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ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Ζωγράφος της Α.Σ.Κ.Τ.,  
Δρ του Α.Π.Θ. στην Ιστορία της Τέχνης 

Διδάσκων στην Ανωτ. Εκκλ. Ακαδ. Αθηνών 
 

«Η κρυφή γεωμετρία σε κεντήματα της  Αττικής». 
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κεντήματα από μενιδιάτισσες κεντήστρες επί του παρόντος αποτελούν το 

αντικείμενο της μελέτης μου. Στην παρούσα περίσταση, παρουσιάζω δύο έργα με θέμα «το 
ζουμπούλι» η «η λυχνία», και το θέμα με αριθμ. εύρ. «1211».  

Η εσωτερική δομή ενός παραδοσιακού έργου, θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι η πιο κρυφή 
ποίησή του, καθώς και η πιο ανεξερεύνητη. Στην μελέτη αυτή, η έρευνα επικεντρώνεται στην 
«κρυφή γεωμετρία», τριών έργων που φτιάχτηκαν από μενιδιάτισσες κεντήστρες στις αρχές του 
αιώνα (1915-30). Η εσωτερική δομή ενός έργου είναι διακριτή, όπως αυτή του ανθρωπίνου 
σώματος ή εκείνη του οικοδομήματος. Μερικές φορές μάλιστα περνάει εντελώς απαρατήρητη από 
τους μη ειδικούς.  

Στα συγκεκριμένα έργα που επικεντρώνομαι, τα προσεγγίζω ως εικαστικός. Αναζητώ 
περισσότερο την γένεση του έργου και αντιστέκομαι στην επιθυμία να θεωρήσω την εφαρμογή 
ενός δεδομένου κανόνα, σαν κριτήριο αισθητικής αξίας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πλησιάσουμε την φύση του κεντήματος και να 
αποκαλυφθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν το κέντημα αφενός από τα έργα 
ζωγραφικής και, αφ΄ετέρου, από τα άλλα όμοιά του που βρίσκονται στο ΜΖ.  

Έχει δηλαδή σαν στόχο, πρώτον να φωτίσει μια άλλη όψη των έργων της λαϊκής κεντητικής και 
δεύτερον να οδηγήσει σε ενδεχόμενα συμπεράσματα για την ύπαρξη γεωμετρικών στοιχείων στα 
κεντήματα των αρχών του αιώνα και πιο συγκεκριμένα από το 1924 έως το 1929. 

Προς τούτο εξετάζεται λεπτομερώς η παράσταση πρώτον ως προς το εικονογραφικό και 
σχεδιαστικό της μέρος, δεύτερον επιχειρείται εικαστική προσέγγιση των έργων αυτών. 

Είναι η πρώτη φορά στον τομέα της λαϊκής τέχνης που επιχειρείται αυτού του είδους η 
προσέγγιση.  

 
Εισαγωγή 
Για τα καθαρώς μορφικά χαρακτηριστικά της λαϊκής τέχνης, βασικότερα θεωρούνται η 

σχηματοποίηση του θέματος και η διακοσμητικότητα. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Αγγελικής 
Χατζημιχάλη,1 «τα θέματα της λαϊκής τέχνης είναι σχηματοποιημένες απεικονίσεις και τυπικές 
μορφές, χωρίς προοπτική και χωρίς πλαστικότητες». Η ρεαλιστική απεικόνιση της φύσης αποφεύ-
γεται. Η αυστηρότητα της γραμμής που διακρίνει την λαϊκή τέχνη εξελίχθηκε βαθμιαία σε 
«γεωμετρικά διακοσμητικά σχήματα», τετράγωνα, κύκλους, τρίγωνα, ρόμβους, ελικοειδή σχήματα, 
μαιάνδρους, κ.λπ.2 Αυτές οι γεωμετρικές μορφές, αν και είναι «αντικειμενικές», φέρουν και την 
«σφραγίδα προσωπικότητας», διότι βγαίνουν φυσικά και αβίαστα, μέσα «από την δύναμη της 
συγκίνησης». Η κατασκευή των αντικειμένων υπακούει στη χρηστικότητά τους και στη φύση του 
υλικού ενώ η κύρια αισθητική τάση είναι η «ρυθμοποίηση».3 

Οι περισσότεροι μελετητές επισημαίνουν το αντι-νατουραλιστικό στοιχείο της λαϊκής τέχνης ως 
κύριο εικαστικό χαρακτηριστικό της. Οιστορικός τέχνης Τώνης Σπητέρης μιλάει για έναν 
«αφηρημένο και αισθηματικό ρεαλισμό, που θέλει αλλά δεν κατορθώνει να μιμηθεί (τη φύση)»4. 
Στο βαθμό που ο αντι-νατουραλισμός χαρακτηρίζει και ένα μεγάλο μέρος της μοντέρνας τέχνης,  
καταλαβαίνουμε γιατί η λαϊκή τέχνη αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά από τους οπαδούς του 

                                                           
1Αγγελική Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Αθήνα  1931, σ.9 κ.ε. 
2Είναι γνωστό ότι σε πολλές μορφές Λαϊκής Τέχνης οι τεχνίτες χρησιμοποιούν μαθηματικούς  συνδυασμούς και σχεδιάζουν τα 
μοτίβα τους με χάρακα και διαβήτη. Πρβ. Μαρία Ξύδα, Τα μαθηματικά στη Λαϊκή Τέχνη της Χίου, Χίος, 2005. 
3Χατζημιχάλη, ό.π., σ. 11. Βλ.και Νίκος Σιαπκίδης-Βάσω Τρόβα, Αρχές Σύνθεσης, Αθήνα,    Παιδαγωγικό ινστιτούτο, 2000, σ. 88-92. 
4Τώνης Σπητέρης, Τρεις αιώνες νεοελληνικής Τέχνης 1660-1967, Αθήνα 1979,  τ. 1, σ.140. 
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συντηρητικού ακαδημαϊσμού, ενώ αγαπήθηκε από πολλούς μοντερνιστές. Ένας άλλος λόγος θα 
μπορούσε να είναι ο συμβολικός χαρακτήρας της λαϊκής τέχνης, η βαθύτερη σχέση της με το 
συλλογικό ασυνείδητο5 και με μια σχεδόν μαγική αίσθηση των πραγμάτων, αυτό που ο καθηγητής 
Λαογραφίας Γεώργιος Μέγας ονομάζει «μυθική του κόσμου αντίληψη»6. Σε πολλά κινήματα της 
μοντέρνας τέχνης (στο συμβολισμό, το σουρρεαλισμό, κ. ά.) κυριαρχεί η γοητεία του μαγικού και 
του παράλογου. Αλλά θα βγαίναμε εντελώς εκτός θέματος, αν εξετάζαμε εδώ τις πιθανές σχέσεις 
της λαϊκής τέχνης με τα μοντέρνα ρεύματα. Ας σημειωθεί ότι τα μη ορθολογικά στοιχεία της λαϊκής 
τέχνης δεν είναι αποκομμένα από τον κόσμο της λογικής. Στον λαϊκό πολιτισμό, το «πέρασμα από 
την α-λογική στην λογική αντίληψη»7 συντελείται με φυσικό τρόπο, αφού οι δύο αυτοί κόσμοι 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κατά πόσο ένα έργο 
λαϊκής τέχνης μπορεί να λειτουργεί και με την καθαρώς καλλιτεχνική «μαγεία», που είναι το 
ζητούμενο της μεγάλης τέχνης8.  

Η εικαστική προσέγγιση των πιο κάτω έργων, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να  κατανοήσουμε 
τις πιο πάνω παρατηρήσεις.  

Το δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του υπ. αριθμ. 606 υποδείγματος και σχεδίου σε κορνίζα, το οποίο 
είναι θεωρημένο την 19η Απριλίου του 1924 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Είναι 
κεντημένο πάνω σε βαμβακερό λευκό ύφασμα με κλωστές από μετάξι, με γραφτό τρόπο, και 
τοποθετημένο σε χαρτί χρώματος ώχρας. Φέρει αριστερά πάνω χρονολογημένη θεώρηση του 
Υπουργείου, τη σφραγίδα του περίπου στο μέσον και τη σφραγίδα της σχολής αριστερά. Στο 
επάνω μέρος το σχέδιο, φτιαγμένο με μολύβι σε λευκό χαρτί. Κάτω αριστερά καθώς και επάνω 
υπάρχει χρονολογία και υπογραφή της δωρήτριας.  

Το θέμα κεντήθηκε στο Μενίδι το 1915 και προέρχεται από φούστα χωρικής9. Κατετέθη στο 
Υπουργείο στις 16-4-192410 και η ισχύς του διπλώματος ήταν μέχρι τις 16-4-1939. Το βασικό 
μοτίβο βάσει του οποίου έχει σχεδιαστεί το κέντημα είναι το σχηματοποιημένο λυχνάρι (σχ. 3). 
Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες για αυτό το μοτίβο11, το οποίο ήταν δημοφιλές και χρησιμοποιήθηκε 
σε πολλά άλλα κεντήματα.12 

Για το γέμισμα χρησιμοποιήθηκε η πλαγιαστή βελονιά ενώ για το περίγραμμα, η ρίζα. Η μονή 
χρησιμοποιήθηκε για το φόντο (κάμπο) πίσω από το λυχνάρι ενώ η καναβωτή  συνέχεια του 
κάμπου είναι κεντημένη με γαζί. 

Η συνολική αίσθηση του ρυθμού και ο τρόπος κατασκευής του κεντήματος θυμίζουν έντονα τη 
βυζαντινή τέχνη. Αυτό είναι πολύ καθαρό στον τρόπο με τον οποίο συνθέτονται οι διακοσμητικές 
ζώνες του έργου. Παράλληλα, το μοτίβο που πλαισιώνει την κεντρική σειρά, αλλά και το βασικό 
μοτίβο που τοποθετείται μέσα στο γεωμετρικό σχήμα της αψίδας (σχ.1), παραπέμπει στην εβραϊκή 
επτάφωτη λυχνία 13. Το κέντημα χωρίζεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες.  

Οι πρώτη και η τρίτη ζώνη είναι στενότερες σε σχέση με τη δεύτερη  και λειτουργούν σαν 
μπορντούρες. Κοσμούνται με επαναλαμβανόμενα μοτίβα εμπνευσμένα από τον ελληνικό μαίανδρο 
(σχ.2 και 4). 

Η δεύτερη ζώνη, η κεντρική, φιλοξενεί το μοτίβο της επτάφωτης λυχνίας (σχ.3).  
Το ανώτερο μέρος της επάνω φρίζας καταλήγει σε γλωσσίδες, εντός των οποίων 

επαναλαμβάνεται το βασικό μοτίβο  (σχ. 3) εντός του πλαισίου του  (σχ.1).  

                                                           
5«Τα διαισθητικά σήματα που μας καθοδηγούν σ΄αυτές τις στιγμές εμφανίζονται με την μορφή μεταιχμιακών διεγερτικών κυμάτων, 
προερχομένων από το εσωτερικό του οργανισμού μας.»  Daniel Goleman, Η συναισθηματική νοημοσύνη, Αθήνα1998, σ.93-95. 
6Γεώργιος Μέγας, Εισαγωγή εις την Λαογραφίαν, Αθήνα 1972, σ.  79. 
7Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, Προσέγγιση στο αλλότριο, σύζευξη λογικού και Α-λογικού στοιχείου, Αθήνα, 1972, σ. 88. 
8    E. H. Gombrich, The story of Art, London, Ρhaidon, 1995, σ..43. 
9T. Λουκίδης, Αττική- Ελληνικά χωρικά κεντήματα,  Αθήνα 1937, σ. 65. 
10Ο Λουκίδης αναφέρει την υποβολή στο Υπουργείο στις 16-4-1927, ενώ το δίπλωμα στις 16-4-1924. Τ. Λουκίδης, ό.π., σ. 65. 
11Σε αφίσα του μουσείου παρουσιάζεται το ίδιο μοτίβο με το σχόλιο: «Το ‘’σίθι’’ ή ‘’ματάκι’’.  Γεωμετρικό θέμα που κοσμούσε το 
πουκάμισο της Αττικής. Συμβόλιζε τα αθηναϊκά παράθυρα, γι’ αυτό και ονομάζεται και Αθηνιώτισσα». Ενώ η καρτέλα του 
παραλλαγμένου θέματος (Αρ. Ευρ.11-Αρ.Ζυγ.28) αναφέρει ότι η βελονιά του κεντήματος ονομαζόταν Αθηνιώτισσα, γιατί θύμιζε τα 
φωτισμένα παράθυρα της Αθήνας. 
12Όπως το υπ’αριθμ. 10734 (παλαιά αρίθμηση). Τ. Λουκίδης, ό.π., σ. 65. 
13Η επτάφωτη λυχνία  έχει σημασία συμβολική, (από τον αριθμό επτά) και διατήρησε το αρχικό της σχήμα και σε μετέπειτα ναούς 
των Ιεροσολύμων, Η σβηστή λυχνία συμβολίζει την σβησμένη ζωή των ανθρώπων, Βασιλείου Μ. Βέλλα, Εβραϊκή Αρχαιολογία, Αθ. 
1980 σ. 54, 74, 88, 110.  
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Το κίτρινο του φόντου έχει χρησιμοποιηθεί  σε διαφορετικές ανοιχτές αποχρώσεις, ώστε τα 
σκουρότερα χρώματα, κόκκινο14 και μπλε, να έρχονται μπροστά σε πρώτο πλάνο, ενώ το άσπρο 
μόλις ξεχωρίζει.  

Έτσι δημιουργείται μια σχέση κλιμακούμενου βάθους. Ο τρόπος που αποδίδεται το φως, το πώς 
αυτό διαχέεται γύρω, καθώς και η μετωπιαία προοπτική, είναι τα πιο αξιοπρόσεκτα στοιχεία 
αυτού του έργου.   

Οι βελονιές που γεμίζουν το φόντο άλλοτε αλλάζουν κατεύθυνση και άλλοτε πυκνώνουν ή 
αραιώνουν, δίνοντας ανάγλυφη όψη, παλμό και ζωντάνια στα σχήματα. Παραπέμπουν στο 
παιγνίδι με τις «ματιέρες» της ζωγραφικής και μερικές φορές μοιάζουν με «λαζούρες», καθώς το 
κίτρινο αποχωρίζεται αδύναμα από το λευκό. 

 
ΘΕΜΑ 1211 
Το τετράγωνο αυτό μαξιλάρι με Αριθμ.Ευρ. 1211   είναι κεντημένο15 και στις τέσσερις πλευρές 

του με γεωμετρικά σχέδια, πάνω σε ύφασμα βαμβακερό, με κλωστές από μετάξι.  
Με βάση αυτό το μετρητό θέμα έχουν κεντηθεί και άλλα έργα, που έφεραν τους αριθμούς: 8.822, 

10.911, 12.620, 13.534, 13.926, 14.693, 14.819, 14.851, 14.855, 15.017, 15.069, 15.108, 15.171, 
15.172.16 

Καταλαβαίνουμε ότι το σχέδιο είχε μεγάλη επιτυχία.  
Πρόκειται για μια σειρά επαναλαμβανόμενων γεωμετρικών μοτίβων που πλαισιώνεται, επάνω 

και κάτω, από δύο όμοιες μεταξύ τους στενότερες ζώνες, με απλούστερα γεωμετρικά μοτίβα. Στο 
μέσα μέρος υπάρχουν τριγωνικές απολήξεις που δείχνουν ότι το υπόδειγμα μπορούσε να 
εφαρμοστεί σε ποδόγυρο ή άλλο είδος οικιακού υφάσματος που τοποθετείται κατακόρυφα 
(κουρτίνα, κρεβατόγυρο, κ.λ.π.). 

Το κίτρινο και το μαύρο χρώμα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, ως «γέμισμα» (φόντο). Με το 
λευκό σχεδιάζονται ορισμένα γεωμετρικά μοτίβα, στα οποία προστίθενται μικρά ποικίλματα σε 
μαύρο ή κίτρινο (όποιο από τα δυο δεν έχει επιλεγεί για το γέμισμα). 

Για την καλύτερη ανάδειξη των μοτίβων οι βελονιές17 αλλάζουν κατεύθυνση, ώστε το γέμισμα 
να μην φαίνεται επίπεδο, και τα σχήματα να αποκτούν μιαν ανάγλυφη όψη. Αυτό το παιχνίδι που 
αξιοποιεί το φως με την κατεύθυνση της βελονιάς και θυμίζει τις «ματιέρες» στη ζωγραφική, είναι 
από τα πιο γοητευτικά στοιχεία της λαϊκής κεντητικής.  

Η όψη του κεντήματος απηχεί ενδεχομένως μια έμπνευση από την ελληνική αρχαιότητα.  
Αυτό είναι πολύ καθαρό στις στενές διακοσμητικές ζώνες πού πλαισιώνουν την κεντρική, αλλά 

και στο ίδιο το βασικό μοτίβο, το οποίο έχει καταρχήν σχεδιαστεί με βάση το τετράγωνο  (σχ. 1, το 
αρχικό σχέδιο στο τετράγωνο ΑΒΓΔ). 

Το αρχικό σχέδιο (σχ. 1) έχει τροποποιηθεί, ώστε το τελικό μοτίβο να εγγράφεται σε ορθογώνιο. 
Για το σκοπό αυτό προστέθηκαν στις κατακόρυφες πλευρές του τετραγώνου προεξέχουσες ακίδες 
σε σχήμα βέλους πού ενισχύουν την οριζόντια διάσταση του σχήματος. Το τελικό μοτίβο είναι ένα 
εξάπλευρο με τονισμένο τον οριζόντιο άξονά του. 

Με αυτήν την τροποποίηση, το κενό πού δημιουργείται με την επανάληψη του μοτίβου 
μεγαλώνει και πρέπει να καλυφθεί από ένα συμπληρωματικό δευτερεύον μοτίβο. Το δευτερεύον 
μοτίβο δανείζεται τη σχεδίασή του από το εσωτερικό του βασικού σχήματος (σχ.4), και 
αποτελείται από δύο συμμετρικά τμήματα, αορίστως τριγωνικά, τοποθετημένα κατακόρυφα με 
ενωμένες τις αιχμές τους στο κέντρο. Έτσι οι οξείες γωνίες του κυρίως μοτίβου πλαισιώνονται 
αρμονικά από τα αντίστοιχα γωνιώδη ανοίγματα του συμπληρωματικού σχήματος. 

Στην κεντρική ζώνη έχουμε δύο σειρές (χωρίς διαχωριστικό φιλέτο) στις οποίες το βασικό 
μοτίβο επαναλαμβάνεται, εναλλασσόμενο με το δευτερεύον διπλό μοτίβο. Με αυτή την διάταξη 

                                                           
14Το κόκκινο (cadmium)χρησιμοποιήθηκε σε τρεις αποχρώσεις, ενώ το κίτρινο σε δύο. 
15Το πρώτο δείγμα του σχεδίου, με αριθμό 730, κεντημένο στο Μενίδι, κατετέθη στο Υπουργείο για  δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 7 
Οκτωβρίου 1924, Λουκίδης, ό.π., σ.9.  
16Παλαιά αρίθμηση.  Λουκίδης ό.π., σ. 10. 
17Η ονομασία των βελονιών διαφέρει κατά τόπους. Οι βελονιές που αφορούν το παρών θέμα είναι η πράπλια, ρίζα, σταυροβελονιά 
και τελείωμα με ψαροκόκαλο. 
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επιτυγχάνεται μια εξισορρόπηση της οριζόντιας ροής, καθώς οι κατακόρυφες διαιρέσεις είναι 
αρκετά ισχυρές. Τα δύο επάλληλα κύρια μοτίβα και τα τέσσερα δευτερεύοντα καταλαμβάνουν 
άνισου πλάτους κατακόρυφους χώρους και, καθώς οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι αυστηρά 
υπολογισμένες, δίνουν την αίσθηση ενός εναλλασσόμενου ρυθμού. Αυτό αποκλείει τη μονότονη 
επανάληψη, χωρίς να υποβαθμίζει την γεωμετρική τάξη. 

Στα πλαισιώματα και στις τριγωνικές απολήξεις παρατηρείται το ίδιο παιχνίδι του περάσματος 
από το τετράγωνο στο ορθογώνιο, με ανάλογη χρήση των γωνιών. Καθαρά τετράγωνα έχουμε 
μόνο στα πολύ μικρά διαχωριστικά φιλέτα και στις αναλογίες των τριγωνικών απολήξεων. Να 
σημειώσουμε επίσης ότι το πλήρες θέμα της κεντρικής ζώνης (δύο επάλληλα κύρια μοτίβα και τέσ-
σερα επάλληλα συμπληρωματικά) εγγράφεται επίσης σε τετράγωνο. 

Οι μικρές πινελιές μαύρου ή κίτρινου χρώματος που τονίζουν καίρια σημεία της σύνθεσης των 
μοτίβων, παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη συνολική όψη του έργου. Στην εκδοχή του κίτρινου 
γεμίσματος, τα μαύρα στίγματα ζωντανεύουν την επιφάνεια με έναν σχεδόν ανεξάρτητο ρυθμό, 
δίνουν κίνηση και ελαφρότητα κάνοντας πιο ήπια τη γεωμετρική έκφραση του έργου. Στην εκδοχή 
του μαύρου γεμίσματος, οι πινελιές είναι κίτρινες, σαν χρυσές ανταύγειες, και χαρίζουν έναν αέρα 
βαριάς πολυτέλειας στο ύφασμα. 

Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κεντήματος είναι η ισορροπία και ενότητα μιας ιδιαίτερα 
περίπλοκης σύνθεσης. Αλλά η γοητεία του οφείλεται, κατά την γνώμη μου, στην κίνηση της 
βελονιάς (που απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία) και στην ευαίσθητη τοποθέτηση των μικρών κουκίδων 
του «τρίτου χρώματος», που κάνουν το γεωμετρικό αυτό έργο απροσδόκητα χαρούμενο και 
ζωντανό. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συμπερασματικά θα αναφέραμε πως: φωτίζοντας μιαν άλλη όψη των έργων της λαϊκής 

κεντητικής καταλήγει κανείς στην πειστική εκδοχή ότι και στα λαϊκά κεντήματα συναντάμε 
γεωμετρικές εκδοχές και μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη 
μαθηματικών στοιχείων στα κεντήματα των αρχών του αιώνα (1915-30). 

Βέβαια τα κεντήματα δεν μπορούν, κατ’ αρχάς, να κριθούν με τους κανόνες της λόγιας τέχνης 
ούτε έχουν άμεση σχέση με τα καθαυτό καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής. Ανήκουν σε άλλο 
θεσμικό πλαίσιο και υπόκεινται σε διαφορετικούς νόμους ως προς την παραγωγή και τη διακίνησή 
τους ενώ οι μορφές τους εκφράζουν μια συλλογική αισθητική με ελάχιστα περιθώρια ατομικής 
πρωτοβουλίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στερούνται εικαστικού ενδιαφέροντος ούτε μειώνει 
την ποιοτική τους αξία. Πιστεύω μάλιστα ότι η εικαστική τους πλευρά είναι εξίσου σημαντική με τη 
θέση τους στον ευρύτερο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό.  

Η αισθητική τους έχει τον διακοσμητικό και αντιρεαλιστικό χαρακτήρα της λαϊκής τέχνης. Οι 
κανόνες είναι οι ίδιοι: απλοποίηση, σχηματοποίηση (στιλιζάρισμα), προσαρμογή της 
διακοσμητικής λεπτομέρειας στις αισθητικές απαιτήσεις του συνόλου. Το στιλιζάρισμα δεν είναι 
μονάχα αφαίρεση του περιττού. Είναι «αναζήτηση ενός φυσιολογικού ρυθμού, επιδίωξη να 
αποδοθούν πρωταρχικές λεπτομέρειες, ώστε να αναδειχθούν οι εσωτερικές δυνάμεις που διέπουν 
τη μορφή. Έτσι γεννιούνται γενικευμένα πρότυπα με ομοιότυπη μορφή που αποκτούν την έννοια 
του συμβόλου»18. Η επτάφωτη λυχνία και οι σχηματοποιημένες ανθρώπινες μορφές, ο ρόμβος και 
το παραλληλόγραμμο ή αλλού το γαρίφαλο και το ζουμπούλι, αντανακλούν μια εικόνα του κόσμου, 
όπως τον βλέπουν τα καθαρά μάτια μιας λαϊκής κεντήστρας: δροσερό, νοικοκυρεμένο, γεμάτο 
φρεσκάδα. Τα σημαντικά και τα ασήμαντα στοιχεία αυτής της εικόνας εντοπίζονται αυθόρμητα, οι 
πιο ουσιαστικές λεπτομέρειες υπογραμμίζονται εύστοχα, με γοητευτική αμεσότητα.  Φαίνεται ότι 
η κεντήστρα νιώθει άνετα μέσα στο περιορισμένο (για τα δικά μας μέτρα) πλαίσιο των παλιών 
τυποποιημένων μορφών, γι’ αυτό τα έργα αποπνέουν μια αίσθηση ελευθερίας, παρά την 
πειθαρχημένη εκτέλεση που απαιτούν. Μήπως και στη «λόγια» τέχνη, τις ίδιες αρετές δεν 
αναζητάμε; Η εικαστική πληρότητα προέρχεται πάντα από την επίτευξη λεπτών ισορροπιών, όπου 

                                                           
18Τ. Σπητέρης, 3 Αιώνες Νεοελληνικής Τέχνης, Αθ. 1979, τ.1,  σ. 160. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στη ζωγραφική του Παν. 
Ζωγράφου, αλλά ισχύουν γενικότερα για τη λαϊκή τέχνη.  
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η πειθαρχία συνδυάζεται με την αυθόρμητη έκφραση, η λογική οργάνωση με τη φαντασία, και τα 
στατικά γεωμετρικά σχήματα με την πολύχρωμη, οργιώδη κίνηση των λουλουδιών.   

Από τη στιγμή που είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω από κοντά και να μελετήσω τις μορφές 
αυτών των κεντημάτων, βεβαιώθηκα ότι η εντύπωση που μου είχαν κάνει από παλιά ήταν σωστή. 
Πρόκειται όντως για εντυπωσιακά εικαστικά έργα, με υψηλές σχεδιαστικές και χρωματικές 
ποιότητες, που έχουν όλη τη μαγεία της ζωγραφικής. Μόνο το υλικό τους διαφέρει. Νομίζω ότι το 
πιο συναρπαστικό τους χαρακτηριστικό είναι η ιδιότυπη σχέση που διατηρούν με το φυσικό 
κόσμο. Η έμπνευση από τη φύση περνάει από εξαιρετικά σύνθετες επεξεργασίες, από διαδοχικά 
φίλτρα που διαμορφώθηκαν μέσα από αιώνες παράδοσης χωρίς να χάσουν την 
αποτελεσματικότητά τους.  

Η εκφραστική δύναμη αυτών των έργων είναι μια πρόκληση για οποιονδήποτε εικαστικό 
καλλιτέχνη. Πρόκληση επίσης είναι το γεγονός ότι η κύρια διαφορά τους από τη ζωγραφική (εκτός 
από το υλικό, που θα μπορούσε να θεωρηθεί δευτερεύον) είναι ο συλλογικός χαρακτήρας τους και 
η σχέση τους με την παράδοση, δηλαδή οι διαχρονικές τους ποιότητες, που δεν καθορίζονται από 
ένα άτομο ή από μια περιστασιακή επικαιρότητα. Αυτά τα απλά κεντήματα με την αφοπλιστική 
ομορφιά θα είχαν ενδεχομένως πολλά να διδάξουν στη σημερινή «λόγια» τέχνη που, μερικές φορές, 
μοιάζει υπερβολικά προσκολλημένη στο «σήμερα». 
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