
Η ςθανηική ηέσνε ηερ Κπήηερ ηαξίδετε 
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Δθδήιωζε ηεο Απνζηνιήο «Πελειόπε Γθάληη» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηωλ Οξέωλ 
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Η θπξία Βαξβάξα Τεξδάθε-Παιιήθαξε καδί κε ηελ θπξία Λνπίδα Καξαπηδάθε 

παξνπζηάδνπλ ζηηο γπλαίθεο ηνπ Βόινπ ηα πθαληά ηεο Κξήηε 

Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήιωζε πνπ δηνξγάλωζε ην Λύθεην Διιελίδωλ 

Βόινπ (ΛΔΒ) ην απόγεπκα ηεο Γεπηέξαο 31 Μαξηίνπ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ πνπ αγαπάεη θαη ζέβεηαη ηελ παξάδνζε θαη ηελ 

«μεραζκέλε» νηθηαθή ρεηξνηερλία κέζω ηεο παξνπζίαζεο ηεο Απνζηνιήο «Πελειόπε 

Γθάληη» πνπ έρεη ζπζηήζεη ην Παλεπηζηήκην ηωλ Οξέωλ Κξήηεο. 

Τελ παξνπζίαζε ηεο πξωηνπνξηαθήο θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζαο Απνζηνιήο 

«Πελειόπε Γθάληη» πξαγκαηνπνίεζαλ ε εκπλεύζηξηα θαη ζπληνλίζηξηά ηεο θπξία 

Βαπβάπα Τεπδάκε-Παλλήκαπε, ε ηζηνξηθόο ηέρλεο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θπξία 

Λοςίδα Καπαπιδάκε θαη ε θπξία Τίνα Γαζκαλανηυνάκε, έλζεξκε ππνζηεξίθηξηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο, κε ηελ ηαπηόρξνλε πξνβνιή νιηγόιεπηωλ βίληεν 

από ηε δξάζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα ρωξηά ηεο Κξήηεο. 

«Επραξηζηνύκε πάξα πνιύ ηηο θπξίεο ηεο Απνζηνιήο πνπ καο έδεημαλ ην έξγν ηνπο, απηή 

ηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ αλαβίσζε ηεο ηέρλεο» δήιωζε ζην «Βήκα» ε 

πξόεδξνο ηνπ ΛΔΒ θπξία Μαπία Σπανού, «θαζώο θαη εκείο αλαδεηνύκε 

ζπλνδνηπόξνπο ζηνλ δξόκν ηνπ λήκαηνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηέρλεο απηήο, εηδηθά κεηά 



ηελ επαλαζύζηαζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Κεληήκαηνο θαη Αξγαιεηνύ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

45 ζπκπνιίηεο καο» επηζεκαίλεη.  

Τελ αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ «Παξθ» ζηνλ Βόιν γέκηζαλ από λωξίο νη γπλαίθεο ηνπ 

ΛΔΒ, εηθαζηηθνί, θαιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλεο, αιιά θαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πθαληηθή ηέρλε.  

«Μαο εληππσζίαζε ην γεγνλόο όηη άλδξεο θαη γπλαίθεο όισλ ζρεδόλ ησλ ειηθηώλ 

παξεπξέζεζαλ ζηνλ ρώξν όπνπ γηλόηαλ ε εθδήισζε απηή θαη έδεημαλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ην σο ηώξα έξγν ηεο "Πελειόπεο Γθάληη"» δειώλεη ε θπξία Τεξδάθε-

Παιιήθαξε. «Ιδηαίηεξα ζπγθηλεηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδήισζεο καο ππνδέρζεθαλ κε θξεηηθέο καληηλάδεο θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Θεζζαιίαο από ηελ Ελσζε Κξεηώλ Φνηηεηώλ Βόινπ "Εξσηόθξηηνο"» ζεκεηώλεη. Η 

καληηλάδα ηωλ θνηηεηώλ Γιάννε Πλαηάκε θαη Αγγέλος Σπασή πάεη ωο εμήο:  

 

«Καιήλ εζπέξαλ Αξρνληάδεο, 

θαιώο νξίζαηε θπξάδεο. 

Μέιηζζεο κάδεςαλ ηε γύξε, 

ηε θέξαλε ζην παλεγύξη. 

 

Οη κέιηζζεο  δπκώλνπλ κέιη, 

ήιηε κνπ θάε θαη κε ζε κέιιεη 

Οζα θη αλ πσ θη ό,ηη θη αλ δείηε 

λα κε κε παξαμελεπηείηε. 

 

Οζα ρσξνύλε ζηελ αιήζεηα 

δελ ηα βαζηνύλ ηα παξακύζηα». 

 

«Σηε ζύληνκε απηή παξνπζία ηνπο ζηε Μαγλεζία νη θπξίεο ηεο Απνζηνιήο "Πελειόπε 

Γθάληη" είραλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύλ ην λενθιαζηθό θηίξην ηνπ Λπθείνπ καο θαη 

λα δνπλ από θνληά ηε κόληκε ζπιινγή θνξεζηώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Μαγλεζίαο αιιά θαη λα επηζθεθζνύλ ην Λανγξαθηθό Μνπζείν ηνπ Κίηζνπ Μαθξή πνπ 

ζηεγάδεηαη ζηελ θαηνηθία ηνπ ζεκαληηθνύ εξεπλεηή ηεο εζλνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο» 

αλαθέξεη ε θπξία Σπαλνύ. 

«Υπάξρεη κεγάιε ζπιινγή κε θνβεξέο ειιεληθέο θνξεζηέο ηεο πεξηνρήο. Οη γπλαίθεο ηνπ 

ΛΕΒ είλαη αλήζπρα άηνκα γεκάηεο κεξάθη γηα απηό πνπ θάλνπλ» ππνγξακκίδεη ε θπξία 

Τεξδάθε-Παιιήθαξε.  

Ο ζκοπόρ ηερ Αποζηολήρ 
Σθνπόο ηεο Απνζηνιήο δελ είλαη κόλν ε αλαβίωζε ηεο πθαληηθήο θαη εηδηθά ηεο 

θξεηηθήο αιιά θαη ε αλάδεημή ηεο ζην εμωηεξηθό. 

«Είλαη ζεκαληηθή ε όιε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πθαληώλ θαζώο ηα λήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη πθάληξεο καο είλαη όια θπζηθά θηηαγκέλα, ρσξίο ρξήζε ρεκηθώλ, 

θαη απηό αθξηβώο είλαη πνπ ζέινπκε λα κεηαδώζνπκε. Αλ νη αγξόηεο δελ ιηπαίλνπλ ηα 

ρσξάθηα ηνπο θαη αλ δελ εκβνιηάδνπλ ηα δσληαλά, ηόηε ην καιιί πνπ παξάγνπλ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ύθαλζε θαηαπιεθηηθώλ πθαληώλ, όπσο αθξηβώο έθαλαλ νη 

γπλαίθεο ηεο Κξήηεο» εμεγεί ε θπξία Τεξδάθε-Παιιήθαξε.   

 

Οπωο εμεγεί ε θπξία Σπαλνύ, «ε "Πελειόπε Γθάληη" δελ είλαη απιά έλαο ηξόπνο λα 

αλαβηώζεη ε ηέρλε ηεο πθαληηθήο αιιά είλαη κηα θηινζνθία γηα ηελ πνιπεπίπεδε ζηάζε 

δσήο ε νπνία καο ελδηαθέξεη πάξα πνιύ». 
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