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Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προτείνεται μια θεματική 
διαδρομή η οποία επικεντρώνεται σε επιλεγμένα παραδοσιακά 
επαγγέλματα των Ιωαννίνων από την απελευθέρωση της πόλης 
και έπειτα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως βάση τους την περιοχή 
γύρω από το κάστρο και τη λίμνη των Ιωαννίνων.

Ως πολιτιστική διαδρομή ορίζεται ένα προϊόν πολιτιστικού 
τουρισμού το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο 
συνεκτικό στοιχείο. Στη θεματική διαδρομή που προτείνεται 
μέσω της παρούσας έρευνας συμπεριλαμβάνονται τα παρακά-
τω παραδοσιακά επαγγέλματα των Ιωαννίνων: τσαρουχάδες, 
βυρσοδέψες, αργυροχρυσοχόοι και έμποροι. Ως σταθμοί της 
διαδρομής θα επιλεγούν τα σημεία εκείνα όπου δραστηριοποιή-
θηκαν οι επαγγελματίες στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Ο σχετικά πρόσφατος θεσμός της πολιτιστικής διαδρομής 
αποτελεί, εξαιτίας της δυναμικότητάς του, ένα σημαντικό πια 
«εργαλείο» αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι πολι-
τιστικές διαδρομές είναι αρκετά διαδεδομένες στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο, καθώς προσφέρουν δυνατότητες για αξιοποίηση και 
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι πολιτιστικές διαδρομές περιλαμβάνουν δυνατότητες δημι-
ουργίας νέων τουριστικών προϊόντων, διατηρώντας τη δυναμική 
που δημιουργείται από τις νέες τάσεις του τουρισμού, κάτι που 
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για την πόλη των Ιωαννίνων. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η δημιουργία νέων προϊ-
όντων πολιτιστικού τουρισμού από τους υφιστάμενους πόρους, 
στην περίπτωσή μας τα παραδοσιακά επαγγέλματα, είναι μία 
από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για να μπορέσει ένας 
προορισμός να καταστεί ξεχωριστός.

Επιπλέον, τα σημεία ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνονται 
στη διαδρομή θα βοηθήσουν τους κατοίκους και επισκέπτες να 
κατανοήσουν καλύτερα τα παραδοσιακά επαγγέλματα, καθώς 
η διαδρομή δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «συνένωσης» υλικών 
και άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα δίκτυο με 
στόχο την καλύτερη ερμηνεία του θέματος.
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Η Ελισσάβετ Κώστα είναι Μουσειολόγος-Ερευνήτρια και Διδά-
κτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέ-
ροντα επικεντρώνονται σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης 
και σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού. Είναι απόφοιτη του 
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποίησε τις μεταπτυ-
χιακές της σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπλέον, από το 2018 και 
έπειτα συμμετέχει ως επί συμβάσει Μουσειολόγος-Ερευνήτρια 
σε Ερευνητικά Προγράμματα. Οι επιστημονικές της δημοσιεύ-
σεις αφορούν σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού, ανάπτυξη 
πολιτιστικών διαδρομών και βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει συμμετά-
σχει σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανέκαθεν, αλλά ειδικότερα σήμερα εν μέσω των εξελίξεων σε 
διάφορους τομείς της κοινωνίας, ο πολιτισμός αποτελούσε 
και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τους πολίτες, καθώς 
είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο μας καθορίζει και μας δίνει 
νόημα. Ο πολιτισμός αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο 
εξελίσσεται καθημερινά και προσελκύει τους ανθρώπους να 
συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. 

Ο τουρισμός, από την άλλη πλευρά, προσφέρει σε όλους 
μας τη δυνατότητα να συναντήσουμε και να έρθουμε σε επαφή 
με άλλους πολιτισμούς, να συμμετέχουμε σε διάφορες δραστη-
ριότητες και να σεβαστούμε τις άλλες κουλτούρες, με στόχο 
έναν ουσιαστικό διαπολιτισμικό διάλογο. Για τους ταξιδιώτες, 
τα οφέλη είναι σε μεγάλο βαθμό άυλα και συνδέονται με μια 
δημιουργική αυθεντική εμπειρία.

Ο τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με κοινωνικο-
πολιτικές αλλά και οικονομικές προεκτάσεις. Μπορεί να προ-
στατεύσει και να «ζωντανέψει» την πολιτιστική κληρονομιά και 
ταυτόχρονα να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, οικονομικές και 
κοινωνικές. Την ίδια στιγμή, ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί 
μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή, καθώς το πολιτιστικό κίνητρο 
δρα ως έναυσμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών παγκοσμί-
ως (UNWTO, 2016˙ Κώστα, 2016). 

Επιπλέον, οι πολιτιστικές διαδρομές δημιουργούν έναν 
παράγοντα έλξης και κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο κοινό τα 
τελευταία χρόνια. Παράλληλα, μπορούν να προσφέρουν στην 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής και να απο-
τελέσουν σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την κατανόηση 
του παρελθόντος (Council of Europe, 2014˙ Κώστα, 2021).

Σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τό-
που αποτελούν τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Παραδοσιακές 
τέχνες και επαγγέλματα που άνθισαν στο παρελθόν και κάποια 
είτε συνέχισαν έως τις μέρες μας είτε σταμάτησαν τη δραστη-
ριότητά τους. Μέσα από την ανάδειξή τους και με την ένταξή 
τους στο πλαίσιο πολιτιστικών διαδρομών, δίνεται η δυνατό-
τητα της διατήρησης των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελ-
μάτων που εξαφανίζονται ή έχουν ήδη εξαφανιστεί. Επιπλέον, 
είναι εφικτή η προώθηση των παραδοσιακών τεχνών μέσω 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης και της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς που τα συνοδεύει.
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Ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο ξεκινά από την επι-
θυμία των ανθρώπων για αποστασιοποίηση από την καθημερινή ρουτίνα (Κώ-
στα, 2021˙ Κώστα, 2016˙ Παυλογεωργάτος et al., 2004˙ Πούλιος et al., 2015).

Παρά τις πολύ σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στην ανάπτυξη της παγκό-
σμιας επικοινωνίας, η ανάγκη των ανθρώπων να συζητούν και να επικοινωνούν 
κατ’ ιδίαν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους ανά τον κόσμο. Ουσιαστικά, 
το ταξίδι και η ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι ο τρόπος που γνωρίζουμε και 
κατανοούμε ο ένας τον άλλον κοινωνικά και πολιτισμικά (Robinson et al., 2006˙ 
Κώστα 2021).

Σύμφωνα με τον Διεθνή Χάρτη Πολιτιστικού Τουρισμού που εγκρίθηκε από το 
ICOMOS το 1999, «ο εγχώριος και διεθνής τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένα 
από τα κύρια οχήματα πολιτιστικών ανταλλαγών, παρέχοντας μια προσωπική 
εμπειρία, όχι μόνο εκείνη που έχει επιβιώσει από το παρελθόν, αλλά και τη σύγ-
χρονη ζωή και την κοινωνία των άλλων». Μακροπρόθεσμα, κανένας πολιτισμός 
δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχώς χωρίς την επαφή του με άλλους πολιτισμούς 
και άλλες πολιτισμικές επιρροές (Robinson et al., 2006˙ Κώστα, 2021). 

Ουσιαστικά, ο ταξιδιώτης μπορεί να εντυπωσιαστεί και να παρακινηθεί για 
να επισκεφθεί ένα άλλο μέρος από ένα έργο τέχνης, ένα φεστιβάλ, μια μουσική 
παράσταση, ένα κτίριο ή ένα έργο τέχνης σε ένα μουσείο. Αυτές οι υλικές και 
άυλες εκφράσεις του πολιτισμού δρουν ως παράγοντες για την ερμηνεία του 
παγκόσμιου παρελθόντος και του παρόντος. Ο ταξιδιώτης έχει τη δυνατότητα 
να συναντήσει και να έρθει σε επαφή με τον σύγχρονο πολιτισμό της περιοχής 
που επισκέπτεται (Griffin et al., 2013˙ Robinson et al., 2006).

Οι σύγχρονοι τουρίστες έχουν δημιουργήσει ένα νέο προφίλ ταξιδιώτη, ο 
οποίος έχει ως στόχο να βιώσει νέες εμπειρίες. Αναζητούν και εστιάζουν στην 
ανακάλυψη, τη γνώση, την απόλαυση και τη χαλάρωση. Αυτοί οι νέοι τουρί-
στες έχουν υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και πολιτιστικής συνείδησης, 
είναι πιο απαιτητικοί, πιο ικανοί να επηρεάζουν και να έχουν τη γνώμη τους 
για τα προϊόντα που καταναλώνουν. Η αυξημένη χρήση του διαδικτύου για τον 
προγραμματισμό των ταξιδιών αποτελεί σήμερα την κύρια πηγή πληροφοριών 
και αναζήτησης για προορισμούς, τουριστικά προϊόντα, τιμές, διαθεσιμότη-

1   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
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τα καθώς και πλήθος άλλων πληροφοριών, αυξάνοντας τη 
σημασία του διαδικτύου στη διαδικασία κράτησης. Εκτός από 
τις παραπάνω αλλαγές στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες 
αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη δυτική κοινωνία του 21ου 
αιώνα, υπάρχουν δύο παράγοντες που εξηγούν το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για τον πολιτιστικό τουρισμό. Πρώτον, η ευαισθη-
σία για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και η ανάγκη προστασί-
ας του και, δεύτερον, η σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος 
για το παρελθόν και κατά συνέπεια της συνειδητοποίησης της 
ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς μας (Dolgorsüren, 
2004˙ World Tourism Organization, 2015). 

Αυτή η δυναμική αντανακλά σαφώς την άνοδο των πο-
λιτιστικών δραστηριοτήτων τις τελευταίες δεκαετίες και το 
ενδιαφέρον των πολιτών για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό 
ονομάζεται εκδημοκρατισμός του πολιτισμού, ένα φαινόμενο 
που συνδέεται στενά με τα υψηλότερα οικονομικά, εκπαιδευτι-
κά και πολιτιστικά επίπεδα του μέσου πληθυσμού (Dolgorsüren, 
2004˙ World Tourism Organization, 2015). Ο πολιτιστικός 
τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δημιουργικούς τρόπους 
επένδυσης τους ελεύθερου χρόνου (Thomas-Penette, 1996˙ 
Κώστα, 2021).

1.1  Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ  
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προκειμένου να προσπαθήσει να αποσαφηνίσει το νόημα του 
πολιτιστικού τουρισμού, ο G. Richards (1996, 1) πρότεινε έναν 
εννοιολογικό ορισμό, βασισμένο στον τρόπο με τον οποίο οι 
τουρίστες (άνθρωποι που ταξιδεύουν εκτός του τόπου κα-
τοικίας τους) καταναλώνουν πολιτιστικά αγαθά. Σύμφωνα 
λοιπόν με τον Richards, o πολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί ότι 
περιλαμβάνει ανθρώπινες σκέψεις, πεποιθήσεις, ιδέες, αξίες, 
τον τρόπο ζωής των ανθρώπων καθώς και την καλλιτεχνική 
τους δημιουργία. Ως εκ τούτου, ο πολιτισμός αποτελείται από 
πολιτιστικές διεργασίες και τα προϊόντα αυτών των διαδικασι-
ών. Εξετάζοντας, λοιπόν, τον πολιτισμό από αυτή την οπτική, 
ο πολιτιστικός τουρισμός δεν είναι απλώς επίσκεψη σε μου-
σεία και μνημεία, τα οποία τείνουν να είναι η «παραδοσιακή» 
άποψη για τον πολιτιστικό τουρισμό, αλλά περιλαμβάνει και 
την «κατανάλωση» του τρόπου ζωής των περιοχών που επι-
σκέπτονται οι τουρίστες. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν τη συλλογή νέων γνώσεων και εμπειριών. Ως 
εκ τούτου, ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να οριστεί ως «η 
μετακίνηση ανθρώπων σε πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από 
τη συνήθη κατοικία τους, με σκοπό τη συλλογή νέων πληρο-
φοριών και εμπειριών για την ικανοποίηση των πολιτιστικών 
τους αναγκών» (Richards, 1996˙ Κώστα, 2021). Σύμφωνα με 
αυτόν τον εννοιολογικό ορισμό, ο πολιτιστικός τουρισμός 
καλύπτει όχι μόνο την κατανάλωση των πολιτιστικών προϊό-
ντων του παρελθόντος, αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό ή 
τον «τρόπο ζωής» ενός λαού ή μιας περιοχής. Ως αποτέλεσμα 
των παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο πολιτιστι-
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κός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει τόσο την υλική κουλτούρα και 
δημιουργία όσο και την καθημερινή ζωή ενός τόπου (Richards, 1996˙ Κώστα, 
2021˙ Κώστα, 2016).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), «ο πολιτιστικός 
τουρισμός αποτελεί ένα είδος τουριστικής δραστηριότητας στην οποία το βα-
σικό κίνητρο του επισκέπτη είναι να μάθει, να ανακαλύψει, να βιώσει την υλική 
και άυλη πολιτιστική κληρονομιά σε έναν τουριστικό προορισμό». Ο παραπάνω 
ορισμός εμπεριέχει μέσα και το στοιχείο της «κατανάλωσης» προϊόντων που 
σχετίζονται με ένα σύνολο πνευματικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών 
μιας κοινωνίας, που περιλαμβάνει τέχνες, αρχιτεκτονική, ιστορική, πολιτιστική 
και γαστρονομική κληρονομιά, λογοτεχνία, μουσική, δημιουργικές βιομηχανί-
ες, τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις παραδόσεις 
(United Nations World Tourism Organization, 2019˙ Κώστα, 2021˙ Κώστα, 2016).

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι για τους πολιτιστικούς τουρίστες η κατανάλω-
ση πολιτισμού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πτυχές της τουριστικής 
δραστηριότητας. Ακόμη, ο πολιτιστικός τουρισμός περιλαμβάνει την τοπική 
κουλτούρα, τις παραδόσεις, τον τρόπο ζωής, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τις τέχνες καθώς και επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία και 
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (Innocenti, 2018˙ Κώστα, 2016). Ξεκινώντας 
από το 1976, όπου ο πολιτιστικός τουρισμός θεωρείτο μια μορφή εναλλακτικού 
τουρισμού, και φτάνοντας στο σήμερα, με τον πολιτιστικό τουρισμό να αποτε-
λεί βασικό κίνητρο για μάθηση και απόκτηση νέων εμπειριών (Richards, 2016˙ 
Κώστα, 2016). 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο τουρισμός που συνδέεται με τον πολιτισμό 
και την πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη, αποτελεί τον επιθυμητό τουρι-
σμό, ο οποίος είναι βιώσιμος και πιο ποιοτικός σε σχέση με τον μαζικό (Κώστα, 
2021˙ Κώστα, 2016˙ Λυγίζου-Κάρλου, 2015). Ο πολιτιστικός τουρισμός συμβάλ-
λει σημαντικά στην οικονομία και την υποστήριξη του πολιτισμού, προσελκύο-
ντας επισκέπτες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα χρήμα-
τα (high spending visitors). Επιπλέον, οι αρνητικές επιδράσεις είναι μικρότερης 
κλίμακας σε σχέση με τον μαζικό τουρισμό, κυρίως ως προς το περιβάλλον και 
τους πολιτιστικούς πόρους (Majdoub, 2009˙ Richards, 2018). 

Ο πολιτιστικός τουρισμός αδιαμφισβήτητα προωθεί την ανταγωνιστικότητα, 
διευρύνει τις ευκαιρίες για απασχόληση, μειώνει την αγροτική μετανάστευση, 
ενισχύει τη δημιουργία εσόδων με σκοπό τις επενδύσεις και φυσικά αυξάνει 
το αίσθημα της υπερηφάνειας και της αυτοεκτίμησης μεταξύ των κοινοτήτων. 
Τέλος, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψιν μας ότι από οικονομική, κοινωνική 
και πολιτισμική άποψη, ο τομέας του τουρισμού αλλάζει διαρκώς. Αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη, καθώς είναι ένα περίπλοκο σύστημα που περιλαμβάνει 
πολλούς ενδιαφερόμενους, ανθρώπους, πόρους, προϊόντα και άλλα διασυνδε-
δεμένα θέματα όπως τα κίνητρα, οι υπηρεσίες και τα οφέλη. Για παράδειγμα, 
η υγειονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 
επηρεάσει ανεπανόρθωτα τον τουριστικό τομέα (Hargrove, 2014˙ UNESCO, 
2015˙ World Tourism Organization, 2015˙ Κώστα, 2016). 

Επίσης, είναι σαφές ότι ο πολιτιστικός τουρισμός θα πρέπει να πληροί μια 
σειρά από στόχους και προϋποθέσεις. Σημαντική προϋπόθεση είναι ότι οι 
κάτοικοι της κοινότητας θα πρέπει να διατηρήσουν τον έλεγχο της τουριστικής 
ανάπτυξης από τον καθορισμό στόχων και των πόρων και την εκτέλεση στρατη-
γικών για την ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει 
να παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους κατοίκους (Gutierrez et al., 
2005˙ Jamieson, 1994˙ Muganda, 2013). Οι θέσεις εργασίας πρέπει να θεωρη-
θούν ως αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 
Ως μέρος της διαδικασίας της εξασφάλισης ποιοτικής απασχόλησης, ορίζεται 
η διασφάλιση ότι η τουριστική υποδομή, δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
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καταστήματα, αναπτύσσονται και σε τοπικό επίπεδο. Η εκπαί-
δευση των κατοίκων της περιοχής και η πρόσβαση σε οικονομι-
κή υποστήριξη για την άνθιση της τοπικής επιχειρηματικότητας 
είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής 
για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Είναι σημαντικό 
όλοι οι κάτοικοι να έχουν ισότιμη πρόσβαση στους καρπούς 
της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Επίσης, καθίστα-
ται απαραίτητη η διασφάλιση πόρων για τη διατήρηση και 
ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση διεθνώς 
αποδεκτών κριτηρίων και προτύπων (Council of Europe, 2005˙ 
Jamieson, 1994). 

Ένα σημαντικό στοιχείο αναφορικά με τον πολιτιστικό 
τουρισμό είναι η χρονική διάστασή του. Η ζήτηση του πολι-
τιστικού τουρισμού δεν επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη 
εποχή του έτους, αλλά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είτε 
λειτουργώντας συμπληρωματικά είτε αυτόνομα, ο πολιτιστικός 
τουρισμός έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη μείωση του 
φαινομένου της εποχικότητας, που αποτελεί και το ζητούμενο 
για την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, κυρίως σε περιο-
χές που συγκεντρώνουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων 
πόρων. Το φαινόμενο της εποχικότητας μπορεί να μειωθεί με 
τον σχεδιασμό τουριστικών πακέτων, τα οποία κατά κύριο λόγο 
θα περιλαμβάνουν το κλασικό προϊόν, αλλά παράλληλα θα 
προσπαθούν να προωθήσουν τον πολιτισμό ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της κάθε περιοχής. Η προσφορά ποικίλων τουρι-
στικών εμπειριών με πληθώρα δραστηριοτήτων έχει τη δυνα-
τότητα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. 
Σύμφωνα με τους Βαγιονή και Σκούλτσο (2016, 34, 106), στο 
πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού εντάσσεται και ο αστικός 
τουρισμός, ο οποίος δύναται να αποτελέσει μια επιτυχημένη 
προοπτική ανάπτυξης για τα αστικά κέντρα (Βαγιονής & Σκούλ-
τσος, 2016˙ Κώστα, 2021).

Ο τουρισμός προωθεί την οικονομική ανάπτυξη δημιουργώ-
ντας νέες θέσεις εργασίας, απασχόληση καθώς και επενδύσεις. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη, στη διατήρηση 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, παρέχει έσοδα για 
τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων και υποδομών που απολαμ-
βάνουν επισκέπτες και κάτοικοι και προάγει την αίσθηση της 
κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας που διακρίνεται 
από την ποικιλομορφία της. Τα τελευταία δέκα και πλέον χρό-
νια, η δυναμική του τουρισμού έχει αλλάξει ριζικά. Η παγκο-
σμιοποίηση, η γενικευμένη χρήση των τεχνολογιών της πληρο-
φορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), η πρόοδος στις υποδομές 
μεταφορών, οι μεταβολές στις συνήθειες και τις προτιμήσεις 
των ταξιδιωτών και η τεράστια δύναμη των κοινωνικών δικτύ-
ων αλλάζουν τη δυναμική προσφοράς και ζήτησης. Αυτό έχει 
οδηγήσει στην εφαρμογή ενεργών στρατηγικών αναφορικά με 
την τουριστική προσφορά, την παραγωγή εμπειριών σχετικά 
με τους τουριστικούς προορισμούς, την ενσωμάτωση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε όλους 
τους τομείς του τουρισμού. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από μεταμοντέρνες και 
μεταβιομηχανικές κοινωνίες, όπου η ανάπτυξη της οικονομίας 
και της κοινωνίας έχει δημιουργήσει όλο και πιο απαιτητικούς 
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ταξιδιώτες (Beeton, 2006˙ Kouri, 2010˙ World Tourism Organization, 2015). 
Είναι γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού. Αποτελεί, 
δηλαδή, ένα από τα βασικά συστατικά της τουριστικής βιομηχανίας (OECD, 
2009˙ Κώστα, 2021).

1.2   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Με την πάροδο των χρόνων, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ενσωμάτωσαν τον 
πολιτισμό σε αστικές στρατηγικές, με στόχο να ενισχύσουν την εικόνα των 
πόλεών τους στα διεθνή δίκτυα, καθώς ο πολιτισμός άρχισε να μετατρέπεται 
σε κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα των πόλεων, η οποία προωθεί την 
ανταγωνιστικότητά τους (Καραμπέκου et al., 2012˙ Κώστα, 2021). Όπως 
αναφέρει η Κολωνία Αυγερινού (2009, 1-2), η έννοια του πολιτιστικού αγαθού 
περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: μνημεία, σύνολα και τοποθεσίες. Ωστόσο, 
η εν λόγω έννοια με την πάροδο του χρόνου έχει εξελιχθεί και περιλαμβάνει 
επιπλέον κατηγορίες όπως οι ιστορικές γειτονιές και τα κέντρα των πόλεων, 
ιστορικές πόλεις, ιστορικά τοπία κ.ά. Επιπλέον, οι πολιτιστικές αξίες αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι των πολιτιστικών διαδρομών. Οι πολιτιστικές διαδρομές 
επιτυγχάνουν να συνδέουν με ένα μοναδικό τρόπο τα πολιτιστικά αγαθά μεταξύ 
τους και παράλληλα να τα ενσωματώνουν σε ένα κοινό και διεπιστημονικό 
πλαίσιο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών 
πολιτιστικών αγαθών (Jurigova et al., 2015˙ Sonkoly & Vahtikari, 2018˙ Αυγερινού 
Κολωνία, 2009). 

Η αρχή για την ευρωπαϊκή ήπειρο έγινε το 1987, όταν το Συμβούλιο της 
Ευρώπης υιοθέτησε την έννοια των πολιτιστικών διαδρομών ως μέσο το οποίο 
μπορεί να επικοινωνήσει τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και τις αξίες της ηπείρου, μέσα 
από τα διδάγματα του παρελθόντος (Council of Europe, 2014). 

Σύμφωνα με τους Γ. Ζηρίνη, Μ. Σοφικίτου και Μ. Χατζηνικολάου (χ.χ., 1), ως 
πολιτιστική διαδρομή ορίζεται ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, δηλαδή ένα 
προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκε-
κριμένο συνεκτικό στοιχείο. Επί της ουσίας, δηλαδή, μια πολιτιστική διαδρομή 
είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα κεντρικό θέμα, ένα συνεκτικό στοιχείο, να κα-
λύπτει μια χωρικά προσδιορισμένη περιοχή και να αποκτά «τουριστική ταυτό-
τητα» με μια επωνυμία, ένα brand. Οι πολιτιστικές διαδρομές περιλαμβάνονται 
στις ήπιες μορφές τουρισμού και για τον λόγο αυτό είναι ενσωματωμένες στον 
τουριστικό σχεδιασμό μιας πόλης ή περιοχής. Στόχος των πολιτιστικών διαδρο-
μών αποτελεί κατά βάση η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυ-
ξη μιας ορισμένης περιοχής. Δηλαδή, η πολιτιστική διαδρομή στοχεύει στην 
προσέλκυση επισκεπτών, στη δημιουργία ευκαιριών στις τοπικές επιχειρήσεις 
και στους τοπικούς παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, στην προσέλκυση 
νέων επενδύσεων στην περιοχή, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και 
τέλος στην εξασφάλιση πόρων για τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων της περιοχής (Economou & Zikidis, 2013˙ Bogacz-Wojtanowska & 
Góral, 2018˙ Ζηρίνη et al., χ.χ.). 

Αφού λάβει χώρα μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες, οι πολιτιστικές δι-
αδρομές έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα, 
μέσα από την οργάνωση ενός θεματικού προορισμού είναι εφικτή η προσέλ-
κυση επισκεπτών. Ως στόχοι, λοιπόν, ορίζονται η αναγνώριση των πολιτιστικών 
και περιβαλλοντικών πόρων, η διάδοση της αξίας τους, η εξασφάλιση εσόδων 
όχι μόνο για την προστασία και τη συντήρησή τους στο μέλλον αλλά και σημα-
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ντικών εσόδων για την τοπική οικονομία. Σε αυτό το σημείο, 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής 
διαδρομής ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών του κάθε τόπου, με τον 
πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τις τουριστικές επιχειρήσεις 
και την τοπική πολιτιστική παραγωγή. Για παράδειγμα, στο 
πλαίσιο της διαδρομής «Οι Δρόμοι του Κρασιού της Βόρειας 
Ελλάδας», προωθείται στους επισκέπτες αυτών των περιοχών 
το επώνυμο τυποποιημένο ελληνικό κρασί το οποίο παράγεται 
στα οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας. Επιπλέον, στο πλαίσιο 
της πολιτιστικής διαδρομής «Δρόμοι της Ελιάς», τα προϊόντα 
που παράγονται από τις ελιές παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βιωματική εμπειρία του επισκέπτη. Μάλιστα, οι Briedenhann 
& Wickens δηλώνουν ότι οι πολιτιστικές διαδρομές μπορούν 
να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, 
αφού ο σχεδιασμός μιας πολιτιστικής διαδρομής μπορεί να 
υποστηρίξει τις συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις των 
κοινοτήτων (Briedenhann & Wickens, 2004˙ Ζηρίνη et al., χ.χ.˙ 
Κώστα, 2016). 

Οι πολιτιστικές διαδρομές επιτρέπουν τη διεύρυνση του 
κοινού τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις 
ανάγκες διάφορων ηλικιών αλλά και ποικίλων ενδιαφερόντων 
και αυτό γιατί η περιήγηση σε μια πολιτιστική διαδρομή έχει 
εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, μορφωτικό χαρακτήρα και όχι μόνο 
(Interreg Europe, 2017˙ Κώστα, 2021).



11

Με την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1913 και με την ένταξη της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής στο Ελληνικό Κράτος δημιουργήθηκαν καταστάσεις 
που είχαν αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Ουσιαστικά, 
οι ανακατατάξεις επήλθαν από τη μετάβαση της πόλης από το οθωμανικό κα-
θεστώς στο Εθνικό Κράτος και αφορούσαν τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο, αλλά 
κυρίως στο επίπεδο της κρατικής οργάνωσης. Aυτό συνέβη καθώς οι προσδο-
κίες των κατοίκων αυξήθηκαν, συνεπώς ανέμεναν αποτελεσματικότερη αντιμε-
τώπιση στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε όλους τους 
τομείς (Αναστασόπουλος, 2015: 17-19).

Η αστάθεια συνεχίστηκε και στις δεκαετίες του 1920 και 1930, με τις επιπτώ-
σεις να είναι ορατές στην περιοχή των Ιωαννίνων αλλά και στην ευρύτερη περι-
οχή της Ηπείρου, με τα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στη λειτουργία των 
θεσμών αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Οι παράγοντες αυτής της αστάθειας 
πολλοί, με τις πολιτειακές αλλαγές σε εξέλιξη, τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
την ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε και την οικονομική κρίση ως επακό-
λουθο του μεσοπολέμου. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο κατείχε και το φαινόμενο 
της ληστείας (Αναστασόπουλος, 2015: 19).

Ωστόσο, σε αυτή την περίοδο των αναταραχών, καταλυτικό ρόλο για τις 
οικονομικές εξελίξεις αλλά και για την εξέλιξη της κοινωνικής κατάστασης 
κατείχε ο τομέας του εμπορίου. Η περιοχή της Ηπείρου —και κυρίως η πόλη των 
Ιωαννίνων ως εμπορικό κέντρο— έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη της 
εμπορικής δραστηριότητας, κάτι που έδωσε ώθηση στις κοινωνικές και οικο-
νομικές ζυμώσεις. Ταυτόχρονα, αυτή η δυναμική των εμπορικών διεργασιών 
δημιούργησε την ανάγκη για σωματειακή οργάνωση (Αναστασόπουλος, 2015˙ 
Πρόντζας, 1997). 

Για την οργάνωση των επαγγελματιών σε συντεχνίες καθοριστικό ρόλο 
έπαιξαν τα προερχόμενα από το οθωμανικό καθεστώς δεδομένα. Μάλιστα, εδώ 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχική αυτή πρακτική ήταν οικεία στους 
επαγγελματίες της πόλης των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 
Πιο συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο, τα βιοτεχνικά προϊόντα της πόλης των 
Ιωαννίνων καθορίζονταν από τη δραστηριότητα των συντεχνιών. Οι συντεχνίες, 
που τότε ονομάζονταν ισνάφια, έφταναν σε αριθμό περίπου τις 40 στην πόλη 

2   ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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των Ιωαννίνων. Η λέξη ισνάφ είναι αραβική και αποτελούσε μια από τις πιο 
δημοφιλείς λέξεις του τουρκικού λεξιλογίου, η οποία χρησιμοποιήθηκε εκτενώς 
από τους Έλληνες με την έννοια της συντεχνίας. Οι συντεχνίες της πόλης των 
Ιωαννίνων, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της πόλης 
των Ιωαννίνων από την οθωμανική κατοχή, αναδιαμορφώθηκαν, αφομοιώνο-
ντας στοιχεία από άλλες συντεχνίες που είχαν ιδρυθεί στο Ελληνικό Κράτος 
(Αναστασόπουλος, 2015˙ Παπαγεωργίου, 1982˙ Σαλαμάγκας, 1959). 

Κάποια από τα επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνονται στη θεματικής μας 
διαδρομή διέθεταν μια μακρά παράδοση στην πόλη των Ιωαννίνων με συντεχνί-
ες που ιδρύθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η συντεχνία των τσαρουχάδων, 
που ονομαζόταν συντεχνία Τσαρουχάδων ή Χοντροπαπουτζήδων, διέθετε 12 
μέλη. Το αντικείμενο της εργασίας τους ήταν η κατασκευή τσαρουχιών, δηλαδή 
του πιο συνηθισμένου και διαδεδομένου είδους παπουτσιού της περιοχής των 
Ιωαννίνων αλλά και γενικότερα της Ηπείρου. Οι βυρσοδέψες διέθεταν από τον 
19ο αιώνα μια ισχυρή παρουσία μέσω της συντεχνίας τους, η οποία αριθμούσε 
60 μέλη. Η συντεχνία τους ονομαζόταν συντεχνία Βυρσοδεψών ή Ταμπάκων ή 
Ταμπάκηδων. Το ίδιο ίσχυε και για τους αργυροχρυσοχόους, οι οποίοι διέθεταν 
τη συντεχνία των Χρυσοχόων ή Χρυσικών. Αποτελούσε μια από τις πιο σημαντι-
κές συντεχνίες με 55 μέλη, καθώς οι αργυροχρυσοχόοι είχαν μακρά παράδοση 
στην περιοχή. Όπως επισημαίνει ο Παπαγεωργίου (1982: 36) στην έρευνα του, η 
φήμη των αργυροχρυσοχόων των Καλαρρύτων και των Ιωαννίνων είχε ξεπερά-
σει τα εθνικά σύνορα. Οι αργυροχρυσοχόοι φημίζονταν κυρίως για την τεχνική 
τους στη χρυσοποίκιλση των πιστολιών καθώς και στην κατασκευή βαρύτιμων 
κοσμημάτων. Οι έμποροι της πόλης —και συγκεκριμένα οι υφασματέμποροι— 
διέθεταν τη δική τους συντεχνία από τα τέλη του 19ου αιώνα, τη συντεχνία των 
Τζαρτζήδων ή Τσαρτζήδων, η οποία μάλιστα ήταν από τις πιο μεγάλες συντεχνί-
ες σε αριθμό μελών αλλά και σε θέμα πλούτου. Το ίδιο και οι λιανέμποροι, που 
ονόμασαν τη συντεχνία τους Μερτζάρηδες και η οποία αποτελούσε μια από τις 
πιο ισχυρές συντεχνίες της πόλης (Παπαγεωργίου, 1982: 33-39).

Σύμφωνα με την έρευνα του Αναστασόπουλου (2015, 22), ο οποίος μελέτησε 
το «Βιβλίο Καταστατικών Εταιρειών 1913-1930» του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σε 
αυτό το διάστημα συστάθηκαν 137 συμβολαιογραφικές πράξεις και αφορούσαν 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην πόλη των Ιωαννίνων. Η αυξανόμενη σωμα-
τειακή οργάνωση που παρατηρείται από το 1913 έως και το 1930 στόχευε στις 
συνεργασίες και την οικονομική επιβίωση των μελών, την αλληλοϋποστήριξη και 
την καλύτερη ανταγωνιστικότητα (Αναστασόπουλος, 2015: 22).

Η διαδικασία της παραγωγής προϊόντων αποτελεί υπόθεση των εργαστηρίων 
της πόλης των Ιωαννίνων, δηλαδή των βιοτεχνικών καταστημάτων, στα οποία 
εξειδικευμένοι μάστορες μέσα από την επεξεργασία των πρώτων υλών, έδιναν 
μορφή μετατρέποντάς τα σε χρηστικά αντικείμενα. Στη συνέχεια, πωλούσαν 
απευθείας οι ίδιοι τα προϊόντα τους χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Εξίσου 
σημαντικό ρόλο κατείχαν και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, τα οποία 
προμηθεύονταν και διέθεταν προς πώληση έτοιμα προϊόντα ή και πρώτες ύλες 
ή ακόμη και χρήματα, σε μια πόλη όπως τα Ιωάννινα, η οποία ανέπτυξε υψηλό 
δείκτη εμπορικής δραστηριότητας (Ντάτση, 2006: 63-64).

Τα εργαστήρια της πόλης δραστηριοποιούνταν σε ομοειδείς ομάδες και κυ-
ρίως στις σημερινές οδούς Ανεξαρτησίας και ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, στην περιοχή 
της Καλούτσιανης και στις στοές της οδού Ανεξαρτησίας. Στις προαναφερθεί-
σες περιοχές, είχαν συγκεντρωθεί τα εργαστήρια των τσαρουχάδων, των χαλ-
κουργών, των σαμαράδων, των σιδεράδων, των κηροποιών κ.ά. Όταν φυσικά 
δεν υπήρχε η δυνατότητα για τη φιλοξενία επιπλέον καταστημάτων στην ίδια 
περιοχή, λόγω αυξημένης ζήτησης ενός επαγγέλματος, τότε έσπαγε αυτή η 
τοπογραφική συγκέντρωση ομοειδών επαγγελμάτων με την αναζήτηση νέων 
περιοχών. Για παράδειγμα, από τα 62 τσαρουχάδικα που δραστηριοποιούνταν 
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στην πόλη το 1936, τα 30 είχαν την έδρα τους στην οδό Ανε-
ξαρτησίας, ενώ την τοπογραφική συγκέντρωση ακολουθούν οι 
οδοί ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, Αβέρωφ και Κιτσαντώνη (Βρέλλη-Ζά-
χου, 1991˙ Ντάτση, 2006).

2.1  ΤΣΑΡΟΥΧΑΔΕΣ

Το επάγγελμα των τσαρουχάδων βρισκόταν στην ακμή του 
μέχρι και τις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά το 
τέλος του πολέμου, τα τσαρούχια αρχίζουν σταδιακά να παρα-
χωρούν τη θέση τους στα δυτικά πρότυπα της υποδηματοποι-
ίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα σε περιοδικό του 1929, υπάρχει 
αναφορά για τους τσαρουχάδες της Ηπείρου, ότι δηλαδή στην 
Ήπειρο υπήρχαν οι περισσότεροι αλλά και οι καλύτεροι τεχνί-
τες. Μάλιστα, η Ήπειρος προμήθευε με τσαρούχια πολλές πε-
ριοχές ανά την Ελλάδα όπως τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, 
τη Θεσσαλία, την Κέρκυρα, αλλά πολλοί ήταν και εκείνοι που 
έρχονταν από την Αλβανία για να προμηθευτούν τα τσαρούχια 
τους. Επιπλέον, στην ίδια πηγή αναφέρεται ότι οι Γιαννιώτες 
είναι γνωστοί με τον τίτλο του «τσαρουχά» και συγκεκριμένα 
ότι οι γέννημα-θρέμμα Γιαννιώτες ήταν κυρίως τσαρουχάδες ή 
ταμπάκηδες (Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 13, 15).

Σύμφωνα με τη Βρέλλη-Ζάχου (1991: 16-17), η οποία μελέτησε 
τα Γενικά Μητρώα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου στην πόλη των Ιωαννίνων, το έτος 1927 λειτουργού-
σαν συνολικά 80 εργαστήρια, με τα περισσότερα από αυτά να 
βρίσκονται στις οδούς Ανεξαρτησίας, ΚΑ΄ Φεβρουαρίου και 
Αβέρωφ. Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το έτος 1933, 
η πόλη των Ιωαννίνων μετρά 86 εργαστήρια τσαρουχάδων, με 
τα περισσότερα εργαστήρια να βρίσκονται στις ίδιες οδούς. 
Παρατηρούμε μια μικρή αύξηση των εργαστηρίων μέσα σε έξι 
χρόνια. Ωστόσο, τρία έτη μετά και συγκεκριμένα το έτος 1936, 
παρατηρήθηκε μια μείωση στα εργαστήρια των τσαρουχάδων, 
όπου δραστηριοποιούνται συνολικά 62 επαγγελματίες στην 
πόλη. Τα περισσότερα εργαστήρια συνέχισαν να έχουν την 
έδρα τους στις οδούς Ανεξαρτησίας, ΚΑ΄ Φεβρουαρίου και 
Αβέρωφ. Η μείωση αυτή στα εργαστήρια τσαρουχάδων, δηλα-
δή μείωση 24 εργαστηρίων μέσα σε μόλις τρία χρόνια, αποτε-
λεί πρόδρομο της παρακμής του επαγγέλματος των τσαρου-
χάδων. Το 1941 γίνεται μια προσπάθεια για ανάκαμψη, καθώς 
κατατίθενται 19 αιτήσεις τσαρουχάδων προς έγκριση από την 
Ιταλική κυβέρνηση στην πόλη των Ιωαννίνων, σύμφωνα με το 
«Προσωρινόν Γενικόν Μητρώον» του Επιμελητηρίου. Ωστόσο, 
το επάγγελμα αρχίζει να παρακμάζει και οι ημέρες της ακμής 
του 19ου αιώνα αποτελούν πλέον παρελθόν (Βρέλλη-Ζάχου, 
1991: 16, 17).

Οι τσαρουχάδες των Ιωαννίνων κατασκεύαζαν τσαρού-
χια για άνδρες και γυναίκες, τα οποία διακρίνονταν σε δύο 
βασικές κατηγορίες, τα τσαρούχια με μύτη και τα τσαρούχια 
με φούντα. Τα τσαρούχια με φούντα, η οποία ήταν μαύρη 
μάλλινη ή και μεταξωτή, τοποθετημένη στη μύτη του τσαρου-
χιού, διακρίνονταν σε δυο υποκατηγορίες οι οποίες είχαν να 
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κάνουν με τον τρόπο που οι τσαρουχάδες συναρμολογούσαν τη σόλα και το 
επάνω μέρος του τσαρουχιού. Σύμφωνα με τον κύριο Αρλέτο Κωσταντίνο,1 τα 
τσαρούχια ταξινομούνταν σε δύο κατηγορίες: ραφτά και καρφωτά τσαρού-
χια. Τα τσαρούχια με μύτη, υψηλή και καμπουρωτή, τα φορούσαν κυρίως στις 
πεδινές περιοχές της Ηπείρου. Αντιθέτως, τα καρφωτά τσαρούχια με φούντα τα 
φορούσαν γυναίκες και άντρες στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, καθώς ήταν 
πιο ανθεκτικά, δεν απορροφούσαν την υγρασία και διευκόλυναν τη βάδιση σε 
ανώμαλα εδάφη. Τα ραφτά τσαρούχια ήταν πιο ελαφριά από τα καρφωτά και 
είχαν μάλλινη ή μεταξωτή φούντα και πολλά κεντήματα. Τέλος, τα τσαρούχια 
διακρίνονταν και ανάλογα με την περίσταση που τα φορούσαν. Έτσι έχουμε 
τα καθημερινά τσαρούχια, τα εργατικά τσαρούχια που τα κατασκεύαζαν από 
δέρμα δεύτερης ποιότητας, χωρίς να δίνεται σημασία στη λεπτομέρεια, και τα 

1.  Κωσταντίνος Αρλέτος, Τσαρουχάς, Συνέντευξη Παράρτημα Ι

Εικ. 1  Ο τσαρουχάς Κωσταντίνος Αρλέτος τον Μάιο του 2022, στο κατάστημά του στην οδό  
Μητροπόλεως 21 στα Ιωάννινα. 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022 
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γιορτινά τσαρούχια ή τα τσαρούχια της πασχαλιάς, καθώς τα αγόραζαν κυρίως 
το Πάσχα και στη συνέχεια αποτελούσαν τα γιορτινά παπούτσια όλου του χρό-
νου. Τα νυφιάτικα ή γαμπριάτικα, τα οποία κατασκευάζονταν από δέρματα της 
καλύτερης ποιότητας και είχαν κεντήματα και μεγαλοπρεπείς φούντες (Βρέλ-
λη-Ζάχου, 1991: 19-21). 

Τα δέρματα που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των τσαρουχιών 
ήταν αποκλειστικά βοδινά, τα οποία διαιρούνταν σε τέσσερις υποκατηγορί-
ες: ουγαρρέζικα, βακέτες, τελατίνια και λουστρίνια. Τα ουγγαρέζικα δέρματα 
προέρχονταν από μεγάλα ζώα και οι βυρσοδέψες της πόλης τα προμηθεύονταν 
από το εξωτερικό μέσω των εμπορικών καταστημάτων της Αθήνας. Έπειτα από 
την επεξεργασία τους, οι βυρσοδέψες τα διέθεταν είτε στους δερματέμπορους 
είτε απευθείας στους τσαρουχάδες των Ιωαννίνων. Τα συγκεκριμένα δέρματα 
ήταν κατάλληλα για τις σόλες των τσαρουχιών. Για την κατασκευή καθημερι-
νών τσαρουχιών χρησιμοποιούσαν βακέτες, καθώς ήταν δέρματα κατώτερης 
ποιότητας. Τα τελατίνια ήταν δέρματα καλύτερης ποιότητας, τα οποία έβαφαν 
με κόκκινο χρώμα και ράβδωναν την επιφάνειά τους. Τα συγκεκριμένα δέρμα-
τα χρησιμοποιούνταν για το επάνω μέρος των τσαρουχιών (ψίδια) και για την 
κατασκευή γιορτινών τσαρουχιών, νυφιάτικων και γαμπριάτικων. Τέλος, τα λου-
στρίνια τα χρησιμοποιούσαν για το περβάζωμα των τσαρουχιών και προέρχο-
νταν από δέρματα μικρών μοσχαριών. Οι τσαρουχάδες προμηθεύονταν απευ-
θείας από την Αθήνα αυτού του είδους τα δέρματα, τα οποία ήταν εισαγόμενα 
από τη Γαλλία και έτοιμα κατεργασμένα (Βρέλλη-Ζάχου, 1991˙ Ρόκου, 2004a). 

Εικ. 2, 3  Μαύρο τσαρούχι με φούντα, φτιαγμένο από τον Κωσταντίνο Αρλέτο.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022
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Εικ. 4  Καφέ τσαρούχι με φούντα, φτιαγμένο από τον Κωσταντίνο Αρλέτο.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

Εικ. 5  Κόκκινο τσαρούχι με φούντα, φτιαγμένο από τον Κωσταντίνο Αρλέτο. 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022 
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Η αγορά των δερμάτων γινόταν πάντα από 
τους τσαρουχάδες και όχι από τους υπαλλή-
λους και φυσικά δεν έλειπαν τα παζάρια με 
τους βυρσοδέψες. Οι τσαρουχάδες αγόραζαν 
τα δέρματα από τους βυρσοδέψες καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες 
τους και το κεφάλαιο που διέθεταν. Επίσης, 
για την κατασκευή των τσαρουχιών προμη-
θεύονταν κλωστές, ράμματα, καρφιά, πρόκες 
και μαλλί κατεργασμένο από τους εμπόρους 
της πόλης των Ιωαννίνων (Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 
23-24˙ Ρόκου, 2004a).

Τα εργαλεία και τα βοηθητικά αντικείμενα 
που χρησιμοποιούσαν οι τσαρουχάδες δεν κό-
στιζαν πολλά χρήματα και παρέμειναν σχεδόν 
ίδια όλα τα χρόνια. Το πιο δαπανηρό έξοδο 
για τους τσαρουχάδες ήταν η αγορά των 
δερμάτων από τους βυρσοδέψες και γι’ αυτό 
απαιτείτο να διαθέτουν ένα κεφάλαιο για την 
αγορά τους. Τα εργαλεία τα προμηθεύονταν 
κυρίως από καταστήματα που πουλούσαν είδη 
υποδηματοποιίας αλλά και από πλανόδιους 
κατασκευαστές. Κάποια από τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των τσα-
ρουχιών ήταν η καρδάρα, το μαστέλο, η τά-
βλα, τα στάμπα ή στάμπες, το κοπίδι ή ξύστρα, 
η φαλτσέτα, ο μιστάς, το σίδερο «πισταρίσμα-
τος», τα καλαπόδια, ο τρίποδας, το ψαλίδι, το 
χτένι και άλλα (Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 29-31).

Η διαδικασία της κατασκευής των τσαρου-
χιών ξεκινούσε με το σημάδεμα και το κόψιμο 
των δερμάτων, εργασία που αναλάμβανε 
αποκλειστικά ο μάστορας λόγω της εμπειρίας 

που είχε. Συνέχιζε με το ράψιμο και τη διαδικασία της συναρμολόγησης των 
διαφόρων μερών του τσαρουχιού (Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 33-36).

Σύμφωνα με τον κύριο Αρλέτο Κωσταντίνο,2 η κατασκευή ενός τσαρουχιού 
είναι επίπονη διαδικασία. Το τσαρούχι είναι εξολοκλήρου χειροποίητο και 
κατασκευάζεται από δέρμα. Η διαδικασία της κατασκευής ξεκινά με το δέρμα, 
το οποίο είναι αδιάβροχο. Μόλις κοπεί το δέρμα σύμφωνα με το πατρόν και 
αφού προστεθεί και η φόδρα από κάτω, στη συνέχεια γαζώνονται όλα μαζί στη 
μηχανή. Μετά το γάζωμα αρχίζει το κέντημα, το οποίο γίνεται πάντα στο χέρι 
και ποτέ στη μηχανή, καθώς απαιτεί λεπτές κινήσεις. Στη συνέχεια, τοποθετεί-
ται επάνω στο καλαπόδι για να μανταριστεί και τοποθετούνται και τα δέρματα 
από κάτω για να σταθεροποιηθούν μαζί με την κόλλα. Μόλις η κόλλα στεγνώ-
σει, το επόμενο βήμα είναι το σολόδερμα και η τοποθέτηση του τακουνιού. 
Τέλος, τοποθετείται ένα κομμάτι δέρμα στη μύτη, ώστε να ακουμπήσει επάνω η 
φούντα του τσαρουχιού. Η φούντα είναι πάντα μάλλινη και αφού ο μάστορας 
τη μαζέψει σε βαντάκι, τη δένει καλά επάνω στο τσαρούχι, τη σφίγγει με σύρμα 

2.  Κωσταντίνος Αρλέτος, Τσαρουχάς, Συνέντευξη Παράρτημα Ι

Εικ. 6  Παιδικό τσαρούχι, φτιαγμένο από τον κύριο  
Αλέξανδρο Αρλέτο το 1994. Το τσαρούχι  
προοριζόταν για τον εγγόνο του τσαρουχά. 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022
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ή με χοντρό σκοινί και μετά την κουρεύει και 
της δίνει το σχήμα που θέλει.

Τα εργαστήρια ήταν χωρισμένα στη μέση 
και υπήρχαν υπερυψωμένα πατάρια, στα 
οποία δούλευαν σταυροπόδι ο μάστορας, 
οι καλφάδες και τα τσιράκια. Τα εργαστή-
ρια άνοιγαν με την ανατολή του ήλιου και 
έκλειναν μετά τη δύση, είχαν δε συνεχόμενο 
ωράριο. Τα τσαρουχάδικα έμεναν κλειστά την 
Κυριακή. Στο τέλος της δεκαετίας του 1920, 
σύμφωνα με διαταγή, έκλειναν τους θερινούς 
μήνες από τη 13:00 το μεσημέρι έως τις 15:00 
(Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 33-37).

Οι μάστορες και οι υπάλληλοι τσαρουχάδες 
ήταν οργανωμένοι σε ξεχωριστά σωματεία, 
σύμφωνα με το «Βιβλίον Αναγνωρισμένων 
Σωματείων» του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 
Το σωματείο των μαστόρων τσαρουχάδων 
αναφέρεται με τους εξής τίτλους: «Σωματείον 
Σανδαλοποιών Ιωαννίνων ο Άγιος Παντελεή-
μων» έτος 1921, «Συντεχνία Τσαρουχοποιών 
Ιωαννίνων ο Άγιος Παντελεήμων» έτος 1929 
και 1931 και «Συντεχνία Σανδαλοποιών Ιωαν-
νίνων ο Άγιος Παντελεήμων» έτος 1937. Οι 
υπάλληλοι τσαρουχάδες ήταν οργανωμένοι σε 
άλλο σωματείο με τίτλο: «Σωματείον Εργατών 
Υπαλλήλων Τσαρουχοποιών Ιωαννίνων ο Άγιος 
Κοσμάς». Υπάρχουν αναφορές για τα έτη 1919 
και 1936, οπότε και διαλύθηκε (Βρέλλη-Ζάχου, 
1991: 41).

Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων φυλάσσεται 
καταστατικό του έτους 1929 και τροποποιήσεις των ετών 1931/32 και 1937. Σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 των καταστατικών, ο σκοπός της σύστασης του σωματείου 
ήταν «η ηθική και οικονομική προαγωγή των μελών αυτού και η προστασία των 
επαγγελματικών συμφερόντων αυτού» (Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 41).

Τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, στην πόλη μας δραστη-
ριοποιείται ο τελευταίος τσαρουχάς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα στο προ-
σεχές διάστημα συνταξιοδοτείται.3 Ο Αρλέτος Κωσταντίνος με υποδέχθηκε στο 
κατάστημά του, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 21. Με ενημέρωσε 
ότι κατάγεται από το χωριό Καλλαρύτες των Τζουμέρκων. Στους Καλλαρύτες, ο 
πατέρας του ξεκίνησε να ασχολείται με την παρασκευή τσαρουχιών και το 1947 
η οικογένεια επέλεξε τα Ιωάννινα ως τόπο διαμονής. Ο κύριος Αρλέτος έμαθε 
την τεχνική της κατασκευής τσαρουχιών από το πατέρα του σε ηλικία περίπου 
12 ετών και μετά την ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου ασχολήθηκε ενεργά 
με την κατασκευή τσαρουχιών.

Ο μεγάλος του προβληματισμός είναι ότι, κλείνοντας το κατάστημά του στο 
επόμενο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης, το επάγγελμα αυτό χάνεται οριστικά 
από την πόλη των Ιωαννίνων. 

3.  Κωσταντίνος Αρλέτος, Τσαρουχάς, Συνέντευξη Παράρτημα Ι

Εικ. 7  Ο τσαρουχάς Κωσταντίνος Αρλέτος  
τον Μάιο του 2022, στο κατάστημά του  
στην οδό Μητροπόλεως 21 στα Ιωάννινα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022
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2.2  ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΣ

Τα δέρματα οι τσαρουχάδες τα προμηθεύονταν από τους βυρσοδέψες των Ιω-
αννίνων. Τα εργαστήρια τους, τα ταμπάκικα, βρίσκονταν στην ανατολική πλευ-
ρά του κάστρου της πόλης και στην άκρη της λίμνης Παμβώτιδας. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Χατζής (1999: 7): «γαλαζοπράσινη και βαθιά, δίπλα στη μικρή 
πόλη, απλώνεται η λίμνη. Μέσα στα νερά της καθρεφτίζει τα ψηλά του τα τείχια 
το παλιό, μεσαιωνικό και —θέλουν να λεν— ακόμα παλιότερο κάστρο της». 

Η λίμνη Παμβώτιδα δεν αποτελούσε απλώς ένα γραφικό σημείο της μορφο-
λογίας των Ιωαννίνων, αλλά η ύπαρξή της ήταν ζωτικής σημασίας στην καθη-
μερινή ζωή των κατοίκων. Για τους βυρσοδέψες, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν 
στην περιοχή Σιαράβα, η λίμνη ήταν κομμάτι του βυρσοδεψείου ως ένα ενιαίο 
υπαίθριο τμήμα του (Βρέλλη-Ζάχου, 1991˙ Ντάτση, 2006˙ Ρόκου, 2004ȧ  Ρόκου, 
2004b).

Οι βυρσοδέψες της πόλης των Ιωαννίνων ήταν γνωστοί για την επιδεξιότητά 
τους, η οποία αποτυπωνόταν και στον τρόπο επεξεργασίας των δερμάτων αλλά 
και στην τεχνική της βαφής τους (Παπαγεωργίου, 1987: 35).

Η χωροταξική οργάνωση των εργαστηρίων της πόλης τοποθετούσε την εγκα-
τάσταση των βυρσοδεψείων έκκεντρα, στη Σκάλα. Η βυρσοδεψία αποτέλεσε 
ένα ζωτικό τομέα της βιοτεχνικής και εμπορικής ζωής των Ιωαννίνων. Μάλιστα, 
σύμφωνα με πηγές, το 1875 δραστηριοποιούνταν στα Ιωάννινα 20 από τα 25 
συνολικά βυρσοδεψεία. Οι Γιαννιώτες ταμπάκηδες επεξεργάζονταν κυρίως 
δέρματα από πρόβατα, αρνιά, κατσίκια, γίδια, μοσχάρια, βόδια, χοίρους και 
κάποιες φορές από ζαρκάδια και αγριόγιδα. Τα γίδινα και πρόβεια δέρματα 
προορίζονταν κυρίως για την κατασκευή σαμαριών καθώς και για φόδρες που 
επένδυαν το εσωτερικό των παπουτσιών. Τα χοιρινά δέρματα τα χρησιμοποιού-
σαν για τη δημιουργία φοδρών και πάτων παπουτσιών. Με τα αλογίσια και τα 
βοδινά δέρματα κατασκεύαζαν πάτους για τα παπούτσια καθώς και καλύμματα 
(ψίδια) για το επάνω μέρος των τσαρουχιών. Επιπλέον, με τα βοδινά δέρματα 
κατασκεύαζαν και γκέμια αλόγων (Βρέλλη-Ζάχου, 1991˙ Ντάτση, 2006˙ Παπαγε-
ωργίου, 1982˙ Ρόκου, 2005˙ Ρόκου, 2004ȧ  Χατζής, 1999). 

Ο καλύτερος μήνας για την αγορά δερμάτων για τους βυρσοδέψες ήταν ο 
Οκτώβριος και αυτό γιατί μετά τον Οκτώβριο άρχιζαν οι βροχές και τα δέρμα-
τα ήταν δύσκολο να στεγνώσουν. Οι βυρσοδέψες προμηθεύονταν τα δέρματά 
τους σε μεγάλες ποσότητες από δερματέμπορους των Ιωαννίνων που είχαν 
τα μαγαζιά τους στο Κριθαροπάζαρο και στην Καλούτσιανη και σε μικρότερες 
ποσότητες από κρεοπώλες της πόλης, από χωρικούς ή μεταπράτες. Ήταν σύ-
νηθες να μεταφέρονται πρώτες ύλες από τα χωριά προς μεταποίηση, όπως τα 
μαλλιά για την τοπική υφαντουργία, τα δέρματα των ζώων και τα βελανίδια για 
τη βυρσοδεψία, τα δέρματα άγριων ζώων για τη γουνοποιία και πολλά άλλα. 
Επίσης, κάποια δέρματα, όπως τα ουγγαρέζικα, τα οποία ήταν απαραίτητα για 
την κατασκευή των τσαρουχιών, τα προμηθεύονταν από εμπορικά καταστήματα 
της Αθήνας (Βρέλλη-Ζάχου, 1991˙ Ντάτση, 2006).

Μόλις ολοκλήρωναν την αγορά των δερμάτων, οι βυρσοδέψες ξεκινούσαν 
με την κατεργασία τους. Για την επεξεργασία των δερμάτων ήταν απαραίτητη 
η προμήθεια διάφορων υλικών, όπως η ασβέστη, τα βελανίδια και τα περιτ-
τώματα των σκύλων. Αρχικά, οι βυρσοδέψες έβαζαν τα δέρματα για δυο ή 
και τρεις ημέρες στο νερό της λίμνης για να φύγουν οι πολλές βρομιές. Το 
επόμενο στάδιο της κατεργασίας ήταν να μείνουν τα δέρματα για δέκα ημέ-
ρες στις ασβεσταριές. Οι ασβεσταριές ήταν ορθογώνιες λακκούβες μέσα στη 
γη, διαστάσεων 3 x 2 μέτρων και βάθους ενός μέτρου ή και περισσότερο, οι 
οποίες ήταν γεμάτες από νερό και ασβέστη. Με τη διαδικασία αυτή τα δέρματα 
γίνονταν πιο μαλακά, άνοιγαν οι πόροι τους και η αφαίρεση του τριχώματος 
γινόταν πιο εύκολη. Για να αποκτήσουν ελαστικότητα τα δέρματα, τα αφαι-
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ρούσαν από τις ασβεσταριές, τα καθάριζαν πρόχειρα και τα τοποθετούσαν σε 
σκαφίδες με ακαθαρσίες σκύλων. Για τη συλλογή των περιττωμάτων, επιστρα-
τεύονταν οι πένητες και οι περιθωριακοί της πόλης, με απαραίτητα σύνεργα 
συλλογής έναν τενεκέ και ένα φαράσι. Το επόμενο στάδιο ήταν η τοποθέτηση 
των δερμάτων στο βαλανίδι. Έριχναν το αλεσμένο βελανίδι σε καυτό νερό, το 
οποίο είχαν τοποθετήσει σε μεγάλα ξύλινα σκαφίδια, τους αμπαστάδες. Μόλις 
το βελανίδι διαλυόταν στο καυτό νερό, πρόσθεταν κρύο νερό για να μην κατα-
στρέψουν τα δέρματα και, μόλις η θερμοκρασία ισορροπούσε, τοποθετούσαν 
μέσα στους αμπαστάδες τα δέρματα. Εκεί θα έμεναν για δέκα ημέρες και τρεις 
φορές την ημέρα οι βυρσοδέψες θα έπρεπε να τα αναδεύουν, ώστε να «σφί-
ξουν», να «ψηθούν», να «σκληρύνουν» και να πάρουν το ανοιχτό καφέ χρώμα 
του βελανιδιού. Μετά από δέκα ημέρες έβγαζαν τα δέρματα, τα καθάριζαν από 
τη μέσα πλευρά με ένα ειδικό μαχαίρι, την κόρδα, και επαναλάμβαναν τη δια-
δικασία από την αρχή για άλλες δέκα ημέρες. Στη συνέχεια, τα αφαιρούσαν και 
τα καθάριζαν από την εσωτερική πλευρά με το ειδικό μαχαίρι. Η εργασία για 
τους βυρσοδέψες ήταν εξαιρετικά επίπονη και γινόταν πιο δύσκολη κατά τους 
χειμερινούς μήνες, με το πολύ κρύο και την υγρασία της πόλης (Βρέλλη-Ζάχου, 
1991˙ Ντάτση, 2006).

Οι βυρσοδέψες είχαν καλή συντεχνιακή οργάνωση έως και τις πρώτες δε-
καετίες του 20ού αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, το 1919 ιδρύθηκε το σωματείο των 
μαστόρων βυρσοδεψών «Σύνδεσμος Βυρσοδεψών Ιωαννίνων Η Θεοτόκος». Το 
σωματείο είναι καταγεγραμμένο στο «Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων» του 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και φέρει τον αύξοντα αριθμό 45. Διέκοψε τη λει-
τουργία του το 1976. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι των βυρσοδεψείων ίδρυσαν το 
δικό τους σωματείο την ίδια χρονιά, το 1919, το οποίο ονομαζόταν «Συντεχνία 
των Υπαλλήλων Βυρσοδεψών Ιωαννίνων Οι Άγιοι Ανάργυροι» (Βρέλλη-Ζάχου, 
1991: 26).

Ήδη από τις παραμονές του πολέμου, τα βυρσοδεψεία είχαν περάσει στη 
φάση της παρακμής, με την πόλη να μετρά περίπου δεκαπέντε εργαστήρια. 
Μετά τον πόλεμο, τα βυρσοδεψεία άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο και 
το 1965 υπήρχε μόνο ένα βυρσοδεψείο στην πόλη των Ιωαννίνων (Βρέλλη-Ζά-
χου, 1991: 24-25).

Το βυρσοδεψείο Mπάζα ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και λειτούργησε 
για τρεις γενιές στην πόλη των Ιωαννίνων. Από την κύρια δραστηριότητα του 
ιδρυτή Aναστάσιου Mπάζα, τη βυρσοδεψία, τα τελευταία της χρόνια η επιχείρη-
ση περιορίστηκε στη εμπορία δέρματος. Το κατάστημα πώλησης δερμάτων του 
Kωνσταντίνου Mπάζα στεγαζόταν στη στοά Λιάμπεη μέχρι το 1970. Σύμφωνα με 
τη Ρόκου (2004a: 173), έως και τη δεκαετία του 1960 υπήρχε απορρόφηση των 
δερμάτων από τα υποδηματοποιεία της πόλης, καθώς οι κάτοικοι των Ιωαννί-
νων αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου προμηθεύονταν τα υποδή-
ματά τους κατά παραγγελία από τους υποδηματοποιούς (Ρόκου, 2004a: 173).

Tο βυρσοδεψείο Φρίγκα ιδρύθηκε το 1871 και λειτούργησε έως και το 1950. 
Tο βυρσοδεψείο Γκλίναβου ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1870 στον Mώλο και λει-
τούργησε μέχρι το 1950. Μετά το 1950, η επιχείρηση ασχολήθηκε με την εμπορία 
δέρματος και δερμάτινων ειδών, σε κατάστημα που διατηρούσαν μεταξύ των 
εμπορικών στοών Λούλη, Λιάμπεη, Aλιέως και στις οδούς Aνεξαρτησίας και 
Kάνιγγος. Το βυρσοδεψείο Kαψάλη λειτούργησε έως το 1960, ενώ το βυρσοδε-
ψείο Kριθαρά λειτούργησε έως το 1953. Το βυρσοδεψείο Συρμακέση άλλαξε και 
αυτό τη δραστηριότητά του και ασχολήθηκε με το εμπόριο δέρματος στην οδό 
Ανεξαρτησίας (2004a: 173-175). Μετά το 1965, η δραστηριότητα των βυρσοδε-
ψείων σταμάτησε οριστικά. 
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Εικ. 8  Σχεδιασμός κοσμήματος στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

2.3  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ

Τα Ιωάννινα διαχρονικά αποτέλεσαν και αποτελούν κέντρο των αργυροχρυ-
σοχόων. Kατά τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, στα Ιωάννινα δραστηριο-
ποιούνταν 34 χρυσοχοεία. Ωστόσο, έντονη δραστηριότητα υπήρχε και από τα 
περιφερειακά εργαστήρια, όπως αυτά στο χωριό Καλαρρύτες. Η άσκηση της 
αργυροχρυσοχοΐας είναι ο συνδυασμός των πρώτων υλών, δηλαδή του μετάλ-
λου του ασημιού σε χαμηλή περιεκτικότητα, των μέσων εργασίας, δηλαδή των 
εργαλείων, της φωτιάς και των χημικών ουσιών καθώς και της κατάλληλης 
τεχνογνωσίας. Οι αργυροχρυσοχόοι των Ιωαννίνων κατασκεύαζαν κυρίως κο-
σμήματα, αντικείμενα για οικιακή αλλά και για λατρευτική χρήση. Τα κοσμήμα-
τα και τα λατρευτικά αντικείμενα αποτελούσαν τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, 
καθώς τα κοσμήματα ήταν σημαντικό κομμάτι ενός γάμου και η εκκλησία από 
την άλλη πλευρά παρέμεινε για αιώνες ο καλύτερος πελάτης των αργυροχρυ-
σοχόων της περιοχής. Τα αντικείμενα τα οποία δεν ήταν τόσο δημοφιλή ήταν 
τα ασημικά οικιακής χρήσης εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης των περισ-
σότερων νοικοκυριών. Για τα ασημικά που προορίζονταν για οικιακή χρήση, οι 
αργυροχρυσοχόοι χρησιμοποιούσαν διάφορες τεχνικές και έτσι μπορούσαν 
να είναι σφυρήλατα, χυτά, φιλιγκράν, χαραχτά, σαβατισμένα ή και με σμάλτο 
καθώς και επιχρυσωμένα. 
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Εικ. 9  Καλούπι στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

Για τα χυτά εφάρμοζαν μια παλαιά τεχνική με προκατασκευασμένο καλού-
πι, μια μήτρα που κατασκευαζόταν από ορείχαλκο, λάστιχο ή και σίδερο. Τις 
μήτρες ή παντέφια τις γέμιζαν με τυπόχωμα, ένα ειδικό χώμα, όπου μετά την 
αφαίρεση του μητρικού ελάσματος αποτυπωνόταν το σχήμα καθώς και η διακό-
σμηση του αντικειμένου που ήθελε να κατασκευάσει ο αργυροχρυσοχόος. Στη 
συνέχεια, στο κλειστό παντέφι, εντός του οποίου υπήρχε το κενό ομοίωμα της 
μήτρας, ο αργυροχρυσοχόος έριχνε από το στόμιο του καλουπιού το ρευστό 
ασήμι. Μόλις το μέταλλο κρύωνε, το χώριζαν από τη μήτρα και προχωρούσαν 
στο φινίρισμα της διακόσμησης, η οποία γινόταν στο χέρι με τη χρήση καλου-
πιών και πιτσουνιών (Ντάτση, 2006: 115-116).

Για τα σφυρήλατα, ο αργυροχρυσοχόος μετέτρεπε αρχικά σε έλασμα την 
πρώτη του ύλη και στη συνέχεια έκοβε το μέγεθος που χρειαζόταν και το 
μορφοποιούσε με τη μέθοδο της σφυρηλάτησης τοποθετώντας το έλασμα στο 
αμόνι. Έδινε τη μορφή με επιδέξια χτυπήματα και με τη χρήση ποικίλων σφυ-
ριών. Στη συνέχεια, προχωρούσε στη διακόσμηση, διαδικασία απαιτητική αλλά 
απαραίτητη. Οι Γιαννιώτες αργυροχρυσοχόοι ήταν πρωτοπόροι και στη δια-
κόσμηση, καθώς είχαν δημιουργήσει μια μεγάλη γκάμα από θεματικά μοτίβα. 
Μάλιστα, τα σφυρήλατα με ανάγλυφη διακόσμηση —σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν και τα κοσμήματα— αποτελούσαν την πλειονότητα των προϊόντων 
που δημιουργούσαν οι αργυροχρυσοχόοι στα εργαστήρια τους. Από την άλλη 
πλευρά, υπήρχε και η εγχάρακτη διακόσμηση, η οποία δεν ήταν ευρέως διαδε-
δομένη. Μια ακόμη δημοφιλής τεχνική διακόσμησης ήταν η συρματερή, όπου ο 
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Εικ. 10  Σχέδια εκτυπωμένα σε «κερί» στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

τεχνίτης μετέτρεπε το ασήμι σε λεπτή κλωστή με τη βοήθεια ειδικού κυλίνδρου. 
Τέλος, η διάτρητη τεχνική δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη λόγω των τεχνικών 
δυσκολιών (Ντάτση, 2006: 115-118).

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τις παραπάνω τεχνικές για τη διακόσμηση των 
προϊόντων τους, οι αργυροχρυσοχόοι των Ιωαννίνων κατασκεύαζαν κοσμήμα-
τα, ασημικά οικιακής χρήσης και ασημικά λατρευτικής χρήσης. Τα κοσμήματα 
ήταν ενταγμένα στο γαμήλιο εθιμικό και παράλληλα παρέμεναν συνδεδεμέ-
να με τη γιορτινή ενδυμασία που αφορούσε είτε την εναλλαγή των εποχών, 
είτε κοινωνικές περιστάσεις. Τα κοσμήματα μπορούμε να τα διακρίνουμε σε 
δυο ομάδες σύμφωνα με τη χρηστική τους λειτουργία. Στην πρώτη κατηγορία 
κατατάσσονται όσα φοριούνται σε συγκεκριμένα μέλη του σώματος, δηλαδή 
στολίδια με διαχρονική χρήση όπως σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, βραχιόλια και 
ζώνες. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται όσα στερεώνονται σε ορισμένα 
εξαρτήματα αλλά και σημεία της φορεσιάς. Τα κοσμήματα αυτού του είδους 
συνδέονται στενά με το ένδυμα που στολίζουν, είναι δηλαδή κουμπιά, περιλαί-
μια, πόρπες, κιουστέκια, χαϊμαλιά, περόνες, τεπέδες και καπιτσέλια (Ντάτση, 
2006: 121-122). 

Σύμφωνα με την Ντάτση (2006: 121), τα κοσμήματα που κατασκεύαζαν οι 
Γιαννιώτες αργυροχρυσοχόοι προορίζονταν να συμβάλουν στη θριαμβική 
παρουσία της γιορτινής ενδυμασίας που θα φορούσαν άντρες και γυναίκες 
πρωτίστως στον γάμο, αλλά και σε βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, τοπικά πα-
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Εικ. 11  Τα «δέντρα» στα οποία θα τοποθετηθούν τα «κεριά» στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

νηγύρια και σε άλλες κοινωνικές περιστάσεις. Επιπλέον, αναφέρεται στην ιδιαί-
τερη αξία που είχε η φωτογράφιση για τους κατοίκους της πόλης αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής, αξία η οποία ήταν ανάλογη των εορταστικών περιστάσε-
ων. Η διαδικασία ξεκινούσε με την προσμονή και την προετοιμασία του ατόμου 
για τη φωτογράφιση και στη συνέχεια ο χρόνος σταματούσε και αιχμαλώτιζε 
μια στιγμιαία χρονική περίσταση (Ντάτση, 2006: 121).

Τα ασημικά οικιακής χρήσης αποτελούσαν δείγμα τεχνικής τελειότητας για 
τους αργυροχρυσοχόους. Τα μεσαία και τα μικρομεσαία νοικοκυριά ήταν απα-
ραίτητο να διαθέτουν τουλάχιστον ασημένια κουταλοπίρουνα του γλυκού. Τα 
πιο πλούσια νοικοκυριά διέθεταν οκτώ με δέκα οκάδες δουλεμένο ασήμι, όπου 
για τους ιδιοκτήτες τους τα ασημικά και τα κοσμήματα αποτελούσαν ένα ασφα-
λές οικονομικό κεφάλαιο. Στον οικιακό εξοπλισμό κατατάσσονται οι δίσκοι, τα 
σερβίτσια φαγητού, τα σκεύη γλυκού, τα κουταλοπίρουνα, οι ταμπακιέρες, οι 
παλάσκες, οι κοσμηματοθήκες, τα τάσια, τα ασημένια λεγενόμπρικα, τα λου-
τροτάσια, τα επιτραπέζια θυμιατήρια, τα καλαμάρια καθώς και τα διακοσμητι-
κά ενθέματα που κοσμούσαν τα σπαθιά, τα τουφέκια και τις πιστόλες (Ντάτση, 
2006: 126-127).

Στα ασημικά λατρευτικής χρήσης εντάσσονται τα αντικείμενα τα οποία χρη-
σιμοποιούνταν σε λατρευτικούς χώρους, δηλαδή σε ναούς και σε μοναστήρια 
αλλά και τους λατρευτικούς χώρους των σπιτιών, τα εικονίσματα, καθώς και για 
τις λατρευτικές ανάγκες μιας πολύ σημαντικής κοινότητας της πόλης των Ιωαν-
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Εικ. 12  Μηχανήματα για τη διαδικασία του γύψου  
στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

Εικ. 13  Οι φούρνοι στο εργαστήριο  
του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

νίνων, αυτής των Εβραίων. Ο καλύτερος αλλά και ο μεγαλύτερος πελάτης των 
αργυροχρυσοχόων υπήρξε η εκκλησία, καθώς η εκκλησία προμηθευόταν από 
τους αργυροχρυσοχόους τα αντικείμενα που χρησίμευαν στην τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας: δισκοπότηρα και λαβίδες, καλύμματα-σταχώσεις των Ευαγγελίων 
αλλά και θυμιατήρια, δίσκους και σταυρούς για τον αγιασμό. Άλλα αντικείμενα 
που κατασκεύαζαν οι αργυροχρυσοχόοι για λατρευτική χρήση ήταν τα καντήλια 
σε διάφορα σχήματα, οι λειψανοθήκες, οι εικόνες, τα δισκάρια, τα ραντιστή-
ρια, οι σταυροί και οι δίσκοι των εξαπτέρυγων (Ντάτση, 2006, 127).

Οι αργυροχρυσοχόοι χρησιμοποιούσαν μια σειρά από εργαλεία, τα οποία 
ήταν κατασκευασμένα από ατσάλι. Προμηθεύονταν από τους σιδηροποιούς 
το αμόνι σε δυο ή περισσότερες παραλλαγές καθώς και τα σφυριά —και αυτά 
σε παραλλαγές, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονταν. Επιπλέον, 
οι χρυσικοί, όπως τους ονόμαζαν οι Γιαννιώτες, για να σκαλίσουν τα ασημένια 
αντικείμενα που έφτιαχναν χρησιμοποιούσαν τα σπιτσούνια και τα καλέμια, τα 
οποία αποτελούνταν από μια σειρά 10 έως 40 φορητών εργαλείων, τα οποία ο 
αργυροχρυσοχόος χρησιμοποιούσε, π.χ. ένα μολύβι. Κάποια από τα εργαλεία, 
τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε ακόμη και σήμερα στα εργαστήρια των 
Ιωαννίνων, είναι το ματικάπι, οι τρουμπουλέδες και ο μασγαλάς (Ντάτση, 2006: 
89-90).

Το ασήμι έδωσε το πλεονέκτημα στους τεχνίτες να τύχουν μιας πιο ομαλής 
μετάβασης από την προβιομηχανική στη βιομηχανική παραγωγή, επιτυγχάνο-
ντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργία των εργαστηρίων τους ενσωματώνοντας 
φυσικά τους νέους τεχνολογικούς, κοινωνικούς και αισθητικούς όρους του 
σύγχρονου οικονομικού συστήματος με την αντικατάσταση μεγάλου μέρους της 
παραγωγής τους από δημιουργική σε τουριστική (Ντάτση, 2006: 109).

Οι ασημένιες δημιουργίες καθώς και τα ασημένια κοσμήματα ανήκαν κατά 
πλειοψηφία στην κατηγορία των αγαθών τα οποία εκπέμπουν συμβολικά μηνύ-
ματα, δηλαδή μηνύματα οικονομικής, κοινωνικής και αισθητικής κατηγορίας. 
Τα έργα των αργυροχρυσοχόων σήμερα βρίσκονται στα μουσεία της χώρας, 
καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές, και φέρουν ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό φορτίο 
(Ντάτση, 2006, 90).

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γεράσιμου Ιωαννίδη, αργυροχρυσοχόου τρίτης 
γενιάς, ο οποίος μαθήτευσε στην Ιταλία σαν τους πρόγονούς του, όπως αυτή 
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Εικ. 14  Μηχανή χύτευσης στο εργαστήριο  
του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

Εικ. 15  Αρχικό φινίρισμα στο χέρι  
στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

περιγράφεται στη μελέτη της Ντάτση (2006: 271), τα περισσότερα μαγαζιά βρί-
σκονταν στην οδό Αβέρωφ. Ουσιαστικά, η οδός Αβέρωφ αποτελούσε τον χώρο 
του ασημιού για την πόλη των Ιωαννίνων (Ντάτση, 2006: 271).

Μάλιστα, στα Ιωάννινα λειτούργησε έως τον πόλεμο του 1940 και η Σχολή Αρ-
γυροχοΐας του «Ορφανοτροφείου Γεώργιου Σταύρου». Πρώτος δάσκαλος της 
σχολής υπήρξε ένας σπουδαίος αργυροχρυσοχόος από το Μέτσοβο, ο Λάκκας, 
ο οποίος είχε μαζί του έναν χαρισματικό μαθητή από τους Καλαρρύτες, τον 
Τζουμάκα. Στη συνέχεια ο Τζουμάκας διαδέχθηκε τον Λάκκα, όπου και δίδαξε 
έως το κλείσιμο της σχολής (Ντάτση, 2006: 281).

Το επάγγελμα του αργυροχρυσοχόου παραμένει ζωντανό και σήμερα. Φυ-
σικά η τεχνολογία έχει αυτοματοποιήσει κάποιες διαδικασίες αλλά και πάλι η 
περισσότερη δουλειά γίνεται στο χέρι. Ο κύριος Γκόλας Νίκος4 με υποδέχθηκε 
στο σύγχρονο εργαστήριό του στο ΚΕΠΑΒΙ, το οποίο είναι στελεχωμένο με εξει-
δικευμένο προσωπικό. 

Ο κύριος Γκόλας ασχολείται επαγγελματικά με την αργυροχρυσοχοΐα από τη 
δεκαετία του 1990. Ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τον αδερφό του 
χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ενασχόληση της οικογένειας με τον συγκεκριμέ-
νο κλάδο. Τον κέρδισε όμως το δημιουργικό κομμάτι αυτού του επαγγέλματος. 
Επιπλέον, τη δεκαετία του 1990, όπως μας ανέφερε στη συνέντευξη, για να που-
ληθούν τα προϊόντα που κατασκεύαζαν έπρεπε να ταξιδέψουν οι ίδιοι. Άλλος 
τρόπος πέραν της κατ’ ιδίαν πώλησης δεν υπήρχε. Έτσι, έπρεπε να μετακινη-
θούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Ακόμη 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκείνη την εποχή ήταν εύκολο να πουληθούν οι 
δημιουργίες τους λόγω του καλού ονόματος που είχαν τα Ιωάννινα στην επε-

4.  Νίκος Γκόλας, Ασημουργός - Κοσμηματοποιός,  
Συνέντευξη Παράρτημα ΙI
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Εικ. 16  Μηχανήματα για το φινίρισμα των αντικειμέ-
νων στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

Εικ. 17  Μηχανήματα με ξύλο και άμμο  
για το φινίρισμα των αντικειμένων  
στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

ξεργασία του ασημιού πανελλαδικά, κάτι που στις αρχές του 2000 άρχισε να 
αλλάζει, με την εισαγωγή τεράστιων ποσοτήτων αμφιβόλου ποιότητας προϊό-
ντων από τρίτες χώρες.

Κάτι άλλο που ανέφερε ο κύριος Γκόλας είναι ότι κατά την περίοδο της οικο-
νομικής και υγειονομικής κρίσης οι επιχειρηματίες του κλάδου προσπάθησαν να 
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και αυτό με πολλή δυσκολία, καθώς η εργα-
σία μέσα στα εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό 
το οποίο είναι δύσκολο να αντικατασταθεί.

Το εργαστήριο του κυρίου Γκόλα διαθέτει έμπειρο σχεδιαστή με εξειδίκευση 
στην αργυροχρυσοχοΐα. Ο σχεδιασμός ξεκινάει είτε με την ανάγκη δημιουργίας 
ενός καινούργιου σχεδίου είτε με την ανάγκη κάποιας νέας παραγγελίας από 
τον πελάτη και, αφού συζητηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, ο σχεδιαστής ξεκινάει 
να ετοιμάζει το σχέδιο με ψηφιακή τεχνική. 

Η διαδικασία του σχεδιασμού γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
σχεδιασμός μέσω vector (διανυσματικά γραφήματα) όπου μπορούν να κοπούν 
στο laser περιγράμματα αντικειμένων, 3D σχεδιασμός με διάφορες μετακινήσεις 
πολύγωνων στον χώρο και τέλος η ψηφιακή γλυπτική, η οποία έχει ενταχθεί τα 
τελευταία πέντε χρόνια αρκετά δυνατά και στην Ελλάδα στον τομέα της αργυ-
ροχρυσοχοΐας, καθώς στο εξωτερικό χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια.

Αφού ο σχεδιασμός ολοκληρωθεί ανάλογα με το αντικείμενο που έχουν να 
διαχειριστούν, μπορεί να γίνει 3D εκτύπωση στον ειδικό εκτυπωτή. Για την εκτύ-
πωση υπάρχουν δυο επιλογές: είτε να γίνει εκτύπωση σε μια ρητίνη, η οποία 
είναι ειδική για υψηλές θερμοκρασίες, οπότε μπορεί να γίνει το λεγόμενο 
«λάστιχο», είτε να εκτυπωθεί κατευθείαν σε κάποιο χυτεύσιμο υλικό, το οποίο 
μοιάζει με κερί, οπότε μπαίνει κατευθείαν στο χυτήριο, χωρίς να περάσει από 
τη διαδικασία του καλουπιού.

Όλα τα σχέδια τοποθετούνται επάνω στο «δέντρο» ανά είδος, για να υπάρ-
χει καλύτερη ταξινόμηση. Πάνω σε αυτή τη μορφή του «δέντρου» τοποθετείται 
ένας σωλήνας, το μούφλο, που έχει προστατευτικό χαρακτήρα, ώστε οι τεχνίτες 
να ρίξουν μέσα τον γύψο. Στη συνέχεια, μόλις αφαιρεθούν όλες οι φυσαλίδες, 
προχωράει η διαδικασία του στεγνώματος του γύψου. Επόμενο βήμα είναι η 
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Εικ. 18, 19  Διαδικασία με το χέρι για την ένωση των στοιχείων μεταξύ τους  
και τη συγκόλληση στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022

Εικ. 20  Στο εργαστήριο του Νίκου Γκόλα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Μάιος 2022
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διαδικασία της αφαίρεσης του κεριού, ώστε να φύγει το κερί 
και να μείνει το αποτύπωμα του σχεδίου επάνω στον γύψο. 
Επόμενο στάδιο της διαδικασίας είναι η τοποθέτηση στο φούρ-
νου για ψήσιμο, περίπου για 12 ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί το 
ψήσιμο, το τελικό στάδιο είναι η χύτευση.

Μόλις η χύτευση ολοκληρωθεί, τα κομμάτια οδηγούνται 
στη διαδικασία του καθαρισμούι γιατί είναι γεμάτα γύψο. Η 
μορφή στην οποία βγαίνουν μετά τη χύτευση είναι σε κορμούς 
«δέντρων». Στη συνέχεια, κόβονται και μένουν τα κομμάτια 
του ασημιού. Η διαδικασία συνεχίζει με την ένωση των κομμα-
τιών, τα οποία τοποθετούνται στον μαγνητικό για να πάρουν 
το χρώμα του ασημιού και στη συνέχεια τοποθετούνται στα 
μηχανήματα για το φινίρισμα με ξύλο και άμμο, που θα δώσει 
την καθαρή όψη. Για τη διαδικασία του φινιρίσματος είναι 
απαραίτητη η χρήση συγκεκριμένων μηχανημάτων, από τα 
οποία πρέπει να περάσει το αντικείμενο για να τελειοποιηθεί. 
Ωστόσο, η όλη διαδικασία απαιτεί πολλή επεξεργασία με το 
χέρι για να φτάσει στο τελικό φινίρισμα και την ολοκλήρωση 
του αντικειμένου.

Η διαδικασία για την κατασκευή ολοκληρώνεται στο χέρι. 
Τέτοιου είδους διαδικασίες είναι η ένωση των στοιχείων μετα-
ξύ τους, η συγκόλληση και το τελικό φινίρισμα.

Ο προβληματισμός που θέτει ο κύριος Γκόλας είναι ότι 
οι αργυροχόοι ανήκουν στον κλάδο της τέχνης, λόγω της 
ιδιομορφίας του επαγγέλματος, ωστόσο δεν ανήκουν στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και στον κλάδο που αφορά καλλιτέχνες. 
Επίσης, οι ΚΑΔ τους ανήκουν στον μεταποιητικό τομέα, κάτι 
που δημιουργεί πρόβλημα με τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, καθώς έχουν να συναγωνιστούν επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν υψηλότερη μοριοδότηση με γνώμονα κυρίως 
την καινοτομία. Είναι πολύ δύσκολο σε μια παραδοσιακή τέχνη 
να καινοτομήσεις γιατί αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο 
εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων. Ο κύριος Γκόλας συνεχίζει 
λέγοντας ότι πολλοί επαγγελματίες του κλάδου δεν μπορούν 
να προλάβουν το τραίνο του εκσυγχρονισμού και έτσι μπαί-
νουν στη διαδικασία να ανταγωνιστούν την παγκόσμια αγορά 
με την προμήθεια προϊόντων από τρίτες χώρες.

Τέλος, αναφέρει ότι ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας είναι 
ένας κλάδος με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και το ζή-
τημα είναι να σκύψουμε επάνω στα σημερινά προβλήματα του 
κλάδου αντί να παραμείνουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν 
και τα επιτεύγματά του, αξιοποιώντας την παράδοση της 
συγκεκριμένης τέχνης που μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας αλλά 
και εξελίσσοντας τα γνωστά, παραδοσιακά μοτίβα και πηγαί-
νοντάς τα ένα βήμα παραπέρα.
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2.4  ΕΜΠΟΡΟΙ

Η περιοχή της Ηπείρου και κυρίως η πόλη των Ιωαννίνων ως 
εμπορικό κέντρο έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη 
της εμπορικής δραστηριότητας, κάτι που έδωσε ώθηση στις 
κοινωνικές και οικονομικές ζυμώσεις (Αναστασόπουλος, 2015˙ 
Πρόντζας, 1997).

Με το εμπόριο στην πόλη των Ιωαννίνων ασχολήθηκαν οι 
Χριστιανοί και οι Εβραίοι, τομέας στον οποίο υπήρχε αντα-
γωνισμός από τον 19ο αιώνα. Οι Εβραίοι έμποροι των Ιωαννί-
νων κατείχαν κεντρικό ρόλο στο εμπόριο της πόλης κατά τον 
Μεσοπόλεμο με ενεργή συμμετοχή στην εμπορική διαδικασία, 
καθώς συμμετείχαν στα συμβούλια του εμπορικού συλλόγου 
των Ιωαννίνων, έχοντας μάλιστα και διοικητική επιρροή. Επι-
πλέον, οι Εβραίοι έμποροι συμμετείχαν και στη λειτουργία του 
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου των Ιωαννίνων. 
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η ενασχόληση με 
το εμπόριο επέφερε αυτονομία για τους Εβραίους της πόλης, 
παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε 
η χώρα. Στο «Βιβλίο Καταστατικών Εταιρειών 1913-1930» του 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την έρευνα του Ανα-
στασόπουλου (2015: 35-36), καταγράφεται η ισχυρή εμπορική 
παρουσία των Εβραίων, καθώς από τις 110 συνολικά εταιρεί-
ες που συστάθηκαν, οι 72 συγκροτήθηκαν από Χριστιανούς 
εμπόρους, οι 25 από Εβραίους εμπόρους και οι 13 αποτελούν 
σύμπραξη Χριστιανών και Εβραίων. Ακόμη, το διάστημα από 
το 1931 έως το 1935 έχουμε τη σύσταση 6 ακόμη εβραϊκών 
καταστημάτων, με τη συμμετοχή των εμπόρων Μωυσή Μάτσα, 
Σαμπεθάι Καμπελή, Εμμανουήλ Λεβή και Αβραάμ Ραφαέλ 
Ιωμτόβ. Το εμπόριο των Εβραίων ως κύρια βάση είχε το κέντρο 
της πόλης των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τις συνοικίες Μικρή 
και Μεγάλη Ρούγα (Αναστασόπουλος, 2015˙ Αναστασόπουλος, 
2007˙ Αναστασόπουλος, 2006˙ Παπαϊωάννου, 2007).

Στην οδό Ανεξαρτησίας βρίσκονταν τα νηματοπωλεία της 
πόλης. Υπήρχαν νηματοπωλεία Χριστιανών και Εβραίων στα 
Ιωάννινα, ωστόσο οι Εβραίοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν την 
επεξεργασία των ραμμάτων καλύτερα. Επίσης, τα εβραϊκά 
νηματοπωλεία της πόλης ήταν ο βασικός προμηθευτής μαλ-
λιού των τσαρουχάδων, το οποίο το χρησιμοποιούσαν για την 
κατασκευή της φούντας. Επιπλέον, τα εβραϊκά εμπορικά κατα-
στήματα προμήθευαν τους τσαρουχάδες με τα καρφιά και τις 
πρόκες, υλικά απαραίτητα για την κατασκευή των τσαρουχιών 
(Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 26).

Έντονη εμπορική δραστηριότητα στην πόλη αναπτύχθηκε και 
γύρω από τη γούνα. Το εμπόριο της γούνας είναι γνωστό από 
τα Βυζαντινά χρόνια. Τον 16ο αιώνα παρατηρείται μια εξάπλω-
ση της βιοτεχνίας της γούνας σε βαλκανικές περιοχές. Μάλι-
στα, η γουνοποιία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε διάφορες 
περιοχές όπως τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Καστοριά, η Σιάτιστα, 
η Κοζάνη, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Κωνσταντινούπολη, η 
Αδριανούπολη, η Φιλιππούπολη και αλλού. Από τα μέσα του 
15ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα, πόλο έλξης για το 
εμπόριο της γούνας αποτελούν και τα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα 
αναπτύσσεται η δραστηριότητα και η παραγωγή εμπορευμα-
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τοποιείται τον 17ο αιώνα, ενώ από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα οι έμποροι που 
επιστρέφουν στα Ιωάννινα και μεταφέρουν τους εμπορικούς οίκους τους εκεί, 
εντάσσουν έτσι την πόλη στο εμπορικό δίκτυο με συνεργάτες από το Λιβόρνο 
ως τη Μόσχα (Ρόκου, 2007: 4, 7).

Μάλιστα, κατά την πενταετία 1931-1935, έγιναν έντονες προσπάθειες για την 
ανάπτυξη του εμπορίου στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και πανελλαδικά. Αυτό 
ήταν απόρροια του εμπορικού μαρασμού που επέφερε η οικονομική κρίση του 
1929. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΚΥΡΗΞ», το 1932 το εμπορικό 
τμήμα του Επιμελητηρίου Ηπείρου αποτελείτο από επτά κατηγορίες επαγγελ-
μάτων, το βιομηχανικό τμήμα από δύο κατηγορίες και το επαγγελματικό τμήμα 
από οκτώ. Στην πρώτη κατηγορία του εμπορικού τμήματος ανήκαν οι υφασμα-
τέμποροι, οι νηματέμποροι και οι εριέμποροι. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσ-
σονταν οι έμποροι ψιλικών και οι υαλέμποροι, στην τρίτη κατηγορία οι έμποροι 
ποικίλου εμπορίου και ειδών πολυτελείας, στην τέταρτη κατηγορία οι εμπο-
ρομεσίτες, οι παραγγελιοδόχοι και οι αργυραμοιβοί. Στην πέμπτη κατηγορία 
κατατάσσονταν οι έμποροι αποικιακών, σιδερικών, οι εργολάβοι, οι έμποροι, οι 
παραλήπτες και οι ξυλέμποροι, στην έκτη κατηγορία ανήκαν οι δερματέμποροι, 
οι πράκτορες ασφαλειών, οι αντιπρόσωποι οίκων και οι κηρέμποροι και, τέλος, 
στην έβδομη κατηγορία κατατάσσονταν οι φαρμακέμποροι (Αναστασόπουλος, 
2001: 16-17).

Σύμφωνα με την έρευνα του Αναστασόπουλου (2001: 24) ο οποίος μελέτη-
σε το «Βιβλίο Καταστατικών Εταιρειών» του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για την 
πενταετία 1931-1935, συμμετείχαν συνολικά 123 έμποροι και επιχειρηματίες από 
την Ήπειρο. Μέσα από τα στοιχεία αυτά, ο Αναστασόπουλος (2001: 24) καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι στον εμπορικό και επιχειρηματικό τομέα παρατηρείται 
ανάπτυξη για την πενταετία 1931-1935 στην περιοχή της Ηπείρου. Μάλιστα, το 
1935 ο Εμποροβιομηχανικός Οδηγός της Ελλάδας παρουσιάζει 423 ονόματα 
ενεργών εμπόρων και επιχειρηματιών μόνο από την πόλη των Ιωαννίνων (Ανα-
στασόπουλος, 2001: 24).
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Σύμφωνα με τους Μητούλα και Καλδή, ένα βασικό διαχειριστικό εργαλείο ανά-
πτυξης του πολιτιστικού τουρισμού και τουριστικής ανάπτυξης μιας πόλης είναι 
αδιαμφισβήτητα οι πολιτιστικές διαδρομές (Μητούλα & Καλδής, 2018: 111-112). Η 
μεθοδολογία σχεδιασμού της διαδρομής επιλεγμένων παραδοσιακών επαγ-
γελμάτων των Ιωαννίνων θα ακολουθεί την κατηγοριοποίηση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού (World Tourism Organization, 2015˙ Κώστα, 2021). 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η δια-
δρομή μας κατατάσσεται στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή με βάση το θέμα της. 
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία οι πολιτιστικές διαδρομές διαχωρί-
ζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις πολιτιστικές 
διαδρομές οι οποίες εμπεριέχουν ως συνεκτικό στοιχείο ένα κεντρικό θέμα. Η 
δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις πολιτιστικές διαδρομές που περιλαμβάνουν 
διάφορα θέματα. Αυτού του είδους πολιτιστικές διαδρομές περιλαμβάνουν 
ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και όχι μόνο στοιχείων όπως φυσικό περιβάλλον, 
τέχνη, θρησκεία, παραδόσεις, γαστρονομία (World Tourism Organization, 2015 ˙ 
Κώστα, 2021).

Οι πολιτιστικές διαδρομές που βασίζονται στην πρώτη ομάδα εμπεριέχουν 
ως συνεκτικό στοιχείο ένα κεντρικό θέμα, όπως στη διαδρομή επιλεγμένων 
παραδοσιακών επαγγελμάτων των Ιωαννίνων, στην οποία το συνεκτικό στοιχείο 
αποτελούν τα παραδοσιακά επαγγέλματα.

Όσον αναφορά τη γεωγραφική θέση της διαδρομής, σχεδόν όλα τα σημεία 
περιλαμβάνονται στον αστικό ιστό της πόλης των Ιωαννίνων και σε μια ακτί-
να περίπου ενός χιλιομέτρου. Για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής 
επιλεγμένων παραδοσιακών επαγγελμάτων των Ιωαννίνων επιλέχθηκαν τα 
παρακάτω σημεία:

3   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ.
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Σημεία διαδρομής

• Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων ΚΕΠΑΒΙ (Αργυροχρυσοχόοι)
• Λίμνη Παμβώτιδα (Βυρσοδέψες)
• Μουσείο Αργυροτεχνίας (Αργυροχρυσοχόοι)
• Mώλος - Πλατεία Μαβίλη (Βυρσοδέψες)
• Οδός Ανεξαρτησίας (Τσαρουχάδες, Έμποροι)
• Οδός Αβέρωφ (Αργυροχρυσοχόοι, Τσαρουχάδες)
• Οδός Γαριβάλδι - Περιοχή «Σιαράβα» (Βυρσοδέψες)
• Οδός Γιοσέφ Ελιγιά - Συνοικία Μεγάλη Ρούγα (Εβραίοι Έμποροι)
• Οδός Ζάππα - Συνοικία Μικρή Ρούγα (Εβραίοι Έμποροι)
• Οδός Ζαλοκώστα (Βυρσοδέψες)
• Πάρκο Κάτσαρη - όχθες της Λίμνης Παμβώτιδας (Βυρσοδέψες)
• Περιοχή Σκάλας (Βυρσοδέψες)
• Στοές οδού Ανεξαρτησίας (Τσαρουχάδες)
•  Σχολή Αργυροχοΐας του «Ορφανοτροφείου Γεωργίου Σταύρου»  

(Αργυροχρυσοχόοι)

Όλα τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος είναι εύκολα προσβάσιμα από 
τους επισκέπτες.

Εικ. 21  Ο χάρτης με τα σημεία της θεματικής διαδρομής σε 3D απεικόνιση.  
Πηγή: Google Earth. Προσωπική επεξεργασία
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Εικ. 22  Ο χάρτης με τα σημεία της θεματικής διαδρομής σε 2D απεικόνιση. 
Πηγή: Google Earth. Προσωπική επεξεργασία

Εικ. 23  Ο χάρτης με τα σημεία της θεματικής διαδρομής «ενοποιημένα» σε 2D απεικόνιση. 
Πηγή: Google Earth. Προσωπική επεξεργασία
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•  Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων ΚΕΠΑΒΙ  
(Αργυροχρυσοχόοι)

• Οδός Αβέρωφ (Αργυροχρυσοχόοι, Τσαρουχάδες)
Η καρδιά της αργυροχρυσοχοΐας τα τελευταία χρόνια χτυ-
πάει στον χώρο του ΚΕΠΑΒΙ. Δημιουργήθηκε για να στεγάσει 
την Παραδοσιακή Βιοτεχνία της πόλης των Ιωαννίνων και σε 
αυτό το κτιριακό συγκρότημα εδρεύουν τα εργαστήρια των 
αργυροχρυσοχόων της πόλης. Επίσης, διαθέτει μια διαδραστι-
κή αίθουσα, η οποία φιλοξενεί την ιστορία της γιαννιώτικης 
αργυροχρυσοχοΐας. Επιπλέον, διαθέτει κατάστημα λιανικής 
πώλησης των προϊόντων που παράγουν οι αργυροχρυσοχόοι 
που φιλοξενούνται στους χώρους του ΚΕΠΑΒΙ. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γεράσιμου 
Ιωαννίδη, χρυσοχόου τρίτης γενιάς ο οποίος μαθήτευσε στην 
Ιταλία όπως και οι πρόγονοί του, τα περισσότερα μαγαζιά 
βρίσκονταν στην οδό Αβέρωφ. Ουσιαστικά, η οδός Αβέρωφ 
αποτελούσε τον χώρο του ασημιού για την πόλη των Ιωαννί-
νων (Ντάτση: 2006, 271). Σήμερα, η οδός Αβέρωφ συνεχίζει 
να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους αργυροχρυσοχό-
ους της πολύς, καθώς εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα 
τα καταστήματα.

•  Λίμνη Παμβώτιδα (Βυρσοδέψες)
•  Mώλος - Πλατεία Μαβίλη (Βυρσοδέψες)
•  Οδός Γαριβάλδι - Περιοχή «Σιαράβα» (Βυρσοδέψες)
•  Οδός Ζαλοκώστα (Βυρσοδέψες)
•  Περιοχή Σκάλας (Βυρσοδέψες)
•  Πάρκο Κάτσαρη - όχθες της Λίμνης Παμβώτιδας  

(Βυρσοδέψες)
Η λίμνη Παμβώτιδα δεν αποτελεί απλά ένα γραφικό σημείο της 
μορφολογίας των Ιωαννίνων, αλλά η ύπαρξή της ήταν ζωτικής 
σημασίας στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Αν αναλογιστού-
με τα επαγγέλματα που αναπτύχθηκαν εντός της λίμνης αλλά 
και στις όχθες της, συμπεραίνουμε ότι αποτελούσε κεντρικό 
ρόλο στην επαγγελματική δραστηριότητα αρκετών κατοίκων, 
όπως των βυρσοδεψών, των ψαράδων αλλά και όσων κατα-
σκεύαζαν καΐκια. Για τους βυρσοδέψες, η λίμνη ήταν κομμάτι 
του βυρσοδεψείου ως ένα ενιαίο υπαίθριο τμήμα του (Ντάτση, 
2006˙ Ρόκου, 2004ȧ  Ρούσκας, 1993).

Η περιοχή της πόλης στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν οι 
βυρσοδέψες ήταν η παραλίμνια περιοχή, πρόσφορη και δια-
θέσιμη για τους βυρσοδέψες της πόλης των Ιωαννίνων. Στην 
περιοχή του μώλου, όπου υπήρχε η παραλία της λίμνης, που 
αργότερα μετατράπηκε σε μώλο, είχε την έδρα του το βυρσο-
δεψείο του Γκλίναβου. Καθώς τα βυρσοδεψεία ή αλλιώς τα-
μπάκικα χρειάζονταν πολύ νερό για να λειτουργήσουν, οι βυρ-
σοδέψες εγκαταστάθηκαν στην παραλίμνια περιοχή. Σύμφωνα 
με τη Ρόκου (2004a: 270), τα σημεία που εγκαταστάθηκαν οι 
βυρσοδέψες ήταν στην περιοχή του μώλου από το άγαλμα του 
Mαβίλη μέχρι τη διασταύρωση της παραλίμνιας οδού με την K. 
Kαραμανλή, η περιοχή Σιαράβα στην οδό Γαριβάλδη καθώς και 
η οδός Zαλοκώστα. Ακόμη, η Ρόκου (2004a: 281) αναφέρει για 
την περιοχή Σιαράβα ότι εκεί κάθε πόρτα ήταν και βυρσοδε-
ψείο. Τα εργαστήρια ξεκινούσαν από το καφενείο στην περιοχή 
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της Σκάλας και έφταναν μέχρι το τέλος της οδού Γαριβάλδη. Οι συγκεκριμένες 
περιοχές είναι ταυτισμένες με την επαγγελματική δραστηριότητα των βυρσοδε-
ψών. Επιπλέον, από το λιμάνι της Σκάλας γινόταν και η μεταφορά των δερμά-
των (Ρόκου, 2004ȧ  Χατζής, 1999).

Η δραστηριότητα των βυρσοδεψών έχει σταματήσει εδώ και αρκετές 
δεκαετίες. Στις παραπάνω περιοχές δραστηριοποιούνται κυρίως επιχειρή-
σεις εστίασης.

•   Μουσείο Αργυροτεχνίας (Αργυροχρυσοχόοι)
Το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων είναι ένα θεματικό μουσείο το οποίο 
πραγματεύεται την τέχνη της αργυροχοΐας. Μέσα από τη συλλογή του, ο επι-
σκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την τέχνη της αργυροτεχνίας και να 
θαυμάσει εξαιρετικά εκθέματα. Στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα και από 
τις τρεις κοινότητες που συνυπήρχαν στην πόλη των Ιωαννίνων τον 18ο και 19ο 
αιώνα: της χριστιανικής, της μουσουλμανικής και της εβραϊκής.1 

•  Οδός Ανεξαρτησίας (Τσαρουχάδες, Έμποροι)
•  Στοές οδού Ανεξαρτησίας (Τσαρουχάδες)
•  Οδός Αβέρωφ (Αργυροχρυσοχόοι, Τσαρουχάδες)
Περιοχές της πόλης στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν οι τσαρουχάδες της αλλά 
κατείχαν γενικότερα σημαντικό εμπορικό χαρακτήρα. Η οδός Ανεξαρτησίας 
αποτέλεσε την κατεξοχήν έδρα των τσαρουχάδων της πόλης των Ιωαννίνων. 
Τσαρουχάδικα υπήρχαν και σε άλλες οδούς της πόλης, όπως στην ΚΑ΄ Φεβρου-
αρίου και Αβέρωφ, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών είχε 
καταστήματα στην οδό Ανεξαρτησίας και στις στοές της. Για παράδειγμα, από 
τα 62 τσαρουχάδικα που δραστηριοποιούνταν στην πόλη το 1936 τα 30 είχαν 
την έδρα τους στην οδό Ανεξαρτησίας, ενώ την τοπογραφική συγκέντρωση 
ακολουθούν οι οδοί ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, Αβέρωφ και Κιτσαντώνη (Βρέλλη-Ζάχου, 
1991˙ Ντάτση, 2006).

Επιπλέον, στην οδό Ανεξαρτησίας βρίσκονταν τα νηματοπωλεία της πόλης. 
Υπήρχαν νηματοπωλεία Χριστιανών και Εβραίων στα Ιωάννινα, ωστόσο οι 
Εβραίοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν την επεξεργασία των ραμμάτων καλύτερα. 
Τέλος, στις παραπάνω περιοχές είχαν συγκεντρωθεί τα εργαστήρια των τσα-
ρουχάδων, των χαλκουργών, των σαμαράδων, των σιδεράδων, των κηροποιών 
κ.ά. (Βρέλλη-Ζάχου, 1991: 26).

Οι οδοί Ανεξαρτησίας και Αβέρωφ παραμένουν ακόμη και σήμερα εμπορικοί 
δρόμοι. Η οδός Ανεξαρτησίας φιλοξενεί εμπόρους ποικίλων ειδών, ενώ στην 
οδό Αβέρωφ παραμένουν σταθερά τα καταστήματα των αργυροχρυσοχόων. 
Οι στοές της οδού Ανεξαρτησίας σήμερα φιλοξενούν επιχειρήσεις εστίασης.

 •  Οδός Γιοσέφ Ελιγιά - Συνοικία Μεγάλη Ρούγα  
(Εβραίοι Έμποροι)

•  Οδός Ζάππα - Συνοικία Μικρή Ρούγα (Εβραίοι Έμποροι)
Περιοχές της πόλης στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν οι Εβραίοι έμποροι. Από 
την εποχή της διοίκησης του Αλή Πασά στις αρχές του 19ου αιώνα, η Εβραϊκή 
Κοινότητα Ιωαννίνων βρίσκεται σε ακμή. Την περίοδο εκείνη ο εβραϊκός πλη-
θυσμός αυξάνεται. Οι Ρωμανιώτες Εβραίοι ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο 

1.  Διαθέσιμο στο:  
https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Argyrotexnias/to-mouseio.aspx#

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Argyrotexnias/to-mouseio.aspx#
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(εισαγωγικό, εξαγωγικό και μεταπρατικό) και με τη βιοτεχνία. Το εμπόριο των 
Εβραίων ως κύρια βάση είχε το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και συγκεκρι-
μένα τις συνοικίες Μικρή και Μεγάλη Ρούγα. Από τις αναφορές που υπάρχουν, 
φαίνεται ότι η δεύτερη συνοικία κατοικείτο αποκλειστικά από Εβραίους και 
ίσως σε αυτό να οφείλεται και το όνομα της, Μεγάλη Ρούγα. Η Μικρή Ρούγα 
αποτελούσε συνοικία κυρίως Εβραίων, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι Χριστια-
νοί κάτοικοι (Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 2017˙ Παπαϊωάννου, 2007).

Στις οδούς Γιοσέφ Ελιγιά και Ζάππα κυριαρχεί ο χαρακτήρας της γειτονιάς, 
καθώς και οι δυο περιοχές είναι κατοικήσιμες. 

•  Σχολή Αργυροχοΐας του «Ορφανοτροφείου Γεωργίου  
Σταύρου» (Αργυροχρυσοχόοι)

Στα Ιωάννινα λειτούργησε η Σχολή Αργυροχοΐας του «Ορφανοτροφείου Γε-
ώργιου Σταύρου», η οποία έμεινε ενεργή έως τον πόλεμο του 1940. Πρώτος 
δάσκαλος της σχολής υπήρξε ένας σπουδαίος ασημουργός από το Μέτσοβο, ο 
Λάκκας, ο οποίος είχε μαζί του έναν χαρισματικό μαθητή από τους Καλαρρύ-
τες, τον Τζουμάκα. Στη συνέχεια, ο Τζουμάκας διαδέχθηκε τον Λάκκα, όπου και 
δίδαξε έως το κλείσιμο της σχολής (Ντάτση, 2006: 281). 

Σήμερα, στο κτίριο της Σχολής Αργυροχοΐας εδρεύει η Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
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Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης. Μάλιστα, και στην 
Ελλάδα και κυρίως σε περιόδους κρίσεων, η τουριστική ανάπτυξη με όχημα την 
πολιτιστική κληρονομιά υπήρξε πάγια τακτική. Ένα από τα βασικά ζητήματα 
στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η ανάλυση της σχέσης μεταξύ τουριστικών 
και πολιτιστικών διαδρομών είναι το είδος των στρατηγικών πλεονεκτημάτων 
που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή αυτού του είδους προϊόντων σε έναν 
τουριστικό προορισμό. Βασικά, το ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί από δύο 
οπτικές, τον τομέα του τουρισμού και τις τοπικές κοινότητες (World Tourism 
Organization, 2015˙ Τουλούπα, 2015). 

Πρώτον, οι πολιτιστικές διαδρομές περιλαμβάνουν μεγάλες δυνατότητες 
δημιουργίας νέων τουριστικών προϊόντων, διατηρώντας τη δυναμική που 
δημιουργείται από τις νέες τάσεις του τουρισμού, κάτι που θεωρούμε ότι είναι 
απαραίτητο για την πόλη των Ιωαννίνων. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι 
η δημιουργία νέων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού από τους υφιστάμενους 
πόρους είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για να μπορέσει να 
καταστεί ένας προορισμός ξεχωριστός. 

Για την περίπτωση των Ιωαννίνων, πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένη η 
δημιουργία νέων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς είναι ένας ανεξε-
ρεύνητος τόπος και η τουριστική ανάπτυξη της πόλης προχωρά με σταθερά βή-
ματα τα τελευταία χρόνια. Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη που διαθέτει ιδιαίτερες 
φυσικές ομορφιές, πλούσια ιστορία, πολιτιστικό απόθεμα από διαφορετικές 
ιστορικές περιόδους, παραδόσεις, θρύλους, γαστρονομία και σύγχρονο τρόπο 
ζωής. Ωστόσο, είναι φανερό ότι δεν έχει αναπτυχθεί στην περιοχή κάποιο 
οργανωμένο πολιτιστικό προϊόν. Η ενσωμάτωση των πόρων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην τουριστική προσφορά των Ιωαννίνων καθιστά δυνατή την 
αξιοποίηση πρωτότυπων προϊόντων που δεν μπορούν να μιμηθούν από άλλους 
προορισμούς, δεδομένου ότι αποτελούν πόρους που στηρίζονται στις συγκεκρι-
μένες ιστορικές εξελίξεις του συγκεκριμένου τόπου και η ουσία τους ενσωμα-

4   ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  
ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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τώνει την αυθεντικότητα ως μία από τις πιο εκτιμημένες αξίες 
(Richards 2007˙ World Tourism Organization, 2015). 

Δεύτερον, τα προϊόντα του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί 
να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέσο για να ενθαρ-
ρυνθούν οι επισκέπτες των Ιωαννίνων να δοκιμάσουν μονα-
δικές εμπειρίες που συνδυάζουν τη διασκέδαση, τη γνώση 
και την ανακάλυψη. Τρίτον, οι πολιτιστικές διαδρομές είναι 
εξαιρετικά ευέλικτες λόγω της ευρείας ποικιλίας πολιτιστικών 
καταλοίπων. Η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία είναι εξαιρε-
τικά ελκυστικά χαρακτηριστικά, καθώς καθιστούν δυνατή την 
ανάπτυξη μιας σειράς προϊόντων που στοχεύουν σε συγκεκρι-
μένους, αλλά ταυτόχρονα και ευρύτερους καταναλωτικούς το-
μείς. Τέταρτον, η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών μπορεί 
να ευνοήσει την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων της περι-
οχής. Οι πολιτιστικές διαδρομές διαφοροποιούν την προσφο-
ρά στον τομέα του τουρισμού, δίνοντας πρόσβαση σε νέους 
τουριστικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα τα Ιωάννι-
να. Επιπλέον, καθιστούν δυνατό το άνοιγμα της τουριστικής 
περιόδου, ενισχύουν την επωνυμία του προορισμού και έχουν 
τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα ήδη υπάρχοντα πολιτιστι-
κά προϊόντα, βελτιώνοντας έτσι τις εμπειρίες των ταξιδιωτών 
(World Tourism Organization, 2015˙ Κώστα, 2021).

Κατά τη γνώμη μας, τα Ιωάννινα χαρακτηρίζονται από 
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού 
(Deffner & Metaxas, 2007˙ Deffner & Metaxas, 2006).

Ο πολιτιστικός τουρισμός —και οι πολιτιστικές διαδρομές 
ειδικότερα— διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης 
των τοπικών κοινοτήτων σε διάφορους τομείς. Κοινότητες σε 
ολόκληρο τον κόσμο επιδιώκουν την ανάπτυξη του τουρισμού, 
κυρίως επειδή είναι πολύ πιθανό να βελτιωθεί η οικονομική 
τους —και όχι μόνο— ευημερία. Επιπλέον, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι μέσω των πολιτιστικών διαδρομών οι κάτοικοι της 
περιοχής έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία του 
τόπου τους. 

Θεωρούμε ότι μέσω της θεματικής διαδρομής επιλεγμένων 
παραδοσιακών επαγγελμάτων που προτείνεται για τα Ιωάννι-
να, οι κάτοικοι της πόλης, οι κάτοικοι ολόκληρης της Ηπείρου 
και οι επισκέπτες της περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να 
διανύσουν μια διαδρομή στο παρελθόν, το παρόν αλλά και να 
προβληματιστούν για το μέλλον. Θα έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν την ιστορία των ανθρώπων πίσω από τίτλους, επι-
σκεπτόμενοι τις γειτονιές, τις πλατείες και τα μέρη που οι άν-
θρωποι αυτοί έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά.
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Σύμφωνα με όσα μελετήθηκαν παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
η εικόνα της κατανομής των εργαστηρίων μάς δίνει την αίσθηση μιας σφύζου-
σας οικονομικής ζωής στην πόλη των Ιωαννίνων. Και αυτό καθώς συναντάμε τα 
εργαστήρια είτε το ένα δίπλα στο άλλο κατά μήκος κεντρικών οδών και στοών ή 
όταν ο χώρος δεν επαρκεί ή είναι απαραίτητη η άμεση πρόσβαση στο νερό της 
λίμνης, τα βρίσκουμε εγκατεστημένα σε λίγο πιο απομακρυσμένα αλλά εξίσου 
εμπορικά σημεία (Ντάτση, 2006: 65).

Στα εργαστήρια της περιοχής των Ιωαννίνων, παρατηρούμε κάποια γνωρί-
σματα που συνθέτουν τον χαρακτήρα της προβιομηχανικής παραγωγικής μο-
νάδας όπως η σωματική δύναμη του τεχνίτη, η χρήση χειροποίητων εργαλείων 
για την παρασκευή των προϊόντων, καθώς σπάνια κάποιος είχε στην κατοχή του 
εργαλειομηχανή. Επιπλέον, παρατηρούμε και μια μορφή εργασίας μη αλλοτριω-
μένη, που έδινε στον τεχνίτη τη χαρά της δημιουργίας και την καταξίωση εντός 
του εργαστηρίου του αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Ένα ακόμη χαρακτηρι-
στικό ήταν ο χρηστικός χαρακτήρας της παραγωγής· ουσιαστικά, η παραγωγή 
γινόταν για την κάλυψη ζωτικών χρηστικών αναγκών και όχι για την αποκόμιση 
κέρδους (Ντάτση: 2006, 67).

Φυσικά, η παραγωγή και η κατανάλωση των προϊόντων των τοπικών τεχνιτών 
επηρεάστηκε από τους δυο πολέμους, οι οποίοι είχαν σοβαρές συνέπειες για 
την πόλη και τους κατοίκους της. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε στα Ιωάν-
νινα την εθνική απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος 
και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος επιτάχυνε τις διαδικασίες ένταξής τους στην τρο-
χιά του καπιταλισμού. Επιπλέον, η μαζική μετανάστευση της δεκαετίας του 1960 
προς βιομηχανικές χώρες κυρίως της βόρειας Ευρώπης όπως η Γερμανία και η 
Σουηδία, καθώς και σε άλλες ηπείρους όπως η Αμερική και η Ωκεανία, έφερε 
τους Ηπειρώτες σε επαφή με νέες νοοτροπίες, αποτέλεσμα της προηγμένης 
καπιταλιστικής αγοράς. Αυτά τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά την παραγωγή και τη 
διάθεση των προϊόντων όπως γινόταν μέχρι τότε. Τα περισσότερα εργαστήρια, 
δυστυχώς, δεν άντεξαν στον ανταγωνισμό της βιομηχανικής παραγωγής (Ντά-
τση, 2006: 146-148). 

5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Μέσω της θεματικής διαδρομής που προτείνεται στην πα-
ρούσα έρευνα, στοχεύουμε στην ανάδειξη των παραδοσιακών 
επαγγελμάτων της πόλης, τα οποία χρησιμοποίησαν ως βάση 
τους την περιοχή γύρω από το κάστρο και τη λίμνη των Ιωαν-
νίνων. Όπως διαπιστώσαμε από τα παραπάνω, κάποια από τα 
επαγγέλματα έχουν περάσει στο παρελθόν ανεπιστρεπτί, ενώ 
κάποια προσπαθούν να αντισταθούν. Ο τελευταίος τσαρου-
χάς στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνει την επαγγελματική 
του δραστηριότητα και το κατάστημά του θα κλείσει, ενώ 
οι βυρσοδέψες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς η πόλη 
μετρά αρκετές δεκαετίες χωρίς τη δραστηριότητα των βυρσο-
δεψείων. Ωστόσο, από τα επαγγέλματα που μελετήθηκαν στην 
παρούσα έρευνα, βλέπουμε ότι το επάγγελμα του αργυροχρυ-
σοχόου είναι αυτό που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
παραμένει ζωντανό. Και τέλος, η εμπορική δραστηριότητα 
στην πόλη συνεχίζει μια σταθερή πορεία. 
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Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την ερευνητική διαδικασία εί-
ναι αρκετά. Η έλλειψη βιβλιογραφίας σχετικά με τα παραδοσιακά επαγγέλματα 
των Ιωαννίνων ήταν φανερή από τα πρώτα κιόλας βήματα. Η ύπαρξη βιβλιο-
γραφικών πηγών σχετικά με τα παραδοσιακά επαγγέλματα των Ιωαννίνων είναι 
αρκετά περιορισμένη. Ωστόσο, με μεθοδικότητα μπόρεσα τελικά να συγκε-
ντρώσω όσες μελέτες και άρθρα έχουν δημοσιευτεί αναφορικά με τα παραδο-
σιακά επαγγέλματα των Ιωαννίνων. 

Αντιμετώπισα μια ακόμη δυσκολία αναφορικά με την ερευνητική μου δια-
δικασία και αυτή έχει να κάνει με τη δυσκολία πρόσβασης σε αρχειακό υλικό. 
Συγκεκριμένα, είχα σχεδιάσει τη μελέτη αρχειακού υλικού από τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους καθώς και από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, κάτι το οποίο δεν κατέ-
στη δυνατόν, καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος και δεν δόθηκε έγκριση στο 
αίτημά μου για πρόσβαση στο αρχειακό υλικό.

6  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ



43

7.1  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ  
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕ 
ΕΥΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7.1.1  Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η δυναμική παρουσία των μουσείων στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον σημαντικό 
παράγοντα επικοινωνίας τους με το κοινό, καθώς και οι συνθήκες που επέβαλε 
η πανδημία του COVID-19 καθιστούν πλέον την επίσκεψη στον φυσικό χώρο των 
μουσείων αλλά και σε ψηφιακό περιβάλλον επιβεβλημένη. Έτσι, τα περισσό-
τερα μουσεία έχουν προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και έχουν 
δημιουργήσει ψηφιακούς χώρους στο διαδίκτυο, στους οποίους παρέχουν σχε-
δόν ό,τι παρέχουν και διά ζώσης, δηλαδή πληροφορίες για τη συλλογή και τα 
εκθέματα, εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για διάφορες ομάδες κοινού, 
διαλέξεις, ομιλίες, ανοικτές συζητήσεις κ.ο.κ. 

Βασικό πρότυπο για τη δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων Ηπείρου θα αποτελέσει μια σύνθετη μορφή ψηφιακής παρου-
σίας στο διαδίκτυο, που ακολουθούν οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί 
παγκοσμίως και μέσω της οποίας παρουσιάζονται οι συλλογές με γνώμονα τη 
διάδραση με τον επισκέπτη.

Για το Ψηφιακό Μουσείου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Ηπείρου προτείνε-
ται να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να δίνει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνα-
τότητα επιλογής της πορείας του με βάση τα ενδιαφέροντά του. Πιο συγκεκρι-
μένα, θα υπάρχουν 2 ταξινομήσεις/κατηγοριοποιήσεις της συλλογής, οι οποίες 
θα αποτυπώνονται στη μορφή μιας συνάρτησης και θα δίνουν στον επισκέπτη 
τη δυνατότητα επιλογής του κριτηρίου με βάση το οποίο θέλει να περιηγηθεί. 
Οι ταξινομήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
 Α) Χρονολογική ταξινόμηση
 Β) Ταξινόμηση με βάση θεματικές ενότητες 

που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αφορούν τα παραδοσιακά επαγγέλμα-
τα της Ηπείρου τα οποία άνθησαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και τα 
οποία έφθασαν έως και σήμερα, επιχειρώντας μια διαχρονική εξέλιξη.

Αφού ο επισκέπτης επιλέξει την ταξινόμηση που τον ενδιαφέρει, στη συνέ-
χεια θα εμφανίζονται οι αφηγήσεις και τα εκθέματα που σχετίζονται με αυτή 
την επιλογή. Για το κάθε έκθεμα ξεχωριστά θα δίνεται η απαραίτητη τεκμηρί-
ωση σε γραπτή και ηχητική μορφή καθώς επίσης και πρόσθετες πληροφορίες 

7   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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όπως φωτογραφικό υλικό και χάρτες. Σημαντική θέση στο 
ψηφιακό μουσείο θα έχουν και οι προφορικές μαρτυρίες 
επαγγελματιών (για όσα από τα επαγγέλματα υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα).

Επειδή το υλικό του ψηφιακού μουσείου θα αποτελείται από 
φωτογραφικό υλικό, κτίρια και άλλες θέσεις που ίσως ανήκουν 
στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ή/και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης των Ιωαννίνων 
καθώς και σε ιδιώτες, απαιτείται η στενή συνεργασία με τους 
παραπάνω παράγοντες για την εξασφάλιση των σχετικών αδει-
ών χρήσης του ψηφιοποιημένου υλικού.

7.1.2  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η μελλοντική δημιουρ-
γία ψηφιακού μουσείου για την ανάδειξη των παραδοσιακών 
επαγγελμάτων της Ηπείρου και μέσα από τη ανάπτυξη πολι-
τιστικών διαδρομών. Κάθε πολιτιστική διαδρομή θα περιλαμ-
βάνει τα σημεία εκείνα όπου οι άνθρωποι αυτοί έζησαν και 
δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά. Μέσω των διαδρομών 
συνδέονται με μοναδικό τρόπο τα πολιτιστικά αγαθά μεταξύ 
τους, και επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να 
κατανοήσει τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της Ηπείρου, 
σχετίζοντάς τα παράλληλα με το σύγχρονο κοινωνικό και φυσι-
κό περιβάλλον.

Η καταγραφή και ανάδειξη των σημείων πολιτιστικού ενδι-
αφέροντος μέσα από πολιτιστικές διαδρομές θα επιτευχθεί με 
ειδικές εφαρμογές Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θα ακολουθηθεί 
σαφής μέθοδος χαρτογράφησης, συγκέντρωσης, καταγραφής 
και προβολής του υλικού.

7.1.3  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Για το Ψηφιακό Μουσείο θα αναπτυχθεί μία ψηφιακή πλατφόρ-
μα εφαρμογών εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. 
Η ψηφιακή εμπειρία του χρήστη θα παρέχει πολλαπλά επίπε-
δα διάδρασης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο 
δομημένου λογισμικού με διαβαθμισμένες ελευθερίες χρή-
στη. Βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού θα αποτελούν: 
α) η αλληλεπίδραση/διάδραση (interaction), β) η εύχρηστη 
επιφάνεια διεπαφής (interface), γ) η παραμετροποίηση και δ) 
η παιγνιοποίηση. Στοχεύοντας στην άρτια παρουσίαση των 
αφηγημάτων καθώς και των σημείων ενδιαφέροντος και στην 
ενεργό συμμετοχή του χρήστη-επισκέπτη, τα είδη λογισμικών 
που θα χρησιμοποιηθούν, αυτόνομα ή σε συνδυασμό, είναι οι 
πολυμεσικές εφαρμογές (multimedia), η ψηφιακή ξενάγηση, 
η εικονική πραγματικότητα και εξελίξεις αυτής (virtual reality, 
augmented reality, mixed reality κ.ά.), το διαδίκτυο, οι τεχνολο-
γίες εντοπισμού θέσης (GPS, beacons) κ.ά. H χρήση αυτών των 
εργαλείων θα αποτελέσει επίσης ένα μέσο, ώστε και ομάδες 
όπως οι μαθητές (αλλά και οι ενήλικες) να ανακαλύψουν μόνοι 
τους πληροφορίες, ενισχύοντας τις γνωστικές τους ικανότητες 
(εποικοδομητισμός, ανακαλυπτική μάθηση).
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7.1.4  ΣΕΝΑΡΙΑ
Η περιήγηση στον ψηφιακό και πραγματικό χώρο του Ψηφιακού Μουσείου Πα-
ραδοσιακών Επαγγελμάτων Ηπείρου θα ακολουθεί σενάρια που θα ενισχύουν 
την εμπειρία των χρηστών. Για την τελική δομή των σεναρίων κατά την υλοποίη-
ση του έργου θα οριστικοποιηθούν τα εξής:
→  η επιλογή των αφηγημάτων 
→  η απόκτηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων  

(σε περιπτώσεις μη πρωτότυπου υλικού) 
→  ο καθορισμός ελευθεριών χρήστη
→  η επιλογή και παραγωγή του κατάλληλου ενισχυτικού υλικού: α) στην 

παρουσίαση (όπως ήχος, κείμενο, εικόνα, βίντεο, παρουσίαση κ.ά), β) στις 
εφαρμογές, γ) οι επιλογές γλώσσας της πλατφόρμας, δ) εργαλεία προσβα-
σιμότητας ΑμεΑ, καθώς και ε) η κατασκευή και αξιολόγηση πρωτοτύπου και 
η δυνατότητα αναδιαμορφωτικών αξιολογήσεων από τους χρήστες-επισκέ-
πτες.

7.1.5  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του 
έργου είναι απαραίτητη η προμήθεια εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβά-
νει ενδεικτικά: συσκευές ολογραμμάτων, συσκευές εικονικής πραγματικότητας, 
εξυπηρετητές, κάμερες και φωτογραφικές μηχανές, εργαλεία καταγραφής ήχου, 
φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, scanners εγγράφων, τρισδιάστατα scanners 
επιφανειών, βιντεοπροβολείς, οθόνες αφής, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθό-
νες, ειδικά τζάμια, επιφάνειες QR. Τα εν λόγω εργαλεία ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης μουσειολογίας και των καινοτόμων τεχνολογιών, με 
αποτέλεσμα το Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Ηπείρου να 
αποτελέσει και σε αυτό τον τομέα μια καινοτόμα προσέγγιση.

7.1.6  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Πρωταρχικό στόχο της δημιουργίας του Ψηφιακού Μουσείου Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων Ηπείρου αποτελεί η λειτουργία του ως χώρος και θεσμός διαφύ-
λαξης και ανάδειξης των παραδοσιακών επαγγελμάτων που είτε χάθηκαν στο 
πέρασμα του χρόνου είτε προσπαθούν να επιβιώσουν με δυσκολίες. Το ψηφια-
κό μουσείο, στο πλαίσιο της αποστολής του, θα παρέχει σημαντικές υπηρεσίες 
διαφύλαξης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής καθώς και διάχυση της 
πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προσεγγίζοντας σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο το ευρύ κοινό αλλά και το ειδικό τουριστικό κοινό και μέλη της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας. Από τη δημιουργία του ψηφιακού μουσείου θα επωφεληθούν 
ποικίλες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες καθώς και άτομα με περιορισμένη 
συχνά προσβασιμότητα.

Η παραπάνω πρόταση για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Παραδοσι-
ακών Επαγγελμάτων Ηπείρου μπορεί να ενταχθεί προς υλοποίηση σε κάποιο 
ερευνητικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
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7.2  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
(APPLICATION)

Η επιπλέον ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη είναι δυνατή 
μέσα από την εφαρμογή η οποία προτείνεται να δημιουργηθεί 
μελλοντικά και η οποία θα επιτρέπει στον χρήστη η περιήγη-
σή του στην πόλη των Ιωαννίνων να προσομοιώνεται σε ένα 
ανοικτό μουσείο. Μέσα από την περιήγησή του στα σημεία, η 
εφαρμογή θα παρέχει στον χρήστη τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες για κάθε ένα από τα σημεία.

Η δημιουργία εφαρμογής (application) είναι ζωτικής σημα-
σίας και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος των πολιτιστικών 
διαδρομών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, μέσω 
της ανάπτυξης της εφαρμογής, θα δίνεται η δυνατότητα σε 
κάθε ενδιαφερόμενο να οργανώσει ο ίδιος την επίσκεψή του, 
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τον διαθέ-
σιμο χρόνο του. Συνεπώς, δεν θα υπάρχουν, όπως συνηθίζεται, 
προεπιλεγμένες διαδρομές που επιβάλλουν στον επισκέπτη να 
ακολουθήσει τις επιλογές του δημιουργού της διαδρομής, συ-
χνά παρωχημένες και χωρίς μέριμνα για τον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του. Η πρόσβαση σε κάθε σημείο της περιήγησης θα 
είναι εύκολη για κάθε χρήστη/επισκέπτη, καθώς η εφαρμογή 
θα περιέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες, χάρτες και γενικές 
πληροφορίες, ώστε να μην είναι απαραίτητη η παρουσία εξει-
δικευμένου προσωπικού για την περιήγηση του επισκέπτη.
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Πόσα χρόνια διατηρείτε το κατάστημα;
Το κατάστημα το έχω από το 1994.

Πώς και ασχοληθήκατε με την κατασκευή τσαρουχιών;
Έμαθα την τεχνική από τον πατέρα μου· από τον πατέρα μου 
έχω μάθει εγώ. Ο πατέρας μου ήταν γνωστός τσαρουχάς, ο 
Αλέξανδρος Αρλέτος από το Δροσοχώρι. 

Ο πατέρας σας πότε ξεκίνησε να ασχολείται με την κατα-
σκευή τσαρουχιών;
Ο πατέρας μου ασχολήθηκε με την κατασκευή τσαρουχιών 
μεταπολεμικά. Γεννήθηκε το 1929 και μετά από το στρατό ξεκί-
νησε να κάνει αυτή τη δουλειά, τσαρουχάς και τσαγκάρης.

Στην εποχή του πατέρα σας το επάγγελμα βρισκόταν σε ακμή; 
Ο κόσμος αγόραζε ή επισκεύαζε τσαρούχια;
Βέβαια, βέβαια! Ο κόσμος έδινε παραγγελίες για την κατα-
σκευή τσαρουχιών. Μέχρι και τη δεκαετία του 1990, οι κύριοι 
πελάτες τσαρουχιών ήταν ιδιώτες που συνέχιζαν να φοράνε 
τσαρούχια στην καθημερινότητά τους καθώς και χορευτικοί 
σύλλογοι. Είχε πολλή δουλειά τότε. Δουλεύαμε καθημερινά 
με τον πατέρα μου έως τις 3 το πρωί, για να μπορέσουμε να 
εξυπηρετήσουμε όλες τις παραγγελίες. Μαζί με τα τσαρούχια 
φτιάχναμε και χειροποίητα παπούτσια. 

Πότε παρατηρείται κάμψη στις παραγγελίες και στην κατα-
σκευή τσαρουχιών;
Η οριστική κάμψη παρατηρείται από το 2014 και έπειτα, όπου 
οι παραγγελίες και οι επιδιορθώσεις τσαρουχιών μειώθηκαν 
δραματικά.

Πώς και συνεχίσατε το επάγγελμα του τσαρουχά και του 
τσαγκάρη;
Μου άρεσε αλλά το ήθελε και ο πατέρας μου, το είχε μεράκι να 
συνεχίσω το επάγγελμά του. Αλλά εγώ δεν κατάφερα να βγά-
λω παιδιά που να θέλουν να συνεχίσουν το επάγγελμα.

Η κατασκευή τσαρουχιών ήταν επίπονη διαδικασία;
Πολύ δύσκολο επάγγελμα και πολλές ώρες δουλειάς.

Παράρτημα Ι  Συνέντευξη Τσαρουχά

☞  Κωσταντίνος Αρλέτος, Τσαρουχάς, Ιωάννινα

☞  Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022 στο κατάστημα  
του κυρίου Αρλέτου στην οδό Μητροπόλεως 21.

Ο τσαρουχάς Κωσταντίνος  
Αρλέτος τον Μάιο του 2022,  
στο κατάστημά του στην οδό  
Μητροπόλεως 21 στα Ιωάννινα.  
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,  
Μάιος 2022 
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Για την κατασκευή ενός ζευγαριού τσαρουχιών πόσο χρόνο χρειαζόσασταν;
Για ένα ζευγάρι τσαρούχια χρειαζόμασταν τουλάχιστον πέντε ημέρες. Επιπλέον, 
είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται συνεχόμενα, δηλαδή τα πιάνω, τα αφήνω, 
τα ξαναπιάνω, τα ξαναφήνω. Δεν συμφέρει να κάνεις ένα ζευγάρι τσαρούχια· 
συμφέρει να κάνεις από πέντε ζευγάρια τσαρούχια και πάνω για να τα πιάνεις 
όλα μαζί ταυτόχρονα. Ένα ζευγάρι είναι δύσκολο να γίνει.

Οι πρώτες ύλες σας και κυρίως τα δέρματα από πού προέρχονταν; Συνεργαζό-
σασταν με τα βυρσοδεψεία της περιοχής;
Ο πατέρας μου προμηθευόταν δέρματα από τα βυρσοδεψεία της πόλης των 
Ιωαννίνων κατευθείαν, αλλά και από εμπόρους κυρίως από τη Θεσσαλονίκη και 
από την Αθήνα. Κοιτούσαμε τι τιμές έδιναν οι έμποροι και προχωρούσαμε σε 
αγορά.

Όταν αρχίσατε εσείς να δραστηριοποιείστε επαγγελματικά με την κατασκευή 
τσαρουχιών, πόσα εργαστήρια κατασκευής τσαρουχιών υπήρχαν στην πόλη 
των Ιωαννίνων;
Κανένας, ο πατέρας μου μόνο.

Και μέχρι πότε ο πατέρας σας εργάστηκε ως τσαρουχάς;
Ο πατέρας μου δούλευε μέχρι και το 1990.

Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιήθηκαν κυρίως οι τσαρουχάδες στην πόλη 
των Ιωαννίνων, από τις μνήμες που έχετε από την εποχή του πατέρα σας; Δη-
λαδή, πού βρίσκονταν τα τσαρουχάδικα όπου μπορούσε κάποιος να πάει και 
να αγοράσει ή να παραγγείλει ή και να επισκευάσει τα τσαρούχια του;
Στην πόλη τα τσαρουχάδικα βρισκόταν κυρίως στην οδό Αβέρωφ και στο Τζαμί 
στην περιοχή της Καλούτσιανης. Εκτός της πόλης των Ιωαννίνων, τσαρουχάδικα 
υπήρχαν στο Μέτσοβο αλλά και στους Καλλαρύτες.

Σήμερα είστε ο μοναδικός τσαρουχάς;
Ναι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.

Υπήρξε κάποια κρατική ενίσχυση, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, αναφορικά 
με τη διάσωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος που τείνει να εξαφανιστεί;
Όχι, δεν υπήρξε καμία βοήθεια. Μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια είχα απευ-
θυνθεί σε κάποιο άτομο της κυβέρνησης να με βοηθήσει να ανοίξουμε μια 
αίθουσα στο ΚΕΠΑΒΙ, για να εκπαιδεύσω δέκα άτομα ή όσα παλικάρια ενδια-
φέρονταν να μάθουν την τέχνη. Δεν είδα όμως άσπρο φως, παρόλο που τους 
έκανα και την πρόταση. Να βγάλω κι εγώ πέντε-δέκα μαστόρους. Αλλά δυστυ-
χώς υπήρξε αδιαφορία.

Τι σκέφτεστε για το μέλλον του επαγγέλματος;
Δεν βλέπω φως, δεν υπάρχει κάτι μελλοντικά. Ποιος θα μάθει και ποιος θα τους 
μάθει; Μετά από μένα δεν υπάρχει κάποιος. Ο τσαγκάρης που πιάνει το δέρμα 
και το κάνει τσαρούχι ή παπούτσι δεν θα υπάρχει πλέον. Θα υπάρχουν μόνο τα 
καταστήματα express εδώ στην πόλη και σε κάθε πόλη που θα βάζουν λίγη κόλ-
λα, ένα καρφί και ένα ράψιμο. Η λέξη τσαρουχάς/τσαγκάρης τέλος.

Πότε φτιάξατε το τελευταίο ζευγάρι τσαρούχια;
Το τελευταίο ζευγάρι τσαρούχια το έφτιαξα πριν δυο χρόνια. Μετά δεν είχα 
ζήτηση καθόλου.
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Πώς κατασκευάζεται ένα ζευγάρι τσαρούχια;
Είναι εξολοκλήρου χειροποίητο, όλο δέρμα και απαιτεί πολλή δουλειά. Καταρ-
χάς, παίρνουμε το δέρμα, το οποίο είναι αδιάβροχο, και το βάζουμε επάνω 
στον πάγκο. Πριν από αυτό το βήμα, κόβουμε το δέρμα σύμφωνα με το πατρόν, 
τα λεγόμενα φόντια. Αφού κοπούν τα φόντια, τα ρεφινάρουμε και μετά τα 
πάμε και τα γαζώνουμε στη μηχανή, αφού μπει και η φόδρα από κάτω. Αφού 
τα γαζώσουμε, αρχίζει μετά το κέντημα και το κεντάμε, ανάλογα με το σχέδιο 
που έχουμε ή που ήθελε ο πελάτης, για παράδειγμα, και πάντα στο χέρι, ποτέ 
στη μηχανή, καθώς είναι λεπτοδουλειά, έχει πολλή δουλειά. Αλλά υπάρχει και 
συγκεκριμένο σχέδιο. Και μετά, αφού το ράψουμε το φόντι και βάλουμε και τα 
γαζιά και κάνουμε και τα σχέδια, βάζουμε και το ρέλι, βάζουμε και στο πλάι τα 
αξεσουάρ που βάζουμε εμείς εκεί, και στη συνέχεια το τοποθετούμε επάνω στο 
καλαπόδι για να το μαντάρουμε, δηλαδή να του δώσουμε το σχέδιό του. Στη 
συνέχεια, τοποθετούμε τα δέρματα από κάτω για να σταθεροποιηθεί μαζί με 
την κόλλα, το αφήνουμε να στεγνώσει και μετά το παίρνουμε και προχωράμε σε 
άλλη επεξεργασία, το σολόδερμα. Ύστερα, τοποθετούμε το τακούνι του τσα-
ρουχιού. Και αφού ολοκληρωθούν όλα τα προηγούμενα βήματα, βάζουμε στη 
μύτη ένα κομμάτι δέρμα, για να τοποθετήσουμε τη φούντα. Η φούντα μπαίνει 
τελευταία, όταν τελειοποιηθεί το τσαρούχι. Η φούντα είναι από 50% βαμβάκι 
και 50% ακρυλικό μαλλί. Τη μαζεύουμε σε βαντάκι και τη φτιάχνουμε με ειδική 
επεξεργασία. Τη δένουμε καλά επάνω στο τσαρούχι, τη σφίγγουμε καλά με σύρ-
μα ή με χοντρό σκοινί και μετά αρχίζουμε να την κουρεύουμε και της δίνουμε το 
σχήμα που θέλουμε εμείς.

Ποιες οι κατηγορίες των τσαρουχιών που υπήρχαν;
Υπήρχαν δυο κατηγορίες: τα καρφωτά και τα ραφτά. Τα καρφωτά ήταν για να 
τα χρησιμοποιούν στην εκκλησία και σε επίσημες εκδηλώσεις, το πιο επίσημο 
τσαρούχι δηλαδή. Τα ραφτά ήταν τα καθημερινής χρήσης τσαρούχια. Βέβαια, 
άλλη δουλειά απαιτούσε το ένα και άλλη δουλειά απαιτούσε το άλλο.
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Παράρτημα ΙI  Συνέντευξη Ασημουργού-
Κοσμηματοποιού

☞  Νίκος Γκόλας, Ασημουργός-Κοσμηματοποιός, Ιωάννινα

☞  Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022  
στο εργαστήριο του κυρίου Γκόλα στο ΚΕΠΑΒΙ.

Πώς και ασχοληθήκατε με την αργυροχρυσοχοΐα;
Δεν βρήκα κάποια δουλειά έτοιμη από τους δικούς μου. Ξεκίνησα τη δου-
λειά μαζί με τον αδερφό μου. Ήταν ένα επάγγελμα που εμπεριείχε πέραν της 
δημιουργίας και το ταξίδι, γιατί έπρεπε αυτά τα προϊόντα να πουληθούνε και 
μιλάμε για το τέλος της δεκαετίας του ΄90, όπου άλλος τρόπος πέραν της κατ’ 
ιδίαν πώλησης δεν υπήρχε. Έτσι, ό,τι φτιάχναμε στα Γιάννενα έπρεπε να το 
φτάσουμε στην Κω, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και αυτό μας 
έδινε την ευκαιρία να δούμε καινούργια μέρη, καινούργιους ανθρώπους., Αυτό 
με ευχαριστούσε ιδιαιτέρως και, όπως προείπα, σε συνδυασμό με τη δυνατό-
τητα δημιουργίας που σου δίνει η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας ήταν κατα-
λυτικός παράγοντας για να με κάνει να αφήσω αυτό που σπούδασα, δηλαδή 
μηχανικός, και να ασχοληθώ με τη δουλειά αυτή. Στη πορεία, όπως γνωρίζουμε, 
όλα άλλαξαν· τότε ήταν χρυσές εποχές για την αργυροχρυσοχοΐα. Ήταν πολύ 
εύκολο να πουλήσουμε πράγματα ιδιαίτερα από τη περιοχή τη δικιά μας, που 
οι περισσότεροι γνώριζαν ως κοιλάδα της τέχνης, τουλάχιστον στο ελλαδικό 
χώρο. Δυστυχώς, κάποιοι συνάδελφοι δημιούργησαν ένα πολύ κακό όνομα για 
την περιοχή στα τέλη της χιλιετίας και αρχές αυτής που διανύουμε τώρα. Έτσι, 
συχνά είχαμε πολλά προβλήματα με γνώμονα και την τιμή, συνεπικουρούντων 
των άλλων προβλημάτων που υπήρχαν στο παγκόσμιο γίγνεσθαι με οικονομικά 
ζητήματα ή άλλων θεμάτων της παγκοσμιοποίησης, θέματα που εμάς σαν κλά-
δο μάς έκαναν τεράστια ζημιά, όπως το γεγονός ότι είχαμε τεράστιες εισαγω-
γές αμφιβόλου ποιότητας κοσμημάτων και ειδών αργυροχρυσοχοΐας από τρίτες 
χώρες με πάρα πολύ χαμηλά εργατικά, που τα καθιστούσαν ανταγωνιστικά σε 
σχέση με τα δικά μας προϊόντα. 

Επιπλέον, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και του covid, προ-
σπάθησαν οι επιχειρηματίες του κλάδου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας 
και αυτό με πολύ δυσκολία γιατί η εργασία μέσα στα εργαστήρια αργυροχρυ-
σοχοΐας απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί.

Πώς ξεκινάει η δημιουργία ενός κοσμήματος;
Η δημιουργία ενός κοσμήματος ξεκινάει με τον σχεδιασμό του. Ο σχεδιασμός 
πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστή. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί δύσπι-
στοι οι οποίοι συνεχίζουν να σχεδιάζουν με το μολύβι. Ο σχεδιασμός στον υπο-
λογιστή δίνει τρομερές δυνατότητες —καταρχάς ταχύτητας καθώς μπορείς να 
διορθώσεις οτιδήποτε άμεσα. Επιπλέον, σε περίπτωση που θέλεις να μεγαλώ-
σεις ή να μικρύνεις το μέγεθος του κοσμήματος, αυτό γίνεται πολύ εύκολα. Ένα 
ακόμη πλεονέκτημα στον σχεδιασμό του κοσμήματος στον υπολογιστή είναι ότι 
μπορείς να δεις και τις τρεις διαστάσεις του κοσμήματος, κάτι που στο χαρτί 
θα πρέπει να το φανταστείς και ακόμη χειρότερο, αν πρόκειται για παραγγελία, 
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να το δώσεις να το φανταστεί ο πελάτης. Ακόμη, ο σχεδιασμός στον υπολογι-
στή έχει καλύτερες δυνατότητες πώλησης αλλά και μεγαλύτερη κατανόηση από 
το σύνολο των ανθρώπων του εργαστηρίου που θα το υλοποιήσουν.

Στα εργαστήρια του παρελθόντος δεν υπήρχε η ανάγκη αυτή, καθώς εφόσον 
συνήθως ο ίδιος ο αργυροχρυσοχόος σχεδίαζε, χάραζε και κατασκεύαζε το 
αντικείμενο, δεν χρειαζόταν να καταλάβει κάποιος άλλος αυτό που είχε εκείνος 
σχεδιάσει. Και υπήρχαν αρκετά τέτοια προβλήματα κατά το παρελθόν από τους 
ίδιους τους μαστόρους που τα σχεδίαζαν καθώς κατά την υλοποίηση δεν έβγαι-
νε αυτό ακριβώς που είχαν κατά νου και έπρεπε να κάνει παρεμβάσεις επί του 
σχεδίου την ώρα που έφτιαχνε το αντικείμενο.

Η τεχνολογία μάς έχει βοηθήσει και σε άλλα σημεία όπως η χρήση 3D εκτυ-
πωτή για να έχουμε τέλεια κοψίματα για την τοποθέτηση πολύτιμων λίθων.

Πώς σχεδιάζεται ένα αντικείμενο;
Ο σχεδιασμός ξεκινάει είτε με την ανάγκη δημιουργίας ενός καινούργιου σχε-
δίου είτε με την ανάγκη κάποιας νέας παραγγελίας από πελάτη και, αφού το 
συζητήσει με την υπόλοιπη ομάδα, ο σχεδιαστής ξεκινάει να ετοιμάζει το σχέδιο 
με ψηφιακή τεχνική. 

Ο σχεδιασμός έχει τρεις διαφορετικές επιλογές: σχεδιασμός μέσω vector 
(διανυσματικά γραφήματα), όπου μπορούν να κοπούν στο laser περιγράμματα 
αντικειμένων, 3D σχεδιασμός με διάφορες μετακινήσεις πολυγώνων στον χώρο 
και, τέλος, η ψηφιακή γλυπτική, η οποία έχει ενταχθεί τα τελευταία πέντε χρό-
νια αρκετά δυνατά και στην Ελλάδα στον τομέα της αργυροχρυσοχοΐας, καθώς 
στο εξωτερικό χρησιμοποιείται ήδη αρκετά χρόνια.

Πώς υλοποιείται ένα αντικείμενο από τον σχεδιασμό, δηλαδή πώς φτάνουμε 
στην υλοποίηση;
Η διαδικασία της δημιουργίας του κοσμήματος είναι ως επί το πλείστον εργα-
σία η οποία γίνεται στο χέρι. Οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν μέχρι την 
ολοκλήρωση του κοσμήματος είναι πολλές. 

Αφού ο σχεδιασμός ολοκληρωθεί ανάλογα με το αντικείμενο που έχουμε 
να διαχειριστούμε, μπορεί να γίνει 3D εκτύπωση στον ειδικό εκτυπωτή. Για την 
εκτύπωση υπάρχουν δυο επιλογές: είτε να γίνει εκτύπωση σε μια ρητίνη η οποία 
είναι ειδική για υψηλές θερμοκρασίες, οπότε μπορεί να γίνει το λεγόμενο «λά-
στιχο», είτε να εκτυπωθεί κατευθείαν σε κάποιο χυτεύσιμο υλικό που μοιάζει με 
κερί, οπότε μπαίνει κατευθείαν στο χυτήριο, χωρίς να περάσει από τη διαδικα-
σία του καλουπιού. Η δεύτερη επιλογή εφαρμόζεται κυρίως σε πιο πολύπλοκα 
αντικείμενα, όπου δεν είναι εφικτό να γίνει καλούπι.

Μία ακόμη τεχνική, πριν περάσουμε στην παραγωγή, είναι να κάνουμε 
κάποια πρότυπα μέσω πηλού, τα οποία τα σαρώνουμε σε 3D scanner και στη 
συνέχεια το σχέδιο τελειοποιείται στον υπολογιστή.

Ποια η διαδικασία της χύτευσης;
Όλα τα σχέδια τοποθετούνται επάνω στο «δέντρο» ανά είδος, για να υπάρχει 
καλύτερη ταξινόμηση. Και με αυτή τη μορφή του «δέντρου» τοποθετείται από 
πάνω ένας σωλήνας, ο οποίος ονομάζεται μούφλο και είναι σαν προστατευτικό 
για να ρίξουμε μέσα γύψο (κάτι σαν ποτήρι σπαστό, σε κομμάτια) και αφού γί-
νει αφαίρεση της φυσαλίδας —υπάρχει καθόλου αέρας μέσα και φυσαλίδες— 
προχωράμε με το στέγνωμα του γύψου. Αμέσως μετά, ακολουθείται η διαδικα-
σία της αφαίρεσης του κεριού, για να φύγει το κερί και να μείνει το αποτύπωμα 
του σχεδίου επάνω στον γύψο και το τελευταίο στάδιο είναι ο φούρνος. Μπαί-
νουν στον φούρνο και ψήνονται περίπου για 12 ώρες. 

Αφού ψηθούν στο φούρνο, μετά γίνεται το χυτήριο. Βγαίνουν τα κομμάτια 
από το χυτήριο και στη συνέχεια καθαρίζονται γιατί είναι γεμάτα γύψο μέσα 
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και από εκεί και πέρα βγαίνουν σε κορμούς, σε «δέντρα». Στη συνέχεια, κόβο-
νται και μένουν τα κομμάτια του ασημιού. Συνεχίζουμε τη διαδικασία με την 
ένωση των κομματιών, τα οποία μπαίνουν στον μαγνητικό για να πάρουν το 
χρώμα του ασημιού και στη συνέχεια μπαίνουν στα μηχανήματα για το φινί-
ρισμα με ξύλο και άμμο που θα δώσει την καθαρή όψη. Για τη διαδικασία του 
φινιρίσματος, είναι απαραίτητη και η χρήση συγκεκριμένων μηχανημάτων, από 
τα οποία πρέπει να περάσει το αντικείμενο για να τελειοποιηθεί. Ωστόσο, η όλη 
διαδικασία απαιτεί πολλή επεξεργασία με το χέρι για να φτάσουμε στο τελικό 
φινίρισμα και την ολοκλήρωση του αντικειμένου.

Και πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία;
Η διαδικασία για την κατασκευή ολοκληρώνεται στο χέρι. Τέτοιου είδους δια-
δικασίες είναι η ένωση των στοιχείων μεταξύ τους, η συγκόλληση καθώς και το 
τελικό φινίρισμα.

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος;
Πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να προλάβουν το τραίνο του εκσυγχρονισμού 
και έτσι μπαίνουν στη διαδικασία να ανταγωνιστούν την παγκόσμια αγορά με 
την προμήθεια προϊόντων από τρίτες χώρες.

Επιπλέον, αυτό οξύνεται λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος, αφού δεν 
ανήκουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στον κλάδο που αφορά καλλιτέχνες 
και επίσης οι ΚΑΔ μας ανήκουν στον μεταποιητικό τομέα, κάτι που δημιουργεί 
πρόβλημα με τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, μιας και έχουμε να 
συναγωνιστούμε επιχειρήσεις που κυρίως με γνώμονα την καινοτομία λαμβά-
νουν υψηλότερη μοριοδότηση. Είναι πολύ δύσκολο σε μια παραδοσιακή τέχνη 
να καινοτομήσεις, αλλά αυτό που θέλεις είναι ο εκσυγχρονισμός των εργαστη-
ρίων.

Πώς βλέπετε το μέλλον της αργυροχρυσοχοΐας;
Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας είναι ένας κλάδος με τεράστιες δυνατότητες 
ανάπτυξης και εμείς ως χώρα δεν τον έχουμε αγκαλιάσει, παρόλο που έχουμε 
μια παράδοση αιώνων που θα έπρεπε να βοηθήσει στο branding. Ψάχνουμε να 
ανακαλύψουμε τον τροχό σε διάφορα αντικείμενα, προσπαθούμε να ανακαλύ-
ψουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε παρατήσει, όπως είναι ο αργαλειός και 
δεν κοιτάμε να ενισχύσουμε τη χειροτεχνία-βιοτεχνία της αργυροχρυσοχοΐας η 
οποία και μπορεί και πρέπει να βοηθηθεί, για να δώσει με τη σειρά της βοήθεια 
στην ελληνική οικονομία.

Το ζήτημα είναι να σκύψουμε επάνω στα σημερινά προβλήματα του κλάδου 
αντί να παραμείνουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν και τα επιτεύγματά του, 
αξιοποιώντας την παράδοση της συγκεκριμένης τέχνης που μας δίδαξαν οι 
πρόγονοί μας αλλά και τα μοτίβα τα γνωστά, τα παραδοσιακά να τα εξελίξουμε 
και να τα πάμε ένα βήμα παραπέρα.
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Θεματική διαδρομή 
επιλεγμένων παραδοσιακών 
επαγγελμάτων των Ιωαννίνων

 Ελισσάβετ Κώστα

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προτείνεται μια θεματική 
διαδρομή η οποία επικεντρώνεται σε επιλεγμένα παραδοσιακά 
επαγγέλματα των Ιωαννίνων από την απελευθέρωση της πόλης 
και έπειτα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως βάση τους την περιοχή 
γύρω από το κάστρο και τη λίμνη των Ιωαννίνων.

Ως πολιτιστική διαδρομή ορίζεται ένα προϊόν πολιτιστικού 
τουρισμού το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο 
συνεκτικό στοιχείο. Στη θεματική διαδρομή που προτείνεται 
μέσω της παρούσας έρευνας συμπεριλαμβάνονται τα παρακά-
τω παραδοσιακά επαγγέλματα των Ιωαννίνων: τσαρουχάδες, 
βυρσοδέψες, αργυροχρυσοχόοι και έμποροι. Ως σταθμοί της 
διαδρομής θα επιλεγούν τα σημεία εκείνα όπου δραστηριοποιή-
θηκαν οι επαγγελματίες στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Ο σχετικά πρόσφατος θεσμός της πολιτιστικής διαδρομής 
αποτελεί, εξαιτίας της δυναμικότητάς του, ένα σημαντικό πια 
«εργαλείο» αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι πολι-
τιστικές διαδρομές είναι αρκετά διαδεδομένες στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο, καθώς προσφέρουν δυνατότητες για αξιοποίηση και 
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι πολιτιστικές διαδρομές περιλαμβάνουν δυνατότητες δημι-
ουργίας νέων τουριστικών προϊόντων, διατηρώντας τη δυναμική 
που δημιουργείται από τις νέες τάσεις του τουρισμού, κάτι που 
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για την πόλη των Ιωαννίνων. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η δημιουργία νέων προϊ-
όντων πολιτιστικού τουρισμού από τους υφιστάμενους πόρους, 
στην περίπτωσή μας τα παραδοσιακά επαγγέλματα, είναι μία 
από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για να μπορέσει ένας 
προορισμός να καταστεί ξεχωριστός.

Επιπλέον, τα σημεία ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνονται 
στη διαδρομή θα βοηθήσουν τους κατοίκους και επισκέπτες να 
κατανοήσουν καλύτερα τα παραδοσιακά επαγγέλματα, καθώς 
η διαδρομή δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «συνένωσης» υλικών 
και άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα δίκτυο με 
στόχο την καλύτερη ερμηνεία του θέματος.
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