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σε ευχαριστώ γιαγιά. 

 
Οι Μαθητές & οι 
Μαθήτριες της 
Α’ Γυμνασίου 
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Ρωτήσαμε 

Τι ονομάζουμε Παραδοσιακές Ενδυμασίες; Τι σχέση έχουν με τις 

φορεσιές; Τι φανερώνει μια φορεσιά; Πώς τα χρυσοχέρια των 

παππούδων και των γιαγιάδων μας κατεργάζονταν την υφαντική πρώτη 

ύλη; Ποιά εργαλεία επινόησαν και κατασκεύασαν για το σκοπό αυτό; 

Πώς έβαφαν τα νήματα; Πώς ύφαιναν; Γιατί να μάθω για μια φορεσιά 

που δεν τη φοράμε πια; 

 

Μας απάντησαν 

Οι παππούδες, οι γιαγιάδες 

Το Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης-Θράκης 

Το Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού 

Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας 

Η Βιβλιοθήκη του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού 

Τα βιβλία μας 

Τα Δημοτικά τραγούδια 
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Κόκκινη κλωστή δεμένη  

στην ανέμη τυλιγμένη.... 

Η ιστορία της φορεσιάς 

ξετυλίγεται.................................... 

Παραδοσιακές Ενδυμασίες ή φορεσιές 

ονομάζονται οι ενδυμασίες που φορέθηκαν στην 

προβιομηχανική εποχή στην περίοδο της Τουρκοκρατίας 

και μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Στην 

περιοχή μας φοριούνταν ως τη δεκαετία του 1950. 

Παραδοσιακή Ενδυμασία ή φορεσιά ονομάζονται 

τα ενδύματα, τα κοσμήματα και εξαρτήματα που 

καλύπτουν το σώμα μας από την κορυφή ως τα νύχια. 

H φορεσιά στη φτερωτή του χρόνου   

Οι φορεσιές έπαιρναν μορφή και σχήμα από τους 

προφορικούς  και άγραφους νόμους της παράδοσης: 

 η μια γενιά παραδίδει στην άλλη, η μάνα στην 

κόρη                                                       « τέρον την 

ούγιαν και πάρε το πανί, τέρον την μάνναν και 

πάρε την κόρη» 

 Ο τεχνίτης στο μαθητεύομενο.   

Οι φορεσιές δεν ακολουθούσαν τη μόδα της κάθε 

εποχής, επηρεάζονταν από τη μόδα. Οι αλλαγές μικρές, ο 

ρυθμός αργός. Ο χρόνος για τον παραδοσιακό άνθρωπο είναι κυκλικός και 

αποτελείται από φάσεις. Έχει περάσματα από τη μια φάση στην άλλη. Όπως  

το καθημερινό: αγροτικές εργασίες, τέχνες, επαγγέλματα, αντρικές και γυναικείες 

δουλειές και  

το ιερό: έθιμα, γιορτές, τελετές, πανηγύρια, γέννηση, γάμος, θάνατος. Τελετουργικό 

ντύσιμο, τελετουργικές μεταμφιέσεις, αλλαγή φορεσιάς, αλλαγή ταυτότητας, π.χ. το 

κατσιούλι στο Βελβεντό το φορούσαν μόνο οι παντρεμένες. Οι καθημερινές 

εργασίες πλαισιώνονταν με γιορτές, τελετουργίες, δρώμενα, πανηγύρια κυρίως 

κατά την αλλαγή των εποχών.  
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Η παραδοσιακή φορεσιά έντυνε και στόλιζε το κορμί. Το προστάτευε από κινδύνους 

ορατούς ( κρύο, ζέστη, τραυματισμούς) και αόρατους ( κακό μάτι, κακιά ώρα, 

δαιμονικά, π.χ. στη νυφική φορεσιά χρησιμοποιούσαν κόκκινο χρώμα για να 

αποτρέψουν το κακό ). Αποτελούσε ένα στοιχείο ταυτότητας που φανέρωνε το 

φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τον τόπο 

καταγωγής, την κοινωνική θέση, την oικογενειακή κατάσταση ( παντρεμένη, 

ανύπαντρη, χήρα ), τη συναισθηματική κατάσταση ( πένθος, χαρά ).                        «... 
Στο ένδυμα αντικατοπτρίζονται κύρια χαρακτηριστικά κάθε εποχής. Στην Τουρκοκρατία π.χ., ο 

θεσμός των προνομίων λειτούργησε και στο θέμα της ένδυσης και δημιούργησε μια άνιση 

μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων. Σε ό,τι αφορά την ενδυμασία δεν έλλειψε η διάκριση σε τρεις 

«τάξεις» που όριζε για κάθε μία από αυτές τη δική της φορεσιά. Όσοι ανήκαν στην τρίτη τάξη δεν 

είχαν το δικαίωμα να φορούν παπούτσια και κάλτσες. Τους επιτρεπόταν να το κάνουν πληρώνοντας 

ετήσιο φόρο 75 ή 100 γρόσια...».  σελ. 97,98, ΜΙΧΆΛΗς ΜΕΡΑΚΛΉς, Λαϊκή Τέχνη/ Ελληνική Λαογραφία  

Γ΄τόμος.                                                                                                                                                Στη Βόρεια 

Ελλάδα ( Μακεδονία- Θράκη ) η ίδια φορεσιά ή οι παραλλαγές της, φοριόταν σε 

κοντινά χωριά. Αν και οι κοινωνίες ήταν κλειστές, τα λιγοστά ανοίγματα γίνονταν 

προς τα χωριά που φορούσαν την ίδια φορεσιά. Κοινή φορεσιά σήμαινε κοινή 

πολιτιστική ταυτότητα. « Παντρεύομασταν γιατί ...ταίριαζαν τα ρούχα. Η φορεσά μας 

ταίριαζι, έδινάμι, έπαιρνάμι... Τώρα άλλαξ ΄η φορεσά, τώρα παίρνουμι ό,τι βρούμι. Τώρα 

ανακατώθκαμι» 

  

Οι 5 συνεχόμενες και δεμένες μεταξύ τους ομάδες εργασιών πιάνουμε 

το νήμα και αφηγούμαστε ιστορίες για τις παραδοσιακές ενδυμασίες από τις 

υφαντικές πρώτες ύλες, την προέλευσή τους, την κατεργασία τους απο προκομμένα 

χέρια ως το στημόνι και το υφάδι, το ύφασμα το χρωματιστό, της λυγερής το 

φόρεμα ! 

Ομάδα  Κάνουρα. Από ζώο ή φυτό η υφαντική πρώτη ύλη.....................  

Οι φυσικές υφαντικές ύλες προέρχονται από τη φύση και είναι οι πρώτες που 

χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Τις χωρίζουμε σε : 

Φυτικές: ( βαμβάκι, λινάρι ). 

Το βαμβάκι ήταν το κύριο προϊόν που εξήγαγε η Μακεδονία από το 19ο αιώνα. Σαν 

πρώτη ύλη κάλυπτε και τις ανάγκες της χώρας. Στα υφαντουργεία της Θεσσαλονίκης 

επεξεργάζονταν κάπου 2000 μπάλες, το ίδιο και στη Βέροια. Οι φάμπρικες του 

Τυρνάβου ύφαιναν αλατζάδες( μπαμπακομέταξα υφάσματα) που εξάγονταν σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν όμως και το πιο συνηθισμένο ύφασμα για τα 

φορέματα στην Ελλάδα. « ... το μεγάλο πλεονέκτημα της νηματουργίας ήταν πως το ίδιο χέρι 

που σπέρνει και καλλιεργεί το μπαμπάκι αυτό και το γνέθει δίνοντας έτσι μια νέα μορφή στο φυσικό 

προϊόν. Αυτή η πρόσθετη εργασία, το γνέσιμο, δεν είναι επικερδής για το άτομο, αλλά έχει το 

πλεόνεκτημα να γίνεται οποιαδήποτε ώρα και να καλύπτει τα κενά της ημέρας. Την αφήνεις όταν 
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έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις και την ξαναπιάνεις την ώρα της σκόλης. Έτσι δε χάνεται ούτε 

στιγμή...» Felix de Beau jour.  Η επεξεργασία του μπαμπακιού συμπεριλαμβάνει το 

ξεκούκκισμα του σπόρου από τις ίνες ( χειμωνιάτικη οικιακή εργασία), το γνέσιμο της 

κλωστής και το μασούρισμά της. Το βαμβάκι βάφεται χρωματιστό ή 

χρησιμοποιείται στην υφαντική και στην κεντητική άβαφτο. « ... στην Ελλάδα είναι  

άγνωστη η χρήση της κλωστικής  μηχανής. Το γνέσιμο γινόταν με το αδράχτι. Βέβαια έτσι το νήμα 

είναι λιγότερο ισχυρό, λιγότερο ισόπαχο και ομοιόμορφο. Είναι όμως πιο καλό και ανθεκτικό... Είναι 

απόλαυση να βλέπεις τις Αμπελακιώτισσες όλες οπλισμένες με το αδράχτι τους να κουβεντιάζουν 

μπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους...».  

 Η επεξεργασία του λιναριού ήταν επίπονη. Περιελάμβανε το ξεχώρισμα της ίνας 

από το λινόξυλο, το κοπάνισμα των ινών, το λανάρισμα και το γνέσιμο. « Του λιναριού 

τα πάθη», έλεγαν οι παππούδες μας που το καλλιεργούσαν για τις πολύτιμες ίνες του, 

που έδιναν το καθαρό, το λεπτό, το γυαλιστερό και μεγάλης αντοχής νήμα, το οποίο 

χρησιμοποιούσαν στην υφαντική, στην πλεκτική και στη ραπτική. Το στριφτό λινό 

νήμα ήταν ασυναγώνιστο στημόνι σε όλα τα υφάσματα με μαλλί  (λινόμαλλα), με 

βαμβάκι ( λινοβάμβακα) και με μετάξι ( λινομέταξα). Τα μονά, τα απλά λινά 

υφάσματα, υφαίνονταν με δυο πατήθρες και χρησιμοποιούνταν για εσώρουχα, 

πουκάμισα, πισκίρια, κ.ά. Από το Βελβεντό εξήγαν προσόψια ακόμα και στην 

Κωνσταντινούπολη. Τα αδίμιτα( = αδίμτα) υφαίνονταν με τέσσερεις πατήθρες και 

χρησιμοποιούνταν για τις καλοκαιρινές ανδρικές φορεσιές. 

Ζωικές:μετάξι από το κουκούλι του μεταξοσκώληκα–μαλλί ζώων  

Μετάξι: Ζεμάτισμα των κουκουλιών για να ξετυλιχτεί πιο εύκολα το μετάξι σε 

κλωστή. Η Μακεδονία και η Θράκη είχαν μεγάλη παραγωγή μεταξιού. Το 

ξεκλάρωμα των κουκουλιών και η κλωστοποίηση γίνεται από τους ίδιους τους 

παραγωγούς. Ένα μέρος της παραγωγής πήγαινε στη βιοτεχνία ενός είδους 

μαντηλιών που χρησιμοποιούσαν οι γενίτσαροι για το σαρίκι τους καθώς και στην 

κατασκευή μεταξωτών πουκάμισων που εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες σε όλη 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Ευρώπη. Φημισμένα τα μεταξωτά του 

Σουφλιού και της Αδριανούπολης ( σκέπια: λεπτότατα μεταξωτά υφάσματα). 

Μαλλί: Σημαντική παραγωγή μαλλιού στη Βόρεια Ελλάδα που επαρκούσε όχι μόνο 

για την εσωτερική κατανάλωση, αλλά γινόταν και εξαγωγή π.χ. στη Γαλλία. Κυρίως 

όμως εξάγονταν έτοιμα υφαντά, π.χ. αμπάδες, δηλαδή χοντρά μάλλινα υφάσματα, 

από τη Θεσσαλονίκη και τη Φιλιππούπολη, κάπες από σκουτί από το Πήλιο κ.ά. « 

Φημισμένες σε όλες τις σκάλες της Μεσογείου ήταν οι κάπες της Ζαγοράς από χοντροειδή 

υφάσματα. Η τέλεια ύφανση καθιστούσε τις κάπες ολότελα αδιάβροχες.»  
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H τεχνική επεξεργασία της πρώτης ύλης, του 

μαλλιού, περιελάμβανε :  

 

Την άνοιξη κουρεύουμε τα ζώα, ζεματίζουμε και πλένουμε το μαλλί, το 

στεγνώνουμε στη σκιά, το ξαίνουμε στα λανάρια για να γίνει αφράτο ( 

τουλούπα ). Περνάμε το μαλλί, την τουλούπα,  στη ρόκα....  

Ομάδα  Αρζάρι – Ριζάρι. .....γίνεται κλωστή......   

...το μαλλί το γνέθουμε με τη ρόκα, το αδράχτι, το 

σφοντύλι, το κλώθουμε σε νήμα γυρνώντας την ανέμη 

ή το τσικρίκι ( κλωστική μηχανή, τσικρίκι, χρησιμοποίησαν 

πρώτοι οι Αμπελακιώτες το 1817) , το μασουρίζουμε και το 

κάνουμε υφάδι που βάφουμε με τα χρώματα της 

φύσης, με φυτικές βαφικές ουσίες γνωστές από την 

αρχαιότητα. Τα φυτά θα δώσουν υπέροχα ανεξίτηλα 

χρώματα και μεγάλη ποικιλία σε τόνους και 

αποχρώσεις στα υφαντά μας. Τα φυτικά χρώματα 

είναι συνήθως το ρόδινο από τις ρίζες της μηλιάς. Τις 

κόκκινες αποχρώσεις τις παίρνουμε από το ριζάρι, το 

πρινοκούκκι. Το κόκκινο κρεμεζί από φλούδες 

κρεμμυδιού και κρεμέζι δηλαδή πρινόκοκκο. Το 

κίτρινο από τα φύλλα της μουριάς, της αμυγδαλιάς, 

της κυδωνιάς. Τα καφετιά από τα κρεμμυδόφυλλα, τα κυδωνόφυλλα, τα 

καρυδότσουφλα, τα βελανίδια. Το πράσινο από κλαδιά ροδακινιάς, το βαθύ 

πράσινο από φλούδα καρυδιού και φύλλα ροδακινιάς. 
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Να, πώς βάφουμε τα νήματα με κρεμυδόφυλλα και με ριζάρι σύμφωνα με τις 

συμβουλές και την καθοδήγηση της κυρίας Μαίρης Εμμανουήλ και των 

πληροφοριών που βρήκαμε στο βιβλίο της Μαρίας Τσιριμονάκη « φυτικές βαφές από 

τους θησαυρούς της κρητικής γης»: 

Βαφή με κρεμμύδι 

Κρεμμυδόφυλλα μαζεύουμε όλο το χρόνο από την κουζίνα 

μας, τους φίλους μας, το μανάβη μας, τους παραγωγούς. 

Βάζουμε τα κρεμμυδόφυλλα να μουσκέψουν στο νερό από 

τρεις ως οχτώ μέρες. Τα βράζουμε στο ίδιο νερό 

τουλάχιστον για μια ώρα, ανάλογα με την απόχρωση που 

θέλουμε να πετύχουμε. Σουρώνουμε το ζουμί που έβρασαν 

οι κρεμμυδόφλουδες και το αφήνουμε να κρυώσει στους 

400 . Βουτάμε μέσα το νήμα και το βάζουμε να βράσει μέχρι 

850 , μέχρι να πάρει την επιθυμητή απόχρωση. Το βγάζουμε, 

το στύβουμε ελαφρά και το αφήνουμε να στεγνώσει στη 

σκιά. Μετά το στέγνωμα με τη βαφή το ξεπλένουμε καλά 

ώσπου το νερό( το δάκρυ) να βγαίνει τελείως καθαρό( 

άχρωμο) και το στεγνώνουμε ξανά, μακριά από τον ήλιο. 

Βαφή με ριζάρι( αρζάρ΄ι) 

Το ριζάρι είναι φυτό πολυετές και τα κοτσάνια του, ενωμένα μεταξύ τους, 

μεγαλώνουν σε αρκετό μήκος και σκεπάζονται από λεπτό χνούδι, που τα κάνει αδρά 

και κολλώδη. Θέλουν υποστηρίγματα και τα παρακλάδια του ξεραίνονται κάθε 

χρόνο, αλλά οι ρίζες που δίνουν τη βαφή συνεχίζουν να απλώνουν και να δίνουν 

καινούριους βλαστούς. Η ρίζα του δε μαζεύεται για βαφή παρά μόνο όταν τα φυτά 

είναι τουλάχιστον τριών ετών. Το ριζάρι αναπτύσσεται σε παχιά και υγρά χωράφια, 

αμπέλια, κήπους. Η καλύτερη εποχή της συλλογής του είναι ο Οκτώβριος- 

Νοέμβριος. Χρειάζεται πρόστυψη με στύψη, τρυγιά ή 

αλάτι. Βάζουμε τις κομματιασμένες ρίζες στο νερό και 

τις αφήνουμε να μουσκέψουν όλη τη νύχτα. Την 

επομένη τοποθετούμε την κατσαρόλα με τις 

μαλακωμένες ρίζες και το ίδιο νερό στη φωτιά να 

βράσει αργά για μια ώρα. Ψιλοσουρώνουμε το βαφικό 

υγρό, το αφήνουμε να κρυώσει ώσπου να δέχεται το 

χέρι μας και ύστερα βάζουμε μέσα το μαλλί. Υψώνουμε 

αργά τη θερμοκρασία χωρίς να βράσει δυνατά για μία 

ώρα, ενώ ανακατώνουμε το νήμα. Βγάζουμε το μαλλί 

και το αφήνουμε να στεγνώσει με τη βαφή. Μετά το 

ξεπλένουμε πολλά νερά, ώσπου να βγαίνει καθαρό 

νερό. 
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Oμάδα  στημόνι και υφάδι. ...στημόνι και υφάδι...... 

....τις κλωστές φυτικές ή ζωικές, τις γνέθουμε, τις κλώθουμε, τις κάνουμε βροχό, τις 

μασουρίζουμε, γεμίζουμε τις σαϊτες, κάνουμε υφάδι στον αργαλειό. Το στημόνι το 

κάνουμε με το ίδιασμα, δηλαδή απλώνουμε και τεντώνουμε τόσο μήκος από το 

στημόνι όσο και το μήκος του υφάσματος που θέλουμε να υφάνουμε. Τυλίγουμε 

σφιχτά το νήμα στο πίσω αντί, μιτώνουμε, περνούμε το στημόνι στο χτένι και στα 

μιτάρια. Με ένα σκοινί μεταδίδουμε την κίνηση από τις πατήθρες που πατάμε στα 

μιτάρια. Με το ξυλόχτενο τραβάμε με δύναμη το υφάδι που περνά με τη σαϊτα μια 

από τα δεξιά, μια από τα αριστερά στα ανοίγματα του στημονιού. Έτσι υφαίνουμε. 

Τα είδη των υφαντών ποικίλουν ανάλογα με τα νήματα που χρησιμοποιούμε για 

υφάδι. Συχνά χρησιμοποιούμε δυο και τρεις διαφορετικές ύλες π.χ. μαλλομέταξα, 

μαλλοβάμβακα, λινομέταξα. Τα υφαντά μας μπορεί να είναι ριγωτά, κεντητά στον 

αργαλειό, σταμπάτα,    το ύφασμα το τυπώνουμε με τη στάμπα που είναι 

βουτηγμένη στο χρώμα. Τα υφαντά τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τη 

φορεσιά μας και για τη σπιτόστρωση. 

Ο αργαλειός είναι μηχανή που χρησιμοποιούνταν για την ύφανση σε παλαιότερες 

εποχές. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την προβιομηχανική εποχή και αργότερα 

κυρίως στις αγροτικές περιοχές, στην οικιακή οικονομία των οποίων διαδραμάτισε 

βασικό ρόλο, καθώς αποτελούσε το κύριο μέσο ύφανσης και κλωστοϋφαντουργίας. 

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση ο κλασικός, ξύλινος, κινούμενος με μυϊκή 

ενέργεια αργαλειός αντικαταστάθηκε από το μηχανικό αργαλειό. Σήμερα έχει 

σχεδόν καταργηθεί, καθώς η διαδικασία της ύφανσης έχει μηχανοποιηθεί και στη 

θέση του αργαλειού χρησιμοποιείται η υφαντική μηχανή. Ο ξύλινος αργαλειός 

απαντάται σήμερα μόνο σε ελάχιστα σπίτια απομακρυσμένων περιοχών και σε 

μουσεία λαϊκής τέχνης.  

Ήταν μια απλή κατασκευή από ξύλο με τη μορφή χονδρών σανίδων. Πάνω σε ένα 

κυλινδρικό εξάρτημά του τύλιγαν την κόκκινη κλωστή που χρησιμοποιούσαν ως 

βάση για την ύφανση και την ονόμαζαν στημόνι. Όλες αυτές οι κλωστές απλώνονταν 

από τον κύλινδρο σε δεκάδες παράλληλα ζεύγη προς έναν άλλο κύλινδρο, ίδιο με 

τον προηγούμενο, που βρισκόταν στο αντίθετο μέρος του αργαλειού, εμπρός από τη 

θέση που του ατόμου του τον χειρίζονταν. Όλα τα παράλληλα ζεύγη του στημονιού 

περνούσαν μέσα από δύο χτένια που βρίσκονταν το ένα μπρος και το άλλο πιο 

συγκεκριμένα, οι μισές περνούσαν μέσα από το ένα και οι άλλες μισές μέσα από το 

άλλο. Έτσι πατώντας ένα μοχλό, τα χτένια μετακινούνταν το ένα προς τα πάνω και το 

άλλο προς τα κάτω δίνοντας τη δυνατότητα ανάμεσα από τις κλωστές (στημόνι) να 

περάσουν τις μάλλινες χοντρές, κλωστές που θα γίνονταν κουβέρτες ή στρωσίδια. 

Μετά από τα δύο αυτά χτένια, το στημόνι περνούσε μέσα από ένα σκληρό και 

δυνατό χτένι που οι άκρες του κρέμονταν με δύο λεπτές σανίδες από το πάνω μέρος 
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της κατασκευής, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να μπορεί να κινείται όλο το χτένι 

παράλληλα με τις κλωστές του στημονιού ακολουθώντας τη φορά του. Κάθε φορά 

που περνούσαν τη μάλλινη κλωστή, με αυτό το σκληρό χτένι χτυπούσαν, κινώντας 

το μπρος-πίσω με δύναμη, τη μάλλινη κλωστή να πάει πολύ κοντά στην 

προηγούμενη που είχαν περάσει. Αυτό το χτύπημα ήταν το χαρακτηριστικό χτύπημα 

του αργαλειού που έχει εμπνεύσει και λαϊκούς ή δημοτικούς δημιουργούς. Για να 

γίνει μια κουβέρτα ή ένα όποιο αποτέλεσμα χρειαζόταν πολλές ώρες δουλειάς. 

 

Ομάδα  Κατσουλάτη. ....ύφασμα χρωματιστό, της λυγερής το φόρεμα! 

Και λες πώς εγίνηκε ετούτο το πράγμα ! Με χέρια προκομμένα, μαθημένα 

στη δουλειά και άξια, με νήματα μάλλινα, βαμβακερά, μεταξωτά, λινά, 

χρωματισμένα ανεξίτηλα από τη φύση, υφαίνουμε πουκαμίσες, ποδιές, επενδύτες, 

σιγκούνια, γκιβιζιά, ασπρόρουχα, ζωνάρια, πλέκουμε δαντέλες, κεντούμε 

λουλούδια, πουλιά, σταφύλια, το δέντρο της ζωής, αετούς, γοργόνες, ανθέμια, 

πετειναράκια, σταυρούς, ζώα, ανθρώπους, ό,τι γεννήσει ο νους μας και κάνουμε τα 

προικιά μας. Κεντούμε με λευκές ή χρωματιστές κλωστές( βαμβακερές, μεταξωτές ή 

μάλλινες) εμείς οι γυναίκες ή με χρυσές κλωστές και κορδόνια οι χρυσοκεντητάδες ή 

οι τερζήδες. Τα κεντήματά μας είναι ξομπλιαστά και γραφτά ή πλουμιστά, είναι οι 

διάφορες μπιμπίλες που τις φτιάχνουμε με τη βελόνα  και οι δαντέλες με τα 

κοπανέλια. 
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Βελβεντινή γυναικεία φορεσιά                                                                         
Οπως την περιέγραψε στον εγγονό της Κοσμά Σαγιά, η γιαγιά του Ελενίτσα Ζανδέ, δασκάλα. 

Η τοπική ενδυμασία του Βελβεντού Κοζάνης ήταν πολύ 

ιδιόμορφη και δεν έμοιαζε με τις ενδυμασίες των γειτονικών 

χωριών.Οι γυναίκες εσωτερικά φορούσαν ένα μακρύ ως 

κάτω άσπρο λινό πουκάμισο κεντημένο με κόκκινα και 

άσπρα μεταξωτά κεντήδια και στα τελειώματα κάτω και 

μπροστά είχε δαντέλα βελονιού. Δεν κούμπωνε, μπροστά 

άνοιγε πέτο και είχε φαρδιά μανίκια μακριά, που τα 

δίπλωναν προς τα πάνω. Πάνω από το πουκάμισο φορούσαν 

το καβάδι μέχρι τη μέση, χωρίς μανίκια. Ήταν καπιτονέ και 

μπρος είχε μεταξωτό ύφασμα. Μπροστά, στη μέση, ήταν 

γαρνιρισμένο με μικρά μαύρα κουμπιά. Πάνω από το 

πουκάμισο και το καβάδι φορούσαν τον καπλαμά που ήταν 

καπιτονέ κι αυτός και ήταν μακρύς και σταματούσε λίγο πιο 

πάνω από το πουκάμισο. Ο επίσημος καπλαμάς ήταν 

μεταξωτός με ωραία εμπριμέ σχέδια ενώ ο καθημερινός 

τσίτινος. Είχε μανίκια φαρδιά ως τον αγκώνα και από μέσα 

έβγαιναν τα κεντημένα μανίκια του πουκάμισου. Πάνω από 

τον καπλαμά φορούσαν ένα ζωνάρι κόκκινο, μάλλινο, το 

οποίο τύλιγαν πολλές φορές γύρω από τη μέση, φαρδύ 

περίπου 20 εκατοστών. Μπροστά έδεναν και την ποδιά ή 

φίρτα που ήταν μεταξωτή ή μάλλινη, υφασμένη με ωραία σχέδια. Το χειμώνα από πάνω 

φορούσαν το καπί που ήταν χωρίς μανίκια και το δίπλωναν προς τα πίσω για να φαίνεται ο 

καπλαμάς. Στο κεφάλι έβαζαν ένα πολύ παράξενο δέσιμο, το κατσιούλι και από αυτό πήρε το 

όνομα ολόκληρη η φορεσιά και λεγόταν τα κατσιούλια. Πάνω στο κεφάλι τοποθετούσαν ένα 

σακκουλάκι πέτσινο, γεμάτο πίτουρα. Αυτό το έδεναν για να συγκρατείται, με ένα άσπρο 

τριγωνικό μαντήλι, τη μεσσάλα, υφαντό κεντημένο με μετάξι και δαντέλα βελονιού. Πάνω στο 

σακκουλάκι αυτό έδεναν αριστοτεχνικά μια μακριά κόκκινη λουρίδα υφάσματος μεταξωτή, 

μήκους ως δύο μέτρα και πλάτους ως 25 εκατοστών, το γκιβιζί. Καθώς το τύλιγαν σφιχτά για να 

γίνει μικρό σαν τη γροθιά περίπου, άφηναν στο τέλος ένα τελευταίο κομμάτι που κρεμόταν και 

έκρυβε τον αυχένα και το έλεγαν φούντα. Το δέσιμο του κατσουλιού ήταν πολύ δύσκολο και 

έντεχνο και μόνο την Κυριακή το πρωί το έδεναν για να πάνε στην εκκλησία και το διατηρούσαν 

όλη την εβδομάδα. Τις καθημερινές έδεναν πάνω από το κατσιούλι ένα ειδικό μαντήλι για να μη 

λερώνεται από τις δουλειές του νοικοκυριού. 

Οι γυναίκες είχαν μακριά μαλλιά που ήταν όλα σκεπασμένα εκτός από δύο χοντρές μπούκλες που 

ήταν γύρω από τα μάγουλα μέχρι κάτω το λαιμό, τα τσουλούφια. Οι κοπέλες δε φορούσαν 

κατσιούλι στο κεφάλι αλλά φέσι με τα μαλλιά ξέπλεκα. Το κατσιούλι ήταν το διακριτικό των 

παντρεμένων γυναικών. 

Οι κάλτσες ήταν πολύ χαρακτηριστικές κι αυτές. Ήταν χοντρές, κόκκινες σκούρες, γαρνιρισμένες 

με άσπρα σχέδια και λέγονταν τα σκουφούνια τα γραμμένα. Ήταν πολύ φαρδιέ σαν μπότες. Τα 

παπούτσια ήταν φαρδιά, στρωτά και δε διέφεραν το δεξί από το αριστερό. 
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Αυτή ήταν η φορεσιά για τις νέες ως 40-45 χρονών. Οι ηλικιωμένες φορούσαν πιο σκούρα 

χρώματα. 

Βελβεντινή Ανδρική φορεσιά 

Ήταν πολύ απλή. Οι άντρες φορούσαν τη σιαλβάρα. Ήταν ένα 

φαρδύ παντελόνι από μαύρο ύφασμα υφαντό. Από το γόνατο και 

κάτω φορούσαν τα χολέβια πάνω από τις κάλτσες, κάτι σαν γκέτες 

που κούμπωναν με κόπτσες. Επάνω φορούσαν μαύρο πουκάμισο 

και από πάνω το κοντόσι, κάτι σα γιλέκο. Κι από πάνω το χειμώνα 

φορούσαν το καπί. Οι πιο εξελιγμένοι ( εμπορευόμενοι κ.λ.π.) 

φορούσαν ένα αντερί, κάτι σαν το αντερί των παπάδων, αλλά 

χρωματιστό ( οι γαμπροί φορούσαν μεταξωτό αντερί ). Στο κεφάλι 

φορούσαν το φέσι επί τουρκοκρατίας και μαύρο σκούφο αργότερα. 

 

Ομάδα  βελόνα και κλωστή.  

Παίρνουμε βελόνα και κλωστή και ενώνουμε τις 

ιστορίες που αφηγούνται οι φορεσιές. Στημόνι της 

αφήγησης είναι η ιστορία των ανθρώπων που 

παρέδωσαν τη Μνήμη από γενιά σε γενιά. Πάνω 

σ΄αυτό το στημόνι υφαίνονται οι ξεχωριστές 

ιστορίες ξεχωριστών πραγμάτων και κεντιούνται με 

τις δικές τους βελονιές μικρές και μεγαλύτερες 

ιστορίες για τις ύλες, για τις τεχνικές, για τις 

χρήσεις, για τη λειτουργία, για τους συμβολισμούς, 

για τη θεματολογία, για την αισθητική και 

καλλιτεχνική αξί  α των πραγμάτων. Νήμα, Στημόνια 

και Υφάδια, υφαίνουν έναν πολύτιμο κόσμο για τις 

φορεσιές κι έρχονται και δένουν πάνω στις πτυχές 

ενός χρυσοκέντητου επενδύτη, στις βελονιές ενός 

πολύχρωμου μεταξωτού καπλαμά, σ΄ένα στολίδι καρφιτσωμένο στο στήθος, στις 

αποτρεπτικές ευχές ενός φυλαχτού, στο δέσιμο μιας ποδιάς και στα κεντήδια της. 

Είναι ένας τρόπος να αφηγούμαστε την ιστορία του τόπου μας. Οι φορεσιές 

αφηγούνται όλα εκείνα τα πράγματα που θεωρούνται πολύτιμα. Έχουν ξεχωριστή 

αξία για τους ανθρώπους, για τη ζωή τους, για τις ιδέες τους, για τις πράξεις τους.    
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Και τότε  

μαθαίνουμε  

Αν κειμήλιο είναι ό,τι ξεχωρίζεται και 

φυλάγεται ως πολύτιμο πράγμα 

Τότε ναι,  

Κειμήλιο είναι ό,τι θυμόμαστε με 

αγάπη και νοσταλγία, ό,τι νιώθουμε 

δικό μας, ό,τι ζητάει Μνήμη, ό,τι 

διψάει Μνήμη, ό,τι Ιστορεί... 

Ιστορώ  

Την τοπική και οικιακή οικονομία 

Την οικοτεχνία και τη βιοτεχνία 

Την εξέλιξη, την Παράδοση, τον 

Πολιτισμό 

Τις υφαντικές πρώτες ύλες 

Τα χρυσοχέρια της ρόκας, της ανέμης, 

του αργαλειού, της βελόνας 

Τα νυχτέρια με τα τραγούδια και τα 

παραμύθια τους 

Τους ανθρώπους και τις εργασίες τους 

Τις γιορτές, τις τελετουργίες, τα 

δρώμενα, τα πανηγύρια 

Το καθημερινό και το ιερό 

Τις σχέσεις των ανθρώπων 

Είμαι η φορεσιά!  
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Βελονάκι, αργαλειός, σαϊτα, πάμε! 

               Οι φορεσιές αφηγούνται παραμύθια.... 

 

« τα πιο όμορφα παραμύθια δεν τ΄άκουσα. Τα είδα 

ιστορημένα στα κεντημένα νυφιάτικα σεντόνια της 

Ηπείρου, στα φαντά της Κρήτης, στις σαρακατσάνικες 

ποδιές, στις σαρμανίτσες και ρόκες... Θυμάμαι αετούς 

περήφανους και χρυσαφιούς, που άνοιγαν τα μεγάλα 

τους φτερά σε φόντο σκοτεινό κι ήταν περίτεχνα 

ιστορημένοι από τα άγια χέρια της Σαρακατσάνας..., 

θυμάμαι λογής λογής λουλούδια και στολίδια παράξενα 

που άνθιζαν σε ποδιές του γάμου... Μα περισσότερο 

θυμάμαι το « δεντρί της λύπης» όπως το είδα σε μια 

σαρακατσάνικη ποδιά. Απλό ήταν, αλλά ακόμη κι δεν 

στο φανέρωναν, τό΄βλεπες πως καθώς στηνόταν λιγνό 

με απλωμένα τα κλαδιά του σε φόντο βαθύχρωμο, 

καημό μεγάλο μαρτυρούσε και πίκρα ασυλλόγιστη...» 

                                                                          Το παραμύθι των 

χεριών  Ν. Μάτσας 

 

« - Ήθελα να του στείλω γραφή... Ήμουν νιόπαντρη σαν κίνησε με το καράβι του για 

ταξίδι μακρινό. Μα δεν ήξερα γράμματα. Κι άρχισα να φαίνω και να κεντώ. Σαν 

μ΄έπιανε η λαχτάρα να του κουβεντιάσω, έπαιρνα το βελόνι και κεντούσα. Ό,τι 

λογής θυμητικό περνούσε από το μυαλό μου. Μα περσότερο κεντούσα το καράβι 

του που ταξίδευε. Αλλά το πλούμιζα εγώ μονάχη μου, όπως μου άρεζε καλύτερα. 

Τούβαζα κατάρτι ανθισμένο και κοντά κεντούσα λογής πουλιά. Έτσι μου άρεζε το 

καράβι του, με φιόρια. Μια φορά που είδε ο γραμματικός τα κεντήδια μου, με 

κορόιδεψε. « Φυτρώνουν λουλούδια στο κατάρτι του καραβιού; Πού είδες τέτοια 

ζούρλα και την κεντάς;» μου είπε. Μα ήμουνα, στο λέω, σίγουρη, πως στο κατάρτι 

που σκαρφάλωνε ο Ανέστης υπήρχαν λουλούδια.Εγώ τά΄βλεπα...»                                                                            

                                                                                Το τραγούδι της κλωστής                                                                                                       

Μια γερόντισσα από την Κάλυμνο, σπουδαία κεντήστρα   

   

  «... γύρισε με φόρα το υφάδι της στον αργαλειό η Λεμονιά... Ακούγοντας τους 

ήχους του ξυλόχτενου, οι κλωστές μπερδεύονταν ρυθμικά, ανάμεσα στο πυκνό χιόνι 

και τα ξύλα που είχε ανάψει στο τζάκι... οι κλωστές υφαίνονταν με δύναμη, τα 
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σχέδια συμμετρικά στο κόκκινο, το πορτοκαλί, το ροζ, το πράσινο, το λευκό... Έπειτα 

οι κλωστές, τα σχέδια, οι εικόνες διαδέχονταν το μεγάλο Κοζανίτικο γλέντι. Το 

όμορφο σπίτι της στολισμένο με ασπροκεντήματα... Χρυσά σειρήτια και 

ασπρόρουχα κεντημένα στο χέρι, δαντέλες με το κοπανέλι, κεντήματα με 

σταυροβελονιά, χρυσοκέντητα χρωματιστά γιλέκα... Παντού υπήρχαν ξυλόγλυπτα 

σεντούκια με ασπρόρουχα κι ασπροκεντήματα δουλεμένα στο χέρι, δαντέλες 

αξιοζήλευτες, με γούστο θαυμαστό... Η γιορτινή της φορεσιά, ένα βελούδινο 

φουντωτό φουστάνι σε χρώμα βυσσινί, δώρο του πατέρα της απ΄τα ταξίδια... Άσπρο 

μεταξωτό πουκάμισο υφαντό, κεντημένο με μπιντέμια κι ένα γιλέκο κεντημένο με 

σειρίτι χρυσό... για το κεφάλι ένα θεσπέσιο φέσι, δεμένο με μαύρη φούντα από 

μπρισίμι...Χρυσοκέντητη αρχόντισσα, ανάμεσα στις δαντέλες και τα μεταξωτά, τα 

ασημικά κοσμήματα και τα χρυσά φλουριά, διαμαντόνυφη κυρά η Λεμονιά, 

ξεπρόβαλε αντάμα με τους οργανοπαίχτες και τα τραγούδια...»  

                                                               Το χρυσοκέντητο φουστάνι της Λεμονιάς, Ναυσικά Ασβεστά   

 

« Μια μέρα του Μαγιού, που ήταν γεμάτα τα χωράφια από λουλούδια και τα 

δέντρα όλα άνοιγαν φύλλα, εμπήκεν η κόρη σ΄ένα χωράφι κι αντί να μαζεύει χόρτα, 

εμάζευε παπαρούνες! Είχε και μια βελόνα και τις έραβε στο φουστάνι της. Εκεί που 

στολίστηκε, μάτια μου, από πάνω ώς κάτω, επέρασαν οι τρεις Μοίρες και, άμα την 

είδαν, εγέλασαν. Εγέλασε και η πιο μικρή, που ποτέ της δεν είχε γελάσει. Της λένε 

λοιπόν οι Μοίρες:      -Αφού έκαμες και γέλασε η αδερφή μας, τί να σ΄ευχηθούμε; 

Αυτά τα λουλούδια που φορείς να γίνουν μπριλάντια και διαμάντια, της είπεν η 

πρώτη.....»                                               

                                                   Οι παπαρούνες  Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια του Γ.Α. ΜΈΓΑ 

 

«...- Χόρευε, νύφη, χόρευε! Στρίγκλιζαν 

και την τραβολογούσαν. Τότε κι εκείνη 

δεν τα΄χασε. Και τους λέει: - Έτσι χορεύει 

η νύφη;                                                                    

- Αμ, πώς χορεύει η νύφη; Λεν εκείνοι.                                                                            

– Θέλει φουστάνι κεντητό                                                                                                            

με δαντέλα στο λαιμό.                                                                                                     

Αμέσως οι καλικάντζαροι γίνανε άφαντοι. 

Αλλά, προτού προφτάσει να τους φύγει, 

να τοι και ξανάρχονται μ΄ένα ωραίο φουστάνι και της λεν:                                                     

- Έλα, νύφη, να χορέψουμε!                                                                                            

 – Έτσι χορεύει η νύφη;  Λέει πάλι αυτή.                                                                               
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– Αμ, πώς χορεύει η νύφη;                                                                                                   - 

Θέλει ζώνη χρυσή και μαλαματοκαπνιστή...»                                                                                                                                                           

                                                             Το γνέμα, Λαϊκό παραμύθι από την Εύβοια  

«... Την 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, τη θάλασσα με τα ψάρια, τον ουρανό με 

τ΄άστρα...»                                                                                                                                                                     

απόσπασμα από λαϊκό παραμύθι 

. 

« Τον παλιό καιρό γινότανε πόλεμος στη Θεσσαλία. Πολεμούσε ο βασιλιάς 

Αλέξαντρος κι είχε για βοηθούς του και ντόπιους, Θεσσαλούς. Κάποια στιγμή, όμως, 

οι Θεσσαλοί δείλιασαν, φοβήθηκαν, άφησαν τον πόλεμο και τον Μεγαλέξαντρο κι 

έφυγαν . Οι γυναίκες των Θεσσαλών, που φέρνανε νερό στο στρατό, είδαν τους 

άντρες τους να φεύγουν και ντροπιάστηκαν. Γρήγορα, άρπαξαν τ΄άρματα που ΄χαν 

παρατήσει οι στρατιώτες, στάθηκαν στις θέσεις τους, πολέμησαν και νίκησαν!                                   

Ο βασιλιάς Αλέξαντρος τα ΄χασε με την παλικαριά των γυναικών. Για να τις τιμήσει    

– και για να προσβάλει μαζί τους άντρες – έβγαλε μια παράξενη διαταγή: να 

φορέσουν τα μαντήλια των γυναικών οι άντρες και τις περικεφαλαίες των αντρών 

να τις φορέσουν οι γυναίκες. Από τότε έμεινε και οι Καραγκούνηδες φοράνε μαύρα 

μαντήλια, ενώ οι Καραγκούνισσες φοράνε περικεφαλαίες».  

                                                                Πώς έγινε η καραγκούνικη στολή
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Οι φορεσιές μας λεν τραγούδια ! 

 

Φαίνω, κεντώ και τραγουδώ 
Ήλιε, χρυσέ μου ήλιε.  
Κάθε μου φάδι και χαρά  
Και το κεντήδι αγάπη.          
 
Μαλαγματένιος αργαλειός 
κ΄ελεφαντένιον κτένι, 
Κ΄ένα κορμί αγγελικόν κάθεται και 
υφαίνει, 
Μ΄εξήντα δυο πατήματα, σαράντα 
δυο καρούλια 
Κι ο βρόντος κι ο ηχός πολύς απ΄τα 
ψηλά τραγούδια.. 
 

 

 
Δικός μου είναι ο αργαλειός 
Δικό μου και το χτένι 
Δική μου και η πέρδικα  
Που κάθεται κ΄υφαίνει. 
 
Πόχει ασημένιον αργαλειό 
Και φιλντισένιο χτένι 
Πούφαινε τα μεταξωτά 
Και τα βελούδα υφαίνει. 
Παρασκευή κομπόδιαζε 
Και Σάββατο τα υφαίνει 
Την Κυριακή τα φόρεσε 
Στην εκκλησιά πηγαίνει.   
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Εντυθήκαμε φορεσιές 

 

Εντύθη κι εστολίστηκε με τα καλύτερά της 

Ο ήλιος έδωσ΄ ομορφιά κι ο Αυγερινός τη χάρη 

Και το φεγγάρι έδωσ΄ όλο του το καμάρι. 

Δροσούλα έδωσ΄ η Αυγή, ο κάμπος το φουστάνι 

Τα διαμαντένια τ΄ άστρια την Πούλια για στεφάνι. 

 

Θέλω τη μια φορεσιά τον ουρανό με τ΄ άστρα 

Θέλω το φούσκωμα της θάλασσας με τα ψάρια της 

Θέλω τον κάμπο με τα λούλουδα... 

 

Το σώμα θέλει τα στολίδια του 

Στολίζεται, φυλάγεται, δείχνεται. 

 

Η γυναίκα υψώνεται κούκλα αληθινή, κόρη 
περιζήτητη, νύφη παινεμένη και τιμημένη μάνα.   

Βάνει τη φορεσιά με τον κάμπο με τα λούλουδα, 

Όλοι γυρίζανε και την κοιτάζανε και θαυμάζανε την 
όμορφη κοπέλα 

Πού΄ μοιαζε με βασιλοπούλα με την ωραία 
φορεσιά... 

 

Και κάθε φορά που ντύνεται στ΄ασήμια και τα 
μαλάματα, τις πέτρες και τα μαργαριτάρια 

Βάνει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρ΄αστήθι 

Και τον καθάριο αυγερινό τον βάνει δακτυλίδι 

Τον άμμο τον αμέτρητο τον βάν΄μαργαριτάρια... 
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Στο μουσείο...κόβω, συναρμολογώ, πουκαμίσα να φορώ! 

19/3/14 Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο. Μου άρεσαν οι παραδοσιακές 
φορεσιές.Ήταν ωραίο το ντύσιμο της εποχής.Μας έδειξε η ξεναγός τα εργαλεία που 
χρησίμευαν για την κατασκευή της φορεσιάς.Μας έδειξαν σε βίντεο πώς τα 
χρησιμοποιούσαν. Στο τέλος μας πήγαν στον πάνω όροφο όπου κάναμε 
δραστηριότητα, με τις οδηγίες της ξεναγού, ένα πουκάμισο και μετά το 
ζωγραφίσαμε.   

                                                                                             Κώστας Γκουλιώτης 

Οι εντυπώσεις στο μουσείο ήταν συνεχείς από την πρώτη στιγμή μέχρι την 
τελευταία. Αρχικά είδαμε το μαλλί και την επεξεργασία του σε κλωστή. Μετά 
περάσαμε στην αίθουσα που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, με τις φορεσιές . 
Μεγάλη εντύπωση μου έκαναν οι φορεσιές! Ιδιαίτερα τα φέσια στους άντρες και το 
στεφάνι που φορούσαν οι παντρεμένες γυναίκες μόνο. Επίσης ήταν ωραία στην 
αίθουσα με την κατασκευή της πουκαμίσας. 

                                                                                                    Θανάσης Γιγής 

Μου άρεσαν οι φορεσιές γιατί τις στόλιζαν με χρυσά στολίδια και κεντήματα για να 
δείξουν τον πλούτο. Εντύπωση μου έκαναν οι αποκριάτικες γιατί είχαν κουδούνια 
και μάσκες ζωγραφισμένες.                       

                                                                                                           Αστέρης Ζέρβας 

Στο Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που πήγαμε την Τετάρτη, 
υπήρχαν τόσες διαφορετικές φορεσιές από κάθε περιοχή! Άλλες για τις 
παντρεμένες και άλλες για τις ανύπαντρες! 

Κώστας Βαγιάτης  

Οι φορεσιές μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Είδαμε φορεσιές γιορτινές, 
νυφιάτικες, με πολλά στολίδια και χρώματα, όλες υφασμένες στον αργαλειό. 

Γιώργος Γκόγκος 

Στο μουσείο μου άρεσαν όλα. Οι παραδοσιακές φορεσιές ήταν πανέμορφες και 
ανάμεσα τους ξεχώρισα και του χωριού . Μεγάλη εντύπωση  μου έκανε η 
διαδικασία της ύφανσης στον αργαλειό. 

                                                                                                    Βασίλης Ζέρβας 
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Από όσα μας είπαν .... 

 

« την άνοιξη κουρεύουν τα πρόβατα. Οι γυναίκες παίρνουν το μαλλί, το πλένουν, το 
στεγνώνουν, το γραίνουν, δηλαδή παίρνουν το μαλλί και το ανοίγουν λίγο λίγο με τα 
δάχτυλα. Το βάζουν στα λανάρια και το ξάνουν, το αφρατεύουν, το κάνουν 
τουλούπα και το βάζουν στη ρόκα. Η ρόκα είναι ένα ξύλο που καταλήγει σε τρία 
κλαδάκια διχαλωτά στα οποία περνούσαν το μαλλί και το τραβούσαν από εκεί 
στρίβοντάς το με τα δάχτυλα. Ύστερα χρησιμοποιούσαν 
το αδράχτι όπου έστριβαν και τύλιγαν γύρω του το μαλλί 
που γινόταν κλωστή, μασούρα. Όταν τέλειωνε με το 
αδράχτι περνούσε την κλωστή στην ανέμη, όπου εκεί 
γινόταν ο τσελές. Τον τσελέ τον έβαφαν με διάφορα 
φυτά όπως αρζάρι, φύλλα καρυδιάς, ρίζα από τσουκνίδες 
κ.ά. Ύφαιναν κιλίμια με πολλά χρώματα, τα οποία έλεγαν 
κιλίμια αραδωτά, δηλαδή με παράλληλες χρωματιστές 
γραμμές. Έφτιαχναν χαλιά, κουβέρτες, κάλτσες, μάλλινες 
φανέλες, κάπες, παντελόνια και σακάκια για τους 
παππούδες. Ύφαιναν στον αργαλειό πουκάμισα, ποδιές, 
σεντόνια, μεσάλες. Το μαλλί ζέσταινε κι έντυνε όλη την οικογένεια και το σπίτι. 

                                                                                         Εγγονός: Γιάννης  Σακελάρης                                                                                                                                                                                                                 
Γιαγιά: Στέλλα Μαργιούλα  

 

« επειδή εγώ κατάγομαι από την 
Τραπεζούντα του Πόντου θα σας πω για 
την παραδοσιακή μας φορεσιά. Η 
γυναικεία αποτελούνταν από τα: καμίς 
– πουκάμισο,  ζουπούνα – μακρύ 
φόρεμα, σαλβάρ – βράκα μεταξωτή, 
κουτέσιν – βελούδινος επενδύτης με 
μανίκια, τραπολόζ  ή ταραπολόζ  ή 
λαχώρ – ζωνάρι, τάπλα ή κουρσίν στο 
κεφάλι με χρυσό κέντημα και φλουριά, 
παντόφλες κεντητές και σπαλέρ – 
σαλιάρα».                       

                                                                                                    Θεοδοσία Φλιάκα  

 

Γέμισα μια μικρή κατσαρόλα μέχρι την μέση και έριξα κρεμμυδόφυλλα. Όταν άρχισε 
να βράζει έριξα μέσα ένα ύφασμα, το άφησα την κατσαρόλα για μια περίπου ώρα 
όταν το έβγαλα είχε χρώμα κίτρινο. 

                                                                                                   Ζαφείρη Αφροδίτη  
                                                                                          Μαθήτρια Α΄Γυμνασίου 
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Τα παλιά χρόνια οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας(κυριότερα οι γιαγιάδες μας) 
έβαφαν τις κλωστές με διάφορα φυτά για να δημιουργήσουν χρώμα. Συνήθως 
χρησιμοποιούσαν τα τσόφλια από καρύδια για να δημιουργήσουν το καφέ χρώμα.  
Χρησιμοποιούσαν τις φλούδες από τα κρεμμύδια για καφετιά και πορτοκαλιά 
χρώματα και αρζάρι για κόκκινο χρώμα. Επίσης, για άλλα διάφορα χρώματα 
χρησιμοποιούσαν συνδυασμούς φυτικών ουσιών.   

Κατερίνα Ρόπουτη 
Μαθήτρια Α’ Γυμνασίου 

 

To πρινοκούκκι είναι ένας θάμνος που 
στους βλαστούς του έχει εξογκώματα 
κόκκινα.Τα χρησιμοποιούσαν για 
κόκκινες αποχρώσεις. Τις φλούδες από 
τα καρύδια τις χρησιμοποιούσαν για 
πράσινο χρώμα. Τα παντάρια ή τα μπλε 
μούρα για μπλε και μωβ χρώμα. Τα 
φύλλα από τα σπανάκια για πράσινο.   

Σωτήρης Γκίκας (εγγονός)                                                                      
Αγησίλαος Γκίκας (παππούς) 

 

 
 
 
Το μαλλί των προβάτων βαφόταν με το αρζάρι με φύλλα από κρεμμύδια και με 
τσόφλια από καρύδια  
 

Βασίλης Ζέρβας (εγγονός) 
 Παππούς Χαρίσης 

 
 
 

 
Τα παλιά χρόνια επειδή δεν υπήρχαν 
μπογιές για να βάφουν το μαλλί 
χρησιμοποιούσαν αρζάρι, έτσι έβαφαν το 
μαλλί από τα πρόβατα.   
  

                                                                                              
Θωμάς Σταμάτης (μαθητής)                              

                                                   Βασίλης Ζέρβας (παππούς) 
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...και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

Οι ομάδες εργασίας αξιολογώντας το αποτέλεσμα λένε: 

 

... με την καθηγήτριά μας πήγαμε σε διάφορα μέρη όπου μπορούσαμε να 
ερευνήσουμε για το θέμα μας. Σε όλες τις δραστηριότητες που κάναμε είμαι 
ικανοποιημένη που συμμετείχα. Εντυπωσιάστηκα με το ότι οι προπαππούδες μας 
έκαναν πράξεις αυτά που επινοούσαν, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ελπίζω 
και η δική μου γενιά να διδάξει στα παιδιά της όσα έμαθε από την εργασία αυτή και 
τα παιδιά στα δικά τους. Να μη χαθεί ποτέ το παρελθόν μας για να μαθαίνουμε από 
αυτό και να προχωρούμε μπροστά! 

                                                                                                             Κατερίνα Ρόπουτη 

 

... έμαθα πώς το μαλλί γινόταν κλωστή, πώς το έβαφαν. Κατάλαβα πώς η κατασκευή 
μιας φορεσιάς ήταν δύσκολη δουλειά και χρειαζόταν χρόνος για να ετοιμαστεί. Μου 
άρεσε η επίσκεψή μας στο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Μου άρεσε που 
παρουσιάσαμε την εργασία μας στους γονείς μας. Δεν μου άρεσε που δεν 
συμμετείχαν όλα τα παιδιά στις δραστηριότητες που κάναμε. Κατά τη γνώμη μου δε 
συναντήσαμε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εργασίας μας.  

Νικόλ Παπαγόρα  

 

... μάθαμε πώς επινοούσαν τα εργαλεία που τους χρειάζονταν για κάθε μια δουλειά, 
πώς έβαφαν με φυτά τις κλωστές. Με δυσκόλεψε η ονομασία των εργαλείων... 

Γιάννης Σακελάρης 

 

... μου άρεσε που πήγαμε στις κυρίες που μας αφηγήθηκαν ιστορίες, μας 
τραγούδησαν  « της λυγερής το φόρεμα»... 

Χριστίνα Σουφτά 

 

.... μου άρεσε που πήγα με την ομάδα μου στο σπίτι της κυρίας Θεοδοσίας για να 
δούμε και να μάθουμε για την ποντιακή φορεσιά. Αυτό που με στενοχώρησε ήταν 
που δεν είχα πολύ χρόνο να ασχοληθώ... 

Θωμάς Σταμάτης 
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... στην αυλή της κυρίας 
Μαίρης μάθαμε πώς 
βάφεται η κάνουρα με 
αρζάρι και 
κρεμυδόφυλλα, στην 
αυλή της γιαγιάς Σοφίας 
και του παππού 
Παναγιώτη είδαμε το 
μαλλί να γίνεται κλωστή 
και ακούσαμε μουσική 
από φλογέρα! Στο 
Μουσείο μας μάθαμε για 
την παραδοσιακή μας 
φορεσιά και για το πώς 
δουλεύει ο αργαλειός... 

Πολυνείκης Καραβαγγέλας 

 

...μου άρεσε πολύ η εκδρομή που πήγαμε με την καθηγήτριά μας στη Θεσσαλονίκη 
και ιδιαίτερα στο Εθνολογικό Λαογραφικό Μουσείο. Δε μου άρεσε το μάθημα στο 
μουσείο. Δε μου άρεσε όταν η καθηγήτριά μας μας φώναζε μερικές φορές επειδή δε 
φέρναμε τις εργασίες μας... 

 

... μέσα από την εργασία μας μάθαμε για τη βελβεντινή φορεσιά, για το πώς το 
μαλλί γίνεται κλωστή, πώς υφαίνουμε στον αργαλειό. Εκτός από αυτά όμως 
αντιμετωπίσαμε και δυσκολίες με κυριότερη την εύρεση χρόνου για εξωσχολικές 
συναντήσεις... 

Νίκος Τσιτσιμίκλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

  

Φτιάχνουμε τα δικά μας 

υφαντά! 

Από την παρουσίαση της εργασίας μας... 
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~Πολύτιμες Πηγές μας~ 
 

1) Το Δημοτικό Τραγούδι, Στίλπων 
Κυριακίδης  

2) Λαϊκή Τέχνη, Μιχάλης Μερακλής 
3) Η Ενδυμασία και η Υφαντική στο 

Βογατσικό, Αγνή Π. Σταυρίδου 
4) Η Γυναίκα στο Χρόνο, Σιμόνι 

Ζαφειροπούλου 
5) Ενδύματα στο Χρόνο, 4000 

Χρόνια Ελληνικής Φορεσιάς, Ι.Μ.Ε. 
6) Έκφραση – Έκθεση, Τεύχος Α’, 

σελ. 187 -195 
7) Ιστορική Ανθρωπολογία. Τομές 

στην Παραδοσιακή Κοινωνία του 
Βορειοελλαδικού Χώρου, Ελεωνόρα 

Σκουτέρη – Διδασκάλου 
8) Ελληνικές Παραδοσιακές Φορεσιές, Γήσης Παπαγεωργίου 
9) Κεντώντας τη Μνήμη, Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών 
10) Τα Πολύτιμα της Παράδοσης, Ελεωνόρα Σκουτέρη – Διδασκάλου 
11) Φυτικές Βαφές. Από τους Θησαυρούς της Κρητικής Γης, Μαρία Τσιριμονάκη 
12) Το Περιβόλι με τα Χαμένα Παραμύθια, Νέστωρας Μάτσας 
13) Το Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού 
14) Οι Αφηγήσεις των Παππούδων μας 
15) «Το Χρυσοκέντητο Φουστάνι της Λεμονιάς», Ναυσικά Ασβεστά, 

Δυτικομακεδονικά Γράμματα 
16) Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Θράκης 
17) Οικιακή Οικονομία, Α’ Γυμνασίου 
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