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Λίγα λόγια για την εργασία 

Εδώ και αρκετό καιρό, περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο,  συναντούσα  

φωτογραφίες με πανέμορφα κεντήματα πολλά από τα οποία  ήταν 

καταγεγραμμένα ως Ηπειρώτικα. Τα κεντήματα  προέρχονταν κυρίως 

από εκθέσεις με συλλογές  μουσείων ή  έβγαιναν  προς πώληση  από 

μεγάλους οίκους δημοπρασιών.  

Γοητευμένη από τα υπέροχα αυτά έργα τέχνης που κεντήθηκαν πολλά 

χρόνια πριν, άρχισα  να αναζητώ πληροφορίες από διάφορες πηγές, 

κυρίως ξένων, αλλά και Ελλήνων συγγραφέων και ερευνητών. Έτσι 

προέκυψε  αυτή η μελέτη,  για το κέντημα στην Ήπειρο….. 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις κυρίες Ελένη 

Βαδιβούλη, Φωτεινή Δεβέκου και Αλεξάνδρα Τσουμάνη για τις 

φωτογραφίες από κεντήματα της συλλογής τους. 

                                                                       Αναστασία Γ. Καρρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη φωτογραφία του εξωφύλλου, μια παρέα νεαρών γυναικών και  κοριτσιών 

κεντούν και ράβουν πάνω στο λόφο της Βαλαώρας, στην πόλη της  Άρτας,  

κάποια χρονιά τη δεκαετία του ’40. (Η φωτογραφία είναι από το αρχείο της 

Πηνελόπης Τ. Ρίγγα) 
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1.Εισαγωγή 

Ιστορικά, το κέντημα είναι ίσως μια από τις πρώτες μορφές τέχνης, 

καθώς η κεντητική χάνεται στους αιώνες και χρονολογείται περίπου 

από το 3000 π.Χ.. Το εκπληκτικό όμως με το κέντημα δεν είναι μόνο η 

ιστορία και η εξέλιξή του, αλλά και το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί από 

πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς και για πολλούς και 

διαφορετικούς σκοπούς. Από το κέντημα της Ελένης στον Όμηρο και τα 

κεντήματα των Αρχαίων Αιγυπτίων, μέχρι τα κεντήματα του 16ου 

αιώνα, τα γνωστά Elizabethan και τα παραδοσιακά λευκαδίτικα, 

κυπριακά και άλλα κεντήματα βλέπει κανείς ότι διαφορετικοί 

πολιτισμοί γέννησαν διαφορετικά είδη κεντημάτων με ιδιαίτερα σχέδια, 

περίπλοκα μοτίβα και σπάνιες κλωστές και μάλιστα μερικά από αυτά 

ήταν τόσο πολύπλοκα, που χρειάζονταν χρόνια ολόκληρα για να 

αναπαραχθούν. 

Πρώιμα παραδείγματα της πρακτικής του κεντήματος υπήρξαν στα 

ρούχα των αυτοκρατόρων και τα έργα τέχνης που βρέθηκαν σε 

ανασκαφές στην Κίνα και χρονολογούνται από την περίοδο των 

Warring States (5ος-3ος αι. π.Χ.) 

Στην αρχαία Αίγυπτο εντοπίζουμε επίσης δείγματα κεντήματος πάνω 

στα λινά ρούχα που δεν χρησίμευαν  μόνο ως διακοσμητικά στοιχεία 

αλλά χρησιμοποιούνταν και για πρακτικούς λόγους. Η συγκεκριμένη 

θεωρία υποστηρίζεται από την ανακάλυψη του καθηγητή Newberry και 

του  Howard Carter, τριών πολύτιμων κομματιών από  ενδύματα στον 

τάφο ενός Φαραώ της 18ης δυναστείας στη Θήβα της Αιγύπτου. Αυτά τα 

υπέροχα κομμάτια αποτελούνται από μια πολύ λεπτοδουλεμένη 

ταπισερί που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Καΐρου, τα δε ονόματα 

των βασιλιάδων που αναγράφονται πάνω σ’ αυτά  αποδεικνύουν 

αναμφίβολα ότι κατασκευάστηκαν περίπου 1500 χρόνια προ Χριστού. 

Στην αρχαία Ελλάδα η αναφορά στο κέντημα απεικονίζεται υπέροχα  

στο μύθο της  «Φιλομήλας και Πρόκνης». Ο μύθος λέει πως η Πρόκνη, 

κόρη του βασιλιά των Αθηνών Πανδίονα, παντρεύτηκε τον βασιλιά της 

Θράκης Τηρέα. Εκείνος όμως ερωτεύτηκε την αδερφή της, Φιλομήλα, τη 

βίασε και, για να μην τον μαρτυρήσει, της έκοψε τη γλώσσα και τη 

φυλάκισε, λέγοντας στη γυναίκα του ότι πέθανε ενώ ταξίδευε για να 



τους επισκεφτεί. Η Φιλομήλα όμως κατάφερε να ειδοποιήσει την αδερφή 

της, κεντώντας τη φρικτή της εμπειρία σε έναν πέπλο που της έστειλε 

κρυφά ως δώρο. Η συνέχεια είναι μια ιστορία αιματηρής εκδίκησης που 

καταλήγει με τη μεταμόρφωση των δύο αδερφών σε πουλιά : της 

Πρόκνης σε αηδόνι και της Φιλομήλας σε χελιδόνι. 

Αιγυπτιακό 

κέντημα του 5ου 

αιώνα που 

ανασκάφηκε σε 

τάφο κοντά στη 

Δαμιέττα της 

Κάτω Αιγύπτου 

και σήμερα 

βρίσκεται στο 

Μουσείο 

Victoria and 

Albert. 

Αποτελείται 

από λινό 

κεντημένο με 

χρωματιστά 

στριφτά μαλλιά 

με βελονιά 

αλυσίδας. Το 

λινό πανί είναι 

αρκετά 

ξεθωριασμένο. 

Τα δέντρα είναι 

δουλεμένα με 

σκούρο μπλε, 

κίτρινο, ροζ και 

τρεις 

αποχρώσεις του 

πράσινου. Τα 

τριαντάφυλλα 

έχουν κόκκινο  χρώμα με μωβ περίγραμμα.(A book of old embroidery, 1921) 

Στις ημέρες της Αυτοκρατορικής Ρώμης το κέντημα φαίνεται ότι είχε 

φτάσει σε ένα στάδιο όπου διέφερε ελάχιστα από εκείνο στην πιο 

σύγχρονη εποχή, εκτός από το ότι φυσικά το μετάξι που 

χρησιμοποιούσαν τότε ήταν ένα σπάνιο εμπόρευμα, που προοριζόταν για 

τους πιο πλούσιους, θεωρούνταν όμως μια ανατολίτικη πολυτέλεια που 

δεν ήταν και η πιο πρέπουσα για έναν Ρωμαίο. Ρωμαίοι συγγραφείς, 

όπως για παράδειγμα ο  Βιργίλιος και Οβίδιος  περιέγραψαν το κέντημα 



σαν  «ζωγραφική  με την βελόνα», έναν από τους πιο πετυχημένους 

ορισμούς του κεντήματος. 

 

 

«Triumph of 

Minerva». 

Λεπτομέρεια από 

το μήνα «Μάρτιο» 

από τον Κύκλο 

των Μηνών (Τhe 

Cycle of the 

Months). Κέντημα 

του  Francesco a 

Del Cossa περίπου 

του 1470 στο 

Παλάτι Schifanoia,  

στη Ferrara της 

Ιταλίας. (A book of 

old embroidery, 

1921) 

 

 

 

 

 

 

Η τέχνη του κεντήματος συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο, όπου, ιδιαίτερα 

μεγάλη άνθιση, γνώρισε η τεχνική διακόσμησης του κεντήματος με 

χρυσό. Κατά το 17ο αιώνα η αρχαία τέχνη του κεντήματος ταξίδεψε από 

την Ινδία στην Αγγλία, όπου επίσης γνώρισε μεγάλη άνθιση και ήταν 

σημάδι που καθόριζε την υψηλή κοινωνική θέση, αλλά είχε κυρίως 

διακοσμητικό χαρακτήρα. 

Στον    Ισλαμικό    κόσμο, το κέντημα  αποτέλεσε στοιχείο υψηλής 

πολυτέλειας και προϊόν εμπορίου ευνοώντας την ανάπτυξη 

εργαστηρίων. Τέλος, η βιομηχανική επανάσταση έφερε την πρώτη 



κεντητική μηχανή  του Josué Heilmann στη Γαλλία το 1828 και  η μαζική 

παραγωγή κεντημάτων άνθισε σε όλη την Ευρώπη το δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα, ιδιαίτερα στην Ελβετία. 

2.Το κέντημα στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το κέντημα κάνει την εμφάνισή του  στα τέλη του 17ου 

αιώνα και είναι κυρίως συνδεδεμένο με την ενδυμασία και το συμβολικό 

της περιεχόμενο. Όταν ο γυναικείος πληθυσμός των προνομιούχων 

κοινωνικών στρωμάτων άρχισε να εγκαταλείπει σταδιακά τις 

οθωμανικές φορεσιές, θέλησε να δείξει με έναν νέο τρόπο τον πλούτο και 

την οικονομική άνεση που είχε, στο ντύσιμό του. Το κέντημα που 

εμφανίζεται στα ρούχα, είναι αυτό που συμβολίζει τον άπλετο χρόνο για 

δημιουργία πραγμάτων με περιορισμένη την πρακτική τους λειτουργία. 

Πρόκειται για μια πολιτισμική παραγωγή των άεργων εκπροσώπων 

του γυναικείου φύλου, προνόμιο που ανήκε αποκλειστικά στα ανώτερα 

στρώματα, και το κέντημα μαζί με τα κοσμήματα επιδείκνυαν αυτήν την 

πολυτέλεια. 

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα τα κεντήματα υιοθετήθηκαν ως επίδειξη 

πλούτου και από την νεοανερχόμενη αστική τάξη, συνδέθηκαν άρρηκτα 

με την πολιτιστική τους συμπεριφορά και οι αστοί άρχισαν να 

διακοσμούν τα σπίτια τους με αυτά. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα 

κεντήματα αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία των προικιών των 

περισσότερων γυναικών και μάλιστα, σε κάποιο βαθμό, από αυτά τα 

πράγματα αξιολογούνταν και η ίδια η γυναίκα. Είναι αυτά που την 

όρισαν ως νύφη και ως σύζυγο - νοικοκυρά στη συνέχεια. Μια 

νοικοκυρά η οποία ήταν ικανή, επειδή μπορούσε να ξοδέψει χρόνο, 

δυνάμεις και χρήμα για μια παραγωγή αγαθών χωρίς λειτουργική αξία. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα το κέντημα εμπορευματοποιήθηκε κατά 

κάποιον τρόπο και διαδόθηκε σαν δραστηριότητα και στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα μέσα από την εκπαίδευση. Έτσι το κέντημα έγινε 

λαϊκό φαινόμενο και προϊόν της κυρίαρχης ελληνικής κουλτούρας ως 

αντίληψη, ως σχέδιο αλλά και ως τεχνική που αναγνωρίζεται ακόμα 

και στις μέρες μας. 



Βέβαια όλα τα «παραδοσιακά» κεντήματα, ιδιαίτερα στις φορεσιές, δεν 

εγκαταλείφθηκαν ταυτόχρονα. Αυτή ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε 

στις αρχές του 19ου αιώνα, κορυφώθηκε κατά την αλλαγή από τον 19ο 

στον 20ο αιώνα και ολοκληρώθηκε με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 100 και πλέον ετών, ενώ οι 

πραγματικοί χρήστες τους τα απέρριψαν ως ξεπερασμένα, άβολα και 

ακατάλληλα για τον τρόπο ζωής τους που άλλαξαν —ή φιλοδοξούσαν 

να αλλάξουν—, η πνευματική και κοινωνική ελίτ, τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό, ανέπτυξε σταδιακά ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 

για αυτά. 

Η συλλογή εξωτικών αξιοπερίεργων αντικειμένων και η έκθεσή τους ως 

αριστοκρατικής διακόσμησης για το σπίτι, ήταν ευρέως διαδεδομένη στη 

Βικτωριανή και Εδουαρδιανή Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Επιπλέον, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, ο θαυμασμός για την 

«αγνή», λαϊκή κουλτούρα των αγροτικών κοινοτήτων που είχε 

παραμείνει «άθικτη» από τη βιομηχανοποιημένη και αστικοποιημένη 

δυτική ζωή, οδήγησε μελετητές, καλλιτέχνες, αριστοκράτες και 

πλούσιους αστούς σε όλη την Ευρώπη, σε  μια ενθουσιώδη αναζήτηση 

και συντήρηση των ρούχων, των υφασμάτων, των σκευών τους κ.λπ.. 

Παράλληλα, το κίνημα Arts and Crafts κέρδιζε γρήγορα έδαφος, 

δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, την επιθυμία να προσφέρει εκπαίδευση, 

έμπνευση και ευκαιρίες για απασχόληση στη χειροτεχνία. 

Όλα τα παραπάνω διαμόρφωσαν το πνευματικό και κοινωνικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο Βρετανοί αρχαιολόγοι και διπλωμάτες που 

ήταν τοποθετημένοι στις ελληνικές περιοχές (όπως ο Theodore Bent, 

R.M. Dawkins, A.J.B. Wace και Thomas Backhouse Sandwith) άρχισαν 

να παρατηρούν, να συλλέγουν, να δημοσιεύουν και να εκθέτουν 

περίτεχνα ελληνικά κεντήματα, συμπεριλαμβανομένων και ενδυμάτων. 

Επηρεασμένοι από το ίδιο περιβάλλον, αλλά και σε μια προσπάθεια 

οικοδόμησης μιας εθνικής εικόνας βασισμένης στην αντίληψη του 

ελληνικού πολιτισμού ως συνέχειας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 

οι ελληνικές κρατικές αρχές, φορείς και ιδιώτες άρχισαν επίσης να 

συλλέγουν και να εκθέτουν λαϊκά χειροτεχνήματα. Οι συλλέκτες, όλοι 

άνδρες, μπορεί αρχικά να παρακινήθηκαν να αγοράσουν κεντήματα για 

φιλανθρωπικούς λόγους, ως τρόπος να δίνουν χρήματα σε οικογένειες 



που πάλευαν με τη φτώχεια, αλλά η φιλανθρωπία εξελίχθηκε σιγά σιγά 

σε μια συνήθεια που τους γοήτευε. (Leoni & Stanton, 2021). Τα 

εγκαταλελειμμένα ενδύματα αντιμετωπίζονταν ως έργα τέχνης, 

κειμήλια άξια φύλαξης, διακοσμητικά αντικείμενα, εμπορεύματα με 

εμπορική αξία και μοντέλα για τη σύγχρονη βιοτεχνική παραγωγή.  

Συλλέκτες, ερευνητές, καλλιτέχνες του είδους, ιδρυτές μουσείων, 

διευθυντές και επιμελητές, μαθητές σχολών χειροτεχνίας και άλλων 

ιδρυμάτων αποτέλεσαν τα άτομα που μοιράζονταν τα παραπάνω 

κίνητρα καθώς επίσης κι ένα παρόμοιο κοινωνικό, οικονομικό και 

ιδεολογικό προφίλ. Ήταν συνήθως αστοί, διαβασμένοι και ευκατάστατοι 

άνθρωποι, με άλλα λόγια η κοινωνική, πνευματική και καλλιτεχνική 

ελίτ της εποχής τους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από 

αυτούς δεν είχαν καμία «οργανική» σχέση με τη δομή και τον τρόπο ζωής 

των «λαϊκών» και τους θεωρούσαν, λίγο πολύ, εξωτικούς. 

Ήδη από το 1876 ο Thomas Sandwith, διορισμένος Βρετανός πρόξενος 

στα Χανιά, είχε ξεκινήσει με δική του πρωτοβουλία να συλλέγει 

κεντήματα και ρούχα που δεν τα φορούσαν εκείνη την εποχή. Φαίνεται 

ότι την περίοδο της τουρκοκρατίας η ανέχεια είχε αναγκάσει τις 

Σφακιανές και τις Χανιώτισσες να τα πουλάνε. Το μεγαλύτερο μέρος της 

συλλογής αυτής, η οποία κρύβει εξαιρετικό πλούτο, πήγε στη Βρετανία 

ενώ κάποια επέστρεψαν αργότερα στην Κρήτη. Ορισμένα ξεχωριστά 

κομμάτια έγιναν δώρα σε Αμερικανούς συλλέκτες και σε άλλα 

πρόσωπα. Πέρα από τον Sandwith, υπήρξε στη συνέχεια  και μια σειρά 

από άλλους Βρετανούς συλλέκτες που μάζεψαν με μεθοδικότητα και 

υπομονή διάφορα κεντήματα που τα δώρισαν σε Μουσεία. Ανάμεσα 

στους σημαντικότερους ήταν και δύο πρόεδροι της Βρετανικής 

Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον 

για το ελληνικό κέντημα και συγκρότησαν συλλογές. Ο πρώτος ήταν ο 

A.J. Β. Wace, ο οποίος ξεκίνησε τη συλλογή από τα τέλη του 

προπερασμένου αιώνα αλλά και ο διάδοχός του, ο R. M. Dawkins. Είχαν 

μάλιστα συνεργαστεί μεταξύ τους και από αγαθή σύμπτωση χρημάτισαν 

και οι δυο τους διευθυντές του Μουσείου Victoria & Albert. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους του 

δέκατου ένατου αιώνα και τις αρχές του 20ου, υπήρξε ένα μεγάλο 



ενδιαφέρον από τους Άγγλους  για το ελληνικό κέντημα. Ο Trilling 

υποδηλώνει ότι η Αγγλία με τη μακρόχρονη παρουσία της παράδοσης 

του κεντήματος μαγεύτηκε από το ελληνικό κέντημα λόγω της επιρροής 

της εκβιομηχάνισης στην αγγλική χειροτεχνία. Υποστηρίζει ότι: 

    [….]Τον δέκατο ένατο αιώνα, οι καλλιτέχνες, οι σχεδιαστές και οι 

συγγραφείς του ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν την απειλή 

της Βιομηχανικής Επανάστασης για την παραδοσιακή, προσωπική 

δεξιοτεχνία. Μία απάντηση σε αυτήν την απειλή ήταν η ανανέωση του 

ενδιαφέροντος για τα παραδοσιακά στυλ και τις τεχνικές κεντήματος, 

κυρίως εκείνων των ελληνικών νησιών. (Trilling, 1983) 

 

 

Οι E.W. Webster, A.J.B Wace και R.M. Dawkins στην Ελλάδα το 1902-03. Σημειώνεται στην 

πίσω πλευρά με τον γραφικό χαρακτήρα του Wace: «Από αριστερά προς τα δεξιά ο E. W. 

Webster, ο  AJ. B. Wace και ο  R. M. Dawkins κάθονται στην κορυφή του ερειπωμένου πύργου 

στην είσοδο του φρουρίου της Φυλής στην Αττική. Ο Dawkins κρατάει το ψωμί, εγώ τις 

εφημερίδες και ο Webster  τις ελιές τυλιγμένες σε χαρτί». Από τη συλλογή της οικογένειας 

Wace. 

 



Ο Hauser αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου άρχισαν να 

φουντώνουν τα κεντημένα έργα στα παζάρια της αγοράς στην «Αθήνα, 

Κάιρο και Σταμπούλ»  τα οποία  οι έμποροι της εποχής  τα ταξινομούσαν 

με τυχαίο τρόπο. Τα περισσότερα πουλήθηκαν ως κεντήματα από τη 

Ρόδο, τα Ιωάννινα ή την Κρήτη με βάση χαλαρά την αντίληψη της 

ποιότητας και του στυλ της  βελονιάς (Hauser, 1940). Ιδιαίτερα το 

κέντημα των Ιωαννίνων είχε τη φήμη ότι ήταν πολύ υψηλού επιπέδου. 

Ο Taylor (1998) ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά δημιουργήθηκαν μόνο δύο 

κατηγορίες κεντημάτων, μια από τη Ρόδο και μια από τα Ιωάννινα. Είτε 

ήταν δύο, είτε τρείς οι διαφορετικές ταυτότητες που δόθηκαν στα 

κεντήματα, είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιορισμένη γνώση των 

κεντημάτων που πουλιόνταν τότε στα παζάρια. Η  αγορά όμως αυτών 

των κεντημάτων προκάλεσε πραγματικό ενδιαφέρον στους Άγγλους 

συλλέκτες, ώστε  να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν περισσότερες 

λεπτομέρειες από τις ελάχιστες πληροφορίες που  τους παρέχονταν όταν 

τα αγόραζαν στα παζάρια. 

Η πρώτη προσπάθεια επίσημης καταγραφής του ελληνικού κεντήματος 

έγινε στις αρχές του 1900 από την Louisa Pesel. Η Louisa Pesel, η οποία 

γνώριζε πολύ καλά κέντημα και σχέδιο και διετέλεσε διευθύντρια της 

Βασιλικής Ελληνικής Σχολής  Βελονιάς και Δαντέλας (Royal Hellenic 

School of Needlework and Lace) στην Αθήνα από το 1903 έως το 1907, 

παρουσίασε πρώτη στο περιοδικό Burlington το 1906 τη δική της 

ανάλυση για μια σειρά από διαφορετικά ελληνικά κεντητά έργα, όλα 

ομαδοποιημένα από εμπόρους ως «Κεντήματα από τα Ιωάννινα». Αυτό 

που παρατήρησε ήταν ότι : 

     [......] ένα σημείο αξιοσημείωτου ενδιαφέροντος σε όλα σχεδόν αυτά 

τα κεντήματα είναι ο υψηλός βαθμός συμβατικοποίησης (τυπικότητας)  

που έχει επιτευχθεί, πιθανώς μέσα από πολλούς αιώνες εργασίας, 

προστιθέμενης  στην έντονη αγάπη για τις παραδοσιακές μεθόδους. 

(Pesel, 1907) 

Μετά από περαιτέρω συζήτηση, η Pesel  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

ήταν πολύ δύσκολο να πει κανείς τι ήταν απολύτως γιαννιώτικο έργο, 

αλλά οι γνώσεις της για τις βελονιές, τα μοτίβα και τα χρώματα  ήταν 

ένας καλός κριτής για το τί προέρχονταν  πιθανότατα από την περιοχή. 



3.Η ταξινόμηση των ελληνικών κεντημάτων από τον A.J.B. 

Wace 

Η ποσότητα του διαθέσιμου υλικού για την ταξινόμηση και την 

κατανόηση των κεντημάτων κυρίως των ελληνικών νησιών είναι 

σχεδόν εξ ολοκλήρου έργο του  Wace, του  Dawkins και άλλων που 

σχετίζονται με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα. Αυτοί 

οι μελετητές είχαν εντοπίσει συστηματικά τους τύπους που προέρχονταν 

από τα διάφορα νησιά και είχαν σχηματίσει αντιπροσωπευτικές 

συλλογές με  μεγάλη ιστορική αξία.  

Δεν ήταν όμως παρά ο A.J.B. Wace που ανέπτυξε ένα επίσημο σύστημα 

ταξινόμησης ώστε  οι συλλέκτες να μπορούσαν να αναγνωρίσουν πιο 

εύκολα τα  κεντήματα από τις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Ο 

Alan J. B. Wace ήταν Άγγλος αρχαιολόγος που από το 1914 μέχρι το 

1923 χρημάτισε διευθυντής της Βρετανικής Σχολής των Αθηνών και 

αργότερα χρημάτισε Deputy Keeper στο Department of Textiles στο 

Μουσείο Victoria and Albert. Η έρευνα του στα Βαλκάνια και τα 

ελληνικά νησιά από το 1902 παρουσίασε μια βαθύτερη κατανόηση της 

κλωστοϋφαντουργίας και της σχέσης της με τον τρόπο ζωής εκείνη την 

εποχή. Στην εισαγωγή του στο κείμενο, «Mediterranean and Near 

Eastern Embroideries» ο ίδιος περιγράφει τα κεντήματα των ελληνικών 

νησιών και της Ηπείρου ως ταξινομημένα με τον εξής τρόπο: 

[….] Κάθε μία από αυτές τις περιοχές μιλάει μια δική της διάλεκτο και 

έχει το  δικό της στυλ κεντήματος, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι στα νησιά 

οι περιοχές με διαφορετικές διαλέκτους αντιστοιχούν στο σύνολό τους 

και σε  διαφορετικά είδη κεντήματος. Επιπλέον, αυτές οι περιοχές 

διαφέρουν ως προς τους τύπους και τα σχέδια των πόλεων και των 

σπιτιών τους. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, γιατί, αφού τα 

κεντήματα προορίζονταν κυρίως για οικιακή χρήση, το σχήμα τους και 

οι τύποι εξαρτώνται από τον σχεδιασμό των σπιτιών για τα οποία 

σχεδιάστηκαν. Κάθε ομάδα νησιών έχει τους δικούς της ιδιόρρυθμους 

τύπους κεντημάτων φτιαγμένα έτσι ώστε  να  ταιριάζουν στον δικό της 

τύπο  σπιτιού, καθώς  τα σχέδια του σπιτιού και κατ' επέκταση τα σχέδια 

των κεντημάτων που έγιναν να το στολίζουν διέφεραν από νησιωτική 

ομάδα σε νησιωτική ομάδα. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι διάλεκτοι 



των διαφόρων ομάδων διαφέρουν, όπως διαφέρουν τα σχέδια και τα  

κεντήματα…… 

Ο Wace επίσης έδωσε, στην εισαγωγή του στον Κατάλογο μιας συλλογής 

που συγκεντρώθηκε στο Burlington Fine Arts Club το 1914, μια πολύ 

χρήσιμη περίληψη των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε μέχρι 

εκείνη την εποχή. 

 

 

Σελίδα από το Σημειωματάριο Κεντημάτων του Wace, το 1907, τώρα στο Μουσείο του 

Λίβερπουλ, το οποίο γράφει: «819 a,b, etc Melos RMD AJBW Κομμάτια από κόκκινο & χρυσό 

σατέν περίγραμμα ανάμεσα, φτιαγμένο σαν παπλωματάκι. Κυματιστό μοτίβο γεμάτο με 

κυκλαδίτικα και άλλα θηρία—…αετούς, παγώνια κ.λπ.». Ένα μεταγενέστερο σημείωμα με 

μολύβι λέει: «Δύο τεμάχια δανεισμένα από K S A». Μια σημείωση με πράσινο μολύβι έχει τη 

λέξη «κάρτα» με ένα τικ και γράφει: «συν ένα κομμάτι G H Myers, συν ένα κομμάτι Κλίβελαντ, 

συν δύο κομμάτια V&A» 

Με βάση λοιπόν τη θεωρία του, τα κεντήματα των νησιών μπορούν να 

χωριστούν στις ακόλουθες ομάδες: 

-Τα Ιόνια νησιά, όπου μπορούμε να εντάξουμε και την Ήπειρο στη 

βορειοδυτική Ελλάδα, με κύρια πόλη τα Γιάννενα, 



-Τις Κυκλάδες 

-Τα Δωδεκάνησα 

-Τις Νότιες Σποράδες 

-Τα Βόρεια ελληνικά νησιά ή Βόρειες Σποράδες και  

-Την Κρήτη. (Wace, 1935)  

Η ταξινόμηση του ελληνικού κεντήματος που αναπτύχθηκε από τον 

Wace περιλάμβανε το λειτουργικό καθώς και τον αισθητικό ρόλο των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε κάθε  ομάδα. Η αρχιτεκτονική 

των διαφορετικών νησιώτικων σπιτιών υπαγόρευε και  τον τύπο του 

εγχώριου υφαντού και τη χρήση του. Επίσης διάφορα κεντημένα τοπικά 

σύμβολα μιας περιοχής τοποθετήθηκαν πάνω σε υφασμάτινα κομμάτια 

όπου θα φαίνονταν καλύτερα ανάλογα με το πού θα εμφανίζονταν στο 

εσωτερικό του σπιτιού. Εδώ αναδεικνύεται  ο κοινωνικός ρόλος που 

είχαν αυτά τα εγχώρια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δεδομένου ότι 

παρείχαν ένα όχημα στις γυναίκες να επιδείξουν τις δεξιότητές τους ως 

νοικοκυρές με τα χειροτεχνήματα τους για να τα δουν όλοι. Μια νεαρή 

γυναίκα που ετοιμαζόταν να στήσει το σπιτικό της αντέγραφε τη 

δουλειά της μητέρας της και έτσι η παράδοση συνεχίζονταν με ελάχιστες 

αλλαγές που αντικατόπτριζαν κυρίως  την προσωπική αισθητική της 

δημιουργού. Υπήρχαν όμως αρκετές   περιπτώσεις όπου αναμιγνύονταν 

δύο διαφορετικά τοπικά στυλ. Τέτοιες εξαιρέσεις δικαιολογούνταν  

επαρκώς από  τη μεταφορά κεντημάτων από το ένα μέρος στο άλλο 

κυρίως μέσω ταξιδιών ή γάμων. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε 

το σκεπτικό του Wace για την ανάμιξη δυο διαφορετικών ομάδων 

κεντημάτων στην ίδια περιοχή όσο και την αιτία που πολλά κεντήματα 

βρέθηκαν και συλλέχτηκαν σε μικρά κομμάτια που αποτελούσαν 

παλιότερα μέρη του ίδιου κεντήματος : 

[…..] Παλιότερα στα νησιά ήταν το έθιμο κάθε κοπέλα, μόλις  μπορούσε 

να κρατήσει μια βελόνα,  να αρχίσει να κεντάει τα φόρεματά της και τα 

κλινοσκεπάσματα για την προετοιμασία του γάμου της. Στις Κυκλάδες 

θα έπρεπε να κάνει τουλάχιστον δύο φορέματα, το ένα για να 

χρησιμοποιηθεί σαν το νυφικό της και στη συνέχεια κάθε Κυριακή  και 

το άλλο για καθημερινή χρήση. Για το κρεβάτι  θα έφτιαχνε μια 



κουρτίνα, ένα ζευγάρι καλύμματα κρεβατιού και τουλάχιστον δύο 

μαξιλαροθήκες. Αυτό φαίνεται να ήταν το ελάχιστο που επιτρέπονταν 

από το τοπικό έθιμο. Επιπλέον θα κληρονομούσε  ένα μερίδιο από τα 

κεντήματα της μητέρας της και, αν ο άντρας της δεν είχε αδερφές, μερικά 

κεντήματα και  από την πεθερά της. Περιστασιακά, ειδικά στην 

περίπτωση των μεγαλύτερων κομματιών όπως οι κουρτίνες κρεβατιού, 

ένα κορίτσι θα συμπλήρωνε ή θα επεξεργαζόταν οποιοδήποτε κομμάτι  η 

μητέρα της δεν είχε προλάβει να τελειώσει πριν από το γάμο της. 

Φαίνεται επίσης ότι το κορίτσι άρχιζε πάντα να αντιγράφει το κέντημα  

της μητέρας της. Αυτή η αντιγραφή, συχνά μη έξυπνη και αδέξια, άρχισε 

φυσικά να αλλοιώνει  ασυναίσθητα τα μοτίβα, ιδιαίτερα αν το κορίτσι 

δεν καταλάβαινε τί αντέγραφε, πράγμα που θα μπορούσε πολύ εύκολα 

να συμβεί. Από την άλλη, μια κοπέλα που διέθετε κάποιο έμφυτο 

ταλέντο,  ασυνείδητα  συχνά βελτίωνε τα σχέδια ή το χρώμα του 

κεντήματος. Η χρήση των κεντημάτων για την προίκα των κοριτσιών 

είχε σαν αποτέλεσμα τη  συλλογή πολλών κεντημάτων σε παλιές 

οικογένειες, αλλά, σε  μικρή έκταση και κάποια σύγχυση στο στυλ των 

κεντημάτων. Για παράδειγμα, αν παντρεύονταν μια κοπέλα από την 

Ανάφη  έναν Ναξιώτη, έπαιρνε μαζί της στο νέο της σπίτι ένα σετ από 

κεντήματα της Ανάφης, και όταν  οι κόρες της θα ξεκινούσαν  να 

κεντήσουν θα αντέγραφαν φυσικά τα κεντήματα της μητέρας τους, 

αλλά ταυτόχρονα θα συνδύαζαν και το κοινό τοπικό στυλ της Νάξου. 

Το σύστημα της προίκας επίσης, όταν  λόγω των δύσκολων οικονομικών 

συνθηκών και των πολέμων οι γυναίκες έπαψαν να κεντούν, συνέβαλε 

στην καταστροφή των κεντημάτων, όπως για παράδειγμα,  μια μητέρα 

που είχε τρεις κόρες και μόνο μια κουρτίνα κρεβατιού. Καθώς κανένα 

κορίτσι  δεν θα έπρεπε να παντρευτεί χωρίς κουρτίνα κρεβατιού, και 

εφόσον, λόγω ανέχειας, τα κορίτσια δεν είχαν τη δυνατότητα να 

κεντήσουν τα προικιά τους, η μητέρα έκοβε ανελέητα την κουρτίνα του 

κρεβατιού της στα τρία κι έτσι η περηφάνια της οικογένειας  

ικανοποιούνταν. Και καθώς οι  κουρτίνες κρεβατιού ήταν από τα 

μεγαλύτερα κομμάτια, ήταν φυσικά τα πρώτα που υπέφεραν…..( Wace, 

1914) 

Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλες της προσπάθειες, η καταγραφή των 

κεντημάτων με τα μέσα της εποχής και η ταξινόμησή τους ανά περιοχή, 



ήταν πρακτικά μια πολύ δύσκολη υπόθεση, καθώς πολλά από αυτά 

έφταναν στα χέρια των ανθρώπων που τα συνέλλεγαν κατεστραμμένα 

σε μεγάλο βαθμό ή κομμένα σε μικρά κομμάτια. Στις δυο  κύριες αιτίες  

καταστροφής των κεντημάτων, το σύστημα της προίκας και τη 

συνηθισμένη φθορά λόγω χρήσης, ο Wace   αναγνωρίζει και μια τρίτη : 

την εκτροπή τους από κοσμική σε εκκλησιαστική χρήση μέσω τάματος.  

[…..} Είναι το σύστημα στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία για τους 

ευσεβείς να αφιερώνουν αναθήματα προσφορές σε μοναστήρια και 

εκκλησίες, που αποτελούν μέρη  λατρείας. Στα νησιά, όταν τα 

κεντήματα έπαψαν να δημιουργούνται και έγιναν σπάνια και πολύτιμα, 

ήταν συχνά ξεχωριστά αφιερώματα και οι ιερείς στη συνέχεια τα 

χρησιμοποιούσαν  για άμφια ή για να καλύψουν την Αγία Τράπεζα. 

(Wace, 1914). 

Ένας επιπλέον λόγος όμως που θα μπορούσε να προστεθεί στους 

παραπάνω, ήταν  το άτομο που πουλούσε το κέντημα. 

[….]Μερικά αντικείμενα συλλέχθηκαν επιτόπου, αγοράστηκαν 

απευθείας από τα μπαούλα των ιδιοκτητών τους σε χωριά και μικρές 

πόλεις. Αλλά πολύ περισσότερα ήταν αυτά που αγοράστηκαν από 

παλαιοπώλες και μικροπωλητές. Αν και σημαντική, η διαμεσολάβησή 

όλων αυτών των ατόμων στη διαδικασία συλλογής δεν έχει ακόμη 

αναγνωριστεί και μελετηθεί επαρκώς. Ήταν αυτοί που έρχονταν σε 

άμεση και συχνή επαφή με τους πραγματικούς χρήστες, και τους 

πραγματικούς χώρους χρήσης των αντικειμένων. Οι πληροφορίες που 

συνέλλεγαν για τη γεωγραφική προέλευση και τη γενική λειτουργία 

ενός ενδύματος ή  αντικειμένου, ήταν συχνά η μόνη τεκμηρίωση που 

καταγράφονταν απ’ αυτούς. Η πρακτική του συνδυασμού διαφορετικών 

ρούχων προκειμένου να συνδυαστούν κοστούμια που ήταν φαινομενικά 

ολοκληρωμένα ή απλώς πιο ελκυστικά για τον αγοραστή δεν ήταν 

ασυνήθιστη. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε η παρέμβασή τους στην 

επισκευή ή τη «βελτίωση» των συχνά φθαρμένων ρούχων ή 

κεντημάτων. Τα γούστα και οι απαιτήσεις των πελατών τους 

καθοδήγησαν τις επιλογές τους και καθοδηγήθηκαν από αυτές. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες σχημάτιζαν ένα μπερδεμένο πλέγμα δεσμών και 

συνδέσμων. Τα προφίλ των πωλητών, τα κριτήρια επιλογής τους, το 



επίπεδο γνώσεών τους, η αντίληψή τους για την επαγγελματική 

δεοντολογία και η σχέση τους με τους συλλέκτες, έχουν επηρεάσει 

σημαντικά τα αντικείμενα που συλλέγονταν  και το τι ήταν  γνωστό για 

αυτά (Παπαθωμά, 2019). 

Ένα τέτοιο παράδειγμα διαφορετικής καταγραφής για το ίδιο κέντημα 

μπορούμε να δούμε  στη συνέχεια :  

Η αγορά των δυο κομματιών στη φωτογραφία, έγινε από  έμπορο 

παλιών ανατολίτικων αντικειμένων. Τα κεντημένα κομμάτια ήταν 

μέρος μιας κυκλαδίτικης κουρτίνας κρεβατιού, επισκευασμένης με 

υπολείμματα από πολύ διαφορετικά κεντήματα, και προκάλεσε 

σαφέστατα προβληματισμό στους Dawkins και Wace, οδηγώντας τους 

σε μια σειρά από αναφορές για την προέλευση αυτού του κεντήματος. 

Καθώς οι συλλέκτες παρατήρησαν διαφορές στην προφορική ομιλία -  

διάλεκτο  στα ταξίδια τους ανά την Ελλάδα, θεώρησαν ότι αυτές 

αντικατόπτριζαν τις μετακινήσεις του πληθυσμού και μπορεί κάλλιστα 

να συνέδεαν την εύρεση ενός ηπειρώτικου κεντήματος σε ένα 

κυκλαδίτικο κομμάτι με τέτοιες μετακινήσεις.   

 

Το πρώτο κομμάτι της φωτογραφίας αγοράστηκε από τον R. M. 

Dawkins και το δεύτερο από τον A.J.B. Wace και καθώς φαίνεται 

αποτελούσαν κομμάτια από το ίδιο κέντημα. 

Η πρώτη καταχώρηση των δυο κομματιών είχε καταγραφεί από κάθε 

συλλέκτη ως εξής: Κομμάτια μπορντούρας από την Ήπειρο (;) 

Καταχωρούνται  στους καταλόγους ως : ‘495 R. M. Dawkins «Γιάννινα» 

από την Πάρο. Αγοράστηκε ραμμένο σε κομμάτια κυκλαδικής κουρτίνας 

κρεβατιού με φύλλα και άνθη (494 RMD). Το στυλ και χρώματα είναι 

από τα Γιάννενα αλλά η μπορντούρα απεικονίζει καβαλάρηδες χωρίς 



πόδια πάνω σε άλογα ανάμεσα σε δέντρα (αφορά το πρώτο κομμάτι). 

495a A.J.B. Wace κομμάτι από το ίδιο (αφορά το δεύτερο κομμάτι)».  

Tο πρώτο κομμάτι εκτέθηκε για πρώτη φορά στην Έκθεση του 

Burlington Fine Arts Club και εκεί  περιγράφεται ως εξής : «122 BFAC 

Μπορντούρα των Βορείων Ελληνικών Νήσων (Πάρος) κεντημένη με 

περαστή βελονιά και χρωματιστές μεταξωτές κλωστές σε λινό με ένα 

σχέδιο από αντικριστούς πύργους καβαλιέρων χωρίς πόδια που τραβούν 

λουλούδια από τα δέντρα που στέκονται ανάμεσά τους. Ανάμεσα σε κάθε 

ζευγάρι καβαλιέρων υπάρχουν άλλα δέντρα. Το μαύρο μετάξι έχει χαθεί 

σχεδόν όλο. Δανεισμένο από τον  RM (Dawkins)».  

Το δεύτερο  κομμάτι του Wace, από τη συλλογή της οικογένειας Wace, 

εικονογραφήθηκε έγχρωμο  στο A Book of Old Embroidery (1921) των 

A. F. Kendrick, Essie Newberry και Louisa Pesel. Τώρα περιγράφεται ως 

«Μπορντούρα από τα  Ιόνια Νησιά σε  λινό κεντημένο με χρωματιστά 

μεταξωτά νήμα με βελονιά surface».  

Ο ανανεωμένος κατάλογος του Dawkins καταγράφει αργότερα  το 

πρώτο κομμάτι  ως : «515, μπορντούρα με ιππείς σε καλή κατάσταση 

αλλά το μαύρο χρώμα έχει χαθεί. Σε αντίθεση με τα άλλα κομμάτια, 

αυτό έχει ιταλική όψη και επιδιορθώνεται με ένα κομμάτι από 

κυκλαδίτικες κουρτίνες με λουλούδια. Μοιάζει σαν να προέρχεται  από 

τις Κυκλάδες και ο ανατολίτης έμπορος μας είπε ότι είναι από την Πάρο. 

Ο Wace έχει ένα  ακόμη κομμάτι».  

Το ίδιο κομμάτι παρουσιάζεται στο A Guide to Greek Embroidery  της 

Pauline Johnstone ως «Μέρος μιας μπορντούρας από την Ήπειρο (?)» και 

σημειώνει με ακρίβεια ότι η καταχώριση στον κατάλογο του Dawkins 

ήταν «πιθανώς η περιγραφή του αντιπροσώπου από τον οποίο το 

αγόρασε».  

Ο Roddy Taylor μπερδεύει το θέμα παρουσιάζοντας  το κομμάτι του Wace 

στο «Κέντημα των Ελληνικών Νησιών» (1998) και δηλώνοντας 

ανακριβώς ότι αγοράστηκε από τους Wace και Dawkins το 1901 στην 

Ήπειρο. Και οι δύο έφτασαν στην Ελλάδα το 1902 και δεν 

επισκέφτηκαν ποτέ μαζί την Ήπειρο, που ήταν ακόμα μέρος της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1902. 



[Τα δύο κομμάτια του κεντήματος δόθηκαν ως δωρεά το 1950 στo  

Μουσείο  Victoria & Albert (τώρα V&A T.431-1950]). 

Από το παράδειγμα λοιπόν αυτό μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πόσο 

δύσκολη ήταν η ταυτοποίηση των κεντημάτων με την περιοχή από την 

οποία προέρχονταν και η  ταξινόμησή τους από τους διάφορους 

συλλέκτες και μελετητές. 

4.Το κέντημα στην Ήπειρο 

Ο Πετράκης (1977) συνοψίζει την ουσία όλων των ελληνικών 

κεντημάτων ανεξάρτητα από την περιοχή της Ελλάδας στην οποία 

έγιναν, ως εξής:   

[….]Τρεις καλλιτεχνικές αρχές διέπουν τη χρήση των μοτίβων στα 

ελληνικά κεντήματα στο σύνολό τους : η λιτότητα (ακαμψία), η 

συμμετρία και ο φόβος των κενών (άδειων) χώρων (horror vacui).  

Η συμμετρία είναι μία αρχή που διέπει όλα τα κεντήματα της λαϊκής 

τέχνης, μιας και είναι ένας τρόπος ώστε να είναι δομημένη η σύνθεση. 

Να αποφεύγεται δηλαδή το χάος και να επιτυγχάνεται η τάξη, κάτι που 

επιζητά ο λαϊκός δημιουργός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει 

απόλυτη ομοιογένεια σε όλη την Ελλάδα, καθώς σε διαφορετικές 

περιοχές οι κεντήστρες διαχειρίζονται αλλιώς της συμμετρική κατάταξη 

των επιμέρους στοιχείων.  

Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό σε όλο τον ελλαδικό χώρο, είναι η 

κατάταξη της διακόσμησης σε ζώνες, κατά τις οποίες τα επιμέρους 

θέματα επαναλαμβάνονται συμμετρικά και σε κάποιες περιπτώσεις 

ρυθμικά. Ο στολισμός των υφασμάτων με διάταξη σε ζώνες 

εξυπηρετούσε τις περιπτώσεις που το ύφασμα είχε μεγάλες διαστάσεις 

(π.χ. σεντόνι, σπερβέρι (είδος κεντητής κουρτίνας)  κλπ.) ή σε 

περιπτώσεις που ήταν εκτεθειμένο μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι της 

επιφάνειας, όπως για παράδειγμα στις ενδυμασίες, που συνήθως 

αποτελούνταν από πολλά ενδύματα που κάλυπταν το ένα το άλλο, 

Μια τρίτη κοινή διακοσμητική αρχή που διέπει επίσης τα κεντήματα σε 

όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου είναι ο «φόβος του κενού». Αυτό 

σημαίνει ότι οι δημιουργοί αποφεύγουν τις άδειες επιφάνειες στο 

χειροτέχνημα, και ό,τι κενά δημιουργούνται από τα κύρια θέματα τα 



οποία θέλουν να απεικονίσουν πρωτίστως, τα γεμίζουν με πολλά μικρά 

συμπληρωματικά στοιχεία. Ανεξαρτήτως από το επίπεδο 

αφαιρετικότητας, έντονων γεωμετρικών μορφών ή πιο οργανικών, και 

από την εκάστοτε αισθητική αντίληψη, ο «φόβος του κενού», με κάποιες 

μικρές διαφορές, συναντάται σε όλα τα ελληνικά τοπικά στυλ. Ο φόβος 

για  άδειους – κενούς  χώρους μπορεί να παρατηρηθεί πολύ καθαρά στη 

Σκυριανό κέντημα του πλοίου όπου καλύπτεται κάθε εκατοστό του 

χώρου του πλοίου και γύρω από αυτό με ανθρώπινα, ζωικά ή φυτικά 

μοτίβα. Ιδιαίτερα όμως τα κεντήματα της Ηπείρου θεωρούνται  από τα 

πιο πυκνό-διακοσμημένα παραδείγματα. Φανταστικά πλάσματα, ζώα, 

λουλούδια και αντικείμενα, βρίσκονται διασκορπισμένα όπου χωρούν, 

συνήθως χωρίς κάποια ορισμένη και επαναλαμβανόμενη σειρά, μέγεθος, 

χρώμα κλπ.. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και μικρά 

κομμάτια που από απόσταση φαίνονται κενά, μπορεί, αν εστιάσουμε, να 

δούμε ότι στην πραγματικότητα είναι διακοσμημένα και αυτά, αλλά τα 

κεντήματα είναι σε ουδέτερα χρώματα ώστε να είναι όλη η σύνθεση 

γεμισμένη με σχέδια, αλλά όσο απομακρυνόμαστε να δίνει την αίσθηση 

ανάγλυφου χώρου ή και κενού, για να μοιάζει πιο «ελαφρύ» το συνολικό 

αποτέλεσμα. 

 

Αυτή η μπορντούρα του 18ου αι. από την Ήπειρο σχετίζεται στενά με τα ελληνικά νησιωτικά 

κεντήματα. Με τρεις ομάδες ιππέων και των συνοδών τους  ανάμεσα σε πουλιά μικρής 

κλίμακας, ζώα, βάζα με λουλούδια και διπλές τοξωτές κατασκευές, αυτό το κομμάτι ήταν μέρος 

της διακόσμησης  για ένα κρεβάτι ή καναπέ. https://www.metmuseum.org/ 

 

[….]Όσο αφορά τον πρώτο κανόνα μπορούμε να δούμε σαν παράδειγμα 

σχέδια που χρησιμοποιούνταν κατά μήκος της μπορντούρας του 

https://www.metmuseum.org/


κεντήματος όπου, για παράδειγμα, ένα φυτό θα είχε ένα μεγάλο πουλί 

και στις δύο πλευρές του (το μοτίβο του δέντρου της ζωής), κι αυτό το 

σύνολο μοτίβων θα επαναλαμβανόταν ολόκληρο κατά μήκος της 

μπορντούρας. Τα μοτίβα χρησιμοποιούνταν πάντα σε στυλιζαρισμένες 

μορφές (Πετράκης, 1977). 

Η Ήπειρος, αν και μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι το μοναδικό 

τμήμα της ηπειρωτικής χώρας που συμπεριλήφθηκε στην κατάταξη του 

Wace, μαζί με αυτά των Ελληνικών νησιών και τούτο λόγω του 

μεγάλου αριθμού κεντημάτων που παρήχθησαν κατά τον 17ο, 18ο και 

19ο αιώνα και τη στενή τους σχέση με τον σχεδιασμό της πλούσιας 

Ηπειρώτικης κατοικίας. 

Για παράδειγμα ο Πετράκης γράφει: 

[...] κεντήματα για το σπίτι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στα νησιά. Στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, αυτά βρέθηκαν μόνο στην Ήπειρο (Πετράκης, 

1977). 

Ο Johnstone δεν κάνει μια τόσο τολμηρή δήλωση, αλλά λέει: 

[….] με εξαίρεση την Ήπειρο, τα κεντήματα από την ηπειρωτική 

Ελλάδα βρίσκονται, σχεδόν εξ ολοκλήρου, στη φορεσιά της κάθε 

περιοχής (Johnstone, 1972). 

Ο Trilling ωστόσο δίνει μια άλλη παράμετρο για τη σύνδεση της Ηπείρου 

με το νησιώτικο κέντημα και θεωρεί ότι αν και αυτά που κοινώς 

αναφέρονται ως «Τα ελληνικά νησιωτικά κεντήματα» συχνά  

περιλάμβαναν κεντήματα από την Ήπειρο, αυτό μπορεί να έχει μια 

πολύ πιο απλή εξήγηση: 

[….] Και άλλα μέρη της ηπειρωτικής χώρας παρήγαγαν επίσης 

κεντήματα, όμως αυτά στερούνταν τη φινέτσα  των κεντημάτων σε 

σχέση με  τις περιοχές που κατονομάστηκαν προηγουμένως, έτσι δεν 

είχαν  προσελκύσει  την ίδια προσοχή από τα διάφορα μουσεία και τους 

συλλέκτες εκτός Ελλάδος (Trilling, 1983). 

Ο Παπαντωνίου υποστηρίζει ότι  κεντήματα για το σπίτι άρχισαν να 

δημιουργούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα σε μεγάλη έκταση, μόνο μετά 

το τέλος του 19ου αιώνα. Πιο πριν, τα υφάσματα για το σπίτι ήταν 



κυρίως υφαντά. Έτσι τα σπίτια στην ηπειρωτική χώρα ήταν 

διακοσμημένα με υφάσματα όπως και στα νησιά, μόνο  που ο τύπος του 

υφάσματος που εμφανιζόταν συνήθως δεν ήταν κεντημένος αλλά 

υφαντός (Παπαντωνίου, 1998). 

 

Η μια πλευρά από κάλυμμα μαξιλαριού από την Ήπειρο ή τα Ιόνια Νησιά του 18ου αι. με 

πολύχρωμο μετάξι και μεταλλικές κλωστές πάνω σε λεπτό ιβουάρ λινό. Δύο ιππείς που 

πλαισιώνουν ένα μεγάλο κεντρικό βάζο με λουλούδια. Αετοί, μικρά πουλιά, γαρύφαλλα και 

άλλα λουλούδια γεμίζουν τους ενδιάμεσους χώρους. Το περίγραμμα γύρω από τις τέσσερις 

πλευρές απεικονίζει άμπελο  με μίσχο.  Μεταλλική κλωστή  με περαστή βελονιά, βελονιά 

αλυσίδα και βελονιά ψαροκόκαλο. Τα μαύρα και καφέ νήματα έχουν σε μεγάλο βαθμό σαπίσει. 

(55.5 x 39.5 cm) The Elizabeth Day McCormick Collection, February 15, 1943. 

Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος που η Ήπειρος διέφερε από την υπόλοιπη 

ηπειρωτική χώρα; Ξέρουμε ότι από κοινού με άλλα μέρη της Ελλάδας 

το κέντημα της Ηπείρου συμμορφώνεται με τις καλλιτεχνικές αρχές του 

ελληνικού κεντήματος όπως περιγράφονται από τον Πετράκη πιο 

πάνω. Ο Taylor υποστηρίζει ότι αν και λογικά λόγω της γεωγραφίας 

της, τα  κεντήματα  της Ηπείρου θα πρέπει να μελετηθούν ως μέρος της 



ηπειρωτικής Ελλάδας, όμως  σωστά μελετώνται παράλληλα με το 

νησιώτικο κέντημα, επειδή : 

[…..] Στιλιστικά διαφέρουν πάρα πολύ από τις γειτονικές επαρχίες της 

Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, οι οποίες  αποτελούν μέρος μιας 

ευρύτερης βαλκανικής παράδοσης φορεσιάς και κεντήματος (Taylor, 

1998). 

Μια περαιτέρω εξήγηση για τη διαφορά στο στυλ του Ηπειρώτικου 

κεντήματος μπορεί εν μέρει να βρίσκεται στην περιγραφή του Krody για 

μερικά από τα Ηπειρώτικα σπίτια, που τα διέκρινε από άλλες  κατοικίες 

του ελλαδικού χώρου, και έτσι η επίπλωση αυτών των κατοικιών θα 

ήταν επίσης διαφορετική. Ένα μέρος  της περιγραφής του έχει ως εξής : 

[…..] Τα σπίτια των πλούσιων ηπειρωτικών οικογενειών, ιδιαίτερα 

εκείνων που κατοικούσαν στην πρωτεύουσα των Ιωαννίνων, ήταν 

παρόμοια σε κάτοψη, διαμόρφωση του εσωτερικού τους  και  διακόσμηση 

με οθωμανικά σπίτια της Κωνσταντινούπολης και άλλων περιοχών της 

Οθωμανικής  αυτοκρατορίας (Krody, 2006).  

 

Το καθημερινό δωμάτιο στο σπίτι Μίσιου στα Γιάννενα το 1931. Άποψη του εσωτερικού του 

δεξιού από τους δύο «καλούς οντάδες» του αρχοντικού Μίσιου. Η φούσκα του τζακιού είναι 

καλυμμένη με το «μπουχαροσκούτι», απλά πετάσματα κρέμονται στα παράθυρα και τα 



εκατέρωθεν του τζακιού φαρδιά «μιντέρια» είναι στρωμένα  με καλύμματα. (Πηγή : 

ΗΠΕΙΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, “Μέσα από το φακό του Α. Ζάχου” (2007), Αρχεία 

Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Μουσείο Μπενάκη) 

Μια περιγραφή των Ηπειρωτικών σπιτιών και τη θέση των 

κεντημάτων σ’ αυτά μας δίνει η Πολυχρονιάδη :  

[….]Τα «στολιστικά του σπιτιού», δηλαδή τα πλούσια κεντήματα, που 

ήταν φτιαγμένα ειδικά για το σπίτι, βρίσκονταν σε λειτουργικά 

αντικείμενα όπως μαξιλάρια και καλύμματα κρεβατιού. Στον ξενώνα, 

το δωμάτιο υποδοχής, βασικά έπιπλα ήταν οι δυο μεγάλοι σοφάδες, οι 

κρεβάτες, που ήταν  σκεπασμένοι με ολοκέντητα καλύμματα και 

μεγάλες κεντητές μαξιλάρες. Τα σεντόνια, τετράφυλλα στην Ήπειρο και 

στα Επτάνησα, ήταν συνήθως κεντημένα και στους τέσσερις γύρους. Οι 

κρεβατόγυροι, ένα πλατύ ύφασμα που μπαίνει μπροστά στο κρεββάτι ή 

το σοφά είχαν κεντημένη όλη την επιφάνεια τους. Κι αυτά τα έντονα 

διακοσμημένα αντικείμενα έδιναν την ευκαιρία να επιδείξει  ο 

κατασκευαστής την δεξιοτεχνία του στο κέντημα (Πολυχρονιάδη, 1980). 

 

1836 – Τουρκικός σοφάς, Martinus Rørbye, http://smk.dk/en/ 

 

http://smk.dk/en/


Μια άλλη διαφορά είναι ότι τα Ιωάννινα, ως το βιομηχανικό κέντρο 

κλωστοϋφαντουργίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν την 

ευθύνη της παραγωγής  για τις κεντητές στολές  ολόκληρης της περιοχής 

των Βαλκανίων, γεγονός που αντίστοιχα οδήγησε και στην δημιουργία  

κεντημάτων για το στολισμό του σπιτιού (Taylor, 1998).  

«Εκ της καθόλου Ηπειρωτικής τέχνης, αι σημαντικώτεραι τέχναι αι 

έχουσαι εξαιρετικήν καλλιτεχνικήν σημασίαν και ιδιορρυθμίαν είναι, 

εκτός της ξυλογλυπτικής, η χρυσοποικιλτική, η κεντητική και η 

αργυροχοία», γράφει η Αγγελική Χατζημιχάλη σε άρθρο της για την 

Ηπειρώτικη λαϊκή τέχνη, στα Ηπειρωτικά Χρονικά το 1930.Στο ίδιο 

άρθρο της η Αγγελική Χατζημιχάλη κάνει τις δικές της αναφορές στο 

Ηπειρωτικό κέντημα. Σύμφωνα με τα γραφόμενά της […..] τα 

Ηπειρωτικά κεντητά υφάσματα διακρίνονται σε δύο είδη : α) εις 

κεντήματα διά τον στολισμόν της φορεσιάς και β) εις κεντήματα της 

κατοικίας – σινδόνια, μαξιλάρια, μπάντες, πεσκήρια, προσόψια, 

πετσέτες, μαχραμάδες κτλ. Όλα είναι κεντημένα επί λευκών 

υφασμάτων λινών ή μεταξωτών, συνήθως λευκών, διά μετάξης 

λεπτοτάτων αποχρώσεων.  Συχνάκις εις τα πλουσιώτατα ταύτα 

κεντήματα γίνεται ανάμιξις χρυσών ή αργυρών νημάτων, πολλάκις δε 

ευρίσκομεν και ολοκλήρους επιφανείας κεντημένας διά χρυσών ή 

αργυρών τοιούτων. Επίσης πολλά εξ αυτών είναι ασπροκέντητα, 

δηλαδή κεντημένα διά λευκής μετάξης κατά λεπτότατην τεχνοτροπίαν. 

Σπανιώτατα συναντώμεν χονδρά βαμβακερά υφάσματα κεντημένα 

συνήθως δι’ ερίου, και τούτο κυρίως εις τας μάλλον αποκέντρους 

περιφερείας». Η Μαρία Λαδά – Μινώτου στην εισαγωγή του 

λευκώματος «Ελληνικά Κεντήματα» δίνει μια επιπλέον κατηγορία 

κεντημάτων, αυτών για εκκλησιαστική χρήση όπως άμφια των ιερέων, 

καλύμματα της Αγίας Τράπεζας, πύλες, λάβαρα κ.α. 

Φαίνεται λοιπόν ότι στην Ήπειρο  υπήρχε μεγάλη άνθηση κεντημένων 

ειδών τόσο επαγγελματικής (φορεσιές) όσο και οικιακής φύσεως. Η 

εξάσκηση των  νεαρών γυναικών, που ετοίμαζαν  κεντήματα για το γάμο 

ή την  προίκα τους από πολύ μικρή ηλικία ήταν μόνο ένα μικρό μέρος 

των δεξιοτήτων στο κέντημα, η δε ποικιλία των παραγόμενων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων οφείλονταν στις δεξιότητες όχι μόνο 

των Ελληνίδων που παρέδιδαν την τεχνογνωσία τους από τη μητέρα 



στην κόρη αλλά και στους πολλούς επαγγελματίες  όπως  εργάτες 

μεταλλικού νήματος, οι κατασκευαστές πλεξούδων και οι κεντητές 

μεταξιού (Taylor, 1998). 

5.Η Ήπειρος, κέντρο εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου 

H Ήπειρος και ιδιαίτερα η  Άρτα, ήταν ήδη στη Βυζαντινή αυτοκρατορία 

η πύλη της προς τη Δύση. Γύρω στον 12ο αιώνα η περιοχή της Άρτας 

ήταν το στρατιωτικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής όπως άλλωστε 

προκύπτει από τα γραπτά του Νικήτα Χωνιάτη. Οι Βυζαντινοί 

αυτοκράτορες μάλιστα, για να ενισχύσουν το εμπόριο, κάλεσαν στην 

πόλη τους πρώτους Εβραίους οι οποίοι σύντομα αποτέλεσαν μια δυνατή 

οικονομική κοινότητα. Μετά την Τέταρτη Σταυροφορία το 1204 και την 

λεηλασία της Κωνσταντινούπολης, κατά τον κατακερματισμό της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Μιχαήλ Άγγελος Κομνηνός Δούκας 

δημιούργησε το Δεσποτάτο της Ηπείρου, μία από τις τρεις περιοχές όπου 

η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εξακολουθούσε να κυριαρχεί, με 

πρωτεύουσα την πόλη της Άρτας. 

Η Άρτα θα γίνει πλέον το επίσημο εμπορικό κέντρο, ένα είδος τράνζιτ, 

μεταξύ Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ακαρνανίας. Εδώ συσσωρεύονταν 

όλα τα προϊόντα των παραπάνω περιοχών και διακινούνταν μέσω του 

πλωτού Αράχθου και των λιμανιών της Κόπραινας και της Σαλαώρας 

προς την Αδριατική. Οι άρχοντες Τόκκοι θα επισκευάσουν το οδικό 

δίκτυο και θα προωθήσουν ακόμη περισσότερο  το εμπόριο. Η αγορά της 

Άρτας θα αναδειχτεί έτσι σε μεγάλο εμπορικό κέντρο και μια εικόνα του 

μπορούμε να πάρουμε από τις επιστολές του Απόκαυκου και αργότερα 

του Κυριάκου Αγκωνίτη. Η ίδρυση αυτού του δεσποτάτου βοήθησε  στη 

διατήρηση των παραδόσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για άλλους 

δύο αιώνες στη δυτική Ελλάδα, η οποία ήταν περικυκλωμένη από 

φραγκικά βασίλεια και Λατίνους άρχοντες. 

Από τις αρχές του 14ου αιώνα τα Ιωάννινα αναφέρονται στον 

χρυσόβουλο που εξέδωσε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Β' ως μια «πολύ 

διαφορετική σε μέγεθος πόλη» που «είναι γεμάτη κατοίκους, ακμάζει και 

θαυμάζεται από όλους για τον πλούτο και την περιουσία της. ". Από την 

ίδια πηγή μπορεί να συναχθεί ότι οι κάτοικοι των Ιωαννίνων ήταν καλοί 

στο εμπόριο, μεταφέροντας αγαθά σε όλες τις περιοχές της 



αυτοκρατορίας. Κατά τον δέκατο τέταρτο αιώνα, ο πολιτικός 

κατακερματισμός και ο αγώνας πέρα από τις κοινωνικές συνθήκες 

έδωσαν τελικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την ευκαιρία να 

μετακινηθεί στα Βαλκάνια. Πρώτα τα Γιάννινα το 1430 και λίγο 

αργότερα η Άρτα (1449) έπεσαν και οι Οθωμανοί προσάρτησαν την 

κεντρική και νότια Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης της Ηπείρου, και 

την αφομοίωσαν στο διοικητικό τους σύστημα ως σαντζάκι (κομητεία).Τα 

Ιωάννινα έγιναν έτσι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Ηπείρου και μια 

πλούσια εμπορική πόλη σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή. Με την 

εθελοντική προσχώρησή τους στην Οθωμανική αυτοκρατορία, οι 

Ηπειρώτες κατάφεραν και έλαβαν ειδικά προνόμια κι έτσι δεν άλλαξε 

τίποτα στην εμπορική ζωή της περιοχής. Την ίδια εποχή, στο «Χρονικό 

των Τόκκων», που περιγράφει τα γεγονότα που συνέβησαν τα 

τελευταία χρόνια του Δεσποτάτου, αναφέρονται οι συντεχνίες που 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή των Ιωαννίνων : «στην πόλη των 

Ιωαννίνων υπήρχαν ράφτες, τσαγκάρηδες». Η τουρκική κατάκτηση δεν 

σταμάτησε την ανάπτυξη της πόλης η οποία συνεχίστηκε με αργούς 

αλλά σταθερούς ρυθμούς μέχρι το 1611 όταν η αποτυχία του κινήματος 

που οργάνωσε ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος οδήγησε τους χριστιανούς να 

εκδιωχθούν από το κάστρο. Η πόλη επεκτάθηκε έξω από τα τείχη του 

κάστρου και εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα από τα σημαντικότερα 

οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της βορειοδυτικής Ελλάδας. 

Από τον 15ο μέχρι τον 17ο αιώνα θα αναπτυχθούν στην περιοχή πέρα 

από το εμπόριο και διάφορα εργαστήρια κι έτσι το εμπόριο της εξαγωγής  

προϊόντων θα συντελέσει να αναπτυχθεί και το τοπικό εμπόριο. Η 

οθωμανική αυτοκρατορία επισκευάζει τους δρόμους και εγκαθιστά 

φρουρές σε διάφορες περιοχές για το φόβο των πειρατών όπως ο 

Λυμπεράκης Γερακάρης που εισέβαλε στην περιοχή της Άρτας και 

αποκόμισε μεγάλη λεία. Από την επιστολή των αρχόντων της Άρτας 

προς τον Δόγη της Βενετίας με την οποία ζητούσαν την προστασία των 

Βενετών πληρώνοντας χρηματικό αντίτιμο, είναι προφανές ότι ο 

Γερακάρης λήστεψε μόνο τους Έλληνες, που σημαίνει ότι ήταν οι 

Έλληνες κάτοικοι που κρατούσαν τον πλούτο της περιοχής στα χέρια 

τους.  



Η Άρτα τον 16ο και 17ο αιώνα είναι μια πόλη όπου ανθεί το εμπόριο. 

Μια πόλη με πλούσια εμπορική παράδοση και αστική τάξη. Ο πλούσιος 

κάμπος, οι αλυκές και τα ιχθυοτροφεία, και ο ορεινός όγκος της Άρτας 

με την κτηνοτροφία βοηθούν να αναπτυχθεί το εμπόριο και η βιοτεχνία. 

Στην πόλη υπάρχουν βιοτεχνίες επεξεργασίας μαλλιού, από τις οποίες 

ξεχωρίζουν οι καποτάδες και οι κουβερτάδες, η βυρσοδεψία έχει μεγάλη 

ανάπτυξη, τα πήλινα σκεύη εξίσου μακράν παράδοση, η παραγωγή 

μεταξιού ευημερεί και φυσικά το αυγοτάραχο, που κάποτε ήταν μόνο για 

εσωτερική κατανάλωση, τώρα εξάγεται στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην 

οροσειρά της Πίνδου, η παραγωγή μεταξιού εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά τον δέκατο έβδομο αιώνα, όταν ο πόλεμος απέκοψε τα οθωμανικά 

κέντρα από τους προμηθευτές στο Ιράκ. Επεκτάθηκε μέχρι τον δέκατο 

ένατο αιώνα, λόγω της ευρωπαϊκής ζήτησης, και έφτασε τις 25000 

οκάδες ετησίως μόνο στο Ζαγόρι επί των ημερών του Αλή Πασά. Το 

Κουκούλι, ένα χωριό του Ζαγορίου, πήρε το όνομά του από το κουκούλι 

του μεταξοσκώληκα. Στις Σκάλες τις Άρτας φτάνουν πλοία από όλη 

την Ευρώπη και κάνουν εμπόριο. Πρωτίστως Ραγουζαίοι, Βενετοί, 

Μαλτέζοι, Ναπολιτάνοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, Γάλλοι κτλ. Η Άρτα 

εξάγει προϊόντα που φτάνουν ως τις γερμανικές χώρες αλλά εισάγει και 

προϊόντα. Κυρίως γυάλινα αντικείμενα, υφάσματα, χαρτί και μελάνι, 

ζάχαρη, καφέ, προϊόντα που διασκορπίζονται στην ενδοχώρα. Ένα από 

τα σημαντικά είδη εισαγωγής στην Άρτα και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ηπείρους ήταν το “λουλάκι”. Το λουλάκι ήταν ένα γαλάζιο χρώμα για 

υφάσματα και από τα αγαπημένα χρώματα που έφταναν στην Άρτα και 

γενικά στην Ανατολή. Μετά τα υφάσματα που έφταναν στην Άρτα ήταν 

το δεύτερο είδος εισαγωγής με 10 πιάστρα την οκά. 

Πόσο σημαντική ήταν η Άρτα για το βενετικό εμπόριο μέσα από μία 

αναφορά του γενικού προβλεπτής της θάλασσας Agostinο Sagredo ,που 

υπέβαλε στο δόγη της Βενετίας στα 1752. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε : 

«Η Άρτα, σκάλα του εμπορίου, μέρος όπου συρρέουν πλήθος 

εμπορεύματα από όλα τα μέρη του ευρωπαϊκού τμήματος της Τουρκίας, 

εκεί όπου οι ηγεμόνες από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές άρχισαν 

πρόσφατα να εγκαθιστούν αντίστοιχους προξένους, οι οποίοι με ζήλο 



συναγωνίζονται για να προσελκύσουν τη δύναμη του 

εμπορίου……….Η πόλη και η περιοχή παρουσιάζουν σημαντικές 

δυνατότητες για κατανάλωση ειδών βενετικής βιοτεχνίας, όπως λινά 

υφάσματα πολλών ειδών, κασσίτερο, χαλκό, γυαλικά κ. ά………..Η 

Άρτα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα και γειτνιάζει με τις 

βενετικές θέσεις της Κέρκυρας, της Λευκάδας και των άλλων 

Επτανήσων, ενώ είναι και πιο κοντά στην ίδια τη Βενετία σε σύγκριση 

με τα λιμάνια του Αρχιπελάγους ή της Θεσσαλονίκης». (Βέτσιος, 2007) 

Ο Τούρκος περιηγητής, Εβλιγιά Τσελεμπή, που πέρασε από την Ήπειρο 

το 1670, αναφέρει ότι στην Άρτα υπήρχαν καλοφτιαγμένα σπίτια και 

καταστήματα, μεταξύ των οποίων ραφτάδικα και κοσμηματοπωλεία. 

Από τα λιμάνια του Ιονίου και της Αδριατικής εισάγονταν μεταξωτά 

υφάσματα και χειροτεχνίες και οι κάτοικοι ήταν γνωστοί για τους 

καλούς τρόπους, την ειλικρίνεια, την ευγλωττία και την ενέργειά τους. 

Την ίδια εικόνα μιας ακμάζουσας πόλης, μιας πόλης με «πλούσιους 

εμπόρους» έδωσε και ο Γάλλος γιατρός, Spon, στο ταξιδιωτικό του βιβλίο 

που εκδόθηκε το 1679, ενώ παρόμοιες περιγραφές δίνονται σε 

ταξιδιωτικούς οδηγούς του 18ου και 19ου αιώνα ( ΕΣΚΟΥΤΗΣ: 312). 

Αντίστοιχα, τον 16ο  και τον 17ο αιώνα  το εμπόριο της γούνας  συνέδεσε 

την Ήπειρο με τη Ρωσία και τις παραδουνάβιες περιοχές καθώς οι 

έμποροι γούνας εμπορεύονταν με την Κωνσταντινούπολη και τη Ρωσία. 

Στο πλαίσιο αυτό άρχισε  η μετανάστευση και η εγκατάσταση των 

Ηπειρωτών εμπόρων στη Νίζνα της Ρωσίας και η  συμμετοχή τους στο 

εμπόριο της γούνας, που κυριαρχούσε στο διεθνές εμπόριο της εποχής. 

Πριν από την ένωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία, η Νίζνα βρισκόταν στα 

σύνορα τριών κρατών, ήτοι της Ρωσίας, της Πολωνίας και της Κριμαίας, 

και η εμπορική της φήμη ήταν γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Η επιλογή 

της Νίζνας από τους Έλληνες δεν ήταν τυχαία. Η αχανής και 

πολυάνθρωπη Ρωσία ήταν μία τεράστια αγορά η οποία διψούσε για  

προϊόντα που προέρχονταν από τη Δύση, την Άπω Ανατολή και τη 

Μεσόγειο, αλλά και αυτή με τη σειρά της είχε να δώσει άφθονα αγαθά, 

όπως τα πολύτιμα γουναρικά, τα οποία ήταν περιζήτητα σε όλες τις 

αγορές της Ευρώπης και της Ανατολής. Η Κωνσταντινούπολη, η 

Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα ήταν μερικά από τα βασικότερα 



εμπορικά κέντρα που χρησιμοποιούσε ο Έλληνας στις εμπορικές του 

συναλλαγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά πάντα αναζητούσε ένα 

ενδιάμεσο σταθμό που θα ένωνε και θα συντόνιζε τους άξονες αυτούς με 

τη Ρωσία, τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Γι’ αυτό από τα μέσα του 

17ου αιώνα το αλάνθαστο ένστικτο του Έλληνα εμπόρου επιλέγει τη 

Νίζνα και την καθιστά το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο 

ασιατικών και ευρωπαϊκών εμπορευμάτων.  Εκεί εγκαταστάθηκαν από 

τον 17° αιώνα πολλοί Έλληνες.  

[…] Πρωτοπόροι ήταν οι Ηπειρώτες έμποροι – ευεργέτες Ζωσιμάδες, 

Ριζάρηδες, Δομπόληδες, Καπλάνης, Φ. Τομαράς και ο λόγιος Ν. 

Μαρούλης. Η ελληνική παροικία στη Νίζνα […] ελέγχει το 

διαμετακομιστικό εμπόριο σε Ανατολή και Δύση, γι’ αυτό και ο πρώτος 

κυβερνήτης Μπογδάν Χμελνίτσκι με διάταγμά του της 2ας/5/1657 τους 

παραχώρησε ευρύτατα προνόμια. Την 5η/5/1696 υπογράφηκε το 

συμφωνητικό γράμμα της ίδρυσης του Ελληνικού Αδελφάτου της 

Νίζνας από 14 μέλη εκ των οποίων 9 προέρχονταν από την περιοχή 

Ιωαννίνων. Τον Απρίλιο 1785 με διάταγμα της Αικατερίνης Β΄ στη θέση 

του Ελληνικού Αδελφάτου ιδρύθηκε το Γραικικό Μαγιστράτο με πλήρη 

διοικητική, δικαστική, εκκλησιαστική αυτονομία» (Σουμαλευρής, 2017). 

[….]Έτσι στη Νίνζα δημιουργήθηκε μια πλούσια παροικία Ηπειρωτών 

εμπόρων και τα χειροτεχνήματα κατείχαν την πρώτη θέση στο εμπόριο 

τους  και διακινούνταν στα πανηγύρια της Ουκρανίας από το 1630 ως 

το 1847. Ακολουθώντας τις διαδρομές του εμπορίου της γούνας ως τις 

βιοτεχνικές πόλεις που αναπτύχθηκαν σε αυτές, οι παραγωγικοί 

πληθυσμοί επιδόθηκαν και στα κεντήματα, για τα οποία υπήρχε μεγάλη 

ζήτηση στο σύγχρονο εμπόριο. Οι Έλληνες έφερναν απ’ όλες τις 

γνωστές αγορές κάθε είδους εμπορεύματα, σε απίστευτα μεγάλη 

ποικιλία. Έρχονται εδώ κεντήματα από τη Μαύρη Θάλασσα, 

χρωματιστά νήματα από τη Βαλκανική, την Ευρώπη, την Ανατολή, 

πολύχρωμα χρυσοΰφαντα μεταξωτά από την Κωνσταντινούπολη, 

μεταξωτά, βελούδινα, λινά, βαμβακερά και μάλλινα υφάσματα κ.α. 

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κεντήματα της οθωμανικής Ουκρανίας, 

της Νίζνας, που αποτελούσε ένα από τα κέντρα της λαϊκότροπης 

χειροτεχνίας, με το διακοσμητικό πρόγραμμα του Ιζνίκ,  τον 17ο αι.. Η 

διάδοση  αυτού του καλλιτεχνικού ύφους στην Κριμαία και στο χώρο 



βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανίας, 

όπως και στους παραδουνάβιους χώρους, δικαιολογείται από τη σχέση 

της περιοχής αυτής με την οθωμανική Κωνσταντινούπολη (Ρόκου, 2019) 

Τον 18ο  αιώνα,  διάφορα γεγονότα θα συμβάλουν σημαντικά στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου στην Ήπειρο : 

1.Στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα η Πρέβεζα και η Βόνιτσα μετά τον 7ο 

τουρκοβενετικό πόλεμο και τη συνθήκη του Πασάροβιτς θα 

παραχωρηθούν στη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. 

2.Τα Ορλωφικά στην μακρινή Πελοπόννησο στο δεύτερο μισό του 18ου 

αιώνα θα στερήσουν στην Πελοπόννησο το εμπόριο ενώ η Άρτα και η 

Ήπειρος  θα είναι τα λιμάνια του εμπορίου προς τη δύση. 

3.Τον 18ο αιώνα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις όλο και περισσότερο 

αναμιγνύονται  στο κράτος του σουλτάνου όχι μόνο πολιτικά αλλά και 

οικονομικά. Ο μεγάλος αριθμός ειδικών συμφωνιών, οι λεγόμενες 

«διομολογήσεις» με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν και τον 

ανταγωνισμό των ξένων ευρωπαϊκών δυνάμεων μεταξύ τους για το 

ποιος θα έχει την πιο πλεονεκτική θέση στην αυτοκρατορία. Μια σειρά 

από  ευρωπαϊκές χώρες  θα εγκαταστήσουν πρόξενο στην Άρτα και στα 

Γιάννενα, ωστόσο τα ξένα προξενεία  που εγκαταστάθηκαν στην Άρτα, 

ήταν περισσότερο εμπορικού  παρά διπλωματικού τύπου. 

Στα τέλη του 18ου αιώνα (1788), με  την άνοδο του Αλή Πασά στην 

εξουσία της Ηπείρου και της νότιας Αλβανίας, τα Ιωάννινα έγιναν η 

μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και μια πόλη με μεγάλη  και 

εκλεπτυσμένη χλιδή. Με τις πολιτικές του καθώς και τις συνέπειες των 

διεθνών σχέσεων, η Ήπειρος συνέχισε να ακμάζει τον δέκατο όγδοο 

αιώνα. Τα Ιωάννινα επί Αλή πασά παρά τις προδοσίες και τους 

εκβιασμούς του έγιναν το πιο ακμάζον κέντρο των Βαλκανίων. Ο Αλή 

είδε γρήγορα τα πλεονεκτήματα που θα κέρδιζε το ταμείο του από το 

εμπόριο. Για αυτά τα οφέλη εξαρτιόταν από τους Έλληνες λόγω των 

μεγάλων χαρισμάτων τους στο εμπόριο, που το Ισλάμ περιφρονούσε 

(Foss, 1978). Οι ελληνικοί πληθυσμοί των Ιωαννίνων και των γύρω 

περιοχών αποτελούσαν σημαντική δύναμη στο εμπόριο της περιοχής, 

ιδιαίτερα στο χερσαίο εμπόριο. Στην Άρτα ως τον 19ο αιώνα θα 

συναντούσε κανείς μια μεγάλη ποικιλία εμπόρων, Ραγουζαίους, 



Γάλλους, Ιταλούς, Μαλτέζους, Επτανήσιους κτλ.. Αποθήκες στην 

Άρτα, τη Σαλαώρα και την Κόπραινα μάζευαν και έδιωχναν προϊόντα 

προς την Αδριατική και αντίστοιχα προς την ηπειρωτική ενδοχώρα. 

Υπήρχαν επίσης  Ρωσικό, Βρετανικό και Γαλλικό προξενείο 

εγκατεστημένα στην πόλη. Η Βρετανία και η Γαλλία είχαν επίσης και 

οι δύο προξένους που κατοικούσαν στα Γιάννενα (Fleming, 1996), 

καθιστώντας σαφές ότι αυτές οι περιοχές  ήταν ένα ακμάζον  

κοσμοπολίτικο μέρος με πολλές εξωτερικές επιδράσεις. 

Ο Fleming παρέχει λεπτομερή περιγραφή της έκτασης της εμπορικής 

κλωστοϋφαντουργίας εκείνη την εποχή και σχολιάζει ότι: 

[….]Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παράγονταν στα Ιωάννινα 

είχαν ιδιαίτερα ευρεία κυκλοφορία. Η μεταξωτή πλεξούδα (γιαϊτάνι ή 

χρυσογαϊτάνι) εξήχθη στην Ιταλία και σε όλα τα Βαλκάνια, όπως και 

μαντήλια, κουβέρτες, χρυσές και ασημένιες κλωστές και κεντημένες 

παντόφλες και ενδύματα. Το κλωσμένο βαμβάκι από τις πεδιάδες των 

Τρικάλων, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας διοχετεύτηκε μέσω των 

Ιωαννίνων και των λιμανιών της Ηπείρου στη Δύση και εισαγόμενα 

υφάσματα όπως το βελούδο κεντήθηκαν για επανεξαγωγή. Το λεπτό 

επεξεργασμένο ασήμι ήταν επίσης μια σημαντική εξαγωγή της περιοχής 

και είχε μεγάλη ζήτηση για ξίφη και αποθέματα όπλων σε όλα τα 

Βαλκάνια. (Fleming, 1999)   

Είναι σαφές λοιπόν ότι ο Αλή πασάς είχε μεγάλη επιρροή στη 

δημιουργία μιας ζωντανής κλωστοϋφαντουργίας στην Ήπειρο. Υπό την 

κυριαρχία του ήταν πολλοί οι άνθρωποι που απασχολούνταν  σε 

εργαστήρια για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για το 

εμπόριο. Ο Τέιλορ περιγράφει  τις τρεις μεγάλες ομάδες χειροτεχνίας 

που αποτέλεσαν τη βάση της βιομηχανίας στην Ήπειρο να είναι οι 

ράφτες (ή τερζήδες), οι εργάτες μεταλλικών κλωστών (συρμακέζοι) και 

κεντητές μεταξιού (Taylor, 1998). Οι χρυσοκεντητές  (συρμακέσηδες) δεν 

ήταν πλανόδιοι αλλά είχαν μόνιμα εργαστήρια όπου δούλευαν 

ειδικευμένοι τεχνίτες άνδρες κυρίως αλλά και γυναίκες. Οι γυναίκες 

δούλευαν συνήθως στο σπίτι τους ή στο σπίτι του αρχιμάστορα.  Ένα 

από τα μεγαλύτερα εργαστήρια χρυσορραπτών, που ήταν ξακουστό 

κέντρο χρυσοκεντητικής στα Βαλκάνια την εποχή του Αλή Πασά στα 



Γιάννενα, είχε σαράντα τεχνίτες και κατασκεύαζε περίπου χίλιες 

χρυσοποίκιλτες φορεσιές το χρόνο (Λαδά- Μινωτού, 1998) . 

Η συντεχνία των καζάζηδων (μεταξουργών) και των ιμπρισιμάδων 

(πωλητών μεταξιού) αριθμούσε στα Γιάννινα γύρω στα 35 μέλη.  Αυτοί 

ασχολούνταν ταυτόχρονα με την επεξεργασία και το εμπόριο του 

μεταξιού, ήταν δηλαδή παράλληλα τεχνίτες και έμποροι. Την πρώτη 

ύλη την προμηθεύονταν, εκτός από την Ήπειρο, κυρίως από τη 

Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη , τις Σέρρες και την Κωνσταντινούπολη. 

Στη συνέχεια την επεξεργάζονταν στα εργαστήριά τους δίνοντάς της 

εμπορεύσιμη μορφή. Τα προϊόντα τους, δημιουργήματα των κλωστάδων 

και των μεταξοπλεχτών, ήταν εξαιρετικής ποιότητας και γίνονταν 

ανάρπαστα από τα Γιάννινα μέχρι την Πόλη (Παπαγεωργίου, 2003). 

[….]Κάθε αρχιμάστορης, ο «οστάς», είχε δυο αργαστήρια, το ένα στην 

αγορά, στο μαγαζί του, το «αντρίκειο καλφαλίκι», κι ένα δεύτερο το 

«γυναικείο», που λειτουργούσε στο σπίτι του, σε ξεχωριστό δωμάτιο, στο 

«αργαστήρι». Σ’ αυτό κεντούσαν οι «εργαστίνες», όπως τις έλεγαν, 

κορίτσια δεκατριών ως τριάντα χρονώ και απάνω, που απ’ όλες 

ανώτερες ήταν οι πρωτοκαλφάσες, ύστερα έρχονταν οι λιγότερο 

επιδέξιες οι «καλφούδες». Αυτές μάθαιναν στις μικρότερες την τέχνη, 

αρχίζοντας να τις συνηθίζουν να κεντάνε στα γεμίσματα και στα 

κάλπικα, δηλαδή στα κατώτερα κεντήματα που γίνονταν με τα 

νοθευμένα χρυσάφια και ασήμια. Η γυναίκα του μάστορη, η κυρά ή η 

«μπούλα», έπρεπε να μαθαίνει στα κορίτσια το νοικοκυριό που 

στερούνταν από τη μάνα τους. Έβαζε κάθε μέρα μια από τις μικρές  στο 

ζύμωμα, στο πλάσιμο, στο μαγείρεμα. Καμιά από τις αρχάριες 

εργαστίνες δεν πληρώνονταν γιατί πήγαιναν να μάθουν την τέχνη. Οι 

άλλες όμως παίρνανε τρία γρόσια τη μέρα και οι καλύτερες, οι 

«πρωτοκαλφούδες», πέντε.  

Όλες οι εργαστίνες δούλευαν ολημερίς στο σπίτι του μάστορη. Φέρνανε 

το πρωί το ψωμί και το φαί τους και φεύγανε μόλις «σουρούπιαζε». Μα 

οι «πρωτοκαλφάσες» για να ευχαριστήσουν το μάστορη όταν είχε 

πολλές παραγγελίες, παίρνανε και δουλειά μαζί τους στα σπίτια τους 

και γι’ αυτήν πληρώνονταν ιδιαίτερα. Ξέχωρα όμως από το σπίτι του ο 

συρμακέσης μάστορης είχε στο συνεργείο του κι άλλες κεντήστρες  



φημισμένες για την τέχνη τους, μεγαλοκοπέλες ή παντρεμένες, που 

δούλευαν στα σπίτια τους για λογαριασμό του. Συχνά καταγίνονταν 

στο κέντημα και η οικογένεια ολόκληρη, γυναίκες και κορίτσια. Σε κάθε 

συνοικία στα Γιάννινα ήταν πέντε  δέκα σπίτια γνωστά για τις 

κεντήστρες τους. Ανάμεσα σ’ αυτές ο κάθε μάστορης είχε τις δικές του, 

εφτά ως δέκα ο καθένας, σε όλα τα Γιάννινα που πήγαινε σπίτι τους 

μονάχος του, όσο μακριά κι αν κάθονταν, για να τις επιστατεί και να 

τους δίνει παραγγελίες. Έτσι η τέχνη ευδοκιμούσε και σαν οικιακή 

εργαστηριακή. Απ’ αυτές τις πιο εξαιρετικές χρησιμοποιούσε ο 

αρχιμάστορης στα εκκλησιαστικά κεντήματα  και μάλιστα στα 

«ιστορημένα», για να κάνουν τα πρόσωπα και τα γυμνά μέρη από το 

σώμα που απαιτούσαν μεγάλη προσοχή, υπομονή και επιτηδειότητα. Σ’ 

αυτά μάλιστα τους άφηνε να βάζουν και την υπογραφή τους αν το 

επιθυμούσαν….  (Χατζημιχάλη, 1952). 

 

Αντικρυστές γλάστρες της ζωής ανάμεσα σε εντυπωσιακό φυτικό διάκοσμο, δουλεμένες με 

μάλαμα, μετάξι και πούλιες πάνω στο Γιαννιώτικο μαξιλάρι. Συρμακέσικη βελονιά σε βελούδο 

ύφασμα. (Μουσείο Μπενάκη) 

 

Ένα μεγάλο μέρος της νηματουργίας του μεταξιού στα Γιάννενα, 

κατείχαν επίσης οι Εβραίοι έμποροι  και ο τομέας της μεταξουργίας και 



της χρυσοκεντητικής βρισκόταν από τον 18ο αιώνα σε εβραϊκά χέρια. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σχετική περιγραφή του Φαλτάιτς :  

[….]Και τώρα ακόμη θα δείτε στους δρόμους του Κάστρου τις Εβραίες 

να κάθονται στις αυλές των σπιτιών τους και να ασχολούνται στο 

γνέσιμο του μεταξιού, ή στο βάψιμό του, ή στο βράσιμο. Η 

χρησιμοποίηση μέρους του σπιτιού για εργαστήρι ήταν από τα πιο 

συνηθισμένα φαινόμενα (Φαλτάιτς, 1928). 

Ο Παναγιώτης Αραβαντινός (1857), αναφερόμενος στις γυναίκες των 

Ιωαννίνων και τις ασχολίες τους στα μέσα του 19ου αιώνα επισημαίνει: 

«….οι γυναίκες κατώτερης θέσης ήταν και εξακολουθούν να είναι 

επιδέξιες στο ράψιμο και το κέντημα, που χρησιμοποιούνται στην 

περιοχή ή στις επαρχίες. Λίγες γυναίκες ασχολούνται με την υφαντική, 

ενώ έχουν αρχίσει να ασχολούνται με τη μεταξουργία, φτιάχνοντας 

προϊόντα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους, 

αφού ανάμεσα σε όλα τα καλλωπιστικά προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 

οικογένειες των Ιωαννίνων, τα μεταξωτά ρούχα είναι τα πιο 

σημαντικά». Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Σεραφείμ Ξενόπουλος (1884) 

αναφέρεται στις γυναίκες της Άρτας : «…..οι κατώτερες, επιμελείς, είναι 

πολύ επιδέξιες στο ράψιμο και στο κέντημα, ασχολούνται και με την 

υφαντική, και ειδικότερα οι γυναίκες στα χωριά έχουν ήδη ασχοληθεί 

και με τη μεταξουργία» (Οικονόμου & Στύλιος, 2008). 

Διάφορες ταξιδιωτικές περιγραφές της εποχής  αποκαλύπτουν επίσης το 

πολύ έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα κεντητά υφάσματα 

συμπεριλαμβανομένης και  της  γιαννιώτικης φορεσιάς. Ιδιαίτερα υπό 

την κυριαρχία του Αλή πασά από το 1787–1820, η Ήπειρος και 

συγκεκριμένα η πρωτεύουσα Ιωάννινα είδε την άφιξη δυτικών 

περιηγητών και  πολλών φιλελλήνων που  αναζητούσαν απομεινάρια  

της αρχαίας Ελλάδας. Γνωστοί Άγγλοι, όπως ο λόρδος Βύρων, ήρθαν 

στην Ήπειρο και έγιναν δεκτοί από τον Αλή πασά. Η επιστολή του 

Βύρωνα προς τη μητέρα του που γράφτηκε από την Πρέβεζα τον 

Νοέμβριο του 1809 παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το ντύσιμο και 

τον τρόπο ζωής της εποχής, συμπεριλαμβανομένης της δικής του αγοράς 

στολής. Καταγράφει τον πλούτο της περιοχής που παρείχε έναν πολύ 

άνετο τρόπο ζωής για τα μέλη της ανώτερης τάξης του πληθυσμού, που 



περιλάμβανε Έλληνες αλλά και Οθωμανούς όπως φαίνεται από τα 

ρούχα που φορούσαν (Prothero, 1898). Ο Scarce έχει επίσης καταγράψει 

το στυλ της ελληνικής ενδυμασίας εκείνη την εποχή και την επιρροή του 

οθωμανικού ντυσίματος για τις μοντέρνες γυναίκες της εποχής (Scarce, 

1987). Και άλλα μέρη της Ελλάδας ασχολούνταν επίσης με το εμπόριο 

και την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά κατά τη 

διάρκεια της κυριαρχίας του Αλή πασά, τα Ιωάννινα ήταν η 

υφαντουργική πρωτεύουσα της Ελλάδας. 

Ωστόσο,  μελετώντας κάποιος τους πίνακες με τα προϊόντα εισαγωγής 

και εξαγωγής στην Ήπειρο και τους τόπους διακίνησής τους όπως 

καταγράφηκαν από τον  Pouqueville το 1780 και τον Αραβαντινό μεταξύ 

1840 και 1866,  θα συναντήσει μεν μεταξύ άλλων μαλλί, μετάξι, 

δέρματα, καπότες, φλοκάτες ενδυμασίες χρυσογάιτανα και γούνες, δεν 

υπάρχει όμως καμιά πηγή που να αναφέρει οργανωμένο εμπόριο 

στολιστικών κεντημάτων από και προς την Ήπειρο. Καταλήγουμε 

λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τα κεντήματα που μπορούσε κάποιος να δει 

σε ένα Ηπειρώτικο σπίτι είτε έφτασαν εκεί ως δώρα από κάποιο μακρινό 

ταξίδι σε άλλους τόπους ή κεντήθηκαν από τις γυναίκες της οικογένειας 

για να στολίσουν το σπίτι ή παραγγέλθηκαν για να συμπληρώσουν την 

προίκα των κοριτσιών, κυρίως των πλούσιων, αστικών οικογενειών. 

5.1Τα προικοσύμφωνα σαν πηγή πληροφοριών 

Μια σπουδαία πηγή πληροφοριών σχετικά με τα κεντήματα αποτελούν 

τα προικοσύμφωνα της εποχής, δηλαδή η συμφωνία για την προίκα, 

γραπτή πάντοτε και αποδεκτή από τους γονείς των μνηστευμένων. Τα 

προικοσύμφωνα συντάσσονταν από τον ιερέα ή τον δάσκαλο ή άλλον 

που γνώριζε γράμματα και υπογράφονταν από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

τον ιερέα, τους δύο μάρτυρες που έπρεπε να είναι παρόντες και τους 

δημογέροντες. Η επικύρωση γίνονταν από τον οικείο Μητροπολίτη και 

καταχωρούνταν σε κώδικα της Μητρόπολης, λαμβάνοντας αύξοντα 

αριθμό και αριθμό πρωτοκόλλου. Στα προικοσύμφωνα η συνήθης 

προίκα ήταν «εις μετρητά» και «φορέματα» αλλά δεν έλειπαν και τα 

χωράφια, τα αμπέλια και τα ζώα. Με τον αναγραφόμενο στα 

προικοσύμφωνα όρο «φορέματα», δεν εννοείτο μόνο η ενδυμασία αλλά 



και τα διάφορα σκεύη, όπως επίσης και τα είδη για τον στολισμό του 

κρεβατιού και του σπιτιού. 

[….] Ένα τακίμι (από το τούρκικο «τακίμ», που σημαίνει μια σειρά 

ολόκληρη, ένα σύνολο από πράγματα που χρησιμοποιούνταν για τον 

ίδιο σκοπό)  από συρμακέσια κεντήματα γινωμένα σε μεταξωτά ατλάζια 

και προορισμένα για το στολισμό του κρεβατιού, το κρεβατοστρώσι, και 

του σπιτιού , «του οσπιτιού», έπρεπε να πάρει η κόρη στα προικιά της. 

Το πόσο μεγάλη προσοχή και σημασία δίνονταν στην αξία του 

ρουχισμού, αποδείχνεται και από την ακόλουθη παράγραφο, 

αναγραφόμενη σε απόφαση για την προικοδοσία: [….]  Την δε εκτίμησιν 

της προικός σημειώνοντες και την δίδουν υπογεγραμμένην ιδιοχείρως 

τους συγγενείς της νύφης, την οποίαν να λαμβάνη ο γαμβρός από αυτήν 

ύστερα από το στεφάνωμα, έχοντας χρέος να στέργη εις αυτήν και να 

ημπορή να εναντιούται εις κανένα από όσα εκείνοι εδιώρισαν, και εις μεν 

τα ακόλουθα είναι μαξηλάρες, ομοίως και προσκέφαλα χρυσαίς ή 

κερκεφένιαις (μεταξωτές) ημπορούν να έχουν και από μέσα ένα 

σούπισμα (φόδρα) κεντητόν με ελαφρά κεντήματα, όμως μόνον. Ειδέ και 

είναι μοναχά κεντημένα και με βαριά κεντήματα, να μην είναι διπλά 

σουπίσματα, αλλά το κεντημένον και έτερον από μέσα 

ακέντητον…..(Γεδεών, 1887-78).  

Το τακίμι  αποτελούνταν: α) από το απαραίτητο χρυσοκέντητο 

πάπλωμα, β) το χρυσοκεντημένο μποξιά (1,20 χ 1,50μ.) που σε αυτόν 

τύλιγε η νύφη τα εκλεκτότερα ρούχα της, γ) τη μακριά χρυσοκέντητη 

προσκεφαλάδα, για το στολισμό του κρεβατιού που είχε μήκος 1,50μ., δ) 

τα δυο τετράγωνα προσκέφαλα για το κρεβάτι (ο.80χ0,80μ., ε) τα έξι 

μαξιλάρια για το στολισμό του μπασιού, στ) τον κρεβατόγυρο ή το γύρο, 

που έμπαινε ή γύρω στο κρεβάτι ή στο γίκο, ή στο μπάσι, γι’ αυτό πολλές 

φορές παίρνανε στην προίκα και δυο γύρους που απ’ αυτούς ο δεύτερος 

κεντιόνταν πάνω σε ψιλό αραχνούφαντο ύφασμα, το μπιμπιζάρι (λεπτό 

μεταξωτό ύφασμα). Έτσι πολλές πλούσιες νύφες προικίζονταν και με 

δυο μεταξωτά τακίμια, με το πρώτο το καλό με τα συρμακέσικα 

κεντήματα και με ένα δεύτερο γινωμένο από μετάξια (Χατζημιχάλη, 

1952). 



Σύμφωνα με τη μελέτη της Μ. Κωστή (2009)  στις αγροτικές και ορεινές 

περιοχές της Ηπείρου τα κλινοσκεπάσματα τα αναγραφόμενα στα 

προικοσύμφωνα ήταν συνήθως υφαντά και μόνο στα πλούσια χωριά και 

στις πόλεις ήταν κεντημένα, πράγμα που είχε να κάνει με την 

οικονομική ευμάρεια των κατοίκων. 

[….]Οπωσδήποτε στα «φορέματα» - όχι μόνο στην ενδυμασία- 

διαγράφεται και η τοπική κοινωνία των χωριών ως προς την οικονομική 

κατάσταση. Αυτές οι διαφορές στις προίκες είναι πολύ εμφανείς 

ιδιαίτερα στο Ζαγόρι εν συγκρίσει με άλλες περιοχές. Οι προίκες στο 

Ζαγόρι περιέχουν άλλα αντικείμενα, άγνωστα στις άλλες περιοχές της 

Ηπείρου και αυτό συμβαίνει γιατί από το Ζαγόρι είναι πολλοί οι 

ξενιτεμένοι. Αυτοί στα μέρη που εργάζονταν (Κωνσταντινούπολη, 

Βουκουρέστι κ.λ.π.) είναι φυσικό να αγοράζουν και να φέρνουν ή να 

στέλνουν με τα καραβάνια στις οικογένειές τους ό,τι τους αρέσει ή τους 

κάνει εντύπωση και μπορούν να το αποκτήσουν. Τα πάντα δε 

αναγράφονται και κοστολογούνται  ανάλογα με την ποιότητά 

τους….(Κωστή, 2009). Στα  253 προικοσύμφωνα της «Επαρχιακής 

Δημογεροντίας Ιωαννίνων», που περιλαμβάνονται  στο βιβλίο της Μ. 

Κωστή, αναλογικά είναι μάλλον λίγα αυτά τα οποία αναφέρουν 

στολιστικά, μη υφαντά κεντήματα. Και αυτά προέρχονται κυρίως από 

τα Γιάννενα και το Ζαγόρι. Σε αυτά εκτός από τα είδη ενδυμασίας 

αναγράφονται υφάσματα από ατλάζι και μεταξωτά, σινδόνια μεταξωτά 

και λινά, τραπεζομάντηλα και σερβέτια, παπλώματα, προσκέφαλα, 

λαχούρια, τζιοβρέδες, κρεβατοστρώσεις, μαξιλάρες καλές… 

Το σύνηθες κρεββατοστρώσι περιλάμβανε «εν εφάπλωμα μεταξωτόν και 

εν μάλλινον, δύω στρώματα με όψιν ρωσσικήν με μαλλί, ένα σελτέν 

δαμάσκον μάλλινον με βαμβάκι, εξ προσκέφαλα μεταξωτά, δύω μεγάλα 

και τέσσαρα μικρά με βαμβάκιον, ένα κομμόν, εν σεπέτι, έν 

σεπετόπουλο, μίαν Τσαλίταν, εν ιβρικολίγινον, εξ καπακοσάγανα 

πολίτικα, δυο κιλίμια μεγάλα και εν μικρόν και μίαν γιάμπολην». 

Το παράδειγμα στους δυο πίνακες  είναι ένα απόσπασμα από  την υπ’ 

αριθμ. 139 καταχώρηση προικοσυμφώνου της Αντιγόνης Μιχ. 

Καφτάντζογλου και συζύγου Μιλτιάδου Νικοβοπούλου  στα Ιωάννινα,  

με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1883 όπως καταγράφεται στο βιβλίο της 



Μ. Κωστή, (σελ. 240 – 241). Από την λεπτομερή περιγραφή των 

πολυτελών ειδών που καταγράφονται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι 

πρόκειται για μια εύπορη οικογένεια των Ιωαννίνων. 

 



 

6.Οι επιρροές 

Υπάρχουν δύο προφανείς απόψεις από τις οποίες μπορεί κάποιος να 

προσεγγίσει και να εξετάσει ένα χειροτεχνικό έργο : από την πλευρά του 

κατασκευαστή και από την πλευρά του χρήστη. Στην περίπτωση του 

κεντήματος αυτά τα πρόσωπα είναι συνήθως ένα και το αυτό. Με μια 

γρήγορη ματιά ένα κέντημα αφηγείται μια ιστορία για την περιοχή στην 

οποία κατασκευάστηκε και τον σκοπό του κεντήματος. Μετά όμως από 



προσεκτικότερη εξέταση, τα κεντημένα μοτίβα και το σχέδιο 

αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα, γιατί συχνά φέρουν σύμβολα για 

να «διαβαστούν» από όσους γνωρίζουν τη σημασία τους καθώς η επιρροή 

της ξένης κυριαρχίας στην Ελλάδα έχει αφήσει το σημάδι της και στην 

τέχνη του κεντήματος.  

Με βάση τη σπουδαία θέση της Ηπείρου στο χάρτη της εποχής θα 

μπορούσαμε να διακρίνουμε τρία στοιχεία που επηρέασαν κυρίως την 

τεχνοτροπία και το στυλ των Ηπειρωτικών κεντημάτων : 

1.Η Οθωμανική κατοχή και η τεχνοτροπία Ιζνίκ, 

2. Οι δρόμοι της γούνας και του μεταξιού, και 

3.Οι εμπορικές σχέσεις με τη Δύση και τους Φράγκους 

1. Η Οθωμανική κατοχή και η τεχνοτροπία ιζνίκ  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε  ότι η Ήπειρος ήταν μια από τις περιοχές με 

μεγάλο ελληνικό πληθυσμό που έμεινε περισσότερο στα χέρια των 

Οθωμανών από άλλες περιοχές της Ελλάδας με παράδοση στο κέντημα, 

όπως τα νησιά.  Έτσι, πολλές πτυχές του Ηπειρωτικού πολιτισμού 

αντανακλούσαν την έντονη οθωμανική πολιτική, πολιτιστική και 

κοινωνική παρουσία.  Αν και υπήρξαν πολλά πολιτικά και κοινωνικά 

προβλήματα, που προέκυψαν με τον οθωμανικό έλεγχο της περιοχής 

της Ηπείρου, υπήρξαν ωστόσο και εκτεταμένες ανταλλαγές σε 

καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο μεταξύ των δύο κοινωνιών. Τα 

κεντητά υφάσματα είναι μια καλή απόδειξη της διασύνδεσης του 

οθωμανικού και του ελληνικού πολιτισμού σε αυτήν την περιοχή πριν 

από τον δέκατο ένατο αιώνα. Αποτέλεσαν ένα μέσο επικοινωνίας των 

πολιτιστικών αξιών της Ηπείρου με  ιδέες σχεδιασμού που είναι 

ελληνικές και μπορεί να χρησίμευσαν ως μέσο κοινωνικής συνοχής 

συνδυάζοντάς τες με οθωμανικές λειτουργίες και μοτίβα. Σε σύγκριση με 

τα άλλα ελληνικά στυλ κεντήματος, μερικά από τα οποία παρουσιάζουν 

επίσης έντονη οθωμανική επιρροή, το Ηπειρώτικο κέντημα μπορεί να 

αναγνωριστεί ως το στυλ που είχε πιο άμεση επαφή με τις οθωμανικές 

καλλιτεχνικές ιδέες και ενσωμάτωσε αυτές τις ιδέες με μεγαλύτερη 

επιτυχία στην τοπική καλλιτεχνική παράδοση. Αυτή η αφομοίωση 

οφείλεται πιθανώς στη μακροχρόνια έκθεση της κοινωνίας της Ηπείρου 



στον οθωμανικό πολιτισμό και στο ότι οι λαοί της ζούσαν δίπλα-δίπλα 

με τους Οθωμανούς Τούρκους ως ενιαία κοινωνία.  

Το ιδιαίτερο στιλ που ονομάζεται «Ιζνίκ», είναι κεντήματα που 

παράχθηκαν μεταξύ 17ου και 18ου αι. και αναπαριστούσαν 

παραστάσεις που αντιγράφηκαν από τα κεραμικά Ιζνίκ. Τα κεραμικά 

Ιζνίκ έλαβαν την ονομασία τους από την πόλη στην οποία παράγονταν, 

τη Νίκαια της Βιθυνίας, στη σημερινή βορειοδυτική Τουρκία. Αρχικά οι 

κεραμοποιοί είχαν επηρεαστεί από τον χρωματισμό και τα σχέδια της 

κινέζικης πορσελάνης με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα του κοβαλτίου 

σε λευκό φόντο. Αργότερα στο μπλε και τουρκουάζ πρόσθεσαν το μαύρο 

για τα περιγράμματα, το γκριζοπράσινο, το  απαλό μωβ και το κόκκινο 

από ερυθρό πηλό.  Οι κεραμοποιοί συμπεριλάμβαναν στα ανθοειδή 

μοτίβα τους διαφορετικά σχέδια όπως ζώα, καράβια, περίπτερα, κ.α.. 

Στην φωτογραφία που ακολουθεί απεικονίζεται ένα ζευγάρι  

υφάσματα, κεντημένα με μετάξι, από την Οθωμανική Ήπειρο, μάλλον 

από τα Ιωάννινα,  σε υφαντό λινό ύφασμα ( 44 χ 38 εκ. και  46 χ 43 εκ.), 

πιθανώς από ένα κουρτινάκι κρεβατιού, με ζευγάρια παπαγάλους και 

κούπες με μπουκέτα από τουλίπες και γαρίφαλα. Το σχέδιο αυτών των 

κεντημάτων σχετίζεται άμεσα με το  μοτίβο που βρέθηκε σε μια σπάνια 

ομάδα πλακιδίων Iznik του τέλους του 16ου αιώνα που απεικονίζει δύο 

πράσινους παπαγάλους να πλαισιώνουν ένα σιντριβάνι με το επάνω 

τμήμα του φυτεμένο με υάκινθους και γαρίφαλα.  Το σμαραγδένιο 

πράσινο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1566/7 στα πλακάκια  στο 

μαυσωλείο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως στην κεραμική του Iznik τη δεκαετία του 1570 και μετά.  

Στα κεντήματα που απεικονίζονται στην  φωτογραφία, το μπουκέτο με 

γαρίφαλα και τουλίπες είναι σε μια διακοσμημένη αραβική κούπα ή 

κανάτα με βολβώδη μορφή που σχετίζεται με την Τιμουριδική και την 

Οθωμανική μεταλλοτεχνία, και φαίνεται επίσης στην πρώιμη περσική 

κεραμική, καθώς και στο Iznik του 16ου αιώνα. 

Το μοτίβο λιονταριού πιθανότατα προήλθε από ευρωπαϊκά οικόσημα. Τα 

λιοντάρια, όπως και άλλα παρόμοια μοτίβα  ενσωματώθηκαν στο 

σχεδιαστικό ρεπερτόριο των κεντημάτων των Ιωαννίνων και των 

Επτανήσων. (https://www.sothebys.com/) 



 

 

Ένα εξαιρετικά σπάνιο πολύχρωμο πλακίδι ο Iznik με αντικριστά πουλιά, περίπου από  το 

1575, βαμμένο σε μπλε κοβαλτίου, πράσινο και ανάγλυφο κόκκινο, με μαύρο περίγραμμα, 

διακοσμημένο με δύο πουλιά σκαρφαλωμένα στις δύο πλευρές ενός σιντριβανιού που μοιράζουν 

ένα μπουκέτο υάκινθου, που περιβάλλεται με αραβουργήματα από φύλλα και λουλούδια σάζι. 

(A highly rare polychrome Iznik tile with confronted birds, Turkey, circa 1575, 

https://www.sothebys.com/) 

https://www.sothebys.com/


 

 

 

Οι φυτικοί κύλινδροι των τουρκικών πλακιδίων Iznik επαναλαμβάνονται σε ένα κέντημα από 

βαμβάκι και μετάξι του 19ου αιώνα από την Ήπειρο στην Οθωμανική Ελλάδα - και τα δύο από 

το  Μουσείο Ashmolean, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. ((Leoni & Stanton, 2021). 

 

 

 

 



2. Οι δρόμοι της γούνας και του μεταξιού 

Οι ιστορικοί Δρόμοι του Μεταξιού ήταν δίκτυα θαλάσσιων και χερσαίων 

δρόμων που κάλυπταν τεράστιες περιοχές. Πέρασαν από τη Νότια Ασία 

και τη Νοτιοανατολική Ασία, διέσχισαν την Κεντρική Ασία, την ινδική 

υποήπειρο, τη ρωσική στέπα, τα οροπέδια του Ιράν και της Ανατολίας 

και την αραβική χερσόνησο. Εκτείνονταν επίσης σε όλη τη Βόρεια και 

Βορειοανατολική Αφρική, από την Τανζανία μέχρι το Μαρόκο. Τέλος, 

επεκτάθηκαν μέσω της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, πριν 

συνδέσουν την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ιβηρική χερσόνησο. 

Σύμφωνα με την Β. Ρόκου τα ηπειρώτικα κεντήματα έκαναν την 

εμφάνισή τους στην εκτεταμένη εμπορευματική βιοτεχνική ζώνη της 

κεντροανατολικής Ευρώπης, που συνδέθηκε με τα κέντρα της περιοχής 

του Καυκάσου και της κεντρικής Ασίας, στα οποία μεταξύ 15ου και 17ου 

αι. άνθισε η θρησκευτική παράδοση των κεντητών πριγκιπικών 

επιταφίων. Είναι πολύ πιθανό οι έμποροι και οι μαικήνες πίσω από την 

παραγωγή αυτών των κεντημάτων να ήταν Έλληνες, και μάλιστα 

Ιωαννίτες, ενώ οι κεντητές Αρμένιοι, οι οποίοι γέμισαν το διακοσμητικό 

περιβάλλον των κεντητών παραστάσεων με μοτίβα της αρμενικής και 

αρμενοϊρανικής τέχνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο περιβάλλον της 

διασποράς….. 

[….]Ένα πρώτο στοιχείο που ήρθε στο φως με την έρευνα για τα σχέδια 

και τα μοτίβα των κεντημάτων της Ηπείρου, είναι πως έχουν μια ιστορία 

πολιτισμικού διαλόγου με την κεντρική Ασία και την Κίνα από τον 14ο 

αι. και ότι αυτά τα διαχειρίστηκαν σε μεγάλο βαθμό τεχνικές ομάδες στις 

οποίες οι Αρμένιοι κατέχουν την πρώτη θέση. Υπήρξε ένας κόσμος 

τεχνιτών που διαχειρίστηκε με απαράμιλλη γνώση το ανατολικό 

διακοσμητικό πρόγραμμα αιώνων, καθώς η θητεία του στην 

υφαντουργία μεταξωτών υφασμάτων και στην κεραμική παραγωγή 

υπήρξε η αδιάκοπη εθνοτική απασχόληση. Από το διάκοσμο φαίνεται ότι 

πρόκειται για τέχνη που διέθετε την εμπειρία της κεραμικής και της 

υφαντικής των μεταξωτών, γνώριζε το ρεπερτόριο του διακόσμου της 

και το μετέφερε, με νέα σχέδια και από μνήμης αντίγραφα σημαντικών 

έργων που είχαν συγκροτήσει το ρεπερτόριο των μικροτεχνικών 

εργαστηρίων σε όλα τα σημεία της αρμενικής διασποράς (Ρόκου, 2019).  



 

Στη φωτογραφία παλιό ηπειρώτικο μεταξωτό κέντημα τύπου Suzani του 19ου αιώνα, περίπου 

274 x 170 εκ.. Το Suzani ήταν τύπος κεντήματος με προέλευση από τις χώρες της Κεντρικής 

Ασίας, κυρίως το Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Καζακστάν. Το όνομα Suzani προέρχεται 

από την περσική λέξη που σημαίνει «βελόνα». Τα Suzani αποτελούνται συχνά από δύο ή 

περισσότερα κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια ράβονται μεταξύ τους. Τα δημοφιλή σχεδιαστικά 

μοτίβα περιλαμβάνουν δίσκους ήλιου και φεγγαριού, λουλούδια (ιδιαίτερα τουλίπες, γαρίφαλα 

και ίριδες), φύλλα και αμπέλια, φρούτα (ειδικά ρόδια) και περιστασιακά ψάρια και πουλιά. 

(https://www.henrys.de/) 

https://www.henrys.de/


3.Οι εμπορικές σχέσεις με τη Δύση 

Οι Ευρωπαίοι που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ανατολή ύστερα από τις 

σταυροφορίες ήταν υποχρεωμένοι να διαλέξουν ανάμεσα σε 4 

δρομολόγια: 

1.Το θαλασσινό ταξίδι, 

2. Τον δρόμο της Ουγγαρίας 

3. Το πέρασμα από την Ελλάδα, και 

4. Τη Σκλαβουνία (από τις Δαλματικές ακτές στην Πόλη)  

 

 

«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ”  Πτυσσόμενη χειροποίητη λιθογραφία από το βιβλίο «Eothen, or 

Traces of Travel brought Home from the East»  του KINGLAKE, Alexander William, London: J. 

Ollivier, 1844.  

 



Ο δρόμος της Ελλάδας  ήταν ο πιο δαπανηρός και η πορεία που είχε 

καθιερωθεί ήταν : Οτράντο – Κέρκυρα – Ήπειρος – Θεσσαλονίκη – 

Πόλη. Ωστόσο, ακολουθώντας αυτό το δρομολόγιο,  τα καραβάνια  και 

οι ταξιδιώτες απέφευγαν τους πειρατές που λυμαίνονταν όσους 

ταξίδευαν δια θαλάσσης και τις εχθρικές ενέργειες που δυσκόλευαν το 

δρόμο της Ουγγαρίας καθώς δεν υπήρχαν εμπορικές σχέσεις ανάμεσα 

στον αυτοκράτορα της Αυστρο-ουγγαρίας και τον Σουλτάνο για να 

διευκολύνεται το πέρασμα. Επιπλέον το πέρασμα από την Ελλάδα 

θεωρούνταν σαν η καλύτερη επιλογή καθώς και ο δρόμος της 

Σκλαβουνίας, παρόλο που βρισκόταν εντός της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας  είχε πολύ δύσκολα περάσματα ανάμεσα στα βουνά, 

όπου παραμόνευαν ληστές (Σιμόπουλος,1981). Διαπιστώνει λοιπόν  

κανείς ότι η Ήπειρος αποτελούσε κομβικό σημείο για την μετακίνηση 

από την Ευρώπη  προς την ανατολή. 

Η ΄Ηπειρος επίσης πραγματοποιούσε το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου 

της προς τη Δύση, από τη θάλασσα. Τα λιμάνια της Πρέβεζας, της 

Σαλαώρας στον κόλπο της Άρτας, της Σαγιάδας, της Πάργας, της 

Ηγουμενίτσας και της Πλαταριάς στο Ιόνιο εξυπηρετούσαν 

συγκοινωνιακά και εμπορικά την περιοχή. Το εισαγωγικό κυρίως 

εμπόριο βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση. Τον πρώτο λόγο είχε η Αγγλία  

από όπου, ανάμεσα στα άλλα εισάγονταν βαμβακερά υφάσματα, τσίτια, 

κασμίρια και φουλάρια. Ακολουθούσε η Αυστρία με μεταξωτά 

βιεννέζικα και μιλανέζικα έτοιμα φορέματα και τρίτη ερχόταν η Γαλλία 

που στις αρχές του 19ου αιώνα είχε το μονοπώλιο των εισαγωγών στην 

Ήπειρο, το οποίο  αργότερα περιορίστηκε κυρίως στην εισαγωγή 

υφασμάτων. Στη συνέχεια ακολουθούσαν η Σουηδία και τέλος η 

Νάπολη που είχε αποκλειστικότητα σχεδόν στα χρυσά σιρίτια και τις 

μεταξωτές κλωστές που προορίζονταν για τα κεντήματα και τη 

διακόσμηση των ενδυμασιών. Οι Ηπειρώτες είχαν επίσης στενές 

εμπορικές και κοινωνικές σχέσεις με τα Επτάνησα. Σχετικά με τα 

Επτάνησα, μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, κατά την οποία 

επισφραγίσθηκε η Ενετική κυριαρχία, οι Βενετοί επέτρεψαν την 

δημιουργία μιας τοπικής αριστοκρατικής τάξης, που συνέχισε να 

υπάρχει και μετά το πέρασμα των Ιόνιων νησιών σε άλλους ευρωπαίους 

κατακτητές . Η ανερχόμενη αστική τάξη ήταν πιο δεκτική στις δυτικές 



επιρροές και αυτό υποδεικνύεται από  το γεγονός ότι εντονότερες 

ομοιότητες με το ευρωπαϊκό στυλ βρίσκουμε σε πολλές αστικές 

ενδυμασίες. 

 

Ένα κεντητό πάνελ από την Ήπειρο του 18ου αι. Αποτελείται από έξι ενωμένα μέρη, το καθένα 

με έξι «νύφες» να στέκονται ανάμεσα σε πυκνά μπουκέτα με  λουλούδια  και οδοντωτά φύλλα 

(62,4 x 85 εκ.). Η περίτεχνα ντυμένη γυναικεία φιγούρα που απεικονίζεται σε καθένα από τα έξι 

πλαίσια αυτού του καλύμματος μαξιλαριού παριστάνεται με νυφική ενδυμασία. Η φορεσιά της 

αντανακλά την εγγύτητα της Ηπείρου με την ιταλική χερσόνησο και την ευρωπαϊκή μόδα. Κάθε 

φιγούρα φορά το βενετσιάνικο στρογγυλό γυναικείο σκουφάκι  και  τη φούστα με το συρμάτινο 

στεφάνι εσωτερικά, και τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της ευρωπαϊκής γυναικείας 

ενδυμασίας αυτής της εποχής. Οι λουλουδένιες ροζέτες και τα μοτίβα με λαχούρια είναι αντίθετα  

διακριτικά στοιχεία οθωμανικής έμπνευσης. (https://www.christies.com/) 

 

Τα αισθητικά ρεύματα της δυτικής Ευρώπης αυτής της εποχής που 

καθρεφτίζονταν και στα υφάσματα της, είναι το Μπαρόκ και η εξέλιξή 

του, το Ροκοκό. Τα στοιχεία του Ροκοκό είναι ο εξ’ ολοκλήρου άνθινος 

διάκοσμος σε όλη την επιφάνεια, και τα ανάλαφρα παστέλ χρώματα. Σε 

σχέση με την αντίστοιχη διακόσμηση του οθωμανικού στυλ, εδώ οι 

άνθινες παραστάσεις είναι αρκετά πιο ρεαλιστικές και οι φόρμες πιο 

λεπτεπίλεπτες. Σε πολλά ηπειρώτικα κεντήματα λοιπόν βλέπουμε να 

συνυπάρχουν οθωμανικά μοτίβα με Βενέτικα, Γενοβέζικα και φράγκικα  

https://www.christies.com/


μοτίβα και παραστάσεις, δυτικά οικόσημα και σύμβολα, όπως για 

παράδειγμα λιοντάρια, αναγεννησιακές φορεσιές, ρομβοειδή σχήματα 

κ.α. 

 

7.Τα μοτίβα και το στυλ 

Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι τα 

ηπειρωτικά κεντήματα προέρχονταν  είτε από τα Γιάννενα  ή από  

διαφορετικά μέρη της περιοχής της Ηπείρου. Εάν όντως προέρχονταν 

από το ίδιο μέρος, δεν είναι σαφές εάν θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 

σε διαφορετικές περιόδους. Ο σχηματισμός δομικών ομάδων και ο 

προσδιορισμός των χαρακτηριστικών κάθε ομάδας μπορεί να βοηθήσει 

τους μελλοντικούς ερευνητές να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις και 

να προτείνουν μια πιο σαφή πηγή για αυτά τα υφάσματα. Προς το 

παρόν, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι τα υφάσματα και τα μοτίβα 

που περιγράφονται στη συνέχεια, φαίνεται να είναι από την περιοχή 

των Ιωαννίνων. Τα ακριβά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και η έντονη 

οθωμανική επιρροή στο σχέδιο και την τεχνική δείχνουν ότι αυτά τα 

υφάσματα παράγονταν από κεντητές και κεντήστρες που ζούσαν σε μια 

πλούσια περιοχή και είχαν εύκολη πρόσβαση στα οθωμανικά 

καλλιτεχνικά προϊόντα. Σε αυτήν την περιγραφή ταιριάζουν πολύ οι 

κεντητές από τα Ιωάννινα. Γνώριζαν την οθωμανική παράδοση από 

πρώτο χέρι και τη γνώριζαν αρκετά καλά για να την αφομοιώσουν στη 

δουλειά τους. 

Ο Πετράκης υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνει κάποια γενίκευση ως προς 

τα μοτίβα που βρέθηκαν σε υφάσματα: 

[...]τα μοτίβα της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι έντονα επηρεασμένα από 

τους βόρειους ανθρώπους, και τα μοτίβα της νησιωτικής Ελλάδας είναι 

επηρεασμένα από την Ανατολή και τη Δύση. Είναι ενδιαφέρον να 

παρατηρήσουμε ότι οι επιρροές στα κεντήματα μιας περιοχής ή ενός 

νησιού συμπίπτουν με το επιρροή στη διάλεκτο των ανθρώπων αυτής 

της περιοχής. Από τη στιγμή που ένα σχέδιο καθιερώθηκε παραδοσιακά  

σε μια περιοχή, επαναλήφθηκε, με ελάχιστες αλλοιώσεις από τις 

επόμενες γενιές (Πετράκης, 1977). 



Τα πιο συνηθισμένα μοτίβα στα ηπειρώτικα κεντήματα είναι : 

7.1.Η γαμήλια πομπή 

Ένα μεγάλο μέρος των κεντημάτων της Ηπείρου είναι αφιερωμένο στην 

γαμήλια πομπή και την είσοδο του κοριτσιού σε μια νέα ζωή, αποτελούν 

δε τα κεντήματα αυτά ένα μικρό παράδειγμα από ένα συγκεκριμένο 

τμήμα της σύγχρονης Ελλάδας που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από 

τους Οθωμανούς κατά  τον δέκατο όγδοο και τον δέκατο ένατο αιώνα. Η 

ενσωμάτωση μοτίβων και συμβόλων από την οθωμανική περίοδο 

αντιπροσωπεύει μια οπτική γλώσσα καλά κατανοητή από την κοινωνία 

της εποχής. Τα υφάσματα που ήταν κεντημένα για να τα πάει η νύφη 

στο νέο της σπίτι ήταν πολύ διακοσμημένα με συμβολικά μοτίβα. Ο 

γάμος, που ήταν η πιο σημαντική περίσταση στη ζωή της γυναίκας 

εκείνη την εποχή, προανήγγειλε πολλές αλλαγές καθώς θα άφηνε το 

οικογενειακό της σπίτι για πάντα και με τον νέο της σύζυγο θα έμπαινε  

στην οικογένειά του. Η νεαρή γυναίκα κεντούσε τις ελπίδες και  τα 

όνειρά της για καλή τύχη για το μέλλον, προστασία από το κακό μάτι 

και για μια ζωή γεμάτη ευτυχία. Το ράψιμο αυτών των ευχών έδειχνε 

επίσης την ικανότητά της με τη βελόνα και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνταν, έδειχναν πόσο οικονομικά ευκατάστατοι ήταν  οι 

γονείς της νύφης. Αν τα κεντήματα ήταν πλούσια σε κλωστές και η 

ποιότητα του υφάσματος υψηλή, αυτό θα το παρατηρούσαν όλοι όσοι θα 

παρευρίσκονταν  στο γάμο (Krody, 2006). 

Ένα τυπικό γαμήλιο κέντημα από την Ήπειρο του δέκατου όγδοου και 

αρχών του δέκατου ένατου αιώνα θα περιλάμβανε τη γαμήλια πομπή με 

τη νύφη και τον γαμπρό να φορούν κεντητές φορεσιές με πολλές 

λεπτομέρειες και με μερικά στοιχεία οθωμανικής επιρροής στο σχεδιασμό 

ρούχων. 

Τα μαξιλάρια συχνά απεικονίζουν ένα ζευγάρι στο κέντρο, συνήθως 

κρατώντας λουλούδια και μερικές φορές καβάλα σε άλογο. Το ζευγάρι 

συνοδεύεται από έναν άνδρα και μια γυναίκα συνοδό. Ο άνδρας συνοδός 

συχνά απεικονίζεται έφιππος. Αυτές οι δύο φιγούρες μπορεί να είναι ο 

κουμπάρος και η κουμπάρα, και αυτό που αναπαριστάνεται στο 

μαξιλάρι μπορεί να είναι η βραδινή πομπή που συνόδευε πάντα τον 

γαμπρό όταν συνόδευε την αρραβωνιαστικιά του από το πατρικό της 



σπίτι στο σπίτι της ίδιας και του μελλοντικού συζύγου της. Όλα τα 

ενδύματα που φορούσαν η νύφη, ο γαμπρός, ο κουμπάρος και η 

κουμπάρα καταδεικνύουν την ισχυρή επιρροή του οθωμανικού 

πολιτισμού στην κοινωνία της Ηπείρου. Κάθε κομμάτι του συνόλου, από 

τα μεγάλα ανδρικά καλύμματα κεφαλής (καβούκ, ή τουρμπάνι) μέχρι 

τα πολλαπλά κουμπιά στο στήθος των μακριών παλτών ανδρών και 

γυναικών με κρεμαστά μανίκια (καφτάν)  ήταν προσαρμογές της 

οθωμανικής φορεσιάς. 

 

 

Μαξιλαρομάνα, 17ος αιώνας. Ιωάννινα - Μουσείο Μπενάκη (21173). Δωρεά Ελένης Σταθάτου 

Η αναπαράσταση της παράδοσης της νύφης από συγγενείς της σε δύο καβαλάρηδες –από το 

ψίκι του γαμπρού– έχει αποδοθεί ζωγραφικά, με φωτεινά χρώματα, όπως ταιριάζει στην ιερή 

τελετή του γάμου.  Η νύφη στο κέντρο φορεί το καλύτερο μεταξωτό ποκάμισο, με τα πλούσια 

κεντήματα στα μανίκια, το ραμμένο από στόφα αντερί με τα χρυσά κεντήματα και το πιρπιρί. 

Στο κεφάλι της μεγάλο ροδί σκούφωμα, κορόνα και μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια. Ανάλογα 

ντυμένοι, με χρυσοκέντητα ρούχα, είναι και οι συγγενείς της που τη συνοδεύουν. Τη σύνθεση 

του κέντρου τη συμπληρώνουν δύο ολάνθιστα χρυσά ρόδια κατενώπιον, πάνω από το κεφάλι 

της νύφης, και δύο ανθρωπόμορφα πουλιά κατά μέτωπο με άνθινη κορόνα στα κεφάλια τους. 

Τη σύνθεση τη χωρίζουν δύο μπρίκια γεμάτα ζωηρόχρωμα άνθη –γαρύφαλλα, ζουμπούλια, 

υάκινθους κ.λπ.– από τις παραστάσεις που βρίσκονται στα άκρα του κεντήματος. Έχουν στη 

βάση τους αντικριστά το ένα κόκκινα σκυλάκια και περιστέρια το άλλο.  Στις δύο άκρες, 

καβαλάρηδες από το ψίκι του γαμπρού ήρθαν να παραλάβουν τη νύφη. Κρατούν φλάμπουρο 

και έχουν πλούσια στολίσει τα κεφάλια των αλόγων τους με λουλούδια και στο λαιμό τους 

έχουν κρεμάσει μαντήλια. Την παράσταση τη συμπληρώνουν μικρά σκυλάκια ανάμεσα στα 

πόδια των αλόγων τους. Το σύνολο του υφάσματος καλύπτεται από ανοιξιάτικα λουλούδια, 

δεν λείπει όμως και ένα κυπαρίσσι. Μία ταινία, κεντημένη με τα ίδια λουλούδια, περιβάλλει 

την παράσταση της σημαντικής αυτής στιγμής της ζωής των ανθρώπων. Ύφασμα λινό, 

κεντημένο με μεταξωτές κλωστές σε γαλάζιο, γαλάζιο γκρι ανοιχτό, ζωηρό κόκκινο, δύο 

αποχρώσεις πράσινο ανοιχτό, ζαχαρί, άσπρο και ροδί. Βελονιές: οι μεταξωτές κλωστές και η 

ασημοκλωστή έχουν κεντηθεί με τη μονή πλαγιαστή και τα περιγράμματα με την αλυσιδίτσα. 

Διαστάσεις: 1,35 x 0,405 μ. 



 

Το κεντρικό θέμα της σκηνής του γάμου, η νύφη πλαισιωμένη από τους συγγενείς της. Ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα  ζωγραφικής απόδοσης του θέματος, που είναι χαρακτηριστικό των 

Ηπειρωτικών κεντημάτων. Λεπτομέρεια της μαξιλαρομάνας από το Μουσείο Μπενάκη (21173) 

 

Αυτό είναι μια σημαντική ένδειξη για την προσαρμογή του οθωμανικού 

τρόπου ζωής. Τουλάχιστον μέχρι τον δέκατο έκτο αιώνα, φαίνεται ότι η 

αστική ελίτ της περιοχής της Ηπείρου, ιδιαίτερα στα Ιωάννινα, 

υιοθέτησε την οθωμανική ενδυμασία προσθέτοντας τη δική της ατομική 

πινελιά. Τα φυτικά μοτίβα - με τουλίπες, υάκινθους και γαρίφαλα - που 

φαίνονται να γεμίζουν την υπόλοιπη σύνθεση σε αυτά τα μαξιλάρια 

έχουν επίσης αδιαμφισβήτητη οθωμανική προέλευση. Πιθανότατα 

ήρθαν στην Ήπειρο με την εισροή οθωμανικών υφασμάτων, 

αντικειμένων τέχνης και εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμήσεων 

κτιρίων. Η υπόλοιπη συνοδεία του γάμου θα αποτελούνταν από τον 

κουμπάρο και άλλους συγγενείς έφιππους, περιτριγυρισμένους από 

πουλιά και ζώα. Αυτό το αντιπροσωπευτικό στυλ είναι τυπικά 

ελληνικό.  Ο Taylor περιγράφει ένα τέτοιο στενόμακρο μαξιλάρι γάμου 

από την Ήπειρο (περίπου  του 1750) που παρουσιάζει αυτά τα 

συμβολικά μοτίβα: 



[….] υάκινθοι, γαρίφαλα και στυλιζαρισμένα τριαντάφυλλα - ένα 

ολόκληρο θηριοτροφείο ζώων για καλή τύχη – παχουλές πέρδικες και  

παπαγάλοι, σκύλοι, γάτες και  λεοπαρδάλεις κι ακόμα γυναίκες με 

πρόσωπα από άρπυιες,  που σπάνια θεωρείται σύμβολο καλής τύχης, 

αλλά  ίσως το κέντησαν  για να αποτρέψουν την κακή τύχη (Taylor, 

1998). 

 

Μαξιλαρομάνα, 17ος αιώνας. Ιωάννινα Μουσείο Μπενάκη (21172). Δωρεά Ελένης Σταθάτου 

Δύο καβαλάρηδες από το ψίκι του γαμπρού μετά τη στέψη έχουν παραλάβει τη νύφη από το 

συγγενολόι της και τη συνοδεύουν στο κονάκι του γαμπρού. Σπάνια, λεπτομερής και με 

ζωγραφική απόδοση αναπαράσταση των τοπικών εθίμων μέσα στη ζωηρόχρωμη γιορτινή 

ανοιξιάτικη φύση. Εδώ η παράσταση δεν χωρίζεται όπως οι προηγούμενες, όλοι οι καλεσμένοι 

μετέχουν στη χαρά Πιστή απόδοση των γυναικείων και ανδρικών φορεσιών, των αλόγων με 

τα χρυσά χαλινάρια και τα κεντήματα τα στρωμένα στα καπούλια τους, των καβαλάρηδων με 

τις τοπικές φορεσιές – τη βράκα και τις μπότες, το χρυσοκεντημένο πράσινο αντερί, τον 

πορφυρό χρυσοκεντημένο τζουμπέ και το μεγάλο σκούφο. Στο κέντρο η νύφη, καβάλα στο 

άλογο, αποδίδεται με ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Έχει χρυσοκεντημένο το άσπρο 

ποκάμισο, κάτω από το πράσινο αντερί και πορφυρό εξωτερικό επενδύτη, το πιρπιρί. 

Παρόμοια ρούχα φορούν και οι συγγένισσες του γαμπρού, που, ανάλογα με την ηλικία και το 

βαθμό συγγένειας, έχουν διακριτικές λεπτομέρειες στο είδος των ρούχων τους και στα 

κεντήματα που τα στολίζουν. Ανάμεσα στα ανοιξιάτικα λουλούδια ξεχωρίζουν ένα αγόρι με 

την ανάλογη φορεσιά και, στις άκρες ψηλά, ανθρωπόμορφα αποτρεπτικά πουλιά κατά 

πρόσωπο. Στην περιφέρεια, ανάμεσα σε δύο γραμμές, τρία λουλούδια σχηματίζουν την ταινία 

που περιβάλλει το κέντημα. Αποτελεί ζευγάρι με την μαξιλαρομάνα στην προηγούμενη 

φωτογραφία. Είναι κεντημένο στο ίδιο ύφασμα, με χρυσοκλωστή και ασημοκλωστή και τις 

ίδιες μεταξωτές κλωστές, βαμμένες με φυτικές βαφές σε γαλάζιο, γαλάζιο-γκρι ανοιχτό, ζωηρό 

κόκκινο, δύο αποχρώσεις πράσινο ανοιχτό, ζαχαρί, άσπρο και ροδί, με τις βελονιές μονή 

πλαγιαστή και στα περιγράμματα την αλυσιδίτσα. Διαστάσεις: 1,36 x 0,42 μ. 
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7.2.Τα άνθη 

Κυρίως ανατολικές επιδράσεις θεωρούνται οι οργιαστικές συνθέσεις 

λουλουδιών,  όπου κυριαρχούν το γαρίφαλο, το τριαντάφυλλο, ο 

υάκινθος και η τουλίπα. Αυτά τα τέσσερα λουλούδια της Ανατολής, με 

διάφορες παραλλαγές […] αποτελούν τη βάση και της ελληνικής 

κεντητικής. (…..) Τα λουλούδια αυτά ήταν πολύ συνηθισμένα σύμβολα  

στο οθωμανικό κέντημα καθώς   ήταν λουλούδια  που καλλιεργούνταν 

συνήθως στους τουρκικούς κήπους (Berry,1938) και δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι αυτά ενσωματώθηκαν  σε μεγάλο μέρος του 

Ηπειρωτικού κεντήματος μαζί με άλλα μοτίβα που είχαν ένα ιδιαίτερο 

νόημα για τις Ελληνίδες που κεντούσαν αυτά το γιορταστικά στολίδια. 

Τα λουλούδια αυτά λοιπόν, είναι κοινό θεματολόγιο σχεδόν σε όλες τις 

περιοχές της Ελλάδας, μιας και όλες (πέρα από τα Επτάνησα) βρέθηκαν 

κάποια περίοδο υπό των Οθωμανών. Αλλά ακόμα και στα Επτάνησα 

εντοπίζονται τα συγκεκριμένα άνθη στην κεντητική, λόγω των επαφών 

με την Ήπειρο Στα ευρήματα λοιπόν της Ηπείρου, οι ομοιότητες με 



αντίστοιχα υφάσματα της Τουρκίας της ίδιας περιόδου είναι πολλές. Η 

πυκνότητα των επιμέρους στοιχείων είναι μεγάλη, και σε κάποιες 

περιπτώσεις, ακόμη εντονότερη από εκείνη των τούρκικων. Τα 

λουλούδια αυτά ή αποτελούν μόνα τους τον διάκοσμο των κεντημάτων 

ή ενσωματώνονται σε κάποια καθαρά Ηπειρώτικη σύνθεση, όπου 

γίνονται κομμάτι των αφηγηματικών παραστάσεων που απεικονίζονται 

πάνω σε μαξιλάρες και σεντόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα 

λουλούδια μπορεί να χρησιμοποιούνται ως αποφύσεις από το συμβολικό 

θέμα της γλάστρας, καθώς και για γέμισμα του κενού χώρου, και τέλος 

για διακόσμηση των λωρίδων περιμετρικά του υφάσματος, 

εναλλασσόμενα και επαναλαμβανόμενα ρυθμικά. 

7.3.Τα πουλιά 

Τα πουλιά εμφανίζονται συχνά στα ελληνικά κεντήματα και είναι για 

καλή τύχη. Ο Paine προτείνει ότι τα πουλιά αποτελούν ένα από τα πιο 

κοινά μοτίβα κεντήματος στον κόσμο. Tα πουλιά σχεδόν παντού 

αντιπροσωπεύουν τον κόσμο των πνευμάτων. Είναι αγγελιοφόροι από 

τον Θεό, τον ουρανό και τους θεούς του ήλιου και μεταφέρουν τις ψυχές 

των νεκρών στην άλλη ζωή, όπου γίνονται κι αυτές πουλιά (Paine, 

2008). Μερικά από τα ειδικά μοτίβα των  πουλιών στα νυφικά 

κεντήματα της Ηπείρου μπορεί να έχουν την εξής σημασία : 

Η πέρδικα παρουσιάζεται συχνά και θεωρείται σύμβολο ευημερίας και 

καλής υγείας και μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει την αθωότητα της 

νέας νύφης (Κοροξενίδης, 2006).  

Ο παπαγάλος, ένα πουλί που βρίσκουμε  στην ινδική και περσική 

λογοτεχνία, μεταφέρει μηνύματα μεταξύ χωρισμένων εραστών (Taylor, 

1998). 

Το παγώνι συμβολίζει την ανάσταση στους πρώτους χριστιανικούς 

χρόνους (Ohms, 1989) και  θεωρείται επίσης ένα βυζαντινό μοτίβο που 

χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την κακή τύχη (Κοροξενίδης, 2006). 

Το παγώνι πέρασε από την ελληνορωμαϊκή (σύμβολο της Ήρας) και την 

ανατολίτικη (κοσμικό σύμβολο) θεματολογία στην χριστιανική 

εικονογραφία κι έτσι τροποποιήθηκαν οι έννοιες του, αποδίδοντάς του 

συμβολισμούς αθανασίας και ανάστασης. Επομένως, στα γαμήλια 

υφάσματα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιείται ως σύμβολο 



μακροζωίας, ως ευχή για το ζευγάρι. Στην Ήπειρο συναντάμε μία 

ιδιαίτερη σύνθεση με παγώνια σε αρκετά υφάσματα. Συχνά τα 

βρίσκουμε να πίνουν νερό  και, όπως αναφέρει η Πόπη Ζώρα «νομίζουμε 

ότι, τουλάχιστον στα κεντήματα της Ηπείρου, που αποδεδειγμένα 

εικονίζουν γαμήλιες παραστάσεις, το θέμα των παγωνιών που πίνουν 

νερό έχει αποκτήσει γαμήλιο συμβολισμό και εικονίζει το «κοινόν 

ποτήριον» […] κατά πανελλήνια σχεδόν συνήθεια, στο γεύμα του γάμου 

η νύφη και ο γαμπρός έπρεπε να φάνε από το ίδιο πιάτο και να πιούν 

από κοινό ποτήρι.». 

 

 

Μαξιλαρομάνα ή προσκεφαλάδα, 17ος αιώνας. Ιωάννινα, Μουσείο Μπενάκη 11203. Δωρεά 

Δαμιανού Κυριαζή 

Μια παραλλαγή της παράδοσης της νύφης από συγγενείς της στο ψίκι του γαμπρού, πριν από 

την τελετή του γάμου αποδίδει με εξαιρετική ζωγραφική ευαισθησία και τεχνική εκτέλεση η 

παράσταση. Η νύφη φορεί ολόχρυση φορεσιά από βαρύτιμες στόφες και έχει στο κεφάλι 

μεγάλο ανοιχτόχρωμο σκούφωμα και κορόνα. Οι επενδύτες των συγγενών της είναι 

κεντημένοι με χρυσά σειρήτια και χρυσοκλωστές, ενώ στο κεφάλι φορούν σκούφους 

κεντημένους με ασημοκλωστή και δουλεμένους με περαστή βελονιά. Ανάμεσά τους κρατούν 

κυπαρίσσια-σύμβολα. Δεξιά και αριστερά τους μπρίκια ανθοφόρα με αντικριστά πουλιά στη 

βάση τους και ανθρωπόμορφα, αντικριστά και κατά μέτωπο, πουλιά στην κορυφή πάνω από 

τα λουλούδια. Στις άκρες της παράστασης, στη θέση των καβαλάρηδων συνοδών, δύο 

τεράστιες πέρδικες, σύμβολα της αγνότητας της νύφης. Όλη η σύνθεση συμπληρώνεται από 

μια χαρμόσυνη ανοιξιάτικη αναπαράσταση της φύσης με ποικίλα ζωηρόχρωμα λουλούδια, 

ανθισμένα κυπαρίσσια και πουλιά. Τη μαξιλαρομάνα την περιβάλλει στενή παρυφή από 

εναλλασσόμενους υάκινθους και γαρύφαλλα.  Το κέντημα έχει γίνει σε λεπτό βαμβακερό 

ύφασμα, μονό χυτό, και έχει κεντηθεί με την περαστή βελονιά και την αλυσιδίτσα με μεταξωτές 

κλωστές βαμμένες με φυτικές βαφές σε κόκκινο, βυσσινί, βαθύ γαλάζιο, ανοιχτό κεραμιδί, 

πράσινο, δύο αποχρώσεις ροδί, χρυσοκλωστές και αργυροκλωστές. Διαστάσεις: 1,44 x 0,38 μ. 

 

 



 

 

Λεπτομέρεια 

από την 

μαξιλαρομάνα 

11203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.Η ανθοφόρα  γλάστρα  

Η ανθοφόρα γλάστρα-μπρίκι-φυτό της ζωής είναι ομολογουμένως το πιο 

σύνηθες θέμα που συναντούμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο στη 

διακόσμηση των υφασμάτων με πολλές παραλλαγές, μεγάλη γκάμα 

επιπέδων αφαίρεσης και εξέλιξης στη μορφή του, και με ποικίλες 

σχεδιαστικές αποδόσεις ανάλογα με την τοπική αισθητική της κάθε 

κοινότητας, διατηρώντας όμως πάντα τον ίδιο συμβολισμό. Από το 

εσωτερικό του δοχείου αυτού αναδύονται άνθη (συνήθως τα τρία που 

χαρακτηρίζουν την λαϊκή θεματολογία: γαρίφαλο, υάκινθος και 

τουλίπα), καρποί, φύλλα και κλαδιά, και κάποιες φορές ακόμα και 

δέντρα όπως το κυπαρίσσι. Χρησιμοποιείται ως κεντρικό θέμα αλλά και 

ως συμπληρωματικό, και δεν εμφανίζεται μόνο του αλλά αποτελεί 

τριαδική παράσταση, με εραλδικές μορφές (αντικρυστά δεξιά και 

αριστερά της), συνήθως ανθρώπινες μορφές, πουλιά, πετεινούς, 

φανταστικά μυθικά ζώα-«στοιχειά» κλπ.  

Το θέμα του δοχείου-γλάστρας συνδέεται άμεσα με το αρχέγονο σύμβολο 

του φυτού της ζωής, το οποίο το Βυζάντιο αφομοίωσε από την Ανατολή, 



όπως και διάφορες άλλες μαγικολατρευτικές ενέργειες και σύμβολα, κι 

έτσι έφτασε μέχρι την ελληνική λαϊκή τέχνη. 

 

Λεπτομέρεια από μαξιλάρι από τα Ιωάννινα με πετεινούς δεξιά και αριστερά από την 

ανθοφόρα γλάστρα -18ος – 19ος αι. (Μουσείο Μπενάκη). 

 

Συνδέει την ιερότητα του νερού (αφού οι ονομασίες που του δίνονται, 

όπως μπρίκι και μαστραπάς για παράδειγμα, αφορούν καθημερινά 

σκεύη το οποία ο λαός χρησιμοποιεί για την αποθήκευση και μεταφορά 

νερού) με την καρποφορία και αναγέννηση της βλάστησης που 

αναβλύζει από μέσα του. Ο Taylor όταν περιγράφει ένα Ηπειρώτικο 

ύφασμα γάμου περιλαμβάνει και ένα δοχείο νερού  σαν σύμβολο 

αγνότητας, η νύφη περιγράφεται «αγνή σαν κρύο νερό» (Τέιλορ,1988).  

7.5.Τα στοιχειά και οι νεράιδες 

«Οι υδάτινες πηγές στην ελληνική μυθολογία – αλλά και στην 

παγκόσμια κοσμολογία - λόγω των μαγικών-θεϊκών ιδιοτήτων τους 

φυλάσσονταν από διάφορα πλάσματα, όπως δράκοντες, θηρία και 

«στοιχειά» ώστε να προκαλέσουν το δέος και να αποτρέψουν αυτούς που 



επιχειρούν να φτάσουν το νερό τους, το οποίο συμβόλιζε την υπέρτατη 

προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος για να απολαύσει την 

ευφορία, την αθανασία, την ευτεκνία κλπ. Αντίστοιχα, και στα γαμήλια 

υφάσματα η σύνθεση του ανθοφόρου δοχείου πλαισιώνεται εραλδικά 

από μορφές - φύλακες για την προστασία του, και ίσως μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι εξυπηρετούν ρόλο αποτρεπτικό - φυλακτικό για χάρη 

του νεόνυμφου ζευγαριού και της γενικής καλοτυχίας του, σε αυτή την 

εφαρμογή τους. Αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε στο ότι η ύπαρξη αυτής 

της τριαδικής σύνθεσης - αγγείο, άνθη, στοιχειά -  αναμφισβήτητα 

συμβολίζει το δεσμό των ατόμων, που θα συνδεθούν και θα 

καρποφορήσουν - θα γίνουν δηλαδή πηγή και θα δημιουργήσουν 

καινούρια ζωή, οπότε οι φύλακες χρειάζονται ώστε να μην τους 

επηρεάσει κάποια κακόβουλη δύναμη. Όσον αφορά τη χρήση 

φανταστικών θηρίων, μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν «εικαστικό 

ευφημισμό, αφού ο άνθρωπος συχνά απεικονίζει σεβαστικά και 

λατρευτικά ό,τι ακριβώς φοβάται» (Πόπη Ζώρα). 

 

 

Ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα μοτίβα από την παρακάτω εικονιζόμενη κουρτίνα  του 

Μουσείου Μπενάκη 



Δύο φύλλα μονό 

απολυτό ύφασμα 

συνθέτουν την 

κουρτίνα από τα 

Ιωάννινα, που 

κρεμούσαν σε 

εσωτερικό άνοιγμα, 

ανάμεσα σε δύο 

κεντρικούς χώρους 

του σπιτιού. Είναι 

χωρισμένη σε 

τετράγωνα, 

δεκαπέντε 

κατακόρυφα και 

πέντε οριζόντια. Τα 

μισά τετράγωνα 

καλύπτονται 

ολόκληρα από το 

θέμα, ενώ τα άλλα 

μισά περιέχουν 

μικρότερα 

τετράγωνα με 

συναφή σχέδια. Ο 

χωρισμός αυτός, ο 

στολισμός του με 

ανθρώπινες μορφές, 

πουλιά, ζώα κ.λπ. 

και η πολύ 

επιμελημένη 

εργασία στα συνήθη 

χρώματα των 

γιαννιώτικων 

κεντημάτων –

κόκκινο, γαλάζιο, 

πράσινο-τσαγαλί και 

ζαχαρί- όπως και οι 

βελονιές περαστή 

και αλυσίδα, 

επιτρέπουν να 

συναγάγουμε την 

ελληνιστική και 

ιδιαίτερα την 

καταγωγή του 

κεντήματος από τα 

βυζαντινά 

παραπετάσματα. 

Τον αντίστοιχο διάκοσμο συναντάμε σε τοιχογραφίες, στην εικονογραφία, σε χειρόγραφα κ.λπ. 



Η συνήθεια αυτή, να χωρίζουν τα παραπετάσματα σε τετράγωνα ή ρόμβους και να κεντούν 

ανάμεσα ανθρώπινες μορφές, πουλιά, ζώα κ.λπ., και η συνέχισή της επί τόσους αιώνες πρέπει 

να εξηγείται από το γεγονός ότι στα σπίτια είχαν μόνο στο εικονοστάσι εικόνες αγίων, ενώ 

πολλά από τα σχέδια που κεντούσαν ήταν συχνά εμπνευσμένα από την αναστροφή και το 

θαυμασμό των γυναικών για τα διακοσμητικά μοτίβα της εκκλησιαστικής εικονογραφίας και 

της ξυλογλυπτικής της. Το χωρισμό του κάμπου του υφάσματος σε τετράγωνα ή 

παραλληλόγραμμα διάχωρα ή ρόμβους συναντάμε ήδη από τη βυζαντινή περίοδο και στις 

κλώστινες συνθέσεις. Η διάταξη αυτή των κεντημάτων εξακολούθησε να εφαρμόζεται ως τις 

μέρες μας. Διαστάσεις: 2,49 x 0,96 μ. 

 

Ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα μοτίβα από την κουρτίνα  του Μουσείου Μπενάκη 

 

Οι νεράιδες, αποτελούσαν σχεδιαστικά στοιχεία που τις περισσότερες 

φορές τοποθετούνταν συμμετρικά κάποιας παράστασης - αφηγηματικής 

όπως μία γαμήλια σκηνή, ή συμβολικής όπως το ανθοφόρο δοχείο. Οι 

«άρπυιες», όπως τις αποκαλεί ο Krody,  είναι πλάσματα με  σώμα 

γυναίκας  και πρόσωπο πουλιού που πιστεύεται από κάποιους ότι 

αποτρέπουν το κακό μάτι (Krody, 2008). Όπως εξηγεί η Αγγελική 

Χατζημιχάλη, οι νεράιδες είναι ένα είδος πουλιού με ανθρώπινο κεφάλι 

«που τόσο συχνά εμφανίζονται στον προικιάτικο ρουχισμό, με 

συμβολική - αποτρεπτική ή φυλακτική - σημασία». Κατά τον λαό, αυτά 

τα πλάσματα ζουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, σε δάση ή κοντά σε 

πηγές, και απολαμβάνουν το χορό και το τραγούδι (για αυτό και πολλές 

φορές λεγόταν ότι σύχναζαν σε γιορτές της κοινότητας). Σύμφωνα με 

παραδοσιακές δημώδεις ιστορίες που είχε συλλέξει ο Νικόλαος Πολίτης 

(Παραδόσεις, τόμος Α’), οι νεράιδες μπορούσαν να κάνουν καλό και κακό 

σε όποιον αυτές αποφάσιζαν, ενώ πολλές φορές αν τις ενοχλούσε 

κάποιος από τις ασχολίες τους (το φαγητό, το τραγούδι κλπ.) τον 



έβλαπταν. Επόμενο είναι λοιπόν, όταν κεντιούνται σε γαμήλια 

υφάσματα ως «φύλακες» του ζευγαριού, να έχουν την ιδιότητα να 

αποτρέψουν όποιον/ό,τι έχει σκοπό να βλάψει το ζεύγος, αφού 

αντικρύζοντάς τες θα φοβηθεί και θα εγκαταλείψει την προσπάθειά του. 

Να προσθέσουμε εδώ  ότι το πρόσωπο των νεράιδων κοιτάζει πάντοτε 

μπροστά, «κατενώπιον», ασχέτως με το αν το σώμα είναι στραμμένο 

προς το πλάι ή όχι (το ίδιο ισχύει και για τους εικονιζόμενους ανθρώπους 

σε όλα τα λαϊκά υφάσματα). 

 

7.6.Φρούτα και Δέντρα 

Σε πολλά λαϊκά γαμήλια έθιμα, συμπεριλαμβάνεται και η τελετουργική 

χρήση ή κατανάλωση διάφορων καρπών, που αποτελούσαν ευχετικά 

φορτισμένα σύμβολα. Πέρα από την χρήση των πραγματικών καρπών 

αυτών, τα βλέπουμε επίσης να αποτελούν (δευτερεύον) συμβολικό θέμα 

στη διακόσμηση νυφικών υφασμάτων. Για παράδειγμα, στη Σαλαμίνα 

στο νυφικό πουκάμισο και στον γύρο του φορέματος, κεντούσαν τα 

«κόκκινα κουκουνάρια» λόγω των πολλών τους σπόρων, με σκοπό να 

μεταδώσουν γονιμότητα στη γυναίκα που φοράει αυτά τα ενδύματα 

(Άλκη Κυριακίδου - Νέστορος, Λαογραφικά Μελετήματα Ι). Όσον 

αφορά το ρόδι, από την αρχαιότητα συμβόλιζε την άνοιξη, την 

ανανέωση την αθανασία και τη γονιμότητα (Cirlot, Λεξικό των 

Συμβόλων). Το ρόδι στην ελληνική μυθολογία έχει συνδεθεί  από πολύ 

παλιά με τη γονιμότητα και την αφθονία λόγω των πολλών σπόρων 

στον καρπό του. Ο Ohms αναφέρει ότι η ροδιά  ήταν αρχικά ιθαγενές  

φυτό στην Περσία και Αφγανιστάν. (Ohms, 1989). Στα μαξιλάρια από 

τα Ιωάννινα βλέπουμε συχνά κεντημένο το ανθοφόρο μπρίκι από το 

οποίο πέρα από τα γαρίφαλα και τον υάκινθο, βγαίνουν και συμμετρικά 

δύο ρόδια, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κεντήθηκαν εκεί ως ευχή 

για το ζευγάρι, να ανθίσει και να «καρποφορήσει» δηλαδή να αποκτήσει 

πολλούς απογόνους. Το ρόδι αποτελούσε και διακοσμητικό στοιχείο σε 

νυφικά κοσμήματα, καθώς «είναι παγκόσμιο σύμβολο γονιμότητας και η 

διακοσμητική χρήση έχει προφανώς σχέση με τη θέση της ζώνης πάνω 

στο ανθρώπινο σώμα»(Μαρία Μπρουσκάρη, Πρακτικά Γ’ Συμποσίου 

Λαογραφίας). 



7.7.Το δέντρο της ζωής 

Ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες αλλά θεωρείται  ότι 

έχει ανατολική προέλευση και το βρίσκουμε σε κεντήματα  της Περσίας, 

του Μαρόκου και την Ινδίας. Το δέντρο της ζωής στα ηπειρωτικά 

κεντήματα παρουσιάζεται με ποικίλες μορφές και σχήματα. (Ohms, 

1989) . Έχει μακρά ιστορία ως μοτίβο στα ελληνικά κεντήματα και 

μπορεί να παρουσιαστεί και ως γλάστρα με άνθη (η Γλάστρα) και 

συνήθως θεωρείται σύμβολο μακροζωίας (Ρaine, 2008). 

 

Κάλυμμα μαξιλαριού, 18ος αιώνας. Ιωάννινα ,Victoria and Albert Museum  Το μαξιλάρι έχει 

στο κέντρο ένα μπρίκι με υπερμεγέθεις υάκινθους, τουλίπες, ήλιους κ.λπ. Στη βάση του 

αντικριστές, δύο ανδρικές μορφές με πλούσιες τοπικές φορεσιές κρατούν σημαίες. Πάνω από το 

κεντρικό λουλούδι πετούν πουλιά. Στις δύο πλευρές φύονται κυπαρίσσια γεμάτα πράσινους 

και κόκκινους παπαγάλους, θέμα αποτρεπτικό, που συχνά συναντάμε στα ηπειρώτικα 



κεντήματα. Στις γωνίες πάνω από τα κυπαρίσσια, κορίτσια, με τις "καλές" τους φορεσιές, 

φορούν πλούσιες κορόνες στο κεφάλι και κρατούν μικρά πουλιά. Η παρυφή ορίζεται από δύο 

ευθείες γραμμές που περιβάλλουν ελικοειδή κλαδιά με υάκινθους, γαρύφαλλα κ.λπ. ανάμεσα. 

Το κέντημα έχει γίνει πάνω στον βαθύχρωμο κάμπο με την αναχυτή γιαννιώτικη βελονιά και 

μεταξωτές κλωστές βαμμένες με φυτικές βαφές σε γαλάζιο, κόκκινο σε αποχρώσεις,  λαδί 

σκούρο, ζαφορά σκούρα (μωβ), ζαχαρί και μαύρο. Η Ελένη Πολυχρονιάδη ερμηνεύει το 

κεντρικό θέμα παραπέμποντας στο "στοιχειωμένο δέντρο με τους φύλακές του". Διαστάσεις: 

0,55 x 0,42 μ. 

 

 

Παραλλαγή του δέντρου της ζωής με τους φύλακές του. Μαξιλάρια από τα Ιωάννινα, 18ος-19ος 

αι. (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

8.Τα υλικά και τα χρώματα 

8.1.Τα υφάσματα και οι κλωστές 

Μια μελέτη της UNESCO για το κέντημα δείχνει ότι στον δυτικό κόσμο 

δεν έχουμε μεταξωτά κεντήματα παλαιότερα από τον 6ο ή τον 7ο αιώνα.  

Όταν το μετάξι μπήκε στους καταλόγους ενάντια στο μαλλί φαίνεται ότι 

δόθηκε μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη του ελεύθερου κεντήματος σε 



ανταγωνισμό με τη μέθοδο της ταπισερί. Η επεκτατική ποιότητα του 

μάλλινου νήματος το έκανε πιο αποτελεσματικό υλικό για τις ταπισερί, 

και όταν υφαινόταν έτσι, ήταν λιγότερο πιθανό να φθαρεί. Το μετάξι 

όμως ήταν ιδανικό για κέντημα. Είναι το ισχυρότερο από τα 

κλωστοϋφαντουργικά υλικά που διαθέτουμε, και η μοναδικότητά του 

έγκειται στο ότι παρέχεται από τη φύση ήδη κλωσμένο. Επιπλέον η  

συνακόλουθη λεπτότητα και η λάμψη του  ήταν πολύ ευνοϊκοί 

παράγοντες για την χρήση του.  

[….]Συνήθως τα υλικά που χρησίμευαν σαν βάση για το κέντημα στην 

Ήπειρο ήταν λεπτά μεταξωτά και λινά υφάσματα, υφασμένα πολλές 

φορές  από τις ίδιες τις γυναίκες. Τα «μπιμπιζάρια» ήταν λεπτά 

μεταξωτά υφάσματα και στα Γιάννενα ανθούσε μεγάλη βιοτεχνία για τα 

υφάσματα αυτά. Υπήρχαν γνωστές ειδικευμένες υφάντρες σε όλους τους 

μαχαλάδες στα Γιάννινα  που είχαν για επάγγελμα την κατασκευή τους 

όπως η οικογένεια Μπέλου στην Καλούτσια και η φημισμένη Διαμάντω 

στον Κουραμπά. Δούλευαν με παραγγελίες που τους έδιναν οι 

Εμπορικοί οίκοι, ή οι μεγάλοι έμποροι των υφασμάτων, οι λεγόμενοι 

τζιαρτζήδες ή τερτζήδες, καθώς και οι συρμακέσηδες  ή και οι καζάδηδες 

(οι έμποροι μεταξιού). Με τα μεταξωτά αυτά υφάσματα γίνονταν καλά 

σεντόνια, προσκέφαλα, πουκάμισα  κλπ. τα περισσότερα στολισμένα με 

χρυσοκέντητα συρμακέσια, (Χατζημιχάλη, 1952). 

Το υλικό  των κεντημάτων ήταν σχεδόν πάντα το ίδιο, μετάξι πάνω σε 

λινό ύφασμα, αν και σε πιο σύγχρονα κεντήματα, το λινό μερικές φορές 

αντικαταστάθηκε από βαμβάκι και το  μετάξι από μαλλί. Η καλλιέργεια 

του λιναριού και του βαμβακιού ήταν πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα.  

Το λινάρι ήταν μιας ποικιλίας που το έκλωθαν στο σπίτι και το 

λεύκαιναν και το μαλάκωναν με συνεχές πλύσιμο. Το λινό ύφασμα που 

υφαίνονταν είχε  συνήθως περίπου είκοσι ίντσες πλάτος μια και οι 

οριζόντιοι ξύλινοι χειροποίητοι αργαλειοί στους οποίους υφαίνονταν  

είχε κατά κανόνα περίπου φάρδος μιας γιάρδας  και δεν ήταν εύκολο να 

υφάνεις  λινάρι σε  όλο το πλάτος του αργαλειού. Το χρησιμοποιούμενο 

μετάξι ήταν επίσης εγγενές και χειροποίητο και ήταν το πλεόνασμα του 

μεταξιού που δεν χρειαζόταν για εξαγωγή. Η παραγωγή του μεταξιού, 

που είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στη βυζαντινή εποχή, συνεχίστηκε και 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη 



Θράκη και τα νησιά. Ό,τι περίσσευε στον παραγωγό ήταν για να 

καλύψει τις οικογενειακές ανάγκες της κατασκευής των κεντημάτων 

που ήταν απαραίτητα στοιχεία της προίκας των κοριτσιών.  

Η παραγωγή μεταξιού για οικιακή χρήση ήταν σχετικά εύκολη. Κάποιο 

μετάξι θα μπορούσε φυσικά, να είχε εισαχθεί από τη Μικρά Ασία, τη 

Συρία ή την Αίγυπτο, αλλά πιθανότατα οι περισσότεροι Έλληνες δεν 

ήταν ποτέ αρκετά πλούσιοι για να εισάγουν πολύ μετάξι. Ήδη από τον 

19ο αιώνα παρατηρήθηκε στην Ήπειρο μια σημαντική αύξηση στην 

καλλιέργεια της μουριάς, γεγονός που πρέπει να συνδεθεί με την 

προσπάθεια που έγινε την περίοδο εκείνη να αναπτυχθεί η σηροτροφία. 

Σύμφωνα μάλιστα με την παράδοση, η πρώτη ιδέα για την καλλιέργεια 

της μουριάς στην περιοχή ανήκε σε κάποιον Γιαννιώτη έμπορο, που 

έζησε για αρκετά χρόνια στην Οδησσό, πριν τη μόνιμη εγκατάστασή του 

στα Γιάννενα. Οι πηγές μας διασώζουν  αρκετές πληροφορίες και για τα 

τμήματα της Ηπείρου όπου οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη διατροφή του 

μεταξοσκώληκα και για τον όγκο της παραγωγής και την αξία των 

κουκουλιών. Στην περιοχή των Τζουμέρκων υπάρχει καταγεγραμμένη 

βιοτεχνία επεξεργασίας μεταξιού στην Άγναντα μέχρι και τις  αρχές του 

20ου αι.  

[….] Στα Γιάννινα, η ετήσια παραγωγή σε μετάξι ανέρχονταν στις 4000 

οκάδες και η αξία τους έφτανε τα 80.000 γρόσια. Στην Άρτα η 

παραγωγή ξεπερνούσε τις 2.500 οκάδες και η αξία τους υπολογίζονταν 

στα 42.000 γρόσια. Στα Τζουμερκοχώρια και τα Κατσανοχώρια, η μέση 

ετήσια παραγωγή κουκουλιών άλλοτε άγγιζε και άλλοτε ξεπερνούσε τις 

9000 οκάδες και η αξία τους εκτιμάται στα 200.000 γρόσια. Στην 

Κόνιτσα είχαμε ετήσια παραγωγή 800 οκάδες που απέφεραν περίπου 

18.000 γρόσια.  Στα Ζαγοροχώρια 2000 οκάδες που η πώλησή τους 

απέδιδε 40.000 γρόσια. Τέλος στη Λάκκα Σουλίου, αν και η ετήσια 

παραγωγή ήταν κάπως περιορισμένη (800 οκάδες το χρόνο), εν τούτοις 

η αξία της ανέρχονταν στα 20.000 γρόσια εξ αιτίας της καλής ποιότητας 

του προϊόντος. Η μέση ετήσια παραγωγή κουκουλιών στην Ήπειρο 

έφτανε τις 200.000 οκάδες. Το μεγαλύτερο μέρος των κουκουλιών το 

επεξεργάζονταν στην περιοχή σε ακατέργαστο μετάξι και η τιμή του 

έφτανε τα 200 πιάστρα την οκά για την κίτρινη ποιότητα και 300 – 500 

πιάστρα η οκά για την άσπρη. Ένα μικρό μέρος της παραγωγής αυτής 



το χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Ηπείρου για τις ανάγκες τους, αφού 

άλλωστε δεν υπήρχε νηματουργείο στην περιοχή, και το υπόλοιπο 

διοχετεύονταν στην Αυστρία, τη Γαλλία και την Ιταλία. 

(Παπαγεωργίου, 2003) 

 

1887, Οικογένεια από την Τρύπη, Επεξεργασία μεταξιού. SCHWEIGER LERCHENFELD, 

Amand, (Freiherr von). Griechenland in Wort und Bild, Eine Schilderung des hellenischen 

Konigreiches, Leipzig, Heinrich Schmidt & Carl Günther, 1887 / Kettwig, Phaidon, 1992. 
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[……]Τα υφάσματα όπου κεντιόνταν όλα τα περίφημα κεντήματα ή 

χρυσοκεντήματα ήταν τα βυζαντινά ολοσηρικά, δίμιτα και πολύμιτα 

που σιγά σιγά με τα χρόνια στην τουρκοκρατία ονομάστηκαν ατλάζια ή 

ατιλάζια. Σ’ αυτά τα ίδια, που τα φέρνανε πιά από τη Δύση, 

εξακολουθούσαν να κεντούν ίσαμε σήμερα, ενώ αρέσκονταν και στα 

βελούδινα ή κατιφεδένια. Μεταξωτά και βελούδα τα αγόραζαν από τους 

τζαρτζήδες. Το ισνάφι των τζαρτζήδων είχε αρκετά πλούσια μέλη με 

σημαντικά κεφάλαια για τις διάφορες συναλλαγές του, φέρνοντας κάθε 

λογής υφάσματα βαμβακερά, μάλλινα, μεταξωτά, ντόπια και ξένα απ’ 

όλη της Ελλάδα, την Πόλη, τη Δύση, την Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, 



την Ανατολή ακόμη και το Τούνεζι και το Αλγέρι.  Όλα τα χρυσονήματα 

και τα σύρματα τα φέρνανε στα Γιάννινα την τελευταία εποχή από το 

εξωτερικό και συνήθως από τη Βιέννη, το Μιλάνο, τη Γένουα, Βενετία, 

Λούκα, Φλωρεντία και την Κύπρο. Τα πουλούσαν στα μαγαζιά τους οι 

γνωστοί καζάζηδες ιμπρισιμάδες που άκμαζαν από τον 17ο αι. στα 

Γιάννινα, το σημαντικότατο αυτό κέντρο εργαστηριακής και οικιακής 

τέχνης για την παραγωγή κουκουλιών και την επεξεργασία μεταξιών. 

(Χατζημιχάλη, 1952) 

 

 

Ανθικές συνθέσεις σε μαξιλάρες από τα Γιάννενα, δουλεμένες με μάλαμα και μετάξι με 

συρμακέσικη βελονιά. (Μουσείο Μπενάκη) 

Το ισνάφι των καζάζηδων ιμπρισιμάδων στα Γιάννινα το αποτελούσαν 

150 περίπου Έλληνες πρωτομάστοροι εμποριοβιοτέχνες, κυρίως 

Ζαγορίσιοι, που είχαν 700 περίπου τεχνίτες, άντρες και γυναίκες. Αυτοί 

στρίβανε τα απαλά μετάξια για τα γεμίσματα, τα καλά στριμμένα 

μετάξια για τις εξωτερικές κεντητές γραμμές και τα λεπτότατα μετάξια 

για τα πρόσωπα και τα γυμνά μέρη των εικονογραφικών παραστάσεων. 



Με τα προϊόντα τους τροφοδοτούσαν την Ελλάδα, την Αρβανιτιά, τη 

Μακεδονία, την Πόλη κλπ. ως τις αρχές του 1800, που τότε σιγά σιγά η 

τέχνη έφυγε από τα χέρια των Ρωμιών και πέρασε στους πραματευτάδες 

Εβραίους.  

 

 

Μοδίστρες με της μαθήτριές τους που αναλάμβαναν να ράψουν τις προίκες στη Βίτσα το 1928. 

(Πηγή : Φωτ. Λεύκωμα «Βίος Ζαγορισίων», Έκδοση Ριζαρείου Ιδρύματος. 

 

Αργότερα και κυρίως με τους αγώνες των Ηπειρωτών για την 

απελευθέρωση, η παραγωγή μεταξιού άρχισε να παρακμάζει και το 

μετάξι σταδιακά να λιγοστεύει. Οι γυναίκες δεν είχαν πια την 

απαραίτητη πρώτη ύλη για τα κεντήματά τους, ούτε την οικονομική 

δυνατότητα να την αποκτήσουν. Όπως έγραφε ο Αραβαντινός στα 1857 

η μεγάλη ανάπτυξη της ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας και η εισαγωγή 

ευρωπαϊκών ειδών εξαφάνισαν σταδιακά πολλές από τις εγχώριες 

χειροτεχνίες και οδήγησαν στη βαθμιαία παρακμή των συντεχνιών. 

Έτσι η Ήπειρος άρχισε να επιδίδεται σε μεγάλη κατανάλωση 

ευρωπαϊκών χειροτεχνημάτων, ενώ άλλοτε προμηθευόταν τα 

«αναγκαιότερα χειροτεχνήματα των κατοίκων της εκ των κατά την 

Θεσσαλίαν και Μακεδονίαν αξιολόγων βιομηχανικών εργοστασίων» τα 



οποία τελευταία έκλεισαν «ένεκα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ης 

απέναντι ουκ ηδύνατο η τουρκική βιομηχανία ίνα αντιπαραταχθεί». 

Ακόμα και η άλλοτε ακμάζουσα δραστηριότητα των Εβραίων 

μεταξουργών βρίσκεται σε ύφεση, αφού:  

[….]Η Εβραϊκή φυλή, η άλλοτε αποκλειστικώς σχεδόν πλέκουσα τα 

μετάξινα και χρυσά γαϊτάνια, και παραπλήσια τοιαύτα κοσμήματα, 

ασήμαντον ποσόν κατασκευάζει ήδη, αφού μάλιστα η Αλβανία υπέπεσεν 

εις βαθυτάτην ένδειαν, μετά την συγκρότησιν τακτικού στρατού. Την 

αυτήν αθλιότητα και αεργίαν υπέστησαν και οι χριστιανοί Ράπται και 

Κεντηταί, οίτινες άλλοτε κατεσκεύαζον πλήθος χρυσοκεντήτων 

φορεμάτων μετά πλείστης επιδεξιότητος, και ανήλισκον αυτά επικερδώς 

και ευκόλως (Αραβαντνός, 1857). 

Ο Αραβαντινός, συνεχίζοντας σημειώνει:  

[…..]των μικροτέρων τάξεων αι γυναίκες υπήρξαν και υπάρχουσι 

επιτηδειόταται εις το ράπτειν και κεντάν χειροτεχνήματα, 

αναλισκόμενα επιτοπίως και εις τας επαρχίας. Εις την υφαντικήν 

ολίγισται καταγίνονται, ήρξαντο δε ίνα ασχολώνται και εις την 

μεταξοποιίαν, ης η ποιότης εξάγεται αρίστη, και αναλίσκεται εν τω 

τόπω, καθότι μεταξύ των άλλων καλωπιστικών αναγκών της 

Ιωαννίτικης οικογενείας, το μεταξοΰφασμα κρίνεται εκ των ουκ άνευ». 

Aκόμη όμως, και στο τέλος του 18ου αι. ο Auguste Dozon, Γάλλος 

πρόξενος στα Γιάνινα, αναφέρει ότι στα 1870 – 74 από το λιμάνι της 

Σαλαώρας στην Άρτα εξήχθησαν 26.000 κουκούλια μεταξιού αξίας 

122.200 φράγκων (Dozon, 1875). 

8.2.Τα χρυσονήματα 

Ένα μεγάλο μέρος των στολιστικών του σπιτιού  στην Ήπειρο ήταν 

κεντημένο με χρυσοσύρματα και χρυσονήματα και η Αγγελική 

Χατζημιχάλη (1952) μας έχει αφήσει μια λεπτομερέστατη περιγραφή 

των συρμακέσιων κεντημάτων στην Ήπειρο.  

Τα χρυσοκεντήματα συνηθίζονταν κατ’ εξοχήν στα βυζαντινά χρόνια σε 

πολλά εξαρτήματα ενδυμασιών – κληρικών, αυτοκρατόρων, αυλικών, 

προυχόντων – στόλιζαν εκκλησίες και βυζαντινά ανάκτορα και συχνά 

στέλνονταν ως πολύτιμα δώρα σε ξένες αυλές, μοναστήρια και 



εκκλησίες από πατριάρχες, αυτοκράτορες, μεγιστάνες και αυλικούς. 

Ήταν πλούσια διακοσμημένα, με σύνθετες κεντητές εικονογραφικές 

παραστάσεις αναγόμενες στη σύγχρονη ζωγραφική κάθε εποχής και 

προσαρμοσμένα διακριτικά και εχέμυθα στην καλλιτεχνική ιδιοφυία του 

κάθε τεχνίτη…..Τα ελάχιστα σωζόμενα σήμερα ήταν καθαρά για 

εκκλησιαστικές χρήσεις, όπως διακοσμητικά πέπλα, λειτουργικά 

επικαλύμματα και λειτουργικά άμφια……. Οι τεχνίτες κεντούσαν το 

διακοσμητικό θέμα με σουβλί και βελόνι χρησιμοποιώντας χρυσό σύρμα 

ή χρυσόνημα. Τα «συρμάτινα» ονομάζονταν έτσι καθώς το 

χρησιμοποιούμενο υλικό ήταν το «σύρμα», μακρύ λεπτό εύκαμπτο 

έλασμα, φτιαγμένο από χρυσάφι ή ασήμι ελατό. Το λεπτότατο αυτό 

σύρμα χρησιμοποιούνταν αυτούσιο και στην ύφανση και στο κέντημα.  

Συγχρόνως όμως χρησιμοποιούσαν και το χρυσόνημα ή αργυρόνημα ή 

τέλι, δηλαδή το σύρμα τυλιγμένο γύρω από λεπτά μετάξινα ή 

βαμβακερά νήματα. Όλα τα κεντήματα γίνονταν με χρυσάφια κίτρινα 

και άσπρα. Με τις λέξεις χρυσάφι κίτρινο εννοούσαν το μάλαμα και με 

τις λέξεις χρυσάφι άσπρο, το ασήμι. Τα σύρματα τα αγόραζαν τυλιγμένα 

σε ματσάκια ή καρούλια κι αγοράζονταν με το δράμι ενώ τα 

χρυσονήματα ήταν πάντα τυλιγμένα σε ματσάκι και έπρεπε να το 

αγοράσουν ολόκληρο. Την τεχνική αυτή τη χρησιμοποιούσαν στα 

κεντήματα εκκλησιαστικής χρήσης  (λειτουργικά άμφια, καλύμματα της 

Αγίας Τράπεζας, πύλες, λάβαρα κ.α.) σε καλύμματα κεφαλής, 

υποδήματα, κλινοσκεπάσματα, παραπετάσματα, μαξιλάρες και άλλα 

είδη για ατομική χρήση ή για το στολισμό του σπιτιού. Σύμφωνα με 

παλαιότατη παράδοση τα πλούσια συρμακέσια παπλώματα, 

προσκέφαλα , κ.α. δεν λείπανε ποτέ από την προίκα της αστής κόρης. 

Παπλώματα χρυσοκέντητα – συρματηρά βρίσκονταν ακόμη τελευταία 

στα Γιάννινα, κεντημένα μάλιστα με τιρτίρ σε πλούσια σχέδια με 

κλαδιά, φύλλα, λουλούδια και στολισμένα με πουλιά, πέρδικες, αϊτούς, 

παγώνια , πετεινούς κ.α.. Διακοσμητικό στοιχείο που επικρατούσε 

τελευταία στα χρυσοκέντητα υφάσματα ήταν η «πούλια», ένας 

μικρότατος λεπτός δίσκος με μια τρυπίτσα στη μέση που στερεώνονταν 

απ’ αυτήν πάνω στο κέντημα με το βελόνι (Χατζημιχάλη, 1952). 

 

 



8.3.Τα χρώματα 

Τα μονόχρωμα ή πολύχρωμα μετάξια τα έβαφαν οι ίδιες οι γυναίκες με 

φυτικές ουσίες και γι’ αυτό τα χρώματά τους διατηρούνταν πάντα 

λαμπερά με τα χρυσά και αργυρά νήματα να  πλουτίζουν συχνά τις 

χρωματικές κλίμακες. Οι χρησιμοποιούμενες χρωστικές ήταν,  με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, φυτικές και εγγενείς τόσο στα νησιά όσο και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα.  Ο A. J. B. WACE, δίνει την  παρακάτω λίστα που 

περιέχει τις κύριες γνωστές βαφές. Πολλές από αυτές αναφέρονται από 

τον Sibthorp στο Walpole's «Memoirs related to European and Asiatic 

Turkey», και άλλες ήταν  γνωστές στον ερευνητή μέσω προσωπικών 

ερευνών. 

Το Κόκκινο 

Kρημηζί, το κηκίδι  που σχηματίζεται στη βελανιδιά από το μικρό έντομο 

(Coccus ilicis) που αναπτύσσεται στη βελανιδιά (Quercus cocciferd). 

Ριζάρι, η ρίζα του φυτού Βαφική (Rubia peregrind). Αυτή η βαφή ήταν 

γνωστή από τους Αρχαίους Έλληνες. 

Κομαριά. Μια κόκκινη βαφή που παίρνουν από τη ρίζα  του θάμνου της 

κουμαριάς (Arbutus unedd). 

Πλάτανος. Οι ρίζες του Πλάτανου (Platanus orientalis) δίνουν ένα  

κόκκινο χρώμα. 

Το Μπλε 

Λουλάκι. Αυτό δεν παράγεται τοπικά, αλλά εισάγεται από την Ανατολή 

ως είδος εμπορίου. 

Το Κίτρινο 

Λιγαριά (Agnus castus). Τα φύλλα αυτού του φυτού χρησιμοποιούνται 

για να δώσουν κίτρινο χρώμα. 

Xρυσόξυλο, (Rhus cotinus). Το ξύλο αυτού του δέντρου αποδίδει ένα 

λεπτό πορτοκαλοκίτρινο χρώμα. 

Χαμελαία και Ήμερο Θερόκαλο (Daphne oleoides και Daphne dioiicd). 

Ομοιόπλευρον ( Thapsia villosa). 



Λαδζιχέρι ή Απείλιρας (Rhamnus catharticus minor).  Τα άγουρα μούρα 

αυτού του δέντρου δίνουν μια κίτρινη χρωστική. Κάποτε αποτελούσαν  

μεγάλο μέρος  του Λεβαντινού εμπορίου ως «περσικά μούρα». 

Φούδουρα ή Γούθουρα (Hypericum coris). Τα φύλλα αυτού του φυτού 

δίνουν  κίτρινο χρώμα. 

Tρούντζι (Oxalis comiculatd). Τα λουλούδια αυτού δίνουν το κίτρινο 

χρώμα. 

Γαλατσίδα, κάποιος τύπος του φυτού  ευφόρβια, είδος αβέβαιο. 

Το Πράσινο 

Koνύτζα ή Ψυλλίστρα (Inula-Erigeron gravcolens). Αυτό είναι το μόνο 

φυτό που δίνει το πράσινο  χρώμα,  το οποίο συνήθως λαμβάνεται με 

ανάμειξη λουλακιού με το φυτό Agnus castus ή Δάφνη. 

Το Μωβ 

Μυρτιά (Myrtus communis). Τα μούρα του δίνουν μωβ χρώμα. 

Bάτος (Rubusfruticosus). Το χρώμα μωβ προέρχεται από τους καρπούς 

του. 

Το Καφέ 

Βαλανίδι. Από το περίβλημα του καρπού  της βαλανιδιάς (Quercus 

aegilops) το οποίο εκτός από το ότι χρησιμοποιείται ως βαφή, 

χρησιμοποιείται και στη βυρσοδεψία.  

Το Μαύρο 

Αυτό το χρώμα επιτυγχάνεται βάφοντας το μετάξι πρώτα με βαλόνια 

(Quercus ithaburensis subsp. Macrolepis), και μετά  με βιτριόλι ή θειικό 

χαλκό. 

Η περιοχή της Άρτας έβγαζε βελανίδι και χρυσόξυλο, (το τσερμιντσέλι), 

επίσης το πρινοκόκι απ’ το πουρνάρι, κατάλληλο για βαφή, (τη 

λεγόμενη γκράνα), ή κηκκίδι ή κρεμέζι (κόκκος ή κέρμος ο βαφικός), 

πηγή εισοδήματος τότε για πολλές ελληνικές επαρχίες. Ήταν έντομο 

που αναπτύσσονταν στα φύλλα της κοκκοφόρου βελανιδιάς 

περισσότερο, της οποίας τα θηλυκά, μετά την ανοιξιάτικη γονιμοποίηση, 



σχημάτιζαν μικρό εξοίδημα στο φύλλο στο οποίο έβαζαν 2000 αυγά και 

μια χρωστική ουσία πριν εκκολαφθούν τα αυγά. Οι χωρικοί 

συγκέντρωναν τους κόκκους, τους βρέχανε με ξύδι ή κρασί και τους 

στέγνωναν στον ήλιο. Ή τους βράζανε σε καζάνια οπότε έπαιρναν 

ερυθρόφαιο χρώμα. 

Ο Μέρτζιος σχολιάζοντας το πρινοκόκι αναφέρει επί λέξη : “Ζωύφια 

επιπολάζοντα εις τους πρίνους (πουρνάρια) των περιφερειών 

Ιωαννίνων, Παραμυθίας και Πελοποννήσου, τα οποία συλλεγόμενα 

ξηραίνονται εις τον ήλιον και ομοιάζουν με υπέρυθρα σφαιρίδια. Εν 

Βενετία κατά τον Boerio τα εχρησιμοποίουν δια την βαφήν των 

εριούχων εις χρώμα κόκκινον και βύσσινον. Και επειδή εις την 

Αραβικήν και εκείθεν εις την Γαλλικήν το πρινοκόκι ονομάζεται 

“κερμές” δια τούτο απαντώμεν εις τας επιστολάς την λέξιν “κερμεζέ” ή 

“κρεμεζί”. Προ του 1922 εγίνετο και εξ Ιωαννίνων αρκετή εξαγωγήν 

παρά διαφόρων εμπόρων πρινικοκίου διά την Τύνιδα όπου το 

εχρησιμοποίουν διά την βαφήν των φεσιών, άτινα οι Ιωαννίται 

ωνόμαζον φέσια της Τούνας” ( Ζιάγκος, 1974). 

Πάντως το Αρτινό πρινοκόκι ήταν φημισμένο και το διαφήμιζαν όλοι ως 

“Αρτινόν” στην εμπορική αλληλογραφία. “Ο Φώτος Νίκος, Iωάννινα, 

18 Οκτωβρίου 1727, γράφει ότι έστειλεν εις Κορφούς του Σαλίβεργου 

Ιωάννη 4 κώλα πρινοκόκι να φορτώση διά Βενετίαν. “Το πρινοκόκι 

είναι καλό και να το κράξητε Αρτινό”. Τώρα αυτός ήλθε από την Άρτα 

και κατοικεί εις Ιωάννινα (…)”. 

Σε άλλη επιστολή του Μάνου Λεονδίτη εξ Άρτης που κατοικεί στη 

Βενετία διαβάζουμε : 

“1628 Ιουλ. 8 εις την Βενετίαν. 

Ξεκαθαρίζει με το παρόν γράμμα κυρ Μάνος ο Λεονδίτσης, πως τον έχει 

εγγυημένον ο γεώργως ηγούμενος εις το αυθέντι ματθαίον καρβούνην 

τον ιατρόν, εις Δουκ. 400 ήγουν δοκάτα(….) και επειδή ο άνωθι κυρ 

μάνος έχει να μισεύση(…) δια το βέβαιον της αληθείας έγινεν το παρόν 

γράμμα εις το οποίον θέλει υπογράψη ο αυτός κυρ μάνος με το ίδιόν του 

χέρι, βεβαιώνοντας τα άνωθι γεγραμμένα ήγουν δουκ. 400 ο άνω κυρ 

μάνος ο Λεονδίτσης άφησεν εις χείρας του άνωθι γεωργίου δύο σακιά 



πρινοκόκι να τα πουλήσει εις το καλήτερο και πουλώντας τα να είναι το 

όσον πιάσουν διά το άνωθι χρέος. 

Εγώ ο μάνος ο λεωνδίτζης βεβεονο τα άνοθι”, (Βέτσιος, 1999). 

Ιδιαίτερη προσοχή  δίνονταν από τις κεντήστρες στα μετάξια που 

προορίζονταν για το γέμισμα, τις κεντητές γραμμές του σχεδίου και για 

τα γυμνά μέρη του σώματος και τα μαλλιά. Τα τελευταία έπρεπε να είναι 

όσο γίνονταν πιο λεπτά και απόλυτα πετυχημένα στους χρωματισμούς 

για να μοιάζουν με τη σάρκα  και με το χρώμα των μαλλιών, ώστε να 

αποδίδουν ακόμη και τις φωτοσκιάσεις. Το σχέδιο στα πρόσωπα, στα 

χέρια και στα πόδια που σχηματίζονταν με μετάξινες γραμμές ποίκιλε 

στους χρωματισμούς  στα διάφορα χρυσοκεντήματα και ήταν ανάλογα 

καφετί, κοκκινωπό, πράσινο, γαλάζιο. Επίσης οι σκιές στα γυμνά μέλη 

και στα πρόσωπα είχαν διάφορες χρωματικές διαβαθμίσεις  μεταξιών, 

συχνά στις σκούρες αποχρώσεις της ώχρας ή σκούρες καφετιές.  

[….]Σε πολλά όμως κεντήματα, οι σάρκες ήταν γινωμένες με ακόμη 

λεπτότερο  από το πιο λεπτό μετάξι υλικό, με το «μαλλί της πίνας», που 

έχει το φυσικό χρώμα της σάρκας και η τρίχα της είναι σχεδόν 

αραχνούφαντη.  Οι πίνες είναι όστρακα που έχουν πίσω από το όστρακό 

τους  ουρές αρκετά μακριές με τρίχες σχετικά στερεές ανάλογα με τη 

λεπτότητά τους. Αφού αποτυπώνονταν το σχέδιο πάνω στο ύφασμα  οι 

κεντήστρες καταπιάνονταν με τις διακοσμητικές κεντητές γραμμές. Στα 

Ηπειρώτικα κεντήματα  οι γραμμές που πλαισίωναν εξωτερικά τα 

διάφορα κεντητά μοτίβα για να ορίζουν το σχήμα τους είχαν συνήθως 

μαύρο  ή σκούρο χρώμα.  

Οι υπόλοιπες γραμμές  εναλλάσσονταν στα διάφορα τμήματα του 

κεντιδιού σε πετυχημένες όμορφες αποχρώσεις, διασκεδάζοντας τη 

χρωματική μονοτονία των χρυσαφιών και παρουσιάζοντας χρωματικά 

πλουσιότερο το κέντημα. Συνήθως οι γραμμές αυτές είχαν ποικίλους 

έντονους χρωματισμούς αρμονικά συνταιριαγμένους με τα χρυσάφια και 

συχνά, όταν τα κεντήματα είχαν γεμίσματα, για τα σηκώματα, έμπαινε 

στις κεντητές πολύχρωμες γραμμές όμοιος με τα μετάξινο γέμισμα 

χρωματισμός. Τα διάφορα δηλαδή γεμίσματα είχαν όμοια με τις κοντινές 

τους  κεντητές γραμμές χρωματική απόχρωση. Στο κέντημα π.χ. που 

είχε γέμισμα γαλάζιο  τα περιγράμματα και οι διαχωριστικές γραμμές 



ήταν γαλάζιες. Τα χρωματιστά αυτά γεμίσματα που γίνονταν με μετάξι 

μαλακό δεν διαφαίνονταν σχεδόν κάτω από τις χρυσαφένιες ή ασημένιες 

εξωτερικές ρίζες, ωστόσο επηρέαζαν τις χρυσές ή ασημένιες αποχρώσεις 

των χρυσοκεντημάτων και πετύχαιναν πλούσιες αποχρώσεις 

χρωματισμών που εναρμονίζονταν με τις παρόμοιες σε χρωματισμό 

κεντητές γραμμές για τον ορισμό του σχεδίου. Τμήματα από το κέντημα 

γέμιζαν με κλωστή κρεμεζιά, άλλα με άλικη (κόκκινη χτυπητή), άλλα 

με καφετιά, βυσσινιά, μαβιά, πράσινη, γαλάζια, μανσακιά 

(μελανογάλαζη), πορτοκαλιά, κίτρινη, καστανιά, ανοιχτή και 

σκούρα….(Χατζημιχάλη, 1952). 

 

9. Οι βελονιές 

Μελέτες για το κέντημα δείχνουν ότι οι ομάδες βελονιών είναι κοινές 

στην κεντητική τέχνη ορισμένων χωρών και σε ορισμένες χρονικές 

περιόδους, όπως ακριβώς συμβαίνει με  τα σχέδια και τα χρώματα. Ένας 

διαδεδομένος τύπος χρωματισμού εξαρτάται συχνά από τη γενική χρήση 

βαφών που παρασκευάζονται από τοπικές χρωστικές ουσίες  ή επειδή οι 

βαφές είναι εύκολα διαθέσιμες στην περιοχή. Η ομαδοποίηση των 

βελονιών μέχρι να γίνουν παραδοσιακές για οποιοδήποτε  είδος εργασίας 

οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι είναι οι βελονιές που δίνουν πιο 

εύκολα το αποτέλεσμα που γενικά επιθυμούν οι άνθρωποι που τις 

χρησιμοποιούν. Ένας συγκεκριμένος τύπος κεντητικής, αφού εξελιχθεί 

και γενικευτεί, συνεχίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή 

υπάρχουν πάντα περισσότεροι άνθρωποι που προτιμούν να συνεχίσουν 

να εργάζονται με ένα αποδεκτό στυλ από ό,τι υπάρχουν εργαζόμενοι 

που πειραματίζονται σε φρέσκες και αδοκίμαστες γραμμές. Ένα νέο στυλ 

πρέπει να αποδειχθεί καλύτερο από το παλιό, και στο κέντημα αυτό δεν 

είναι πάντα εύκολο. Αυτός ο συντηρητισμός είναι που εξηγεί το γεγονός 

ότι βλέπουμε εξωτερικές επιρροές να επηρεάζουν τις παραγωγές πολύ 

καιρό μετά αφότου αυτές οι επιρροές φαίνεται να έχουν πάψει να 

υπάρχουν. 

Στη Νότια Ευρώπη, όπου δραστηριοποιούνται τόσο οι ανατολικές όσο 

και οι δυτικές επιρροές διακρίνουμε  και τις δυο μεθόδους να συνεχίζονται 

ανά τους αιώνες : Η μια όπου κυριαρχεί το χρώμα και η άλλη όπου 



κυριαρχούν συγκεκριμένες  βελονιές. Μια βελονιά αφού έχει βρεθεί ότι 

είναι κατάλληλη για ορισμένα εφέ, γίνεται αποδεκτή ως ο παραδοσιακός 

τύπος για μια τέτοια εργασία. Μόνο όταν είναι επιθυμητά νέα εφέ, 

χρησιμοποιούνται νέες βελονιές, ή μάλλον νέοι συνδυασμοί τους. 

Με βάση την τεχνική της κατασκευής  στον ελληνικό χώρο μπορούμε 

να διακρίνουμε τρεις μεγάλες ομάδες κεντημάτων :  

-Τα μετρητά ή ξομπλιαστά που δουλεύονται μετρώντας τις κλωστές του 

κεντήματος 

-Τα γραφτά που γίνονται με ελεύθερα σχεδιασμένα τα θέματα πάνω στο 

ύφασμα, και 

-Τα χυτά, που είναι γνωστά και σαν φιλτιρέ,  μια και γίνονται με την 

τρυπητή βελονιά και λέγονται έτσι γιατί οι γυναίκες ξεφτούσαν 

(έχυναν)  τις κλωστές του υφάσματος που θα κεντούσαν στη συνέχεια. 

Στα κεντήματα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και οι δαντελωτές 

ενώσεις, τα αρατζιδελίσια ανοίγματα, που απαντούν άλλοτε στενότερες 

και άλλοτε πλατύτερες στις ενώσεις των φύλλων των κεντημάτων. 

Οι κεντήστρες, ανάλογα με το είδος του κεντήματος χρησιμοποιούσαν 

και διαφορετικές βελονιές. Στις ξομπλιαστές ανήκουν η σταυροβελονιά, 

η πλαγιαστή (μισή σταυροβελονιά), η περαστή η γαζωτή και η 

ριζοβελονιά. Τα γραφτά κεντήματα γίνονται στο τελάρο και σ’ αυτή την 

ομάδα ανήκουν βελονιές όπως η καγκελωτή, το ψαροκόκαλο, η σειρίτσα 

(αλυσσιδωτή) κ.α. 

Τα ηπειρώτικα κεντήματα μπορούν να χωριστούν κυρίως σε τρεις 

στυλιστικές ομάδες ανάλογα με τις βελονιές που χρησιμοποιούνται:  

-μια ομάδα με περαστή βελονιά, (darning stitch or running stich) 

Η περαστή βελονιά γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους, απλή, με 

μεγαλύτερη τη βελονιά της όψης ή με μέτρημα που σχηματίζει κανονικές 

διαγώνιες γραμμές στην επιφάνεια του κεντήματος. 

-μια ομάδα με  διχαλωτή ή σχιστή βελονιά (split-stich) 

-μια ομάδα με  βελονιά ψαροκόκαλου (herring – bone) 



Υπάρχουν κάποιες ακόμη επιρροές μεταξύ των στυλ όσον αφορά το 

σχεδιασμό και τις τεχνικές, αλλά καμία από αυτές δεν είναι αρκετά 

ισχυρή ώστε να επισκιάσει τη διάκριση. 

H Eλένη Πολυχρονιάδη στον πρόλογό της για τα ηπειρωτικά 

κεντήματα εισηγείται μια ακόμη ομάδα, εκείνη της ριζοβελονιάς. 

 

 



 

Ένα σπάνιο, εξαίσιο ελληνικό κέντημα από τα Ιόνια Νησιά ή την Ήπειρο (1800-1850)  με 

οθωμανική επιρροή σε χειροποίητο λινό. Αυτό το ύφασμα μας κάνει μια περιήγηση σε διάφορα 

στυλ κεντήματος: η κεντρική περιοχή αποτελείται αποκλειστικά από λουλούδια πολλών 

αποχρώσεων που έχουν δημιουργηθεί με μεταξωτή αλυσίδα-βελονιά, ενώ οι εξωτερικές σειρές 

είναι από μεταξωτές και μεταλλικές κλωστές οργανωμένες με βελονιά μουσαμπάκ, σατέν 

βελονιά, λοξή σατέν βελονιά, μετρημένα μπλοκ βελονιών αλυσίδας και διπλή περαστή 

βελονιά. Πολλά κομμάτια κεντήθηκαν και στη συνέχεια συνδέθηκαν με χειροποίητη 

διακοσμητική δαντέλα.  https://www.yorkeantiquetextiles.com/ 

 

 

https://www.yorkeantiquetextiles.com/


9.1.Η περαστή βελονιά 

Η περαστή βελονιά δίνει στις κεντήστρες μεγάλη ευελιξία να  την 

χειρίζονται  από σειρά σε σειρά, προκειμένου να επιτύχουν διαφορετικά 

εφέ. Μία από τις δύο βασικές τεχνικές για να γεμίσουν τα  μοτίβα με 

περαστή βελονιά  είναι να αντισταθμίζονται οι βελονιές σε κάθε σειρά 

κατά ένα νήμα στημονιού ή υφαδιού, δημιουργώντας διαγώνιες γραμμές. 

Το αποτέλεσμα είναι μια περαστή βελονιά σε διαγώνια ευθυγράμμιση. 

Αυτός ο τύπος βελονιάς χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε 

οθωμανικά κεντημένα υφάσματα. Στη δεύτερη τεχνική, κάθε σειρά 

βελονιών δουλεύεται έτσι ώστε οι βελονιές να αρχίζουν και να 

τελειώνουν δίπλα στη μέση των βελονιών της προηγούμενης σειράς, γι' 

αυτό ονομάζεται περαστή βελονιά  σε εναλλακτική ευθυγράμμιση. 

 

 

Περαστή βελονιά σε εναλλακτική ευθυγράμμιση, λεπτομέρεια από κομμάτι καλύμματος, 

Ήπειρος,18ος αιώνας. The Textile Museum 81.8, που αποκτήθηκε από τον George Hewitt Myers 

το 1924. 

 

Η περαστή βελονιά εμφανίζεται σε τρεις κύριους τύπους κεντημένων 

υφασμάτων : στις μακριές ορθογώνιες όψεις μαξιλαριού κεντημένες με 



περαστή βελονιά  σε εναλλακτική ευθυγράμμιση, σε καλύμματα 

κρεβατιού και σε κορδόνια κεντημένα είτε με περαστή βελονιά  σε 

διαγώνια ευθυγράμμιση είτε με εναλλακτική ευθυγράμμιση. Τα μακριά 

ορθογώνια μαξιλάρια με σκηνές από γαμήλιες τελετές είναι από τα πιο 

γνωστά  κεντητά υφάσματα της Ηπείρου με αυτό το είδος της βελονιάς. 

 

9.2.Η διχαλωτή ή σχιστή βελονιά 

Το δεύτερο στυλ βελονιάς από την περιοχή της Ηπείρου, η διχαλωτή ή 

σχιστή βελονιά, μοιάζει σχεδιαστικά πάρα πολύ  με την ομάδα της 

περαστής βελονιάς, αν και τα σχέδια σε αυτό το στυλ τείνουν να είναι 

λίγο πιο ελεύθερα. 

 

Σχιστή βελονιά, κομμάτι από κάλυμμα ( λεπτομέρεια), Ήπειρος, 17ος–18ος αιώνας. The Textile 

Museum 81.28, που αποκτήθηκε από τον George Hewitt Myers πριν από το 1928. 



Η διχαλωτή βελονιά δημιουργεί λείες επιφάνειες που μοιάζουν σε 

κάποιο βαθμό με τα εφέ της σατέν ύφανσης με την επιφάνειά της από 

μακριούς πλωτήρες στημονιού. (Οι πλωτήρες είναι χαμένες διεπαφές, 

για παράδειγμα όπου το νήμα στημονιού βρίσκεται πάνω από το υφάδι 

σε ένα σατέν με όψη στημονιού. Αυτοί οι πλωτήρες εξηγούν την υψηλή 

στιλπνότητα και ομοιόμορφη γυαλάδα, καθώς σε αντίθεση με άλλες 

υφαντές, το φως δεν διασκορπίζεται τόσο πολύ όταν χτυπά τις ίνες, με 

αποτέλεσμα μια ισχυρότερη ανάκλαση). 

Τα πολυτελή οθωμανικά υφάσματα σε σατέν ύφανση μπορεί στην 

πραγματικότητα να ενέπνευσαν τους κεντητές. Δεν προκαλεί έκπληξη 

το γεγονός ότι η κλωστή στο κέντημα με σχιστή (διχαλωτή)  βελονιά  

είναι συνήθως άστρωτο μετάξι, καθώς αυτός ο τύπος νήματος επιτρέπει 

στη βελόνα να χωρίζει εύκολα το ήδη επεξεργασμένο νήμα και να 

τραβιέται μέσα από αυτό. Οι χαλαρές ίνες στο μη στριμμένο μεταξωτό 

νήματος κρύβουν το σημείο ανάδυσης του νήματος που σχίζεται, 

δημιουργώντας μια λεία επιφάνεια. 

Τα κύρια μοτίβα που απεικονίζονται με αυτή τη βελονιά είναι κυρίως  

λουλουδάτα σχέδια, ειδικά με τουλίπες και πουλιά και βάζα που 

ξεχειλίζουν από λουλούδια  και τοποθετούνται συχνά διαγώνια στις 

τέσσερις γωνίες των υφασμάτων. Συχνά τα βάζα με τα λουλούδια  

πλαισιώνονται από γυναικείες ή ανδρικές μορφές. Τα φυτικά μοτίβα 

όπως η τουλίπα, ο υάκινθος, το γαρύφαλλο και άλλα προσαρμόστηκαν 

από το ρεπερτόριο των οθωμανικών μοτίβων καθώς και τα κοστούμια 

που φαίνονται στις φιγούρες, αλλά  οι αφηγηματικές σκηνές που 

συμπεριλαμβάνουν ως μοτίβα πουλιά σε μεγάλα καλύμματα κρεβατιού 

καθώς και η χρησιμοποιούμενη διχαλωτή βελονιά αποτελούν 

χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτισμού. 

 

 

 



 

Κάλυμμα κρεβατιού με διχαλωτή βελονιά, από την Ήπειρο, τέλη 17ου – αρχές 18ου αι.  The 

Textile Museum 81.70, που αποκτήθηκε από τον George Hewitt Myers το 1926. 

 

9.3 Η βελονιά ψαροκόκαλο 

Η τρίτη ομάδα κεντημένων υφασμάτων από την περιοχή της Ηπείρου 

είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες τεχνοτροπίες ως προς 

την τεχνική, το υλικό, το σχέδιο και την χρωματική παλέτα. Αυτή η 

τρίτη ομάδα είναι κεντημένη με τη βελονιά ψαροκόκαλου, η οποία 

ανήκει στην οικογένεια των σταυροβελονιών και δημιουργεί μια 

πλεγμένη εμφάνιση στην μπροστινή πλευρά του υφάσματος  και έρχεται 

σε έντονη αντίθεση με την λεία επιφάνεια της περαστής και της 

διχαλωτής βελονιάς. 

Το μοτίβο που συνδέεται πιο στενά με αυτό το στυλ είναι ένα μεγάλο 

κόκκινο λουλούδι που παριστάνεται σε όψη από ψηλά, με ένα 

στυλιζαρισμένο οδοντωτό φύλλο να υψώνεται σαν αψίδα πάνω του. 

Δευτερεύον σε αυτό το μοτίβο είναι το μοτίβο λουλουδιών-κλαδιών, με 

τέσσερις μικρές κεφαλές λουλουδιών μαζί με τρία μικρά φύλλα και ένα 



μεγάλο οδοντωτό φύλλο. Ένα τρίτο μοτίβο αποτελείται από την ίδια 

κόκκινη κεφαλή λουλουδιών, αλλά με δύο οδοντωτά φύλλα που την 

πλαισιώνουν. Όλα αυτά τα μοτίβα μοιάζουν πολύ με αυτά που 

χρησιμοποιούνται στα οθωμανικά μεταξωτά υφαντά και κεντητά 

υφάσματα. 

Τα χαρακτηριστικά του στυλ βελονιάς ψαροκόκαλου αποτελούν ένα 

ενδιαφέρον αίνιγμα καθώς τα κεντήματα με αυτή τη βελονιά 

παρουσιάζουν έντονες σχεδιαστικές ομοιότητες με τα οθωμανικά 

μεταξωτά υφάσματα, αλλά η τεχνική του κεντήματος που 

χρησιμοποιείται σε αυτά είναι άγνωστη στις οθωμανικές υφαντικές 

τέχνες. Ενώ η ομάδα της περαστής βελονιάς που συζητήθηκε νωρίτερα 

μοιράζεται στενότερες τεχνικές ομοιότητες με το οθωμανικό κέντημα, τα 

κεντήματα με βελονιά ψαροκόκαλο  φαίνεται να δανείζονται επιλεκτικά 

από το ρεπερτόριο των οθωμανικών μοτίβων και συνδυάζουν τα 

οθωμανικά με άλλα πιο τοπικά μοτίβα. Η ομάδα με διχαλωτή βελονιά, 

από την άλλη πλευρά, δεν μοιράζεται τεχνικές ομοιότητες με το 

οθωμανικό κέντημα, αλλά όπως και η περαστή, δανείζεται κι αυτή 

επιλεκτικά από το ρεπερτόριο των οθωμανικών μοτίβων. 

 

 



 

 

Λινό ύφασμα του 17ου αι. δουλεμένο με μετάξι σε αποχρώσεις του μπλε, του ροδιού, του πράσινου 

και του ιβουάρ σε βελονιά ψαροκόκαλου με φυλλώδη φύλλα σε σχήμα μισοφέγγαρου που 

περιέχουν  καφεκόκκινα και ιβουάρ στρογγυλά λουλούδια με περισσότερα λουλούδια να 

γεμίζουν τον υπόλοιπο χώρο. Η βελονιά ψαροκόκαλου όμως είναι μοναδική στην περιοχή της 

Ηπείρου. (https://www.sarajo.com/) 

 

 

https://www.sarajo.com/


Επίλογος 

Στα παραρτήματα που ακολουθούν υπάρχουν φωτογραφίες 

ηπειρώτικων κεντημάτων από διάφορα μουσεία και συλλογές, 

ταξινομημένα σύμφωνα με την εποχή που θεωρείται ότι κεντήθηκαν. Ο 

σχολιασμός των κεντημάτων προέρχεται από την πηγή  στην οποία  

βρέθηκαν. Αρκετά από αυτά  έχουν ήδη πουληθεί σε μεγάλους οίκους 

δημοπρασιών του εξωτερικού  και σε αρκετά υψηλές τιμές, δείγμα της 

μεγάλης αξίας τους. Στο Παράρτημα Δ’ θεώρησα πρέπον να 

συμπεριλάβω και μερικά δείγματα στολιστικών κεντημάτων του 20ου 

αιώνα που στολίζουν κάποια ηπειρώτικα σπίτια σήμερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - 17ος  Αιώνας 

1.Λεπτομέρειες  κλινοσκεπάσματος από την περιοχή της Ηπείρου. Μεταξωτό 

κέντημα σε βαμβάκι.( http://www.karuncollection.com/) 

 

 

http://www.karuncollection.com/


 

 

 

 

 



2.Ενα οθωμανικό μεταξωτό κεντητό παπλοκάλυμμα (YORGAN YÜZÜ), από την 

Ήπειρο, περίπου 142 επί 146 εκ. 

Αποτελείται από τρία πάνελ, επεξεργασμένα από μετάξι σε χρώμα ιβουάρ, ανοιχτό 

μπεζ-κίτρινο, πράσινο του μήλου, βυσσινί και μπλε σε  λινό ύφασμα ενωμένα με 

ελληνική βαμβακερή δαντέλα. Αρχικά αγοράστηκε από τον Christopher Gibbs τη 

δεκαετία του 1960. 

https://www.sothebys.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sothebys.com/en/


3.Ένα μεταξωτό κομμάτι από την  Οθωμανική Ήπειρο, πιθανώς από τα Ιωάννινα, 

του 17ου αιώνα με κρόσσια. Απεικονίζει ζευγάρια με παγώνια ανάμεσα σε κανάτες, 

που κρατούν ένα μπουκέτο με γαρίφαλα και μεγάλα άνθη τουλίπας. (27 επί 164,5 

εκ. περίπου). https://www.sothebys.com/en/ 

 

 

 

https://www.sothebys.com/en/


 

 

4.Παλαιό Ελληνικό Κέντημα Πρώιμης Περιόδου από την Ήπειρο του  17ου αιώνα. 

Αν και η περιοχή της Ηπείρου βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, τα υφάσματα 

της ήταν πάντα ομαδοποιημένα με εκείνα των νησιών. Αυτό το ελκυστικό κομμάτι 

από μεταξωτό κέντημα σε λινό ύφασμα στο χρώματος ιβουάρ, αποτελούσε  κάποτε 

μέρος της μπορντούρας ενός καλύμματος. Αυτό το μοναδικό παλαιό ελληνικό 

κέντημα, φιλοτεχνημένο στην Ήπειρο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 

δέκατου έβδομου αιώνα, είναι τόσο υπέροχο παράδειγμα βαλκανικού κεντήματος, 

όσο και εκπληκτικά διατηρημένο λόγω της εντυπωσιακής ηλικίας του. Ένα μοτίβο 

από αμπέλια, γαρίφαλα κ.α. διασχίζει το ιβουάρ ύφασμα  του λεπτού και εξαίσιου 

κεντήματος της Οθωμανικής περιόδου από την Ηπειρώτικη περιοχή των δυτικών 

Βαλκανίων. Η γοητεία αυτού του απολαυστικού κομματιού δεν έγκειται μόνο 

στους απαλούς ρυθμούς του σχεδιασμού, αλλά στην υπέροχη παλέτα του κόκκινου 

και απαλού μπλε σε ιβουάρ λινό ύφασμα, καθώς και στον τρόπο που το 

περίγραμμα και το πεδίο αποτελούνται από ίδια στοιχεία. 

Αυτό το κέντημα αντιπροσωπεύει κάτι πραγματικά ξεχωριστό: τη διαρκή, διαρκή 

ποιότητα και ομορφιά του βαλκανικού κεντήματος και τα θαύματα που 

ενυπάρχουν στην αριστουργηματική δεξιοτεχνία. (Διαστάσεις 1,55 m x 0,36 m) , 

Nazmiyal Auctions (https://www.liveauctioneers.com/) 

 

https://www.liveauctioneers.com/


 

 

 

 



 

 

 

 

5.Ένα κομμάτι κεντήματος που πιθανότατα ήταν μπορντούρα ή φόρεμα. Το 

γραμμικό σχέδιο διαθέτει τουλίπες που σχεδιάζονται με δύο τρόπους με μικρότερα 

σχήματα κόκκινων πουλιών από πάνω και δύο αντικριστούς μπλε δράκους κάτω. 

Ο χρωματικός συνδυασμός έχει δύο τόνους μπλε με κόκκινο και κίτρινο, τώρα 

μπεζ. Το κέντημα γίνεται με βελονιά σε διαγώνια ευθυγράμμιση με μεταξωτή 

κλωστή σε λινό ύφασμα. Η περιοχή της Ηπείρου της ηπειρωτικής Ελλάδας ήταν 

η πιο επηρεασμένη από το ύφος των Οθωμανών εισβολέων, όπως φαίνεται καθαρά 

στο σχέδιο των λουλουδιών και στην μη παρουσία ανθρώπινων 

μορφών.(https://www.sarajo.com/) 

 

 

https://www.sarajo.com/


 

 

 

 

 



6.Κομμάτι κεντήματος του 17ου αιώνα (1600 – 1699) από την περιοχή της 

Ηπείρου, μεταξωτή κλωστή σε λινό ύφασμα, από τη Συλλογή «Cotsen Textile 

Traces Study». (15.90 H x 46.20 W cm) Embroidery https://collections-

gwu.zetcom.net/ 

 

 

 

7. Μαξιλάρι με λεπτομέρεια νυφικής πομπής από τα Γιάννινα. 

 

 

 

 

https://collections-gwu.zetcom.net/
https://collections-gwu.zetcom.net/


8.Κάλυμμα κρεββατιού από την περιοχή της Ηπείρου, μεταξωτή κλωστή σε λινό 

ύφασμα. Βελονιά αλυσίδας και ψαροκόκαλου με εναλλακτική ευθυγράμμιση. 

Απλή ύφανση, ισορροπημένη.  Acquired by George Hewitt Myers in 1937, The 

Textile Museum Collection. (184.00 L x 109.00 W cm) https://collections-

gwu.zetcom.net/ 

 

 

 

 

https://collections-gwu.zetcom.net/
https://collections-gwu.zetcom.net/


9.Λινό κέντημα με μεταξωτό νήμα από την περιοχή της Ηπείρου μεταξύ 1650 και 

1800.( 30.50 H x 35.60 W cm) Collection: Cotsen Textile Traces Study Collection 

 

 

10. Οθωμανικό, λινό κέντημα με μετάξι από την περιοχή της Ηπείρου, μεταξύ 

1650 και 1700. (16.50 H x 21.60 W cm). Collection: Cotsen Textile Traces Study 

Collection 

 



11. Μικρό Ηπειρώτικο Κέντημα, Οθωμανικής περιόδου από τον 17ο αιώνα με 

υπέροχα χρώματα  (Mέγεθος 50 x 34cm) https://rugrabbit.com/ 

 

 

 

 

https://rugrabbit.com/


 

 

 

12.Παρυφή κεντήματος με δύο εναλλασσόμενους τύπους δοχείων με άνθη. 

Ιωάννινα, 17ος-18ος αι. 0,39x3,50 μ. Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή (Μουσείο 

Μπενάκη) 

 

 



13.Μεταξωτό κέντημα Οθωμανικής Ηπείρου, 17ος αι., μετάξι σε βαμβάκι, 

κεντημένο σε τριμμένο ύφασμα (43 cm x 94 cm); The Bill Liske Collection of Antique 

Tibetan Textiles (https://materialculture.com/) 

 

 

 

 

 

https://materialculture.com/


14.Δυο κομμάτια από Ηπειρωτικό κέντημα του 17ου αι. που  παρουσιάστηκαν στην 

έκθεση «Water Source of Life – Το νερό, πηγή ζωής», που διοργανώθηκε από την 

γκαλερί Moshe Tabibnia τον Σεπτέμβριο του 2021. Το κέντημα συνοδεύεται από 

τον σχολιασμό «……Όχι μόνο στα έργα της ανατολίτικης παράδοσης, το νερό 

εμφανίζεται και στις καλλιτεχνικές και συμβολικές εικόνες των δυτικών χωρών: 

μια κανάτα περιτριγυρισμένη από λουλούδια ξεχωρίζει σε δύο πολύτιμα 

κεντήματα της Ηπείρου του 17ου αιώνα, όπου το νερό είναι σύμβολο αγνότητας 

και  αντιπροσωπεύει τη νύφη "αγνή ως κρυστάλλινο νερό". Ενώ το πολυτελές 

φυσικό περιβάλλον ζωντανεύει τις φλαμανδικές ταπετσαρίες "Feuille de Choux" 

του 16ου αιώνα,  αυτές οι δύο που εκτίθενται, θυμίζουν όχι μόνο εξωτικά τοπία 

αλλά και τον βιβλικό κήπο της Εδέμ που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη.( 

https://www.moshetabibnia.com/collection/selection?lang=en)  

 

https://www.moshetabibnia.com/collection/selection?lang=en


 

 

 

 

 

 

 

 



15.Κάλυμμα κρεβατιού που σχηματίζεται από τη συνένωση τριών φύλλων 

κεντημένων με επαναλαμβανόμενες άνθινες συνθέσεις οθωμανικού ύφους. 

Ιωάννινα, 17ος-18ος αι. 1,97x1,06 μ (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

16.Κάλυμμα κρεβατιού κεντημένο με σχηματοποιημένο άνθινο διάκοσμο, στον 

οποίο κυριαρχεί η τουλίπα. Ιωάννινα, 17ος-18ος αι., 2,49x1,85 μ. (Μουσείο 

Μπενάκη) 

 



17.Κάλυμμα κρεβατιού, που αποτελείται από τρία φύλλα πλούσια κεντημένα με 

επαναλαμβανόμενες φυτικές συνθέσεις. Ιωάννινα, 17ος-18ος αι. 1,95x1,13 μ. 

(Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

18.Τμήμα σεντονιού με κεντημένη παρυφή, στην οποία εναλλάσσονται ανθοφόρα 

αγγεία με υπερμεγέθεις τουλίπες. Ιωάννινα, 17ος-18ος αι. 0,79x1,69 μ. Δωρεά 

Αλεξάνδρας Χωρέμη-Μπενάκη, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 



19.Κάλυμμα κρεβατιού που σχηματίζεται από τη συνένωση τριών φύλλων 

κεντημένων με μεγάλα λογχόσχημα άνθη οθωμανικού ύφους. Ιωάννινα, 17ος-

18ος αι., 1,16x2,25 μ. (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - 18ος ΑΙΩΝΑΣ 

1.Ένα ηπειρώτικο μεταξωτό λινό πάνελ (bocha), του 18ου αιώνα, κεντημένο σε 

κόκκινο, μπλε λευκό και κίτρινο σε σκούρο χρυσό ύφασμα, με πυκνό σχέδιο από 

μεγάλα κόκκινα κύλιση και αγκαθωτά φύλλα, μπλε λουλούδια σε σχήμα 

παστίλιας, κόκκινες και κίτρινες ριγέ τουλίπες . Τα διάκενα είναι γεμάτα με μικρά 

λευκά γαρίφαλα και λοβωτά κόκκινα φύλλα που περικλείουν μικρά κίτρινα 

λουλούδια. (103 x 99,4 εκ). Προέλευση : Ιδιωτική συλλογή του Neville Kingston 

(1955-2019). https://www.roseberys.co.uk/ 

 

 

 

https://www.roseberys.co.uk/


2. Τα πολύχρωμα  μεταξωτά νήματα δουλεύονται με διχαλωτές και περαστές 

βελονιές σε λινό  ύφασμα. Το σχέδιο δείχνει ανδρική φιγούρα πλαισιωμένη από 

δύο μεγαλύτερους ιππείς. Το υπόλοιπο κέντημα είναι  γεμάτο  με στυλιζαρισμένα 

πουλιά, κοκόρια, ένα ελάφι, τουλίπες και άλλα λουλούδια, το λεγόμενο "Σήμα του 

Τιμίρ". Το περίγραμμα εκτείνεται κατά μήκος και των τεσσάρων πλευρών και 

δείχνει πουλιά να εναλλάσσονται με λουλούδια. (53.5 x 43cm) 

Elizabeth Day McCormick (b. 1873 - d. 1957), Chicago; 1943, gift of Elizabeth Day 

McCormick to the MFA. (Accession Date: October 14, 1943), 

https://collections.mfa.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://collections.mfa.org/


3. Δύο Ηπειρώτικες μεταξωτές λινές μπορντούρες από τα  Γιάννινα,  σε ορθογώνια 

μορφή, κεντημένες με μπλε, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη και κρεμ κλωστή σε μπεζ 

λινό ύφασμα με κεντρικό πάνελ από κεφάλια λουλουδιών, αγκαθωτά κλήματα 

και φύλλα, μέσα σε περίγραμμα από εναλλασσόμενες μπλε και κόκκινες κεφαλές 

λουλουδιών ( 38 x 160 και 36,5 x 108 εκ.) Προέλευση: Ιδιωτική συλλογή του 

Neville Kingston (1955-2019). https://www.roseberys.co.uk/ 

 

 

4. Λινό κεντημένο με μετάξι,19ος αιώνας - Ελλάδα, πιθανώς Επαρχία Ηπείρου ή 

Ιόνια Νησιά, (21 x 30.9 cm), https://www.artic.edu/ 

 

https://www.roseberys.co.uk/
https://www.artic.edu/


 

5. Δύο Ηπειρώτικα κεντημένα πάνελ από μετάξι σε λινό, το καθένα περίπου 2,16 

επί 0,36 μ. https://www.sothebys.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sothebys.com/


6.Κομμάτι από κάλυμμα κρεββατιού, 17ου – 18ου αι. από την Ήπειρο, αποκτηθέν 

από τον George. H. Myers το 1939. (The Textile Museum) 

 

 

7. Μεταξωτό και μεταλλικό νήμα σε λεπτό λινό δουλεμένο σε μια ποικιλία 

βελονιών, συμπεριλαμβανομένων βελονιών ντέφι και βελονιών. Πιθανόν 

θραύσμα από περίγραμμα καλύμματος, 18ου αιώνα. Ένα παρόμοιο κομμάτι 

δημοσιεύεται στο Pauline Johnstone, A Guide to Greek Island Embroidery. 

Victoria&Albert Museum, Λονδίνο 1972, εικονογράφηση 104, σ.88, που αποδίδεται 

στην Ήπειρο. 

 



8. Κομμάτι από κάλυμμα κρεββατιού, 17ου – 18ου αι. από την Ήπειρο, αποκτηθέν 

από τον George. H. Myers το 1926. (The Textile Museum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Μια Ηπειρώτικη πετσέτα κεντημένη από μετάξι και μέταλλο, 18ος αιώνας. 

(2.03 by 0.41m.) 

 

 

 

 



10.Ένα κεντημένο ύφασμα από την Ήπειρο του 18ου αιώνα, κεντημένο με 

παγώνια και τουλίπες, σε κορνίζα με τζάμι. (30cm. x 71cm.) 

https://www.christies.com/ 

 

11.Κέντημα από το Αργυρόκαστρο (Μουσείο Μπενάκη) 

 

https://www.christies.com/


12.Κέντημα από την Ήπειρο, οθωμανικής περιόδου, του 18ου αιώνα. Αποτελείται 

από τρία ενωμένα πάνελ, κεντημένα σε πολυχρωμία με εναλλασσόμενες μεγάλες 

τουλίπες και στυλιζαρισμένες κεφαλές λουλουδιών και μεγάλα μπλε φύλλα σάζι, 

σε ένα έδαφος φυλλώδους αμπέλου, χωρισμένο σε μικρότερες σειρές από 

στυλιζαρισμένες μπλε τουλίπες και κόκκινα φύλλα, με πλάτη. (112 x 199cm.) 

https://www.christies.com/ 

 

 

https://www.christies.com/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.Κεντητό σεντόνι από την Ήπειρο (18ος αι.) Απλό βαμβακερό ύφασμα κεντημένο 

σε βελονιά ψαροκόκαλου με εναλλασσόμενους θάμνους με κόκκινο και κρεμ 

χρώμα σε μορφή παλάμης, στολισμένο στις άκρες με ελληνική δαντέλα. (254 x 142 

cm.) https://www.christies.com/ 

 

 

https://www.christies.com/


 

14.Κουρτίνα κρεββατιού από την Ήπειρο (18ος αι.) κεντημένη με φύλλα που 

μοιάζουν με φτερά πουλιού σε χρώμα κόκκινο του τούβλου. (166.4cm. χ 143.5cm.) 

https://www.christies.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.christies.com/


15. Κουρτίνα κρεββατιού από την Ήπειρο (18ος αι.) σε λινό ύφασμα κεντημένο με 

ανθισμένα μοτίβα με πολύχρωμες κλωστές. (108cm. x 181.6cm.) 

https://www.christies.com/ 

 

 

https://www.christies.com/


 

16. Λινό κρεββατόστρωμα κεντημένο με μετάξι από την Ήπειρο του 18ος αι. (113 

x 53 cm ) 

 



 

 

 



17. Κομμάτι από μεταξωτό κέντημα Ηπείρου: μπορντούρα με επαναλαμβανόμενα 

δοχεία πλαισιωμένα από πουλιά, λεπτό βαμβακερό ύφασμα, πιθανώς από 

κάλυμμα κρεβατιού.. Private Collection, https://brunkauctions.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brunkauctions.com/


18. Κεντημένο πάνελ από την Ήπειρο ή τα Ιόνια Νησιά, οθωμανικής επιρροής με 

μεταξωτό κέντημα σε λινή βάση. Χαρακτηριστικά, διάφορα υφάσματα   

κεντήθηκαν και στη συνέχεια συνδέθηκαν με χειροποίητη δαντέλα.  

https://www.yorkeantiquetextiles.com/  

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yorkeantiquetextiles.com/


19. Ένα σπάνιο, εξαίσιο ελληνικό κέντημα από τα Ιόνια Νησιά ή την Ήπειρο 

(1800-1850)  με οθωμανική επιρροή σε χειροποίητο λινό. Αυτό το ύφασμα μας κάνει 

μια περιήγηση σε διάφορα στυλ κεντήματος: η κεντρική περιοχή αποτελείται 

αποκλειστικά από λουλούδια πολλών αποχρώσεων που έχουν δημιουργηθεί με 

μεταξωτή αλυσίδα-βελονιά, ενώ οι εξωτερικές σειρές είναι από μεταξωτές και 

μεταλλικές κλωστές οργανωμένες με βελονιά μουσαμπάκ, σατέν βελονιά, λοξή 

σατέν βελονιά, μετρημένα μπλοκ βελονιών αλυσίδας και διπλή περαστή  βελονιά. 

Πολλά κομμάτια κεντήθηκαν και στη συνέχεια συνδέθηκαν με χειροποίητη 

διακοσμητική δαντέλα.  https://www.yorkeantiquetextiles.com/ 

 

 

https://www.yorkeantiquetextiles.com/


 



20. Ένα ακόμη σπάνιο, εξαίσιο ελληνικό κέντημα από τα Ιόνια Νησιά ή την 

Ήπειρο (1750-1850) με οθωμανική επιρροή σε χειροποίητο λινό, παρόμοιο με το 

προηγούμενο, σε διαφορετικά χρώματα. https://www.yorkeantiquetextiles.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.yorkeantiquetextiles.com/


21. Κομμάτι κεντήματος από λινό κεντημένο με μετάξι από την περιοχή της 

Ηπείρου των αρχών του 18ου αιώνα.  (21.60 H x 43.20 W cm), Cotsen Textile Traces 

Study Collection https://museum.gwu.edu/ 

 

 

22. Θραύσμα από ελληνικό κέντημα της οθωμανικής εποχής. Ήπειρος, 18ος / 19ος 

αιώνας. https://rugrabbit.com/ 

 

https://museum.gwu.edu/
https://rugrabbit.com/


23.Κομμάτι από κέντημα της περιοχής της Ηπείρου (38 χ 97 εκ.) 

 

 



24. Ηπειρώτικο κεντητό κάλυμμα, 4'10" x 5', των αρχών του 18ου αιώνα, με 

επαναλαμβανόμενο σχέδιο μεγάλων εραλδικών πτηνών που αντικρίζουν 

εναλλασσόμενα γαλάζια και ανοιχτοπράσινα βάζα με λουλούδια. Μια από τις 

πολλές γοητείες των πρώιμων ελληνικών  κεντημάτων είναι ότι μπορούμε να 

δούμε σε αυτά τη σύνθεση ενός εκλεπτυσμένου οθωμανικού λεξιλογίου σχεδίασης 

λουλουδιών μέσα στην παράδοση της αρχαίας ελληνικής εικαστικής λαϊκής τέχνης 

Και όπου δεν υπάρχουν τα μεγάλα πουλιά, τα οθωμανικά λουλούδια είναι–––

τουλίπες, σειρές από υάκινθους και γαρίφαλα κ.λπ. Σε κάποιο σημείο της ιστορίας 

του (πιθανώς στα τέλη του 19ου αιώνα), το απλό λινό κέντρο αυτού του κομματιού 

πρέπει να είχε καταστραφεί και να αντικαταστάθηκε με βελούδο σε μπορντό 

χρώμα. Η χρήση τέτοιου βαριού υφάσματος πιθανότατα έσωσε αυτό το όμορφο και 

καλλιτεχνικά σημαντικό κέντημα από το να κοπεί και να μετατραπεί σε μαξιλάρια, 

ή ακόμα χειρότερα, να καταστραφεί εντελώς. https://www.bonhams.com/ 

 

 

 

https://www.bonhams.com/


25. Κέντημα με μετάξι πάνω σε λινό, από την Ήπειρο των αρχών του 18ου αι. ( 61 

x 35 cm.) 

 

 

 

26.Αυτή η μπορντούρα  από την Ήπειρο σχετίζεται στενά με τα 

ελληνικά νησιωτικά κεντήματα. Με τρεις ομάδες ιππέων και των 

συνοδών τους  ανάμεσα σε πουλιά μικρής κλίμακας, ζώα, βάζα με 

λουλούδια και διπλές τοξωτές κατασκευές, αυτό το κομμάτι ήταν μέρος 

της διακόσμησης  για ένα κρεβάτι ή καναπέ. 

https://www.metmuseum.org/ 

 

 

https://www.metmuseum.org/


27.Κέντημα από την Ήπειρο ή τα Ιόνια Νησιά, του 18ου αι. με μεταξωτές κλωστές 

πάνω σε βαμβακερό ύφασμα.( 39.4 x 26.7 cm),  Credit Line: Gift of George D. Pratt, 

1932 https://www.metmuseum.org/ 

 

 

28.Κομμάτι από κάλυμμα κρεββατιού από την Ήπειρο του 17ου-18ου αι. 

https://fashiontextilemuseum.org/ 

 

https://www.metmuseum.org/
https://fashiontextilemuseum.org/


29.Κάλυμα κρεβατιού του 18ου αι. από την Ήπειρο.( https://www.chairish.com/) 

 

 

 

 

30. Γύρος κρεβατιού κεντημένος με παγώνια που πίνουν νερό, δοχείο με άνθη και 

δύο μεγάλες τουλίπες στις δύο άκρες. Ιωάννινα, 18ος αι., 0,42x1,47 μ. Δωρεά 

Δημητρίου Σισιλιάνου, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

 



31. Κέντημα από την Οθωμανική Ήπειρο, 18ος αι. (https://www.invaluable.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invaluable.com/


32. Σπάραγμα κεντήματος με άνθινες συνθέσεις πλαισιωμένες από ζεύγη 

αντωπών πτηνών. Ιωάννινα, 18ος αι. 0,31x0,34 μ. Δωρεά Βασιλείου Μόστρα 

(Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

33. Aπότμημα κεντητού κρεβατόγυρου με ζευγάρια, πύργους, ανθοδοχεία, 

παγώνια σε κρήνες και δικέφαλους αετούς, μέσα σε άνθινο περιβάλλον. 

Iωάννινα,18ος αι. 1,62x0,57 μ. (Μουσείο Μπενάκη) 

 



 

34. Κεντημένη ταινία, πιθανόν από παρυφή σεντονιού, στην οποία εναλλάσσονται 

τουλίπες με ανθοδοχεία. Ιωάννινα, 18ος αι. 0,27x2,35 μ. Δωρεά Ελένης Ευκλείδη, 

(Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

35. Τμήματα κεντημένης ταινίας, όπου εναλλάσσονται τουλίπες με μικρότερα άνθη 

πλαισιωμένα από κυρτά κλαδιά. Ιωάννινα, 18ος αι. 0,20x1,32 μ. και 0,20x0,37 μ. 

Δωρεά Ελένης Ευκλείδη, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

36. Σπάραγμα από κέντημα με άνθινο διάκοσμο. Ιωάννινα, 18ος αι. 0,065x0,24 μ. 

Δωρεά Μανίνας Μαντζούνη, (Μουσείο Μπενάκη) 

 



37.Μαξιλάρι κεντημένο περιμετρικά και στο κέντρο με σχηματοποιημένες φυτικές 

συνθέσεις και με τέσσερα πουλιά διάσπαρτα στον κάμπο. Ιωάννινα, 18ος αι. 

0,44x0,42 μ. Δωρεά Παναγιώτη Λιδωρίκη, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

38.Μαξιλάρι με παράσταση που φέρει στο κέντρο ανθοφόρο αγγείο πλαισιωμένο 

από άνδρες ντυμένους με πολυτελείς οθωμανικές ενδυμασίες, πεζούς και έφιππους. 

Ιωάννινα, 18ος αι. 0,43x1,10 μ. 5. (Μουσείο Μπενάκη) 

 



39. Κέντημα με κόκκινο κάμπο δουλεμένο με την τεχνική της αφαίρεσης κλωστών 

(φιλτιρέ). Ξεχωρίζουν άνθινες συνθέσεις πλαισιωμένες από αντωπούς γρύπες και 

δράκους. Πάργα, 18ος αι. 0,25x0,96 μ. Δωρεά Δημητρίου Σισιλιάνου, (Μουσείο 

Μπενάκη) 

 

 

 

40. Τμήμα κεντήματος με γυναικεία μορφή στο κέντρο, πλαισιωμένη από 

υπερμεγέθη άνθη. Ιωάννινα, 18ος αι. 0,13x0,37 μ. Δωρεά Ελένης Ευκλείδη 

(Μουσείο Μπενάκη).  

 

 

 

 



41.Σπάραγμα από γύρο κρεβατιού, κεντημένο με ποικιλία θεμάτων: ζώα, άνθη και 

καράβι, και ανθρώπινες μορφές σε διάφορα μεγέθη, μεταξύ των οποίων 

ξεχωρίζουν μία φτερωτή μορφή και ένας έφιππος. Ιωάννινα, 18ος αι. 0,62x0,62 μ. 

Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

42.Σπαράγματα από κεντήματα με άνθινο διάκοσμο. Ιωάννινα, 18ος αι. 0,10x0,76 

μ. και 0,11x0,36 μ. Κληροδότημα Ελένης Ευκλείδη, (Μουσείο Μπενάκη) 

 



43.Μαξιλάρι με άνθινη ταινία στις παρυφές και από μία άνθινη σύνθεση στο 

εσωτερικό της κάθε γωνίας. Ήπειρος, 18ος αι. 1,00x1,48 μ. Δωρεά Dorothy B. 

Thompson, (Μουσείο Μπενάκη) 

 
 

44.Σπάραγμα από κέντημα οικιακής χρήσης, ολοκέντητο με άνθινο διάκοσμο 

οθωμανικού ύφους και πλαισιωμένο στις τρεις πλευρές από κρόσσια. Ιωάννινα, 

18ος αι. 0,13x0,38 μ, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

 

 



45.Κάλυμμα οικιακής χρήσης, πιθανόν μαξιλαριού, κεντημένο με άνθινες 

συνθέσεις με κυπαρίσσια, με γαρύφαλλα και υάκινθους, και με πουλιά. Ιωάννινα, 

18ος αι. 1,01x0,72 μ. (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

46.Ταινία από κέντημα οικιακής χρήσης με εναλλασσόμενα άνθινα θέματα. 

Ιωάννινα, 18ος αι. 0,10x0,85 μ. Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 



47.Τμήμα από κεντρικό φύλλο σεντονιού, με μέρος της κεντημένης παρυφής στις 

δύο άκρες, στις οποίες απεικονίζεται άνθινη σύνθεση με τουλίπα και υακίνθους 

δίπλα σε παγώνι. Ιωάννινα, 18ος αι. 2,65x0,35 μ. Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, 

(Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

 

48.Νυφικό μαξιλάρι από τα Ιωάννινα, 18ος αι. Αποδίδει την έφιππη πομπή του 

γαμπρού, με τη νύφη και τους γονείς της όρθιους στο κέντρο. Δωρεά Αλεξάνδρας 

Χωρέμη-Μπενάκη, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 



49.Τμήμα από κεντρικό φύλλο σεντονιού, με μέρος της κεντημένης παρυφής στις 

δύο άκρες, στις οποίες απεικονίζεται άνθινη σύνθεση με τουλίπα και υακίνθους 

δίπλα σε παγώνι. Ιωάννινα, 18ος αι. 2,65x0,35 μ. Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, 

(Μουσείο Μπενάκη) 

 
50.Τμήμα κεντήματος, πιθανόν γύρου κρεβατιού, διακοσμημένο με 

σχηματοποιημένες άνθινες συνθέσεις και παγώνια στη μία πλευρά, και αετούς στην 

άλλη. Ήπειρος, 18ος αι. 0,54x1,20 μ. Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, (Μουσείο 

Μπενάκη) 

 



51.Πετσέτα διακοσμημένη στις δύο άκρες με χρυσοκεντημένους δικέφαλους αετούς. 

Ιωάννινα, 18ος αι. 0,68x1,03 μ. Δωρεά Παύλου και Ειρήνης Καλλιγά, (Μουσείο 

Μπενάκη) 

 

52.Σεντόνι με πρόσθετη κεντημένη παρυφή οθωμανικού ύφους, στην οποία 

εναλλάσσονται τουλίπες, λογχόσχημα φύλλα και ρόδακες. Ιωάννινα, 18ος αι. 

1,96x1,72 μ. (Μουσείο Μπενάκη) 

 



53.Τμήμα κεντήματος με πυκνό άνθινο διάκοσμο οθωμανικής αισθητικής. 

Ιωάννινα, 18ος αι. 0,78x0,74 μ. Δωρεά Δημητρίου Σισιλιάνου, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

 

 

 



 

54.Μαξιλάρι κεντημένο με καβαλάρηδες και μικρότερες ανθρώπινες μορφές, 

δικέφαλους αετούς και λουλούδια. Ιωάννινα, 18ος αι., 0,56x0,45 μ. Δωρεά 

Δαμιανού Κυριαζή, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

 

 



55.Κεντημένη πετσέτα από την Ήπειρο του 18ου αι. Δωρεά Ι. Τρικόγλου – Μουσείο 

Μπενάκη 

 



 

 

 

 



56.Κεντημένο μαξιλάρι από την Ήπειρο του 18ου αι. Μουσείο Μπενάκη  

 

 

 

 



 

 

 

57. Θραύσμα από κεντητή μπορντούρα για τον στολισμό νυφικού κρεβατιού. Από 

τα Ιωάννινα στην Ήπειρο. Η  σκηνή απεικονίζει, σε ένα λουλουδάτο σκηνικό, 

πύργους και ζευγάρια, βάζα με λουλούδια, παγώνια σε βρύσες και δικέφαλους 

αετούς. 18ος αι. 1,62x0,57 μ. - Μουσείο Μπενάκη 

 

 

 



58.Κεντημένο μαξιλάρι από την Ήπειρο του 18ου αι. - Μουσείο Μπενάκη 

 

 

 



 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - 19ος  Αιώνας 

1.Κεντημένο κομμάτι του 19ου αι. από την Ήπειρο που απεικονίζει αντικριστά 

παγώνια και ένα βάζο.(36 x 72cm)   https://materialculture.com/ 

 

 

 

2.Ηπειρωτικό κέντημα, μετάξι σε μαλλί, 19ος αι. (29.20 H x 17.80 W cm). Cotsen 

Textile Traces Study Collection https://collectiongwu.zetcom.net/ 

 

https://materialculture.com/
https://collectiongwu.zetcom.net/


 

 

3.Ηπειρώτικο κέντημα σε βαμβακερό ύφασμα, αρχών του 19ου αι. (198.10 H x 

12.70 W cm) Cotsen Textile Traces Study Collection 

https://collectiongwu.zetcom.net/ 

 

 

https://collectiongwu.zetcom.net/


4.Κομμάτι από κέντημα, αρχών του 19ου αι. από τα Γιάννενα, σε μετάξι και 

βαμβάκι. Credit Line: Rogers Fund, 1909 https://www.metmuseum.org/ 

 

 

 

5.Κομμάτι από κέντημα, αρχών 19ου αι. από την περιοχή της Ηπείρου, λινό, μετάξι 

λαι μεταλλική κλωστή. (33 χ 20,3 εκ) Credit Line: Anonymous Gift, 1879, 

https://www.metmuseum.org/ 

 

 

 

https://www.metmuseum.org/
https://www.metmuseum.org/


6. Μαξιλάρι με άνθινο διάκοσμο στις παρυφές και στο κέντρο. Ήπειρος, 19ος αι. 

0,31x0,51 μ. Δωρεά Μαρίας Κουταρέλλη (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

7.Κουκουνάρες ανάμεσα σε φυτικό διάκοσμο, κεντημένες με μετάξια και 

χρυσοκλωστή, στολίζουν τον κρεβατόγυρο της Ηπείρου. Βυζαντινό ψαροκόκαλο 

σε λινό υφαντό. 

 



8. Κέντημα με παράσταση γυναικείου χορού. Ήπειρος, αρχές 19ου αι. 0,47x1,15 μ. 

Χαρακτηριστικά της γυναικείας ενδυμασίας είναι το καβάδι (είδος φορέματος-

παλτό), η πόρπη της ζώνης και το ψηλό κεφαλοφόρι, χαρακτηριστικό της 

ηπειρώτικης φορεσιάς. Ανάμεσα στους χορευτές είναι δύο γυναίκες που φορούν 

αγροτικές στολές και κρατούν ένα λουλούδι. (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

9. Κάλυμμα κρεβατιού, που συντίθεται από παρυφές σεντονιού κεντημένες με 

πυκνό άνθινο διάκοσμο. Ιωάννινα, 18ος-19ος αι. 2,23x1,03 μ. Δωρεά Δαμιανού 

Κυριαζή (Μουσείο Μπενάκη) 

 



10. Τμήμα κεντήματος, πιθανόν σεντονιού, διακοσμημένου με ποικιλία θεμάτων: 

ανθρώπινες μορφές ντυμένες με πολυτελείς ενδυμασίες οθωμανικού τύπου, άνθινες 

συνθέσεις πλαισιωμένες από παγώνια και δοχεία με άνθη. Ιωάννινα, 18ος-19ος αι. 

0,40x2,58 μ. Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, (Μουσείο Μπενάκη) 

 

 

 

 

11.Λεπτομέρειες από νυφικές παραστάσεις σε κεντήματα της Ηπείρου – 

Μουσείο Μπενάκη 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ - 20ος  Αιώνας 

Εργόχειρα που ανήκουν στην οικογένεια Νικολάου Γ. Βαδιβούλη. 

Τα δύο  εργόχειρα  που ακολουθούν είναι των αρχών του 20ού αιώνα και είναι 

κεντημένα από την Άννα Βαδιβούλη, το γένος Γκούβελου, η οποία γεννήθηκε το 

1888 (περίπου) στην Άρτα και πέθανε στην Άρτα στις 17 Οκτωβρίου  1940.  

 

 



 

 

 

 

 



Το επόμενο κέντημα, πάλι της οικογένειας Ν. Βαδιβούλη, ανήκει στην 

Αγρινιώτισσα προγιαγιά της οικογένειας Χρυσούλα Γκούμα, το γένος 

Ζαρμακούπη. Είναι κι αυτό από τις αρχές του 20ου αι.. 

 

 

 

 



Εργόχειρα από τη Συλλογή Φωτεινής Δεβέκου 

 

 

 

Λεπτομέρεια 

 

 



 

 

Λεπτομέρεια 

 

 

 



 

 

 

Λεπτομέρεια 

 

 

 

 



 

Λεπτομέρεια 

 

 



 

 

Λεπτομέρεια. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Κεντημένα μαξιλάρια 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Λεπτομέρεια 

 



 

 

 

 

 

 

 



Συλλογή από παλιά εργόχειρα της Αλεξάνδρας Τσουμάνη  

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Συλλογή  από εργόχειρα της Αναστασίας  Καρρά 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ποδιά για το τζάκι – Μπουχαροποδιά, αρχές 1900 
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Η εργασία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται η 

αναδημοσίευση επί χρημάτων και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος 
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πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή σε άλλη διασκευή, σύμφωνα με τον 

Ν.2387/1920 (όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2121/1993 και ισχύει 

σήμερα) και κατά τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης (η οποία έχει κυρωθεί 

με τον Ν. 100/1975), χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα. 
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