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ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ 
 

Όταν ξεκινήσαμε το Πρόγραμμά μας δύο στόχους είχαμε στο μυαλό μας. 

1. Τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι πρακτικό που θα τους έδινε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας τα χέρια τους και να νοιώσουν την απόλαυση 

που συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία. 

2. Να μάθουμε να εκτιμάμε την αξία των χειροποίητων πραγμάτων.  

Και γιατί όχι σε κάποιους μπορεί να δώσει ιδέες για το μελλοντικό τους επάγγελμα. 

 

Ο τομέας που έχει να κάνει με τις δεξιότητες του ανθρώπινου χεριού, αγνοείται για να 

μην πούμε ότι θεωρείται «κατάντια για τους μαθητές που δε μπορούν να τα καταφέρουν 

στα μαθήματα του σχολείου». 

Ο απόφοιτος του Λυκείου έχει κάποιες θεωρητικές γνώσεις ή γνώσεις ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και σίγουρα ο επαγγελματικός του ορίζοντας δε μπορεί να είναι πέρα από 

αυτές. 

 

Ανεξάρτητα όμως από το θέμα της απόκτησης δεξιοτήτων, το να φτιάχνει κάποιος 

πράγματα με τα χέρια του, είναι απόλαυση. 

Η λέξη «αργαλειός» προέρχεται από τη λέξη εργαλείο. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο χωρίς 

δικό του ιδιαίτερο όνομα. 

Σήμερα για πολύ κόσμο, ο αργαλειός είναι μια γωνιά σε κάποιο Λαογραφικό Μουσείο ή 

κάποια εξαρτήματα που βρέθηκαν σε κάποια αποθήκη ή σε κάποιο μισογκρεμισμένο 

σπίτι στο χωριό. 

Και είναι πράγματι περίπου έτσι για την κοινωνία μας που βασίζεται στο μέγιστο κέρδος, 

στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και είναι καταναλωτική (φτάνει να συγκρίνουμε 

τις αλλαξιές που είχε ένας άνθρωπος πενήντα χρόνια πριν με τις ντουλάπες των σπιτιών 

που ποτέ δεν χωράνε τα ρούχα μας ). 

Ο αργαλειός είναι το σήμα κατατεθέν ενός άλλου τρόπου ζωής με διαφορετική 

οικονομική και κοινωνική οργάνωση από το σημερινό και με άλλη κουλτούρα. 

Ο αργαλειός ως οικιακό εργαλείο είναι αρχαιότατο και αναφέρεται από τον Όμηρο ως 

ιστός. Η θεά Αθηνά προστάτευε την υφαντική τέχνη γι' αυτό ονομαζόταν "Έργανη 

Αθηνά".  



Πολλά από τα δημοτικά μας τραγούδια είναι αφιερωμένα στον αργαλειό και την ύφανση. 

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 

Μάθαμε για τα υλικά και τα εργαλεία της υφαντικής, φτιάξαμε τελάρα και παραγγείλαμε 

νήμα για στημόνια. Μέχρι να έρθουν τα υλικά μας βρήκαμε στοιχεία για την ιστορία της 

υφαντικής, για τα είδη αργαλειών, για τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας αργαλειός, 

για την κατεργασία από την οποία περνάει η πρώτη ύλη ώστε να γίνει στημόνι ή υφάδι, 

για τα φημισμένα υφαντά διαφόρων περιοχών και πολλά άλλα που θα δείτε πιο κάτω. 

Συγκεντρώσαμε φωτογραφίες από χειροποίητα τοπικά κυρίως υφαντά. Για το σκοπό 

αυτό στείλαμε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στα σχολεία, σχετικές ανακοινώσεις. 

Δουλέψαμε σε τελάρο. Η βοήθεια του καθηγητή Τεχνολογίας κ. Βαϊόπουλου ήταν πολύ 

σημαντική αφού μας έφτιαξε όλα τα τελάρα που χρειαστήκαμε.  Μάθαμε να περνάμε τα 

στημόνια, και να υφαίνουμε με διάφορες τεχνικές: «κολωνάκια», κέντημα στον 

αργαλειό, «σκαλάκια» στο κιλίμι, τεχνική της φλοκάτης, τεχνική του χαλιού με κόμπους 

(τάπητα). 

 

Τον Απρίλη πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική μας εκδρομή.  

Επισκεφτήκαμε το εργαστήρι παραδοσιακών υφαντών της Ιεράς Μονής Τιμίου 

Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών όπου μείναμε ένα βράδυ. Η Μονή αυτή βρίσκεται 

χτισμένη σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο. 

Η φιλοξενία και η περιποίηση που μας πρόσφεραν οι μοναχές, ήταν πολύ ζεστή. Οι 

εντυπώσεις των παιδιών και των καθηγητών είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικές. Το 

Μοναστήρι αυτό διαθέτει και άλλα εργαστήρια όπως κεντήματος, ραπτικής, αγιογραφίας 

όπου μας ξενάγησαν με μεγάλη προθυμία . 

Επίσης επισκεφτήκαμε και τη Θεσσαλονίκη. 

 

Τι είπαν τα παιδιά για το πρόγραμμα: 

 Μάθαμε για τον αργαλειό και την ιστορία του. 

 Η χειρωνακτική δραστηριότητα ήταν κάτι διαφορετικό για μας. 

 Ευχάριστη εμπειρία. Περάσαμε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας. 

 Συναντούσαμε άλλα παιδιά αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσαμε κάτι ολοκληρωτικά δικό 

μας. 

 Πολύ καλή, ως αξέχαστη εμπειρία. 

 Πολύ ενδιαφέρον, έμαθα πράγματα τα οποία ίσως να μη μάθαινα ποτέ στη ζωή μου γιατί 

το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται οι 

περισσότεροι. 

 Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί ασχοληθήκαμε για πρώτη φορά με πράγματα τελείως  

καινούργια για εμάς ενώ στην πραγματικότητα η ιστορία της υφαντικής τέχνης είναι 

τόσο παλιά. 

 Το πρόγραμμα ήταν μια μεγάλη εμπειρία και γνώση για μας. Μέσα απ’ αυτή την 

δραστηριότητα γνωρίσαμε πολλά πράγματα για τον αργαλειό και την ιστορία του.  

Άλλωστε η χειρωνακτική δραστηριότητα που κατασκευάσαμε ήταν κάτι διαφορετικό 

από τα καθημερινά. 

Όλο το πρόγραμμα και η εκδρομή ήταν μια φανταστική και πρωτόγνωρη εμπειρία. έζησα 

μεγάλες στιγμές μέσα απ’ αυτό. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα, γνώρισα άτομα με τα 



οποία δε μιλούσα και τέλος είδα μέρη που δεν είχα δει. 

 

  
  

  

  



 

 

  

 

 
  



  
  

 

 

  

 

 
 

 

 


