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«Η υφαντική 
ξεχωρίζει τον 
άνθρωπο από το ζώο» 
Γκαίτε  



Η διαχρονικότητα της υφαντικής τέχνης 
 

Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πού και πότε ξεκίνησε ιστορικά και για πρώτη 
φορά η τεχνική του υφαντού. Παλαιότερες ανασκαφές επισήμαναν ως 
κοιτίδα υφαντουργίας την Αίγυπτο. 

Στην Ελλάδα  η ιστορία της υφαντικής αρχίζει από τη Νεολιθική εποχή. Οι 
βασικές υφαντικές ίνες ήταν οι φυτικές (βαμβάκι, λινάρι) και οι ζωικές 
(μαλλί, μετάξι).  

Στα  μινωικά χρόνια  ξεχωριστή κατηγορία υφασμάτων αποτελούσαν τα 
αραχνοΰφαντα υφάσματα, όπως απεικονίζονται σε μινωικές τοιχογραφίες 
της Κρήτης και της Θήρας. 

 



Στη μυθολογία, η Θεά Αθηνά, 
προστάτιδα της χειροτεχνίας και των 
καλών τεχνών, είχε εφεύρει τον 
αργαλειό.  

Η υφαντική έφτασε στη μεγαλύτερη 
ακμή της κατά τα βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά χρόνια. 

Τον 17ο και 18ο αιώνα ξεκίνησε η 
παραγωγή των πρώτων υλών (κόκκινα 
νήματα) και υφαντών που 
προορίζονταν για εμπόριο. Ενώ η 
υφαντική ως οικοτεχνία ήταν έργο των 
γυναικών, ως εργαστηριακή τέχνη 
ήταν η τέχνη των ανδρών.  

Στην Ευρώπη, στον 17ο και 18ο αιώνα, 
οι καλλιτέχνες του αργαλειού αντλούν 
την έμπνευσή τους από τους αρχαίους 
ελληνικούς μύθους δημιουργώντας 
την τέχνη της ταπισερί.  

 



Η άνθηση 
του 
αργαλειού 
στη νεότερη 
Ελλάδα 
 

Στην χώρα μας,  τον 18ο 
αιώνα,  ανθεί η λαϊκή τέχνη και για 
δυο περίπου αιώνες, η παραγωγή 
του αργαλειού, ως αυθόρμητη 
δημιουργία των ανθρώπινων χεριών 
πλουτίζει τη ζωή των ανθρώπων, 
προσφέροντας χαρά και ζωντάνια 
στην καθημερινότητά τους. 

 



Υφαντική του 
Γερακίου  

Το Γεράκι είναι γνωστό για την ιστορία του, το κάστρο του, 
τις δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες αλλά και την υφαντική.  

Η υφαντική και συγκεκριμένα του Ορθού αργαλειού έχει 
παράδοση από την αρχαιότητα, συνεχίστηκε στο Βυζάντιο 
και έφτασε μέχρι τις ημέρες μας. 

 

 



Η υφαντική τέχνη για τη δημιουργία κιλιμιών στον όρθιο αργαλειό 
στο Γεράκι Λακωνίας | 2019 

 

Τα γερακίτικα κιλίμια είναι χειροποίητοι τάπητες που υφαίνονται σε όρθιο 
ξύλινο αργαλειό. Αποτελούνται από πολύχρωμα μάλλινα νήματα, που 
δημιουργούν τον πολύπλοκο φυτικό ή γεωμετρικό διάκοσμο, και από 
βαμβακερό στημόνι. Τα κιλίμια υφαίνονται σε ποικίλες διαστάσεις και είναι 
μονοκόμματα. Οι γνώσεις υφαντικής μεταφέρονται προφορικά με βιωματική 
μαθητεία από τις μητέρες και τις γιαγιάδες στις κόρες ή γενικότερα μεταξύ 
συγγενικών προσώπων, αλλά και με εκπαιδευτικά προγράμματα σε οικιακά 
εργαστήρια. 

Εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2019 

 

http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2019/12/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%A5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_2019.pdf


Ο ορθός ή όρθιος αργαλειός 
είναι ξύλινος και 
χρησιμοποιείται για την ύφανση 
κιλιμιών. Τα κιλίμια είναι 
χειροποίητοι τάπητες, που 
αποτελούνται από πολύχρωμα 
μάλλινα νήματα με φυτικό ή 
γεωμετρικό διάκοσμο. Τα 
υφαντά του Γερακίου 
βραβεύθηκαν τρεις φορές, στη 
Βιέννη (1873), στο Ζάππειο 
(1888) και στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (1932). 

 



Όσον αφορά τις απαρχές της οικιακής 
βιοτεχνίας υφαντών στο Γεράκι δεν 
μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη 
ακρίβεια, το βέβαιο όμως  είναι ότι 
βρίσκεται στην ακμή της κατά τη 
διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. 
Το παλαιότερο σωζόμενο υφαντό του 
χωριού χρονολογείται στα μέσα του 
17ου αιώνα. 

 



Τα  Γερακίτικα υφαντά ξεχωρίζουν για την 
ποικιλία των χρωμάτων και των 
διακοσμητικών μοτίβων τους. Στοιχεία 
όπως ο δικέφαλος αετός, ο πετεινός και το 
δένδρο της ζωής με τους συμβολισμούς 
που περικλείουν είναι κυρίαρχα. Τα 
χρώματα που κυριαρχούν είναι το 
πορτοκαλί, το βυσσινί και το βαθύ κόκκινο, 
στο κέντρο του υφαντού, ενώ διάσπαρτα 
συναντούμε το λευκό, το πράσινο και το 
καναρινί. 

 





Οι υφάντριες του χωριού 
δούλευαν κυρίως κατά 
παραγγελία ετοιμάζοντας τις 
προίκες των εύπορων γυναικών 
από τα γύρω χωριά. Σε 
προικοσύμφωνα της περιόδου 
γίνεται συχνά αναφορά στα 
γερακίτικα χαλιά. Με την 
πάροδο του χρόνου βέβαια και 
την εμπορευματοποίηση του 
υφαντού η τέχνη αυτή άρχισε να 
φθίνει σταδιακά. 

Αναβιώνοντας την παλιά τέχνη, 
οι γυναίκες του Γερακίου, 
ίδρυσαν Οικοτεχνικό – 
Χειροτεχνικό Συνεταιρισμό με 
την επωνυμία “Εργάνη”.  

 



Στην μοναδική οικιακή βιοτεχνία του Γερακίου, η κυρία 
Χρυσούλα Σταματοπούλου εξακολουθεί να υφαίνει 
στον ορθό αργαλειό, χαλιά, φλοκάτες, τσάντες και ζώνες 
πατώντας στα χνάρια της τεχνογνωσίας και της 
τεχνοτροπίας των παλαιότερων γυναικών του Γερακίου.  



«Μαλαματένιο τ’ αργαλειό  και φίλντισι 
το χτένι  και μια κοπέλα λυγερή  που 

τραγουδάει και φαίνει» 

 



Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!  

 



Μαθητές που συμμετείχαν  

Δαβάρα 
Γεωργία 

Ζαχαράκη 
Δήμητρα  

Ζάχου 
Ελευθερία  

Μαρουδάς 
Χρήστος 

Μήτρη 
Χρυσούλα  

Πραγαλού 
Κωνσταντίνα  

Τσίπουρα 
Αδαμαντία  

Τσολομίτης 
Παναγιώτης  

Φασμούλου 
Κωνσταντίνα  

Φλώρου 
Αδαμαντία  


