
Η συμβολή της υφαντουργικής παραγωγής  
των αρχών του 20ού αιώνα  

στην οικονομική ανάπτυξη της Αράχωβας  

Ιωάννης Μπόγρης,  Ιστορικός 

Η εμπορική δραστηριότητα δυο τοπικών επιχειρήσεων μέσα 
από την αρχειακή συλλογή Λουκά Παπαλεξανδρή 



Η ανάδειξη του ρόλου της υφαντουργίας 
 την περίοδο 1900-1925 

 
 στη μετέπειτα οικονομική ανάπτυξη της 

Αράχωβας 
 
 στη διαμόρφωσης της κοινωνικής ταυτότητας 

της Αραχωβίτισσας  
 

 
 

Σκοπός της Έρευνας 



«Θέλεις στὴν κούνια βάλε με, θέλεις στὴν σαρμενίτσα, 

καὶ μὲ τὲ πόδια κοῦνα με  

καὶ μὲ τὲ χέρια γνέσε  

καὶ μὲ τὸ στόμα τὸ γλυκό πές μου γλυκὰ τραγούδια»  

Η κοινωνική ανέλιξη της Αραχωβίτισσας 



«Σημαντικὴν ἐνίσχυσιν εἰς τὰ ἔσοδα τῶν κατοίκων 

φέρει ἡ ὑφαντική… 

 

…Γραῖαι, νέαι, ἀνήλικα κορίτσια, ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ 

τὸν ἐργαλειὸν» 

Η κοινωνική ανέλιξη της Αραχωβίτισσας 



  

                                     «Τὸ Ἄστυ»  
     Για την  επερχόμενη πανήγυρη της Λεβαδειάς το 1896 

αἳ περικαλλεῖς του Παρνασσοῦ νύμφαι αἱ ὡραῖαι 
Ἀραχωβίτιδες, κατέλαβον μὲ τὰς γραφικοτάτας 
λευκὰς ἐνδυμασίας των, τὸν συνήθη τῆς 
πανηγύρεως τόπον, ὅπου μετὰ φαιδρᾶς αὐταρεσκίας 
ἐξέθεσαν πρὸς πώλησιν τοὺς ποικιλομόρφους 
ὡραίους τάπητας 

Η κοινωνική ανέλιξη της Αραχωβίτισσας 



Η κοινωνική ανέλιξη της Αραχωβίτισσας 

                           26 Απριλίου 1902 
 
 Έκθεση γυναικείας βιοτεχνίας στην Χαλκίδα 
παρουσία του βασιλικού ζεύγους. 
 
 Η Ανθούλα Χριστοδούλου από την Αράχωβα έλαβε 
το 1ο βραβείο στην έκθεση  
 
                  στην κατηγορία: Τάπητες 
 
 



Διαδικασία αγοράς χαλιών από τον έμπορο 
 

   Διάθεση πρώτων υλών στην υφάντρια 
   (νήμα – χρώματα – λοιπά υλικά) 
 
   Παράδοση των χαλιών και περισσευούμενων   

πρώτων υλών από την υφάντρια στον έμπορο 

Τα οφέλη στην οικονομία 
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Διαδικασία αγοράς χαλιών από τον έμπορο 
 
   Ζύγισμα των παραγόμενων  από τον έμπορο  
       για έλεγχο τυχόν  παρακράτησης υλικών 

 
   Πληρωμή της υφάντριας 

• Με το μήκος - ρούπι (8,25 εκατοστά)  
•   Με το πλάτος (μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα) 
•   Με το σχέδιο 

Τα οφέλη στην οικονομία 
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Εμπορικές σχέσεις 

 ΡΑΠΤΗΣ 

 ΥΦΑΝΤΡΙΑ 

 ΕΜΠΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 ΕΜΠΟΡΟΣ ΚΑΡΠΙΤΙΩΝ 

 ΠΕΛΑΤΗΣ 

     



  

Η εξαγωγική εμπορική ακτίνα της Αράχωβας 



  

Η διαχρονικότητα των επιχειρήσεων 



Η συλλογή και κατεργασία του μαλλιού 



Η συλλογή και κατεργασία του μαλλιού 



 
Τα στάδια μετατροπής μαλλιού σε νήμα 

        (1) Κούρεμα ζώων 

     (2) Βράσιμο-Κοπάνημα 

        (3) Ξέπλυμα-Στέγνωμα  

        (4) Ξάσιμο-Καθάρισμα 

        (5) Λανάρισμα (χτένισμα) 

        (6) Μετατροπή με τη ρόκα σε νήμα 

 
 

Η συλλογή και κατεργασία του μαλλιού 



Λανάρισμα 
Το χτένισμα του μαλλιού για να γίνει απαλό και φουντωτό 
Στόχος: Να μπεί στη ρόκα για να γίνει νήμα 
 
 

 

Η συλλογή και κατεργασία του μαλλιού 



Η συλλογή και κατεργασία του μαλλιού 

Ποιότητες αρνόμαλλων 
Ανάλογα με το είδος: 
«πλάτες» (μαλλιά της ράχης) με μακριά τρίχα δίνουν γερή 

κλωστή 
«κολόκουρα» (μαλλιά ποδιών και ουράς) 
«ταμπακόμαλλα» κατώτερη ποιότητα.  
 
Ανάλογα με το χρώμα: 
Λευκό  (δεν βαφόταν και προοριζόταν για τη γυν. σεγκούνα) 
Γκρίζο 
Λάγιο (μαύρο) 
Σίβιο (λευκό ανάμεικτο με γκριζόμαυρο) 



Παραγωγή και αγοραπωλησία του νήματος 



Αδράχτι - Σφοντύλι 

Η διαδικασία του νεσίματος με τη χρήση της ρόκας και του αδραχτιού 

Παραγωγή και αγοραπωλησία του νήματος 



Προετοιμασία τοποθέτησης του νήματος (στημονιού) στον Αργαλειό 
 

Παραγωγή και αγοραπωλησία του νήματος 

Αντί Στημόνι 



Προετοιμασία τοποθέτησης του νήματος (στημονιού) στον Αργαλειό 
 

Παραγωγή και αγοραπωλησία του νήματος 

ΠισάντΙ Στημόνι 
Αντί 

Υφάδι 



Βαφή των νημάτων 



Μπακάμι ->  μαύρο – κίτρινο χρώμα 
Λουλάκι Βεγγάλης -> μπλε χρώμα 
Ριζάρι -> κόκκινη βαφή 
Κρεμέζι -> κόκκινο 

Βαφή των νημάτων 



Χημικές Βαφές Ανιλίνης 

Βαφή των νημάτων 



Το υφάδι 
Μετά το βάψιμο και στέγνωμα, το νήμα μεταφερόταν στην ανέμη 

από την ανέμη στα μασούρια και την σαΐτα  

Βαφή των νημάτων 

Ανέμη Μασούρι Σαΐτα 
Ροδάνι 

«Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, 
 δώσ΄ της κλότσο να γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινίσει…» 



Ο Αργαλειός 



Ο Αργαλειός 

Οριζόντιος Αργαλειός 



Κάθετος Αργαλειός 

Ο Αργαλειός 



Παραγόμενα αγαθά του αργαλειού 



Τάπητες  ή Κιλίμια               -                  Πάντες 
                  
Κρεβατόφυλλα (τσέργες)   -                  Καναπόφυλλα 
 
Διάδρομοι                             -                  Σκαλόπανα σκάλας 
 
Ψαθούλες εισόδων             -                  Ταγάρια 
 

Παραγόμενα αγαθά του αργαλειού 



Πάντα 
περίτεχνο στενόμακρο υφαντό, περιζήτητο που   κοσμούσε 

τοίχους σπιτιών  

Παραγόμενα αγαθά του αργαλειού 



Το σχέδιο του Υφαντού 



Η προίκα 



H ένδυση το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα 



H ένδυση το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα 

H ανδρική ένδυση 

Γονατάρα 



H ένδυση το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα 

H γυναικεία ένδυση 



H ένδυση το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα 

Τα πανωφόρια 
Το ταλαγάνι Η πατατούκα 



 
Ταλαγάνες (Κάπες των βοσκών) 
Γενοβελέντζες (χοντρές κουβέρτες) 
Τσέργες (φλοκάτες) 
 
 
Στόχος:  
Η διόγκωση, 
 αντοχή  
και απαλότητα 

Μαντάμι – Υδροτριβή - Νεροτριβή 



Η παραγωγή και το εμπόριο του υφάσματος 



Εκβιομηχάνιση υφαντουργίας 
Υιοθέτηση δυτικού τύπου ένδυσης 

 -> αναζήτηση νέων ή και  φτηνότερων υφασμάτων 
 
  Αλατζάς       -        Δρίλλι            -       Τσόχα 
  Χασές          -         Κασμίρι        -        Μεταξωτό 
  Λινό             -         Τουλουπάνι -        Ζεφείρι 
   

            Μεγάλη ζήτηση είχαν δρίλλι και αλατζάς:  
φθηνά και γερά, καθημερινά απλά, από Αθήνα και Σύρο 

Η παραγωγή και το εμπόριο του υφάσματος 



Το κάλυμμα της κεφαλής 



Το κάλυμμα της κεφαλής 



Επιχειρήσεις εμπορίου καλυμμάτων κεφαλής 



Επιχειρήσεις εμπορίου καλυμμάτων κεφαλής 



Η Υπόδηση 



         Γουρνοτσάρουχο  
τσαρούχι από δέρμα χοίρου 
   που δένονταν με λουριά                                   Τσαρούχια 

Η Υπόδηση 



Επιχειρήσεις που παρήγαγαν ή εμπορεύονταν 
υποδήματα, κάλτσες 



Εμπόριο δια ξηράς 



• Θαλασσίως μέχρι λιμάνι Ιτέας 

• Σιδηροδρομικώς μέχρι  Σιδ. Σταθμό Δαύλειας 

• Με άμαξες/κάρα και ζώα: από Ιτέα, Δαύλεια και άλλες γειτονικές 
πόλεις έως την Αράχωβα 

  

Διακίνηση ειδών: Χερσαίο εμπόριο 



Εμπόριο δια θαλάσσης 



 

Ατμόπλοια 



Διακίνηση ειδών: θαλάσσιο εμπόριο 



                           
                                

 

Η πορεία της υφαντουργίας στην Αράχωβα 
 κατά τον 20ο αιώνα 



Η πορεία της υφαντουργίας στην Αράχωβα 
 κατά τον 20ο αιώνα 

 

                                    Περίοδος 1900-1927 

      ανάπτυξη και τελειοποίηση της Αραχωβίτικης 

υφαντουργίας 

 
 



  Φυλλάδιο  
Δελφικών Εορτών 

 Μάιος 1927  
 

 

Η πορεία της υφαντουργίας στην Αράχωβα 
 κατά τον 20ο αιώνα 



 
                              Περίοδος 1927-1965 
                              ακμή και πλουτισμός 
 
• Δεκαετία 30’  πρώτα μαγαζιά και βιοτεχνίες χαλιών 
• Συνεργασία με υφάντριες και γειτονικών περιοχών 
• Ακτίνα προώθησης υφαντών: Στερεά Ελλάδα, Ιωάννινα  
• Από το 1960 και στο εξωτερικό: Αυστρία, Ιαπωνία, 

Αγγλία, Μάλτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Η πορεία της υφαντουργίας στην Αράχωβα 
 κατά τον 20ο αιώνα 



                              Δεκαετία 1965-1975 
                              καμπή και παρακμή 
 
 Εξωγενείς παράγοντες  +  Κοντόφθαλμες πρακτικές ντόπιων 
                                    οδηγούν σε  
       απαξίωση και μέχρι τέλος του αιώνα εγκατάλειψή της                  
                         οικοτεχνικής υφαντουργίας 

Η πορεία της υφαντουργίας στην Αράχωβα  
κατά τον 20ο αιώνα 



12 Μαρτίου 2013 
Ίδρυση του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας 

               Ανάχωμα στον αφανισμό της λαϊκής τέχνης.  

Η πορεία της υφαντουργίας στην Αράχωβα  
κατά τον 21ο αιώνα 



Επίλογος 



  Η ανάπτυξη της οικοτεχνικής υφαντουργίας  

    Ωφέλησε την οικιακή οικονομία 

 
 Διαμόρφωσε την κοινωνική ταυτότητα της γυναίκας 
 
  Υπήρξε πηγή ύπαρξης και εσόδων  για πολλούς κλάδους 

επαγγελματιών 
 
  Δημιούργησε συνθήκες οικονομικής ευφορίας στην 

πόλη 
 

Επίλογος 



 
Η συμβολή των  Αραχωβίτικων υφαντών  

στην ιστορική μνήμη 
 

Επίλογος 

                             Ιωάννης Μπόγρης 
                                    Ιστορικός 

                                                                                               
e.istoria@gmail.com 
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