
        Επίσκεψη από φοιτήτριες 21/7/2013 έως 26/7/2013  

 

Επίσκεψη από δυο κορίτσια από την Σαλαμίνα την Σοφία Παλέρμου και 

την Κατερίνα Βασιλική, κορίτσια με πάρα πολύ μεράκι και διάθεση να 

ερευνήσουν να μελετήσουν και να μάθουν της διάφορες τεχνικές των 

κρητικών υφαντών.  

Ξεκινήσαμε την ενημέρωση για την γυναικά της υπαίθρου και τα 

προβλήματα της, την δύσκολη και μονότονη ζωή του χωριού. Τα χωριά 

που γερνούν και ερημώνουν, τους πολύπλευρους ρόλους μιας γυναίκας 

αγρότισσας, πόσο δύσκολα επιβιώνει και πια είναι η καθημερινότητα 

της.  

Σαν διέξοδος στο δύσκολο αυτό δρόμο της, εμείς οι γυναίκες των 

Παλαιών Ρουμάτων αποφασίσαμε να ιδρύσουμε ένα Γυναικείο 

Συνεταιρισμό με πολλές δυσκολίες αλλά με πάρα πολύ μεράκι.  

Εδώ και επτά χρόνια προσπαθούμε να παρασκευάζουμε παραδοσιακά 

προϊόντα, στους στόχους μας ήταν και η οικοτεχνία και συγκεκριμένα οι 

τεχνικές της υφαντικής, η μινωική ραπτοβελόνα, η κρητικά δεσιά και 

το κοπανέλι.  

Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο των Ορέων και την Αποστολή 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDHI μας βρήκε απόλυτα  σύμφωνες και έτσι κάνουμε 

πράξη αυτήν την αποστολή.  

Η επίσκεψη των φοιτητριών μας έδωσε δύναμη και κουράγιο να 

κάνουμε πράγματα που έκαναν οι γυναίκες της κατοχής και πιο πριν. 

Να πάρουμε το μαλλί να το πλύνουμε, το ξάναμε, το χειροχτενίσαμε, το 

κλώσαμε, το βάψαμε με φυτικά υλικά και έγινε υφάδι. Το διάσιμο της 

κλωστής  στο αντί, το πλέξιμο τον μιταριών και το μιτοχτένιασμα 

(περαμάτισμα) και το τελευταίο κεφάλαιο που είναι η ύφανση του 

υφάσματος.  

Μια εμπειρία πάρα πολύ ευχάριστη για όλες τις μαθήτριες του κέντρου 

χειροτεχνίας Παλαιών Ρουμάτων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έδειξαν όλες 

οι μαθήτριες στα τελειώματα των υφαντών με την κρητική δεσιά και την 



μινωική ραπτοβελόνα, με πολύ ενδιαφέρων πειραματίστηκαν όλες οι 

κοπέλες και κυρίως οι φοιτήτριες που δεν την είχαν ξανασυναντήσει. 

 Ήταν μια εμπειρία μοναδική πολύ εποικοδομητική παρά τα πολλά 

προβλήματα μέχρι να οργανωθεί και να υλοποιηθεί. Αυτό που 

παρατήρησα ήταν ότι τα μικρά παιδιά που βρισκόντουσαν στο χώρο 

έμειναν κατάπληκτα.  

Είναι υποχρέωση μας να τα διδάσκουμε σε όλες τις τεχνικές της 

υφαντικής και γενικά τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Αυτό χρειάζεται 

πολύ συζήτηση για το πως θα προχωρήσει,  είναι υποχρέωση της 

Αποστολής ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDHI πιστεύω.  

Η βοήθεια της τεχνολογίες είναι πολύ σημαντική στο να βελτιώσουμε 

την ποιότητα του μαλλιού και του μεταξιού και το ύφασμα να είναι πιο 

χρηστικό και πιο ευχάριστο στην χρήση του.  

Θα ήθελα να ξαναφιλοξενήσω κορίτσια όπως αυτά ακόμα και τα ίδια 

γιατί ήταν άξιες στο να καταγράψουν και να μεταδώσουν γνώσης, 

ήξεραν πάρα πολλά πράγματα πάνω στο νήμα και στις βαφές στις 

διάφορες τεχνικές όχι κρητικές αλλά είχαν διάθεση να μάθουν και να 

κάνουν πράγματα.  

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Αποστολή ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDHI και ο 

συνεταιρισμός γυναικών σαν μέλος της θα είναι αρωγός  στης 

αποστολής αυτής.  
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