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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας καταγραφής και 

ερμηνείας των δραστηριοτήτων της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής που λειτουργεί 

στο Μονοδένδρι Ζαγορίου από το 1979 έως σήμερα με στόχο της, τη διατήρηση της 

λαϊκής παραδοσιακής χειροτεχνίας, μέσα από τα έργα υφαντικής, κεντητικής και 

ταπητουργίας των μαθητριών της.    

Η ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησε καταρχάς από την 

αγάπη μου γενικότερα για τη λαϊκή τέχνη, που ενισχύθηκε μέσα από τα συναφή προς 

το θέμα μαθήματα, στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών μου. Με παρακίνησαν ακόμη τα προσωπικά ιδιαίτερα ενδιαφέροντά μου για 

τη Ριζάρειο, καθώς κατάγομαι από το Μονοδένδρι, έχω φοιτήσει στο Δημοτικό 

σχολείο του χωριού και η μητέρα μου, μάλιστα, εργάζεται στη Ριζάρειο Σχολή. Έχω 

δηλαδή προσωπικά βιώματα από την επαφή μου με το περιβάλλον της Σχολής. Ο 

ήχος των χτυπημάτων από τους αργαλειούς ηχεί ακόμη στ’ αυτιά μου. Έτσι 

αποφάσισα με ευχαρίστηση να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, αφενός, μελετώντας την 

ευρύτερη δράση του Ιδρύματος και αφετέρου, εν συνεχεία τη διδασκαλία και την 

πορεία των λαϊκών τεχνών μέσα από τον κόσμο της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής 

καθώς και τη χρησιμότητα και προσφορά της σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. 

Η εργασία παρουσιάζει το ιστορικό της ίδρυσης της Σχολής, τα καθήκοντα, 

την εργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού κατεξοχήν, τους στόχους των μελών, 

καθώς και την ανάδειξη και προβολή του έργου τους μέσα από τα «καλλιτεχνήματα» 

των μαθητριών της Σχολής. Η ερευνητική εργασία εξέτασε και τους ανθρώπους και 

τα έργα. Ειδικότερα μελετήθηκαν οι δραστηριότητες και οι δράσεις της Ριζαρείου 

Σχολής από την ίδρυσή της έως σήμερα, τόσο ως ιδρύματος, όσο και ως Σχολής, με 

την έννοια της εκπαίδευσης νεαρών μαθητριών στην υφαντική, κεντητική (και την 

ταπητουργία, από το 2007 κ.ε.) καθώς και σε άλλες χειροτεχνικές δραστηριότητες. 

Αναζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές για το μέλλον των συγκεκριμένων λαϊκών 

τεχνών, συνδεδεμένες  με τους αποδέκτες και χρήστες των έργων της Σχολής.  

Η ολοκλήρωση και παρουσίαση της παραπάνω προσπάθειας δεν θα ήταν 

εφικτή χωρίς την παρουσία σημαντικών ανθρώπων που με βοήθησαν ουσιαστικά 

στην διεκπεραίωσή της. 
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Ευχαριστώ θερμά την κ. Μαρίνα Βρέλλη - Ζάχου, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που μου 

εμπιστεύτηκε την εξέταση και μελέτη του θέματος της εργασίας μου, για την 

πολύτιμη εποπτεία και βοήθειά της κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μου εργασίας, 

καθώς επίσης και τη γενικότερη καθοδήγηση, ενθάρρυνση και συμπαράστασή της, 

κατά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές μου, με τις πολύτιμες συμβουλές 

της.   

Ευχαριστώ ακόμη θερμά τον κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, καθηγητή του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επίσης 

δάσκαλό μου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, για τη βοήθεια και  

συμβολή του, με ουσιαστικές παρατηρήσεις, στην ολοκλήρωση της εργασίας μου. 

Ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω στον κ. Στέφανο Τσιόδουλο, λέκτορα  του 

Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, που είχε την καλοσύνη και την προθυμία να διαβάσει την εργασία μου 

πριν την περάτωσή της και να μου επιστήσει την προσοχή σε καίρια σημεία με την 

υπόδειξη σημαντικής τεκμηριωτικής βιβλιογραφίας.   

Τις ευχαριστίες μου εκφράζω ακόμη στον κ. Βασίλη Δαλκαβούκη, επίκουρο 

καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, για τη βοήθειά του σε ερευνητικά ζητήματα ανθρωπολογικά, εθνογραφικά 

και λαογραφικά που προέκυψαν κατά τη μελέτη μου.  

Ευχαριστώ από καρδιάς, έναν έναν, όλους τους πληροφορητές μου, τόσο το 

Προσωπικό της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής, Αγλαΐα Βάντζιου, Ιφιγένεια Γέπη, 

Κωνσταντίνα Δάμου, Ανθούλα Κωσταδήμα, Άννα Μπάλα, Αγνή Μπαλατσού, Βέρα 

Πέκου, Μιράντα Τρίκουλα, Adriana Tsenai, Παρασκευή Φωτοπούλου, Violeta-Maria 

Fidhi, όσο και τους υπόλοιπους πληροφορητές μου, Αμαλία Κοντοδήμου, Ευστρατία 

Πάκου, Σταυρούλα Χριστοδούλου, που αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο για να μου 

προσφέρουν απλόχερα πληροφοριακό, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό αλλά και να 

δυναμώσουν με την πείρα και το μεράκι τους την αγάπη μου για τις τέχνες που 

συνεχίζουν με αισιοδοξία και υπομονή να διδάσκουν και να παράγουν. Παρά τις 

δυσκολίες που προέκυπταν συχνά, με βοήθησαν να γνωρίσω και να αποτυπώσω, στο 

μέτρο των δυνατοτήτων μου, στην εργασία μου τη σημασία και αξία μιας παράδοσης 

που συνεχίζει, σε μια εποχή που τα πάντα είναι ρευστά.  
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Επίσης θερμά ευχαριστώ τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, για την 

παραχώρηση αρχειακού υλικού.  

Τέλος ευχαριστώ ιδιαίτερα τη μητέρα μου Αγνή Μπαλατσού, για τις 

υποδείξεις της σε θέματα υφαντικής αλλά και για τη στήριξη και βοήθειά της καθ’ 

όλη τη διάρκεια της έρευνας. 
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Εισαγωγή 

 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την πορεία και την εξέλιξη της Ριζαρείου 

Χειροτεχνικής Σχολής, από το έτος ίδρυσής της 1979 έως σήμερα. Σκοπός της 

εργασίας είναι να καταγραφούν οι δραστηριότητες της Σχολής αυτής, ο τρόπος 

λειτουργίας της, η διδασκαλία των νεαρών μαθητριών, αλλά και να ερμηνευθεί ο 

γενικότερος ρόλος της και η προσφορά της μέχρι σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή. 

Μελετώνται συγκεκριμένα οι τέχνες που διδάσκονται, η υφαντική, η 

κεντητική και η ταπητουργία. Αναλύονται οι τεχνικές και όλα τα στάδια παραγωγής, 

με τις αλλαγές ή μη που έχουν υποστεί στην πάροδο του χρόνου. Μελετώνται τα 

παραγόμενα προϊόντα – έργα, ως προς τα διακοσμητικά μοτίβα με τις παραλλαγές και 

τις προσμίξεις που γίνονται σε αυτά. Επίσης μελετώνται τα νέα έργα χειροτεχνίας που 

παράγονται απ’ τις αρχές του 21ου αιώνα και οι τρόποι χρήσης τους.  

Επίσης ερευνάται η σχέση των έργων αυτών με τους ανθρώπους που τα 

παράγουν δηλαδή τις εκπαιδεύτριες, τις εργάτριες και τις μαθητευόμενες, με στόχο να 

διαφανεί η προσφορά της Σχολής στην εκπαίδευση των μαθητριών σε χειροτεχνικές 

δραστηριότητες, και σε ποιον βαθμό οι νέες μαθήτριες ακολουθούν την τέχνη αυτή 

μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Ακόμη μελετάται η σχέση των έργων με τους 

ανθρώπους που τα αγοράζουν και τα χρησιμοποιούν με στόχο να αποτυπωθεί η 

απήχηση που έχουν τα παραγόμενα έργα στο αγοραστικό κοινό, σε συνδυασμό με τις 

αλλαγές και την εξέλιξη στη χρήση και τη διακόσμηση των έργων, στις αρχές του 

21ου αιώνα. 

Μέσα από τις παραπάνω ερευνητικές κατευθύνσεις, ο γενικότερος στόχος που 

τίθεται είναι να εξεταστεί το κατά πόσο έχουν λόγο ύπαρξης σήμερα τέτοιου είδους 

Σχολές όπου διδάσκονται οι λαϊκές τέχνες και πώς καταφέρνουν να επιβιώνουν σε 

μέρες που η χειροτεχνία είναι αρκετά υποβαθμισμένη.  

 

Μελετήθηκε η βιβλιογραφία που εξετάζει γενικά την εκπαίδευση των 

κοριτσιών αφότου άρχισαν να διδάσκονται στην Ελλάδα οι «γυναικείες τέχνες» 

(ραπτική, πλέξιμο, κέντημα) στα πρώτα αλληλοδιδακτικά σχολεία, σε παρθεναγωγεία 

και σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, με καθοριστικό πάντα το ρόλο της γυναίκας 
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(εκπαιδεύτριας, εργάτριας, μαθητευόμενης), μαζί με την ανάγνωση, τη γραφή και την 

αριθμητική1.  

Στο 19ο αιώνα η εξειδικευμένη κατάρτιση στις γυναικείες τέχνες και τα 

οικιακά έργα αποτέλεσε τη μοναδική μορφή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Απευθύνθηκε κυρίως σε άπορα κορίτσια και φτωχές γυναίκες και καλλιεργήθηκε 

ιδιαίτερα από γυναικείους φιλανθρωπικούς φορείς και ορφανοτροφεία. Τα εργόχειρα 

αποτέλεσαν βασικό συστατικό της εκπαίδευσης των τροφίμων του Αμαλίειου 

Ορφανοτροφείου από την ίδρυσή του το 1855. Εκεί παράλληλα με τα μαθήματα του 

δημοτικού τα κορίτσια μάθαιναν ραπτική, υφαντουργία, ταπητουργία, μαγειρική, 

πλύση2. Την εκπαίδευση στις γυναικείες τέχνες και τα οικιακά έργα καλλιέργησαν 

πολλά φιλανθρωπικά σωματεία που είχαν ειδικά τμήματα κεντήματος3.  

Στην Ήπειρο συγκεκριμένα το β’ μισό του 19ου αιώνα, ιδρύθηκε η 

Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή Θηλέων, η οποία ανεγέρθηκε με δαπάνη της εκ 

Ζαγορίου ευεργέτιδος Αγγελικής Παπάζογλου «ίνα καταστεί εργοστάσιον Υφαντικής 

Σχολής δια τα πτωχά κοράσια». Τα κορίτσια εκεί εκτός από τα μαθήματα του 

ελληνικού σχολείου διδάσκονταν την τέχνη της υφαντικής και της ραπτικής. Σήμερα 

δεν λειτουργεί και το κτήριο της εξυπηρετεί διδακτικές ανάγκες της πόλης των 

Ιωαννίνων4. 

Η Καλλιρρόη Παρρέν από τα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζει τη δράση της 

(αρχικά δημοσιογραφικά), με στόχο τη μόρφωση των Ελληνίδων καθώς και την 

επαγγελματική τους ανόρθωση. Μαζί με τις γυναίκες που συμμετέχουν στη σύνταξη 

του περιοδικού Εφημερίς των Κυριών, παίρνουν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το 

Κυριακό Σχολείο για τις εργαζόμενες γυναίκες με σκοπό τη μόρφωση και την 

επαγγελματική τους εκπαίδευση. Μέσα από τα Κυριακά Σχολεία5 αναπτύσσεται για 

                                                            
1 Αλεξάνδρα Μπακαλάκη – Ελένη Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» γυναικεία καθήκοντα, 
Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1987, σ. 33‐34. 
2 Μπακαλάκη – Ελεγμίτου, ό. π., σ. 66‐67. Για το Αμαλίειο Ορφανοτροφείο βλ. και Σιδηρούλα Ζιώγα ‐ 
Καραστεργίου,  Η  Μέση  Εκπαίδευση  των  κοριτσιών  στην  Ελλάδα  (1830‐1893),  Ιστορικό  Αρχείο 
Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. 1, Αθήνα 1986, σ. 117‐118.  
3Τα  ιδρύματα αυτά συντέλεσαν σημαντικά στην τελειοποίηση  του κεντήματος και πολλά απ’ αυτά 
στη διατήρηση των Ελληνικών σχεδίων. Βλ. Ελευθερία Παπαδάκη, «Το κέντημα από την παράδοση 
στη βιοτεχνία», Μακεδονική Ζωή, 54 (1970), σ. 27‐29.  
4 Αναστάσιος Παπασταύρος, Ιωαννίνων ενθύμιον. Τα Γιάννενα μέσα από τις καρτ ποστάλ, Apeirotan, 
Ιωάννινα 2007, σ. 78.  
5 Κυριακά Σχολεία ιδρύθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Αναφορικά στη Σύρο, στο Ναύπλιο, στην 
Αθήνα, στον Πειραιά. Βλ. Μπακαλάκη – Ελεγμίτου, ό.π., σ. 69 και Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες εργάτριες 
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τις γυναίκες μια διαδικασία μετασχηματισμού της μόρφωσης σε επαγγελματική 

κατάρτιση.   

Το 1897 ιδρύεται η Επαγγελματική και Οικοκυρική Σχολή από την Ένωση 

των Ελληνίδων, σωματείο που είχε ιδρυθεί τρεις μήνες πριν με πρόεδρο την 

Καλλιρρόη Παρρέν. Εκεί προστίθενται στα μαθήματα κοπτικής και ραπτικής και 

εκείνα της πιλοποιίας, αγγειοπλαστικής, ανθοκομίας και μαγειρικής6.    

Με εμπνεύστρια και πάλι την Καλλιρρόη Παρρέν και πρώτη πρόεδρο, 

ιδρύεται το 1911 το Λύκειο των Ελληνίδων στην Αθήνα, ξεκινώντας με τη λειτουργία 

τμημάτων όπως το φιλολογικό – επιστημονικό, παιδαγωγικό, καλλιτεχνικό. 

Δημιούργησε παραρτήματα σε πολλές πόλεις. Λίγα χρόνια μετά τη λειτουργία του, σε 

κάποια από τα παραρτήματα οργανώνονται μαθήματα υφαντικής, κοπτικής, ραπτικής, 

κεντητικής και πλεκτικής στα οποία εκπαιδεύονταν άπορες κοπέλες για να 

αποκτήσουν έναν πόρο ζωής 7 .   

Η ίδρυση τέτοιου είδους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον ελλαδικό χώρο, 

συμπίπτει με την κρισιμότερη ίσως περίοδο της πολιτικής ζωής του ελληνικού 

κράτους, που σημαδεύεται από τη Μικρασιατική καταστροφή, τα γεγονότα του 

Μεσοπολέμου, του Β’ Παγκοσμίου πολέμου  και του Εμφυλίου πολέμου. Τα οξύτατα 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που γέννησαν οι αλλεπάλληλοι πόλεμοι 

προκάλεσαν την αύξηση των ορφανών παιδιών, τη νέκρωση της υπαίθρου και την 

εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων. Υπό την πίεση και του μεγάλου κύματος των 

Μικρασιατών προσφύγων που κατέκλυσαν και τα Γιάννενα το 1923, το ελληνικό 

κράτος υποχρεώνεται να εφαρμόσει μια κοινωνική πολιτική θεσμοθετώντας την 

ίδρυση και λειτουργία οικοτροφείων ιδιαίτερα στις πληγείσες περιοχές της Ηπείρου, 

της Μακεδονίας και της Θράκης8. 

                                                                                                                                                                          
στην  Ελληνική  βιομηχανία  και  στη  βιοτεχνία,  (1870‐1922),  Κέντρο  Νεοελληνικών  Ερευνών,  Ε.Ι.Ε., 
Αθήνα 2002, σ. 211‐213. 
6  Μπακαλάκη  –  Ελεγμίτου,  ό.π.,  σ.  72‐74  και  Ζιζή  Σαλίμπα,  ό.π.,  σ.  219‐220.  Για  περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των κοριτσιών  βλ. Ζιζή Σαλίμπα, ό.π., σ. 205‐269. Για άλλες 
μορφές μαθητείας στα επαγγέλματα βλ. και Γεώργιος Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα 
(16ος – 20ος αι.), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 3, Αθήνα 1986.   
7 Ελένη Μπόμπου – Πρωτοπαπά, Το Λύκειο των Ελληνίδων 1911‐1991, Λύκειο των Ελληνίδων, Αθήνα 
1993,  σ.  15‐18,  31,  105‐106.  Για  τη  δράση  της  Καλλιρρόη  Παρρέν  και  την  εκπαιδευτική 
δραστηριότητα των γυναικών στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα βλ. και Σιδηρούλα Ζιώγα – Καραστεργίου, 
ό.π., σ. 298‐338.    
8Σοφία  Βούρη  (επιμ.),  Εθνικό  Οικοτροφείο  Θηλέων  Ιωαννίνων  (1923‐2005),  Κέντρο  παιδικής 
μέριμνας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2006, σ. 3.   
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Το Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωαννίνων το οποίο ιδρύθηκε το 1922, 

είναι επίσης ένα από τα πρώτα ιδρύματα που λειτούργησαν στην ευρύτερη περιοχή 

της Ηπείρου. Η ίδρυση και λειτουργία του υπαγόταν στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Περιθάλψεως. Από το 1930 οργανώνονται σταδιακά και λειτουργούν 

εκεί συστηματικά εφτά εργαστήρια τεχνών μεταξύ αυτών και χειροτεχνίας, ραπτικής, 

υφαντουργίας, ταπητουργίας, χρυσοκεντητικής9. 

Άλλος οργανισμός που παρείχε σε κορίτσια μαθήματα χειροτεχνίας ήταν το 

Μέκκειο Οικοτροφείο Ιωαννίνων. Ιδρύθηκε το 1931 μετά από τη δωρεά του κτιρίου 

(κτισμένο το 1890) που έκαναν οι αδερφοί Μέκκειου στην Aδελφότητα "Zωοδόχος 

Πηγή", προκειμένου να στεγαστεί Oικοτροφείο Θηλέων της αδελφότητας, με τον όρο 

να φέρει την επωνυμία "Mέκκειον". Περιλάμβανε τμήματα Σχολών ραπτικής, 

πλεκτικής και κεντητικής, και είχε 100 περίπου μαθήτριες. H αδελφότητα κάλυπτε 

όλα τα έξοδα, έναντι συμβολικών τροφείων, εκτός από εκείνα του ιματισμού10. 

Η Λαμπριάδειος Οικοκυρική Σχολή Άνω Πεδινών Ζαγορίου, ιδρύθηκε το 

1933, με βάση το κληροδότημα του Ιωάννη Λαμπριάδη καταγόμενου από το ίδιο 

χωριό, και διέκοψε τη λειτουργία της το 2007. Ο παραπάνω ευεργέτης ξενιτεύτηκε, 

έκανε περιουσία και με διαθήκη του (1888) ζήτησε να ιδρυθεί στη γενέτειρά του 

σχολείο για άπορες γυναίκες του Ζαγορίου, όπου εκτός των άλλων θα διδάσκονταν 

ταπητουργία, υφαντική, κεντητική11.  

Η λαογράφος Αγγελική Χατζημιχάλη, στα 1938 ιδρύει την Οικοκυρική 

Επαγγελματική Σχολή: «Το Ελληνικό Σπίτι» όπου λειτουργούσαν εργαστήρια 

υφαντικής, κεντητικής. Το «Ελληνικό Σπίτι» διαδέχθηκε ουσιαστικά το «Σπίτι του 

Κοριτσιού» που είχε λειτουργήσει στην Αθήνα (από το 1923) υπό την ίδια, με σκοπό 

την προστασία των ορφανών κοριτσιών της Μικρασιατικής Καταστροφής12. Από 

πολλές ενέργειές της φαίνεται και η σύνδεσή της με την Ήπειρο. Οργανώνει στα 1934 

                                                            
9 Σοφία Βούρη, ό.π., σ. 3 και 22.  
10 Αναστάσιος Παπασταύρος, Ιωαννίνων Εγκώμιον ‐ Το παρελθόν που δεν χάθηκε, Εκδοτική Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε., Ιωάννινα 1998,  σ. 57.  
11Στάθης  Λαμπρίδης,  Επάνω  Σουδενά  (Ζαγορίου),  Λαμπριάδειος  Σχολή,  Τα  μοναστήρια  Αγίας 
Παρασκευής και Ευαγγελίστριας, το Ζαγόρι μας, Γιάννινα 1984, σ. 4. Για επιπλέον πληροφορίες και 
αρχειακό  υλικό  περί  της  Λαμπριαδείου  Οικοκυρικής  Σχολής  Άνω  Πεδινών  βλ.  Γεώργιος  Δούβλης, 
Λαμπριάδειος  Οικοκυρική  Σχολή  Άνω  Πεδινών.  Ένα  αρχείο  –  μια  ιστορία,  Έκδοση  Λαμπριαδείου 
Οικοκυρικής Σχολής, 2013.  
12  Αλεξ.  Χ.  Μαμμόπουλος,  Αγγελική  Χατζημιχάλη  και  η  ηπειρώτικη  λαϊκή  τέχνη,  Βιβλιοθήκη 
Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, Εν Αθήναις 1967, σ. 16.  
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και εγκαθιστά αργαλειούς και εργαστήρια λαϊκής τέχνης στη Λαμπριάδειο 

Οικοκυρική Σχολή Άνω Πεδινών13.  

Για την προαγωγή της χειροτεχνίας ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός 

Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΕΧ) το 1958, με σκοπό την με κάθε μέσο ανάπτυξη της 

ελληνικής καλλιτεχνικής βιοτεχνίας και χειροτεχνίας14. Έπειτα ενοποιήθηκε με το 

Κέντρο Βιοτεχνικής Ανάπτυξης (ΚΕΒΑ) και από αυτήν την ενοποίηση προήλθε ο 

Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(ΕΟΜΜΕΧ) που ιδρύθηκε το 1977 που συνέχισε την προαγωγή και προώθηση της 

ελληνικής βιοτεχνίας και χειροτεχνίας, στο πλαίσιο της εκάστοτε ασκούμενης 

κυβερνητικής πολιτικής. Ίδρυσε Σχολές ταπητουργίας σε πολλά μέρη της Ελλάδος, 

μεταξύ αυτών και στην Ήπειρο.   

Σχολές που να διδάσκουν χειροτεχνικές δραστηριότητες λειτούργησαν και 

στο Ζαγόρι, ενώ μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα οι δυο σημαντικές Σχολές για την 

περιοχή αυτή, ήταν η Λαμπριάδειος Οικοκυρική Σχολή Άνω Πεδινών και η Ριζάρειος 

Χειροτεχνική Σχολή15.  

Σήμερα υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες διαφόρων φορέων και κάποιες 

φορές έχουν τη μορφή σεμιναρίων με στόχο τη γνωριμία και την εισαγωγή στην 

υφαντική. Για παράδειγμα στη Φθιώτιδα η Ιερά Μητρόπολη ανέλαβε  την 

πρωτοβουλία να δημιουργήσει Σχολή Υφαντικής16 τον Φεβρουάριο 2013 στο 

Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως με αίθουσα που είναι έτοιμη με 6 αργαλειούς 

για την παρακολούθηση μαθημάτων που προβλέπεται να είναι δωρεάν η 

παρακολούθησή τους.  

Πολλές φορές η υφαντική χρησιμοποιείται και σε ιδρύματα ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης και σε ομάδες εργασιοθεραπείας. Έτσι στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Αττικής «Δρομοκαΐτειο λειτουργούν μεταξύ άλλων εργαστήριο υφαντικής και 

κεντήματος. Το Εργαστήριο υφαντικής, ξεκίνησε το 1994 και συνεχίζεται σήμερα ως 

πρόγραμμα του νοσοκομείου. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με καθιστούς και 

                                                            
13 Μαμμόπουλος, ό.π., σ. 12‐13. 
14 Στέλιος Παπαδόπουλος, Ανθρωπολογικά‐ Μουσειολογικά, Μικρά μελετήματα, Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003, σ. 57, 62.  
15  Για  τις  μικρότερες  Σχολές  στο  Ζαγόρι,  γίνεται  λόγος  στο  Α΄  κεφάλαιο  του  δεύτερου  μέρους  της 
παρούσας εργασίας.  
16  Για  τη  Σχολή  υφαντικής  στη  Μονή  Φθιώτιδας  βλ.  την  ιστοσελίδα:  
http://elsito.gr/index.php/notice‐board/item/378‐yfantiki. 23/9/2013.  
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όρθιους αργαλειούς οι οποίοι παράγουν χαλιά και ένα ευρύ φάσμα υφαντών. Από το 

2001 στεγάζεται στον ίδιο χώρο, και το πρόγραμμα Υφαντικής – Κεντήματος17. 

Σήμερα λειτουργεί η τεχνολογική Σχολή Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών 

Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά που ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) και 

ιδρύθηκε το 198318. 

 

Η λαογραφική εξέταση της υφαντικής, κεντητικής και ταπητουργίας (όπως 

και όλων των λαϊκών τεχνών) αποτέλεσε καταρχάς μέλημα των εξωπανεπιστημιακών 

λαογράφων. Η πρώτη που άρχισε να ασχολείται με τις τέχνες αυτές ήταν η Αγγελική 

Χατζημιχάλη με την πρώτη έκδοση το 1925 με τίτλο: «Ελληνική Λαϊκή Τέχνη. 

Σκύρος». Στο βιβλίο αυτό ασχολήθηκε με το σπίτι και τη χειροτεχνία και ειδικότερα 

με τη φορεσιά, το κέντημα, την υφαντική19.  

Το 1927 ο Δημήτρης Λουκόπουλος δημοσιεύει το δεύτερο σημαντικό βιβλίο 

του για τον υλικό πολιτισμό, με τίτλο, «Πώς υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτωλοί». Εκεί 

δίνει πλήρη και συστηματική περιγραφή όλων των προκαταρκτικών σταδίων της 

ύφανσης ξεκινώντας απ’ την πρώτη ύλη20.    

Στα 1929 η Αγγελική Χατζημιχάλη δημοσιεύει τα «Υποδείγματα Ελληνικής 

διακοσμητικής», στο περιοδικό «Νέα Εστία», συλλογή κεντημάτων όλων των 

ελληνικών περιοχών, επί τη βάση του οποίου γίνεται διδασκαλία μέχρι σήμερα, στις 

Οικοκυρικές Σχολές. Επίσης η ίδια γράφει το 1930 το άρθρο: «Ηπειρώτικη λαϊκή 

τέχνη», στο περιοδικό «Ηπειρωτικά Χρονικά» όπου αναλύει την υφαντική και κυρίως 

την κεντητική τέχνη της Ηπείρου21.  

                                                            
17  Για  Ψ.Ν.Α.  Δρομοκαΐτειο  βλ.  την  ιστοσελίδα:  http://www.dromokaiteio.gr/?page_id=80. 
24/9/2013. 
18Πληροφορίες  για  το  τμήμα  Κλωστοϋφαντουργών  Μηχανικών  Τ.Ε.  του  ΤΕΙ  Πειραιά,  βλ.  την 
ιστοσελίδα:  http://ikaros.teipir.gr/textile/ . 24/9/2013.  
19Στέλιος  Παπαδόπουλος,  Η  χαλκοτεχνία  στον  ελληνικό  χώρο  1900‐1975.  Κατά  τις  προφορικές 
μαρτυρίες των χαλκουργών (Συμβολή στην εθνογραφική τεχνολογία), Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ίδρυμα, Ναύπλιο 1982, σ. 17.  
20 Ό. π. σ. 18‐19.  
21 Αγγελική Χατζημιχάλη, «Υποδείγματα ελληνικής διακοσμητικής», Νέα Εστία, 6 (1929), σ. 556‐558, 
της  ιδίας,  «Ηπειρώτικη  λαϊκή  τέχνη»,  Ηπειρωτικά  Χρονικά,  5  (1930),  σ.  253‐264.  Βλ.  ακόμη  για 
συναφή  ζητήματα  της  ιδίας,  Ελληνική  λαϊκή  τέχνη,  Πυρσός,  Αθήναι  1931,  και  «Η  καλλιτεχνική 
βιοτεχνία. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της», Νέα Εστία, 21 (1937), σ. 103‐107. 
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Με την νησιώτικη κεντητική καταπιάνεται η Αθηνά Ταρσούλη, γράφοντας το 

1951 το βιβλίο «Κεντήματα και φορεσιές της Δωδεκανήσου»22.   

Μόλις στα 1965 έχουμε την πρώτη διδακτορική διατριβή για την υφαντική 

της Άλκης Κυριακίδου Νέστορος με τίτλο «τα Υφαντά της Μακεδονίας και της 

Θράκης», όπου πραγματεύεται θέματα τεχνικής κι εξετάζει την υφαντική ως 

διακοσμητική τέχνη23.  

Το 1969 ο Κίτσος Μακρής δημοσιεύει στο συλλογικό τόμο: «Νεοελληνική 

Χειροτεχνία», το άρθρο «Υφαντική» με στοιχεία για τις πρώτες ύλες, τις τεχνικές και 

τα διακοσμητικά μοτίβα. Στον ίδιο τόμο η Πόπη Ζώρα γράφει το άρθρο «Κεντητική» 

στο οποίο καταπιάνεται με τα κεντήματα της νησιώτικης καθώς και της ηπειρωτικής 

Ελλάδας ενώ ο Χάρης Καχραμάνος στο άρθρο «Ταπητουργία» ερευνά τη γέννηση 

της νεοελληνικής ταπητουργίας, τα στάδια ανάπτυξής της, καθώς και θέματα 

τεχνικής και ανάλυσης σχεδίων24.  

Ειδικά για τον αργαλειό δημοσιεύεται το 1986 από την Ερατώ Αγγελοπούλου 

– Βόλφ το έργο, «Ο αργαλειός – πρώτα βήματα στην τέχνη της υφαντικής», σημαντικό 

εγχειρίδιο με αναλυτικότατη περιγραφή του αργαλειού, την εξέλιξή του αλλά και 

τεχνικές υφάνσεως25. 

Μια διδακτορική διατριβή για την νησιώτικη κεντητική δημοσιεύεται το 1989 

από την Ευαγγελία Δενδρινού – Καρακώστα με τίτλο, «Η λαϊκή κεντητική στην 

Αμοργό»26.  

Έκτοτε σημειώνεται μια ιδιαίτερη στροφή των ακαδημαϊκών λαογράφων στην 

εξέταση συναφών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω εδώ τις εργασίες, της Βασιλικής 

Ρόκου που δημοσίευσε το 1994, «Υφαντική οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18 αι. - 20 

αι.» όπου αναλύει τις φάσεις εξέλιξης της υφαντικής στο Μέτσοβο, τις τεχνικές 

ύφανσης, τα είδη υφασμάτων. Ακόμη η Λήδα Ιστικοπούλου το 2000 γράφει το 

                                                            
22 Αθηνά Ταρσούλη, Κεντήματα και φορεσιές της Δωδεκανήσου, Αθήνα 1951.  
23 Άλκη Κυριακίδου ‐ Νέστορος, Τα υφαντά της Μακεδονίας και της Θράκης, ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα 1983.  
24  Κίτσος  Α.  Μακρής,  «Υφαντική»,  στο  συλλογικό  τόμο  Νεοελληνική  Χειροτεχνία,  Εκδ.  Εθνικής 
Τραπέζης  της  Ελλάδος,  Αθήνα  1969,  σ.  125‐151,  Πόπη  Ζώρα,  «Κεντητική»,  στο  συλλογικό  τόμο 
Νεοελληνική  Χειροτεχνία,  εκδ.  Εθνικής  Τραπέζης  της  Ελλάδος,  Αθήνα  1969,  σ.  161‐199,  Χάρης 
Καχραμάνος, «Ταπητουργία», στο συλλογικό τόμο Νεοελληνική Χειροτεχνία, εκδ. Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος, Αθήνα 1969, σ. 277‐249.  
25  Ερατώ  Αγγελοπούλου  ‐  Βόλφ, Ο  αργαλειός  –  πρώτα  βήματα  στην  τέχνη  της  υφαντικής,  Δόμος, 
Αθήνα 1986.  
26 Ευαγγελία Δενδρινού ‐ Καρακώστα, Η λαϊκή κεντητική στην Αμοργό. (Από τα μέσα του 19ου αι. έως 
την περίοδο του Μεσοπολέμου), Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 1989.   
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βιβλίο, «Η Ελληνική ταπητουργία και η ταπητουργός στη Μικρά Ασία (1860-1922)», 

στο οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής ταπητουργίας σε συνάρτηση με τις 

προϋποθέσεις που οδήγησαν στην παραγωγή και την ανάπτυξη του εμπορίου χαλιών 

στα κέντρα ταπητουργίας της Mικράς Aσίας και την εμπλοκή της γυναίκας στη 

διαδικασία αυτή27. 

Ωστόσο δε λείπει μέχρι σήμερα το ερευνητικό ενδιαφέρον των 

εξωπανεπιστημιακών λαογράφων για συναφή θέματα. Η Πόπη Ζώρα το 1994 

δημοσιεύει το βιβλίο «Ελληνική Τέχνη. Λαϊκή Τέχνη» όπου εκτός απ’ την κεντητική 

που επανεκδίδει, περιλαμβάνοντας πολλά γιαννιώτικα κεντήματα με αναλυτικές 

περιγραφές, γράφει και για την τέχνη της υφαντικής28.  

  Ο Γιούρι Αβέρωφ, γράφει το 1999 το βιβλίο, «Εισαγωγή στη μελέτη των 

υφαντών του Μετσόβου, ενώ η νεότερη εργασία πάνω στην κεντητική, είναι το άρθρο 

της  Νάντιας Μαχά – Μπιζούμη, «Η ελληνική κεντητική τέχνη (β΄ μισό 17ου αι. – 

αρχές 20ου): μια απόπειρα «ανάγνωσης» των ιστοριών που αφηγούνται τα 

δημιουργήματά της», στο συλλογικό τόμο «Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, 

θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές»,  το 201229. 

Η βιβλιογραφία ωστόσο που εξετάζει τις Σχολές Χειροτεχνίας σπανίζει.  

Μέχρι σήμερα έχουμε το βιβλίο της Ελένης Μπόμπου - Πρωτοπαπά με τίτλο, 

«Το Λύκειο των Ελληνίδων 1911-1991» του 1993, όπου μελετά την πορεία του 

οργανισμού αυτού με τα παραρτήματα Σχολών χειροτεχνίας που ίδρυσε.  

Ακόμη το 2006 δημοσιεύεται το βιβλίο «Εθνικό Οικοτροφείο Θηλέων 

Ιωαννίνων (1923-2005)», της Σοφίας Βούρη όπου καταγράφεται η πορεία και 

λειτουργία του30.  

                                                            
27 Βασιλική Ρόκου, Υφαντική οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18 αι. 20 αι., Κέντρο Ερευνών Παράδοσης 
και Πολιτισμού,   Αθήνα 1994, Λήδα Ιστικοπούλου, Η ελληνική ταπητουργία και η ταπητουργός στη 
Μικρά Ασία (1860‐1922), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2000.  
28 Πόπη Ζώρα, Ελληνική Τέχνη. Λαϊκή Τέχνη, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994. 
29  Γιούρι  Αβέρωφ,  Εισαγωγή  στη  μελέτη  των  υφαντών  του  Μετσόβου,  Αρχείο  παραλειπόμενων 
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ιστορίας, Αθήνα 1999, Νάντια Μαχά – Μπιζούμη, «Η ελληνική κεντητική 
τέχνη (β΄ μισό 17ου αι. – αρχές 20ου): μια απόπειρα «ανάγνωσης» των ιστοριών που αφηγούνται τα 
δημιουργήματά της», στο Βαρβούνης Γ. Μανόλης, Σέργης Γ. Μανόλης  (επιμ.), Ελληνική Λαογραφία 
(Α΄ τόμος). Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, σ. 933‐997.   
30  Σοφία  Βούρη  (επιμ.),  Εθνικό  Οικοτροφείο  Θηλέων  Ιωαννίνων  (1923‐2005),    Κέντρο  Παιδικής 
Μέριμνας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2006, Ελένη Μπόμπου ‐ Πρωτοπαπά, Το Λύκειο των Ελληνίδων 1911‐
1991, Λύκειο των Ελληνίδων, 1993. 
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Πολύ προσφάτως το 2013 δημοσιεύεται το βιβλίο «Λαμπριάδειος Οικοκυρική 

Σχολή Άνω Πεδινών. Ένα αρχείο – μια ιστορία», του Γεωργίου Δούβλη, στο οποίο 

καταγράφεται το ιστορικό ίδρυσης της Σχολής από το 1934 έως τη διακοπή 

λειτουργίας της το 200731.   

   

Για την εξέταση του θέματος της παρούσας εργασίας, η ερευνητική πορεία 

ακολούθησε τα εξής ερευνητικά στάδια: 

α) Τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την επεξεργασία αυτής, πριν τη 

διεξαγωγή της έρευνας, η οποία συμπλήρωσε και ερμήνευσε το υλικό που 

συλλέχθηκε μέσω της μεθόδου της επιτόπιας έρευνας.   

β) Τη συλλογή αρχειακού υλικού απαραίτητου στην τεκμηρίωση των 

προφορικών μαρτυριών και επίσης την λεπτομερή φωτογράφιση και την 

μαγνητοσκόπηση. 

γ) Την επιτόπια έρευνα, βασικό εργαλείο της οποίας είναι η συνέντευξη και η 

παρατήρηση. Στην αρχή χρειάζονται συνήθως κάποιες ανιχνευτικές συνεντεύξεις με 

σκοπό τη χαρτογράφηση του πεδίου32 και τη συλλογή ιδεών και πληροφοριών33. Η 

όλη έρευνά μου στη Σχολή διήρκεσε από την άνοιξη του 2010 έως το καλοκαίρι του 

2012.  

Έτσι από τις πρώτες συνομιλίες με τους ανθρώπους της Σχολής, ανέλυσα τον 

σκοπό της εργασίας μου. Η αντίδραση και η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θετική και 

ευχάριστη, αν και η περίοδος που ερεύνησα τα της Σχολής θέματα ήταν περίοδος 

οικονομικής κρίσης και το κλίμα ήταν λίγο απαισιόδοξο σχετικά με τη λειτουργία 

της, τις οικονομικές της δυσκολίες και την αναστολή ορισμένων δράσεων και θέσεων 

εργασίας.  

Το γεγονός ότι ήμουν γνώριμη σε όλους σχεδόν τους Πληροφορητές μου, 

έκανε τα πράγματα πιο εύκολα, γιατί υπήρχε οικειότητα μεταξύ μας και δεν 

αντιμετωπίστηκα με την καχυποψία που κάποτε αντιμετωπίζονται οι ερευνητές στις 

                                                            
31  Γεώργιος  Δούβλης,  Λαμπριάδειος  Οικοκυρική  Σχολή  Άνω  Πεδινών.  Ένα  αρχείο  –  μια  ιστορία, 
Έκδοση Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής, 2013. 
32 Για την έννοια του πεδίου και τις εκφάνσεις του στην επιτόπια έρευνα, βλ. Copans Jean, Η Επιτόπια 
Εθνολογική Έρευνα, (μεταφρ.‐ επιμ. Κατερίνα Μάρκου), Gutenberg, Αθήνα 2004, σ. 26‐40.  
33Paul  Thompson, Φωνές  από  το  Παρελθόν.  Προφορική  Ιστορία,  (μεταφρ.  P.B.  Μπούσχοτεν  –  Ν. 
Ποταμιανός, Επιμ. Κ. Μπάδα – P.B. Μπούσχοτεν), Πλέθρον, Αθήνα 2002, σ. 273‐274.  
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επιτόπιες έρευνες. Αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο, σε καμιά περίπτωση, στην 

αντικειμενική μου στάση απέναντι στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των 

μαρτυριών και όλου του υλικού που συγκέντρωσα. Την παραπάνω περίπτωση μελετά 

η «ανθρωπολογία οίκοι», δηλαδή όταν οι εθνογράφοι κάνουν επιτόπια έρευνα σε 

πολιτισμικά οικείο γι’ αυτούς τόπο. Η «ανθρωπολογία οίκοι» αναδεικνύει ανάγλυφα 

και συμπυκνώνει ορισμένα σημαντικά θεωρητικά, μεθοδολογικά και επιστημολογικά 

ζητήματα, που αποτελούν απόρροια των ευρύτερων αναζητήσεων της 

ανθρωπολογίας. Επίσης θέτει κρίσιμα μεθοδολογικά και ηθικά μερικές φορές 

διλήμματα και είναι επίκαιρη και σημαντική, καθώς παρατηρείται μια αυξανόμενη 

τάση για ΄΄τοπικισμό΄΄ στον οποίο ασκεί κριτική και τον μελετά34.  

Oι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν σε ψηφιακή μορφή και 

πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ενός οδηγού ερωτήσεων-ερωτηματολογίου που 

προέκυψε ύστερα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και των πηγών. Εκτός από την 

ίδια τη Σχολή, συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και στο Παράρτημα Εργαστηρίου 

της στα Ιωάννινα στη Ριζάρειο Πολιτεία με εργάτριες εκεί. Αρχικά συνομίλησα με τη 

διευθύντρια η οποία στη διάρκεια της έρευνας αφυπηρέτησε, οπότε μίλησα κατά το 

πέρας της έρευνάς μου με τη νέα διευθύντρια, και ακόμη με την υπεύθυνη 

παραγωγής, με τις εκπαιδεύτριες σε όλα τα εργαστήρια (κατά ειδικεύσεις), 

παρατηρώντας παράλληλα τεχνικές και εργαλεία – εξαρτήματα. Πρόσεχα ιδιαίτερα 

και κατέγραφα τις αλλαγές στα προϊόντα από την άποψη των διακοσμητικών 

θεμάτων και των παραλλαγών τους. Οι πληροφορίες και οι σχολιασμοί από τις ίδιες 

τις κατασκευάστριες που δημιουργούν αυτούς τους συνδυασμούς, ήταν 

ενδιαφέρουσες.    

Δυσκολίες προέκυψαν στην επικοινωνία μου με τις αλβανικής καταγωγής 

μαθήτριες της Σχολής ηλικίας 16 έως 18 ετών, καθώς δεν μιλούσαν πολύ καλά τα 

ελληνικά και γενικά ήταν απρόθυμες στο να ανοιχθούν και να πουν αυτά που 

σκέφτονται, παρά την πολύ φιλική μου προσέγγιση. Έτσι με δυσκολία μου μίλησαν 

για την ζωή τους στη Σχολή και περισσότερο για τα κίνητρα που τις ώθησαν να 
                                                            
34 Δήμητρα Γκέφου – Μαδιανού, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην 
Πολιτισμική  Κριτική,  Ελληνικά  Γράμματα,  Αθήνα  1999,  σ.  33‐35  και  389‐390.  Βλ.  και  Γκέφου  – 
Μαδιανού  (Επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και Εθνογραφία.  Σύγχρονες τάσεις, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα  1998,  σ.  44‐48  και  367‐373.  Για  τον  όρο  «ανθρωπολογία  οίκοι»  και  τη  σχέση  του  με  τη 
λαογραφία,  βλ.  και  Ελευθέριος  Π.  Αλεξάκης,  «Ανθρωπολογία  οίκοι  ή  Λαογραφία;  Μια 
επιστημολογική  προσέγγιση»  στο  Επιστημονικό  Συμπόσιο:  Το  παρόν  του  παρελθόντος.  Ιστορία, 
λαογραφία,  κοινωνική  ανθρωπολογία,.  Εταιρεία  Σπουδών  Νεοελληνικού  Πολιτισμού  και  Γενικής 
Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2003, σ. 43‐50.    
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εγγραφούν εκεί και να μάθουν τις τέχνες των χεριών. Κάποιες παλαιότερες 

μαθήτριες, που σήμερα είναι πλέον εργάτριες, είχαν μια πιο σφαιρική άποψη για τη 

φοίτησή τους αλλά και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. 

 Η επιλογή σε κάθε περίπτωση του χρόνου της διεξαγωγής της συνέντευξης 

ήταν προσεκτική, γιατί, όταν έπρεπε, παράλληλα, να δίνονται πληροφορίες εν ώρα 

εργασίας πάνω στον αργαλειό, για εξαρτήματα και τεχνική, ο δυνατός ήχος των 

αργαλειών ήταν πρόβλημα. Ωστόσο η παράλληλη πληροφόρηση μαζί με την πράξη 

ήταν απαραίτητη για να εξηγηθούν κάποιοι ειδικοί όροι και τεχνικές. 

 Συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και με ανθρώπους που συμμετείχαν στο 

πρώτο εισαγωγικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή, το έτος 2011, οι 

οποίες έδειξαν την εξωτερική ματιά ανθρώπων που είτε έχουν ασχοληθεί για πρώτη 

φορά με τον αργαλειό, είτε τον βλέπουν ως ψυχαγωγική δραστηριότητα. 

Αντιμετώπισα και το γεγονός όμως κάποιος απ’ αυτούς να μην επιθυμεί να τον 

μαγνητοφωνήσω (άντρας συμμετέχων), οπότε πραγματοποιήθηκε εντέλει μια 

ελεύθερη συζήτηση μαζί του35.  

 Η καταγραφή των σταδίων παραγωγής, των τεχνικών και των έργων, έγινε με 

τη βοήθεια της φωτογράφισης, απαραίτητης για την λεπτομερή καταγραφή τους και 

την κατανόηση ειδικών τεχνικών όρων κατασκευής αλλά και διακοσμητικών 

λεπτομερειών πάνω στα έργα , καθώς και με μαγνητοσκόπηση. 

 Χρήσιμη ήταν ακόμη η συλλογή αρχειακού υλικού σε θέματα πωλήσεων και 

παραγγελιών, με στοιχεία για τις επιλογές των πελατών, το είδος των παραγγελιών, 

τους χρωματισμούς αλλά και η μελέτη της αλληλογραφίας της Σχολής με χρήστες 

των παραγόμενων προϊόντων. Σημαντικές, εξάλλου, πληροφορίες για την αγοραστική 

και χρηστική απήχηση των χειροτεχνημάτων, αντλήθηκαν από το ΄΄βιβλίο 

εντυπώσεων΄΄ της Ριζαρείου, το οποίο χρονολογείται από το 2007, όπου 

καταγράφουν οι επισκέπτες τις σκέψεις και τις απόψεις τους για τα έργα που 

βλέπουν, ή και αγοράζουν, στο εκθετήριο. Οι σημειώσεις από ξένους επισκέπτες ήταν 

σε διάφορες γλώσσες και οι πιο ευδιάκριτες μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Με το 

υλικό από την παραπάνω πηγή  αλλά  και τις απόψεις των συμμετεχόντων ως 

χρηστών στο σεμινάριο, ερμηνεύθηκε η απήχηση των έργων στο αγοραστικό κοινό, 

οι λόγοι που τα επιλέγουν αλλά και οι τρόποι χρήσης τους, από τους ίδιους. 

                                                            
35 Για τα είδη συνεντεύξεων βλ. Paul Thompson, ό.π, σ. 276.  



18 
 

Αποσπάσματα από τις παραπάνω συνεντεύξεις παρατίθενται αυτούσια στα 

περισσότερα κεφάλαια της παρούσας εργασίας με τεκμηριωτικό ή και επεξηγηματικό 

χαρακτήρα αξιοποιώντας τον λαϊκό λόγο.   

 

Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής στα παρακάτω μέρη:  

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ιστορική αναδρομή για τον ευρύτερο τόπο όπου 

στεγάζεται η Σχολή, δηλαδή το Ζαγόρι. Στο Α΄ κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για την 

οικονομία της περιοχής, τη σημασία της μετοικεσίας και των ευεργεσιών στην 

ανάπτυξη του τόπου καθώς και για τη σχέση του Ζαγορίου με τις λαϊκές τέχνες, ώστε 

να τεθεί το υπόβαθρο μελέτης αυτών. Στο Β΄ κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική 

αναδρομή στη ζωή και το έργο των ευεργετών αδελφών Ριζάρη και στο σκοπό του 

κληροδοτήματός τους αλλά και στο πώς ιδρύθηκε η Σχολή, με τη διάρθρωσή της, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις λοιπές δράσεις της.  

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται οι τεχνικές απ’ τα πρώτα στάδια 

προετοιμασίας του αργαλειού και αναλύονται τα έργα της κάθε τέχνης ξεχωριστά. 

Στο Α΄ κεφάλαιο αναλύεται η υφαντική με τις τεχνικές της, τα έργα της και τις 

παραλλαγές τους, στο Β΄ κεφάλαιο η κεντητική χειρός και μηχανής με τα κυριότερα 

έργα τους και στο Γ΄ κεφάλαιο η ταπητουργία με έργα παλαιά και νέα. Ενδιαφέρει η 

προέλευση των μοτίβων και η ονοματολογία τους, η ενσωμάτωση νέων μοτίβων για 

εμπλουτισμό της παράδοσης. Σ’ όλα τα παραπάνω ήταν αδύνατον να απουσιάζει η 

ερμηνεία του ρόλου των κατασκευαστών από επαγγελματική σκοπιά για το πώς 

αντλούν ιδέες και εμπνέονται τις διάφορες παραλλαγές στα έργα. Στο Δ΄ κεφάλαιο 

γίνεται απόπειρα ανάλυσης και ερμηνείας σημερινών έργων χειροτεχνίας, στη 

Ριζάρειο Σχολή, συνδυασμένων με παραδοσιακά μοτίβα και τεχνικές και ο βαθμός 

εκσυγχρονισμού πάνω σε αυτά. Επιπρόσθετα επιδιώκεται μια προσέγγιση πάνω στην 

επίδραση του τουρισμού στη λαϊκή τέχνη γενικότερα, με στοιχεία από τον τρόπο που 

επιλέγεται η κατασκευή κάποιων χειροτεχνημάτων κατευθυνόμενων προς την 

τουριστική απήχηση και μάλιστα σε έναν τόπο, που η οικονομία του βασίζεται στον 

τουρισμό. Ενώ στο Ε΄ κεφάλαιο γίνεται λόγος για τους τρόπους με τους οποίους 

γίνεται ευρέως γνωστή η Σχολή και τα έργα της αλλά και για τους τρόπους πώλησης 

και παραγγελιών.        
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Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι άνθρωποι ως κατασκευαστές και ως 

αποδέκτες/πελάτες/χρήστες. Στο Α΄ κεφάλαιο γίνεται λόγος για τους κατασκευαστές 

των έργων δηλαδή τις εκπαιδεύτριες και τις μαθήτριες, καθώς και για τη σχέση τους 

με τα έργα. Επίσης εξετάζεται η σχέση μεταξύ «εκπαιδευτή» και «μαθήτριας» και η 

σημασία των ευρύτερων γνώσεων που παρέχονται στις μαθήτριες. Στο Β΄ κεφάλαιο 

ερμηνεύονται οι απόψεις των αγοραστών, Ελλήνων και ξένων, των έργων καθώς εν 

συνεχεία και ο τρόπος που τα χρησιμοποιούν. Η μελέτη της κατάρτισης, 

συμπεριφοράς και σκέψης των ανθρώπων γι’ αυτά που παράγουν ή χρησιμοποιούν 

είναι σημαντική, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση, για να υπάρξει λαϊκή τέχνη, είναι ο 

τεχνίτης δηλαδή ο άνθρωπος.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με τις Επιλογικές Παρατηρήσεις για τις προοπτικές 

και το μέλλον της Σχολής, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αλλά και προτάσεις 

και λύσεις για τη συνέχιση και την πορεία ανάπτυξής της. Ακολουθεί η παράθεση του 

καταλόγου Πληροφορητών, της Βιβλιογραφίας, του Ευρετηρίου Όρων και του 

Παραρτήματος.  

Το Παράρτημα χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: στο πρώτο παρατίθεται το 

Φωτογραφικό υλικό (ένα μέρος του μεγάλου υλικού φωτογραφιών), στο δεύτερο το 

Αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει την Εφετειακή απόφαση με βάση την οποία 

ιδρύθηκε η Σχολή και σελίδες από το βιβλίο επισκεπτών του Εκθετηρίου. Στο τρίτο 

μέρος παρατίθενται αυτούσιες ενδεικτικές ολιγοσέλιδες βιβλιογραφικές πηγές και στο 

τέταρτο μέρος, απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης.  

Η εργασία κατατίθεται και σε CD.  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ (τέλη 18ου - αρχές 21ου αιώνα) 

 

Α΄  Ιστορία, οικονομία, μετανάστευση. 

 

Το Ζαγόρι36 της Ηπείρου αποτελεί μια οικιστική περιφέρεια 46 χωριών, μέσα 

στην καρδιά της οροσειράς της Πίνδου, στα βόρεια της πόλεως των Ιωαννίνων. Είναι 

ιδιαίτερα γνωστό για το φυσικό του περιβάλλον και για το ιδιόμορφο οικιστικό του 

περιεχόμενο. Συνιστά ένα ξεχωριστό παραδοσιακό κομμάτι για την Ήπειρο αλλά και 

μια πολύτιμη ιστορική μνήμη.    

Η περιοχή είχε κατοικηθεί πριν από τον 4ο π. Χ. αιώνα από τους Τυμφαίους, 

τους Παρωραίους και τους Τάλαρες. Η ύπαρξη λειψάνων Πελασγικών τειχών στα 

χωριά Βίτσα και Σκαμνέλι μαρτυρούν ότι η περιοχή κατοικείται από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Για τα μεταχριστιανικά χρόνια η εξέλιξη της περιοχής συμπορεύεται με την 

εξέλιξη της Ηπείρου και των ορεινών οικισμών της με τις διαρκείς μετακινήσεις 

νομαδικών φύλων (Βλάχοι, Αρβανίτες) μέχρι την εμφάνιση των Τούρκων το 1430, 

οπότε αρχίζουν να συγκροτούνται οικισμοί κτηνοτροφικοί37.  

Από τους Βυζαντινούς χρόνους το Ζαγόρι είχε αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση. 

Μετά την κατοχή του απ’ τους Οθωμανούς το 1430, επιβλήθηκε και δημιουργήθηκε 

ένας διαφορετικός τρόπος ζωής στους κατοίκους του. Απέκτησε όμως διάφορα 

προνόμια, με σημαντικότερο το Βοϊνίκο με το οποίο υποχρεώθηκαν να προσφέρουν 

οι κάτοικοί του υπηρεσίες ιπποκόμων στους κατακτητές. Απ’ το 1670 αλλάζει το 

καθεστώς, καταργείται το Βοϊνίκο αλλά αντικαθίσταται από φόρους. Τα χωριά 

εμφανίζονται διοικητικά πλέον ως μια ενότητα και διοικούνται από προεστώτες που 

εκλέγονταν από αντιπροσώπους του κάθε χωριού κάτω από την τουρκική επίβλεψη 

και μεριμνούσαν για όλα τα ζητήματα της κοινότητας38.  

                                                            
36  Το  όνομα  Ζαγόρι  ίσως  είναι  σλαβικής  προέλευσης  και  σημαίνει  ¨τόπος  πίσω  απ’  τα  βουνά¨. 

Σύμφωνα πάλι με άλλη πηγή προέρχεται από παραφθορά της ελληνικής λέξης ¨ζυγόρειον¨ <ζυγός + 

όριο<  δηλ.  πέρασμα.  Βλ.  και  Ιωάννης  Λαμπρίδης,  Ζαγοριακά,  οις  προσετέθησαν  και  τινά  περί 

Ηπείρου, εκ του τυπογραφείου της Αυγής, εν Αθήναις 1870, σ. 1, Χαρούλα Σταματοπούλου (επιμ.), 

Ζαγόρι. Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Μέλισσα, Αθήνα 1990, σ. 9.  
37 Σταματοπούλου, ό.π., σ. 10‐11.  
38 Λαμπρίδης 1870, ό.π., σ. 131‐134.  
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Στα χρόνια απ’ τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα τα 

Ζαγοροχώρια είχαν φτάσει στη μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική 

ανάπτυξη και παρουσίαζαν υπεροχή σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα της Ηπείρου. 

Στα μέσα του 18ου αιώνα και μετά από σημαντικές μεταβολές, το οικιστικό δίκτυο 

του Ζαγορίου απέκτησε την οριστική του μορφή που διατηρεί μέχρι και σήμερα39. 

Παίρνοντας τη σημερινή του μορφή, χωρίζεται σε τρία γεωγραφικά 

διαμερίσματα ή ζώνες: το Κεντρικό, το Δυτικό και το Ανατολικό, ως αποτέλεσμα 

γεωφυσικών, κοινωνικών και οικονομικών λόγων. Έτσι στα πρώτα δυο διαμερίσματα 

ή ζώνες, εντάσσονται οι οικισμοί των ελληνόφωνων Ζαγορίσιων και στο τρίτο 

εκείνοι των Βλάχων. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τους κατοίκους και 

των δυο τμημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιες με κύριες τις κτηνοτροφικές και τις 

αγροτικές. Οι Ζαγορίσιοι άντρες καταγίνονταν περισσότερο με τη μετοικεσία και με 

επαγγέλματα εκπαιδευτικά και διοικητικά, ενώ οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και τα 

παιδιά με αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αυτοκαταναλωτικού κυρίως 

χαρακτήρα. Οι Βλάχοι ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με την ημι-νομαδική 

κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα πολλοί δραστηριοποιήθηκαν ως αγωγιάτες, 

μεταφέροντας ταξιδιώτες προς τις πόλεις της Μακεδονίας. Απ’ τα μέσα του 19ου 

αιώνα καταγίνονταν και με το εμπόριο και τη δασική οικονομία. Η τρίτη ομάδα που 

κατοικεί κυρίως στα όρια ή και έξω απ’ τους οικισμούς είναι εκείνη των Γύφτων40.  

Πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η λεγόμενη «οικόσιτη κτηνοτροφία» 

αποτελούσε τελικά ένα σημαντικό ζωικό κεφάλαιο για την περιοχή και απασχολούσε 

ένα ανάλογα σημαντικό τμήμα των φυσικών πόρων, τόσο από τις βοσκήσιμες 

εκτάσεις όσο, κυρίως, από το νερό.  Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζουν να 

εγκαθίστανται σε οικισμούς στο Ζαγόρι οι Σαρακατσάνοι. Ωστόσο από τα μέσα 

τουλάχιστον του 19ου αιώνα μαρτυρείται η παρουσία τους αλλά η νομαδική τους 

απασχόληση τους επέβαλε να χρησιμοποιούν τη ζώνη με το μεγαλύτερο υψόμετρο 

και τη χαμηλή βλάστηση, πολύ ψηλότερα και μακριά απ’ τους οικισμούς. Η 

κτηνοτροφική τους δραστηριότητα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο επίπεδα: την 

επιχειρηματική που ασκείται από τους τσελιγκάδες Σαρακατσάνους και την 

                                                            
39Γεώργιος  Παπαγεωργίου,  Οικονομικοί  και  κοινωνικοί  μηχανισμοί  στον  ορεινό  χώρο.  Ζαγόρι, 
Εκδόσεις Ριζαρείου Σχολής, Ιωάννινα 1995, σ. 11 και 21.  
40 Βασίλης Δαλκαβούκης, Η πένα και η γκλίτσα. Εθνοτική και εθνοτοπική ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 
20ο αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα 2005, σ. 54‐58. 
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υπαλληλική, είτε στο πλαίσιο του τσελιγκάτου, είτε με τη μορφή της απασχόλησης 

στα κοινοτικά ποίμνια των Ζαγορίσιων41.               

Η οικονομία της περιοχής λοιπόν στηριζόταν κυρίως στην κτηνοτροφία, στα 

δάση, στη γεωργία και στη μετανάστευση. Λόγω του άγονου του εδάφους 

περιοριζόταν οι καλλιέργειες σε συγκεκριμένα είδη όπως δημητριακά (σιτάρι, 

κριθάρι, καλαμπόκι) και κάποια άλλα είδη όπως κεράσια, κάστανα, καρύδια. Άλλα 

σημαντικά είδη περισσότερο αποδοτικά ήταν τα αμπέλια42, τα όσπρια και τα 

κτηνοτροφικά προϊόντα. Σημαντικά ήταν και τα ιαματικά βότανα που προσέφερε η 

περιοχή, κυρίως απ’ τη χλωρίδα του Βίκου αλλά και η δασοκομία και υλοτομία 

κυρίως στο Ανατολικό διαμέρισμα43.  

Παρόλη βέβαια τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή η περιοχή δε 

γνώρισε μέσα στα όριά της, ανάλογη βιοτεχνική ανάπτυξη από τους κατοίκους της. 

Πολλοί Ζαγορίσιοι όμως εμφανίζονται στην αγορά των Ιωαννίνων με ικανοποιητικές 

βιοτεχνικές δραστηριότητες ή ως μέλη βιοτεχνικών συντεχνιών στην αγορά των 

Ιωαννίνων, όπως γουναράδων, χρυσοχόων, καζάζηδων και ιμπρισιμάδων και 

γνωρίζουν ανάπτυξη, σε αντίθεση με τη δραστηριότητα στο ίδιο το Ζαγόρι. Η μόνη 

οικοτεχνική παραγωγή στο Ζαγόρι που παρουσίασε επίδοση, περισσότερο ποιοτική 

παρά ποσοτική, ήταν αυτή της επεξεργασίας ντόπιου μαλλιού για την ύφανση 

φανελών και το πλέξιμο44 καλτσών. Επίσης οικοτεχνική μορφή παραγωγής ήταν η 

διατροφή του μεταξοσκώληκα και το γνέσιμο μεταξιού για την κατασκευή 

υφασμάτων και πουκαμίσων. Ωστόσο προϊόντα που να παράγονται ενδογενώς 

δηλαδή μέσα στο ίδιο το Ζαγόρι δεν υπήρχαν αλλά υπήρχαν Ζαγορίσιοι 

μεγαλέμποροι ου είχαν σημαντικούς εμπορικούς οίκους στα Γιάννενα στις αρχές του 

19ου αιώνα45.  

Οι παραπάνω λοιπόν δραστηριότητες επειδή ήταν αυτοκαταναλωτικού 

χαρακτήρα, δεν επαρκούσαν για να θρέψουν τους κατοίκους και ανάγκαζαν πολλούς 

                                                            
41 Γενικότερα για τη διαίρεση του χώρου και τα επαγγέλματα που απαντώνται στο Ζαγόρι ανάλογα 
με την εθνοτική διαφοροποίηση, βλ. Δαλκαβούκης, ό.π.,  σ. 52‐64.   
42  Αναλυτικότερα  για  την  αμπελουργία  στο  Ζαγόρι  και  για  άλλου  είδους  καλλιέργειες    βλ. 
Παπαγεωργίου 1995, ό.π., σ. 51‐56. 
43 Λαμπρίδης 1870, ό.π., σ. 14‐15.  
44 Στο χωριό Κουκούλι οι γυναίκες καταγίνονταν πολύ με ένα είδος χειροτεχνικής οικιακής εργασίας, 
αυτής του πλεξίματος μάλλινων καλτσών, σε τέτοιο βαθμό που πουλιόταν και σε άλλα μέρη, ακόμα 
και στη Βλαχιά.  Βλ.  Κώστας Λαζαρίδης, «Η οικοτεχνία στο Ζαγόρι», Ηπειρωτική Εστία, 3  (1954),  σ. 
1069‐1070. 
45 Βλ. Παπαγεωργίου 1995, ό.π. σ. 85‐89 και 90.  
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να οδηγούνται στον ξενιτεμό ή τη μετοικεσία46, σε συνδυασμό και με την αδυναμία 

εξυπηρέτησης της ισχυρής φορολογίας που επιβλήθηκε από τους κατακτητές. Οι 

μετοικεσίες στο Ζαγόρι αφορούσαν μόνο τον ανδρικό πληθυσμό της περιοχής και 

έτσι οι άνδρες επιφορτίστηκαν το κύριο βάρος της κάλυψης των καταναλωτικών 

αναγκών με τα σημαντικά εμβάσματα που έστελναν στο Ζαγόρι. Απ’ τα μέσα κιόλας 

του 18ου αιώνα θα χτιστούν στο Ζαγόρι πολυτελείς κατοικίες ενώ θα ανέβει 

παράλληλα σε σημαντικό βαθμό το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων47.  

Οι περισσότεροι Ζαγορίσιοι έμποροι ποτέ δεν ξεπέρασαν τα όρια της Ν.Α. 

Ευρώπης που ήταν χωρισμένη σε τρεις μεγάλες αυτοκρατορίες: την Οθωμανική, την 

Αυστροουγγρική και κατά δεύτερο λόγο την Ρωσική. Όσον αφορά τον εξωοθωμανικό 

χώρο, οι παραδουνάβιες περιοχές και ο χώρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας 

αποτέλεσαν πεδίο έντονης εμπορικής δραστηριότητας για τους Ζαγορίσιους καθώς 

και η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία. Οι πρώτες εμπορικές επαφές με τη Ρωσία 

τοποθετούνται στα μέσα του 17ου αιώνα και μαζικοποιούνται στα τέλη του 18ου 

αιώνα, σημειώνοντας την πρώιμη ένταξη κάποιων Ζαγορίσιων στα ανώτερα κλιμάκια 

της ρωσικής κοινωνίας και του διοικητικού μηχανισμού48.      

Ωστόσο ένα ζήτημα είναι από πού προέκυπτε η οικονομική βάση που 

χρειαζόταν οι ξενιτεμένοι για να επεκταθούν στις περιοχές μετοίκισης. Φαίνεται πως 

την αποκτούσαν απ’ τις αγροτικές περιουσίες που διέθεταν. Οι περιουσίες αυτές μετά 

τη συνθηκολόγηση με τους Οθωμανούς, παρέμειναν στα χέρια των ιδιοκτητών τους 

ως τιμάρια (ιδιοκτησίες γης) σύμφωνα με το σύστημα των κατακτητών.  Έτσι με 

δεδομένη την οικονομική επιφάνεια κάποιων Ζαγορίσιων σε τοπικό επίπεδο, γίνεται 

η υπόθεση πως ένα μέρος από αυτά τα κεφάλαια τροφοδότησε κάπως κάποιες 

αρχικές εμπορικές δραστηριότητες. Άλλος παράγοντας εύρεσης κεφαλαίου για τις 

εμπορικές επενδύσεις ήταν η διαμόρφωση μικρών «κομποδεμάτων» μέσω της 

πρώιμης επαφής των Ζαγορίσιων με την Κωνσταντινούπολη και την επαγγελματική 

τους δραστηριότητα εκεί, μετά τη λήξη της υποχρέωσης του βοϊνίκου49.  

                                                            
46  Αναλυτικά  για  την μετοικεσία στο Ζαγόρι βλ.  Βασίλης Κ.  Δαλκαβούκης, Μετοικεσίες  Ζαγορισίων 
(1750‐1922).  Προσεγγίσεις  στις  διαδικασίες  προσαρμογής  μιας  τοπικής  κοινωνίας  στην  ιστορική 
συγκυρία, Εκδόσεις Ριζαρείου Σχολής, Θεσσαλονίκη 1999 και Γεώργιος Παπαγεωργίου 1995, ό.π., σ. 
159‐181.  
47 Δαλκαβούκης 1999, ό.π., σ. 67.  
48 Ό.π., σ. 42‐43 και 55‐57. 
49 Ό.π., σ. 53‐55.  
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 Οι Ζαγορίσιοι «ξενιτεμένοι» διακατέχονταν από ένα έντονο αίσθημα 

νοσταλγίας για τη γενέτειρα και μια διάθεση επιστροφής που συνοδεύονταν από την 

επιθυμία μιας γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης. Ταυτόχρονα ερχόμενοι σε 

επαφή με ιδέες του Διαφωτισμού και του εθνικού κράτους ήθελαν να προσφέρουν 

στη παιδεία του έθνους. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς ήταν η επιστροφή και 

οι ευεργεσίες προς το Ζαγόρι αφού η ίδια η μετοικεσία ήταν γεγονός συλλογικό50, 

στο οποίο συνέβαλε το ίδιο το περιβάλλον που το γέννησε και έπρεπε να συμμετέχει 

στα αποτελέσματα. Οι ευεργεσίες και τα κληροδοτήματα προς το Ζαγόρι απ’ τους 

εμπόρους ξενιτεμένους υπήρξαν πολλά σε κάθε χωριό σχεδόν και αποτέλεσαν 

σημαντικό λόγο για την οικονομική ανάπτυξή τους. Πολλοί απ’ αυτούς δεν 

περιορίστηκαν μόνο στη χρηματοδότηση προς το χωριό τους αλλά και όλης της 

Ελλάδος με ίδρυση σχολείων και Παρθεναγωγείων51.  

Η εκπαίδευση εξάλλου για του Ζαγορίσιους ήταν σημαντικό μέλημα και απ’ 

το 19ο αιώνα άρχιζαν να φτιάχνουν σχολεία οι κοινότητες του Ζαγορίου. Η 

κατάκτηση απ’ το τουρκικό ζυγό δεν σταμάτησε τη δράση αυτή αφού τα περισσότερα 

χωριά είχαν δυο σχολεία, ένα Ελληνικό και ένα Αλληλοδιδακτικό και κάποια 

Παρθεναγωγείο ή Δημοτικό52. Αναφέρεται επίσης ότι σε μερικά χωριά υπήρχαν 

υφαντικές και ραπτικές Σχολές53.  

Η ίδρυση τέτοιων Σχολών περιλαμβάνεται στις προσπάθειες δημογραφικής 

ανασυγκρότησης του Ζαγορίου και επαναπατρισμού των Ζαγορίσιων στις αρχές του 

20ου αιώνα και φανερώνεται η ύπαρξή τους σε πολλά χωριά του Ζαγορίου ως 

τμήματα των Παρθεναγωγείων, όπου μαθήτριες διδάσκονταν υφαντική και άλλα είδη 

χειροτεχνίας από εκπαιδεύτριες αρκετές καταγόμενες απ’ το Ζαγόρι. Στο χωριό 

Ηλιοχώρι (Δομπρίνοβο) λειτουργούσε διδακτήριο υφαντικής με αργαλειούς και 

                                                            
50 Χαρακτηριστικό στοιχείο που προκύπτει από στατιστική έρευνα είναι ότι μόνο 3 από 92 διαθήκες 
που  συγκεντρώθηκαν,  απευθύνονται  στους  άμεσους  ή  έμμεσους  συγγενείς  των  ευεργετών.  Οι 
υπόλοιπες αναφέρονται σε ευεργετικές δραστηριότητες προς τη γενέτειρα κυρίως στην εκπαίδευση 
και στο χτίσιμο εκκλησιών. Βλ. Δαλκαβούκης 1999, ό.π., σ. 74‐77.  
51 Για τους ευεργέτες σε κάθε χωριό του Ζαγορίου, καθώς και το είδος της ευεργεσίας βλ. Μάνθος Κ. 
Οικονόμου, Ευεργέτες – δωρητές των χωριών του Ζαγορίου μέχρι του 1940. Μικρή συμβολή, Αθήναι 
1980.  
52  Για  το  σύνολο  των  Παρθεναγωγείων  και  Αρρεναγωγείων  στο  Ζαγόρι  βλ.  Σπύρος  Εργολάβος,  Τα 
Ζαγοροχώρια  στις  αρχές  του  αιώνα  μας.  Δυο  πολύτιμα  ιστορικά  ντοκουμέντα,  Εκδόσεις  Ήπειρος, 
Ιωάννινα 1993, συνοπτικός πίνακας 3, σ. 128‐129.  
53Λαμπρίδης 1870, ό.π., σ. 113‐119. Οι κατηγορίες των σχολείων που είχε κάθε χωριό αναφέρονται 
και ως εξής: το Δημοτικό (αρρεναγωγείο ‐ παρθεναγωγείο) και το Ελληνικό ή Σχολαρχείο. Βλ. σχετικά  
Δημήτρης Φρ. Τζιόβας, «Κοινωνική συγκρότηση και ανθρωπογεωγραφία του Ζαγορίου», Ηπειρωτική 
Εστία, 28 (1979), σ. 249.  
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υφαντικά εργαλεία. Στη Βίτσα (άνω Βίτσα), στο παρθεναγωγείο διδάσκονταν ραπτική 

και λίγη υφαντική54. Στα Άνω Πεδινά (Σουδενά) λειτουργούσε επίσης τμήμα 

ραπτικής, υφαντικής και βαφικής. Τις ίδιες τέχνες, εκτός από βαφική, διδάσκονταν 

και στο παρθεναγωγείο των Κάτω Πεδινών (Σουδενών). Στους Ασπραγγέλους55 

(Δοβρά) διδάσκονταν εργόχειρα και ραπτική. Ραπτική διδάσκονταν και στην Ελάτη 

(Μπούλτση)56.  

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα παρατηρείται μια σταθεροποίηση στη 

γεωγραφική έκταση του Ζαγορίου αλλά παράλληλα σταθερή μείωση του πληθυσμού, 

ήδη από την ίδια περίοδο, που κορυφώνεται μετά τον εμφύλιο πόλεμο της περιόδου 

1946-1949 και το ρεύμα αστυφιλίας από το 1950 και εξής. Με σκοπό λοιπόν, κατά 

την περίοδο αυτή, την συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού, μελετήθηκε η 

επάρκεια της οικονομικής επιφάνειας, η δυνατότητα για έργα οδοποιίας, 

εκπολιτισμού καθώς και έργα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Μέσα σ’ αυτά ήταν 

και η ενθάρρυνση της κατεργασίας προϊόντων τοπικής παραγωγής, καλαθοπλεκτικής 

και ανάπτυξης Οικοτεχνίας και Οικοκυρικής57.     

Ειδικότερα για την άσκηση της υφαντικής τέχνης στο Ζαγόρι φαίνεται πως 

περισσότερο οι Σαρακατσάνες ασχολούνταν με την κατασκευή μάλλινων κιλιμιών 

και βελεντζών στους αργαλειούς τους και με την παραγωγή της ενδυμασίας τους, 

αξιοποιώντας το μαλλί των οικόσιτων ζώων, χωρίς όμως να το κάνουν επαγγελματικά 

παρά μόνο όταν άρχισε η αστικοποίηση τους. Πιθανολογείται ότι και οι Ζαγορίσιοι, 

σε παλιότερη φάση, παρήγαγαν οι ίδιοι την ενδυμασία τους σε αργαλειούς58. Η 

βασική χειροτεχνική δραστηριότητα των γυναικών ήταν η παραδοσιακή τέχνη της 

κεντητικής (άλλες ήταν το πλέξιμο, η ραπτική). Ειδικά στο Ζαγόρι το κέντημα 

αποτέλεσε είδος που καλλιεργήθηκε και έδωσε δείγματα πλούτου και έμπνευσης. Οι 

γυναίκες κεντούν τους μπερντέδες, τις κουρτίνες και στολίζουν διάφορα έπιπλα σε 

                                                            
54  Για  τη  Σχολή  υφαντικής  στη  Βίτσα  βλ.  Ιωάννης  Νικολαΐδης,  Ιστορική  μονογραφία  περί  της  εν 
Ηπείρω χώρας Βεζήτσης (Βίτσης – Μονοδενδρίου – Ζαγορίου), τυπ. ΄΄Ερμής΄΄, Εν Ιωαννίνοις 1939, σ. 
86.  
55 Αρχείο τοπικής κοινότητας Ασπραγγέλων Ζαγορίου. Βιβλίο πρακτικών εφοροεπιτρόπων, αριθ. 8, σ. 
60. 
56  Εργολάβος,  ό.π.,  σ. 60, 85, 105, 111‐112, 115, 118.  Υπάρχουν αναφορές για  χρηματοδότηση και 
ενίσχυση Σχολών και υφαντουργείων από ευεργέτες και σε άλλα χωριά όπως π.χ. στους Κήπους αλλά 
αδιευκρίνιστου είδους και δραστηριοτήτων. Βλ.  Μάνθος Κ. Οικονόμου, ό. π., σ. 27‐34, 41‐43, 54, 61‐
62.  
57Δαλκαβούκης 1999,  ό.π.,  σ. 8  και  Γ.  Σακελλόπουλος, «Σχέδιον επανεποικισμού και αξιολογήσεως 
Ζαγορίου», Ηπειρωτική Εστία, 5 (1956), σ. 736‐737.   
58 Δαλκαβούκης 2005, ό.π., σ. 63 και 100‐101.  
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όλα τα δωμάτια, ιεραρχώντας την ποιότητά τους κατά την κοινωνική σημασία του 

δωματίου, σύμφωνα με την οποία αυξανόταν ή μειωνόταν η ποίκιλση και ο 

χρωματικός πλούτος των κεντημάτων59. Χαρακτηριστικές επίσης είναι οι πλούσιες 

κοκκινοκεντημένες φλοκάτες (σιγκούνες) των γυναικών του Ζαγοριού καθώς και οι 

πολύχρωμες και χρυσοκεντημένες ποδιές60.  

Ανάμεσα στα παραπάνω η ντόπια αγιογραφία61 στο Ζαγόρι υπήρξε σημαντική 

αλλά και η ζωγραφική με αξιόλογα δείγματα εσωτερικού διακόσμου των σπιτιών62. 

Αναπτύχθηκε επίσης η ξυλογλυπτική, η μοναδική αρχιτεκτονική. Αλλά και εκτός του 

οικισμού αποτυπώνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα με λιθόστρωτους δρόμους, 

γεφύρια, μύλους, ξωκλήσια, βρύσες63. 

Σήμερα λειτουργεί στην Ελάτη Ζαγορίου ένα μικρό εργαστήριο υφαντικής 

ύστερα από πρωτοβουλία νεαρών γυναικών, όπου κατασκευάζονται και διάφορα 

μάλλινα προϊόντα.   

Η σημερινή οικονομία του Ζαγορίου στηρίζεται ως επί το πλείστον στον 

τουρισμό και στην κτηνοτροφία αλλά και στην υλοτομία στην Ανατολική πλευρά 

του. Τα περισσότερα χωριά έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό αριθμό παραδοσιακών 

ξενώνων και καταλυμάτων που ως επί το πλείστον ανταποκρίνονται στην 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Επίσης υπάρχει άνοδος στην παραγωγή τοπικών 

προϊόντων.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
59Βασιλική  Ρόκου, Παράδοση  και  Αισθητική,  Κέντρο  ερευνών  παράδοσης  και  πολιτισμού,  Γιάννινα 
1994, σ. 47‐48 και 60‐61.  
60 Οι φλοκάτες ή σιγκούνες είναι γυναικείος επενδύτης, βλ. Χατζημιχάλη 1960,  ό.π., σ. 448 και 473.  
61 Παπαγεωργίου 1995, ό.π., σ. 87.   
62Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, Ριζάρειο Ίδρυμα, Αθήνα 2009. 
63 Παπαγεωργίου 1995, ό.π., σ. 33‐35. 
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Β΄  Η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή (τέλη 20ου – αρχές 21ου αιώνα). 

 

1.  Η ζωή και το έργο των ιδρυτών της.  

Ένα παράδειγμα ευεργεσίας προς το Ζαγόρι είναι οι ευεργέτες αδερφοί 

Ριζάρη. Οι αδερφοί Ριζάρη είναι εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να ιδρύσουν στη γενέτειρα 

τους, σχολή για «κορασίδες» και απ’ τους οποίους έχει λάβει η Ριζάρειος Σχολή την 

ονομασία της. Αξίζει να αναφερθούν λοιπόν οι σημαντικότερες πτυχές της ζωής, της 

εμπορικής και της ευεργετικής τους δράσης. 

Οι αδελφοί Μάνθος και Γεώργιος Ριζάρης γεννήθηκαν στο χωριό Μονοδένδρι 

Ζαγορίου. Ο νεώτερος αδερφός Γεώργιος γεννήθηκε το 1769, ενώ ο Μάνθος 

νωρίτερα, χωρίς η χρονολογία γέννησής του να είναι εξακριβωμένη. Στη Ρωσία όπου 

ξενιτεύτηκαν και ευδοκίμησαν οι Ριζάρηδες, στο γενικό κλίμα μετοικεσίας των 

Ζαγορισίων, προσονομάζονταν κατά το ρωσικό ιδίωμα «Ραδιόνωφ». Δημιουργικό 

πνεύμα ο Μάνθος Ριζάρης, μη μπορώντας να αντέξει τον τουρκικό ζυγό, παίρνει το 

δρόμο της ξενιτιάς, ύστερα από πρόσκληση του αδερφού της μητέρας του Πανταζή, ο 

οποίος ήταν εγκατεστημένος στη Νίζνα της αχανούς τότε ρωσικής αυτοκρατορίας. Σ’ 

αυτή τη πόλη της Ρωσίας με την ακμάζουσα ελληνική κοινότητα, θα καλλιεργήσει ο 

Μάνθος το εμπορικό του δαιμόνιο, οργανώνοντας πολύ σύντομα δικό του εμπορικό 

οίκο, τον οποίο γρήγορα επεξέτεινε στη Μόσχα, την Οδησσό, τη Βεσσαραβία, τις 

παραδουνάβιες χώρες και την Κωνσταντινούπολη. Η εμπορική επιτυχία του Μάνθου 

αποτέλεσε ερέθισμα για τον Γεώργιο που εγκαταστάθηκε στη Νίζνα το 1806 και 

ίδρυσε και ο ίδιος ξεχωριστό εμπορικό οίκο64. 

Εκτός από την εμπορική τους δράση οι αδελφοί Ριζάρη ενίσχυσαν με κάθε 

τρόπο την ελληνική επανάσταση. Κυρίως ο Μάνθος βοήθησε την ρωσική κοινωνία 

μετά τις καταστροφές από την επιδρομή του Ναπολέοντα65. 

Το μεγαλύτερο όραμα όμως των δυο αδερφών, ήταν να ενισχύσουν με κάθε 

τρόπο την παιδεία του έθνους και μάλιστα της νεολαίας ιδρύοντας σχολεία. Η ιδέα 

για την ίδρυση Σχολής στο Μονοδένδρι υπήρχε απ’ το 1814 απ’ τον Μάνθο Ριζάρη 
                                                            
64Αναστάσιος  Ν.  Γούδας, Βίοι  παράλληλοι,  των  επί  της  αναγεννήσεως  της  Ελλάδος  διαπρεψάντων 
ανδρών,  τ.  Γ΄,  εκ  του  τυπογραφείου Μ.  Π.  Περίδου,  εν  Αθήναις 1870,  σ. 43‐47.  Βλ.  και  Γρηγόρης 
Καλοκαιρινός,  Ριζάρειος  Εκκλησιαστική  Σχολή,  150  χρόνια‐1844‐1994,  Ίδρυμα  Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής, Αθήνα 1994, σ. 4‐7.  
65Αναστάσιος Παπασταύρου, Ηπειρώτες εθνικοί  ευεργέτες  (τ. Β΄), Δήμος  Ιωαννιτών‐Απειρωτάν,    σ. 
357. 
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αλλά ευοδώθηκε μετά το θάνατο του ιδίου το 1824 στη Μόσχα, απ’ τον αδερφό του 

Γεώργιο. Ο ίδιος επωμίστηκε το έργο να περισυλλέξει όλη την περιουσία τους, έφυγε 

από την Ρωσία και το 1837 έφτασε οριστικά στην Αθήνα. Η ευεργεσία και η διάθεση 

του μεγαλύτερου μέρους του κληροδοτήματος66 τους στη γενέτειρα το Μονοδένδρι 

ήταν το μεγαλύτερο όραμα των δυο αδερφών. Τελικά αποφασίζει την τεράστια 

οικογενειακή περιουσία να τη διαθέσει ώστε να ιδρυθούν στο Μονοδένδρι Ελληνικό 

σχολείο και οικοτροφείο και στην Αθήνα Εκκλησιαστική Σχολή67. 

Στο Μονοδένδρι ιδρύει από τον Δεκέμβριο του 1835 την “Κοινή Σχολή των 

ελληνικών μαθημάτων”, την οποία εγκαθιστά στο επισκευασμένο πατρικό του σπίτι 

με τους μαθητές να φοιτούν δωρεάν είτε κατάγονταν απ’ το Μονοδένδρι είτε από 

άλλο χωριό68. Με το άρθρο 61 της διαθήκης του 1840 αυξάνει τη Σχολή σε μαθητές 

και την ενισχύει οικονομικά εξοπλίζοντάς την με εργαστήρια και πλούσια 

βιβλιοθήκη. Όσοι ήταν ορφανοί ή προέρχονταν από άπορες οικογένειες θα 

διατρέφονταν από τα εισοδήματα της Σχολής τα οποία και θα προέκυπταν από τα 

ενοίκια των πέντε ακινήτων που διέθετε ο Ριζάρης στο Ιάσιο της Ρουμανίας και από 

τους ετήσιους τόκους ενός μεγάλου ποσού που είχε καταθέσει στο Βασιλικό ταμείο 

της Μόσχας69. Ο Γεώργιος Ριζάρης συνέθεσε τη διαθήκη του που αποτελείται από 

171 άρθρα την 1η Ιανουαρίου 1840 στην Αθήνα. Στα άρθρα αυτά περιλαμβάνει, εκτός 

των άλλων, την ίδρυση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα η οποία 

άρχισε τη λειτουργία της το 1844 και λειτουργεί έως σήμερα ως Ίδρυμα με 

υπότροφους μαθητές στο Χαλάνδρι70.  

Στο άρθρο 79 ορίζονται επίσης οι αρμόδιοι για τη διοίκηση71 του Ριζαρείου 

Ιδρύματος οι οποίοι αποτελούνται από ένα δεκαμελές συμβούλιο. Συγκεκριμένα στην 

                                                            
66 Σύμφωνα με την επιστήμη του δικαίου “εθνικό κληροδότημα” είναι κάθε όφελος που παρέχεται 
από κληροδοσία μετά από την τελευταία επιθυμία ευεργέτη που συντάσσει τη διαθήκη του, προς το 
κράτος για  την εκπλήρωση εθνικού σκοπού. Βλ. Παναγιώτη Ζακόπουλο, Τα εθνικά κληροδοτήματα 
και οι προς αυτά υποχρεώσεις της πολιτείας, Εκ του Εθνικού τυπογραφείου, Αθήνα 1960, σ. 6. 
67Αναστάσιος Ν. Γούδας, ό.π., σ. 48‐50, και  Καλοκαιρινός, ό.π., σ. 9‐11.  
68 Παπασταύρου, Ηπειρώτες εθνικοί ευεργέτες, ό.π. σ. 343‐345. 
69Νικόλαος Ιωαννίδης (επιμ.), Διαθήκη του εκ Ζαγορίου της Ηπείρου αειμνήστου Γεωργίου Ραδιόνωφ 
Ριζάρη,  Τύποις  Γ.  Βακαλόπουλου,  Εν  Αθήναις  1853,  σ.  16‐17.  Βλ.  και  Διαθήκη,  έκδοση  Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής, 2005,  σ. 8, http://www.rizarios.gr. 28/5/2013. Για το άρθρο 61 της διαθήκης 
βλ. και Αναστάσιος Ν. Γούδας, ό.π., σ. 63‐64. 
70  Για  ζητήματα  της  σύστασης  της  Ριζαρείου  Εκκλησιαστικής  Σχολής  (Ρ.Ε.Σ.),  βλ.  Ανδρέας  Ιωαν. 
Φυτράκης, Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία, τ. Β΄, Ριζάρειο ίδρυμα, Εν Αθήναις, 1981, σ. 18‐19,  65‐
90.  Γενικά  βλ.  και  Χρήστος  Σολομωνίδης  –  Αλεξία  Σάντα  (επιμ.),  Ριζάρειος  Εκκλησιαστική  Σχολή, 
1844‐1969, Φιλική Εταιρεία, Αθήνα 1969.  
71  Στο  άρθρο 3  του  καταστατικού  ίδρυσης  έτους 1958  αναφέρεται: «Το  ίδρυμα  τούτο,  διατηρούν, 
παρά  τον  κρατικόν  αυτού  χαρακτήρα,  πλήρως  την  αυτοτέλειά  του,  ως  αύτη  διαγράφεται  εν  τη 
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επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος αναφέρεται: «Το Ίδρυμα της Ρ.Ε.Σ. διοικείται από 

Πολυμελές δεκαμελές Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εξέχοντα μέλη της 

ελληνικής κοινωνίας, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή και από 

Τριμελές ή Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούμενου από μέλη του Πολυμελούς. Η 

σύνθεση του Τριμελούς εκάστης τριετίας αναδεικνύεται επί τη βάσει των διατάξεων της 

διαθήκης. Όλα τα μέλη του Πολυμελούς Συμβουλίου είναι ισόβια.». Από το τριμελές 

εκλέγεται ο πρόεδρος. Τα μέλη του συμβουλίου που είναι και οι εκτελεστές της 

διαθήκης προέρχονται από συγκεκριμένα μέρη όπως ορίζει η διαθήκη. Η διαθήκη στο 

άρθρο 66 όριζε ότι οι εκτελεστές της διαθήκης θα είναι 10 στον αριθμό και θα 

εκπροσωπούσαν αυστηρά «εσαεί» τη θέλησή του ως οι ερμηνευτές και οι φορείς της. 

Απ’ αυτούς 4 θα προέρχονταν απ’ το Ζαγόρι, ένας απ’ τα Γιάννενα και άλλοι 5 απ’ 

την υπόδουλη Ελλάδα. Δυο απ’ τη Σμύρνη, ένας απ’ τη Χίο, ένας απ’ τη Θεσσαλία 

και ένας απ’ τη Κρήτη72.   

Επίσης άρθρα ρυθμίζουν τις ευεργεσίες προ τη γενέτειρα, με την ενίσχυση 

μοναστηριών (άρθρο 52) αλλά και της ιδρυμένης Σχολής στο πατρικό του σπίτι, την 

περίθαλψη των μαθητών και την ενίσχυση με κάθε τρόπο του Ζαγορίου (άρθρο 61, 

65). Στον κωδίκελλο που συνέθεσε αργότερα το 1841 ορίζει την ίδρυση στο 

Μονοδένδρι Σχολής «κορασίδων» (της σημερινής Χειροτεχνικής Σχολής) «για να 

διδάσκονται τα κοράσια πάσης τάξεως και ηλικίας γράμματα και χειροτεχνήματα» 73.  

Ο Γεώργιος πέθανε την 1η Ιουνίου 1841 στην Αθήνα σε ηλικία 71 χρονών από 

«ατονία των εντοσθίων», χωρίς να προλάβει να δει την ανέγερση αλλά ούτε και τη 

λειτουργία της εκκλησιαστικής σχολής που οραματίστηκε. Το έθνος του έδειξε 

μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη προσφορά και την ευεργεσία του74. Τα δυο αδέρφια δεν 

δημιούργησαν συνειδητά οικογένειες75, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το 

                                                                                                                                                                          
Διαθήκη  του  αειμνήστου  ιδρυτού  του,  τω  κωδικέλλω  και  ταις  προσθήκαις  αύτης,  είναι  Νομικόν 
Πρόσωπον Δημ.  Δικαίου ως προς  το  εκπαιδευτικόν αυτού  έργον,  Νομικόν  δε Πρόσωπον  Ιδιωτικού 
Δικαίου,  εν  τη  διοικήσει  και  διαχειρήσει  της  περιουσίας  του..»,  βλ.  καταστατικό  του  Οργανισμού 
Ρ.Ε.Σ. εν Αθήναις 1958 ΦΕΚ., αριθμός φύλλου 81, σ. 745.  
72Ευστάθιος  Λαμπρίδης,  Οι  αδελφοί  Ριζάραι,  το  κληροδότημα  αυτών  και  το  Ζαγόρι,  «Ένωση  των 
Ζαγορισίων», Αθήνα 1973, σ. 36. Επίσης διαθήκη και καταστατικό λειτουργίας του Ιδρύματος Ρ.Ε.Σ. 
εν  Αθήναις  1958  ΦΕΚ.,  αριθμός  φύλλου  81.  Το  καταστατικό  υπάρχει  και  στην  ιστοσελίδα    Ρ.Ε.Σ. 
http://www.rizarios.gr. 28/5/2013. 
73 Ιωαννίδης (επιμ.), ό.π. σ. 13‐23 και κωδίκελλο σ. 67‐71. 
74 Καλοκαιρινός, ό.π. σ. 12‐13 και 16. 
75Από  έρευνα  των  διαθηκών,  προκύπτει  ότι  στο  Ζαγόρι  το  ποσοστό  των  ανύπαντρων  ευεργετών 
ξεπερνά το 33%, ενώ αντίθετα το 67% των περιπτώσεων αφορά ευεργέτες με δική τους οικογένεια. 
Βλ. σχετικό πίνακα, Δαλκαβούκης 1999, ό.π., σ. 77.  
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όραμα για την παιδεία και την απελευθέρωση της χώρας τους, χωρίς να τους 

αποσπάσουν άλλες υποχρεώσεις. 

 

2. Η ίδρυση της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής. Λειτουργία. Διδασκαλία. 

Δραστηριότητες. 

 Το Μονοδένδρι όπου λειτουργεί η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή, βρίσκεται 

σε απόσταση 38 χλμ. βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και είναι ιδιαίτερα γνωστό για τη 

γειτνίασή του με τη χαράδρα του Βίκου. Η κοινότητα γνώρισε μεγάλη εμπορική και 

οικονομική ανάπτυξη κατά το 17ο και 18ο αιώνα, με πολλούς κατοίκους να 

ξενιτεύονται στην Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο, τη Ρωσία, την Αμερική. Βασική 

απασχόληση των υπολοίπων ήταν η κτηνοτροφία. Εκείνη την εποχή ανεγέρθηκαν 

σχολεία, εκκλησίες και αρχοντικές οικίες που κοσμούν σήμερα τους μαχαλάδες του 

χωριού ενώ τα τελευταία χρόνια σημειώνει αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη76.  

Σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη του χωριού διαδραμάτισε η 

Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή με επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και το 

εξωτερικό.  

Η “Κοινή Σχολή των ελληνικών μαθημάτων”, που είχε ιδρυθεί στο 

Μονοδένδρι το 1835, στο πατρικό σπίτι των ευεργετών, λειτούργησε μέχρι την 

απελευθέρωση το 1913 ως ελληνικό σχολείο με δαπάνες του κληροδοτήματος, και 

από εκεί και έπειτα ως Δημοτικό Σχολείο του χωριού77.  

Με την εφετειακή απόφαση υπ’ αριθ. 944/1980 του Εφετείου Αθηνών, το 

70% των ετησίων προσόδων του Ριζαρείου Ιδρύματος διατίθεται για τη λειτουργία 

και περαιτέρω ανάπτυξη της Σχολής των Αθηνών, ενώ το υπόλοιπο 30% για την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων 

στο Ζαγόρι και, κυρίως, στην γενέτειρα των Ριζάρηδων, στο Μονοδένδρι, για την 

επίτευξη «κοινωφελών σκοπών»78. Το ποσοστό 30% ορίζεται να διατίθεται:  

                                                            
76  Για  αναλυτικότερα  στοιχεία  για  το  Μονοδένδρι  βλ.  Δημήτρης  Β.  Οικονομίδης,  «Λαογραφική 
έρευνα  εις  Μονοδένδριον  και  Βίτσαν  Ζαγορίου  Ηπείρου»,  Επετηρίς  Κέντρου  Ερεύνης  Ελληνικής 
Λαογραφίας, 18‐19 (1965‐1966), σ. 271‐290.  
77 Παπασταύρου, Ηπειρώτες εθνικοί ευεργέτες, ό.π. σ. 343‐345 
78 Ανδρέας Ιωαν. Φυτράκης, τ. Β΄, ό.π., σ. 592, και Εφετειακή απόφαση Αριθμός απόφασης 994/1980, 
Το  δικαστήριον  των  εν  Αθήναις  Εφετών,  Τμήμα  Α΄  εκουσίας  δικαιοδοσίας.  σ.  24.  Ολόκληρη  η 
εφετειακή απόφαση παρατίθεται και στο Φυτράκης, ό.π., σ. 594‐605. 
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α) Για την ίδρυση και συντήρηση στο Μονοδένδρι οικοτροφείου μαθητών του 

Δημοτικού σχολείου και για την ίδρυση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη 

Κέντρου Χειροτεχνίας με οικοτροφείο και ίδρυση κέντρου μαθητείας και παραγωγής 

ειδών παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. 

 β) Για την επαρκή λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη και οικονομική 

ενίσχυση της Λαμπριαδείου Βιοτεχνικής Σχολής Άνω Πεδινών Ζαγορίου. 

γ) Για την επιδότηση μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο και Λύκειο 

Τσεπελόβου Ζαγορίου αλλά και για την επιδότηση των καθηγητών που υπηρετούν σε 

αυτά.  

δ) Για την συντήρηση και αξιοποίηση των πολιτιστικών μνημείων της 

περιοχής Ζαγορίου79.  

Σημειώνεται ότι για τους παραπάνω σκοπούς η Ριζάρειος Εκκλησιαστική 

Σχολή είχε αρχίσει τη σταδιακή υλοποίησή τους πριν να εκδοθεί η εφετειακή 

απόφαση.  

Το 1962 ιδρύεται στο Μονοδένδρι το Οικοτροφείο για τους μαθητές του 

Δημοτικού σχολείου στο οποίο διαμένουν και σιτίζονται δωρεάν80. Στεγάζεται σε 

παλιό αρχοντικό, το οποίο η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή αγόρασε από ιδιώτη81. 

Στο Δημοτικό Σχολείο τα τελευταία χρόνια (πριν την παύση λειτουργίας του το 

2011), παρεχόταν ενισχυτική διδασκαλία και θεατρική αγωγή82. 

Το 1979, κατόπιν αποφάσεως του Πολυμελούς Συμβουλίου και εγκρίσεως 

αυτής από το ίδρυμα Αρχών, Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ιδρύεται στο Μονοδένδρι η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή και 

αρχίζει να λειτουργεί από το διδακτικό έτος 1979-1980 με δαπάνες της Ριζαρείου 

Εκκλησιαστικής Σχολής. Ιδρύθηκε στην ουσία πριν από την έκδοση της εφετειακής 

απόφασης, βάσει και σχετικών αποφάσεων Εποπτευουσών Δημοσίων Αρχών83 και 

                                                            
79 Εφετειακή απόφαση 994/1980 σ. 23‐24 και πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου.  
80  Ανδρέας  Ιωάν.  Φυτράκης,  Ριζάρειος  Εκκλησιαστική  Παιδεία,  τ.  Β΄,  Ριζάρειο  ίδρυμα,  Εν  Αθήναις 
1981, σ. 590.  
81 Ανδρέας Ιωαν. Φυτράκης, Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία, τ. Γ΄, 1984, ό.π, σ. 353.   
82 Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου.  
83 Απόφαση υπ’ αριθ.   Φ. 017/3/73/98645/78  του Υπουργείου Παιδείας και απόφαση υπ’ αριθ. Π. 
10158/4073/16.12.78,  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  Συμβουλίου 
Εθνικών  Κληροδοτημάτων,  η  οποία  διατυπώθηκε  στην  26η  συνεδρίασή  του,  της  13ης  Δεκεμβρίου 
1978. Βλ. Φυτράκης, τ. Γ΄, ό.π., σ. 350.   
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περιλαμβάνει τη Σχολή Μαθητείας, το Οικοτροφείο, το Εργαστήριο παραγωγής και 

το Εκθετήριο.  

Η Σχολή Μαθητείας και το Οικοτροφείο στεγάστηκαν σε διώροφο νεότευκτο 

κτήριο (δίπλα απ’ το οικοτροφείο των μαθητών) που ανεγέρθηκε με δαπάνες της 

Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 

Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής και γίνονται δεκτές μαθήτριες, ηλικίας  από 

12 μέχρι 20 ετών. Εκτός απ’ την βασική κατάρτιση που παρέχεται στις μαθήτριες 

αλλά και τη σίτιση και στέγαση καταβάλλεται και μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα της 

τάξης των 88 ευρώ για το πρώτο έτος και 147 ευρώ για το δεύτερο84. Οι μαθήτριες 

προέρχονται από την περιοχή Ζαγορίου, του νομού Ιωαννίνων αλλά και την υπόλοιπη 

Ελλάδα και επίσης από την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας και της Βορείου 

Ηπείρου85. Επίσης στο τέλος δίδεται στις απόφοιτες ένα πιστοποιητικό-πτυχίο που 

αποδεικνύει την φοίτησή τους στη Σχολή86. 

Σύμφωνα με την Παρασκευή Φωτοπούλου: 

 «Η Σχολή μεριμνά για την επαγγελματική κατάρτιση-αποκατάσταση 

των κοριτσιών της ευρύτερης περιοχής σε μια εποχή που η ανεύρεση 

εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όσο και για τη διατήρηση και συνέχιση 

των παραδοσιακών τεχνών που τείνουν να εκλείψουν».  

Εξάλλου, η Σχολή παράλληλα βοήθησε τους κατοίκους του Μονοδενδρίου 

και των γύρω περιοχών, αφού τους εξασφάλισε απασχόληση, κυρίως, στις γυναίκες 

εκπαιδεύτριες. 

Η Σχολή τελεί υπό την άμεση κατεύθυνση-εποπτεία του Πολυμελούς 

Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, η οποία ασκείται μέσω της 

«Τεχνικής Επιτροπής» των Αθηνών και της «Διοικούσης Επιτροπής» των Ιωαννίνων, 

                                                            
84 Βλ. Ανδρέας Ιωαν. Φυτράκης, τ. Γ΄, ό.π. σ. 350, και πληρ. Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου 
85 Μαθήτριες από την Αλβανία άρχισαν να φοιτούν στη Σχολή με το άνοιγμα των συνόρων Ελλάδας – 
Αλβανίας  και  τα  τελευταία  χρόνια  μέχρι  και  το  2013  η  πλειοψηφία  των  μαθητριών  ήταν  από  τη 
γείτονα χώρα και χωριά της Β. Ηπείρου. Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου.   
86 Κατά καιρούς έχουν προκύψει ζητήματα θεσμικά όσον αφορά την πιστοποίηση των σπουδών των 
αποφοίτων  (καθώς  δεν  εποπτεύεται  από  κάποιο  εκπαιδευτικό  θεσμό)  και  για  τα  επαγγελματικά 
δικαιώματα  που  παρέχει  και  έχουν  γίνει  αιτήματα  προς  το  Πολυμελές  Συμβούλιο  της  Ρ.Ε.Σ.  για 
εφαρμογή  διάφορων  εκπαιδευτικών  μεθόδων.  Βλ.  σχετικό  έγγραφο,  αρ.  πρωτοκόλλου 18/6/2008, 
Θέμα  αναφοράς:  «Η  Ριζάρειος  Χειροτεχνική  Σχολή  Μονοδενδρίου  σήμερα:  προβληματισμοί  και 
προτάσεις.»  Σύνταξη  αναφοράς:  Αναστασία  Οικονόμου,  Σχολή  Κοινωνικών  Επιστημών.  Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Έχει προταθεί επίσης η ίδρυση ΜΚΟ που θα αναλάμβανε τη λειτουργία 
οικοτροφείου και Σχολής.  
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ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει εκδώσει δικό της καταστατικό. Η «Διοικούσα Επιτροπή» 

τα πρώτα χρόνια ήταν τετραμελής, στη πορεία έγινε εξαμελής και σήμερα καταλήγει 

να είναι πενταμελής. Η τοπική αυτή επιτροπή, εξετάζει τα τοπικά θέματα τα οποία 

εισηγούνται οι αρμόδιοι της Σχολής στις συνεδριάσεις είτε είναι λειτουργικά, είτε 

κτιριακά87. Η Ριζάρειος Σχολή όσον αφορά άλλα λειτουργικά καθήκοντα, 

διαρθρώνεται με ιεραρχικό τρόπο. Στα μέλη της συγκαταλέγονται η διευθύντρια της 

Χειροτεχνικής Σχολής και η Διευθύντρια του Οικοτροφείου, και ακόμη λογιστής, 

δασκάλες, παιδονόμοι, επιμελήτριες και μαγείρισσες88. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 8:00 το πρωί και τελειώνει στις 

3:00 το μεσημέρι. Χωρίζεται σε δυο τμήματα ή εργαστήρια: το εργαστήριο μαθητείας 

και το εργαστήριο παραγωγής. Το εργαστήριο μαθητείας αποτελείται από το 

εργαστήριο υφαντικής όπου διδάσκουν δυο εκπαιδεύτριες, το εργαστήριο κεντήματος 

μηχανής με μια εκπαιδεύτρια, το εργαστήριο κεντήματος χειρός με μια εκπαιδεύτρια, 

το εργαστήριο ταπητουργίας με μια εκπαιδεύτρια και το εργαστήριο ανθοδετικής 

αποξηραμένων φυτών με μια εκπαιδεύτρια επίσης.  

Εκτός από την παραπάνω βασική εκπαίδευση οι μαθήτριες διδάσκονται 

Οικιακή Οικονομία, για θέματα που αφορούν τη γυναίκα καθώς και θέματα υγιεινής 

αλλά και διαβίωσης στη Σχολή. 

 Επειδή οι μαθήτριες που προέρχονται κυρίως από τη γείτονα Αλβανία δεν 

γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, κατά καιρούς η Σχολή παρέχει μαθήματα 

Ελληνικών με δασκάλα που διδάσκει Ελληνικά τρεις φορές την εβδομάδα και 

Αγγλικά επίσης τρεις φορές την εβδομάδα. Παρέχεται επίσης λεωφορείο για τις 

μετακινήσεις των μαθητριών που δεν επιθυμούν να διαμένουν στο Οικοτροφείο και 

ακόμη πραγματοποιούνται προγράμματα άθλησης και ψυχαγωγικές – εκπαιδευτικές 

εκδρομές. Παλιότερα υπήρχε, επίσης, και κομμώτρια, για την περιποίηση των 

μαλλιών των μικρών παιδιών και των κοριτσιών. Επρόκειτο όμως για εξωτερικούς 

συνεργάτες, οι οποίοι απασχολούνταν στη Σχολή λιγότερες ώρες από το μόνιμο 

προσωπικό, προκειμένου να καλύψουν αυτές τις επιπλέον ανάγκες. Ως εξωτερική 

εκπαιδεύτρια εργάζεται και η δασκάλα της ανθοδετικής η οποία διδάσκει τρείς μήνες 

                                                            
87Ανδρέας  Ιωαν.  Φυτράκης,  Ριζάρειος  Εκκλησιαστική  Παιδεία,  τ.  Γ΄,  ό.π.,  σ.  352  και  πληρ. 
Παρασκευής Φωτοπούλου.  
88Για  την  οργάνωση  της  Σχολής  και  το  προσωπικό  της,  βλ.  οργανόγραμμα  στην  ιστοσελίδα: 
http://www.rizarios.gr. 26/5/2013 και Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου. Βλ. επίσης Φυτράκης, τ. Γ΄, 
ό.π., σ. 351.  
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το χρόνο τεχνικές σύνθεσης αποξηραμένων φυτών και βοτάνων. Διδάσκονται, τέλος, 

μαθήματα κοσμήματος - ζωγραφικής και διαφόρων διακοσμητικών κατασκευών. Τα 

προϊόντα αυτής της διαδικασίας πωλούνται στο Εκθετήριο89.  

Στο Εργαστήριο παραγωγής, εργάζεται η υπεύθυνη παραγωγής, αρμόδια για 

όλο το κομμάτι της παραγωγής μαθητείας και εργαστηρίων, και η υπεύθυνη των 

εργαστηρίων παραγωγής, η οποία παραλαμβάνει τα παραγόμενα έργα και μαζί με τις 

άλλες κυρίες των εργαστηρίων της μαθητείας, τελειοποιούν μαζί με τη ράπτρια τα 

προϊόντα και εν συνεχεία, τα στέλνουν στο Πωλητήριο προς πώληση90.  

Το Εκθετήριο-Πωλητήριο του Ριζαρείου Χειροτεχνικού Κέντρου που 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1979, στεγάζεται σε ανακαινισμένο αρχοντικό, με 

συγχρηματοδότηση του ΠΕΠ Ηπείρου91, και βρίσκεται στην είσοδο της κεντρικής 

πλατείας του χωριού. Τα προϊόντα εκεί εκθέτονται και πωλούνται με 

μηχανογραφημένο σύστημα αποδείξεων, με αντικλεπτικά για κάθε περίπτωση, και με 

δυο πωλητές. Μέσα στα προϊόντα που πωλούνται συμπεριλαμβάνονται και τα πιο 

αξιόλογα έργα από τις μαθήτριες και πωλούνται στις ίδιες τιμές με εκείνα των 

εργατριών που είναι κυρίως απόφοιτες της Σχολής.  

Στο ίδιο κτήριο συστεγάζεται Συνεδριακό Κέντρο  για μικρές ομάδες - μέχρι 

100 άτομα και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό (κλιματισμό, μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μηχανήματα προβολών κ.λπ.), ενώ 

μπορεί να εξυπηρετήσει συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, 

συναθροίσεις άτυπων ομάδων92.  

Μια απόφοιτη από τη Σχολή έχει τις εξής επαγγελματικές δυνατότητες:  

α) να παραμείνει στη Σχολή όπου η διαμονή της, η διατροφή της, η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της είναι δωρεάν και να παράγει στα εργαστήρια 

παραγωγής με την προβλεπόμενη αμοιβή από το νόμο και ασφάλιση στο ΙΚΑ σαν 

εργάτρια-τεχνίτρια,  

β) να μεταφερθεί στα Γιάννενα στη Ριζάρειο Πολιτεία όπου λειτουργεί το 

εργαστήριο παραγωγής,  

                                                            
89  Κάποιες  απ’  τις  δραστηριότητες  έχουν  διακοπεί  ή  μειωθεί  απ’  το  2011  όπως  τα  μαθήματα 
Αγγλικών και ανθοδετικής. Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου. 
90 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου και Παρασκευής Φωτοπούλου.  
91 Βλ. την ιστοσελίδα του ιδρύματος: http://www.rizarios.gr, 26/5/2013.   
92 Βλ. την ιστοσελίδα του ιδρύματος: http://www.rizarios.gr, 26/5/2013 
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γ) μπορεί να δουλεύει κατ’ οίκον παρέχοντάς της η Σχολή έναν αργαλειό, τις 

πρώτες ύλες και τα σχέδια και να παράγει για τη Σχολή, η οποία αναλαμβάνει τη 

διάθεση των προϊόντων93.   

Το Εργαστήριο Παραγωγής με τις εργάτριες, στεγαζόταν στο Μέκκειο 

Οικοτροφείο Ιωαννίνων, στο οποίο η Σχολή ενοικίαζε, επί σειρά ετών, από το 1996 

μέχρι το 2009, μια αίθουσα για 4 απόφοιτες – εργάτριες, που δούλευαν με 4 

αργαλειούς και μεγάλη πείρα πάνω στο αντικείμενο94. Απ’ το 2003. κ.ε., οι εργάτριες 

αμείβονται με κανονικό μισθό, ενώ προηγουμένως με την ποσότητα παραγωγής95. 

Από το 2009 έως το 2012 οι εργάτριες απασχολούνταν σε αίθουσα της Ριζαρείου 

Πολιτείας, στην οδό 8ης Μεραρχίας 7 στα Ιωάννινα, και έπειτα μεταφέρθηκαν στη 

Ριζάρειο Σχολή στο Μονοδένδρι για λειτουργικούς λόγους.  

Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Εκθέσεις φωτογραφίας Ελλήνων και 

ξένων καλλιτεχνών με θέματα ιστορικού, κοινωνικού και λαογραφικού 

ενδιαφέροντος, που φιλοξενούνται  στο Ριζάρειο Κέντρο Εκθέσεων και 

Συναθροίσεων. Το Κέντρο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Μονοδένδρι απ’ το 

2000 και στεγάζεται σε ξεχωριστό κτήριο, πλήρως ανακαινισμένο και διαμορφωμένο, 

το Αρχοντικό Πανταζή, με συγχρηματοδότηση από το διασυνοριακό Πρόγραμμα 

Interreg II και το Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος96: 

«Οι περισσότερες εκθέσεις κρατάνε ένα χρόνο περίπου. Συνήθως κάθε 

Αύγουστο γίνονται τα εγκαίνια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό είναι 

νόμος. Ανάλογα με το τι απήχηση έχει απ’ το κοινό κι ανάλογα για πόσο 

έχουν κλείσει οι καλλιτέχνες μπορεί μια έκθεση να φιλοξενηθεί λιγότερο ή 

περισσότερο. Υπάρχει μικρό εισιτήριο 2 ευρώ και για τους μαθητές είναι 

δωρεάν»97.  

Επίσης κατά καιρούς πραγματοποιούνταν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα 

στο Κέντρο Εκθέσεων και Συναθροίσεων. Το 2011 πραγματοποιήθηκε και το πρώτο 

σεμινάριο πάνω στην υφαντική και την ταπητουργία, για ενδιαφερόμενους όλων των 

ηλικιών98.   

                                                            
93 Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου και Φυτράκης, τ. Γ’, ό.π., σ. 350‐352.  
94 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
95 Πληρ. Άννας Μπάλα.  
96 Βλ. την ιστοσελίδα του ιδρύματος: http://www.rizarios.gr, 26/5/2013. 
97 Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου. 
98 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη. 
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Στις δραστηριότητες της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής, 

συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση και λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου ΄΄Κώστας 

Λαζαρίδης΄΄ στο Κουκούλι Ζαγορίου που λειτουργεί από το 1990. Εκεί  στεγάζεται η 

βοτανολογική συλλογή, δωρεά του δασκάλου και λαογράφου (καταγόμενου από εκεί) 

Κώστα Λαζαρίδη. Στο κέντρο που είναι επίσης δωρεά του, ο επισκέπτης και ο 

μελετητής θα βρουν ιστορικές επιστολές, έγγραφα, παλαίτυπα, λαογραφικά ανέκδοτα 

κείμενα, παλιές εφημερίδες και πλούσια βιβλιοθήκη99. 

Κάποιες από τις δραστηριότητες τα τελευταία τρία χρόνια ανέστειλαν τη 

λειτουργία τους ή τη μείωσαν λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που βιώνει η 

Ελλάδα. Το Δημοτικό Σχολείο λειτούργησε μέχρι τον Ιούνιο του 2011 και έκτοτε 

διακόπηκε η λειτουργία του μαζί με το Οικοτροφείο για τους μαθητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
99  Βλ.  την  ιστοσελίδα  του  ιδρύματος:  http://www.rizarios.gr,  26/5/2013  και  πληρ.  Παρασκευής 
Φωτοπούλου.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

Α΄  Υφαντική 

 

Πρώτες ύλες, εξαρτήματα και τεχνικές. 

Η υφαντική αναπτύχθηκε και στη συνέχεια εξελίχθηκε στην Ελλάδα ως 

αποτέλεσμα της ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας που έδινε και τις πρώτες ύλες, για την 

υλοποίησή της. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας απέκτησε ξεχωριστή θέση ανάμεσα 

στους κλάδους της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Τη μεγαλύτερη άνθησή της, τη γνώρισε 

την εποχή της γενικής αναγέννησης του Ελληνισμού και καλύπτει τον 18ο και 19ο 

αιώνα, με τη μορφή οικιακής ή εργαστηριακής υφαντικής παραγωγής, περίοδος που 

εμφανίζονται και τα πιο οργανωμένα εργαστήρια υφαντικής100.  

Άνθησε σε όλη την περιοχή της Ηπείρου και της Αιτωλίας, της Θεσσαλίας, 

της Μακεδονίας και ακόμη σε πολλά αιγαιοπελαγίτικα νησιά, όπως τη Μύκονο, την 

Κρήτη101.   

Στην Ήπειρο η υφαντική τέχνη αναπτύχθηκε ως οικιακή κυρίως τέχνη αλλά 

και εργαστηριακή με την κατασκευή παντός είδους υφασμάτων των οποίων γίνονταν 

εξαγωγές και στο εξωτερικό102.  

                                                            
100Πόπη Ζώρα, Ελληνική Τέχνη. Λαϊκή Τέχνη, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994, σ. 29, βλ. και Δημήτρης 
Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Πηγές, προσανατολισμοί από τον ΙΣΤ΄ αιώνα ως την εποχή μας, 
Gutenberg, Αθήνα 1993, σ. 167.  
101 Σταμέλος, ό.π., σ. 168‐178.  
102 Εξέχουσας σημασίας στα Γιάννενα ήταν οι συντεχνίες των καποτάδων, Βλ. Αγγελική Χατζημιχάλη, 
«Ηπειρώτικη  λαϊκή  τέχνη»,  Ηπειρωτικά  Χρονικά,  5  (1930),  σ.  255‐258,  και  της  ιδίας  «Ραπτάδες‐
Χρυσορράπτες  και  Καποτάδες»,  στο  συλλογικό  τόμο  Αφιέρωμα  στη  μνήμη  του  Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, Αθήνα 1960, σ.  446‐447 και 450. Για άλλων ειδών βιοτεχνικές δραστηριότητες στην 
Ήπειρο,  βλ.  Μαρίνα  Βρέλλη‐Ζάχου,  Τα  τσαρούχια  και  οι  τσαρουχάδες  στην  Ήπειρο.  Συμβολή  στη 
μελέτη της λαϊκής υπόδησης, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1991, Ευαγγελή Αρ. Ντάτση, Τα 
ισνάφια μας τα βασιλεμένα. Τα Γιάννινα των μαστόρων και των καλφάδων, Μουσείο Μπενάκη και 
εκδ.  Γαβριηλίδης,  Αθήνα  2006.  Για  την  οργάνωση  των  συντεχνιών  στα  Γιάννενα  βλ.  Γεώργιος 
Παπαγεωργίου, Οι Συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα (αρχές 19ου ως 
1912), Ιωάννινα 1982, σ. 15‐52. 
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Τα έργα της υφαντικής αντανακλούν το γεωγραφικό χώρο που τα παράγει και 

αντιπροσωπεύουν την κάθε πληθυσμιακή ομάδα, ενώ μέσα από την εξέλιξή της, 

εντοπίζονται τοπικά στοιχεία και συμπεριφορές103.  

 

Όσον αφορά ωστόσο τη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή, επισημαίνεται εδώ ότι 

δεν πρόκειται για μια σύγχρονη βιοτεχνία. Πρόκειται για Χειροτεχνική Σχολή με 

κύριο μέλημά της, την διδασκαλία λαϊκών τεχνών στις μαθήτριες της Σχολής, ενώ το 

οικονομικό κέρδος, με την πώληση των έργων τους, αποτελεί μια δευτερεύουσα 

προσδοκία, με συμπληρωματικό χαρακτήρα, καθώς τα κύρια έσοδα του Ιδρύματος 

προέρχονται από το κληροδότημα.  

Στην Ριζάρειο Σχολή οι μαθήτριες διδάσκονται κυρίως υφαντική: 

«Η ειδικότητά τους είναι η υφαντική και ασχολούνται το περισσότερο 

διάστημα μ’ αυτό, όχι γιατί είναι τόσο δύσκολο να μάθεις υφαντική αλλά 

για να φτιάξεις ένα τέλειο προϊόν και να σε συμφέρει και οικονομικά, 

πρέπει ν’ αποκτήσεις ταχύτητα και τελειότητα στο αποτέλεσμα και αυτό 

θέλει πείρα. Οπότε επειδή κυρίως αυτό που πουλάμε είναι υφαντά, οι 

κοπέλες μαθαίνουν ν’ ασχολούνται περισσότερο διάστημα στον 

αργαλειό»104.  

Η τέχνη ασκείται σε δυο εργαστήρια: α) το εργαστήριο μαθητείας και β) το 

εργαστήριο παραγωγής.  

Τα δυο αυτά εργαστήρια έχουν άμεση σχέση καθώς τα έργα της μαθητείας 

υφίστανται την τελική επεξεργασία για να πουληθούν εξίσου όπως και τα έργα των 

εργατριών, στο εργαστήριο παραγωγής105.  

Σήμερα (2013) στο εργαστήριο υφαντικής διδάσκουν δυο εκπαιδεύτριες και οι 

μαθήτριες ξεκινούν την εκπαίδευση με πιο εύκολα είδη και προχωρούν στα πιο 

δύσκολα: «Ξεκινάνε με κάτι πιο χοντρό στην αρχή για να είναι πιο εύκολο και μετά 

μπαίνουν στο λεπτό»106. 

                                                            
103 Βασιλική Ρόκου, Παράδοση και αισθητική, Κέντρο Ερευνών Παράδοσης και Πολιτισμού, Γιάννινα 
1994, σ. 28‐29. 
104 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
105 Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου. 
106 Πληρ. Κωνσταντίνας Δάμου.  
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Απαραίτητο στοιχείο για να παραχθεί ένα υφαντό προϊόν είναι οι κλωστές. Οι 

βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή ενός υφαντού είναι α) το βαμβάκι και β) το 

λινό:  

«Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούμε είναι βαμβάκι και λινό. Το σχέδιο 

γίνεται από 100% βαμβακερές κλωστές και το ύφασμα γίνεται από βαμβάκι 

και λινό. Δε μας ενδιαφέρει τόσο να μπούμε στα συνθετικά υλικά. Θα 

μπορούσαν να είναι και πιο ελκυστικά προς τον πελάτη κάποια απ’ αυτά, 

πιο φανταχτερά. Το συνθετικό δεν ανταποκρίνεται τόσο στο παραδοσιακό 

και σε αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε»107.  

Από την παραπάνω άποψη σχετικά με τη διατήρηση χρήσης ποιοτικών 

κλωστών, διαπιστώνεται πως η διατήρηση της παράδοσης περιέχεται στις αξίες της 

Σχολής και είναι δείκτης ποιότητας:  

«Δεν είναι δυνατόν να φτιάξω ένα παραδοσιακό σχέδιο με συνθετικό υλικό. 

Ή να το πάρει κάποιος με διακόσια-τρακόσια ευρώ τραπεζομάντηλο και να 

είναι συνθετικό. Δε μας τιμά δηλαδή, αυτή είναι η άποψή μου»108.  

Οι λινές κλωστές χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του κάτω μέρους ενός 

υφαντού δηλαδή του στημονιού και μπορεί να ποικίλουν στα χρώμα, με βασικότερο 

το εκρού για την παραγωγή των περισσότερων ειδών. Οι βαμβακερές κλωστές 

χρησιμοποιούνται για το σχέδιο δηλαδή το υφάδι και είναι ποιότητας cotton perle της 

εταιρείας DMC (εικ. 23). Το πρόβλημα βέβαια που υπάρχει είναι η δυσκολία 

εξεύρεσης των κλωστών σε χοντρικό επίπεδο (δηλαδή σε μεγάλες ποσότητες), αφού 

το βαμβάκι και το λινό εξαφανίζονται σταδιακά και τη θέση τους παίρνουν οι 

συνθετικές κλωστές: 

«Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία γιατί μπαίνει το θέμα στο πόσο είδος υπό 

εξαφάνιση είναι πλέον η υφαντική γιατί οι υφαντικές ύλες σιγά-σιγά 

μειώνονται. Δηλαδή οι καθαρές υφαντικές ύλες όπως το βαμβάκι, το λινό 

εξαφανίζονται. Η κλωστοϋφαντουργία της Ελλάδας πλέον έχει πάψει. Δεν 

υπάρχει τίποτα που να παράγεται ελληνικό. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε 

συνθετικές ύλες: ρεγιόν, ακρυλικά και υπάρχει βαμβάκι αιγυπτιακό»109.  

                                                            
107 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
108 Πληρ. ό.π.  
109 Πληρ. ό.π. 
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Η προμήθεια των κλωστών γίνεται από την Αθήνα και η συνεργασία με τον 

έμπορο κρατά από την αρχή λειτουργίας της Σχολής: 

«..και τώρα ακόμη που κοντεύει να πάρει σύνταξη είμαστε από τους τρεις 

τέσσερεις πελάτες που του απέμειναν. Είναι καθαρά είδος προς εξαφάνιση 

το θέμα των υλικών στην υφαντική. Από άποψη κόστους δεν είναι 

απαγορευτικές οι τιμές, είναι καλές..»110.  

Η προμήθεια των κλωστών και η εισαγωγή τους από Ανατολικές χώρες 

αποτελεί πρόβλημα υπαρκτό: 

«Μέχρι πέρυσι παίρναμε βαμβάκι αιγυπτιακό πολύ καλό το οποίο 

σταμάτησε. Και τώρα πλέον μπαίνει η Κίνα και σε αυτό και θα πάρουμε και 

κινέζικο βαμβάκι»111. 

Πρώτο στάδιο των υφαντικών εργασιών είναι το διάσιμο112 (εικ. 9-20) που 

σκοπό έχει να προετοιμάσει το νήμα δηλαδή το στημόνι, που θα περαστεί στον 

αργαλειό. Ως όρος το διάσιμο σημαίνει την τακτοποίηση του νήματος δηλαδή του 

στημονιού.  

Το ξεκίνημα του διασίματος (ή και ιδιάσματος)113 προκαθορίζει και τις 

διαστάσεις του υφάσματος και του μήκους του στημονιού.  Πριν τη διαδικασία του 

διασίματος η υφάντρια πρέπει να γνωρίζει πόσες κλωστές πρέπει να «ρίξει» σύμφωνα 

με το χτένι για να γίνει το στημόνι. Μετριούνται οι θύρες114 του χτενιού δηλαδή τα 

κενά ανάμεσα στα σιδεράκια του χτενιού και έτσι βγαίνει ο αριθμός των κλωστών 

που πρέπει να ιδιαστούν. Υπάρχουν διάφορα χτένια ανάλογα με τι προϊόν κάθε φορά 

                                                            
110 Πληρ. ό.π.  
111Γενικά ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, απ’ τη δεκαετία του ’70 και έκτοτε τελεί 
σε  κατάσταση  ύφεσης,  καθώς  αντιμετωπίζει  σοβαρά  διαρθρωτικά  προβλήματα.  Οι  κυριότεροι  
παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη είναι α) η αύξηση της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων στις χώρες χαμηλού εργατικού κόστους και ιδιαίτερα της Άπω Ανατολής (Χονγκ ‐ Κόνγκ, 
Ταιβάν, Νότια Κορέα),  β)  οι  αλλαγές στην  κατανομή  της παγκόσμιας  κατανάλωσης  ινών υπέρ  των 
συνθετικών  και  τέλος  η  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  στη  παραγωγική  διαδικασία.  Βλ.  Ζήσης 
Παπαδημητρίου, «Προοπτικές ανάπτυξης ανθρωποκεντρικών συστημάτων παραγωγής στην Ελλάδα: 
Η περίπτωση της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης», Σύγχρονα Θέματα, 48 (Ιούνιος 1922), σ. 104‐
105. 
112  Για  τον  όρο  και  τη  διαδικασία  του  διασίματος  στις  περιοχές  Μακεδονίας  και  Θράκης,  βλ. 
Κυριακίδου – Νέστορος, Αθήνα 1983, ό.π., σ. 17. Βλ. επίσης Λουκόπουλος 1985, ό.π. σ. 16‐18.  
113 Πληρ. Αγνής Μπαλατσού. 
114  Συναντάται  και  ο  όρος  «δόντια»  του  χτενιού  στην  περιοχή  του  Μετσόβου  όπου  οι  κλωστές 
αντιστοιχούν στον αριθμό των δοντιών του χτενιού. Για τα δόντια του χτενιού και γενικότερα για το 
διάσιμο στο Μέτσοβο, βλ. Ρόκου, Υφαντική οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18 αι. 20 αι, ό.π., σ. 175‐176. 
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χρειάζεται να παραχθεί. Έτσι χτένια με μεγαλύτερα κενά ανάμεσα στις θύρες, 

χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουν πιο χοντρά υφάσματα (εικ. 22).  

Έπειτα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ακολουθεί η διαδικασία στη διάστρα 

(εικ. 9). Η διάστρα είναι ειδική κυλινδρική κατασκευή όπου οι υφάντριες μαζεύουν 

το στημόνι. Σε άλλη ειδική κατασκευή που λέγεται κλουβί (εικ. 10) περνούν οι 

μπομπίνες που συνήθως είναι εξήντα στον αριθμό, άρα θα δίνουν εξήντα κλωστές. 

Όταν ο αριθμός των κλωστών (από τον υπολογισμό των θυρών του χτενιού) βγαίνει 

π.χ. στις 2000 κλωστές, τότε πρέπει να διαιρεθεί ο αριθμός των κλωστών με τον 

αριθμό των μπομπινών για να υπολογιστούν οι λωρίδες. Λωρίδα είναι μια δέσμη 

κλωστών (εικ. 16). Οι κλωστές περνάνε από δυο διαδοχικά χτένια, εκ των οποίων στο 

πρώτο γίνεται η σταύρωση (εικ. 11) και το δεύτερο ρυθμίζεται και μετακινείται ώστε 

να μην πέφτουν οι λωρίδες η μια πάνω στην άλλη (εικ. 12). Αφού έχουν υπολογιστεί 

τα μέτρα του στημονιού ρυθμίζεται το ειδικό ρολόι (εικ. 13), που σταματάει όπου 

πρέπει. Π.χ. όταν χρειάζονται πενήντα μέτρα το ρολόι μετράει και μετά σταματάει η 

διαδικασία του μαζέματος των κλωστών. Μετά  κόβεται και ξεκινάει η επόμενη 

στερεωμένη σε καρφάκια (εικ. 16). Ωστόσο γίνεται μεταξύ των κλωστών και 

σταύρωση ώστε να μην μπερδευτούν μεταξύ τους (εικ. 17). Οι λωρίδες μαζεύονται 

στον κύλινδρο, δηλαδή τη διάστρα, με τη βοήθεια ενός μοχλού (εικ. 14-15) 115.   

Αφού τελειώσει η διαδικασία116 αυτή και περαστούν στον κύλινδρο όλες οι 

κλωστές (εικ. 18), το στημόνι πρέπει να μαζευτεί στο αντί (ξύλινος λεπτός κύλινδρος) 

της διάστρας για να τοποθετηθεί έπειτα στον αργαλειό117. Στο αντί αυτό υπάρχει 

τυλιγμένο ένα καραβόπανο το οποίο στην μια πλευρά έχει τρύπες απ’ όπου θα 

                                                            
115Χαρακτηριστικό  είναι  πως  κατά  τη  διάρκεια  του  διασίματος  παράγεται  εκκωφαντικός  θόρυβος 
από την κίνηση του κυλίνδρου και έτσι από κάποιες συμμετέχουσες στη διαδικασία γίνεται η χρήση 
ωτοασπίδων. Έχει παρατηρηθεί γενικά ότι σε μεγάλα εργοστάσια παραγωγής νημάτων όπου γίνεται 
χρήση αργαλειών, ο θόρυβος που προκαλείται απ’ τους αργαλειούς αποτελεί βλαπτικό παράγονται 
για  την  υγεία  των  εργαζομένων  και  προκαλεί  μέχρι  και  βαρηκοΐα.  Βλ.  Λήδα  Παπαστεφανάκη, 
Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά (1870‐
1940), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009, ό.π. σ. 338‐339.  
116 Στα πρώτα στάδια της υφαντικής τέχνης το διάσιμο πραγματοποιούνταν με πιο πρακτικά μέσα. Το 
σύστημα  με  το  οποίο  θα  γινόταν  το  διάσιμο  ήταν  αυτοσχέδιο  και  απαιτούσε  κάθε φορά  εκ  νέου 
στήσιμο με παλούκια που τοποθετούνταν στον τοίχο ή στο δάπεδο του σπιτιού ώστε να συγκρατούν 
τις κλωστές. Τα κουβάρια, οι κλωστές των οποίων αποτελούν το στημόνι, τοποθετούνταν σε γαβάθες 
(αντί για το σημερινό κλουβί) από όπου έπιαναν τις άκρες των κουβαριών όλες μαζί και ξετυλίγοντάς 
τα μάζευαν το στημόνι. Βλ. Δημήτρης Λουκόπουλος, ό.π., σ. 16‐18.    
117  Η  παραπάνω  διαδικασία  μαρτυρείται  και  με  τον  όρο  «τύλιγμα  του  διασιδιού»  σε  διάφορες 
περιοχές που επιδίδονται στην υφαντική, με μικρές διαφορές βέβαια και στην ίδια τη διαδικασία του 
διασίματος. Βλ. Άλκη Κυριακίδου – Νέστορος, 1983,ό.π., σ. 17.  
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περάσουν και θα δεθούν οι κόμποι από κάθε λωρίδα (εικ. 19-20). Το στημόνι ωστόσο 

πρέπει να γίνει αρκετά σφιχτό: 

«Πρέπει όμως να γίνει πολύ σφιχτό το στημόνι για να έρχεται καλά στην 

ύφανση μετά, να μη μας είναι χαλαρό. Οπότε εκεί κρατάνε δυο κορίτσια 

αντίσταση ένα από κει και ένα από δω και οι άλλοι φέρνουν γύρω το αντί 

με το σύστημα που έχει πάνω και μαζεύει το στημόνι»118.  

Ένας δεύτερος τρόπος για να βγει όσο το δυνατόν πιο σφιχτό και σταθερό το 

στημόνι είναι η τοποθέτηση εφημερίδων σε τακτά διαστήματα ενδιάμεσα στο 

στημόνι. Το αντί αυτό λοιπόν μαζί με το στημόνι θα τοποθετηθεί στον αργαλειό.  

Ο αργαλειός119 είναι το εργαλείο με το οποίο απ’ την αρχαιότητα ακόμη, 

κατασκευάζεται κάθε είδους υφαντό. Υπάρχουν διάφορα είδη αργαλειών απ’ τους πιο 

πρωτόγονους ως τους πιο τελειοποιημένους και σύγχρονους. Τα είδη ποικίλουν 

ανάλογα με την πρακτική συμμετοχή της υφάντρας στη διαδικασία της υφαντικής 

αλλά και ανάλογα την περιοχή120. Στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή 

χρησιμοποιούνται οι καθιστοί αργαλειοί η αρμένικοι121. 

Ο αργαλειός είναι μια πολύπλοκη κατασκευή με πολλά επιμέρους κομμάτια 

ξύλου και το στήσιμό του είναι χρονοβόρο. Η προμήθεια των αργαλειών καθώς και 

των εξαρτημάτων γίνεται από έναν έμπορο στην Αθήνα, τον Κωνσταντίνο 

Ξαγοράρη122.  

Περνώντας στην περιγραφή του αργαλειού αυτό που παρατηρούμε αρχικά 

είναι ο σκελετός του ή σκαρί που αποτελείται από τέσσερα κάθετα δοκάρια ή στύλους, 

που συνδέονται με δυο οριζόντια δοκάρια και αυτά με δυο περαστά σανίδια (εικ. 21). 

Τα αντιά του αργαλειού είναι τέσσερα. Αντί λέγεται ο ξύλινος κύλινδρος, γύρω από 

τον οποίο τυλίγεται το υφαντό. Το πρώτο αντί το πίσω ή πισάντι ή πισαντί στο οποίο 

                                                            
118 Πληρ. Αγνής Μπαλατσού.  
119 Ο αργαλειός λέγεται και ανυφανταριό,  κρεβαταριά ή γούβα, βλ. Ερατώ Αγγελοπούλου Βόλφ, Ο 
αργαλειός – πρώτα βήματα στην τέχνη της υφαντικής, ό.π., σ. 19. 
120 Ο αργαλειός διακρίνεται σε όρθιο όπου κύριο ρόλο στην ύφανση παίζουν τα χέρια της υφάντρας 
και σε καθιστό στον οποίο η δουλειά γίνεται καθιστά και συμμετέχουν και τα πόδια με τις λεγόμενες 
πατήθρες.  Στην  κατηγορία  των  καθιστών  ανήκουν  και  οι  αργαλειοί  του  λάκκου  που 
χρησιμοποιούνταν ανάλογα με τις δραστηριότητες των ανθρώπων π.χ. από νομαδικούς λαούς. Στην 
Ελλάδα εξαιρετικά διαδεδομένος ήταν ο χωριάτικος ή ανδρομιδίσιος αργαλειός κατάλληλος για την 
ύφανση  κιλιμιών,  χραμιών  και  άλλων  χοντρών  ειδών.  Για  τα  είδη  αργαλειών  βλ.  Αγγελοπούλου 
Βόλφ, ό.π., σ. 17‐32. 
121 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
122  Ο  έμπορος  για  τις  προμήθειες  των  αργαλειών  καθώς  και  εξαρτημάτων  λέγεται  Κωνσταντίνος 
Ξαγοράρης και η συνεργασία γίνεται απ’ την αρχή λειτουργάς της Σχολής. Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
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τυλίγεται το στημόνι (εικ. 25), το δεύτερο το πάνω αντί από το στημόνι που λέγεται 

πανάντι (εικ. 25) και βοηθά ώστε να περνάνε οι κλωστές που θα ευθυγραμμίσουν 

μπροστά τα μιτάρια με το χτένι. Τρίτο είναι το αντί στο οποίο τυλίγεται το υφασμένο 

πανί που παράγεται123 (εικ. 26) και τέταρτο το στηθαίο όπως το ονομάζουν δηλαδή 

εκείνο που ακουμπά το στήθος μπροστά (εικ. 27)124. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα125 του 

αργαλειού είναι τα τελάρα με τα μιτάρια (εικ. 28), το ξυλόχτενο το οποίο περικλείει το 

χτένι (εικ. 29), η σαΐτα με το μασούρι μέσα (εικ. 30), οι καλαμίτσες που μπαίνουν στη 

σταύρωση των κλωστών για να μην μπερδεύονται (εικ. 31), οι πατήθρες (εικ. 32), τα 

καρούλια (εικ. 33) που κρατάνε τα μιτάρια. Η ανέμη ή μασουρίστρα είναι συσκευή 

που χρησιμεύει για να δέχεται τις κλωστές και να μαζεύονται τα μασούρια (εικ. 34). 

Τέλος σανίδα είναι το ξύλο όπου κάθονται οι υφάντρες. 

Μετά την τοποθέτηση του αντιού στον αργαλειό στις πλευρικές εσοχές, 

αρχίζει το αρμάτωμα του αργαλειού και συγκεκριμένα το μίτωμα126, δηλαδή το 

πέρασμα του στημονιού στα μιτάρια. Το μιτάρι είναι το εξάρτημα του αργαλειού και 

περιγράφεται ως ένα πλαίσιο που αποτελείται από σειρά ελασμάτων με οπές στη 

μέση, μέσα απ’ τις οποίες διέρχονται τα νήματα του στημονιού. Είναι περασμένα 

μέσα σε ορθογώνια πλαίσια που ονομάζονται τελάρα και τα οποία κρεμιούνται απ’ το 

μιταρόξυλο (εικ. 35). Τα μιτάρια στα οποία θα περαστούν οι κλωστές, ανάλογα με το 

ύφασμα που πρόκειται να υφανθεί μπορεί να είναι τέσσερα ή δυο. Τέσσερα μιτάρια 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πιο λεπτών υφαντών όπως σεμέν, κουρτίνες 

και τραπεζομάντηλα. Όταν όμως πρόκειται να κατασκευαστούν κουρελούδες, 

πατάκια ή μπαχτά λειτουργούν δυο μιτάρια127. Τα υφαντά που κατασκευάζονται με 

τέσσερα μιτάρια και τέσσερεις πατήθρες και δυο κλωστές στην κάθε θύρα του 

χτενιού λέγονται δίμιτα128.  

                                                            
123 Το πίσω αντί που μαζεύει το έτοιμο ύφασμα λέγεται πισάντι ή πισαντί σύμφωνα με την Ερατώ 
Αγγελοπούλου Βόλφ. Για όλα τα εξαρτήματα του αργαλειού βλ. Αγγελοπούλου Βόλφ, ό.π., σ. 23‐32. 
124 Πληρ. Αγνής Μπαλατσού. 
125  Τα  εργαλεία  της  ύφανσης  παλαιότερα  είχαν  ιδιαίτερο  ρόλο  και  δανειζόταν  τις  ιδιότητες  ενός 
έμψυχου όντος. Πολλά είναι τα αινίγματα που έχουν δημιουργηθεί για διάφορα εξαρτήματα και οι 
δεισιδαιμονίες  αλλά  και  οι  απαγορεύσεις  για  ύφανση  σε  συγκεκριμένες  στιγμές  του  χρόνου.  Βλ. 
σχετικά Γιούρι Αβέρωφ, Εισαγωγή στη μελέτη των υφαντών του Μετσόβου, Αρχείο παραλειπόμενων 
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ιστορίας, Αθήνα 1999, σ. 84‐85. 
126 Για τη διαδικασία του μιτώματος στο Μέτσοβο, βλ. Ρόκου, Υφαντική οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 
18 αι. 20 αι, ό.π., σ. 177‐180. 
127 Πληρ. Αγνής Μπαλατσού. 
128 Για τον τρόπο κατασκευής δίμιτου υφάσματος βλ. Ρόκου, ό.π., σ. 105. 
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Οι κλωστές λοιπόν περνιούνται στα μιτάρια μια μια και ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στη σταύρωση που έχει επιτευχθεί ήδη από το διάσιμο. Οι κλωστές 

διασταυρώνονται στα μιτάρια με την εξής σειρά: πρώτο τέταρτο, δεύτερο τρίτο και 

ξανά η ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν όλα. Έπειτα από το πέρασμα του 

στημονιού στα μιτάρια, έχουν σειρά να περαστούν οι κλωστές από τις θύρες του 

χτενιού, ανά μια ή δυο κλωστές σε κάθε θύρα ανάλογα με το πόσο πυκνό απαιτείται 

να είναι το ύφασμα (εικ. 36). Αν γίνει κάποιο λάθος θα είναι εμφανές και θα πρέπει 

να διορθωθεί. Η διαδικασία με την οποία θα περαστούν στο χτένι οι κλωστές λέγεται 

περαμάτιση129. Συνήθως γίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Έπειτα γίνεται το 

κομπόδεμα κατά το οποίο δένονται οι άκρες του στημονιού στο μπροστινό αντί (εικ. 

37).     

Αφού λοιπόν περαστούν οι κλωστές δηλαδή το στημόνι από τα βασικά 

εξαρτήματα, τα μιτάρια και το χτένι είναι έτοιμο το στημόνι προς ύφανση αφού θα 

περαστεί και η κλωστή στη σαΐτα (εικ. 38). Τα μιτάρια είναι από τα κυριότερα 

εξαρτήματα του αργαλειού γιατί ανεβοκατεβαίνουν με τη βοήθεια των πατήθρων και 

ανεβοκατεβάζουν τα κλωνιά του στημονιού κατά στρώματα δημιουργώντας «το 

στόμα» όπως λέγεται ανάμεσα στο οποίο περνάει η σαΐτα με το υφάδι. Η έκφραση 

αυτή απαντάται και αλλιώς: «παίρνω μπροστά». Σημαίνει είτε στη μια ή στην άλλη 

περίπτωση πως έχει φτάσει το υφάδι στο σημείο που δεν χωράει άλλο για να περνάει 

ελεύθερα η σαΐτα, οπότε απελευθερώνεται στημόνι από το πίσω αντί (πισαντί ή 

πισάντι)130 για να έρθει μπροστά και να προχωρήσει το ύφασμα. Οι πατήθρες είναι 

ξύλινα σανιδάκια που βρίσκονται κάτω από τα πόδια της υφάντρας. Η λειτουργία των 

πατήθρων που είναι τέσσερεις και των μιταριών ταυτόχρονα είναι σημαντική διότι 

αλληλοεξαρτώνται. Πατάνε οι πατήθρες πρώτα οι δυο δεξιά και μετά αριστερά. Η 

σαΐτα πετιέται πάντα από δεξιά. Μετά περνάει στα αριστερά και πατάνε πάλι τις 

πατήθρες και γίνεται αυτή η εναλλαγή πατήθρων με μιτάρια ώστε να διαπλέκεται το 

ύφασμα. Κάθε φορά που περνάει η κλωστή με τη βοήθεια του τραβήγματος της 

σαΐτας, χτυπάνε με το ξυλόχτενο το ύφασμα για να ενωθεί η κλωστή με τις υπόλοιπες 

(εικ. 39)131.   

Για να γίνει το σχέδιο ξεχωρίζονται ζευγαράκια πάνω στο ύφασμα με το 

σχέδιο αποτυπωμένο σε χαρτί μιλιμετρέ, πατώντας τη δεξιά πατήθρα (εικ. 40). Το ένα 
                                                            
129 Ερατώ Αγγελοπούλου Βόλφ, ό.π. σ. 78.  
130 Ερατώ Αγγελοπούλου Βόλφ, ό.π. σ. 24. 
131 Πληρ. Αγνής Μπαλατσού. 
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ζευγαράκι αντιστοιχεί σε ένα κουτάκι δηλαδή σε μια θηλιά (εικ. 41-43). Αν πρόκειται 

π.χ. για δημιουργία κουρτίνας, πρώτα «ρίχνεται σκέτο» δηλαδή σκέτο ύφασμα με τις 

κλωστές του στημονιού και μετά ξεκινά το σχέδιο. Όταν ολοκληρωθεί το υφαντό 

κόβεται απ’ το στημόνι το οποίο θα παραμείνει και θα δεθεί για να γίνει το επόμενο 

υφαντό (εικ. 44). Έπειτα για να τελειοποιηθεί φτιάχνονται τα κρόσσια όπου 

χρειάζεται, στριφώνεται και γαζώνεται από τη ράφτρα, πλένεται και σιδερώνεται. Με 

ένα στημόνι μπορούν να κατασκευαστούν περισσότερα από ένα κομμάτια.  

Τα πιο χοντρά υφάσματα που κατασκευάζονται σε άλλον αργαλειό (εικ. 22) 

με στημόνι από σπάγκο και δυο μιτάρια, είναι τα μπαχτά και τα μετσοβίτικα με το 

υφάδι τους να είναι από μαλλί (εικ. 80, 82) και οι κουρελούδες με βαμβακερό υφάδι132 

(εικ. 83). Η διαφορά του αργαλειού αυτού βρίσκεται και στο χτένι που έχει πιο αραιές 

θύρες ώστε να περνά ο σπάγκος. Το υφάδι για τις κουρελούδες προέρχεται από 

πολύχρωμες λωρίδες από διάφορα μεταχειρισμένα υφάσματα133 που λέγονται 

«κουρελονήματα» (εικ. 24). 

 Μπαχτά λέγονται τα πατάκια τα οποία υφαίνονται με τρόπο ώστε να 

καλύπτεται το στημόνι με όλο το υφάδι, δηλαδή να «μπάζει». Στην ουσία υφαίνεται 

πολύ πυκνά ώστε να μη φαίνεται καθόλου στημόνι134. Το διάσιμο γι’ αυτά τα είδη 

γίνεται ακριβώς όπως το κανονικό για τα λεπτά υφάσματα, αλλά διαφέρει στα μέτρα. 

Η σαΐτα (εικ. 22) επίσης είναι διαφορετικά κατασκευασμένη και μεγαλύτερη. Τα 

ντιβανόπανα επίσης έχουν πιο χοντρό υφάδι μάλλινο ή βαμβακερό αλλά στημόνι 

είναι ίδιο με τα λεπτά υφάσματα.         

Ο τρόπος κατασκευής ενός υφαντού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές, σε 

σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας όσον αφορά τις τεχνικές, αλλά εφόσον σε όλα 

τα είδη λαϊκής τέχνης ο κύριος παράγοντας είναι ο άνθρωπος, έτσι και ο κάθε τρόπος 

προσαρμόζεται στις διαφορετικές νοοτροπίες και συνήθειες του κάθε τόπου. 

Παρατηρείται ότι διαφορές στην παραπάνω τεχνική δεν παρατηρούνται στη 

Σχολή από την ίδρυσή της έως σήμερα αλλά μπορούμε να επισημάνουμε με βάση τις 

πληροφορίες μας, διαφορές σε σχέση με την οικιακή παραγωγή από τις αρχές του 

19ου αιώνα μέχρι σήμερα στο Ζαγόρι135.  

                                                            
132Πληρ. ό.π.  
133 Κίτσος Μακρής, Αθήνα 1969, ό.π., σ. 139.  
134 Πληρ. Αγνής Μπαλατσού. 
135 Πληρ. ό.π.  
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Μια ουσιαστική αλλαγή που συμβαίνει αφορά τις πατήθρες του αργαλειού, οι 

οποίες σε προηγούμενα χρόνια ήταν σχοίνινες ενώ σήμερα είναι ξύλινες και δεμένες 

με σπάγκο. Επίσης στο μπροστινό αντί του αργαλειού ο μηχανισμός που το κρατάει 

σταθερό ήταν κάπως διαφορετικός και πιο χειροποίητα κατασκευασμένος από τον 

σημερινό. Ήταν ξύλινος κύλινδρος με τρύπες στη μια άκρη όπου έπιανε μια βέργα 

στην άκρη του για να κρατάει αντίσταση. Έτσι όταν χρειαζόταν να ελευθερωθεί 

στημόνι για να συνεχίσει η ύφανση, βγάζανε το ξύλο ή σφίχτη136 από την τρύπα και το 

βάζανε στην επόμενη. Τώρα έχουν αντικατασταθεί οι τρύπες αυτές με μια μεταλλική 

ροδέλα με δόντια ή γρανάζια και άγκιστρο. Άλλη διαφορά όσον αφορά στα 

εξαρτήματα εντοπίζεται στο χτένι, το οποίο μαρτυρείται καλαμένιο ενώ σήμερα είναι 

από ατσάλι. Επίσης τα μιτάρια ήταν σχοίνινα137 ενώ τώρα είναι συρμάτινα.  

Παρατηρείται επίσης και μια παραλλαγή που βελτιώνει και την 

λειτουργικότητα της διαδικασίας ύφανσης και είναι στο τρόπο που λειτουργεί η 

σαΐτα. Παλιά πεταγόταν με το χέρι και το κυριότερο είναι ότι χρειαζόταν τρία 

κορίτσια για να την πετάνε μια από δεξιά και μια από αριστερά ενώ η τελευταία ήταν 

στη μέση και ύφαινε. Στη σύγχρονη υφαντική μόνο ένα άτομο πράττει τη διαδικασία 

αυτή και η σαΐτα πετιέται αυτόματα με το τράβηγμα ενός σχοινιού138.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα κάποιοι μάστοροι κατασκεύαζαν μόνοι τους 

αργαλειούς που λεγόταν χωριάτικοι, αντιγράφοντας το σχέδιο από κάποιον άλλο 

αργαλειό: 

«Ο πατέρας μου έφτιαχνε το ξύλο μόνος του, το πελεκούσε, έδινε το σχήμα 

που ήθελε να φτιάξει, το αντί, το ξυλόχτενο, τις σαΐτες αυτά όλα τα 

εξαρτήματα του αργαλειού τα έκανε μόνος του»139. 

 Η κατασκευή γινόταν είτε για οικιακή χρήση ή και για άλλους και ο 

αργαλειός αυτός απαντάται ως «χωριάτικος». Τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων 

ήταν αυτά που περιγράφονται παραπάνω, δηλαδή καλαμένιο χτένι, σχοίνινα μιτάρια, 

σχοίνινες πατήθρες και χειροποίητη κατασκευή του αντιού. Η κατασκευή τέτοιου 

είδους αργαλειού εξαρτιόταν από πολλούς παράγοντες: τις τοπικές συνήθειες, την 

                                                            
136 Αγγελοπούλου Βόλφ, ό.π. σ. 23. 
137 Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τα μιτάρια στα πρώτα στάδια ήταν σχοίνινα και συγκεκριμένα 
στην Αιτωλία τα μιτάρια ήταν βαμβακερά. Βλ. Λουκόπουλος, ό.π. 1985, σ. 19. 
138  Πληρ.  Αγνής Μπαλατσού.  Η  Ερατώ  Αγγελοπούλου  Βόλφ  αναφέρει  ότι  ο  αργαλειός  αυτός  που 
πετιόταν η σαΐτα με το τράβηγμα σχοινιού λεγόταν σχοινιάτικος. Βλ. Αγγελοπούλου Βόλφ, ό.π. σ. 19. 
139 Πληρ. Αγνής Μπαλατσού. 
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επιθυμία της υφάντρας, το διαθέσιμο χώρο, την ικανότητα και τη φαντασία του 

κατασκευαστή (ξυλουργού ή απλού τεχνίτη) αλλά και από την υπάρχουσα ξυλεία. Γι’ 

αυτούς τους λόγους εντέλει δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες και μέτρα για την 

κατασκευή του140. Το χαρακτηριστικό τέτοιου είδους παραγωγών ήταν ο οικιακός 

χαρακτήρας κατασκευής, κάτι που προϋπήρξε στην τεχνική παιδεία και τον πολιτισμό 

των πληθυσμών της κτηνοτροφίας141.  

 

 

Τα έργα: θεματικά μοτίβα, επιλογές, παραλλαγές. 

Τα υφαντά ανάλογα με την τεχνική δηλαδή τον τρόπο ύφανσης διακρίνονται 

σε: α) σκέτα δηλαδή σκέτο ύφασμα χωρίς σχέδιο το οποίο μπορεί να είναι 

οποιουδήποτε χρώματος και μπορεί κάποιος να το παραγγείλει, β) κεντητά που το 

σχέδιο δημιουργείται με τα χέρια από την ανάποδη πλευρά και είναι τα περισσότερα 

και γ) σταυρωτά όπου οι χρωματιστές κλωστές του στημονιού και του υφαδιού 

σχηματίζουν τετράγωνα, με ή χωρίς σχέδιο (εικ. 67). Οι παραπάνω τρεις κατηγορίες 

περιλαμβάνουν τα λεπτά υφάσματα και την ύφανση με διάσιμο λεπτών κλωστών με 

τέσσερα μιτάρια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που διακοσμούνται τα υφαντά στη Ριζάρειο 

Χειροτεχνική Σχολή και ποιές είναι οι πηγές άντλησης των σχεδίων. 

Καθώς η Σχολή άρχισε να λειτουργεί απ’ το 1979, τα σχέδια και μοτίβα που 

χρησιμοποιούνται στα υφαντά ακολουθούν μεν τα δοσμένα παραδοσιακά σχέδια και 

τους κανόνες διακοσμητικής που βρήκαν είτε από γιαγιάδες, είτε από λαογραφικές 

συλλογές αλλά συγχρονίζονται και με το νεότερο πνεύμα τη εποχής, παρουσιάζοντας 

μορφές πρωτοτυπίας. Απ’ ότι πληροφορούμαστε οι πηγές απ’ τις οποίες εμπνέονται 

τα σχέδια, είναι αρχικά λαογραφικές: 

«Μπορείς και από παλιό κέντημα να αντιγράψεις κάτι, εμάς οι πηγές μας 

είναι κυρίως βιβλία λαογραφίας, απ’ τα βιβλία της Μεγαπάνου απ’ του 

μουσείου Μπενάκη που έχει πολύ καλό υλικό και πολύ εύκολο να το 

                                                            
140 Αγγελοπούλου Βόλφ, ό.π. σ. 20. 
141 Βλ. Ρόκου, Υφαντική οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18 αι. 20 αι, 1994, ό.π., σ. 45.  
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αναπαράγεις γιατί είναι σχέδια που μπορείς να τα κάνεις ότι θέλεις: μπλε, 

χρωματιστό, να βάλεις τη φαντασία σου»142.  

Παρατηρούμε λοιπόν πως πρωτίστως οι πηγές είναι λαογραφικές δηλαδή 

σχέδια αρεστά και ταιριαστά στο γούστο εκείνων που τα επιλέγουν για παραγωγή 

αλλά χωρίς να λείπει η φαντασία και η προσωπική οπτική και παρέμβαση στο τελικό 

αποτέλεσμα του σχεδίου.  

Στη Σχολή άλλες πηγές143 άντλησης σχεδίων είναι τα ελληνικά περιοδικά 

Εργόχειρο και Η Γυναίκα τα οποία παλαιότερα περιείχαν διάφορα σχέδια αλλά και 

τεχνικές χειροτεχνίας. Αυτά αντικαταστάθηκαν από τα περιοδικά Εκείνη και 

Πρακτική που είναι πιο σύγχρονα. Υπάρχουν και ξένα περιοδικά απ’ τα οποία όταν 

διαθέτουν κάποιο σχέδιο που να ταιριάζει σε κάποια είδη, επιλέγεται για να 

εφαρμοστεί στα υφαντά ή τα κεντήματα, όπως το περιοδικό Burda ή ιταλικά και 

ισπανικά περιοδικά όπως το Labores punto de cruz. Τα σχέδια από τα ξένα περιοδικά 

όπως από ισπανικό το οποίο είναι σύγχρονο και δεν ανταποκρίνεται στην 

αναπαραγωγή ενός παλιού και κλασικού σχεδίου παρέχει σχέδια που είναι πιο 

ελκυστικά και θα προσελκύουν έναν σύγχρονο και νέο πελάτη144. Επίσης επιλέγονται 

σε μικρότερο όμως βαθμό θέματα από την ελληνική αρχαιότητα και σχέδια από 

βιβλία της εταιρείας κλωστών D.M.C.  

Εκτός απ’ τις παραπάνω πηγές μοτίβων, τα μοτίβα που χρησιμοποιούνται 

είναι κατά βάση ηπειρώτικα και προέρχονται απ’ τον ζωικό και φυτικό διάκοσμο με 

ανατολίτικες όμως επιρροές. Ο όρος ηπειρώτικα δεν μπορεί να γίνει σαφής καθώς τα 

περισσότερα απ’ τα φυτικά και ζωικά μοτίβα συναντούνται σε πολλές περιοχές. Στην 

Ήπειρο κυριαρχούν στοιχεία του δάσους και της φύσης ενώ στα νησιά στοιχεία της 

θάλασσας. Αντίστοιχα του τόπου και του φυσικού τοπίου είναι και τα χρώματα στα 

ηπειρώτικα υφαντά με χαρακτηριστικά το μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, εκάϊ: 

«Τα χρώματα παλιότερα ήταν πολύ λιγότερα, γιατί ήταν αυτά που 

μπορούσαν να βάψουν οι γυναίκες απ’ τα υλικά της περιοχής. Θα βάφανε 

μια απόχρωση κόκκινου, μια φούξια, μπλε, πράσινου, κίτρινου, μαύρου, 

καφέ. Τα βάφανε από φύλλα, απ’ το ριζάρι το οποίο εδώ στη περιοχή δεν 

υπήρχε τόσο. Τώρα πλέον η ποικιλία σε χρώματα είναι τεράστια γιατί 

                                                            
142 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
143 Πληρ. ό.π.  
144 Πληρ. ό.π.  
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βάφεις και με χημικές βαφές και έχεις δεκαπέντε αποχρώσεις κόκκινου και 

άλλες τόσες ροζ»145.  

Παρατηρείται ωστόσο μεγαλύτερη ζωηρότητα στα σημερινά χρώματα σε 

αντίθεση με παλιότερα που τα χρώματα ήταν πιο βαθιά στις αποχρώσεις. Το γεγονός 

αυτό δεν οφείλεται μόνο στην εισαγωγή των χημικών βαφών αλλά και στα υφάσματα 

που εισάγονταν από τις βιομηχανικές χώρες της δυτικής Ευρώπης από τον 18ο 

αιώνα146.   

Τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα που συναντούμε στην Ήπειρο είναι δέντρα, 

γαρύφαλλα (εικ. 45), τριαντάφυλλα, τουλίπες (εικ. 69), γαϊδουράκια (εικ. 49), η 

στάμνα, διάφορα πουλιά (εικ. 48) όπως δικέφαλοι αετοί, παγώνια, κότες και κοκόρια, 

το δέντρο της ζωής:  

«Περισσότερο γαρίφαλα και τουλίπες με μεγάλα έντονα μοτίβα. Δεν έχουν 

τόσο λεπτοκαμωμένο μοτιφάκι όπως έχουν τα κρητικά ή τα πελοποννήσια 

μοτίβα. Και πάρα πολλά ζωικά μοτίβα όπως ελάφια, παγώνια, κοκόρια, 

πουλιά δηλ. ζώα του δάσους. Θα βρεις το δέντρο της ζωής με δυο πέρδικες 

με συμβολικό χαρακτήρα»147.  

Οι τουλίπες, τα γαρύφαλλα, τα τριαντάφυλλα αποτελούν τη βάση της 

ανατολίτικης διακοσμητικής και επηρέασαν κατά τη τουρκοκρατούμενη περίοδο 

έντονα την ηπειρώτικη διακοσμητική148. Κυρίως στην κεντητική συναντούνται τα 

παραπάνω μοτίβα σε κεντητά σεντόνια, κρεβατόγυρους και μαξιλάρες αλλά η 

υφαντική δανείζεται στοιχεία για την κατασκευή έργων από την κεντητική στη 

Ριζάρειο, οπότε τα θέματα υφαντών και κεντημάτων αλληλοπλέκονται. Π.χ. ένα 

υφαντό με θέμα τη γλάστρα έχει αντιγραφεί και υφανθεί με διαφορετικά χρώματα 

προερχόμενο από ένα κεντητό μαξιλάρι σε βιβλίο της Αμαλίας Μεγαπάνου που 

προέρχεται απ’ την Κύπρο149 (εικ. 53-54).  

Η γλάστρα είναι σύμβολο που σχετίζεται μάλλον με το «φυτό της ζωής» και 

συναντάται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα την περιοχή. Παρόμοιο θέμα είναι και 

η στάμνα ή μαστραπάς ή μπακράτσι ή βάζο με άνθη (εικ. 46), χαρακτηριστικό σε 

                                                            
145 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
146 Άλκη Κυριακίδου‐ Νέστορος 1983, ό.π., σ. 67‐68.  
147 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
148 Πόπη Ζώρα, Ελληνική Τέχνη. Λαϊκή Τέχνη, 1994, ό.π., σ. 21.  
149 Αμαλία Μεγαπάνου, Σχέδια από ελληνικά κεντήματα, Τόμος Ι, Εκδ. Μουσείου Μπενάκη, σ. 9. 
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γιαννιώτικα κεντήματα και συγκεκριμένα σε παραστάσεις γάμου όπου συμβολίζει τη 

λειτουργία του νερού και ιδίως του αμίλητου150.  

Τα λουλούδια επίσης είχαν ανέκαθεν μια σημαντική αισθητική αξία για τον 

ελληνικό λαό και τη διακόσμηση (εικ. 46, 53, 57, 73, 76). Πολυάριθμοι και 

ωραιότατοι είναι οι αρχαίοι μύθοι για την καταγωγή διαφόρων ανθέων απ’ το αίμα 

ημίθεων. Εκτός απ’ τους μύθους όμως τα άνθη είχαν σημαντική θέση και σε δοξασίες 

και σημαντικές στιγμές της ζωής του λαού151. 

Η γλάστρα ή βάζο με λουλούδια συναντάται και με δυο παγώνια αριστερά και 

δεξιά και σε παραλλαγή ανάμεσα τους βρίσκεται κρήνη σε κεντητό σεντόνι της 

Ηπείρου152. Στη Ριζάρειο επιλέγονται τα παγώνια σε διάφορες παραλλαγές (εικ. 70). 

Ένα σχέδιο με πουλιά που πιθανόν είναι παγώνια και παρόμοιο συναντιέται και στα 

Επτάνησα αλλά και στην Ήπειρο έχει ονομαστεί «δικέφαλοι αετοί» για λειτουργικούς 

ρόλους (εικ. 55, 72). Το παγώνι με το βασιλικό φτέρωμα που θυμίζει τον ήλιο ήταν 

ανέκαθεν σημαντικό σύμβολο για τους λαούς της Ανατολής. Συμβολίζει την 

αφθαρσία της ψυχής στην μεσανατολική εικονογραφία ενώ για την ελληνική 

μυθολογία το παγώνι θεωρήθηκε έμβλημα της Ήρας και σύμβολο της οικογενειακής 

εστίας153. Ίσως γι’ αυτό συναντάται τόσο σε παραστάσεις γάμου. Ο ηπειρώτικος 

γάμος αναλύεται παρακάτω στο κεφάλαιο της κεντητικής μιας και θέματα από την 

παράσταση αυτή αποτυπώνονται περισσότερο σε κεντήματα και μαξιλάρια.        

Βλέπουμε λοιπόν ότι κυριαρχούν παραστάσεις της φύσης με διάφορα ζώα, 

πουλιά και φυτά. Και ότι κάποια απ’ αυτά τα θέματα έχουν συγκεκριμένο 

συμβολισμό. Το δέντρο της ζωής ως σύμβολο έχει παγκόσμια απήχηση και είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μυθολογία του «κέντρου». Είναι το σύμβολο του 

κέντρου του κόσμου, της αναγέννησης και της βλάστησης και από τα θεμελιώδη 

συμβολικά αρχέτυπα της πρωτόγονης κοσμολογίας154. Στην παράσταση που έχει 

υφανθεί σε πανό στη Σχολή γύρω απ’ το δέντρο (εικ. 76) απεικονίζονται σχεδόν όλα 

τα ζώα του δάσους αλλά και πολλά φυτικά σύμβολα και λουλούδια. Έτσι 

διακρίνονται κοκόρια, κότες, σκίουροι, παγώνια, πέρδικες, σκυλιά, κουκουβάγια και 

                                                            
150 Πόπη Ζώρα, «Συμβολική και σημειωτική προσέγγιση της ελληνικής λαϊκής τέχνης, Λαογραφία, 36 
(1990‐92), σ. 15‐17. 
151 Στίλπων Κυριακίδης, «Ο ελληνικός λαός και τα λουλούδια», Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1 (1970), σ. 36.  
152 Ζώρα, ό.π., σ. 18 και εικόνα σ. 59. 
153 Ό.π., σ. 18‐19.  
154 Ο Mircea Eliade  εντάσσει  το δέντρο  της  ζωής σε 7  κοσμικοθρησκευτικά σύνολα και  το  ένα απ’ 
αυτά είναι το τρίπτυχο: πέτρα‐δέντρο‐ιερό. Βλ. ό.π., σ. 10‐12. 
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φυτά όπως τουλίπες, γαρύφαλλα και διάφορα μικρά ανθάκια. Επίσης κουκουνάρια 

που οι σπόροι τους συμβολίζουν τη γονιμότητα155. Στο πανό αυτό θα μπορούσαμε να 

παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ο φόβος του κενού (horror vacui) αφού καλύπτονται όλα 

τα κενά του υφάσματος156.      

Ειδικό συμβολισμό έχει επίσης η κότα (εικ. 47). Είναι μοτίβο που ποικίλει 

ανάλογα την περιοχή και συμβολίζει τη γονιμότητα. Το πετεινάρι επίσης ή το κοκόρι 

είναι κατεξοχήν συνδεδεμένο με τη γονιμότητα και παίζει σημαντικό ρόλο στα 

γαμήλια έθιμα. Το σφάξιμο του πετεινού συμβολίζει τον καθαρμό και η αποτρόπαια 

δύναμή του είναι το κύριο χαρακτηριστικό σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη157. 

Συναντάται κυρίως σε γαμήλιες παραστάσεις της Ηπείρου και σε άλλες παραλλαγές. 

Οι περιορισμοί που επιβάλει το στυλ στη μορφή των διακοσμητικών θεμάτων 

της λαϊκής τέχνης εξηγούν τη συντηρητικότητα κάποιες φορές της λαϊκής παράδοσης. 

Επίμονη είναι όμως και η παρουσία ορισμένων μοτίβων όπως π.χ. η ποικίλη χρήση 

στη Σχολή του μοτίβου «Καλημέρα» κυρίως σε πανό και καδράκια που θα πρέπει να 

ερμηνευτεί με βάση τη σημασία που δίνει ο λαός στα θέματα αυτά. Μια τέτοια 

θεώρηση μετατρέπει αμέσως τα διακοσμητικά θέματα της παράδοσης από «άλογες» 

διακοσμήσεις σε «έλλογες» μορφές ή σύμβολα. Π.χ. το μοτίβο «Καλημέρα» δηλώνει 

μια ευχή για καλή ημέρα και τυχερή και σε συνδυασμό με πουλιά η κοκόρια δηλώνει 

τύχη και έχει έννοια παρηγορητική (εικ. 73), γι’ αυτό ήταν χαρακτηριστικό της 

προίκας των κοριτσιών μαζί με τα κοκόρια158:  

«Στις προίκες των κοριτσιών απ’ τον προηγούμενο αιώνα και μετά, είχαν 

πάντα μοτίβα τύπου: ΄΄καλημέρα΄΄, ΄΄το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον΄΄, 

΄΄έχει ο θεός΄΄, ΄΄και αυτό θα περάσει΄΄. Μάλιστα αυτά χαρακτηρίζονται ως 

τα πιο ακαλαίσθητα σχέδια γιατί τα ‘καναν όλες, κι αυτές που ξέραν να 

κεντήσουν κι αυτές που δεν ήξεραν γιατί ήταν το απαραίτητο συστατικό 

μιας προίκας. Έφτιαχναν ένα σταυρό για πάνω απ’ το κρεβάτι, το νυφικό, 

                                                            
155 Άλκη Κυριακίδου‐Νέστορος, «Το πετεινάρι στα λαϊκά κεντήματα των Βαλκανίων», Αρχιτεκτονική, 
72 (1969), σ. 91.  
156 Κυριακίδου‐Νέστορος 1983, ό.π., σ. 48.  
157 Κυριακίδου‐Νέστορος, Αρχιτεκτονική, 72  (1969), ό.π.,  σ. 92.  
158 Ό.π., σ. 91. 
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ένα κάδρο με δυο λουλούδια. Κρεμούσαν τις πετσέτες στο κάδρο καλημέρα, 

στο λαβομάνο159 που πλένεις τα χέρια στη κρεβατοκάμαρα»160.  

Κάποια απ’ τα παραπάνω ρητά συναντούμε σε κεντήματα. Το μοτίβο δε 

«καλημέρα» συναντάται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως η Κρήτη ή η 

Σκόπελος και αλλάζει μόνο το μοτίβο.  

Σχέδια εμπνευσμένα απ’ την αρχαιότητα επιλέγονται λιγότερο και πιο πολύ 

κατασκευάζονται σε πανό με θέματα όπως κυνήγι ή με τις μούσες (εικ. 75) 

προερχόμενα από ελληνικά περιοδικά. Δεν επιλέγονται όμως εύκολα από τους 

πελάτες ούτε γίνονται πολλές παραγγελίες.  

Οι πηγές έμπνευσης εκτός απ’ τις παραπάνω μπορεί να είναι ποικίλες: 

«Από ποδιά παραδοσιακής στολής απ’ τα Χάσια της Μακεδονίας 

προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε και τα χρώματα και να μην πειράξουμε 

καθόλου το μοτίβο, να το κάνουμε συνεχόμενο όπως είναι το αρχικό. Το 

αποτυπώσαμε σε σεμέν και τραπεζομάντηλο. Το θέμα είναι να κερδίσεις το 

στοίχημα και να το κάνεις αυτό χρηστικό. Αν κάνω δέκα τέτοιες ποδιές ο 

μόνος που θα τις πάρει θα είναι ένας σύλλογος απ’ τη Μακεδονία που θα 

στοιχίζουν αυτές τριακόσια ευρώ η μια και ο σύλλογος δεν θα’ χει λεφτά να 

τις πάρει»161.  

Από το σχέδιο της παραπάνω μακεδονικής ποδιάς κατασκευάστηκε σεμέν με 

το ίδιο σχέδιο (εικ. 59-60). Παρατηρείται πως η φαντασία και οι επιλογές των 

υφαντριών είναι αστείρευτες και δεν εγκλωβίζονται σε στενά τοπικά όρια π.χ. των 

ηπειρώτικων μοτίβων αλλά γίνονται προσμίξεις και με σχέδια και άλλων περιοχών 

που παράλληλα να ικανοποιούν χρηστικές ανάγκες. Άλλο ένα παράδειγμα είναι το 

σχέδιο σε σεμέν που έχει ονομαστεί «πετραχήλι» και αναπαριστά σχέδιο από άμφια 

ιερέα (εικ. 50). Υπάρχουν βέβαια και γεωμετρικά σχέδια όπως ο λαβύρινθος (εικ. 52).  

Επίσης πολλά σχέδια προέρχονται από νησιώτικες περιοχές και παίρνουν και 

τις αντίστοιχες ονομασίες τους όπως μαξιλάρι με το καραβάκι της Σκύρου (εικ. 71) το 

                                                            
159Λαβομάνο  είναι  χαμηλό  έπιπλο  σαν  νιπτήρας  με  βαθούλωμα,  στο  οποίο  τοποθετούσαν  μία 
λεκάνη και δίπλα της μία κανάτα με νερό, για να πλύνει κάποιος το πρόσωπό του και τα χέρια του. 
Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου 
160 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
161 Βλ. ό.π.  
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οποίο προέρχεται από κεντητή πετσέτα της Σκύρου162 ή σεμέν «σπίθα»163 το οποίο 

προέρχεται σχηματικά από κουρτίνα της Πάτμου164 (εικ. 57-58). Υπάρχει επίσης 

σχέδιο εμπνευσμένο από σαρακατσάνικη ποδιά (εικ. 63) ή σχέδιο λευκαδίτικο (εικ. 

62), Αράχοβας, ρουμάνικο (εικ. 61) ή νορβηγικό. Ανάλογα τώρα με τη χρονική 

περίοδο κατασκευάζονται και έργα αντίστοιχα, π.χ. τη περίοδο των Χριστουγέννων 

παράγονται σχέδια χριστουγεννιάτικα (εικ. 64) παρμένα από σύγχρονα περιοδικά ή 

από βιβλία της εταιρείας κλωστών D.M.C165 ή ακόμη και είδη παιδικά (εικ. 74). 

Επίσης μοτίβα με φρούτα για είδη κουζίνας όπως τραπεζομάντηλο (εικ. 66) ή σετ 

φαγητού με βελανίδια (εικ. 65).    

Τα είδη των υφαντών ανάλογα με τη χρήση τους είναι σεμέν, 

τραπεζομάντηλα, καρέ, κουρτίνες, πανό, ποδιές (εικ. 69), σετ κουζίνας, πετσέτες 

κουζίνας, κάδρα (εικ. 72). Σε όλα τα παραπάνω φιλοτεχνούνται τα μοτίβα που 

αναλύθηκαν δηλαδή σε λεπτά υφάσματα. Άλλα είδη πιο χοντρά είναι οι κουρελούδες 

(εικ. 83), τα ντιβανόπανα ή ριχτάρια ή κουβερλί (εικ. 81) και διάφορα πατάκια (εικ. 

80, 82) που κατασκευάζονται όπως είπαμε με δυο μιτάρια και πιο αραιό χτένι και τα 

σχέδια τους είναι κυρίως γεωμετρικά. Τα ντιβανόπανα παλιότερα χρησιμοποιούνταν 

με άλλους τρόπους περισσότερο πρακτικούς ενώ η χρήση τους στις μέρες μας έχει 

αλλάξει: 

«Παλιότερα αυτά ήταν τα καλύμματα για τα μπάσια και τα είδη με τα οποία 

σκεπαζόταν ο κόσμος. Η χρήση τους ήταν αυτή. Και εδώ δουλεύει στο 

χωριό και στα παραδοσιακά σπίτια, να βάλουν στρωσίδι για το μπάσι τους. 

Δεν είναι τόσο πλέον για σκέπασμα τώρα πια, αλλά μπορεί να είναι ένα 

ριχτάρι για έναν καναπέ. Τώρα δεν τα λέμε μαντανείες ή 

μαλλινοσέντονα»166.    

Μπορεί επίσης κάποιος να προμηθευτεί και «σκέτο» όπως λέγεται δηλαδή 

ύφασμα που μπορεί κάποιος να επεξεργαστεί και να κολλήσει δαντέλες πάνω σ’ αυτό 

ή μοτίβα πλεκτά. Κάποιες φορές έχουν κατασκευαστεί υφαντά και για εσωτερικά 

εκκλησιών ή άμφια ιερέων μετά από παραγγελία και σε συνεργασία με δυο καλόγριες 

της μονής Καστρίτσας οι οποίες ράβουν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Επιδίδονται 

                                                            
162 Αμαλία Μεγαπάνου, ό.π., σ. 29.  
163 Πληρ. Αγλαΐα Βάντζιου.  
164 Ελένη Πολυχρονιάδη (επιμ.), Ελληνικά κεντήματα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1980, εικόνα 53.   
165 Πληρ. Αγλαΐα Βάντζιου. 
166 Βλ. ό.π.  
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επίσης και σε κεντήματα για τους χώρους εκκλησιών αλλά και αμφίων167. Στη 

Ριζάρειο υφαίνανε τα κομμάτια που θέλανε μετά από παραγγελία και εκείνες τα 

ράβανε και τα τελειοποιούσαν:  

«…χρησιμοποιούνε και πολλά κομμάτια σύνολο 5 για τους χώρους του 

ιερού, το διακονικό, η κόγχη, η πύλη, έχουν συγκεκριμένο τόπο. Πρέπει να 

χουν το σταυρό, τη μπορντούρα… Εμείς τα υφάναμε και αυτές τα 

προωθούσαν»168.  

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου επίσης στα Γιάννενα έχει διακοσμηθεί με 

στρωσίδια και κουρτίνες απ’ τη Σχολή.   

Οι ονομασίες που παίρνουν τα υφαντά καθορίζονται απ’ την τεχνική, το 

σχέδιο, το χρώμα αλλά και από το που προέρχονται. 

 Η κύρια ονομασία τους όμως δίνεται απ’ το σχέδιο δηλαδή απ’ τα μοτίβα που 

απεικονίζονται πάνω ή απ’ τη περιοχή απ’ την οποία προέρχονται π.χ. Μακεδονίας, 

Λευκάδας. Έτσι κάποιες ονομασίες είναι: σχέδιο γαϊδουράκια, δεντράκια, κοκοράκια. 

Ανάλογα το χρώμα τώρα μπορεί να ονομάζεται κάποιο π.χ. κότες μπλε (εικ. 47). 

Χαρακτηριστικό είναι πως σε ορισμένα έργα δίνεται ονομασία από την υφάντρια η 

οποία έδωσε ένα σχέδιο προς ύφανση πχ. σχέδιο Ανθής (εικ. 51) ή σχέδιο Λαμπρινής. 

Οι υφάντριες στα παλαιότερα χρόνια αναπαρήγαγαν τα σχέδια κυρίως από μνήμης 

και δεν τα αντέγραφαν αλλά έβαζαν πάνω την προσωπική τους άποψη για αυτό και 

παίρνουν το όνομά τους. Οι ονομασίες γενικά προέρχονται από σχηματοποιήσεις ή 

ταυτίσεις, σε δηλωτικές της αρχικής προέλευσης ή σε καθαρά συνθηματικές169. Το 

όνομα μιας υφάντρας σε υφαντό μπορεί να σημαίνει και μια προσθήκη ή αλλαγή που 

έκανε η ίδια στο σχέδιο που αποτύπωσε δηλαδή σε μια διασκευή. Αυτή είναι η έννοια 

του καινούργιου στη λαϊκή τέχνη σύμφωνα με την Άλκη Κυριακίδου Νέστορος170.     

Επίσης υπάρχει κουρτίνα που ονομάζεται σχέδιο «παπάς» επειδή το σχέδιο το 

παρήγγειλε ένας παπάς για να αποτυπωθεί σε κουρτίνα (εικ. 68). Το σχέδιο αυτό 

κατασκευάστηκε στη συνέχεια και σε άλλα είδη υφαντικής. Οι ονομασίες αυτές που 

δίνονται στα υφαντά διευκολύνουν περισσότερο τους κατασκευαστές:  

                                                            
167 Ήδη απ’ τα Βυζαντινά χρόνια η τεχνική των χρυσοκεντημάτων ήταν πολύ διαδεδομένη κάτι που 
έδειχνε την προσήλωση του ελληνισμού στους εκκλησιαστικούς θεσμούς. Βλ. Αγγελική Χατζημιχάλη, 
«Τα χρυσοκλαβάρικα ‐ συρματέινα – συρμακέσικα κεντήματα», σ. 447‐448. 
168 Πληρ. Αγλαΐα Βάντζιου. 
169Κίτσος  Μακρής 1969, ό.π., σ. 126.  
170 Άλκη Κυριακίδου Νέστορος 1983, ό.π., σ. 53.  
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«Το να πούμε ότι ένα σεμέν είναι δικέφαλοι αετοί ή δράκος ή μαργαρίτες ή 

γαρίφαλα αυτά μπαίνουν στη δική μας δουλειά για να ξέρουμε πως θα τα 

ονομάσουμε. Π.χ. κάλυμμα κρεβατιού Ανάφης. Εγώ αυτό θα το πω Ανάφης 

το σχέδιο που το ξέρω και το πήρα απ’ το δειγματολόγιο. Αλλά ένα άλλο 

σχέδιο που το έφτιαξα μόνη μου και έκοψα κάτι και από κάπου αλλού θα 

του βάλω μια άσχετη ονομασία. Θα το πω μαργαρίτες μπλε. Αλλά όμως 

έχουν ονομασίες ορισμένα που κυρίως προέρχονται απ’ τη περιοχή τους. 

Π.χ. σχέδιο από κουρτίνα Κυκλάδων. Κυρίως έτσι διαδίδονταν τα 

σχέδια»171.  

Οι κάθε είδους παραλλαγές που επιχειρεί να αποδώσει στα έργα του ένας 

λαϊκός τεχνίτης, δεν μπορούν να αποτελούν ένα εντελώς νέο ή πρωτότυπο έργο, γιατί 

κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στην έννοια της παραδοσιακότητας και της 

συλλογικότητας172.  

Τα μοτίβα λοιπόν πάνω στα υφαντά αποτελούν στην ουσία σύμβολα. Ο 

τρόπος με τον οποίο επιλέγονται τα σχέδια όταν δεν πρόκειται για έτοιμα σχέδια, έχει 

να κάνει με το προσωπικό γούστο των υφαντριών δηλαδή με την αισθητική τους 

άποψη και με την ικανότητα να συνδυάζουν χρώματα και μοτίβα. Και επίσης όπως 

έγραψε η Αγγελική Χατζημιχάλη: «Η λαϊκή διακοσμητική τέχνη είναι η αντικειμενική 

έκφραση και εκδήλωση του καλλιτεχνικού συναισθήματος… που εξαρτάται από τις 

συνθήκες της ομάδας και την τεχνική παράδοση και συνδέεται με πρακτικούς 

σκοπούς»173.     

Η βαθμιαία απλοποίηση ενός παραδοσιακού θέματος, δεν ακολουθεί τυχαίο 

δρόμο αλλά οι μεταβολές είναι αυθόρμητες. Οι διάφορες μεταβολές δεν είναι το μόνο 

που επιδρά στη διαμόρφωση των θεμάτων της λαϊκής τέχνης. Υπάρχει και ένα άλλο 

είδος μεταβολών που συντείνουν όχι στην απλοποίηση, αλλά στην ανάπτυξη ή στην 

επαύξηση του αρχικού θέματος αφού αυτά εξελίσσονται με τη συνεχή επανάληψη 

στον ίδιο τόπο από χρόνο σε χρόνο και από γενιά σε γενιά. Οι μεταβολές αυτές 

γίνονται με τη θέληση του λαϊκού τεχνίτη και είναι αποτελέσματα της ενσυνείδητης 

προσπάθειάς του να προσθέσει κάτι δικό του, να διασκευάσει το πατροπαράδοτο 

                                                            
171 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
172Γ. Μ Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο 1988, σ. 69. 
173 Χατζημιχάλη 1931, ό.π., σ. 7. 
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μοτίβο που του χρησιμεύει ως πρότυπο. Για να το κάνει αυτό ο λαϊκός τεχνίτης 

πρέπει να είναι σε θέση να πρωτοτυπεί όχι μόνο να επαναλαμβάνει174.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
174Κυριακίδου‐Νέστορος, Αρχιτεκτονική (1968‐69), σ. 90.  
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Β΄  Κεντητική 

 

 Η κεντητική είναι ο λαμπρότερος κλάδος της ελληνικής λαϊκής τέχνης με 

έργα που παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον όχι μόνο καλλιτεχνικό, για την 

εκτελεστική τους τελειότητα, αλλά και σημασιολογικό για τους συμβολισμούς των 

διακοσμητικών θεμάτων175.  

Τα κεντήματα του παρελθόντος όσον αφορά τη χρήση τους διακρίνονται: α) 

σε κεντήματα για το στολισμό του σπιτιού, β) στα κεντήματα της φορεσιάς γ) στα 

κεντήματα των εκκλησιαστικών αμφίων176.  

Από την άποψη των υλικών τα κεντήματα διακρίνονται σε: α) χρωματιστά, β) 

λευκά και χρυσοκεντημένα177. 

Από την πλευρά της τεχνικής τους τα κεντήματα διακρίνονται σε: α) 

«ξομπλιαστά» ή «μετρητά» και β) «γραφτά»178. 

 Όσον αφορά τη διακοσμητική αντίληψη των κεντημάτων, εκείνο που 

χαρακτηρίζει τα χρωματιστά κεντήματα, στη μεγαλύτερη έκταση, είναι η επικράτηση 

του φυσιοκρατικού στοιχείου. Ως προς τα μοτίβα τα λουλούδια που επικρατούν στην 

Ήπειρο φέρουν επίδραση από την Ανατολή με χαρακτηριστικότερα το γαρίφαλο, το 

τριαντάφυλλο, την τουλίπα και τον υάκινθο179. Η ανατολική αυτή επίδραση φαίνεται 

να διαδόθηκε στο ηπειρωτικό κέντημα κυρίως με την εισαγωγή των πολύτιμων 

ανατολικών υφασμάτων. Συγγενεύουν προς τα νησιωτικά και κυρίως παρουσιάζουν 

πολλές αναλογίες και ομοιότητες πρωτίστως με τα κεντήματα της Λευκάδας, με της 

Σκύρου και σε πολλές λεπτομέρειες με της Κρήτης180. Τα κεντήματά της Ηπείρου 

                                                            
175  Πόπη  Ζώρα,  «Κεντητική»,  στο  συλλογικό  τόμο  Νεοελληνική  Χειροτεχνία,  Εκδόσεις  Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1969, σ. 161. 
176 Πόπη Ζώρα, 1994, ό.π., σ. 20. 
177 Ζώρα, «Κεντητική», ό.π., σ. 161.  
178 Τα ξομπλιαστά είναι κεντημένα με διάφορες μετρητές βελονιές χωρίς να έχει από πριν σχεδιαστεί 

το σχέδιο στο ύφασμα. Αντίθετα, στα γραφτά προηγείται η αποτύπωση του σχεδίου στο ύφασμα και 

ακολουθεί το κέντημα. Βλ. Πόπη Ζώρα, 1994, ό.π., σ. 20‐21. Για τις κατηγορίες των κεντημάτων βλ. 

και  Νάντια  Μαχά  –  Μπιζούμη,  «Η  ελληνική  κεντητική  τέχνη  (β΄  μισό  17ου  αι.  –  αρχές  20ου):  μια 

απόπειρα «ανάγνωσης»  των  ιστοριών που αφηγούνται  τα δημιουργήματά  της»,  στο Βαρβούνης  Γ. 

Μανόλης,  Σέργης  Γ.  Μανόλης  (επιμ.),  Ελληνική  Λαογραφία  (Πρώτος  Τόμος).  Ιστορικά,  θεωρητικά, 

μεθοδολογικά, θεματικές, Ηρόδοτος, 2012, σ. 935‐997.   
179 Πόπη Ζώρα 1994, ό. π., σ. 21.  
180 Αγγελική Χατζημιχάλη, «Ηπειρώτικη λαϊκή τέχνη», Ηπειρωτικά Χρονικά, 5 (1930), σ. 259‐260. 
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συγκαταλέγονται ανάμεσα στα λαμπρότερα μνημεία της νεοελληνικής κεντητικής 

(σεντόνια, κρεβατόγυροι, μαξιλάρες)181.  

 Στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή οι μαθήτριες διδάσκονται δυο είδη 

κεντήματος: α) κέντημα στο χέρι (εικ. 84-85) και β) κέντημα μηχανής (εικ. 86).  

 Τη μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζει το κέντημα μηχανής ως προς την 

τεχνική.  

Τα κεντήματα και από τα δυο είδη, που κατασκευάζονται στη Σχολή, απ’ τις 

μαθήτριες είναι διάφορα όπως: σεμέν, καρέ, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες αλλά και 

σεντόνια κατά παραγγελία και είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα υφαντά. Αυτό που 

προτιμάται περισσότερο είναι το κέντημα μηχανής γιατί είναι πιο εύκολο να 

συνδυαστεί παρά ένα κέντημα στο χέρι: «….το λευκό είναι και το πιο κλασικό και το 

πιο καλό, αν και είναι καλοκαιρινά θα έλεγα, δεν τα βάζει κανείς το χειμώνα…»182.  

  Τα είδη αυτά βλέπουμε ότι έχουν προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες 

αφού διαφέρουν απ’ τα βασικά είδη κεντημάτων που κατασκευάζονταν για τη 

διακόσμηση του σπιτιού όπως: κρεβατόγυροι, κλινοσκεπάσματα, τσεβρέδες, 

πετσέτες. Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μπλε, πράσινο, κίτρινο, 

κόκκινο, εκάϊ.  

 Τα σχέδια στα κεντήματα χειρός έχουν διάφορες επιδράσεις και τα 

συναντιούνται και στην υφαντική που παράγεται στη Σχολή. Το θέμα της προίκας183 

των γυναικών επέφερε και προσμίξεις και αντιγραφή σχεδίων αφού πολλές φορές 

κεντήματα μιας περιοχής φερμένα με τις προίκες από άλλα γεωγραφικά μέρη, στην 

καινούργια τους πατρίδα αποτελούσαν πρότυπα για αντιγραφή184:  

«Η διάδοση του κεντήματος ή του υφαντού(του σχεδίου δηλαδή) από γενιά 

σε γενιά φτάνει στις επόμενες γενιές απ’ τη προίκα. Το παίρνει η κόρη απ’ 

τη μάνα, το παίρνει η μάνα απ’ τη γιαγιά, το παίρνει η νύφη και πάει σε 

                                                            
181 Ζώρα, «Κεντητική», ό.π., σ. 163.  
182 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
183 Τα κεντήματα τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας συνδέονταν άμεσα με την 
προίκα.  Η  παραγωγή  τους  σηματοδοτούσε  την  προσμονή  την  οποία  υπόσχεται  η  γαμήλια 
ολοκλήρωση για μια νέα αρχή. Βλ. Νάντια Μαχά – Μπιζούμη, ό.π., σ. 939. 
184 Ελένη Πολυχρονιάδη (επιμ.), Ελληνικά κεντήματα, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1980, σ. 5.  
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άλλη περιοχή. Το δανείστηκε η μια και το μετέφερε στην άλλη και πήρε το 

σχέδιο η μια να το αντιγράψει»185. 

 Ένα καθαρά ελληνικό λαογραφικό θέμα που παραλλάσσεται ανάλογα την 

περιοχή είναι ο ηπειρώτικος γάμος που συναντιέται σε ηπειρώτικα νυφικά σεντόνια, 

μπροστοσέντονα και νυφικές μαξιλάρες. Διανθίζεται με ποικίλα ανατολίτικα μοτίβα 

και εικονίζεται με διάφορες παραστάσεις186. Ο ηπειρώτικος γάμος ή μέρη αυτού 

έχουν πολλές φορές αποτυπωθεί σε κεντήματα στη Ριζάρειο Σχολή.  

 Ένα παράδειγμα είναι ένα μαξιλάρι κεντημένο με μια πέρδικα (εικ. 87) που 

συμβολίζει τη γονιμότητα, προερχόμενη από παράσταση ηπειρώτικου γάμου σε 

νυφικό μαξιλάρι. Επίσης σε μορφή μπάντας ή σε πανό έχει κεντηθεί το νυφικό 

ζευγάρι πάλι από γιαννιώτικο σεντόνι (εικ. 88). Μπορεί να γίνει και κάδρο όμως:  

«Πρέπει να το κάνεις κάτι άλλο για να έχει περισσότερες δυνατότητες 

εφαρμογής στη σημερινή εποχή. Άμα το κάνεις έναν κρεβατόγυρο θα 

πουλήσεις ένα αν το κάνεις καδράκι όμως θα πουληθεί, αρκεί να είναι το 

παραδοσιακό»187.  

 Βλέπουμε ότι τα παραδοσιακά μοτίβα είναι αυτά που διατηρούν τον τοπικό 

χαρακτήρα και την ταυτότητα των κεντημάτων και η απόδοσή τους σε άλλο είδος δεν 

αναιρεί την μουσειακή αξία του γιαννιώτικου κρεβατόγυρου ή σεντονιού. Η 

παραπάνω άποψη δείχνει μια τάση να προσαρμόζονται παραδοσιακά μοτίβα σε πιο 

χρηστικά αντικείμενα κι αυτό συμβαίνει απ’ τα τέλη του 19ου αιώνα όταν το κέντημα 

άρχισε να γίνεται προϊόν βιοτεχνίας και η προώθησή του στην αγορά και το εμπόριο 

δημιούργησε το θέμα της διάδοσης ακόμη και καινούργιων σχεδίων, παρμένων από 

πολυποίκιλα φυλλάδια ευρωπαϊκά188.   

Άλλο θεματικό μοτίβο αποτελεί η τουλίπα (εικ. 93), που απεικονίζεται σε 

μαξιλάρι με άλλα φυτικά μοτίβα. Πολλά κεντήματα έχουν διάφορα θέματα όπως 

παραστάσεις με κυνηγούς, καβαλάρηδες, ναύτες, πουλιά, ελάφια, διάφορα ζώα, 

δικέφαλους αετούς, βάζα, καράβια.  

                                                            
185 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
186 Ζώρα, 1994, ό.π. σ. 221‐222.  
187 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
188  Ελευθερία  Παπαδάκη,  «Το  κέντημα  από  την  παράδοση  στη  βιοτεχνία», Μακεδονική  Ζωή,  54 
(1970), σ. 27‐29. 
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Πηγή έμπνευσης έχεις αποτελέσει και εικόνα με παραδοσιακές πόρτες απ’ τα 

Καλάβρυτα, που αναπαράχθηκε σε πανό (εικ. 91). Άλλα έργα είναι καθρέφτες με 

κεντημένο διάκοσμο (εικ. 96), κάδρα με παγώνια και «καλημέρα» (εικ. 92), αρχαία 

ρητά όπως «το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον» (εικ. 94). Επίσης κεντιούνται 

παραδοσιακές Ζαγορίσιες ποδιές στο κάτω μέρος, σε σατέν ύφασμα με φυτικά και 

άλλα μοτίβα (εικ. 97). Δεν λείπουν όμως και πιο γεωμετρικά σχήματα με διάφορες 

βελονιές (εικ. 90).  

Τα περισσότερα κεντήματα στο χέρι είναι μετρητά και λιγότερο γραφτά και 

για τις επιλογές των σχεδίων ισχύουν οι πηγές απ’ όπου επιλέγονται και τα σχέδια 

των υφαντών189.  

 Όσον αφορά τώρα τις βελονιές είναι πολλών ειδών αλλά αυτές που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στη Σχολή είναι το γαζί, η αραχωβίτικη, η βυζαντινή, η 

σταυροβελονιά, η ριζούλα, η ριχτή. Οι κλωστές που χρησιμοποιούνται είναι 

βαμβακερές και το ύφασμα του κεντήματος είτε λινό είτε εταμίν190.   

Το δεύτερο είδος κεντημάτων που κατασκευάζονται στη Ριζάρειο 

Χειροτεχνική Σχολή είναι τα λευκά κεντήματα που κατασκευάζονται στη μηχανή. Τα 

λευκά κεντήματα είναι πιο συνηθισμένα στα ελληνικά νησιά και δεν έχουν μακριά 

παράδοση στην ιστορία της ευρωπαϊκής κεντητικής191.  

Τα υπόλοιπα εργαλεία που χρειάζονται εκτός απ’ τη μηχανή, είναι το τελάρο 

που εφαρμόζεται είτε στη μηχανή για να γίνει το σχέδιο αυτόματα είτε στο χέρι (εικ. 

86), το ψαλιδάκι, το κορδονάκι και τα βελόνια192.  

Αναφορικά για το υλικό των κλωστών είναι διαφορετικό στο ύφασμα του 

κεντήματος και διαφορετικό των κλωστών του σχεδίου. Η κλωστή του σχεδίου είναι 

πιο λεπτή και συνήθως βαμβακερή ή με προσμίξεις καθώς είναι εργοστασιακής 

προελεύσεως. Σπάνια χρησιμοποιούνται χρωματιστές κλωστές. Το ύφασμα του 

κεντήματος είναι λινό γαλλικό που μπορεί να είναι και εκρού: 

«…ότι θα φτιάξουμε θα το φτιάξουμε με λινό γαλλικό εκτός αν είναι 

κάποια παραγγελία και κάποιος θέλει συγκεκριμένα ένα λινό ελληνικό ή σε 

                                                            
189 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
190 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. Για τα είδη από βελονιές βλ. και Νάντια Μαχά – Μπιζούμη, ό.π. σ. 938.   
191 Ζώρα 1969, ό.π., σ. 191. 
192 Πληρ. Βέρας Πέκου. 
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χασέ. Είναι διαφορετικά δηλαδή τα υφάσματα. Η καλύτερη ποιότητα είναι 

λινό γαλλικό. Και σε λινό και σε εκρού θα φτιάξω»193.  

Όσον αφορά τις βελονιές που χρησιμοποιούνται στη μηχανή οι βασικότερες 

είναι: κοφτό, φεστόν, τρυπογάζι (εικ. 98). Άλλες βελονιές είναι το ανεβατό, η 

ριζούλα, το κορδονάκι, το μοτίφ, το αζούρ (εικ. 99). Τα είδη βελονιάς που 

διδάσκονται στις μαθήτριες είναι δώδεκα αλλά υπάρχουν πολλά. Τα σχέδια στα 

κοφτά κεντήματα, που επιλέγονται κυρίως από περιοδικά, είναι άλλοτε λιτά και 

άλλοτε πιο περίπλοκα ανάλογα με την παραγγελία που έχει κάνει κάποιος και με τη 

χρησιμότητά τους (εικ. 100-102). Με βάση το σημείο τοποθέτησής τους σε ένα χώρο 

και την παραγγελία επιλέγονται οι διαστάσεις αλλά το πόσο πυκνό θα είναι το σχέδιο 

στο κέντημα επιλέγεται με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός, γιατί το 

πιο πυκνό σχέδιο έχει περισσότερη δουλειά και είναι πιο χρονοβόρο άρα και 

ακριβότερο. Τα σχέδια ο πελάτης τα βλέπει είτε στο Εκθετήριο ή εναλλακτικά μπορεί 

να προτείνει και δικό του σχέδιο και να κατασκευαστεί194.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
193 Πληρ. ό.π. 
194 Πληρ. ό.π. 
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Γ΄  Ταπητουργία 

 

Πρώτες ύλες, εξαρτήματα και τεχνικές. 

Τα μικρασιατικά χαλιά απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα και ζήτηση μέχρι τα 

τέλη του 19ου αιώνα, κατά τον οποίο η παραγωγή και αγορά τους, θα λάβει μαζικές 

διαστάσεις. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την παρακμή της ταπητουργίας η 

άνθηση ήρθε ξανά από το 1950 και μετά. Στο διάστημα αυτό η ταπητουργία άκμασε 

στην Ελλάδα από το 1922 και μετά με την είσοδο Μικρασιατών προσφύγων, αφού με 

τον ερχομό τους έφεραν στην Ελλάδα την τέχνη της ταπητουργίας και άνοιξαν 

βιοτεχνικούς συνεταιρισμούς195.  

Οι Έλληνες ταπητουργοί άρχισαν να δημιουργούν ελεύθερα βάζοντας την 

προσωπική τους σφραγίδα και σιγά σιγά η μονοτονία των τοπικών μικρασιατικών 

παραδόσεων, έδωσε τη θέση της σε πιο πρωτότυπες συνθέσεις. Η έξαρση αυτή 

ανακόπηκε με την οικονομική κρίση του 1929. Πολλά ταπητουργεία έκλεισαν και 

κατέφυγαν οι ταπητουργοί στην ίδρυση του Ελληνικού Ταπητουργικού Οργανισμού, 

ο οποίος ξεκίνησε με μεγάλα όνειρα, αλλά δεν τα πραγματοποίησε πάντοτε, παρόλο 

που ίδρυσε 71 ταπητουργικές σχολές 196.  

Από το 1932 ξεκινά πάλι η ανάκαμψη και αποκτά η ελληνική ταπητουργία 

νέο ύφος με Ευρωπαϊκά πρότυπα197. Η παραγωγή χαλιών όχι πλέον για την 

ικανοποίηση ατομικών και οικογενειακών αναγκών αλλά προς εμπορία τόσο στην 

τοπική όσο και στην διεθνή αγορά, θα επιφέρει αλλαγές στον καταμερισμό εργασίας 

και θα κάνει τις γυναίκες εργάτριες της ταπητουργίας περιζήτητες198.   

Σιγά σιγά τα αστικά κέντρα με την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού από 

τα βιομηχανικά συγκροτήματα, δεν προσφέρονταν για την ταπητουργία και τα 

ταπητουργεία υποχρεώθηκαν να μεταφερθούν από το 1925 στις πιο άγονες και 

απομονωμένες περιοχές της υπαίθρου. Εκτός από τα ταπητουργικά εργαστήρια 

                                                            
195  Λήδα  Ιστικοπούλου, Η  ελληνική  ταπητουργία  και  η  ταπητουργός  στη Μικρά  Ασία  (1860‐1922), 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2000, σ. 23‐28.  
196Χάρης  Καχραμάνος,  «Ταπητουργία»,  στο  συλλογικό  τόμο  Νεοελληνική  Χειροτεχνία,  Εκδόσεις 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1969, σ. 278‐280. 
197 Ιστικοπούλου, ό.π., σ. 22.  
198 Ό.π., σ. 150‐152.  
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ιδρύονται και Σχολές ταπητουργίας με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ταπητουργικού 

Οργανισμού στη δεκαετία του ’30 και αργότερα της Βασιλικής Πρόνοιας199.   

 

Το 2007 κλείνει η Λαμπριάδειος Οικοκυρική Σχολή και το τμήμα της 

ταπητουργίας μεταφέρεται στη Ριζάρειο Σχολή όπου και διδάσκεται η ταπητουργία 

μέχρι σήμερα. Οι περισσότερες εκπαιδεύτριες της Ριζαρείου Σχολής μαθήτευσαν στη 

Λαμπριάδειο Οικοκυρική Σχολή και απέκτησαν με τα χρόνια και δουλεύοντας ως 

εργάτριες εμπειρία, καθώς η καθεμιά επέλεγε μια συγκεκριμένη ειδίκευση.  

Καταρχάς πριν αρχίσει η κατασκευή ενός χαλιού πρέπει να είναι 

εξασφαλισμένο το σχέδιο και τα νήματα. Το συνηθισμένο μέγεθος ενός χαλιού είναι 

γύρω στα 4,30-5 τετραγωνικά μέτρα.. Τα νήματα είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν 

ώστε να μην υπάρξει διαφοροποίηση σε ένα ίδιο χρώμα, από βαφή σε βαφή. Πρέπει 

δηλαδή να είναι από μια βαφή. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνει η 

παραγγελία μια φορά ώστε να βγουν από την ίδια «καζανιά» όπως λέγεται δηλαδή να 

έχουν ακριβώς τον ίδιο χρωματισμό ώστε να μην υπάρχει διαφορά στον τόνο του 

χρώματος200. Το στημόνι, δηλαδή το κάτω μέρος του χαλιού είναι βαμβακερό όπως 

και τα υφάδια (οι κλωστές που περνιούνται μετά από κάθε σειρά κόμπων), ενώ οι 

κλωστές που γίνονται οι κόμποι είναι από μαλλί ανεξίτηλο που αντέχει στη φθορά 

του χρόνου και δεν ξεβάφει. Η μόνη φθορά που μπορεί να υποστεί ένα χαλί είναι η 

μούχλα και ο σκόρος201.  

Οι μάλλινες κλωστές δεν είναι εισαγωγής και βάφονται στην Αθήνα απ’ τον 

προμηθευτή κ. Χατζηαγάπογλου. Εκεί το μαλλί επεξεργάζεται  και βάφεται202.’  

Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τη μελέτη μας, όπως έχουμε επαναλάβει, είναι 

εκτός απ’ την περιγραφή του αργαλειού και της τεχνικής, και οι καινούργιες 

προσθήκες που έχουν γίνει σε αυτά. Παρατηρείται ότι η τεχνική κατασκευής των 

χαλιών δεν αλλάζει. Σε γενικές γραμμές οι εργάτριες τον 19ο αιώνα εξακολουθούσαν 

                                                            
199 Καχραμάνος, ό.π., σ. 279‐280. 
200  Το  μυστικό  της  βαφής  των  νημάτων  κρύβεται  στην  όσο  το  δυνατό  βαθύτερη  διείσδυση  του 
χρώματος στην καρδιά της ίνας του μαλλιού. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: η σύνθεση 
των χρωστικών ουσιών, η συνταγή, η ποιότητα των νημάτων, η διάρκεια του βρασμού, το νερό κ.α. 
Βλ. σχετικά  Καχραμάνο 1969, ό.π., σ. 282. 
201 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα 
202 Πληρ. ό.π. 
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να υφαίνουν χαλιά με τον τρόπο που ύφαιναν οι γυναίκες πριν από 1000 χρόνια203. Ο 

χειροποίητος χαρακτήρας των χαλιών εμπόδισε την εισαγωγή οποιωνδήποτε τεχνικών 

τροποποιήσεων στο στάδιο της παραγωγής τους. Μπορεί να παρατηρηθούν αλλαγές 

σε επίπεδο νημάτων από χειροποίητα σε βιομηχανοποιημένα, στις βαφές από φυσικές 

σε χημικές, σε σχέδια, αλλά οι αργαλειοί θα μείνουν ανεπίδεκτοι οποιασδήποτε 

τεχνικής μεταβολής204. 

Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι αργαλειών, οι οριζόντιοι που χρησιμοποιούνταν 

από τους νομάδες και οι κάθετοι - όρθιοι όπως αυτοί της Καππαδοκίας, που 

χρησιμοποιούνταν από τους εγκατεστημένους πληθυσμούς205.  

Στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή οι αργαλειοί που χρησιμοποιούνται είναι 

τρείς καθιστοί όρθιοι και έχουν έρθει στη Ριζάρειο Σχολή από το εργαστήριο του 

ΕΟΜΜΕΧ στο Δελβινάκι. Πριν αναλυθεί ο αργαλειός και τα εξαρτήματά του θα 

περιγραφεί η διαδικασία του διασίματος που προηγείται του στησίματος του 

αργαλειού. 

Το διάσιμο, η διαδικασία δηλαδή με την οποία δημιουργείται το στημόνι του 

χαλιού πραγματοποιείται με ειδική αυτοσχέδια κατασκευή που λέγεται διάστρα (εικ. 

103). Τοποθετούνται δυο σίδερα καρφωμένα σε σανίδια σε τόση απόσταση μεταξύ 

τους όση είναι η διάσταση του χαλιού και περιφέρουν οι γυναίκες γύρω από τα 

σίδερα το νήμα τόσες φορές όσες και το νήμα που είναι αναγκαίο για να 

δημιουργηθεί το πλάτος του χαλιού (εικ. 104-105). Το νήμα μαζεύεται σταυρωτά για 

να μην μπερδευτεί. Έπειτα δημιουργείται η αλυσίδα για να ξεχωρίζει τις κλωστές 

ώστε να διευκολυνθεί η ύφανση (εικ. 106). Αφού μαζευτεί όλο το στημόνι (εικ. 107), 

περνιέται σε δυο σιδερόβεργες (εικ. 108), απλώνεται και χωρίζονται οι κλωστές ώστε 

να μη μπερδευτούν (εικ. 109) και μαζεύεται για να μεταφερθεί στον αργαλειό (εικ. 

110). Το διάσιμο παίζει βασικό ρόλο στο χαλί και πρέπει να προσεχθεί ώστε το χέρι 

να είναι σταθερό για να μη βγει ανομοιόμορφο και επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.  

Μετά το στημόνι τοποθετείται στον αργαλειό πρώτα στο πάνω αντί και μετά 

στο κάτω (εικ. 111-113). Τα μιτάρια μέσα απ΄ τα οποία θα περάσουν οι κλωστές 

πλέκονται απευθείας πάνω στο αντί με το χέρι (εικ. 114) 206.  

                                                            
203 Ιστικοπούλου, ό.π. σ. 35. 
204 Ό.π. σ. 30. 
205 Ό.π. σ. 31. 
206 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα. 
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Ο αργαλειός τώρα αποτελείται από τα εξής μέρη: δυο δοκάρια ή κορμοί 

οριζόντια (τα οποία φέρουν κυλινδρικές υποδοχές για να εφαρμόζουν τα 

πλαγιοσάνιδα), δυο πλαγιοσάνιδα, το μιταρόξυλο και το ξύλο της σταύρωσης (εικ. 

115). Τα πιο μικρά σιδερένια εξαρτήματα του αργαλειού που προστέθηκαν 

αργότερα207 είναι οι μοχλοί που κρατάνε το υφασμένο χαλί στη θέση που εξυπηρετεί 

την υφάντρια (εικ. 117), το γυριστό σίδερο που κρατάει την μηχανή (εικ. 118) και μαζί 

με το στεφάνι ή ζώνη σφίγγουν το στημόνι (εικ. 119). Επίσης το χτένι με το οποίο 

χτυπιέται το υφάδι για να τακτοποιηθούν οι κόμποι (εικ. 120), το μαχαίρι με το οποίο 

κόβονται οι κόμποι (εικ. 121), το ψαλίδι που τελειοποιεί κάθε σειρά κόμπων (εικ. 

122), οι ανέμες (εικ. 123) με τις οποίες τα βαμμένα μαλλιά ή «βάντες»208 (εικ. 124) 

μαζεύονται σε κουβάρια (εικ. 122) που λέγονται και κούκλες και ανάλογα το σχέδιο 

ποικίλουν σε χρωματισμούς.  

Πριν αρχίσει η ύφανση τοποθετείται ως βάση ένας σπάγκος πολύ τεντωμένος 

και ίσιος δυο φορές. Φτιάχνεται η αλυσίδα, το κιλίμι (εικ. 126) που είναι σκέτο υφάδι 

χωρίς κόμπους, που θα μπει και στο τέλος, στερεώνονται τα δυο υφάδια, το χοντρό 

και το ψηλό (λεπτό) - θηλιαστό και στερεώνεται η γωνία.  

Ξεκινά η διαδικασία209 της ύφανσης με την τεχνική των κόμπων και με τη 

βοήθεια του σχεδίου, αποτυπωμένο σε χαρτί μιλιμετρέ210 (εικ. 127) που το κάθε 

τετραγωνίδιο αντιπροσωπεύει και ένα κόμπο. Η εργάτρια δένει το νήμα, κάνει 

δηλαδή κόμπους στα τεντωμένα νήματα του στημονιού (εικ. 128-129), κόβει το νήμα 

και η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να τελειώσει μια σειρά κόμπων. Όταν 

τελειώσει πλέκεται η ούγια στην άκρη του χαλιού (εικ. 130), περνιέται το χοντρό 

υφάδι (εικ. 131), χτυπιέται με το χτένι (εικ. 132) και τραβιούνται οι κλωστές. Το 

υφάδι είναι χοντρή βαμβακερή κλωστή και περνιέται πάντα ανάμεσα από κάθε σειρά 

κόμπων. Μετά σηκώνεται το ξύλο της σταύρωσης και σταυρώνονται οι κλωστές (εικ. 

133). Πρέπει δηλαδή οι κλωστές που ήταν πίσω να έρθουνε μπροστά. Μετά περνάει 

το θηλιαστό υφάδι που είναι πιο λεπτό (εικ. 134) που πάλι χτυπιέται δυνατά με το 

χτένι για να τακτοποιηθούν καλύτερα οι κόμποι και να πυκνώσει η ύφανση. Έπειτα 

ψαλιδίζονται οι κομμένοι κόμποι (εικ. 135). Οι κόμποι πρέπει να δένονται στερεά για 

                                                            
207 Καχραμάνος 1969, ό.π., σ. 282.  
208 Λουκόπουλος, ό.π., σ. 16.   
209 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα.  
210 Το σχέδιο διατυπωμένο σε χαρτί μιλιμετρέ χρησιμοποιούνταν στην Ανατολή μόνο σε περιπτώσεις 
κατασκευής λεπτών χαλιών, ενώ για πιο χοντρά χαλιά το σχέδιο σχεδιαζόταν σε κοινό λευκό χαρτί. 
Βλ. σχετικά Ιστικοπούλου, ό.π., σ. 192‐193. 
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να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής. Στο τέλος του χαλιού γίνονται και τα 

κρόσσια.  

Επίσης και εδώ κάθε φορά που το σχέδιο υφαίνεται και ανεβαίνει προς τα 

πάνω σε σημείο που να μην εξυπηρετεί την υφάντρια να δουλέψει, κατεβαίνει 

μετακινώντας τον κάτω κορμό με τη βοήθεια του μοχλού, δηλαδή «παίρνεται στόμα», 

όρος που χρησιμοποιείται και στην υφαντική.   

Απ’ τα εργαλεία το ψαλίδι είναι αυτό που ρυθμίζει το πέλος του χαλιού 

δηλαδή το πάχος του, αφού είναι ειδικά κατασκευασμένο να αυξομειώνει το πόσο θα 

κόβει τις άκρες απ’ τα νήματα των κόμπων. Συνήθως είναι 18 χιλιοστά. Οι άκρες δεν 

κουρεύονται, μένουν έτσι γιατί η ολοκλήρωση του χαλιού γίνεται στην Αθήνα όπου 

στέλνονται τα χαλιά για να πλυθούν με ειδική διεργασία και χημικά προϊόντα211 και 

να ψαλιδιστούν ξανά για να γίνουν οι γωνίες. Επίσης εκεί ξανακουρεύονται για να 

γίνουν πιο λεία. Η ταπητουργία είναι αρκετά πιο δύσκολη από την υφαντική και  οι 

μαθήτριες στην αρχή δυσκολεύονται γιατί ο σπάγκος (το στημόνι δηλαδή) είναι 

χοντρός και τεντωμένος με αποτέλεσμα  να πληγώνονται τα χέρια τους212.    

Όσο αφορά την ποιότητα του χαλιού δηλαδή τον αριθμό των κόμπων που 

υφαίνονται χρησιμοποιείται στη Σχολή αυτή του Μιστρά 24x31 με χιλιόκομπους 

74.400 ανά τετραγωνικό μέτρο: 

«Εμείς κάνουμε τη Μιστρά 24x31 με ποσότητα χιλιοκόμβων σε κάθε 

τετραγωνικό μέτρο 74.400 κόμπους. Από κει καθορίζονται οι ποιότητες. 

Υπάρχουν και πιο ψηλές ποιότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες. 

Είναι η Μιστρά, η Τροία, η Δωριής, η Ιωνίας, η Κασάνδρας. Από κει 

καθορίζεται και η τιμή»213.  

Οι ποιότητες καθορίζονται λοιπόν από τους κόμπους214 και βάση αυτών 

επίσης εξαρτάται η πυκνότητα του χαλιού. Όσο υψηλότερη ποιότητα τόσο πιο πυκνό 

το χαλί. Η ποιότητα Μιστρά είναι μεσαία ποιότητα και η πιο υψηλή δεν συμφέρει 

οικονομικά και είναι πιο χρονοβόρα. Η ποιότητα αυτή είναι πιο κατάλληλη για 

δάπεδο. Οι πιο ψηλές ποιότητες μπορούν να έχουν και 200.000 κόμπους σε κάθε 

                                                            
211 Κάθε χαλί πρέπει να πλένεται με διάλυση δραστικών ουσιών, όπως χλώριο, καυστική σόδα, θειικό 
οξύ και με άφθονο νερό. Βλ. Καχραμάνο 1969, ό.π., σ. 283.   
212 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα. 
213 Πληρ. ό.π..  
214 Ο αριθμός των κόμπων καθόριζε και την αμοιβή των εργατριών, η οποία εξαρτιόταν και απ’ την 
ταχύτητα με την οποία μπορούσαν να εργαστούν. Βλ. Ιστικοπούλου, ό.π., σ. 251.   
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τετραγωνικό μέτρο όπως της Τροίας. Οι τιμές στα χαλιά υπολογίζονται βάση της 

ποιότητας που εφαρμόζεται η οποία και καθορίζει των αριθμό των κόμπων. Για την 

ποιότητα Μιστρά η τιμή είναι 600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 

 

Τα έργα παλαιά και σύγχρονα. 

Περνώντας στο θέμα των σχεδίων θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η εξέλιξη των 

σχεδιαστικών μοτίβων, από την αρχή της ακμής της ταπητουργίας στην Ελλάδα, είναι 

άμεσα συνυφασμένη με τα Ανατολίτικα σχεδιαστικά πρότυπα. Οι Ανατολίτες από 

τους οποίους διαδόθηκαν και στον Ελλαδικό χώρο τα σχέδια των χαλιών, συνήθιζαν 

να αποτυπώνουν με συμβολικά σχέδια, τη χαρά και τον πόνο, τις περιπέτειες και τα 

κατορθώματα τους. Στα σχέδια ίσως περιέχονται και στοιχεία άλλων λαών από 

αλληλεπιδράσεις με άλλους πολιτισμούς και νοοτροπίες ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε 

σχέδιο215. Συνήθως οι ταπητουργοί ύφαιναν από μνήμης, σύμφωνα με τα σχέδια που 

τους είχαν παραδοθεί χωρίς να χρησιμοποιούν κάποιο σχέδιο και η παράδοση ήταν 

εκείνη που ρύθμιζε τις υπόλοιπες παραμέτρους για την κατασκευή ενός χαλιού. Γι’ 

αυτό και πολλές φορές υπήρχαν λάθη που όμως δεν επηρέαζαν τόσο τη συμμετρία216.  

Στη Σχολή τα σχέδια προέρχονται από την ταπητουργική δραστηριότητα της 

Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής. Τα σχέδια που εφαρμόζονται στα χαλιά 

αντλούνται από έντυπα εκδόσεων του ΕΟΜΜΕΧ και όσον αφορά τις ονομασίες, 

ποικίλουν και δίνονται κυρίως με γνώμονα το ύφος και τα μοτίβα, αλλά και τη 

συμμετρία κατά την απόδοση του σχεδίου. Κάποιες ονομασίες είναι: κλασικά, 

αρχαϊκά, βυζαντινά, μινωικά, λαϊκά, Ανατολής αλλά και μοντέρνα ή το ανατολίτικο 

σχέδιο «μπουχάρα» (εικ. 140). Πολλά σχέδια είναι Ανατολικά με διάφορα μοτίβα και 

συμμετρικές συνθέσεις (εικ. 136, 137).  

 Υπάρχουν και σχέδια που χαρακτηρίζονται λαϊκά, με βάση τα μοτίβα που 

σχεδιάζονται σε αυτά: 

                                                            
215 Καχραμάνος, ό.π. σ. 282. 
216  Το  πρόβλημα  πάντως  της  αντιγραφής  ήταν  γνωστό  και  είχε  απασχολήσει  πολύ  τους 

ταπητουργούς  στην  Ανατολή.  Με  την  ανάπτυξη  όμως  του  εμπορίου  αντιμετωπίστηκε  η  ανάγκη 

εισαγωγής  νέων  σχεδίων  που  να  ικανοποιούν  τους  νέους  αγοραστές.  Τόσο  οι  ξένοι  όσο  και  οι 

ελληνικοί οίκοι απασχολήθηκαν με την εξεύρεση νέων σχεδίων. Βλ.  Ιστικοπούλου, ό.π., σ. 190‐191. 

Βλ. και Χάρης Καχραμάνος, «Τα λάθη στα χαλιά», Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 2 (1971), σ. 104‐107.  
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«Το λαϊκό σχέδιο ξεχωρίζει γιατί θα έχει μέσα  γαϊδούρια, ανθρωπάκια, 

δέντρα, κοκοράκια. Ενώ το μοντέρνο θα έχει μια πιο ελεύθερη απόδοση, 

χωρίς συμμετρία και μοτίβα κάπως ασυνήθιστα»217.  

Διαφαίνεται από την παραπάνω άποψη, ότι η συμμετρία και τα συνηθισμένα 

παραδομένα μοτίβα που επαναλαμβάνονται, είναι χαρακτηριστικό της λαϊκής τέχνης 

που μπορεί όμως να μεταπηδά και σε άλλα πιο ελεύθερα σχέδια. Έτσι λαϊκό 

χαρακτηρίζεται ένα χαλί με γαϊδουράκια ενδιάμεσα από ανθρώπινες μορφές με 

φυτικά μοτίβα, σχεδιασμένα συμμετρικά (εικ. 138). Μοντέρνα είναι κάποια σχέδια 

που έχουν δημιουργηθεί με το προσωπικό γούστο της υφάντριας, σε ελεύθερη 

απόδοση με έντονα χρώματα (εικ. 145-146) ή μετά από παραγγελίες.  

Κλασικά χαρακτηρίζονται τα μοτίβα που έχουν γεωμετρικά σχήματα όπως 

ρόμβους ή τρίγωνα τοποθετημένα με συμμετρία (εικ. 147-148). Ένα βυζαντινό σχέδιο 

θα έχει αντίστοιχα στοιχεία της εποχής: «Το βυζαντινό μπορεί να έχει πάνω ένα 

δικέφαλο αετό σε χρώματα κίτρινο και πορφυρό»218. Έχουν δημιουργηθεί και χαλιά με 

μινωικά μοτίβα (εικ. 139) ή αρχαϊκά και μορφές όπως η Αθηνά με ο Οδυσσέας ή οι 

σειρήνες (εικ. 149-150):  

«Αυτά τα είχα βρει σε μια φωτογραφία μικρή και έκατσα και τα έβγαλα σε 

χαρτί μιλιμετρέ. Το σχεδίασα πρώτα με μολύβι και μετά το τετραγώνισα»219. 

 Άλλωστε οι καταβολές κάθε είδους λαϊκής τέχνης ξεκινούσαν από 

παλαιότερα και συνέχιζαν την παράδοση του αρχαίου και βυζαντινού καλλιτεχνικού 

πολιτισμού. Παράλληλα όμως παίρνουν και την καινούργια έκφραση, που τους δίνει 

η πηγαία έμπνευση με τρόπο ώστε τα γεωμετρικά σχήματα, οι μαίανδροι, οι 

δικέφαλοι αετοί και άλλα χαρακτηριστικά, θέματα να ξεκινούν από παλαιότερες 

εποχές και να διαιωνίζουν μια καλλιτεχνική παράδοση και αυτοτέλεια της λαϊκής 

έκφρασης220.  

Σχέδια με φυτικά μοτίβα (εικ. 142) ή ακόμη με κυνηγούς και στοιχεία της 

φύσης (εικ. 141) χαρακτηρίζονται νεοελληνικά ή και κλασικά. Γενικά η ονομασία και 

ο χαρακτηρισμός ενός χαλιού έχει να κάνει πρωτίστως με το σχέδιο και όπως αυτή 

                                                            
217 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα.  
218 Πληρ. ό.π.   
219 Πληρ. ό.π.  
220 Ελευθερία Παπαδάκη, «Το πηγαίο στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή τέχνη», Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 2 
(1971), σ. 116‐117.  
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υπάρχει από τις πηγές άντλησης των σχεδίων. Επίσης είναι και θέμα της υφάντριας 

πώς μπορεί να ονομάσει κάποιο ειδικά αν το έχει σχεδιάσει η ίδια.      

  Έχουν δημιουργηθεί και σχέδια για ειδικές παραγγελίες όπως π.χ. το δολάριο 

της Αμερικής για έναν πελάτη στην Αμερική: 

 «Μου το παραγγείλανε ναι, μου το είχανε φέρει σε μια κονκάρδα και το 

μεγέθυνα σε χαρτί μιλιμετρέ και έγινε χαλί. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι.. Ότι 

να μας ζητήσει κάποιος θα το κάνουμε. Εύκολο είναι, δεν είναι 

δύσκολο»221.  

Επίσης έχει δημιουργηθεί το έμβλημα της Δανίας για τον περιφερειάρχη της 

Δανίας222.  Τα τελευταία χρόνια αποτυπώθηκε σε χαλάκι και πατάκι το λογότυπο της 

Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής αλλά και το ίδιο το Χειροτεχνικό Κέντρο σε 

μικρογραφία (εικ. 143-144).  

Ένα ξεχωριστό θέμα είναι οι χρωματισμοί σε ένα χαλί. Θα πρέπει να 

επιλεγούν με προσοχή τα χρώματα και να υπάρχει αρμονία μεταξύ τους ώστε το 

αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό. Κάποιες φορές δεν ακολουθείται ο υπάρχων 

συνδυασμός χρωμάτων του πρωτότυπου σχεδίου αλλά γίνονται παραλλαγές στους 

χρωματισμούς και κυρίως στο χρώμα του εδάφους του χαλιού του κάμπου όπως 

λέγεται ή αλλιώς πιο διαδεδομένα του φόντου: 

«αλλαγές έχω κάνει πολλές και με άλλους χρωματισμούς. Μπορεί να θέλω 

να κάνω τον κάμπο άσπρο θα βάλω κόκκινη μπορντούρα, άσπρο κάμπο και 

η μεγάλη γωνία γίνεται σε μπλε. Και θα αλλάξει όλος ο χρωματισμός, τα 

κάνω εγώ παραλλαγή όπως μπορώ»223. 

Εδώ μπαίνει το προσωπικό γούστο224 και η αισθητική της υφάντριας:  

«Το χρωματολόγιο συνήθως μόνη μου το φτιάχνω. Σπάνια επιλέγει ο 

πελάτης. Και θα επιλέξει μόνο το έδαφος, αυτό που λέμε στο χαλί κάμπο 

του χαλιού»225.  

                                                            
221 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα.  
222 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα. 
223 Πληρ. ό.π.  
224 Αυτό γινόταν και στην Ανατολή όπου οι υφάντρες τροποποιούσαν τα παλιά σχέδια, πάντα όμως 

σύμφωνα με το πρωτότυπο. Βλ. Λήδα Ιστικοπούλου, ό.π., σ. 191. 
225 Πληρ. Μιράντας Τρίκουλα. 
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Τα δημοφιλέστερα χρώματα για το έδαφος του χαλιού είναι το μπορντό, το 

πράσινο, το μπλε, το εκρού. 

Οι προτιμήσεις των ανθρώπων που αγοράζουν χαλιά σύμφωνα με στοιχεία 

από τις παραγγελίες και τις πωλήσεις, κατευθύνονται  κυρίως προς τα κλασικά σχέδια 

π.χ. με ρόμβους, τα οποία είναι πιο προσαρμοστικά στη διακόσμηση του σπιτιού και 

κυρίως με χρώματα που συνδυάζονται εύκολα. Ανάλογα και με το δάπεδο του 

σπιτιού επιλέγονται σχέδιο και χρώμα πιο παραδοσιακά για ένα σπίτι στο χωριό και 

αντίστροφα για ένα αστικό σπίτι. Εκτός όμως απ’ το δάπεδο ένα χαλί μπορεί να 

διακοσμήσει και έναν τοίχο. Σ΄ αυτή τη περίπτωση επιλέγεται άλλη ποιότητα πιο 

ψιλή για να γίνει πιο λεπτό. Μπορούν να κρεμαστούν και ολόκληρα χαλιά στον τοίχο 

για όποιον το επιλέξει. Και πάλι εδώ παίζει ρόλο η διακόσμηση και το γούστο του 

καθενός. Μπορούν να μπουν ωστόσο και σε κορνίζα σαν κάδρο.    
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Δ΄ Η πραγματικότητα στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή σήμερα (αρχές 21ου 

αι.) 

 

Τα σύμβολα ή τα μοτίβα γενικότερα παραλλάζουν από εποχή σε εποχή και 

από ομάδα σε ομάδα. Μπορούν να εμφανίζονται με την πρωταρχική τους έννοια αλλά 

με διαφορετική μορφή, ή με την πρωταρχική τους μορφή και με άλλη έννοια, 

προσαρμοζόμενα κάθε φορά στη συγκεκριμένη πραγματικότητα, που μέσα της 

λειτουργούν και την εκφράζουν. Κάθε εποχή και κάθε ομάδα έχει τα δικά της 

σύμβολα226.  

Τα έργα που παράγονται στο Μονοδένδρι δεν είναι μουσειακά αντικείμενα 

(εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, π.χ. για δωρεά στο μουσείο Μπενάκη) αλλά 

καθημερινά χρηστικά είδη αφού απευθύνονται στο ευρύτερο αγοραστικό κοινό και η 

παραγωγή τους κατευθύνεται στην κατανάλωση και την μεγαλύτερη αποδοχή τους 

από τους χρήστες. Έτσι στα πλαίσια μιας ευρύτερης αποδοχής τους, παρατηρούνται 

κάποιες προσμίξεις νεωτερικών στοιχείων με παραδοσιακά.  

Εδώ θα γίνει μια προσπάθεια ερμηνείας της σχέσης του παρελθόντος με το 

παρόν ως προς τα διαφορετικά είδη που παράγονται και εξυπηρετούν σημερινές 

ανάγκες. Τα χειροτεχνήματα που θα αναλυθούν και θα ερμηνευθεί παρακάτω η 

λειτουργία τους θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε σύγχρονα με γνώμονα σε κάποια 

τη χρήση και σε άλλα τα διακοσμητικά μοτίβα.  

Στη λαϊκή τέχνη ωστόσο και στη χειροτεχνία υπάρχουν κάποιοι κανόνες. 

Ένας γνήσιος παραδοσιακός δημιουργός δεν βγαίνει ποτέ από το σύστημα της τέχνης 

του. Το ζητούμενο είναι όμως, η ικανότητά του να συνθέτει αυτοσχεδιάζοντας, 

ανάλογα με το πώς το απαιτούν οι περιστάσεις, με δεξιοτεχνία και αίσθηση μέτρου 

και οικονομίας, υλοποιώντας τις συγκεκριμένες μορφές των έργων του, σε μια σειρά 

παραλλαγών227:  

«Απλά το υφαντό είναι λίγο εξειδικευμένο και στην έννοια της διακόσμησης 

γιατί απευθύνεται πιο πολύ σε παραδοσιακούς χώρους. Αλλά πλέον τώρα 

                                                            
226 Πόπη Ζώρα, Λαογραφία, 36 (1990‐1992), ό.π.,  σ. 3‐4.  
227 Μ. Γ, Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 1988, Σ. 68. 
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κάνουμε και κάποια σχέδια πιο ουδέτερα πιο μοντέρνα που μπορεί ο άλλος 

να τα βάλει»228.  

 Η δημιουργός ή τεχνίτρια ή υφάντρια λειτουργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες 

της ομάδας που ανήκει δηλαδή σύμφωνα με τον ομαδικό χαρακτήρα του λαϊκού 

πολιτισμού αλλά αποτέλεσε πάντα προβληματισμό για την ελληνική Λαογραφία η 

σχέση αυτού του ομαδικού με το ατομικό δηλαδή της προσωπικής δημιουργίας και 

συμβολής του τεχνίτη και η αποτύπωση της προσωπικότητάς του στα έργα του. 

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, διαπιστώνεται ότι τελικά συνδυάζεται η πρωτοτυπία 

σε έργα χειροτεχνικά, χωρίς να παραλείπεται η τήρηση κάποιων κοινών 

μορφολογικών κανόνων229.   

Το χειροτεχνικό προϊόν, τα σχήματα και τα σχέδια της χειροτεχνικής 

παράδοσης, έλκουν την καταγωγή τους από έναν τρόπο σκέψης και μιαν ιστορία που 

πολλές φορές είναι ξένα προς την εποχή μας. Για να επιβάλει κάποιος τα χειροτεχνικά 

προϊόντα μέσα στη σύγχρονη κατοικία, θα πρέπει να νοιώσει τις ουσιαστικές αξίες 

της χειροτεχνικής παράδοσης σύμφωνα όμως προς την σύγχρονη αντίληψη, που 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κατοικίας230:  

«Το ζητούμενο είναι να προσαρμόσεις μια παλιά εικόνα και να 

δημιουργήσεις ένα έργο που θα έχει περισσότερες δυνατότητες εφαρμογής 

στη σύγχρονη εποχή. Μπορεί να βάλεις δίπλα και ένα άλλο καδράκι πιο 

σύγχρονο αλλά θα δει ο πελάτης ότι υπάρχει κι αυτό κι εκείνο κι ας διαλέξει 

όποιο θέλει. Όταν περνάει ένα σχολείο θέλει να δει τον αργαλειό, γιατί τα 

παιδιά δεν έχουν δει ποτέ τους αργαλειό και δε ξέρουν τι θα πει υφαντική κι 

ότι το αποτέλεσμα απ’ αυτό το εργαλείο είναι ύφασμα που το κόβεις και 

π.χ. κρεμάς κουρτίνα στο παράθυρό σου. Ενδιαφέρει το παιδί να καταλάβει 

ότι υπάρχει κι αυτό που είναι παλιό κι ότι υπάρχει και το άλλο…»231.    

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος χειροτεχνήματα σε ένα σπίτι πιο σύγχρονο θα 

πρέπει να πειστεί ότι το προϊόν αυτό είναι ένα αντικείμενο με προσωπικότητα 

πολυτιμότερο από το βιομηχανικό: «Αυτή είναι η δυνατότητα που δίνεται στον καθένα 

                                                            
228 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  
229Μαρία  Τσούπη,  «Το  ομαδικόν  του  λαϊκού  πολιτισμού  (με  το  παράδειγμα  της  Ηπειρώτικης 
λιθογλυπτικής τέχνης)», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 2008, σ. 267‐269.  
230 Marco Zanuso, «Σύγχρονη επίπλωση και χειροτεχνία», Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 3 (1971), σ. 178. 
231 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
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να επιλέξει να του κάνουμε κάτι που ταιριάζει στο σπίτι του, στο σαλόνι του»232.  Εκτός 

απ’ το περιβάλλον της κατοικίας η χειροτεχνία αφορά και είδη ένδυσης που 

διαφέρουν κατά πολύ απ’ τα έτοιμα εργοστασιακά προϊόντα:  

«Στα πλαίσια αυτά κάναμε και εσάρπες υφαντές (εικ. 157) που μπορείς να 

βάλεις ένα κέντημα πάνω ή ότι θες εσύ. Γιατί να μη το πάρει κάποιος; Δεν 

το βρίσκεις ούτε στους Κινέζους ούτε πουθενά αλλού»233.    

Ωστόσο η βιομηχανική παραγωγή στέρησε από τη χειροτεχνία μια από τις 

κυριότερες βάσεις της λειτουργίας της: την κατασκευή χρήσιμων ειδών234.  Αυτό το 

ρόλο καλούνται λοιπόν να αναπληρώσουν τα έργα που απευθύνονται στον κοινό 

καταναλωτή στις μέρες μας: 

«Χρειάζεται και λίγο φαντασία, ν’ ακούσουμε, να φτιάξουμε και κάτι άλλο, 

κάτι καινούργιο. Ότι γίνεται με ύφασμα και μπορεί να μπει και σε μοντέρνο 

σπίτι δε θα ‘ταν κι άσχημο. Ακόμη και μια θήκη που βάζεις σακούλες στη 

κουζίνα. Θα μπορούσε κι αυτό να το φτιάξουν υφαντό»235. 

Στα πλαίσια της δημιουργίας σύγχρονων προϊόντων και μοναδικών 

κατασκευάζονται στη Ριζάρειο Σχολή, διάφορα χειροτεχνήματα είτε ζωγραφιστά είτε 

με υφαντή ή κεντητή διακόσμηση όπως πουγκάκια με αρωματικά βότανα μέσα (εικ. 

152). Εκτός απ’ τα παραπάνω έχουν κατασκευαστεί κι άλλα παρόμοια προϊόντα με 

παραδοσιακά μοτίβα, όπως τσαντάκια υφαντά ή πλεκτά, υφαντοί σελιδοδείκτες, 

εσάρπες, κοσμήματα, διακοσμητικά κεριά, μαξιλαράκια σε διάφορα σχήματα, 

αποθηκευτικά κουτιά, καθρέφτες, μπομπονιέρες (εικ. 154-164). Κάποια από τα είδη 

κατασκευάζονται με την τεχνική decoupage236:  

«Κάναμε το Πάσχα λαμπάδες με την τεχνική της χαρτοπετσέτας πάνω σε 

ξύλο και κάποια άλλα κουτιά σα μπιζουτιέρες που έχουν χαμηλό κόστος 

παραγωγής και είναι φτηνά»237.  

                                                            
232 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  
233 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη. 
234 Αριστείδης Λάππας, «Χειροτεχνία, Λαϊκή τέχνη και η σύγχρονη εποχή μας», Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 
2 (1971), σ. 111.  
235 Πληρ. Άννας Μπάλα.  
236  Η  τεχνική  αυτή  χρησιμοποιείται  στη  Σχολή  τα  τελευταία  χρόνια  και  πρόκειται  για  αποτύπωση 
χαρτοπετσέτας με ειδική διαδικασία, πάνω σε διάφορες επιφάνειες, όπως κεριά, ξύλο, κ.α.  
237 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη. 
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Τα κάδρα κατατάσσονται στην κατηγορία των σύγχρονων έργων γιατί έχουν 

σχέδιο καρδούλες που δεν απαντάται ως παραδοσιακό μοτίβο (εικ. 151). Επίσης 

πολλά υφαντά είδη δημιουργούνται για παιδικό δωμάτιο με διάφορα σχέδια παιδικά 

(εικ. 153).   

Κάτι καινούργιο που επίσης συνάντησε ανταπόκριση είναι υφαντές 

μπομπονιέρες γάμου και βάπτισης (εικ. 159-161): 

«Και κάναμε φέτος για πρώτη φορά μπομπονιέρες όπου είχαμε δυο νύφες 

και παρήγγειλαν. Βέβαια είναι ακριβές κι αυτές μεμονωμένα δεν είναι στο 1 

ευρώ μπορεί να πάει 4 ή 5, είναι αναλόγως βέβαια από το τι θέλει η 

καθεμιά και τι χρήματα μπορεί να ξοδέψει»238.  

Και οι πελάτες φαίνεται να εκτιμούν το καινούργιο αυτό είδος:  

«Ναι σε σχέση με τα υπόλοιπα που μπορείς να βρεις στην αγορά που 

μοιάζουνε εξίσου ωραία (μοιάζουνε δεν είναι) είναι λίγο υψηλό το κόστος 

αλλά παραμένει η ποιότητά τους και από μια μπομπονιέρα το πετσετάκι 

μπορείς να το κρατήσεις και να το χρησιμοποιήσεις ενώ το άλλο θα το 

πετάξεις239. 

Όλα τα είδη όποια λειτουργική χρήση κι αν εξυπηρετούν, γίνονται 

χειροποίητα με τον παραδοσιακό τρόπο ύφανσης. Η μόδα με την γενική έννοια του 

όρου στις μέρες μας αντιμετωπίζεται ως αντίθετη από την παράδοση :  

«Όλο αυτό που πλασάρεται σαν μόδα είναι πολύ απέναντι στο 

παραδοσιακό. Η μόδα στα έπιπλα, στα σπίτια, το πιο λιτό, το αφαιρετικό δε 

ταιριάζει τόσο με το παραδοσιακό. Δηλαδή το νέο ζευγάρι δε θα μας 

προτιμήσει τόσο.. Ένα τραπεζομάντηλο π.χ. δεν το στρώνουν όλοι για να 

φάνε. Γι’ αυτό έβγαλα σετ φαγητού και τραβέρσες240 που δεν είναι 

παραδοσιακές. Μπορεί όμως να έχουν ένα παραδοσιακό μοτίβο στη μια 

γωνία. Κάπου πρέπει να συνδυαστεί το παραδοσιακό με το σύγχρονο για να 

έχει και πωλήσεις»241. 

Τα «πρωτότυπα» στη χειροτεχνία είναι στην ουσία παραλλαγές ενός 

συγκεκριμένου τύπου, που οφείλεται στις ικανότητες του χειροτέχνη και στις 
                                                            
238 Πληρ. ό.π.  
239 Πληρ. Ευστατίας Πάκου.  
240 Τραβέρσες είναι είδος τραπεζομάντηλου ατομικού που δεν καλύπτει όλο το τραπέζι.   
241 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
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ιδιαίτερες απαιτήσεις ή δυνατότητες του πελάτη. Ο πλούτος των παραλλαγών και ο 

βραδύτατος ρυθμός εμφανίσεως νέων τύπων συνδέονται άμεσα με το θέμα των 

αλλαγών στο χώρο της χειροτεχνίας, που έχουν να κάνουν αυτές οι αλλαγές, με τη 

διαμόρφωση καινούριων αναγκών και ξένων επιδράσεων242:  

«Θεωρώ ότι η λαϊκή τέχνη πρέπει να εξελίσσεται, ότι εκφράζει τους 

ανθρώπους που τη φτιάχνουν άρα δεν νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό να 

δεσμεύεσαι και να ακολουθείς αυτό που σου είπαν ότι είναι η παραδοσιακή 

λαϊκή τέχνη. Τα σχέδια πρέπει να εξελίσσονται κι πρέπει να 

προσαρμόζονται. Κάποτε τα φτιάχνανε με πάρα πολλά χρώματα και… 

πλέον δεν είναι μόδα… αν έχει 2-3 χρώματα είναι πιο ωραίο και πιο 

βολικό και πιο ταιριαστό με την υπόλοιπη διακόσμηση μας»243.  

Όλα τα αντικείμενα ενός σπιτιού έχουν μια «κοινωνική ζωή» όπως και οι 

άνθρωποι244:  

«Ο άλλος θέλει να έχει κάτι να του αρέσει να το ‘χει και στο σπίτι του.. 

αυτός είναι ο στόχος δεν είναι μουσείο. Θα το βάλεις στη ζωή σου γιατί 

είναι ωραίο.. απλά τώρα δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης..245». 

Σύγχρονες ανθρωπολογικές μελέτες που κινούνται στα πλαίσια μιας 

θεώρησης της αλλαγής και της εξέλιξης προσεγγίζουν τα αντικείμενα ως πολιτισμικά 

κατασκευασμένες ολότητες που μετασχηματίζονται καθώς η κουλτούρα στην οποία 

εντάσσονται μεταβάλλεται246. Η μελέτη της εξέλιξης των υφαντικών έργων και η 

ανίχνευση των στοιχείων που προστέθηκαν στη διάρκεια της εξέλιξής τους, αποτελεί 

ένα αποτύπωμα εκσυγχρονισμού της κοινωνίας, αντίστοιχο με την οικονομική και 

κοινωνική ζωή της και μια προσαρμογή της στη μοντέρνα εποχή.   

 Έτσι τα αντικείμενα που δημιουργεί και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος με την 

εξέλιξή της κοινωνίας γίνονται ανοιχτά στην κάθε είδους αλλαγή: 

                                                            
242Βλ. Παπαδόπουλο 2003, ό.π., σ. 51. 
243 Πληρ. Ευστρατίας Πάκου.  
244  Σύμφωνα  με  την  «πολιτισμική  βιογραφία  των  πραγμάτων»  όλα  τα  υλικά  αντικείμενα  που 
χαρακτηρίζονται  ως  εμπορεύματα  δεν  πρέπει  να  κατασκευάζονται  μόνο  από  μια  υλιστική  σκοπιά 
αλλά και από πολιτισμική. Βλ.  Igor Kopytoff, «The cultural biography of  things: commoditization as 
process»,  στο Arjun Appadurai  (επιμ.) The social  life of  things. Commodities  in cultural perspective, 
Cambridge University Press, 1986, σ. 64.  
245 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  
246Βλ.  Βιργινία    Σκιαδά,  «Πολιτισμική  αλλαγή  και  υλικός  πολιτισμός.  Η  κοινωνική  ιστορία  της 
«κολαΐνας» στην Όλυμπο Καρπάθου, Εθνολογία, 1 (1992), σ. 85‐86.  
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«Είναι καλό γιατί ξεφεύγεις από την παραδοσιακή χρήση του υφαντού. Το 

υφαντό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές χρήσεις…»247. 

Όλα τα παραπάνω συγκαταλέγονται σε μια γενικότερη στροφή της Σχολής τα 

τελευταία χρόνια προς την όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση των επισκεπτών στα 

έργα που παράγονται, ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις και να έχει εξέλιξη και 

διάρκεια η άσκηση των λαϊκών τεχνών: 

«Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που φαίνεται πλέον διαφορά και στις 

πωλήσεις στο Εκθετήριο- το υφαντό σαν είδος είναι ακριβό και δεν είναι 

είδος πρώτης ανάγκης, είναι ωραίο, είναι καλής ποιότητας αλλά δε βγαίνει 

και εύκολα και ο κόπος δεν πληρώνεται στην ουσία - οπότε σκεφτήκαμε σ’ 

αυτά τα πλαίσια να κάνουμε και μικροπράγματα γιατί ο κάθε τουρίστας θα 

πάρει και κάτι απ’ την περιοχή που πήγε. Κάποια διακοσμητικά με υφαντό, 

πουγκάκια με λεβάντα, μαξιλαράκια»248. 

Εξάλλου η Σχολή λειτουργεί σε μια περιοχή κατεξοχήν τουριστική που 

μεγάλο μέρος της οικονομίας της στηρίζεται στον τουρισμό: Το Ζαγόρι είναι ένα 

οικιστικό σύμπλεγμα που διατηρεί μια παραδοσιακή αρχιτεκτονική μέσα και έξω απ’ 

τους οικισμούς και παράγει διάφορα παραδοσιακά προϊόντα και είδη λαϊκής τέχνης. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού ορισμένων χωριών τα τελευταία χρόνια, αποτελεί 

σημαντική ενίσχυση των μόνιμων κατοίκων που ασχολούνται παράλληλα με 

αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες αλλά και ερέθισμα για την επένδυση στον 

τομέα αυτό νέων ανθρώπων. Συγκεκριμένα το Μονοδένδρι έχει πλήθος από 

παραδοσιακούς ξενώνες και καταλύματα εστίασης. 

 Δε θα έλειπε από αυτούς τους ξενώνες η υφαντή διακόσμηση στο εσωτερικό 

τους, αφού πολλά απ’ αυτά χρησιμοποιούν υφαντές κουρτίνες και σεμέν μετά από 

παραγγελία, για να τονίσουν την παραδοσιακή μορφή των δωματίων τους. Υπάρχουν 

ιδέες και για άλλους τρόπους διακόσμησής τους και προτάσεις απ’ τη Σχολή: 

«Τώρα σκεφτήκαμε ότι θα ‘ταν καλή περίπτωση (βέβαια δεν είναι 

βιομηχανία νε μπορείς να παράγεις πολλά πράγματα) και σε ξενοδοχεία να 

τους πεις ότι μπορούμε να φτιάξουμε το λογότυπό σας σε μια κουρτίνα ή 

                                                            
247 Πληρ. Σταυρούλας Χριστοδούλου. 
248 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  



77 
 

στο δέσιμο της κουρτίνας. Απλά είναι η δυσκολία ότι δε μπορείς να 

παράγεις πολύ μεγάλη ποσότητα»249.  

Απασχολεί πολλούς ερευνητές και ο όρος αυθεντικότητα στα πλαίσια μελέτης 

της τουριστικής συμπεριφοράς αλλά και της λαϊκής τέχνης. Η αναζήτηση και ο 

προσδιορισμός του όρου αυθεντικό καθώς και τα κριτήρια που θα χαρακτηρίζαμε 

κάποιο αντικείμενο έτσι, είναι δύσκολη υπόθεση καθώς και ο όρος 

εμπορευματοποίηση και το κατά πόσον επηρεάζει την αυθεντικότητα ενός 

αντικειμένου. Βέβαια σύμφωνα με όρους μουσείου αυθεντικό χαρακτηρίζεται ένα 

τεχνούργημα που δεν έχει κατασκευασθεί «ειδικά για την αγορά». Συνεπώς ως 

κρίσιμος παράγοντας στην αξιολόγηση της αυθεντικότητας εκλαμβάνεται η απουσία 

της εμπορευματοποίησης και των επιρροών της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας250.  

Άλλη άποψη για το τι είναι αυθεντικό στην παράδοση είναι η εξής:  

«Θεωρώ ότι η παράδοση εξυπηρετούσε τους ανθρώπους της εποχής 

εκείνης. Τώρα εμείς θεωρούμε κάτι παραδοσιακό όταν απλά το 

αντιγράφουμε. Όταν τα προσαρμόσουμε στη δική μας τη ζωή πιστεύω ότι 

είναι συνέχεια της παράδοσης. Όταν όμως φέρνουμε πράγματα από αλλού 

και τα εντάσσουμε στη ζωή μας θεωρώντας τα παραδοσιακά γιατί κάπου 

αλλού είναι παραδοσιακά αυτό είναι λάθος»251. 

Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε με σαφήνεια το τι είναι παραδοσιακό. 

Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη δεν μπορεί να παραχθεί στις μέρες μας κάτι 

παραδοσιακό γιατί αναφέρεται σε περασμένη εποχή με διαφορετικές ανάγκες. Για τη 

Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή το κύριο κριτήριο για να χαρακτηριστούν παραδοσιακά 

και αυθεντικά τα προϊόντα είναι ο χειροποίητος τρόπος κατασκευής τους.  

Πολλές φορές οι συναλλαγές με ξένους θέτουν ένα υγιές περιβάλλον για την 

εμπορευματοποίηση πραγμάτων σε ποικίλες πτυχές του πολιτισμού όπως 

τελετουργίες, ήθη και έθιμα και λαϊκές τέχνες252. Ωστόσο όταν η παραγωγή είναι 

                                                            
249 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη. 
250Βασιλική  Γαλάνη‐Μουτάφη,  «Προσεγγίσεις  του  τουρισμού,  το  επινοημένο  και  το  αυθεντικό», 
Σύγχρονα Θέματα, 55 (1995), σ. 30‐34. Βλ. και Χρυσούλα Χατζητάκη – Καψωμένου, «Οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι και η παράδοση. Το δίλημμα της αυθεντικότητας», στο Επιστημονικό Συμπόσιο: Το παρόν 
του  παρελθόντος.  Ιστορία,  λαογραφία,  κοινωνική  ανθρωπολογία,  (19‐21  Απριλίου  2002),  Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2003, σ. 
369‐371.  
251 Πληρ. Σταυρούλας Χριστοδούλου.  
252 Βασιλική Γαλάνη‐Μουτάφη, ό.π., σ. 33.  
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μικρή όπως στην περίπτωσή μας δεν μπορούμε να μιλάμε για βιομηχανοποιημένο 

προϊόν253:  

«Οι πωλήσεις δεν έχουν επηρεαστεί απ΄ τη μη βιομηχανοποιημένη μορφή 

γιατί είναι μικρές, δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες γιατί είναι είδος 

πολυτελείας. Δε μπορεί να το πάρει ο οποιοσδήποτε γιατί δε μπορούμε να 

βγάλουμε και πεντακόσια κομμάτια»254.  

Το συμπέρασμα είναι τελικά ότι το κατά πόσον λοιπόν θα επηρεαστούν 

κάποια είδη απ’ την εμπορευματοποίηση είναι ζήτημα αντίληψης απ’ τους 

κατασκευαστές. 

Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η μελέτη της σύγχρονης μεταβολής του 

πολιτισμού στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, και ειδικά σε μια Ελλάδα κατεξοχήν 

τουριστική255.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
253  Η  εμπορευματοποίηση  και  η  «βιομηχανοποίηση  του  παλαιού»,  που  έγινε  αναγκαία  για  να 
ικανοποιήσει το ολοένα αυξανόμενο ρεύμα των δικών μας και ξένων κυνηγών του λαϊκού προϊόντος, 
εμπεριέχει  τον  κίνδυνο  του  φολκλορισμού,  δηλαδή  της  νοθεύσεως  του  γνήσιου  παραδοσιακού 
αντικειμένου. Βλ. Μιχάλης Γ. Μερακλής, «Τι είναι ο Folklorismus», Λαογραφία, 28 (1972), σ. 34‐35.    
254 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
255 Βάλτερ Πούχνερ, «Η Λαογραφία στον 21ο αιώνα», Λαογραφία, 40 (2004‐2006), σ. 17.  
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Ε΄  Ανάδειξη της Σχολής και των χειροτεχνημάτων. 

 

Τα δημιουργήματα της Σχολής εκθέτονται προς το κοινό, στο Εκθεσιακό 

Κέντρο – Πωλητήριο στην πλατεία του χωριού όπου υπάρχουν προθήκες που 

φυλάσσονται υφαντά και όλα τα είδη (165-167, 169-171). Πριν λίγα χρόνια υπήρχε 

αργαλειός σε χώρο του εκθετηρίου όπου ύφαιναν μαθήτριες και έτσι μπορούσε 

κάποιος επισκέπτης που δεν γνώριζε την τέχνη της υφαντικής να παρακολουθήσει τη 

διαδικασία ύφανσης από κοντά, ενώ σήμερα υπάρχει εκεί ο αργαλειός ως έκθεμα. 

Βέβαια μπορεί να επισκεφθεί και τον χώρο του Ιδρύματος και να δει εκεί το πώς 

παράγονται τα υφαντά και τα χαλιά. Στο Εκθετήριο πωλούνται και τα καλύτερα έργα 

των μαθητριών που δεν έχουν δηλαδή πολλά λάθη και είναι άξια προς πώληση. Όλα 

τα υπόλοιπα είναι των εργατριών. Απ’ το Εκθετήριο μπορεί επίσης κάποιος να κάνει 

παραγγελία σε είδη που επιθυμεί. Επίσης έργα στέλνονται και πωλούνται σε ένα 

κατάστημα με διακοσμητικά είδη στην Αθήνα σε μικρές βέβαια ποσότητες256.   

Πάνω σε όλα τα έργα τοποθετείται μετά το τελικό στάδιο κατασκευής το 

σηματάκι του ΕΟΜΜΕΧ, που δηλώνει ότι είναι χειροποίητο (handmade) πιστοποιεί 

δηλαδή την ταυτότητά του (εικ. 168). Είναι αυτός ένας τρόπος να αναγνωρίζεται η 

χειροποίητη αξία των έργων, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής ειδών 

Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, αντιμετωπίζουν έναν συνεχώς 

αυξανόμενο ανταγωνισμό. Έτσι ο ΕΟΜΜΕΧ δημιούργησε ένα θεσμό, ομαδικής 

ταυτότητας και προβολής: «Ελληνικές Χειροτεχνικές Δημιουργίες», που έρχεται να 

αναδείξει τα χειροτεχνικά προϊόντα και να στηρίξει και να ενισχύσει την 

ανταγωνιστική θέση τόσο των χειροτεχνικών προϊόντων όσο και των επιχειρήσεων 

που τα παράγουν257.  

Ο άμεσος τρόπος λοιπόν που παρουσιάζονται και αναδεικνύονται τα έργα και 

η εργασία των κοριτσιών, των εργατριών και των εκπαιδευτριών είναι το Εκθετήριο. 

Ένα μειονέκτημα ίσως θα ήταν η δυσπρόσιτη τοποθεσία της Σχολής αν και το 

Μονοδένδρι είναι απ’ τους πιο δημοφιλείς και επισκέψιμους προορισμούς στο 

Ζαγόρι.  

                                                            
256 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
257Για  την  σημασία  του  θεσμού  που  προβάλει  τα  χειροποίητα  προϊόντα  βλ.  την  ιστοσελίδα: 
http://www.e‐kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1790&articleid=12168 
10/10/2013.  
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Άλλος τρόπος γνωριμίας των έργων είναι μέσω διαδικτύου (internet) με την 

επίσημη ιστοσελίδα του Ριζαρείου Ιδρύματος258 με πληροφορίες για τον ρόλο που 

ασκεί ως Ίδρυμα και ως χειροτεχνικό κέντρο καθώς και για θέματα διάρθρωσής του. 

Παρουσιάζονται επίσης τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες 

των χειροτεχνημάτων καθώς και οι τιμές τους, ώστε να μπορεί κάποιος που δεν έχει 

τη δυνατότητα να επισκεφθεί την έκθεση, να γνωρίσει το τι παράγεται και να κάνει 

παραγγελίες διαδικτυακά. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις μεγαλύτερες γυναίκες που 

δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με το διαδίκτυο. 

 Για κάποιους άλλους η διάδοση γίνεται από στόμα σε στόμα που είναι και ο 

πιο άμεσος τρόπος:  

«Κάποιος που δεν μπορεί να έρθει στο χωριό ή θα το μάθει από κάποιον 

άλλο που ήρθε ή θα πάρει στα χέρια του το φυλλάδιό μας, ή μέσω της 

σελίδας… επειδή ακόμα δεν είναι τόσο διαδεδομένη η πώληση με 

ηλεκτρονική μορφή ή γιατί οι γυναίκες κάποιας ηλικίας δεν είναι τόσο 

εξοικειωμένες μ’ αυτό τον τρόπο»259. Επίσης η Σχολή έχει παλιούς 

πελάτες που τους διατηρεί ειδικά μέσω παραγγελιών: «Δουλεύει πάρα 

πολύ αυτό με τους παλιούς πελάτες. Δηλαδή αυτός που με ξέρει και πήρε 

πριν από δέκα χρόνια και τώρα ξαναχρειάζεται κάτι θα ψωνίσει»260. 

Άλλοι τρόποι γνωστοποίησης για την ύπαρξη του εκθετηρίου και της Σχολής 

είναι διάφορα φυλλάδια ενημερωτικά για τη λειτουργία και το ρόλο της και 

διαφημιστικά με χειροτεχνήματα και εκδόσεις βιβλίων και λευκωμάτων του Κέντρου 

Εκθέσεων. Γνωστοποίηση γίνεται και από τουριστικά φυλλάδια και οδηγούς για την 

περιοχή και τα αξιοθέατά της, καθώς και στο περιοδικό το Ζαγόρι μας261. Στο 

παραπάνω περιοδικό γράφονται και πολλά άρθρα ενημερωτικά για δράσεις της 

Σχολής, εκδηλώσεις και καινούργιες εκθέσεις φωτογραφίας που εγκαινιάζονται 

σχεδόν κάθε χρόνο. Επίσης έχουν γίνει κατά καιρούς αφιερώματα από πολλά κανάλια 

και έχουν πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις. Οι εκπαιδεύτριες έχουν καταγραφεί και σε 

μια ιστοσελίδα με τίτλο: «Γιάννενα και Σύγχρονη Δημιουργία» που στόχο έχει την 

                                                            
258 Πληρ. στην ιστοσελίδα του ιδρύματος http://www.rizarios.gr. Τελευταία πρόσβαση: 26/5/2013.   
259 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
260 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
261Ενδεικτικά βλ. Το Ζαγόρι μας, Ιωάννινα, τ. 287 (3/2002), 290 (6/2002), 298 (2/2003), 310 (2/2004), 

311 (3/2004), 313 (5‐6/2004), 315 (7‐8/2004), 317 (10/2004), 320 (1/2005), 329 (11/2005).   
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καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 

περιοχή των Ιωαννίνων262.    

 Εκθέσεις σε περίπτερα και τουριστικούς χώρους δεν έχουν γίνει παρά μόνο 

κάποιες φορές με τη μορφή φιλανθρωπικών μπαζάρ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή 

σε εκθέσεις κάποιων πολιτιστικών συλλόγων. Επιπλέον το κόστος για τα περίπτερα 

είναι αρκετά υψηλό που ένα Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί και επιπλέον δεν έχει στόχο το κέρδος: 

«Πήγαμε στο Χίλτον, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη σε κάποια μπαζάρ τα 

Χριστούγεννα που πηγαίνουν οι κυρίες να αγοράσουν τα δώρα τους, κάναμε 

κάποιες τέτοιες κινήσεις. Αλλά τα μεγάλα που θα μπορούσανε να 

σηκώσουνε μια μεγάλη παραγγελία και τα φοβόμαστε και δεν τα φτάνουμε 

οικονομικά»263.  

Σε μεγάλες εκθέσεις η παραγωγή δεν μπορεί να ανταποκριθεί γιατί 

χρειάζονται πολλά κομμάτια:  

«Δεν απευθυνόμαστε σε μεγάλες εκθέσεις τύπου Τέχνημα, τύπου Δώρο 

κλπ… Σε τέτοιες εκθέσεις δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σ’ 

αυτό που ζητάνε. Δηλαδή θα μου ζητήσει ένας που έχει το μαγαζί του στη 

Σαντορίνη π.χ. και πουλάει παραδοσιακά και χειροποίητα προϊόντα εκατό 

κομμάτια. Εγώ δεν έχω εκατό κομμάτια ούτε μπορώ να του τα φτιάξω, 

θέλουν μεγάλη παραγωγή και εμείς δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή»264. 

Η ανάδειξη των προϊόντων βέβαια θα μπορούσε να ενισχυθεί και με άλλους 

τρόπους και υπάρχουν σκέψεις για αυτό. Μια ιδέα είναι να πραγματοποιούνταν η 

παραγωγή ενός βίντεο στο Εκθετήριο που να προβάλει τη διαδικασία κατασκευής 

των υφαντών ώστε να μπορούν οι πελάτες να το παρακολουθήσουν ή και μαθητές 

σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μόνο που το κόστος για ένα τέτοιο εγχείρημα είναι 

αρκετά υψηλό.  

Στις τιμές των προϊόντων υπολογίζεται κυρίως η εργασία της εργάτριας. Αν 

αντιμετωπίσει κάποιος το υφαντό ως βιοτεχνικό προϊόν αυτόματα θα αυξήσει το 

                                                            
262  Βλ.  ιστοσελίδα  Γιάννενα  και  Σύγχρονη  Δημιουργία.  Τελευταία  πρόσβαση:  26/5/2013.  
http://www.ioannina‐art.gr.  
263 Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου. 
264 Πληρ. ό.π. 
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κόστος παραγωγής, άρα και τις τιμές, γιατί θα υπολογίσει όλες τις παραμέτρους όπως 

το ενοίκιο της βιοτεχνίας, το ρεύμα τα οποία εδώ δεν υπολογίζονται:  

«Γι’ αυτό ένα υφαντό στη Κρήτη μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβό (γιατί και 

κει έχουν μεγάλη παράγωγη υφαντών), γιατί εκεί το φτιάχνει ένας ιδιώτης 

και πρέπει να αμειφτεί ανάλογα, να βγάλει το κέρδος του, το ενοίκιο του 

μαγαζιού»265. 

 Έτσι οι τιμές της Σχολής είναι ανταγωνιστικές. Άλλοι παράγοντες που 

διαμορφώνουν τις τιμές είναι τα μέτρα, η δουλειά που χρειάστηκε και ο χρόνος 

κατασκευής και ειδικά στα υφαντά η ποσότητα του σχεδίου που υπάρχει πάνω στο 

ύφασμα. Στα κεντήματα τώρα και στα υπόλοιπα χειροποίητα διακοσμητικά είδη πάλι 

οι τιμές έχουν να κάνουν με το σχέδιο, το μέγεθος του προϊόντος και την ύλη όσον 

αφορά τα κοσμήματα. Στα χαλιά εξαρτάται απ’ τα μέτρα και τον αριθμό των κόμπων. 

Τα υλικά δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή ακόμη και να ακριβύνουν 

λίγο αλλά το κόστος παραγωγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ’ την εργασία που θα 

καταβάλει η εργάτρια και απ’ την αμοιβή της: 

«Η ακριβή τιμή του υφαντού είναι θέμα δουλειάς και σχεδίου, δεν είναι 

θέμα υλικών. Δεν είναι ότι θα ακριβύνει το βαμβάκι και θα γίνει το υφαντό 

απλησίαστο. Το υφαντό θα ακριβύνει επειδή θα αυξηθεί το ημερομίσθιο 

αυτού που πρέπει να το φτιάξει. Σα δουλειά καθαρά είναι το κόστος του 

αποτελέσματος. Επίσης η τιμή εξαρτάται και από το σχέδιο και από το 

κόστος παραγωγής»266.  

Με τις παραπάνω παραμέτρους τα υφαντά χαρακτηρίζονται ως είδος 

πολυτελείας καθώς η ακριβή τιμή τους σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπει την 

απόκτησή τους από όλους:  

«το υφαντό σαν είδος είναι ακριβό και δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης. 

Είναι ωραίο, είναι καλής ποιότητας αλλά δε βγαίνει και εύκολα και ο κόπος 

δεν πληρώνεται στην ουσία»267.  

 

 

                                                            
265 Πληρ.  Αγλαΐας Βάντζιου 
266 Πληρ. ό.π.  
267 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

Α΄  Εκπαιδεύτριες και μαθητευόμενες. 

 

Ο ρόλος του δημιουργού είναι εξίσου σημαντικός τόσο στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης των νέων τεχνιτριών, όσο και στο αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. Η πρωτοτυπία στο επίπεδο της λαϊκής τέχνης είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με την τεχνική ικανότητα και την εμπειρία του δημιουργού268. Ο ανθρώπινος 

παράγοντας, ο χειροτέχνης είναι πρωταρχικής σημασίας στη χειροτεχνία είτε είναι 

επαγγελματική ή εργαστηριακή. Η συμβολή του στη παραγωγική διαδικασία, στο 

συνολικό κόστος του προϊόντος και στην ποιότητα, είναι αποφασιστική269.  

Η εκπαίδευση των μαθητριών στη Ριζάρειο Σχολή, πάνω στην υφαντική, την 

κεντητική και την ταπητουργία, πραγματοποιείται από τις εξειδικευμένες στο κάθε 

αντικείμενο εκπαιδεύτριες – τεχνίτριες. Οι εκπαιδεύτριες ή δασκάλες270 προέρχονται 

από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, οι περισσότερες από διάφορα χωριά του 

Ζαγορίου, ενώ υπάρχει και εκπαιδεύτρια που προέρχεται από την Αλβανία.  

Οι γυναίκες που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό ως επί το πλείστον 

έχουν μαθητεύσει στη Λαμπριάδειο Οικοκυρική Σχολή όπου έμαθαν την τέχνη της 

υφαντικής, της κεντητικής, της ταπητουργίας, της ραπτικής μιας και ήταν η μόνη 

Σχολή στην περιοχή σε μια εποχή που τα κορίτσια ασχολούνταν με τα εργόχειρα στο 

σπίτι και δεν είχαν πολλές επιλογές:  

«Ναι μου άρεσε στην αρχή αυτό, δεν είχα κάτι άλλο στο χωριό, ήτανε πολλά 

κορίτσια τότε κι απ’ τα γύρω χωριά»271. 

 Οι γυναίκες αυτές έλαβαν τις βασικές γνώσεις πάνω στις χειροτεχνικές 

δραστηριότητες στη βασική εκπαίδευση που διαρκούσε 2 χρόνια και παρείχε στις 

σπουδάστριες στέγαση και διατροφή αλλά και επιπλέον βασικές γνώσεις και στοιχεία 

                                                            
268 Κυριακίδου‐Νέστορος, Αρχιτεκτονική (1968‐69), σ. 90.  
269 Παπαδόπουλος 2003, ό. π., σ. 47.  
270  Ο  όρος  ¨δασκάλες¨  και  ¨μαθητευόμενες¨  συναντάται  και  σε  βιομηχανία  κλωστοϋφαντουργίας 
στον Πειραιά. Βλ. σχετικά Παπαστεφανάκη, ό.π. σ. 290‐291.  
271 Πληρ. Κωνσταντίνας Δάμου.  
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προσωπικής υγιεινής. Κάποιες απ’ τις απόφοιτες της σχολής αυτής συνέχισαν τις 

σπουδές τους στην Αθήνα σε μετεκπαιδευτική Σχολή του ΕΟΜΜΕΧ.  

Αν προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τον όρο υφάντρια272 και εργάτρια, 

διαπιστώνουμε ότι για να ονομαστεί μια γυναίκα υφάντρια απαιτεί εξειδίκευση και 

μεγάλη εμπειρία και είναι το στάδιο πάνω απ’ την εργάτρια την οποία σε βιομηχανίες 

επιτηρούσαν οι υφάντριες.   

Όσον αφορά τις γραμματικές γνώσεις τις έλαβαν στη Λαμπριάδειο Σχολή 

όπου πήγαιναν μετά το δημοτικό. Εκεί παράλληλα με τις χειροτεχνικές 

δραστηριότητες273, διδάσκονταν τα βασικά μαθήματα του γυμνασίου. Από εκεί 

έπαιρνε η καθεμιά την ειδίκευση που επιθυμούσε για να μπορεί να διδάξει πάνω στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Μια δασκάλα ωστόσο τέλειωσε στη Ριζάρειο Σχολή και 

συνέχισε: 

«Μπήκα στη σχολή το 1992, έκατσα μέχρι το 1994  και μπήκα στη δουλειά 

το 1994-1995. Μαθήτρια περισσότερο ήμουν στη μηχανή και λιγότερο στον 

αργαλειό και μετά κανονικά. Δούλεψα κατευθείαν. Έκατσα περισσότερο 

στη μηχανή για να εξασκηθώ περισσότερο»274.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτριών στη Σχολή είναι σημαντικός καθώς είναι αυτές 

που πρέπει να διδάξουν στις νέες μαθήτριες την τέχνη του αργαλειού και της 

παραδοσιακής δημιουργίας κάτι το οποίο χρειάζεται υπομονή.  

Η εκπαίδευση ξεκινά απ’ τα πρώτα στάδια της ύφανσης για διάφορα είδη 

υφασμάτων και μεγεθών. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και στην εκμάθηση της 

ταπητουργίας ενώ στην κεντητική τα πράγματα είναι πιο απλά. Οι νεαρές μαθήτριες 

κάθε μήνα παίρνουν και ένα επίδομα – βοήθημα. Στην ουσία πρόκειται για ένα μικρό 

μισθό αφού ταυτόχρονα με την εκπαίδευσή τους αποδίδουν και παράγουν προϊόντα 

που ως επί το πλείστον προορίζονται για πώληση.   

 Χαρακτηριστικό είναι πως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής οι 

μαθήτριες ήταν οι περισσότερες Ελληνίδες ενώ όσο περνούσαν τα χρόνια αυξανόταν 

οι μαθήτριες από την Αλβανία και μειωνόταν απ’ την Ελλάδα. Από πληροφορίες από 
                                                            
272 Σε μελέτες υφαντικής η γυναίκα που υφαίνει εντοπίζεται είτε υφάντρα είτε υφάντρια. 
273  Η  άσκηση  στα  έργα  χειρός  ήταν  βασικό  στοιχείο  και  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  των 
κοριτσιών στις αρχές του 19ου αιώνα. Βλ. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη ‐ Ελένη Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση 
«εις  τα  του οίκου»  γυναικεία καθήκοντα,  Ιστορικό Αρχείο  της Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1987, σ. 
34.  
274 Πληρ. Βέρας Πέκου.  
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παλιές μαθήτριες προκύπτει ότι το 1984: «οι μαθήτριες ήταν δεκαπέντε-είκοσι… όλες 

Ελληνίδες από τα γύρω χωριά…»275. Το 1998 δε τα πράγματα είχαν αλλάξει: 

«Ήμασταν γύρω στα  25 κορίτσια οι περισσότερες απ’ την Αλβανία. Τρείς ήταν απ’ την 

Ελλάδα μόνο»276.  Η διαπίστωση είναι κοινή: 

«Το ’79 ήταν πιο ελκυστική η τέχνη αυτή στα κορίτσια της περιοχής… Απ’ 

το ΄90 και μετά άρχισε η πτώση των Ελληνίδων…»277. 

Άλλοι λόγοι που έρχονται μαθήτριες απ’ την Αλβανία στη Σχολή είναι για να 

αποκατασταθούν επαγγελματικά ή άλλοι λόγοι: 

«Ως ένα ξεκίνημα να φύγουν απ’ το τόπο τους, γιατί παίρνουν μια βίζα από 

μας. Θέλουν να καθίσουν (είναι μικρούλες) 3-4 χρόνια στην Ελλάδα, να 

βρουν μια δουλειά ή να παντρευτούν στην Ελλάδα. Σκοπός των κοριτσιών 

αυτών είναι να βρεθούν στην Ελλάδα κυρίως για μια καλύτερη τύχη γι’ 

αυτό και προέρχονται κυρίως από άπορες οικογένειες της Αλβανίας. 

Συνήθως η Αλβανία δεν έχει εύπορες οικογένειες, αλλά και απ’ την Ελλάδα 

που υπάρχουν κορίτσια προέρχονται από λιγότερο εύπορες οικογένειες»278.  

Το φαινόμενο αυτό έχει δυο συνισταμένες, αφενός φαίνεται το μειωμένο 

ενδιαφέρον από μεριάς Ελληνίδων για την εκμάθηση μιας λαϊκής τέχνης στα τέλη του 

20ου αιώνα και αφετέρου η διαμονή και φοίτηση στη Σχολή ως ανάγκη επιβίωσης: 

«Ήρθα κι απ’ τους γονείς μου και επειδή μου άρεσε.. είχα ακούσει και ήρθα για 

δουλειά»279. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, είναι καθαρά επιλογή 

της οικογένειας να σταλούν τα κορίτσια στο Ριζάρειο Ίδρυμα με μια προοπτική 

απασχόλησης στον τομέα αυτό αλλά και ελάφρυνσης του οικογενειακού 

προϋπολογισμού λόγω οικονομικών προβλημάτων. Άλλες φορές όχι: 

«Είχα βγάλει το γυμνάσιο, μετά δεν ήθελα να συνεχίσω, είχα ακούσει… είχε 

πάει πρώτα η αδερφή μου στη Σχολή και μου είπε και πήγα και γω»280.  

Το φαινόμενο των κοριτσιών που από την οικογένειά τους στέλνονται σε 

άλλη χώρα ώστε να αποκατασταθούν επαγγελματικά, παρατηρείται στις αρχές του 

                                                            
275 Πληρ. Άννας Μπάλα. 
276 Πληρ. Ανθούλας Κωσταδήμα. 
277 Πληρ. Παρασκευής Φωτοπούλου. 
278 Πληρ. ό.π.  
279 Πληρ. Violeta‐Maria Fidhi.     
280 Πληρ. Άννας Μπάλα.  
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20ου αιώνα, περί το 1920 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ως ένα είδος 

μετανάστευσης281.  

Κάποιοι γονείς μένουν στην Αλβανία και κάποιοι στην Ελλάδα ως 

μετανάστες. Οι οικογένειές τους είναι εδώ απλά δεν έχουν οικονομική άνεση. Στο 

Μονοδένδρι υπάρχουν και αρκετοί χτίστες και μαστόροι από την Αλβανία που 

δουλεύουν ως οικοδόμοι μαζί με τις οικογένειές τους ή μόνοι ή μένουν κατά 

ομάδες282.  

Μέχρι λοιπόν και τις αρχές του 21ου αιώνα το μεγαλύτερο ποσοστό  

μαθητριών της Σχολής καλύπτεται από μαθήτριες από την Αλβανία. Κάποιες 

έρχονταν με τα αδέλφια τους τα οποία φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο και μερικά 

κορίτσια έμεναν και μετά για να μάθουν αργαλειό: 

«Έχω τελειώσει δημοτικό εδώ στο Μονοδένδρι και μετά είδα απ’ τις 

κοπέλες, μου άρεσε η δουλειά που κάνανε και έμεινα. Είδα κάτι που δεν το 

είχα ξαναδεί και είπα ας το δοκιμάσω, δεν είχα ξαναδεί αργαλειό..»283.  

Για κάποια κορίτσια ισχύει ότι τους άρεσε παράλληλα η τέχνη που πήγαν να 

μάθουν και ενδιαφέρονται για τη συνέχισή της, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο.  

Ορισμένες απ’ αυτές συνεχίζουν και μένουν στη Σχολή ως εργάτριες και 

δουλεύουν κανονικά είτε ως οικότροφοι, ή απ’ το σπίτι τους και κάποιες με μηνιαίο 

εισόδημα: 

«Ναι και εργάτριες εκεί μέναμε. Πληρωνόμασταν, καθόμασταν κιόλας εκεί 

πέρα δεν είχαμε έξοδα… φεύγαμε κανένα Σαββατοκύριακο»284.  

Κάποιες προτιμούν να δουλεύουν στο σπίτι αμειβόμενες με το κομμάτι 

δηλαδή με την ποσότητα υφαντών που παράγουν:  

«Έχουμε εργάτριες που είναι και στο σπίτι  και συγκεκριμένα μια έχει 

αργαλειό στο σπίτι, παίρνει απ’ αυτά που παράγει, δε πέφτει κάτω από 800 

ευρώ το μήνα και μου λέει εγώ μ’ αυτά ζω την οικογένειά μου»285.  

                                                            
281 Ζιζή Σαλίμπα, ό.π.  σ. 35. 
282Για  την  προσέγγιση  και  σημασία  της  συνέντευξης  με  μετανάστες  και  συγκεκριμένα  από  την 
Αλβανία,  σε  διάφορες  περιοχές  της  Ελλάδας,  βλ.  Βασίλη  Γ.  Νιτσιάκο,  Μαρτυρίες  Αλβανών 
μεταναστών, Οδυσσέας, Αθήνα 2003, σ. 18‐30.  
283 Πληρ. Adriana Tsenai.  
284 Πληρ. Άννας Μπάλα. 
285 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  
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Οι λόγοι λοιπόν που μένουν είναι κυρίως η ευκαιρία για δουλειά και 

περισσότερα χρήματα και επειδή έχουν μάθει την τέχνη: «Εγώ όταν πρωτοπήγα δε 

μου άρεσε αλλά τώρα που δουλεύω χρόνια το ‘χω συνηθίσει κα μου αρέσει. Γιατί και 

ποια άλλη δουλειά θα ‘ταν καλύτερη; Είναι και καθαρή δουλειά»286. Για κάποιες ισχύει 

το ότι αν είχαν άλλη επιλογή ίσως δεν θα ακολουθούσαν το συγκεκριμένο επάγγελμα:  

«Εντάξει εγώ το βλέπω σαν δουλειά καθαρά. Αναγκαστικά να την κάνω και 

έχω συνηθίσει κιόλας. Δεν είχα άλλη επιλογή και το συνέχισα.. Υπάρχουν 

και δουλειές που σηκώνουν βάρη θα προτιμούσα εδώ πέρα»287.   

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως απ’ το 2009 το ενδιαφέρον μαθητριών από την 

Ελλάδα αυξάνεται πάλι και γίνονται εγγραφές. Η αύξηση αυτή των μαθητριών 

συμπίπτει με την κατάσταση οικονομικής κρίσης που άρχισε να βιώνει η χώρα 

(κάποιες απ’ τις οικογένειες είναι και μονογονεικές).  

Για τις μαθήτριες στην αρχή ήταν δύσκολο να προσαρμοστούν σε ένα 

περιβάλλον οικοτροφείου μακριά απ’ τις οικογένειές τους, που είχε συγκεκριμένο 

πρόγραμμα:  

«Ήταν οικοτροφείο και είχε πρόγραμμα. Συγκεκριμένα σε όλα τα πράγματα, 

τι ώρα θα σηκωθείς, τι ώρα θα πας για δουλειά, τι ώρα θα φας… Π.χ. τις 

Κυριακές η λειτουργία ήταν υποχρεωτική. Έπρεπε να φοράς φούστα.»288.  

Το δύσκολο ήταν στην αρχή αλλά με τον καιρό συνηθιζόταν ο τρόπος ζωής 

στο οικοτροφείο: «Στην αρχή δυσκολεύτηκα αλλά μετά όχι…»289. Τα Σαββατοκύριακα 

όσα κορίτσια ήθελαν και έμεναν σχετικά κοντά μπορούσαν να φεύγουν καθώς και 

περιόδους εορτών και καλοκαιριού που δεν γινόταν μαθήματα. Επίσης οι παράλληλες 

δραστηριότητες που παρεχόταν στις μαθήτριες με μαθήματα Αγγλικών και 

Ελληνικών, γυμναστικής, οικιακής οικονομίας, εκπαιδευτικών εκδρομών ήταν 

σημαντικές για θέματα μόρφωσης, προσωπικής φροντίδας και ψυχαγωγίας. Αλλιώς ο 

ελεύθερος χρόνος περνάει με άλλους τρόπους: 

«Βγαίνουμε βόλτες, καθόμαστε εδώ με τα κορίτσια συζητάμε.. πάμε και 

εκδρομές και έτσι περνάει η ώρα..»290. 

                                                            
286 Πληρ. Άννας Μπάλα.  
287 Πληρ. Ανθούλας Κωσταδήμα.  
288 Πληρ. Άννας Μπάλα.  
289 Πληρ. Violeta‐Maria Fidhi. 
290 Βλ. ό.π.  
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Σήμερα θα φάνταζε δύσκολο να προσαρμοστούν σε συνθήκες οικοτροφείου 

κάποια κορίτσια που θα είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν κάτι άλλο: 

«Τώρα τα κορίτσια απ ‘την Αλβανία θα πάνε πιο εύκολα να μείνουμε στο 

οικοτροφείο. Μια ελληνίδα, ποιά θα πάει τώρα να μείνει εκεί; Τα κορίτσια 

τώρα έχουν άλλα όνειρα, σπουδάζουνε»291.   

Η παράλληλη εκπαίδευση των μαθητριών κυρίως στη ελληνική γλώσσα292, 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς οι περισσότερες προέρχονται από τη γείτονα 

χώρα και δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα αλλά και την τοπική κοινωνία. 

Ορισμένες βέβαια έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα και μιλάνε καλά ελληνικά και έως 

καθόλου αλβανικά, οπότε μεταξύ τους τα κορίτσια μιλάνε και αλβανικά και 

ελληνικά: 

«Μιλάμε και αλβανικά, όταν έχουμε τη σκέψη ότι μια κοπέλα έχει έρθει 

πριν στην Ελλάδα όχι στο σχολείο πρώτα, παράδειγμα στα Γιάννενα και 

ήρθε μετά στο σχολείο, μας λέει ότι δε ξέρει αλβανικά, ελληνικά μόνο και 

έτσι μιλάμε ελληνικά μεταξύ μας»293.  

Μεταξύ των μαθητριών αναπτύσσονται φιλίες που δεν έχουν σχέση με την 

καταγωγή τους: 

«Στην αρχή επειδή δεν ξέρανε κι αυτές τη γλώσσα δυσκολευόμασταν. Μετά 

σιγά σιγά αρχίσαμε και μείς κάποιες κοπέλες να τις ξεχωρίζουμε. Δε θα το 

βλέπαμε αν είναι από μέσα ή αν είν’ από δω. Τον βλέπεις τον άλλο και σαν 

άνθρωπο»294.  

Και από άλλη άποψη από ελληνίδα μαθήτρια προκύπτει το ίδιο: 

«Καλές ήταν εγώ δε τις ξεχώριζα, προσπαθείς να βρεις και με ποια μπορείς 

να κάνεις παρέα, δεν έχεις άλλη επιλογή»295.  

Το ίδιο βέβαια προκύπτει και από απαντήσεις μαθητριών απ’ τη Αλβανία.  

                                                            
291 Πληρ. Άννας Μπάλα. 
292 Μια τακτική που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Καλλιρρόης Παρρέν και την ίδρυση του Κυριακού 
Σχολείου για τις εργαζόμενες γυναίκες, ήταν η ένταξη της μόρφωσης στο φάσμα της φιλανθρωπικής 
δραστηριότητας και η σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για την καταπολέμηση της αμάθειας. 
Βλ. Ζιζή Σαλίμπα, ό.π., σ. 211. 
293 Πληρ. Adriana Tsenai.  
294 Πληρ. Άννας Μπάλα.  
295 Πληρ. Ανθούλας Κωσταδήμα.  
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Προκύπτει απ’ τα παραπάνω ένα ζήτημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 

μπορεί να πάρει γενικότερες διαστάσεις. Στη Ριζάρειο Σχολή γινόταν και γίνεται 

σημαντική προσπάθεια να μάθουν οι μαθήτριες τη γλώσσα και να ενταχθούν ομαλά 

στην ελληνική πραγματικότητα. Γενικά η εθνογραφική προσέγγιση της εκπαίδευσης 

αποτελεί ζητούμενο από πολλές απόψεις. Οι εθνοπολιτισμικές διαφορές που 

αναδεικνύονται έντονα σε ένα σχολικό περιβάλλον, ιδιαίτερα μέσω της γλωσσικής 

ανεπάρκειας, λειτουργούν ως μηχανισμός επιβολής συνόρων μεταξύ της γηγενούς και 

της μειονοτικής ομάδας. Κάθε περίπτωση διαφορετικής εθνοπολιτισμικής ομάδας 

απαιτεί μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, γιατί δεν γίνεται να εξομοιωθούν οι ανάγκες 

διαφορετικών ατόμων παρέχοντας ένα γενικευμένο σχήμα εκπαίδευσης296. 

Συγκεκριμένα για τη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή έχουν γίνει προτάσεις για 

την ανάγκη μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης των μαθητών και οικότροφων και 

μέριμνα για την ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίησή τους αφού ζουν σε περιβάλλον 

μακριά από την οικογενειακή εστία. Επίσης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν διάφορες 

δομές – δράσεις υποστηρικτικές της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας και της 

δημιουργικής απασχόλησης των οικότροφων297.   

Μια άλλη μορφή «εκπαίδευσης» ξεκίνησε το 2011 με ένα σεμινάριο πάνω 

στην υφαντική και ταπητουργία που απευθυνόταν στο ευρύτερο κοινό:  

«Είπαμε να ξεκινήσουμε πειραματικά να κάνουμε και κάποια σεμινάρια για 

να ανοιχτούμε προς τα έξω να μην είναι αυτό το κλειστό του οικοτροφείου. 

Θα δεχόμαστε παιδιά που θα μπορούν να μετακινούνται. Στο σεμινάριο δεν 

έχουμε ηλικιακό περιορισμό και κάποιος μπορεί να το κάνει και σαν 

ψυχοθεραπεία, ή να ξεχαστεί από το φόρτο εργασίας ου έχει, ή σαν χόμπι ή 

σαν κάτι απωθημένο»298.  

Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο 

σεμινάριο με τίτλο: «Εισαγωγή στην τέχνη της υφαντικής» και «Εισαγωγή στην 

τέχνη της ταπητουργίας» και γνωστοποιήθηκε μέσω διαδικτύου σε τοπικές 

ιστοσελίδες και σε τοπική εφημερίδα. Η ανταπόκριση ήταν μεγαλύτερη της 
                                                            
296Βασίλης  Δαλκαβούκης,  Ιωάννης  Μάνος,  Χριστίνα  Βέικου  (επιμ.),  Ανυποψίαστοι  ανθρωπολόγοι, 
καχύποπτοι  φοιτητές:  διδάσκοντας  ανθρωπολογία  σ’  αυτούς  που  «δεν  τη  χρειάζονται»,  Κριτική, 
Αθήνα 2010, σ. 30‐31. 
297 Βλ.  σχετικό έγγραφο, αρ. πρωτοκόλλου 18/6/2008, Θέμα αναφοράς: «Η Ριζάρειος Χειροτεχνική 
Σχολή  Μονοδενδρίου  σήμερα:  προβληματισμοί  και  προτάσεις.»  Σύνταξη  αναφοράς:  Αναστασία 
Οικονόμου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 
298 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  
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αναμενόμενης, αλλά ο αριθμός των συμμετεχόντων καθορίστηκε στους 10 για να 

υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης και να χωράνε στα εργαστήρια, ενώ η διάρκεια 

ήταν 30 ώρες με συμβολικό κόστος 30 ευρώ. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν σε 

νεαρή ηλικία (ένας απ’ αυτούς ήταν άντρας) και οι περισσότεροι ενημερώθηκαν 

μέσω διαδικτύου.  

Φαίνεται απ’ αυτή την ενέργεια το πραγματικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει 

κάποιος γι’ αυτές τις τέχνες: 

«Με τα σεμινάρια κινείσαι πιο ουσιαστικά γιατί βλέπεις ότι ο άλλος θέλει 

πραγματικά να μάθει και έρχεται να μάθει. Και που ταλαιπωρεί τον εαυτό 

του με τα δρομολόγια αυτό σημαίνει κάτι»299.  

Οι περισσότεροι το είδαν είτε ως μια δημιουργική απασχόληση στον ελεύθερο 

χρόνο τους και εντόπισαν ενδιαφέρον στην τέχνη του αργαλειού, είτε ως μια 

νοσταλγική αναβίωση: 

«Ήρθα για να δω πραγματικά πως είναι ο αργαλειός και όχι όπως τον 

θυμόμουνα απ’ τη γιαγιά μου και να φτιάξω κάτι επειδή μ’ αρέσουν γενικά 

οι χειροτεχνίες και ήθελα να δοκιμάσω πώς γίνονται στη 

πραγματικότητα300.  

Υπάρχουν σκέψεις τα σεμινάρια να συνεχιστούν και στα άλλα επίπεδα 

δηλαδή στο κέντημα στο χέρι και στη μηχανή, στο κόσμημα, στην ανθοδετική.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
299 Πληρ. ό.π. 
300 Πληρ. Ευστρατίας Πάκου.  
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Β΄  Οι αποδέκτες των έργων. 

 

Ο χειροτέχνης είναι ταυτόχρονα κύριος του χώρου εργασίας, ο 

κατασκευαστής των προϊόντων που παράγει μόνος του και ο μεταπωλητής στους 

πελάτες του κέντρου ή της περιοχής που εξυπηρετεί. Η σχέση του χειροτέχνη με τη 

πελατεία του είναι άμεση301.  

Στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή η σχέση της παραγωγικής ομάδας με τους 

πελάτες πέρα από την τυπική, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και σε επίπεδο 

επικοινωνίας μετά τις παραγγελίες, είτε για ευχαριστίες ή για προβολή του χώρου 

όπου τοποθετήθηκαν υφαντά και άλλα: 

«Σας στέλνω μερικές φωτογραφίες από τις μπομπονιέρες (οι οποίες είχαν 

τεράστια επιτυχία). Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ για τη 

συνεργασία και την προσεγμένη δουλειά σας»302.         

Παρατηρείται ότι κάποιοι πελάτες δεν μένουν απλά στην τακτοποίηση τη 

παραγγελίας αλλά δείχνουν την ικανοποίησή τους και ευχαριστούν με τον δικό τους 

τρόπο. Από άλλη επιστολή πελάτη που κάνει την παραγγελία, προκύπτουν τα εξής:  

«Καλημέρα σε σας και σε όλη την ομάδα των γυναικών που φτιάχνετε 

όμορφα χειροποίητα έργα (έτσι τα ονομάζω εγώ γιατί λόγω ταχείας 

εξέλιξης και μοντερνισμού τείνουν να εκλείψουν και δεν πρέπει…)»303.  

Οι πελάτες προέρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από νησιά σε ιδιαίτερα 

των Επτανήσων, από Κύπρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν περιοχές 

με αντίστοιχη παράδοση όπως το Πήλιο απ’ όπου πελάτισσα έστειλε φωτογραφίες με 

τον χώρο όπου τοποθέτησε τις κουρτίνες που παρήγγειλε (εικ. 176-177).  

Διάφορες απόψεις αγοραστών προκύπτουν από το βιβλίο εντυπώσεων που 

υπάρχει στο Εκθετήριο όπου σημειώνουν πολλοί επισκέπτες τις σκέψεις τους, είτε 

έχουν αγοράσει κάτι είτε όχι: 

«Περνώντας απ΄ την Χειροτεχνική Σχολή θαυμάσαμε τις δημιουργίες!! 

Χειροποίητα υφαντά-κεντήματα, καταπληκτικά σχέδια, υπέροχη αρμονία 

χρωμάτων»304.  
                                                            
301 Παπαδόπουλος 2003, ό.π., σ. 47. 
302 Πληρ. από λογαριασμό e‐mail της Σχολής.  
303 Πληρ. από αλληλογραφία Σχολής.   
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Πολλοί επισκέπτες αναφέρονται στη διατήρηση των ηθών και των εθίμων 

μέσω των χειροτεχνημάτων και εκφράζουν την ανακούφισή τους, που τα χωριά έχουν 

ζωή και δεν ερημώνουν:  

«Ότι είναι φτιαγμένο με μεράκι κι αγάπη ζει και μένει αναλλοίωτο στο 

χρόνο. Να συνεχίσετε με το κέφι που έχετε για να κρατάτε ζωντανά τα ήθη 

και έθιμά μας. Σας ευχαριστούμε που μένετε στην επαρχία και δεν ερημώνει 

η πατρίδα μας»305. 

 Τονίζεται από πολλούς η ανάγκη να μην ερημώσουν περιοχές της υπαίθρου 

και χωριά αλλά το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή των νέων στην 

προσπάθεια αυτή: «Συγχαρητήρια για την προσπάθεια να κρατηθεί η παράδοση 

ζωντανή και τα κορίτσια στον τόπο τους. Εμένα μου θυμίσατε τη γιαγιά μου»306.  

 Η σημασία για τους νέους φαίνεται και από άλλη άποψη:  

«..να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα για να μαρτυρείται ότι υπάρχουν 

ανώτερα πράγματα και πιο δημιουργικά για τη νεολαία μας»307.  

Βλέπουμε και έναν νοσταλγικό τόνο «μου θυμίσατε τη γιαγιά μου» για 

περασμένες εποχές από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τον αργαλειό αλλά 

θυμούνται εικόνες μιας παλιάς εποχής: «πολύ όμορφα, μας θύμισαν παιδικές 

αναμνήσεις από Κύπρο»308.  

Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις των μαθητών Δημοτικού ή Γυμνασίου που 

επισκέπτονται το εκθετήριο, αφού κάποιοι απ’ αυτούς χαρακτηρίζουν την έκθεση ως 

μουσείο κάτι που δείχνει πως είτε τα συγκεκριμένα εκθέματα τα έχουν δει μόνο σε 

μουσειακούς χώρους είτε αυτή ήταν η πληροφόρηση των καθηγητών ή γονιών τους 

για το εκθετήριο: «Το μουσείο σας είναι πολύ ωραίο και πιο πολύ μου άρεσαν τα 

χειροποίητα υφαντά αλλά περισσότερο απ’ όλα ο αργαλειός»309.  

Άλλη άποψη μαθήτριας που ίσως ασχολείται με τα καλλιτεχνικά ήταν κάπως 

διαφοροποιημένη και πιο ενθουσιώδης:  

                                                                                                                                                                          
304 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2009.   
305 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων.   
306 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2010.  
307 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων.  
308 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2009.  
309 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2008.   
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«Με λένε Μαριάνθη και είμαι 11 χρονών. Είμαι μια μικρή καλλιτέχνης και 

μόλις επισκέφθηκα το χώρο σας τρελάθηκα. Μου άρεσαν όλα πάρα πολύ 

και ξέρω ότι αυτά που φτιάχνονται στη Σχολή σας αλλά και σε άλλες σχολές 

για τους απογόνους μας θα είναι πολύτιμα! Θα σας επισκεφθώ πολύ 

σύντομα!»310.  

Πολλοί ξένοι μάλιστα καταγράφουν στο χαρτί σκέψεις και εντυπώσεις των 

εκθεμάτων που βλέπουν: «Molto bravi, molto bella lavoro (=Πολλά μπράβο, πολύ 

ωραία εργασία)» ή «spectacular exhibition (=θεαματική έκθεση)»311. 

Όσον αφορά καθαρά τη χρήση των υφαντών θα λέγαμε ότι χρησιμοποιούνται 

περισσότερο σε σπίτια στο χωριό και λιγότερο στην πόλη: «με κάνατε να φανταστώ το 

μελλοντικό μου παραδοσιακό – χωριάτικο σπίτι στο χωριό μου Κράψη 

Ιωαννίνων…»312. 

Τα σπίτια στο χωριό που διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι 

αντίστοιχα παραδοσιακά και στο εσωτερικό τους. Στα παραδοσιακά σπίτια που 

επιβιώνουν ακόμη στα Ζαγοροχώρια, χαρακτηριστικό στοιχείο του σπιτιού ήταν το 

τζάκι313 ή εστία.  Τοποθετημένο πάντα ανάμεσα στα μπάσια, περιελάμβανε μέσω της 

χρήσης και του συμβολισμού του, τις έννοιες της επικοινωνίας και της μονιμότητας. 

Αισθητικά είναι καθιερωμένο με τη χρήση ενός ιδιαίτερου υφαντού της 

«μπουχαροποδιάς» που έντυνε σαν ρούχο τις τρεις πλευρές του τζακιού (εικ. 175).  

Δείγματα εσωτερικών χώρων στην πόλη με υφαντά δεν κατέστη δυνατό να 

συλλεχτούν αλλά υπάρχουν απόψεις ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν στη πόλη:  

«Ναι και υφαντά και κεντήματα (που ασχολήθηκε η μητέρα μου) και χαλιά 

πάλι ταπητουργία αντίστοιχου επιπέδου μ’ αυτά που φτιάχνουν εδώ έχω στο 

σπίτι μου και γενικά το σπίτι μου είναι λίγο λαϊκή τέχνη…»314.  

Από εργάτριες βλέπουμε ότι δεν χρησιμοποιούν όλες πολύ υφαντά της 

Σχολής: «Ναι όχι πάρα πολλά αλλά κάποια που μ’ αρέσουν τα βάζω»315. Οι λόγοι 

μπορεί κάποιες φορές να είναι και πρακτικοί γιατί λόγω της ποιότητας δεν είναι 

εύκολο να πλένονται σε συχνή βάση και να φθείρονται οπότε περισσότερο 
                                                            
310 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2010.    
311 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2007.  
312 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2007.  
313 Βλ. Αβέρωφ, ό.π., σ. 104.  
314 Πληρ. Ευστρατίας Πάκου.  
315 Πληρ. Άννας Μπάλα.  
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διακοσμητικά θα λέγαμε χρησιμοποιούμαι τα σεμέν και τα τραπεζομάντηλα σε 

επίσημες περιπτώσεις. Άλλοι λόγοι είναι ότι μπορεί να μην ταιριάζουν κάποια 

παραδοσιακά μοτίβα με μια σύγχρονη επίπλωση:  

«Ας πούμε κουρτίνα μπορεί ο άλλος άνετα να βάλει όχι όμως με τα μοτίβα 

τα γαϊδουράκια κ.τ.λ. αυτά είναι καθαρά για σπίτι χωριού ή σε νησί. 

Μπορεί να είναι και σκέτα σχέδια και με κοφτά»316. 

Οι κουρτίνες, τα χαλιά, οι κουρελούδες χρησιμοποιούνται περισσότερο:  

«Ναι εντάξει καλά είναι αλλά δύσκολα να τα στρώσεις γιατί άμα λερωθεί ή 

καεί θα σου κακοφανεί θεωρώ ότι δε πληρώνονται και αυτό μπορείς να το 

καταλάβεις όταν το δουλεύεις317.  

Βέβαια στο χωριό και από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας συναντάμε και το 

αντίθετο: «αυτή η πετσέτα που σκεπάζω το ψωμί είναι υφαντή… πώς να φάω σε 

νάιλον;»318. Άλλες συνηθέστερες χρήσεις των μικρότερων κυρίως διακοσμητικών 

αντικειμένων είναι ως δώρα και αναμνηστικά. Προμηθεύονται όμως προϊόντα και 

άλλοι χώροι όπως ξενοδοχεία στη περιοχή Ζαγορίου και αλλού, και στη χρήση 

δώρων για επίτιμα πρόσωπα από όλο τον κόσμο ή σε επίσημες περιστάσεις, όπως σε 

εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης υπηρεσίες όπως η Εφορία 

Νεοτέρων Αρχαιοτήτων319.  

Τα υφαντά πάντα χρησιμοποιούνταν ως προίκα και διαφήμιζαν τις αρετές και 

τις παραγωγικές ικανότητες της νύφης. Κάθε φορά που ήθελαν να εκθειάσουν τις 

αρετές μιας γυναίκας επικαλούνταν τις αρετές της στον αργαλειό. Τα υφαντά 

εντάσσονται σε μια τελετουργική πορεία που τα επενδύει με μια συγκεκριμένη 

συμβολική σημασία και σφραγίζεται από την παρουσία και τη χρήση τους320. Βέβαια 

σήμερα ενώ υπάρχει θεωρητικά ο θεσμός της προίκας σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

είναι πρωτεύουσας σημασίας να απαρτίζεται από εργόχειρα ή υφαντά για τι 

χρησιμοποιούνται δύσκολα από νέους ανθρώπους:  

«Δεν θα έφτιαχνα προίκα για την κόρη μου γιατί τα πράγματα που έχω εγώ 

δεν έχουν πάθει κάτι, θα της τα δώσω να τα έχουν.. αποκλείεται κάποιο 
                                                            
316 Πληρ. Ιφιγένειας Γέπη.  
317 Πληρ. Άνθουλας Κωσταδήμα.  
318 Πληρ. Λίτσας Κοντοδήμου.  
319«Είχαμε  μια  παραγγελία  από  το  δήμο  Αθηναίων  για  τη  βασίλισσα  Σοφία  της  Ισπανίας  όταν 
επισκέφθηκε το δημαρχείο»,  Πληρ. Αγλαΐας Βάντζιου.  
320 Βλ. Αβέρωφ, ό.π., σ. 81‐83. 



95 
 

παιδί νέο τώρα να στρώσει. Είναι διαφορετικά τα έπιπλα, άλλος ο τρόπος 

ζωής, θέλουν συντήρηση καλή»321.  

Άλλη πάλι άποψη είναι η εξής: «η δουλειά σας είναι καταπληκτική, συνεχίστε 

έτσι γιατί κάνω την προίκα μου»322.  

Το θέμα της τιμής των υφαντών και της χρήσης τους ήταν πάντοτε ζήτημα 

που αναδείκνυε και διαφοροποιούσε τις κοινωνικές τάξεις323. Το κεντρικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η δουλειά των υφαντριών θεωρείται 

ανεκτίμητη και πολύτιμη τόσο για τον ίδιο το τόπο όσο και για όλη την Ελλάδα γιατί 

κυρίως απαιτεί πολύωρη εργασία με τα χέρια που χρειάζεται υπομονή και αγάπη για 

την ίδια την τέχνη για να βγει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα άξιο θαυμασμού. Αρνητικές 

απόψεις διατυπώθηκαν μόνο όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων αυτών που από 

πολλούς αξιολογήθηκαν ως «πανάκριβα» και δύσκολο να αποκτηθούν: «Συνεχίστε 

έτσι και χαμηλώστε τις τιμές, γιατί είναι ακριβά και δεν μου φτάνου να αγοράσω αυτό 

που θέλω…»324. Βέβαια σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η παραπάνω άποψη 

εκφράζεται κυρίως από άτομα μικρότερης ηλικίας. 

 Άλλες απόψεις είναι: «είναι πανέμορφα, οι τιμές είναι λογικές. Μου άρεσε 

πολύ που συνεχίζεται η παράδοση»325 Εκείνοι που θεωρούν ότι η εργασία αυτή δεν 

πληρώνεται προέρχονται είναι μεγαλύτερης ηλικίας πιο ευαισθητοποιημένοι σε 

θέματα παράδοσης που έχουν την ικανότητα να εκτιμήσουν τη χειροτεχνία με τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο. 

Άλλη μια παρατήρηση που γίνεται είναι πως η δουλειά που εκπονούν δεν 

«διαφημίζεται» αρκετά και δεν προβάλλεται με σωστό τρόπο, ώστε να γίνει ευρύτερα 

γνωστή και να μάθουν περισσότεροι για την ύπαρξή της: «…χρειάζεται μόνο 

περισσότερη διαφήμιση μια και κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποτελεί πόλο έλξης για 

Έλληνες και ξένους»326. 

                                                            
321 Πληρ. Σταυρούλας Χριστοδούλου.  
322 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2007.  
323 Άλλος τομέας που προέβαλε την κοινωνική τάξη των προσώπων ήταν η ενδυμασία και ειδικότερα 
τα υποδήματα. Υπάρχουν στην ιστορία του κοστουμιού, πολλές περιπτώσεις κοινωνικής διάκρισης, 
προβολής  ή  απομόνωσης  μέσω  των  υποδημάτων.  Βλ.  σχετικά  Βρέλλη‐Ζάχου 1991,  ό.π.,  σ. 11  και 
Μαρίνα Βρέλλη‐Ζάχου, Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την ένωση (1864‐1910). Συμβολή στη μελέτη 
της  ιστορικότητας  και  της  κοινωνιολογίας  του  ενδύματος,  Ίδρυμα  Αγγελικής  Χατζημιχάλη  και 
Μεταίχμιο, Αθήνα 2002, σ. 62‐68.  
324 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2007. 
325 Βλ. ό.π.  
326 Πληρ. από βιβλίο εντυπώσεων, 2008 
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Επιλογικές Παρατηρήσεις  

 

Η σύσταση της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής, πραγματοποιήθηκε βάση 

της διαθήκης των αδερφών Ριζάρη, καθώς και η ίδρυση του Δημοτικού Σχολείου 

πολύ νωρίτερα. Στα πλαίσια ενός κληροδοτήματος με εθνικό και εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή αλλά και η Ριζάρειος Εκκλησιαστική 

Σχολή, έχουν σκοπό την ενίσχυση της παιδείας του κράτους και η διαχείριση αυτού 

του κληροδοτήματος παίζει σπουδαίο ρόλο στην ομαλή λειτουργία των δυο αυτών 

σχημάτων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου στην οποία απευθύνεται 

σημαντικό κομμάτι της διαθήκης.     

Μέσα απ’ το κληροδότημα αυτό αναπτύχθηκε η παραδοσιακή τέχνη και 

δόθηκε στη Σχολή η ευκαιρία να συμπορευτεί με ανθρώπους που τη σέβονται και την 

κάνουν χρήσιμο είδος. Ότι παράγεται προβάλει τις αξίες και το επίπεδο τεχνικής της 

περιοχής. Η προσφορά αυτών που έφευγαν προς μετανάστευση και αναζήτηση 

πόρων, απηχεί μέχρι σήμερα προσφέροντας εκτός από διατήρηση της τέχνης και την 

ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να απασχοληθούν δημιουργικά και να μάθουν τέχνες 

των χεριών δίνοντάς τους προοπτικές ανάπτυξης. Για τους περισσότερους νέους 

βέβαια το να ασχολείται κάποιος με αργαλειό φαντάζει παρωχημένο και κάπως 

παλαιομοδίτικο αλλά τα βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση και τη 

γενικότερη επιστροφή στην ύπαιθρο την τελευταία δεκαετία, είναι σημαντικά.   

Τα  έσοδα απ’ τις πωλήσεις των χειροτεχνημάτων ενισχύουν τα έσοδα του 

Ιδρύματος και κάνουν ευρέως γνωστή τη Σχολή και μέσω διαδικτύου. Τα τελευταία 

χρόνια και λόγω των οικονομικών προβλημάτων κάποιες λειτουργίες ανεστάλησαν 

χωρίς όμως να εμποδίσει αυτό το δημιουργικό πνεύμα των ανθρώπων, να συνεχίσουν 

και να κρατήσουν ζωντανή τη Σχολή με διάφορες δράσεις όπως η διοργάνωση 

σεμιναρίων ώστε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η τέχνη που παράγεται, και να 

μετρηθεί η ανταπόκριση σε ένα ευρύτερο κοινό, ακόμη και σε ανέργους μέσω του 

οργανισμού ΟΑΕΔ.    

Σκέψεις και προτάσεις για ενασχόληση και με άλλους τομείς χειροτεχνίας 

διατυπώθηκαν πολλές απ’ τους ανθρώπους της Σχολής, αλλά δεν ήταν όλες εφικτές. 

Θα μπορούσε π.χ. να προστεθεί ένα μάθημα αγγειοπλαστικής ή μαγειρικής – 

ζαχαροπλαστικής. Ακόμη μαθήματα σχετικά με τις τέχνες και το σχέδιο όπως ιστορία 
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της τέχνης – στοιχεία αισθητικής – στοιχεία μόδας, Ιστορία της Ηπειρωτικής 

παραδοσιακής  λαϊκής τέχνης, τεχνολογία υλικών, σχέδιο (γραμμικό – ελεύθερο), 

εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κοινωνιολογία της εργασίας - 

εργασιακό περιβάλλον.  

Ωστόσο τη χρονιά 2012-2013 προστέθηκαν ενδεικτικά κάποια μαθήματα στο 

πρόγραμμα των μαθητριών όπως: σχέδιο στον υπολογιστή, χρώμα 1, 2, Ιστορία της 

τέχνης, οικιακή οικονομία, εργασιακό περιβάλλον και προβλέπεται να συνεχιστούν.  

Ένα απ’ τα προβλήματα της Σχολής και γενικότερα και άλλων παρόμοιων 

μορφών βιοτεχνίας ανά την Ελλάδα είναι οι πρώτες ύλες αλλά και η μικρή ζήτηση 

εργασίας. Η πορεία ως προς τα επαγγελματικά χέρια είναι φθίνουσα καθώς δεν το 

προτιμούν οι νεαρές κοπέλες. Όσον αφορά την ανταπόκριση του κοινού δεν είναι 

φθίνουσα. Άρα ένα θέμα είναι η εξάπλωση των προϊόντων προς τα έξω και ο 

δειγματισμός τους σε μέρη που αγνοούν την ύπαρξή τους. 

 Μια πρόταση θα ήταν να φτιαχτεί ένα παράρτημα εκθετηρίου στην πόλη των 

Ιωαννίνων ώστε να βλέπει ο επισκέπτης τα εκθέματα αν δεν επισκεφθεί το 

Μονοδένδρι ή και ένα πρατήριο στην Αθήνα. Για τις μαθήτριες, καθώς η 

ανταπόκρισή τους όλο κι ελαττώνεται, υπήρχαν βλέψεις να προέρχονται και από 

άλλες χώρες, όπως απ’ τη Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία.  

Ως προς την ανάδειξη των τεχνικών κατασκευής στο Εκθετήριο υπάρχουν 

πολλοί τρόποι για αυτό, αλλά το κόστος θα ήταν μεγάλο και πλέον είναι δύσκολο από 

άποψη οικονομική. Ένας τρόπος θα ήταν η αναπαραγωγή βίντεο στο χώρο του 

Εκθετηρίου, ώστε να μπορεί βλέπει κάποιος επισκέπτης τη διαδικασία ύφανσης αλλά 

απαιτούνται κάποιοι ειδικοί να ασχοληθούν με αυτό, ώστε να υλοποιηθεί. 

Όσον αφορά τα διάφορα διακοσμητικά είδη, κοσμήματα και αξεσουάρ η 

τακτική παραγωγής τους συμπλέει προς μια γενικότερη τάση τα τελευταία χρόνια 

χειροτεχνικών δραστηριοτήτων αφού πολλοί σπεύδουν να ασχοληθούν με τέτοιου 

είδους τεχνήματα επειδή μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν με διάφορα απλά υλικά 

και το χειροποίητο θεωρείται ποιοτικό και άξιο προσοχής σε αντίθεση με τα 

κορεσμένα βιομηχανοποιημένα είδη. Το πνεύμα της εποχής προστάζει να 

αξιοποιούμε ότι μπορεί να γίνει χρήσιμο με την αλλαγή ή τη μεταποίησή του, 

αξιοποιώντας παράλληλα πολύτιμα είδη της φύσης. 
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 Τα ζητήματα τεχνικής παραμένουν πατροπαράδοτα των τεχνών που 

εξετάζονται και είναι αυτά κυρίως που προσδίδουν στα έργα τον παραδοσιακό τους 

χαρακτήρα. Οι κύριες αλλαγές εντοπίζονται στα σχέδια και τα μοτίβα που δεν θα 

μπορούσαν να είναι αντίθετα προς την εξέλιξη της κοινωνίας και την διαφοροποίηση 

των αναγκών των ανθρώπων αφού είναι οι αποδέκτες τους. Γιατί τα προϊόντα που 

παράγονται έχουν άμεση σχέση με τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν.  

Ένας λαϊκός τεχνίτης ή υφάντρια όταν κατασκευάζουν προϊόντα πρέπει να 

αφουγκράζονται τις επιθυμίες και τις ανάγκες της ομάδας στην οποία ανήκουν.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι παραλλαγές διατηρούν τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων, των υφαντών στην περίπτωσή μας. Και 

βέβαια το τι οι αποδέκτες αντιλαμβάνονται ως «παράδοση» και «λαϊκή τέχνη» είναι 

κάπως υποκειμενικό. Συνήθως ταυτίζεται με το παλιό, προϊόν μιας περασμένης 

εποχής που πρέπει να σεβόμαστε, αλλά στις προσεγμένες αλλαγές που επιδέχεται η 

παράδοση, η στάση των αποδεκτών φαίνεται θετική και ανεκτική.        

Οι ντόπιοι κάτοικοι φαίνεται να εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή των 

ειδών αυτών αλλά και την προσφορά του Ριζάρειου κληροδοτήματος τόσο γιατί 

προσέφερε απασχόληση σε πολλούς ανθρώπους κυρίως γυναίκες αλλά και γιατί 

συνέβαλε στην αύξηση του τουρισμού στο χωριό.    

Εκτός από κάποιες δυσλειτουργίες της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής, που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, λόγω της οικονομικής κρίσης, τα τελευταία χρόνια 

αναστέλλουν τη λειτουργία τους κι άλλοι τέτοιοι οργανισμοί, με αποκορύφωμα το 

κλείσιμο των Ταπητουργικών Σχολών του ΕΟΜΜΕΧ.          

Με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου τον Ιανουάριο του 2012 και ειδικότερα 

το άρθρο 16, έκλεισαν οι θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, οι οποίες 

λειτουργούσαν, κατά κύριο λόγο, ως κλαδικά ινστιτούτα υποστήριξης των 

χειροτεχνικών κλάδων για όλη την Ελλάδα. Με το κλείσιμο του ΕΟΜΜΕΧ, 

σβήστηκε δια μιας από τον χάρτη της ελληνικής παραδοσιακής χειροτεχνίας και ο 

κλάδος της Ταπητουργίας, με το κλείσιμο των 22 ταπητουργικών Σχολών – 
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Εργαστηρίων του ΕΟΜΜΕΧ, που βρίσκονταν σε χωριά (ακριτικά τα περισσότερα) 

σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και χωριών των Ιωαννίνων327. 

Σχολές σαν κι αυτές χρειάζονται στην Ελλάδα και είναι απαραίτητη η 

ενίσχυσή τους και η στήριξη με κάθε τρόπο, τόσο από τους κρατικούς φορείς, όσο 

και από τους πολίτες, ως προσπάθεια διατήρησης και εξέλιξης μιας παράδοσης που 

ανήκει στο παρελθόν αλλά συνεχίζει και εξελίσσεται στο παρόν, σύμφωνα με τις 

ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή του κύριου παράγοντα ύπαρξής της 

Η υφαντική, η κεντητική και η ταπητουργία με την αρωγή της Ριζαρείου 

Χειροτεχνικής Σχολής, μπορούν να αναδειχτούν και να αποτελέσουν διέξοδο για 

απασχόληση και βιοπορισμό νέων ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μυηθούν σε μια 

τέχνη που έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
327Βλ.  άρθρο  για  αναστολή  λειτουργίας  του  ΕΟΜΜΕΧ: 
http://www.alithinapsemata.gr/greece/greece‐news/greece‐economy/3460‐eommex‐ellinik‐
xeirotexnia0ora0miden.html τελευταία πρόσβαση: 22/9/2013. 
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Κατάλογος Πληροφορητών 
 
 

Ονοματεπώνυμο Έτος 
γεννήσεως 

Γραμματικές γνώσεις Καταγωγή 

Βάντζιου Αγλαΐα  1967 Γενικό λύκειο και 
μετεκπαίδευση στον 
ΕΟΜΜΕΧ 

Μονοδένδρι 
Ζαγορίου 

Γέπη Ιφιγένεια  1967 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ, 
(Ανθρωπιστικές σπουδές) 

Αρίστη 
Ζαγορίου 

Δάμου Κωνσταντίνα 1965 Λαμπριάδειος Οικοκυρική 
Σχολή 

Άνω Πεδινά 
Ζαγορίου 

Κοντοδήμου Αμαλία 1932 Δημοτικό Μονοδένδρι 
Ζαγορίου 

Κωσταδήμα Ανθούλα 1985 Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Μέτσοβο 

Μπάλα Άννα 1972 Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Πρωτόπαππας 
Ιωαννίνων 

Μπαλατσού Αγνή 1958 Λαμπριάδειος Οικοκυρική 
Σχολή 

Μονοδένδρι 
Ζαγορίου 

Πάκου Ευστρατία 1974 Νομική Σχολή Πρέβεζα 

Πέκου Βέρα 1975 Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Αλβανία

Τρίκουλα Μιράντα 1958 Λαμπριάδειος Οικοκυρική 
Σχολή με μετεκπαίδευση στον 
ΕΟΜΜΕΧ 

Άνω Πεδινά 
Ζαγορίου 

Tsenai Adriana  1995 Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Αλβανία

Φωτοπούλου 
Παρασκευή  

1955 Χαροκόπειος Σχολή Οικιακής 
Οικονομίας 

Ασπράγγελοι 
Ζαγορίου 

Fidhi  Violeta-Maria 

 

1993 Γυμνάσιο Αλβανία 

Χριστοδούλου 
Σταυρούλα 

1964 Σχολή Φιλολογίας Αρίστη 
Ζαγορίου 
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Παράρτημα Ι 

Φωτογραφικό υλικό 
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        Το Μονοδένδρι Ζαγορίου. 

 

 

 

                                       Ο Γεώργιος Ραδιόνωφ Ριζάρης (1769‐1841). 
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Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

 

       Εικ. 1: Η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή.         

 

 

       Εικ. 2: Εσωτερικό δωματίων των μαθητριών.                     
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         Εικ. 3: Το Ριζάρειο οικοτροφείο.                  

         

 

        Εικ. 4: Το Δημοτικό Σχολείο (πατρική οικία αδερφών Ριζάρη). 
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        Εικ. 5: Το Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο ‐ εκθετήριο και το Συνεδριακό Κέντρο. 
 

 

         Εικ. 6: Το Ριζάρειο Κέντρο Εκθέσεων και Συναθροίσεων. 
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       Εικ. 7: Το Πνευματικό Κέντρο Κώστα Λαζαρίδη στο Κουκούλι.  

 

 

    Εικ. 8: Το Πτυχίο ‐ Πιστοποίηση φοίτησης. 
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ΥΦΑΝΤΙΚΗ 

Το διάσιμο του στημονιού 

         

Εικ. 9: Διάστρα: κυλινδρική κατασκευή όπου      Εικ. 10: Κλουβί: κατασκευή όπου τοποθε‐                                          

μαζεύεται το στημόνι.                                              τούνται οι  μπομπίνες που θα δώσουν τις       

                                                                                       κλωστές για το στημόνι.                                                                         

           

Εικ. 11: Στο πρώτο μεγάλο χτένι γίνεται                Εικ. 12: Το δεύτερο χτένι (που περνιούνται   

η σταύρωση των κλωστών που βγαίνουν              πάλι οι κλωστές) μετακινείται με τη βοή‐    

απ’ το κλουβί.                                                              θεια μοχλού, μετά από μάζεμα κάθε λωρί‐ 

                                                                                        δας, για να μην μπερδεύονται οι λωρίδες.  

 

           

 Εικ. 13: Το ρολόι ρυθμίζει τα μέτρα του                Εικ. 14: Αρχίζει το μάζεμα της λωρίδας στον   

στημονιού.                                                                    Κύλινδρο.  Ελένη Τζιάβου. 
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Εικ. 15: Ο μοχλός που γυρίζει τον κύλινδρο.     Εικ. 16: Στερέωμα της δεύτερης λωρίδας.             

 

         

  Εικ. 17: Σταύρωση των κλωστών.                       Εικ. 18: Τελείωμα του στημονιού.                         

 

           

  Εικ. 19: Δέσιμο των λωρίδων στο καραβό‐          Εικ. 20: Μάζεμα του στημονιού στο αντί.    

   πανο για να μαζευτεί το στημόνι. 
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Το εργαστήριο, τα εξαρτήματα, οι τεχνικές 

 

Εικ. 21: Αργαλειός καθιστός ή αρμένικος όπου διακρίνεται ο σκελετός ή σκαρί με 

τα τέσσερα κάθετα δοκάρια  ή στύλοι, που συνδέονται με δυο οριζόντια δοκάρια 

και αυτά με δυο περαστά σανίδια. 

 

Εικ. 22: Αργαλειός  για κατασκευή χοντρών υφασμάτων  (κουρελούδες, μπαχτά) 

με  πιο  αραιό  χτένι,  δυο  μιτάρια  σε  αντίθεση  με  τον  παραπάνω  που  έχει 

τέσσερα. Επίσης η σαΐτα είναι διαφορετική ώστε να δέχεται τα κουρελονήματα.   
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  Εικ. 23: Τα νήματα για τα λεπτά υφαντά.                        Εικ. 24: Κουρελονήματα για κουρε‐ 

                                                                                                    λούδες.   

        

                 

Εικ. 25: Το πίσω αντί ή πισαντί όπου τυλίγεται      Εικ. 26: Το μπροστινό αντί που μαζεύει το    

το στημόνι και το πανάντι το οποίο ευθυγραμ‐     έτοιμο ύφασμα.   

μίζει τις κλωστές με τα μιτάρια και το χτένι. 

                                                                                      

                                                                        

               
Εικ. 27: Το αντί που λέγεται στηθαίο και             Εικ. 28: Τα τελάρα με τα μιτάρια.  

ακουμπά η υφάντρα.  
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 Εικ. 29: Το ξυλόχτενο με το χτένι.                                      Εικ. 30: Η σαΐτα με το μασούρι.  

         

Εικ. 31: Τα δυο σανιδάκια, οι καλαμίτσες                 Εικ. 32: Οι πατήθρες που συγχρονίζουν    

που διασταυρώνουν τις κλωστές.                               τα μιτάρια.   

 

 

                          
Εικ. 33: Τα καρούλια που συγκρατούν             Εικ. 34: Η ανέμη ή μασουρίστρα  που μαζεύει   

 τα μιτάρια.                                              τη κλωστή στο  μασούρι.  
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  Εικ. 35: Το μίτωμα: πέρασμα των κλωστών       Εικ. 36: Το πέρασμα των κλωστών στο χτένι.  

  στα μιτάρια.                                                             ή περαμάτιση.  

                  

        

Εικ. 37: Το δέσιμο του στημονιού στο καρα‐         Εικ. 38: Πέρασμα της κλωστής στη σαΐτα  

βόπανο για να αρχίσει το ύφασμα.                         και αρχή της ύφανσης. 

 

 

 

                   Εικ. 39: Ρίξιμο της κλωστής με τη σαΐτα και χτύπημα με το ξυλόχτενο.  
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                                           Εικ. 40: Πάτημα της δεξιάς πατήθρας για να  

                                           περαστεί το σχέδιο στο ύφασμα. 

 

 

 

                                Εικ. 41‐42: Δημιουργία του σχεδίου με το σχέδιο αποτυ‐ 

                                πωμένο σε χαρτί μιλιμετρέ. Η μαθήτρια Artana Tsenai. 
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                Εικ. 43: Δημιουργία του σχεδίου. Η μαθήτρια Geralda Rushiti.  
 

 

           Εικ. 44: Κόψιμο του ολοκληρωμένου υφάσματος. 
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Έργα υφαντικής 

 

 

              

          Εικ. 45: Σεμέν «γαρύφαλλα».                              Εικ. 46: Σεμέν «στάμνα».        

 

   

                  

        Εικ. 47: Σεμέν «κότες μπλε».                              Εικ. 48: Σεμέν «κόκκινα πουλιά». 
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       Εικ. 49: Σεμέν «γαϊδουράκια».                              Εικ. 50: Σεμέν «πετραχήλι» 

 

 

 

 

                       
           Εικ. 51: Σεμέν «Ανθής».                                     Εικ. 52: Σεμέν «λαβύρινθος».    
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         Εικ. 53: Σεμέν «γλάστρα» προερ‐                    Εικ. 54: Σχέδιο από κέντημα Κύπρου328. 

          χόμενο από το διπλανό σχέδιο.                                 

 

 

 

 

                    

        Εικ. 55:  Σεμέν «δικέφαλοι αετοί,                        Εικ. 56: Κέντημα από Επτάνησα329.                                    

         παρόμοιο με το διπλανό σχέδιο.     

 

 

 

 

                                                            
328Αμαλία Μεγαπάνου, Σχέδια από ελληνικά κεντήματα, ό.π., Αθήνα 1981, εικόνα‐σχέδιο 9. 
329Ελένη Πολυχρονιάδη (επιμ.), Ελληνικά κεντήματα, εκδ. Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1980, σελ. 58 
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         Εικ. 57: Σεμέν  «πατμιακή σπίθα»,             Εικ. 58: Τμήμα κουρτίνας από την Πάτμο   

          προερχόμενο από διπλανό σχέδιο             με «πατμιακή σπίθα»330. 

          σε παραλλαγή.     

 

 

 

 

               

       Εικ. 59: Εφαρμογή μοτίβου μακεδο‐       Εικ. 60: Τμήμα από μακεδονίτικη παραδο‐  

        νίτικης   ποδιάς σε  σεμέν  με  την           σιακή ποδιά. 

        ονομασία «κοχύλια».              

 

 

               

                                                            
330 Πολυχρονιάδη (επιμ.), ό.π., σελ. 68. 
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           Εικ. 61: Σεμέν «Ρουμάνικο».                           Εικ. 62: Σεμέν «Λευκαδίτικο».                                                         

            

        Εικ. 63: Σεμέν «Σαρακατσάνικο»                          Εικ. 64: Σεμέν «Χριστουγεννιάτικο».         

                     

      Εικ. 65: Σετ φαγητού «βελανίδια».                    Εικ. 66: Τραπεζομάντηλο «λεμόνια».   
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       Εικ. 67: Τραπεζομάντηλο σταυρω‐                        Εικ. 68: Κουρτίνα σχέδιο «παπάς».                            

       το με σχέδιο.                  

 

 

 

 

              

      Εικ. 69:  Ποδιά κουζίνας «τουλίπες».           Εικ. 70: Μαξιλάρι «Αρίστης» με παγώνια.        
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  Εικ. 71: Μαξιλάρι με καραβάκι της                Εικ. 72: Κάδρο «δικέφαλοι αετοί» με παραλλα‐  

   Σκύρου.                                                        γές στα χρώματα. 

 

 
                              Εικ. 73: Πανό «Καλημέρα».                 

                                   

 
                                 Εικ. 74: Πανό «Η μικρή πόλη».                        
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       Εικ. 75: Πανό «μούσες» της αρχαιότητας.      

      

        
                              Εικ. 76: Πολυσύνθετο πανό με φυτικό και ζωικό διάκοκοσμο 

                              με χαρακτηριστικότερο το «δέντρο της ζωής». 
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Εικ. 77‐79: Σχέδια υφαντών αποτυπωμένα σε χαρτί μιλιμετρέ 
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 Εικ. 78. 
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         Εικ. 79. 
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      Εικ. 80: Πατάκι «μπαχτό».                                                  Εικ. 81: Ντιβανόπανο ή ριχτάρι.      

 

 

               

        Εικ. 82: Πατάκι «μετσοβίτικο».                               Εικ. 83: Κουρελού. 
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ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ 

Εργαστήριο κεντητικής χειρός και μηχανής 

 

      

Εικ. 84‐85: Μαθήτριες ασκούνται στην κεντητική χειρός.  

 

 

        Εικ. 86: Μαθήτρια ασκείται στην κεντητική μηχανής. Διακρίνεται η μηχανή και το   

        τελάρο στο οποίο τεντώνει το ύφασμα και κεντιέται.  
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Έργα Κεντητικής χειρός 

 

                                 Εικ. 87: Μαξιλάρι με πέρδικα προερχόμενη  

                                 από  νυφικό μαξιλάρι, με αναπαράσταση 

                                 ηπειρώτικου γάμου, με  σταυροβελονιά. 

 

                                 Εικ. 88: Πανό με νυφικό ζευγάρι από νυφικό μαξιλάρι 

                                 Ιωαννίνων, με σταυροβελονιά.  

 

     Εικ. 89: Καρέ «κότες» με Αραχωβίτικη          Εικ. 90: Καρέ με Λευκαδίτικη βελονιά.  

      βελονιά.           
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        Εικ. 91: Πανό με παραδοσιακές              Εικ. 92: Κάδρο με παγώνια και «καλημέρα»  
        πόρτες με σταυροβελονιά.                      βελονιά ριχτή.     

 

                     

 

            Εικ. 93: Μαξιλάρι με φυτικά μοτίβα και τουλίπες, βελονιά βυζαντινή και ριζούλα. 
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Εικ. 94: Κάδρο με κεντημένο το ρητό:  «το πεπρωμένο φυγείν 

αδύνατον» με τρία είδη βελονιάς: βυζαντινή, αλυσίδα, ριχτή. 

 

 

 

 

 

       Εικ. 95:  Μαξιλάρι με βελονιά ριχτή.         
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     Εικ. 96: Καθρέφτης με κέντημα βελονιά              Εικ. 97: Κέντημα σε παραδοσιακή ποδιά                                         
     ριχτή.                                                                            Ζαγορίου, σχέδιο Λαζαρίδη  με ριχτή 
                                                                                          βελονιά και φεστόνι σε σατέν με δαντέλα. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

Έργα κεντητικής μηχανής 

       

 Εικ. 98: Διάφορα είδη από βελονιές.                      Εικ. 99: Διάφορα είδη βελονιάς αζούρ. 

 

                                      Εικ. 100: Καρέ με κοφτά σχέδια. 

 

           

       Εικ. 101‐102: Σεμέν με κοφτά σχέδια.                                     
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ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ 

Διάσιμο στημονιού και τοποθέτηση 

 

 Εικ. 103: Διάστρα χαλιού που αποτελείται από δυο σίδερα                  

καρφωμένα σε σανίδια  σε τόση απόσταση μεταξύ τους όση 

πρέπει είναι η διάσταση του χαλιού. 

 

Εικ. 104: Οι κλωστές περνιούνται στα σίδερα σταυρωτά ώστε να τακτοποιούνται. 

      

          Εικ. 105: Το νήμα που μαζεύεται  στο             Εικ. 106: Η δημιουργία αλυσίδας ώστε  

          στημόνι.                                                                 να ξεχωρίζουν οι κλωστές.   
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     Εικ. 107: Τα στημόνι μαζεμένο με σχοινί περασμένο στη σταύρωση. 

 

                     Εικ. 108: Περνιούνται οι σιδερόβεργες ώστε να μεταφερθεί στον  

                     αργαλειό. 

 

     

 Εικ. 109: Τακτοποίηση των νημάτων.               Εικ. 110: Μάζεμα στημονιού. 
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        Εικ. 111: Τοποθέτηση στημονιού στον πάνω κορμό του αργαλειού.   

 

                      Εικ. 112: Τοποθέτηση στημονιού στον κάτω κορμό του αργαλειού.   

      

    Εικ. 113: Τοποθετημένο στημόνι.                  Εικ. 114: Τα πλέξιμο των μιταριών  
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Το εργαστήριο, τα εξαρτήματα, οι τεχνικές 

 

Εικ.  115:  Ο  αργαλειός  ταπητουργίας  όπου  διακρίνονται  τα  δυο  οριζόντια 

δοκάρια  ή  κορμοί  τα  οποία  φέρουν  κυλινδρικές  υποδοχές  για  να 

εφαρμόζουν  τα  δυο  πλαγιοσάνιδα,  το  μιταρόξυλο  και  το  ξύλο  της 

σταύρωσης. 

 

 

                   Εικ. 116: Εργαστήριο ταπητουργίας με μαθήτριες να υφαίνουν. 
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Εικ. 117: Ο μοχλός που κρατάει το υφασμένο    Εικ. 118: Το γυριστό σίδερο και η μηχανή 

χαλί στη θέση που εξυπηρετεί την υφάντρια.    που καταλήγει στο στεφάνι και σφίγγει το   

                     στημόνι.   

               

  Εικ. 119: Στεφάνι ή ζώνη.                                  Εικ. 120: Το χτένι με το οποίο χτυπιέται                                                   

                                                                                 το υφάδι για να τακτοποιηθούν οι κό‐  

                                                              μποι.       

 

                 

Εικ. 121: Το μαχαίρι που κόβονται     Εικ. 122: Το ψαλίδι που τελειοποιεί τους κόμπους και   

οι κόμποι.                                                αυξομειώνει το πάχος του χαλιού.                                                  
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  Εικ. 123: Η Ανέμη που μαζεύει τα κουβάρια.      Εικ. 124: Οι μάλλινες κλωστές ή «βάντες».   

 

                        Εικ. 125: Τα κουβάρια τοποθετημένα πάνω απ’ την υφάντρα.  

 

                          Εικ. 126: Κατασκευή κιλιμιού δηλαδή σκέτου υφαδιού, μετά το  

                          οποίο ξεκινούν οι κόμποι. Εδώ έχουν ξεκινήσει και οι κόμποι. 
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              Εικ. 127: Το σχέδιο σε χαρτί μιλιμετρέ με βάση το οποίο μετριούνται οι κόμποι.   

                          

     

Εικ. 128‐129: Δημιουργία κόμπων και κόψιμο αυτών.   

       

Εικ. 130: Δημιουργία της ούγιας – άκρης του    Εικ. 131: Πέρασμα του πρώτου υφαδιού του  

χαλιού.                             πιο χοντρού. 

 

 

 



156 
 

 

 

 

     

Εικ. 132: Χτύπημα του υφαδιού με το χτένι.     Εικ. 133: Ανέβασμα του ξύλου της σταύρωσης   
                                                                                    ώστε να έρθουν οι πίσω κλωστές μπροστά.   
                                                                
 

 

 

        

Εικ. 134: Πέρασμα του δεύτερου υφαδιού,         Εικ. 135: Ψαλίδισμα των κόμπων. (Μιράντα             
του ψηλού.                                                                 Τρίκουλα).  
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Έργα ταπητουργίας 

 

  

        Λεπτομέρεια από διπλανό χαλί       

Εικ. 136: Σχέδιο Ανατολής με έδαφος μπλε 

 και γύρο άσπρο.  

 

 

                    

              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Λεπτομέρεια από διπλανό χαλί 

 

   Εικ. 137: Σχέδιο Ανατολής με έδαφος μπλε 

  και καφέ 
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       Λεπτομέρεια από διπλανό χαλί 

 

                    

Εικ. 138: Σχέδιο «λαϊκό» με γαϊδουράκια                    

και φυτικά μοτίβα.    

 

        

Εικ. 139: Σχέδιο «μινωικού» τύπου με ονο‐         Εικ. 140: Σχέδιο «μπουχάρα».                                        

μασία: «γωνία μενταγιόν» και έδαφος μπλε.  
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    Εικ. 141: Σχέδιο ελεύθερο με             Εικ. 142: Νεοελληνικό σχέδιο με φυτικά μοτίβα. 

    θέματα από  κυνήγι. 
                                                                          

 

                        Εικ. 143: Κρεμαστό χαλάκι με το λογότυπο της Σχολής.     

   

 

 
                            Εικ. 144: Μικρό χαλί με το εκθεσιακό κέντρο.  



160 
 

 

 

        Εικ. 145: Μοντέρνο σχέδιο σε ελεύθερη απόδοση σχεδιασμένο από την υφάντρα.  

 

 

 

 

                

     Εικ. 146: Χαλί με ελεύθερο σχέδιο.             Ο σχεδιασμός του διπλανού χαλιού.    



161 
 

 

     Εικ. 147: Σχέδιο κλασικό με επαναλαμβανόμενα μοτίβα. 

 

 

          Εικ. 148: Το παραπάνω σχέδιο αποτυπωμένο σε χαρτί μιλιμετρέ.  

          

Εικ. 149‐150: Σχέδια χαλιών που έχουν κατασκευαστεί, αποτυπωμένα σε χαρτί μιλιμετρέ με   

παραστάσεις 1) Αθηνά και Οδυσσέας 2) Σειρήνες. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑ (21ος αι.) 

 

          Εικ. 151: Κάδρα με υφαντό διάκοσμο. 

 

   Εικ. 152: Πουγκάκια υφαντά με αρωματικά βότανα στο εσωτερικό. 

      

       Εικ. 153: Υφαντή κουρτίνα παιδική.             Εικ. 154: Κερί με υφαντή διακόσμηση με                                         

                                                                                     την τεχνική decoupage331. 

       

                                                            
331  Η  τεχνική  αυτή  χρησιμοποιείται  στη  Σχολή  τα  τελευταία  χρόνια  και  πρόκειται  για  αποτύπωση 
χαρτοπετσέτας με ειδική διαδικασία, πάνω σε διάφορες επιφάνειες.  
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    Εικ. 155: Υφαντοί σελιδοδείκτες.                        Εικ. 156: Τσάντα υφαντή.            

 

             Εικ. 157: Εσάρπες υφαντές με κεντημένα      μοτίβα.                                                                            

 

             Εικ. 158: Διάφορα χειροποίητα κοσμήματα  και γούρια. 
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   Εικ. 159‐160: Μπομπονιέρες γάμου και βάπτισης με υφαντά μοτίβα και πλεκτές.      

 

 

       Εικ. 161: Μπομπονιέρες βάπτισης με υφαντά μοτίβα.      
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   Εικ. 162: Συνθέσεις με αποξηραμένα βότανα και ζωγραφιστά διακοσμητικά αντικείμενα. 

 

 

 

      
  Εικ. 163: Μαξιλαράκι καρδιά με υφαντά                Εικ. 164: Καθρέφτης διακοσμημένος με  

  Μοτίβα.                                                                          την τεχνική decoupage.  
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ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ – ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ332     

 

 

 

 Εικ. 165‐166: Προθήκες όπου φυλάσσονται και  προβάλλονται τα χειροτεχνήματα.   

 

 

 

  

Εικ.167: Χώρος εκθετηρίου όπου προβάλλονται                        Εικ. 168: Σηματάκι γνησιότητας                                     

οι κουρτίνες.                                                                                       χειροποίητου προϊόντος.      

 

                                                            
332  Οι  φωτογραφίες  απ’  το  χώρο  του  εκθετηρίου  έχουν  παρθεί  σε  διάστημα  τριών  χρόνων  και 
ανήκουν σε διαφορετικές χρονιές, περιέχοντας και αλλαγές στη διαρρύθμιση του χώρου.  
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Εικ. 169‐170: Χώροι του 

εκθετηρίου με διάφορα 

εκθέματα. 

 

 

 

 

                    Εικ. 171: Μικρός αργαλειός στην είσοδο του εκθετηρίου. 
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ 

 

 

                           

        

  Εικ. 172‐174: Εσωτερικοί χώροι παραδοσιακού σπιτιού στο Μονοδένδρι Ζαγορίου, 

  με έργα απ’ τη Σχολή.  
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Εικ.  175:  Μονοδένδρι.  Μπουχαροποδιά  (κάλυμμα  πρόσοψης  τζακιού)  με  υφαντή 

διακόσμηση. 

 

Εικ. 176‐177: Εσωτερικό σπιτιού 

στο  Πήλιο  με  κουρτίνες  από  τη 

Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή. 
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Παράρτημα ΙΙ 

Αρχειακό υλικό 
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Απόφαση 994/1980, Το δικαστήριον των εν Αθήναις Εφετών, Τμήμα Α΄ Εκουσίας 

δικαιοδοσίας. 
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Αποσπάσματα από το Βιβλίο Εντυπώσεων του Ριζαρείου Εκθετηρίου. 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Βιβλιογραφικές πηγές 
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Χ. Χ. Βαγιάνος, «Ο χειροποίητος τάπης», Ηώς, 17 (1939), σ. 14-15.  

 

 



189 
 

 

 



190 
 

Φρόσω Ι. Ιωαννίδου, «Υφαντουργικαί Σχολαί», Ηπειρωτική Εστία, 4 (1955), σ. 
57-59.  
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Αριστείδης Λάππας, «Χειροτεχνία, Λαϊκή τέχνη και η σύγχρονη εποχή μας», 
Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 2 (1971), σ. 108-112.  
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Κίτσος Α. Μακρής,  «Η λαϊκή τέχνη στη σύγχρονη κοινωνία», Ζυγός, 13 (1975), 
σ. 60-61.  
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Ελευθερία Παπαδάκη, «Το κέντημα από την παράδοση στη βιοτεχνία», 
Μακεδονική Ζωή, 54 (1970), σ. 27-29. 
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Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης 

με την υπεύθυνη παραγωγής, Αγλαΐα Βάντζιου. 

 

- Θα ήθελα καταρχάς να μου πείτε το όνομά σας, την ηλικία σας, την 

καταγωγή σας και τις γραμματικές σας γνώσεις.   

- Λέγομαι Αγλαΐα Βάντζιου, είμαι 42 ετών, κατάγομαι από δω απ’ το 

Μονοδέντρι και είμαι απόφοιτη Λυκείου. Ξεκίνησα στη Ριζάρειο ως μαθήτρια για 

δυο μήνες, και μετά έφυγα στην Αθήνα και δούλεψα στο πειραματικό εργαστήριο του 

ΕΟΜΜΕΧ για ένα εξάμηνο, όπου εκεί έδινε μια ειδικότητα υφαντικής σε όλα τα είδη 

της υφαντικής. Μάθαινα αργαλειό, κιλίμι, χαλί και ταπισερί. Μετά ήρθα στη Ριζάρειο 

ως δασκάλα υφαντικής και αργότερα έγινα υπεύθυνη παραγωγής. 

- Σήμερα ποιο είναι το αντικείμενό σας στη Ριζάρειο Σχολή; 

- Διδάσκω υφαντική αλλά όχι τόσο στο τεχνικό τμήμα της δουλειάς. Γι’ αυτό 

υπάρχουν οι δασκάλες υφαντικής που έχουν κάνει ειδικότητα σ’ αυτό πολλά χρόνια. 

Ασχολούμαι περισσότερο με τα σχέδια, με τις παραγγελίες, με τα υλικά που θα 

πάρουμε, με το τι χρειάζεται η έκθεση, αν θα βάλουμε κάτι καινούργιο για 

προώθηση, με τη μηχανοργάνωση όλου του ιδρύματος δηλ. τα καινούργια πράγματα 

που θα ‘ρθούνε, τα παραγόμενα που θα βγούνε, να πάνε στο εκθετήριο, να 

μαρκαριστούνε, να έχουν τις ετικέτες τους.  

- Για ποιο λόγο ασχοληθήκατε με αυτό το επάγγελμα;    

- Τότε ήτανε μια ιδέα, επειδή κατάγομαι από δω απ’ το χωριό, μια ιδέα ότι 

υπάρχει η Σχολή, ότι χρειάζονται ανθρώπους, όλοι τότε ήμασταν στη φάση που 

ψάχναμε δουλειά στην ηλικία των 18 ετών. Εγώ δε πήγα να σπουδάσω κάπου αλλού, 

δεν έφυγα δηλαδή στη Σχολή που πέρασα όταν δώσαμε πανελλήνιες, δεν πήγα να 

κάνω αυτό στο οποίο πέρασα, δε μου άρεσε ήταν μακριά και σκέφτηκα να ασχοληθώ 

εδώ, αφού υπήρχε η δυνατότητα. Μου άρεσε η χειροτεχνία ανέκαθεν. Η δουλειά έχει 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως κάθε άλλη δουλειά.  

- Εκτός δουλειάς ασχολείστε με τη χειροτεχνία;   
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- Πάρα πολύ αλλά όχι τόσο με την υφαντική. Δεν είναι εύκολο να ασχοληθείς 

με την υφαντική σπίτι σου. Δεν είναι ο αργαλειός κάτι το οποίο παίρνεις και το πας 

όπου θέλεις. Με χειροτεχνία, με κέντημα, με σχέδιο, να μ’ αρέσει κάτι να κάνω μόνη 

μου, να πάρω μια ιδέα πάντα ασχολιόμουνα. Το ‘χεις στο μυαλό σου αυτό άμα έχεις 

το μεράκι της δουλειάς.  

- Τι διδάσκονται οι μαθήτριες; 

  - Οι μαθήτριες διδάσκονται κυρίως υφαντική. Η ειδικότητά τους είναι η 

υφαντική και ασχολούνται το περισσότερο διάστημα μ’ αυτό, όχι γιατί είναι τόσο 

δύσκολο να μάθεις υφαντική αλλά για να φτιάξεις ένα τέλειο προϊόν και να σε 

συμφέρει και οικονομικά, να το κάνεις δηλαδή αρκετά γρήγορα ώστε να σε συμφέρει 

αυτό που κάνεις οικονομικά, πρέπει ν’ αποκτήσεις ταχύτητα και τελειότητα στο 

αποτέλεσμα και αυτό θέλει πείρα. Οπότε επειδή κυρίως αυτό που πουλάμε είναι 

υφαντά, οι κοπέλες μαθαίνουν ν’ ασχολούνται περισσότερο διάστημα στον αργαλειό.  

- Τι άλλο μαθαίνουν; 

- Μετά επιπλέον μαθαίνουν κέντημα στο χέρι, όλων των ειδών τις βελονιές 

που υπάρχουν στο κέντημα, πολλά είδη κεντήματος στο χέρι… θα κάνουν αζούρ, θα 

κάνουν γαζί, θα κάνουν αραχωβίτικη, θα κάνουν βυζαντινή. Και μαθαίνουν και 

κέντημα στη μηχανή το οποίο είναι εντελώς άλλη τεχνική απάνω σε διαφορετικό 

ύφασμα και υπάρχουν και κει διάφορα είδη. Κάνουν ταπητουργία κόμπου, άλλο 

πράγμα, άλλος αργαλειός.      

- Πωλούνται τα έργα των κοριτσιών; 

  - Τα έργα πωλούνται όλα. Από αυτό που φτιάχνουν την πρώτη μέρα που 

έρχονται μέχρι το πιο τέλειο δείγμα. Ανάλογα βέβαια με τη δυσκολία έχουν 

διαφορετικές τιμές και ανάλογα με το σχέδιο. Δεν πετιέται τίποτα όμως. Μπορεί να 

κάνουν στην αρχή ένα τόσο μικρούλι δείγμα μέχρι να μάθουν. Τα κορίτσια 

διδάσκονται και ανθοδετική, με την κ. Κρικοχωρίτη. Γίνονται διάφορα είδη 

διακοσμητικά κυρίως από διάφορα φυτά αποξηραμένα της περιοχής και όχι μόνο. 

Δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα κεραμικό πλακάκι, να το ζωγραφίσεις, να του βάλεις 

κάποιες κορδέλες, ή να του βάλεις κάποια λουλούδια. Γίνεται συνδυασμός υλικών 
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κυρίως από αποξηραμένα φυτά αλλά είναι και ένα υφαντό δικό μας το οποίο το 

κάνουμε στεφάνι. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είναι συνδυασμός.  

- Κάθε πότε γίνεται το μάθημα αυτό των συνθέσεων; 

- Είναι μάθημα περιοδικό, δεν γίνεται κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ αποδοτικό, 

γιατί σε μια μέρα φτιάχνεις 50 κομμάτια και πωλούνται και σχετικά οικονομικές τιμές 

γιατί έχουν απόδοση. Προτιμούνται γιατί είναι κάτι πρωτότυπο και θα 

χρησιμοποιηθεί.  

- Ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται; 

  - Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία γιατί μπαίνει το θέμα στο πόσο είδος υπό 

εξαφάνιση είναι πλέον η υφαντική γιατί οι υφαντικές ύλες σιγά-σιγά μειώνονται. 

Δηλαδή οι καθαρές υφαντικές ύλες όπως το βαμβάκι, το λινό εξαφανίζονται. Πλέον 

δεν υπάρχει βαμβάκι στο νότιο ημισφαίριο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Η 

κλωστοϋφαντουργία της Ελλάδας πλέον έχει πάψει. Δεν υπάρχει τίποτα που να 

παράγεται ελληνικό. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε συνθετικές ύλες: ρεγιόν, ακρυλικά 

και υπάρχει βαμβάκι αιγυπτιακό. Μέχρι πέρυσι παίρναμε βαμβάκι αιγυπτιακό πολύ 

καλό το οποίο σταμάτησε. Και τώρα πλέον μπαίνει η Κίνα και σε αυτό. Και θα 

πάρουμε και κινέζικο βαμβάκι απ’ ότι κατάλαβα που μίλησα μαζί του. 

- Οι κύριες πρώτες ύλες ποιες είναι;  

- Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούμε είναι το βαμβάκι και το λινό. Το σχέδιο 

γίνεται από 100% βαμβακερές κλωστές και το ύφασμα γίνεται από βαμβάκι και λινό. 

Δε μας ενδιαφέρει τόσο να μπούμε στα συνθετικά υλικά. Θα μπορούσαν να είναι και 

πιο ελκυστικά προς τον πελάτη κάποια απ’ αυτά, πιο φανταχτερά. Το συνθετικό δεν 

ανταποκρίνεται τόσο στο παραδοσιακό και σε αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει να 

διατηρήσουμε. Είναι εύκολο να το βρεις, ίσως είναι και πιο φτηνό και εντυπωσιακό 

αλλά δεν είναι παραδοσιακό….. 

- Από πού γίνονται οι προμήθειες; 

- Η προμήθεια γίνεται απ’ την Αθήνα, τα πάντα τα παίρνουμε από έναν 

έμπορο που απ’ την αρχή λειτουργίας συνεργαζόμαστε. Και τώρα ακόμη που 

κοντεύει να πάρει σύνταξη είμαστε από τους τρεις τέσσερεις πελάτες που του 
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απέμειναν. Είναι καθαρά είδος προς εξαφάνιση το θέμα των υλικών στην υφαντική. 

Από άποψη κόστους δεν είναι απαγορευτικές οι τιμές, είναι καλές, μπαίνει όμως ότι 

τελείωσε η Ελλάδα και πας στο αιγυπτιακό, τελείωσε η Αίγυπτος και πας στο 

κινέζικο. Υπάρχουν ανταγωνιστικές τιμές, δεν είναι ακριβό. Η ακριβή τιμή του 

υφαντού είναι θέμα δουλειάς και σχεδίου, δεν είναι θέμα υλικών. Δεν είναι ότι θα 

ακριβύνει το βαμβάκι και θα γίνει το υφαντό απλησίαστο. Το υφαντό θα ακριβύνει 

επειδή θα αυξηθεί το ημερομίσθιο αυτού που πρέπει να το φτιάξει. Σα δουλειά 

καθαρά είναι το κόστος του αποτελέσματος. Επίσης η τιμή εξαρτάται και από το 

σχέδιο και από το κόστος παραγωγής.  

-  Πόσο μπορεί να μπει το κόστος παραγωγής στην τιμή του; 

 Εμείς εδώ είμαστε ίδρυμα μεν, κληροδότημα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που σημαίνει ότι στη τιμή του υφαντού υπολογίζεται η πρώτη ύλη και η εργασία  της 

εργάτριας, αν όμως μπεις σε ένα πραγματικά βιοτεχνικό κόστος παραγωγής και 

σκεφτείς το ρεύμα, τα υλικά που καταναλώνονται δηλ. το καθαρό κόστος, (δε μιλάμε 

για κέρδος, γιατί δεν επιτρέπεται να έχουμε κέρδος και δεν έχουμε), αυτό είναι που 

ακριβαίνει το προϊόν. Κέρδος δεν υπάρχει στη Ριζάρειο, γι’ αυτό κατά τη γνώμη μου 

οι τιμές είναι ανταγωνιστικές. Γι’ αυτό ένα υφαντό στη Κρήτη μπορεί να είναι πολύ 

πιο ακριβό (γιατί και κει έχουν μεγάλη παραγωγή υφαντών), γιατί εκεί το φτιάχνει 

ένας ιδιώτης και πρέπει να αμειφτεί ανάλογα, να βγάλει το κέρδος του, το ενοίκιο του 

μαγαζιού. Εμείς δεν έχουμε ενοίκιο γιατί τα πουλάμε σε ένα δικό μας μαγαζί που δε 

μπαίνει καθόλου μέσα στη τιμή του προϊόντος. 

- Η προμήθεια των αργαλειών από πού γίνεται; 

- Τους παίρνουμε από τον Κωνσταντίνο Ξαγοράρη που έχει συνταξιοδοτηθεί 

και έχει αναλάβει ο γιος του τη δουλειά.          

- Οι ονομασίες των υφαντών από πού μπορεί να προέρχονται; 

- Απ’ τα  διακοσμητικά θέματα υπάρχουν ονομασίες από άποψη περιοχής. 

Δηλαδή υπάρχουν σχέδια ηπειρώτικα, γιαννιώτικα, σχέδια κρητικά, Πελοποννήσου, 

Μακεδονίας. Το να πούμε ότι το ένα σεμέν είναι δικέφαλοι αετοί ή δράκος ή 

μαργαρίτες ή γαρίφαλα αυτά μπαίνουν στη δική μας δουλειά για να ξέρουμε πως θα 

τα ονομάσουμε. Π.χ. κάλυμμα κρεβατιού Ανάφης. Εγώ αυτό θα το πω Ανάφης το 
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σχέδιο που το ξέρω και το πήρα απ’ το δειγματολόγιο. Αλλά ένα άλλο σχέδιο που το 

έφτιαξα μόνη μου και έκοψα κάτι και από κάπου αλλού θα του βάλω μια άσχετη 

ονομασία. Θα το πω μαργαρίτες μπλε. Αλλά όμως έχουν ονομασίες ορισμένα που 

κυρίως προέρχονται απ’ τη περιοχή τους. Π.χ. σχέδιο από κουρτίνα Κυκλάδων. 

Κυρίως έτσι διαδίδονταν τα σχέδια.  

- Τα σχέδια από πού εμπνέονται; 

- Μπορείς και από παλιό κέντημα να αντιγράψεις κάτι, εμάς οι πηγές μας είναι 

κυρίως βιβλία λαογραφίας, απ’ τα βιβλία της Μεγαπάνου, απ’ του μουσείου 

Μπενάκη που έχει πολύ καλό υλικό και πολύ εύκολο να το αντιγράψεις και να το 

αναπαράγεις γιατί είναι σχέδια που μπορείς να τα κάνεις ότι θέλεις: μπλε, 

χρωματιστό, να βάλεις τη φαντασία σου. Και υπάρχουν περιοδικά ελληνικά. 

- Ποια είναι τα περιοδικά αυτά; 

 - Τα περιοδικά είναι το Εργόχειρο ή Η Γυναίκα που είναι παλιά περιοδικά και 

είχαν σχέδια που απευθύνονταν σε χειροτεχνία. Τώρα πλέον δεν έχει το περιοδικό 

Γυναίκα τέτοια σχέδια μέσα. Το Εκείνη, η Πρακτική πιο σύγχρονα για τώρα που 

βγαίνουνε και έχουμε μεγάλο αρχείο εδώ στη σχολή απ’ αυτά. Απ’ το Εκείνη και την 

Πρακτική έχουμε όλα τα τεύχη. Από πιο παλιά περιοδικά υπάρχουν ξένα πολύ καλά 

τα οποία όποτε μ’ αρέσει κάτι τα βρίσκω, όπως το Μπούρντα ή ιταλικά και ισπανικά 

περιοδικά πάρα πολύ καλά. Π.χ. παίρνω σχέδια από ισπανικό περιοδικό (μου δείχνει 

το περιοδικό) το οποίο είναι σύγχρονο, δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο να 

αναπαράγεις ένα κλασικό, παλιό σχέδιο. Απλά μπορείς να βρεις ιδέα σ’ αυτά τα 

περιοδικά που να ανταποκρίνεται περισσότερο σε κάτι πιο ελκυστικό για ένα νέο 

άνθρωπο.….. 

- Πώς επιλέγονται τα σχέδια και που προσανατολίζονται; 

- Μπορώ να κάνω ένα πανό με ένα παραδοσιακό σχέδιο, κάτι που συνηθίζεται 

πάρα πολύ. (Σ΄ αυτό το σημείο μου δείχνει η κυρία ένα παραδοσιακό πανό με 

ηπειρώτικα σχέδια). Είναι πανό με μοτίβα ηπειρώτικα γιατί έχει τα παγώνια που 

συνηθίζεται πάρα πολύ στη περιοχή, έχει τα γαρίφαλα που επίσης συνηθίζονταν κλπ. 

Αυτό ήταν σχέδιο από κρεβατόγυρο. Κρεβατόγυρος είναι αυτό που ξεκινάει απ’ την 

οροφή και κλείνει το κρεβάτι σαν κουρτίνα. Αυτό το πήραμε από ‘κει. Φτιάξε τώρα 
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ένα κρεβατόγυρο και βάλτον να τον πουλήσεις. Δε θα τον πάρει κανένας, γιατί δεν 

συνηθίζεται ή θα βρεθεί μια περίπτωση που θα το πάρει. Εγώ το’ κανα πανό, θα γίνει 

καδράκι, θα κρεμαστεί, θα’ χει θηλίτσες από πάνω και αυτό πουλιέται κανονικά…… 

- Όσον αφορά τα χαλιά;  

- Το χαλί κόμπου ή η κουρελού είναι κάτι πολύ παραδοσιακό και πουλιέται 

απίστευτα, είτε είναι μόδα, είτε είναι οικονομική. Είναι ίσως το πιο παραδοσιακό 

πράγμα με την έννοια ότι υπήρχε από παλιότερα όταν κόβαν τα ρούχα τους ο κόσμος 

και τα κάναν κουρελούδες και πουλιέται ακόμη. Δε θα την έκανες όμως αν δεν 

πουλιόταν τόσο ή θα ‘κανες λίγες. Ένα χαλί όμως κόμπου που είναι επίσης 

παραδοσιακό και πουλιέται 600 ευρώ το τετραγωνικό δε θα πουλήσεις δέκα ούτε 

μπορείς να φτιάξεις είκοσι. Χρειάζεται πέντε με έξι μήνες για να γίνει ένα χαλί αλλά 

δε μπορεί να το πάρει και ο οποιοσδήποτε όταν είναι τόσο ακριβό.  

- Πώς κάποιος μπορεί να εκτιμήσει το παραδοσιακό; 

- Όλο αυτό που πλασάρεται σαν μόδα είναι πολύ απέναντι στο παραδοσιακό. 

Η μόδα στα έπιπλα, στα σπίτια, το πιο λιτό, το αφαιρετικό δε ταιριάζει τόσο με το 

παραδοσιακό. Δηλαδή το νέο ζευγάρι δε θα μας προτιμήσει τόσο για να ντύσει το 

σπίτι του. Ένα τραπεζομάντηλο π.χ. δεν το στρώνουν όλοι για να φάνε. Μπορεί όμως 

να έχουν ένα παραδοσιακό μοτίβο στη μια γωνία. Κάπου πρέπει να συνδυαστεί το 

παραδοσιακό με το σύγχρονο για να έχει και πωλήσεις.  

-   Από πού αλλού εμπνέεστε για τα σχέδια; 

- Από ποδιά παραδοσιακής στολής απ’ τα Χάσια της Μακεδονίας 

προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε και τα χρώματα και να μην πειράξουμε καθόλου το 

μοτίβο, να μη κάνεις ένα εδώ και ένα απέναντι, να το κάνεις συνεχόμενο όπως είναι 

το αρχικό. Το αποτυπώσαμε σε σεμέν και τραπεζομάντηλο. Το θέμα είναι να 

κερδίσεις το στοίχημα και να το κάνεις αυτό χρηστικό. Εμένα με νοιάζει να το κάνω 

αυτό αλλά να το αγοράσει ο πελάτης. Αν κάνω δέκα τέτοιες ποδιές ο μόνος που θα τις 

πάρει θα είναι ένας σύλλογος απ’ τη Μακεδονία που θα στοιχίζουν αυτές τριακόσια 

ευρώ η μια και ο σύλλογος δεν θα’ χει λεφτά να τις πάρει. Δεν έχει δηλαδή συνέχεια. 

Για μένα καλό είναι να υπάρχει αυτό (η ποδιά) αλλά μπορώ να πουλήσω αυτό (σεμέν 

με σχέδιο ποδιάς). Αλλά δε θέλω να χαλάσω εντελώς το μοτίβο με το να πάρω ένα 
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κομμάτι, θέλω να φαίνεται αυτούσιο όλο το σχέδιο. Έχουμε κάνει σε σεμέν σχέδιο 

πατμιακό με σπίθα.  

- Πώς βλέπετε την πορεία της Σχολής; 

- Η πορεία είναι φθίνουσα όσον αφορά τα επαγγελματικά χέρια, δεν το 

προτιμούν οι νέες κοπέλες. Επίσης για τους ανθρώπους που τα φτιάχνουνε γιατί 

μπορεί να μη βρίσκεις σε λίγο καιρό εύκολα ανταλλακτικά, και επίσης είναι 

φθίνουσα η πορεία απ’ τις πρώτες ύλες. Δεν είναι φθίνουσα όσον αφορά την 

ανταπόκριση του κόσμου, το αγοραστικό κοινό. Αν το δουλέψεις και σωστά μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου και απευθυνθείς σε μεγαλύτερες αγορές στο εξωτερικό κλπ. 

θα μπορούσες να πουλήσεις και ακόμα καλύτερα πιστεύω.    
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