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Οι μαθητές της Β΄Γυμνασίου στο μάθημα της Οικιακής 

Οικονομίας.  

στις 20 Δεκεμβρίου του 2013. 

 

 

« οι αληθινοί άνθρωποι της προόδου είναι αυτοί που τρέφουν 

βαθύ σεβασμό στο παρελθόν» Ντελακρουά 

 

Από την τάξη....... 

στο Λαογραφικό μας Μουσείο, ολοκληρώνοντας το 

Κεφάλαιο « Η Ελληνική Λαϊκή Τέχνη » στο μάθημα της 

Οικιακής Οικονομίας. Αφού  

 Γνωρίσαμε τα χαρακτηριστικά και τις μορφές της Λαϊκής 

Τέχνης, τη σημασία της στην πολιτισμική μας κληρονομιά 

και τις δυνατότητες αξιοποίησής της στην εποχή μας 

 Κατανοήσαμε ότι η διαχείρηση της παράδοσης σήμερα δε 

γίνεται για να οχυρωθούμε πίσω από εκφράσεις του 

παρελθόντος και να τις επαναλάβουμε αλλά για να 

καταφέρουμε να προεκτείνουμε δημιουργικά μέσω της 

δικής μας παράδοσης, το δικό μας παρελθόν στο δικό μας 

παρόν και μέλλον, χτυπήσαμε την πόρτα του παλιού 

βελβεντινού αρχοντόσπιτου, φυλακτήριο των πολύτιμων 

της παράδοσής μας, της τοπικής συλλογικής μνήμης, στις 

20 Δεκεμβρίου του 2013. 



Η βαριά ξύλινη πόρτα της κατοικίας του 19ου αιώνα άνοιξε. 

Ακούγονται βιλβινά καλωσορίσματα-λάμψεις από τις 

τσίγκινες φωτογραφίες των παππουδογιαγιάδων μας που 

κρέμονται από τα ταβάνι. Η απλή καθημερινότητά τους 

φωτίζεται στα μάτια μας. Οικογενειακές φωτογραφίες, 

γάμοι, τσιμπούσια, κηδείες, τεχνίτες, γειτόνισσες, φίλοι, 

εκδρομές, αποχαιρετισμοί, ξενιτειά........ 

Οι ιστορίες τους... 
Από το καθημερινό τους δωμάτιο, Εμείς κι Εμείς, την 

καθημερινή ζωή της οικογένειας, στον καλό τους τον οντά, 

εκεί που υποδέχονται τους ξένους και τους φίλους, είναι η 

ιστορία Εμείς και οι Άλλοι. Από εκεί κατεβαίνουμε στο 

υπόγειο και το Μουσείο μας αφηγείται την ιστορία Από τη 

Γη στο κρασί. Κατεβαίνουμε κι άλλες σκάλες και 

βρισκόμαστε στο δεύτερο υπόγειο, στο θόλο. Ακούμε την 

ιστορία Από τη Γη στο Ψωμί. Ανασαίνουμε τον κόπο, τον 

ιδρώτα, το σεβασμό των προγόνων μας στον άρτον ημών 

τον επιούσιον. 

Στον όροφο πιάνουμε το νήμα της ανέμης που μας 

αφηγείται ιστορίες για βελβεντινές υφάντρες και 

κεντήστρες. Από το νήμα στο σκουτί και στο στρωσίδι, 

κοπιαστική γραμμή που αρχίζει με τον κύκλο του μαλλιού, 

του λιναριού τα πάθη, το μάζεμα του βαμβακιού για τα 

μπαμπακερά , τα άσπρα και χρωματιστά, το τάισμα του 

μεταξοσκώληκα για τα πολύτιμα μεταξωτά που «χέρια 

χρυσοχέρια» θα τη μεταμορφώσουν σε ρούχα και στρωσίδια. 

Ακούμε το τραγούδι του αργαλειού, χιαρόμαστε με τα 

ζωηρά χρώματα της Κατσιούλας, της βελβεντινής φορεσιάς, 



ακούμε ιστορίες για την κατασκευή τους. Ιστορίες που το 

Μουσείο μας βοηθάει να ειπωθούν και κυρίως να βιωθούν 

όσα δεν μπορούν να διαβαστούν ή να φανερωθούν με άλλους 

τρόπους. Ιστορίες που μας γνωρίζουν ένα τρόπο ζωής και 

μια αισθητική που βασίζονταν στο μέτρο, στην αρμονία και 

στο σεβασμό του περιβάλλοντος. 

Σ΄ευχαριστώ παππού!  Σ΄ευχαριστώ γιαγιά! 

 

 Στο Μουσείο ακούσαμε τη βελβεντινή « λαλιά»,  
 την τοπική παραδοσιακή μας μουσική,  
 απόσπασμα από το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη « Ο βίος του 

Ισμαήλ Φερίκ Πασά» 
 απόσπασμα από το βιβλίο της Ελεωνόρας Σκουτέρη-Διδασκάλου 

« Τα πολύτιμα της Παράδοσης». 
 Γράψαμε σκέψεις, εντυπώσεις, προτάσεις για το Μουσείο μας.  

 

Οι μαθητές της Β΄Γυμνασίου           Η καθηγήτριά τους 

                                              Βλάχου Βαίτσα Π.Ε.15 


