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Περίληψη 

Η Υφαντική τέχνη βρήκε τη θέση που της άξιζε στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

(Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου το οποίο συμμετέχει πιλοτικά στην εκπαιδευτική δράση 

“ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI” που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο των Ορέων (ΠτΟ) με την 

πρωτοβουλία της κ. Βαράρα Τερζάκη Παλήκαρη. Τον σχεδιασμό του καινοτόμου 

εκπαιδευτικού προγράμματος ανέλαε ομάδα επιστημονικής εργασίας  από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με επικεφαλής 

την καθηγήτρια κ. Καλλογιαννάκη Πελαγία. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προτάθηκαν 

να συμμετέχουν δύο σχολεία ημιορεινών περιοχών της Κρήτης και ένα σχολείο αστικής 

περιοχής. Έτσι επιλέχτηκαν τα Δημοτικά Σχολεία των χωριών Αποστόλων και 

Ρουσσοσπιτίου Ρεθύμνου καθώς και  το Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Η υλοποίηση του 

προγράμματος ξεκίνησε από την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013 και ήδη 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Κορυφαίος σταθμός κατά την πορεία υλοποίησης του εν λόγω 

προγράμματος επιτέλεσε η επίσκεψη των μαθητών των σχολείων στην Βασιλική του 

Αγίου Μάρκου όπου παρακολούθησαν συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση που 

οργανώθηκε και διήρκεσε 17 ημέρες από το Πανεπιστήμιο των Ορέων σε συνεργασία με 

την Ακαδημία Αθηνών. Άμεσα σχεδιάζεται η υλοποίηση προγράμματος 

αλληλοδιδασκαλίας των μαθητών του Σ.Ε.Π. και του Δ.Σχ. Ρουσσοσπιτίου. Στο 

πρόγραμμα αλληλοδιαδασκαλίας θα συμμετέχουν υποστηρικτικά το ΠτΟ και ομάδα 

καθηγητών από το Παιδαγωγικό Τμήμα.  

 

Λέξεις κλειδιά: ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI, Πανεπιστήμιο των Ορέων, Υφαντική Τέχνη, 

Πρόγραμμα Αλληλοδιδασκαλία,  

 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να γνωρίσουν τα παιδιά την 

μακραίωνη ιστορία της υφαντικής τέχνης που από την προϊστορική εποχή έως σήμερα 
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και να κατανοήσουν ότι αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της παραδοσιακής μας 

οικοτεχνίας. 

 Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την τέχνη της υφαντικής, 

που αποτελούσε μία από τις βασικές οικοτεχνικές δραστηριότητες από την αρχαιότητα 

έως την εποχή της μεταπολεμικής Κρήτης. Να κατανοήσουν ότι ήταν ο κατ εξοχήν 

τρόπος κατασκευής ειδών οικιακού ρουχισμού και ενδυμάτων. Να  γνωρίσουν τις αξίες 

στις οποίες στηρίζεται η Υφαντική τέχνη, τους μύθους (π.χ. το μύθο της Αράχνης), τα 

πανάρχαια σύμβολα και κατανοήσουν την προσφορά της Υφαντικής Τέχνης στον 

Πολιτισμό και την Τοπική Οικονομία στο πέρασμα του χρόνου.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η διάσωση και διάδοση της πολύτιμης τέχνης της 

Υφαντικής όχι με την έννοια της ιστορικής καταγραφής αλλά με την έννοια της 

αξιοποίησης ως μία δυναμική πρόταση για το μέλλον. 

Κάποια από τα επιμέρους θέματα που θα αποτελούν πεδία έρευνας για τους μαθητές 

είναι: 

 

*Η γέννηση της υφαντικής τέχνης 

      *Οι πρώτες ύλες της υφαντικής από την αρχαιότητα έως σήμερα 

* Η επεξεργασία των πρώτων υλών – τεχνικές – εργαλεία 

* Φυσικές χρωστικές ύλες 

* Τεχνικές στησίματος του αργαστηριού 

* Η τεχνική της Ύφανσης στο παλιό αργαστήρι με 4 διαφορετικά νήματα  

   (μαλλί- βαμβάκι, μετάξι, λινάρι) 

      *Υφαντικές δημιουργίες – χαρακτηριστικά μοτίβα  

 

Οι τεχνικές υλοποίησης του προγράμματος σχετίζονται με όλα τα μαθήματα του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου: 

 Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την έρευνα  

και την καταγραφή όλων των λέξεων που σχετίζονται με την τέχνη της υφαντικής 

από την αρχαιότητα ως την προπολεμική και  μεταπολεμική Κρήτη.  

 Στα Μαθηματικά προτείνεται οι μαθητές να ασχοληθούν με θέματα συμμετρίας 

και μελέτης αρμονικών γεωμετρικών σχεδίων. 

 Στο μάθημα της Γεωγραφίας μπορούν να μελετήσουν τους δρόμους του νήματος  

από την μακρινή Κίνα (μετάξι) και Ινδία (Gandi) έως την Ελλάδα και την Κρήτη 

  ( “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”). 



 3 

 Στο μάθημα της Ιστορίας μπορούν να ασχοληθούν με την καταγραφή και μελέτη 

μύθων (ο μύθος της Αράχνης), ιστορικών πηγών για την Υφαντική Τέχνη από την 

Αρχαία Ελλάδα (Ομηρικά έπη) και την Μινωική Κρήτη (τοιχογραφίες και 

παραστάσεις σε αγγεία) έως την πιο πρόσφατη Ιστορία (φωτογραφικά 

ντοκουμέντα, μαρτυρίες κ.α.) 

 Στο μάθημα της Μουσικής μπορούν να τραγουδήσουν ριζίτικα, μαντινάδες και 

άλλα κρητικά τραγούδια με θέμα την Υφαντική Τέχνη. 

 Στο μάθημα των Εικαστικών μπορούν να ασχοληθούν με την βαφή νημάτων με 

φυτικές βαφές, την κατασκευή αυτοσχέδιων υφαντών, την διακόσμηση, κ.α. 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δίνεται έμφαση στη διακόσμηση των υφαντών 

και τα σύμβολά τους ( θρησκευτικά, λατρευτικά κ.α.) που συχνά παραπέμπουν στον 

κύκλο της ζωής και  τη γονιμότητα. 

Καθ΄ όλη την πορεία υλοποίησης του προγράμματος προτείνεται οι μαθητές να 

υλοποιήσουν πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις με σκοπό να μελετήσουν την Υφαντική 

Τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις. Κυρίως οι μαθητές θα επισκεφτούν απομακρυσμένα 

χωριά της κρητικής υπαίθρου όπου θα συναντήσουν και θα συνομιλήσουν με 

παραδοσιακές υφάντρες που διατηρούν ακόμα άσβηστη τη φλόγα της λατρείας τους στην 

αυθεντική Υφαντική Τέχνη της Κρήτης παρά την σύγχρονη επέλαση της 

παγκοσμιοποιημένης  λογικής της οικονομίας ακόμα και στις τοπικές κοινωνίες (π.χ. 

επικράτηση κινέζικων προϊόντων).  

 

   Οι πρώτες εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος 

 

Από τις πρώτες μέρες της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2012-2013 ξεκίνησε η 

συμμετοχή του Σ.Ε.Π. στο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτάθηκε από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το ΠτΟ στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής δράσης “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν 

σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό, την ευθύνη συλλογής του οποίου είχε αναλάβει η ομάδα 

οργάνωσης της αποστολής “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”. Επίσης ομάδα εκπαιδευτικών με 

την ευθύνη της κ. Καλογιαννάκη ανέλαβαν την μελέτη και την έκδοση σχετικού εντύπου 

με κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιούσαν στα πιλοτικά 

σχολεία το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς του Σ.Ε.Π. να επεξεργαστούν σε μια πρώτη φάση το θέμα και να 
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προετοιμάσουν τους μαθητές τους για την διεξοδική μελέτη που θα ακολουθούσε καθ΄ 

όλη την διάρκεια τους σχολικού έτους. Αφού επιτεύχθηκε μια πρώτη ευαισθητοποίηση 

των μαθητών, στην συνέχεια οργανώθηκε μία εκπαιδευτική επίσκεψη στην μοναδική 

έκθεση – διάδραση στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου που οργανώθηκε ως κορυφαίο 

γεγονός στα πλαίσια της αποστολής. “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”. Εκεί οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να συνομιλήσουν με  παλιές υφάντρες από όλη την Κρήτη, να καθίσουν και να 

υφάνουν στον αργαλειό υπό την καθοδήγηση έμπειρων υφαντριών. Επίσης είχαν την 

ευκαιρία να ακολουθήσουν την «νεράιδα» της αποστολής κ. Τσίχλα Λουκία (εθελόντρια 

του Π.τ.Ο.) σε ένα μαγικό ταξίδι στην διάρκεια του οποίου γνώρισαν τις πρώτες ύλες, 

είδαν και μελέτησαν την επεξεργασία των πρώτων υλών καθώς και την βαφή τους με 

φυτικές πρώτες ύλες. Γνώρισαν τεχνικές όπως το “διάσιμο” και το “περαμάτισμα”. Είχαν 

την ευκαιρία να βιώσουν και απρόσμενες εκπλήξεις, όπως: την συνάντηση με μία 

χαρακτηριστική ανδρική φυσιογνωμία: Τον κ. Κουράτορα. Έναν άνδρα – υφαντή της 

Κρήτης από την περιοχή της Βιάννου. Επιπλέον συνάντησαν και συνομίλησαν με την κ. 

Kankaria: Μία καταξιωμένη προσωπικότητα από την Ινδία με πλούσια κοινωνική δράση. 

Ένα από τα επιτεύγματα της είναι και η οργάνωση μίας φιλανθρωπικής οργάνωσης στην 

Ινδία με τίτλο: “Save girls”. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης γυναίκες της Ινδίας 

υφαίνουν με τις παραδοσιακές τεχνικές της χώρας τους  και εξασφαλίζουν έτσι σε 

σημαντικό βαθμό της οικονομική τους ανεξαρτησία. Η κ. συνοδευόμενη από την 

εμπνεύστρια της αποστολής “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI” κ. Βαρβάρα Τερζάκη – Παλήκαρη  

επισκέφτηκαν το Σ.Ε.Π. όπου συνομίλησαν από κοντά με τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές τους οποίους έπεισαν για την εξέχουσα θέση που θα πρέπει να έχει η Υφαντική 

Τέχνη στην εκπαίδευση.  

Επιπλέον, μία από τις πρώτες εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώθηκαν από το Σ.Ε.Π. 

στα πλαίσια της υλοποίησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η 

επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου όπου οι μαθητές των δύο σχολείων θα 

συμμετέχουν από κοινούς σε ένα πρόγραμμα αλληλοδιδασκαλίας με την υψηλή εποπτεία 

του Π.τ.Ο. και στο οποίο θα παραστούν οι καθηγητές από το Παιδαγωγικό Τμήμα οι 

οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα Παιδείας της αποστολής “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”.  

Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι την έκθεση στην Βασιλική του Αγ. 

Μάρκου επισκέφτηκαν πάνω από 50 σχολεία. Δύο από αυτά είναι τα γειτονικά μας 

σχολεία “Μποδοσάκειο” και “Ανωγειανό”. Έτσι με τα συγκεκριμένα σχολεία έχουμε 

δρομολογήσει κάποια συνεργασία και ίσως με πρωτοβουλία της κ. Τζενάκη (Σχολική 

Σύμβουλος και εθελόντρια του Π.τ.Ο.) να οργανωθεί κάποιο τοπικό θεματικό δίκτυο από 
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τα σχολεία που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και ανήκουν στην περιφέρεια της 

δικαιοδοσίας της. Μία σημαντική επιπλέον συνεργασία προέκυψε με την  κ. 

Κεφαλογιάννη Ζαχαρένιας (υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης –

Κ.Π.Ε.- Ανωγείων)  έπειτα από μία επίσκεψη της στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου. Αφού 

γνωρίστηκαν και συνομίλησαν με την κ. Βαρβάρα Τερζάκη Παλήκαρη, σκέφτηκε να 

οργανώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων το οποίο θα απευθύνεται 

σε όλα τα σχολεία τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πιλοτικά το Σ.Ε.Π. 

θα συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα μόλις αυτό ολοκληρωθεί.  Πολύ κοντά στα 

Ανώγεια θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και την κ. Κουτάντου (μία από τις 

υφάντρες-εθελόντριες της αποστολής “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”, το σπίτι της οποίας στην 

Αξό Μυλοποτάμου είναι ένα ζωντανό μουσείο της Υφαντικής Τέχνης.  

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σ.Ε.Π. και στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα είμαστε σε 

θέση να κάνουμε έναν απολογισμό και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα όλων των 

εκπαιδευτικών δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του καινοτόμου εκπαιδευτικού 

προγράμματος για την Υφαντική Τέχνη που οργανώθηκε από της ομάδα παιδείας της 

αποστολή “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”.και στο οποίο το Σ.Ε.Π. συμμετέχει πιλοτικά. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εκείνους που μας έδωσαν την ευκαιρία να 

βιώσουμε όλες αυτές τις πολύτιμες εμπειρίες και μας άνοιξαν ένα φωτεινό δρόμο προς 

μία εναλλακτική πρόταση γνωριμίας, μελέτης και αξιοποίησης της αστείρευτης 

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. 

Όμως ανάμεσα σε όλους αυτούς που θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, εξέχουσα θέση 

έχει η κ. Βαρβάρα Τερζάκη Παλήκαρη, χωρίς την έμπνευση  της οποίας,  δεν θα είχαμε 

την ευκαιρία να διανύσουμε όλο αυτό το μαγικό ταξίδι, ξετυλίγοντας το κουβάρι της 

παράδοσης. Η κ. Βαρβάρα Τερζάκη Παλήκαρη,  χαρίζοντας μας αυτό το κουβάρι, 

κράτησε, ως μια σύγχρονη Αριάδνη, με δύναμη ψυχής και ιερή ευλάβεια, την άκρη του 

νήματος.  
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