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τελευταία υφάντρα της Φολεγάνδρου, Ελευ-
θερία Δημ. Βενιού, μας άφησε πριν λίγα χρό-

νια. Είναι εκείνη που ύφανε κατά παραγγελία τα 
υφαντά που βρίσκονται σήμερα στο Οικομουσείο. 

Τα υφαντά που εκθέτουμε δεν είναι έργα μόνο από 
την προαναφερθείσα υφάντρα αλλά και άλλες Φο-
λεγάνδριες, προγενέστερες. Πολλά από αυτά ήταν 
σε χρήση στα Φολεγανδρίτικα σπίτια που προέρχο-
νταν από την προίκα τους.

Αυτά που εκθέτουμε στον εκθεσιακό χώρο της Χώ-
ρας είναι από την συλλογή του Οικομουσείου και 
μερικά που μας δάνεισαν σημερινές Φολεγάνδριες 
που βρήκαν στο μπαούλο της γιαγιάς.

Κάποια χρονολογούνται στις αρχές του 19ου αιώ-
να. Είναι τόσο λεπτά και τόσο φίνα στα χρώματα 
και στην ύφανση, που αν δεν θεωρηθεί υπερβολή, 

σου φέρνουν στο νου τους ονομα-
στούς και μοναδικούς 

Αμοργίνους χιτώ-
νες της κλασι-

κής περιό-
δου.

Τα γεω-
μετρικά 
σχήμα-

τα στα υφαντά έχουν τις ρίζες τους, κατά του μελε-
τητές, στους βυζαντινούς άρχοντες που ήρθαν στον 
ελλαδικό χώρο και κυρίως στην Κρήτη το 1092 μ.Χ. 
Τα πρότυπα σχέδια μεταβιβάστηκαν από την πα-
ράδοση, αυτό που λέμε λαϊκή κληρονομιά και είναι 
καλλιτεχνικό απόθεμα του νησιού.

Στο Οικομουσείο υπάρχει ένα εν εξελίξει υφαντό, 
στον παλιό αργαλειό, που εκθέτουμε με όλα τα 
σύνεργα στον χώρο γύρω από αυτόν. Το χράμι του 
κρεβατιού σε χρώματα και σε σχέδια από την πα-
ράδοση, είναι έμπνευση δική μου με συνδυασμό 
παλαιότερων σχεδίων και εκτέλεση της κας Ελευ-
θερίας. Οι κουρτίνες και το στρωσίδι του καναπέ εί-
ναι μονόχρωμα με σχέδια ανάγλυφα, που η πολύ-
χρονη πείρα της κας Ελευθερίας θαυματούργησε. 

Υφαντά τοίχου δεν έχουμε συναντήσει γιατί δεν 
είχαμε παραστάσεις (πτηνόμορφα σχέδια ή πιο πε-
ρίπλοκα σε στυλ ταπισερί), αλλά πολλές φορές χρη-
σιμοποιούνταν δίπλα στις κούνιες των μωρών ή στα 
κρεβάτια για την προστασία από την υγρασία. Πολ-
λά από τα ασπρόρουχα της προίκας είχαν επιπρο-
σθέτως περίτεχνες δαντέλες φτιαγμένες στο χέρι 
και μονογράμματα, αυτά δε με ένα βαθύ κόκκινο. 

Τα αντρικά ρούχα που έχουμε στην έκθεση του 
Οικομουσείου, όπως οι κάλτσες του τελευταίου 
βρακά, παντελόνι και εσώρουχα (φανέλες), έχουν 
υφανθεί με μικτή τεχνική στο χέρι και στον αρ-
γαλειό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τις 
κουρελούδες, λωρίδες από παλιά ρούχα, που το 
ένστικτο της υφάντρας συνδύαζε αρμονικά τα δι-
αφορετικά χρώματα, καταλήγοντας σε μια πολυ-
χρωμία μοναδική. Αυτές δε, χρησιμοποιούνταν ως 
χαλιά στο πάτωμα του σπιτιού.

Τα χρώματα στα λεπτά υφαντά (στρωσίδια σε 
κασέλες και καναπέδες) είναι σίγουρα φυτικά και 
έχουν παραχθεί εξολοκλήρου στη Φολέγανδρο, 
όπως και η επεξεργασία του μαλλιού έως τη βαφή 
και την ύφανση. Κυριαρχούν οι οριζόντιες λωρίδες 

που διαδέχονται η μία την άλλη σε πλήρη αρμονία, 
ενώ σε μερικά μεσολαβούν γεωμετρικά σχήματα, 
κυρίως ρόμβοι. Τα «καραμελέ» είναι φερτά, κυρί-
ως από την Πελοπόννησο, δώρα της πεθεράς προς 
τη νύφη ή το γαμπρό. Τα σχέδια και τα χρώματα 
είναι η παραδοσιακή λαϊκή κληρονομιά, καλλιτε-
χνικά αποθέματα του νησιού. Όλα τα Φολεγανδρι-
νά έχουν σχεδόν την ίδια τεχνοτροπία. Υπήρχαν τα 
απλά, που στην ύφανση ήταν επίπεδα, ενώ τα ανά-
γλυφα και τα κατσαρά ήταν τα επίσημα, τα γιορτι-
νά και τα πιο περιζήτητα. Κάθε σπίτι ήθελε  να έχει 
τουλάχιστον ένα κατσαρό. 

Στη δημιουργία κάθε υφαντού όπως σε κάθε δημι-
ουργία επεισέρχεται πάντα ο παράγων μεράκι και 
η έμπνευση της στιγμής έρχεται να κάνει τη διαφο-
ρά. Εμείς, μέσα από αυτή την έκθεση, προσπαθού-
με να δώσουμε χρώμα, ελπίδα και έμπνευση στις 
επόμενες γενιές.

Ευχαριστώ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΝιΟΣ
Ζωγράφος, Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Φολέγανδρος», 
Δ/ντής του Οικομουσείου

Φολέγανδρος, Ιούνιος 2017
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collection of woven textiles exhibited at 
the EcoMuseum are made by women of 

Folegandros who used them in their homes. Many 
of these were part of their dowry.

Some of these woven textiles dated back to the 
early 19th century. They are thin and fine in colors 
and weaving, while according to researchers the 
geometric shapes are inherited by the Byzantine 
lords who came to Greece and especially to Crete 
in 1092 AD.

The colors of the fine woven fabrics (covers in 
chests and sofas) are certainly natural and have 
been produced entirely in Folegandros, from the 
treatment of wool until dyeing and weaving. The 
dominant element is the horizontal stripes follow 
one another in complete harmony, while other 
fabrics are decorated with geometric shapes, 
mainly rhombus.

At the EcoMuseum in Ano Meria we exhibit a woven 
fabric in process on the old loom along with all the 
relevant tools and appliances. Further creations of 
the weaver are also the bed covers in traditional 
colors and designs, the curtains and the sofa bed 
cover, in a single color with embossed patterns.

Wall woven fabrics were used next to baby cots 
or beds to protect against humidity. Many of the 
downy white linens had also elaborate hand-made 
lace and monograms, with a deep red color.

The men’s clothes exhibited at the EcoMuseum 
have been woven with a special technique 
combining the hands and loom. Finally, using the 
weaver’s instinct are created the patchwork quilts 
made of old clothes, matching the different colors 
harmoniously, resulting in a unique coloring. These 
were also used as carpets on the house floor.

Like in any creation, the key role for the woven 
fabric creations plays the inspiration and the taste 
of the weaver which makes the difference.  Through 
this exhibition, we are aiming to give color, hope 
and inspiration to the future generations.

Markos Venios
Painter, President of the 
Cultural Association “Folegandros”,
Manager of Ecomuseum

Folegandros, June 2017
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