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Σκοπός συγγραφής της εργασίας/πρόλογος 
 

Η εργασία πραγματεύεται, ως βασικό της θέμα την αρχαιότατη τέχνη του 

κοσμήματος, μέσω της εφαρμογής της σε μία σύγχρονη επιχείρηση και την σύνδεση 

της με την ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων των μαθητών. Η αξιοποίηση της 

στη διδασκαλία, μπορεί να γίνει σε κάθε τάξη, οπότε δε θα σταθούμε σε κάποια 

συγκεκριμένη, αλλά θα μελετήσουμε τους τρόπους εισαγωγής της και διαθεματικής 

σύνδεσης της με το αναλυτικό πρόγραμμα. Η ανάλυση της τέχνης του κοσμήματος 

θα πραγματοποιηθεί σε κάθε πτυχή του επαγγέλματος όπως την αισθητική, την 

δημιουργικότητα και την τεχνοτροπία της όλης διαδικασίας παραγωγής ενός 

κοσμήματος. Για να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία, η κάθε πλευρά της θα 

συνδεθεί με τον αντίστοιχο χώρο της επιχείρησης. Θα αναλυθεί πλήρως και θα 

αποτελέσει τμήμα του πάζλ το οποίο καταλήγει σε ένα καλαίσθητο έργο τέχνης. 

Κριτήριο επιλογής της τέχνης της αργυροχρυσοχοΐας ως αντικείμενο ανάλυσης και 

σύνδεσης με την παιδαγωγική, ήταν το τεράστιο δυναμικό παραγωγής και 

αξιοποίησης γνώσης που τη διακατέχει. Παίρνοντας ως άξονα την διδασκαλία των 

εικαστικών, η πληθώρα των θεμάτων προς ανάλυση που προσφέρει η τέχνη του 

κοσμήματος είναι τεράστια και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να έρθει σε πιο στενή 

επαφή με τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των παιδιών, να ανακαλύψει τις δυνατότητες ή 

και τις αδυναμίες τους, καθώς και να τους προσφέρει ένα ενδιαφέρον αντικείμενο, 

επάνω στο οποίο θα δουλέψουν ομαδικά και ατομικά και θα ανταποκριθούν στις 

απαραίτητες δραστηριότητες. 

Προχωράμε στην παρουσίαση της περίληψης της εργασίας, και την παρουσίαση των 

δομικών της μερών, με σκοπό την διευκόλυνση του/τις αναγνώστη/στριας. 
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Περίληψη 
 

Η πτυχιακή αυτή εργασία, πραγματεύεται την παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης 

της αργυροχρυσοχοΐας στην διδασκαλία των εικαστικών με στόχο την ανάπτυξη των 

καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Η εργασία ακολουθεί την βασική δομή μίας 

πτυχιακής εργασίας αποτελούμενη από τα προλογικά μέρη(πρόλογος, περιεχόμενα 

κλπ), το κυρίως μέρος και την ερευνητική προσέγγιση. Το κάθε μέρος παρουσιάζει τα 

σημεία-κλειδιά και τις απαραίτητες πληροφορίες που οφείλει να γνωρίζει ο 

αναγνώστης για να μπορέσει στην συνέχεια να κατανοήσει τις πληροφορίες που θα 

παρουσιαστούν. Το βασικότερο και κυριότερο μέρος της εργασίας είναι το κυρίως 

μέρος, το οποίο λόγω του όγκου του έχει χωριστεί σε δύο βασικά, μεγάλα κεφάλαια. 

Τα κεφάλαια αυτά έχουν υποενότητες οι οποίες παρουσιάζουν λεπτομερώς 

πληροφορίες για τα διάφορα στοιχεία του εκάστοτε κεφαλαίου. Το πρώτο μεγάλο 

κεφάλαιο είναι «Η τέχνη και το εργαστήρι του αργυροχρυσοχόου». Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι τεχνικές που αξιοποιούνται από τον 

τεχνίτη και δημιουργό των κοσμημάτων. Αυτό το ζήτημα θα απασχολήσει το πρώτο 

μισό του πρώτου κεφαλαίου. Το δεύτερο μισό είναι η παρουσίαση των μερών της 

οικογενειακής επιχείρησης, η οποία θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει 

καλύτερα τις τεχνικές που αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ενός 

κοσμήματος, καθώς και να γνωρίσει ένα παραδοσιακό εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας 

μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο 

δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό της Παιδαγωγικής. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν οι δυνητικές ικανότητες του μαθήματος των εικαστικών και πως 

αυτές συμβάλουν στην υγιή ενασχόληση των παιδιών με τις τέχνες. Στο δεύτερο μισό 

του κεφαλαίου θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τους τρόπους διασύνδεσης των 

τεχνικών που παρουσιάζονται στο πρώτο κεφάλαιο με την παιδαγωγική, μέσω ενός 

διδακτικού σεναρίου. 
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Λέξεις κλειδιά 
Πρωτογενείς 

Εργαστήριο, χυτήριο, εργαλεία, τεχνικές, χρυσός, ασήμι, πολύτιμοι λίθοι, καράτια, 

παιδαγωγική, διδασκαλία εικαστικών 

Δευτερογενείς  

δημιουργικότητα, δεξιότητες, ικανότητες, συνεργατικότητα  
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Κυρίως μέρος  
Ακολουθεί οι παρουσίαση των δύο βασικών κεφαλαίων, όπως αυτά προαναφέρθηκαν 

στην περίληψη. 

Κεφάλαιο πρώτο 

«Το εργαστήρι και η τέχνη του αργυροχρυσοχόου» 
Όπως αναγράφεται και στον τίτλο το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιέχει 

πληροφορίες για την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας, τις διάφορες τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της παρασκευής των κοσμημάτων, τους 

διάφορους χώρους ενός αργυροχρυσοχωείου, καθώς και πως αυτοί αξιοποιούνται. Θα 

δούμε επίσης και θα αναλύσουμε την πληθώρα των υλικών από τα οποία 

κατασκευάζονται τα κοσμήματα. Θα παρουσιαστούν τα πολύτιμα μέταλλα και οι 

πολύτιμοι λίθοι, οι πιο διαδεδομένες υποκατηγορίες βεβαίως, οι οποίες αγαπήθηκαν 

και συνεχίζουν να αγαπιούνται από πελάτες και τεχνίτες αντίστοιχα.  

Ως παράδειγμα αναφοράς και ως ο χώρος κατασκευής κοσμημάτων που θα 

χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση των εννοιών και των τεχνικών δημιουργίας, θα 

πάρουμε την οικογενειακή επιχείρηση ΚΟΣΜΗΜΑ ΚΟΥΡΤΗΣ. Πρόκειται για ένα 

αργυροχρυσοχωείο χωρισμένο σε τρία βασικά μέρη το οποίο ιδρύθηκε το 1992 και 

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης της Λάρισας. Το κατάστημα 

είναι χωρισμένο σε τρία δομικά μέρη. Το χυτήριο, το εργαστήριο και το πωλητήριο. 

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε τμήμα του καταστήματος θα δοθούν στις 

επόμενες ενότητες του κεφαλαίου κατά την σύνδεση τους με τις τεχνικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

 
 

12 
 

Ενότητα πρώτη 
Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιάσουμε τις τεχνικές δημιουργίας ενός κοσμήματος 

χρησιμοποιώντας από ένα ξεχωριστό παράδειγμα για την κάθε τεχνική, η οποία 

ανταποκρίνεται και σε ένα διαφορετικό τύπο κοσμήματος. Η πρώτη τεχνική που θα 

αναλύσουμε είναι η τεχνική του βεραδόρου. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων, διάφοροι αναπτυσσόμενοι πολιτισμοί, όπως οι Έλληνες, οι 

Ασσύριοι, οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι έγιναν γνωστοί ως τα πέρατα του αρχαίου 

κόσμου για τα περίτεχνα κοσμήματα τους. Κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου στο χέρι, 

μιας και δεν υπήρχαν τα σύγχρονα μηχανήματα εκείνη την εποχή, και από ατόφιο 

χρυσάφι αποτελούσαν πραγματικά αξιοθαύμαστα κειμήλια, αρκετά από τα οποία 

διασώζονται ως και σήμερα. Τεράστιος είναι ο αριθμός των διαφορετικών ειδών 

κοσμημάτων που κατασκευάζονταν, αλλά κανένα δε μπορεί να συγκριθεί σε ομορφιά 

με τα ολόχρυσα δαχτυλίδια και τις βέρες που κοσμούσαν τα δάχτυλα αυτοκρατόρων 

και ευγενών, ανεξαιρέτως φύλου. Με πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, τους 

σφραγιδόλιθους, οι τεχνίτες δούλευαν ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα πάνω από τα 

πέτρινα αμόνια τους για να σκαλίσουν τα διάφορα περίτεχνα μοτίβα επάνω στις 

μικρές πλευρές των δαχτυλιδιών. Οι τεχνικές αυτές πέρασαν από στόμα σε στόμα και 

από αυτί σε αυτί, μέχρι την σήμερον ημέρα όπου οι αργυροχρυσοχόοι των τελευταίων 

γενεών τις χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με τα μηχανήματα και τα σύγχρονα 

εργαλεία τους για να δημιουργήσουν δαχτυλίδια και βέρες διαφορετικών τύπων. 

Η δημιουργία ενός ζευγαριού γαμήλιων βερών αποτελείται από 13 βασικά στάδια. 

Παρομοίως κατασκευάζονται και τα δαχτυλίδια αλλά με μικρές διαφοροποιήσεις στα 

τελευταία στάδια κάτι το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Τα στάδια αυτά είναι: 

 Διαλογή: Η διαδικασία κατασκευής ξεκινάει με τη διαλογή των 

διάφορων κομματιών χρυσού, τα οποία στη συνέχεια θα γίνουν ένα 

μίγμα στο χυτήριο. Τα κομμάτια επιλέγονται με βάση την επιλογή των 

καρατίων από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης ζητήσει οι βέρες να είναι 

υψηλών καρατίων, τότε επιλέγονται καθαρά κομμάτια χρυσού με μικρή 

προσθήκη λέγας, ώστε ο βαθμός του μετάλλου να ανέβει. Το αντίθετο 

συμβαίνει στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί η βέρα του να είναι 

πιο οικονομική και επιλέξει πιο χαμηλά καράτια. Τα κομμάτια αυτά 

μπορεί να είναι είτε σφαιρίδια χρυσού, τα οποία παρασκευάζονται σε 

εργαστήρια ειδικά για τη διαδικασία της πρόσμιξης, είτε τμήματα 

παλιών κοσμημάτων, τα οποία αγοράστηκαν από ιδιώτες και 

ανακυκλώνονται. Στη συνέχεια αφού διαλεχτούν τα απαραίτητα υλικά, 

γίνεται το ζύγισμα και ο καθορισμός του βάρους της μπάρας που θα 

παραχθεί, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απώλεια μετάλλου, μεγάλου 

υπολείμματος, δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να ξαναπεράσει από το 

χυτήριο. Μόλις κανονιστεί και η ποσότητα, το προς λιώσιμο μέταλλο 

πηγαίνει στον πάγκο του χυτηρίου. 
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 Λιώσιμο: Το λιώσιμο ή πρόσμιξη είναι η πρώτη βασική διαδικασία 

για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μετά την διαλογή. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται στο ειδικά διαμορφωμένο χυτήριο του 

εργαστηρίου. Επάνω στον πάγκο του χυτηρίου υπάρχουν στοιχισμένα 

όλα τα απαραίτητα σύνεργα για τη σωστή ανάμιξη των μετάλλων, ώστε 

να βγει όσο πιο καθαρό γίνεται το κράμα στο τέλος της διαδικασίας. Τα 

εργαλεία αυτά είναι η πλάκα πρόσμιξης, ένα μικρό πέτρινο τούβλο με 

στρογγυλό βαθούλωμα στο κέντρο, το οποίο είναι ανθεκτικό στις 

υψηλές θερμοκρασίες, πυρίμαχες τσιμπίδες, για την χειραγώγηση του 

μετάλλου όταν αυτό ακόμα είναι καυτό, ένα σύνολο από διαφορετικά 

καλούπια το καθένα για διαφορετική λειτουργία και τέλος τα διάφορα 

χημικά που αναμειγνύονται με το μέταλλο για να καθαρίσει από 

διάφορες ανεπιθύμητες ουσίες.  
  Η διαδικασία ξεκινάει με την ανάφλεξη του φλόγιστρου, το οποίο 

αποτελείται από την ρυθμιζόμενη με βαλβίδες κεφαλή και δύο μεγάλες 

φιάλες, η μία με οξυγόνο και η άλλη με υδρογόνο. Μόλις ανάψει η 

φλόγα, ο τεχνίτης αρχικά θερμαίνει την πλάκα πρόσμιξης ώστε να 

μπορέσει το μέταλλο να φτάσει πιο εύκολα στη σωστή θερμοκρασία. 

Στη συνέχεια, λίγα, λίγα τα κομμάτια προστίθενται στην πλάκα. Εκεί 

μόλις φτάσουν στη θερμοκρασία των 1.200. κελσίου, λιώνουν και 

μετατρέπονται σε μία μάζα. Η πρόσμιξη όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Με 

γρήγορες κινήσεις οι, οποίες  θυμίζουν σεφ που ανακατεύει ένα ριζότο 

στο τηγάνι, ο τεχνίτης αναμιγνύει τα κομμάτια ώστε να δημιουργηθεί το 

κράμα. Στη συνέχεια το περιχύει με σκόνη βόρακα, μία υαλώδης βάση η 

οποία καθαρίζει το κράμα.  

  Τέλος, ενώ το μέταλλο είναι ακόμα σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, ο 

τεχνίτης το ρίχνει με επιδέξιες κινήσεις μέσα στο καλούπι, το οποίο έχει 

προηγουμένως θερμανθεί και λαδωθεί για να υποδεχτεί το λιωμένο 

μέταλλο, δίχως να το τινάξει στον αέρα από την διαφορά θερμοκρασίας. 

Μόλις το κράμα κρυώσει ελαφρώς και σταθεροποιηθεί , με τη βοήθεια 

των τσιμπίδων, ο τεχνίτης το ρίχνει γρήγορα μέσα σε ένα δοχείο με μπλε 

οινόπνευμα για να χαλαρώσει τη μοριακή του δομή και να κάνει το 

μέταλλο πιο εύπλαστο. Το κράμα έχει δημιουργηθεί και είναι έτοιμο για 

την επόμενη φάση της διαδικασίας. 

 

 Πρέσα: η επόμενη φάση, αν και είναι σχετικά γρήγορη, απαιτεί 

συνεχόμενη μέτρηση του μετάλλου με μηχανικό διαμετρομετρητή. 

Μόλις η μπάρα χρυσού παγώσει τελείως, ο τεχνίτης τη βγάζει από το 

οινόπνευμα και την περνάει από τον μύλο για να την φέρει στο σωστό 

πάχος, μήκος και πλάτος. Ο μύλος αργυροχρυσοχοΐας είναι μια συσκευή 

η οποία θυμίζει παλιό χειροκίνητο πλυντήριο ρούχων. Αποτελείται από 

δύο μεταλλικούς κυλίνδρους με εσοχές στο σχήμα βέρας, οι οποίες 
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κατατάσσονται κατά φθίνοντος μεγέθους. Στο πάνω μέρος του 

μηχανήματος υπάρχει ένας περιστρεφόμενος κοχλίας, ο οποίος 

χαμηλώνει τον άνω κύλινδρο έτσι ώστε να ασκείται μεγαλύτερη πίεση 

στο μέταλλο. Ο τεχνίτης βάζει το μηχάνημα σε λειτουργία και περνάει 

το μέταλλο από τις εσοχές έως ότου φτάσει στις επιθυμητές 

παραμέτρους. Αυτό γίνεται με τις κατάλληλες μετρήσεις μετά από κάθε 

πέρασμα από τον μύλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι 

πολλαπλές πιέσεις συμπίεσαν την μοριακή δομή του χρυσού και το 

έκαναν σκληρό και δύσχρηστο, οπότε ο τεχνίτης πρέπει να το 

ξαναπυρώσει και να το ξαναβάλει στο οινόπνευμα. Μετά το πέρας της 

φάσης αυτής ο χρυσός είναι πλέον έτοιμος να πάρει τη μορφή της βέρας. 

 

 Καμπύλωση:  Η φάση της καμπύλωσης απαιτεί γερά χέρια καθώς 

πρόκειται για την αρχική μορφοποίηση της βέρας. Το βασικό εργαλείο 

της διαδικασίας δίνει και το όνομα του στην πρώτη αυτή τεχνική. Το 

εργαλείο ονομάζεται βεραδόρος και πρόκειται για μία πένσα, στο ένα 

άκρο της οποίας είναι προσαρμοσμένη μία πλαστική κεφαλή με 

καμπυλωτή εσοχή. Αφού το μέταλλο έχει κρυώσει, ο τεχνίτης με τη 

βοήθεια του βεραδόρου, το γυρίζει σιγά, σιγά σε δύο δακτυλίους. Μόλις 

οι βέρες λάβουν το βασικό τους σχήμα, το περισσευούμενο μέταλλο 

κόβεται και στη συνέχεια οι βέρες περνούν στην τραφίλα, μία 

μακρόστενη, κυλινδρική κλίμακα η οποία καθορίζει το μέγεθος της 

βέρας, ανάλογα με το νούμερο του πελάτη. Οι βέρες συμμορφώνονται 

με απαλά χτυπήματα με το σφυρί, οι άκρες λιμάρονται ώστε να είναι 

παράλληλες και στη συνέχεια ο τεχνίτης τις πηγαίνει στο εργαστήριο.  
 

 

 Κόλληση: Η κόλληση είναι ίσως η φάση που απαιτεί την 

περισσότερη επιδεξιότητα από τη μεριά του τεχνίτη. Μία προβληματική 

κόλληση μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία των υπόλοιπων φάσεων. 

Στο εργαστήριο του ο τεχνίτης έχει έναν πάγκο με μία μεγάλη πλάκα 

φυσικού, πυρίμαχου φελλού, επάνω στην οποία γίνονται όλες οι 

κολλήσεις. Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, ο τεχνίτης πρέπει 

να προετοιμάσει τις βέρες. Πρώτα καλύπτει την εγκοπή με υγρό βόρακα, 

ο οποίος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των δύο άκρων της βέρας, όταν 

αυτή θερμανθεί και την τοποθετεί κάθετα, συγκρατούμενη από μία 

αυτόματη τσιμπίδα, επάνω στη πλάκα. Στη συνέχεια τοποθετεί με 

μεγάλη προσοχή επάνω στην εγκοπή ένα πολύ λεπτό κομματάκι χρυσού, 

την κόλληση. Τέλος με το μικρό φλόγιστρο αργυροχρυσοχοΐας, 

θερμαίνει πρώτα τη βέρα και στη συνέχεια το κομμάτι χρυσού. Η 

κόλληση λιώνει και γεμίζει την εγκοπή, ενώνοντας τα δύο άκρα. Οι 
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βέρες έχουν πάρει πλέον την τελική τους μορφή, είναι όμως 

παραμορφωμένες, κόκκινες από τη θερμική επεξεργασία και όχι στο 

σωστό νούμερο. Οι επόμενες φάσεις αξιοποιούν την πραγματική 

δεξιοτεχνία του αργυροχρυσοχόου. 
 

 
 

 Σφυρηλάτηση: Μετά από την πλήρη ολοκλήρωση της φάσης της 

θερμικής επεξεργασίας, ο τεχνίτης πρέπει να φέρει τις βέρες στο τελικό 

τους νούμερο, το οποίο έλαβε από τον πελάτη. Έχοντας μαλακώσει τη 

δομή του μετάλλου στο οινόπνευμα, ο τεχνίτης περνάει τις βέρες στον 

τουρμπουλέ, το κυλινδρικό εργαλείο από νικέλιο επάνω στο οποίο 

γίνεται η σφυρηλάτηση. Ακολουθούν ρυθμικά, απαλά χτυπήματα στην 

επιφάνεια της βέρας, ενώ παράλληλα ο τεχνίτης περιστρέφει σταδιακά 

τον τουρμπουλέ και κατεβάζει την βέρα προς τα κάτω, Ύστερα από 

περίπου 20 χτυπήματα, η βέρα έχει έρθει σχεδόν στο σωστό νούμερο και 

έχει στρογγυλέψει. Ο τεχνίτης την βγάζει από τον τουρμπουλέ και 

μετράει το νούμερο ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχασε κάποια μονάδα. 

 

 

 Λιμάρισμα: Η βέρα έχει συμμορφωθεί στο σωστό σχήμα και 

μέγεθος, αλλά η επιφάνεια της είναι γεμάτη σημάδια και χτυπήματα από 

την σφυρηλάτηση. Οπότε ο τεχνίτης περνάει την βέρα από μία 

Εικόνα 1.1 Φλόγιστρο συγκόλλησης 
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διαδικασία λιμαρίσματος, με λίμες διαφορετικού μεγέθους επιδιορθώνει 

αρχικά τα πολύ εμφανή σημάδια και στη συνέχεια με μία λεπτή λίμα 

καθαρίζει πλήρως την επιφάνεια του κοσμήματος. 

 

 Γυαλόχαρτο: Το στάδιο του λιμαρίσματος έχει αφήσει τη βέρα με 

μικρές, αλλά εμφανείς γραμμώσεις στην επιφάνεια της. Σειρά παίρνουν 

τα γυαλόχαρτα ώστε να ολοκληρωθεί η λείανση. Τα γυαλόχαρτα έχουν 

διαφορετικά πάχη και χωρίζονται στα βαρέως ρασπώδη τα οποία έχουν 

πάρα πολύ τραχιά επιφάνεια και χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση 

μεγάλων σημαδιών, και τα ελαφρώς ρασπώδη τα οποία αφήνουν πίσω 

τους  μία καθαρή και λεία επιφάνεια. Ο τεχνίτης εργάζεται πάνω στην 

βέρα με τον ίδιο τρόπο που εργάστηκε προηγουμένως με τις λίμες. 

Ξεκινάει με τα βαριά γυαλόχαρτα για να καταλήξει στα ελαφρά 

σμυριδόπανα. Η βέρα σε αυτό το σημείο, έχει καθαρίσει πλήρως από τα 

σημάδια όλων των προηγούμενων σταδίων. 

 

 

 Γυάλισμα: Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής της 

βάσης της βέρας, ο τεχνίτης πρέπει να δώσει στο μέταλλο μία καθαρή 

λάμψη, το τελικό φινίρισμα όπως ονομάζεται. Το εργαλείο που 

αξιοποιείται για την πραγματοποίηση της διαδικασίας είναι ο τροχός με 

την τρίχινη βούρτσα, γνωστός ως buffering wheel. Το μηχάνημα 

αποτελείται από έναν επιτραπέζιο, οριζόντιο μότορα, ο οποίος φέρει 

έναν βιδωτό στροφαλοφόρο άξονα στην δεξιά του μεριά. Στην άκρη του 

βρίσκεται ένας τροχός διαμέτρου περίπου 15 εκ. Η επιφάνεια του 

αποτελείται από μαλακές, βαμβακερές τριχιές λευκού χρώματος. 

Βάζοντας τον μότορα σε λειτουργία ο τροχός περιστρέφεται με μεγάλη 

ταχύτητα και φορά προς τον πάγκο εργασίας. Ο τεχνίτης τρίβει επάνω 

στον τροχό ένα μπλε κερί πυριτίου μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνεια 

τριβής του τροχού. Αυτό είναι το πρώτο από τα δύο κεριά που θα 

αξιοποιηθούν. Το μπλε κερί εξαφανίζει όλα τα εναπομείναντα σημάδια. 

Στη συνέχεια ο τεχνίτης περνάει την βούρτσα με το ερυθρό κερί, την 

πορφύρα. Η σύσταση του είναι πιο εύπλαστη από αυτή του μπλε κι αυτό 

επειδή η πορφύρα είναι αυτή που δίνει το τελικό γυάλισμα στην βέρα. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας η βέρα έχει μία γυαλιστερή επιφάνεια-

καθρέφτη. 
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 Σχεδιασμός: Αν και τα περισσότερα σχέδια βερών είναι λιτά, 

απλώς γυαλισμένα η σιρέ ( με γραμμές από ζιργκόν ή μπριγιάν), 

υπάρχουν αρκετές, ξενόφερτες κυρίως, γραμμές βερών οι οποίες φέρουν 

σκαλιστά μοτιβοειδή σχέδια. Αυτά μπορούν γίνουν είτε με χαράκτες 

λέιζερ είτε χειροποίητα με ρότορες και φρέζες των 0.16 χιλιοστών. Στην 

δική μας περίπτωση τα σχέδια γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, στο 

χέρι σιγά σιγά και με τεράστια προσοχή στην λεπτομέρεια για να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Το σκάλισμα σχεδίων στα 

κοσμήματα και ιδιαίτερα στα κοσμήματα της κάτωθεν χειρός 

χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων, με την ανακάλυψη 

εντυπωσιακών δειγμάτων τα οποία αποτελούν βάση για την δημιουργία 

νέων σχεδίων ακόμα και στη σύγχρονη εποχή. 

 

 Καθάρισμα: Μετά την διαδικασία του σκαλίσματος, οι βέρες είναι 
πλέον έτοιμες. Όλες οι χειρωνακτικές εργασίες επάνω στο μέταλλο 

έχουν ολοκληρωθεί. Η συνεχομένη όμως επαφή με τα χέρια του τεχνίτη 

και η τριβή με το κερί στην βούρτσα γυαλίσματος έχουν αφήσει ένα 

στρώμα ακαθαρσίας και θαμπάδας στην επιφάνεια της βέρας. Εδώ 

εισάγεται το πιο χρήσιμο μηχάνημα ενός εργαστηρίου 

αργυροχρυσοχοΐας, ο καθαριστής υπερήχων. Πρόκειται για ένα μικρό 

μηχάνημα σε σχήμα και μέγεθος οικιακής φριτέζας το οποίο γεμίζει με 

νερό και ένα υγρό καθαριστικό. Στην μπροστινή μεριά του έχει δύο 

περιστρεφόμενους μοχλούς, ο ένας για την θερμοκρασία του νερού και ο 

Εικόνα 1.2  Κεριά γυαλίσματος. Το μπλε 

καθαρίζει,  ενώ το ερυθρό δίνει λάμψη. 
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δεύτερος για την ρύθμιση του χρόνου καθαρισμού. Ο τεχνίτης κρεμάει 

την βέρα από ένα σύστημα μικρών γάντζων, βυθισμένων στο νερό, και 

ρυθμίζει το μηχάνημα να καθαρίσει για περίπου 6 λεπτά. Στο εσωτερικό 

του μηχανήματος υπάρχουν 4 μεγάλοι κρύσταλλοι, οι οποίοι μόλις 

ηλεκτριστούν, δονούνται σε μία συγκεκριμένη συχνότητα και παράγουν 

υπέρηχους οι οποίοι σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία του 

νερού, καθαρίζουν το μέταλλο από οποιαδήποτε ακαθαρσία. Ύστερα 

από περίπου 15 χρήσεις, το νερό του υπέρηχου μαυρίζει και χρειάζεται 

αλλαγή. 

 

 Επιχρύσωση: Το προτελευταίο βήμα της διαδικασίας, το οποίο 

κρίνεται ως απαραίτητο στην περίπτωση που το μέταλλο είναι από 14 

καράτια και κάτω. Η επιχρύσωση ως διαδικασία βελτιώνει την εικόνα 

του κοσμήματος, δίνοντας του μία πιο πολυτελή εμφάνιση. Το κόσμημα 

τοποθετείται στην άκρη ενός κλειστού κυκλώματος, βυθισμένου σε μία 

δεξαμενή με ένα χημικό πολύ χαμηλού ph. Στην άλλη άκρη του 

κυκλώματος υπάρχει μία λεπτή πλάκα χρυσού των 20 καρατίων. 

Θέτοντας σε λειτουργία τον επιχρυσωτή, μόρια από την πλάκα των 

υψηλών καρατίων μεταφέρονται στην επιφάνεια της βέρας, καλύπτοντας 

την πλήρως. Έτσι το σχεδόν λευκό χρώμα των χαμηλών καρατίων της 

βέρας αναζωογονείται και το κόσμημα έχει μία πιο αξιοπρεπή εμφάνιση. 

 

 Χάραξη: Μόλις όλες οι διαδικασίες της επεξεργασίας της βέρας 

ολοκληρωθούν, ο τεχνίτης «σφραγίζει» το ζευγάρι με ένα μικρό καλέμι, 

στο οποίο αναγράφεται σε αρνητική μορφή ο κωδικός των καρατίων της 

βέρας. Το 585 είναι ο πιο κοινός κωδικός για τα 14 καράτια. Τέλος με τη 

βοήθεια του βερογράφου, ο τεχνίτης σκαλίζει στο εσωτερικό των βερών 

τα ονόματα ου ζευγαριού και την ημερομηνία της γαμήλιας τελετής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3 Τυπική σφραγίδα 585 
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Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ένα τυπικό ζευγάρι βερών γάμου. Ένας τεχνίτης 

χρειάζεται περίπου 2 ημέρες για να ολοκληρώσει την διαδικασία από την αρχή στο 

χυτήριο, μέχρι την στιγμή που θα το τοποθετήσει στο κουτί και θα το πακετάρει για 

την παραλαβή. Η κατασκευή βερών αποτελεί την βασική δουλεία ενός εργαστηρίου 

αργυροχρυσοχοΐας και τη βασική πηγή σταθερών εσόδων για έναν επαγγελματία 

κοσμηματοπώλη. Όμως η δουλειά δεν περιορίζεται μόνο στις βέρες. Άνωθεν 

αναφέρθηκαν πολλές τεχνικές κατασκευής χειροποίητων κοσμημάτων. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η δεύτερη πιο βασική εργαστηριακή τεχνική, η κατασκευή 

δαχτυλιδιών. 

 

Η τεχνική της κατασκευής δαχτυλιδιών είναι η πιο γνωστή και η πιο αγαπητή στο 

επάγγελμα του αργυροχρυσοχόου. Όπως προαναφέρθηκε χρονολογείται από 

αρχαιοτάτων χρόνων και ιστορικά μπορεί να εντοπιστεί ως αναπόσπαστο πολιτισμικό 

στοιχείο σχεδόν όλων των λαών που κατοικούσαν στα παράλια της Μεσογείου και 

στο κέντρο της Νότιας Ευρώπης. Η ιδέα ενός κοσμήματος το οποίο φοριέται στα 

κάτω άκρα της χειρός, γεννήθηκε, σύμφωνα με ιστορικές έρευνες και ευρήματα στην 

περιοχή της σημερινής Τσεχίας πριν από περίπου 21.000 χρόνια. Κατασκευασμένα 

από κόκκαλο μαμούθ, αυτά τα αρχέγονα δαχτυλίδια επιτελούσαν έναν τελείως 

διαφορετικό ρόλο από αυτόν που ξέρουμε σήμερα. Αξιοποιούνταν ως πρωτόγονες 

μονάδες οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών, καθώς αποθηκεύονταν εύκολα 

στα δάχτυλα και ήταν εύκολα στην μεταφορά. Οι Ρωμαίοι όμως ήτανε αυτοί που τους 

έδωσαν την διακοσμητική αξία που γνωρίζουμε σήμερα. Οι συμβολισμοί τους 

αποτυπώνονταν στα περίτεχνα δαχτυλίδια τους, κατασκευασμένα από τους τεχνίτες 

της αιώνιας πόλης. Στον Ελλαδικό χώρο τα δαχτυλίδια αξιοποιούνταν ως βασικό 

«εργαλείο της δουλειάς» από τους βασιλιάδες των διάφορων ιστορικών πολιτισμών. 

Οι διάσημοι σφραγιδόλιθοι, περίτεχνα κατασκευασμένα ορυκτά σύμβολα που 

αποτελούσαν την ιδιωτική πιστοποίηση του κάθε ηγεμόνα σε κάθε μεγάλη απόφαση 

πού λάμβανε για το μέλλον του βασιλείου του. Οι σφραγιδόλιθοι ήταν πάντοτε 

τοποθετημένοι επάνω σε βάσεις των 18 καρατίων και φέρονταν στο μεσαίο δάχτυλο, 

ώστε να είναι αποτελεσματική η αξιοποίηση τους. 

Η διαδικασία κατασκευής ενός δαχτυλιδιού παραπέμπει πολύ στις φάσεις 

κατασκευής της βέρας, με μία μόνο σημαντική διαφορά. Ανάμεσα από τις φάσεις της 

καμπύλωσης και της κόλλησης υπάρχει η φάση κατασκευής της βάσης της πέτρας, 

ή του περίτεχνου σχεδίου το οποίο κοσμεί την κορυφή του δαχτυλιδιού και συνήθως 

έχει την μορφή μαργαρίτας. 

Η φάση της κατασκευής της βάσης αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για βάση πέτρας. Οι περισσότερες πέτρες είναι πλέον καμπυλωμένες και 
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αυτό κάνει την διαδικασία ιδιαίτερα πιο δύσκολη, καθώς ο τεχνίτης πρέπει να 

ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς σχηματοποιεί την βάση. 

Η διαδικασία έχει ως εξής: Αφού ο αργυροχρυσοχόος καμπυλώσει την βάση του 

δαχτυλιδιού, μετράει τις διαστάσεις της πέτρας. Ας υποθέσουμε πως η πέτρα είναι 

μωβ αμέθυστος, οβάλ σχήματος και περίπου 1 εκ μήκος επί 0,6 χιλ. Ο τεχνίτης πρέπει 

να κατασκευάσει έναν δακτύλιο από τετραγωνισμένο σύρμα των 3 χιλ. φάρδους, 

καμπυλώνοντας το σταδιακά ώστε να πάρει το σχήμα της πέτρας. Ο δακτύλιος είναι 

μόλις 1,3 χιλ. μικρότερος από την περιφέρεια της πέτρας. Ο τεχνίτης κολλάει τις 

άκρες του δακτυλίου μαζί και στη συνέχεια τον σφυρηλατεί για να του δώσει το 

πλήρες και ακριβές σχήμα. Ο δακτύλιος κατασκευάστηκε επίτηδες μικρότερος από 

την πέτρα, καθώς με την σφυρηλάτηση έχει ανοίξει η διάμετρος του και πλέον η 

πέτρα περνάει ακριβώς από μέσα. Ακολουθούν το λιμάρισμα, το γυαλόχαρτο και ένα 

γρήγορο γυάλισμα. Στην συνέχεια ο δακτύλιος προσκολλάται επάνω σε μία πλάκα 

χρυσού των 0,08 χιλ. πάχους και η εναπομένουσα πλάκα γύρω από τον δακτύλιο 

κόβεται κάθετα. Στη συνέχεια αφαιρείται ο πάτος, αφήνοντας, μία λεπτή ράμπα 

περιμετρικά της βάσης του δακτυλίου, επάνω στην οποία στηρίζεται η πέτρα. Ο 

τεχνίτης καθαρίζει τα βαθιά σημάδια από την επιφάνεια της βάσης και στην 

συγκολλάει στην κορυφή της βέρας (η οποία σε αυτό το σημείο ονομάζεται γάμπα). 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιπες φάσεις του λιμαρίσματος και του 

γυαλοχαρταρίσματος, ενώ πριν το τελικό γυάλισμα, ο τεχνίτης ελέγχει την ποιότητα 

της κόλλησης ανάμεσα στη βάση και στη γάμπα. Δεν είναι λίγες οι φορές που η βάση 

ξεκόλλησε από την γάμπα αφού το κόσμημα είχε παραδοθεί στα χέρια του πελάτη. 

Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η επεξεργασία του δαχτυλιδιού, ο τεχνίτης τοποθετεί την 

πέτρα και λυγίζει προσεκτικά την κορυφή του δακτυλίου, μαγκώνοντας την πέτρα 

μέσα. Έτσι ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός τυπικού δακτυλιδιού με έναν 

πανέμορφο μωβ αμέθυστο. 

Στην περίπτωση που έχουμε ένα δαχτυλίδι με ένα απλό σχέδιο όπως μία μαργαρίτα, 

απλά αφαιρούμε την διαδικασία μέτρησης που είναι απαραίτητη όταν υπάρχει κάποιο 

πολύτιμο ή ημιπολύτιμο ορυκτό.  

Με αυτή την περιεκτική περιγραφή, ολοκληρώνεται το στάδιο περιγραφής των 

δαχτυλιδιών και των κοσμημάτων της κάτωθεν χειρός. Η επόμενη πρακτική που 

επρόκειτο να αναλυθεί είναι η δημιουργία σκουλαρικιών. 

Η κατασκευή σκουλαρικιών είναι μία τεχνική, εντελώς διαφορετική από τις 

υπόλοιπες. Ενώ στα δαχτυλίδια και τις βέρες έχουμε την χύτευση και την σμίλεψη με 

την χρήση εργαλείων, όπως η λίμα ή ο τροχός, στην δημιουργία σκουλαρικίων 

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν τα πενσάκια και οι χειροκόφτες. Τα σκουλαρίκια 

μπορούν να πάρουν πολλές και διαφορετικές μορφές. Αν και τα περισσότερα σχέδια 

αποτελούνται από πλεχτό σύρμα χρυσού η ασημιού, σε περίτεχνα σχήματα και 

μοτίβα, υπάρχουν μερικά μεμονωμένα σχέδια, τα οποία θα μπορούσαν να 
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προστεθούν ως μία ειδική υποκατηγορία στα χυτά και βαριά επεξεργασμένα 

κοσμήματα. 

Ας αφοσιωθούμε στην τεχνική του πλεκτού σύρματος, αφού είναι η πιο διαδεδομένη 

στα εργαστήρια κοσμημάτων ανά την υφήλιο, αλλά και η πιο αγαπητή ανάμεσα 

στους πελάτες που επιθυμούν ένα απλό δωράκι. Το πιο βασικό διακοσμητικό στοιχείο 

που χρησιμοποιείται στα πλεκτά σκουλαρίκια, είναι τα μαργαριτάρια. Γεννημένα 

στην καρδιά των στρειδιών της ερυθράς θάλασσας και των παράκτιων περιοχών του 

δυτικού ειρηνικού, τα μαργαριτάρια (και όχι οι πέρλες, δύο ονομασίες που 

συγχέονται συχνά στον προφορικό λόγο, με τις πέρλες να είναι τα τεχνητά 

μαργαριτάρια), έχουν εκπληκτικά πολλά μεγέθη και διαφορετικά σχήματα, 

κατάλληλα για όλων των ειδών τα σκουλαρίκια. 

Για να δημιουργήσει ένα ζευγάρι πλεκτά μαργαριταρένια σκουλαρίκια, ο τεχνίτης 

διαλέγει μέσα από τον πάγκο του, το κατάλληλο χρυσό σύρμα με το οποίο θα φτιάξει 

την ορατή βάση για το μαργαριτάρι. Αφού έχει ετοιμάσει το προσχέδιο σε ένα χαρτί, 

τοποθετεί στον πάγκο του τρία μικρά πενσάκια. Ένα στρογγυλεμένο για να δώσει στο 

σύρμα την βασική του μορφή, ένα τετραγωνισμένο για να ενώσει τις άκρες και να 

μορφοποιήσει τις γωνίες και τις καμπύλες και τέλος έναν μικρό κόφτη για να κόψει 

το περρισευόμενο σύρμα. Ο τεχνίτης παίρνει το στρογγυλεμένο πενσάκι και πιάνει το 

σύρμα από την άκρη. Ξεκινάει να το τυλίγει και να το λυγίζει μέχρι να εμφανιστεί το 

επιθυμητό μοτίβο. Ας υποθέσουμε ότι το σχέδιο που έχει στο μυαλό του ο τεχνίτης 

είναι μία ροζέτα (λουλούδι με 6 πέταλα). Ίσως το πιο περίπλοκο σχέδιο για 

σκουλαρίκι. Για να επιτευχθεί, το σύρμα τυλίγεται βουστροφηδόν 10 φορές. Τέλος ο 

τεχνίτης ανοίγει τις εσωτερικές γωνίες και ενώνει τους δύο πόλους του σύρματος, 

δίνοντας του έτσι την τελική μορφή της ροζέτας. Στη συνέχεια με λίγο βόρακα και 

μία μικρή κόλληση ενώνει τις άκρες και κολλάει στο πίσω μέρος τη ροζέτας ένα 

μικρό κομμάτι σύρματος περίπου 1.5 εκ. μήκος. Αυτό θα λειτουργήσει ως ο πύρος 

που περνάει μέσα από την τρύπα του αυτιού. Μόλις ολοκληρωθούν οι κολλήσεις, ο 

τεχνίτης καθαρίζει με το γυαλόχαρτο τις αδρές επιφάνειες και γυαλίζει το 

σκουλαρίκι. Με ένα ειδικό εργαλείο και τον ρότορα, στρογγυλεύει την άκρη του 

πύρου και με το κοφτάκι κάνει μία χαρακιά κοντά την άκρη. Ύστερα κολλάει το 

μαργαριτάρι στην θέση που θα επιλέξει αυτός, συνήθως στο κέντρο, αν πρόκειται για 

μεγάλο μαργαριτάρι ή κάτω δεξιά, αν πρόκειται για μικρό. Τέλος τοποθετεί ένα 

χρυσό κούμπωμα στην άκρη του πύρου. Η χαρακιά που δημιουργήθηκε 

προηγουμένως κρατάει την πεταλούδα απ’το να χαθεί. 

Βεβαίως υπάρχουν και πιο απλοϊκά σχέδια, όπως ο πύρος να μπαίνει κατευθείαν μέσα 

στο μαργαριτάρι, τα οποία δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να αναλυθούν, καθώς η 

τεχνική τους είναι πολύ απλή. 

 

Παρουσιάστηκαν λοιπόν, στο σύνολο τους οι βασικές τεχνικές κατασκευής 

κοσμημάτων, όπως αυτές αξιοποιούνται σε καθημερινή βάση από τον 
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αργυροχρυσοχόο. Πως όμως υλοποιούνται αυτές οι τεχνικές; Αναφέρθηκαν σε 

συγκεκριμένα σημεία μερικά συστήματα και όργανα τα οποία είναι απαραίτητα για 

την δημιουργία του κοσμήματος. Ύστερα λοιπόν από την παρουσίαση των τεχνικών 

ήρθε η στιγμή να δούμε τα εργαλεία με τα οποία ολοκληρώνεται η κατασκευή των 

κοσμημάτων. 

Εργαλεία της αργυροχρυσοχοΐας 
Τα πρώτα και βασικά εργαλεία που θα αναλύσουμε είναι τα πενσάκια. Πρόκειται για 

μία ευρεία οικογένεια εργαλείων, με διαφορετικές χρήσεις για το καθένα. Η δομή 

τους είναι ακριβώς ίδια με αυτή της κοινής πένσας, αλλά είναι αρκετά μικρότερα σε 

μέγεθος και από την στιγμή που προορίζονται για λεπτομερείς κατασκευές, έχουν 

μικρές και συνήθως μυτερές κεφαλές, σε αντίθεση με την πένσα, η οποία έχει μία 

μεγάλη και πλατιά κεφαλή με εγκοπές. Λόγω του ότι χρησιμοποιούνται για 

λεπτεπίλεπτες εργασίες, κατασκευάζονται ως επί το πλείστον στην βόρεια Ιταλία και 

στην κεντρική Γερμανία. Τα πενσάκια μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω 

υποκατηγορίες: 

 Πλατυκέφαλα: Πρόκειται για το πιο κοντινό στη πένσα, μέλος της 

οικογένειας. Τα πλατυκέφαλα πενσάκια έχουν λείες κεφαλές, είτε φαρδιές, 

είτε λεπτές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις τελικές 

λεπτομέρειες και τις διορθώσεις σε ένα πλεκτό κόσμημα ή ως τανάλιες για να 

κρατηθεί ένα μικροσκοπικό κομμάτι μέταλλο ακίνητο ώστε να το 

επεξεργαστεί με μεγαλύτερη ευκολία ο τεχνίτης. 

 

 
Εικόνα 1.4  Σετ από πλατυκέφαλα πενσάκια. 
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 Κόφτες: Η αλλιώς «κοφτάκια», όπως τα χαρακτηρίζουν οι τεχνίτες και οι 

βοηθοί τους. Όπως αναφέρεται και στην ονομασία τους, πρόκειται για 

μικρούς κόφτες με  καλά ακονισμένες άκρες, έτσι ώστε να μπορούν να 

κόψουν ένα χρυσό ή ασημένιο σύρμα με μεγάλη ευκολία, αφήνοντας πίσω 

καθαρές άκρες. Ύστερα από αρκετή χρήση οι κόφτες παύουν να είναι 

αποτελεσματικοί, πράγμα το οποίο καθίσταται εμφανές από τις 

παραμορφωμένες άκρες που αφήνουν στα σύρματα. 

 

 

 
 

 Βαρελωτά ή στρογγυλά: Η κατηγορία αυτή συναντάται 

αποκλειστικά και μόνο στην τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας. Τα πενσάκια αυτά 

χαρακτηρίζονται από τις κυλινδρικές κεφαλές τους, οι οποίες είναι 

κατασκευασμένες μάλιστα με αύξουσα διάμετρο από την βάση προς την 

κορυφή. Σκοπός τους είναι η κατασκευή κρίκων διαφόρων διαμέτρων, οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται για την ένωση των αλυσίδων με τα κρεμαστά κολιέ. 

Άλλος ένας σκοπός τους είναι δημιουργία των καμπυλωτών σχημάτων στα 

πλεκτά κοσμήματα και κυρίως στα σκουλαρίκια. 

 
 

 

Εικόνα 1.5  Τρείς κόφτες διαφορετικής χρήσης. 
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 Βεραδόρος: Ο βεραδόρος θα μπορούσε να αποτελέσει μία ξεχωριστή 

κατηγορία από μόνος του. Όπως και προαναφέρθηκε πιο πάνω, στο τμήμα της 

κατασκευής των βερών, ο βεραδόρος είναι το εργαλείο με το οποίο ο τεχνίτης 

τυλίγει το σύρμα στην πρώιμη μορφή της βέρας. Πρόκειται για μία 

παραλλαγή του στρογγυλού, με τη διαφορά ότι ο βεραδόρος δεν είναι μίνιμαλ 

αλλά έχει τις διαστάσεις μίας τυπικής βέρας. Η μία άκρη του είναι μεταλλική 

και κυλινδρική, ενώ η άλλη φέρει μία πλαστική υποδοχή με λάκκωμα 

αυξάνοντος μεγέθους. Ο τεχνίτης τοποθετεί την άκρη του σύρματος στη 

διάσταση του λακκώματος που επιθυμεί και πιέζει ελαφρώς την λαβή. Ο 

βεραδόρος κλείνει και σαν πρέσα καμπυλώνει το μέταλλο. Ο τεχνίτης 

επαναλαμβάνει την διαδικασία, εωσότου δημιουργηθεί ένα κύκλος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.7  Τυπικός βεραδόρος 

Εικόνα 1.6  Δύο στρογγυλά πενσάκια, το ένα με 

λεία κεφαλή και το άλλο με ραβδωτή.  

. 
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Στη συνέχεια ακολουθούν τα εργαλεία μετρήματος. Πρόκειται για άλλη μία 

ευρεία οικογένεια εργαλείων με πάμπολλες και διαφορετικές χρήσεις. Γι αυτό 

και θα παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία, τα οποία βρίσκονται σε 

καθημερινή βάση στο χέρι του τεχνίτη.  

 

 Δαχτυλήθρα: Η δαχτυλήθρα δεν είναι εργαλείο εργαστηρίου, αλλά ένα 

από τα εργαλεία του εξωτερικού πάγκου. Πρόκειται για έναν μεγάλο 

δακτύλιο, περιμετρικά του οποίου βρίσκονται κρίκοι αύξοντος μεγέθους. Στην 

κάτω μεριά των κρίκων βρίσκεται εγγεγραμμένος ένας αριθμός. Σκοπός της 

δαχτυλήθρας είναι να μπορέσει ο τεχνίτης να μπορέσει να καταγράψει το 

ακριβές μέγεθος του δακτύλου του πελάτη, έτσι ώστε να μπορέσει να 

κατασκευάσει στην συνέχεια ένα δαχτυλίδι ή μια βέρα στο κατάλληλο 

μέγεθος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Τουρμπουλές με κλίμακα: Ο Τουρμπουλές με κλίμακα 

είναι ένα σφηνοειδές εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στην 

κατασκευή των βερών και των δαχτυλιδιών. Αμέσως μετά το στάδιο 

του βεραδόρου, το δαχτυλίδι/βέρα πρέπει να αποκτήσει το κατάλληλο 

νούμερο για να ταιριάζει στην διάμετρο του δαχτύλου του πελάτη. Ο 

Τουρμπουλές έχει το σχήμα ενός μακρόστενου κυλίνδρου, φθίνοντος 

πάχους προς την κορυφή, με τα νούμερα από το 0 έως το 70 

χαραγμένα κατά μήκος. Ανάλογα με το νούμερο που πάρθηκε με την 

δαχτυλήθρα, ο τεχνίτης κόβει το μέταλλο έτσι ώστε η γάμπα του 

δαχτυλιδιού/βέρας να βγει μισό νούμερο μικρότερη. Μόλις χτυπηθεί 

με το σφυρί η διάμετρος θα αντιστοιχεί με αυτή που μετρήθηκε στην 

αρχή. Πρόκειται για το πιο πολυχρηστικό εργαλείο μέτρησης του 

εργαστηρίου. 

 

Εικόνα 1.8  Ατσάλινη δαχτυλήθρα με 35 νούμερα.  
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 Διαβήτης: Ο διαβήτης του αργυροχρυσοχόου επιτελεί τον ίδιο 

ακριβώς σκοπό με τον κοινό διαβήτη που αξιοποιείται στην 

γεωμετρία. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή στρογγυλών 

δακτυλιοειδών τμημάτων ενός κοσμήματος, συνήθως από μία λεπτή 

πλάκα χρυσού. Σε αντίθεση με τον κοινό διαβήτη, ο διαβήτης του 

αργυροχρυσοχόου είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από 

μέταλλο και δεν έχει γραφίδα στην μία άκρη. Αντιθέτως και τα δύο 

άκρα του έχουν μυτερές μεταλλικές άκρες ώστε να μπορεί να χαράζει 

το σχήμα στο μέταλλο κατά την χρήση του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.9  Αλουμινένιος τουρμπουλές με κλίμακα. 

Εικόνα 1.10  Μεταλλικός διαβήτης αργυροχρυσοχοΐας.  
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 Κλίμαξ ή συρματομετρητής: Η κλίμαξ είναι ένα 

μικροσκοπικό εργαλείο σε σχήμα μέγγενης. Η λαβή του είναι 

περιστρεφόμενη και βιδωτή με μία αριθμητική κλίμακα έως το 20 

χαραγμένη περιμετρικά. Το σύρμα τοποθετείται στην εσωτερική άκρη 

του, η λαβή περιστρέφεται και ένα εσωτερικό έμβολο ξεπροβάλλει. 

Μόλις το έμβολο σφίξει και ακινητοποιήσει το σύρμα, ο τεχνίτης 

καταγράφει τον αριθμό στον οποίο σταμάτησε η περιστρεφόμενη 

λαβή. Αυτός ο αριθμός δηλώνει το πάχος του σύρματος, το οποίο να 

σημειωθεί ότι κυμαίνεται συνήθως από 0,8 έως 0,3 χιλιοστά. Πλέον 

υπάρχουν ηλεκτρονικοί μετρητές σε σχήμα χάρακα, όπου ο μετρητής 

κινείται ελεύθερα επάνω σε μία μικρή ράγα. Με παρόμοιο τρόπο ο 

τεχνίτης σφίγγει το σύρμα στην άκρη του μετρητή και καταγράφει την 

ένδειξη που εμφανίζεται στην οθόνη. 

 

 

 

 Μετρητής μπαταριών: Ένα τελείως διαφορετικό είδος 

μετρητή. Αποτελεί και αυτός ένα εργαλείο πάγκου. Πρόκειται για ένα 

μικρό στρογγυλό μηχάνημα με ένα κοντέρ στην κορυφή του με 

πορτοκαλί ένδειξη στο εσωτερικό του και μία πράσινη ακριβώς στο 

κέντρο. Στην βάση του υπάρχει ένας υποδοχέας για τις μπαταρίες των 

ρολογιών. Εάν ο δείκτης μείνει στο πράσινο η μπαταρία είναι 

καινούρια. Αν κατέβει προς τα πορτοκαλί άκρα, η μπαταρία έχει 

αδειάσει και πρέπει να αντικατασταθεί. 

Εικόνα 1.11  Βιδωτός μετρητής σύρματος.  
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Η μέτρηση και δημιουργία πολύπλοκων σχεδίων αποτελούν τα βασικά 

μέρη της τέχνης τη αργυροχρυσοχοΐας. Όμως όλα τα ακριβά και 

περίπλοκα κοσμήματα πρέπει να αποκτήσουν μία βασική μορφή ή να 

έρθουν στο κατάλληλο νούμερο, όπως είδαμε και παραπάνω. Τον 

προβολέα κερδίζει, σε αυτή την περίπτωση, μία άλλη οικογένεια 

εργαλείων, τα εργαλεία σφυρηλάτησης. Όπως αναφέρει και το όνομα 

τους το χαρακτηριστικότερο εργαλείο της οικογένειας αυτής είναι το 

σφυρί. Το συνοδεύει όμως και ένα σύνολο διάφορων παραμετρικών 

εργαλείων τα οποία επιτελούν το καθένα από μία διαφορετική 

λειτουργία. 

 

 Τουρμπουλές: Το όνομα προαναφέρθηκε και στα εργαλεία 

μέτρησης. Ο απλός τουρμπουλές είναι παρόμοιος με τον τουρμπουλέ 

μέτρησης, χωρίς όμως την κλίμακα και με μεγαλύτερο μήκος. Σκοπός 

του είναι η σφυρηλάτηση βερών και δαχτυλιδιών, μέχρι να 

αποκτήσουν την χαρακτηριστική καμπυλότητα στην γάμπα τους και 

να έρθουν στο κατάλληλο νούμερο. Χρησιμοποιείται πάντοτε σε 

συνδυασμό με τον τουρμπουλέ μέτρησης, έτσι ώστε να μην ξεφύγει 

από το επιθυμητό νούμερο η διάμετρος της βέρας/δαχτυλιδιού. 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιδεξιότητα από τον τεχνίτη κατά 

την σφυρηλάτηση, καθώς είναι πολύ εύκολο να αστοχήσει και να 

τραυματίσει τα δάχτυλα του. 

 

Εικόνα 1.12  Ηλεκτρονικός μετρητής μπαταριών. 
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 Αμόνι: Πρόκειται για το ίδιο εργαλείο που χρησιμοποιείται στην 

σιδηρουργία. Τα δομικά του μέρη είναι μία βαριά βάση από σίδηρο 

και στην κορυφή της ένας κύβος με πλατιά επιφάνεια και δύο 

προεξοχές, μία κυλινδρική και μία με γωνίες. Η πλατιά επιφάνεια 

χρησιμοποιείται όταν ο τεχνίτης θέλει να λεπτύνει ένα μικρό σημείο 

στο κόσμημα, η κυβική προεξοχή για την δημιουργία ορθών γωνιών 

και η κυλινδρική για την δημιουργία μικρών κρίκων και 

στρογγυλωμένων σχημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.13  Τουρμπουλές με σφυρί.  

Εικόνα 1.14  Μικρό αμόνι.  
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 Τραφίλα: Η τραφίλα είναι ένα πολυχρηστικό εργαλείο, το οποίο 

χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, κυρίως όταν ο τεχνίτης πρέπει 

να κατασκευάσει τρισδιάστατα κοσμήματα. Το βασικό μέρος του 

εργαλείου είναι ένας μεταλλικός κύβος, το «ζάρι» όπως ονομάζεται, ο 

οποίος έχει στις πλευρές του καμπυλωτές εσοχές, οι οποίες θυμίζουν 

τα σημάδια ενός ζαριού. Οι εσοχές αυτές είναι διαφορετικού 

διατρήματος. Μαζί με το ζάρι έρχεται και ένα σετ από καλέμια με 

σφαιροειδή κεφαλή και αύξων μέγεθος. Ο τεχνίτης τοποθετεί στην 

ανάλογη εσοχή τον μικρό μεταλλικό δίσκο που θέλει να μορφοποιήσει 

και με το κατάλληλο καλέμι τον χτυπάει με δύναμη. Τα συνεχόμενα 

χτυπήματα καμπυλώνουν τον δίσκο και του προσδίδουν την εμφάνιση 

μιας μικρής πιατέλας. Η τεχνική της χρήσης της τραφίλας θυμίζει 

αρκετά αυτή του γουδιού. 

 

 
 

 Ωοειδής τουρμπουλές: Είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν 

χρησιμοποιείται τόσο πολύ, καθώς η χρήση του αφορά τα σφυρήλατα 

βραχιόλια. Όπως και ο παραδοσιακός τουρμπουλές, έτσι και ο 

ωοειδής έχει αύξων μέγεθος αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερος, δεν είναι 

κυλινδρικός και είναι αρκετά ογκώδης σαν εργαλείο. 

 

Εικόνα 1.15  Τραφίλα με σετ καλεμιών.  
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Τα εργαλεία που αναλύθηκαν παραπάνω, βρίσκονται μόνο στον πάγκο εργασίας του 

τεχνίτη. Χρησιμοποιούνται μόνο σε μέταλλα τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και 

μορφή. Για να μπορέσει ο χρυσός ή  ό άργυρος να πάρουν την συγκεκριμένη μορφή 

πρέπει να προϋπάρξει μία ισχυρή θερμική και χημική επεξεργασία του μετάλλου. Τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ παίρνουν τα εργαλεία του χυτηρίου. 

Ένα χυτήριο αποτελείται από πολλά μέρη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Αρχικά 

θα παρουσιαστούν τα εργαλεία του βασικού τμήματος του χυτηρίου, στο σημείο 

δηλαδή όπου πραγματοποιούνται οι σημαντικές και επικίνδυνες διεργασίες του 

μετάλλου. Τα βασικά εργαλεία λοιπόν της χύτευσης είναι τα ακόλουθα: 

 Φλόγιστρο: Το βασικότερο εργαλείο του χυτηρίου, το οποίο το 

συναντάμε και σε μία μικρότερη εκδοχή στον πάγκο εργασίας. Το φλόγιστρο 

του χυτηρίου αποτελείται από έναν μεγάλο σίφωνα με διπλή βαλβίδα και 

αφαιρούμενη, ορειχάλκινη απόληξη. Κάτω από τον χώρο χύτευσης βρίσκεται 

μία μεγάλη φιάλη πεπιεσμένου υδρογόνου. Αυτό είναι το βασικό καύσιμο του 

φλόγιστρου. Η φλόγα όμως που παράγεται κατά την καύση του, ακόμα και με 

την βαλβίδα ανοικτή στο τέρμα, δεν φτάνει, ούτε στην κατάλληλη πίεση ούτε 

στην κατάλληλη θερμοκρασία για να μπορέσει να λιώσει το μέταλλο. Το 

ζήτημα λύνεται με την παρουσία της δεύτερης φιάλης του φλόγιστρου. 

Πρόκειται για την φιάλη πεπιεσμένου οξυγόνου (στα διπλάσια psi), η οποία 

συνδέεται με την δεύτερη βαλβίδα του σίφωνα και σε συνδυασμό με το 

υδρογόνο παράγει μία μπλε «κοφτερή» φλόγα, η οποία φτάνει σε 

θερμοκρασία πολύ μεγαλύτερη των 1.000 βαθμών c, το όριο δηλαδή τήξης 

του χρυσού. 

Εικόνα 1.16  Ωοειδής τουρμπουλές.  
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 Πετροκάλουπο: Τα πετροκάλουπα είναι οι βάσεις τήξης του 

μετάλλου. Πρόκειται για τετράγωνες πλάκες λευκού γρανίτη, οι οποίες 

φέρουν καμπυλωτή εσοχή στο κέντρο τους και ακμή χύτευσης στην μία 

πλευρά. Χρησιμοποιούνται πάντοτε με μεταλλική λαβίδα, έτσι ώστε να είναι 

ασφαλής ή μεταφορά τους. Αντέχουν σε θερμοκρασίες άνω των 2.000 

βαθμών. Ο τεχνίτης θερμαίνει το καλούπι έτσι ώστε να επιταχυνθεί η 

διαδικασία της τήξης και τοποθετεί μέσα τα κομμάτια χρυσού προς λιώσιμο. 

Ο τεχνίτης έχει πολλά πετροκάλουπα αποθηκευμένα στο χυτήριο του, ένα για 

κάθε μέταλλο. Αυτό γίνεται, διότι όταν λιώνει το μέταλλο αφήνει ψήγματα 

κολλημένα στις πλευρές του καλουπιού. Εάν ο τεχνίτης επιχειρήσει να λιώσει 

διαφορετικό μέταλλο η διαφορετικά καράτια στο ίδιο καλούπι, υπάρχει ο 

κίνδυνος της αλλοίωσης του κράματος. 

Εικόνα 1.17  Κεφαλή φλόγιστρου. 
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 Πλακοειδές καλούπι: Είναι το καλούπι το οποίο δέχεται το 

λιωμένο μέταλλο. Πρόκειται για μία μεταλλική, μακρόστενη ράβδο, με 

διαφορετικού σχήματος υποδοχές στην κάθε πλευρά της. Οι βασικότερες 

υποδοχές έχουν σχήμα ραβδοειδές με μικρή διάμετρο και ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου για την παραγωγή πλακών. Ο τεχνίτης προθερμαίνει το 

καλούπι και το καλύπτει με λιπαντική ουσία. Στη συνέχεια χυτεύει μέσα στην 

κατάλληλη υποδοχή το καυτό και τηγμένο μέταλλο. Χρειάζονται περίπου 10 

δευτερόλεπτα για να σταθεροποιηθεί πλήρως το μέταλλο στην υποδοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.18  Μεταλλική λαβίδα με δύο πετροκάλουπα 

Εικόνα 1.19  Μεταλλικό καλούπι χύτευσης. 
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 Πυρίμαχα δοχεία: Αποθηκευμένα δίπλα από τον χώρο χύτευσης 

βρίσκονται μερικά μικρά πυρίμαχα κεραμικά δοχεία τα οποία περιέχουν τις 

διάφορες χημικές ουσίες που χρησιμοποιεί ο τεχνίτης κατά την διαδικασία του 

λιωσίματος του μετάλλου. Συνήθως περιέχουν νίτρο και βόρακα, τα οποία 

κατά την καύση τους καθαρίζουν το μέταλλο από προσμίξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ηλεκτρονικό χυτήριο: Μία συσκευή η οποία πλέον βρίσκεται σε 

κάθε μοντέρνο εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας. Πρόκειται για μία 

εκμοντερνισμένη εκδοχή του παραδοσιακού χυτηρίου, το οποίο αξιοποιεί τις 

δυνάμεις του μαγνητισμού για την τήξη του μετάλλου, αντί για τα αέρια 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε ένα παραδοσιακό χυτήριο. Έχει σχήμα 

κυλινδρικής δεξαμενής με πυρίμαχο εσωτερικό και μία τετραγωνισμένη βάση. 

Ο χρυσός τοποθετείται στο εσωτερικό μίας μολύβδινης χοάνης, η οποία στη 

συνέχεια εισέρχεται στον κλίβανο. Μόλις ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, τα 

ισχυρά μαγνητικά πεδία στο εσωτερικό του θερμαίνουν το μέταλλο αρκετά 

ώστε να λιώσει. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.20 Δύο πυρίμαχα δοχεία, το ένα με 

νίτρο και το άλλο με βόρακα. 
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Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες βαριάς επεξεργασίας του μετάλλου, 

έρχεται η στιγμή ο τεχνίτης να «σφραγίσει» τα κοσμήματα και να αποτυπώσει στο 

εσωτερικό τους ή στο εξωτερικό τους ανάλογα, τις πληροφορίες που επιζητά ο 

πελάτης. Τον πρωταγωνιστικό φακό παίρνουν εδώ δύο βασικά και μεγάλα 

μηχανήματα του εργαστηρίου, τα οποία χρησιμοποιούνται στο κατάστημα μας σε 

καθημερινή βάση, όπως θα δούμε και σε μετέπειτα φάσεις. 

 Παντογράφος: Το πρώτο από τα δύο μηχανήματα και το πιο 

πολύπλοκο. Ο παντογράφος είναι ένα μηχάνημα ακανόνιστου σχήματος, με 

δύο βραχίονες με κωνοειδείς απολήξεις. Στο κέντρο του βρίσκονται δύο 

σφιγκτήρες οι οποίοι κρατούν το κόσμημα ακίνητο και στο σταθεροποιούν 

κάτω από την ακίδα εγγραφής του δεύτερου βραχίονα. Διάφοροι μοχλοί 

επιτρέπουν την περιστροφή των σφιγκτήρων, επιτρέποντας έτσι την διαγώνια 

εγγραφή σε ορισμένα είδη κοσμημάτων. Στην πρόσθια μεριά του 

μηχανήματος υπάρχει μία ράγα η οποία δέχεται ορειχάλκινες πλάκες με 

χαρακτήρες καλλιγραφικής γραμμής. Ο τεχνίτης φέρνει τον έναν βραχίονα 

πάνω από τα γράμματα και τοποθετεί τον δεύτερο επάνω στην επιφάνεια του 

κοσμήματος. Ακολουθώντας τις γραμμές των χαρακτήρων, η κίνηση 

μεταφέρεται στον δεύτερο βραχίονα και από αυτόν στην επιφάνεια του 

κοσμήματος, χαράζοντας έτσι τα στοιχεία. 

 

Εικόνα 1.21  Ηλεκτρονικό 

χυτήριο. 

Εικόνα 1.22  Θάλαμος 

καύσης. 

Εικόνα 1.23  Δοχείο καύσης 

από μόλυβδο. 
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 Βερογράφος: Ο βερογράφος είναι αρκετά μικρότερος σε μέγεθος από 

τον παντογράφο. Βρίσκεται τοποθετημένος κάθετα σε έναν ψηλό πάγκο 

καθώς χειρίζεται σε όρθια θέση. Στην βάση του υπάρχει ένας 

περιστρεφόμενος δίσκος με ελληνικούς χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμούς, 

όλα προς εγγραφή στο εσωτερικό των βερών. Στην κορυφή του υπάρχει ένας 

περιστρεφόμενος τροχός με τρείς σφιγκτήρες και στη μέση μία ακίδα, 

συνδεδεμένη με έναν βραχίονα, ο οποίος φτάνει μέχρι τον δίσκο με τους 

χαρακτήρες. Ο τεχνίτης τοποθετεί την βέρα κάθετα στους σφιγκτήρες και με 

την βοήθεια του βραχίονα σκαλίζει τα ανάλογα στοιχεία στο εσωτερικό της 

βέρας. 

Εικόνα 1.24  Κεφαλή παντογράφου, 

τοποθετημένη στα ορειχάλκινα γράμματα. 
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Πέραν των αναλογικών εργαλείων, τα οποία ο αργυροχρυσοχόος χρησιμοποιεί σε 

καθημερινή βάση στο εργαστήριο και το χυτήριο του, υπάρχει και ένα σύνολο 

διαφορετικών ηλεκτρονικών, μεγάλων εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται σε πιο 

σπάνιες περιπτώσεις  (με εξαίρεση το ένα από αυτά). Παρακάτω παρατίθενται τα 

σημαντικότερα από αυτά. 

 Υπέρηχος: Ο υπέρηχος αναφέρθηκε και σε μία προηγούμενη περιγραφή 

και συγκεκριμένα στην περιγραφή της πράξης του καθαρισμού του 

κοσμήματος. Το μικρό αυτό μηχάνημα βρίσκεται πάντοτε σε λειτουργία, όλες 

τις ώρες του ωραρίου του καταστήματος για επείγουσες και μη επισκευές. 

Φρεσκοκατασκευασμένα κοσμήματα ή και επισκευασμένα, έτοιμα να 

επιστραφούν στον πελάτη, περνούν πάντα πρώτα από τον υπέρηχο για να 

αποκτήσουν ένα τελικό, καθαρό φινίρισμα. 

 

 

Εικόνα 1.25  Άποψη χειροκίνητου βερογράφου. 
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 Επιχρυσωτής: Ο επιχρυσωτής είναι ένα από τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται στην τελική φάση της κατασκευής των κοσμημάτων. 

Πρόκειται για ένα μηχάνημα με τη μορφή ενός ενισχυτή με δύο εσοχές για 

καλώδια, έναν θετικό και έναν αρνητικό πόλο. Τα καλώδια αυτά καταλήγουν 

σε δύο μικρές απολήξεις «σφιγκτήρες», στην μία από τις οποίες τοποθετείται 

το προς επιχρύσωση κόσμημα, ενώ στην άλλη μία πλάκα χρυσού των 24 

καρατίων. Οι δύο απολήξεις τοποθετούνται σε ένα δοχείο με μία υγρή βάση, 

η οποία έχει θερμανθεί στους 55 c. Μέσω της βάσης μεταφέρονται μόρια 

χρυσού από την πλάκα στο κόσμημα, δίνοντας του μία πιο καθαρή κι 

γυαλιστερή όψη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.26  Υπέρηχος σε λειτουργία. 

Εικόνα 1.27  Ηλεκτρονικός επιχρυσωτής. 

Εικόνα 1.28  Χημικό επιχρύσωσης (εξαιρετικά 

τοξικό). 
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 Μαγνητικός καθαριστής: Ο μαγνητικός καθαριστής είναι το 

μηχάνημα που χρησιμοποιείται πολύ σπάνια από τον τεχνίτη. Πρόκειται για 

μία βάση, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει ένας μεγάλος περιστρεφόμενος 

μαγνήτης. Πάνω από τον μαγνήτη τοποθετείται ένα γυάλινο δοχείο, γεμάτο με 

μικρές ατσάλινες ράβδους, βυθισμένες σε ένα ισχυρό χημικό. Το κόσμημα 

προς καθαρισμό τοποθετείται μέσα και το δοχείο ασφαλίζεται. Ο μαγνήτης 

καθώς περιστρέφεται, κινεί τις ράβδους μέσα στο δοχείο και αυτές με τη 

σειρά τους καθαρίζουν το κόσμημα. 

 

 Μύλος ή πρέσα: Ο μύλος είναι το πιο επικίνδυνο μηχάνημα στον 

χώρο του χυτηρίου. Πρόκειται για μία πρέσα μετάλλου, της οποίας το σχήμα 

θυμίζει κατά πολύ μία κυλινδρική πρέσα υφασμάτων του 16 αι. Πρόκειται για 

έναν μεταλλικό σκελετό, στο μέσον του οποίου βρίσκονται δύο κύλινδροι 

περιστρεφόμενοι. Στην κορυφή του βρίσκεται ένας στρόφαλος, ο οποίος με 

περιστροφή προς τα δεξιά σφίγγει τους κυλίνδρους, δημιουργώντας ένα 

λεπτές πλάκες ή σύρμα κατά το πρεσάρισμα. Η επικινδυνότητα βρίσκεται στο 

ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο να συγκρατεί αρκετά 

γερά το κομμάτι χρυσού προς πρεσάρισμα. Ο τεχνίτης υποχρεούται να το 

κρατήσει σταθερό με γυμνά χέρια, θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο σε 

περίπτωση εγγύτητας στο μηχάνημα, ενώ αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. 

Εικόνα 1.29  Εσωτερικό μαγνητικού καθαριστή. 
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Είδαμε λοιπόν το σύνολο των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη της κατασκευής των κοσμημάτων. Οι κατηγορίες τους είναι πολλές 

και διαφορετικές, ανάλογα με τον σκοπό τους και τον χώρο που 

χρησιμοποιείται το καθένα. Όλα τους όμως είναι απαραίτητα για την ύπαρξη 

ενός ολοκληρωμένου και παραγωγικού εργαστηρίου, έτοιμου να 

εξυπηρετήσει κάθε πελάτη. 

Το σύνολο, βέβαια, των εργαλείων και των τεχνικών δεν επαρκούν για την 

σωστή λειτουργία ενός εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας. Όπως αναφέρθηκε 

και σε προηγούμενες ενότητες, ο χώρος του καταστήματος δεν είναι ενιαίος, 

καθώς επιτελούνται πολλές και διαφορετικές διεργασίες. Γι’ αυτόν ακριβώς 

τον λόγο ο χώρος είναι δομημένος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

καταστήματος. Το κατάστημα ΚΟΥΡΤΗΣ ορίζεται ονομαστικά ως 

αργυροχρυσοχωείο. Διαφέρει από ένα κοινό κοσμηματοπωλείο, καθώς 

συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος του εργαστηρίου, στον οποίο 

πραγματοποιούνται όλες οι σχεδιαστικές και κατασκευαστικές εργασίες. 

Για να γίνει πιο κατανοητή η ανάγκη ύπαρξης του κάθε χώρου ξεχωριστά, το 

κατάστημα θα χωριστεί στα δομικά του μέρη, τα οποία στη συνέχεια θα 

αναλυθούν με βάση τον εξοπλισμό τους και την λειτουργία τους. 

 

Εικόνα 1.30  Κύλινδροι πρέσας.  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

 
 

41 
 

«Το εσωτερικό ενός αργυροχρυσοχωείου» 

 

 Πωλητήριο: Το πωλητήριο είναι ο πρώτος χώρος που θα συναντήσει 

κανείς, μπαίνοντας στο κατάστημα. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο χώρο του 

μαγαζιού και είναι η τοποθεσία που πραγματοποιούνται όλες οι 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τους πελάτες. Περιτριγυρίζεται από τις 

εσωτερικές και εντοιχισμένες βιτρίνες και τους πάγκους, οι οποίοι κοσμούνται 

από διάφορα δαχτυλίδια, βραχιόλια και κολιέ διαφορετικού χρώματος και 

design. Είναι ο βασικός χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης, όπου ο ιδιοκτήτης 

του καταστήματος περνάει το περισσότερο μέρος του χρόνου του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εργαστήριο: Το εργαστήριο βρίσκεται στο πίσω μέρος του 

καταστήματος και αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο χώρο εργασίας του 

τεχνίτη. Πρόκειται για ένα χώρο που περιβάλλεται από πάγκους εργασίας και 

διάφορα μηχανήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στην παραπάνω ενότητα. Οι 

πάγκοι εργασίας βρίσκονται στο κέντρο του εργαστηρίου και αποτελούν το 

«κέντρο επιχειρήσεων» του αργυροχρυσοχόου. Το σύνολο των εργαλείων που 

είναι απαραίτητα για τις κατασκευές των κοσμημάτων βρίσκεται οργανωμένο 

στους πάγκους μαζί με τα απαραίτητα υλικά. Ο τεχνίτης αξιοποιεί τον χρόνο 

του στο εργαστήριο, επισκευάζοντας παραγγελίες και δημιουργώντας νέα 

σύνολα και νέα κομμάτια τα οποία χρίζουν σκληρή επεξεργασίας. 

 

 

Εικόνα 1.31  Χώρος πωλητηρίου με γωνιακούς πάγκους.   
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 Χυτήριο: Το χυτήριο βρίσκεται στο πίσω μέρος του καταστήματος και 

αποτελεί τον τελευταίο και πιο σημαντικό χώρο του αργυροχρυσοχωείου. 

Συνήθως ο μικρότερος χώρος (ανάλογα πάντοτε με το κάθε κατάστημα), 

καθώς και ο τρίτος πιο πολυσύχναστος χώρος του καταστήματος. Το χυτήριο 

είναι ο πιο ιδιαίτερος χώρος του μαγαζιού, λόγω του υψηλού κινδύνου 

εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται μαζεμένος εκεί. Το χυτήριο αποτελείται από 

έναν τετραγωνισμένο, ενιαίο πάγκο, με προστατευόμενη και πυρίμαχη 

επιφάνεια στο κέντρο, στην οποία επιτελούνται όλες οι εργασίες. Στους γύρω 

χώρους βρίσκονται τοποθετημένες φιάλες με αέρια καύσιμα, οι οποίες 

τροφοδοτούν το φλόγιστρο. Στα ράφια, βιδωμένα σε ψηλά σημεία των τοίχων 

βρίσκονται δοχεία με ισχυρά χημικά τα οποία διευκολύνουν την διαδικασία 

της χύτευσης. Είναι λοιπόν απολύτως κατανοητό να είναι χώρος 

προστατευμένος από πιθανά ατυχήματα και συνθήκες, οι οποίες πιθανώς θα 

θέσουν σε κίνδυνο όλο το χώρο του καταστήματος. Στο χυτήριο 

ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες που απαιτούν υψηλή θερμική 

επεξεργασία και άρτια συγκέντρωση από μεριάς του χειριστή των εργαλείων 

και του μετάλλου, καθώς οι θερμοκρασίες ανέρχονται στους 1.200 c. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.32  Πάγκος εργαστηρίου. Εικόνα 1.33  Βούρτσα γυαλίσματος. 
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Κεφάλαιο 2ο  

Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι βασικότερες πτυχές της τέχνης της 

αργυροχρυσοχοΐας. Αναλύθηκαν πλήρως οι βασικές τεχνικές που αξιοποιούνται από 

τον τεχνίτη και διαχωρίστηκε πλήρως ο χώρος όπου διενεργούνται οι εργασίες 

χύτευσης και κατασκευής. Η παρουσίαση αυτή παρέχει στον αναγνώστη της εργασίας 

την δυνατότητα να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα εργαστήριο 

αργυροχρυσοχοΐας, γνώση η οποία θα αξιοποιηθεί σε αυτό το κεφάλαιο έτσι ώστε να 

πλαισιωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων και πληροφοριών που δύναται να 

αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό να 

στελεχώσει το μάθημα των εικαστικών και να το συνδέσει με τα υπόλοιπα μαθήματα, 

μέσω ευχάριστων και δημιουργικών project με τους μαθητές. 

Η παιδαγωγική ανάλυση και αξιοποίηση των συγκεκριμένων τεχνικών αποτελεί μία 

καινοτόμα προσέγγιση της ανάπτυξης των δημιουργικών ικανοτήτων των 

μαθητών/τριων, καθώς αποκλίνει αρκετά από τις συμβατικές και δασκαλοκεντρικές 

μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες απομακρύνουν τους μαθητές από την εμπλοκή στην 

κατασκευαστική διαδικασία. 

Εικόνα 1.34  Πλήρες σετ χυτηρίου με 

πυρίμαχα τούβλα. 

Εικόνα 1.35 Αυτόματες τσιμπίδες. 
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Στο δεύτερο λοιπόν μεγάλο κεφάλαιο της εργασίας θα επιχειρήσουμε να 

παρουσιάσουμε την δομημένη μορφή μιας μορφής μαθήματος των καλλιτεχνικών, το 

οποίο να συνδυάζει την θεωρία της τεχνικής με αρκετό υποστηρικτικό οπτικό υλικό 

και τέλος με την συμμετοχή στην πράξη του ίδιου του τμήματος, με την απόλυτη 

προσοχή πάντοτε του εκπαιδευτικού, σκοπός του οποίου σε αυτήν την φάση του 

μαθήματος, είναι η επίβλεψη των μαθητών και η υποστήριξη του σε τυχόν δυσκολίες 

καθ΄όλη την δημιουργική διαδικασία. Ως βάση της επεξήγησης και της ανάλυσης θα 

αξιοποιηθεί η διδασκαλία των καλλιτεχνικών με θέμα την κατασκευή χειροποίητων 

κοσμημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο 

Φλωρίνης στις 11/12/2019. 

 

Σκοποί & Στόχοι της δημιουργικής διδασκαλίας  

 

Η εφαρμογή της διαδραστικής και ενεργητικής διδασκαλίας των καλλιτεχνικών σε 

μία σύγχρονη τάξη, πραγματοποιείται με άξονα την πραγμάτωση κάποιων 

συγκεκριμένων σκοπών και στόχων. Επίκεντρο της διδασκαλίας αυτής είναι η 

παραγωγή γνωστικού υλικού, το οποίο υπό άλλες συνθήκες ίσως και να μην ερχότανε 

ποτέ σε επαφή μαζί του, ενώ παράλληλα είναι και  η αξιοποίηση του για την 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η 

δημιουργική διδασκαλία με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις, οι οποίες θα 

παρουσιαστούν στην συνέχεια, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ορίσει ένα σύστημα 

στόχων οι οποίοι να ανταποκρίνονται στα δεδομένα των μαθητών/τριών και του 

συνόλου της κατάστασης μίας σύγχρονης τάξης. 

Αρχικά πρέπει να οριοθετηθεί ο βασικός σκοπός. Για ποιους λόγους ο εκπαιδευτικός 

να μπει στον κόπο να οργανώσει ένα τόσο πολύπλοκο εγχείρημα? Ως σκοποί λοιπόν 

της διδασκαλίας θα μπορούσαν να οριστούν οι εξής: 

 Ανάπτυξη εικαστικών δεξιοτήτων:   

Ο κεντρικός σκοπός της πραγματοποίησης μίας διδασκαλίας με μία τέτοια 

γνωστή αλλά σχετικά καινοτόμα μορφή για το μάθημα των εικαστικών, είναι 

η σημαντική ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων του τμήματος, μέσω 

της συμμετοχής στην ανακάλυψη της νέας γνώσης και της εξάσκησης της 

φαντασίας στο κομμάτι της πρακτικής δημιουργίας των κοσμημάτων. 

 

Τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν ενεργά και στις δύο κεντρικές φάσεις 

της διδασκαλίας, δηλαδή και στο θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι. 

Καλούνται να προσπαθήσουν να ορμηνέψουν το θεωρητικό οπτικό και 

ορολογικό υλικό, με όποιο τρόπο μπορούν και να αφομοιώσουν τις 

πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν στην συνέχεια, κατά την 

δημιουργία των δικών τους κοσμημάτων. 
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 Αποτελεσματική σύνδεση της θεωρίας με το πρακτικό 

κομμάτι: 

Ο σκοπός αυτός αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο 

εκπαιδευτικός, καθώς καλείται να συνδέσει το θεωρητικό υλικό της πρώτης 

φάσης με τα εργαλεία και τα μέσα της δεύτερης. Στην πρώτη φάση οι μαθητές 

δεν θα παραμείνουν άεργοι, ενώ ο εκπαιδευτικός εξηγεί αλλά θα συμμετέχουν 

μέσω ερωταποκρίσεων και ανάλυσης του οπτικού υλικού. Οι πληροφορίες 

αυτές θα αξιοποιηθούν στην συνέχεια στην παραγωγή του υλικού από τους 

μαθητές στο κομμάτι της πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας. 

 

Στόχοι της διδασκαλίας 

 

Οι στόχοι της δημιουργικής διδασκαλίας των εικαστικών χωρίζονται σε πολλές 

υποκατηγορίες, οι οποίες περιφέρονται γύρω από τον ψυχισμό των μαθητών και τις 

δημιουργικές τους ικανότητες. Χωρίζονται λοιπόν ως: 

 Ψυχοκινητικοί: 

Αφορούν κυρίως την ικανότητα των παιδιών να κατανοήσουν την θεωρία που 

παραδίδεται και να συμμετέχουν στην προφορική και οπτική ανάλυση της. Μετά το 

πέρας της διδασκαλίας τα παιδιά πρέπει να έχουν αποκτήσει μία ακόμα πρόσθετη 

εμπειρία στην εκπαιδευτική διαδικασία, την ανάλυση του υλικού που παρατίθεται και 

την τριβή της δικής τους σκέψης, έτσι ώστε να παραχθεί το γνωστικό αποτέλεσμα. 

 Γνωστικοί:  

Οι γνωστικοί στόχοι της διδασκαλίας είναι ίσως το βασικότερο σύστημα στόχων, 

καθώς αφορούν την παραγωγή γνώσεων και νέων πληροφοριών, οι οποίες είτε 

παρέχονται από τον εκπαιδευτικό, είτε ανακαλύπτονται από τους ίδιους τους μαθητές 

με την σταδιακή πάροδο των φάσεων της διδασκαλίας. Μετά το πέρας της 

διδασκαλίας οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές πληροφορίες για την τέχνη 

της αργυροχρυσοχοΐας και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την διαδικασία που 

απαιτείται για την δημιουργία τους, αφού και οι ίδιοι θα έχουν εμπλακεί σε αυτή. 

Τέλος πρέπει να έχουν αποκτήσει την δυνατότητα της οργανωτικής δημιουργικής 

σκέψης, η οποία αφορά την οργανωμένη και πρακτική δόμηση του κοσμήματος. 

 Συνεργατικοί:  

Οι συνεργατικοί στόχοι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία στόχων, η οποία αφορά τις 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού. Αποτελούν το βασικό σημείο 

στο οποίο θα «πατήσει» ο εκπαιδευτικός,  ώστε να καταφέρει να οργανώσει το 

μάθημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να παράξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι σημαντικές για το βασικότερο κομμάτι της 

διδασκαλίας, την φάση της κατασκευής των κοσμημάτων, όπου τα παιδιά θα 
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χωριστού σε δυάδες και θα τους ζητηθεί να πραγματοποιήσουν την διαδικασία την 

οποία παρουσιάζει και κατευθύνει ο εκπαιδευτικός. Τέλος η σχέση που πρέπει να 

αναπτυχθεί μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού είναι ιδιαιτέρα σημαντική, 

καθώς στην τελευταία φάση, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα κατευθύνει τους 

μαθητές, δείχνοντας τους τα βήματα ένα προς ένα και εξηγώντας τον τρόπο με τον 

οποίο δημιουργείται ένα χειροποίητο κόσμημα. Ένας πρόσθετος στόχος, ο οποίος θα 

μπορούσε να καταταχθεί και σε αυτή την κατηγορία αλλά και στους ψυχοκινητικούς 

είναι η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των μαθητών προς τον εκπαιδευτικό. Είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη μίας σχέσης εμπιστοσύνης, ώστε να ολοκληρωθεί η 

κατασκευαστική φάση με επιτυχία. 

 

Δομή της δημιουργικής διδασκαλίας 

 

Μια δημιουργική διδασκαλία, η οποία έχει σαν κύριους στόχους τα σημεία που 

προαναφέρθηκαν, οφείλει να διαφέρει αρκετά από την παραδοσιακή μορφή 

διδασκαλίας, καθώς προέχει η ενεργή συμμετοχή εφ’ ολοκλήρου της τάξης στην 

μαθησιακή διαδικασία. Η διαδικασία της δημιουργικότητας, άλλωστε αφορά όχι μόνο 

ένα άτομο, αλλά είτε ένα σύνολο ατόμων, είτε μια διαδικασία παραγωγής ενός 

προϊόντος, ή και η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος χώρου και των ατόμων αυτού 

με ένα συγκεκριμένο ζήτημα (Rhodes M. 1961). 

Αναζητώντας λοιπόν την δομή μιας τέτοιας διδασκαλίας, ένας εκπαιδευτικός αρχικά 

πρέπει να ανατρέξει στα διαθέσιμα υλικά, τους πόρους και τους απαιτούμενους 

στόχους που έχει θέσει. Στη συνέχεια διαμορφώνει το θεωρητικό κομμάτι της 

πρώτης φάσης, το οποίο πρέπει να είναι σε κατανοητή μορφή και να εμπεριέχει 

πλούσιο οπτικό υλικό το οποίο θα συνοδεύει την νέα γνώση. Αν δύναται ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να παραθέσει και μερικά εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία 

παρουσιάζουν την διαδικασία με καλύτερη ανάλυση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και 

βοηθητική για τους μαθητές θα ήταν η παρουσία μερικών υλικών ή εργαλείων, όπως 

τα εργαλεία που παρατέθηκαν στην περιήγηση ενός εργαστηρίου στο πρώτο 

κεφάλαιο. 

Η δομή λοιπόν μίας δημιουργικής διδασκαλίας των εικαστικών, με θέμα την 

δημιουργία των κοσμημάτων θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή: 

 Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το πρώτο πεντάλεπτο της διδασκαλίας με σκοπό να 

προϊδεάσει τους μαθητές περί του αντικειμένου. Τους κινητοποιεί μέσω 

ερωτήσεων για τις επαφές τους με τα κοσμήματα και προσπαθεί να 

οριοθετήσει τις γνώσεις τους για το προς ανάλυση ζήτημα. 
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 Παρουσίαση νέας γνώσης  

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προχωράει στην σταδιακή παρουσίαση των 

πληροφοριών που έχει ετοιμάσει στην παρουσίαση power point. Τα παιδιά 

πληροφορούνται για το επάγγελμα του αργυροχρυσοχόου μέσω ενός 

πλούσιου οπτικού υλικού με εύρος από τα απλά εργαλεία, έως και τα διάφορα 

μέταλλα που αξιοποιούνται, τον χώρο και την διαδικασία παραγωγής. 

 

 Διαδραστική επεξήγηση της νέας γνώσης  

Οι μαθητές συμμετέχουν στην διαδικασία παράδοσης της νέας γνώσης μέσω 

ερωταπαντήσεων και συμμετοχικής παράθεσης απόψεων σχετικά με το κάθε 

στοιχείο του εργαστηρίου που παρουσιάζεται καθώς προχωράει η διδασκαλία. 

Ο εκπαιδευτικός ενισχύει την θεωρία με την πρακτική παρουσίαση ορισμένων 

εργαλείων τα οποία μετατρέπουν την παράδοση της νέας γνώσης σε μία πιο 

πολυαισθητηριακή διαδικασία, καθώς οι μαθητές βλέπουν την πραγματική 

μορφή του εργαλείου και παρατηρούν από κοντά την χρησιμότητα του. 

 

 Δραστηριότητες με τους μαθητές 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προχωράει στην εκπόνηση των 

δραστηριοτήτων τις οποίες έχει σχεδιάσει και οργανώσει ημέρες πριν. Σκοπός 

των δραστηριοτήτων δεν είναι απλά η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, 

αλλά μια μορφή πρακτικής άσκησης για τους μαθητές, ένα μίνι project όπως 

θα μπορούσε να πει κανείς, το οποίο τους παρέχει την ευκαιρία να 

πειραματιστούν με την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας, δημιουργώντας τα δικά 

τους δείγματα και προσπαθώντας να κατανοήσουν τις δυσκολίες της τέχνης 

αυτής. Ο εκπαιδευτικός παρέχει όλα τα υλικά και καθοδηγεί τους μαθητές 

έτσι ώστε να εκτελέσουν ορθά τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Αποτελεί μία 

μοναδική ευκαιρία για εξάσκηση της φαντασίας τους και του 

χαρακτηριστικού  cross eye-hand coordination (ισορροπία ματιού-χεριού). 

 

 Διαδραστική ανακεφαλαίωση 

Στα τελευταία λεπτά της διδασκαλίας, στην περίπτωση που παραμείνει 

διαθέσιμος χρόνος ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μία σύντομη 

ανακεφαλαίωση των όρων και επιζητά τις απόψεις των παιδιών για την 

εμπειρία που αποκόμισαν μέσω αυτής της διαφορετικής διδασκαλίας. Είναι 

σημαντικό να υπάρξει μια απευθείας ανατροφοδότηση από τους μαθητές, έτσι 

ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να γνωρίζει ποια σημεία χρίζουν 

διόρθωσης και ποια ήταν τα σημεία κλειδιά που κεντρίσανε περισσότερο το 

ενδιαφέρον των μαθητών. 
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Δειγματική διδασκαλία με γνώμονα το χειροποίητο κόσμημα 

 

  Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΪΑΣ 
Από απλό μέταλλο, σε περίτεχνα έργα τέχνης  

 

Στοιχεία διδασκαλίας 

 Θέμα: Δημιουργία και κατασκευή  
 Κοσμημάτων 
  
 Τεχνική: Βασική μεταλλοπλαστική 
  
 Βασικός στόχος: Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη διαδικασία 

δημιουργίας των κοσμημάτων. 
 

 Επιμέρους στόχοι, ο μαθητής μετά το πέρας του μαθήματος 
πρέπει να μπορεί:  

◦ Να κάνει επιτυχημένη χρήση υλικών και τεχνικών στα έργα του. 
◦ Να κατανοεί διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλματα συγκρίνοντας 

μεθόδους, μέσα και έργα, και αργότερα να αναγνωρίζει τις 
ιδιαιτερότητες των ικανοτήτων που απαιτούνται γι΄ αυτά. 

◦ Να αναγνωρίζει μορφές και μορφικά στοιχεία, που εκφράζουν 
ιδέες, αξίες, απόψεις, σε έργα διαφορετικών πολιτισμών. 

◦ Να συμμετέχει σε σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες-
δραστηριότητες. 

 

 Ειδικοί στόχοι, μετά το πέρας του μαθήματος, οι μαθητές 
πρέπει: 

◦  Να μάθουν να εργάζονται με επαγγελματικά εργαλεία και υλικά 
με ιδιαίτερη προσοχή. 
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◦ Να μάθουν να μεταχειρίζονται το μέταλλο και να του δίνουν τη 
μορφή που έχουν στο μυαλό τους. 

◦ Να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την 
παρουσίαση και να τις εισάγουν στην κατασκευή τους. 

◦ Να κατανοήσουν την δυσκολία του επαγγέλματος του 
κοσμηματοποιού. 

 

Ειδικοί παράγοντες του μαθήματος 

Υλικοτεχνική εκτίμηση του μαθήματος: 

◦ Κόστος: Τα υλικά που αξιοποιήθηκαν στην κατασκευή των 
κοσμημάτων είναι οικονομικά και μπορούν να βρεθούν εύκολα σε 
καταστήματα με εικαστικά είδη. Το κόστος του μαθήματος κλίνει 
περισσότερο προς τα εργαλεία. Αν και είναι καθημερινά εργαλεία 
που κάθε σπιτικό έχει, υπάρχει η περίπτωση κάποιοι μαθητές να 
μην έχουν τα συγκεκριμένα εργαλεία και να χρειαστεί να τα 
προμηθευτούν για τις ανάγκες του μαθήματος. 

◦  
◦ Επικινδυνότητα: Ο βαθμός επικινδυνότητας των υλικών είναι 

μικρός, καθώς το σύρμα χαλκού είναι ιδιαίτερα μαλακό και 
εύπλαστο. Ο κίνδυνος βρίσκεται στη χρήση των εργαλείων, καθώς 
λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, τα παιδιά δεν έχουν την 
δεξιοτεχνική εμπειρία της τέχνης του κοσμήματος και υπάρχει η 
πιθανότητα να τραυματιστούν με μία λανθασμένη κίνηση. 

 

Εκτίμηση δυνατοτήτων των μαθητών: 

◦ Χρηστικές δυνατότητες: Λόγω της δεξιοτεχνίας της 
δραστηριότητας, οι μαθητές απαιτείται να έχουν ένα επίπεδο 
γνώσεων επάνω στην αξιοποίηση των υλικών και την χρήση των 
εργαλείων. Όσο μεγαλύτερο το επίπεδο της εξοικείωσης, τόσο πιο 
αποδοτική θα είναι η δραστηριότητα. 

◦  
◦ Γνωστικές δυνατότητες: Πέραν των χρηστικών γνώσεων των 

εργαλείων και των υλικών, οι μαθητές δεν απαιτείται να έχουν 
κάποια ιδιαίτερη γνώση επάνω στην τεχνική κατασκευής του 
κοσμήματος, καθώς αυτή παρουσιάζεται σύντομα από τον 
εκπαιδευτικό.  
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◦ Δυνατότητες ρυθμού: Οι απαιτήσεις της δραστηριότητας είναι 
ελεύθερες, οπότε οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν 
οποιοδήποτε σχέδιο θέλουν, αρκεί να εγκριθεί και να βοηθηθεί 
από τον εκπαιδευτικό για να βρίσκεται εντός του χρονικού ορίου 
της ωριαίας διδασκαλίας. 

◦  
◦ Δυνατότητες χρονικής περιόδου: Η περίοδος είναι πριν τα 

Χριστούγεννα και το θέμα της δραστηριότητας είναι απλό και 
εμπεριέχεται στο δημιουργικό πνεύμα της περιόδου. Επίσης η 
καλλωπιστική φύση των κοσμημάτων και το έντονο κόκκινο χρώμα 
του χαλκού τονίζουν το εορταστικό πνεύμα των γιορτών, για αυτό 
και τα παιδιά θα χαρούν να ασχοληθούν με αυτή τη 
δραστηριότητα. 

  
 Αυτοεκτίμηση του διδάσκοντα: 

◦  
◦ Εικαστικές δυνατότητες: Λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, 

υπάρχει μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο, οπότε και καλή 
γνώση της δραστηριότητας. 

◦  
◦ Θεωρητικές δυνατότητες: Λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, 

υπάρχει μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο, οπότε και καλή 
γνώση της θεωρίας. 

◦  
◦ Παιδαγωγικές ικανότητες: Η τέχνη της κοσμηματοποΐας είναι ένα 

πολύπλοκο σύμπλεγμα γνώσεων απαραίτητων μεν για την 
επεξεργασία του μετάλλου, αναγκαίων δε για την τελική 
μορφοποίηση του σε κόσμημα. Από τη στιγμή που το τελικό 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας είναι ερασιτεχνικής μορφής, το 
σύνολο των γνώσεων διαμορφώνεται κατάλληλα σε ένα μικρό 
πακέτο βασικών τεχνικών, υπεραρκετών για την πραγματοποίηση 
της δραστηριότητας από τους μαθητές. 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

 
 

51 
 

Προετοιμασία της δραστηριότητας 
 

 Καθορισμός θέματος: 
  
◦ Καθορισμένο:  Μόλις ολοκληρωθεί το θεωρητικό κομμάτι 

κατασκευάζουμε μαζί με τα παιδιά ένα απλό μενταγιόν. Με ένα 
σύρμα χαλκού, μία τανάλια και ένα κοφτάκι, τα παιδιά  
ακολουθούν τα βήματα του δασκάλου και δημιουργούν το δικό 
τους μενταγιόν. 

◦   
◦ Ελεύθερο: Μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης από τον 

εκπαιδευτικό τα παιδιά ξεκινούν να κατασκευάζουν τα δικά τους 
κοσμήματα. 

 

Αναλώσιμα: 

◦ Εμπορίου: Σύρμα χαλκού, μπίλιες και κόλλα. 
 

 

◦  
 Εργαλεία: 
  
 Ειδικά εργαλεία: Πενσάκια και κόφτες για μέταλλο. 
◦  
 Εποπτικά μέσα:  
 Γενικά: Παρουσίαση power point με προτζέκτορα και φυλλάδια 

πηγής ιδεών. 
◦ Ειδικά: Θεωρητική παρουσίαση των τεχνικών της 

κοσμηματοποΐας, μέσω μιας αναλυτικής παρουσίασης power 
point στους μαθητές με στόχο την εξοικείωση με το επάγγελμα. Τα 
φύλλα ιδεών είναι σελίδες με έτοιμα σχέδια κοσμημάτων για να 
βοηθηθούν οι μαθητές στη φάση της ελεύθερης κατασκευής. 
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 Μέθοδος διδασκαλίας: 
◦ Μετωπική-δασκαλοκεντρική: Λόγω των λεπτομερών τεχνικών της 

δραστηριότητας και του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να εισάγει τα παιδιά στο γνωστικό κομμάτι 
της τέχνης της κοσμηματοποΐας και να τα καθοδηγήσει στη 
καθορισμένη φάση, έτσι ώστε να αποκτήσουν καλύτερη 
εξοικείωση με τα εργαλεία. 

◦  
◦ Μαθητοκεντρική: Μετά το πέρας της καθορισμένης φάσης, οι 

μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν μόνοι τους τα δικά τους 
κοσμήματα, υπό την εποπτεία, πάντοτε, του δασκάλου, ώστε να 
διασφαλιστεί η ομαλή έκβαση της δραστηριότητας. 

 

 Δομή του χώρου και της τάξης:  
◦ Τετραγωνικός σχηματισμός: Τα θρανία σχηματίζουν Π και ο 

εκπαιδευτικός κινείται ανάμεσα στους μαθητές κατά τη διάρκεια 
της ελεύθερης φάσης. 

 

 

Παρουσίαση τάξης 
 

Τι είναι η κοσμηματοποΐα? 

◦ Κοσμηματοποΐα ονομάζεται η τέχνη της κατασκευής κοσμημάτων 
από χρυσό, πλατίνα ή ασήμι, με τη χρήση ειδικών εργαλείων. Ο 
τεχνίτης που φτιάχνει κοσμήματα ονομάζεται κοσμηματοποιός. 

 

Το εργαστήρι του κοσμηματοποιού 

◦ Οι κοσμηματοποιοί εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους, οι οποίοι ονομάζονται εργαστήρια κοσμημάτων. Βασικό 
στοιχείο ενός τέτοιου εργαστηρίου είναι ο πάγκος εργασίας, το 
ξύλινο γραφείο δηλαδή, όπου ο τεχνίτης κατασκευάζει τα 
κοσμήματα. Οι πάγκοι αυτοί διαθέτουν προθήκες και ράφια, στα 
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οποία αποθηκεύονται τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιεί 
ο κοσμηματοποιός. 

◦ Η κατασκευή του κοσμήματος είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και 
βρώμικη διαδικασία, για αυτό και οι κοσμηματοποιοί συνήθως 
έχουν μαύρα χέρια από τις σκόνες και τα ακατέργαστα μέταλλα. 

 

Τα εργαλεία της κοσμηματοποΐας 

Για να μπορέσει να δώσει σχήμα στο μέταλλο, ο τεχνίτης χρησιμοποιεί 
ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων, τα οποία, είτε χρησιμοποιούνται για να 
λυγίσουν και να κόψουν το χρυσό, είτε για να του δώσουν άλλο σχήμα. 

 

Κοσμηματοποιός-αργυροχρυσοχόος, ποια η διαφορά? 

Μία πασίγνωστη παραλλαγή της τέχνης της κοσμηματοποΐας, είναι η 
αργυροχρυσοχοΐα. Ο αργυροχρυσοχόος, όπως και ο κοσμηματοποιός 
φτιάχνει κοσμήματα από χρυσό ή ασήμι, με τη διαφορά, όμως ότι ο 
αργυροχρυσοχόος λιώνει το χρυσό και το ρίχνει σε καλούπια για να 
δημιουργήσει κοσμήματα με λεπτομέρειες, οι οποίες δεν μπορούν να 
γίνουν με τα συμβατικά εργαλεία. 
 

Τα χυτεύματα 

◦ Μόλις ο χρυσός κρυώσει και στερεοποιηθεί μέσα στο καλούπι, ο 
αργυροχρυσοχόος σπάει το καλούπι και βγάζει από μέσα το 
χύτευμα, το οποίο μοιάζει με δεντράκι. Η χοντρή βάση είναι το 
σημείο απτό οποίο ο λιωμένος χρυσός εισέρχεται μέσα στο 
καλούπι. Στα <<κλαδιά>> βρίσκονται τα κοσμήματα. 

◦ Στη συνέχεια τα κοσμήματα κόβονται από το καλούπι και με τα 
εργαλεία του ο αργυροχρυσοχόος τους δίνει την τελική τους 
μορφή. 

 

Στίλβωμα (κοινώς γυάλισμα) 

• Το στίλβωμα, η αλλιώς γυάλισμα είναι η τελευταία φάση της 
κατασκευής ενός κοσμήματος, στην οποία αφού το κόσμημα έχει 
πάρει την τελική του μορφή, ο τεχνίτης το γυαλίζει με τη χρήση 
μίας περιστρεφόμενης τρίχινης βούρτσας, στην οποία έχει 
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περάσει γυαλιστικό κερί. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί 
πολλές φορές μέχρι το κόσμημα να λάμπει πλήρως. 

Ενδεικτικές φάσεις της διδασκαλίας 
 

Φάση 1η : Η πρώτη φάση του μαθήματος εξελίχθηκε με γενικά ομαλούς 

ρυθμούς. Τα παιδιά μπήκαν στο τμήμα και καθίσανε στις θέσεις τους με 

μικρή αναστάτωση λόγω του διαλείμματος που προηγήθηκε.  

Φάση 2η : Η δεύτερη φάση, η οποία ήτανε η φάση κλειδί στην αρχή 

ήτανε δύσκολη λόγω της σχετικής αδιαφορίας των παιδιών για το θέμα 

στη συνέχεια όμως αφού εξοικειώθηκαν με την κατασκευή του 

κοσμήματος έδειξαν ενδιαφέρον και επικεντρώθηκαν στη χύτευση του 

μετάλλου. 

Φάση 3η: Η τρίτη φάση ήτανε το μεγαλύτερο μέρος και το πιο δύσκολο. 

Η κατασκευή των κοσμημάτων από τα παιδιά. Από την αρχή της φάσης, 

όπου έγινε μία επίδειξη της βασικής τεχνικής φάνηκε η αδυναμία των 

παιδιών να χειριστούν τα εργαλεία, καθώς και τα υλικά που είχαν στη 

διάθεσή τους. Χρειάστηκαν πολύ καθοδήγηση και επιτήρηση για να 

μπορέσουν να ολοκληρώσουν την κατασκευή τους. 

Φάση 4η : Η τελευταία φάση πήρε μία πολύ διαφορετική τροπή από 

αυτήν που είχε αρχικά οριστεί. Η τελευταία φάση ήτανε 

προγραμματισμένη να πάρει επαναληπτική μορφή, αλλά λόγω της του 

μεγάλου μήκους της 3ης φάσης οδήγησε στην λειτουργία της ως 

συμπληρωματική. Τα παιδιά αξιοποίησαν τον διαθέσιμο χρόνο για να 

στολίσουν με χάντρες τα κοσμήματα τους και να διορθώσουν τυχόν 

ατέλειες. 
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Αποτελέσματα, επιθυμητά και πραγματοποιημένα 
 

Μία διδασκαλία αυτής της μορφής, περιέχει πολλά στοιχεία γνωστικά και πρακτικά. 

Η συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία παραγωγής της νέας γνώσης είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, αποτελεί το βασικό γρανάζι που κινεί την διδασκαλία και 

επικυρώνει την επιτυχή διεξαγωγή των διαφορετικών φάσεων.  

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μια τέτοιου είδους δημιουργική διδασκαλία με σκοπό να 

αναπτύξει τις δημιουργικές και συνεργατικές δεξιότητες των μαθητών. Είναι λοιπόν 

απολύτως λογικό να αναμένει πως ο χρόνος και ο κόπος που διέθεσε για την 

δημιουργία και στελέχωση της, θα ανταμειφθεί με την ύπαρξη σταθερών και 

επιτυχών αποτελεσμάτων στο τέλος της. Ως επιθυμητά λοιπόν αποτελέσματα θα 

μπορούσαν να οριστούν τα εξής: 

 Η επίτευξη των βασικών στόχων της διδασκαλίας 

 Η ανάπτυξη των δημιουργικό δεξιοτήτων των μαθητών/τριων  

 Η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων κατά την φάση της διδασκαλίας 

 Η εκμάθηση της ιστορικής τέχνης του κοσμήματος, διά της πράξης 

Σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα ιδανικά αποτελέσματα μιας καλλιτεχνικής 

διδασκαλίας με ανεπτυγμένη φάση δραστηριοτήτων. Βέβαια είναι αδύνατον να 

επιτευχθούν όλοι οι στόχοι στο 100% , καθώς η συμπεριφορά των παιδιών και η 

συμμετοχή τους στο μάθημα είναι απρόβλεπτες. Εάν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει 

την τάξη στην οποία επρόκειτο να παρουσιάσει την διδασκαλία, τότε η 

διαμόρφωση της με βάση τις ανάγκες των μαθητών, ώστε να είναι παραγωγική 

όσο γίνεται πιο κοντά στο ιδανικό, είναι μια διαδικασία αρκετά πιο εύκολη.  

Το παράδειγμα που παρατίθεται παραπάνω αφορά την περίπτωση που ο 

εκπαιδευτικός δεν είχε προηγούμενες επαφές με το τμήμα στο οποίο 

πραγματοποιείται η διδασκαλία. Εδώ παρουσιάζεται το σενάριο της επαρκούς 

επίτευξης των στόχων, μα όχι ιδανικής. Όπως έγινε εμφανές στην φάση της 

πρακτικής δημιουργίας, τα παιδιά δεν ήτανε ιδιαιτέρως εξοικειωμένα με την 

χρήση των εργαλείων που απαιτούνταν για την κατασκευή των κοσμημάτων, 

γεγονός το οποίο καθυστέρησε την φάση της πρακτικής δημιουργίας. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στη φάση της θεωρίας παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

ανάλυση των οπτικών πληροφοριών, οι οποίες παρουσίαζαν τα χυτεύματα και τα 

διαφορετικά εργαλεία που αξιοποιεί ο τεχνίτης στο εργαστήριο του. Συνοπτικά 

δεν υπήρξε ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και 

των τελικών παραδοτέων, με μόνη εξαίρεση την καθυστέρηση στην πρακτική 

φάση λόγω απειρίας στην χρήση των εργαλείων. Η ανταπόκριση της τάξης σε 

όλες τις φάσεις ήταν παραπάνω από ικανοποιητική.        
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Ανάλυση-Συζήτηση  

 

Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι βασικές τεχνικές και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιεί ένας αργυροχρυσοχόος στην διαδικασία της κατασκευής 

των κοσμημάτων στο εργαστήριο του. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο 

πιθανός σχεδιασμός μίας διδασκαλίας των εικαστικών, η οποία 

περιλαμβάνει την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας, σε διαφορετικά στάδια 

και δόθηκε ένα παράδειγμα από μία παρόμοια διδασκαλία η οποία είχε 

διεξαχθεί το 2019 με τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στον ιδανικό 

σχεδιασμό. 

Απαιτείται αρκετός χρόνος για την δημιουργία μίας τέτοιας 

διδασκαλίας και ιδιαίτερη προσοχή κατά την διαμόρφωση της, καθώς 

υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πληροφοριακά σημεία, τα οποία 

πρέπει να δομηθούν κατάλληλα, ώστε να γίνουν κατανοητά από τους 

μαθητές/τριες. Πλανάται όμως το ερώτημα, για ποιο λόγο να 

δημιουργήσει ένας εκπαιδευτικός μία τέτοια διδασκαλία και να θέσει 

σε κίνδυνο τους μαθητές φέρνοντας τους σε επαφή με εργαλεία, για τα 

οποία δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση και να προσπαθήσει να παρουσιάσει 

ένα σύνολο γνώσεων τόσο «μη σχετικού» με το αναλυτικό πρόγραμμα 

του σχολείου;  Η απάντηση λοιπόν, δύναται να βρεθεί στην δημιουργία 

των μαθητικών προφίλ και στην δυνατότητα ανάπτυξης της 

αποδοτικότητας τους. Μια εικαστική διδασκαλία, τέτοιων παραμέτρων, 

στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. Πως όμως 

θα μπορούσαμε να ορίσουμε έναν δημιουργικό μαθητή; Ένα 

δημιουργικό άτομο χαρακτηρίζεται από πολλές και διαφορετικές πτυχές 

η οποίες απαρτίζουν την προσωπικότητα του. Πρώτη και 

χαρακτηριστική είναι η ανεπτυγμένη φαντασία και ικανότητα 

πρωτοτυπίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Στη συνέχεια 

εμφανίζονται και άλλα χαρακτηριστικά όπως η πολυπλοκότητα της 

σκέψης του και των απαντήσεων του ή η ροπή προς την αυτονομία 

κατά τη στιγμή της δημιουργικής σκέψης (Τaylor-John Foster, 

1971,σ.26). Προσπαθούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε εάν υπάρχουν 

δημιουργικοί μαθητές στην τάξη (πάλι το βήμα αυτό αναφέρεται μόνο 
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στην περίπτωση προηγούμενης επαφής του εκπαιδευτικού με την 

τάξη). Τα δημιουργικά παιδιά είναι ελαφρώς πιο παρορμητικά από τα 

άλλα στην παραγωγή απόψεων, σκέψεων και προτάσεων, ενώ 

παράλληλα εμφανίζουν στοιχεία ανοικτής σκέψης και έντονης 

περιέργειας (Schirrmacher R. 1998, σελ.78-79). Τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι γνωστά με τον όρο «δείκτες δημιουργικότητας». Για την 

δημιουργία λοιπόν μίας πρακτικής εικαστικής διδασκαλίας, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί, με βάση πάντοτε έναν χάρτη των δεικτών της 

δημιουργικότητας, να δημιουργήσει ένα μαθητικό-καλλιτεχνικό προφίλ 

της τάξης του. Για ποιο λόγο να υπάρχει ένα τέτοιο περίπλοκο προφίλ; 

Έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να κατανοήσει σφαιρικά τον 

τρόπο σκέψης του κάθε μαθητή ξεχωριστά με σκοπό να δημιουργήσει 

στην συνέχεια δραστηριότητες πρακτικών κατασκευών οι οποίες να 

ανταποκρίνονται στις δυνατότητες τους. Για παράδειγμα: Εάν ο 

μαθητής Α παρουσιάζει χαμηλότερες ενδείξεις στους δείκτες 

δημιουργικότητας από τον μαθητή Β, κατά πάσα πιθανότητα σε μία 

εικαστική διδασκαλία, θα παρουσιάσει δυσκολία στην φάση της 

δημιουργίας υλικού, θα καθυστερήσει την διεκπεραίωση της φάσης και 

ίσως αισθανθεί μειονεκτικά απέναντι στον συμμαθητή του, ο οποίος 

κατάφερε να παρουσιάσει ένα ικανοποιητικό δείγμα κατασκευής. Είναι 

λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη μίας «δημιουργικής πυξίδας» όπως θα 

μπορούσε να την ονομάσει κάποιος, η οποία θα βοηθήσει τον 

εκπαιδευτικό να πραγματοποιήσει την πρακτική φάση της διδασκαλίας 

επιτυχώς, χωρίς να παρουσιαστούν οι πιθανότητες ανισοτήτων στην 

κατανόηση και διαικπαιρέωσης της. Ιδιαίτερα όταν αυτή έχει να κάνει 

με μία πολύπλοκη τέχνη όπως η δημιουργία κοσμημάτων. 

Στη συνέχεια, εκτός του ζητήματος της ανάπτυξης της σχολικής και 

κοινωνικής απόδοσης παρουσιάζεται και το ζήτημα της ανάπτυξης των 

δημιουργικών δεξιοτήτων με μακροπρόθεσμες βλέψεις. Εντός και εκτός 

του σχολικού προγράμματος, η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την 

καλλιτεχνική τους αίσθηση, να έρθουν σε επαφή με εργαστήρια και 

τέχνες, που ίσως δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν. Αλλά η πιο σημαντική 

πτυχή του ζητήματος είναι η δημιουργία δημιουργικών δεξιοτήτων οι 
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οποίες θα είναι χρήσιμες στους μαθητές και σε πιο προχωρημένες 

ηλικίες. Η δημιουργική σκέψη εμπερικλείεται σε δύο στενούς κύκλους. 

Ο εσωτερικός κύκλος αφορά την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών σε επίπεδο τάξης και καθημερινότητας, καθώς 

τα παιδιά συμμετέχουν στις διάφορες σχολικές και εξωσχολικές 

δράσεις, οι οποίες τα ωθούν προς την πρακτική δημιουργικότητα και 

συνεργασία για την παραγωγή καλλιτεχνικής ύλης. Ο δεύτερος και 

ευρύτερος κύκλος αφορά την δημιουργικότητα της καθημερινότητας. 

Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

στο κοντινό και μακρινό μέλλον από τους μαθητές, όταν αυτοί 

ενηλικιωθούν. Πρόκειται για μια ανεπτυγμένη ικανότητα χρήσιμη για 

τον μελλοντικό τους εαυτό. Η ικανότητα αυτή αναλύεται από τους 

ψυχολόγους και μελετάται συστηματικά με σκοπό να ανακαλυφθούν 

νέα πιθανά αποτελέσματα και  απολαβές από την καλλιέργεια της στις 

νεαρές ηλικίες. Συγκεκριμένα η δημιουργική ικανότητα σε μια πιο 

μετέπειτα ηλικία μπορεί να συνεισφέρει στην ικανότητα 

αποτελεσματικής αξιολόγησης πληροφοριών νέων και παλιών, στην 

μετάδοση τους, στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στην νοητική 

ελαστικότητα. Όλα χρήσιμα δεδομένα για έναν άνθρωπο ο οποίος 

καλείται να ανταπεξέλθει στην σύγχρονη κοινωνία (Fazylova, S. – Rusol, 

I. 2016,σελ. 119). Συγκεκριμένα η ορθή διαδικασία ανάπτυξης των 

δημιουργικών δεξιοτήτων πρέπει να έχει σημείο εκκίνησης την 

προσχολική ηλικία, όπου το παιδί είναι σε θέση να αναπτύξει τις 

κινητικές ικανότητες, ανοίγοντας έτσι την οδό για πιο περίπλοκα και 

σύνθετα project στο δημοτικού και τις τάξεις της ανωτέρας 

εκπαίδευσης (Астахов, А. И. 1986).  
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Η ανάλυση λοιπόν της έρευνας παρουσιάζει την σημασία της εισαγωγής 

και ανάπτυξης των δημιουργικών project στην εκπαιδευτική διαδικασία 

από την προσχολική ηλικία. Με την συστηματική συμμετοχή των 

μαθητών/τριων σε δημιουργικές δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός έχει 

την δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητες τους και να μετατρέψει την 

εκπαιδευτική διαδικασία από μία κλασική μορφή μετάδοσης 

πληροφοριών σε μία μορφή πρακτικής συμμετοχής και παραγωγής του 

ίδιου του εκπαιδευτικού υλικού. 

Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας αποτελεί το πιο εκλεκτό δείγμα πάνω 

στο οποίο δύναται να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός, έτσι ώστε να 

καταφέρει να αναπτύξει την καλλιτεχνική διδασκαλία. Περιέχει αρκετό 

υλικό, πληροφοριακό και οπτικοακουστικό το οποίο μπορεί να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα εισάγει στην φάση της 

δραστηριοποίησης και της δημιουργίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αξιοποιήσει το πρακτικό και δημιουργικό δυναμικό της τέχνης της 

αργυροχρυσοχοΐας για να δημιουργήσει δραστηριότητες με 

διασκεδαστικό, για τους μαθητές, περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

τάξης. Με την αυξανόμενη ενασχόληση σε παρόμοιες δημιουργικές 

δραστηριότητες, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μία 

διαφορετική και πιο ευχάριστη ματιά για την εκπαιδευτική διαδικασία, 

συμμετέχοντας οι ίδιοι στην δημιουργία της γνώσης και δημιουργώντας 

παράλληλα τα απαραίτητα ψυχολογικά εφόδια για την μελλοντική τους 

διαβίωση στο κοινωνικό σύνολο. 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

 
 

60 
 

Βιβλιογραφία 

 

 Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής 

και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ. Ι. Ε. Π. ΕΚ.),3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με 

θέμα: «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη  στην Εκπαίδευση: 

Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, 13‐14 Μαΐου 2006. 

-http://www.elliepek.gr/documents/3o_synedrio_eisigiseis/gkanios.pdf 

 Fazylova, S. – Rusol, I. (2016). Development of Creativity in 

Schoolchildren through Art. Czech-Polish Historical and 

Pedagogical Journal 8/2, 112–123 

-.https://www.ped.muni.cz/cphpjournal/820162/09.pdf 

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές 

 

Δημιουργικό άτομο 

 Taylor Irving A. (1971). “A Transactional Approach to Creativity 

and its Implications for Education” τόμοι 5 

 

 Schirrmacher R. (1998). “Art and creative development for young 

children” Delmar Publications, pages 424 

 

Ανάπτυξης της δημιουργικότητας στο σχολείο μέσω της τέχνης 

 Fazylova, S. – Rusol, I. (2016), “Development of Creativity in 

Schoolchildren through Art” Kokshetau State University- 

Kazakhstan  pages 112-123 

  

 Астахов, А. И. (1986),  “Воспитание творчеством: Книга 

для учителя”  Москва: Просвещение 

 

Μετάφραση:  

http://www.elliepek.gr/documents/3o_synedrio_eisigiseis/gkanios.pdf
https://www.ped.muni.cz/cphpjournal/820162/09.pdf


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

 
 

61 
 

Αστάχωφ, A.I. (1986).  “Εκπαίδευση με δημιουργικότητα: Ένα 

βιβλίο για τον δάσκαλο”  Μόσχα: Εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

 
 

62 
 

Παράρτημα 

 

Οπτικό υλικό  

Εργαλεία & Μηχανήματα 
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