
 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ ΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

(Συμβολή στις πληροφορίες του 1ου εργαστηρίου λιθοδομής που διοργάνωσε ο ΡΟΔΑΚΑΣ στις 

Μαργαρίτες το καλοκαίρι του 2020) 

Μαρία Παδουβά 

Οι Μαργαρίτες βρίσκονται στην επαρχία Μυλοποτάμου, του νομού Ρεθύμνου, στις 

βόρειες υπόρειες του Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 317 μέτρων. Απέχουν είκοσι επτά 

χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και επτά από το Πέραμα, την πρωτεύουσα της επαρχίας.  

Εκτείνονται στην κορυφογραμμή και στην ανατολική πλαγιά ενός από τους πολλούς 

ορεινούς βραχίονες που ξεκινούν από τις βόρειες  υπόρειες του Ψηλορείτη και 

σχηματίζουν το χαρακτηριστικό ανάγλυφο της περιοχής από συνεχόμενες 

αλλεπάλληλες κορυφογραμμμές και φαράγγια.  

Οι Μαργαρίτες υπήρξαν πεδίο σημαντικών ιστορικών γεγονότων και συγκυριών  από 

τον 14ο αιώνα και ως την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913. Την περίοδο της 

Ενετοκρατίας,  (1212-1669),  το χωριό γίνεται κέντρο της Επανάστασης του Βάρδα 

Καλλέργη το 1332 και καίγεται από τους Ενετούς το 1333. Οι κάτοικοί του 

συμμετέχουν στην επανάσταση των Καλλεργών με συνέπεια να  ξαναϋποστεί 

καταστροφές από τους Ενετούς το 1365. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας  οι 

Μαργαρίτες χαρακτηρίζονται «Βακουφικό»,  που ανήκει στο Τζαμί του Αχμέτ Φαζίλ 

Πασά1, και οι φόροι των κατοίκων προσφέρονται στο Οθωμανικό εκκλησιαστικό 

ταμείο. Το 1824 και το 1829 γίνεται επαναστατικό κέντρο κατά της Οθωμανικής 

Κατοχής.  Το 1829, το Επαναστατικό Συμβούλιο της Κρήτης εγκαθίσταται στο χωριό, 

όπως φαίνεται από τα μνημόνια και τα αιτήματα που διατυπώνει προς τις Μεγάλες 

Δυνάμεις.  

Ιδιαίτερα κεφάλαια της Τοπικής Ιστορίας των Μαργαριτών αποτελούν η συμμετοχή  

κατοίκων τους στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866-69 με κορυφαία φυσιογνωμία τον 

Ηγούμενο της Μονής Αρκαδίου, Γαβριήλ Μαρινάκη που γεννηθηκε στις Μαργαρίτες, 

επίσης η συμμετοχή κατοίκων τους στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασιατική 

Εκστρατεία, στο Αλβανικό μέτωπο, στην Αντίσταση κατά τη διάρκεια της Γερμανικής 

Κατοχής. 

Η κοινωνική διαστρωμάτωση ήταν μεγάλη όπως μαρτυρούν τα πολυτελή κτίσματα της 

Ενετικής περιόδου αλλά και αργότερα κατά την ύστερη περίοδο της Τουρκοκρατίας  η 

κατανομή της γεωκτησίας και η πρώιμη αστικοποίηση του χωριού2. από τις αρχές του 

                                                             
1 Σταυράκης Νικόλαος: στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, μετά διαφόρων γεωγραφικών, 
αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών, κ.τ.λ. ειδήσεων περί της νήσου. Αθήνα 1890 σ. 147-152 
2 Μaria Padouva :L  Habitat tradidionnel dans le village de Margaritès en Crète  σ. 24-29 



Από τις αρχές του 20ου αι. ως και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κοινότητα 

Μαργαριτών αποτέλεσε  κόμβο κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Οι τεχνίτες, τα 

παντοπωλεία, ο γιατρός, το Δημοτικό σχολείο, τα καφενεία και η ταβέρνα, οι 

φάμπρικες, το εργοστάσιο άλεσης σιτηρών, καθιστούν τις Μαργαρίτες σημείο 

συνάντησης για τους κατοίκους της επαρχίας Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των 

γειτονικών χωριών. Είναι επίσης ως και τη δεκαετία του 1960 το  κέντρο 

αγγειοπλαστικής  για ολόκληρο  το νομό Ρεθύμνου. 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ  

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

Η τέχνη της πέτρας στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, έχει δώσει μέσα από τα χέρια των 

μαστόρων,  των «πουργών»: (βοηθοί του μάστορα)  και των «καλφάδων»: 

(μαθητευόμενων βοηθών τους),  ιδιαίτερα σημαντικά κτίσματα από τον 14ο αιώνα και 

μετά. Οι ξένοι ταξιδιώτες  Savary3 και Pococke4  μιλούν τον 18ο αιώνα για τις ήδη υπό 

κατάρρευση μεγαλειώδεις ενετικές βίλες των Μαργαριτών- ιδιοκτησίες των 

οικογενειών Μοάτσου και Δανδόλου- και ο G. Gerola5   καταγράφει στις αρχές του 20ου 

αίωνα τα ίδια αρχοντικά και φωτογραφίζει τα σκαλιστά τους υπέρθυρα.   

Είτε πρόκειται για εμβληματικά κτήρια, είτε για απλές κατοικίες,  για καμίνια 

αγγειοπλαστών,  ξερολιθιές ή στέρνες  και πηγάδια, όλα περνούν από τη γνώση του 

ντόπιου μάστορα της πέτρας και την εμπειρική εφαρμογή της, που ξεκινά  από το 

σχέδιο και την εύρεση των υλικών στη γύρω περιοχή, και φθάνει ως την επίλυση 

στατικών προβλημάτων, τη λάξευση διακοσμητικών στοιχείων και την αρχιτεκτονική 

ολοκλήρωση του έργου.  

Οι Μαργαρίτες έχουν τη χαρακτηριστική δομή των οικισμών που αναπτύχθηκαν τα 

ύστερα βυζαντινά χρόνια στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του νησιού. Ο οικισμένος 

χώρος της κοινότητας αυτής  είναι διαιρεμένος σε είκοσιτέσσερα τετράγωνα που σε 

μεγάλο ποσοστό αποτελούν οικογενειακές νησίδες. Να σημειωθεί ότι το χωριό 

παρουσιάζεται στην απογραφή6 του Pietro Castrofilaca τo 1581, να έχει 460 κατοίκους, 

ο πληθυσμός στα μετέπειτα χρόνια αυξάνεται όπως δείχνουν οι απογραφές ως το 1900 

: 986 κάτοικοι, και στη συνέχεια φθίνει. Το 2011 η κοινότητα έχει 269 κατοίκους. Μία 

συνέπεια αυτής της μείωσης του πληθυσμού είναι και ο μεγάλος αριθμός των 

εγκαταλελειμμένων κατοικιών του χωριού.  

                                                             
3 Savary M. : lettres sur la Gréce pour server de suite à  celles sur l’ Egypte ed. Chez Bleuet, Paris 1778, 

p.257-258 
4 Pococke Richard : Description de l’ Orient  et des plusieurs  autres contrées.  Ed. Chez P. Costard, 
Paris 1779, vol. 4, p. 286 
5 Gerola Giuseppe: Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, v. III σ. 282 και v. IV. Σελ.373 
6 Pietro Castrofilaca Απογραφή. Μεταγραφή Σπύρου Θεοτόκη, Ιστορικό Αρχείο Χανίων. 



Η διάταξη των κατοικιών με τους μικρούς κήπους είναι πυκνή και δεμένη με 

μεσοτοιχίες. Οι προσόψεις σχηματίζουν ένα συνεχόμενο εξωτερικό τοίχο που δίνει στις 

«οικογενειακές  νησίδες» και στα τετράγωνα, μια ενιαία, συμπαγή όψη, που εξηγείται 

από τις ανάγκες προστασίας και άμυνας  των κατοίκων σε παλαιότερες  περιόδους. Σε 

αρκετούς εξάλλου από αυτούς τους εξωτερικούς τοίχους έχουν αποκαλυφθεί 

πολεμίστρες, σε σημεία της τοιχοποιείας απ’ όπου φαίνονται τα μονοπάτια πρόσβασης 

στον οικισμό. 

Οι στενοί δρόμοι ανάμεσα στα οικιστικά αυτά  τετράγωνα, οι οποίοι έχουν το εύρος που 

επέτρεπε τη διάβαση ενός φορτωμένου ζώου, αποτελούν έναν πολύπλοκο οδικό  

πλέγμα καθώς επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάθε γειτονιά από διαφορετικές 

διαδρομές. Υπάρχει μόνο ένας κεντρικός αμαξιτός δρόμος.  

Οι ελεύθεροι και ανοιχτοί  χώροι είναι κυρίως συνδεδεμένοι με τους ναούς. Υπάρχουν 

οκτώ ναοί μέσα στον οικισμό και πολλά εικονοστάσια που και αυτά συνδέονται με τη 

λατρεία κάποιου προστάτη Αγίου μιας οικογένειας, ή αποτελούν σημείο μνήμης ενός 

γεγονότος ή παλαιότερου λατρευτικού χώρου. Οι περισσότεροι από αυτούς  τους ναούς 

συμπεριλάμβαναν μικρά οικογενειακά κοιμητήρια, ή κοιμητήρια για τη συγκεκριμένη 

γειτονιά.  Ο αρχαιότερος ναός του οικισμού είναι ο Άγιος Ιωάννης «Σωχωρίτης», (1383), 

συνδεδεμένος με την οχυρή κατοικία ιδιοκτησίας Διονυσίου Μαραγκουδάκη 

Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή  είχαν οι Φάμπρικες, τα κτίρια των ελαιοτριβείων, που 

ήταν εξαρτήματα των πλουσιότερων κατοικιών, όπως και τα κτίρια που στέγαζαν τις 

αποθήκες, τα μαγαζιά και τα εργαστήρια των  τεχνιτών, που έφεραν καμάρες και πιο 

σπάνια θόλους. Έξω από τον οικισμό προς Νότο, υπήρχαν τα κεραμικά εργαστήρια με 

τις εγκαταστάσεις για την επεξεργασία του χώματος και του πηλού και την κατασκευή 

των αγγείων και τα καμίνια που αποτελούσαν μια ιδιαίτερη κυλινδρική κατασκευή, με 

πόρο για τη φωτιά, πυθμένα διάτρητο για να διαχέεται η θερμότητα και των οποίων 

υπάρχουν ακόμη ερείπια.7  

Δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς για το ποια είναι η αρχαιότερη γειτονιά του 

χωριού. Υπάρχουν τα ερείπια διόροφων αρχοντικών που ανάγονται στην Ενετοκρατία 

(16ος-17ος αι.) καθώς και ερείπια αλλά και μνήμες από την ύπαρξη τριών πύργων «των 

Μαρούληδων», «των Χαλκιαδάκηδων» και «του Πικράκη» σε σημαντικές θέσεις στην 

περιοχή της Κατωχωριάς και της Μεσοχωριάς. 

Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά την απλή κατοικία, σύμφωνα με μαρτυρίες των 

μεγαλύτερων σε ηλικία κατοίκων κατά την επιτόπια έρευνα το 1982-848, στο χωριό το 

1900 υπήρχαν πολύ λίγες  κατοικίες με όροφο. Όλες οι κατοικίες ήταν πετρόκτιστες και 

οι περισσότερες «Μονόπατες»: ισόγειες. Σε αυτές , σύμφωνα με τις μαρτυρίες, 

άνθρωποι και ζώα μοιράζονταν το χώρο του σπιτιού.  

Στη μονοκάμαρη κατοικία, εκτυλίσσονταν η καθημερινότητα αλλά και οι κοινωνικές 

δραστηριότητες της οικογένειας. Υπήρχε ένα μόνο δωμάτιο, με πάτωμα από πατημένο 

χώμα και οροφή καλυμμένη με «Λεπίδα»: υδατοστεγή άργιλο που καλύπτει το δώμα 

                                                             
7 Χριστόφορου Βαλλιάνου Μαρίας Παδουβά: Τα Κρητικά Αγγεία του 19ου και 20ου αιώνα. Βώροι 
1986. Σ. 100-108 
8 Μaria Padouva :L  Habitat tradidionnel dans le village de Margaritès en Crète  σ. 93-103 



πάνω απ την ξύλινη οροφή. Το μονοκάμαρο σπίτι είχε ένα ή δύο παράθυρα, τη θύρα, 

την εστία απέναντι από κάποιο άνοιγμα και ένα ξύλινο πατάρι στο οποίο κοιμόταν η 

οικογένεια και κάτω από αυτό αποθηκεύονταν σε πιθάρια κοφίνια και κασέλες τα 

αναγκαία. Πολλές δραστηριότητες γινόταν στον εξωτερικό χώρο, στη μικρή εσωτερική 

αυλή ή στον κήπο.  

Μετά τη Σύμβαση της Χαλέπας, το 1878, με την οποία ο Σουλτάνος αναγνωρίζει την 

Κρήτη ως ημιαυτόνομη, η ζωή των Κρητών στις πόλεις και στην ύπαιθρο βελτιώνεται.  

Έτσι το μονόπατο σπίτι και στις Μαργαρίτες μετά το 1880, εξελίσσεται σε δίπατο, (με 

εξαίρεση τα αρχοντικά που προϋπήρχαν από παλαιότερες περιόδους) και τότε ο 

ισόγειος χώρος αλλάζει χρήση. Μια ξύλινη σκάλα επικοινωνεί με τον όροφο, που κλείνει 

με καταπακτή.  

Τα δίπατα σπίτια έχουν στο ισόγειό τους «Μαγατζέδες»: αποθήκες, το πατητήρι, το 

όπως και έναν ή περισσότερους στάβλους για τα ζώα και σε αρκετές περιπτώσεις το 

φούρνο και μια στέρνα στην εσωτερική αυλή, που συγκεντρώνει το βρόχινο νερό. Στον 

όροφο, υπάρχει η κουζίνα το υπνοδωμάτιο και η «Σάλα»: χώρος υποδοχής και 

φιλοξενίας. Κατά κανόνα η σάλα και το υπνοδωμάτιο δεν ήταν ξεχωριστά δωμάτια 

αλλά  χωρίζονταν με έναν  «Μπουλμέ»: ξύλινο χώρισμα.  Οι δύο αυτοί βασικοί χώροι, η 

Κουζίνα και η Σάλα με τους ισόγειους χώρους που τους αντιστοιχούν, διατάσσονται 

στις περισσότερες περιπτώσεις σε σχήμα Γ και περικλείουν έτσι τη «Λοτζέτα»:Βεράντα, 

-στον όροφο- και την εσωτερική αυλή του ισογείου. Υπάρχουν ωστόσο και σπίτια που 

οι δύο χώροι είναι συνεχόμενοι.  

Η μορφή της κατοικίας επηρρεάζεται από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της 

εποχής και την αισθητική αντίληψη της κάθε περιόδου. Για παράδειγμα, τα τελευταία 

χρόνια του 19ου και στις αρχές του 20ου  αιώνα είναι χαρακτηριστική η επιρροή της 

αστικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στην οικοδόμηση των κατοικιών των 

πλουσιότερων κατοίκων της κοινότητας που έρχονται να προστεθούν στην τοπική 

μορφολογία της κατοικίας.  

 

 

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΑ 

Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν δόθηκαν από τον Γιάννη Αλεφαντινο, μάστορα της πέτρας στις Μαργαρίτες,  

58 ετών  το 1982-83 και συμπερίληφηκαν στη μελέτη για την παραδοσιακή κατοικία στις Μαργαρίτες. 

Η αφθονία των ασβεστολιθικών πετρωμάτων στην περιοχή των Μαργαριτών, ίδίως 

προς τα βορειοανατολικά, προμηθεύει πέτρες που ανάλογα με την υφή και την 

ποιότητά τους χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση, τη σμίλευση αλλά και πιο 

σκληρούς ασβεστόλιθους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μυλόπετρας είτε 

για ελαιοτριβεία είτε για χειρόμυλους. Τοποθεσίες εξόρυξης «Πετροκοπιά» ήταν στις 

τοποθεσίες: «Στου Κομήτη το Κεφάλι», «στο Βασιλικό», «στον Κουλέ» «Στο Μοναστήρι 

του Σωτήρα Χριστού». Επίσης προμηθεύονταν πέτρα και από την περιοχή του χωριού 

Αλφά. Συχνά ωστόσο χρησιμοποιούσαν πέτρες από την περιοχή γύρω από την 



οικοδομή, εξ αιτίας της δυσκολίας της μεταφοράς, αλλά αυτό δεν εξασφάλιζε την καλή 

ποιότητα. 

Τα εργαλεία  

που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη και το σπάσιμο της πέτρας και τη διαμόρφωσή 

της  είναι ο Κασμάς,  «η Βαρέ»: (Βαριά 8 με 10κ.), «η Παραμίνα»: σιδερένιο ραβδί  που 

άνοιγαν τρύπες για χρήση φουρνέλου, σιδερένιοι λοστοί, πέταλα, ξύλινες σφήνες,  «οι 

Τσαπέτες»: σφυριά πέτρας, Καλέμια,  «το Μανάρι»: τσεκούρι,  «ο Μπαλτάς με Μπίκο»,  

Μέτρο, η Σιδερένια γωνία, «ο Πετροσάρακας»: πριόνι της πέτρας. 

Η ταυτότητα της πέτρας και οι χρήσεις της  

 Η ακατέργαστη πέτρα που βγαίνει από τη γη είναι το «Αγκωνάρι». Αυτό σπάει σε 

μικρότερες  πέτρες η «ποριά» που είτε διαμορφώνονται για το χτίσιμο ή λαξεύονται επί 

τόπου στο Πετροκοπιό και σχηματίζουν τα «Πελέκια», ορθογώνιους δόμους που με 

αυτούς χτίζουν τις γωνίες και χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ανοιγμάτων, 

(Πόρτες, παράθυρα, αλλά και σταμνοστάτες ή ντουλάπια μέσα στο σπίτι ή στην 

κατασκευή του φούρνου αλλά και καμάρες και γέφυρες κλπ).  Τα είδη της πέτρας είναι 

η «Απαλόπετρα» ή «Πελεκόπτρα" που σπάει εύκολα, η «Σιδερόπετρα» που βρίσκεται σε 

συμπαγείς πλάκες και σπάει δύσκολα. Αυτές οι πλάκες χρησιμοποιούνται για να 

στρωθεί το πάτωμα της κουζίνας, της «Λοτζέτας» : Βεράντας, ή της αυλής.  Η «Κριθάρα» 

επίσης είναι και αυτή συμπαγής πέτρα «σαν φτιαγμένη από συμπυκνωμένο κριθάρι»,  

πολύ σκληρή και στέρεη (που χρησιμοποιείται εκτός από την οικοδομή και για την 

κατασκευή μυλόπετρας). 

Για να βγεί το «Αγκωνάρι» από τη γη χαράζεται με το μπαλτά, τοποθετούνται στη 

σχισμή σφήνες και πάταλα και και για το άνοιγμα χρησιμοποιείται οι λοστοί και ο 

μπαλτάς. Τα  «Αγκωνάρια»  πρέπει να ανοίξουν και από το εσωτερικό τους να εξαχθεί 

και να λαξευτεί «το Πελέκι» και όχι από τις εξωτερικές πλευρές της πέτρας, είτε 

βρισκονται στο βάθος της γης είτε στην επιφάνεια. Δεν πρέπει να  έχουν επίσης στο 

εσωτερικό τους «Κόκκαλα ή Λούλους»: απολιθώματα, γιατί «Λυκώνουν»: 

διαβρώνονται. Για να λαξευτεί το πελέκι, γίνεται πρώτα  «το Ξεμούρισμα» με το 

μπαλτά: λείανση της επιφάνειας που επιλέγει ο μάστορας στο «Αγκωνάρι», σχεδιάζει 

έπειτα στην πέτρα το σχήμα του πελεκιού και κατόπιν με το μπαλτά ή το μανάρι, 

χαράζει μια «Κουνιέρα»: σχισμή και τοποθετεί εκεί τη σφήνα που τη χτυπάει με τη 

Βαριά ωσότου να «ελευθερώσει» το πελέκι και ολοκληρώνει τη λάξευση με την 

τσαπέτα. Τα πελέκια μεταφέρονται στην οικοδομή ανάμεσα σε δύο σανίδες, με το ζώο. 

 

Τα υπόλοιπα  υλικά 

που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή είναι επίσης, χώμα κόκκινο και «Άσπρουγας»: 

άσπρο χώμα, νερό, χαλίκια, άμμος, ασβέστης, κορμοί κυπαρισσιού και ελιάς ή δρυ, όπως 

και σανίδες, «Σαντορινιό χώμα ή Κισίρι»: Θηραϊκή γη για τα επιχρίσματα, «Λεπίδα»: 

αργιλώδες χώμα για την κάλυψη του δώματος. Τα περισσότερα από αυτά τα υλικά τα 

εξασφάλιζαν από τη γύρω περιοχή. Τα μεταλλικά στοιχεία, πρόκες, καρφιά, μάσκουλα 

κ.λπ ήταν δουλειά του «Χαλκιά» ή «Γύφτου». Επίσης χρησιμοποιούνταν κεραμικές 



κατασκευές για τις καμινάδες (τρυπημένα πιθάρια) και «Κουντούτα»: πήλινες 

υδρορροές για το νερό της βροχής. Τα κεραμίδια άρχισαν να χρησιμοποιούνται 

ευτρύτερα μετά το 1930, οπότε άρχισαν να παράγονται και από κεραμικό εργαστήριο 

των Μαργαριτών. Το 1968 χτίστηκε στις Μαργαρίτες η πρώτη σύγχρονη κατοικία με 

μπετό, σίδερο και τούβλα, ωστόσο ήδη πολύ νωρίτερα, είχε αρχίσει να 

χρησιμοποιούνται ευρύτερα αυτά τα υλικά για τις ταράτσες και συχνά για προσθήκες 

και επιδιορθώσεις στις πετρόκτιστες κατοικίες. 

 

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 

Μετά τη συγκέντρωση των υλικών χαράζονται και σκάβονται τα θεμέλια έτσι ώστε οι 

δύο πρώτες σειρές από τις πέτρες να χτιστούν μέσα στο χώμα, εκτός αν χτίζεται ο 

τοίχος πάνω στο βράχο. Το συνδετικό υλικό που χρησιμοποιούνταν παλιότεραήταν η 

απλή λάσπη, χωρίς καθόλου χαλίκια. Στη συνέχεια, σε μεγαλύτερες οικοδομές 

πρόστιθεται στη λάσπη ασβέστης και συχνά «Άσπρουγας»: άσπρο χώμα, που με το νερό 

φτιάχνει «Σακίζι»: ένα είδος μαστιχας, που συνδέει και δένει πολύ γερά τις πέτρες 

μεταξύ τους. 

Οι πέτρες πρέπει να έχουν ύψος είκοσι με είκοσι πέντε εκατοστά και μήκος γύρω στα 

τριάντα. Για την κατασκευή του τοίχου δουλεύουν ζευγάρια. Ένας, από μέσα κι ένας απ’ 

την έξω πλευρά του τοίχου, ο Κάλφας συνήθως από μέσα και ο Μάστορας απ’ έξω. Οι 

πέτρες πρέπει να σχηματίζουν τρίγωνα και να τοποθετούνται «μύτη-κώλο», έτσι που να 

μην αφήνουν κενά μεταξύ τους και να δένουν και απ’ τις δύο πλευρές του τοίχου. Στα 

κενά που δημιουργούνται γίνεται το «Χαλικολόϊμα»: η τοποθέτηση χαλικιών και 

μικρότερων λίθων. Το πλάτοςτου τοίχου είναι 0,50-0,60 εκ. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε 

παλαιότερα σπίτια υπάρχουν, στα ισόγεια κυρίως, τοίχοι με πλάτος 0,70-0,90 εκ ή και 

περισσότερο όταν ο τοίχος έχει κατασκευαστεί με «Σκάρπα»: Αντηρίδα. 

 



 Όταν η οικοδομή φθάσει στο 

ύψος της πόρτας ή των παραθύρων αυτά χτίζονται συγχρόνως με τον τοίχο. Σε ένα 

τοίχο 7 έως 10 μέτρων χτίζεται μία ως μιάμιση σειρά πέτρες από δύο χτίστες σε μιά 

μέρα.  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του τοίχου είναι: το μέτρο, το 

μιστρί, η τσαπέτα, το φτιάρι, το σφυρί, το σκεπάρνι, το μολύβι, το αλφάδι ή πύχης ή 

βαρίδι,  το «μπουφαρέλλο»: πολύσπαστο τρίγωνο. 

Το επίχρισμα των τοίχων γίνεται  με «Σαντορινιό χώμα ή Κισίρι», υλικό που 

προστατεύει πολύ αποτελεσματικά από την υγρασία και έχει εξαιρετική αντοχή, Αλλιώς 

με λάσπη και ασβέστη που αναμειγνύεται για να έχει χρώμα, συχνά, με λουλάκι ή με 

όχρα. 



 

 

ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ 

Τα ορθογώνια πελέκια που χτίζουν τις γωνίες, με διαστάσεις συνήθως 10 Χ 20 Χ30 , 

τοποθετούνται έτσι ώστε να παρουσιάζουν  εναλλάξ την επιμήκη και τη στενή όψη τους 

σε κάθε τοίχο,  και έτσι να δένουν και να «κλειδώνουν» τους τοίχους μεταξύ τους. 

«Λατσέζι»: το πελέκι με την επιμήκη όψη, «Ρομπάτι»: το πλελέκι με τη στενή όψη. Για 



να στερεωθεί καλύτερα η γωνία, καθώς χτίζεται ο τοίχος, τοποθετούνται τα 

«ροδοκάντονα», πελέκια επιμήκη αλλά πιο πρόχειρα λαξευμένα, δίπλα στη γωνία και 

από τις δύο πλευρές και σε όλοκληρο το ύψος του τοίχου, για να «πάρουν» το βάρος 

της. Σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο η γωνιά από ολόκληρο τον τοίχο έχει 

Σκάρπα:Αντηρίδα. Η γωνία με σκάρπα λέγεται «Καντονάδα». Μόνο οι Μάστορες 

αναλάμβαναν να τις κατασκευάσουν. Το άνοιγμα της γωνίας διαμορφώνεται  και 

ελέγχεται με το «Μπουφαρέλλο»: πολύσπαστο τρίγωνο.  

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ 

Τα παράθυρα, όπως και οι εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες κατασκευάζονται με 

πελέκια. Στα δίπατα σπίτια, τα παράθυρα του ισογείου είναι πιο μικρά  και λίγα σε 

αριθμό,καθώς είναι παράθυρα αποθηκών και στάβλων και προστατεύονται με 

σιδερένια κάγκελα. (50 Χ 70 εκ).  

Στις πόρτες και στα παράθυρα εναλλάσσονται «Ρομπάτια», «Λατσέζια» και «Ντρέτα»: 

όρθια πελέκια. Στην επάνω πλευρά το άνοιγμα καλύπτεται από το «Γυριστό»: 

ημικυκλικό τόξο από 2 μισά πελέκια συνήθως ή σπανιότερα από ένα μονοκόμματο 

τόξωτό πελέκι  ή από ένα ή δύο οριζόντια πελέκια. Πάνω από τα παράθυρα και τις 

εξωτερικές πόρτες τοποθετείται η «Λίστα»: σειρά από δύο ή τρεις λεπτές λαξευτές 

πλάκες που προστατεύουν από τη βροχή, εξέχοντας από τον τοίχο 25 – 28 εκ. Επίσης σε 



πολλές περιπτώσεις χτίζονται δύο πελέκια ως ανακουφιστικό τόξο πάνω από τη θύρα ή 

το παράθυρο.  

Στους εσωτερικούς τοίχους πάνω στους οποίους ανοίγουν τα δίφυλλα παράθυρα, 

σχηματίζεται η «Μπουφαρελλέ»: αμβλεία γωνία, (σχηματίζεται με το «Μπουφαρέλλο»), 

έτσι ώστε το εξωτερικό άνοιγμα/πλάτος του παραθύρου να είναι ένα μέτρο και το 

εσωτερικό 1,30 ή 1,40. Στην πάνω πλευρά του εσωτερικού ανοίγματος του παραθύρου 

ή της πόρτας τοποθετείται «Το Χατίλι»: χοντρο ξύλο, από ελιά, μουριά ή δρυ ώστε τα 

πελέκια της πόρτας ή το τόξο των παραθύρων να μη σηκώνουν όλο το βάρος του 

τοίχου. Στην πάνω πλευρά στις πόρτες και στα παράθυρα κατασκευάζεται «Το 

Τζαμιλίκι»: ανεξάρτητος φεγγίτης που χωρίζεται από το κούφωμα με «το Σαχίρι»: μια 

λεπτή λαξευτή πλάκα.  

 Όλα τα πελέκια σε παράθυρα και πόρτες σχηματίζουν «Μουρελιά» ή «Φαλκαδούρα»: 

απόσταση ενός εκατοστού έξω από την επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου, ώστε να 

έρθουν στο ίδιο επίπεδο όταν ο τοίχος δεχθεί το επίχρισμα. Στα πελέκια της εξώπορτας 

αλλά και σε άλλα ανοίγματα χαράσονται ή σμιλεύονται συχνά ρόδακες, σταυροί, 

κυπαρίσσια, σταφύλια όπως και χρονολογίες και άλλα σκαλίσματα όπως η «Μιτάγια»: 

σχέδιο με παράλληλες οριζόντιες γλυφές σε μια σειρά από πελέκια που διατρέχουν και 

διακοσμούν την πρόσοψη, συνήθως πάνω από τα παράθυρα. 

Για τη σύνδεση των πελεκιών μεταξύ τους, χρησιμοποιείται «Ασβέστης αϊράνι»:πολύ 

αραιωμένος ασβέστης. 

 

. 



 

Η ΚΑΜΑΡΑ 

 Η καμάρα κατασκευάζεται στο ισόγειο, σε αποθήκες, σε φάμπρικες, σε μεγάλα κτήρια. 

Αντικαθιστά το δοκάρι και επιτρέπει την κατασκευή μεγάλων χώρων στο ισόγειο. Η 

καμάρα σχεδιάζεται πρώτα με ακρίβεια πάνω στο έδαφος, με τη βοήθεια ενός καλαμιού 

που λειτουργεί σαν διαβήτης. Βρίσκεται το μέσον της καμπύλης της και στη συνέχεια 

διαιρείται συνεχώς εως ότου βρεθούν οι σωστές διαστάσεις για να κατασκευαστεί το 

σιδερένια ή ξύλινο καλούπι που θα χρησιμοποιηθεί για να στηθεί και να χτιστεί η 

καμάρα.  

Η καμάρα χτίζεται συγρόνως και από τις δύο πλευρές μαζί με ένα «ξεροπέτρινο τοίχο»: 

ξερολιθιά, που υψώνεται εξωτερικά παράλληλα με αυτήν,  και τη συγκρατεί. Όταν 

τοποθετηθεί το «κλειδί» ή «μεσοσφήνι»:το τελευταίο πελέκι στην κορυφή/κέντρο της 

καμάρας, τότε γκρεμίζεται ο τοίχος και η καμάρα στέκει μόνη της. Για το χτίσιμό της δεν 

χρησιμοποιείται συνδετικό υλικό .  



 

 

 


