημιούργημα, όσο διαφορετικά και αν είναι τα

συμπλεκόμενα στοιχεία του υφάσματος. Και ο καλός πολιτικός, χωρίς να πάψει

να είναι «επιστήμων», δικαιώνεται όχι από την προνομιακή του επικοινω-

νία με τις Ιδέες αλλά από τη σωστή διαχείριση ανθρώπων και πρακτικών

μέσα στην πόλη. Γίνεται ο «υφαντής» που θα εξυφάνει ένα αρμονικό

(δηλαδή μαθηματικό) μείγμα «τεχνών» και «αρετών» (Πολιτικός 311c).Οι

γενναίοι χαρακτήρες παρομοιάζονται με το στημόνι του αργαλειού και τη

σταθερότητα που απαιτεί, ενώ οι συνετοί με την ευελιξία του κροκώδους

νήματος. Τα δύο αντίθετα υφαίνονται στην πολιτεία από την κυβερνητική

τέχνη σύμφωνα με τον φιλόσοφο, ενώ η διαδικασία του αργαλειού είναι

μία διαδικασία ρυθμική.

Ο Πλάτωνας, τέλος, στο έργο του «Πολιτεία» παραλληλίζει την  κυκλική κίνηση του γνεσίματος με την κυκλική κίνηση

των πλανητών. Αν το σύνολο των σφονδυλίων είναι μικρογραφία του πλανητικού μας συστήματος, τότε το εξωτερικό

σφονδύλι θα πρέπει να είναι το εκδηλωμένο σύμπαν μέσα στο οποίο εμπεριέχονται οι υπόλοιποι πλανήτες.

∏∏  ··ÚÚ¯̄··››··  ˘̆ÊÊ··ÓÓÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙ¤¤¯̄ÓÓËË

Τα ενδύματα, το τελικό προϊόν της υφαντικής, άμεσα συσχετιζόμενα με την ταυτότητα,

την κοινωνική θέση, την ιδεολογία και το φύλο, η κύρια μαρτυρία δηλαδή από την οποία οι

αρχαιολόγοι θα μπορούσαν να εξάγουν τα συμπεράσματά τους, απουσιάζουν. Έτσι, οι πλη-

ροφορίες εξάγονται αποκλειστικά από τις αναπαραστάσεις, απ' όλες δηλαδή αυτές τις

μορφές της τέχνης όπου απεικονίζονται τα διάφορα είδη των αρχαίων ενδυμάτων. Κατά

συνέπεια οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την τεχνολογία της υφαντικής διαδικασίας

προέρχονται τόσο από τα υπόλοιπα υλικά κατάλοιπα, όπως από τα σφοντύλια ή τις αγνύθες

που σώθηκαν στο χρόνο λόγω του άφθαρτου υλικού τους, όσο και από τις προαναφερθεί-

σες πηγές της τέχνης. Ο πλούτος όλων αυτών των εικονογραφικών παραστάσεων καταδει-

κνύει τον υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας ως προς την παρα-

γωγή των υφασμάτων, μέσα από μία αλληλουχία πολύπλοκων διαδικασιών. 

Η όλη διαδικασία για την παραγωγή ενός υφαντού ξεκινούσε ουσιαστικά από την κουρά

των προβάτων και την ταλασιουργία, ενώ σε δεύτερο στάδιο αφορούσε τη νύσι, το στή-

σιμο του αργαλειού, το στημόνιασμα, την ύφανση του υφαντού και τέλος την επεξεργα-

σία των υφαντών σε ειδικά εργαστήρια, τα κναφεία.

Από την εποχή του Χαλκού οι άνθρωποι φαίνεται πως δεν κούρευαν τα πρόβατα όπως γίνεται σήμερα, δηλαδή με μεγά-

λα ψαλίδια κοντά στο δέρμα του ζώου, αλλά αφαιρούσαν τις τρίχες ξεριζώνοντάς τες,  διαδικασία που ονομαζόταν τιλ-

μός. Τα ζώα χτενίζονταν με μεγάλα χτένια, επάνω στα οποία έμεναν οι τρίχες, συγκεκριμένες εποχές κατά τις οποίες το

τρίχωμα ανανεώνονταν. 

Στην κλασική Ελλάδα για την πράξη της κουράς χρησιμοποιούνται δύο ρήματα: το κείρω και το πέκω. Πέκω σημαίνει

χτενίζω ανθρώπους, έρια ή υφάσματα και κουρεύω ζώα, ενώ κείρω σημαίνει κόβω μαλλιά, κουρεύω, κόβω δέντρα, λεη-
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λατώ. Τον 5ο αιώνα εμφανίζεται και η λέξη ψαλίς. Από τις πηγές γνωρίζουμε ότι στον 5ο αιώνα, τα πρόβατα πλέον στην

Αττική κουρεύονταν με το σημερινό τρόπο, με τα δύο ρήματα πια να αλληλοκαλύπτονται. Γνωρίζουμε, επίσης, πώς όταν

ήθελαν να πετύχουν ιδιαίτερα καλής ποιότητας μαλλί, σκέπαζαν την προβιά των μικρών αρνιών με δέρμα για να την προ-

στατέψουν. 

Ο κούρος υπήρξε μία διαδικασία της υπαίθρου η οποία πραγματοποιούνταν

σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης του κοπαδιού, ενώ αντίθετα η επεξεργασία και

η μεταποίηση του μαλλιού γινόταν μέσα τους οικισμούς, όπου το μαλλί μεταφε-

ρόταν με τη  μορφή πόκων, τυλιγμένο δηλαδή σε μπάλες και δεμένο μέσα σε

ψάθες, καλάθια ή πανέρια. Στα κλασικά χρόνια περιγράφονται διάφορα στάδια

επεξεργασίας των ερίων: η πλύνσις, η ξάνσις και η νήσις Όλες αυτές οι δρα-

στηριότητες μαζί συνθέτουν τη λεγόμενη ταλασιουργία, διαδικασία δηλαδή η

οποία αφορά πάντα την κατεργασία των μαλλιών. 

Αναλυτικότερα: Στην κλασική εποχή η πλύνσις γινόταν πρώτα με ζεματιστό και έπειτα με κρύο νερό. Δύο είναι τα στάδια

εργασιών μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα των μαλλιών. Η πρώτη είναι το ξάσιμο των ινών, διαδικασία για την απομάκρυνση

κάθε ακαθαρσίας που έμεινε, ώστε να ξεχωρίσουν οι μπλεγμένες ίνες. Κατά τη διάρκεια της ξάσις, η ξάντρια με το αριστε-

ρό της χέρι τραβούσε το μαλλί και ταυτόχρονα με το δεξί ξεχώριζε τις τρίχες, απομακρύνοντας τα ξένα σώματα, τις άχρη-

στες ίνες και τις αγανότριχες. Στην αρχαία Ελλάδα αναφέρεται και η διαδικασία του ραβδίζειν δηλαδή το χτύπημα του μαλ-

λιού μ' ένα ραβδί για να φύγουν οι ακαθαρσίες. Το ξάσιμο είναι μια διαδικασία επίπονη, που γίνεται με το χέρι. 

Το επόμενο στάδιο μετά το πλύσιμο και το ξάσιμο, ήταν αυτό που περιελάμβανε το διαχωρισμό των ινών κατά ποιότη-

τες, ανάλογα τη μελλοντική τους χρήση. Οι ίνες χωρίζονταν σε κοντές και μακριές, ώστε να διευκολυνθεί το γνέσιμο. Η

ξάντρια τοποθετούσε στα δόντια της μιας λανάρας τα άξεστα μαλλιά και εφάρμοζε επάνω της τα δόντια της άλλης. 

Η ανάλογη με το λανάρισμα διαδικασία στην αρχαιότητα είναι αυτή που

εκφράζεται με το ρήμα πέκω, με την αρχική του έννοια, του χτενίζω. Τα δύο

αυτά στάδια στην πραγματικότητα αλληλοκαλύπτονται, καθώς οι ίνες πρέπει

αφενός να αραιώσουν και αφ' ετέρου να χωριστούν σε κατηγορίες, συνή-

θως σ' αυτές που προορίζονται για το υφάδι και σ' αυτές για το στημόνι. Το

ξάσιμο ή χτένισμα των μαλλιών είναι διαδικασία μακροχρόνια και ιδιαίτερα

άχαρη, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τέχνη, όπως ο αργαλειός ή το γνέσιμο.

Η νύσις, δηλαδή το γνέσιμο, μαζί με την ύφανση είναι οι σημαντικότερες και πιο μακροχρόνιες φάσεις της νηματοποι-

ίας και της υφαντουργίας, κύριο μετασχηματιστικό στάδιο της πορείας από τις ίνες προς το ύφασμα. Η νύσις είναι η περι-

στροφική κίνηση με την οποία οι ίνες αποκτούν συνοχή και στερεότητα και γίνονται κλωστή. Ουσιαστικά πρόκειται για

τρεις διαδοχικές ενέργειες: 

1. το τράβηγμα, αργό και ομοιόμορφο, του μαλλιού από την τουλούπα, τόσων ινών όσες χρειάζεται για να μην κοπεί 

η κλωστή που σχηματίζεται σιγά σιγά από το περιστρεφόμενο αδράχτι

2. την περιστροφή του αδραχτιού με τα δάχτυλα

3. και το τύλιγμα της έτοιμης κλωστής στο ίδιο το αδράχτι όταν το μήκος γίνει αρκετό και δυσκολεύει τις κινήσεις 

της γνέστρας.

Είναι δηλαδή η περιστροφική κίνηση που   σταθεροποιεί τις μεμονωμένες ίνες. Ο πιο απλός τρόπος γνεσίματος είναι

χωρίς εργαλείο, με ένα απλό στρίψιμο των ινών στις παλάμες ή στα δάχτυλα των χεριών ή μεταξύ της παλάμης. Ο τρό-

πος αυτός είναι αργός και εμπεριέχει τον κίνδυνο ότι η κλωστή μπορεί να ξεστρίψει και να μπερδευτεί, εφόσον δεν έχει
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ένα σταθερό σημείο στο οποίο να τυλίγεται και να επιμη-

κύνεται. Ο τρόπος αυτός ήταν γνωστός στην αρχαία Ελλάδα και η

γυναίκα που προέβαινε σ' αυτή τη διαδικασία ονομαζόταν χερνήτις. 

Η χρήση του αδραχτιού έχει άγνωστες απαρχές, ενώ βασίζεται

στη θεμελιακή γνώση ότι μια κλωστή μπορεί να στρίβεται και να

ξεστρίβεται, αν δεθεί σε βάρος που περιστρέφεται. Κύρια λειτουρ-

γία του αδραχτιού είναι να περιστρέφεται με κύρια περιστροφική

δύναμη τη φορά που δίνουν τα ανθρώπινα δάχτυλα. Η γνέστρα(κλώ-

στρα) μπορεί να είναι καθιστή ή και όρθια, δίνοντας φόρα στο αδρά-

χτι ώστε η κλωστή που σιγά σιγά σχηματίζεται να τυλίγεται όσο το

δυνατόν πιο εύκολα και γρήγορα γύρω από το στέλεχος, ώστε να μη

διακόπτεται ο ρυθμός της γνέστρας. Γι' αυτό συνήθως οι γνέστρες

στέκονται κάπου ψηλά όταν γνέθουν. Ένα δεύτερο βασικό εργαλείο

του γνεσίματος είναι η ηλακάτη, η ρόκα δηλαδή, το διχαλωτό ξύλο

το οποίο αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίζονταν τα ξασμέ-

να μαλλιά, η τουλούπα. Η τέχνη του γνεσίματος έγκειται στο να κλωστεί ομοιόμορφο νήμα, λεπτό και γερό, πράγμα που

έπρεπε να γίνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα. Το αδράχτι  στριφογύριζε κρεμασμένο από την ίδια την κλω-

στή που σιγά σιγά σχηματιζόταν. Ο τρόπος γνεσίματος, αλλά και οι χρησιμοποιούμενες ίνες διαφοροποιούνταν ανάλογα

με το εάν το νήμα θα χρησιμοποιούνταν για υφάδι ή για στημόνι, καθώς το στημόνι θα έπρεπε να είναι ανθεκτικότερο,

άρα με προσεκτικότερο γνέσιμο, πιο καλά στριμμένη κλωστή, ίνες μακρύτερες και καλύτερης ποιότητας.

Η μορφή του αδραχτιού καθιερώθηκε πολύ πρώιμα, όντας μάλιστα ιδιαίτερα απλή, καθώς αποτελείται από ένα ραβδί

και ένα σφονδύλι, δηλαδή ένα στρογγυλό βαρίδι το οποίο ενισχύει και επιμηκύνει τη διάρκεια της περιστροφικής κίνη-

σης των δαχτύλων της κλώστρας. Τα αδράχτια κατασκευάζονταν κατά κύριο λόγο από ξύλο, αλλά και από ανθεκτικότε-

ρα υλικά, όπως μέταλλο ή κόκαλο.

Τα σφονδύλια αντίθετα με τα αδράχτια, αποτελούν ένα συχνό εύρημα των ανασκαφικών ερευνών, καθώς ήταν κατα-

σκευασμένα από πηλό, πέτρα ή κόκαλο και μερικές φορές από στεατίτη. Κύριος σκοπός τους ήταν η ενίσχυση της περι-

στροφής του αδραχτιού και για το λόγο αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιζαν η διάμετρος και το βάρος τους. Όσο μακρύτε-

ρες οι ίνες, τόσο βαρύτερο έπρεπε να είναι το σφονδύλι, ενώ όσο η διάμετρος ήταν μεγαλύτερη τόσο η περιστροφή γινό-

ταν πιο αργά και η κλωστή ήταν πιο αραιά στριμμένη. Συχνά για ακινητοποίηση του σφονδυλιού στο αδράχτι, τοποθε-

τούνταν λίγες ίνες ή λίγο κερί ανάμεσα στο σφονδύλι και το αδράχτι. 

Ένα δεύτερο βασικό εργαλείο του γνεσίματος είναι η ηλακάτη, η ρόκα δηλαδή, το διχαλωτό ξύλο το οποίο αποτελεί τη

βάση επάνω στην οποία στηρίζονταν τα ξασμένα μαλλιά, η τουλούπα. Ένα άλλο απαραίτητο σκεύος για το γνέσιμο ήταν

ο κάλαθος ή τάλαρος, ένα καλάθι δηλαδή από λυγαριά σε σχήμα κάλυκα, στο οποίο έμπαινε το μαλλί έτοιμο για γνέσι-

μο, αλλά και τα έτοιμα νήματα μετά το γνέσιμο. Το αδράχτι, με το ραβδί και το σφοντύλι, η ρόκα και ο κάλαθος είναι εργα-

λεία του γνεσίματος, της διαδικασίας δηλαδή κατά την οποία μέσω της περιστροφικής κίνησης οι ίνες αποκτούν συνοχή

και στερεότητα και γίνονται κλωστή.

Ως αργαλειός θεωρείται  ο μηχανισμός που χρησίμευε για το τέντωμα των στημονιών, ώστε να περνούν ανάμεσά τους

τα υφάδια. Σχηματικά οι τύποι των αργαλειών στις περιοχές της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης είναι

ο οριζόντιος αργαλειός εδάφους, ο κάθετος αργαλειός και ο κάθετος αργαλειός με βάρη. Ο κάθετος αργαλειός παρου-

σιάζεται το 16ο αιώνα στην Αίγυπτο σε αντικατάσταση του οριζόντιου αργαλειού, αλλάζοντας την κατεύθυνση των στη-

μονιών που τώρα τεντώνονται κάθετα προς το έδαφος μεταξύ δύο δοκαριών, ενώ προστίθεται επίσης και ένα σταθερό
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πλαίσιο. Η ευκολία του στημονιάσματος

στον κάθετο αργαλειό, σε συνδυασμό με

την άνετη στάση του υφαντή πρέπει να είναι

οι λόγοι της αντικατάστασης του οριζόντιου

αργαλειού από τον κάθετο.

Ο κάθετος αργαλειός με βάρη αποτελεί

τον κύριο τύπο αργαλειού της κλασικής

αρχαιότητας, αλλά  και της προϊστορικής

εποχής στον ελλαδικό χώρο.Διαμορφώνο-

νταν από δύο κάθετα δοκάρια, τους ιστόποδες, και από ένα οριζόντιο που ένωνε τα δύο κάθετα στην επάνω άκρη τους,

το αντίον. Επάνω σ' αυτό το οριζόντιο δοκάρι στερεώνονταν τα στημόνια τα οποία τεντώνονταν με μία σειρά από βάρη,

τις αγνύθες, στο κάτω άκρο τους. Από τις δύο σειρές των στημονιών, η μία σειρά περιττών αριθμών 1, 3, 5, κτλ. έμενε

ακίνητη με τη βοήθεια του κανόνα, ενώ η δεύτερη άρτια σειρά στημονιών 2, 4, 6, κτλ. προσαρμοσμένη στο δεύτερο κανό-

να ή κάλαμο, μετακινούνταν μπρος και πίσω ώστε να σχηματίζεται κάθε φορά το άνοιγμα για να περνά η κλωστή, το

υφάδι (εικ. 69). Μίτοι ονομάζονται οι θηλιές μέσω των οποίων στερεώνεται η μία σειρά στημονιών στο δεύτερο κανόνα

ή κάλαμο. 

Ο αργαλειός δεν ήταν πάντα στημένος μόνιμα σε κάποιο μέρος του

σπιτιού, δεν αποτελούσε δηλαδή ένα μόνιμο και εμφανές τμήμα της

οικοσκευής. Τα εξαρτήματά του αποθηκεύονταν προφανώς κάπου και

την κατάλληλη εποχή, κυρίως την άνοιξη, στηνόταν πάλι από την αρχή.

Το στήσιμο καθ' αυτό δεν θα πρέπει να παρουσίαζε δυσκολίες αρκεί να

βρισκόταν η κατάλληλη γωνία για το φυσικό άνοιγμα, έτσι ώστε να

τοποθετηθούν σε σωστή κλίση οι ιστόποδες οι οποίοι στηρίζονταν

συνήθως στον τοίχο, καθώς και οι κοιλότητες για την καλύτερη υπο-

δοχή τους στο δάπεδο. Μετά την τοποθέτηση των ιστόποδων τοποθε-

τούνταν το αντίον, το οποίο έκλεινε το πλαίσιο και στηριζόταν σε δύο

ξύλινα στηρίγματα, σαν φούρκες, στερεωμένα στους ιστόποδες, ανά-

λογα ίσως με αυτά όπου στηρίζονταν οι κανόνες. Οι δύο κανόνες

τέλος πρέπει να τοποθετούνταν μετά το στημόνιασμα.

Η τοποθέτηση και η τακτοποίηση των στημονιών στον αργαλειό ήταν το πιο κρίσιμο στάδιο για την τελική μορφή του

υφάσματος. Στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν:

1. η παράλληλη τοποθέτηση ενός αριθμού νημάτων

2. η εξασφάλιση ίσου μήκους των νημάτων

3. και το ισόμετρο τέντωμα όλων των νημάτων και των στημονιών

Το στημόνιασμα γινόταν από τις έμπειρες υφάντρες, καθώς απαιτούσε ακριβείς υπολογισμούς σε σχέση με το μήκος

και το πλάτος που θα είχε το ύφασμα και επομένως με τον αριθμό των στημονιών που θα χρειαζόταν. Η διακόσμηση του

υφάσματος δρομολογούνταν στη φάση αυτή, καθώς τώρα γινόταν οι υπολογισμοί σχετικά με τα χρώματα, τη θέση των

σχεδίων στο σύνολο της επιφάνειας των χρωμάτων, το πάχος των νημάτων κτλ. 

Ένας από τους τεχνικούς περιορισμούς στους κάθετους αργαλειούς ήταν ότι το μήκος των στημονιών και συνεπώς και

του υφάσματος δεν μπορούσε να είναι μακρύτερο από το ύψος του αργαλειού, ακόμη κι αν το έτοιμο ύφασμα τυλίγο-

νταν γύρω από το αντί, ακόμη κι αν τυλίγονταν οι κλωστές ως κουβάρια γύρω από τις αγνύθες. Πρόκειται για τα κοινό-
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τερα αρχαιολογικά ευρήματα του αργαλειού, τα βάρη

δηλαδή τα οποία δένονται επάνω στα στημόνια και τα τεντώνουν

προς τα κάτω.

Οι αρχαίες αγνύθες ήταν στην ύστερη αρχαιότητα λίθινες, πράγμα που

μαρτυρείται από το όνομά τους λαιαί/λεαί. Στην κλασική Ελλάδα υπήρχαν

επίσης πολλές μολύβδινες, αλλά αυτές που γνωρίζουμε καλύτερα από τις

ανασκαφές είναι οι πήλινες. Το σχήμα τους είναι πυραμίδας ή κώνου και

σπανιότερα δίσκου. Ορισμένες πάλι έχουν και σφραγίσματα. Οι αγνύθες

της Ολύνθου έχουν βάρος που κυμαίνεται από 25 έως 400 γραμμάρια, με

το κύριο μέρος από 150 έως 170 γραμμάρια. Ένα σημαντικό στοιχείο της

κλασικής εποχής έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την οπή της αγνύθας

δεν περνούσαν κατευθείαν οι κλωστές, αλλά ένα μικρό ξυλαράκι ή ένας

μεταλλικός κρίκος από όπου δένονταν οι κλωστές, με στόχο να δένονται

πιο πολλές μαζί, αλλά και να μπορεί η τάση να κατανέμεται ομοιόμορφα.

Ι. Τζαχίλη, ''Υφαντική και Υφάντρες στο Προϊστορικό Αιγαίο 2000-1000π.Χ.'', 215,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997.

Στην αρχαιότητα η βαφική τέχνη ήταν πολύ ανεπτυγμένη με μεγάλη ποικιλία σε αποχρώσεις. Τα νήματα ή τα υφάσμα-

τα μπορούσαν να βαφούν σε διάφορα χρώματα. Τα νήματα, μετά τη διαδικασία του στρουθισμού στεγνώνονταν και εμβα-

πτίζονταν σε διάλυμα με στυπτηρία η οποία προέρχονταν από τη Μήλο ή την Κίμωλο. Η στυπτηρία βοηθούσε ώστε να

παραμείνει ανεξίτηλη η βαφή. Για το χρωματισμό τους τα νήματα εμβαπτίζονταν μέσα σε δεξαμενές, σε διάλυμα βαφής,

και απομακρύνονταν όταν πια είχαν αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα. Τα χρώματα προέρχονταν από διάφορα φυτά δια-

φορετικών προελεύσεων. Το κυανό χρώμα προέρχονταν από το ινδικόν, ένα φυτό από την Ινδία, ή από το ίσατις. Το πορ-

τοκαλί προέρχονταν από το κνήκος, το φύκος, την κιννάβαρη ή την άγχουσα. Το κίτρινο από τον κρόκο ή το φλοιό του

θάψου. Η πορφύρα ήταν η πιο πολύτιμη βαφή της αρχαιότητας. Για την εφαρμογή της απαιτούνταν μία ιδιαίτερα πολύ-

πλοκη διαδικασία. 

Από την εικονογραφία γνωρίζουμε την προτίμηση των Ελληνίδων για χρωματιστά υφάσματα, μόνο που στα ορυκτο-

ποιημένα υφάσματα σώζονται μόνο οι πολύ σταθερές βαφές, όπως της πορφύρας και του ινδικού μπλε. Η βαφή των

νημάτων πραγματοποιούνταν σε βαφεία ή φαρμακώνες, όπου υπήρχαν δεξαμενές διαφόρων μεγεθών, συνήθως σε

υψώματα για την απομάκρυνση των οσμών από τον αέρα, αλλά και για το γρήγορο στέγνωμα των βαμμένων νημάτων ή

υφασμάτων, με την ύπαρξη επίσης άφθονου νερού. Οι βαφές δεν ήταν ο μόνος τρόπος ποίκιλσης των υφασμάτων. Οι

αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν διάφορες απλές μεθόδους για να δημιουργήσουν διαφορετικό αποτέλεσμα.

Η επεξεργασία του υφάσματος μετά τον αργαλειό ήταν απαραίτητη καθώς το ύφασμα έβγαινε αδρό, αραιοϋφασμένο,

όχι αρκετά στερεό, με αποτέλεσμα για να αποκτήσει συνοχή και να γίνει ταυτόχρονα μαλακό και αφράτο να πρέπει να

περάσει από δύο στάδια κατεργασίας. Το πρώτο απαιτούσε το ύφασμα να βραχεί για αρκετές ώρες σε νερό περιδινού-

μενο και το δεύτερο να χτυπηθεί για αρκετές ώρες μέχρι να φουσκώσουν οι ίνες και να αποκτήσουν πάχος και συνοχή.

Στην κλασική Ελλάδα οι εργασίες επεξεργασίας των υφασμάτων ήταν αποχωρισμένες από τον κύριο κορμό των υφα-

ντικών εργασιών οι οποίες γίνονταν στα πλαίσια του οίκου, και πραγματοποιούνταν από άνδρες επαγγελματίες τους κνα-

φείς στα αρχαία κναφεία. Οι κναφείς στην αρχαιότητα και κυρίως στην ελληνιστική περίοδο ήταν οργανωμένοι σε συντε-

χνίες και τα εργαστήριά τους ήταν κλειστά, μέσα στην πόλη. Για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο για τη δουλειά τους

νερό, έπρεπε να προβούν σε ειδικές συνεννοήσεις με τις αρχές, ενώ η τέχνη τους είχε να κάνει τόσο με την κατεργασία

των καινούργιων υφαντών, όσο και με το πλύσιμο και τη μεταποίηση των παλιών υφασμάτων. 
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Μετά την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών έστειβαν τα υφάσματα, τα πατούσαν δηλαδή μέσα σε μεγάλες γούρνες

προφανώς για αρκετή ώρα, ενώ έπειτα τα στέγνωναν σε βέργες που κρέμονταν από την οροφή. Αφού λοιπόν το ύφα-

σμα είχε αποκτήσει το επιθυμητό πάχος, έπρεπε να το βουρτσίσουν ή να το περάσουν μ' ένα εργαλείο με δόντια ή μ' ένα

αγκαθωτό αντικείμενο ή ίσως ακόμη και να το κείρουν, να αφαιρέσουν δηλαδή όλες τις τριχούλες που περίσσευαν ώστε

να ξεμπλέξουν οι ίνες του μαλλιού και να γίνει μαλακό στην υφή.

Από την Ελληνική αγγειογραφία και από  ίχνη χρώματος πάνω σε αρχαία γλυπτά δείχνουν ότι τα υφάσματα που χρη-

σιμοποιούσαν  έχουν έντονα χρώματα και γενικά ήταν διακοσμημένο με περίτεχνα σχέδια. Στην αρχαιότητα, τα είδη

ένδυσης ήταν συνήθως σπιτικό προϊόν και το ίδιο κομμάτι ύφασμα για καθημερινές ανάγκες μπορούσε να χρησιμεύσει

ως ένδυμα, σάβανο, ή σαν μια κουβέρτα. Τα υφάσματα που προέκυπταν, ανάλογα με το είδος του ενδύματος για το

οποίο προορίζονταν, ράβονταν με ραφίδες ή βελόνες, χάλκινες, σιδερένιες ή φτιαγμένες από οστά. Σε αντίθεση με τη

μινωική και τη μυκηναϊκή εποχή κατά τη διάρκεια των οποίων για την παραγωγή των ρούχων απαιτούνταν ειδικό ράψιμο

και κόψιμο, από την αρχαϊκή εποχή και εξής τα ενδύματα είχαν ως βάση τους ένα ύφασμα σε ορθογώνιο σχήμα, έτσι

όπως αυτό έβγαινε από τον αργαλειό ή άλλοτε πολλά κομμάτια ραμμένα μαζί.

Ενδύματα για γυναίκες και άνδρες αποτελείτο από δύο κύρια ενδύματα-χιτώνα (είτε ένα πέπλο ή χιτώνα) και ένα μαν-

δύα (ιμάτιο).Ο πέπλος ήταν απλά ένα μεγάλο ορθογώνιο βαρύ ύφασμα, συνήθως μαλλί, διπλωμένα κατά μήκος πάνω

από το άνω άκρο έτσι ώστε το ανάπτυγμα να φτάσει μέχρι τη μέση. Ήταν τοποθετημένο γύρω από το σώμα και στερεώ-

νεται στους ώμους με μια καρφίτσα ή περισσότερες καρφίτσες. Ανοίγματα για μασχάλες αφέθηκαν σε κάθε πλευρά. Το

πέπλο μπορεί κατέβεί μέχρι τη μέση και αν κατέβει πιάνεται με μια ή περισσότερες ζώνες. Ο χιτώνας ήταν φτιαγμένος

από ένα πολύ πιο ελαφρύ υλικό, συνήθως εισαγόμενο ίσως λινό. Ήταν πολύ μακρύ και πολύ μεγάλο ορθογώνιο ύφα-

σμα, ραμμένο επάνω στις πλευρές, και καρφωμένο ή ραμμένο στους ώμους, και συνήθως τυλιγμένο γύρω από τη μέση.

Συχνά ο χιτώνας ήταν αρκετά ευρύς ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση  μανικιών που στερεώνονται κατά μήκος του

με καρφίτσες ή κουμπιά. Τόσο ο πέπλος και ο χιτώνας ήταν μήκους έως το πάτωμα. Τα ενδύματα, που ήταν συνήθως

έτσι χρησιμοποιούνταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά μπορούσαν να μεταφερθούν πάνω από τη ζώνη, δημι-

ουργώντας ένα σάκο, γνωστός ως Κόλπος. Κάτω από το  ένδυμα, μια γυναίκα μπορεί να είχε φορέσει μια μαλακή ζώνη,

γνωστή ως strophion, (στροφίον) γύρω από το μεσαίο τμήμα του σώματος.

Οι άνδρες στην αρχαία Ελλάδα συνήθως φορούσαν χιτώνα παρόμοιο με εκείνον που φορούσαν οι γυναίκες, αλλά με

μήκος έως το γόνατο ή μικρότερο. Μια εξωμίδα, σε κοντό χιτώνα στερεώνεται στον αριστερό ώμο, για να φορεθεί για

την άσκηση, την ιππασία, ή σκληρή εργασία. Ο μανδύας (ιμάτιο) που φορούσαν οι άνδρες και οι γυναίκες ήταν ουσια-

στικά ένα ορθογώνιο βαρύ ύφασμα, είτε μάλλινο ή λινό. Ήταν ντυμένο διαγώνια πάνω από τον ώμο ή συμμετρικά και

στους δύο ώμους, σαν έλλειψη. 

14|



Οι γυναίκες φο-

ρούσαν μερικές φορές ένα

επίβλημα (σάλι) πάνω από πέπλο ή χιτώ-

να. Οι νεαροί άνδρες φορούσαν συχνά ένα κοντό

μανδύα (χλαμύδα) για ιππασία. Οι Έλληνες φορούσαν κατά καιρούς ένα καπέλο

με ευρύ γείσο (πέτασο), και σε σπάνιες περιπτώσεις, οι Ελληνίδες φορούσαν ένα

κορυφωμένο επίστεμμα με επίπεδο γείσο. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες

φορούσαν σανδάλια, παντόφλες, μαλακά παπούτσια, ή μπότες, αν και στο σπίτι

συνήθως γυρνούσαν  ξυπόλυτοι.

Παρ' ότι η υφαντική ήταν μία βασική οικιακή δραστηριότητα, δεν έλειπαν και τα διάφορα εργαστήρια υφαντουργίας που

παρήγαγαν πολυτελή υφάσματα, σε διάφορα χρώματα, αλλά και διακοσμημένα με περίτεχνα σχέδια. Ονομαστά ήταν για

παράδειγμα τα διάφανα υφάσματα της Λακωνίας και του Τάραντα, τα πολυτελή της Κορίνθου, των Μεγάρων και της

Μιλήτου.Σε ορισμένες αρχαίες πόλεις υπήρχαν απαγορεύσεις σχετικά με το είδος των ενδυμάτων που έπρεπε να φορι-

ούνται. Για παράδειγμα στις Συρακούσες μόνο οι εταίρες μπορούσαν να φορούν πολύχρωμα ρούχα. Ο Σόλων στην

Αθήνα επέτρεπε η νύφη να έχει μέχρι τρία ενδύματα στην προίκα της, ενώ αυστηροί ήταν επίσης και οι κανονισμοί δια-

φόρων ιερών σε σχέση με την ενδυμασία.

Οι παραστάσεις μαρτυρούν ότι το ένδυμα αποτε-

λούσε σύμβολο εξουσίας και δύναμης του ανθρώ-

που που το φορούσε απέναντι των άλλων ανθρώ-

πων. Στις αρχαίες κοινωνίες, στους λαούς τους

πρωτόγονους, όχι μόνο το επίσημο φόρεμα αλλά

και το καθημερινό είχε τη σημασία του. Συμβολι-

σμός δεν υπάρχει σε όλα τα στοιχεία της ενδυμα-

σίας. Το χρώμα όμως σαν συμβολικό στοιχείο

κυριαρχεί σ’ όλους τους λαούς και σε όλες τις επο-

χές. Και τα διάφορα μέρη της ενδυμασίας κατά και-

ρούς είχαν αποτρεπτικό χαρακτήρα από τα μαγικά

πνεύματα, όπως η ζώνη, το μαντήλι, τα διάφορα

φυλακτά, το δακτυλίδι. Μέσα λοιπόν από την ενδυ-

μασία ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να εκφράζεται

και να επικοινωνεί είτε άμεσα, είτε έμμεσα ή συμ-

βολικά.

Τα κρητικά ενδύματα κατασκευάζονταν από μαλλί, λινάρι και κατεργασμένο δέρμα. Το μαλλί ήταν το συνηθέστερο

υλικό για την κατασκευή της ενδυμασίας, υπήρξε μάλιστα από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της Κρήτης, ενώ η υφα-

ντουργία ήταν από τις κύριες βιοτεχνίες της μινωικής εποχής. Αυτό γίνεται φανερό από τις πινακίδες της Γραμμικής Β,

οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν καταλόγους με κοπάδια προβάτων που πιθανότατα ελέγχονταν από το ανά-

κτορο και την ποσότητα μαλλιού που αντιστοιχούσε σ’ αυτά, καθώς και από τους καταλόγους ονομάτων πεντακοσίων και

πλέον γυναικών και πολλών νεαρών αγοριών και κοριτσιών που αντίστοιχα δίδασκαν και διδάσκονταν την υφαντική

τέχνη. Το ίδιο το ρήμα μάλιστα «διδάσκω» εμφανίζεται στα γραπτά κείμενα για πρώτη φορά ακριβώς για τη διδασκαλία

της υφαντικής τέχνης. Είναι λοιπόν εμφανές ότι η κεντρική εξουσία συγκέντρωνε το μαλλί και το διένειμε για επεξεργα-

σία. Γενικά ενδιαφερόταν από τη μια πλευρά για την αύξηση της παραγωγής και από την άλλη για την ποιότητά της, διότι

προφανώς τα υφαντά θα ήταν εξαγώγιμο είδος, γι’ αυτό φρόντιζε τόσο πολύ για την εκπαίδευση, και ακόμη περισσότε-

ρο για την εξειδίκευση τόσο πολλών ανθρώπων σε εργασίες επεξεργασίας του μαλλιού.
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°°ÂÂÓÓÈÈÎÎ¿¿
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην υφαντική τέχνη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

α) στις φυτικές υφαντικές ίνες, οι οποίες προέρχονται από την καλλιέργεια και επεξεργασία φυτών, 

όπως το βαμβάκι, το λινάρι κλπ,

β) στις ζωικές υφαντικές ίνες, οι οποίες προέρχονται από την επεξεργασία ζωικών προϊόντων, 

όπως το μαλλί και το μετάξι.

ºº˘̆ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ˘̆ÊÊ··ÓÓÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ››ÓÓÂÂ˜̃
Οι πιο συνηθισμένες φυτικές υφαντικές ίνες είναι το βαμβάκι και το λινάρι.

Βαμβάκι

Σε ανασκαφές που έγιναν στην Ινδία βρέθηκαν υπολείμματα υφα-

σμάτων από βαμβάκι που υπολογίζονται γύρω στο 3000 π.Χ. Στην Ελλά-

δα πρωτοήρθε από την Ασία κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

γύρω στο 325 π.Χ. Η καλλιέργειά του στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις

άλλες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και επεκτάθηκε σε μεγάλη

κλίμακα γύρω στο 550 μ.Χ. Σήμερα το βαμβάκι καλλιεργείται σε πολλές

χώρες της γης, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής προέρχεται

από το βόρειο ημισφαίριο.

Το βαμβάκι είναι φυτό απαιτητικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Το

καταλληλότερο κλίμα για τη σωστή ανάπτυξη του είναι μέτρια ζέστη και

κρύα άνοιξη, συχνές βροχοπτώσεις όχι όμως μεγάλης έντασης, όχι

παγετός ή χαλάζι, δροσερό φθινόπωρο χωρίς πολλές βροχές και ζέστη, υγρό καλοκαίρι. Στην Ελλάδα η καλύτερη εποχή

για τη σπορά είναι από τις αρχές Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου.

Για να ωριμάσει το βαμβάκι πρέπει να περάσουν περίπου 2 μήνες από τη

σπορά. Η συλλογή του γίνεται με ειδικές μηχανές, που είναι πιο συνηθισμένο

ή με το χέρι που είναι πιο δαπανηρό και επίπονο αλλά το βαμβάκι είναι πιο

καθαρό και έτσι έχει και καλύτερη τιμή στο εμπόριο. Μετά τη συγκομιδή το

βαμβάκι μεταφέρεται σε ειδικούς χώρους που λέγονται εκκοκκιστήρια. Εκεί

γίνεται ο αποχωρισμός των ινών από το σπόρο. Ο χρόνος που γίνεται η εκκόκ-

κιση είναι περίπου 3 μήνες μετά τη συλλογή. Τα περισσότερα εκκοκκιστήρια

διαθέτουν μηχανισμούς που απομακρύνουν τα διάφορα ξένα σώματα όπως

χώμα, φύλλα, σπόρους, καθώς και την περιττή υγρασία. Μετά από τις διαδι-

κασίες αυτές τα βαμβάκια, καθαρά πλέον, συσκευάζονται σε μεγάλες μπάλες

ή τετράγωνες παλέτες, δένονται, καταγράφεται η ποιότητα και προωθούνται

στο εμπόριο.

Η κατασκευή υφασμάτων είναι η βασικότερη από τις χρήσεις του βαμβακι-

ού. Στην υφαντουργία οι ίνες του αποτελούν την κυριότερη ύλη. Τα βαμβακε-

ρά υφάσματα είναι πολύ καλής ποιότητας αν και σήμερα τα αντικαθιστούν με

συνθετικά που στοιχίζουν λιγότερο. 
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Η πλατιά χρήση του βαμβακιού οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

1. Kαλλιεργείται εύκολα.

2. Eίναι φτηνή υφαντική ίνα.

3. Έχει πολύ καλές φυσικές ιδιότητες.

4. Δέχεται σχετικά εύκολα βαφή.

Λινάρι

Το λινάρι καλλιεργείται για τις κλωστικές ίνες του από τις οποίες κατασκευάζονται λινά

νήματα και υφάσματα. Η καταγωγή του είναι από την Ασία και είναι ένα από τα αρχαιό-

τερα κλωστικά φυτά. Δείγματα λινών υφασμάτων βρέθηκαν σε ανασκαφές σε άριστη

κατάσταση και χρονολογούνται από τη νεολιθική εποχή. Αρχαιολογικές έρευνες επιβε-

βαίωσαν την ύπαρξη σπόρων και λινών υφασμάτων στη Βαβυλώνα (7000 π.Χ.).  Στην

Αίγυπτο το 3400 π.Χ. κατασκεύαζαν υφάσματα και ρούχα από λινάρι. Στις πυραμίδες

μερικές από τις μούμιες ήταν τυλιγμένες με λεπτές λωρίδες από λινό ύφασμα. Από την

Αίγυπτο το λινάρι διαδόθηκε στις άλλες χώρες της Μεσογείου και στη συνέχεια στην

υπόλοιπη Ευρώπη. 

Το λινάρι είναι ετήσιο φυτό και οι κυριότερες

ποικιλίες του είναι δύο. Αυτές που καλλιεργού-

νται για τις ίνες τους και λέγονται κλωστικές και

αυτές που καλλιεργούνται για τους σπόρους τους από τα οποία βγαίνει ένα είδος

λαδιού, το λινέλαιο και λέγονται ελαιοδοτικές ποικιλίες.  

Κατά τον Ιούνιο που ωριμάζει το λινάρι, το ξεριζώνουμε ή το θερίζουμε πριν

ωριμάσει ο σπόρος του. Θερίζοντας ή ξεριζώνοντας το λινάρι το κάνουμε δεμα-

τάκια από 3 - 4 κιλά το ένα και τα αφήνουμε στημένα όρθια στο χωράφι ή στο

αλώνι 5-10 ημέρες. Για την εξαγωγή ινών το λινάρι πρέπει, αφού ξηραθεί, να μπει

για 8-10 ημέρες στο νερό να σαπίσει Το νερό πρέπει να σκεπάζει το λινάρι. Το

μούσκεμα του λιναριού γίνεται και σε αλμυρό νερό, αλλά οι ίνες δεν είναι τόσο

καλής ποιότητας. Η κλωστή του λιναριού που μουσκεύεται σε στάσιμο γλυκό

νερό γίνεται πιο σταχτιά και πιο μαλακή, δηλαδή καλύτερη σε ποιότητα από τη

κλωστή του λιναριού που σάπισε σε τρεχούμενο. Στη συνέχεια απλώνεται 10-15

ημέρες στον ήλιο και όταν ξηραθεί εντελώς διαχωρίζονται οι κλωστικές ίνες από

τον φλοιό των φυτών. 

Ιδιότητες βαμβακερών υφασμάτων:

1. Aπορροφούν το νερό.

2. Eίναι δροσερά.

3. Aντέχουν στην υψηλή θερμοκρασία.

4. Eπιδέχονται την επίδραση χημικών ουσιών.



Τα υφάσματα που παράγονται από το λινάρι είναι τα γνωστά λινά υφάσματα, εξαιρετικής ποιότητας. Οι ίνες του λινα-

ριού έχουν μικρή ελαστικότητα και σκληρή υφή και είναι η αιτία που τα λινά υφάσματα τσαλακώνονται εύκολα και το σιδέ-

ρωμα τους είναι πολύ δύσκολο. Με ειδικές επεξεργασίες το πρόβλημα αυτό ελαττώνεται. Τα λινά ρούχα είναι εξαιρετι-

κά δροσερά επειδή το λινάρι έχει τη δυνατότητα να απορροφά και να απελευθερώνει υγρασία. Τα υφάσματα από λινά-

ρι εκτός από την παραγωγή ρούχων χρησιμοποιούνται για την επένδυση των επίπλων. Κατώτερης ποιότητας λινάρια χρη-

σιμοποιούνται στην κατασκευή σάκων και διάφορων μουσαμάδων. Τα υπολείμματα τους χρησιμοποιούνται στη χαρτο-

ποιία στην κατασκευή χαρτιών πολυτελείας, επιστολογραφίας κ.λ.π. 

∑∑ˆ̂ÈÈÎÎ¤¤˜̃  ˘̆ÊÊ··ÓÓÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ››ÓÓÂÂ˜̃
Οι πιο συνηθισμένες ζωικές υφαντικές ίνες είναι το μετάξι και το μαλλί.

Μετάξι

Το μετάξι είναι μία από τις πολυτιμότερες υφαντικές ίνες ζωικής προέλευ-

σης, που βγαίνει απ' την κάμπια του μεταξοσκώληκα, όταν φτιάχνει το κου-

κούλι, για να περάσει μια ορισμένη φάση στη μεταμόρφωσή της. Η μετα-

ξουργία ήταν γνωστή πριν από 4.500 χρόνια στην Κίνα, όπως αναφέρουν τα

αρχαία κείμενα. Οι Κινέζοι κράτησαν μυστικό τον τρόπο κατασκευής του

μεταξιού, διατηρώντας έτσι το μονοπώλιο μέχρι τον 5ο αι. μ.Χ. που μεταδό-

θηκε στην Περσία και τον 6ο αι. στο Βυζάντιο.

Στην αρχαία Ελλάδα το μετάξι ήταν γνωστό ως "σήρ" και το μεταξωτό ύφα-

σμα ως «σηρικός». Σύμφωνα με πληροφορίες Βυζαντινών συγγραφέων, ο

αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός έστειλε στην Κίνα δύο μοναχούς,

ειδικά για το μετάξι, το οποίο εκείνη την εποχή είχε διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό

και ήταν συγχρόνως πανάκριβο. Οι δύο μοναχοί παρακολούθησαν όλη τη δια-

δικασία εκτροφής του μεταξοσκώληκα και παραγωγής του μεταξιού και φεύ-

γοντας έκρυψαν μέσα στα κούφια μπαστούνια τους αρκετό μεταξόσπορο,

που μετέφεραν στο Βυζάντιο. Στα πρώτα χρόνια η βυζαντινή αυλή κρατούσε

μυστικό τον τρόπο παραγωγής του μεταξιού από τον υπόλοιπο λαό, που

πίστευε ότι το μετάξι προερχόταν από κάποια φυτική ουσία.   Σιγά σιγά όμως η τεχνική ξέφυγε από τα ανάκτορα και η

μεταξουργία αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό σ` όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που ονομάστηκε από

τότε Μοριάς, εξαιτίας της καλλιέργειας της μουριάς.  

Ο Προκόπιος, ιστορικός του 6ου αιώνα μ.Χ., περιγράφει πώς, σύμφωνα με την παράδοση, το μυστικό της σηροτροφίας

έγινε γνωστό στους Βυζαντινούς: «Μοναχοί…από την Ινδία...εμφανίστηκαν μπροστά [στον αυτοκράτορα]...του εξήγησαν
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Ιδιότητες λινών υφασμάτων:

1. Είναι ανθεκτικά.

2. Είναι δροσερά.

3. Είναι απορροφητικά.

4. Επιδέχονται λεύκανση.

5. Είναι εύφλεκτα.

6. Τσαλακώνουν.

7. Είναι δύσκολα στο σιδέρωμα.

8. Το συνεχές σιδέρωμα 

μπορεί να λεπτύνει τις ίνες τους.



πως παρασκευαστές του μεταξιού είναι κάτι σκουλή-

κια…Είναι αδύνατο να μεταφερθούν…ζωντανά. είναι πολύ πιο

πρακτικό…να μεταφερθεί ο γόνος τους… Κάθε χρόνο οι άνθρωποι θάβουν τα

αβγά αυτά σε κοπριά, εκείνα κρατιούνται ζεστά, και μετά…παράγουν τα νέα ζωύφια. Και

αφού ο αυτοκράτορας άκουσε όσα είπαν, τους έταξε μεγάλα δώρα, ώστε να κάνουν πράξη τα λόγια τους. Αυτοί τότε

επέστρεψαν στην Ινδία, γύρισαν στο Βυζάντιο

με αβγά και, με τον τρόπο που αναφέραμε, τα

μετέτρεψαν σε σκουλήκια, τα οποία τάιζαν με

φύλλα μουριάς» (Προκόπιος, De bello gotthico,

IV.17).

Μεταξοσκώληκες

Μεταξοσκώληκες είναι οι κάμπιες ορισμένων

πεταλούδων του είδους Sericaria (Bombyx)

mori. Πρόκειται για πεταλούδες με χοντρό τρι-

χωτό σώμα και μεγάλα λευκωπά φτερά. Τα ενή-

λικα άτομα έχουν μεγάλες κεραίες και ατροφι-

κή προβοσκίδα. 

Είναι ανίκανα να τραφούν και σχεδόν δεν πετούν. Η σηροτροφία (εκτροφή μεταξοσκωλήκων) χρησιμοποιεί ως «πρώτη

ύλη» τα φύλλα μουριάς και ως «εργάτες» τους μεταξοσκώληκες. Ο κύκλος εκτροφής, διάρκειας 40 περίπου ημερών,

αρχίζει με την παραγωγή του μεταξόσπορου και κλείνει με την απόπνιξη της χρυσαλλίδας.

Η εκκόλαψη του σπόρου είναι το πρώτο στάδιο της εκτροφής του μεταξοσκώληκα και γίνεται στα μέσα Απριλίου –

αρχές Μαϊου. Τα αυγά του μεταξοσκώληκα (μεταξόσποροι), που το μέγεθός τους δεν ξεπερνάει το κεφάλι μιας καρφί-

τσας, εκκολάπτονται 12-15 ημέρες σε θερμοκρασία 20ο – 25ο Κελσίου.

Από τα αυγά, μετά την εκκόλαψη, βγαίνουν οι μεταξοσκώληκες. Το μέγεθός τους είναι 2-3 χιλιοστά και έχουν χρώμα

μαυριδερό. Μόλις γεννηθεί ο μεταξοσκώληκας. τρώει συνεχώς και μεγαλώνει κάθε μέρα σημαντικά. Ένας κύκλος 30

ημερών είναι το ανώτατο διάστημα μιας κανονικής εκτροφής.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκτροφή οι μεταξοσκώληκες ανεβαίνουν στα κλαδιά για να πλέξουν το κουκούλι τους, τη μετα-

ξωτή φωλιά τους. Ο μεταξοσκώληκας βγάζει από τους δύο μεταξογόνους αδένες του το μετάξι και με κατάλληλες κινή-

σεις του σώματός του πλέκει το κουκούλι. Το πλέξιμο γίνεται από έξω προς τα μέσα σχηματίζοντας οκτάρια κι εκεί κλεί-

νεται σε 50 ώρες περίπου. Το κουκούλι αποτελείται από μια συνεχόμενη μεταξωτή ίνα με αρχή και τέλος. Το μέγεθος και

το βάρος του κουκουλιού εξαρτάται από τη σωστή εκτροφή και το είδος του μεταξόσπορου.

Όταν περάσουν 7 με 8 ημέρες από το κλάδωμα αρχίζει το ξεκλάδωμα

δηλ. το μάζεμα των κουκουλιών από τα κλαδιά. Σε 5-10 ημέρες μετά το

κλάδωμα ο μεταξοσκώληκας μεταμορφώνεται μέσα στο κουκούλι σε

χρυσαλίδα. Στη συνέχεια η χρυσαλίδα μεταμορφώνεται σε πεταλούδα η

οποία βγάζοντας ένα όξινο υγρό από το στόμα ανοίγει μια μικρή τρύπα

στο κουκούλι και βγαίνει έξω στην ελευθερία. 

Μέσα σε 15 ημέρες το αργότερο μετά το κλάδωμα πρέπει να γίνει η

απόπνιξη ή ψήσιμο των χλωρών κουκουλιών. Η απόπνιξη έχει σκοπό να

θανατώσει τις χρυσαλλίδες πριν αυτές μεταμορφωθούν σε πεταλούδες

και τρυπήσουν τα κουκούλια κόβοντας τη συνέχεια της ίνας. 
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Ιδιότητες μεταξωτών υφασμάτων:

1. Είναι ανθεκτικά

2. Είναι μαλακά

3. Είναι γυαλιστερά

4. Είναι ζεστά

5. Είναι ελαστικά

6. Είναι απορροφητικά

7. Είναι ακριβά

8. Τσαλακώνουν

9. Είναι εύφλεκτα

10. Είναι δύσκολα στη συντήρηση



Μαλλί

Το μαλλί προέρχεται από το τρίχωμα του προβάτου καθώς και από άλλα ζώα. Χρη-

σιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κλωστοϋφαντουργία, στον κατασκευαστικό κλάδο

(μόνωση), στη γεωργία ως λίπασμα, στη χημεία ως συστατικό καλλυντικών, στην κατα-

σκευή χαρτιού κλπ.   Αναλόγως το ζώο, το μαλλί έχει διαφορετικό όνομα: μάλλινο ονο-

μάζεται το ένδυμα από μαλλί προβάτου, καμηλό από καμήλα,  κασμίρι από κατσίκα,

ανκορά από κουνέλι κ.ο.κ.  

Η κατεργασία του μαλλιού είναι η διαδικασία

κατά την οποία το μαλλί λαμβάνεται από το

ζώο και στη συνέχεια επεξεργάζεται ώστε να

μορφοποιηθεί σε νήμα. Το πρώτο στάδιο της

κατεργασίας είναι το κούρεμα ή κουρά του

ζώου, το οποίο αναλαμβάνουν επαγγελματίες

με ειδικά εργαλεία, τόσο μηχανικά (ψαλίδι)

όσο και ηλεκτρικά. Το κούρεμα γίνεται συνή-

θως μία φορά το χρόνο, την άνοιξη, ώστε το ζώο να έχει αρκετό χρόνο να ανανεώσει το τρίχωμά του το οποίο χρειάζε-

ται κατά τους κρύους μήνες.  

Η κουρά των προβάτων στην Κρήτη 

Η κουρά των προβάτων είναι μια μεγάλη γιορτή άρρηκτα δεμένη με τον κτηνοτροφικό τρόπο ζωής. Είναι, όπως λέγε-

ται, η «γιορτή των προβάτων». 

Είναι μια από τις εντυπωσιακές γιορτές που λαβαίνει χώρα κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, στα πλαίσια της οποίας κάθε κτη-

νοτρόφος προσκαλεί φίλους και συγγενείς να τον βοηθήσουν στο δύσκολο αυτό έργο και μετά τους κερνά και ακολου-

θεί τρικούβερτο γλέντι και φαγοπότι. 

Η κουρά είναι μια διαδικασία δύσκολη, αφού χρειάζονται πολλά χέρια με τεχνική, ενώ τα πρόβατα πολλές φορές είναι

δύστροπα. Προηγείται το κωλοκούρισμα (το κούρεμα στην ουρά και στα πίσω πόδια) στην αρχή της Άνοιξης, ενώ στις
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αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, γίνεται η ολική κουρά.

Το κωλοκούρισμα γίνεται την άνοιξη και σκοπός είναι να μη λερώ-

νονταν τα μαλλιά των προβάτων από τα κόπρανά τους με αποτέλεσμα να ευνο-

είται η δημιουργία εστιών μικροβίων. Η ολική κουρά γίνεται για να «ξαλαφρώσουν» τα ζώα και να μην υποφέρουν από

την καλοκαιρινή ζέστη. 

Το κούρεμα των προβάτων άρχιζε

τον Aπρίλιο. Κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας, στην είσοδο της

μάντρας, οι λιγότερο έμπειροι έδεναν

τα ζώα, με λεπτό σχοινί. Στη συνέχεια

ο έμπειρος κουρευτής με την ψαλίδα

αναλάμβανε την κουρά. Το μαλλί

έβγαινε σαν προβιά και όταν τελείωνε

το τύλιγαν ρολό. Οι κουρές τελείω-

ναν με γλέντι και φαγοπότι. Το κύριο

μενού του τραπεζιού ήταν το οφτό, ο

παραδοσιακός μέζες του βουνού. Το

αρνί, ψήνονταν στις σούβλες, που

ήταν στερεωμένες στο έδαφος γύρω

από έναν κύκλο που είχε οριστεί με

μερικές πέτρες.

Άλλοτε οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν το μαλλί, που ήταν πολύτιμη πρώτη ύλη, για την παρασκευή υφασμάτων στη ρόκα

και στον αργαλειό. Σήμερα το πουλάνε «για κομμάτι» ψωμί σε γυρολόγους εμπόρους και σε αντάλλαγμα δεν παίρνουν

λεφτά, αλλά είδος, δηλαδή εμπόρευμα. 

Παλιότερα, όσοι δεν είχαν δικά τους αιγοπρόβατα κυριολεκτικά παρακαλούσαν να τους καλούν σε κουρές. Ο λόγος

ήταν ότι σαν ανταμοιβή τους, εκτός από το φαγοπότι, έπαιρναν και ένα «μποκάρι», δηλαδή τα μαλλιά ενός προβάτου. Με

τη συγκέντρωση «μποκαριών» από πολλές κουρές εξασφάλιζαν το μαλλί για την κατασκευή των διαφόρων ενδυμάτων

και υφαντών που χρειαζότανε για την οικογένεια. 

ΔΔÂÂ¯̄ÓÓËËÙÙ¤¤˜̃  ˘̆ÊÊ··ÓÓÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ››ÓÓÂÂ˜̃

Οι ίνες, από τις οποίες κατασκευάζονται τα υφάσματα, είναι είτε φυσικές

είτε τεχνητές, είτε προκύπτουν από συνδυασμό φυσικών και τεχνητών ινών.

Στο παρελθόν όλες οι ίνες προέρχονταν από τη φύση (ζώα, φυτά, κλπ), αλλά

κατά τον 20ο αιώνα άρχισαν να παράγονται οι τεχνητές υφαντικές ίνες. Οι

μεικτές ίνες γίνονται από την ανάμειξη δύο διαφορετικών ινών. Μπορούν να

αναμιχθούν φυσικές ίνες μεταξύ τους, για παράδειγμα βαμβάκι και μαλλί

αλλά και τεχνητές με φυσικές ίνες (ημισυνθετικά υφάσματα)
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Ιδιότητες μαλλιού:
1. Είναι μαλακό
2. Είναι ζεστό γιατί είναι κακός αγωγός της θερμότητας και μονώνει 

τη θερμοκρασία του σώματος.
3. Αντέχει στη χρήση, αν συντηρηθεί σωστά.
4. Δεν καίγεται εύκολα.
5. Είναι ελαστικό.
6. Απορροφά και συγκρατεί νερό και αυξάνεται το βάρος του, γι’ αυτό και 

το στέγνωμα των πλεκτών γίνεται σε επίπεδη επιφάνεια.
7. Δεν αντέχει σε ψηλή θερμοκρασία, γι αυτό πλένεται σε χλιαρό νερό, 

στεγνώνει μακριά από τον ήλιο & σιδερώνεται σε χαμηλή θερμοκρασία.
8. Προσβάλλεται από έντομα, γι’ αυτό πρέπει να προστατεύεται με φυσικά 

αντισκορικά, όπως λεβάντα, θυμάρι, δάφνη.
9. Κατά το σιδέρωμα χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί να δημιουργηθούν 

γυαλιστερά σημάδια πάνω στο ύφασμα.
10. Είναι ακριβό.



Παράγοντες που οδήγησαν στη δημιουργία τεχνητών υφαντικών ινών

Η αύξηση του πληθυσμού της γης, οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε είδη ένδυσης και

ρουχισμού, η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, το υψηλό κόστος παραγωγής φυσικών

ινών και η μείωση των υφαντουργικών πρώτων υλών μετά τον  Α’ Παγκόσμιο πόλεμο οδήγη-

σαν στην αναζήτηση τεχνητών υφαντικών ινών που θα μοιάζουν με τις φυσικές, θα έχουν

μικρότερο κόστος και θα ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων.

Η ανακάλυψη του νάιλον το 1930 υπήρξε σταθμός στην ιστορία των τεχνητών ινών και

συνέτεινε στη μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής υφασμάτων. O Wallace

Carothers, ο πατέρας της επιστήμης των τεχνητών πολυμερών ευθύνεται για την εφεύρεση

του νάυλον και του νεοπρενίου.

Ο άνθρωπος πήρε την ιδέα να κατασκευάσει τεχνητές ίνες παρατηρώντας τον μεταξοσκώ-

ληκα να υφαίνει το κουκούλι, εκκρίνοντας από το στόμα του υγρό το οποίο στερεοποιείται. Οι ίνες αυτές λέγονται τεχνη-

τές γιατί τις κατασκεύασε ο άνθρωπος μετά από επεξεργασία των φυσικών υλών με χημικά μέσα. Πηγές των τεχνητών

ινών είναι: το πετρέλαιο, η κυτταρίνη του ξύλου, η καζεΐνη του γάλακτος, κ.ά .

Τεχνητές ίνες 

•  Πολυεστέρας 

Οι πολυεστερικές συνθετικές ίνες έχουν εξαιρετική αντοχή, ελαστικότητα και επαναφορά. Πλένονται εύκολα 

στεγνώνουν γρήγορα, δεν τσαλακώνονται, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται σιδέρωμα.

•  Νάιλον 

Παράγωγο του πετρελαίου. Η πρώτη συνθετική ίνα στην ιστορία. Τα νάιλον υφάσματα έχουν εξαιρετική αντοχή στο 

σπάσιμο, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις παραμορφώσεις και στην τριβή, είναι εύκολα στο πλύσιμο και στο 

στέγνωμα, δεν τσαλακώνονται με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται σιδέρωμα. 

•  Ακρυλικό 

Βασική πρώτη ύλη στη βιομηχανία των πλεκτών και των μαλλιών. Είναι ελαφρύ και μαλακό με ζεστή υφή, δεν 

«μαζεύει», εύκολο στο σιδέρωμα και ανθεκτικό στο ηλιακό φως.

•  Ελαστίνη

Δεν χάνει το σχήμα της και είναι ανθεκτική στο πλύσιμο. Είναι εξαιρετικά ελαστική και μπορεί να τεντωθεί μέχρι και 

6 φορές το αρχικό της μήκος χωρίς να χάσει την ικανότητα να επανέρχεται με τον καιρό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ατόφια ή αναμεμειγμένη με άλλες ίνες για να τις κάνει ελαστικές.
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Οι τεχνητές ίνες χωρίζονται στις: 

•  Συνθετικές τεχνητές ίνες, 

•  Αναγεννημένες τεχνητές ίνες.

Αναγεννημένες τεχνητές ίνες 

Παράγονται με την κατάλληλη επεξεργα-

σία φυσικών υλικών όπως: η κυτταρίνη του

ξύλου – ξυλοπολτός και η πρωτεΐνη του

γάλακτος – καζεΐνη. 

Το βισκόζ είναι ελαφρύ ύφασμα που φτιά-

χνεται ουσιαστικά από αναγεννημένες πρώ-

τες ύλες, όπως ο πολτός ξύλου και τα κατά-

λοιπα από την επεξεργασία του βαμβακιού.

Γι’ αυτό τον λόγο έχει την ιδιότητα να δημι-

ουργεί πτυχώσεις όπως ένα φυσικό υλικό,

όμως τσαλακώνεται πολύ εύκολα. 

Συνθετικές τεχνητές ίνες 

Παράγονται από υλικά όπως: το πετρέ-

λαιο τον άνθρακα τα φυσικά αέρια κ.ά. Η

κατασκευή των ινών αυτών γίνεται από σύν-

θεση των χημικών στοιχείων, μορίων των

πιο πάνω υλικών. Για τον λόγο αυτό ονομά-

ζονται συνθετικές. 

Τα πλεονεκτήματα τους είναι: 

• Είναι ελαστικές.

• Ιδιαίτερα ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες, στο ζάρωμα 

και στη φθορά.

• Τα χρώματά τους είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο πλύσιμο.

• Η μικρή απορροφητικότητα υγρασίας που έχουν, δημιουργεί στα 

υφάσματα στατικό ηλεκτρισμό. 

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην κατασκευή υφαντικών ινών  

Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στην κατασκευή υφαντικών ινών

κυριολεκτικά μεταμορφώνει τα υφάσματα, προσδίδοντας τους ιδιότητες

που τα μετατρέπουν σε «έξυπνα» υφάσματα. Ο χειρισμός των υφασμάτων

σε τόσο μικροσκοπικές κλίμακες δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να

παρεμβαίνουν στα μόρια των ινών δημιουργώντας υφάσματα με πολύ

περισσότερες επιθυμητές ιδιότητες από ότι τα αρχικά χωρίς τροποποιήσεις
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Ιδιότητες τεχνητών υφασμάτων:

1. Είναι ελαφριά και ζεστά

2. Δεν τσαλακώνονται, 

δεν χρειάζονται καθόλου 

σιδέρωμα

3. Πλένονται εύκολα

4. Είναι ελαστικά κι ανθεκτικά

5. Δε λεκιάζουν

6. Τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν

εύκολα

Πηγλη: Βιβλίο Υφασματολογία της Α’ Γυμνασίου Κύπρου, σελ 23 



στα υφάσματα. Η χρήση της νανοτεχνολογίας στα υφάσματα αυξάνεται συνεχώς δημιουργώντας υφάσματα «νέας

γενιάς» με ανώτερες ιδιότητες που εξυπηρετούν εξειδικευμένες ανάγκες. Η νανοτεχνολογία είναι όρος που αναφέρεται

σε μια σειρά τεχνολογιών που αφορούν διαδικασίες που εφαρμόζονται σε κλίμακα νανομέτρου (1 δισεκατομμύριο νανό-

μετρο = 1 μέτρο). 

Τα πλεονεκτήματα των τεχνητών ινών είναι: 

� Η παραγωγή τους ελέγχεται ποσοτικά από τον άνθρωπο αφού μπορεί να κατασκευάσει την ποσότητα ινών και υφα-

σμάτων που απαιτείται ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. 

� Η παραγωγή των τεχνητών ινών στηρίζεται στην επεξεργασία υλικών που δεν συγκρούεται με την παραγωγή τροφί-

μων όπως οι φυσικές ίνες, για παράδειγμα το βαμβάκι, το λινάρι, το μαλλί. 

� Είναι συνήθως φθηνότερες από τις φυσικές.

Οι τεχνητές υφαντικές ίνες είναι ένα σημαντικό επίτευγμα του ανθρώπου, γιατί οι ίνες αυτές χρησιμοποιούνται, εκτός

από την υφαντουργία και σε άλλους τομείς της ζωής, όπως η γεωργία (π.χ. σακούλες), οι μεταφορές (π.χ. τσάντες), οι

ηλεκτρονικοί υπολογιστές (καλύμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών), η οικοδομική βιομηχανία (π.χ. προστατευτικό δίκτυ),

στην κατασκευή ιατρικών και χειρουργικών προϊόντων και αλλού.

Όμως με δεδομένο ότι: 

� οι σύγχρονοι άνθρωποι καταναλώνουμε πολύ, μα πολύ ύφασμα, (στατιστικές στη Σουηδία αποκάλυψαν ότι, το 2007,

ο μέσος Σουηδός καταναλωτής αγόρασε 24 κιλά από υφαντικές ύλες – 9 κιλά ετησίως περισσότερα από το 1994)

γεγονός που συμβααίνει σε όλες τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, 

� ότι σύγχρονη βιομηχανία υφασμάτων χρησιμοποιεί περίπου 8.000 συνθετικά χημικά,

� ότι πολλές από τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούσαν οι βιομηχανίες κατασκευής υφασμάτων μέχρι σήμερα

ενοχοποιούνται για βλάβες στον οργανισμό. Τέτοιες χρωστικές ουσίες είναι τα διάφορα αζωχρώματα, δηλαδή

τεχνητές ουσίες που περιέχουν άζωτο και χρησιμοποιούνται για τη βαφή των υφασμάτων. Οι ουσίες αυτές κατά

τη χρήση τους απελευθερώνουν αρωματικές αμίνες που είναι τοξικές και καρκινογόνες, γεννιέται το ερώτημα:  

Είναι τα ρούχα που φοράμε  από συνθετικά υφάσματα υγιεινά;

Σκέψου ότι:

� Η σύγχρονη βιομηχανία υφασμάτων χρησιμοποιεί περίπου 8.000 συνθετικά χημικά. Το δέρμα είναι το βασικό όργανο

με το οποίο έρχονται σε επαφή τα επιβαρυμένα με αυτά τα χημικά υφάσματα. Κυρίως μέσω αυτού περνούν στον οργα-

νισμό και, διερχόμενα από το λεμφικό σύστημα, εισβάλλουν στο αίμα και καταλήγουν στο συκώτι. Υπό φυσιολογικές

συνθήκες, το δέρμα έχει την ιδιότητα να εμποδίζει τις τοξίνες να το διαπεράσουν. Τα συνθετικά υφάσματα, ωστόσο,

πνίγουν το δέρμα, περιορίζοντας αυτή την ιδιότητά του. 

� Το ότι τα υφάσματα φορτώνονται χημικά γίνεται αντιληπτό εύκολα με την όσφρηση. Μπαίνοντας κάποιος σε ένα πολυ-

κατάστημα ρούχων, κυρίως πολύ εμπορικών και φτηνών, διακρίνει μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Παρόμοια αίσθηση

δίνει και ο αέρας που βγαίνει από ένα πακεταρισμένο ρούχο αυτών των καταστημάτων, όταν το ανοίγουμε. 

� Πολύς κόσμος έχει νιώσει κάποια ενόχληση, έχει εμφανίσει αλλεργία ή ακόμα και ένα σοβαρότερο πρόβλημα, εξαι-

τίας κάποιου υφάσματος με το οποίο ήρθε σε επαφή. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι άνθρωποι είναι δύσκολο να κάνουν

τη σύνδεση μεταξύ του προβλήματος και του υφάσματος που το προκαλεί, με αποτέλεσμα να μένουν εκτεθειμένοι
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σ’ αυτό. Οι βασικότερες ενοχλήσεις που έχουν μέχρι

σήμερα καταγραφεί είναι δερματικά εξανθήματα και κακώσεις,

ναυτία, κόπωση, πονοκέφαλος, αίσθημα φαγούρας και καψίματος, θολή

όραση, δύσπνοια, συνάχι και ξαφνικές μολύνσεις.

� Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θ’ αποκτήσει ευαισθησία στα χημικά ως το 2020". 

Οικολογικά ρούχα - υφάσματα

Οικολογικά λέγονται τα ρούχα που είναι φτιαγμένα από φυσικές ίνες, οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί με φυσικές βιολο-

γικές μεθόδους. Αν είναι φυτικής προέλευσης προέρχονται από μη μεταλλαγμένα φυτά που η καλλιέργεια τους γίνεται

χωρίς φάρμακα και λιπάσματα. Αν το υλικό είναι μαλλί, προέρχονται από ζώα που εκτρέφονται με φυτικές μη μεταλλαγ-

μένες τροφές βιολογικής καλλιέργειας και διαβιούν σε ελεύθερους χώρους Οι δε βαφές που χρησιμοποιούνται είναι

από όσο το δυνατό φυσικά υλικά.

Έτσι τα οικολογικά ρούχα δεν περιέχουν

� συνθετικές ίνες,

� φυτοφάρμακα,

� αντιβιοτικά

� χλώριο,

� φορμαλδεΰδη,

� τοξικές βαφές

Σύμφωνα πάντα με την Greenpeace, κριτήριο για την καλή επιλογή των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας (ρούχα, υφά-

σματα, υφάσματα επιπλώσεων, χαλιά, κ.ά.) είναι η χρήση φυσικών πρώτων υλών ή η κατοχή κάποιας αναγνωρισμένης

οικολογικής σήμανσης. Υπάρχουν βέβαια και προϊόντα, που αν και δεν έχουν αποκτήσει κάποια οικολογική σήμανση,

παραμένουν λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον, επειδή χρησιμοποιούν μη τοξικές φυσικές πρώτες ύλες. Τα προϊόντα

αυτά είναι αποδεκτά, αν συνοδεύονται από σχετικά αποδεικτικά για τη σύστασή τους.

Πλεονεκτήματα οικολογικών υφασμάτων

Τα οικολογικά ρούχα επιβαρύνουν στο ελάχιστο το φυσικό περιβάλλον και έχουν φτιαχτεί με σεβασμό προς τον

άνθρωπο. Γι' αυτό τον λόγο τα «πράσινα» υφάσματα έχουν πολλά οφέλη για τον χρήστη: 

• διευκολύνουν τη δερματική αναπνοή 

• δεν προκαλούν κνησμούς και αλλεργίες. 

• μας προστατεύουν από τους μύκητες και την ακτινοβολία. 

• νιώθουμε όλα τα οφέλη της ίνας (π.χ. την απαλότητα του βαμβακιού). 

• είναι θερμορυθμιστικά, δηλαδή μας κρατάνε ζεστούς τον χειμώνα και δροσερούς το καλοκαίρι. 

• απορροφούν τον ιδρώτα 

• αισθητικά είναι πιο μαλακά γιατί δεν έχουν χλωριωθεί.

Τα οικολογικά ρούχα αρχίζουν σιγά-σιγά να επιστρέφουν στη ζωή του ανθρώπου, αφού για περισσότερες από επτά

δεκαετίες είχαν εκτοπιστεί από το νάιλον και τα συνθετικά ρούχα. 
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KKÔÔ˘̆ÚÚ¤¤˜̃  --  KK··ıı¿¿ÚÚÈÈÛÛÌÌ··  MM··ÏÏÏÏÈÈÒÒÓÓ

Τα μαλλιά μετά το κούρεμα των προβάτων μαζευόταν σε κουβάρια (ποκάρια). Το φυσικό λίπος που είχαν πάνω τους

ονομαζόταν μαρόλιπος (μαλλί +λίπος).

Οι γυναίκες για να καθαρίσουν τα μαλλιά τα ζεμάτιζαν σε ένα καζάνι. Για καθαριστικό χρησιμοποιούσαν την αλουσά

(διάλυμα στάχτης) την οποία έβραζαν, έριχναν μέσα τα μαλλιά και μετά τα κοπάνιζαν με την κοπανίδα (ξύλο) γυρίζοντας

τα πολλές φορές. Μετά τα ξέπλυναν και τα άπλωναν να στεγνώσουν στον ήλιο.   

••¿¿ÛÛÈÈÛÛÌÌÔÔ  ÙÙˆ̂ÓÓ  MM··ÏÏÏÏÈÈÒÒÓÓ
Μετά το καθάρισμα των μαλλιών,

ακολουθούσε το «ξάσιμο», η αραίωση

τους δηλαδή με τα χερόχτενα (ή χει-

ρόχτενα), κατά την οποία ξεχώριζαν

τις ίνες που προορίζονταν για το στη-

μόνι, από αυτές που προορίζονταν για

το « φάδι» (υφάδι). Τις ίνες που προο-

ρίζονταν για το στημόνι τις ονόμαζαν

«αλεκατισά». Τα «σκουλιά» που έμε-

ναν στα δόντια των χειρόκτενων και

προοριζόταν για το φάδι, τα έξαιναν

δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά χρησι-

μοποιούσαν τη χεροκτένα (ή χειροκτένα ή λανάρα), που ήταν τετράγωνο λεπτο ξύλο που στη μια επίπεδη επιφάνειά του,

είχαν τοποθετηθεί λεπτά, σκληρά και επικλινή μικρά δόντια.

Το ξάσιμο γινόταν κυρίως τα βράδια. Μαζευόταν οι γειτόνισσες έξαιναν και παράλληλα έλεγαν ιστορίες, παραμύθια,

τραγούδια έκαναν δηλ. αποσπερίδα (βεγγέρα).

Κουρές

Χειρόχτενα Ξάσιμο

καθάρισμα μαλλιών



"Χειροχτενίζω τσι χαρές 

στου λογισμού το χτένι

Και κάνω φάδι το σεβντά 

τα αγάπης μου και φαίνει" 

(Μαντινάδα του Μ. Καλομοίρη (Λιόντα) από τη συλλογή «στου νου μου το μπαλκόνι»).

∫∫ÏÏÒÒÛÛÌÌ··  ‹‹  °°ÓÓ¤¤ÛÛÈÈÌÌÔÔ
Μετά ακολουθούσε το κλώσιμο (ή κλώσμα, ή γνέσιμο) που γινόταν με την ηλακάτη (ρόκα) και το αδρά-

χτι. Το καθαρισμένο και ξασμένο μαλλί τοποθετούνταν στη ρόκα και από κει η «κλώστρα» (η γυναίκα η

οποία γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδικασία) τραβούσε τις ίνες του μαλλιού με τα δάκτυλα της και

τροφοδοτούσε με επιδεξιότητα το αδράχτι που στριφογύριζε στον αέρα προς τα κάτω στα πόδια της. 

Το κλώσιμο γινόταν με δυο ρόκες:

α) Τη φουσκόροκα, στην επάνω μεριά της οποίας υπήρχαν δύο ή τρεις ή και περισσότερες φούσκες

κατασκευασμένες με μικρά λεπτά κομμάτια καλαμιού. Σε αυτήν τύλιγαν με τέχνη τις αλεκατισές κι έκλω-

θαν το στημόνι. Για να σταματά η αλεκατισά μετά το τύλιγμα της, την έζωναν μ ένα επίμηκες κεντητό ή

υφαντό πανί, το ροκοχάρτη. Η εξωτερική άκρη του ροκοχάρτη ήταν τριγωνική και συνεχιζόταν με βαστά-

γι ( κορδόνι ) χειροποίητο, με το οποίο στερέωναν το ροκοχάρτη πάνω στη ρόκα. Στην άκρη του βαστα-

γιού υπήρχαν «λειάκια» (τρυπημένα νομίσματα ή μαρτυρίκια).

β) Τη χαχαλόροκα, η οποία κατέληγε σε τρίχαλο και ήταν φτιαγμένη από βλαστό πικροδάφνης. Τη

συγκεκριμένη ρόκα τη χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν το φάδι (υφάδι).

Απαραίτητο εργαλείο για το κλώσιμο ήταν το αδράχτι. Το αδράχτι αποτελούνταν από το «σφεντύλι» και

από το «αγκινάρι». Το σφεντύλι ήταν λαξεμένο κωνικό ξύλο με μια τρύπα στη μέση και έμπαινε στο κάτω

μέρος του αδραχτιού ώστε να του δίνει βάρος και να μπορεί αυτό να στριφογυρίζεται στον αέρα,  ενώ στην πάνω λεπτή

μεριά του αδραχτιού ήταν στερεωμένο το γαμψό αγκινάρι με πίσσα και με μικρό καρφί. 
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Ξάσιμο μαλλιών-λανάρισμα

Φουσκόροκα Χαχαλόροκα



ΔΔ˘̆ÏÏÈÈÁÁ¿¿‰‰ÈÈ··ÛÛÌÌ··

Αφού έκλωθαν το μαλλί μετέφεραν την κλωστή απ τα αδράχτι στο τυλιγάδι.

Έκαναν δηλ. το τυλιγάδιασμα. Το τυλιγάδι ήταν κατασκευασμένο από τέσσερα

ξύλα σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, λίγου στρεβλού. Περνώντας

το στο τυλιγάδι το μετρούσαν: ένας κύκλος = μια κλωστή, 100 κλωστές = μια

λιγαδούρα. Ένα ανυφαντικό ήθελε περίπου 60 λιγαδούρες.

Απ’ το τυλιγάδι η κλωστή, που

την έλεγαν και «όργο» περνούσε

στην ανέμη. Η γυναίκα τοποθετεί

την ανέμη στο αριστερό της

μέρος, ενώ από τα δεξιά της

τοποθετούσε το «θρομύλι» στο

οποίο επάνω κάθονταν. Το θρο-

μύλι ηταν μακρύ και πλατυ ξύλο

που στην άκρη του είχε τρύπα

μέσα στην οποία στερεώνονταν ο

«άδραχτος». Κατά τη διαδικασία

λοιπον αυτή, η γυναίκα με το αρι-

στερό της χέρι τραβάει το νήμα

από την ανέμη, και με το δεξί της

τον άδραχτο, τον οποίο περιστρέ-

φει και το νήμα τυλίγεται στα

«μασούρια» και στα «καλαμουκά-

νια». Τα καλαμουκάνια ήταν

μεγάλα καλάμια στα οποία τύλι-

γαν την κλωστή που θα χρησιμο-

ποιούσαν για στημόνι, ενώ τα μασούρια ήταν μικρότερα καλάμια στα οποία τύλιγαν την κλωστή που θα χρησιμοποιούσαν

για το φάδι.

¢¢ÈÈ¿¿ÛÛÈÈÌÌÔÔ

Οι διάστρες έπαιρναν τα φουσκωμένα καλαμουκάνια κι έκαναν το διάσιμο (δηλαδή τη μετα-

τροπή της κλωστής σε ενιαία χωρίς διακοπή). Η δουλειά αυτή γινόταν σε ένα μακρύ ίσιο πετρό-

χτιστο τοίχο Τοποθετούσαν την καλαντάρα, στην οποία κρεμούσαν τρία σκοινάκια με βαρίδι

και έδεναν μικρά καλαμάκια. Σ' αυτά περνούσαν τα καλαμουκάνια με το νήμα. Στ' αριστερά της

καλαντάρας κάρφωναν χοντρά καρφιά για να τυλίγονται οι κλωστές. Η απόσταση από τη καλα-

ντάρα ως το πρώτο καρφί έπρεπε να είναι 10 πήχες. (πήχης: ανθρωπομετρική μονάδα μήκους,

η απόσταση από τον αγκώνα μέχρι το άκρο του χεριού).
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Θρομύλι

Άρδαχτος με μασούρια Μασούρια περασμένα στη σαΐτα για το φάδι

Διάσιμο

Tυλιγάδι



«Μες τσι καρδιάς μου τ’ αργαλειό σε φιλντισένιο χτένι  

διάζεται και περαματά μια μαυροφορεμένη»

(Μαντινάδα του Μ Καλομοίρη (Λιόντα) από τη συλλογή «στου νου μου το μπαλκόνι»).

Στη συνέχεια έπαιρναν την

αρχή των κλωστών απ' όλα τα

καλαμουκάνια και τις έδεναν σ'

ένα μασούρι Κρατώντας το

μασούρι, τραβούσαν τις κλωστές

και τις περνούσαν από τα καρφιά

κάνοντας σταύρωση. Όταν τέλει-

ωναν οι κλωστές, έβγαζαν προ-

σεχτικά το διασίδι από τα καρφιά

κάνοντας αλυσίδι.

ΔΔ‡‡ÏÏÈÈÁÁÌÌ··  ™™ÙÙËËÌÌÔÔÓÓÈÈÔÔ‡‡  ((™™ÙÙËËÌÌfifiÓÓÈÈ··ÛÛÌÌ··))
Στη συνέχεια το μετέφεραν στο χώρο που ήταν ο αργαλειός και

άρχιζαν το τύλιγμα του στημονιού στο αντί.. Χρειαζόταν απαραίτη-

τα δύο γυναίκες έμπειρες για να το τυλίξουν σωστά στο αργαλειό. 

Η τοποθέτηση και η τακτοποίηση των στημονιών στον αργαλειό

ήταν το πιο κρίσιμο στάδιο για την τελική μορφή του υφάσματος.

Στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν:

1. η παράλληλη τοποθέτηση ενός αριθμού νημάτων

2. η εξασφάλιση ίσου μήκους των νημάτων 

3. και το ισόμετρο τέντωμα όλων των νημάτων και των στημονιών   

¶¶ÂÂÚÚ··ÌÌ¿¿ÙÙÈÈÛÛÌÌ··
Αφού τέλειωναν το τύλιγμα άρχιζαν να κάνουν την περαμάτιση. Η μία γυναίκα κόβει τις κλωστές από το στημόνι και η

άλλη τις περνά στα μιτάρια. Αφού περαστούν οι κλωστές στους μίτους, η μια γυναίκα τις πιάνει μία μία και τις δίνει στην

άλλη και αυτή τις περνά στο χτένι .

Όταν τελειώσει το πέρασμα όλων των κλωστών, η ανυφαντού αρχίζει την ύφανση. 
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Τυλιγμένα καλαμουκάνια καλαντάρα

Στημόνιασμα

Πέρασμα των κλωστών απ τους μίτους 
Οι μίτοι



BBaaÊÊ¤¤˜̃  ¡¡ËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ
Από την αρχαιότητα η βαφική τέχνη ήταν ήδη πολύ ανεπτυγμένη, με

μεγάλη ποικιλία τόσο σε αποχρώσεις όσο και σε τόνους. Σημαντικοί επι-

στήμονες βασιζόμενοι σε διασωθέντα αρχαία κείμενα ασχολήθηκαν με

αυτά βελτιώνοντας τις τεχνικές την βαφής.

Αξίζει να αναφέρουμε οτι υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στις υφαντικές

ύλες και τον τρόπο βαφής στην Κρήτη, με τις υφαντικές ύλες και τον

τρόπο βαφής που αναφέρονται σε δυο πάπυρους των Γ΄ και Δ΄ μ.Χ αιώ-

νων, που βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Οι πάπυροι αυτοί υπάρχουν σήμερα

ο ένας στην Ολλανδία και ο άλλος στην Σουηδία. Αξίζει επίσης να σημει-

ωθεί ότι τα προστύμματα που χρησιμοποιούνται στην Κρήτη, έχουν μέσα

τους όλα τα συστατικά που και η χημεία-αντιπαλος της λαϊκής (εμπειρικής) βαφικής- χρησιμοποιεί σήμερα, για τη βαφή

των υφασμάτων (Φραγκακη,1974).

Η αγάπη με την όποια οι γυναίκες της Κρήτης

περιέβαλαν την διαδικασία της βαφής την εποχή

εκείνη όπως επίσης και την αισθητική απόλαυση

που το αποτέλεσμα τους προσέφερε, μπορούμε

να το συμπεράνουμε και από το παρακάτω από-

σπασμα σε κείμενο προσθήκης του λαογραφι-

κού Μουσείου Ρεθύμνου όπου αναφέρεται: «Τη

μακρά παράδοση των γυναικών στην υφαντική

στην Κρήτη μαρτυρούν τα πλούσια περίτεχνα

μινωικά φορέματα που γνωρίζουμε κυρίως από

τις τοιχογραφίες, καθώς και τα άφθονα βαρίδια

του αργαλειού που βρίσκουμε στα παλάτια και

τα σπίτια. Με φυτικά χρώματα και πορφύρα από

κοχύλια έβαφαν για αιώνες τα υφαντά. Η παρά-

δοση πέρασε από τα μινωικά στα αρχαϊκά κλασ-

σικά χρόνια και αργότερα στα βυζαντινά και

μέσα από την Βενετοκρατία και την Τουρκοκρατία έφτασε μέχρι την εποχή μας.»

Μια από τις σημαντικότερες και  πιο λεπτές εργασίες της υφαντικής τέχνης, τα

παλιότερα ειδικά χρόνια, ήταν το βάψιμο των υφαντικών υλών (μαλλί, μπαμπάκι,

μετάξι). Στο μεγαλύτερο μέρος του το βάψιμο γινόταν με φυσικές βαφές, οι οποίες

είχαν και έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να μας δίνουν ανεξίτηλα χρώματα. Σπου-

δαίο ρόλο σε αυτό παίζει η πολύ μεγάλη ποικιλία φυτών, περίπου 6.500 είδη και υπο-

είδη που συναντούνται στην Ελλάδα και ειδικότερα 1850 είδη και υποείδη στην

Κρήτη.
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Μινωική τοιχογραφία

Κρόκος - Crocus sativus



Όμως χρησιμοποιούνταν και μέρη από ζωικούς 

οργανισμούς όπως επίσης και διάφορα άλλα υλικά τα οποία 

θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Οι μαρτυρίες του ποιητικού λόγου που αντλούμε από την λαϊκή παράδοση προδίδουν τη σημασία της βαφικής τέχνης

στην καθημερινή ζωή και την αισθητική.

Δυο μαντινάδες που έχουν προκύψει από τις φυτικές βαφές είναι:

¶¶ÚÚÔÔÂÂÙÙÔÔÈÈÌÌ··ÛÛ››··  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙ¿¿‰‰ÈÈ··  ‚‚··ÊÊ‹‹˜̃

Πριν δούμε αναλυτικά τον τρόπο και τις χρωστικές ουσίες που χρη-

σιμοποιούσαν πρέπει να τονίσουμε ότι ξεχωριστή σημασία είχε και το

βούτηγμα των καθαρισμένων μαλλιών (όπως αναφέρετε αναλυτικά

στην Ε ενότητα) σε στυπτικές ουσίες πριν από τη βαφή, για να στερε-

ωθεί μετά καλύτερα το χρώμα και να γίνει ανεξίτηλο. Η πράξη αυτή

ονομαζόταν πρόστυψη και οι στυπτικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν

και χρησιμοποιούνται μπορεί να προέρχονται από ρίζες, φύλλα, άνθη,

φλοιούς θάμνων ή καρπών, από σπόρους, από λούπινα (χυλός), από

σβησμένο και διυλισμένο ασβέστη, από τις ρίζες και τα φύλλα της

ροδιάς, από άγουρα σταφύλια και άλλα. Απαραίτητο είναι τα φύλλα

της ροδιάς να συλλέγονται πριν από τις βροχές για να έχουν την

κατάλληλη δύναμη. Σήμερα χρησιμοποιούν στύψη του εμπορίου, την

οποία διαλύουν ανάλογα με νερό και επιτυγχάνουν τον σκοπό τους.

I. Προετοιμασία:

Πρωταρχικό μέλημα αποτελούσε συλλογή της βαφικής ύλης  που θα χρησιμοποιούνταν. Ειδικότερα όσον αφορά την

βαφική ύλη που έπαιρναν από τα φυτά, κάποια από αυτά τα ξέραιναν στην σκιά και άλλα τα χρησιμοποιούσαν φρέσκα.

Απαραίτητη για την διαδικασία της βαφής ήταν μια εστία φωτιάς (παρασιά). Συγχρόνως έπρεπε να προμηθευτούν τα

κατάλληλα σκεύη και υλικά τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνταν στην κουζίνα όπως: 

• Καζάνι όπου θα τοποθετούνταν τα μαλλιά για βάψιμο.

• Καλάμι ή ξύλο για το ανακάτεμα του νήματος.

• Σουρωτήρι για το σούρωμα των βρασμένων φυτών. 

• Δοχεία για να φυλάξουν την βαφή που θα περίσσευε για επόμενη χρήση.
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Ευρήματα βαφικού υλικού 

αρχαιολογικού χώρου Ζώμινθου. 

Με μαντιλήδες έβαψες

Τα ολόξανθα μαλλιά σου

Και έδειξες όψη θεϊκή 

Και έλαμψε η ομορφιά σου

Τσουκνίδες ανεκάτωσε

Μαζί με μαντηλίδες

Και έφανε πράσινο χαλί

τσ’ αγάπης μου τσ’ ελπίδες. 

Μανουρά-Καλλέργη Μαρία



II. Στάδια βαφής:

α) Καθαρισμός: έχουμε αναφερθεί σε παραπάνω ενότητα

β) Πρόστυψη: είναι η προετοιμασία του μαλλιού πριν από την βαφή με στυπτικές ουσίες 

για την απορρόφηση του χρώματος. (Τσιριμονακη,2005).

γ) Η κυρίως βαφική: προετοιμασία του βαφικού υλικού που ποικίλει ανάλογα με την προέλευση του.

Στο καζάνι το οποίο τοποθετούνταν στην παρασιά έβραζαν νερό και στη συνέχεια έριχναν μέσα σε αυτό τα φυτά ή τα

υλικά τα οποία θα έδιναν το χρώμα. Στη συνέχεια σούρωναν το ζουμί σε μια χρειγιά (λεκάνη) μαζί με μια ή δυο κουτα-

λιές στύψη (η ορυκτή σκόνη την οποία την έβαζαν και στις πληγές με επι-

στημονική ονομασία διπλό θεϊκό άλας του αργιλίου και του καλίου, βλ. εικό-

να). Επίσης για πρόστυμμα χρησιμοποιούσαν το ξύδι, τον άθο (στάχτη), τα

ούρα και το θαλασσινό νερό. Το υγρό αυτό έμπαινε μέσα στο καζάνι όπου

τοποθετούσαν και τα μαλλιά και τα άφηναν να βράζουν για μια ώρα περίπου

χωρίς η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 85°. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το μάλλινο νήμα δεν έπρεπε να μπαίνει απότομα

από το ζεστό στο κρύο νερό και αντίστροφα. Το νερό στο δοχείο της βαφής

έπρεπε να είναι άφθονο, ώστε το μαλλί να μπορεί να κινείται ελευθέρα.

Κατά τη διάρκεια της βαφής διατηρούνταν χαμηλή φωτιά, γιατί ο δυνατός

βρασμός κατέστρεφε το χρώμα και καθιστούσε τις ίνες θαμπές. 

Επίσης το μαλλί εισάγονταν πάντα βρεγμένο, σε χλιαρό νερό

-τόσο στο πρόστυμμα όσο και στη βαφή- ώστε η απορρόφηση να

γίνονταν ομοιόμορφα. Για να την επιτυχία καλύτερου αποτελέσμα-

τος ανακάτευαν το μαλλί από κάτω προς τα πάνω ώστε να απορ-

ροφάται ομοιόμορφα τόσο το χρώμα όσο και το πρόστυμμα.

Τέλος συνηθίζονταν το μαλλί να κρύωνε μέσα στο βαφικό υγρό,

έκτος από τις περιπτώσεις που δεν ήθελαν το μαλλί να σκουρύνει

τόσο, το στέγνωναν και το ξέπλυναν με πολλά νερά ώσπου έβγαι-

νε καθαρό νερό. Για καλύτερο ξέβγαλμα σαπούνιζαν το μαλλί

χρησιμοποιώντας κρητικό σαπούνι. Το μαλλί πάντα στέγνωνε σε

δροσερό και σκιερό μέρος. 

III. Κατηγορίες βαφικών υλών 

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα για την βαφή των υλών ύφανσης ανάλο-

γα με την προέλευση της βαφικής πρώτης ύλης χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

A. Ζωικά: φτιάχνονται χρησιμοποιώντας διάφορα μέρη από το σώμα των ζώων (π.χ καβούκι).

B. Φυτικά : φτιάχνονται χρησιμοποιώντας διάφορα μέρη από τα φυτά (π.χ άνθη, ρίζες)

Γ. Διάφορα υλικά: σκουριά κάρβουνο καπνιά κ.α.
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Δυο είναι οι κατηγορίες στις όποιες χωρίζεται η τέχνη της βαφής όσον άφορα τα

φυτικά χρώματα:

• Η απευθείας βαφή: Χρησιμοποιούνταν για τα φυτά που δεν χρειάζονται πρόστυψη. Τέτοια είναι τα βελανίδια, τα

ρόδια, τα καρύδια, η καστανιά, η χαρουπιά, το μαύρο τσάι (Τσιριμονακη, 2005).

• Η βαφή με πρόστυψη: όλα τα άλλα φυτά έκτος από εκείνα που προαναφέραμε και είναι πλούσια σε τανίνη (μια φυσι-

κή στυπτική ουσία), χρειάζονταν πρόστυψη. Η πιο συνηθισμένη ουσία είναι η στύψη με βοηθητική ουσία το κρεμόριο ή

αλλιώς ταρτάρ (άσπροι κρύσταλλοι που προέρχονται από το κατακάθι του κρασιού). Τέτοια φυτά είναι το κρεμμύδι, η

ξυνίδα, το χαμομήλι, τα μανουσάκια, οι μαντιλίδες, το σπάρτο, η χαμολιά, η τσουκνίδα, ο κισσός, η ρίγανη η αγκινάρα

καθώς και φύλλα αμυγδαλιάς, πλάτανου, συκιάς, βερικοκιάς,μουριάς. Επίσης άνθη ιβίσκου, καντηφές, κόκκινες ντάλιες,

κόκκινα χρυσάνθεμα, ωραίο φύλλο και τέλος το ριζάρι. (Τσιριμονακη,2005). 

Ο πίνακας που παραθέτουμε παρακάτω περιέχει αναλυτικά το είδος του φυτού, το μέρος από το φυτό που χρησιμο-

ποιούνταν για την βαφή, αν χρειάζονταν πρόστυψη ή όχι και τέλος την απόχρωση που έδινε.
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(Πηγή: Παπαδάκη Ελένη, «Βαφικά φυτά της Κρήτης & Τεχνικές Βαφής, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Βιολογικών, 

Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, 2015, σελ 54-56) 
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Οι πρώτες ύλες 

και το αντίστοιχο χρωματικό αποτέλεσμα. 

Σχεδιασμός: Ιουλία Καραβασίλογλου   



Ενδεικτικά παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η

διαδικασία που ακολουθούνταν για τη βαφή του νήματος από

φύλλα καρυδιάς και από κρεμμυδόφυλλα. 

Βαφή με φύλλα καρυδιάς: 

Η συλλογή του καρπού τον οποίο θα χρησιμοποιούσαν για την βαφή γίνονταν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Το βαφικό υλικό παίρνονταν από τα φύλλα αλλά και από τα καρυδότσουφλα (πράσινο περικάρπιο).

Συνήθως χρησιμοποιούσαν τα φύλλα είτε ξερά είτε χλωρά, γιατί ήταν πιο εύκολο και στη συλ-

λογή αλλά και στην αποθήκευση τους για μελλοντική χρήση. Όσον αφορά ειδικότερα

τα ξεραμένα φύλλα χρησιμοποιούνταν ένα κιλό περίπου από αυτά για την βαφή

ενός κιλού νήματος. Ψαλίδιζαν τα ξεραμένα φύλλα σε μικρά κομμα-

τάκια και τα τοποθετούσαν σε νερό το οποίο έβραζε για περίπου 45

λεπτά μέχρι να πάρουν το χρώμα που ήθελαν. Στη συνέχεια τα άφη-

ναν να κρυώσουν και μετά τα σούρωναν. Στην περίπτωση που το βαφι-

κό υγρό δεν ήταν αρκετό πρόσθεταν νερό έτσι ώστε όπως έχουμε

αναφέρει να μπορεί το νήμα να κινείται ελεύθερα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν το μούσκεμα του νήματος σε χλιαρο

νερο πριν τοποθετηθει στο βαφικο υγρο. Τελος τοποθετουσαν τα νήμα-

τα στο βάμμα και τα άφηνα να βράσει για περίπου 45 λεπτά με μια ώρα

ανακατεύοντας τα με το ξύλο έως ότου επιτύχαιναν την απόχρωση που επιθυ-

μούσαν. Παρόμοια είναι η διαδικασία που ακολουθούνταν όσον αφορά το βαφικό υγρό που έπαιρναν από τα καρυδό-

τσουφλα. Το χρώμα που συνήθως έπαιρναν από την βαφή με φύλλα καρυδιάς και καρυδότσουφλα ήταν το σκούρο καφέ.   

Βαφή με κρεμμυδόφυλλα: 

Αφού συγκέντρωναν τα κρεμμυδόφυλλα (ημιδιαφανείς εξωτερικοί χιτώνες του βολβού)

στη συνέχεια ακολουθούσαν την διαδικασία της πρόστυψης που έχουμε αναφέρει παρα-

πάνω. Τοποθετούσαν τα κρεμμυδόφυλλα στο νερό από 3 έως 8 μέρες. Στη συνέχεια στο

ίδιο νερό τα έβραζαν για περίπου μια ώρα. Σημειώνεται ότι όσο μεγαλύτερος ήταν ο χρό-

νος βρασμού τόσο σκουρότερες αποχρώσεις παίρνανε.   

Αφού σούρωναν το ζουμί, το άφηναν να κρυώσει. Όταν κρύωνε, τοποθετούσαν μέσα

στο βαφικό υγρό το νήμα και το έβράζαν μέχρι τους 85 °C . Έπειτα το έβγαζαν και αφού

το άφηναν να στεγνώσει στη σκιά, το ξέπλεναν με σαπούνι ώσπου να βγεί καθαρό νερό.

Οι αποχρώσεις που έπαιρναν είναι χρυσαφιές, ρόδινες και καστανέρυθρες. Για βυσσινί

αποχρώσεις χρησιμοποιούσαν φλούδες από κόκκινο κρεμμύδι.
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Βαφικό υλικό όμως δεν έπαιρναν μόνο από τα φυτά και τα

δέντρα αλλά και από ζωικούς οργανισμούς, ακολουθώντας

παρόμοια διαδικασία με αυτή που αναφέραμε παραπάνω με

τα φύλλα καρυδιάς.  

Ένας από αυτούς ήταν το πρινοκούκι η αλλιώς κρεμέζι,

ένα έντομο το οποίο ζει στον φλοιό του πρίνου. Είναι οι προ-

νύμφες ενός κοκοειδούς εντόμου (Κermes vermilio) που

ανήκει στα ημίπτερα και παρασιτεί στο πουρνάρι και δίνει

κόκκινο χρώμα.

Δυο ζωικοί οργανισμοί τους οποίους τους έπαιρναν από τη θάλασσα και

μπορούσαν να πάρουν το βαφικο υλικό για κόκκινο χρώμα είναι η πορφύρα

και το θαλάσσιο φύκι. 

Η πορφύρα ήταν μια πολύ σημαντική βαφή που ήταν σύμβολο δόξας και δύνα-

μης και ήταν γνωστή από την αρχαιότητα ως βασιλική βαφή. Η βαφή της πορφύ-

ρας στην Ευρώπη εξάγεται από τέσσερα ήδη κοχυλιών. Το Bolinus brandaris, το

Hexaplex trunculus, το Thais haemastoma και το Nucella lapillus. Τα τρία πρώτα

είδη προέρχονται από τα παράλια της Μεσογείου, ενώ το τέταρτο από τις ακτές του

Ατλαντικού. Το Bolinus brandaris και το Τhais haemastoma δίνουν κόκκινη βαφή, ενώ το

Hexaplex trunculus δίνει ιώδη βαφή. Η βαφή υπάρχει στον αδένα των κοχυλιών και την αφαιρούσαν με

ακαριαίο σπάσιμο του οστράκου ενώ ήταν ακόμα ζωντανός ο οργανισμός, έτσι ώστε να μη διαχυθεί στο σώμα και χαθεί

η βαφή. Σε κάθε κοχύλι μέτριου μεγέθους η βαφή είναι ελάχιστη και απαιτούνται δεκάδες χιλιάδες όστρακα για τη βαφή

ενός χιτώνα. Τα όστρακα είναι σαρκοφάγα και οι συλ-

λέκτες της χρησιμοποιούσαν πλεγμένα καλαθάκια με

δολώματα .

Τέλος μπορούσαν να πάρουν κόκκινο χρώμα και

από θαλάσσιο φύκι τη Ρυτίφλοια η οποία έβαφε βαθυ-

κόκκινο με απόχρωση βυσσινί-καφέ. Χαρακτηριστικό

είναι ότι η λέξη φκιασίδι που σημαίνει καλλυντικό, ψιμύ-

θιο για το πρόσωπο, με υπαινιγμό υπερβολής, φτηνού

ή κακού αποτελέσματος βγαίνει από τη λέξη φύκι γιατί

από τα φύκια της μεσογείου ρυτίφλοια τη βαφική οι

αρχαίες ελληνίδες έβαφαν τα μάγουλά και τα ρούχα

τους.
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Στα διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνταν για βαφικό υλικό σύμφωνα με τις

αναφορές και τις μαρτυρίες που διαθέτουμε μπορούμε να κατατάξουμε τα ακόλουθα: 

Κλείνοντας την ενότητα της βαφής κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε από πού μπορούσαν να πάρουν το μαύρο

χρώμα. Έτσι λοιπόν για την μαύρη βαφή χρησιμοποιούσαν ροιδόφυλλα, κούπες των βελανιδιών και τη σκουριά. Για το

σκοπό αυτό, μάζευαν τα ροιδόφυλλα και τις κούπες βελανιδιών και τις ξέραιναν. Όταν ήθελαν να βάψουν έβραζαν τα

ροιδόφυλλα και τις κούπες των βελανιδιών, έβαζαν μέσα και τα μουσκεμένα στο ξύδι σκουριασμένα σίδερα. Στο διάλυ-

μα πρόσθεταν τα μαλλιά κι έπαιρναν το μαύρο χρώμα. Επίσης τα μαλλιά έπαιρνα ανεξίτηλο χρώμα και με τον ακόλουθο

τρόπο. Από την προηγούμενη έβραζαν στο τσουκάλι καπνιά και νερό και μέσα έριχναν τα μαλλιά. Την επαύριο (την επό-

μενη μέρα) έριχναν στο διάλυμα την μαύρη μπογιά που αγόραζαν, τα έβραζαν και το μαύρο χρώμα γίνονταν ανεξίτηλο.

Το μπαμπάκι το έβαφαν μαύρο με την καραμπογιά που την έπαιρνα από το εμπόριο (Θεϊκός σίδηρος) .

Μέχρι και την δεκαετία του 1970 στο μεγαλύτερο μέρος

τους το βάψιμο των νημάτων γίνονταν με φυσικές βαφές. Το

πλεονέκτημα που είχαν χρησιμοποιώντας αυτές τις φυσικές

βαφές ήταν ότι έδιναν ανεξίτηλα χρώματα, και χάρη σε αυτές

έχουμε την χαρά να καμαρώνουμε μέχρι και σημερα πολλά

παλιά υφαντά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά την

καταστροφή των Ανωγείων από τους κατακτητές παρέμειναν

μήνες ολόκληρους σε πηγάδια γεμάτα με νερό όπου οι

γυναίκες τα τοποθετούσαν για να μην πέσουν στα χέρια τους

και δεν έπαθαν τίποτα!  Σήμερα για την βαφή τον νημάτων,

από τις ελάχιστες γυναίκες που συνεχίζουν να ασχολούνται

με την τέχνη της υφαντικής και ειδικότερα την βαφή νημά-

των,  χρησιμοποιούνται χρώματα  από το εμπόριο τα οποία κατά κύριο λόγο είναι κατασκευασμένα στα χημικά εργαστή-

ρια. Χρησιμοποιώντας βέβαια αυτά καταλαβαίνουμε ότι τα χρώματα των υφαντών χάνουν το πλεονέκτημα να παραμέ-

νουν ανεξίτηλα στο πέρασμα των χρόνων.     
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Σκουριά από σκουριασμένα 

σίδερα: μπορούσαν να βάψουν 

καφέ χρώμα.

Καπνιά από παρασιά, τζάκι: 

χρησιμοποιώντας την με την κατάλληλη 

διαδικασία που έχουμε αναφέρει 

μπορούσαν επίσης να βάψουν 

καφέ χρώμα 

Καπνιά από κάρβουνο: 

έβαφαν μαύρο χρώμα.
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Υπάρχουν δυο είδη αργαλειού, ο όρθιος και ο οριζόντιος. 

Ο όρθιος αργαλειός ήταν γνωστός από την εποχή Ομήρου και η γυναίκα ύφαινε μπροστά του περπατώντας. Η εφεύ-

ρεση του όρθιου αργαλειού είχε αποδοθεί στους Αιγύπτιους.

Ο οριζόντιος αργαλειός που είναι ο πιο διαδεδομένος στην Κρήτη θεωρείται μεταγενέστερος και μετεξέλιξη του όρθι-

ου αργαλειού. To «αργαστήρι» όπως χαρακτηριστικά το αναφέρουν στα Κρητικά χωριά έχει σχήμα ορθογωνίου παραλ-

ληλεπιπέδου και κατασκευάζεται από ξύλο. Το ξύλο μάλιστα έπρεπε να είναι ανθεκτικό να μην σκεβρώνει (λυγίζει) και να

μην καταστρέφεται από μικροοργανισμούς. Και τέτοιο ήταν το κυπαρίσσι που υπήρχε άφθονο μάλιστα στην περιοχή. Αν

δεν έβρισκαν κυπαρίσσι χρησιμοποιούσαν καρυδιά ή μουριά. Τα ξύλα έπρεπε να κοπούν την κατάλληλη εποχή (στη λίγω-

ση του φεγγαριού) και να φυλαχτούν σε ξηρό μέρος.

Έπειτα ο τεχνίτης αναλάμβανε να φτιάξει τον αργαλειό έτσι ώστε να είναι ανθεκτικός στο χρόνο και εύχρηστος για να

μην κουράζει την υφάντρα. Η γυναίκα έπρεπε με τον αργαλειό της να ντύσει όχι μόνο την οικογένεια της αλλά και το σπίτι

της. Οτιδήποτε ήταν υφασμάτινο έπρεπε να περάσει απ’ τα χέρια της.

Περιγραφή του αργαλειού 

Α) Σκελετός (σταθερά μέρη του αργαλειού). Αποτελείται από τις δύο όρθιες κορατσίνες (ξύλα σε σχήμα τετραγώνου,

με την ονομασία κάθετος σκελετός στην παρακάτω εικόνα ), που στερεώνονται μεταξύ τους με δυο χοντρά ξύλα περα-

στά στο κάτω μέρος, τα λεγόμενα σκαμνιά και με αλλά δυο επίσης περαστά, προς το επάνω μέρος, τα κλειδιά. Τα σκα-

μνιά και τα κλειδιά φέρουν τρύπες στις άκρες κι εκεί περνούν οι πίροι και στερεώνουν και δίνουν σχήμα στο αργαστήρι.

Οι κορατσίνες στα όρθια ξύλα τους φέρουν ειδικές κυκλικές εγκοπές, μέσα στις οποίες τοποθετούνται και περιστρέφο-

νται τα κυλινδρικά αντιά (ξύλα που τυλίγεται το νήμα του στημονιού και το υφασμένο ύφασμα), με τις δυο τρύπες το καθέ-

να στη μια του άκρη. (Σμπώκος, 2006)



Β) Βοηθητικά μέρη του αργαλειού: 

1) Χτένια: Γίνονται από καλάμια ή σφάκα. Ο σκελετός τους αποτελείται από 4 καλάμια.

Ανάμεσα στα καλάμια τοποθετούνται τα "δόντια" που είναι λεπτά πελεκημένα καλάμια. Το

διάστημα ανάμεσα από το ένα "δόντι" στο άλλο λέγονταιι «θύρες», μέσα από τις οποίες

περνούν τα νήματα. (εικ. 1) 

2) Πέταλo: κινητό από τη μέση και πάνω, χρησιμεύει για την τοποθέτηση του χτενιού. Η

υφάντρα με το πέταλο, χτυπώντας με δύναμη προς τα κάτω έδινε σχήμα στο υφαντό.

3) Μίτοι: Πλέκονται από ειδικές τεχνίτριες με χοντρό νήμα. Οι μίτοι αποτελούνται από

ξεχωριστά τμήματα που λέγονται μιτάριο ή βεργιά. Ανάλογα με το είδος του υφαντού χρη-

σιμοποιείται και ένας αριθμός από μιτάρια. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από 2-14 μιτάρια.

Οι μίτοι βοηθούν στην καλύτερη στερέωση του νήματος. 

4) Πήχες: Απ' αυτές κρέμονται οι μίτοι και το πέταλο. 

5) Πατητήρες: Είναι λωρίδες από ξύλο ή στερεό πανί, στερεωμένες σ' ένα σίδερο ή

ξύλο στο πάτωμα. Σ' αυτές είναι δεμένοι οι «μίτοι». 

6) Σαΐτα: Μ' αυτήν η υφάντρια περνά το υφάδι ανάμεσα από το άνοιγμα του στημονιού. 

7) Αντί: Ο αργαλειός έχει δύο αντιά, το πισάντι και μπροστάντι. Το πισάντι είναι στο πίσω

μέρος, όπου τυλίγεται το νήμα του στημονιού, και το μπροσάντι στο μπροστινό μέρος όπου

τυλίγεται το ύφασμα που έχει υφανθεί. 
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8) Αντιράδι: Τοποθετείται στο πίσω μέρος του αργαλειού ώστε να τυλίγεται μέρος του υφασμένου υφάσματος για να

μην εμποδίζει την υφάντρα. 

9) Τελαροσάνιδο ή Αργαστηροσάνιδο ή Κωλοσάνιδο:

Επίπεδο ξύλο. Πάνω σ' αυτό κάθεται η ανυφαντού.

10) Σφίχτες: Είναι δύο. Κομμάτια ξύλου που τοποθετού-

νται στις τρύπες που έχουν τα αντιά. Ο ένας χρησιμεύει για

να βοηθά να είναι πάντα τεντωμένο το νήμα και ο άλλος

στο τέντωμα του υφαντού.

Αναλυτικά τα μέρη του παραδοσιακού κρητικού αργαλειού είναι: 

(Φωτ. από το "Λαϊκά Επαγγέλματα & Παραδοσιακή ζωή της Κρήτης - Θεοχάρης Προβατάκης)
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1. Ποδάρι, 

2. Μεριά ή πατητήρες, 

3. Πετάλια, 

4. Κορώνα Όρθια 

ή αμασκάλη, 

5. "Αντί" που τυλίσσεται 

το στημόνι, 

6. Κορώνα εγκάρσια, 

7. Πέταλο, 

8. Τμήμα Πετάλου που

μπαίνει το χτένι, 

9. Υφασμένο πανί, 

10. "Αντί" που τυλίσσεται 

το βαμμένο πανί, 

11. Αργαστηροσάνιδο ή 

Κωλοσάνιδο, 

12. Καρόλι από όπου 

κρέμονται οι μίτοι ή 

οι καβαλάρηδες, 

13. Περάτες (2 εμπρός 

και δύο πίσω), 

14. Σφίκτης (Βέργα που 

σφίγγει και ξεσφίγγει 

το στημόνι, 

15. Σφίκτης που σφίγγει 

το ύφασμα, 

16. Περάτης Πισινός 

που κρατά τα μεριά,

17. Πήχες μετάλλου.



Παρακάτω παραθέτουμε δυο τραγούδια και ένα ποίημα

για τον αργαλειό και μέσα από αυτά εύκολα μπορεί να κατανοηθεί

η εξέχουσα σημασία του στην ζωή του ανθρώπου εκείνης της εποχής.

H Ζερβοπούλα η όμορφη κι αρχοντοθυγατέρα

στον αργαλιό της ύφαινε κι ανάρια ετραγουδούσε:

- Διασίδι, καλοδιάσιδο, γνεμένο στο νυχτέρι,

διασίδι μ’, όντας σ’ έγνεθα, τον συχνονειρεύομουν,

διασίδι, όντας σ’ εδιάζομουν, ήρθεν από τα ξένα,

διασίδι, όντας σ’ ετύλιγα στην εκκλησιά τον είδα,

διασίδι, όντας σ’ εκόλναγα, μόστειλεν αρραβώνα.

Παίξε αργαλιέ μου, βρόντησε, πέτα χρυσή σαΐτα,

τρίχτε καημένα χτένια μου, βαστάτε τον ηχό μου,

να βγουν τα θφάδια γλήγορα, να ράψω τα προικιά μου,

γιατ’ ο καλός μου βιάζεται, βιάζεται να με πάρει!

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
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Τραγούδι του αργαλειού

Πέρνα, σαΐτα μου γοργή, με το ψιλό μετάξι,

να ‘ρθει ο καλός μου τη Λαμπρή να βρει χρυσά ν’ αλλάξει.

Τάκου-τάκου ο αργαλειός μου,

τάκου κι έρχεται ο καλός μου.

Μαντίλι από το δάκρυσμα δεν του ‘μεινε στα ξένα.

Αρχοντοπούλες τον ζητούν κι αυτός πονεί για μένα.

Τάκου-τάκου στην αυλή μου,

ώσπου να ‘ρθει το πουλί μου.

Εγώ το φάδι θα γενώ κι εκείνος το στημόνι,

που να μπλεχτεί μες στο πανί και πια να μη γλιτώνει.

Τάκου και σε λίγο φτάνει

για φιλί και για στεφάνι.

Πέτα, σαΐτα μου γοργή, χτύπα, χρυσό μου χτένι,

η ατέλειωτη Σαρακοστή μερόνυχτο να γένει.

Τάκου-τάκου ο αργαλειός μου,

τάκου κι έρχεται ο καλός μου.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ
Ποιητική συλλογή “Παλιοί σκοποί” 1909. 

Ποίημα αργαλειού



⁄⁄ÊÊ··ÓÓÛÛËË
Από τη στιγμή που η υφάντρα κάθονταν στον αργαλειό, το επεξεργασμένο έως τώρα μαλλί, μετατρεπόταν σε κυρίαρ-

χο προϊόν για το σπίτι και τους ανθρώπους. Έτσι  ξεκινούσε μια διαδικασία δύσκολη αλλά και δημιουργική, η οποία απαι-

τούσε αυτοσυγκέντρωση, δύναμη και ιδιαίτερη τεχνική ώστε να μπορέσει η γυναίκα να φέρει σε πέρας την αποστολή της

η οποία δεν ήταν άλλη από την παραγωγή εργόχειρων τα οποία θα έντυναν το σπίτι της και θα κάλυπταν τις ανάγκες όλης

της οικογένειας.

Το κέντημα είναι γλέντημα κι η ρόκα είναι συργιάνι

και τ’ αργαστήρ’ είναι σκλαβιά, σκλαβιά πολύ μεγάλη. 

Για να πραγματοποιηθεί η ύφανση έπρεπε να έχουν προηγηθεί δύο διαδικασίες: το διάσιμο και η περαμάτιση. Διάσιμο

λέγεται η διάταξη του στημονιού για το πέρασμά του στον αργαλειο  Αφού γίνει και η περαμάτιση, η τοποθέτηση δηλαδή

του στημονιού πάνω στον αργαλειό η ύφανση ξεκινά.

Με τη σαΐτα λοιπόν βοηθό και προέκταση του χεριού της και με τα κατάλληλα πατήματα στις πατητήρες η υφάντρα

δημιουργούσε έργα τέχνης  πάνω στα οποία αποτύπωνε τον ψυχισμό και την προσωπικότητά της. Τα δημιουργήματά της

πολλά, προορίζονταν για διάφορες χρήσεις αλλά και για τη διακόσμηση του σπιτικού της.

¢¢ÈÈ··ÎÎÔÔÛÛÌÌËËÙÙÈÈÎÎ¿¿  ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··  ÀÀÊÊ··ÓÓÙÙÒÒÓÓ
Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η διακόσμηση ενός υφάσματος, όταν κοιτάξουμε πολλά χρόνια πίσω, ακόμα και

στους προϊστορικούς χρόνους. Ακόμα και τότε βλέπουμε την ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί μέσα από το στολισμό

των ενδυμάτων του σε κάθε διαφορετική στιγμή της ζωής του.

Η βυζαντινή περίοδος είναι χαρακτηριστική όσων αφορά την ιδιαίτερη καλλιτεχνική διακόσμηση των υφασμάτων. Φαί-

νεται ότι τα σχέδια και τα χρώματα στα ενδύματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αξίωμα που κατέχει αυτός που τα

φοράει.

Η σύγκριση μεταξύ των διακοσμητικών θεμάτων στα ενδύματα εκείνης της εποχής με αυτά της νεότερης, είναι ανα-

πόφευκτη. Η υφάντρα των νεότερων χρόνων κληρονομεί την παράδοση αιώνων, τη διαφοροποιεί, την εξελίσσει και τη

συνεχίζει δημιουργώντας θησαυρούς.
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Μινωική τοιχογραφία από τα τέλη Μεσοκυκλαδικής 

περιόδου, π. 1650 π.Χ. Θήρα Προϊστορικό μουσείο. 

“οι Κροκοσυλλέκτριες.”

Ψηφιδωτό στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, 

Ιωάννης Β’ Κομνηνός και Ειρήνη, 

αυτοκράτορες Βυζαντίου  



Η διακόσμηση των υφαντών εκφράζει την καλλιτεχνική

αντίληψη, την αισθητική, την παράδοση και τη διαφορετική νοο-

τροπία κάθε τόπου, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Τα σχέδια και οι χρωματισμοί

ποικίλουν και διαφοροποιούνται από τόπο σε τόπο. 

Η καλλιτεχνική παράδοση εμπλουτισμένη και επηρεασμένη και από στοιχεία άλλων πολιτισμών αποτυπώνεται στο πανί,

καθώς η υφάντρα δουλεύει πάνω στο μαγικό αυτό εργαλείο, τον αργαλειό. 

Η γεωγραφική ιδιομορφία κάθε τόπου, επίσης επηρεάζει τη διακόσμηση των υφαντών. Έτσι, ανάλαφρη και ελεύθερη

είναι η διακόσμηση στα παράλια και πεδινά μέρη της Ελλάδας, ενώ σχέδια και χρώματα γίνονται πιο αυστηρά στις ορει-

νές περιοχές.

Κάθε υφάντρα θέλοντας να δώσει το δικό της προσωπικό στίγμα στο καλλιτέχνημά της, το οποίο το κάνει να ξεχωρί-

ζει  και να ξεπερνάει σε ομορφιά και  πρωτοτυπία  αυτά των άλλων γυναικών υφαίνει ασταμάτητα στον αργαλειό της για

να ετοιμάσει την προίκα της την οποία και εκθέτει σε κοινή θέα όταν θα έρθει η ώρα η καλή…

Εμπνευσμένη από τη φύση, από την υψηλή αισθητική των καλλιτεχνημάτων του  Μινωική πολιτισμού, τα γεωμετρικά

σχήματα, από ιστορικά γεγονότα αλλά και από προσωπικότητες όπως  ήρωες από μάχες, από  άγιους, πρόσωπα και δρα-

στηριότητες της καθημερινής και θρησκευτικής ζωής, η γυναίκα υφάντρα στολίζει τα υφαντά της  δίνοντας τους μορφή

και περιεχόμενο. 

Όπως αναφέρει η Ροδούλα Σταθάκη-Κούμαρη, υπάρχουν 5 κατηγορίες διακοσμητικών θεμάτων που χαρακτήριζαν

κυρίως τα κρητικά υφαντά (“Τα υφαντά της Κρήτης. Διακόσμηση και σύμβολα”). Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τις κατηγο-

ρίες αυτές.

• Διακοσμητικά θέματα εμπνευσμένα από την ιστορία

Τα υφαντά με ιστορικές παραστάσεις αποτελούν πηγή αμέτρητων

πληροφοριών, καθώς η υφάντρα με το αστείρευτο ταλέντο της προ-

σπαθεί να κρατήσει ζωντανές στις μνήμες μας όλα τα σημαντικά γεγο-

νότα της παλαιότερης αλλά και της σύγχρονης ιστορίας. Στην πατανία

της εικ. 3 παρατηρούμε καβαλάρηδες που κρατούν Ελληνικές σημαί-

ες και οι οποίοι ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον πρίγκιπα Γεώργιο. Η

άφιξη του πρίγκιπα Γεώργιου στην Κρήτη το 1898 αποτελεί θέμα το

οποίο επηρέασε πολλές υφάντρες στην Κρήτη της εποχής εκείνης.

• Διακοσμητικά θέματα εμπνευσμένα από την θρησκεία

Στην κατηγορία αυτή των διακοσμητικών θεμάτων θα συναντήσου-

με υφαντά με σχέδια από εκκλησίες, σταυρούς, αγίους, το διπλό

πέλεκυ, το φίδι, τη γυναικεία μορφή με τα ανυψωμένα χέρια, ακόμα

και παραστάσεις του Αδαμ και της Εύας, ενώ ειδικότερα στην Κρήτη

η θρησκευτική τελετη του γάμου είναι χαρακτηριστικό διακοσμητικό

στοιχείο σε πολλά είδη υφαντών. Στην πετσέτα της εικ. 4 διακρίνουμε

δύο μορφές, πιθανότατα ο γαμπρός και η νύφη κάτω από το περί-

γραμμα μιας εκκλησίας, ενώ ανάμεσά τους παρατηρούμε να υψώνε-

ται το σύμβολο του ιερού  δέντρου και μια παιδική μορφή. Προφανώς

βρίσκονται εκεί για να φέρουν καλή τύχη και ευλογία στο νέο ζευγά-

ρι. Πανω από το ζευγάρι εμφανίζεται επισης και το σχήμα του διπλού

πέλεκυ ως ιερό σύμβολο. 
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Εικ. 3: Κομμάτι πατανίας υφασμένης στα Ανώγεια το 1900

Εικ.4: Πετσέτα από τη συλλογή Κ. Γραμματικάκη



Βασικό θέμα στην πατανία της εικ. 5 είναι η Αγία Σοφία, της οποίας το

όνομα είναι γραμμένο στο κέντρο και μία άμαξα που τη σέρνουν δύο

άλογα.

• Διακοσμητικά θέματα εμπνευσμένα από το φυτικό και ζωικό κόσμο

Πολύ συχνά στη διακόσμηση των υφαντών στις περισσότερες  περιοχές της Ελλάδας συναντάμε σαν διακοσμητικό

στοιχείο τα  λουλούδια. Λουλούδια όπως τουλίπες, γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα και υάκινθοι άλλοτε εμφανίζονται μόνα

τους και αποτελούν το κυρίαρχο θέμα και άλλοτε ολοκληρώνουν το στολισμό συμπληρώνοντας το κυρίως θέμα του υφα-

ντού. Ο συνδυασμός λουλουδιών και άλλων θεμάτων πολλές φορές δημιουργούν μοτίβα τα οποία είτε καλύπτουν όλη

την επιφάνεια, είτε μόνον τις άκρες των υφαντών. 

Ειδικά στην Κρήτη, ζώα και φυτά, κοσμούν έναν πολύ μεγάλο αριθμό υφαντών. Οι γυναίκες στην Κρήτη μεταφέρουν

τη φύση στα έργα τους, εξυμνώντας τα σύμβολα της γονιμότητας, της εφορίας, της βλάστησης, της αφθονίας και της

αθανασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραστάσεις με τις οποίες στολίζουν τα υφαντά τους περιέχουν: τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα,

φύλλα κισσού, αμπελόφυλλα και σταφύλια. Ακόμα ζώα όπως πουλιά, πετεινοί, άλογα και παγώνια. Έντονη επίσης είναι

και η παρουσία του ιερού δέντρου σε διάφορες μορφές. Όλα αυτά συνθέτουν παραστάσεις όμορφες, προσεγμένες και

ευδιάκριτες που παρακαλούν για γονιμότητα και ευλογία.
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Εικ.5: Πατανία 

τέλη 19ου –αρχές 20ου αιώνα.

Μουσείο Λαικής Τέχνης.

Εικ. 8  - Εικ. 9: Υφαντά 

με φυτικά και ζωικά θέματα 

από τα Ανώγεια 

της Κρήτης.

Εικ. 6 κ - Εικ. 7: Υφαντά από την Ήπειρο



• Διακοσμητικά θέματα εμπνευσμένα 

από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

Αμέτρητες είναι επίσης οι παραστάσεις που κοσμούν τη συγκεκριμένη κατηγορία

υφαντών. Θέματα καθημερινά στα οποία αποτυπώνονται τα ήθη, τα έθιμα, οι συνήθειες, οι ανησυχίες κάθε τόπου.

• Υφαντά με γεωμετρικό διάκοσμο

Στη διακόσμηση  μίας ποικιλίας εργόχειρων κυριαρχούν οι γεωμετρικοί σχηματισμοί. 

Τα κρητικά υφαντά ξεχωρίζουν από αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας, όσων αφορά στην πλούσια διακόσμηση τους με

επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά μοτίβα στα οποία κυριαρχεί συνήθως το σχήμα του ρόμβου και οι παραλλαγές του. 

Για να πραγματοποιηθεί η ύφανση, τα χρωματιστά υφάδια,

τα οποία έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και βαφτεί

με συγκεκριμένη διαδικασία, τυλίγονται σε κουβαράκια για να

μπορεί η υφάντρα εύκολα και με λεπτούς χειρισμούς να τα

περάσει ανάμεσα από τις κλωστές του στημονιού και να δημι-

ουργήσει τους διάφορους σχηματισμούς. Οι χρωματισμοί ποι-

κίλουν, ενώ στα Κρητικά υφαντά και συγκεκριμένα στα Ανω-

γειανά επικρατούν το κόκκινο, το μπλε και το μαύρο.
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Εικ. 10  - Εικ. 11: ‘’η βοσκοπούλα’’ και ‘’ο μήνας του μέλιτος’’, υφαντά από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Εικ.12: “Ο χορός”, πετσέτα, 

συλλογή Κ. Γραμματικάκη

Εικ. 14: “ο κυνηγός”, 

πετσέτα Ανωγειανής υφάντρας. 

Εικ. 13: Yφαντό μαξιλάρι Σκύρου. Tα καράβια,

ένα συνηθισμένο διακοσμητικό θέμα 

στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Εικ. 15: Αργαλειός σε Ανωγειανό παραδοσιακό σπίτι.  

Χαρακτηριστικές είναι οι χρωματιστές κουβάρες 

που έχουν κρεμαστεί στο ύψος των ματιών της υφάντρας.



Το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους Ηρακλείου Κρήτης μας δίνει

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ακολουθούνται στον τρόπο

ύφανσης των υφαντών με γεωμετρική διακόσμηση. Αυτοί οι κανόνες είναι οι εξής: 

1. Η οριζόντια συμμετρία, η διάταξη δηλαδή όμοιων θεμάτων δεξιά και αριστερά 

ενός κατακόρυφου άξονα, όχι μόνο σε ολόκληρη την επιφάνεια του υφαντού, 

αλλά και στο καθένα μοτίβο ξεχωριστά.

2. Η διάταξη διακοσμητικών μοτίβων σε οριζόντιες ζώνες.

3. Ο ρυθμός, δηλαδή η κανονική επανάληψη των μοτίβων κατά μήκος μιας 

οριζόντιας ζώνης. Σε κάθε ζώνη επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο, συχνά 

όμως παρατηρείται εναλλαγή των χρωμάτων, με αποτέλεσμα ο χρωματικός 

ρυθμός να είναι πιο σύνθετος.

4. Τα παραπληρωματικά θέματα ή μοτίβα πλήρωσης: στις διακοσμητικές ζώνες, ανάμεσα στα κύρια μοτίβα αλλά και 

μέσα σ’ αυτά, τοποθετούνται τα μοτίβα πλήρωσης ώστε να μην μένουν κενά στην επιφάνεια του υφαντού.

Παρατηρούμε ότι κάποιες φορές, όμοια μοτίβα διακοσμούν όλη την επιφάνεια, ενώ άλλες φορές η διακόσμηση δια-

φοροποιείται στο τελείωμα μόνο του υφαντού, ή είναι ίδια στις δυο άκρες αυτού και διαφορετική στο κέντρο.

Σε κάποια υφαντά κυρίως της Κεντρικής Κρήτης, συναντάμε ως διακοσμητικό

μοτίβο τον ‘’κουμπέ’’. Είναι ένας υπερυψωμένος θόλος που θυμίζει εκκλησία και

αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή το σχήμα του ρόμβου. Τα υφαντά με το συγκε-

κριμένο διάκοσμο λέγονται ‘’κουμπελίδικα’’.

∂∂››‰‰ËË  ÀÀÊÊ··ÓÓÙÙÒÒÓÓ
Κλινοσκεπάσματα όπως οι  βελέντζες, οι πατανίες, τα πολύχρωμα σακίδια (οι λεγόμενες βούργιες), τα βαμβακερά ή

λινά σεντόνια, τα προσκεφαλάδια, τα τραπεζομάντιλα, οι πετσέτες και είδη ρουχισμού είναι από τα συνηθέστερα της Κρη-

τικής υφαντικής τέχνης. 
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Εικ. 16 : κλινοσκέπασμα από την 

περιοχή Μεραμπέλο Κρήτης

Εικ. 17: μπαγκάλι από την περιοχή 

της Σητείας Κρήτης

Εικ.19: κιλίμι Μυλοποτάμου Κρήτης

Εικ. 20: κιλίμι της επαρχίας Αμαρίου Κρήτης

Εικ. 18: κιλίμι Λασιθίου Κρήτης



Όλα τα υφαντά ανάλογα με την τεχνική που 

υφαίνονταν, το υλικό, αλλά και τα διάφορα ξόμπλια (στολίδια) 

που τα διακοσμούν παίρνουν διάφορες ονομασίες.

Έτσι, ανάλογα με το ‘’περαμάτισμα’’, τον τρόπο δηλαδή που περνούσαν τις κλωστές στο χτένι και στους μίτους, και

σύμφωνα με το συγκεκριμένο πάτημα στις πατητήρες συναντάμε τα  μονότρικα, δίμιτα, τριοπατήτηρα, κουσκουσένια,

βελέντζες, πατητές, χιράμες κ.ά.

Οι βελέντζες, βασικό κομμάτι στο νοικοκυριό της επο-

χής, απαιτούσαν χρόνο αλλά και κόπο για να φτιαχτούν,

καθώς κάποιες από αυτές οι νοικοκυρές έπρεπε να τις

πατήσουν με τα πόδια τους και να τις πλύνουν με αυτό

τον τρόπο για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από αυτή τη διαδικασία έπαιρναν και το όνομά τους:

πατητές. Για τις πατητές χρησιμοποιούσαν το  μαλακό και

απαλό μαλλί μικρών αρνιών.

Εκτός του ότι κάλυπταν βασικές ανάγκες, οι βελέντζες

προορίζονταν και για άλλες χρήσεις όπως στην περίπτω-

ση του γάμου όπου στόλιζαν με αυτές τα άλογα τα οποία

θα συνόδευαν τα προυκιά της νύφης στο σπιτικό της.

Τέτοιες βελέντζες ήταν κόκκινες, με σχέδια ή χωρίς και

δαντέλες με πολύχρωμες φούντες στις άκρες τους. 

Η πατανία, η οποία εκτός από κλινοσκέπασμα χρησιμοποιούνταν και για το στολισμό του σπιτιού, είναι ένα από τα πιο

χαρακτηριστικά είδη υφαντών της Κρητικής υφαντικής τέχνης. Φτιάχνονταν σε κομμάτια τα οποία ενώνονταν μεταξύ

τους με ράψιμο στο χέρι και γινόντουσαν δίφυλλες και τρίφυλλες. Τον κυρίαρχο ρόλο στη διακόσμηση τους έχει η  φύση..

Xρωματιστά πουλιά και λουλούδια, κλαδιά με φύλλα, καβαλάρηδες πάνω στα άλογα, αλλά και γεωμετρικά σχήματα τα

οποία επαναλαμβάνονταν φτιάχνοντας όμορφα μοτίβα. 

Από τη διακόσμηση, ονομαζόταν χτενάτη, γατί τα σχέδιά της ήταν εμπνευσμένα από τα χτένια που χτένιζαν τα μαλλιά

τους, ψαράτη η οποία είχε σχέδια που μοιάζουν με ψάρια, δισκάτη που τα σχέδιά της μοιάζουν με δίσκους, ξομπλιαστή,

πλουμάτη (πλουμιά= στολίδια), ολόγιομη ή σόγιομη η οποία έχει σχέδια σε όλη την επιφάνειά της (τον κάμπο όπως ονο-

μαζόταν) κ.ά. 

Ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη ονομάζεται ολόμαλλη( φτιαγμένη από μαλλί), μπαμπακερή (από βαμ-

βάκι) και μαλλομπάμπακη( μαλλί και βαμβάκι). Με λινάρι συνήθως έφτιαχναν τις ¨παλέτσες΄΄, τις οποίες χρησιμοποι-

ούσαν στις αγροτικές δουλειές επειδή το υλικό τους είναι πολύ ανθεκτικό σε εξωτερικές συνθήκες. 

Ανάλογα με την τεχνική της ύφανσης ονομάζεται σταυρωτή, σόσκουλη, δεξιμάτη, τριοπατήτηρη κ.ά. 

Ένα άλλο είδος κλινοσκεπάσματος, το πιο ελαφρύ από όλα είναι και το χιράμι. 

Εξέχουσα θέση στην κρητική υφαντική τέχνη κατέχει η πετσέτα τόσο για τον εξοπλισμό όσο και για το στολισμό του

σπιτιού. Η  πετσέτα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι από τη γέννησή του ανθρώπου μέχρι το θάνατο του καθώς τον ακο-

λουθεί σε όλες της φάσης της ζωής του.
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Εικ.21: βελέντζα που σκεπάζει κρεβάτι 

παραδοσιακού σπιτιού στα Ανώγεια της Κρήτης.



Μπορούμε να διακρίνουμε δυο κατηγορίες πετσετών, τις πιο απλές πετσέτες οι οποίες χρησιμοποιούνταν για καθημε-

ρινή χρήση, και τις πιο ιδιαίτερες οι οποίες προορίζονταν για το στολισμό του σπιτιού αλλά και για δώρο σε συγγενικό ή

φιλικό πρόσωπο. Η διακόσμησή τους ποικίλει, τόσο σε χρωματισμούς όσο και σε σχέδια τα οποία μπορεί να είναι άλλο-

τε απλά γεωμετρικά κ άλλοτε πιο περίτεχνα. 

Οι πετσέτες οι οποίες στόλιζαν το σπίτι, γνωστές ως οι πετσέτες “του λούσου” ήταν πιο προσεγμένες και η διακόσμη-

ση τους πιο περίπλοκη ενώ στο τελείωμά τους υπάρχουν η δαντέλα, τα κούμαρα (μικρές φουντίτσες από κλωστές στο

σχήμα μπάλας), ή ιδιαίτερα δεσίματα τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερη ομορφιά στο συγκεκριμένο υφαντό.

Η πετσέτα ως δώρο στους γάμους, στις βαφτίσεις, αλλά και σε

άλλες σημαντικές στιγμές της ζωής του ανθρώπου συμβολίζει

την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη που νιώθει το πρόσωπο που

τη χαρίζει στο άλλο πρόσωπο και δυναμώνει το δέσιμο που ανα-

πτύσσεται ανάμεσα τους. Τα διακοσμητικά θέματα μιας τέτοιας

πετσέτας συνήθως ταυτίζονταν με το θέμα για το οποίο προορί-

ζονταν.. 

Με την πετσέτα του λούσου στόλιζαν τα τραπέζια, τα ράφια αλλά

και του τοίχους και πολλές φορές τοποθετούσαν επάνω της ένα

εικόνισμα ή κάποια φωτογραφία αγαπημένου προσώπου (εικ. 22).

Στην κατηγορία των πετσετών μπορούμε να εντάξουμε και διάφορα άλλα είδη υφαντών όπως είναι:

• Τα τραπεζομάντηλα τα οποία όταν ακουμπούσαν στο τοίχο ήταν διακοσμημένα μόνο στις τρεις πλευρές, 

αυτές που φαίνονταν.

• Οι πετσέτες φαγητού.

• Η αθομαντήλα χοντρό κομμάτι υφάσματος μέσα στο οποίο έβαζαν τον άθο, τη στάχτη δηλαδή 

με την οποία έκαναν τη μπουγάδα.

• Το αρτόπαννο (ή ψωμομαντήλα) με το οποίο σκέπαζαν τα ψωμιά μετά το ζύμωμα, και όταν τα πήγαιναν 

στην εκκλησία ή το φούρνο. Συνήθως ήταν διακοσμημένα με θρησκευτικά σύμβολα.

Άλλο αντιπροσωπευτικό στοιχείο της Κρητικής και ειδικά της Ανωγειανής υφαντικής τέχνης είναι η βούργια (εικ. 23).

Ένα σακίδιο το οποίο συντρόφευε τον αγρότη και κτηνοτρόφο και φιλοξενούσε το φαγητό και το ποτό του.

Αποτελείται από δυο κορδόνια (τα βαστάγια) τα οποία είναι πλεγμένα με

ειδική πλέξη, δεμένα με έναν ειδικό κόμπο που καταλήγουν σε μια πολύ-

χρωμη φούντα. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη είναι το μαλλί και η

χρυσοκλωστή, ενώ για την ολοκλήρωσή τους έπρεπε να ραφτούν με μια

ειδική βελονιά τον ‘’τροχό’’.

Η διακόσμηση τους από την μπροστινή μεριά είναι πλούσια, με γεωμετρι-

κά σχήματα, σε πολλούς χρωματισμούς, διαταγμένα ομοιόμορφα σε ζώνες,

πάνω σε μια κόκκινη επιφάνεια. Η πίσω μεριά που ακουμπάει στην πλάτη

είναι διακοσμημένη με χρωματιστές ρίγες. Πολλές φορές στις άκρες τους

είχαν λουλουδάκια ή φουντίτσες.

50|

Εικ. 22

Εικ. 23



Η μικρότερη εκδοχή της 

ονομάζεται “βουργιάλι” (ή βουργιαλάκι,

ή βουργίδι) (εικ.24). Το μικρό αυτό σακίδιο συνήθιζαν

να το γεμίζουν με καρπούς (τα γεμίδια ή καλοψύκια) 

και να το βάζουν και αυτό με τα προικιά την ημέρα του γάμου 

ώστε να κερνούν με τους καρπούς αυτούς 

τους καλεσμένους του γάμου.

Η πάντα και το κάδρο  (εικ.25) ήταν υφαντά με τα οποία διακοσμούσαν τους τοίχους ομορφαίνοντας το χώρο του σπι-

τιού με τα ζωηρά τους σχέδια και χρώματα. Τα θέματά τους ήταν παρμένα από την ιστορία, τη μυθολογία, τη φύση αλλά

και τη θρησκευτική ζωή. Πολλές φορές περιείχαν και ευχές ή ρητά, 

Εκτός από αυτά που προαναφέραμε έφτιαχναν ακόμα μια ποικιλία υφαντών 

που εξυπηρετούσαν διάφορους σκοπούς. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:

• ο καναπεδόγυρος και ο κρεβατόγυρος ύφασμα που κάλυπτε τα πόδια 

του καναπέ και του κρεβατιού αντίστοιχα,

• μαξιλάρια με τα οποία στόλιζαν καναπέδες και κρεβάτια,

• το κασελοσκέπασμα με το οποίο κάλυπταν το σεντούκι μέσα στο οποίο 

αποθήκευαν την προίκα τους,

• Η φασκιά και το φασκιόνι με τα οποία τύλιγαν τα μωρά, 

• το πρωσώμι ή μπροσωνώμι

(εικ. 27) που το έβαζαν οι 

γυναίκες στον ώμο τους 

για ακουμπήσουν το σταμνί με το 

οποίο μετέφεραν το νερό,

• τη χτενοθήκη, 

(εικ.28 και 29)
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Εικ.26: Πάντα και μαξιλάρια απο παροδοσιακό σπίτι των Aνωγείων.Εικ. 25

Εικ. 24

Εικ. 29Εικ. 28

Εικ. 27



• την αδραχτοκρέμαση

(ή αδραχτερή, ή αδραχτοθή-

κη) (εικ.30) την οποία στε-

ρέωναν στον τοίχο και εκεί 

κρεμούσαν τα αδράχτια, 

• το ροκοχάρτη (ή ροκαδέτη) 

(εικ.31) με το οποίο τύλιγαν 

το μαλλί πάνω στη ρόκα και 

άλλα πολλά υφαντά που 

ήταν απαραίτητα για την καθημερινότητα της οικογένειας του χωριού.

Μια σημαντική κατηγορία υφαντών αποτελούν τα είδη ρουχισμού. Με το πέρασμα των χρόνων η φορεσιά από απλό

ένδυμα που χρησιμοποιούνταν για να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπου, μετατράπηκε σε χαρακτηριστικό γνώρισμα για

κάθε τόπο, μέσα από το οποίο αντλούμε μια ποικιλία πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, το

φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική περιοχή, ακόμα και την προσωπικότητα του ατόμου που το φοράει. Κάθε τόπος έχει τη

δική του παραδοσιακή φορεσιά η οποία έχει και διαφορετική ονομασία. Παρακάτω θα δούμε τα βασικά κομμάτια που

αποτελούν την παραδοσιακή φορεσιά των Ανωγείων:

• Γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά (εικ.32)

Η παραδοσιακή φορεσιά των Ανωγείων λέγεται “σάρτζα” και αποτελείται από τα εξής μέρη:

• Το σαλβάρι, μακριά, υφαντή βαμβακερή παντελόνα

• Την πουκαμίσα, υφαντή και μεταξωτή

• Την σάρτζα (εικ.35), το χαρακτηριστικό κόκκινο πανί που μπαίνει πίσω, σηκωμένη 

μπροστά και πίσω, από το οποίο παίρνει και το όνομά της όλη η φορεσιά

• Την ποδιά (εικ.34) η οποία ήταν υφαντή διακοσμημένη με διάφορα σχέδια

• Το ζιπόνι το οποίο αποτελούσε το πάνω μέρος της φορεσιάς φτιαγμένο από τσόχα και κεντημένο στο χέρι.

• Και την κόκκινη ζώνη (εικ. 33) η οποία ήταν και αυτή υφασμένη στον αργαλειό 
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• Ανδρική παραδοσιακή φορεσιά (εικ.36)

Και στην συγκεκριμένη φορεσιά, το

‘’σαλβάρι’’ όπως λέγεται, το πουκάμισο, η ζώνη και

η βράκα ήταν υφασμένα στον αργαλειό, ενώ το γιλέκο ήταν τσόχινο και κεντημένο στο

χέρι και οι κάλτσες ήταν πλεκτές.  Το επανοφώρι της στολής ήταν ο ‘’γαμπάς’’ (εικ. 37),

μάλλινη κάπα από χοντρό  ύφασμα το οποίο αφού το είχαν υφάνει στον αργαλειό το

πατούσαν σε σκάφη με σαπούνι και νερό για να γίνει αδιάβροχο και μαλακό και να πάρει

την τελική του μορφή. 

Τα ρούχα που φορούσαν στην καθημερινότητα ήταν απλούστερες παραλλαγές των

στολών αυτών.
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Εικ. 32, 33, 34, 35, 36 φωτο από: ημερολόγιο  “Παραδοσιακές φορεσιές  των Ανωγείων”, 

ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων, Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Ανωγείων,  Ανώγεια 2006.

Εικ. 36Εικ. 32

Εικ. 37
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Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία έχει ιστορία πάνω από έναν αιώνα και συν-

δέεται με τις πρώτες προσπάθειες για την εκβιομηχάνιση της χώρας, καθώς

από το 1830 και μετά από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, η χώρα ανα-

πτύσσονταν, κυρίως, ως αγροτική και εμπορική, με ανύπαρκτη βιομηχανία.

Τα πρώτα εργοστάσια ιδρύθηκαν το 1860 στον Πειραιά και στη Σύρο. Αργό-

τερα στην Πάτρα, τη Λειβαδιά και το Άργος. Οι περισσότερες, βιομηχανίες

είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Η μεγάλη ώθηση στην κλωστοϋφαντουργία

δίνεται από το 1920 και μετά. Δύο παράγοντες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, η εισροή χιλιάδων προσφύγων μετά

την καταστροφή της Μικράς Ασίας, ένας αριθμός εκ των οποίων ασχολούνταν σ’ αυτό τον κλάδο (ειδικότερα στην ταπη-

τουργία) και το δασμολόγιο που επιβλήθηκε στα εισαγόμενα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας από το 1926 και μετά. Το

1938 η κλωστοϋφαντουργία αντιστοιχεί στο 27% της εγχώριας παραγωγής . 

Μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα κυριότερα κέντρα του

κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς,

το Λαύριο, η Έδεσσα, η Νάουσα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και

η Ερμούπολη της Σύρου. Στην Έδεσσα και τη Νάουσα υπήρ-

χαν κλωστοϋφαντουργεία ήδη από τον 18ο αιώνα

Η ύφανση αφορά κυρίως το βαμβάκι, ενώ μετά το Β’ παγκό-

σμιο πόλεμο, η κλωστοϋφαντουργία παρουσιάζει μεγάλη ανά-

πτυξη με την εισαγωγή σύγχρονων μηχανών αλλά και με τη

χρήση των συνθετικών ινών.

Τις δεκαετίες του 1970-80 παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήματα που σχετίζονται με την αλλαγή των καταναλωτικών

συνηθειών, τα υφάσματα παύουν να είναι η πρώτη ύλη ενδυμασίας καθώς εμφανίζονται τα έτοιμα κοστούμια κλπ, εμφα-

νίζεται το τζιν αλλά το βαρύτερο πλήγμα αποτελεί η υιοθέτηση το 1995 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου μια νέα

Συμφωνία για την «κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση» που απελευθέρωσε πλήρως τις εισαγωγές και απαγόρευσε τους

φραγμούς. 

Έτσι η Ελλάδα το 1985 παρήγαγε 166.000 τόνους βαμβακερού νήματος. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η παραγωγή είχε

μειωθεί στους 100.000 τόνους, ενώ το 2012, μετά βίας ξεπερνούσε το 1/4 του μεγέθους αυτού (27.385 τόνοι). Από τα

1,5 εκατομμύρια αδράχτια που λειτουργούσαν το 1980, έχουν μείνει σήμερα μόλις 100.000.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εστιάζεται στον ανταγωνισμό που δέχονται τα ελληνικά προϊόντα από τις Τρίτες Χώρες

(κυρίως από Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία, Κίνα) τόσο στην ελληνική όσο και στην

ευρωπαϊκή αγορά με την αθρόα εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους

Ωστόσο η Ελλάδα είναι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγα-

λύτερη παραγωγή νημάτων, υφασμάτων και ετοίμου ενδύματος. Η κλωστοϋ-

φαντουργία και η βιομηχανία ένδυσης, όντας τομείς θεμελιώδεις για την

κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών ένδυσης, συνεχίζουν να αναπτύσσονται

και υπόσχονται πολλά για το μέλλον.
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Η Υφαντική στην περιοχή του Ψηλορείτη έχει μια μακραίωνη παράδοση. Απ’ τα

πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι κάλυπταν τις ανάγκες τους με τις πρώτες ύλες του τόπου τους. Το μαλλί ήταν άφθονο

στον Ψηλορείτη και τα κοπάδια πολυάριθμα.

Έτσι οι γυναίκες έφτιαχναν στον αργαλειό ρούχα και υφάσματα για να

ντύσουν την οικογένεια τους , ότι άλλο χρειαζόταν ένα σπίτι, κουβέρτες,

πετσέτες μαξιλάρια, τραπεζομάντηλα, πάντες στολίσματα, αλλά και υφαντά

χρήσιμα για τις καθημερινές ασχολίες τους όπως σακκιά για να μεταφέ-

ρουν γεωργικά προϊόντα, τσαντίλες για το σύρωμα των τυριών ,σακίδια

(βούργιες). Με το πέρασμα των χρόνων η Ανωγειανή υφάντρα κατάφερε

χάρη στην καλλιτεχνική της ευαισθησία, τη λεπτότητα και την πιτηδειοσύνη

της να δημιουργήσει υφαντά υψηλής αισθητικής με υπέροχα σχέδια και

αρμονία χρωμάτων.

Αναφερόμενος στην υφαντική τέχνη στα Ανώγεια ο Γ. Σμπώκος αναφέρει «Στην δημιουργία της ονομαστής αυτής ανω-

γειανής τέχνης βοήθησαν, η επάρκεια των πρώτων υλών και ο ατελείωτος χρόνος που είχαν στη διάθεση τους οι κοπέ-

λες κατά τους βαρείς χειμώνες και οι μακρές περίοδοι απραξίας που είχαν τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, λόγω της

μικρής ενασχόλησης τους σε αγροτικές εργασίες» (Γ. Σμπώκος «Ανωγειανά, Στοιχεία απ’ την υλική και πνευματική ζωή

των Ανωγείων»).

Στον αργαλειό οι γυναίκες έφτιαχναν τα προικιά τους (προυκιά) και υπήρχε

ανταγωνισμός ανάμεσα στις κοπέλες ποια θα έφτιαχνε τα καλύτερα ανεβάζο-

ντας έτσι την ποιότητα και το αισθητικό αποτέλεσμα των δημιουργημάτων τους.

Μάλιστα πριν το γάμο γινόταν επίδειξη των προυκιών της νύφης που εκτίθονταν

στην κρίση του χωριού, στο σπίτι των μελλονύμφων.

Τον Αύγουστο του 1944 οι Γερμανοί καταχτητές καίνε και καταστρέφουν το

χωριό. Αρπάζουν και λεηλατούν τα γεμάτα μπαούλα (κασέλες) με τα υφαντά των

γυναικών ενώ όσα απομένουν καίγονται. Μεγάλο πλήγμα δέχονται η κτηνοτρο-

φία και η γεωργική παραγωγή.
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Μετά τον πόλεμο η Ανωγειανή μαζί με το σπιτικό της καταφέρνει να ξαναστήσει τον αργαλειό της αλλά αυτή τη φορά

θα αναζητήσει να πουλήσει τα υφαντά της για να μπορέσει να ζήσει τα παιδιά της. Έτσι σιγά σιγά αναπτύσσεται το εμπό-

ριο των υφαντών και η υφαντική παραγωγή γίνεται σημαντική οικονομική παράμετρος του τόπου αναβαθμίζοντας παράλ-

ληλα τη θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία μια που τώρα η οικονομία του σπιτιού στηριζόταν κατά

πολύ στη δική της εμπορική δραστηριότητα.

«Τα αργαστήρια μέρα με τη μέρα πλήθαιναν για να φτάσουν γύρω στο 1960, στον αριθμό των 640 περίπου και να βρί-

σκονται σπίτια με τρία και τέσσερα απ’ αυτά…» Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού

και την αύξηση της ζήτησης, οδήγησε στην ανεπάρκεια πρώτων υλών κι έτσι άρχισαν να χρησιμοποιούν το συνθετικό

μαλλί, ενώ δημιουργούνται 3 βιοτεχνίες επεξεργασίας μαλλιού ντόπιου αλλά και συνθετικού. Η εμπορευματοποίηση

βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της ποιότητας των υφαντών αλλά και την απομάκρυνση τους απ τα γνήσια παρα-

δοσιακά πρότυπα.

Τη δεκαετία του 1990 τελευταία προσπάθεια αξιοποίησης της ντόπιας υφαντικής παραγωγής υπήρξε η δημιουργία του

Υφαντουργικού Συνεταιρισμού Ανωγείων που δυστυχώς δεν απέφερε καρπούς λόγω των οικονομικών δυσκολιών που

τον οδήγησαν στο κλείσιμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τρεις βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνταν στο χωριό, αφού η

αθρόα εισαγωγή φθηνών βιομηχανοποιημένων υφαντών από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες δίνουν τη χαριστική βολή

στο εμπόριο των εγχώριων προιόντων υφαντικής. Έτσι η υφαντική τέχνη παρακμάζει και σήμερα ελάχιστοι αργαλειοί

έχουν απομείνει, ενώ οι βοσκοί δεν εκμεταλλεύονται πια το μαλλί των προβάτων. Κάθε χρόνο δεκάδες τόνοι μαλλιών

καταστρέφονται ή πετάγονται στα σκουπίδια. Αν σκεφτούμε ότι στην περιοχή του Ψηλορείτη υπάρχουν περίπου 100.000

αιγοπρόβατα καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη.

Τα θαυμαστά υφαντά, δείγματα της καλλιτεχνικής ευαισθησίας των Ανωγειανών γυναικών βρίσκονται στα μπαούλα και

στις κασέλες (σεντούκια) των γιαγιάδων, λίγα αργαλειά έχουν απομείνει και οι υφάντρες τους χρησιμοποιούν εγχώριες

η εισαγόμενες πρώτες ύλες που προμηθεύονται απ το εμπόριο. Χρειάζεται η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, της

πολιτείας, όλων των φορέων. Μια τέτοια προσπάθεια ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο των Ορέων με το πρόγραμμα «Πηνε-

λόπη- Γκάντι» για να σωθεί το κομμάτι αυτό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και για να αξιοποιηθεί μια οικονομι-

κή παραγωγική δραστηριότητα που μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
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- Αδραχτοκρέμαση ή αδραχτερή, ή αδραχτοθήκη: μικρό στενόμακρο υφαντό για το κρέμασμα του 

αδραχτιού

- Άθος: στάχτη  

- Αναγνώσταινα: σχέδιο βούργιας άγνωστης προέλευσης 

- Ανέμη: Αποτελείται από τη βάση, τ' ανεμοπόδo και το κυρίως σώμα που είναι φτιαγμένο από καλάμια

γύρω από τα οποία τοποθετούν το νήμα για να το μεταφέρουν ευκολότερα στα μασούρια και στα 

καλαμουκάνια.

- Αρδάχτι: (αρχ. Ατράκτιον). Ξύλινο εργαλείο. Στην κορυφή είναι εφαρμοσμένο ένα άγκιστρο από 

μέταλλο, με το οποίο πιάνεται ένα μέρος του μαλλιού από τη ρόκα. Στη συνέχεια το αρδάχτι 

περιστρέφεται με τη βοήθεια του σφεντηλιού και περιτυλίγεται η κλωστή σ' αυτό.

- Αρτόπαννο ή ψωμομαντήλα: μεγάλο παραλληλόγραμμο υφαντό χρήσιμο στη μεταφορά 

και το ψήσιμο ψωμιού

- Βαστάγια: τα κορδόνια της βούργιας

- Βελέντζα: διακοσμημένη χοντρή κουβέρτα

- Βούργια: σακίδιο πλάτης 

- Βουργιάλι ή βουργιαλάκι, ή βουργίδι: η μικρή βούργια

- Γάγλα: σπειροειδές στολίδι

- Γαμπάς: επανοφώρι, κάπα για τον άντρα

- Γεμίδια ή καλοψύκια: καρποί και σπόροι (σύμβολα γονιμότητας και ευλογίας) που συνόδευαν την 

προίκα

- Γρυλλού: σχέδιο βούργιας που μοιάζει με γουρλωμένα μάτια

- Δεξιμάτη: πατανία με λεία επιφάνεια, υφασμένη με ειδική τεχνική το ‘‘δέξιμο’’

- Δίμιτο: είδος περαμάτισης κατά την οποία η κάθε δόντι του χτενιού είχε δυο κλωστές 

- Δισκάτο: υφαντό  με γεωμετρικά σχέδια που θυμίζουν δίσκο

- Επαύριο: την επόμενη μέρα

- Ζιπόνι: γιλέκο της Ανωγειανής γυναικείας φορεσιάς

- Αθομαντήλα: χοντρό υφαντό χρήσιμο στη μπουγάδα

- Θρομύλι και άρδαχτος: Το θρομύλι είναι ένα πελεκητό ξύλο που στο κέντρο του έχει μια κοιλότητα, 

το «φάλι», στην οποία περιστρέφεται ο άρδαχτος. Ο άρδαχτος είναι ένας βραχίονας φτιαγμένος 

από μέταλλο, ο οποίος περιστρέφεται γύρω στην κοιλότητα του θρομυλιού. Σε αυτόν τοποθετούνται

τα μασούρια και τα καλαμουκάνια και στα οποία περιελίσσεται το νήμα από την ανέμη.

- Καλαντάρα: Ξύλο που χρησιμοποιούσαν στο διάσιμο.

- Κασελοσκέπασμα: υφαντό για το σκέπασμα της κασέλας 

- Κλειδάτη: σχέδιο βούργιας που μοιάζει με κλειδί

- Κούμαρα: μπαλάκια από μαλλί

- Κουμπές: σχέδιο σε υφαντό που μοιάζει με θόλο εκκλησίας 

- Κουσκουσένιο: υφαντό που έχει στη μια όψη θηλιές 

- Λούπινα: χυλός

- Μασούρια και καλαμουκάνια: Τα μασούρια είναι κοντά και λεπτά καλάμια ενώ τα καλαμουκάνια 

είναι μακρύτερα και χοντρά. 

- Μαυροτροχάτη: σχέδιο βούργιας με έντονο το μαύρο χρώμα 

- Μεσόβουργιες: οι πιο φτηνές βούργιες.
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- Μισόροδα: σχέδιο βούργιας  με μισή ρόδα

- Μονόπαντο: σχέδιο βούργιας με λοξό μοτίβο

- Μονότρικο: είδος περαμάτισης κατά την οποία η κλωστή περνιέται στο ένα δόντι του χτενιού

- Ξέβγαλμα: ξέπλυμα 

- Ξόμπλια ή πλουμιά: στολίδια 

- Παλέτσα: πατανία από λινάρι ή δεύτερης ποιότητας μαλλί

- Πάντα: υφαντό για στόλισμα του σπιτιού

- Παραδάτη: σχέδιο βούργιας που μοιάζει με παράδες 

- Παρασιά: εστία φωτιάς

- Πατανία: διακοσμημένη κουβέρτα

- Πατητή: πατανία που το ύφασμά της έχει πατηθεί στο νερό

- Πενταράτη: σχέδιο βούργιας που μοιάζει με πεντάρες

- Πλουμάτη: πατανία με πολλά στολίδια 

- Ρόκα: Αποτελείται από ένα βραχίονα και τρία ή τέσσερα διχάλια στην κορυφή, γύρω στο οποίο 

εφαρμόζεται η "τουλούπα» δηλ. το ξασμένο μαλλί.

- Ροκόδεμα: Είναι μια λωρίδα πανί, συνήθως υφαντό, το οποίο έχει στην άκρη ένα κορδόνι. 

Τοποθετείται γύρω από τη ρόκα για να συγκρατεί την «τουλούπα».

- Ροκοχάρτη ή ροκαδέτη: μικρό στενόμακρο υφαντό για το τύλιγμα του μαλλιού στη ρόκα

- Σάρτζα: κόκκινο ύφασμα χαρακτηριστικό της Ανωγειανής γυναικείας φορεσιάς 

- Σόγεμη: πατανία με σχέδια (ξόμπλια) σε όλη της την επιφάνεια

- Σόγιομη: πατανία γεμάτη με στολίδια

- Σόσκουλη: πατανία γεμάτη θηλιές  

- Σουφρόξομπλο: σχέδιο βούργιας που μοιάζει με σούφρες 

- Σφακιανό: σχέδιο βούργιας που προέρχεται από τα Σφακιά

- Σφεντήλι: Τοποθετείται στο κάτω μέρος του αρδαχτιού για να του δίνει βάρος και να περιστρέφεται 

ευκολότερα

- Πρωσώμι ή μπροσωνώμι: μικρό υφαντό για τον ώμο

- Τριοπατήτηρο: είδος περαμάτισης κατά την οποία πατιόντουσαν τρεις πατητήρες και σηκωνόταν η μια 

δημιουργώντας έτσι το ξόμπλι

- Τυλιγάδι: Εργαλείο στο οποίο τυλίγεται το κλωσμένο νήμα από το αρδάχτι για να το τοποθετήσουν 

ευκολότερα στην ανέμη, στα μασούρια και στα καλαμουκάνια.

- Φασκιά και φασκιόνι: στενόμακρο υφαντό για το τύλιγμα του μωρού

- Φκιασίδι: καλλυντικό

- Χερόκτενα: Ήταν εργαλεία που αποτελούνταν από μια ξύλινη βάση η οποία συγκρατούσε κομμάτια από 

μέταλλο. Πάνω στο ένα έβαζαν λίγα λίγα τα μαλλιά και με το άλλο τα τραβούσαν μέχρι να αραιώσουν 

και να χωριστεί το μαλλί

- Χιράμι: ελαφρύτερο κλινοσκέπασμα

- Χρειγιά: λεκάνη

- Χτενάτο: υφαντό με γεωμετρικά σχέδια που θυμίζουν χτένια

- Ψαράτο: υφαντό με γεωμετρικά σχέδια που θυμίζουν ψάρια
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