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

Στο εκπαιδευτικό υλικό αυτό έχουν σχεδιαστεί φύλλα εργασίας βασιζόμενα στο θεωρητικό μέρος για

την υφαντική τέχνη, κατάλληλα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Προσεγγίζεται η σχέση

του φυσικού περιβάλλοντος με τον πολιτισμό της υφαντικής τέχνης, κυρίως της περιοχής της Κρήτης και

του Ψηλορείτη  και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εφόδιο για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Η περιοχή του Ψηλορείτη παράλληλα με το γεωμορφολογικό πλούτο και την πλούσια βιοποικιλότητα

παρουσιάζει και μια πλούσια πολιτιστική ποικιλία και έκφραση σε διάφορες τέχνες. Κεραμική ξυλογλυ-

πτική, 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 αισθητικής δημιουργήματα. Ακόμα

σημαντική βρίσκουμε την επίδραση του φυσικού τοπίου, στη μουσική, στην ποίηση (μαντινάδα) και στο

χορό.

Βασικοί στόχοι για την παραγωγή αυτού του εκπαιδευτικού υλικού (θεωρητικού μέρους και τετράδιο

δραστηριοτήτων), αλλά και την εκπόνηση αντίστοιχου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο

ΚΠΕ Ανωγείων υπήρξαν οι παρακάτω:

• Ν’ αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις  για το φυσικό 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’ ανακαλύψουν μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση την επιρροή του φυσικού περιβάλλοντος 

σε δημιουργήματα 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 αναρωτηθούν 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 βιοποικιλότητα» και να την συσχετίσουν με τη 

φυσική βιοποικιλότητα.

• Να ενεργοποιήσουν μέσω του προγράμματος τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες.

• Να παίξουν και να χαρούν με υλικά από τη φύση

∏∏  ¶¶··ÈÈ‰‰··ÁÁˆ̂ÁÁÈÈÎÎ‹‹  √√ÌÌ¿¿‰‰··  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫¶¶∂∂  ∞∞ÓÓˆ̂ÁÁÂÂ››ˆ̂ÓÓ  

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·
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✽ Σύμφωνα με τον πετρολογικό χάρτη της Κρήτης βρείτε την ψηλότερη κορυφή της και 

καταγράψτε ποια πετρώματα κυριαρχούν:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

� 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 απλώνονται σα ραχοκο-

καλιά οι σκληροί, τοποθετημένοι σαν πλάκες, πλακώδεις ασβεστόλιθοι,  τα  υπολείμματα  του  πυθμένα  ενός

πανάρχαιου ωκεανού.



✽ Οι άνθρωποι του Ψηλορείτη….
Οι ασχολίες των ανθρώπων του Ψηλορείτη διαμορφώθηκαν  από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής:

κτηνοτροφία, υφαντική, καλαθοπλεκτική. Μπορείς  να αναγνωρίσεις στις παρακάτω εικόνες τις ασχο-

λίες των κατοίκων; Μπορείς να τις περιγράψεις; 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

|5



6|

✽ ΤΑ ΜΙΤΑΤΑ 

Τοποθέτησε στη σωστή σειρά τις λέξεις που είναι στην παρένθεση:

Tα Mιτάτα είναι κυκλικές ξερολιθικές κατασκευές, διάσπαρτες στα βουνά της Κρήτης, που χρησιμοποιούνται

ακόμα και σήμερα, ως .......................... καταλύματα, σπίτια των .......................... στο βουνό, όπου διαμένουν και

στεγάζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες της .......................... Εναρμονισμένα με το φυσικό τους περιβάλ-

λον, αποτελούν προέκταση του χώρου και ορθώνονται πάνω από τη θαμνώδη βλάστηση, τις αστοιβίδες, τις

φασκομηλιές και τους .......................... . 

Η αναζήτηση ενός «σκιανού», μιας προφυλαγμένης στέγης από τη βροχή, από τον ήλιο, ώθησε τους ανθρώ-

πους του πέτρινου αυτού κόσμου να κατασκευάσουν τις πρώτες .......................... κατασκευές σε θέση «νοτική»,

με τα νώτα στραμμένα προς το βορρά, τους δυνατούς ανέμους και το απογευματινό λιοπύρι.  Ετυμολογικά η

λέξη μιτάτο προέρχεται από τη λατινική METATUM που σημαίνει στρατιωτικό κατάλυμα.

Το μιτάτο αποτελείται, εξωτερικά, από τέσσερις βασικούς χώρους: το κύριο μιτάτο, τον κούμο, το τυροκέλι και

τη .......................... Όλα τα μέρη είναι φτιαγμένα από .......................... της περιοχής, σχιστόπλακες από πλακώ-

δη ασβεστόλιθο, το μοναδικό υλικό κατασκευής. Υλικό υπάκουο στα χέρια του τεχνίτη. Μέσα στο κύριο

.......................... υπάρχει πάντα μια εστία, για τη θέρμανση και τη μαγειρική, που πολλές φορές είναι κεντρικά

τοποθετημένη. Στο βάθος της αίθουσας, ακτινωτά γύρω από την εστία, στρώνουν οι βοσκοί τις ..........................

(κρεβάτια) τους, με κλαριά και θάμνους, και από πάνω βαρειές κάπες. Στην κορυφή του θόλου υπάρχει μια

μικρή τρύπα, ο «ανηφοράς», απ’όπου μπαίνει φως και φεύγει ο καπνός. Δίπλα από το μιτάτο υπάρχει η «μάντρα»

σε σχήμα μήτρας, όπου μαζεύονται τα κοπάδια για άρμεγμα. Στην είσοδο της μάντρας υπάρχει πέτρινη υποδο-

χή για το δοχείο του αρμέγματος που λέγεται .......................... . Eκτός από αυτούς τους βασικούς χώρους μπο-

ρούμε να συναντήσουμε σε ορισμένα μιτάτα τον .........................., που ήταν δίπλα στη μάντρα και έβαζαν τα ζώα

που προορίζονταν για σφαγή.

(πέτρα,  μάντρα,  κούμο,  κλίνες,  μιτάτο,  πινακόπετρα,  βοσκών,

τυροκομικής,  ορεινά,  ασπάλαθους,  ξερολιθικές)



✽ Βρες και κύκλωσε στο κρυπτόλεξο τις λέξεις του βοσκού με την βοήθεια των εικόνων:
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Α Η Β Τ Υ Ρ Ο Κ Ο

Σ Ο Μ Ο Κ Ο Ρ Υ Τ

Α Π Ρ Ο Σ Α Π Τ Υ

Η Κ Ο Υ Τ Κ Ρ Α Ρ

Δ Μ Ι Τ Α Τ Ο Ρ Ο

Ο Α Κ Κ Ρ Ο Β Σ Κ

Ν Ν Ο Α Α Υ Α Κ Ε

Υ Τ Υ Ζ Χ Π Τ Α Λ

Σ Ρ Ρ Α Τ Ι Α Ζ Ι

Ο Α Ε Ν Η Α Υ Ο Τ

Σ Ε Σ Ι Σ Τ Υ Ρ Ι



ÀÀÊÊ··››ÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ∞∞ııËËÓÓ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ∞∞ÚÚ¿¿¯̄ÓÓËË
Tο θέμα της μεταμόρφωσης θεών και ανθρώπων σε ζώα απαντά συχνά στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Το προνό-

μιο της μεταμόρφωσης το έχουν, κυρίως, οι θεοί. Έχουν τη δυνατότητα δηλαδή ή να παίρνουν τη μορφή κάποιου ζώου

ή να μεταμορφώνουν κάποιον άλλο σε ζώο. Χαρακτηριστικός είναι ο μύθος της Αράχνης με την Αθηνά. Η Αράχνη απο-

τελεί την προσωποποίηση της υφαντικής τέχνης στην αρχαία μυθική παράδοση. Σύμφωνα με το μύθο:

Η Αράχνη, κόρη του Ίδμωνα,
ενός εμπόρου πορφυρών νημά-
των, ζούσε στη Λυδία, στην
περιοχή της Μυγδονίας. Τόσο
μεγάλη φήμη είχε αποκτήσει για
την τέχνη της στην υφαντική,
που όλες οι γυναίκες της
Μυγδονίας της ανέθεταν εργα-
σίες, ενώ οι Νύμφες έτρεχαν
για να δουν την ξακουστή επιδεξιότητά της στα υφαντά. Ο ίδιος ο θεός –ποταμός Πακτωλός πήγε να
θαυμάσει πως έστρεφε το μαλλί στα επιδέξια δάκτυλά της, πως με χαριτωμένες κινήσεις το τύλιγε σε
αφράτες σφαίρες... όμως, όλη αυτή η φήμη που είχε αποκτήσει, καθώς τη θάυμαζαν θεοί και άνθρω-
ποι για την τέχνη της, έκαναv την Αράχνη αλαζονική και υπερόπτη. Έτσι, υπερυφανευόταν ότι στην
τέχνη της ήταν καλύτερη και από την Αθηνά τη θεά που την είχε διδάξει στους ανθρώπους. Δεν απο-
δεχόταν η άμυαλη κόρη ότι όλες τις κινήσεις της καθοδηγούσε η Αθηνά και άρνιόταν πεισματικά  να
μοιραστεί τη φήμη της με τη θεά. Αντίθετα, την καλούσε προκλητικά να έρθει και να συναγωνιστεί μαζί
της. «Αν με νικήσει η θεά, ας τα χάσω όλα, αρκεί να απόδείξει ότι είναι καλύτερή μου», έλεγε. Έφτα-
σε ακόμη να πει σε μια συντροφιά από γυναίκες που την επισκέφτηκε για να θαυμάσει την τέχνη της:

– Είμαι κι απ’ την Αθηνά καλύτερη και μπορώ να παραβγώ μαζί της. Δε μπορεί να με ξεπεράσει.
Ανάμεσα στις γυναίκες ήταν και μια γριά που κανείς δε γνώριζε. Σαν είπε η Αράχνη αυτά τα λόγια,

η γριά ξεχώρισε απ’ τις άλλες γυναίκες και είπε:
– Μια συμβουλή θα σου δώσω, κοπέλα μου. Τα χρόνια που μου βαραίνουν την πλάτη μ’ έμαθαν

πολλά, γι’ αυτό άκουσέ με. Δεν πειράζει να επαινείς τον εαυτό σου σε θνητούς, αλλά δεν πρέπει να
απαρνιούνται οι θνητοί την αξία της τέχνης της θεάς Αθηνάς, που την δώρισε στους ανθρώπους. Και
για ό,τι είπες, ζήτησε συγχώρεση  από την Παλλάδα και θα σε συγχωρέσει.

Το πρόσωπο της Αράχνης σκοτείνιασε και με θυμό στα μάτια πέταξε στην γριούλα ένα κουβάρι μαλλί
που κρατούσε στα χέρια, λέγοντάς της 

– Γέρασες και ξεμωράθηκες γριά. Τις κόρες σου να συμβουλεύεις έτσι, όχι εμένα. Σύρε και συμβού-
λεψε τη θεά να έρθει εδώ για να συναγωνιστεί μαζί μου, αν δεν φοβάται.

– Εδώ είμαι Αράχνη! Κι εμπρός να παραβγούμε!, είπε με βροντερή φωνή η ξένη. Κι αμέσως, μια
λάμψη την τύλιξε και τη μεταμόρφωσε σ’ αυτό που πραγματικά ήταν. Κι ήταν η ίδια η Παλλάδα, η
κόρη του Δία.

Όλες οι γυναίκες που ήταν εκεί, γονάτισαν μπροστά στη θεά. Μόνο η Αράχνη έμεινε ακίνητη, ανυ-
πόμονη να μετρηθεί μαζί  της, χωρίς να υποψιάζεται το χαμό της που πλησίαζε. 

Κι ο αγώνας άρχισε. Κάθισε η Αθηνά στον αργαλειό. Τα θεϊκά της χέρια με σβελτάδα πετούσαν τη
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σαϊτα. Τα δάχτυλά της, λες και χόρευαν στο ρυθμό κάποιας ουράνιας μου-
σικής, διαλέγανε, ρίχνανε και σταματούσανε τη σαϊτα εκεί που έπρεπε. Η
θεά τελείωσε. Πάνω στο πανί της ύφανε μ’ αξεπέραστη τέχνη την Ακρό-
πολη της Αθήνας. Όλοι οι θεοί ήταν εκεί καθώς μαζεύτηκαν για ν’ απο-
φασίσουν σε ποιόν από τους δύο, στην Αθηνά ή στον Ποσειδώνα θ’ ανή-
κει η πόλη του Κέκροπα, η Αθήνα. Στην άκρη του πανιού παράστησε πως
τιμωρούν οι αθάνατοι τους θνητούς για τις κακές τους πράξεις. Και γύρω
γύρω έκλεισε τη δουλειά της μ’ ένα στεφάνι από φύλλα ελιάς. Μυριάδες
αποχρώσεις νημάτων, αποτυπώθηκαν πάνω στα υφαντά, βασιλική πορφύ-
ρα, όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου – όταν εμφανίζεται στον ουρανό
και ακτινοβολεί τις ακτίνες του που απεικονίζονται στην υγρή ατμόσφαι-
ρα, διαδίδοντας πλήθος αποχρώσεων, αρμονικά ανακατεμένες – χιλιάδες
αποχρώσεις συνδυασμένες με χρυσό, κάνοντας τους ιστούς να λάμπουν. Η
Αθηνά ύφανε τον Αθηναϊκό λόφο του Άρεως, όπου ο Κέκροπας έκτισε
την Ακρόπολη του και ύφανε τους παλαιούς ισχυρισμούς για το όνομα της πόλης. Δώδεκα ουράνιοι
θεοί, περιέβαλλαν το Δία στους υψηλούς θρόνους, καθέναν με τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, όσο
καλύτερα μπορούσαν να υφανθούν και να διακριθούν.Ο Ποσειδώνας χτυπά το βράχο με την τρίαινα
του, ένα άγριο άλογο ξεπηδά μπροστά του και το χαρίζει στο λαό των Αθηνών, απαιτώντας να δοθεί
το όνομα του στην πόλη, ως αντάλλαγμα για το δώρο που προσέφερε.Έπειτα η Αθηνά ύφανε το πορ-
ταίτο της, φορώντας ασπίδα και κρατώντας λόγχη αιχμηρή στο χέρι και κράνος στο κεφάλι. Το στή-
θος της σωστά προφυλαγμένο από την αιγίδα, χτυπά με την λόγχη της την εύφορη γη και ξεπηδά ένα

κλαδί ελιάς, που αρχίζει να βλαστάνει και να
καρποφορεί. Οι δώδεκα θεοί, εμφανίστηκαν
και έκριναν, ότι η ελιά ως δώρο ξεπέρασε το
άλογο του Ποσειδώνα.

Η Αθηνά ανταγωνίστρια της Αράχνης και
στη φήμη της, στις τέσσερις γωνίες του υφα-
ντού της, ύφανε διάφορες σκηνές. Στη μια
γωνία ύφανε τη Ροδόπη και τον Αίμο, βουνά
που πρώτα ήταν άνθρωποι, αλλά ως τιμωρία
μεταβλήθηκαν σε άκαμπτες ορεινές μορφές,
όταν επεδίωξαν να συναγωνιστούν τους υψη-
λούς θεούς. Στην άλλη γωνία, ύφανε την Ήρα
που μεταμόρφωσε την πυγμαία γυναίκα που

καυχήθηκε πως είναι ωραιότερη από τη θεά Ήρα και ίση με τους θεούς, σε γερανό. Στην τρίτη γωνία,
ύφανε την ιστορία της Αντιγόνης, απογόνου του Λαομέδοντα και του Ιλίου, που τόλμησε να καυχηθεί
και να συγκριθεί με την Ήρα, την μητέρα των Θεών, εγκωμιάζοντας συνεχώς την ομορφιά της. Η θεά
την μεταμόρφωσε σε πελαργό με άσχημο μακρύ ράμφος και άσπρα φτερά γέμισαν τους καλλίγραμμους
ώμους της. Σε ένα μέρος της γωνίας, ύφανε την ιστορία του Κινύρα, που έκλαιγε στα σκαλοπάτια του
ναού της Αφροδίτης, όπου ήταν καταδικασμένες οι τρεις κόρες του να επιδίδονται στην ιερή πορνεία.
Η θεά τελείωσε το υφαντό της, εξωραΐζοντας την περιφέρεια του, με τα κλαδιά της ειρηνικής ελιάς,
που εκείνη χάρισε στους ανθρώπους.

Η Αράχνη, ύφανε πρώτα την ιστορία της Ευρώπης που την εξαπάτησε ο Δίας και τόσο τέλεια ήταν
η τέχνη της που ο ταύρος που ξεπεταγόταν μέσα από τα κύματα έμοιαζε αληθινός καθώς άρπαζε την
Ευρώπη που τρομαγμένη καθόταν στην πλάτη του, καλώντας σε βοήθεια τις συντρόφους της.Ύφανε
την Αστερία καθώς την άρπαζε ο αετός, την Λήδα που δέχτηκε τα ερωτικά σκιρτίματα του Δία, που
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πήρε την μορφή κύκνου και την Αντιόπη που της εμφανίστηκε ως σάτυρος
και γέννησε δίδυμα αγόρια. Ύφανε την Αλκμήνη, στην οποία εμφανίστηκε
με τη μορφή του Αμφιτρύωνα, την Δανάη που ο Δίας την αγκάλιασε με την
μορφή χρυσής βροχής και την Αίγινα που την κυνηγούσε στα νερά του
Αιγαίου. Ο Δίας ως ποιμένας εμφανίστηκε στην Μνημοσύνη και στην
Περσεφόνη ως φίδι.Σε άλλο σημείο του ιστού της η Αράχνη ύφανε σκηνές
από τα ερωτικά πάθη του Ποσειδώνα. ΄Υφανε τα πάθη του Ποσειδώνα, που
παρουσιάστηκε ως ταύρος στην παρθένα Άρνη, που την αγαπούσε τρελλά,
ενώ ως Ενιπεύς γέννησε τα γιγαντιαία δίδυμα αγόρια, τους Αλωάδες, και ως
άλογο έσμιξε με την καρποφόρο Δήμητρα. Ως κριάρι εμφανίστηκε στην
Βισάλτη, ως πουλί αιωρήθηκε γύρω από τη Μέδουσα, που έγινε μητέρα του
πρώτου φτερωτού αλόγου, του Πήγασου, ενώ ως δελφίνι αθλητικό, έσμι-
ξε με τη νύμφη Μελανθώ.

Όλες οι σκηνές ζωντάνευαν σαν αληθινές μέσα από το υφαντό της Αρά-
χνης. Παρουσίασε και τον Απόλλωνα, να μεταμορφώνεται και να παίρνει διάφορες μορφές, άλλοτε ως
αγρότης, χωρικός, άλλοτε ως γεράκι, κάποτε σε καστανόξανθο μεγάλο λιοντάρι. Εξαπάτησε την Ίσιδα
ως ποιμένας.Ο Βάκχος, μεταμορφώθηκε σε τράγο, ως τσαμπί σταφύλι εξαπάτησε την όμορφη Ηριγό-
νη. Ο Κρόνος ως άλογο με διπλή υπόσταση εξαπάτησε τον Χείρωνα.Η Αράχνη για να ολοκληρώσει
το υφαντό της, ύφανε γύρω γύρω στις άκρες, γιρλάντες λουλουδιών και φύλλα κισσών.

Το υφαντό της Αράχνης αποδείχτηκε ότι ήταν ωραιότερο από της Αθηνάς. Στο δικό της ύφασμα η
Αράχνη παρουσίασε τους θεούς παρασυρμένους από αδυναμίας και ταπεινά ένστικτα. Όλο σκηνές
άσεμνες, προσβλητικές για τους αθάνατους του Ολύμπου. Ο θυμός της παρθένας θεάς έγινε τότε ασυ-
γκράτητος. Ψάχνοντας όμως να βρει και το άτεχνο δε βρήκε τίποτα. Τόσο τέλεια δουλειά ήταν. Το ίδιο
τέλεια αλήθεια, όσο κι η δική της.

– Κρίμα, είπε η θεά. Αλλά ας μάθουν όσοι δεν ξέρουν, πως η τέχνη δε γίνεται με το θράσος αλλά με
την αγάπη. Και δίνει μια και σκίζει το υφαντό με τις προσβλητικές για τους θεούς παραστάσεις.

Η Αθηνά θυμωμένη και γεμάτη ζήλια για την καλύτερη τέχνη της Αράχνης της έσκισε το υφαντό και
την χτύπησε στο μέτωπο με το αδράχτι της. Η Αράχνη ντροπιασμένη θέλησε να αυτοκτονήσει και
απαγχονίστηκε από ένα δοκάρι. Τότε η Αθηνά την μεταμόρφωσε στο έντομο Αράχνη και το σχοινί από
το οποίο κρεμάστηκε το μετέβαλλε στον ιστό της. Η Αθηνά είδε με οίκτο το άψυχο κορμί της κοπέλας
και αποφάσισε να την μεταμορφώσει σε ένα μικρό ζωΰφιο, την αράχνη, λέγοντας: «θα ταλαντεύεσε σ’
ένα νήμα σε όλη σου τη ζωή». Με ένα εκχύλισμα βοτάνων της Εκάτης, ψέκασε το κορμί της κοπέλας
και την μεταμόρφωσε σε αράχνη,που ακούραστα υφαίνει πανέμορφους ιστούς.

Η Αθηνά που δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη, χαλάρωσε τη θηλειά και μετέτρεψε το σώμα της σε
αρθροπόδα αράχνη ρίχνοντας πάνω της ακόνιτο που ακόμα και σήμερα θεωρείται το πιο δηλητηριώ-
δες φυτό στην Ευρώπη. Η θεά δεν την άφησε να πεθάνει. Τη μεταμόρφωσε μ’ αυτό το δηλητήριο σε
έντομο και την καταράστηκε να ζει πάντα κρεμασμένη εξασκώντας την τέχνη της και να βρίσκεται
πάντα κάποιος που να χαλάει τον ιστό της. 

Ο μύθος είναι ελεύθερη διασκευή, μύθων του Οβίδιου και του Πλίνιου του πρεσβύτερου. 

Πηγές μύθου: o Ovid, Metamorphoses vi.1-145 o Pliny the Elder, Naturalis historia vii.56.196 
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∫∫ÔÔ˘̆‚‚ÂÂÓÓÙÙÈÈ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··˜̃  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ªª‡‡ııÔÔ  !!!!!!

� Πώς θα σκιαγραφούσες το χαρακτήρα της Αράχνης και πώς της θεάς Αθηνάς μέσα από τις 

πράξεις και τα λόγια τους;

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

� Πώς εμφανίζεται στο μύθο της Αράχνης το τρίπτυχο της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας: ύβρις-τίσις-νέμεσις; 

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

� Περίγραψε τη θεματολογία του υφαντού της Αθηνάς και του υφαντού της Αράχνης.

Βρες περισσότερα στοιχεία από την αρχαία ελληνική μυθολογία για τους μύθους που 

αναπαριστώνται στα υφαντά της Αθηνάς και της Αράχνης.

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

� Ζωγράφισε τις εικόνες από το υφαντό της Αθηνάς και της Αράχνης. 

� Ποιο υφαντό σου αρέσει και γιατί;

Προσπάθησε να υφάνεις σε ένα αυτοσχέδιο αργαλειό μία σκηνή από το υφαντό που σου αρέσει

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

� Παίζουμε θέατρο ή Κουκλοθέατρο !!! 

Δραματοποίησε το μύθος της Αράχνης και της Αθηνάς με τους συμμαθητές σου 

στο σχολείο ή τους φίλους σου στην γειτονιά σου !!!

� Φωτογράφισε Αράχνες με τους Ιστούς!!!
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√√  ÌÌ‡‡ııÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∞∞ÚÚ¿¿¯̄ÓÓËË˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  ∑∑ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎ‹‹  !!!!!!

✎ Παρατήρησε προσεκτικά και ανάλυσε τους παρακάτω ζωγραφικούς πίνακες 

που έχουν θέμα το μύθο της Αράχνης.

(Ορισμός του έργου, Εικαστική μορφή, Καλλιτέχνης, Τίτλος,

Θέμα, Περίοδος, Καλλιτεχνικό Ρεύμα).

✎ Από τα στοιχεία της οπτικής γλώσσας (Οργάνωση της Σύνθεσης, Σχέσεις ανάμεσα στις 

μορφές) τι αναγνωρίζεις:

Οργάνωση της Σύνθεσης

• Γεωμετρικό σχήμα σύνθεσης • Συμμετρική τοποθέτηση

• Ασύμμετρη τοποθέτηση • Κατευθυντήριες γραμμές 

• Πλαισίωση • Οπτική γωνία 

• Φως • Σκιά 

• Χρώματα

Σχέσεις ανάμεσα στις μορφές

• Με τα βλέμματα • Με τις χειρονομίες 

• Με τον βαθμό της σπουδαιότητας • Kίνηση 

• Χώρος • Εκφραστικοί προσδιορισμοί
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Ο Μύθος της Αράχνης 

(La fabula de Aracne), γνωστός ως 

Οι υφάντρες (Las hilanderas), 1657 

του Diego Velazquez, 

Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 



✓ Περίγραψε τον πίνακα, εμμένοντας σε λεπτομέρειες 

και ανάφερε τα συναισθήματα που σου προκαλεί.

✓ Σύγκρινε τα παρακάτω αποσπάσματα και διατύπωσε 

με πεζό ή ποιητικό λόγο, με ζωγραφική 

ή με υφαντό, με παντομίμα ή θεατρικό λόγο

τα συναισθήματα που σου δημιουργούνται

«…Και οι κόρες των ματιών τονισμένες στα πλάγια, καθώς αναγκάζονται να

παρακολουθούν τη διεύρυνση του ιστού που αναπτύσσεται πλευρικά, δεν

δημιουργούν εν τέλει τον τρόμο μιας συνεχώς αμβλυνόμενης γωνίας που

μοιραία θα επιφέρει το τέλος της υφαντικής(ή ζωγραφικής) δημιουργίας;

Για τους αφοσιωμένους καλλιτέχνες η τέχνη γίνεται μανία….όπως η αρά-

χνη τρώει τον εραστή της, με τον ίδιο τρόπο και η Τέχνη σαν ιερή τρέλα,

συνθλίβει συχνά στο βωμό της τις ζωές αυτών που αποκλειστικά και φανα-

τικά την υπηρετούν..»

Κατερίνα Καζολέα, ιστορικός τέχνης

«…Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η «προσωπικότητα» μίας θηλυκής αρά-

χνης θα μπορούσε να επηρεάσει το κατά πόσον η ίδια θα επιλέξει να φάει

αμέσως το αρσενικό ή αφότου ζευγαρώσει μαζί του.Οι επιστήμονες έχουν

προτείνει μια σειρά από εξελικτικούς λόγους για τους οποίους πολλές αρά-

χνες επιδίδονται στον λεγόμενο σεξουαλικό κανιβαλισμό.Για τις θηλυκές, η

κατανάλωση του συντρόφου θα μπορούσε να παρέχει ένα διατροφικό πλε-

ονέκτημα, ή ακόμη και την απαλλαγή από τους ανεπιθύμητους πατέρες.

Οσο για τους άνδρες, η θυσία τους θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι τα

γονίδια τους θα περάσουν στις επόμενες γενιές. Σε μερικά είδη, τα αρσε-

νικά πεθαίνοντας αφήνουν το αποσπώμενο όργανό τους μέσα στο σώμα

του θηλυκού μετά το ζευγάρωμα, αποτρέποντας την να ζευγαρώσει με

άλλα αρσενικά. Κάτι σαν «ζώνη αγνότητας…». 

Πηγή: Ολέθριες σχέσεις: Γιατί μερικές θηλυκές αράχνες τρώνε τις αρσενικές 

πριν από την ερωτική πράξη; | iefimerida.gr
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Νικόλαου Γύζη, 

Ελαιογραφία σε ξύλο 

«Αράχνη» (1884), 

Εθνική Πινακοθήκη

Νικόλαου Γύζη, 

Σχέδιο με κάρβουνο και παστέλ



Kαι οι δύο ζωγράφοι έχουν εμπνευστεί το θέμα από ένα ποίημα, από μια βικτωριανή μπαλάντα, του Lord

Alfred Tennyson (1892, άγγλος ποιητής), που φέρει και τον ίδιο τίτλο, με έμπνευση από το μύθο του βασιλιά

Αρθούρου. Απομονωμένη στον πύργο της, η ωραία Κυρά του Σαλότ δεν μπορεί να κοιτάξει απευθείας απ’

το παράθυρό της, λόγω μιας κατάρας. Η μόνη της εναλλακτική είναι να δει τον κόσμο μέσα από την αντανά-

κλαση ενός καθρέφτη κι αυτή την αντανάκλαση την υφαίνει σ’ έναν “ιστό” στον αργαλειό της. Όταν όμως

περνάει κάτω απ’ το παράθυρό της έφιππος ο Sir Lancelot, η Κυρά του Σαλότ θα επαναστατήσει στη μοίρα της

για τα μάγια, και θα σπεύσει στο παράθυρο να δει τον ωραίο ιππότη. Έτσι η κατάρα θα εκπληρωθεί κι ο κόσμος

της θα καταστραφεί:  

Μέρος ΙΙ

Να την που υφαίνει νύχτα-μέρα με τον αργαλειό

με χαρωπά χρώματα δίχτυ μαγικό.

Μια μέρα ακούει μήνυμα ψιθυριστό,

κατάρα, λέει, την ακολουθεί αν μείνει εδώ

να βλέπει από ψηλά το Καμελότ.

Ποιά να ‘ναι η κατάρα, δε γνωρίζει,

κι έτσι το πλέξιμό της συνεχίζει.

Άλλο δεν έχει να φροντίζει

η Δεσποσύνη του Σαλότ.

Κι απ’ τον καθρέφτη που σ’ αυτήν μπροστά

κρέμεται όλη τη χρονιά, με μία δρασκελιά

του κόσμου βγαίνουν τα φαντάσματα.

Βλέπει εκεί μπροστά τη δημοσιά

που φιδοσέρνεται κατά το Καμελότ:

Εκεί, του ποταμού οι δίνες στροβιλίζονται.

Εκεί οι κακότροποι χωριάτες συνωστίζονται,

κι εκεί οι άλικες φούστες των πωλητριών λικνίζονται,

όπως περνούν μπροστά από το Σαλότ.
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John William Waterhouse, 

Η Κυρία του Σαλότ, 1916

John William Waterhouse,

Η Κυρία του Σαλότ, 1894

William Holman Hunt, Η Κυρά του Σαλότ, 1905



Πηγή: Alfred Tennyson (2003:37-49) 12 ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Εκδόσεις Διώνη, Αθήνα– σε μετάφραση Παντελή Ανδρικόπουλου

✎ Ποιες «όψεις» μπορεί να προσλαμβάνει η ταυτότητα της Κυρίας του Σαλότ στην τέχνη 

της ποίησης και της ζωγραφικής; 

✎ Γιατί η γυναίκα συνήθως παρουσιάζεται ως «θύμα», τι συμβολίζει ο αργαλειός; 

✎ Πώς απεικονίζεται η σκηνή του αργαλειού στο ποίημα και στον πίνακα;

✎ Τι συναισθήματα σου γεννιώνται όταν παρατηρείς προσεχτικά τους πίνακες;

✎ Βρες περισσότερα στοιχεία για την ιστορία της δημιουργίας των συγκεκριμένων πινάκων ζωγραφικής.

✎ Θα μπορούσες να τους συγκρίνεις με τα παρακάτω έργα τέχνης; Υπάρχουν κοινωνικές 

προεκτάσεις-μηνύματα που προκύπτουν;

• «Η Προσμονή», Νικηφόρος Λύτρας, • "Girl before a Mirror", Pablo Picasso 

✎ Ακουσε το τραγούδι "The Lady of Shalott" που ερμηνεύει η Loreena McKennitt.
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Καμιά φορά ένα σμάρι δεσποινάρια όλο ξενιασιά,

ένας ηγούμενος μ’ ανάλαφρη περπατησιά,

καμιά φορά ένα βοσκόπουλο μ’ ολόσγουρα μαλλιά,

ή μακρυμάλλης γόνος ευγενών με ρούχα βυσσινιά,

τραβούν κατά το πυργωμένο Καμελότ.

Και μερικές φορές μέσ’ από τον καθρέφτη 

τον γλαυκό

οι ιππότες φτάνουν έφιπποι δυο-δυο:

Δεν έχει εκείν’ ιππότη αφοσιωμένο, αληθινό,

η Δεσποσύνη του Σαλότ.

Μ’ ακόμη μες το δίχτυ της είναι σαγηνεμένη

τα καθρεφτίσματα τα μαγικά να υφαίνει,

γιατί συχνά στης νύχτας τη σιωπή συνέβη 

να διαβαίνει

μια νεκρική πομπή, με φώτα και λοφία στολισμένη

και να τραβά με μουσικές κατά το Καμελότ.

Ή πάλι, όταν το φεγγάρι ήταν ψηλά,

κι ήρθαν δυο νιοί και νιόπαντροι εραστές σιμά –

είπε «δεν τα μπορώ πια τα φαντάσματα»

Η Δεσποσύνη του Σαλότ.

✎ Περίγραψε τον πίνακα και ανέφερε τα συναισθήματα 

που σου προκαλεί.

✎ Μια ιστορικός τέχνης αναφέρει για τη λεπτομέρεια του 

συγκεκριμένου πίνακα:  «Η προσήλωση στη λεπτομέρεια 

για τη σύνθεση του ιστού κάνει το έργο του Βερονέζε μια 

αλληγορία για το «χτίσιμο» σε όλες τις τέχνες γενικά: 

ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση, μουσική.Ταυτόχρονα είναι μια 

προειδοποίηση για τον κίνδυνο της έπαρσης, αφού το 

άνοιγμα των χεριών μπορεί να φτάσει ως ένα συγκεκριμένο 

σημείο, θυμίζοντας πως κάπου υπάρχει ένα όριο», 
Κατερίνα Καζολέα, ιστορικός τέχνης

✎ Εσύ συμφωνείς μαζί της, αν ναι γιατί, αν όχι, διατύπωσε τις 

αντιρρήσεις σου.

✎ Βρές πληροφορίες για το Παλάτι των Δόγηδων και τον 

ζωγράφο Βερονέζε.
Πάολο Βερονέζε, Αράχνη Λεπτομέρεια, 1578,

(Παλάτι των Δόγηδων, Βενετία )
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✓ Περίγραψε τον πίνακα και ανάφερε 

τα συναισθήματα που σου προκαλεί.

✓ Πώς αποδίδεται ο μύθος 

της Αθηνάς και της Αράχνης 

στο συγκεκριμένο πίνακα; 

Υπάρχουν διαφορές με άλλους πίνακες 

που εικονίζουν το ίδιο θέμα;

Αθηνά και Αράχνη,  Claudio Bravo (1936 - 2011)

Αθηνά και Αράχνη,

Jacopo Tintoretto,

1579, Palazzo Pitti,

Florence (Τιντορέτο

1580)
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Παλλάδα και Αράχνη, 1636-37. Peter Paul Rubens

Εικονογράφηση

του Gustave Dore

για το Καθαρτήριο,

άσμα ΧΙΙ, της 

Θείας Κωμωδίας

του Δάντη.

Arachne

Purgatorio, 1861

Λεπτομέρεια Αράχνη, 

Gustave Dore

Αθηνά και Αράχνη, 1706, Antoine Houasse

Αθηνά και Αράχνη, 

Giovanni Caselli. 1997?

Αθηνά και Αράχνη,

Luca Giordano

Herman Posthumus, Η Αθηνά επιτίθεται στην Αραχνη, 1542

✓ Περίγραψε τους παραπάνω πίνακες 

και ανέφερε τα συναισθήματα 

που σου προκαλούν.

. 

✓ Πώς απεικονίζεται 

η οργή της Αθηνάς;
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John William Waterhouse, Πηνελόπη & οι Μνηστήρες, 1912

Η Πηνελόπη και ο Tηλέμαχος 

μπροστά στον αργαλειό της βασίλισσας.

Aγγειογραφία, γύρω στο 440 π.X. 

(Chiusi Iταλίας, Museo Civico)

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία βρίσκουμε περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αναγκάζονται να εργαστούν,

ασκώντας την τέχνη της υφαντικής, που κάθε γυναίκα γνώριζε κατά την αρχαιότητα, ακόμη και αν ήταν βασί-

λισσα. Παρακάτω αναφέρονται αποσπάσματα από κείμενα της αρχαιότητας, όπου μπορείς να διαπιστώσεις ότι

η ενασχόληση με τον αργαλειό ήταν μια γυναικεία υπόθεση.

➲ Στα Ομηρικά Έπη, η πιστή σύζυγος του Οδυσσέα, η Πηνελόπη, προκειμένου να καθυστερήσει τους επί-

δοξους μνηστήρες, που καραδοκούσαν να αναλάβουν το βασίλειο της Ιθάκης, ολημερίς ύφαινε στον αργα-

λειό, ενώ όλη τη νύχτα ξήλωνε όσα είχε υφάνει, σε μια  προσπάθεια να αποφύγει να παραδώσει την τεράστια

περιουσία του Οδυσσέα, στα χέρια κάποιου άλλου.Αφού πέρασαν τρία χρόνια, τότε μόνο, τον τέταρτο χρόνο,

άρχισαν να αγανακτούν οι μνηστήρες, βλέποντας πως δεν είχε σκοπό η Πηνελόπη να τελειώσει τα υφαντά

σάβανα για τον Λαέρτη.

«...Tου Oδυσσέα ο πόθος εμένα με μαράζωσε, κι όσο για γάμο βιάζονται αυτοί, τόσο κι εγώ

σκαρώνω δόλους. Ένας θεός πρώτα με φώτισε για κείνο το πανί, να στήσω μες στην κάμαρή μου

τον ψηλό αργαλειό, / [...] ενώ τους έλεγα τα λόγια αυτά, για να τους ξεγελάσω: "Nέοι κι ωραίοι

μνηστήρες, αφού ο θείος Oδυσσέας πέθανε, κάνετε λίγη υπομονή, μην τρέχετε πίσω απ' τον γάμο

μου, ωσότου τούτο το πανί το αποτελειώσω, για να μην παν χαμένες οι κλωστές μου. Tο υφαί-

νω σάβανο του σεβαστού Λαέρτη [...]."»

(Οδύσσεια τ 149-150 κ.ε., μτφ. Ιάκ. Πολυλάς, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2010) 

YYÊÊ··ÓÓÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÙÙ¤¤¯̄ÓÓËË  ÎÎ··ÈÈ  ··ÚÚ¯̄··››··  ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎ‹‹  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÂÂ››··  !!!!!!
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Η Πηνελόπη ζητά από τον τραγουδιστή Φήμιο να σταματήσει το τραγούδι που εξιστορεί την επιστροφή των

Αχαιών, γιατί της προκαλεί θλίψη, αλλά ο Τηλέμαχος την προτρέπει να πάει στον αργαλειό της, γιατί πολλά παλι-

κάρια χάθηκαν στην Τροία και όχι μόνο ο Οδυσσέας. 

« ...μόν' κι άλλα χάθηκαν πολλά στην Τροία παλληκάρια. Έμπα, και κοίτα σπίτι σου και το νοι-
κοκυριό σου, την αληκάτη, τ' αργαλειό, και πρόσταζε τις δούλες να σου δουλεύουν. κι άφηνε τα
λόγια αυτά στους άντρες, μάλιστα εμένα, πού 'μαι δα και του σπιτιού ο αφέντης»

Ο Έκτορας αποχαιρετά τη γυναίκα του Ανδρομάχη και το μικρό παιδί του, πριν φύγει για την κρίσιμη μάχη.

Φοβάται για την τύχη των γονιών του και όλης της οικογένειας, και με πικρία σκέφτεται και λέει πως τρέμει στην

ιδέα πως ίσως η γυναίκα του οδηγηθεί στην δουλεία, από τους Αργείους. 

Ομήρου Ιλιάδα Z
όσσον σευ, ότε κεν τις Αχαιών χαλκοχιτώνων 454
δακρυόεσσαν άγηται ελεύθερον ήμαρ απούρας· 
και κεν εν Άργει εούσα προς άλλης ιστόν υφαίνοις, 456

τόσο για σένα, 

όταν χαλκάρματος κάποιος Αργείτης πάρει, 

τη λευτεριά σου και ξοπίσω του 

σε σέρνει δακρυσμένη, και στο Άργος πέρα 

υφαίνεις έπειτα στον αργαλειό μιας ξένης. 

Παρακάτω την καθησυχάζει και της λέει να ασχοληθεί με τον αργαλειό, και να αφήσει τον πόλεμο στους

άνδρες, και πρώτα απ' όλους σ' εκείνον. 

Άλλ’ εις οίκον ιούσα τα σ’ αυτής έργα κόμιζε 490
ιστόν τ’ ηλακάτην τε, και αμφιπόλοισι κέλευε 
έργον εποίχεσθαι (493)

Αλλ’ άμε σπίτι, έχε στον νου τα έργα τα δικά σου, 
την ηλακάτη, τ’ αργαλειό, και πρόσταζε τις κόρες 

να εργάζονται. 

([Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα, B' Γυμνασίου, Ζ 490-493, μτφ. Ιάκ. Πολυλάς, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2010]) 

➲ Στα Αργοναυτικά του Απολλώνιος Ρόδιος κάποιοι στίχοι μας δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα, της

δυστυχισμένης χήρας μάνας, που μέσα στον πόνο για το χαμό του άνδρα της, αναγκάζεται να υφαίνει για να

επιβιώσουν αυτή και τα ορφανά της. 

Ταλαεργός κλωστήρα γυνή 
(κουρασμένη υφάντρα) 
οίον ότε κλωστήρα γυνή ταλαεργός ελίσσει 
εννυχίη: τη δ' αμφί κινύρεται ορφανά τέκνα 
χηροσύνη πόσιος: σταλάει δ' υπό δάκρυ παρειάς 
μνωομένης, οίη μιν επί σμυγερή λάβεν αίσα: 

Όπως η κουρασμένη υφάντρα 

γυρίζει όλη νύχτα το αδράχτι, 

και γύρω της κλαίνε τα ορφανά παιδιά της, 

γιατί είναι χήρα, κι από τα μάγουλα της 

κυλούν τα δάκρυα καθώς θρηνεί 

για τη φρικτή μοίρα που τη βρήκε. 



➲ Η Ιππαρχία υπήρξε Κυνική φιλόσοφος και τόλμησε ν' αμφισβητήσει τα κοινωνι-

κά ήθη της εποχής της και να διεκδικήσει με γενναιότητα την ισότητα των δύο φύλων.

Η γέννηση της τοποθετείται περίπου στο 346 π.Χ. στη Θράκη. Η Ιππαρχία είναι επίσης

διάσημη για μια αντιπαράθεση με το Θεόδωρο τον Άθεο, έναν Κυρηναϊκό φιλόσοφο,

ο οποίος είχε προκαλέσει την νομιμοποίηση της παρουσίας της σ' ένα συμπόσιο. Οι

γυναίκες της κοινωνικής τάξης της Ιππαρχίας στην αρχαιοελληνική κουλτούρα θα ήταν

απασχολημένες με τον αργαλειό και με την οργάνωση του υπηρετικού προσωπικού.

Έτσι, η απόρριψη των παραδοσιακών προσδοκιών για γυναίκες από την Ιππαρχία θεω-

ρούνταν άκρως ριζοσπαστική. Σε κάποιο συμπόσιο που παρέθεσε ο βασιλιάς της Θρά-

κης Λυσίμαχος, ο Θεόδωρος έκανε μια ιδιαίτερα αισχρή χειρονομία για να την ταπει-

νώσει. Τράβηξε το ρούχο της, ώστε να την ξεγυμνώσει.Η Ιππαρχία έμεινε ατάραχη,

αλλά ο Θεόδωρος δεν σταμάτησε εκεί, και είπε:

Θεοδ.: “αύτη εστίν ι τας παρ' ιστοίς εκλιπούσα κερκίδας;”

“αυτή είναι που παράτησε τις σαΐτες και τον αργαλειό;”

Ιππ.: “εγώ," φησίν, ειμί, Θεόδωρε· αλλά μη κακώς σοι

δοκώ βεβουλεύσθαι περί αυτής, ει, τον χρόνον ον

έμελλον ιστοίς προσαναλώσειν,

τούτον εις παιδείαν κατεχρησάμην;”
“εγώ είμαι είπε Θεόδωρε, αλλά μήπως νομίζεις

ότι κακώς έπραξα, που δεν δαπάνησα τον χρόνο

μου στον αργαλειό αλλά τον χρησιμοποίησα

για την παιδεία;”

Διογένης Λαέρτιος vi 96-98 -ΙΠΠΑΡΧΙΑ-
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➲ Ο Λουκιανός παραθέτει τον διάλογο της Κρωβύλης και της Κορίννας, όπου η Κρωβύλη χήρα πια ενός ξακουστού

σιδερά του Πειραιά, αφού πρώτα αναγκάζεται να πουλήσει τα εργαλεία του άνδρα της, μετά αναλαμβάνει να υφάνει διά-

φορα υφαντά, στον αργαλειό επ' αμοιβή, ώστε να κερδίσει το ψωμί της. Η δουλειά δύσκολη, αφού όλες οι διαδικασίες

του μαλλιού έπρεπε να περάσουν από τα χέρια της, μέχρι να φτάσει και στην διαδικασία της ύφανσης. 

ΚΡΩΒΥΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΝΑ 

{ΚΡΩΒΥΛΗ} χήρα 

εχάλκευε γάρ καί μέγα ήν όνομα αυτού εν Πειραιεί, καί πάντων εστίν ακούσαι 

διομνυμένων ή μήν μετά Φιλίνον μηκέτι έσεσθαι άλλον χαλκέα. 

μετά δέ τήν τελευτήν τό μέν πρώτον αποδομένη τάς πυράγρας καί τόν άκμονα

καί σφύραν 

δύο μνών, μήνας από τούτων επτά διετράφημεν: 

είτα νύν μέν υφαίνουσα, νύν δέ κρόκην κατάγουσα ή 

στήμονα κλώθουσα εποριζόμην τά σιτία μόλις: 

έβοσκον δέ σέ, ώ θύγατερ, τήν ελπίδα περιμένουσα. 

Όταν λοιπόν πέθανε εκείνος που ήταν χαλκιάς, 

όνομα ξακουστό στον Πειραιά, 

στην αρχή πούλησα για δύο (2) μνές τις μασιές του, 

το αμόνι και το σφυρί, κι έτσι ζήσαμε. 

Ύστερα, τη μια υφαίνοντας, 

την άλλη γνέθοντας και κλώθοντας το στημόνι, 

είδα κι έπαθα να κερδίζω το ψωμί μας.  

ΚΟΡΙΝ. Ναι, μητερούλα μου. Θέλω να μου πάρεις ένα περιδέραιο που 

να έχει χάντρες κόκκινες της φωτιάς, όπως είνε της Φιλαινίδος.

ΚΡΩΒ. Ναι, τέτοιο θα σου πάρω. Αλλά άκουσε να σου δώσω και μερικές 

συμβουλές τι πρέπει να κάνεις και πώς να φέρεσαι στους άνδρες. 

Ξέρεις,κόρη μου, ότι άλλο μέσο για να ζήσουμε δεν έχομε. 

Είναι δύο χρόνια που πέθανε ο μακαρίτης ο πατέρας σου και 

ξέρεις πώς περάσαμε αυτό το διάστημα. Όταν εκείνος ζούσε, 

τα είχαμεν όλα, γιατί ήταν σιδηρουργός και πρώτος τεχνίτης 

στο Πειραιά. Και τώρα ακούς όλους να λένε ότι, αφότου πέθανε 

ο Φιλίνος, δεν ξανάγινε άλλος τέτοιος τεχνίτης. Στην αρχή πούλησα 

τις τσιμπίδες, το αμόνι και το σφυρί κι' επήρα δύο μναις και μ' αυτές 

ζήσαμε κάμποσο καιρό. Έπειτα άλλοτε ύφαινα και άλλοτε έγνεθα 

και με δυσκολία έβγαζα το ψωμί μας. Αλλά είχα εσένα και επερίμενα 

ότι μίαν ημέραν θα μου φέρεις την ευτυχία.

ΚΟΡ. Εννοείς την μναν;

ΚΡΩΒ. Όχι, αλλ' έλπιζα ότι άμα μεγαλώσεις και εγώ θα ζήσω κοντά σου και 

συ θ' αποκτήσεις πλούτη και στολίδια και υπηρέτριες.
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➲ Ο Θεόκριτος (Συρακούσες 315 π.Χ. - 260 π.Χ.) ήταν ένας από τους σημαντικό-

τερους ποιητές της Ελληνιστικής εποχής, πρωτοπόρος της βουκολικής ποίησης που

άνθισε περίπου τον 3ο π.Χ αιώνα. Από το σύνολο του έργου του, διασώθηκαν τριάντα

ποιήματα, που αργότερα συγκεντρώθηκαν κάτω από το γενικό τίτλο Ειδύλλια. Τέσσερα

(4) ποιήματα της συλλογής είναι γραμμένα σε αιολική διάλεκτο και στο αιολικό μέτρο των

ποιητών Αλκαίου και Σαπφούς. Το 28ο «αλακάτα»=ρόκα είναι εμπνευσμένο από μια ηλα-

κάτη φτιαγμένη από ελεφαντόδοντο. Ο ποιητής ταξίδευε με το πλοίο προς τη Μίλητο, για

να επισκεφτεί το φίλο του γιατρό, Νικία, και την ηλακάτη θα την έκανε δώρο στην γυναί-

κα του, Θευγενίδα. 

XXVIII. ΗΛΑΚΑΤΗ

Αφού διαβάσεις τα κείμενα:

� Προσδιόρισε το χαρακτήρα των γυναικών που ασχολούνται με τον αργαλειό 

και την κοινωνική τους τάξη.

� Μπορείς να βρεις ομοιότητες και διαφορές με τις γυναίκες του σήμερα;

� Ύφανε σ’ ένα αυτοσχέδιο αργαλειό την ηρωίδα που σου αρέσει. 

� Δραματοποίησε την ιστορία της.

Αδράχτι, που σ' εχάρισε στις γνωστικές γυναίκες 

η γλαυκομμάτα η Αθηνά για νοικοκυροσύνη, 

έλα μαζί μου θαρρετά στην πόλη του Νηλέως 

πούναι ναός της Κύπριδος μέσ' σε χλωρά καλάμια.

Εκεί θα πάμε κι ο θεός καλό ταξίδι ας δώσει, 

τον φίλο τον Νικία μου να 'δω και να φιλήσω, 

που οι χάριτες γλυκόφωνες τον έχουν αναθρέψει, 

και σένα, καλοδούλευτο κι' ελεφαντένιο αδράχτι, 

εσένα στη γυναίκα του θε να σε κάνω δώρο,

να κλώθεις νήματ' απαλά για των αντρών τα ρούχα 

και νήματα για διάφανα φορέματα γυναίκεια. 

Γιατ' οι μανάδες των αρνιών στα πράσινα λιβάδια 

κουρεύονται για χάρη της και δίνουν το μαλλί τους

πάντα το χρόνο δυό φορές τ' είναι καλή δουλεύτρα 

κι όλα αγαπάει όσ' αγαπούν οι γνωστικές γυναίκες.

Εγώ δε θα σ' εχάριζα μηδέ σε τιποτένιες 

μήτ' ήθελα να σ' έβλεπα μέσ' σ' ακαμάτρας σπίτι, 

γιατ' είσαι απ' την πατρίδα μου κ' έχεις εσύ πατρίδα 

την πόλη εκείνη που έκτισεν ο Εφυραίος Αρχίας 

πόλη μ' ανθρώπους διαλεχτούς, της Σικελίας καμάρι. 

Τώρα θε νάχεις σπίτι σου σοφού γιατρού το σπίτι

που ξέρει μύρια γιατρικά και διώχνει τις αρρώστιες 

αντάμα με τους Ίωνας στη Μίλητο θα μένεις 

έτσι για νάχει η Θεύγενη το πιο ώμορφο τ' αδράχτι 

και να με φέρνει πάντοτε μέσ' την ενθύμησή της 

εμένα τον τραγουδιστή και τον καλό της φίλο. 

Όποιος σε 'δει στα χέρια της να λέει: 

Μεγάλη, αλήθεια, 

μεγάλη χάρη απόκτησε με το μικρό του δώρο. 

Όλα τα δώρα ατίμητα όσα χαρίζουν φίλοι.

Μετάφραση Ι. Πολέμη 
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Η ρόκα, 
χαρακτικό του 

Δ. Γαλάνη



� Περίγραψε τις εργασίες της υφαντικής που εικονίζονται στα αγγεία ...
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Nεολιθικός Αργαλειός Βοιωτικός σκύφος, Ο αργαλειός της Κίρκης 

4ου αι. π.Χ. Οξφόρδη, Ashmolean Museum

Μελανόμορφη οινοχόη,π.540Ι.Χ. Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum

Αγνύθες της κλασικής περιόδου διαφόρων

τύπων από την Όλυνθο. Μέσα 4ου αι. π.Χ.

Σχέδιο και διάγραμμα 

λειτουργίας του κάθετου

αργαλειού με βάρη. 

Σημειώνονται 

οι αρχαίες ονομασίες.

(Οι φωτογραφίες είναι από το ''Υφαντική και Υφάντρες στο Προϊστορικό Αιγαίο 2000-1000 π.Χ.'', Ηράκλειο 1997)



Οι Κροκοσυλλέκτριες, είναι ενδεικτι-

κή τοιχογραφία φυσιοκρατικού διάκο-

σμου, που αποκαλύφθηκε στον οικισμό

του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης και

κοσμούσε τον ανατολικό τοίχο δωματί-

ου του πρώτου ορόφου του κτιρίου.

Στην τοιχογραφία απεικονίζονται δύο

γυναικείες φιγούρες απασχολημένες

με τη συλλογή του κρόκου. Οι ειδικοί

θεωρούν ότι στην τοιχογραφία απεικο-

νίζεται το φυτό Crocus sativus ή το

φυτό Crocus cartwrightianus, με πιο

πιθανό το Crocus sativus το οποίο

ευδοκιμεί μέχρι και σήμερα στα νησιά

των Κυκλάδων και στην ηπειρωτική

Ελλάδα. Η συγκεκριμένη τοιχογραφική

σύνθεση αποτελεί σκηνή από καθημερι-

νή δραστηριότητα και είναι σύνηθες χαρακτηριστικό της αρχαίας κυκλαδικής τέχνης.

"... στην εξοχή ελλοχεύουν κίνδυνοι για τα κορίτσια... όλες μάζευαν λουλούδια όταν τις βρήκε το

κακό. Και όλες, μαζί με άλλα άνθη, κρόκους. Οι κροκοσυλλέκτριες, άωρες και χλωρές οι ίδιες,

κόβουν λουλούδια, εκτελούν δηλαδή μια κίνηση κοινωνίας και έτσι συμβολικά την εξημερώνουν

(σημ. την εξοχή - τη φύση), την οικειοποιούνται με τελετουργικές κινήσεις και συμπεριφορές, ελέγ-

χοντας και κοινωνικοποιώντας ταυτόχρονα τη δική τους φύση. Η τοιχογραφία των κροκοσυλλε-

κτριών (στο ακρωτήρι της Θήρας) αποτελεί και μία εμβληματική εικόνα της σχέσης του άστεως με

την ύπαιθρό του, δια μέσου μιας γυναικείας γιορτής….κρατούν όσο τους χρειάζεται για τις δικές

τους ανάγκες και την υπόλοιπη τη στέλνουν πεσκέσι στις φίλες τους σε άλλα χωριά που δεν έχουν

ζαφορά. Τη ζαφορά τη χρησιμοποιούν για να χρωματίζουν και να νοστιμίζουν τα πασχαλινά γλυκί-

σματα. Καμία δεν γνωρίζει την υψηλή τιμή του κρόκου στη σημερινή αγορά, καμία δεν αντιμετωπίζει

τη ζαφορά της σαν αγαθό εμπορεύσιμο με χρηματική αξία".

Ίρις Τζαχίλη, "Αρχαίες και σύγχρονες κροκοσυλλέκτριες από το Ακρωτήρι της Σαντορίνης", Αριάδνη,τομος 7ος, Ρέθυμνο,1994

«Ο κρόκος φυτρώνει σε δυο συγκεκριμένες περιοχές του νησιού, στο λόφο του Ταξιάρχη (Αρχάγ-

γελου), στο Ακρωτήρι και στο λόφο του Γαβρίλου, στο Εμπορείο. Στη Σαντορίνη μέχρι σήμερα

βάζουν κρόκο στα διάφορα «λαμπριανά» κουλούρια και στα μελιτίνια του Πάσχα (Λαμπρή)... οι γυναί-

κες που ήθελαν να προλάβουν τη ζαφορά, έπρεπε να είναι ήδη στο βουνό με το πρώτο φως του

ήλιου. Οπως και στην Κυκλαδική εποχή, έτσι και οι κροκοσυλλέκτριες του πρόσφατου παρελθόντος

χρησιμοποιούσαν τον δείκτη και τον αντίχειρα για να κόψουν το άνθος στη βάση του. Οι «μαζώ-

χτρες», μόνο γυναίκες, έπρεπε να έχουν καλή σωματική υγεία γιατί η περισυλλογή του κρόκου ήταν
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Κροκοσυλλέκτριες, τμήμα τοιχογραφίας

Τέλη Μεσοκυκλαδικής περιόδου, π.1600 π.Χ.Θήρα

ªªÈÈ··  ÊÊÔÔÚÚ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ¤¤ÓÓ··ÓÓ  ÎÎ··ÈÈÚÚfifi  ‹‹ÙÙ··ÓÓ  ÔÔÈÈ  ∫∫ÚÚÔÔÎÎÔÔÛÛ˘̆ÏÏÏÏ¤¤ÎÎÙÙÚÚÈÈÂÂ˜̃……



επικίνδυνη. Τα άνθη βρίσκονταν σε μέρη δύσβατα και απόκρημνα. Στα πολύ απόκρημνα μέρη, οι

γυναίκες τα μάζευαν ξυπόλυτες έτσι ώστε να γατζώνονται στο έδαφος για περισσότερη ασφάλεια.

Η ζαφορά συλλέγεται τις δροσερές ώρες της ημέρας γιατί τα στίγματα, το πολυτιμότερο μέρος του

φυτού, πρέπει να ξεχωρίζονται γρήγορα πριν μαραθεί το κομμένο άνθος. Μερικές φορές η διαδι-

κασία γινόνταν στο σπίτι, όπου τα πέταλα πετιούνταν, αλλά συνήθως γινόταν στην εξοχή, ακριβώς

μετά την περισυλλογή.

Οι κροκοσυλλέκτριες συνήθως δεν πουλούσαν τη ζαφορά, την έδιναν ως δώρο σε φίλες τους από

άλλα χωριά της Θήρας. Εχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται γύρω στα 30.000 άνθη για να παραχθεί 1/4

του κιλού ζαφορά και τρία πανέρια ήθελαν οι νοικοκυρές για να κάνουν τα γλυκίσματα της χρο-

νιάς….»

Από το βιβλίο «Σαντορίνη: Θήρα, Θηρασιά, Ασπρονήσι, Ηφαίστεια», του Ιωάννη Μ. Δανέζη/ 2001.

«…είναι φυτό της οικογένειας των Ιριδοειδών που ανθοφορεί από το φθινόπωρο προς το χειμώ-

να. Από τα στίγματα των ανθέων προέρχεται η χρωστική ουσία που δίνει το κίτρινο και κοκκινοκίτρι-

νο  χρώμα. Είναι αυτοφυής στα νησιά του Αιγαίου, κοινός σε όλη τη Μεσόγειο και καλλιεργείται στην

περιοχή γύρω από την Κοζάνη. Σήμερα χρησιμεύει περισσότερο ως αρτυματική ουσία και είναι γνω-

στότερο ως σαφράν ή ζαφορά από το αραβικό του όνομα. Ως φυτό με βολβό, αντίστοιχο με τον νάρ-

κισσο και τον κρίνο ή τον υάκινθο συμμετέχει στο συμβολισμό της διάρκειας και έτσι παρουσιάζεται

στη μυθολογία και στις κρητο-μυκηναικές σφραγίδες. Ως χρωστική ουσία των νημάτων και στο πλαί-

σιο της υφαντικής παραγωγής μαρτυρείται στις πινακίδες της Γραμμικής Α και Β ως ιδεόγραμ-

μα*33…σήμερα για ένα κιλό στίγματα χρειάζονται 70 με 100 χιλιάδες λουλούδια. Τα κροκοβαφή ιμά-

τια που επανέρχονται ως ενδύματα ηρώων και θεών…ήταν πράγματι κάτι τι εντελώς εξαιρετικό» 

Ίρις Τζαχίλη, "Αρχαίες και σύγχρονες κροκοσυλλέκτριες από το Ακρωτήρι της Σαντορίνης", Αριάδνη,τομος 7ος, Ρέθυμνο, 1994

Aφού διαβάσεις τα κείμενα:

� Βρες τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις κροκοσυλλέκτριες και τις σύγχρονες γυναίκες

που μαζεύουν του κρόκους

� Μπορείς να γράψεις ένα σενάριο μιας ιστορίας που αυτές οι γυναίκες να συναντιούνται;
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Από τεμάχια τοιχογραφημένων επιχρισμάτων που βρέθηκαν στις ανασκαφές των μινωικών ανακτόρων της

Κνωσού ανασυστάθηκε μία τοιχογραφία με μια μορφή η οποία κινούνταν ζωηρά μέσα σε κήπο και μάζευε λου-

λούδια κρόκου. Της έλειπε το κεφάλι και το πάνω μέρος του θώρακα. Θεωρήθηκε ότι παρέπεμπε σε κροκο-

συλλέκτη νέο. Όμως το κυανό χρώμα του δέρματος της μορφής αυτής και η εικονογραφική της απόδοση σε

αντιπαραβολή με τις τοιχογραφίες των κυανών πιθήκων της Κνωσού και με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, υπο-

στηρίζουν την υπόθεση να επρόκειτο για κροκοσυλλέκτη πίθηκο και όχι για ανθρώπινη μορφή. 

(ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Α, έτος 1947. Πλάτων Ν., Συμβολή εις την σπουδήν της μινωικής τοιχογραφίας. 

Ο Κροκοσυλλέκτης Πίθηκος, σελ. 505 – 524).

«Είδαν λοιπόν κομμάτια από ένα σώμα, έστω και σε μπλε χρώμα, να μαζεύει κρόκους για να τους προσφέρει

στη Θεά και δεν πήγε το μυαλό κανενός ότι αυτή την πράξη μπορεί να την κάνει ένας πίθηκος. Έτσι στην αρχι-

κή αποκατάσταση της τοιχογραφίας τα κομμάτια συμπληρώθηκαν για να φανεί το σώμα ενός αγοριού. Σε ένα

από τα κομμάτια βέβαια υπήρχε η ουρά του πίθηκου, αλλά έβαλαν το κομμάτι σε λάθος θέση, γιατί ένα αγόρι

είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να έχει …ουρά. Η τοιχογραφία που είναι από τις πρωιμότερες που βρέθηκαν στην

Κνωσό, αποκαταστάθηκε τελικά όταν βρέθηκε κομμάτι της τοιχογραφίας με το κεφάλι ενός γαλάζιου πίθηκου,

που οδήγησε στη διόρθωση. Στην αίθουσα των τοιχογραφιών πάντως εκτίθενται και οι δυο εκδοχές: Ο πίθη-

κος που έγινε αγόρι και το αγόρι που ξαναέγινε πίθηκος…»

Νίκος Ζερβονικολάκης, Ημερολόγιο Καλοκαιριού 2013  

http://zervonikolakis.lastros.net/agori-pi8ikos.html
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Κροκοσυλλέκτης πίθηκος από την Κνωσσό (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) Η τοιχογραφία με τον Γαλάζιο Πίθηκο 
προέρχεται από την Κνωσό (Οικία των Τοιχογραφιών) και ανήκει στην Νεοανακτορική Περίοδο (1700-1450 π. X)

∏∏  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  ÌÌÈÈ··˜̃  ÙÙÔÔÈÈ¯̄ÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··˜̃  ......  
(Ο πίθηκος που έγινε αγόρι και το αγόρι που ξαναέγινε πίθηκος)



«Έφερναν καμιά φορά τα καράβια από την Αίγυπτο γαλάζιους πιθήκους με μακρύ τρίχωμα, σαν αυτούς που

εικονίζονται στις ζωγραφιές της Κνωσού και της Σαντορίνης».

(Paul Faure: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ σελίδα 271).

Aφού διαβάσεις τις πηγές: � Περίγραψε τις τοιχογραφίες

� Παρατήρησε τα χρώματα των τοιχογραφιών

� Ζωγράφισε τη δική σου τοιχογραφία 

� Ύφανε τη δική σου εκδοχή της ιστορίας
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¶¶ÔÔÈÈÂÂ˜̃  ÔÔÌÌÔÔÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ÁÁ˘̆ÓÓ··››ÎÎÂÂ˜̃  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂  ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓÂÂ˜̃;;  

«Φιλήμων και Βαυκίς»: Ζεύγος χωρικών Νάξο, 1919Γυναίκα από τα Ανώγεια

Γυναίκα από τα Ανώγεια Γυναίκα από τα Ανώγεια
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Γυναίκα με ενδυμασία της δουλειάς

από την Καλαμωτή Χίου, 1822-1866.

Σχέδιο του Φρίξου Αριστέως.

Γυναίκα από τους Δελφούς, 1828

ΙΣΜΗΝΗ
(Η Ισμήνη πέθανε πριν λίγα χρόνια, 

ζούσε στ’ Ανώγεια και όλη της τη ζωή 

περιδιάβαινε τα σοκάκια του χωριού 

με μια ρόκα κι έκλωθε.)

Στίχοι-Μουσική: 
Λουδοβίκος των Ανωγείων

Η Ισμήνη μόνη 

μικρό αηδόνι

μπρος στον καθρέφτη χαμογελά 

βάφει τα χείλη 

μαύρο σταφύλι

παίρνει τη ρόκα και ξεκινά

Μια Πηνελόπη 

που υφαίνει το χρόνο

με το στημόνι και τον καημό

μια Αριάδνη που πια δεν προσμένει

φτιάχνει το νήμα 

χωρίς σκοπό

Μα κάποια μέρα 

χάθηκε η κόρη

μέσα στα φώτα του ουρανού

μαλλιά της φάνηκαν 

τα κόκκινα νέφη 

κι έγινε η κλώστρα του δειλινού

� Γιατί συνδέεται στο τραγούδι 

η Ισμήνη με την Πηνελόπη 

και την Αριάδνη;

� Απόδωσε με θεατρικό δρώμενο, 

χορό ή ζωγραφική τις εικόνες 

του τραγουδιού !!!

� Φτιάξε μια ιστορία που να 

συνδέει την Ισμήνη με τις 

γυναίκες-κλώστρες των 

φωτογραφιών. 

Ελληνίδα της Μυκόνου, 1769 Νεαρή Αλβανίδα της Λιχάδας, 

στην Εύβοια, 1807

Ελληνίδα της Μυκόνου, 1769
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560 Πρ πως ουν υμείς δυναταί παύσαι τεταραγμένα 
πράγματα πολλά εν ταις χώραις και 
διαλύσαι;

Λυσ φαύλως πάνυ.
Πρ πώς; απόδειξον.
Λυσ ώσπερ κλωστήρ’, όταν ημίν ή τεταραγμένος, 

ώδε λαβούσαι,υπενεγκούσαι τοίσιν 
ατράκτοις το μεν ενταυθοί το δ’ εκείσε,
ούτως και τον πόλεμον τούτον διαλύσομεν, 
ην τις εάση,

570 Διενεγκούσαι διά πρεσβειών το μεν 
ενταυθοί το δ’ εκείσε.

Πρ εξ ερίων δη και κλωστήρων και ατράκτων 
πράγματα δεινά παύσειν οίεσθ’ ω ανόητοι;

Λυσ καν υμίν γ’ ει τις ενήν νους, εκ των ερίων 
των ημετέρων επολιτεύεσθ’ αν άπαντα.

Πρ πως δη; φέρ’ ίδω.
Λυσ πρώτον μεν εχρήν, ώσπερ πόκου εν 

βαλανείω
575 εκπλύναντας την οισπώτην, εκ της πόλεως 

επί κλίνης εκραβδίζειν τους μοχθηρούς και 
τους τριβόλους απολέξαι, και τους γε 
συνισταμένους τούτους και τους πιλούντας 
εαυτούς επί ταις αρχαίσι διαξήναι και τας 
κεφαλάς αποτίλαι· 
είτα ξαίνειν ες καλαθίσκον κοινήν εύνοιαν, 
άπαντας

580 καταμιγνύντας τους τε μετοίκους κει τις 
ξένος ή φίλος υμίν, κεί τις οφείλει τω 
δημοσίω, και τούτους εγκαταμείξαι·
και νη Δία τας γε πόλεις, οπόσαι της γης 
τήσδ’ εισίν άποικοι, διαγιγνώσκειν ότι ταύθ’ 
ημίν ώσπερ τα κατάγματα κείται χωρίς 
έκαστον· κατ’ από τούτων πάντων το 
κάταγμα λαβόντας

585 δεύρο ξυνάγειν και συναθροίξειν εις εν, 
κάπειτα ποιήσαι τολύπην μεγάλην κατ’ εκ 
ταύτης τω δήμω χλαίναν υφήναι.

Πρ ούκουν δεινόν ταυτί ταύτας ραβδίξειν και
τολυπεύειν,
αις ουδέ μετήν πάνυ του πολέμου;

Πρ Και πώς θα είστε δυνατές, τις ταραχές όλες 
αυτές οπού στις χώρες γίνονται, εσείς να 
καταπνίξετε;

Λυσ Ά, είναι τόσον εύκολο.
Πρ Μα πώς; να τ' αποδείξετε,
Λυσ Σαν κλωστές, πού όταν πέφτουν σε μια 

μπερδεψιά κακή, τις τραβούμε με τ' αδράχτια, 
μια από 'δώ καί μια από 'κεί, 
έτσι καί τον πόλεμο σας 
θα διαλύσω τον μεγάλο, 
στέλνοντας αμέσως 
πρέσβεις στο 'να μέρος 
καί στο άλλο.

Πρ Τί μας λέτε, βρε κουτές, με μαλλιά καί με κλωστές
καί μ' αδράχτια σείς θαρρείτε τέτοια πράματα 
μεγάλα πώς να παύσετε μπορείτε;

Λυσ Αλλ' αν είχατε σείς γνώση, κι' από τούτα τα μαλλιά 
μάθημα θάχατε πάρει για τη κάθε σας δουλειά.

Πρ Πώς λοιπόν; για να το ειδούμε.
Λυσ Όπως βάζομε στην πλύση

πρώτα-πρώτ' από τη βρώμα το μαλλί να 
καθαρίσει, έτσι έπρεπ' οι πολίτες τα ραβδιά 
να πάρετ' όλοι, μοχθηρούς καί ραδιούργους 
να πετάξετ' απ' την πόλη· και αυτούς, πού κάνουν 
πάντα μεταξύ τους μια φατρία και κολλούν 
στην εξουσία, να τους ξύνετε, μαδώντας το 
[κακό τους] το κεφάλι· έπειτα 
μέσ' στο καλάθι να τους ξάνετ' όλους πάλι 
για ωφέλεια της χώρας· νάχετε' ανακατωμένους
εκεί μέσα τους μετοίκους καί τους φίλους σας 
τους ξένους· άλλ' αν τύχει και κανένας στο 
δημόσιο χρωστά, 
βάλτε τον κ' εκείνον μέσα [να μη μένει χωριστά.] 
Και οι πόλεις, μα τον Δία, όπου είναι μέχρις ώρας
άποικοι αυτής της χώρας, 
να το ξέρετε πώς είναι σαν κομμάτια χωρισμένα:
πάρετε κάθε κομμάτι, να τα κάμετ' όλα ένα.
Φτιάστε μια τρανή τουλούπα μ' όλ' αυτά τα 
μαζωμένα, κ' έπειτα μ' αυτή του Δήμου να 
υφαίνετε τη χλαίνη.

Πρ Δεν είναι ανυπόφορο τέτοια μαλλιά να ξαίνουν 
αυτές, οπού στον πόλεμο καί μέρος δεν 
λαβαίνουν;

∞∞ÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔÊÊ¿¿ÓÓËË˜̃,,  §§˘̆ÛÛÈÈÛÛÙÙÚÚ¿¿ÙÙËË
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Στίχοι: Γιώργος Ζερβουλάκος

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος 

Κόκκινη κλωστή δεμένη

στην ειρήνη μπερδεμένη

Δώσε κλώτσο να γυρίσει

παραμύθι ν' αρχινήσει

Η αγάπη κι η ομόνοια, 

κάτω σπάθες και κανόνια, 

κατεβήκανε μια μέρα

στο Λιτόχωρο πιο πέρα

Παραμύθι, παραμύθι

το κουκί και το ρεβίθι, 

βοήθησε κι εσύ να γένει

όλη η γης αγαπημένη

Αθηναίοι και Μανιάτες

αγκαλιά στήθια και πλάτες, 

βρε κάνουν έρωτα σαν πρώτα

στην Πεντέλη, στον Ευρώτα

Ο παππούς δουλειά στ'αμπέλι, 

ρώγες, ήλιος, κοκκινέλι, 

στο κοπέλι αλληθωρίζει

και τον χάρο φοβερίζει

Παραμύθι, παραμύθι

το κουκί και το ρεβίθι, 

βοήθησε κι εσύ να γένει 

όλη η γης αγαπημένη

� Αφού διαβάσεις το απόσπασμα από τη Λυσιστράτη, περίγραψε την διαδικασία του 

καθαρισμού και της επεξεργασίας του μαλλιού που αναφέρει η Λυσιστράτη και 

προσπάθησε να κατανοήσεις πως συνδέει τη διαδικασία αυτή με τη σωτηρία της πόλης.

� Δραματοποίησε την ιστορία της Λυσιστράτης τραγουδώντας το τραγούδι που 

συνέθεσε ο Στ. Ξαρχάκος.
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➲ Η Ήριννα ήταν πολύ λιγότερο γνωστή από τη Σαπφώ, τρεις αιώνες αργότερα, τον 4ο αι.

π.Χ., και ζούσε στη μικρή Τήλο. Η Ήριννα μια μικρή τραγουδίστρα που ωστόσο άφησε ανεξίτηλα

ίχνη στην ποιητική μνήμη της, είναι ίσως η πρώτη ποιήτρια που διεκδικεί το δικαίωμα στην ποιητι-

κή δημιουργία υπερβαίνοντας τη μητρική απαγόρευση και αρνούμενη τη συμβατικότητα του

ρόλου της μικρής υφάντρας. Την πληροφορία, από τις ελάχιστες που έχουμε για τη ζωή της,

αντλούμε από ανώνυμο επιγραμματοποιό της Παλατινής Ανθολογίας (Π.Α.,9.190), θερμό θαυμα-

στή του έργου της: 

Ένα κεράκι λέσβιο της Ήριννας το έργο, 

μικρό πολύ, μα το ’πλασε το μέλι των Μουσών. 

Τριακόσιοι μόνο οι στίχοι της, μα σαν του Ομήρου αξίζουν 

κι ας είναι στίχοι κοριτσιού στα δεκαεννιά του χρόνια· 

κι αν από φόβο για τη μάνα δούλευε 

στον αργαλειό ή στ’ αδράχτι, 

κρυφά η μέσα της ψυχή θεράπευε την τέχνη. 

Κι αν είναι η Σαπφώ καλύτερη στα μελικά τραγούδια 

στους εξαμέτρους η Ήριννα την έχει ξεπεράσει. 

Τασούλα Καραγεωργίου, «Από τη Σαπφώ στην Ήριννα», 

Ήριννα, Ηλακάτη, Σπαράγματα και Επιγράμματα, 

Εισαγωγή-Μετάφραση –Σχόλια: Τασούλα Καραγεωργίου, Γαβριηλίδης 2013, σ. 61. 

� Σχολίασε τους στίχους: 

...κι αν από φόβο για τη μάνα δούλευε στον αργαλειό ή στ’ αδράχτι, 

κρυφά η μέσα της ψυχή θεράπευε την τέχνη... 



¶¶ÚÚfifiÎÎÓÓËË  ÎÎ··ÈÈ  ººÈÈÏÏÔÔÌÌ‹‹ÏÏ··,,

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στην
Αθήνα ένα ξακουστός βασιλιάς που
είχε δυο κόρες την Πρόκνη και τη
Φιλομήλα, η μια ήταν ομορφότερη
από την άλλη. Μια μέρα όμως ξέσπα-
σε πόλεμος και ο βασιλιάς ήταν πολύ
γέρος για να τα καταφέρει. Ως απο
μηχανής θεός ήρθε ένα νεο αρχοντό-
πουλο από τη Θράκη, δυνατός πολε-
μιστής, μαζί με τους στρατιώτες του
για να τον βοηθήσει. Χάρη στη βοή-
θειά του νίκησαν τους εχθρούς. Ο
βασιλιάς πρόσφερε γεύμα προς τιμή
τους. Εκεί το αρχοντόπουλο είδε την
Πρόκνη που κέρναγε κρασί τους καλε-
σμένους και θαμπώθηκε από την ομορφιά της. Τη ζήτησε να την παντρευτεί και να την πάρει στη χώρα του. Ο βασιλιάς στην
αρχή αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε να την αποχωριστεί αλλά δεν στο τέλος δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς αφού τον είχε βοηθή-
σει στον πόλεμο και έτσι συμφώνησε... 

Η Πρόκνη στεναχωρήθηκε πολύ γιατί θα έχανε την αγαπημένη αδερφή της αλλά αναγκάστηκε να παντρευτεί και να φύγει
για τη Θράκη. Με τον καιρό τον αγάπησε και μάλιστα γέννησε και ένα αγοράκι αλλά η σκέψη της ήταν συνέχεια στην αδερ-
φή και τον πατέρα της και ήταν πολύ στεναχωρημένη.  Ο άντρας της τότε αποφάσισε να πάει στην Αθήνα να φέρει την αδερ-
φή της, όμως όταν πήγε και τη ζήτησε από τον πατέρα της του ήρθε μια ιδέα...να την φυλακίσει σε ένα ψηλό πύργο για να
την βλέπει μόνο αυτός, επειδή και η Φιλομήλα ήταν πολύ όμορφη. 

Στο ταξίδι τους για τη Θράκη την έπιασε και της τα είπε όλα αυτά και η Φιλομήλα κατάλαβε ότι δε θα έφτανε ποτέ στην
αδερφή της και πήδηξε στη θάλασσα για να σωθεί. Εκείνος βούτηξε και την έσωσε και όταν έφτασαν την έκλεισε στον πύργο
και είπε στην Πρόκνη ότι πνίγηκε... Η Φιλομήλα όμως ήταν έξυπνη κοπέλα και βρήκε τρόπο να επικοινωνήσει με την αδερ-
φή της... Ύφαινε κάθε μέρα στον αργαλειό της ένα υφαντό και πάνω του κεντούσε  την ιστορία της. Όταν τελείωσε παρακά-
λεσε τον υπηρέτη της να το πάει δώρο στη βασίλισσα δηλαδή την αδερφή της και να της πει ότι είναι δώρο από την Κυρά του
Πύργου... Η Πρόκνη όταν το πήρε απόρησε γιατί δεν ήξερε ότι υπάρχει κάποιος στον πύργο... το άνοιξε γρήγορα και τι να
δει... το υφαντό της αδερφής της... έτρεξε αμέσως να τη βρει... την ελευθέρωσε και έτρεξαν στο δάσος να κρυφτούν μέχρι να
περάσει η νύχτα και το πρωί να μπουν στο καράβι για να φύγουν. Ο άρχοντας όμως τις κατάλαβε και άρχισε να τις κυνηγά. 

Λίγο πριν τις προφτάσει η Πρόκνη φώναξε στους θεούς του Ολύμπου να τις βοηθήσουν και οι θεοί τις λυπήθηκαν και
μεταμόρφωσαν την Πρόκνη που τραγουδούσε όμορφα σε αηδόνι και την Φιλομήλα που δεν είχε πιά μιλιά αλλά κένταγε
όμορφα σε χελιδόνι. Όσο για τον άγριο πολεμιστή οι Θεοί τον μεταμόρφωσαν κι αυτόν σε πουλί, ένα πουλί με μορφή πολε-
μική τον έποπα δηλαδή τον γνωστό μας “Τσαλαπετεινό!!”

� Βρες τη σημασία της υφαντικής τέχνης στην παραπάνω ιστορία.

� Ψάξε και βρές παραμύθια, μύθους και λαϊκές αφηγήσεις όπου οι ηρωίδες υφαίνουν 

ή χρησιμοποιούν εξαρτήματα για την ύφανση.
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Πρόκνη, Φιλομήλα και ο μικρός Ίτυς. Εσωτερικό ερυθρόμορ-

φης κύλικας, Μάκρων, 500-475 π.Χ. Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.

Φιλομήλα και Πρόκνη,1877, Elizabeth

Gardener Bouguereau
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✽ Αντιστοίχισε τις παρακάτω ιδιότητες των υφασμάτων 

στην κατάλληλη υφαντική ίνα:

• Βαμβακερό ύφασμα � προσβάλλεται από έντομα 

� είναι μαλακό 

• Λινό ύφασμα � απορροφά το νερό

� δεν καίγεται εύκολα  

• Μεταξωτό ύφασμα � είναι δροσερό 

� είναι ανθεκτικό 

• Μάλλινο ύφασμα � τσαλακώνει 

� είναι γυαλιστερό



� Το μετάξι ανήκει στις φυτικές υφαντικές ίνες.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Το κούρεμα των προβάτων είναι μια δύσκολη διαδικασία.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Στην υφαντική χρησιμοποιούμε μόνο το μαλλί από πρόβατο.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Το μαλλί αντέχει στην υψηλή θερμοκρασία, γι’ αυτό το πλένουμε πάντα σε ζεστό νερό.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Τα υφάσματα από τεχνητές ίνες είναι πιο υγιεινά από αυτά 

που προέρχονται από φυσικές ίνες. 

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Το λινάρι χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως υφαντική ίνα.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Το βαμβάκι βάφεται σχετικά εύκολα.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Το μετάξι προέρχεται από την Κίνα.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Το κούρεμα των προβάτων γίνεται το Μάρτιο.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �

� Για να βγάλουμε τις ίνες από το λινάρι 

πρέπει να το μουλιάσουμε στο νερό.

ΣΩΣΤΟ � ΛΑΘΟΣ �
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✎ Διάβασε και επέλεξε ΣΩΣΤO ή ΛAΘΟΣ.
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✽ Βρές τη σωστή εικόνα για κάθε υφαντική ίνα!!

Βαμβάκι, Λινάρι, Μαλλί, Μετάξι 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΛΛΙ

ΛΙΝΑΡΙ

ΜΕΤΑΞΙ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

✽ Γράψε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα των παρακάτω υφαντικών ινών.



1. ..................................................................................................................................................................

BΑΜΒΑΚΙ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

1. ..................................................................................................................................................................

ΛΙΝΑΡΙ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

1. ..................................................................................................................................................................

ΜΑΛΛΙ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

1. ..................................................................................................................................................................

ΜΕΤΑΞΙ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

1. ..................................................................................................................................................................

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

1. ..................................................................................................................................................................

ΝΑΥΛΟΝ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

1. ..................................................................................................................................................................

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

1. ..................................................................................................................................................................

ΕΛΑΣΤΙΝΗ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
1. ..................................................................................................................................................................

ΡΟΥΧΑ 2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................
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✎ Γράψε 3 ιδιότητες που έχει κάθε μια από τις παρακάτω υφαντικές ίνες:
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Δo §π¡∞ƒπ
Με τις πρώτες βροχές του Οκτώβρη σπέρνανε το λινάρι στα πιο γόνιμα

χωράφια που είχαν ποτιστεί καλά από τη βροχή.
Στο τέλος του χειμώνα, με τις πρώτες ζεστές μέρες της άνοιξης, προς τα μέσα τ’ Απρι-
λίου, το λινάρι είχε βγάλει κιόλας τον σπόρο και ήταν έτοιμο να το θερίσουν.
Τα χωράφια, που ήταν σπαρμένα με λινάρι, ήταν γεμάτα σκιάχτρα (μπαντιέρες), γιατί στα
πουλιά άρεσε πολύ ο σπόρος τους. Μόλις το λινάρι κιτρίνιζε, αρχές του Μάη, έβγαζαν
ένα-ένα το φυτό, το ξεπάτωναν και πολλά μαζί τα έκαναν χεριές (μάτσους), τα δένανε και
τα στήνανε όρθια στο χωράφι, για να μη μαδίσει και πέσει ο καρπός.
Μετά έπαιρναν μετά ένα-ένα μάτσο, το χτυπούσαν σε μια πέτρα, για να πέσει ο καρπός
κι όταν το φεγγάρι είχε λίγωση, το πήγαιναν και το πέτρωναν μέσα στο νερό του ποτα-
μού ή σε κολύμπους με καθαρό νερό.
Πολλοί το πήγαιναν στο Δερματιώτη ποταμό, στο Σκλάβο με τα πολλά νερά στην πηγή και
τ’ άφηναν πετρωμένο μέσα αρκετές μέρες, να μαλακώσει.
Μπαίνανε μέσα στον ποταμό οι άνδρες κι απέξω οι γυναίκες, τ’ απλώνανε πάνω σε
πέτρες, για να στεγνώσει. Αφού στέγνωνε, το τοποθετούσαν λίγο-λίγο σε μια μεγάλη
πλακωτή πέτρα και το κοπάνιζαν, για να το ξεξυλίσουν.
Ξεχωρίζανε, δηλαδή, το ξύλο από τις ίνες, το σκουλί. Για το σκοπό αυτό, είχανε ξύλινες
σπάθες και το χτυπούσαν μάτσο-μάτσο, όπου φτιάχνανε τα σκουλιά, όπως λέγανε.
Τα σκουλιά τα κλώθανε οι γυναίκες όλο το χειμώνα στις αποσπερίδες, 
για να έχουν έτοιμη την κλωστή της άνοιξη και να στέσουν τ’ αργαστήρι.
Στις αποσπερίδες σ’ όλη αυτή τη διαδικασία έλεγαν:

«Κλώθε-κλώθε, λυγερή, να ‘χεις ρούχα τη Λαμπρή.
Του λιναριού τα βάσανα, του μπαμπακιού τα πάθη,
ήσυρα και ετράβηξα να κάμω μια αγάπη.
Καλπαθεί και καλπαδένει
και το νου τ’ ανθρώπου παίρνει».

Το ύφασμα από λινάρι ήταν καλής ποιότητας, είχε μεγάλη αντοχή,
και το χρησιμοποιούσαν για διάφορα είδη ρουχισμού, οι γυναίκες για
φούστες, ζακέτες και οι άνδρες για παντελόνια.

✽ Διάλεξε μια από τις παρακάτω ιστορίες και δραματοποιήσέ την!!!



Δo μ∞ªμ∞∫π
Η παραγωγή του βαμβακιού ήταν πιο εύκολη. Είχε, όμως, κάποια ιδιαίτερη

δυσκολία στο κλώσιμό του. Από μπαμπακίες ήταν γεμάτα τα λιβάδια μας, όπου

μέσα σ’ αυτές έβαζαν και τα ποστάνια με τα λιανοφάσουλα και τις ξυλαγγουρές

τους.

Ο Μιχάλης Αγαπάκης (Ανδρεάκης) με τα μάτια ορθάνοιχτα δεν κουνούσε ρούπι

(ούτε στιγμή) από την κορωνέικη ελιά, για να βλέπει το ποστάνι. Αλίμονό του αν

έφευγε έστω και για λίγο, όπως έκανε μια μέρα που πήγε με τη λαΐνα στην πηγή

του Μαυρικού να πάρει νερό. Όλα τα ξυλάγγουρα τα βρήκε κομμένα και τσαλο-

πατημένο όλο το ποστάνι από τα διαολάκια που βουκολεύανε τριγύρω.

Το βαμβάκι ήταν πολύτιμο υλικό και απαραίτητο για τα νοικοκυριά αυτά τα

χρόνια.

Με το βαμβάκι ύφαιναν τα στρώματα, τ’ αλεσματοσάκια και πολλά απαραίτητα

ρούχα για την οικογένεια.

Η Ελένη, η κόρη του γέρου Κουσκουμπέκη (Νταλούκου) η κόρη, ήτανε καλή

μαστόρισσα, για να καθαρίζει τα καρύδια του μπαμπακιού από τους καρπούς.

Τα έβαζε στο ξύλινο μαγγάνι που ανάμεσα από δύο ξύλα περνούσε το μπαμπάκι

και οι καρποί έπεφταν κάτω.

Αφού τα ξεχώριζε από τους καρπούς, το χτυπούσε μ’ ένα δοξάρι που είχε τεντω-

μένο σπάγγο ο οποίος ήταν δεμένος στις άκρες σαν άρπα και έπιανε το

σπάγγο που είχε τοποθετήσει στην επιφάνεια με το σωρό το βαμβάκι. Με

τα δάκτυλα τίναζε τον σπάγγο πάνω στο σωρό, μέχρι ν’

αφρατέψει και να ξεφλουδίσει το βαμβάκι, για να μπει

στη ρόκα και να γίνει κλωστή.

Ανακτήθηκαν στις 2/11/2015 από την ιστοσελίδα:

http://www.panoreon.gr/gandhi/sources (Μαρία Μαστρογιωργάκη, 

«Μνήμες πάνω από τη Βιάννο»)
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ªª··ÓÓÙÙÈÈÓÓ··‰‰ÔÔÏÏfifiÁÁÔÔ˜̃  !!!!!!

✎ Κάθε μαντινάδα αποτελείται από ένα δίστιχο. Παρακάτω σας δίνονται 8 στίχοι, 

οι οποίοι ανά δύο συνθέτουν μια μαντινάδα! Γίνετε εσείς μαντιναδολόγοι και 

συνθέστε τις μαντινάδες!!!
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✽ Στις φωτογραφίες και στα σκίτσα που ακολουθούν βλέπεις εργαλεία που είχει η υφάντρα και

εργασίες που έκανε μέχρι το μαλλί να γίνει κλωστή. Γράψε κάτω από κάθε φωτογραφία το όνομα

του εργαλείου ή της εργασίας που απεικονίζεται. (Ανέμη, Διάσιμο, Θρομύλι, Τυλιγάδι, Χαχαλόροκα, Αδράχτι,

Φουσκόροκα, Στημόνιασμα, Άρδαχτος).



✓ Αντιστοίχισε το καθένα με ό,τι ταιριάζει:

Ρόκα    ❍ ❍ Θρομύλι

Αδράχτι    ❍ ❍ Τύλιγμα

Μίτοι    ❍ ❍ Σφεντύλι

Άρδακτος    ❍ ❍ Ξάσιμο

Αντί    ❍ ❍ Περαμάτισμα

Χειρόκτενα    ❍ ❍ Μασούρια

Ανέμη    ❍ ❍ Γνέσιμο

� Συμπλήρωσε τη μεσοστιχίδα της ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑΣ…

1.  Α —  —  —  —  —  —  —  —  

2 .  Π —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

3 .  Ο —  —  —  

4 .  —  —  —  Σ —  —  —  

5 .  —  —  —  —  —  —  Π —  —  

6 .  —  —  Ε —  —  

7.  —  Ρ —  —  —  —  —

8 .  —  —  —  Ι —  —  —  —

9 .  —  —  Δ —  —  —  —  —  

10 .  —  —  Α —  —  —  —

6. Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ......... τυλιγμένη

7. Στην μικρή κοιλότητα του στροβιλίζεται ο άρδακτος

8. Στρεβλό ξύλινο παραλληλόγραμμο που τυλίγουν 

τις κλωστές

9. Σ’ αυτόν βάζουμε τα μασούρια

10. Εργασία που γίνεται σε πετρόχτιστο τοίχο

1. Μαλαματένιος ......... και φιλντισένιο χτένι

2. Περνουν τις κλωστές του στημονιού από 

τους μίτους και το χτένι

3. Κι αλλιώς η κλωστή

4. Γίνεται με τη ρόκα

5. Το λίπος που έχει πάνω το μαλλί
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✽ Αίνιγμα: Είναι δυο καλογεράκια 

και σέρνει ο γεις τ ’αλλού τα γένια. 

Τι είναι; ……………………………………

…………….............………………………
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✽ Βρες και κύκλωσε στο κρυπτόλεξο τις λέξεις της υφαντικής με τη βοήθεια των εικόνων.

Ανέμη Βούργια Φουσκόροκα Αδράχτι

Χαχαλόροκα Μαλλί Αργαλειό

Τυλιγάδιασμα Χερόχτενα Θρομύλι Άρδαχτος
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� Η τέχνη της υφαντικής μεταδίδεται από μάνα σε κόρη .    

Σ � Λ �

� Το φυσικό λίπος που είχε πάνω του το μαλλί ονομαζόταν καρόλιπος.

Σ � Λ �

� Σημαντικά κέντρα  υφαντικής μεταξύ άλλων στην Κρήτη υπήρξαν 

τα Ανώγεια, τα Σφακιά και ο Κρουσώνας.

Σ � Λ �

� Για την κατασκευή των υφαντών χρησιμοποιούνται 

μαλλί, βαμβάκι, λινάρι και μετάξι.

Σ � Λ �

� Το θρομύλι και η ανέμη είναι εξαρτήματα του αργαλειού. 

Σ � Λ �

� Τα διακοσμητικά μοτίβα στα υφαντά εκτός 

από διάφορα γεωμετρικά σχήματα 

δανείζονται και εικόνες από τη φύση.

Σ � Λ �

� Τα  συνηθεστέρα είδη υφαντών της ανωγειανής υφαντικής τέχνης 

είναι οι βελέντζες, οι πατανίες και οι βούργιες.

Σ � Λ �

ΝΧΕΡΙΟΤΕΧΑ ..................……………………………

ΡΑΤΧΟΑΔΣ ...................................................

ΙΤΥΓΛΑΙΔ ...................................................

ΛΜΘΟΡΥΙ ...................................................

ΙΛΣΕΝΦΥΔ ...................................................

ΜΗΑΝΕ ...................................................

ΚΡΟΦΥΟΣΚΑΟ ...................................................

✎ Διάβασε και επέλεξε  Σ  για το Σωστό ή  Λ για το Λάθος.

ΑΙΝΙΓΜΑ

Ανεβαίνει κατεβαίνει 

και χωρίς να τρώει 

παχαίνει. Τι είναι;

......................................

✎ Βαλε τα γράμματα στη σωστή σειρά και βρες τα εργαλεία επεξεργασίας του μαλλιού:
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✽ Γράψε ό,τι σου 

έρχεται στο μυαλό:
Αδράκτι Pόκα

Aργαλειός

Mίτος

Ανέμη

✽ Ένωσε τις μεταφορικές εκφράσεις με τη σημασία τους:

«Βρήκα μαλλί να ξάνω»  ❍ ❍ Έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο.

«Πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος  ❍ ❍ Μιλάει ακατάπαυστα.

«Πόσο πάει το μαλλί»  ❍ ❍ Ταλαιπωρίες που διαδέχονται η μια την άλλη.

«Γίναμε μαλλιά κουβάρια»  ❍ ❍ Λέω κάτι δηκτικό ή αιχμηρό χρησιμοποιώντας 

ήπιες λέξεις και εκφράσεις.

«Σφάζω με το βαμβάκι»  ❍ ❍ Μπλεχτήκαμε, τσακωθήκαμε.

«Του λιναριού τα πάθη»  ❍ ❍ Πόσο κοστίζει;

«Πάει η γλώσσα του ροδάνι»  ❍ ❍ Επιδίωκα το κέρδος, αλλά βγήκα ζημιωμένος.

«Έφτασε ο κόμπος στο χτένι»  ❍ ❍ Έχω επινοήσει μια ασχολία ώστε να 

φαίνομαι διαρκώς απασχολημένος.
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✽ Εικονογράφησε το παραμύθι

Δo ÊÙˆ¯fi Î·Ïfi ·È‰›
Ένα λαϊκό παραμύθι

(διασκευή από τη συλλογή Γ.Α. Μέγα «Ελληνικά Παραμύθια»)

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια φτωχή μητέρα που είχε τέσσερα παιδιά. 

Μια χρονιά ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς και το μικρότερο αδελφάκι, ντυμέ-

νο με ένα μόνο πουκαμισάκι, κρύωνε. Αποφάσισε, λοιπόν, να πάει να βρει

ζεστά ρουχαλάκια.

Στο δρόμο του βοήθησε ένα πουλάκι που είχε πέσει από τη φωλιά του και ήταν

αδύναμο να ξαναπετάξει. Λίγο αργότερα συνάντησε μια αραχνούλα και παραμέρι-

σε για να μη χαλάσει το υφαντό της.



48|

Όμως, για κακή του τύχη, σκόνταψε σε ένα θάμνο με αγκάθια! Τι δυστυχία! Ο θάμνος ξέσκισε το

λεπτό πουκαμισάκι και το παιδάκι έμεινε γυμνό μέσα στην παγωνιά κλαίγοντας απελπισμένα.

- Γιατί κλαις παιδάκι, σ'έδειρε κανείς ; ρώτησε τότε ένα αρνάκι.

-Ο θάμνος με τα αγκάθια του κουρέλιασε το πουκαμισάκι μου και κρυώνω πολύ, απάντησε το `

παιδάκι.

Το αρνάκι μάλωσε το θάμνο και τότε εκείνος του είπε:

- Μη στεναχωριέσαι. Δώσε εσύ το μαλλί σου και εγώ θα το ξάνω για να

έχει το παιδάκι μάλλινα ζεστά ρουχαλάκια.

Έτσι το αρνάκι στριφογύριζε γύρω από τον αγκαθωτό θάμνο και εκεί-

νος έξανε το μαλλί του. Το παιδάκι χαρούμενο πήρε το μαλλί για να το δώσει

στη μητέρα του.
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Στο δρόμο του συνάντησε το πουλάκι.

-Δώσε μου το μαλλί να σου το γνέσω, είπε το πουλάκι! Το έγνεσε,

λοιπόν, με τη μυτούλα του και έκανε την κλωστή κουβάρι.

Το παιδάκι ξεκίνησε πάλι για το σπίτι του. Τι χαρά! Η καλή αράχνη πήρε το κουβάρι του

και ύφανε γρήγορα - γρήγορα ένα ωραίο μάλλινο πανί. Έτσι, το φτωχό καλό παιδάκι

έδωσε το ύφασμα στη μητέρα του και εκείνη του έραψε ζεστά ρούχα για το χειμώνα!
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✽ Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, προσπάθησε να βάψεις τα δικά σου νήματα 

με φύλλα κρεμμυδιού και σημείωσε το χρώμα που τελικά θα πάρεις.

Βαφικό υλικό από κρεμμύδι. Βαφικό υλικό από παντζάρι.

Θα χρειαστείς: 

• 100 γραμμάρια πλυμένου νήματος

• 100 γρ φύλλα κρεμμυδιού  

• Κατσαρόλα

• Εστία φωτιάς 

• Νερό

• Ψαλιδάκι

• Σουρωτήρι

• Λεκάνη 

• Ξύλο για ανακάτεμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δραστηριότητα γίνεται με τη βοήθεια και την παρουσία ενήλικα, εκπαιδευτικού ή γονέα.

Oδηγίες:
1) Xρησιμοποιώντας το ψαλιδάκι κόψε σε μικρά κομμάτια τα 100 γρ. φύλλα κρεμμυδιού
μέσα στη λεκάνη.
2) Tοποθέτησε μέσα στην κατσαρόλα τα ψαλιδισμένα φύλλα προσθέτοντας νερό. Η
αναλογία είναι μια κούπα φύλλα, δυο κούπες νερό. Βράσε για περίπου 45 λεπτά.
3) Σούρωσε το βαφικό υγρό στη λεκάνη και άφησε το να κρυώσει.
4) Pίξε το βαφικό υγρό στην κατσαρόλα μαζί με τα 100 γρ. νήμα το οποίο έχεις μου-
σκέψει πριν σε χλιαρό νερό και πρόσθεσε νερό εάν χρειάζεται, έτσι ώστε το νήμα να
μπορεί να κινείται ελεύθερα.   
5) Άφησε να βράσει για 45 λεπτά περίπου προσέχοντας η θερμοκρασία να μην φτάσει
σε σημείο βρασμού, ενώ παράλληλα ανακάτευε με το ξύλο. 
6) Bγάλε το βαμμένο μαλλί από την κατσαρόλα και αφού το αφήσεις να κρυώσει,
ξέπλυνε το όσες φορές χρειαστεί με νερό έτσι ώστε να μην βγάζει χρώμα. 

Το βαμμένο σου μαλλί είναι έτοιμο!!!  ...Παρατήρησε τι χρώμα έβαψε!!!



|51

✎ Προσπάθησε να περιγράψεις την διαδικασία που θα ακολουθήσεις, 

για να βάψεις με παντζάρι, τα υλικά που θα χρειαστείς και τί χρώμα 

πιστεύεις ότι θα πάρεις:

Διαδικασία επεξεργασίας βαφικού υλικού  από παντζάρι.
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✽ Αρίθμησε τις εικόνες με την βαφική πρώτη υλη και την απόχρωση που παίρνεις 

με τη βοήθεια του πίνακα χρωμάτων του θεωρητικού μέρους σελ. 33-36 :

1. Πράσινο

2. Καφέ  

3. Κίτρινο σκούρο

4. Κόκκινο 

5. Μαύρο           

6. Σκούρο καφέ

7. Κίτρινο 

8. Κιτρινολαδί 

9. Ανοιχτό καφέ

10. Χρυσαφί ρόδινο
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❯ Βρες και κύκλωσε στο κρυπτόλεξο τις παρακάτω λέξεις:

Πρόστυψη,  κρεμέζι,  στάχτη,  μανουσάκια,  τσουκνίδα,  βαφή,  χαμολιά 

❯ Συμπλήρωσε τη μεσοστιχίδα της Πορφύρας !!!

Π — — — — — — — απαραίτητη για την απορρόφηση του χρώματος 

— — Ο — χρησιμοποιούσαν και αυτό για πρόστυμμα

— Ρ — — — — — έντομο που ζει στο φλοιό του πρίνου

Φ — — — θαλάσσιος οργανισμός που χρησιμοποιούσαν για βαφή 

— — Υ — ψηλό δέντρο που κυριαρχεί στον Ψηλορείτη 

— — Ρ — — — — — — φυτό που βάφει απαλό κίτρινο

Α — — — — — — — — τα φύλλα της βάφουν πράσινο χρώμα
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✽ Υπογράμμισε στον χιλιοτραγουδισμένο «αργαλειό», τραγούδι σύμβολο για την κρητική

μουσική σε στίχους και μουσική του Κώστα Μουντάκη και τραγουδισμένο από τον «αρχάγγε-

λο» της Κρήτης Νικό Ξυλούρη, τις λέξεις που έχουν σχέση με τον αργαλειό και την υφαντική.

Tραγούδησέ το.

Αχ αυτό, αχ αυτό το αργαλειό σου
με τρελαίνει πω, πω, πω

σαν περνώ απ’ το στενό σου
του διαόλου θηλυκό.

Κι όλη μέρα τακ τακ τακ, τουκ τουκ τουκ, 
το πέταλό σου κάνει

και το πανί σου κι η απαντή σου
σε πειρασμό με βάνει.

Με τα χίλια, με τα χίλια δυο στολίδια
όπου υφαίνεις τ’ αργαλειό
να κουζουλαθούνε θέλει

τα κοπέλια στο χωριό.

Κι όλη μέρα τακ τακ τακ, τουκ τουκ τουκ, 
το πέταλό σου κάνει

και το πανί σου κι η απαντή σου
σε πειρασμό με βάνει.

Να `ξερα, να ’ξερα πως είσαι μόνη
κάθε τόσο απου περνώ
θα στεκόμουνα λιγάκι

να σου γλυκοτραγουδώ.

Κι όλη μέρα τακ τακ τακ, τουκ τουκ τουκ, 
το πέταλό σου κάνει

και το πανί σου κι η απαντή σου
σε πειρασμό με βάνει.
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❯ Ακολούθησε τις οδηγίες, για να ζωγραφίσεις τα μέρη του αργαλειού. 

1. Ποδάρι: κίτρινο

2. Μεριά ή Πατητήρες: κόκκινο 

3. Πετάλια: μπλε

4. Κορώνα όρθια ή Αμασκάλη: κόκκινο   

5. Αντί που τυλίγεται το στημόνι: καφέ

6. Κορώνα εγκάρσια: γαλάζιο 

7. Πέταλο: πορτοκαλί 

8. Τμήμα πετάλου που μπαίνει 

το χτένι: πράσινο 

9.  Υφασμένο πανί: γκρι

10. Αντί που τυλίγεται το πανί 

που έχει υφανθεί – καφέ 

11. Αργαστηροσάνιδο ή κωλοσάνιδο 

ή τελαροσάνιδο: πορτοκαλί 

12. Καρόλι απ’ όπου κρέμονται οι μίτοι 

ή Καβαλάρηδες: μαύρο 

13. Περάτες (δυο εμπρός όπως πίσω): κόκκινο 

14. Σφίχτης (βέργα που σφίγγει και ξεσφίγγει 

το στημόνι): ροζ

15. Σφίχτης (βέργα που σφίγγει το ύφασμα): ροζ

16. Περάτης πισινός που κρατάει 

τα μεριά: καφέ 

17. Πήχες πετάλου: Κίτρινο 
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✽ Τοποθέτησε στο κείμενο με τη σωστή σειρά τις λέξεις που είναι στην παρένθεση:

(καρυδιά, σαΐτα, κωλοσάνιδο, μουριά, πέταλο, πατητήρες, όρθιος, κυπαρίσσι, οριζόντιος, 

αργαστήρι).

Υπάρχουν δυο είδη αργαλειού, ο ……...........……… και ο ……...........……… . To

…….............……… όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται ο οριζόντιος αργαλειός στα

Κρητικά χωριά, έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και κατασκευάζεται

συνήθως με ξύλα από ……................……… ή ….…...........……… ή ……............……… .

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. Η υφάντρα περνά με τη

……................……… το υφάδι ανάμεσα από το άνοιγμα του στημονιού πατώντας τους

……................……… και χτυπώντας το ……...................……… του αργαλειού και έτσι

κατασκευάζει τα υπέροχα υφαντά. Η ξύλινη χοντρή τάβλα στην οποία κάθεται και

υφαίνει η ανυφαντού  ονομάζεται ……..................……… . 

✽ Με αφορμή την παρακάτω μαντινάδα, προσπάθησε να συνθέσεις και εσύ τις δικές σου 

με θέμα τον αργαλειό και την υφαντική. 

Στον αργαλειό τση σκέψης μου

φαίνω τα όνειρά μου 

με τση ελπίδας χρώματα

νήμα τα βάσανά μου.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 

1)………………………………………………………………………… 2)…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
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❯ Σχεδίασε το άλλο μισό της εικόνας και στη συνέχεια χρωμάτισε, χρησιμοποιώντας το 

πλέγμα για οδηγό
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✽ Βοήθησε την αράχνη να βρει την έξοδο, για να υφάνει το υφαντό της... 
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ÀÀÊÊ··››ÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃  ÂÂÓÓ··ÏÏÏÏ··ÎÎÙÙÈÈÎÎ¿¿  !!!!!!
❯ Φτιάξε τον δικό σου αργαλειό χρησιμοποιώντας υλικά της

φύσης, ανακυκλώσιμα υλικά και οτιδήποτε άλλο μπορείς να

φανταστείς ακλουθώντας κάθε φορά τις οδηγίες !!! 

Για τον αργαλειό της φύσης θα χρειαστείς:

• τέσσερα ξυλά μήκους περίπου 30 εκατοστών

• σύρμα ή σπάγκο

• νήμα 

• διάφορα βότανα όπως λεβάντα, δάφνη, δεντρολίβανο κ.α 

Πάρε τα τέσσερα ξύλα και χρησιμοποιώντας το σύρμα ένωσε τα και φτιάξε

ένα τετράγωνο τελάρο. Στη συνέχεια πέρνα το νήμα από τα δυο οριζόντια

ξύλα φτιάχνοντας το στημόνι. 

Πάρε τα βότανα και περνώντας τα μέσα από το στημόνι διαδοχικά μια από

την πάνω και μια από την κάτω πλευρά ύφανε τον αργαλειό της φύσης.

Μην ξεχνάς κάθε φορά που θα περνάς το κάθε βότανο να το «χτενίζεις»

με τα χέρια σου τραβώντας το προς τα κάτω έτσι ώστε το υφαντό σου να

γίνει όσο μπορείς περισσότερο ενιαίο.

Εάν θέλεις διακόσμησε τον με πολύχρωμα κομμάτια από ύφασμα η ότι

άλλο σου αρέσει όπως φαίνεται και στην εικόνα. Ο αργαλειός της φύσης

είναι έτοιμος! Μπορείς να τον τοποθετήσεις στο σαλόνι του σπιτιού σου για

διακόσμηση αλλά και σαν αρωματικό χώρου! 

Για τον αργαλειό με κάνσον θα χρειαστείς:

• Ένα κομμάτι χαρτί κάνσον διαστάσεων περίπου 20εκ X 20 εκ. 

• Κλωστή ή σπάγγο λεπτό για το στημόνι.

• Μαλλιά διαφόρων χρωμάτων ή λεπτά κομμάτια από ύφασμα  

για την ύφανση. 

• Χτενάκι (μαλλιών) για να χτενίζεις το υφαντό.

• Ψαλιδάκι. 

Πάρε το κομμάτι κάνσον και πέρνα το σπάγγο από τις δυο πλευρές για να

φτιάξεις το στημόνι σου όπως μπορείς να δεις και στην εικόνα.

Στη συνέχεια πέρνα το μαλλί ή τα κομμάτια από ύφασμα διαδοχικά μια από

την πάνω πλευρά και μια από την από κάτω στο στημόνι. Χτένιζε με το χτένι το

υφαντό έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ενιαίο. Συνέχισε να

πλέκεις μέχρι να ολοκληρωθεί το υφαντό σου. 

Τέλος μπορείς να αφήσεις το υφαντό πάνω στο κάνσον αλλά εάν θέλεις

κόψε τις κλωστές από τις δυο πλευρές και δένοντας τις δυο διαδοχικές μετα-

ξύ τους πάρε το υφαντό σου!!!
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✽ Άλλες ιδέες για αργαλειούς 

μπορείς να πάρεις 

και από τις εικόνες παρακάτω 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα υλικά 

που μπορείς να βρεις 

στο σπίτι σου!

Αργαλειός 

με στεφάνι χούλα χουπ 

και κομμάτια από ύφασμα 

με παλιές μπλούζες 

ή πουκάμισα!

Αργαλειός

από πλαστικά πιάτα 

που χρησιμοποιείς 

στα πάρτι!
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Αργαλειός 

με ένα κομμάτι ξύλο 

που μπορείς να βρεις στο βουνό 

χρησιμοποιώντας για νήμα 

οτιδήποτε σε εμπνέει! 

Αργαλειός 

πάνω σε κεραμίδι !

Αργαλειός 

πάνω σε σπασμένο 

τάβλι!! 
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✽ Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες ονομασίες των 

διαφόρων υφαντών ( καναπεδόγυρος, πάντα, αδραχτοκρέμαση,φασκιές, γαμπάς, 

κρεβατόγυρος, πατανίες, πετσέτες, ροκοχάρτης, βελέντζες, βούργια, προσώμι, 

αθομαντήλα)

Πριν από πολλά χρόνια σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, μια νέα κοπέλα, νιόπαντρη, προ-

σπαθούσε να ξαναφτιάξει το σπιτικό της το οποίο είχε καταστραφεί από τις επιδρομές των

κατακτητών. Όλα τα προικιά της είχαν καεί. Προκειμένου λοιπόν να καλύψει τις ανάγκες της

οικογένειάς της κάθισε ξανά στον αργαλειό. Σύντομα, με κόπο αλλά και μεράκι έφτιαξε

……..…………………. και ……...………………. για να σκεπάζονται οι ίδιοι αλλά και για να διατη-

ρούν το σπίτι ζεστό. Έφτιαξε ακόμα ………......…………, …………....……….. για να καλύπτονται

τα πόδια του κρεβατιού και του καναπέ αντίστοιχα και σεντόνια και μαξιλάρια. Το επόμενο

μέλημά της ήταν η φροντίδα του συζύγου και των παιδιών της. Έφτιαξε λοιπόν μια όμορφη

και γερή………….....………….. για να βάζει ο άντρας της το φαγητό του και έναν

…………….....……… να τον φοράει και να προστατεύεται από το κρύο. Απαραίτητο επίσης

ένδυμα ήταν και οι …….....……………….. για να τυλίγει τα μωρά της. Χρειάστηκε ακόμα να

φτιάξει …………....………………, βασικό ύφασμα για τη μπουγάδα της. Έφτιαξε ακόμη και υφα-

ντά τα οποία την βοηθούσαν στη διαδικασία της ύφανσης. Κάποια  από αυτά ήταν

η…………....………… στην οποία κρεμούσε τα αδράχτια και ο ……………...……….. με τον οποίο

τύλιγε το μαλλί πάνω στη ρόκα. Η μεταφορά του νερού στο σπίτι γινόταν απ’ την ίδια, δου-

λειά κουραστική, έτσι έφτιαξε το …………....……….. για να το βάζει στον ώμο της και να ακου-

μπά εκεί πάνω τη στάμνα με το νερό. Σιγά σιγά το νοικοκυριό της εμπλουτίστηκε και με πολ-

λές και περίτεχνες ………………...…………. οι  οποίες ήταν απαραίτητες για καθημερινή χρήση

και κάποιες άλλες, οι πιο προσεγμένες γινόντουσαν δώρο ή της χρησιμοποιούσε για να στο-

λίζει το σπίτι. Για τον όμορφο στολισμό του σπιτιού έφτιαξε επίσης και …………………...……. με

ιδιαίτερη διακόσμηση. Η θέλησή της ήταν τόσο μεγάλη, που σε σύντομο χρονικό διάστημα

είχε μια ολοκληρωμένη προίκα, πολύτιμο θησαυρό και κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.
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✽ Χρησιμοποίησε τις ξυλομπογιές σου, για να χρωματίσεις τα κατάλληλα κουτάκια 

και να ζωντανέψεις την παράσταση που διακοσμεί το παρακάτω υφαντό. 

Ακολούθησε τις οδηγίες: 

Όπου Κ βάψε κόκκινο, 

όπου Μ βάψε μαύρο και 

όπου Π βάψε πορτοκαλί. 

Τώρα δώσε το δικό σου όνομα στο υφαντό σου.
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✽ Παρακάτω βλέπεις τις βασικές δομές των μοτίβων. Τα σχήματα δηλαδή που 

χρησιμοποιούνταν, για να σχεδιαστεί το μοτίβο που θα κυριαρχήσει στη διακόσμηση 

του υφαντού.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα σχέδια και ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες ύφανσης των 

υφαντών με γεωμετρικό διάκοσμο, σχεδίασε στο παρακάτω “στημόνι” το δικό σου υφαντό, χρωμα-

τίζοντας τα κατάλληλα κουτάκια (βλ. σελ. 48 θεωρητικού μέρους).
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✽ Παρακάτω βλέπεις εικόνες εργόχειρων καθώς και εικόνες από τη Μινωική και Βυζαντινή 

εποχή. Αντιστοίχησε το κάθε εργόχειρο με την εικόνα από την οποία πιστεύεις

ότι εμπνεύστηκε.

Εικ.1: Τοιχογραφία των Κρίνων 

ή της Άνοιξης 

Τέλη Μεσοκυκλαδικής περιόδου, 

1650 π.Χ. Θήρα, Ακρωτήρι 

Εικ.2: Tμήμα της ζωφόρου 

της σπείρας,

Ακρωτήρι της Θήρας.

Εικ.3: Καμαραϊκό αγγείο 

από το ανάκτορο της Κνωσού. 

Ηράκλειο, 

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Εικ.4: Aγαλματίδια που απεικονίζουν 

τη μινωική Θεά των Όφεων 

16ος αι. π.Χ. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Εικ.5: Ο Δικέφαλος αετός 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Ανάγλυφο στο Oικουμενικό 

Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης

Εικ.6: Mινωική τοιχογραφία 

στο ανάκτορο της Κνωσσού 

“ο πρίγκηπας με τα κρίνα”.

❍ ❍

❍ ❍

❍ ❍

❍ ❍

❍ ❍

❍ ❍
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✽ Παρακάτω βλέπεις εικόνες από παραδοσιακά σπίτια. Αναγνωρίζεις μέσα σε αυτές τα διάφο-

ρα είδη παραδοσιακών υφαντών; Κατονόμασέ τα.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

✽ Παρακάτω βλέπεις μία βούργια στην οποία κυριαρχεί το ‘’σφακιανό’’ μοτίβο το οποίο το συνα-

ντάμε συνήθως στις βούργιες του N. Χανίων. Στα Ανώγεια αυτό εμφανίζεται παραλλαγμένο, όπως

φαίνεται στο παρακάτω υφαντό χαλί. Συνέχισε το σχέδιο στο “στημόνι” σου και χρωμάτισέ το ώστε

να σχηματιστεί το σφακιανό μοτίβο.

Βούργια, Σφακιά 1955

Υφαντό χαλί με σφακιανό μοτίβο
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✽ Η διακόσμηση αγγείων ξεκινά από πολύ παλιά, από τα βάθη των αιώνων! Αποτελούν και αυτά μια

πηγή έμπνευσης για την υφάντρα! Διακόσμησε κι εσύ τα παρακάτω αγγεία με σχέδια που θα μπορούσαν

να υπάρχουν και σε ένα παραδοσιακό υφαντό.

✿ Διακόσμησε τα αγγεία 1 και 2 με μια 

φυτική, ζωική, ιστορική, θρησκευτική ή 

από την καθημερινή ζωή παράσταση,

ενώ τα αγγεία 3 και 4 με γεωμετρικά μοτίβα.

Πήλινος κρατήρας 

με πολεμιστές 

έτοιμους για μάχη. 

Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο.

Φοίνικες 

σε μικρό 

Μινωικό

πιθάρι, 

Κνωσός, 

1700 π. Χ

Αρχαιολογικό 

Μουσείο 

Ηρακλείου

Αττική 

οινοχόη 

με γεωμετρικό 

διάκοσμο, 

730 π.Χ, Αθήνα 

Μουσείο 

Αρχαίας 

Αγοράς.

Διακοσμητική 

παράσταση 

από το 

θαλάσσιο

κόσμο 

σε μινωικό 

αγγείο, 

1500π.Χ, 

Αρχαιολογικό 

Μουσείο 

Ηρακλείου

1 2

3 4
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✽ Σύγκρινε τα δύο υφαντά, 

τα οποία προέρχονται το αριστερό

από την Κρήτη και το δεξί από τη

Χαλκιδική. 

Τι ομοιότητες και τι διαφορές

παρατηρείς σε σχέση με τα

σχέδια; Σχολίασε τις δυο εικόνες. 

✽ Παρακάτω θα δεις υφαντά διακοσμημένα με διάφορες παραστάσεις. Παρατήρησέ τα και

σκέψου... Από πού εμπνεύστηκε η υφάντρα τα σχέδια αυτά; Αντλείς κάποια πληροφορία από το

καθένα;

Σημείο σχεδίου 

από υφαντή πάντα.

Κρητική πατανία

Κάνε το ίδιο και στα παραδίπλα

υφαντά τα οποία προέρχονται 

τα δεξιά από την περιοχή της 

Λευκάδας και τα αριστερά 

από τα Ιωάννινα.
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✽ Κατάταξε τα παρακάτω υφαντά σε κατηγορίες (γεωμετρικά, θρησκευτικά, ιστορικά, φυτικά

και ζωικά, θέματα από την καθημερινή ζωή) σύμφωνα με τα θέματα με τα οποία είναι διακοσμημένα.

Σχέδιο από πάντα Ανωγειανής υφάντρας. Δίφυλλο Κρητικό χιράμι.Κομμάτι από Κρητική πατανία

2) ……….……………..……………… 3) ……….……………..………………1) …………………...…………………

4) …………………...…………………

5) ……….……………..………………
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✽ Παρακάτω βλέπεις ένα δίφυλλο χιράμι πλούσια διακοσμημένο σε όλη του την επιφάνεια.

• Σε πόσες ζώνες διακρίνεις 

να είναι χωρισμένο;

................................................................

................................................................

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μοτίβα 

που κοσμούν κάθε ζώνη;

................................................................

................................................................

• Παρατηρείς να επαναλαμβάνεται 

κάποια ζώνη;

................................................................

................................................................

• Στην έβδομη ζώνη υπάρχει ένα στοιχείο 

το οποίο δεν εμφανίζεται πουθενά 

αλλού. Ποιο είναι αυτό; 

Ποιο ρόλο πιστεύεις ότι εξυπηρετεί;

................................................................

................................................................

Οι  ονομασίες υφαντών προέρχονται από τα θέματα με τα οποία είναι διακοσμημένα. Κάποιες από

αυτές τις ονομασίες είναι: χτενάτο, ψαράτο ή δισκάτο. Θα μπορούσε το συγκεκριμένο υφαντό να

έχει μια από αυτές τις ονομασίες και γιατί;

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Δώσε τη δικιά σου ονομασία στο υφαντό και δικαιολόγησε αυτή σου την επιλογή.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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✽ Η βούργια αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της Ανωγειανής υφαντικής τέχνης. Ήταν μια

δύσκολη δουλειά για την υφάντρα και κάθε βούργια είχε διαφορετική ονομασία ανάλογα με τα σχέδια

με τα οποία την διακοσμούσε. Έτσι, ονομάζονταν: 

• Μαυροτροχάτη στην οποία το σχέδιο που επικρατεί έχει έντονο 

μαύρο περίγραμμα

• Μισόροδα με επικρατέστερο σχέδιο το ρόμβο σε μεγάλο μέγεθος 

αλλά με κομμένες γωνίες. Οι δυο φαρδύτερες ζώνες δεξιά και 

αριστερά έχουν το μοτίβο ‘’μισόροδα’’, ενώ οι στενές ζώνες δεξιά 

και αριστερά της κεντρικής ζώνης εχουν το μοτίβο ‘’γάγλες’’.

•  Γρυλλού, το σχέδιο που επικρατεί μοιάζει με μάτι

•  Κλειδάτη, το σχέδιο που επικρατεί μοιάζει με κλειδί

•  Παραδάτη, τα σχέδια μοιάζουν με παράδες 

•  Πενταράτη, τα σχέδια μοιάζουν με πεντάρες

•  Σόγεμη, γεμάτη με σχέδια (ξόμπλια)

•  Σφακιανή, επικρατεί το μαύρο χρώμα και ένα συγκεκριμένο 

μοτίβο

•  Κόκκινες σκέτες, τα σχέδια τους γινόντουσαν με κέντημα 

και ονομάζονται ‘’φασούλια’’

•  Μεσόβουργιες, οι πιο φτηνές βούργιες.

•  Βούργιες με το μοτίβο που ονομάζεται ‘’σουφρόξομπλο’’

•  Αναγνώσταινα η οποία ήταν και η πιο δύσκολη, πιο ακριβή και η πιο 

πολύτιμη βούργια. Στην κεντρική ζώνη της βούργιας στη διπλανή εικόνα

επικρατεί το μοτίβο ‘’αναγνώσταινα’’, στις δυο πλαϊνές ζώνες επικρα-

τεί το μοτίβο ‘’μαυροτροχάτη’’, ενώ στις στενότερες ζώνες δεξιά 

και αριστερά το μοτίβο λέγεται ‘’σουφρόξομπλο’’. Στις δυο στενές 

ζώνες στην άκρη της βούργιας επικρατεί το ‘’μονόπαντο’’.

Χρησιμοποίησε τωρα 

τα μοτίβα που έμαθες και 

διακόσμησε τη δική σου βουργια!!

Μαυροτροχάτη

Μισόροδα

Αναγνώσταινα
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✽ Παρακάτω βλέπεις παραδοσιακές στολές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Παρατήρησε

τις και σχολίασε τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές, παίρνοντας υπόψη σου τη γεωγραφική

περιοχή και τις κλιματολογικές συνθήκες αυτής.

Σαρακατσάνα Αλεξανδρούπολης

Θάσος

Ορεινή Σερρών

Ζαγόρι Ηπείρου
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Καλαμωτή Χίου

Μάνη Λακωνίας

Κέρκυρα

Λασίθι Κρήτης 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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✽ Προβληματισμός 

√√  °°ÎÎ¿¿ÓÓÙÙÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄¤¤‰‰ÈÈÔÔ  ™™ÔÔ˘̆··ÓÓÙÙ¤¤ÛÛÈÈ  (ÎÂ›ÌÂÓÔ 1)

«... Ο Γκάντι θεωρεί ότι τα αίτια της φτώχειας της Ινδίας βρίσκονται στην εκμετάλλευση της χώρας από

τους αποικιοκράτες που κατέστρεψαν όλη την εγχώρια παραγωγή και έκαναν την Ινδία εξαρτώμενη,

ακόμη και για τα ρούχα της, από την Αγγλία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν εκατομμύρια ανέργων.

Σαν απάντηση στο πρόβλημα, ο Γκάντι αντιπροτείνει το σχέδιο ‘σουαντέσι’ (swadeshi); « Σουαντέσι, είναι

εκείνο το πνεύμα μέσα μας, που μας περιορίζει στη χρήση και στην υπηρεσία του άμεσου περιβάλλοντος

μας, ενώ εξαιρεί το πιο μακρινό. Στο χώρο της οικονομίας, θα πρέπει να χρησιμοποιώ μόνο τα πράγμα-

τα που παράγονται από τους άμεσους γείτονες μου και να υπηρετώ τις δικές τους οικοτεχνίες, κάνοντάς

τους αυτάρκεις και επαρκείς, όταν βρίσκονται σε ανάγκη. Αν δεν εισαχθεί ούτε ένα εμπορικό αντικείμε-

νο από το εξωτερικό, η Ινδία θα γίνει γη της επαγγελίας με ποταμούς που ρέουν γάλα και μέλι. Αλλά,

ποιός θα σταματήσει τους μεγάλους εκατομμυριούχους από το να εισέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνι-

σμό; Σίγουρα όχι η νομοθεσία. Η πίεση της κοινής γνώμης και η σωστή εκπαίδευση όμως, μπορούν να

συμβάλλουν σημαντικά προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αν ακολουθήσουμε το δόγμα του ‘σουαντέσι’,

θα είναι καθήκον μας να βρούμε τους γείτονές, που μπορούν να παράγουν τα αναγκαία για τις ανάγκες

μας και να τους διδάξουμε να τα παράγουν, αν δεν ξέρουν πώς να το κάνουν, καθώς θα υπάρχουν γεί-

τονες που βρίσκονται σε ανάγκη για μια υγιή απασχόληση. Έτσι, το κάθε χωριό στην Ινδία θα γίνει σχε-

δόν μία αυτάρκης μονάδα, που θα παράγει ό, τι χρειάζεται. Θα ανταλλάσει, μόνο για την αγορά αυτών

των αναγκαίων αγαθών, που δεν μπορούν να παραχθούν τοπικά»Ο Γκάντι εφήρμοσε τη θεωρία του ‘σου-

αντέσι’ πειραματικά στην παραγωγή του χειροποίητου υφαντού υφάσματος (khaddar) με απώτερο σκοπό

να επεκταθεί σε κάθε χωριό και κάθε σπίτι και στην οικιοθελή απόρριψη των εισαγομένων ρούχων. Το

‘σουαντέσι’ διαδόθηκε με τη μορφή εθνικού κινήματος που εφαρμόσθηκε με θρησκευτική ευλάβεια. …»

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στον Η. Ν. Brailsford για λογαριασμό της εφημερίδας «Harijan» στις 14 Απριλίου 1946

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=137386as.el.article&id=1094

∞∞ÚÚÁÁ··ÏÏÂÂÈÈfifi˜̃::  ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ˜̃  ÎÎÈÈ  ··fifi  ÁÁÈÈfifiÁÁÎÎ·· (ÎÂ›ÌÂÓÔ 2)
της Βαρβάρας Τερζάκη - Παλλήκαρη 26 Μαΐου 2013 

«Μεγάλωσα στο ορεινό Ρέθυμνο, στον Μυλοπόταμο. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανατράφηκα. Σε έναν τόπο

που είχε τότε μικροαγίους. Χόρευαν και τραγουδούσαν σαν να ήταν αθάνατοι. Ζούσαν την κάθε τους

στιγμή σαν να ήταν η τελευταία. Και τα σπίτια τους ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Δεν τους έλειπε τίπο-
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τα. Η μητέρα μου ύφανε πέντε προίκες, οι θειάδες μου το ίδιο. Στα σπίτια τότε πρώτα έμπαινε το αργα-

στήρι και μετά το νυφικό κρεβάτι. Ήταν η κινητήριος δύναμη του σπιτιού. Αν δεν είχες ράψει σεντόνια,

δε θα κοιμόσουν σε σεντόνια. Αν δεν είχες υφάνει προσόψιο, δεν είχες να σκουπιστείς.Αν δεν είχες

κάνει κουβέρτες, θα κρύωνες τον χειμώνα.

Τα αγόρια έπαιρναν τα κτήματα και τα κορίτσια τα προικιά τους, τα ρούχα που οι ίδιες είχαν υφάνει.

Οι κοπέλες φεύγανε από τον Μυλοπόταμο και πηγαίνανε στα Σελινιώτικα για να μαζέψουν λάδι.

Και με λάδι πληρώνονταν. Και μετά το πουλούσαν και παίρνανε κλωστές και μπογιές. Απίστευτο δεν είναι;

Δεν παίρνανε μήτε φουστάνια, μήτε παπούτσια. Παίρνανε μόνο κλωστές. Ύφαιναν ακόμη και τα νυφικά

τους και τα εσώρουχά τους και όλα. Και ανάλογα με το πόσο καλή προίκα είχαν - μαθευόταν αυτό - ήταν

και ο γάμος τους. Το σπίτι το καλό φαινόταν από το πόσο μετάξι είχε και πόσα ξεχωριστά ξόμπλια είχαν. 

Τα ξόμπλια είναι τα μοτίβα, τα σχέδια που έχει επάνω του ένα υφαντό. Διαφορετικά ήταν τα χρώματα και

τα σχέδια στον Ομαλό κι άλλα στις παραλίες, όπου μπορείς να βρεις πατανίες με καράβια. Υπάρχουν 50

τεχνικές, τις οποίες όμως τις ξέρουν 200 γυναίκες 75 χρονών και άνω, οι νεώτερες δεν τις ξέρουμε. Και

τώρα προσπαθούμε πριν πεθάνουν να μας μάθουν τις τεχνικές. Παλαιότερα δε θέλανε να τις δώσουνε,

τώρα με το που ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις οι γυναίκες σταμάτησαν να υφαίνουν στην Κρήτη.

Μετά συνέχισαν λίγες στους τουριστικούς τόπους. Στα Ανώγεια, ας πούμε, είχε καλά αργαστήρια, έρχο-

νταν οι τουρίστες και τρελαίνονταν με αυτά που έβλεπαν και τα αγόραζαν τότε φτηνά, όχι ακριβά.

Πολλές φορές η οικονομία του σπιτιού κρατιόταν απ' τα υφαντά. Το είπα τις προάλλες και μου είπαν «μα

υποτιμάς τους άντρες». Μα στα ορεινά χωριά οι άντρες βγάζανε λεφτά μια φορά τον χρόνο, από τα

χωράφια ή τα ζώα.

Σήμερα πετούν τις προβιές των ζώων ενώ παλιά οι νύφες από το Λασίθι έως και τον Αποκόρωνα περι-

μένανε να κουρέψουν τα ζα, να πάρουν το μαλλί, να το πάνε στα Χανιά και σε έξι μήνες να πάρουν την

κουβέρτα. Θέλουμε λοιπόν να ξαναπαραχθεί μαλλί, λινάρι - όχι μπαμπάκι, γιατί θέλει πολύ νερό - και

μετάξι. Ήδη υπάρχουν κάποιοι μερακλήδες που βγάζουν ξανά μετάξι. Εκατό ευρώ η πλεξούδα, πολύ

ακριβό, αλλά υπέρ-πολύτιμο.

Το 90% των υφαντών που κυκλοφορούν σήμερα σε όλες τις τουριστικές περιοχές είναι made in China.

Όχι μόνο στην Κρήτη αλλά παντού. Οι Κινέζοι πήραν τα σχέδιά μας, τα επεξεργάστηκαν και τα φέρνουν

και τα πουλούν ως κρητικά. Και βέβαια πια δεν τα αγοράζει κανείς, γιατί ο τουρίστας θέλει να αγοράσει

κάτι αληθινό.

Τα υφαντά της Κρήτης είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο. Γίνονται δημοπρασίες σε γκαλερί και «χτυπι-

ούνται» σε απίστευτες τιμές. Αφήστε που οι έρευνες που έγιναν στην Αμερική σε μοναστήρια δείχνουν

ότι η υφαντική είναι θεραπευτική. Οι υφάντρες δεν παθαίνουν άνοια. Κάθε χτένι έχει γύρω στις δυο χιλιά-

δες κλωστές και η υφάντρα πρέπει να «συνομιλήσει» με μία-μία τις κλωστές και να τις φέρει σε επαφή με

τις άλλες. Είναι δηλαδή άσκηση πνευματική, δε χρειάζεται να κάνεις γιόγκα.»

Η Βαρβάρα Τερζάκη - Παλλήκαρη εμπνεύστηκε και έστησε 

το Πηνελόπη Gandhi – η Ιερή Τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα.

http://www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.article&id=1094
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Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες 

1. Σημείωσε δύο σημεία από κάθε κείμενο που σου έκαναν εντύπωση και τα συζητούμε 

στην ολομέλεια 

Κείμενο 1 Κείμενο 2

…………………………………….………………………….………………………….…………………            …………………………………….………………………….………………………….…………………

…………………………………….………………………….………………………….…………………            …………………………………….………………………….………………………….…………………

2. Η ανάγνωση των κειμένων, τί συναισθήματα σου δημιούργησε;

Χαρά � Θυμό    � Λύπη    �

Αδιαφορία  � Αγανάκτηση    � Άλλο (Προσδιορίζω τι)

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

Κάνε μια περιήγηση στον οικισμό των Ανωγείων και συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο:

3. « Κόκκινη κλωστή δεμένη ...»

Πώς ήταν παλιά η ζωή στ’ Ανώγεια;

Από πού προμηθευόσασταν τα είδη πρώτης ανάγκης:

Ποιες ήταν οι καθημερινές ασχολίες της γυναίκας ;

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

Ποιά εποχή γινόταν οι κουρές; Και πώς;

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

Τα μαλλιά που έπαιρναν τα επεξεργάζονταν; Τι είδη υφαντών έφτιαχναν; 

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….
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Πόσοι περίπου αργαλειοί υπάρχουν σήμερα και με τι πρώτες ύλες γίνονται τα υφαντά και 

για ποια χρήση προορίζονται;

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

Τα μαλλιά των προβάτων αξιοποιούνται σήμερα;

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

4.Αφού συλλέξεις τις πληροφορίες, συζήτησε τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν από φορείς και

άτομα με γνώμονα την αξιοποίηση του μαλλιού, την τοπική ανάπτυξη και την προοπτική της αυτάρκειας

5. Περίγραψε τα οφέλη που η τοπική κοινωνία και τα άτομα θα είχαν με την αξιοποίηση του μαλλιού;

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

…………………………………...................................................................….……………........................................…………….………………………….………………………….……………….

Φορείς Μαλλί Τοπική ανάπτυξη

Κυβέρνηση

Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Επιστήμονες

Τοπική 
κονωνία

Άτομα



ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Παίζει πρώτος όποιος φέρει το μεγαλύτερο αριθμό
στο ζάρι. Κερδίζει όποιος τερματίσει πρώτος. 

∫∫··ÏÏ‹‹  ∂∂ÈÈÙÙ˘̆¯̄››··!!

1 2 3

22

23

24

54

Επίσκεψη σε 
υφαντουργικό 
συνεταιρισμό 

πήγαινε 2 θέσεις 
μπροστά

Βάφεις τα νήματα σου 
με φύλλα κρεμμυδιού

πήγαινε 
1 θέση μπροστά

Μαθαίνεις 
για την υφαντική τέχνη!!!

ΞΑΝΑΡΙΞΕ ΤΟ ΖΑΡΙ

Κουρεύεις 
τα πρόβατα το χειμώ

χάνεις τη σειρά σο

Σκέψου και πες 
εναλλακτικούς 

τρόπους ύφανσης

Ξεκίνησες να υφαίνεις 
μια πετσέτα και την 

παράτησες στη μέση.
Πήγαινε πίσω μια θέση

Κατέστρεψες 
την ρόκα της γιαγιάς

χάνεις ένα γυρο         

25

Μαθαίνεις 
για την υφαντική τέχνη!! 

ΞΑΝΑΡΙΞΕ ΤΟ ΖΑΡΙ        

26

Θυμήσου 
τον μύθο της αράχνης 

και διηγήσου τον
στους φίλους σου        

27

Χρησιμοποιείς το μαλλί 
χωρίς να το καθαρίσεις

από τονμαρόλιπο 
χάνεις ένα γύρο 

Μαθαίνεις για την
επεξεργασία του μαλλ
πήγαινε μπροστά 2 θέ

21 20 19 18

Τρύπησες 
την βούργια του παππού

χάνεις ένα γύρο

Φοράς το μάλλινο 
πουλόβερ που σου 
έφτιαξε η γιαγιά 
στον αργαλειό 
πήγαινε στο 25

Προσπάθησε να θυμηθείς
και να πεις στοιχειά 
για την ιστορία της 
υφαντικής τέχνης 

στο πέραμα των χρόνων

Μαθαίνεις να βάφεις 
τα νήματα σου με 
φυσικά προϊόντα 

πήγαινε μπροστά 1 θέση

Αφήνεις το μαλλί με
το πλύσιμο στον ηλ

περισσότερη ώρα 
από ότι χρειάζεται

πήγαινε στο 15

Πετάς τα μαλλια 
από το κούρεμα των 
προβάτων πήγαινε 

στην αρχή



33

34

8 9 10

12

11

6 7

Βρίσκεσαι σε εργοστάσιο
που επεξεργάζεται 
το βαμβάκι πήγαινε 
3 θέσεις μπροστά

να, 
υ

Δεν αξιοποιείς κατάλληλα
τα υφαντά της γιαγιάς 
στο σπίτι σου πήγαινε 

1 θέση πίσω

Η γιαγιά χρειάζεται 
βοήθεια στο γνέσιμο 
του μαλλιού κι εσυ 
αρνήθηκες να τη 

βοηθήσεις πήγαινε 
3 θέσεις πίσω

Χρησιμοποιείς χημικές
βαφές για το βάψιμο 
των νημάτων πήγαινε 

1 θέση πίσω

Μαθαίνεις για την 
υφαντική τέχνη !!!!!!

ΞΑΝΑΡΙΞΕ ΤΟ ΖΑΡΙ

Αγοράζεις υφάσματα
φτιαγμένα από τεχνίτες

ίνες πήγαινε 
3 θέσεις πίσω

Συμμετέχεις 
σε δράσεις για την 

αναβίωση της ύφανσης
στον αργαλειό 

Προχώρα στο τέρμα

28

λιού
σεις   

29

Ξέχασες τον αργαλειό 
στην αποθήκη και 

καταστράφηκε 
πήγαινε πίσω 3 θέσεις     

30

Χώρος εκτροφής 
μεταξοσκώληκα 

πήγαινε μπροστά 2 θέσεις   

31

Συμμετέχεις στην 
καταστροφή έκτασης 

με βαμβάκι 
πήγαινε πίσω 3 θέσεις 

32

17 16 15 14 13

Σκέψου και πρότεινε
λύσεις για την 

αναγέννηση της 
υφαντικής τέχνης        

τά 
ιο

ι 

Μαθαίνεις για την 
υφαντική τέχνη !!! !!

ΞΑΝΑΡΙΞΕ ΤΟ ΖΑΡΙ

Έριξες χλωρίνη 
και κατέστρεψες 

την πατανία της μαμάς
χάνεις 1 γύρο

Βοηθάς την γιαγιά 
να περάσει μασούρια

πήγαινε μπροστά 
2 θέσεις

Προσπαθείς να υφάνεις 
το δικό σου υφαντό 

στον αργαλειό 
πήγαινε μπροστά 1 θέση    

Άφησες να ξεραθεί 
η καλλιέργεια με λινάρι

πήγαινε στο 24 



§§ÂÂÍÍÈÈÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ

- 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 
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- Μεσόβουργιες: οι πιο φτηνές βούργιες.

- 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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