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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΟΜΑΔΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν βιωματική και συνεργατική. Οι 
μαθητές  χωρίστηκαν σε ομάδες και  αναζήτησαν στοιχεία για τα 
κεντήματα, την ιστορία τους, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
δημιουργήθηκαν, τις ανάγκες που εξυπηρετούσαν, τα υφάσματα και 
γενικά τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι κεντήστρες, καθώς και τις 
τεχνικές των κεντημάτων από έντυπο υλικό. Αρχικά αναζήτησαν 
υλικό στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας κι έπειτα επισκεφτήκαμε και 
την παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη. 
 Στη συνέχεια   έγιναν  για λίγο δημοσιογράφοι και πήραν συνέντευξη 
από κεντήστρες του τόπου τους, για να πληροφορηθούν την ιστορία 
των κεντημάτων. Καλέσαμε στο σχολείο μας γιαγιάδες – κεντήστρες - 
οι οποίες μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για το κέντημα 
παλιότερα, αλλά και σήμερα, καθώς στο Βελβεντό πολλές γυναίκες 
κεντούν ακόμα, είτε επαγγελματικά είτε για προσωπική χρήση. 
Έπειτα οι μαθητές μυήθηκαν στην τέχνη του κεντήματος από 
γυναίκες που χρόνια ασχολούνται μ’ αυτό. Έμαθαν  τρόπους και 
τεχνικές του κεντήματος και δημιούργησαν τη δική τους ιστορία. Στα 
πλαίσια του προγράμματος επισκεφτήκαμε και τη λαογραφική 
συλλογή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι μαθητές ταξινόμησαν το υλικό, το 
κατέγραψαν και επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά το τελικό προïόν. Στο 
τέλος, τα παιδιά κατέγραψαν τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους 
από το πρόγραμμα. 
 

Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές μας για τη συνεργασία και τη 
διάθεση που έδειξαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και τις 
κεντήστρες του τόπου μας,  Τασίτσα Καστανάρα, Κικίτσα 
Κατσαντώνη, Ελένη Τσιάμη, Μαγδαληνή Τσιάμη, Αφροδίτη 
Βασσάρα, Τασίτσα Πουλιάνα  για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας 
παρείχαν. 
Τέλος, ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Κοκκινίδη για την επεξεργασία 
των βίντεο. 
 

 



Αρχή της ιστορίας 

Κέντημα, βελόνι, κλωστή, δαχτυλήθρα… Λέξεις συνδεδεμένες με τη 
γυναίκα, τη γυναικεία ευαισθησία και υπομονή… λέξεις που στις πιο 
παλιές γενιές θυμίζουν ανεπανάληπτα, ανεκτίμητα και μοναδικά έργα 
τέχνης, ενώ στους νέους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής θυμίζουν 
συνήθεια παλιάς εποχής, κάτι ξεπερασμένο, παρωχημένο. 
Με το κέντημα, λοιπόν, το ιδιαίτερο αυτό είδος τέχνης, αποφασίσαμε 
να ασχοληθούμε στο φετινό μας πρόγραμμα. Θεωρήσαμε πως η 
γνωριμία των μαθητών μας με αυτό είναι παράλληλα και γνωριμία με 
το παρελθόν, τις ρίζες μας, την παράδοση και την ιστορία του τόπου 
μας, αφού είναι γνωστό ότι για να μάθεις την ιστορία ενός λαού 
πρέπει να σκύψεις πάνω στη λαογραφία του, τις καθημερινές 
συνήθειες και τα έθιμα. 
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, να 
ανακαλύψουμε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά τα έργα 
τέχνης, να κατανοήσουμε το πώς και το γιατί υπήρξε τόσο πλούσια 
παραγωγή κεντημάτων στο παρελθόν, αλλά και να συνδέσουμε όλα 
αυτά με το παρόν και το μέλλον, καθώς η γνώση της ιστορίας και της 
παράδοσης ενός τόπου είναι απαραίτητα σκαλοπάτια για να ανέβεις 
και να προχωρήσεις στο δρόμο της εξέλιξης και της προόδου. 
Οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν θετικά και δούλεψαν με ιδιαίτερο 
ζήλο, μεράκι κι ενδιαφέρον τόσο όσον αφορά τη συγκέντρωση 
(συλλογή) σχετικού υλικού, αλλά και όσον αφορά τη δημιουργία 
δικών τους κεντημάτων – μικρών έργων τέχνης. Η συνεργασία μας 
μαζί τους υπήρξε και πάλι μια ωραία εμπειρία. Ελπίζουμε ν’ 
αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία και 
ίσως αυτό ν’ αποτελέσει κι ένα κίνητρο/αφορμή να ‘αφηγηθούν’ κι 
αυτοί  κάποια στιγμή τη δική τους ‘ιστορία’ μέσα από ένα κέντημα.  
 

Αδάμ Αλεξάνδρα 
Βλάχου Βαϊτσα 



Το κέντημα έχει την ιστορία του… 

 



Η ιστορία του κεντήματος 

Για να μάθεις την ιστορία ενός λαού πρέπει να σκύψεις πάνω στην 
λαογραφία του, τις καθημερινές συνήθειες και τα έθιμα. Τα 
κεντήματα είναι σιωπηλοί μάρτυρες και τρυφεροί αφηγητές της 
ιστορίας του κάθε τόπου. Οι κλωστές, τα υφάσματα, τα σχέδια και η 
έκταση των κεντημάτων μαρτυρούν τις οικονομικές, κοινωνικές, 
ακόμα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής που δημιουργήθηκαν. 
Δεν είναι απλά μια βαρετή τέχνη με απώτερο σκοπό την συγκέντρωση 
της "προίκας" από τα κορίτσια, αλλά ένας τρόπος έκφρασης και ίσως 
η παλιότερη μορφή τέχνης που η ιστορία του χάνεται στους αιώνες, 
ίσως είναι τόσο παλιό όσο και η ανακάλυψη της βελόνας.   

Ένα κέντημα μιλάει 
Είμαι  σαν το κόσμημα. Είμαι πολύτιμο, αντέχω στο χρόνο, στολίζω και 
κληροδοτούμαι από γενιά σε γενιά. Γι αυτό όλα πάνω μου πρέπει να είναι 
άψογα. Καμία μόδα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν άντεξε τόσους αιώνες 
όσο εγώ. Είτε παλιό είτε μοντέρνο  είμαι όμορφο, στολίζω και τον πιο 
μοντέρνο χώρο και περνώ από γενιά σε γενιά αυξάνοντας την αξία μου. Τι 
είμαι; Μπορείτε να μαντέψετε; Είμαι το κέντημα  και συνθέτω ένα μεγάλο 
κεφάλαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου  που θα μείνει 
απαράμιλλο στους αιώνες .  
Οι άνθρωποι, ακούγοντας το όνομά μου , φαντάζονται μια πληκτική 
διαδικασία ραψίματος μιας κλωστής πάνω σ’ ένα ύφασμα, από μια 
αργόσχολη νοικοκυρά προσπαθώντας να σπάσει τη βαρεμάρα της 
καθημερινότητάς της. Η αλήθεια είναι όμως, πως η ιστορία και η τέχνη 
μου  δεν είναι καθόλου βαρετή! Είμαι ίσως μια από τις πρώτες μορφές 
τέχνης, καθώς χρονολογούμαι πριν από το 3000 π. Χ. Στην Αρχαία 
Ελλάδα με βρίσκετε στην μυθολογία και στα έργα του Ομήρου. Έτσι στο 
μύθο της Φιλομήλας αναφέρεται πως, όταν αυτή ήταν φυλακισμένη, 
κεντούσε τα βάσανά της πάνω στο πέπλο της. Ο Όμηρος αναφέρει ότι η 
Ελένη κεντούσε πάνω σε πορφυρό πέπλο σκηνές από τον Τρωικό πόλεμο. 
Είμαι γέννημα κυρίως της γυναικείας ευαισθησίας και υπομονής, είμαι 
έργο  ανεπανάληπτο, αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητο από το πέρασμα του 
χρόνου. Είμαι από τη φύση μου δύσκολο να διατηρηθώ άφθαρτο. Γι' 
αυτό και είμαστε ελάχιστα τα αρχαία ελληνικά κεντήματα που 
διασωθήκαμε ως τις μέρες μας. Μερικά από όσα βρεθήκαμε ήμασταν 
φτιαγμένα με μάλλινη κλωστή. Οι άνθρωποι ως και στις ανασκαφές της 
Κριμαίας μας ανακάλυψαν. 
 



Όταν οι άνθρωποι ανακάλυψαν τη βελόνα και την κλωστή, με 
χρησιμοποίησαν για αισθητικούς σκοπούς, για διακόσμηση, και μάλιστα 
οι  άντρες! Στους αρχαίους πολιτισμούς παρασκευαζόμουν αυστηρά από 
ταλαντούχα αγόρια που έπρεπε να μάθουν την τέχνη μου  από έναν 
αρχιτεχνίτη και να μαθητεύσουν κοντά του τουλάχιστον δέκα χρόνια 
προτού την εξασκήσουν μόνοι τους. 
Στην Ελλάδα από τα τέλη του 17ου αιώνα είμαι  συνδεδεμένο με την 
ενδυμασία και το συμβολικό της περιεχόμενο. Όταν ο γυναικείος 
πληθυσμός άρχισε να εγκαταλείπει σταδιακά τις οθωμανικές φορεσιές, 
θέλησε να δείξει με έναν νέο τρόπο τον πλούτο και την οικονομική άνεση  
στο ντύσιμό του. Ο τρόπος  που εμφανίζομαι  στα ρούχα τους συμβολίζει 
τον  χρόνο, την κοινωνική τάξη, τον τόπο, τον πολιτισμό.  
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα οι γυναίκες της  αστικής τάξης  με κέντησαν 
με μετάξια και ασημοκλωστές για να επιδείξουν τον πλούτο τους. 
Συνδέθηκα με την πολιτιστική τους συμπεριφορά, διακόσμησα τα σπίτια 
τους, κέντησα τις προίκες των κοριτσιών τους και από εμένα 
αξιολογούνταν οι καλές κεντήστρες.  
Στις αρχές του 20ου αιώνα  η σχέση μου με τους ανθρώπους  
άλλαξε. Εντάσσομαι από αυτούς στη γενικότερη εργαστηριακή 
χειροτεχνική παραγωγή που είχε αρχίσει να συμβαίνει στα τέλη 
του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Τότε στις αγορές της Αθήνας αλλά 
και  του Καïρου και της Κωνσταντινούπολης εμφανιζόμουν  για 
πώληση σε διάφορα χρώματα. Οι αγοραστές των εργόχειρων  
ήταν έμποροι κυρίως από την Αγγλία. Η καλή μου ποιότητα 
προσέλκειε  αμέσως το ενδιαφέρον των αγοραστών . Η 
εμπορευματοποίησή μου συνέβαινε ταυτόχρονα και στον 
ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, 
όπου αναπτύσσονταν πυκνοί ελληνικοί πληθυσμοί, και που 
άνθισε, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, στο α΄ μισό του 20 ου,  για 
να αρχίσει να μαραζώνει στην πρώτη δεκαετία μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Διαδόθηκα σαν δραστηριότητα  στα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα μέσα από την εκπαίδευση.  
Δασκάλες κεντήστρες μάθαιναν την τέχνη μου σε κοπέλες όχι 
μόνο στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο.  Έτσι έγινα λαϊκό 
φαινόμενο και προϊόν της ελληνικής κουλτούρας ως αντίληψη, 
ως σχέδιο αλλά και ως  τεχνική που αναγνωρίζεται ακόμα και στις 
μέρες μας. 

 

 
 



έχει τα υλικά του… 
 

 
 
Τα  παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες με ονόματα που έχουν 
σχέση μ’ εμένα: «καμβάς», «κλωστή», «βελόνια», 
«δαχτυλήθρα». Έψαξαν και βρήκαν υλικά και σύνεργα, 
χρώματα και βαφές που χρησιμοποιούσαν κεντήστρες και 
τερζήδες για την αφεντιά μου . 
  
 Καμβάς 

Η πρώτη φροντίδα είναι να γίνει η επιλογή υλικού καλής ποιότητας, 

πάνω στο οπoίο θα στηθεί το κέντημα, για να αντέξει ο κόπος της 

κεντήστρας στο χρόνο και στη χρήση. Η ύφανσή του πρέπει να 

προσφέρεται για μετρητές βελονιές και πρέπει να είναι ανθεκτικό. Αν 

δεν κεντηθεί πάνω σε καμβά, να χρησιμοποιηθούν υλικά από φυτικές 

ή ζωικές ίνες: λινά, μπαμπακερά, μάλλινα, που έχουν το χάρισμα να 

γερνάνε με αρχοντιά. Πριν κοπεί το υλικό  της βάσης, να 

λογαριαστούν πολύ προσεκτικά οι διαστάσεις, να δοθεί μια χάρη 

τουλάχιστον πέντε εκατοστά από κάθε πλευρά κι αν το κομμάτι είναι 

με ούγια να κοπεί λίγο πιο φαρδύ, γιατί η πλέξη δίπλα στην ούγια 

είναι λίγο στραβή. Η κελή κεντήστρα φροντίζει και το κάτω μέρος 

του κεντήματος να είναι στρωτό και περιποιημένο. Όσο πιο καλά 



στερεώνεται το κέντημα  από πίσω, τόσο πιο πολλά χρόνια θα 

αντέξει. 

Κλωστή 

Μεγάλη προσοχή στην ποιότητα του μαλλιού και της κλωστής.  Το 

μαλλί και η κλωστή λεπταίνουν και φθείρονται από το επαναληπτικό 

πέρασμα μέσα από τις τρύπες.  

Βελόνες 

Οι βελόνες πρέπει να έχουν στρογγυλή μύτη και να ταιριάζουν στον 

καμβά και στο είδος της κλωστής . 

Ψαλίδι 

Οποιοδήποτε ψαλίδι δεν κάνει για το κέντημα. Χρειάζεται ένα ψαλίδι 

μικρό και πλακέ χωρίς ιδιαίτερα σουβλερή μύτη για να μην 

κινδυνέψουν να κοπούν κλώνοι του καμβά, αν τύχει και ξηλωθεί 

τμήμα του κεντήματος. Ένα μικρό τσιμπίδι σαν αυτό που βγάζουν τα 

φρύδια είναι χρήσιμο γιατί, ξηλώνοντας καμιά φορά ένα κομμάτι 

ανάμεσα σε άλλα, κολλούν ίνες στα πλάγια και αυτό   διευκολύνει την 

απομάκρυνσή τους. 

Δαχτυλήθρα 

Μπορεί η μαχτυλήθρα να είναι προαιρετική, είναι όμως βέβαιο ότι η 

δουλειά πετάει περισσότερο όταν σπρώχνει τη βελόνα ένα 

προστατευμένο δάχτυλο. 

 

  

 

 

 



έχει τα χρώματά του! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Πώς βάφονταν οι κλωστές; 

Οι δύο δρόμοι 

Στον μεγάλο-μικρό μας κόσμο πολλοί είναι εκείνοι που ασχολούνται 

σήμερα με τις φυτικές βαφές. Μερικοί το κάνουν για να δείξουν την 

έγνοια τους για την μόλυνση του περιβάλλοντος, για την οποία ένα 

μεγάλο κομμάτι ευθύνης έχουν και τα χημικά απόβλητα. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται και οι χημικές βαφές. Άλλοι, γιατί είναι 

ερωτευμένοι με τη φύση και τα θαύματά που κρύβει μέσα της. 

Τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη βαφή των 

κλωστών 

Τέσσερα είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη βαφή των 

κλωστών: 

 Alum:η δική μας στύψη, το πιο αθώο και εύκολο στη χρήση 

πρόστυμμα 

 Copper:ο χαλκός 

 Iron:ο σίδηρος 

 Chromium:το χρώμιο 

Από τα χημικά αυτά κρατάμε μόνο τη στύψη. Αυτή χρησιμοποιούσαν 

οι άνθρωποι στα αρχαία και μεσαιωνικά χρόνια, ακόμη και μέχρι 

σήμερα. 

 

Φυσικές ουσίες ως προστύμματα 

Ο δεύτερος δρόμος που θα ακολουθήσουμε ,εγκαταλείποντας την 

λεωφόρο των χημικών προστυμμάτων ,είναι αυτός που οδηγεί στις 

φυσικές ουσίες ως προστύμματα, κρατώντας πάντα ως βασικό 

πρόστυμμα τη στύψη. 

Τα στάδια της βαφικής των μαλλιών με φυτικές βαφές 

Τρία είναι τα στάδια της βαφικής των μαλλιών με φυτικές βαφές: 

 Ο καθαρισμός  

 Η πρόστυψη 



 Η κυρίως βαφική 

 

Η διαδικασία της βαφής 

 Βρέξετε καλά το μαλλί με χλιαρό νερό.  
 Βάλετε το μαλλί στο βαφικό υγρό – το νερό που 

έχει βράσει το φυτό και το έχετε σουρώσει με τη 
βοήθεια λεπτού υφάσματος. 

 Αυξάνετε τη θερμοκρασία σιγά-σιγά , ώσπου να 
αρχίσει να σιγοβράζει. 

 Αφήστε το να σιγοβράζει, έως ότου πετύχετε την 
απόχρωση που θέλετε, ενώ το ανακατεύετε κάπου-
κάπου, από κάτω προς τα επάνω.  

 Το αφήνετε να στεγνώσει και μετά το ξεπλένετε με 
πολλά νερά, έως ότου το νερό να βγαίνει τελείως 
άχρωμο. 

 Το στεγνώνετε στη σκιά. 
 
 
 
Βαφικά φυτά που δε χρειάζονται πρόστυψη 

 Βελανδιά  
 Καρυδία   
 Καστανιά   
 Ροδιά 

 
Βαφικά φυτά που  χρειάζονται πρόστυψη 

 Ακονυζέ  
 Αμυγδαλιά 
 Αρισμαρί 
 Δρακοντέ 
 Κρεμμυδόφυλλα 
 Κολλιτσάνι  
 Καντιφές  
 Λάπαθο 
 Μανοσάκια 
 Μαντηλίδα 
 Μυρτιά 
 Ντομάτα 
 Ξυνίδα 



 Πλάτανος 
 Ρίγανη 
 Φύλλα ροδακινιάς 
 Σπάρτος 
 Χαμομήλι 
 Χαμολιά 
 Ωραίο φύλλο 
 Ριζάρι 
 Ινδικό 
 Ιβίσκος 
 Τσουκνίδα 
 Κισσός 
 Αγκινάρα 
 Πλάτανος 
 Συκιά 
 Βερικοκιά 
 Μουριά 
 Ντάλια 
 Κόκκινα  
 Χρυσάνθεμα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το κέντημα θέλει να στρωθείς,  
να αφοσιωθείς σ’ αυτό… 

 



Μια κεντήστρα μιλάει 

 
Έχω τόσα να πω για το κέντημα… 

Τόσα πολλά που δεν ξέρω από πού ν΄αρχίσω… 

 
 Η ελληνική λαϊκή  διακόσμηση είναι ιδιαίτερα πλούσια στις  εκφράσεις 
της και η κεντητική και η υφαντουργία δύο από τους πιο ποικιλόμορφους  
κλάδους της. Η σφραγίδα της είναι  η καλαισθησία στις επιλογές των 
σχεδίων που θα συνέχιζαν την παράδοση και αφομοίωσε τα πάντα με 
έμφυτη φιλοκαλία αναπλάθοντάς τα σύμφωνα με τις βιοτικές ανάγκες 
του τόπου. Σήμερα κανένας δεν έχει την υποχρέωση να κεντήσει για να 
στολίσει το σπίτι του ή για κάποιο άλλο λόγο. Αν θέλουμε να το κάνουμε, 
είναι για εμάς και γιατί μας ευχαριστεί. Πολλές φορές προσφεύγουμε στα 
πατροπαράδοτα σχέδια και τα εξελίσσουμε ανάλογα με την εποχή. 
     Απευθύνομαι σε εκείνους που ήθελαν με λαχτάρα να κάνουν κάτι με 
τα χέρια τους, αλλά τα θεωρούσαν ανίκανα. Αυτούς θέλω να βοηθήσω 
και σε αυτούς θα πω με σιγουριά ναι, πιάστε το βελόνι. Αφού τα 
κατάφερα εγώ και εσείς δεν θα πάτε πίσω. Το κέντημα είναι ωραία 
ασχολία, γιατί ελαφρώνει τη φορτωμένη σκέψη και αισθάνεσαι 
δημιουργικός.      
Οι γυναίκες από τα πέντε μας χρόνια  μαθαίναμε να στρίβουμε την 
κλωστή και να κεντούμε, για να ετοιμάσουμε  την προίκα μας. Τα σχέδια 
που φτιάχναμε είτε τα ξεπατικώναμε από τα οικογενειακά, είτε κάποια 
από εμάς, τις κεντήστρες, που είχε περισσότερο ταλέντο κι έμπνευση 
προσπαθούσε να αυτοσχεδιάσει. Οι γυναίκες παραβγαίναμε η μία με την 
άλλη στο κέντημα και ταυτόχρονα ψάχναμε ευκαιρίες να κάνουμε 
επισκέψεις για να δούμε τα σχέδια που είχαν τα εργόχειρα στα άλλα 
σπίτια. . Έτσι γινόταν η «επίδειξη».  Πολλά από τα κεντήματα  ήθελαν 
χρόνια ολόκληρα για να τελειώσουν.  
Υπήρχαν δύο ειδών κεντήματα. Τα καθημερινά που διακοσμούσαν τα 
σπίτια  ήταν συνήθως απλά και τα πιο περίτεχνα έβγαιναν από τα 



σεντούκια τις λεγόμενες «καλές ημέρες», δηλαδή τις γιορτές της 
ορθοδοξίας, στις ονομαστικές γιορτές, τους γάμους ή τις βαπτίσεις. 
Υπήρχαν δύο ειδών βελονιές: οι γραφτές και οι μετρητές ή ξομπλιαστές. 

Γραφτές είναι όσες ακολουθούν ένα ελεύθερο σχέδιο και μετρητές ή 

ξομπλιαστές είναι εκείνες που κεντιούνται μετρώντας τις κλωστές του 

υφάσματος. Στα ελληνικά κεντήματα υπάρχουν όλα τα είδη. 

Της κάθε χώρας η διακοσμητική τέχνη έχει τη δική της χάρη. Η δικιά μας, 
η ελληνική,  έχει θάλασσα, καράβια, γοργόνες, μέλισσες, φυτά, 
λουλούδια, δέντρα, ήλιο,  πουλιά, καρπούς, εκκλησάκια . Όλα αυτά 
γίνονται σχήματα και χρώματα. Και η φαντασία που δε χρειάζεται λογική 
τα κεντάει σε εικόνες, μυρωδιές , ιστορίες. 
Τα παλιά χρόνια, θυμάμαι, ξεδιαλέγαμε οι γυναίκες σχέδια για να 
κεντήσουμε  από τον τόπο μας, βουνό ή θάλασσα , αυτό που μας άρεσε 
και μας συγκινούσε κι αυτό που θα ταίριαζε στο σπιτικό μας. Κάθε σχέδιο 
πάνω στο ύφασμα  ιχνογραφούσε και έναν συγκεκριμένο άνθρωπο.  
Εκείνο που φανερωνόταν ολοένα πιο καθαρά, καθώς μετρούσαμε τις 
βελονιές, ήταν ο χαρακτήρας της καθεμίας. Η υπομονετική φαινόταν από 
την νοικοκυρεμένη της δουλειά. Της μεθοδικής δεν της έλειπε τίποτα και 
όλα έστρωναν μέχρι την τελευταία βελονιά. Ξεχώριζε και η αδιάφορη ή 
το πειραχτήρι που κολλούσε στα κλεφτά ένα άσχετο θέμα σε ένα άσχετο 
μέρος, ίσα για να γελάσει. Μαρτυρήθηκε ακόμα πως όποια τελείωνε από 
κλωστή  απόσωνε το κέντημα με ό,τι περίσσευε στο πανέρι το δικό της ή 
της γειτόνισσας, ή η άλλη που τρύπωνε μια γαλάζια στραβή βελονιά για 
να ξεβασκάνει το φθόνο και την κακογλωσσιά. Η καλή κεντήστρα 
φαινόταν με το πώς θα περνούσε την κλωστή, αν θα έκανε κόμπο, πώς θα 
άφηνε την κλωστή να ζωγραφίσει το σχέδιο στο ύφασμα, και πώς θα 
ταίριαζε τα χρώματα. Κέντημα με κέντημα έχει διαφορά. Θέλει να 
στρωθείς, να αφοσιωθείς σ’ αυτό.  
 Αν αξιωθεί κάποιος να προσέξει όλα αυτά στα κεντήματα, τότε μπορεί  
να διακρίνει την περιγραφή ενός ανθρώπου – της κεντήστρας -  και από 
τις πολλές περιγραφές να φανεί η ιδιότυπη συμπεριφορά ενός λαού. 
    
 
 
  
 
 
 

 



Το κέντημα μέσα από την ελληνική λαϊκή  τέχνη      

«Παραμυθένιες» ιστορίες μέσα από βελονιές και κεντήματα  

 
Ένα από τα στοιχεία της λαογραφίας ενός έθνους, που δεν είναι καθόλου 
μόνο αυτό που φαίνεται,  είμαι κι εγώ, το κέντημα. 
 Διαμαντοβελονιά και αλυσιδοβελονιά, μπιμπίλα και μπουζουκούκι, 
στρωτή, τσακιστή, ασταχωτή και ατζαλωτή... 
Για πρώτη φορά βλέπω συγκεντρωμένες δεκάδες διαφορετικές βελονιές, 
σαν αυτές που έφτιαχναν οι κεντήστρες από τα βυζαντινά χρόνια έως 
τότε που οι γιαγιάδες μας κεντούσαν τις προίκες τους. 
 Με τον όρο λαïκή τέχνη χαρακτηρίζουμε την ελληνική τέχνη των δύο 

τελευταίων αιώνων της Τουρκοκρατίας. Την περίοδο αυτή σημειώθηκε 

βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ελλήνων, οικονομική ανάπτυξη του 

ελληνισμού και αναβίωση της ελληνικής παιδείας. Οι παράγοντες αυτοί 

συνέβαλαν στην άνθηση της τέχνης.  

Η ελληνική λαϊκή τέχνη έχει τις ρίζες της στο Βυζάντιο. Έχει επηρεαστεί, 

επίσης, από την τέχνη της Ανατολής και της Δύσης. Συγγενεύει, 

μάλιστα, ιδιαίτερα, με την τέχνη των άλλων βαλκανικών λαών. Τα 

έργα της είναι δημιουργίες ανθρώπων που δε διδάχτηκαν την κάθε 

μορφή τέχνης σε σχολές, αλλά από έμπειρους τεχνίτες. 

Στα μεταβυζαντινά χρόνια βασικός άξονας γύρω από τον οποίο 

κινιόταν η οικονομία του σπιτιού και οι δραστηριότητές της ήταν η 

προίκα των κοριτσιών. Για την προίκα αυτή εργάζονταν τόσο οι 

γονείς όσο και τα ίδια τα κορίτσια μέχρι την ημέρα του γάμου τους. 

Στον θεσμό αυτό στηρίχτηκε και η μεγάλη ανάπτυξη της οικοτεχνίας 

των υφαντών και των κεντημάτων που σημειώθηκε εκείνη την εποχή. 

Η ανάπτυξη αυτή αποτέλεσε σταθμό στην οικογενειακή ζωή, γιατί 



έδωσε τη δυνατότητα σε πολλές κοπέλες να βοηθούν οικονομικά την 

οικογένειά τους κερδίζοντας χρήματα από την πώληση των έργων 

τους. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λαϊκής τέχνης αποτελεί 

ο συνδυασμός χρηστικότητας και αισθητικής. Άλλο χαρακτηριστικό 

αυτής της τέχνης είναι ότι τα έργα της αποτελούν έκφραση της 

ομαδικής αισθητικής της συγκεκριμένης κοινωνίας και όχι της 

προσωπικής αισθητικής κάθε δημιουργού. Εκτός από αυτά, η λαϊκή 

τέχνη είναι μια τέχνη συντηρητική που συνδέεται στενά με την 

παράδοση.  Φανερώνει, επίσης, έναν κόσμο που ζούμε σε αρμονία με 

τη φύση και την αναπαριστούσε στην τέχνη του.  

Τα έργα της λαϊκής τέχνης αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής ζωής του ανθρώπου, καθώς σχετίζονταν με την κατοικία 

και με την ενδυμασία του και παράγονταν συχνά από τα ίδια τα μέλη 

της  οικογένειας. 

Ανάμεσα στους τομείς της ελληνικής λαϊκής τέχνης εντάσσεται και η 

κεντητική τέχνη. Τα κεντήματα ήταν συνήθως έργα των γυναικών 

κάθε οικογένειας. Υπήρχαν, ωστόσο, και οργανωμένες βιοτεχνίες στις 

πόλεις, όπως στον Τύρναβο, στη Λάρισα, στην Κύπρο και αλλού. Τις 

τέχνες αυτές ασκούσαν και πλανόδιοι τεχνίτες, όπως ράφτες, 

χρυσοκεντητές και άλλοι. 

Μεγάλη είναι η ποικιλία των διακοσμητικών μοτίβων που 

παριστάνονται στα έργα της λαϊκής μας τέχνης. Άλλοτε είναι 

γεωμετρικά σχέδια, άλλοτε σκηνές από την καθημερινή ζωή (γάμος, 

χορός, κυνήγι κ.α.) και άλλοτε έχουν συμβολικό ή μαγικό χαρακτήρα 

(φίδι, σταυρός, γλάστρα, πετεινός, άγιοι). Υπάρχουν, επίσης, και 

θέματα που προέρχονται από  τον αρχαίο και τον βυζαντινό κόσμο, 

όπως η γοργόνα και ο δικέφαλος αετός. 

Η λαϊκή τέχνη αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς. Υπήρξε επίσης σημαντική  πηγή έμπνευσης διάφορων 

Νεοελλήνων καλλιτεχνών. 

Οι γνώσεις για την παραδοσιακή τέχνη μπορούν να φανούν χρήσιμες 

για τη δημιουργία εργαστηρίων έργων τέχνης που θα εμπνέονται από 

την  παράδοση. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί από όλα αυτά μπορεί 

να αποτελέσει τον πυρήνα ενός τοπικού μουσείου και να 



παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις σχετικές με τον τοπικό πολιτισμό. 

Μπορεί να αναπτυχθεί πολιτισμικός τουρισμός και άλλες μορφές 

ήπιου τουρισμού και να δημιουργηθούν καινούργιες επαγγελματικές 

δυνατότητες για τους νέους ανθρώπους. Η επαφή με τον λαϊκό 

πολιτισμό θα γνωρίσει στους νέους έναν τρόπο ζωής και μια 

αισθητική που βασίζονταν στο μέτρο, στην αρμονία και στον σεβασμό 

του περιβάλλοντος. Έτσι μπορεί, πιθανόν, να επηρεαστεί και ο δικός 

τους τρόπος ζωής στο θέμα αυτό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το κέντημα μετά την παράδοση 
 

 
 
Η Michelle Kingdom χρησιμοποιεί βελόνα και κλωστή για τη 
δημιουργία των περίτεχνων εντυπωσιακών έργων της. Η καλλιτέχνις, 
με σπουδές στις Καλές Τέχνες και το σχέδιο μόδας στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια, αξιοποιεί ένα κατεξοχήν μέσο πολιτισμικής 
έκφρασης της παράδοσης ως εργαλείο για τη δημιουργία έργων με 
σύγχρονη αισθητική. Κάθε έργο κέντημα αφηγείται μια μικρή ιστορία 
που θα μπορούσε να είναι μια στιγμή στη διάρκεια του χρόνου, μια 
σκέψη, ένα συναίσθημα, η αντίληψη του εξωτερικού κόσμου από τα 
πρόσωπα της αναπαράστασης. 
Η ίδια η δημιουργός μεταφράζει τη διαλεκτική των έργων της ως μια 
διερεύνηση των «ψυχολογικών τοπίων» που φωτίζει τις σκέψεις που 
παραμένουν ανείπωτες. Φτιάχνει με την κλωστή μικρόκοσμους για να 
μπορέσει να συλλάβει τις «άπιαστες επίμονες εσωτερικές φωνές». 
Ερεθίσματα για τη δουλειά της μπορεί να αποτελέσουν «λογοτεχνικά 
αποσπάσματα, μνήμες, προσωπικές μυθολογίες και ιστορικές 
αναφορές για την τέχνη». Αυτά τα ερεθίσματα μαζί ενεργοποιούν τη 
διερεύνηση «της οικογένειας, των σχέσεων και του τρόπου με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας». 
 

 

 

 

 



 

Η Kingdom επισημαίνει πως την ίδια 

στιγμή που τα εργόχειρα κεντήματα 

είναι συνυφασμένα με την λάμψη και 

την καταγωγή της πολιτισμικής 

κληρονομιάς και της αφήγησης της 

παράδοσης, η ίδια χρησιμοποιεί την 

κλωστή ως εργαλείο σχεδίασης 

«προκειμένου να τιμήσει και 

ταυτόχρονα να υπονομεύσει αυτή την 

παράδοση. Η ομορφιά παραλληλίζει 

τη μελαγχολία, όπως οι συμβατικές 

βελονιές     συναινούν στο εύθραυστο 

και το εκφραστικό». 

 

 

 
Στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης που ασχολείται με το κέντημα μετά την 
παράδοση είναι ο Κωνσταντίνος Λαδιανός. 

 



Κέντημα με κέντημα έχει 
διαφορά! 

 

 
 



Η ιστορία μου βελονιά βελονιά  
από τόπο σε τόπο 

 
Εδώ κεντήθηκα, στην Ελλάδα.  
Η χώρα μου, λόγω της γεωγραφικής θέσης της ήταν ένα σταυροδρόμι 
πολιτισμών. Χάρη στο εμπόριο ήταν πάντα σε επικοινωνία με την 
Ασία, την Αφρική και τον Βορρά. Αργότερα, έγιναν εντονότερες οι 
επαφές με τη Δύση. Όλα τα νησιά των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα 
είχαν αλισβερίσι με την Μικρά Ασία. Η Κρήτη και η Κύπρος είχαν 
στενές σχέσεις με την Αίγυπτο. Στη Σκύρο -όπου βρίσκουμε τεράστια 
παράδοση στον τομέα αυτόν- οι γυναίκες πήγαιναν παραμάνες στην 
Κωνσταντινούπολη και έτσι συνέχισαν κατά κάποιο τρόπο τη 
βυζαντινή τέχνη. Το Βόρειο Αιγαίο είχε επαφές με τις χώρες του 
Δούναβη. Οι Ηπειρώτες από την πλευρά τους είχαν επίσης πολλά 
πάρε δώσε με το εξωτερικό. Έτσι αφομοιώθηκαν και οι επιδράσεις 
μου. Χωνεύονταν και ύστερα αποτυπώνονταν με έναν ελληνικό τρόπο 
στον καμβά μου. 
Στα ελληνικά νησιά, έχω μεγαλύτερη ποικιλία στα χρώματα και τα 
σχέδια, που είναι σαφώς πιο χαρωπά. Η τεχνική και τα υλικά που 
χρησιμοποιούν για να με δημιουργήσουν είναι πιο εκλεπτυσμένα.  
Στην ηπειρωτική Ελλάδα, από την Πελλοπόνησο μέχρι και την 
Μακεδονία, τόσο τα χρώματα όσο και τα σχέδιά μου είναι πιο 
αυστηρά, δωρικά. Η τεχνική είναι τραχιά, όπως και η φύση που 
περιέβαλε τους ανθρώπους που τα δημιουργούσαν.  Οι βουνίσιοι είναι 
πιο κλειστοί και αυτό αντανακλάται και στον πολιτισμό τους. 
Υπήρχαν όμως και ομάδες Ελλήνων που γύριζαν σε διάφορα μέρη της 
χώρας αλλά και στο εξωτερικό, για να ράψουν και να 
χρυσοκεντήσουν.  
Οι ξένες επιρροές αφομοιώνονταν στον καμβά μου με το εμπόριο. 
Έφταναν λ.χ. στις Κυκλάδες κανάτια ή χαλιά από τη Μικρά Ασία με 
διάφορα σχέδια και μοτίβα. Αυτά άρεσαν στις γυναίκες, τα έφτιαχναν 
σχέδια και τα κεντούσαν. Παράλληλα, τα μικρά νησιά, αντέγραφαν 
τα σχέδια από τα μεγαλύτερα. 
Τα ελληνικά κεντήματα παρά τις κατά καιρούς ξένες επιδράσεις 
διατηρήσαμε έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τύπο. Και όχι μόνο αυτό, 
αλλά  ξεχωρίζουμε και διαφοροποιούμαστε από περιοχή σε περιοχή. 
Χωριζόμαστε σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  Τα κεντήματα της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας και τα κεντήματα της Νησιωτικής Ελλάδας.  



 

Με κεντούν είτε πάνω στα ρούχα για να τα στολίσουν και να δείξουν 
την οικονομική και κοινωνική θέση, είτε πάνω σε σεντόνια, μαξιλάρια, 
τραπεζομάντηλα, κουβέρτες, πετσέτες και άλλα είδη οικιακής 
χρήσης. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως λινά, 
βαμβακερά, μεταξωτά ή μάλλινα. Ως προς τον τρόπο του κεντήματος 
με διακρίνουν σε δύο κατηγορίες: Τα μετρητά ή ξομπλιαστά, που 
γίνονται με συγκεκριμένο αριθμό βελονιών το καθένα,  και τα 
γραφτά, δηλαδή εκείνα που γίνονται με βάση κάποιο σχέδιο 
ιχνογραφημένο πάνω στο ύφασμα.  

 

  Είμαι ένα κέντημα, που χρησιμοποιείται για τα << στολιστικά  του σπιτιού>>. Κεντήθηκα  
στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, στην  Ήπειρο και στη Μικρά Ασία . Στα μέρη μου ένα 
κορίτσι μόλις έπιανε τη βελόνα και την κλωστή , ξεκινούσε να μαθαίνει τις βελονιές  που 
συνήθιζαν να κεντούν στο νησί. Τα σχέδια  περνούσαν από γενιά σε γενιά και  αντιγράφονταν 
από την προίκα . Πριν φτάσει  σε ηλικία γάμου, θα έπρεπε να είχε κεντήσει τα λευκά είδη που 
χρειάζονταν για το σπίτι της  και για  την προσωπική της φορεσιά.   

 



 Στη  Θράκη  και στη  Μικρά  Ασία 
Τώρα που με έπλυναν, με σιδέρωσαν και με έστρωσαν στο σαλόνι 
μπορώ να σας μιλήσω για την ιστορία μου. 
Είμαι το κέντημα της Θράκης. Η ιστορία μου άρχισε στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας κυρίως από τον 18ο – 19ο  αιώνα. Στη Θράκη το 
εμπόριο και οι συντεχνίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της χειροτεχνίας 
που έφεραν την οικονομική άνθηση και την κοινωνική άνοδο. Υπήρχε 
οργανωμένη εργαστηριακή βιοτεχνία στη Φιλιππούπολη, 
Αδριανούπολη, Συληβρία, που ήταν μεγάλα κέντρα παραγωγής και 
εμπορίας κεντημάτων που προοριζόμασταν  να στολίσουμε τα σπίτια 
και τις φορεσιές. Έξω όμως από τα αστικά κέντρα, όπου δεν υπάρχει 
η ίδια οικονομική δυνατότητα και το επίπεδο ζωής διαφέρει πολύ, η 
παραγωγή μου είναι περιορισμένη, ικανή να καλύψει μόνο τις 
οικογενειακές και ατομικές ανάγκες. 
Είμαι φτιαγμένο είτε από μετάξι είτε από μαλλί είτε από βαμβάκι. Η 
Θρακιώτισσα με κεντάει μόνο στις φορεσιές της. Τα κομμάτια μου 
που  συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο διάκοσμο είναι το π’κάμσο 
(πουκάμισο), το φ’σταν (φουστάνι ξεμανίκωτο από σαγιάκι),οι ποδιές 
και το τερλίκι  ( μακρύς επενδύτης από σαγιάκι, πιο κοντός από το 
πουκάμισο). Πάνω σε αυτά υπάρχουν  σχήματα  πρωτόγονα , 
τολμηροί χρωματικοί συνδυασμοί, έντονα ανάγλυφες επιφάνειες. 
Στολίζει τη θρακιώτικη φορεσιά της  με πλήθος από διακοσμητικά 
μοτίβα παρμένα από τη φύση με λατρευτικό και αποτρεπτικό 
συμβολισμό. Νατουραλιστικά, φυτικά, σχηματοποιημένα, 
υποταγμένα, πολλές φορές, σε μια γεωμετρική συμμετρία μοτίβα 
κεντάει η Θρακιώτισσα  πάνω μου. Τα θέματά μου όμως είναι 
διάφορα. Ξύστρες, πιπεράκια, περδικούλες, δεντράκια της 
Χαντζούδας,  λουλούδια του κάμπου, πουλιά, σταυροί καθώς και 
σύμβολα που χρησιμοποιεί ο λαός της Θράκης για να ξορκίσει μ’ 
αυτά το κακό πνεύμα ή να έχει αυτό που επιθυμεί. 
Με κεντάει μόνο σε όσα κομμάτια χρειάζεται για την προίκα της, ενώ 
τις ανάγκες του σπιτιού τις καλύπτει με υφαντά.  
Απ’ όλον αυτό τον όμορφο κόσμο του κεντήματος της Θράκης, που η 
ομορφιά του βρίσκεται στην απλότητα, απόμειναν μόνο λίγες 
τεχνίτρες στα χωριά και στοίβες στα μπαούλα.   
Μάγεψα πολλούς  με την ομορφιά μου!  

 

 



Να σας συστηθώ. Είμαι ο τσεβρές, ένα κέντημα της Μικράς Ασίας και 
της Ανατολικής Θράκης  που ξεχωρίζω φανερά από όλα τα άλλα 
ελληνικά κεντήματα.  
Η διαφορά μου από τα άλλα κεντήματα βρίσκεται βασικά στο 
αισθητικό μέρος μου, αφού τα Μικρασιατικά και Θρακικά κεντήματα 
θυμίζουν Ανατολή. Κι αυτό είναι φυσικό, αφού το Βυζάντιο 
περιελάμβανε στα όριά του τόσες ανατολικές περιοχές, όπου οι 
Έλληνες κάτοικοι δέχτηκαν ποικίλες επιρροές, σε κάθε εκδήλωση του 
κοινωνικού τους βίου.  
Οι Ελληνίδες κεντήστρες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής 
Θράκης εναπόθεσαν πάνω στις δημιουργίες τους ένα ύφος, που 
αποπνέει ατμόσφαιρα ανατολική, βυζαντινή , κλασσική ελληνική.  
           

 

Το κέντημα της Κρήτης 
Είμαι δημιούργημα της φαντασίας, της αισθητικής, των 
συναισθημάτων, των γυναικείων χεριών της Κρήτης. Είμαι κέντημα, 
κεντίδι, πλουμί, πλουμίδι, ξόμπλι. Η διακόσμηση που, άξια χέρια, με 
προσθέτουν με τη βελόνα πάνω σ΄ένα ύφασμα ή δέρμα. Πλουμιά από 
το Βυζάντιο και ξόμπλια από τους Λατίνους, διακοσμώ υφάσματα με 
λευκές και χρωματιστές κλωστές, με πολυειδείς βελονιές.Τις 
τελευταίες δεκαετίες στην Κρήτη πλουμιά και ξόμπλια λένε και τα 
υφαντά κοσμήματα.     
 

 
 

 Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να με μελετήσουν επειδή οι πρόγονοί 
μου, τα αρχαία κεντήματα, έχουν χαθεί. Διασώθηκαν λίγα μόνο 



ολόκληρα ή τμήματα κεντητών υφασμάτων  στην Αίγυπτο, στην 
Ελλάδα ( Κορωπί, Κεραμεικός), στην Κριμαία, στην Παλμύρα. 
Μελέτησαν λοιπόν οι ερευνητές τα ευρήματα αυτά των προγόνων μου 
αλλά και τις συλλογές μας στα Μουσεία και συμπέραναν ότι στην 
αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν ποικίλες βελονιές που επιβιώνουν ως 
τη Μεταβυζαντινή κεντητική στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε 
εμένα, το κέντημα της Κρήτης. Στα κρητικά μεταμεσαιωνικά χρόνια 
για τη διακόσμηση του υφάσματός μου, οι άνθρωποι έλεγαν κεντώ ή 
γαζώνω και τη βελονιά τη λέγανε κεδιά. Ο Χαρίδημος, το 
αρχοντόπουλο της Κρήτης λέει στον Ερωτόκριτο:  « περνώντας μια 
ταχτερινή θωρώ μιαν πλουμισμένη, μιαν αγγελοζουγγράφιστη 
ροδοπεριχυμένη, σε παραθύρι εκάθουντο με γνώση και με τάξη, πανίν 
εκράτει κι ήκαμε γάζωμα με μετάξι ». Αλλά και στις μαντινάδες τους 
με τραγουδούν:  Χαρώ τον Θεόν του πού΄βρενε, την έρμη τη βελόνα 
και παίζει στα χεράκια σου, γλυκειά μου μελιδόνα. Καθώς περνούν 
όμως τα χρόνια, οι άνθρωποι στηνΚρήτη, το γαζώνω, το λένε – τις 
τελευταίες δεκαετίες – και όταν κεντούν την πισωβελονιά, το γαζάκι ή 
το πισωκέντι. Τα κρητικά κεντήματα διαφέρουμε από τα κεντήματα 
των άλλων νησιών του Αρχιπελάγους, στις πολυειδείς βελονιές που 
χρησιμοποιεί η κεντήστρα. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε 
ξεχωριστά και ιδιαίτερα. Τα κεντήματα του σπιτιού και τα κεντήματα 
της φορεσιάς αποτελούσαμε μέρος της προίκας. Χαρακτηριστικός 
και μοναδικός είναι ο μακρύς κεντημένος ποδόγυρος του φουστανιού. 
Εκεί οι γυναίκες έβαζαν όλη την τέχνη τους. Με κεντούσαν με πολλά 
σχέδια και χρώματα οι γυναίκες. Και τι δεν είχε το κέντημά μου. 
Ελισσόμενους βλαστούς, ευγονικά σύμβολα όπως η γοργόνα, οι 
δεόμενες μορφές, το ιερό δέντρο, ο εστεμμένος δικέφαλος αετός, 
πουλιά, λουλούδια. Ανάλογα με τα χρώματα και τα θέματα που ΄χω 
κεντημένα στην Κρήτη με διακρίνουν σε δυο ομάδες. Στη μία είμαστε 
τα κεντήματα με τα πολλά χρώματα και τα πυκνά τοποθετημένα 
διακοσμητικά θέματα: ρόδακες, γαρύφαλλα, κουκουνάρια, 
αίγαγρους, φίδια,πέρδικες, σύμβολα ευκαρπίας. Το ιερό δέντρο, το 
δοχείο με τα άνθη για ευγονία. Η θάλασσα με την ευεργετική 
παράσταση της γοργόνας που καταπραϋνει την αγωνία του άγνωστου 
σαν ευχή. Στη δεύτερη ομάδα είμαστε τα μονόχρωμα κεντήματα. Μας 
κεντούν με μονόχρωμες κλωστές ανοιχτού κόκκινου ή σκούρου μπλε 
χρώματος. Δεν υπάρχει η ζωντάνια της σύνθεσης των πολύχρωμων 
κεντημάτων. Τα υφάσματα που προτιμούν οι γυναίκες της Κρήτης για 
να μας κεντήσουν είναι από λινάρι και βαμβάκι με μεταξωτές 
κλωστές και κλωστές με συστροφή διαφορετικών βαμμένων νημάτων 



( κόκκινου-κίτρινου ).  Πολυειδείς βελονιές, συχνά πέντε ή και 
περισσότερες έχουν χρησιμοποιηθει για να κετήσουν τα γραφτά 
κεντήματα. Οι βελονιές που προτιμούν περισσότερο οι κρητικές είναι 
η βυζαντινή, το ψαροκόκκαλο, η πισωβελονιά, η μεταξοβελονιά, η 
αλυσίδα, ο κόμπος. Το 19ο αιώνα το νησί είχε αναταραχές κι 
επαναστάσεις. Οι γυναίκες συνεχίζουν να με κεντούν επηρεασμένες 
από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εξευρωπαϊζόμαστε στην Κρήτη. Μας 
κεντούν σε λευκούς χασέδες με κλωστές που έρχονται από την Πόλη. 
Με την παραχώρηση των προνομίων από το Σουλτάνο, άνοιξαν στις 
πόλεις σχολεία για τα κορίτσια, όπου διδάσκονταν και νέες τεχνικές 
κεντήματος, όπως το απλικασιόν, τα κοπανέλια, οι φιλέδες και το 
φριβολιτέ. Είναι οι ευρωπαίοι φίλοι μας. Οι πλούσιες αστές 
κεντούσαν τις μπόλιες με φιρφίρι – χρυσοκλωστή ή ασημοκλωστή με 
σύρμα. Οι λιγότερο εύπορες χρησιμοποιούσαν χρυσό και βαφές – 
βαμβακερή κλωστή επενδεδυμένη με χρυσό. Στις αρχές του 20ού 
αιώνα μας ήρθε στο νησί το κέντημα  καχινάκι που απαιτούσε 
ιδιαίτερη επιδεξιότητα. Πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό είναι το 
κομπόδεμα, δεσιά, που γινόταν από τις υφάντρες και τις κεντήστρες 
στο τελείωμα των υφαντών πετσετών για να τις στερεώσουν. Η 
περίτεχνη σφακιανή δεσιά γεννήθηκε από το μεράκι των γυναικών 
στα Σφακιά, που θέλησαν με περίτεχνους τρόπους που έκαναν με τα 
δάχτυλά τους να στερεώσουν το στημόνι στα κεντημένα υφαντά τους. 
Οι πετσέτες αυτές αποτελούσαν το πιο σημαντικό στοιχείο της 
προίκας κάθε κοπέλας.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Το κέντημα στον τόπο του!  
 

 
 

Ήταν κεντήστρες που μάγευαν με την κλωστή…



Το κέντημα στο Βελβεντό 
 

 

 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αφηγηθείς την ιστορία ενός τόπου, 
όπως έχει γράψει η Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου. Ένας από 
αυτούς είμαι εγώ, το κέντημα. Στο Βελβεντό, όσο κι αν η 
βιομηχανοποίηση και το διαδίκτυο έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής, το 
εργόχειρο συνεχίζει να βασιλεύει. Το υφαντό, το πλεκτό κι εγώ, το 
κέντημα, είμαστε στη συνείδηση των βελβεντινών η έκφραση της 
νοικοκυροσύνης, της προκοπής, της αρχοντιάς, της μεγαλοσύνης της 
γυναίκας που καταξιώνει έτσι παραγωγικά και καλλιτεχνικά τη 
συμβολή της στην  οικοτεχνία. Στα έργα των χεριών της πιστεύει η 
ίδια – έγραφε η βελβεντινή Αθηνά Τζινίκου-Κακούλη – ότι 
καθρεφτίζεται η προσωπικότητά της, γι αυτό στολίζει το σπιτικό της 
με σπάνιας ωραιότητας ποικίλματα που τα απολαμβάνουν όσοι τα 
ζουν και τιμούν αυτήν που τα δημιούργησε. Στις βελβεντινές η 
μεταξύ τους ευγενής άμιλλα συντηρεί και ζωογονεί την παράδοση 
της χειροτεχνίας, που τα νήματά της δένουν τη γιαγιά, τη μάνα και 
την κόρη, το παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον, τη μνήμη. Όχι να 
το παινευτούμε αλλά σε μας τα κεντήματα άφηναν να εκφραστεί η 
καλλιτεχνική φλόγα της καρδιάς τους. Με νήματα μάλλινα, 
βαμβακερά, λινά ή μεταξωτά, που τα έφτιαχναν και τα έβαφαν μόνες 
τους,  με κεντούσαν στα εσώρουχα, στις βελούδινες καλές 
παντόφλες, στο τζακόπανο, στην κουρτίνα, στο τραπεζομάντηλο. 
Πάνω σε βελούδο ή ατλάζι, σε βαμβακερό, λινό ή μεταξωτό ύφασμα 
με κεντούσαν σε λουλούδια, πουλιά, καράβια, σταυρούς, 
«καλημέρες», καρδιές, πρόσωπα, ήλιους, αστέρια, ψάρια. Σε περκάλι 



ή χασέ μ’ έφτιαχναν ασπροκεντήματα, μακάτια, σεντόνια, 
μαξιλαροθήκες, μαντήλια. Κι οι βελονιές που με κεντούν πολλές και 
ποικίλες. Φεστόνι, τρυπογάζι, φιλτιρέ, πλακέ, ανεβατό, ρισελιέ, ρίζα, 
κοφτό, απλικέ, μεταξωβελονιά, βυζαντινή, σποράκι, κομποβελονιά, 
πεταχτή, σταυροβελονιά.  Ακόμα κι όταν το σχέδιό μου το 
ξεσήκωναν από άλλο κέντημα, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή 
συνταιριάζοντας ξένα στοιχεία τα ομόρφαιναν με την πνοή της 
προσωπικής τους καλαισθησίας. Δουλεμένα στο τελάρο ή στο χέρι 
τα κεντήματα δίναμε την εντύπωση πίνακα ζωγραφικής με το βελόνι. 
Ακόμα κι όταν μας κεντούσαν στη μηχανή οι βελβεντινές δε 
μιμούνταν δουλικά, αλλά δημιουργούσαν. Ανάμεσά μας ξεχωριστή 
θέση έχουν τα χρυσοκέντητα εξαρτήματα των αμφίων που δώρισαν 
τερζήδες και κεντήστρες στην κεντρική εκκλησία. Κι ακόμα ο 
ενυπόγραφος, χρονολογημένος, πορφυρός ατλαζένιος και 
στολισμένος με μαργαριτάρια, διαμάντια και σμαράγδια Επιτάφιος 
που αποτελεί ανεκτίμητο θρησκευτικό και πολιτιστικό κειμήλιο του 
Βελβεντού. 

 
 
Παλιές βελβεντινές κεντήστρες - οι γιαγιάδες μας - στο σχολείο! 
 

 
 
 Ήρθαν ένα πρωινό του Μαϊου στο σχολείο μας, προσκεκλημένες 
των εγγονών τους, να μιλήσουν για την πολύχρονη σχέση τους με 
μένα, το κέντημα. Γνωριζόμαστε από παλιά. Τότε που πρωτοπήγαν 
σχολείο, στο μάθημα της χειροτεχνίας. Γέμισε ο διάδρομος του 
σχολείου γέλια, αγκαλιές, μύρισε τριαντάφυλλα και χαλβά κέρασμα!  



Στη σχολική βιβλιοθήκη ήθελαν όλες να πουν για μένα. Με καμάρι 
μία μία μ’ έβγαζε από την τσάντα της, να με δείξει στις άλλες 
κεντήστρες και στα εγγόνια τους.                                                                                  
 -     Με τη σειρά παιδιά οι ερωτήσεις! Αρχίζουμε τη συνέντευξη! 
 -      Ποιος σας έμαθε να κεντάτε; 
- Οι μάνες μας όταν είμασταν μικρότερα. Μας μάθαιναν πρώτα να κρατούμε τη 
βελόνα. Μετά στο σχολείο από την Πρώτη Δημοτικού στο μάθημα της χειροτεχνίας. 
Ήταν απαραίτητο μάθημα δυο φορές την εβδομάδα. Μαθαίναμε να κεντούμε πρώτα 
σε χαρτονάκια που είχαν σχέδια τελίτσες, μήλα, κεράσια, φράουλες, τριαντάφυλλα, 
γατάκια, σκυλάκια, κουνελάκια. Τρυπούσαμε με το βελόνι την κάθε τελίτσα, 
περνούσαμε την κλωστή και κεντούσαμε το σχέδιο! Στις μεγαλύτερες τάξεις, από την 
Τετάρτη Δημοτικού, με τη δασκάλα Σούλα Γιουλάκη-Γκαντρή κεντούσαμε σε 
υφάσματα (καμβάς, εταμίνα) σχέδια τοις μετρητοίς ή σε έτοιμα κεντήματα με 
σταμπωτά σχέδια. Όταν η οικογένεια δεν μπορούσε να αγοράζει οι πρώτες βελονιές 
δοκιμάζονταν σε κομμάτια από τσουβάλια. Θυμάται η κυρία Τασίτσα: - Στην 
Πρώτη Δημοτικού έβλεπα τα άλλα κορίτσια να κεντούν και ήθελα κι εγώ. Τότε που 
πήγα σχολείο δεν είχαμε τα χαρτονάκια. Πάω στη μάνα μου. «Δεν έχουμι γιεμ, τι να 
σι δώσου;» Πήγε πήρε ένα τσουβάλι απ’ αυτά που μαζεύαμε τον καπνό, έκλωσε 
κάνουρα για κλωστή κι έτσι άρχισα. Τότε όποια δεν ήξερε να μπαλώνει, να ράβει δεν 
ήταν νοικοκυρά. Αν δεν μαθαίναμε να κεντούμε ποιος θα μας την έκανε την προίκα; 
Τη μέρα βοηθούσαμε στις δουλειές στα χωράφια και στις ώρες της ξεκούρασης μας 
έλεγαν να κεντήσουμε. Ακόμα και τα βράδια με τις γκαζόλαμπες κεντούσαμε. 
- Πόσα χρόνια κεντάτε; 
- Από τα πέντε μας χρόνια έως τώρα, βάλτε 60 με 65 χρόνια, μάθατε και την ηλικία 
μας!        Αντίδραση παιδιών: Ω! Είναι πολλά !  
- Πόσα χρόνια σας έπαιρνε να κεντήσετε ένα κέντημα ένα κέντημα; 

- Εξαρτάται από τις δουλειές στο σπίτι, στα χωράφια, από τη δυσκολία και το σχέδιο 

του κεντήματος. Μια βδομάδα, ένα μήνα, δυο τρεις μέρες. Όταν είχαμε γεωργικές 

δουλειές πηγαίναμε στα χωράφια. Κεντούσαμε περισσότερο το χειμώνα, μας έβαζαν 

φτούρουν, δηλαδή μας έδινε διορία η μάνα μας μέχρι το τέλος της εβδομάδας πόσο 

έπρεπε να προχωρήσουμε το κέντημα. Η κυρία Δόξα λέει: - το κέντημα είναι 

γλέντημα, η ρόκα είναι σεργιάνι κι ο αργαλειός είναι σκλαβιά μεγάλη. Το κέντημα το 

πας όπου θέλεις. 

- Ποιες βελονιές συνηθίζατε να χρησιμοποιείτε στα κεντήματά σας; 

Ποιες προτιμούσατε; 

- Σταυροβελονιά ( τοις μετρητοίς), ανεβατό, πεταχτή, βυζαντινή ( πρώτα 

ζωγραφίζεις το σχέδιο και μετά το κεντάς), κομποβελονιά, πισωβελονιά, ριζοβελονιά, 

κοφτό σε ασπροκεντήματα, αζούρ. Για να κεντήσουν στο βελούδο έβαζαν πάνω του 

ένα αραιό ύφασμα, κεντούσαν σ’ αυτό και μετά το ξέφτιζαν κι έμενε το κέντημα στο 

βελούδο. 

- Τι υφάσματα, κλωστές, υλικά χρησιμοποιούσατε τότε και τώρα; 

- Βελόνια διαφορετικά ανάλογα με την πυκνότητα του υφάσματος. Κλωστές 

φλος, μουλινέ, πολύχρωμες ( Ελέφαντας), κλωστές( Πεταλούδα, Ροαγιάλ), μαλλάκι. 

Κεντούσαμε σε καναβάτσα, ψάθες,καμβάδες, εταμίνες, τσεβρέδες ( τα 



Σουφλιώτικα), χασέδες, λινά. Στα δάχτυλα που έσπρωχναν το βελόνι φορούσαμε 

δαχτυλήθρα. 

- Γιατί κεντάτε; 

 Για την προίκα μας,  

 για να στολίσουμε το σπίτι μας,  

 για να περάσει η ώρα,  

 να κάνουμε ένα δώρο, τότε δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε.  

 Παλιότερα για την προίκα μας τώρα για τα εγγόνια μας.  

 Με το κέντημα απασχολείται  το μυαλό μας.  

 Γιατί από μικρές μάθαμε τα χέρια μας να ασχολούνται με κάποια εργασία, να 

μη μένουν άπραγα. 

- Σήμερα συνεχίζετε να κεντάτε και γιατί; 

 Για τα εγγόνια μας.  

 Να έχουν κάτι από τη γιαγιά τους να τη θυμούνται.  

 Γιατί μας αρέσει.  

 Για ξεκούραση ( άμα καθίσω δεν το αφήνω),  

 νομίζουμε ό,τι κάνουμε κάτι, δημιουργούμε,  

 δουλεύει το μυαλό μας,  

 δεν ξέρουμε αν θα τα στρώσουν στα σπίτια τους, πιστεύουμε όμως πως θα 

ανακαλύψουν την αξία τους. 

- Κεντήσατε ποτέ επαγγελματικά 

- Η κυρία Νίτσα Τσιάμη απαντάει:  Πολλά χρόνια κεντούσα με παραγγελίες. Ήμουν 

μέρα νύχτα με το κέντημα στο χέρι. Δεν έβγαινε όμως μεροκάματο. Πληρωνόμουν 

ανάλογα με τη δυσκολία του κεντήματος. Πολλή δουλειά, καλά λεφτά.Λίγη δουλειά, 

λιγότερα χρήματα. Δεν ανταμοίβεται ο κόπος με τίποτα. Κάθε κέντημα ήταν για μένα 

σαν ένα παιδί που το έδινα για υιοθεσία. Το έκανα με ευχαρίστηση. Κάθε κομμάτι για 

μένα ήταν ξεχωριστό. Τώρα κεντώ για τον εαυυτό μου, για ευχαρίστηση. 

- Θυμάστε  να μας πείτε μια ιστορία για ένα κέντημά σας; 

- Κυρία Κικίτσα: Εμένα μ’ έβαλε φτούρου ( να κεντήσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι 

στο κέντημα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ) η μάνα μου. Να δει μέχρι το βράδυ 

πόσο θα κεντήσω. Έχασα όμως το βελόνι. Δεν μπορούσα να το βρω. Το κλάμα που 

έρριξα δε λέγεται. Τώρα πώς σώνουν τον φτούρου; Όταν ήρθε η μάνα μου να ελέγξει 

τι έκανα μου λέει: « μόνο αυτό έκανες;», « μάνα έχασα το βελόνι». « έχασες το 

βελόνι; Πού τα είχες τα μάτια;». 

Κυρία Αφρούλα: Τελευταία έκανα ένα καρέ με βυζαντινή. Πρώτα ζωγράφισα το 

σχέδιο και μετά το κέντησα. Βρήκα το σχέδιο από ένα παλιό μαξιλάρι. Το 

ευχαριστιέμαι, το στρώνω στο σπίτι μου. 

Κυρία Τασίτσα( Καστανάρα): Θα σας πω για ένα παλιό κέντημα. Το έκανα στην 

τελευταία τάξη του Δημοτικού, 12 χρονών. Το ύφασμά του είναι πανί. Με κούρασε 

γιατί ήταν πυκνό, σκληρό  και η βελόνα δεν το περνούσε  εύκολα. Όμως το τελείωσα. 

Το κέντησα με πεταχτή βελονιά. Πρώτα  ζωγράφισα το σχέδιο στο πανί  και μετά το 

κέντησα. Αγόραζα κλωστές δίνοντας αυγά. Δύο αυγά ένας τσιλές. Από τον Τσατσή ( 

Ματθαίο). Όταν τέλειωσε το ξέφτισα γύρω γύρω κι έδεσα τις κλωστές. Έπαιρνα 4-5 



κλωστές μαζί τις έκανα κόμπο. Στη δεύτερη σειρά ο κόμπος γινόταν ανάμεσα σε  δύο  

της πρώτης σειράς κι έτσι έφτιαξα ένα σχέδιο στα κρόσια του κεντήματος. 

Κυρία Μαγδαληνή: Το κέντημα που έφερα να σας δείξω είναι τωρινό, σύγχρονο. Το 

κέντησα ολόκληρο με χρυσή κλωστή, χάντρες, πούλιες. Κέντησα πρώτα το σκελετό 

του σχεδίου και μετά πέρασα τις χάντρες. 

Κυρία Νίτσα: Αυτό το κέντημα το είδα στο ίντερνετ. Το έκανα όταν πήρα τη 

σύνταξη. Για να βγάλω το σχέδιο έκατσα μια βραδιά μπροστά στον υπολογιστή 

και σιγά σιγά βλέποντας τα κατάφερα. Σας έφερα όμως να σας δείξω κι ένα 

παλιό από την προίκα μου. 

Κυρία Κικίτσα: Εγώ αυτή την κουρτίνα την έκανα γιατί είχα στρωμένα 

ασπροκεντήματα και μου φαινόταν στραβό να μην έχει και το παράθυρο κάτι, ένα 

στόλισμα. Έγινε πέρυσι(2017). Την τελείωσα σε ένα μήνα και την κρέμασα κιόλας. 

Με αζούρ γύρω γύρω και μπουκέτα με λουλούδια σταυροβελονιά. Και αυτό το κεντώ 

τώρα. Είδα το σχέδιο, μου άρεσε, δεν είχα τι να κάνω και το άρχισα. Γιρλάντες με 

λουλούδια σταυροβελονιά. 

Κυρία Δόξα: Θα σας δείξω ένα παλιό κέντημα. Ήτανπροίκα της πεθεράς μου, 

Ελένης Σουπούρα. Το βρήκα, ήταν κομμένο, κιτρινισμένο και το διόρθωσα. Μπορεί 

να είναι πάνω από 100 χρονών κέντημα με βυζαντινή βελονιά. Σας έφερα κι ένα από 

την προίκα μου. Είναι κεντημένο σε νάυλον, σαν τούλι αραιό, ύφασμα. Φθηνό, δεν 

είχαμε χρήματα τότε κι επειδή είναι τόσο λεπτό το ράβαμε πάνω σε ύφασμα ( φόδρα)  

για να μπορέσουμε να το κεντήσουμε. 

Κυρία Τασίτσα ( Πουλιάνα): Το κέντημα που σας έφερα το κέντησα με την παλιά 

βελονιά, την πισωβελονιά. Αρχές Φεβρουαρίου το άρχισα. Το σχέδιο το έβγαλα με 

πισωβελονιά και το γεμίζω με σταυροβελονιά. 

-Πώς τα διατηρείτε τόσο όμορφα και δεν ξεθωριάζει το χρώμα; 

-Δεν τα πλένουμε στο πλυντήριο αλλά με πράσινο σαπουνάκι. Δεν πλένονται συχνά 

κι επειδή τα κολλαρίζουμε, για αισθητικούς λόγους, προστατεύονται από τη σκόνη. 

Όταν τα κεντήματα είναι ακολλάριστα δεν έχουν αξία. Η κυρία Αφρούλα 

συμπληρώνει: « Ήρθαν επίσκεψη στο σπίτι μου φίλοι από άλλο μέρος. Πρόσεξαν 

αμέσως τα στρωμένα κεντήματα και πώς στέκονταν στημένα, τεζαρισμένα. Κυρία 

Δόξα:  Κάποτε ήρθε μια παρέα στο σπίτι. Κάποια στιγμή τους άκουσα να λένε:  « 

Στουν! Στουν!», « Τι στουν; Ρώτησα. Μου είπαν στουν οι γωνίες των κεντημάτων. Δε 

συνηθίζεται αυτό σε άλλες περιοχές.  

 

 
 

 



Με το κολλάρισμα το κέντημα δεν τσαλακώνει, φαίνεται το σχέδιο, τα χρώματα 

τονίζονται. Το κολλάρισμα γινόταν με νισεστέ (άμυλο), ζάχαρη αλλά θέλει προσοχή 

γιατί κόβει το ύφασμα, ειδική κόλλα. Η κυρία Τασίτσα ( Καστανάρα) : Σχολίαζαν 

κάποτε τα κεντήματά μου: « Μα πώς στέκουν έτσι; Τι τους βάζετε;», « Κόλλα, λέω, 

κόλλα και πολύ σιδέρωμα», « Τι είναι αυτό το κέντημα τώρα και τι είναι το δικό μου, 

σαν κουρέλι». 

Κεντούσατε μόνες ή με παρέα; 

Και μόνες και με παρέα. Κάναμε και νυχτέρια με το κέντημα. Όταν κεντούσαμε με τις 

φίλες μας λέγαμε για ποιον θα πάρουμε, τραγουδούσαμε και στο τέλος, κλείναμε τη 

συνάντηση με φαγοπότι, πίτες, χαλβά, λέγαμε ότι κάνουμε  σουαρέ. Όταν βγάζαμε 

τα κεντήματα στο σουαρέ, κοίταζε η μία το σχέδιο της άλλης και λέγαμε: « θα μου το 

δώσεις κι εμένα το σχέδιο να το κάνω;». Μετά βγήκαν τα σχέδια σε φυλλάδια, τα 

περιοδικά με τα κεντήματα, τώρα είναι το ίντερνετ.  

Οι κεντήστρες μας θυμούνται!  

 Οι μάνες μας κεντούσαν, εμείς κεντούσαμε και συνεχίζουμε, οι 

θυγατέρες μας κεντούσαν λιγότερο, οι εγγονές δεν κεντούν καθόλου. 

 Για να είναι δικό σου το κέντημα, έπρεπε από την αρχή ως το τέλος να 

το κεντήσεις εσύ ,να μη βάλει άλλος το χέρι του. 

 Τους λέω, Άμα πεθάνω πετάξτε ό,τι έλετε από το σπίτι. Μόνο τα 

κεντήματα μην πετάξετε. Θα βγαίνω κάθε βράδυ και θα σας μαλώνω( γέλια). 

 Ελάτε τώρα να πούμε ένα τραγούδι στα παιδιά και μετά να φύγουμε! « 

ωραία που είν’ η νύφη μας, ωραία τα προικιά της....» , « επάνω στου 

Σωτήρου τις μαγευτικές πλαγιές, χορεύουν και πηδούνε με τραγούδια και 

χαρές!» 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

Ευχαριστούμε γιαγιάδες μας! 
Τα εγγόνια σας. 

 
 
 
 

Ράβει η κλωστή τη θύμηση περνώντας 
το βελόνι στημόνι υφάδι η προσμονή         
που σταυρωτά τη δένει χρωματιστή 

η αγάπη επάνω κεντημένη...... 



 
 
 
 

Το κέντημα στη Λογοτεχνία 
 
 

 
 
 
 

Κεντίδια μου χρωματιστά θα βρείτε και στη  λογοτεχνία! 
Ποιήματα, παραμύθια , τραγούδια,  μυθιστορήματα 
βελονιά βελονιά! 

 
 
 
 



 
Το κέντημα της τρίχας 

 

Μια φορά κι έναν καιρό μια κόρη 

που δεν είχε κλωστές κι είχε το 
μεράκι, άρχισε το κέντημα με τα 
ξανθά μαλλιά της. Μ ’ αυτά έκανε, 
ψηλά στην άκρη τον ήλιο να 
ανατέλλει και να σκορπάει τις αχτίδες 
του, πάνω από στεργιές και 
θάλασσες. Πήρε θάρρος και 
κουράγιο. Αν είχε κι άλλα μαλλιά, 
θάκανε κι άλλα σχέδια. Τότε πήρε τους δρόμους κι απο πόρτα σε 
πόρτα, παρακαλούσε και μάζευε το πολύτιμο υλικό. Πήρε από τα 
χαρούμενα της νιόνυφης, απο τα χιονάτα της γερόντισσας, τα 
καστανά της λυγερής, τα κόκκινα της Εβραιοπούλας, τα βαμμένα με  
κινά της Τουρκοπούλας, τα πυρόξανθα της λιογέννητης. Της έδωσε 
κι η γοργόνα του γιαλού γαλάζια, κι η νεράϊδα πράσινα... Ακόμα κι η 
Βερενίκη χαμήλωσε μια νύχτα και της έρριξε λίγα από την εβένινη 
κόμη της, μετά η σελήνη λίγα ασημένια κι η πούλια της αυγής, δυο - 
τρία αχτιδωτά μπουκλάκια. Κι η τριανταφυλλιά λένε πως της χάρισε 
μυρωμένα, η γαρυφαλλιά, η βιολέττα και πολλές άλλες που δεν τις 
βάζει ο νούς μας μα που η κόρη τις ξετρύπωσε, τις παρακάλεσε και 
πήρε λίγον από  το θησαυρό τους. Γύρισε με το σακκούλι γεμάτο, 
κλείστηκε στο σπίτι της κι άρχισε το έργο. « Κέντησε τριανταφυλλί 
χαμόγελα και κρίνα, ρόδα λευκά και θαλασσί γοργόνες και 
δελφίνια, δαντέλες χρυσοκέντητες με της αγάπης νήμα μες της 
αυγής τα διάφανα τα πέπλα της στο κύμα...».                                                  
Βδομάδες, μέρες, μήνες, νυχτοξημερώνονταν ξομπλιάζοντας πάνω 

στο τελάρο, όλη την ονειροφαντασιά της και μαζί και τ’ όνειρο, τον 

καϋμό και το μύρο της κάθε μιας που της έδωσε έστω και μια τρίχα.  

«Κεντάει τον ουρανό με τα λαμπρά του αστέρια. Τη γης με  τα 

πολλά και τα ωραία λουλούδια. Κεντάει κι ένα βουνό ψηλό, 

βουνό και μέγα...».  «Ποτάμι σιγαλό και φιδωτό ξομπλιάζει.  Με 

δάφνες, με μυρτιές και με δασιά πλατάνια.  Μ’ αηδόνια με φωλιές 

και στο πανώριο ξόμπλι τον φλοίσβο του νερού θαρρείς κι ακούς, 

της δάφνης τον μύρο, της μυρτιάς θαρρείς ότι ανασαίνεις....    



Κέντησε κι ένα ωραίο ελάφι που πήγαινε να πιει νερό στην 

άκροποταμιά και το σαΐτεψε και το σκότωσε ο άσπλαχνος 

κυνηγός». Ούτε έτρωγε, ούτε κοιμότανε, όλο δούλευε σκυμμένη, 

συνεπαρμένη, ακούραστη. Κι όλο έλιωνε το κερί που το λυώνει η ίδια 

η φλόγα του. «Ράβει η κλωστή τη θύμηση περνώντας το βελόνι από 

τα φύλλα της καρδιάς». Η  κόρη κεντούσε κι ο κόσμος βούϊζε. Θέλει 

και πολύ να ξεσηκωθεί ο κακός ο αέρας;  Τι κλείστηκε καί χάθηκε 

από τον κόσμο;  Τι τα ήθελε τόσα μαλλιά;  Για να κάνει μάγια  μ’ 

αυτά;  Γι αυτό οι γυναίκες έκαιγαν ή έθαβαν  τ ’αποχτενίδια τους, να 

μη τα βρει και τους κάνει  κακό. Λόγος το λόγο, απλώθηκε το 

σύννεφο, άναστατώθηκαν οι ψυχές, τρόμαξε ο κόσμος.  Από ποιές 

πήρε; Πού να λογαριάσεις;  Κι όλο από τις όμορφες; Κι εκεί που η 

κόρη δεν πάτησε, ούτε την αντίκρυσαν, ούτε ήξεραν τίποτε, πήγε ο 

φόβος. "Αν έτυχε σε μερικές καμμιά κακοτυχία, εκεί την απόδωσαν. 

«Μαγίστρα είναι, κάνει μάγια, θα μας καταστρέψει. Είπαν καί λίγοι 

πως θέλει σκότισμα, για  να σταματήση το κακό, πριν τους πιάσει 

όλους. Η κεντήστρα βρέθηκε μια μέρα πεθαμένη με τη βελόνα στο 

κρινένιο της χέρι και μ' ένα χαμόγελο υπέρτατης ευτυχίας, δίπλα στο 

εργόχειρο. Δεν έλειπε καμμιά  βελονιά. Μόνον την τρίχα δέν είχε 

προφτάσει να κόψει. Πάντα μένει μια κλωστή — άόρατη τρίχα — να 

την πάρει ένα άλλο χέρι και να αρχίσει κάποτε ένα δικό του κέντημα. 

Όσοι δεν ήξεραν και γι αυτό φοβούνταν την κεντήστρα,  είπαν πως 

την έπνιξαν τα ίδια τα μάγια της.  Όμως όλοι έκλαψαν την άξια 

τεχνίτρα, κι όλοι θαύμασαν την πλουμιστή ζωγραφιά της, που 

φάνταζε σαν να μη γένηκε από χέρια ανθρώπου. ...  Μα η βελονιά δε 

μάτωσε, ράβει λευκό φεστόνι, τον ερχομό σου κέντησε πουλί που 

αργοζυγώνει. 

 

 

Λίγες βελονιές από «Το κέντημα του όρκου»   
 

"Γιατί και η ίδια η ζωή τι νομίζεις πώς είναι; Ένα κέντημα. Δύσκολο 
και απαιτητικό, που με τις κλωστές του μπερδεύει όνειρα, 
προσδοκίες, αξιώσεις. Κι άλλοτε τις κουβαριάζει δημιουργώντας 
κόμπους κι άλλοτε τις απλώνει φτιάχνοντας θάλασσες". 



Το "Κέντημα του Όρκου" είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σχέδια της σκυριανής 
κεντητικής, το οποίο οι γυναίκες ορκίζονται πως θα κεντήσουν μόνο μία φορά 
στη ζωή τους, λόγω της δυσκολίας του. 
 

Κεντημένα τραγούδια 

Το κέντημα,  Λουδοβίκος των Ανωγείων 

Σε πανί λευκό κέντημα χρυσό 

σκέψεις ακριβές, μελαγχολικές 

κάθε βελονιά τρύπα στην καρδιά. 

Δώσ' μου δειλινό το χρώμα της φωτιάς 
να κάψω της καρδιάς τον πόνο τον κρυφό 
τι να θυμηθώ, τι να θυμηθώ 
Παράθυρο ανοιχτό σα ζωγραφιστό 
κόρη που κεντά άστρα και πουλιά 
πόρτα ανοιχτή και καρδιά κλειστή. 
Κάθε βελονιά τρύπα στην καρδιά 
τι να θυμηθώ, τι να θυμηθώ. 
 

Το κέντημα,  Άκος Δασκαλόπουλος 

Θεέ μου, συνάντησα πουλιά 
και μου `παν "Καλημέρα" 
μα εγώ δεν τα χαιρέτησα,  
φοβήθηκα μην κλάψω 
 
Κι όταν τα μάτια γύρισα 
είχανε πια πετάξει 
ο κόσμος ήταν όνειρο 
κέντημα σε μετάξι ... 
 
Θεέ μου, συνάντησα παιδιά 
παίζανε λυπημένα 
ρίχναν σταυρό στη θάλασσα 
και πέφτανε και κείνα 
 
Κι όταν τα μάτια γύρισα 
είχανε πια βουλιάξει 
ο κόσμος ήταν όνειρο 
κέντημα σε μετάξι ... 
 

Νανούρισμα,  Λευτέρης Παπαδόπουλος 

Θα κεντήσω, πάνω στου αλόγου σου τη σέλλα 
Με διαμαντόπετρες σωρό 
του φεγγαριού το πήγαιν' έλα 



στο πελαγίσιο το νερό 
Αγόρι μου, αγόρι μου 
αγόρι μου να σε χαρώ 
Θα κεντήσω στ' ασημοπίστολα σου πλάι 
της χελιδόνας το φτερό 
κι έναν σταυρό να σε φιλάει 
τις νύχτες που σε καρτερώ 
Θα κεντήσω πάνω στο δίκοπό σου λάζο 
το βλέμμα σου το καθαρό 
αυτό το βλέμμα το γαλάζιο 
που δε χορταίνω να θωρώ. 
 
 
 

Κεντημένα ποιήματα 

Το κέντημα του μαντηλιού 

Στα πόδια του βουνού κεντάει γαλάζια λίμνη 

με καλαμιές χρυσές, ένας ψαράς στην άκρη 

πεζόβολον κρατεί και δόλωμα ετοιμάζει, 

κάμπον πλατύν – πλατύν με σμαραγδένιο νήμα 

ολόγυρα κεντάει, στη μέση από τον κάμπο, 

ποτάμι σιγαλό και φιδωτό ξομπλιάζει, 

με δάφνες, με μυρτιές και με δασιά πλατάνια, 

με αηδόνια, με φωλιές, και στο πανώριο ξόμπλι 

τον φλοίβο του νερού θαρρείς κι ακούς, της δάφνης 

τον μύρο της μυρτιάς θαρρείς ότι ανασαίνεις, 

 πως τον κελαηδισμό των αηδονιών ξανοίγεις, 

πως νιώθεις το απαλό της φυλλουργιάς μουρμούρισμα 

Στην ακροποταμιάν αλάφι ζωγραφίζει, 

που σκύφτει τα νερά να πιει, τα κρυσταλένια,  

και, ξάφνου, σαϊτιά στην πλάτη το λαβώνει, 

στρέφεται αυτό, κοιτάει με πόνο την πληγή του, 

πάσχει ν’ απαλλαχτεί, δε δύναται το μαύρο,  

κι από τον ουρανόν, από τα δένδρα γύρα 

βοήθεια λες ζητάει… 

 

Ολόγυρα από τον κάμπο, πλήθος μικρά  χωριά κεντάει, 

 χωράφια ολλούθε με ολόχρυσα σπαρτά, με θυμωνιές, με αλώνια 

πράσινα αμπέλια αλλού, με κίτρινα σταφύλια, 

κίτρινα σαν φλουριά, κι έμορφα κοπελούδια, 

που μπαίνουν με πλεχτά καλάθια τρυγάνε 

 



Γάμον αρχοντικό σ’ ένα χωριό πλουμίζει,  

με νύφην, με γαμπρό, με φλάμπουρα, με ψίκι, 

δράκους αλλού κεντάει, και λάμιες και νεράιδες, 

κεντάει κι έναν γιαλό με ζαφειρένια πλάτια, 

στην άκρη του γιαλού την ίδια τη θωριά της 

ολόφαντη ιστορεί από ομορφιάν και νιότη 

και πλούτον και αρχοντιά, και στα λευκά της χέρια 

τ’ αργόχειρο κρατεί, τα’ ωριόπλουμο μαντίλι, 

μαντίλι του γαμπρού, του γάμου της κανίσκι, 

ανάρια το κεντάει κι όλο του λέει τραγούδια: 

 

Μαντίλι πλουμερό και χρυσικεντημένο, 

ποιος να ‘ναι τάχα ο νιος όπου θα σ’ αποχτήσει; 

Ποιος να ‘ναι τάχα ο νιος που μ’ ένα δακτυλίδι, 

μαντίλι μου ακριβό, κανίσκι θα σε πάρει; 

Ποιος  να ‘ναι τάχα ο νιος που μ’ ένα φίλημά του  

γλυκό και φλογερό, απ’ το λευκό του χέρι 

 στην κλίνη την αγνή θα μ’ οδηγήσει νύφην; 

Ποιος να ‘ναι τάχα αυτός; 

Πέτε μου, εσείς δεντράκια, 

κι εσείς καλά πουλιά. Μουρμούρισέ μου αγάλια, 

εσύ ωραίε γιαλέ και γαλανέ ουρανέ μου! 

Εσύ, φτερουγιαστέ, καθάριε λογισμέ μου, 

γιατί δεν μου τον λες, γιατί δεν μου τον δείχνεις, 

γιατί μία ωραία βραδιά κρυφά δε μου τον φέρνεις, 

σαν όνειρο χρυσό, γλυκά στην αγκαλιά μου; 

                                                                        Κ. Κρυστάλλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παροιμίες 

 
Βάλε κόμπο στη βελόνα να μη χαθεί η βελονιά σου 
Βελόνα δε χωρεί να πέσει εδώ στη μέση 
Βελόνα στ’ άχυρα γυρεύει 
Βελόνι δεν πέφτει χάμω 
Γυρεύει με το βελόνι ν’ ανοίξει πηγάδι 
Δε θα χάσει η Βενετιά βελόνι 
Δεν κρύβεται η βελόνα στο σακί 
Η αρρώστια μπαίνει με το τσουβάλι και βγαίνει με το βελόνι 
Η βελόνα κι η κλωστή κάνουν τη δουλειά χρυσή 
Η βελόνα κι η κλωστή κάνουν ράφταινα σωστή 
Κουνιούνται τα σίδερα κουνιούνται κι οι βελόνες 
Με το βελόνι πηγάδι δεν ανοίγεται 
Με το βελόνι τα μαζώνει και το φτυάρι τα σκορπάει 
Μπάλωμα στο μπάλωμα και βελονιά δεν έχει 
Στραβός βελόνι γύρευε μέσα στην αχυρώνα 
Τι κυράτσα ράφτισσα, τι κυράτσα παπαδιά, άντρας σου με το βελόνι, 
άντρας μου με το βελόνι 
Χάλασε το υνί για να φτάσει ένα βελόνι 
Κάρι φουρά άκλου φουρά σ’ σάκλου (όποιος έκλεψε τη βελόνα 
έκλεψε και το σακί) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι εντυπώσεις των μαθητών από το πρόγραμμα κι από την 

επίσκεψή μας στο Λαογραφικό Μουσείο του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης 

 

 

Η επίσκεψή μας στο Λαογραφικό Μουσείο της φιλοσοφικής 

σχολής ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να γνωρίσουμε την 

παράδοσή μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την 

ιστορία μας. Κοσμήματα, κεντήματα, ενδυμασίες, γεωργικά 

εργαλεία, ζωντάνεψαν το παρελθόν, κέντρισαν το ενδιαφέρον 

και την περιέργειά μας και μας πρόσφεραν συγκίνηση, μάθηση 

κι εμπειρία. Μέσα από αυτή μας την επίσκεψη κατανοήσαμε 

καλύτερα και το πρόγραμμα, με το οποίο ασχοληθήκαμε μέσα 

στη χρονιά. 

Αναστασία Αχίλλα 

 

 

 

 

 

Με αφορμή το πρόγραμμα για τα κεντήματα, στο οποίο συμμετείχαμε φέτος, 

επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό Μουσείο της φιλοσοφικής σχολής. Στο μουσείο 

είδαμε διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι παλιότερα  και 

τις φορεσιές που φορούσαν. Ήταν πολύ ωραία και θα θέλαμε να ξαναπάμε! 

Αφροδίτη Καραχίτου 

Η ξενάγηση στο Μουσείο ήταν υπέροχη και με πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσαν 

πολύ  τα κεντήματα. Ήταν πολύ όμορφα και  εντυπωσιακά. Θα ήθελα να 

ξαναπάω! 

Άννα Καραβαγγέλα 

Η ξενάγηση στο Μουσείο ήταν καταπληκτική. Μάθαμε πώς ύφαιναν οι γυναίκες 

παλιά και τι κοσμήματα φορούσαν εκείνη την εποχή. Είδαμε επίσης τα κεντήματα 

που κεντούσαν τότε. Περισσότερη εντύπωση μου έκανε το κέντημα με μορφές 



ανθρώπων στην άκρη του. Ήταν κάτι 

πρωτότυπο. Ήταν υπέροχο και το πιο 

όμορφο από τα άλλα κεντήματα (απ’ όλα 

όσα είδαμε). 

  Κική Κατσαντώνη 

  

Αυτή τη σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε με ένα πρόγραμμα για το κέντημα. Στα 

πλαίσια αυτού του προγράμματος επισκεφτήκαμε ένα μουσείο στη φιλοσοφική 

σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί μας μίλησαν για τις συνήθειες και τις ασχολίες των 

ανθρώπων στα παλιά χρόνια, αλλά και για τα κεντήματα. Μάθαμε πολλά 

πράγματα από αυτήν την επίσκεψη και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. 

Περικλής Καραβαγγέλας 

 

Τα κεντήματα στο μουσείο ήταν πολύ όμορφα! 

Ελίνα Κάντζιου 

Στο μουσείο μου άρεσαν πολύ οι φορεσιές που φορούσαν στους γάμους 

παλιότερα. Ήταν κεντημένες με πολύ ωραία σχέδια και χρώματα. Πολύ 

εντυπωσιακά ήταν και κάποια παλιά  κεντήματα άγνωστα μέχρι τώρα στον 

κόσμο!  

  

 


