


 
 

«Ιστορίες με το 
βελόνι» 

 Πολιτιστικό Πρόγραμμα                 

της Πρώτης Γυμνασίου    
Βελβεντού 

 Σχολική χρονιά: 
  

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 
  Αδάμ Αλεξάνδρα, ΠΕ 02 
  Βλάχου Βαϊτσα, ΠΕ80 

  

 
 



Παραμυθένιες ιστορίες μέσα από 
βελονιές και κεντήματα. 

    Διαμαντοβελονιά και αλυσιδοβελονιά, μπιμπίλα και 
μπουζουκούκι, στρωτή, τσακιστή, ασταχωτή και 
ατζαλωτή... 

     Αρχή της ιστορίας, καλησπέρα της αφεντιά σας, 

    Είμαι το κέντημα ! 

 



Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου 
Βελβεντού φέτος θέλησαν να με γνωρίσουν. Γι’ 
αυτό οργανώθηκαν σε ομάδες και έψαξαν 
παντού να αναζητήσουν στοιχεία για εμένα. 
Και πού δεν πήγαν !   



 

Στις βιβλιοθήκες του Μορφωτικού Ομίλου, του 
σχολείου τους και στην Παιδική  Εφηβική 
Βιβλιοθήκη. Στο Λαογραφικό Μουσείο και στο 
Κ.Α.Π.Η. του χωριού τους. Στο Λαογραφικό 
Μουσείο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 











Ξενάγηση στα πολύτιμα της παράδοσης 



Κεντώντας τη μνήμη 











 
 
 
 
 

Κάλεσαν τις γιαγιάδες τους στο σχολείο και τις 
ρώτησαν ένα σωρό πράγματα για εμένα. Σε ποια 
ηλικία με πρωτοκέντησαν; Τι υφάσματα και 
κλωστές χρησιμοποιούσαν; Ποια βελονιά μου 
τις άρεσε πιο πολύ; Ποιο κέντημά τους 
ξεχωρίζουν; Γιατί με κεντούσαν; 



Ήταν κεντήστρες που μάγευαν με την 
κλωστή. 



Η καλή κεντήστρα φαίνεται με το πώς θα 
περάσει την κλωστή, 



... αν θα κάνει κόμπο, 



... Πώς θα αφήσει την κλωστή να ζωγραφίσει 
το σχέδιο στο ύφασμα, 



... και πώς θα ταιριάξει τα χρώματα. 



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



Κέντημα με κέντημα έχει διαφορά ! 



Το κέντημα είναι γλέντημα... 



 

Αφού έμαθαν από τα βιβλία, τις γιαγιάδες 
και το Διαδίκτυο, έπιασαν βελόνι και 

κλωστή, με  κέντησαν, με στόλισαν, με 
γνώρισαν, δημιούργησαν τη δική τους 

ιστορία... 





Η βελόνη κι η κλωστή κάνουν τη 
δουλειά χρυσή  



                                        
 
 
 

                           Στα πόδια του βουνού 
                          κεντάει γαλάζια λίμνη 

με καλαμιές χρυσές { ... } ποτάμι σιγαλό και 
φιδωτό ξομπλιάζει, με δάφνες, με μυρτιές, και 

μα δασιά πλατάνια, με αηδόνια, με φωλιές  
και στο πανώριο ξόμπλι... 



              με ζωγράφισαν,  



Βρήκαν παροιμίες για εμένα : 

 

Βάλε κόμπο στη βελόνα μη χαθεί η βελονιά 
σου 

Χάθηκε η Βενετιά για βελόνι 

 



 
 
 
 
 

Θεέ μου, συνάντησα πουλιά 
και μου ’παν καλημέρα 

κι όταν τα μάτια γύρισα 
είχανε πια πετάξει 

ο κόσμος ήταν όνειρο 
κέντημα σε μετάξι... 





Μια φορά κι έναν καιρό, 
ένα κορίτσι, 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 σκορπά 
τις αχτίδες του πάνω από 
στεριές και θάλασσες. 
Πήρε θάρρος και 
κουράγιο. Αν είχε κι άλλα 
μαλλιά θα έκανε κι άλλα 
σχέδια. Τότε πήρε τους 
δρόμους... 

, 



Τη ρώτησαν τι δουλειές ήξερεν κι έκαμνεν. Τους είπε πως ξέρει και πλουμίζει. 
Εζήτησεν να της δώσουν ένα κομμάτι πανί, μετάξι, μαργαριτάρι, χρυσάφι. Κι 
έκατσε τούτη κι επλούμισε τη γη με τα λούλουδα, τον ουρανό με τ’  άστρα… 



•   

    Μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης  
    που πήραν την κλωστή της μνήμης από τα χέρια  

των γιαγιάδων στα δικά τους χέρια… 
•   

• Αγγέλη Ελευθερία 
• Αχίλλα Αναστασία 
• Βαρβούτη Ιωάννα 
• Γραικού Ελένη 
• Γκουλιώτη Μαρία-Χριστίνα 
• Καζάκη Μαίρη 
• Καραββαγγέλα Άννα 
• Καραβαγγέλας Περικλής 
• Κάντζιου Έλλη 
• Καραλής Ζήνων 
• Καραχίτου Αφροδίτη 
• Κάσα Αλμπίν 
• Καστανάρας Πέτρος 
• Κατσαντώνη Κική 
• Κιόσε Κλέιντι 
• Κοτζάι Ελένη  
•   

 



 
 
 
 
 

Πηγές 
- Κεντώντας τη μνήμη, Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών 
- Φυτικές βαφές από τους θησαυρούς της κρητικής γης, Μ.Τσιριμονάκη 
- Ελληνική Κεντητική, 17ος -19ος αι., Ίδρυμα Χατζημιχάλη 
- Κεντήματα, Αμαλία Μεγαπάνου 
- Θρακιώτικα  Κεντίδια, Α. Γιαννακίδου 
- Το παραμύθι των χεριών,  Αρτέμης Μάτσας 
- Νεοελληνική Κεντητική, Ελληνικά Κεντήματα 
- Σχέδια από Ελληνικά  Κεντήματα,  Αμαλία Μεγαπάνου 
- Τα Υφαντά της Μακεδονίας και της Θράκης, Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος 
-Οικιακή Οικονομία Α΄, Β΄ Γυμνασίου 
- Νεοελληνική Ποίηση και Λογοτεχνία, Σχολική Βιβλιοθήκη 
- Διαδίκτυο 
 
 



Από τις κλωστές μου που με υπομονή και 
μέτρημα σχημάτιζαν κεντίδια και κεντήματα 
σε σχέδια, σε μορφές και εικόνες και 
σύμβολα που αποτύπωναν συναισθήματα, 
φανερώνεται ένας ολόκληρος κόσμος 
αισθητικής δημιουργίας και τεχνικής 
τελειότητας! 



 
Είναι οι ίδιες οι κλωστές και τα σχέδια και τα 
χρώματα που πλούμιζαν το ύφασμά μου, που 
κατακτούσαν πόντο πόντο την επιφάνεια, που 

έπλαθαν και εξύφαιναν με τις ώρες και τα 
χρόνια το παραμύθι και την ιστορία, που 
αφηγούνταν τη ζωή ολόκληρη μέσα από 

δαιδαλώδεις διαδρομές! 




