
Αθήνα, 29-12-2013 

 

Δύο μήνες με την Αποστολή «Πηνελόπη – Γκάντι» 

 

Η Κρήτη έχει ευρύτατο και βαθύτατο πολιτισμό και ανθρώπους άξιους 
να τον προάγουν και να τον αναδεικνύουν. 

Η αποστολή «Πηνελόπη - Γκάντι» με απέραντη στοργή αγκαλιάζει το 
λαϊκό πολιτισμό και ιδιαίτερα την υφαντική. Η υφαντική έχει εργαλείο της 
το σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα «αργαλειός». Ο αργαλειός είναι το 
μέσον για να διασώσει η Πηνελόπη την αρετή της και να γίνει 
αξεπέραστο πρότυπο δυνατής, αξιοπρεπούς οικοδέσποινας. 

Ο Γκάντι, πρώην κοσμοπολίτης, φορώντας έναν απλό χιτώνα, γνέθει 
στα τρίστρατα και τα σταυροδρόμια για να διαλαλήσει στους Ινδούς 
συμπατριώτες του πως δεν αντέχεται πλέον η δουλεία στους 
αποικιοκράτες, που εξάρθρωσαν τις δομές της παραγωγής της χώρας 
τους, της Ινδίας: «διώξτε τη βιομηχανία ενδυμάτων και στραφείτε στην 
εγχώρια παραδοσιακή παραγωγή». Γι’ αυτό γνέθει, για πολιτικούς και 
απελευθερωτικούς λόγους. 

Η έμπνευση των γυναικών της Αποστολής έχει βαθύ και ευφυές 
μελλοντικό μήνυμα. Μήνυμα για τη σωτηρία της φύσης. Οι πρώτες ύλες 
πρέπει να είναι φυσικές, οι βαφές φυτικές χωρίς τις σκουριές της 
εποχής. Μήνυμα αποτίναξης των χημικών επιβαρύνσεων. 

 Άλλο μήνυμα είναι η ευεργετική επίδραση της χειροτεχνίας στο άτομο, 
που κινητοποιεί την ατομικότητα, την αντίληψη, τη φαντασία, την 
καλαισθησία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητά του. 

Άκουσα σπουδαίες παρατηρήσεις, από την αναφορά στις ταπεινές 
αλευροσακούλες από δίμιτο πανί, που έχουμε κι εμείς στο σπίτι μας, ως 
την διαπίστωση πως την πολιτική της Ελβετίας την καθορίζουν οι 
παραγωγοί, όχι οι Τράπεζες, και σκέφτηκα πως και της Ελλάδας η 
οικονομία πρέπει κάπου αλλού να στηριχτεί. Άκουσα μία υφάντρα να 
λέει ότι επιτέλους κάποιος μας έδωσε κι εμάς σημασία. Εθαύμασα την 
ελληνική σημαία, έργο του αργαλειού. Άκουσα και πολλά - πολλά άλλα. 

Ένιωσα γηθοσύνη (γηθέω = χαίρω στα φυλλοκάρδια μου). Συγχαίρω τη 
δυνατή, ευφυή κυρία Βαρβάρα Τερζάκη – Παλλήκαρη και τις άλλες 



κυρίες Καραπιδάκη, Καμηλάκη, Πολίτη κ.α., και τις ευχαριστώ γιατί 
μυήθηκα στο κίνημα, που πιστεύω ακράδαντα πως θα αφυπνίσει τις 
δυνάμεις της τέχνης σε όλη την Ελλάδα. 

Σας εύχομαι καλή πορεία. 
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