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Στον πατέρα µου Σταύρο
στον Μανόλη

και σ’ όλους τους Νοφαλιώτες
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Σ
ήµερα, καθώς η ανθρωπότητα έχει αποµακρυνθεί από τη φύση, κα-
ταγράφεται έντονα η ανάγκη επιστροφής σε µια νέα ενότητα του κοι-
νωνικού µε το φυσικό περιβάλλον, η οποία να διατηρεί παράλληλα τα

όσα επιτεύχθηκαν από την κοινωνική και τη φυσική ιστορία. Η πραγµατική
ιστορία της ανθρωπότητας πρέπει να ξαναπαντρευτεί µε τη φυσική ιστορία.
Ο χωρισµός της ανθρωπότητας από τη φύση, η σαρωτική κοινωνική πορεία
της στην ιστορία, η οποία παρήγαγε ένα µεγάλο πλούτο κοινωνικού κεφα-
λαίου, τεχνολογικής διεισδυτικότητας, πολιτισµού και αντανακλώµενης στον
εαυτό µας σκέψης, σηµειώνει παράλληλα την ανάγκη ύπαρξης του νου µέ-
σα στην ίδια τη φύση. Το λανθάνον πνεύµα φτάνει σήµερα σε µια πλήρη
συνειδητοποίηση και ζητά να συγχωνευτεί ξανά µε τον φυσικό κόσµο. Έχει
έρθει η ώρα για να επιστρέψουµε σε µια οικολογική φυσική φιλοσοφία, σε
µια οικολογική κοινωνική φιλοσοφία βασισµένη στην ελευθερία και τη συ-
νειδητοποίηση. Αναµφίβολα η πρακτική σηµασία αυτής της επιστροφής εί-
ναι πολύ σηµαντική: εάν θέλουµε να επιβιώσουµε από την οικολογική κα-
ταστροφή, πρέπει να αποκεντρωθούµε, να ανακτήσουµε βιοπεριφερειακές
µορφές παραγωγής, καλλιέργειας και διαµονής, να δώσουµε ποικιλία στην
αρχιτεκτονική µας, να την αναπτύξουµε σε ανθρώπινες κλίµακες.

Το βιβλίο της συµπατριώτισσάς µας αρχιτέκτονος κ. Μαρίας Αρακαδά-
κη επιχειρεί ένα ταξίδι στο πρόσφατο παρελθόν του τόπου µας προκειµέ-
νου, µέσα από τα αρχιτεκτονικά αποµεινάρια του χρόνου, να εµπλουτίσει
την προσωπικότητά µας µε µια νέα αίσθηση σιγουριάς και αυτονοµίας σκέ-
ψης. Συµβάλλει, έτσι, στην ενδυνάµωση της πεποίθησης για τη δυνατότη-
τα επίτευξης µιας νέας ολότητας µεταξύ ανθρωπότητας και φύσης σαν µέ-
ρος µιας µεγαλύτερης προσπάθειας να ξεπεραστούν όλοι οι διαχωρισµοί µε
τους οποίους διαπαιδαγωγούµαστε και διαπαιδαγωγούµε σήµερα. Το βιβλίο
µάς βοηθά να εντοπίσουµε πάνω στα παλιά καλντερίµια και στα σπίτια του
Νοφαλιά την ουσία της οικολογικής κρίσης του καιρού µας. Να επισηµά-
νουµε ότι αυτή έγκειται στο ότι η κοινωνία µας κυριολεκτικά καταστρέφει
τον κόσµο της οργανικής εξέλιξης. Να διαπιστώσουµε ότι αυτό που χρειά-
ζεται η ανθρωπότητα δεν είναι µια ολοκληρωτική απόρριψη της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής αλλά ένα «κοσκίνισµα», µια πραγµατικά παραπέρα ανά-
πτυξή της σύµφωνα όµως µε τις οικολογικές αρχές, γεγονός που θα συντε-
λέσει σε µια νέα εναρµόνιση της κοινωνίας µας µε το φυσικό κόσµο. Τα µι-
σογκρεµισµένα σώµατα των ανεµόµυλων και των θολωτών δεξαµενών, των
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ξερολιθικών τράφων και των σπιτιών του Νοφαλιά κρύβουν µια αρχαία
γνώση που, ίσως, µάς χρειάζεται σήµερα. Τα στενά σοκάκια και τα σπίτια
του, καθώς είναι κτισµένα σε γειτονιές, τονίζουν τη γνησιότητα των πραγ-
µατικών ανθρώπινων σχέσεων, του στοχασµού και της αυτοκαλλιέργειας. Ο
τρόπος µε τον οποίο επιτυγχανόταν πάνω σ’ αυτόν τον ξηρικό τόπο η ε-
πάρκεια της τροφής και της στέγασης µε υλικά αυτόχθονα, µε µόχθο, που
όµως επέτρεπε στον καθένα να αισθάνεται µέσα στην κοινωνία της εποχής
εκείνης όχι ξένος αλλά ένα µε τον τόπο του, ήταν απόλυτα ταιριασµένος µε
τη δυνατότητα αντοχής του φυσικού και του κοινωνικού συστήµατος µέσα
στο οποίο βρισκόταν. Ο Νοφαλιάς συνιστούσε το πρότυπο ενός ανθρώπι-
νου βιότοπου που έδινε έµφαση στην αυτοσυνειδητοποίηση και τη δυνατό-
τητα των ανθρώπων να συλλογίζονται τον εαυτό τους, να αναπτύσσουν ορ-
θολογική δράση και να προβλέπουν τις συνέπειες των αρχιτεκτονηµάτων
τους. 

Η λατρεία της πόλης ως περιοχής όπου κυριαρχεί ο «πραγµατικός πο-
λιτισµός», έχει πια φτάσει στα όρια της. Η ανάγκη αποκέντρωσης των πό-
λεων και εγκαθίδρυσης νέων οικοκοινοτήτων που θα είναι εναρµονισµένες
µε τα οικοσυστήµατα στα οποία βρίσκονται είναι πια έντονη. Και στο ση-
µείο αυτό η εµπειρία από την µικροκοινότητα και την αρχιτεκτονική των µε-
τοχιών είναι απαραίτητη και καθοριστική. 

Ήταν λοιπόν κρίσιµο το να προσπαθήσουµε, µέσα τόσο από την εφαρ-
µογή ενός σχετικού Σχολικού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης όσο και από την έκδοση του παρόντος βιβλίου, να συλλάβουµε την ι-
στορική εξέλιξη και τη διαδικασία των αντικειµενικών κοινωνικο-οικονοµι-
κών αλλά και των αρχιτεκτονικών και των οικολογικών σχέσεων, καθώς επί-
σης και των συνυφασµένων µ’ αυτές διαδικασιών και µορφών συνείδησης,
που λαµβάνουν χώρα στον οικισµό αυτό. Η αποκάλυψη και η διαχείριση της
σηµειολογίας της αρχιτεκτονικής του Νοφαλιάς από την κ. Μαρία Αρακα-
δάκη, στηριγµένη πάνω στην παρατηρητικότητα και την ανακάλυψη του
χώρου µάς προσφέρει αναµφισβήτητα έναν τεράστιο κώδικα σηµείων και
δεικτών και την ευχαριστούµε πολύ γι’ αυτό.

Η Παιδαγωγική Οµάδα Εκ µέρους του φορέα
του ΚΠΕ Νεάπολης υλοποίησης

Μαµάκης Γιώργος ο ∆ήµαρχος Νεάπολης
Πρατσίνη Μαρία Καστρινάκης Νικόλαος

∆ρακωνάκη Χρυσούλα
Τσίλης Θανάσης

Στρατιώτης Βασίλης
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ΠΡΟΛOΓΟΣ

H
αρχική µορφή της µελέτης που ακολουθεί υποβλήθηκε το 1979 ως «ε-

ρευνητικό θέµα», δηλαδή επί διπλώµατι ερευνητική εργασία, στο Τµή-

µα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφο-

λογίας. Κατά την εκπονησή της είχα την πολύτιµη καθοδήγηση του αείµνηστου

καθηγητή (ειδικού επιστήµονα τότε) Γεωργίου ∆ηµητροκάλλη.

Στις εργασίες αποτύπωσης, στις οποίες αφιέρωσα ολόκληρο σχεδόν το κα-

λοκαίρι του 1978, µε βοήθησαν τα ξαδέλφια µου, αδέλφια Εµµανουήλ, Σταύ-

ρος, Ιωάννης, Ελευθέριος και Γαγιανή Γεωργ. Συσκάκη και ο εξάδελφός µας

Ιωάννης Αριστ. Συσκάκης. Μεγάλο µέρος από τα πρωτογενή στοιχεία που πα-

ραθέτω το οφείλω σε αφηγήσεις του πατέρα µου Σταύρου Γεωργ. Αρακαδάκη

(γένν. 1923), ο οποίος µου µετέφερε προσωπικές µνήµες από τη ζωή του µε

τον παππού µου Αρακαδογιώργη (1883-1934), καλό πελεκάνο και κτίστη στην

εποχή του. Τα ονόµατα των υπολοίπων κατοίκων του Νοφαλιά που µού έδωσαν

πληροφορίες αναφέρονται στις υποσηµειώσεις. Σε όλους τους παραπάνω ο-

φείλω θερµές ευχαριστίες.

Η πρώτη δηµοσίευση της µελέτης πραγµατοποιήθηκε στο περιοδικό Κρη-

τική Εστία της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης

(τ. 6, Χανιά 1997-98, σσ. 43-194), όπου πολύ γενναιόδωρα φιλοξενήθηκε χω-

ρίς καµιά περικοπή, παρά τη µεγάλη της έκταση. Ευχαριστώ θερµά γι’αυτό

την τότε Συντακτική Επιτροπή και ιδίως τον κ. Κώστα Μουτζούρη και την κ.

Μαρία Βλαζάκη, οι οποίοι διάβασαν τα χειρόγραφό µου, και τον κ. Γεώργιο

Λουπάση, που είχε την επιµέλεια της έκδοσης.

Πολλές ευχαριστίες οφείλω, τέλος, στον κ. Γιώργο Μαµάκη, ο οποίος αγά-

πησε το «Νοφαλιά», τον έκανε αντικείµενο εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού

προγράµµατος για την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε τίτλο «Νοφαλιάς. Ταξί-

δι στη Φύση και στην Παράδοση» και εν τέλει πρότεινε την ένταξη της αυ-

τοτελούς έκδοσής του στο πρόγραµµα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης Νεάπολης. Το ίδιο ευχαριστώ και τα υπόλοιπα µέλη της Παιδαγωγικής

Οµάδας του ΚΠΕ για την εµπιστοσύνη τους.

Η παρούσα µορφή της µελέτης δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από την

αρχική της έκδοση, παρά µόνο στο ότι έγιναν κάποιες µικροδιορθώσεις στα

κείµενα και εµπλουτίστηκαν οι υποσηµειώσεις µε τους πιο απαραίτητους τίτ-
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λους από τη βιβλιογραφία που είδε το φώς της δηµοσιότητος τα τελευταία χρό-

νια. Επίσης προστέθηκε ένα ευρετήριο τεχνικής ορολογίας και ένα λεξιλόγιο

τοπικών ιδιωµατικών λέξεων, απαραίτητα σε µια µελέτη αυτής της έκτασης.

Είµαι πολύ ευτυχής που, µετά την αγάπη και την αποδοχή την οποία γνώ-

ρισε η πρώτη έκδοση του «Νοφαλιά», τόσο ανάµεσα στους γνωστούς και α-

γνώστους µου κατοίκους του Μεραµπέλου και τους συναδέλφους µου ερευνη-

τές, όσο και ανάµεσα στα παιδιά των ∆ηµοτικών µας σχολείων που παρακο-

λούθησαν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, η τιµητική πρόταση του Κέ-

ντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης δίνει την ευκαιρία στην ερ-

γασία µου να παρουσιαστεί σε αυτοτελή έκδοση και στο ταπεινό πατρογονικό

µου µετόχι να γίνει ευρύτερα γνωστό. Έτσι εκπληρώνεται ο αρχικός στόχος µου

κατά τη συγγραφή αυτής της µελέτης, να αποτίσω φόρο τιµής στη γη των πα-

τέρων µου και όχι απλώς να ολοκληρώσω τις φοιτητικές µου υποχρεώσεις:

«Θα είµαι ιδιαίτερα ευτυχής αν η προσπάθειά µου µπορέσει να συµβάλει

στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των συµπατριωτών µας και της Πολι-

τείας για έναν τόπο ερηµωµένο, παραµεληµένο, σχεδόν ξεχασµένο απ’ το

Θεό. Εννοώ ενδιαφέροντος προς τη σωστή κατεύθυνση -γιατί τα κρούσµα-

τα αυθαίρετης «ανάπτυξης» και ξεπουλήµατος δεν λείπουν- ώστε να δο-

θούν κάποιες δυνατότητες προστασίας αυτού του οικιστικού πλούτου και

να βοηθηθούν οι ελάχιστοι πλέον κάτοικοι της περιοχής, αφ’ ενός να κατα-

νοήσουν τι θησαυρό κατέχουν, αφ’ ετέρου να παραµείνουν εκεί και να ζή-

σουν µια πιο ανθρώπινη ζωή»*.

Ελπίζω ότι και η παρούσα έκδοση θα συµβάλει στο να δυναµώσει το ελα-

φρό αεράκι αναζωογόνησης που, χάρις στο ενδιαφέρον, την αγάπη και το µε-

ράκι µεµονωµένων ανθρώπων, αλλά και φορέων, έχει αρχίσει να πνέει τα τε-

λευταία χρόνια γύρω από το Νοφαλιά και το Απάνω Μεραµπέλο γενικότερα.

Όπως άλλωστε ανέφερα και στην εισαγωγή της πρώτης έκδοσης, «η µελέτη

αυτή είναι ό,τι µπορώ να προσφέρω στην προσπάθεια να περισωθούν κά-

ποιες µαρτυρίες από έναν αποµονωµένο και ξεχασµένο τόπο, την ιδιαίτερη

πατρίδα µου».

Θεσσαλονίκη Μάης 2006

ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑ∆ΑΚΗ

* Απόσπασµα επιστολής στην εφ. Ο Πολίτης Νεαπόλεως Κρήτης, φ. 279, 30/6/1998, 15.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ1

Ι. Το «Απάνω Μεραµπέλο». Τοπογραφία και φυσικό περιβάλλον

Η επαρχία Μεραµπέλου, στην οποία επιβιώνει η ονοµασία του οµωνύ-
µου καστελλιού2, καταλαµβάνει το Β∆. τµήµα του νοµού Λασιθίου. Η βό-
ρεια και η ανατολική πλευρά της βρέχονται από το Κρητικό πέλαγος και
τον κόλπο του Μεραµπέλου αντίστοιχα, ενώ προς ∆. και προς Ν. βρίσκο-
νται οι επαρχίες Λασιθίου και Ιεράπετρας (εικ. 1).

Το έδαφός της είναι κατά το πλείστον ορεινό, µε µερικές εύφορες κοιλά-
δες στα ανατολικά παράλια και το κεντρικό της τµήµα, στις οποίες και συ-
γκεντρώνονται τα περισσότερα χωριά. Στα κατ’ εξοχήν ορεινά τµήµατα ανή-
κει το λεγόµενο Απάνω Μεραµπέλο, που εκτείνεται από την περιοχή του ι-
στορικού χωριού της Μιλάτου3 µέχρι τα υψώµατα προς Α. του Βρουχά4, πά-

1. Η απόφασή µου να ασχοληθώ µε την περαιτέρω επεξεργασία ενός υλικού που είχα
συγκεντρώσει και πρωτοπαρουσιάσει το 1978-79, στα πλαίσια φοιτητικής ερευνητικής ερ-
γασίας στο ΑΠΘ, οφείλεται στη διαπίστωση ότι ο οικισµός του Νοφαλιά έχει σχεδόν ε-
ρηµωθεί, κάποια από τα αναφερόµενα σπίτια έχουν ήδη γκρεµιστεί ή ριζικά αλλοιωθεί
και η µοίρα των υπολοίπων είναι αβέβαιη. Η µελέτη αυτή είναι ό,τι µπορώ να προσφέρω
στην προσπάθεια να περισωθούν κάποιες µαρτυρίες από έναν αποµονωµένο και ξεχα-
σµένο τόπο, την ιδιαίτερη πατρίδα µου.

2. Κτίσµα πιθανώς αναγόµενο στην περίοδο της γενοβέζικης κατοχής στην Κρήτη
(1206-1211), το castel Μirabello βρισκόταν στο λόφο Κεφάλι, µέσα στη σηµερινή πόλη του
Αγίου Νικολάου. Τα τελευταία υπολείµµατά του καταστράφηκαν κατά την ανέγερση του
Μεγάρου της Νοµαρχίας Λασιθίου (1946). Βλ. Gius. Gerola, Monumenti Veneti nell’
isola di Creta, I1, Venezia 1905, 236-243. Στεργ. Σπανάκη, «Άγιος Νικόλαος Μεραµπέ-
λου», Αµάλθεια, Α΄ (1970), 78-85, του ίδιου, Πόλεις και χωριά, Α΄, 73-76.

3. Μίλατος: µια από τις σηµαντικότερες αρχαίες πόλεις της Κρήτης. Καταστράφηκε
το 220 π.Χ. Εµφανίζεται και πάλι σε έγγραφο του 1368 και κατόπιν στις γνωστές απο-
γραφές της βενετοκρατίας. P. Faure, «La Crète aux cent villes», ΚΧ, ΙΓ΄ (1959), 196,
αρ. 59. Ο ίδιος, «Villes et villages de la Crète Orientale entre 1577 et 1629 (listes
inèdites)», Κρητολογία, τευχ. 1 (Ιούλ.-∆εκ. 1975), 33. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά, B΄,
537-538. Παπαδογιάνης, Οικισµοί, στο αντίστοιχο λήµµα.

4. Bρουχάς: To τπν. εµφανίζεται σε συµβόλαια της µονής Αρετίου. Ξανθουδίδης, Συµ-
βόλαια, 77 [έτος 1621]. Νικ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, Β΄
(1672-1694), Ηράκλειον Κρήτης 1976, 327 [1689]. Ο οικισµός µνηµονεύεται για πρώτη φο-
ρά σε απογραφή κατά τη διάρκεια της αιγυπτιοκρατίας στην Κρήτη (1834). Παπαδο-
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νω από το λιµάνι της Σπιναλόγκας, και από το βουνό Σταυρός (794 µ.), λίγο

βορειότερα από την κωµόπολη της Νεάπολης5, µέχρι το Κρητικό πέλαγος.

Το Απάνω Μεραµπέλο είναι ένας από τους πιο σκληρούς και άγονους

τόπους της Κρήτης και αναµφίβολα ο πιο άνυδρος6. Το κλίµα εδώ είναι έ-

ντονα ξηροθερµικό, µε λίγες βροχές και σπάνια χιόνια. Όσο απλώνεται το

µάτι δεν υπάρχουν παρά µόνο πέτρες, απόκρηµνοι βράχοι, δέτες7, λατσί-

δες8, βουνά ολόκληρα από πέτρες. Κυρίαρχα χρώµατα είναι το γκρίζο της

γης και το γαλανό του ουρανού και της θάλασσας.

Η αραιή βλάστηση που κοσµεί το τραχύ αυτό τοπίο είναι περισσότερο

θαµνώδης: κατσοπρίνια9, σκίνοι, χναροσκιές10, ασπαλάθοι11, µια ποικιλία α-
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γιάννης, Οικισµοί, λήµµα Βρουχάς. Ο Βρουχάς και οι συνοικισµοί του Μωρονικήτας ή Μυ-
ρωνικήτας και Πλάκα, µε συνολικό πληθυσµό 285 κατοίκους (1991), αν και ανήκουν στο
ορεινό Απάνω Μεραµπέλο, αποτελούν µια γεωγραφική ενότητα µε τα χωριά της Ελού-
ντας και του Λούµα (Απάνω Λούµας, Κάτω Λούµας και Σέλλες).

5. Νεάπολη: Οικισµός στο Β∆. άκρο της κοιλάδας του Μεραµπέλου, που µαρτυρείται
από τη βενετοκρατία ως Καρές ή Καινούριο Χωριό των Καρών. Αργότερα µετονοµάζεται
σε Νεάπολη και γίνεται πρωτεύουσα του νοµού Λασιθίου (1868-1904). Πληθυσµός 2692
κάτοικοι (1991). P. Faure, «Villes et villages», ό.π., 33-34. Στέργ. Σπανάκης, Πόλεις και
χωριά, Β ,́ 577-579. Παπαδογιάννης, ό.π., λήµµα Νεάπολη.

6. Πρβλ. Σπανάκη, ό.π., Β ,́ 526-527 (λήµµα: Μεραµπέλου, επαρχία). Το άγονο του ε-
δάφους όµως οφείλεται κυρίως στην έλλειψη νερού και όχι στα ποιοτικά του χαρακτηρι-
στικά, πρβλ. Γιάννη ∆αµιανάκη, «Η αποκάλυψη ενός κρυµµένου θησαυρού», εφ. Ο Πο-
λίτης, φ. 279, 30/6/1998, 15.

7. ∆έτης: γκρεµός, απότοµη κατωφέρεια. Πιτυκάκης, Λεξικό, Ά , 292-293. Χουρµού-
ζης-Βυζάντιος, 107. Από το ρ. δένω. Οι ερµηνείες των λέξεων των προερχοµένων από τη
ντοπιολαλιά του Απάνω Μεραµπέλου, που αναφέρονται στο κείµενο, θα δίδονται στο ε-
ξής µε βάση το παραπάνω Λεξικό [τ. Ά : Α-Λ, τ. Β :́ Μ-Ω], που καλύπτει µε επάρκεια
το σχετικό γλωσσικό υλικό. ∆εν θα σηµειώνονται παραποµπές σε αυτό, θα µνηµονεύονται
όµως οι τυχόν τοπικές (στην περιοχή που εξετάζουµε) αποκλίσεις από την ερµηνεία που
δίδει το Λεξικό, ή η απουσία της σχετικής λέξης από αυτό.

8. Λατσίδα: καταβόθρα, καταβύθιση του εδάφους.
9. Κατσοπρίνι: θαµνώδες πουρνάρι. Το α΄ συνθετικό κατσο- δηλώνει το µικρού ανα-

στήµατος ή µεγέθους υποκείµενο. Πρβλ. επόµ. σηµ. 436.
10. Χναροσ(υ)κιά: η γνωστή φραγκοσυκιά (opuntia ficus-indica). Για τα επιστηµονι-

κά και αρχαία ονόµατα των φυτών που µνηµονεύονται εδώ, βλ. Κων. Γκανιάτσα, «Η βλά-
στησις της Κρήτης», Κρητολογία, τευχ. 2 (Ιαν.-Ιούν. 1976), 14-22 (ξυλώδη αείφυλλα, φρύ-
γανα). Ελευθ. Πλατάκη, «∆ηµώδη ονόµατα φυτών και ζώων της Κρήτης στα µέσα του
16ου αι.» (ανακοίνωση στο ∆΄ ∆ΚΣ), Κρητολογία, τευχ. 4 (Ιαν.-Ιούν. 1977), 125-128 (κα-
τάλογος φυτών). ∆ηµ. Τζανουδάκη, «∆ηµώδη ονόµατα κρητικών φυτών», Κρητολογία,
τευχ. 14-15 (Ιαν.-∆εκ. 1982), 159-164 (κατάλογος). Σ.Γ. Κατσουλέα, «Αρχαιοπινή ονόµατα
φυτών και ζώων εις τα κρητικά ιδιώµατα», Πεπραγµένα ∆΄ ∆ΚΣ (Ηράκλειο 1976), Γ΄,
Αθήνα 1981, 121-134 (κατάλογος).

11. Aσπάλαθος: θάµνος µε σκληρά αγκάθια και κίτρινα άνθη, αρχ. σπάλαθρον
(calycotome villosa).
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πό ακανθώδη φρύγανα, όπως αστοιβίδες12, αχινοπόδια13, ανωνίδες14, θύµοι15,
και άλλα ολιγαρκή φυτά, όπως ασφεντηλιές16, ασκελοτούρες17 κ.λπ. Η δεν-
δρώδης χλωρίδα αποτελείται κυρίως από κυπαρίσσια, πρίνους18, αγκουτσά-
κους19, κεραθιές20, καρές21, συκιές, λίγες ξερικές ελιές και αµυγδαλιές. Τα
δένδρα, τυραννισµένα από τους σφοδρούς ανέµους του Κρητικού πελά-
γους, που κατεβαίνουν από τα φαράγγια των βορείων ακτών, λυγίζουν και
συχνά σκύβουν σε πλήρη υποταγή. Αποφλοιωµένα σκέλεθρα ξερών κορ-
µών υψώνουν τις εξωπραγµατικές φιγούρες τους εδώ κι εκεί. Σε λίγα κοµ-
µάτια γης, υποµονετικά καθαρισµένα µε το χέρι από τις πέτρες και περι-
χαρακωµένα µε τράφους22, µπορεί κανείς να δει ένα ελάχιστο αµπελάκι, έ-
να σπαρµένο µε κριθάρι ή ένα κηπούλι µε λεµονιές, µηλιές και λαχανικά,
που συντηρούνται µε το λιγοστό νερό κάποιας στέρνας.

Μέσα στο αυστηρό, ασκητικό αυτό περιβάλλον, γαντζωµένοι µε πείσµα ε-
πάνω στη στεγνή γη, επιβιώνουν πλήθος µικροσκοπικοί συνοικισµοί, γνωστοί
ως µετόχια του Απάνω Μεραµπέλου23 (εικ. 1): Άγιος Αντώνης, Ανώγεια, Α-
µυγδαλόλακκος, Τσαµπί, Κουνάλι, Φραθιάς24 Κουρούνες, Νοφαλιάς, Περάµπε-
λα, Ακρηγιά (Ακριγιά), Μακρυγένισσα, Γούβες, Άγιο Πνεύµα, Μενεγή, Πέτρος,
Αχλαδάκι, Περονίδες, Αδραβάστος, Ρωµανού, Λιθόµαντρα, Αµυγδαλιάς, Σού-

12. Αστοιβίδα: η στοιβή του Θεοφράστου, αφάνα της κοινής (sarcopoterium spinosum).
13. Αχινοπόδι: θάµνος µε σκληρά αγκάθια αρχ. εχινόπους (genista acanthoclada).
14. Ανωνίδα: θάµνος µε λεπτά και σκληρά αγκάθια, αρχ. ονωνίς (οnonis spinosa).
15. Θύµος: To κοινό θυµάρι (coridothymus capitatus).
16. Ασφεντηλιά: ο ασφόδελος (asphodelus ramosus).
17. Ασκελοτούρα: η αγριοκρεµµύδα, αρχ. σκίλλη η παράλιος (drimia-urginea

maritima).
18. Πρίνος: το πουρνάρι (querqus coccifera), πρβλ. Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 678.
19. Αγκούτσακας: αγριαχλαδιά (pyrus parviflora).
20. Κεραθιά: χαρουπιά, ξυλοκερατιά, αρχ. κερατέα (ceratonia siliqua).
21. Καρά: καρυδιά. ∆ιαδεδοµένο φυτό στην περιοχή, όπως δηλώνουν αρκετά τοπωνύ-

µια, βλ. σηµ. 5 και 29.
22. Τράφος: οροθετικός τοίχος ή φράχτης από ξερολιθιά. Αναγραµµατισµός της λ. τά-

φρος. Βλ. Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 718. Συνών.: τρόχαλος=παλιότοιχος (πρβλ. Βασιλει-
άδη, Νίσυρος, 350: ξεροτρόχαλος = ξερολιθιά). Ο τράφος διαφέρει από τη δετάδα=ανά-
ληµµα µε κεκλιµένη όψη (βλ. σηµ. 144), κατά το ότι έχει δύο πρόσωπα, χωρίς σκάρπα.
Το αντίστοιχο ρήµα: γυροτραφίζω. Βλ. και Μάνου Μπουρλάκη, «Η ζωή εν… τράφω», εφ.
Ο Πολίτης, φ. 286, 18/8/1998, 16: ορολογία και τεχνικά στοιχεία για τις οροθετικές ξερο-
λιθιές από τον Καρυδιώτη λαϊκό µάστορα Επαµεινώντα Ζερβό ή Πιµενίδη.

23. Βλ. και επόµ. σηµ. 41. Τουλάχιστον 35 συνοικισµοί, οι κάτοικοι των οποίων λέγο-
νται µετοχάρηδες. Πρβλ. Γ. Καφετζάκη-Μαράντη, «Μετοχάρηδες», Κρητική Πρωτοχρο-
νιά (1962), 205-206. Μ.Ι. ∆ιαλυνά, «Μετόχια Νεάπολης: παιδιά ενός κατώτερου Θεού»,
εφ. Ο Πολίτης, 11/10/1994, 8.

24. Συνοικισµοί της πρώην κοινότητος Αγίου Αντωνίου. Στις παρυφές της γεωγραφι-
κής περιοχής που εξετάζουµε βρίσκονται επίσης η Ξερολίµνη, συνοικισµός της Βουλι-
σµένης και οι Αγόροι και η Ζούρβα, της Λατσίδας.
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βλος, ∆ίλακκος, Αγία Σοφία, Πατσόπουλο, Κουδουµάλου (Κουδουµάλω), Φινο-
καλιάς, Αγαλιανό, Άγιος Νικόλαος25, Σκινιάς, Βάλτος, Χοντροβολάκοι, Πλακο-
µούρι, Άγιος Γεώργιος26, Καρύδι27, ∆ωριές (∆οριές)28.

Η ποικιλία των ονοµασιών τους είναι αξιοπρόσεκτη. Περιλαµβάνει το-
πωνύµια φυτωνυµικά29, ζωωνυµικά30, αγιωνυµικά31, τοπωνύµια από τα ονό-
µατα, επώνυµα ή παρωνύµια των πρώτων οικιστών32, από τη θέση ή τη µορ-
φή του εδάφους33 και άλλα µε γλωσσικό ή ιστορικό ενδιαφέρον34.

25. Υπάγονται όλα στο ∆ήµο Νεαπόλεως. Στην απογραφή του 1991 και τις πρόσφατες
προηγούµενες δεν αναφέρονται τα ερηµωµένα: Ακρηγιά, Γούβες, Άγιο Πνεύµα, Μενεγή,
Λιθόµαντρα, Αγία Σοφία, Αγαλιανό. Τα υπόλοιπα είχαν το 1991 συνολικό πληθυσµό 332
κατοίκους (Παπαδογιάννης, Οικισµοί, λήµµα Νεάπολη).

26. Συνοικισµοί του Σκινιά, όπως και ο νεότερος παράλιος συνοικισµός Βλυχάδια. Τώ-
ρα ανήκουν στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου.

27. Aνεξάρτητη κοινότητα µέχρι τη µεταρρύθµιση «Καποδίστριας».
28. Υπάγονταν στην πρώην κοινότητα Φουρνής.
29. Αµυγδαλόλακκος, Τσαµπί, Αµυγδαλιάς, Σκινιάς, Καρύδι, Αχλαδάκι, Κουνάλι (κουνά-

λι: το παλιό, ζαρωµένο σύκο). Στα Περάµπελα (=τα πέρα αµπέλια) υπάρχουν και σήµε-
ρα λίγα αµπέλια γύρω από τη µονή, την αφιερωµένη στη Γέννηση της Θεοτόκου. Φινο-
καλιάς: τόπος όπου φυτρώνουν φινοκαλίδες, βλ. σηµ. 383. Κουδούµαλο είναι ο καρπός
του φυτού κουδουµαλιά=αγριοκυδωνιά (κοδύµαλον, crataegus azarolus). Στους χάρτες
της ΕΣΥΕ (Νοµός Λασιθίου) ο οικισµός αναγράφεται ως Κουδούµαλος, από τους κατοί-
κους της περιοχής όµως ακούεται Στον Κουδουµάλο (=στων Κουδουµάλω). Χωριό Κου-
δουµαλιά και στο οροπέδιο του Λασιθιού.

30. Κουρούνες: από τα πουλιά που συχνάζουν στον εκεί νερόλακκο.
31. Άγιος Αντώνης, Αγία Σοφία, Άγιο Πνεύµα, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γεώργιος, από τους

φερώνυµους ναούς.
32. O Πέτρος, του Ρωµανού, του Μενεγή (από το βαπτιστικό Menego=Domenico). Η

Μακρυγένισσα, ορθότερα ίσως Μακρυγένησσα, πιθανώς από το επώνυµο Μακρυγένης
που µαρτυρείται το 1547 (Πατσιδιώτης, 57, πράξ. 23, Κώνστας και Νικόλας/ 67, πράξ. 37,
Ιωάννης Μακριγένης) και το 1585 (Ξανθουδίδης, Συµβόλαια, 27: Νικόλαος Μακρυγένης).
Το Πατσόπουλο, από το επώνυµο Πατσός ή και το Πατζούδης, οικογενειακό από το Σκι-
νιά (Πατσιδιώτης, 89, πραξ. 62: Κόνστας Πατζούδης. Ξανθουδίδης, ό.π., 116: Ιωάννης
Πατζούδης. Λουπάσης, 301: Πατζός [έτος 1331]. Τσικριτσή, 68: Πατσός-χωριό στο Αµάρι,
Πατσόπουλος). Καρύδι, πιθανώς από επώνυµο (του Καρύδη).

33. Ανώγεια: υψηλή τοποθεσία (κοινό τπν. στην Κρήτη). Ακριγιά ή Ακρηγιά, από το ά-
κρια ή άκρη, πρβλ. ακρηγιαλίκοι: οι πέτρες που σχηµατίζουν τα χείλη του αλωνιού (Πι-
τυκάκης, Λεξικό, Ά , 61: ακρηγιάλικος). Βάλτος, ∆ίλακκος: προφανή. Χοντροβολάκοι: πε-
ριοχή πετρώδης, µε βολάκους (βόλακας: µάλλον µεγεθυντικό από το βόλι=κροκάλα, όπως
το χόχλακας από το χοχλάκι=χαλίκι. Αναφέρεται µόνον το δεύτερο, στον Ξανθινάκη, 568).
Πλακοµούρι: από το Πλάκα+µουρί (=λόφος). Οι Γούβες, από το ιταλ. cova (Παπαγρηγο-
ράκης, 28), κοινό επίσης τπν., είναι λάκκοι στο έδαφος για την αποθήκευση σιτηρών (χω-
ριό Γούβες και στο νοµό Ηρακλείου). Ο Σούβλος, ίσως από το αιχµηρό ύψωµα Μύτη ή
από κάποιο παρωνύµιο, όχι όµως από επώνυµο Τούρκου, όπως πιστεύεται στην περιοχή,
αφού µαρτυρείται από το 1552 (βλ. επόµ. σ. 19 και Μαρίας Αρακαδάκη, «Κατάλογος
σκοπιών στην καστελλανία Μεραµπέλου (1633)», ΚΧ, ΚΉ -ΚΘ́  (1988-89), 252, σηµ.
128: suvlu timitj [1590]). Η Λιθόµαντρα (=πετρόκτιστη µάντρα), από την εκεί ποιµενική
εγκατάσταση. Γιά το Νοφαλιά βλ. εκτενέστερα παρακάτω.

34. Το τπν. Φραθιάς δηλώνει την παρουσία λατίνων µοναχών (φράρων: frater=αδελ-
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Εικ. 1.  Xάρτης της επαρχίας Μεραµπέλου µε τις εδαφικές περιοχές των προ του

σχεδίου «Καποδίστριας» δήµων και κοινοτήτων [πηγή: ΕΣΥΕ]. Σηµειώνεται η πε-

ριοχή του Απάνω Μεραµπέλου και τα εκεί µετόχια.
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Οι περισσότεροι από τους συνοικισµούς έχουν ελάχιστο πληθυσµό, ο ο-
ποίος συχνά ανέρχεται σε µονοψήφιον αριθµό, ενώ άλλοι έχουν εντελώς ερη-
µωθεί. Ακόµη και σήµερα, η συγκοινωνία που τους εξυπηρετεί παραµένει
στοιχειώδης έως ανύπαρκτη. Το οδικό δίκτυο περιλαµβάνει χωµατόδροµους
σπαρµένους µε πέτρες, τσιµεντόδροµους και λίγους ασφαλτοστρωµένους
δρόµους. Τα µεγαλύτερα χωριά έχουν την πολυτέλεια της αραιής συγκοινω-
νίας µε τη Νεάπολη µε µικρό τοπικό λεωφορείο, ενώ οι συνοικισµοί τής πε-
ριοχής του Βρουχά συνδέονται περισσότερο µε την Ελούντα.

Το ηλεκτρικό ρεύµα και η τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξαν κατακτήσεις
της δεκαετίας του ’70, ενώ ένα στοιχειώδες δίκτυο ύδρευσης άρχισε να κα-
τασκευάζεται µετά τη δύση του 20ού αιώνα. Οι στέρνες, πέτρινες θολωτές ή
ανοικτές ξερόστερνες, στις οποίες συγκεντρώνονται τα λίγα νερά των βροχών
(πιν. 1α-β, 2α), παραµένουν οι σηµαντικότεροι προµηθευτές νερού για τις α-
νάγκες των κατοίκων που έχουν αποµείνει, τόσο για οικιακή χρήση όσο και για
το πότισµα των ζώων και των περιβολιών35.

ΙΙ. Ιστορικό περίγραµµα

Η τοπική ιστορία του Απάνω Μεραµπέλου, στερηµένη από εντυπωσιακά

γεγονότα, χάνεται µέσα στην οµίχλη των αιώνων. Ανάµεσα στην αρχαία ∆ρή-

ρο36, της οποίας τα λείψανα σώζονται προς Α. της Νεάπολης και την περίο-
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φός) σε ναό ή µονή, όπως και το Φραρώ (πρβλ. Ξανθουδίδου, «Εκ της εν Κρήτη Ενετο-
κρατίας: Φραρώ-Φραριδιώ-Φραρονήσι», εφ. Νέα Ελευθερία Ηρακλείου, φ. 31, 23/11/1903,
2). Το πιθανώς βυζαντινής ρίζας τπν. Αγαλιανό απαντά και στο νοµό Ρεθύµνης (πρβλ.
Κ.Ηλ. Παπαδάκη, Κεραµές και Αγαλλιανός. Κοινή πορεία µέσα στο χρόνο, Ρέθυµνο 2002,
123-124). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το θεωρούµενο µεσαιωνικό τπν. Αδραβάστος, της ε-
ποχής που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη στρατεύµατα του Νικηφόρου Φωκά. Πιστεύεται
ότι προήλθε από το αρµενικό όνοµα Αρδάβαστος ή Αρτάβασδος (χωριό Αδραβάστοι και
στην επαρχία Σητείας). Βλ. Κ. Άµαντου, «Κρητικά τοπωνύµια», ΕΕΚΣ, Γ΄ (1940), 224.
Παλαιό τπν. είναι οι ∆ωριές ή ∆οριαίς, (η πρώτη γραφή συσχετίζεται µε τους ∆ωριείς, η
δεύτερη µε το ουσ. δορά, καµµία όµως απολύτως πειστική). Αβέβαιου ετύµου το Περο-
νίδες (από το ουσ. περόνη, ή εξ αιτίας κάποιου αγκαθωτού φυτού;). Στατιστικές πληρο-
φορίες για όλα τα παραπάνω µετόχια και απόψεις για την ετυµολογία των ονοµασιών
τους βλ. στον Παπαδογιάννη, Οικισµοί (αλφαβητικά τα λήµµατα).

35. Ξανθουδίδης, Συµβόλαια, 42, σηµ. 1: Μίαν πιθαµήν νερό εις την στέρναν (τον 17ο αι.
τα µερίδια του νερού στις κοινόχρηστες στέρνες καθορίζονταν µε την πιθαµή). Βλ. και
[Γιάν. ∆αµιανάκη], «Όνειρο πάντα η ύδρευση των συνοικισµών του Βόρειου Μεραµπέλου»,
εφ. Ο Πολίτης, 23/4/1996, 11. Σήµερα πολλές στέρνες ανεφοδιάζονται µε νερό, που µεταφέ-
ρεται µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα από γεωτρήσεις σε πεδινές τοποθεσίες του Μεραµπέλου.

36. Βλ. ενδεικτικά Σπυρ. Μαρινάτου, «Ανασκαφαί εν Κρήτη», ΠΑΕ (1935), 203-212.
R.W. Hutchinson, Prehistoric Crete, London 1965, 332, 345. J. Svoronos, Numis-
matique de la Crète ancienne, Macon 1890, 125. Margh. Guarducci, Inscriptiones

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  14:59  ™ÂÏ›‰·18



δο της βενετοκρατίας ανοίγεται ένα τεράστιο χρονικό χάσµα, που επιτρέπει

την υπόθεση ότι η περιοχή ίσως ήταν ακατοίκητη για πολλούς αιώνες.

Τα ονόµατα των συνοικισµών απουσιάζουν συστηµατικά από τις γνωστές

βενετσιάνικες απογραφές, χωρίς όµως αυτό ν’ αποτελεί απόδειξη ότι δεν υ-

πήρχαν37. Στο µοναδικό πλήρως δηµοσιευµένο νοταριακό κατάστιχο από

την περιοχή, αυτό του Πέτρου Πατσιδιώτη, σε συµβόλαια της γνωστής οι-

κογένειας Τζεν από τη Φουρνή, µαρτυρούνται κατά τη συγκεκριµένη χρο-

νική περίοδο οι: ∆ρακωνέας (1551), Σούβλος (1552), Κουδουµάλος, Οµπροσ-

διώκτης και Φουνοκαλέας (1554), κάποιοι από τους οποίους δεν επιβίωσαν

ως σήµερα, ενώ ως τοπωνύµια εµφανίζονται οι: Κουρούνες (1546), Αγαλια-

νό (1548), Καρύδι (1550)38. Φαίνεται ότι στη δηµιουργία ή την εξέλιξή τους

έπαιξε ρόλο η ίδρυση της κοντινής µονής Αγίας Τριάδος Αρετίου, λίγο πριν

από το 160039. Η µονή απέκτησε πολλά κτήµατα στην περιοχή και µερικά

από τα ονόµατα των σηµερινών συνοικισµών εµφανίζονται ως τοπωνύµια σε

συµβόλαιά της (Καρύδι, ∆οριές, Σκινέας, ∆ίλακκον)40. Εκτός από τα µετό-

χια που ήδη υπήρχαν, για τη διαµονή των χωρικών που εργάζονταν στα κτή-

µατα των φεουδαρχών της περιοχής, προφανώς δηµιουργήθηκαν και νέα µε
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Creticae, I, Roma 1935, 86. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Β ,́ 382 (τα περίφηµα ξύλινα
ξόανα της ∆ρήρου, µέσα 7ου αι. π.Χ.).

37. Είναι γνωστό ότι κατά τη βενετοκρατία οι δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές της Κρή-
της πρόσφεραν καταφύγιο σε πολλούς φτωχούς χωρικούς, που προσπαθούσαν να απο-
φύγουν τη φοβερή αγγαρεία στις γαλέρες και προφανώς ήταν αδύνατο να εντοπισθούν
και να δηλωθούν στις απογραφές. Θεοχ. ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986,
218-220. Η τάση να κτίζονται ορεινοί οικισµοί για λόγους ασφαλείας του πληθυσµού άρ-
χισε από τον 7ο αι. µ.Χ. και αναστράφηκε µόλις στις αρχές του 20ού αι. Βλ. ∆ηµ. Τσου-
γκαράκη, «Παρατηρήσεις στο χαρακτήρα των οικισµών της Βυζαντινής Κρήτης», Πε-
πραγµένα ΣΤ΄ ∆ΚΣ (Χανιά 1986), Β ,́ Χανιά 1991, 598-599. Τριποδάκη, Θεώρηση, 43. Αι-
κατερινίδη, Λαϊκός πολιτισµός, 524.

38. Βλ. Πατσιδιώτη, στο αλφαβητικό ευρετήριο. Πρβλ. ∆άφνης Χρονάκη, «Μοναστή-
ρια της περιοχής Επάνω Μεραµπέλλου κατά τη βενετοκρατία», Θησαυρίσµατα, 27
(1997), 234, σηµ. 2.

39. Βλ. αρχιµ. Ευγενίου Αντωνοπούλου, Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αρετίου Μερα-
µπέλλου Κρήτης, Νεάπολις 1997, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία. Η απόµερη θέ-
ση της µονής την προφύλαξε από τους Τούρκους και βοήθησε στην ακµή της επί πολ-
λούς αιώνες. Αρκετές µικρότερες µονές στην περιοχή ήταν εξαρτήµατά της, όπως του
Αγίου Ιωάννου στο Σκουρά, του Αγίου Αντωνίου στο Καρύδι, του Μιχαήλ Αρχαγγέλου
στο Λούµα, του Αγίου Αντωνίου στο Σύρµεσο, της Παναγίας Κεραπολίτισσας. Καθ’ όλη
σχεδόν τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν έδρα του επισκόπου Πέτρας. Τη µονή µνη-
µονεύει, εσφαλµένα όµως, και ο Flam. Cornelius, Creta Sacra, Venetia 1722, I, 222,
Aratti, Monasterium Mariae Beatae Virginis (sic).

40. Ξανθουδίδης, Συµβόλαια, 46, καρίδι [1612]/ 241, δοργιές [1640]/ 126, δίλακο, Αγία
Σοφία [1623]/ 272, στο σκηνιά [χ.χ.].
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αφορµή τις καλλιεργητικές ανάγκες της µονής. Γι’ αυτό οι συνοικισµοί του

Απάνω Μεραµπέλου ονοµάζονται ως σήµερα µετόχια41, επειδή αυτός ήταν

ο αρχικός τους χαρακτήρας, µερικά µάλιστα από τα µικρότερα φαίνεται ό-

τι διατήρησαν τον εποχικό αυτό χαρακτήρα, χωρίς ποτέ να κατορθώσουν να

εξελιχθούν σε µόνιµους οικισµούς. Από την πρώτη εκείνη φάση, που δεν

πρέπει να περιελάµβανε κάτι περισσότερο από ευτελείς ξερολιθικές κατα-

σκευές, δεν διασώθηκαν αρχιτεκτονικές µαρτυρίες. Τα παλαιότερα σωζό-

µενα σπίτια στους συνοικισµούς, µε βάση την αρχιτεκτονική τους δεν φαί-

νεται να έχουν ηλικία µεγαλύτερη από τρεις αιώνες42. Αρκετά από τα µε-

τόχια µνηµονεύονται σε απογραφές της τουρκοκρατίας, κυρίως της τελευ-

ταίας περιόδου, µετά την επανάσταση του 182143. Γεγονός είναι ότι, εξ αι-

τίας του άγονου και δυσπρόσιτου της περιοχής, τα µετόχια αυτά δεν εγνώ-

ρισαν την τουρκική θηριωδία στην έκταση που τη δοκίµασαν τα εύπορα πε-

δινά χωριά του Κάτω Μεραµπέλου44.

ΙΙΙ. Ο Νοφαλιάς. Τοπογραφικά, ιστορικά και δηµογραφικά στοιχεία.

Το µετόχι του Νοφαλιά είναι κτισµένο σ’ ένα λόφο (υψόµετρο 500 µ. πε-
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41. Mετόχι=µικρός συνοικισµός αγροτών ή κτηνοτρόφων. Άλλοτε συνδέεται µε µονα-
στηριακά κτήµατα και άλλοτε όχι. Ξανθουδίδης, Συµβόλαια, 78, 230, 261, 338, και Γλωσ-
σάριον, 612: Η λέξις βυζαντιακή, εσήµαινε κυρίως τα παραρτήµατα των µοναστηρίων, κατ’
αντίθεσιν προς τα καθολικά, έπειτα εσήµαινε και πάσαν αγροικίαν, ως και σήµερον, ότε δη-
λοί µικρόν συνοικισµόν είτε εξοχικόν γεωργικόν οίκηµα. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά, Β΄,
535-536 (λήµµα µετόχι=µικροµονάστηρο, µικροσυνοικισµός). Ο όρος «µετόχι» είναι πολύ
οικείος στο Μεραµπέλο, επειδή και το είδος της εγκατάστασης που δηλώνει απαντά συ-
χνά. Πρβλ. Μαρίας Χαιρέτη, «Τα παλαιότερα κατάστιχα του αρχείου του ∆ούκα της
Κρήτης ως ιστορικαί πηγαί», ΚΧ, ΚΆ  (1969), 510-511: Τα χωρία αποκαλούνται casali(...)
Παραλλήλως απαντούν και οι χαρακτηριστικώς «κρητικοί» όροι metochi και metato(...) Τα
εις τον φακ. 18 [=ASV, Archivio del Duca di Candia, B. 18 (ΧΙΙΙ sec.)] σηµειούµενα το-
πωνύµια. προέρχονται κυρίως εκ των σηµερινών επαρχιών Πυργιωτίσσης, Μονοφατσίου,
Βιάννου και Μεραµβέλλου. Επίσης, Mαν. Παπαδάκη, 15 (µετόχι=κατοικία παροίκου, καλ-
λιεργητή φεουδαρχικών κτηµάτων), Γ. Αικατερινίδη, Λαϊκός πολιτισµός, 524, και αλλού.

42. Βλ. τα Συµπεράσµατα στο τέλος της µελέτης.
43. R. Pashley, Ταξίδια στην Κρήτη (µτφρ.-επιµ. ∆άφνης Γόντικα), Ηράκλειο 1991, Β΄,

238: µόνο Σκοινιά [Σκινιάς] (δικά του απογραφικά στοιχεία, 1834). Χουρµούζης-Βυζά-
ντιος, 48: ∆οριαίς, Καρύδι, Σχοινιάς, Αγαλιανό, Σούβλο, Αµυγδαλιάς, Αµυγδαλόλακκο,
Ανώγια, Άγιος Αντώνης, Άγιος Νικόλας, Μέσα Φραθιά, Εξω Φραθιά, Κουνάλι (περίοδος αι-
γυπτιοκρατίας, 1842). Ν. Σταυράκης, Στατιστική του πληθυσµού της Κρήτης, Αθήνησι
1890, µέρ. β΄, 58, πίν. 4: Αµυγδαλόλακκος, Πέτρου, Άγιος Αντώνιος, Σούβλος, Αµυγδαλιά,
Φινοκαλιά, Αγαλιανού, Παπιτσόπουλο, Αγία Σοφία, Μακρογέννισσα, Οµφαλιάς, Περάµπε-
λα, Φραθιά, Κουνάλι (δήµου Νεαπόλεως) και Σκινάς, Καρύδι, ∆ωριαίς (δήµου Φουρνής)
(απογραφή 1881).

44. Πρβλ. Μ.Η. Κοζύρη, Το Λασίθι εις τον Αγώνα, Αγ. Νικόλαος Κρήτης 1973, 25.
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ρίπου) στις υπώρειες του βουνού Τράπεζος45 (εικ. 2). Απέχει 23 χιλιόµετρα

από τον Άγιο Νικόλαο και 8 από τη Νεάπολη. Στο Νοφαλιά, ο δρόµος δια-

κλαδίζεται προς τον Αµυγδαλιά (Β∆.) και το Φινοκαλιά-Σκινιά (ΒΑ.).

Το τοπωνύµιο Νοφαλιάς (Οµφαλέας-Οµφαλιάς, στον Ο[µ]φαλιά, στο-ν-

Οφαλιά, ο Νοφαλιάς) προέρχεται, σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, από

τη λέξη «οµφαλός». Οφείλεται στην κεντρική θέση που κατέχει ο οικισµός

στην περιοχή και στο γεγονός ότι αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, συγκοι-

νωνιακό κόµβο για πολλά από τα υπόλοιπα µετόχια46.

Η ηλικία του Νοφαλιά δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί µε τις διαθέ-

σιµες ιστορικές µαρτυρίες. Ουσιαστικά εµφανίζεται για πρώτη φορά σε α-

πογραφή µόλις το 188147. Ενδεχόµενες µελλοντικές έκδόσεις νοταριακών

εγγράφων αφορώντων την περιοχή Φουρνής-Καινούριου Χωριού, είναι πι-

θανό να φωτίσουν και το πρόβληµα της χρονολογίας ίδρυσης του Νοφαλιά,

οι απαρχές του οποίου ίσως τοποθετούνται επίσης στο 16ο αι.

Στο κέντρο του οικισµού υπάρχει η µικρή, λιτή βασιλική του Προφήτη

Ηλία, ανακαινισµένος παλαιός µοναστηριακός ναός µε φαλακρή καµάρα

(εικ. 3/1, πιν. 2β). Από το συγκρότηµα της µονής εκείνης δεν σώζεται τίπο-

τε και δυστυχώς δεν αναφέρεται στις ως τώρα γνωστές αρχειακές πηγές,

που απαριθµούν ναούς και µονές της επαρχίας Μεραµπέλου. Φαίνεται ό-

µως να υπήρξε ο πυρήνας, γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε ο σηµερινός

Νοφαλιάς. Τα τελευταία προσκτίσµατα και κάποιοι τάφοι της µονής κατα-

στράφηκαν γύρω στα 1935 και µια µεγάλη υπόγεια δεξαµενή δίπλα στο ναό

επιχωµατώθηκε το 195748. Για ένα από τα παλαιότερα σωζόµενα σπίτια τού
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45. Τράπεζος (η): τπν. κοινό στην Κρήτη, σε αρκετές παραλλαγές. Γνωστό το σπήλαιο
της Τραπέζας στο οροπέδιο του Λασιθιού, όπoυ έκανε ανασκαφές ο Pendlebury (1936),
βλ. ενδεικτικά R. Hutchinson, Prehistoric Crete, ό.π. (σηµ. 36), 148-149. Χουρµούζης-Βυ-
ζάντιος, 67: Τραπεζάκι, ράχη µε αρχαία ερείπια, κοντά στο χωριό Μελέσες. Πλατάκης, Το-
πωνύµια, 105: στην Τραπέζα, κ.λπ.

46. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά, Β΄, 585. Επειδή η κατάληξη –ιάς δηλώνει περιεκτικό
ουσιαστικό, ο Μεν. Παρλαµάς το συσχετίζει µε το γνόφαλον (=υπόλειµµα επεξεργασίας
ερίου), ή το νεότερο νούφαλα (=ξερόχορτα) (βλ. Παπαδογιάννη, Οικισµοί, 10). Ας σηµει-
ωθεί, πάντως, ότι η πιθανότερη αρχική εκφορά του τπν. ήταν «Οµφαλέας» και όχι «Νου-
φαλέας». Μικρό διάστηµα γύρω στα 1920 ο Νοφαλιάς υπήρξε έδρα οµωνύµου αγροτικού
δήµου, µε 322 συνολικά κατοίκους (Παπαδογιάννης, ό.π., λήµµα Νοφαλιάς). Tην περίοδο
1935-40 έγιναν προσπάθειες να επανιδρυθεί ιδιαίτερη κοινότητα µετοχίων µε έδρα το Νο-
φαλιά, που όµως δεν ευοδώθηκαν εξ αιτίας της αντίδρασης των Νεαπολιτών.

47. Τον οικισµό, πλην του Ν. Σταυράκη (βλ. προηγ. σηµ. 43) µνηµονεύουν µεταξύ άλ-
λων οι: Εµµ.Γ. Γενεράλις, Επίτοµος Γεωγραφία της νήσου Κρήτης, Εν Αθήναις 1891, 103,
Οµφαλιά (η). Νικόστρ. Καλοµενόπουλος, Kρητικά, ήτοι τοπογραφία και οδοιπορικόν της
νήσου Κρήτης, Εν Αθήναις 1894, 106, Νοφαλιά. Ι.Ε. Νουχάκης, Κρητική χωρογραφία, Εν
Αθήναις 1903, 101, Οµφαλιάς. Όλοι αντλούν στοιχεία από την απογραφή του 1881.

48. Το 1957-59, για να περιορισθούν τα προβλήµατα υγρασίας, επιχωµατώθηκε η υ-
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οικισµού η προφορική παράδοση προσφέρει στοιχεία, που τοποθετούν την

ανέγερσή του γύρω στα 178049. Ίσως λοιπόν ο Νοφαλιάς, µε τη σηµερινή

µορφή του, να άρχισε ν’ αναπτύσσεται περί τα τέλη του 17ου ή τις αρχές

του 18ου αιώνα50.

Η µεγαλύτερη ακµή του Νοφαλιά τοποθετείται στο α΄ ήµισυ του 20ού αι-

ώνα. Μέχρι και µετά τη γερµανική κατοχή, στη διάρκεια της οποίας υπήρξε

καταφύγιο πολλών οικογενειών από τη Νεάπολη, ήταν το πιο πολυάνθρωπο

και ανθηρό από τα µετόχια, «οµφαλός» της περιοχής και από κοινωνική ά-

ποψη. Τα πανηγύρια του Τιµίου Σταυρού και του Προφήτη Ηλία προσείλ-

κυαν επισκέπτες από όλο το Απάνω Μεραµπέλο. Η απότοµη ερήµωση του

Νοφαλιά, όπως και των υπολοίπων µετοχιών, ήρθε µετά τη δεκαετία του

195051. Πολλοί από τους νεότερους κατοίκους έφυγαν στα πλησιέστερα αστι-

κά κέντρα (Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο), ή ξενιτεύτηκαν. Στο χωριό

απέµειναν µόνον ηλικιωµένα ζευγάρια και µοναχικοί γέροι, που δε θέλησαν να

εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι οικογένειες µε παιδιά είναι εξαιρετικά

σπάνιες. Ο συνολικός πληθυσµός δεν υπερβαίνει σήµερα τα 30-40 άτοµα52.

Στον οικισµό σώζονται γύρω στα 50 παλιά σπίτια, όλα σχεδόν µε επι-

σκευές που έγιναν το 1949-51 από την τότε «Βασιλική Πρόνοια» και συνί-

σταντο κυρίως στην αντικατάσταση των χωµάτινων δωµάτων µε «ψευτοτα-
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πόγεια θολωτή δεξαµενή έξω από το βόρειο τοίχο του ναού και αντικαταστάθηκαν τα ε-
πιχρίσµατά του µε νέα. Με την καθαίρεση των παλαιών φάνηκε ότι στο προς την είσοδο
(δυτικό) τµήµα η λιθοδοµή ήταν διαφορετική, επειδή ο ναός είχε παλαιότερα υποστεί ε-
πέκταση κατά µήκος. ∆εν βρέθηκε επιγραφή ή χρονολογία. Το πιο αξιοπρόσεκτο στοιχείο
του ναού είναι το ωραίο λιθανάγλυφο στη θυρίδα του ιερού. Το νεκροταφείο βρισκόταν
στη νότια πλευρά του και τα ευρήµατα κατά τη διάνοιξη των θεµελίων παρακειµένων
σπιτιών έδειξαν ότι περιελάµβανε κυρίως τάφους ιερέων ή µοναχών. Επίσης η προφορι-
κή παράδοση αναφέρει ότι µερικά από τα παρακείµενα σπίτια, όπως π.χ. του Ανεστα-
σαντώνη (προς ∆. του ναού), ήσαν κελλιά, που µετατράπηκαν σε κατοικίες. Αφηγήσεις
των π. Ιωάν. Φούσκη, 70 ετών και Ιωάν. Βασιλάκη, 80 ετών [1993].

49. Πρόκειται για το σπίτι του Αρακαδοσταυρούλη, που περιγράφεται παρακάτω, σ.
89.

50. Προσπάθεια χρονολόγησης µε βάση την αρχιτεκτονική του οικισµού βλ. στο τέλος
της µελέτης.

51. Το πανηγύρι του Σταυρού επιβιώνει ακόµη, χάρις στους Νοφαλιώτες που σπεύδουν
από όλη την επαρχία στο χωριό, κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεµβρίου. Η κατάρρευση της το-
πικής οικονοµίας σχετίζεται στενά µε το πρόβληµα της µαζικής ξήρανσης, κατά τις δε-
καετίες του 1960-70, των αµυγδαλόδενδρων που αφθονούσαν στο Απάνω Μεραµπέλο,
από ασθένεια που δεν κατέστη δυνατό να αντιµετωπιστεί, βλ. και Γιάν. ∆αµιανάκη, «Η
αποκάλυψη ενός κρυµµένου θησαυρού», εφ. Ο Πολίτης, φ. 279, 30/6/1998, 15.

52. Aπογραφή 1951: 166 κάτοικοι, 1961: 122, 1971: 86, 1981: 66, 1991: 49. Παπαδογιάν-
νης, Οικισµοί, στο οικείο λήµµα. Όµοιες διαπιστώσεις για την τύχη των χωριών µας βλ.
στο Λουπάση, 17-18.
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ράτσες» από µπετόν και των παλιών ξύλινων κουφωµάτων µε νεότερα κα-

κής ποιότητος. Τα περισσότερα σπίτια είναι κλειστά και έρηµα, κάποια έ-

χουν µετατραπεί σε αχυρώνες ή σταύλους, άλλα έχουν συντηρηθεί και κα-

τοικούνται το καλοκαίρι. Νέα σπίτια αµφίβολης αστικής αισθητικής έχουν

κτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ τα χαλάσµατα από τις παλαιότερες

φάσεις ζωής τού οικισµού επαυξάνονται συνεχώς µε καινούρια ερείπια.

IV. Ασχολίες των κατοίκων, αγροτική οικονοµία

Παλαιότερα ο Νοφαλιάς ήταν καταπράσινος από τα µποστάνια. Τα ερεί-

πια του χώρου µιας φάµπρικας53 κοντά στον Προφήτη Ηλία (εικ. 3/3) υποδη-

λώνουν πράγµατι κάποιαν ευµάρεια. Σήµερα η γύρω ύπαιθρος έχει σχεδόν ε-

γκαταλειφθεί54 και οι λωρίδες πρασίνου είναι σπάνιες. Μόνον η ελαιοκαλ-

λιέργεια διασώζεται ως ένα βαθµό.

Ο χαρακτήρας του οικισµού ήταν ανέκαθεν γεωργοποιµενικός. Όµως η

γεωργία στην κατάξερη αυτή γη είναι εξαιρετικά επίπονη, γι’ αυτό, µετά

και από την κατάρρευση της αµυγδαλοκαλλιέργειας, η κτηνοτροφία και η

τυροκοµία αποτελούν την κυριότερη ασχολία των κατοίκων που απέµειναν

53. Φάµπρικα (fabrica) ονοµάζεται στην περιοχή Μεραµπέλου το νέου τύπου ελαιο-
τριβείο, που ήρθε από την Ιταλία επί θητείας του Κωστή Αδοσίδη πασά, γύρω στα 1870,
σε αντιδιαστολή προς το εγχώριας κατασκευής ξύλινο, πρωτόγονο αλετρουβιδιό. Περι-
γραφή του τελευταίου δίδει ο ∆έφνερ, 65-67. Βλ. και στους Βαλλιάνο-Κόκκορη, 57-58 (φά-
µπρικα), Αικατερινίδη, Λαϊκός πολιτισµός, 530 (αλετρουβιδιό).

54. Αξίζει να µνηµονευθούν µερικά τοπωνύµια από την ύπαιθρο του Νοφαλιά (εικ. 2),
όπως: Άνυδρος (=αγρός µη ποτιστικός). Στην Κουτσουρολιά (από την κουτσούρα µεγάλης
ξερής ελιάς, πρβλ. Τωµαδάκη, 80, το ίδιο). Βιτσιλοκάθισµα (από το πτηνό βιτσίλα, λατ.
albicilla=όρνεο, γυπαετός. Πρβλ. Τωµαδάκη, 78: Βιτσιλοκεφάλι). Γούρνα (προφανές). Τα
συνήθη στην Κρήτη Βορνό-Νοτικό. Φράµα (=αγρός µε επιµεληµένη περίφραξη, πρβλ.
Ξανθουδίδου, Συµβόλαια, 222 [έτος 1639] και Μαν. Παπαδάκη, 12). Κακό Κεφάλι (ύψω-
µα δύσβατο και άγονο). Οι όροι Τρουλλί και Κεφάλι ή Κεφάλα είναι συνήθη συνθετικά
πλήθους τοπωνυµίων στην Κρήτη. Το πρώτο σηµαίνει το ύψωµα µε εξέχουσα οξυκόρυφη
απόληξη (πρβλ. Πλατάκη, Τοπωνύµια, 105: στο Τρουλλίδι, λόφος κωνικός) και το δεύτερο
τον πλατύ γήλοφο (πρβλ. ∆έφνερ, 22, 76). Στον Κούντουρο (Πλατάκης, ό.π., 102: το ί-
διο), από το κοντός+ουρά. Ο όρος χαρακτηρίζει τα κολοβά ζώα ή αντικείµενα: Ξανθου-
δίδης, Γλωσσάριον, 586, γνωστό µάλιστα και το επώνυµο Κούντουρος (βλ. του ίδιου, «Οι-
κογενειακά επώνυµα Κρητών προελθόντα εκ ποιµενικών και κτηνοτροφικών όρων», Λε-
ξικογραφικόν Αρχείον, ΣΤ΄ (1923) [=Μελετήµατα], 445). Ανθρωπωνυµικά: Στσι Παπαδη-
µητρούς (από «του παπα-∆ηµητρού»), κοντά στο νεκροταφείο, άλλοτε µετόχι της µονής
Περαµπέλων (βλ. σηµ. 72). Του Γάλλου το Τρουλλί, ύψωµα πάνω από τη θέση Κούντου-
ρος µε γεωδαιτικό σηµείο, που τοποθετήθηκε κατά την τοπογράφηση της περιοχής από
Γάλλους το 1932-33, σήµερα κατεστραµµένο. Τση Μυγιαλούδαινας, Το Νοτικό του Λύκο,
του Κανή η Λατσίδα, Του Καλικά (=πεταλωτή) η Στέρνα (πρβλ. Τσικριτσή, 27: του Καλι-
κά, περιοχή Σούδας) κ.ά. Βλ. και τις σηµ. 45 και 331.
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και τον βασικότερο πόρο ζωής τους55. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν µι-

κρά κουράδια56 από αιγοπρόβατα και 2-3 µεγάλα ζώα. Απαραίτητο είναι ε-

πίσης το χτήµα57, για τη µεταφορά φορτίων και ανθρώπων.

Οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να είναι αυτάρκεις και επιβιώ-

νουν µε ό,τι έχουν: τρέφουν πουλερικά, µοσχάρια, γουρούνια, παράγουν

λάδι, όσπρια, λιγοστά κηπευτικά και φρούτα και µαζεύουν αµύγδαλα, στα-

φύλια, σύκα, χαρούπια, καυσόξυλα. Υπάρχουν ακόµη γυναίκες που ζυµώ-

νουν οι ίδιες το παξιµάδι τους και έως πριν από 20 χρόνια έφτιαχναν δικό

τους σαπούνι58. Το φθινόπωρο λειτουργούν αρκετά καζάνια και παράγεται

άριστης ποιότητος ρακή59. Πρέπει όµως να µοχθούν όλοι σκληρά για να τα

αποκτήσουν όλα αυτά. Η χρήση συγχρόνων καλλιεργητικών µεθόδων είναι

δυσχερέστατη και η λιγοστή καλλιεργηµένη γη ποτίζεται περισσότερο µε ι-

δρώτα παρά µε νερό. Γι’ αυτό, ίσως, ό,τι παράγει η άγρια αυτή γωνιά είναι

γλυκό και νόστιµο.

55. Χαρακτηριστικό ολόκληρου του Απάνω Μεραµπέλου, βλ. και Κρεµµυδιώτη, 16-17.
Άλλωστε τα περισσότερα κρητικά χωριά έχουν µικτή γεωργοκτηνοτροφική οικονοµία,
πρβλ. Τριποδάκη, Θεώρηση, 45.

56. Κουράδι: το κοπάδι. Κατά την επικρατέστερη άποψη, από το ρ. κείρω-κουρεύω,
κουρά: Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 587. Κουκουλές, Λαογραφία, 70. Μαυρακάκης, 63. Ο
Ν. Κοντοσόπουλος, «Κρητικά ετυµολογικά: το κουράδι και το νάκλι», Κρητολογία, τευχ.
1 (Ιουλ.-∆εκ. 1975), 177-179, προτείνει ετυµολόγηση από τη λ. kuratulu, παράγωγη του
λατ. curator, που δηλώνει σε διάφορα ιδιώµατα της Νοτίου Ιταλίας το κοπάδι.

57. Χτήµα: το υποζύγιο. Πρβλ. Ξανθουδίδου, ό.π., 736-737 (χτήµα, χτηµατσερή=γαϊ-
δούρα). Μαν. Παπαδάκη, 15 και σηµ. 58. Στο Απάνω Μεραµπέλο, εξ αιτίας του ανώµα-
λου εδάφους, χρησιµοποιείται ο γάϊδαρος και το µουλάρι, όχι το άλογο.

58. Πρβλ. Λουπάση, 15-16. Την οικιακή σαπωνοποιία µνηµονεύει και ο Τριποδάκης, Θε-
ώρηση, 45.

59. Ρακή (η) ονοµάζεται κυρίως το απόσταγµα από στράφυλα (=στέµφυλα των στα-
φυλιών) και τέτοια παρασκευάζεται στο Νοφαλιά. Υπάρχει επίσης ρακή από µούρα
(µουρνόρακη) ή κούµαρα (κουµαρόρακη), πρβλ. Αικατερινίδη, Λαϊκός πολιτισµός, 528,
532. Η λ. είναι τουρκική: Παπαγρηγοράκης, 113, raki.

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  14:59  ™ÂÏ›‰·25



¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  14:59  ™ÂÏ›‰·26



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΝΟΦΑΛΙΑ: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο οικισµός του Νοφαλιά αναπτύσσεται γραµµικά κατά µήκος του δρό-
µου που οδηγεί από τη Νεάπολη προς το Σκινιά, το άλλο µεγάλο µετόχι της
περιοχής. Επάνω στον άξονα αυτόν αρθρώνονται τα σπίτια κατά σµήνη-γει-
τονιές60. Πρόκειται για µιαν ενδιάµεση κατάσταση, ανάµεσα στο «στοί-
βαγµα» των σπιτιών που χαρακτηρίζει τα χωριά στο οροπέδιο του Λασιθι-
ού61 και στην τάση να κτίζονται ανεξάρτητα σπίτια χωρίς σηµισακούς62 τοί-
χους, που επικρατεί στα Σφακιά63.

Στην πραγµατικότητα κάθε γειτονιά δηµιουργήθηκε από τους απογόνους
ενός σογιού, οι οποίοι έκτιζαν κάπου κοντά στο πατρογονικό σπίτι64: στην
Κάτω (ΒΑ.) γειτονιά είναι συγκεντρωµένα τα σπίτια των Αρακάδων, στην
Πέρα (ΝΑ.) των Βασιλάκηδων και στην Απάνω (Ν∆.) των Πρινιώτηδων (εικ.
3/ Α,Β,Γ). Ο ορεινός και δυσπρόσιτος χαρακτήρας της περιοχής και η από-

60. Τριποδάκης, Θεώρηση, 45: Το χωριό έχει κτισθή κατά µήκος του δρόµου που το συν-
δέει µε το πλησιέστερο σηµαντικότερο αγροτικό ή επαρχιακό κέντρο. Εάν ευηµερή, η ανά-
πτυξή του, ανάλογα µε τη φυσική διάπλαση του εδάφους, επεκτείνεται προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. Πρβλ. Μποζινέκη, 229 (γραµµική ή κυκλική διάταξη, ακαθόριστα όρια στα µε-
τόχια, συνήθως τρεις γειτονιές). ∆εβλέτογλου, 63-64. Κρεµµυδιώτη, 42-44, περιγραφή µε
τοπογραφικό διάγραµµα του κοντινού µετοχιού Μακρυγένισσα, που παρουσιάζει επίσης
γραµµική ανάπτυξη και µικροσυνοικίες.

61. Τριποδάκης, Λασήθι, 292: ...οι χωρικές κατοικίες συµπιέζονται ασφυκτικά µέσα στις
οικοδοµικές νησίδες, που διαγράφονται από τους λίγους δρόµους του χωριού. Ο ίδιος, Θεώ-
ρηση, 39, σχ. 4.

62. Σηµισακός: ο εξ ηµισείας ανήκων ή διανεµόµενος. Στέφ. Ξανθουδίδης, «Γλωσσικαί
Εκλογαί. ∆ωδεκάς πρώτη», Λεξικογραφικόν Αρχείον, Γ΄ (1916) [=Μελετήµατα], 287-88
(σηµισάτορας, σηµισακός). Αικατερινίδης, Καρύδι, 29: σιµισακοί τοίχοι. Αρφαράς, 36 (µε-
σοτοιχιά ή µεσοσπιτιά=κοινός τοίχος).

63. Μποζινέκη, 228: πυκνοδοµηµένοι οικισµοί στην Κεντρική και Ανατολική Κρήτη, ε-
λεύθερη και αραιή δόµηση στη ∆υτική και στα µετόχια. Λασσιθιωτάκης, 21: Σε ορισµένους
ορεινούς οικισµούς σαν του Καλλικράτη αποφεύγεται όσο είναι δυνατόν η κατασκευή επί-
κοινων τοίχων µε τα γειτονικά κτίσµατα. Και είναι και τούτο µια εκδήλωση αυτοτέλειας.

64. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά, Α ,́ 8: το γεροντόσπιτο. Μαρία Παδουβά, «Η δοµή τής
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σταση από τις ακτές συνετέλεσαν, ώστε να µην απαιτηθεί κάποια ιδιαίτερη
µέριµνα για την ασφάλεια του οικισµού, η οποία να ανιχνεύεται στην πολε-
οδοµική του οργάνωση65. Υπάρχουν, λοιπόν, τόσο συµπαγή οικοδοµικά τε-
τράγωνα (εικ. 4), όσο και πολλά µεµονωµένα σπίτια.

Ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τη θέση και τη διάταξη του οικισµού
είναι το τοπικό µικροκλίµα, σχετικά ψυχρό λόγω του υψοµέτρου, µε αρκετή
διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ ηµέρας και νύκτας. Επίσης, το χειµώνα χιονί-
ζει εδώ συχνότερα από ό,τι στις χαµηλότερες και πιο παράκτιες περιοχές. Γι’
αυτό καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, τα σπίτια να έχουν την πρόσοψη
στραµµένη προς Ν.-Α., ώστε να προφυλάσσονται από τους παγωµένους ανέ-
µους του Κρητικού πελάγους, προς το οποίο η θέα είναι ανοικτή ανάµεσα στα
υψώµατα66. Ακολουθούν πιστά τη διαµόρφωση και τις φυσικές κλίσεις του ε-
δάφους67, απόλυτα προσαρµοσµένα στον περιβάλλοντα χώρο τους68 (πιν. 3).
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οικογένειας στο ∆υτικό Μυλοπόταµο», Πεπραγµένα ΣΤ΄ ∆ΚΣ (Χανιά 1986), Γ΄, Χανιά
1991, 279: Οι πιο πολυάριθµες από τις γενιές αυτές αποτελούν τους πληθυσµιακούς πυρήνες
των χωριών(...) όπως ακριβώς οι κατοικίες τους αποτελούν, συγκεντρωµένες σ’ ένα είδος οι-
κογενειακών νησίδων, τους οικιστικούς πυρήνες(...). Το φαινόµενο είναι εντονότερο στους
ορεινούς οικισµούς της ηπειρωτικής Ελλάδος (συγκρότηση σε µαχαλάδες, καθένας από
τους οποίους κατοικείται από µια πατριαρχική φάρα): Σοφ. Αυγερινού-∆. Μικρός, «Το ελ-
ληνικό χωριό και οι διαδικασίες που το γέννησαν», Αρχιτεκτονικά Θέµατα, 8 (1974), 274.

65. Μποζινέκη, 230: …ευανάγνωστοι φρουριακοί οικισµοί δεν απαντώνται στην Κρήτη.
Κ.Σ. Παπαϊωάννου, Αικ. ∆ηµητσάντου-Κρεµέζη, Μαρ. Φινέ, Το παραδοσιακό σπίτι στο
Αιγαίο, Αθήνα 2001, 216: …ορισµένοι ορεινοί οικισµοί έχουν επίσης φρουριακή διάρθρω-
ση(…). Ασφαλώς όµως δεν πρόκειται για τους µεγάλου πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος οχυρούς οικισµούς στα νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα στο Απάνω Μερα-
µπέλο, αν και σε κάποια µετόχια υπάρχει ένας συµπαγής κεντρικός πυρήνας σπιτιών µε
επίκοινους τοίχους (ενδεικτικά: Κρεµµυδιώτη, 38-40, 46-47, περιγραφές και τοπογραφικά
διαγράµµατα των µετοχιών Χοντροβολάκοι και Περονίδες), δεν απαντά ο τύπος της
κλειστής αυλής µε κοινή είσοδο για πολλά σπίτια και οι τυφλές προς το δρόµο όψεις, που
χαρακτηρίζουν πολλούς νησιωτικούς οικισµούς. Πρβλ. Κ. Μιχαηλίδη, «Αιγαιοπελαγίτικοι
οικισµοί: Μιά σύγχρονη επισκόπηση», Οικισµοί στην Ελλάδα, Αθήνα 1974, 56-57.
Radford-Clark, 74-75. ∆.Π. Πασχάλη, «Κάστρα, Πύργοι και Βίγλαι εν Άνδρω», ΕΕΚΣ,
Ε΄ (1965-66), 424· Κωστάκη, 106· Γεωργιάδη, 114· Κρεµέζη, 53-54 (περιφραγµένη κατοι-
κία: αµυντικοί λόγοι και τουρκικές επιδράσεις). Ο Μέγας, Άνδρος, 93-94 παρατηρεί ότι
το ανώµαλο έδαφος συντελεί συνήθως στην αραιότερη συνοίκηση.

66. Βλ. και Κρεµµυδιώτη, 25-30, για τα µετόχια Λακκάκια, Πλακοµούρι, Χοντροβο-
λάκοι, Περονίδες, Μακρυγένισσα. Πρβλ. Γεωργιάδη, 112, Αρφαρά, 20, Κρεµέζη, 179 (πε-
ριοχή Μεγάρων), κ.α.

67. Hatzimichali, 168· Χολέβας, 13· Μποζινέκη, 229.
68. Μποζινέκη, 230: …τα πέτρινα καµαρόσπιτα ταυτίζονται µε το βράχο. Λασσιθιωτάκης,

13: …δε µπορείς από µακρυά να διαχωρίσεις το ανθρώπινο κατάλυµα από το βουνό. Ζαγο-
ρησίου, 23: Βλάσταιναν, θαρρείς, µέσα από τη γη(…) και 24-25.
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Εικ. 4.  Νοφαλιάς: Σκαρίφηµα οικοδοµικού τετραγώνου, µε «σηµισακούς» τοίχους

µεταξύ των σπιτιών των εξής ιδιοκτητών: 1. Βαγγέλας [Αρακαδάκη], 2. Καρµαλί-

γκο, 3. Χατζοµαρίας, 4. Συσκογιώργη (αχίρι), 5. Σπανοµανόλη (ερηµόσπιτο), 6.

Κρουσταλλένιας [Σπανάκη].
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Η ιδιότητα αυτή προσδίδει στον οικισµό µιαν ιδιαίτερη γραφικότητα.
Η προσπέλαση στο Νοφαλιά γίνεται µε πρόσφατα ασφαλτοστρωµένο

δρόµο, του οποίου το τµήµα που διασχίζει τον οικισµό έχει ικανοποιητικό
πλάτος και είναι τσιµεντοστρωµένο. Τα παλαιότερα σοκάκια στις γειτονιές
όµως είναι απλές δίοδοι σκαµµένες στη βραχώδη γη, ή καλντιρίµια69 στρω-
µένα µε ακανόνιστες σκληρές πέτρες, λειασµένες βέβαια µε τον καιρό, αλ-
λά που δείχνουν ακόµη καθαρά την ανυπότακτη φύση τους.

Ο κεντρικός ναός του οικισµού ήταν ο Τίµιος Σταυρός, µικρή µονόκλιτη
βασιλική διαστάσεων 10Χ3 µ. περίπου, µε φαλακρή καµάρα και τέσσερις ε-
ξωτερικές αντηρίδες. ∆υστυχώς κατεδαφίστηκε το 1945 λόγω στατικών προ-
βληµάτων και ανεπάρκειας χώρου για τις λατρευτικές ανάγκες των τότε 180
περίπου πιστών και στη θέση του κτίστηκε µεγαλοπρεπής ελεύθερος σταυ-
ρός µε τρούλλο (εικ. 3/2), µάλλον έξω από την κλίµακα του ταπεινού µετο-
χιού70, ο οποίος εγκαινιάσθηκε στις 24 Αυγούστου 194971 (πιν. 3/10). Η ηλι-
κία του αρχικού ναού είναι άγνωστη. Η µόνη σωζόµενη σχετική µαρτυρία εί-
ναι µια επιγραφή από το θύρωµα της εισόδου του, η οποία τοποθετήθηκε
στην πύλη εισόδου στο προαύλιο του σηµερινού ναού και αναφέρει τα εξής:
«ΟΥΤΩΣ Ο ΝΑΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΟΥ/ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΚΕΝΗΣΘΗ ΜΕ
Ε/ΞΟ∆Α Η∆ΙΟΚΤΙΤΟΝ ΤΟΥ ΝΟΦΑΛΙ/Α. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1876.» (πιν. 4α).
Προφανώς ο ναός ήταν αρκετά παλαιότερος από τη χρονολογία αυτή.

Ο νεκροταφειακός ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται λίγο έξω και ΒΑ.
από το χωριό, επάνω στο δρόµο προς το Σκινιά (εικ. 2). Το κοιµητήριο δη-
µιουργήθηκε εδώ µετά το 192272.

69. Καλντιρίµι=καλντερίµι: ο συνήθης τρόπος διαµόρφωσης των σοκακιών στα χωριά
(η λ. τουρκική: Παπαγρηγοράκης, 86, kaldirim). Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 29· ∆εβλέ-
τογλου, 64· Βαρβέρη, 42· Αρφαρά, 30, κ.α. Βεβαίως, τα ήµερα καλντερίµια της Κριτσάς
και άλλων εύπορων ηµιορεινών χωριών, µε τη βοτσαλωτή εµφάνιση, έχουν τελείως δια-
φορετικό χαρακτήρα από τα τραχιά σοκάκια του Νοφαλιά και των άλλων µετοχιών τής
περιοχής.

70. Όπως σηµειώνουν και οι Βαλλιάνος-Κόκκορη, 34, σε πολλά κρητικά χωριά κατε-
δαφίστηκαν οι ιστορικοί ναοί και αντικαταστάθηκαν µε ογκώδεις, πολυδάπανες κατα-
σκευές, από υπερβάλλοντα ζήλο και άγνοια.

71. Στ. Γ. Αρακαδάκης, «Ο Τίµιος Σταυρός του Νοφαλιά», εφ. Ανατολή Αγίου Νικο-
λάου Κρήτης, 19/4/1992, 8.

72. O ναός, επίσης µονόκλιτος καµαροσκέπαστος, ήταν κτήµα της µονής Παναγίας
Περαµπέλων. Ν. Ψιλάκης, Μοναστήρια και ερηµητήρια της Κρήτης, Α΄, Ηράκλειο 1991,
431, 437. Όταν διαλύθηκε η µονή και διανεµήθηκε η περιουσία της σε ακτήµονες (λίγο
µετά το 1922), τόσον η ίδια όσο και το µετόχι της Άγιος Γεώργιος υπήχθησαν στη ενορία
του Νοφαλιά. Επειδή βρισκόταν έξω από τον οικισµό, ο Άγιος Γεώργιος έγινε νεκροτα-
φειακός ναός. Επισκευάστηκε µε αντικατάσταση των παλαιών του επιχρισµάτων την ίδια
περίοδο µε τον Προφήτη Ηλία, δεν αποκαλύφθηκε όµως επιγραφή ή χρονολογία (πλη-
ροφορίες επίσης του π. Ιωάννου Φούσκη, πρβλ. σηµ. 48).
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Επειδή, λόγω της γραµµικής του ανάπτυξης, το δίκτυο των δρόµων του
οικισµού δεν συγκλίνει προς κάποιο κέντρο ή πλατεία, ως χώρος συγκε-
ντρώσεων χρησιµεύει το προαύλιο του Τιµίου Σταυρού73. ∆εν υπάρχουν κα-
ταστήµατα, µόνον δύο ντουκιάνια74 (εικ. 3/5,6), καφενεία και συγχρόνως
µαγαζάκια για είδη πρώτης ανάγκης (καφέ, ζάχαρη, σπίρτα, αλάτι, κονσέρ-
βες κ.ά.). Τα υπόλοιπα ψώνια, ιδίως µετά τη διάδοση της χρήσης του α-
γροτικού ΙΧ αυτοκινήτου, γίνονται στην αγορά της Νεάπολης. Στα ντου-
κιάνια, όπου προσφέρεται ρακή µε γενναιόδωρες ποσότητες µεζέδων, κάθε
ξένος, ακόµη και άγνωστος, µπορεί και σήµερα να τύχει προσκλήσεως και
κεράσµατος.

Κοντά στον Τίµιο Σταυρό βρίσκεται και το σχολείο (εικ. 3/7), ευρύχωρο
ορθογωνικό κτίσµα µε τετράριχτη στέγη75 (πιν. 4β), κλειστό και εγκαταλε-
λειµµένο για αρκετά χρόνια, που ευτυχώς αποκαταστάθηκε πρόσφατα για
χρήση σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Από το 1970 και µε-
τά, τα ελάχιστα µετοχόπουλα πηγαινοέρχονται στις Κουρούνες ή στη Νεά-
πολη, µε τα πόδια άλλοτε, µε λεωφορείο σήµερα, για να µάθουν γράµµατα.

73. Τριποδάκης, Θεώρηση, 45: Η πλατεία µε την εκκλησία, το καφενείο και τα µαγαζιά
είναι κατά κανόνα το κέντρο του χωριού. Κρεµέζη, 52: ...στους παλιούς πυρήνες, η κοινω-
νική επαφή γινόταν στους ανοικτούς χώρους εµπρός από εκκλησίες, πηγάδια και άλλα συλ-
λογικής σηµασίας κτίσµατα, που έµεναν στην πλειοψηφία τους αδιαµόρφωτοι και ανοργάνω-
τοι. Στο Χολέβα, 12, σηµειώνεται ότι, επειδή στην Κύπρο ο πληθυσµός υπήρξε επί αιώ-
νες κολλήγος φεουδαρχών και κατακτητών, οι οικισµοί έχουν ένα χαρακτήρα πρόχειρης
και εφήµερης τακτοποιήσεως, που µοιάζει µε την πολεοδοµική οργάνωση των µετοχιών µας
και οφείλεται σε παρεµφερείς λόγους.

74. Ντουκιάνι: κατάστηµα, παντοπωλείο. Βλ. Παπαγρηγοράκη, 109: (τουρκ.) dukkan
και ∆ηµακόπουλου, 125, σηµ. 155. Στο Νοφαλιά η λέξη χρησιµοποιείται µε µια µικρή ση-
µασιολογική διαφορά: δηλώνει το καφενείο που διαθέτει είδη παντοπωλείου και όχι το α-
ντίστροφο. Tα σηµερινά ντουκιάνια ανήκουν στους υιούς Κ. Βασιλάκη και στη Μαρία
∆ιαλυνά.

75. Το σχολείο (Γραµµατοδιδασκαλείο) που ιδρύθηκε στο Νοφαλιά το 1899 εξυπηρε-
τούσε και τα µετόχια Περονίδες, Μακρυγένισσα, Πέτρο, Αδραβάστο, Αχλαδάκι, Ρωµανού,
Σούβλο, Αγία Σοφία, ∆ίλακκο, Αµυγδαλιά, Λιθόµαντρα. Λειτουργούσε …εις ιδιωτικόν οί-
κηµα ιδιοκτησίας Γ. Μαγριπλή µε ελλείψεις θρανίων και επίπλων. Βλ. Γ. Μαµάκη, «Το Με-
ραµβέλλον εν παιδεία φθεγγόµενον», Άγιος Νικόλαος Κρήτης 2003, 315-316, όπου και κα-
τάλογος των δασκάλων που υπηρέτησαν στο Νοφαλιά (1899-1970). Το οίκηµα εκείνο ήταν
το σπίτι της Όλγας (βλ. παρακάτω, σ. 80). Το 1930-31 κτίστηκε το νέο σχολείο και πρωτο-
λειτούργησε το σχολικό έτος 1934-35. Λίγο αργότερα κατασκευάστηκαν τα ξύλινα πατώ-
µατα. Το σχολείο του Νοφαλιά ήταν πάντοτε µικτό και µονοθέσιο. Στα χρόνια της ακµής
του οικισµού είχε 35-50 µαθητές. Εδώ επίσης γίνονταν οι χοροί όταν είχε πανηγύρι στο χω-
ριό. Αφηγήσεις του Στ. Γ. Αρακαδάκη και της δασκάλας του Λιλίκας Συλλιγαρδάκη-Κα-
ληωράκη [83 ετών το 1993, απεβίωσε το 1994], της οποίας ο πατέρας Λευτεράκης Συλλι-
γαρδάκης ήταν δάσκαλος στο Νοφαλιά τις δεκαετίες του ’20-’30, στο σχολείο της Όλγας.
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Αξίζει να µνηµονευθεί η περίπου οµοιόµορφη κατανοµή σε όλην την έ-
κταση του οικισµού των στερνών, µε τις οποίες εξασφαλίζεται η υδροδότη-
σή του (εικ. 3). Οι θολωτές ανήκουν συνήθως σε ένα ή περισσότερα σπίτια,
τα οποία προµηθεύουν µε νερό πόσιµο και για οικιακή χρήση. Υπάρχουν ε-
πίσης µεµονωµένες θολωτές στέρνες στις παρυφές του χωριού για το πότι-
σµα κοπαδιών (πιν. 2α). Οι ανοικτές υπαίθριες στέρνες, µεγαλύτερες, βα-
θύτερες και ακάθαρτες, δίδουν νερό αποκλειστικά για το πότισµα καλ-
λιεργειών. Οι περισσότερες από τις τελευταίες έχουν εγκαταλειφθεί µαζί µε
τους κήπους που πότιζαν και, καθώς δεν καθαρίζονται πλέον από τη λά-
σπη, έχουν µεταβληθεί σε εστίες µόλυνσης και κατοικίες βατράχων.

Η παρατήρηση του τοπογραφικού, σε συνδυασµό µε τη διαπίστωση ότι
υπάρχει αυξηµένος αριθµός ερειπωµένων σπιτιών στον άµεσο περίγυρο του
Προφήτη Ηλία, όπου βρισκόταν η µονή (εικ. 3/1), ενισχύει το συµπέρασµα
ότι εδώ βρισκόταν ο αρχικός πυρήνας του οικισµού. Στα ερειπωµένα οική-
µατα κοντά στο ναό περιλαµβάνεται και το παλιό ντουκιάνι του µπαρµπα-
Γιάννη (εικ. 3/4). Στη γειτονιά των Βασιλάκηδων (Χοίρηδων) υπάρχουν αρ-
κετά σπίτια µε όροφο (πιν. 22) και φαίνεται να είναι η νεότερη. Καταλαµ-
βάνει µιαν έκταση στην οποία ο νότιος προσανατολισµός των σπιτιών αντι-
κρίζει τους πρόποδες του υψώµατος Αγκούτσακας (εικ. 2, 3/Β), ενώ τα νώ-
τα τους στρέφονται προς τον ανοικτόν ορίζοντα και τη θέα.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΟΦΑΛΙΑ

Ι. Τυπολογία, µορφολογία, ορολογία, λειτουργία76

Η µορφολογία του νοφαλιώτικου σπιτιού υπακούει στις γενικές αρχές,
που διέπουν την αρχιτεκτονική των ορεινών περιοχών της Κρήτης, ιδίως των
Σφακιών, του Λασιθιού και της Σητείας: είναι µικρό σε µέγεθος, ένας απλός
πέτρινος όγκος µε καθαρές, αδρές γραµµές77, κλειστός από παντού και
στραµµένος εξ ολοκλήρου προς τα µέσα78. Τα ανοίγµατά του είναι τα ελά-
χιστα δυνατά79. Οι συγκεκριµένες κλιµατολογικές συνθήκες επιτρέπουν ω-
στόσο την επικοινωνία εσωτερικού-εξωτερικού χωρίς την παρεµβολή µετα-
βατικών ηµιϋπαίθριων χώρων80, που άλλωστε στην Κρήτη δεν απαντούν συ-
χνά και χαρακτηρίζουν περισσότερο τα µεγάλα υψόµετρα81.

76. Η βιβλιογραφία που αφορά την κρητική και ευρύτερα τη νησιωτική κατοικία είναι
γνωστή και εκτεταµένη. Η προσπάθεια να εξαντληθεί στα πλαίσια αυτής της µελέτης θα
οδηγούσε σε εξαιρετικά σχοινοτενείς υποσηµειώσεις. Γι’ αυτό θα παραµείνει επιλεκτική και
σε ορισµένες περιπτώσεις απλώς ενδεικτική, µε έµφαση πάντοτε στις πληροφορίες που α-
φορούν την Κρήτη και τις πλησιέστερες σε αυτήν περιοχές.

77. Πρβλ. Hatzimichali, 171, Orlandos, 223.
78. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από απλή κατοικία. Είναι ακριβώς αυτό που ο Βα-

σιλειάδης χρησιµοποίησε ως υπότιτλο στο Κρητικό Σπίτι του: Αυτό το καταφύγιο κι αυτό
το ορµητήριο.

79. Και στον Λυγίζο, 160, 197: η κυριαρχία των πλήρων επί των κενών.
80. Πρβλ. Orlandos, 224, Κρεµέζη, 23, και για το Απάνω Μεραµπέλο Κρεµµυδιώτη,

49.
81. Πλησιέστερο παράδειγµα τα ξερολιθικά σπίτια µε οξωστάρι στο οροπέδιο του Κα-

θαρού, βλ. Αρακαδάκη, Καθαρό, 83-84, 105. Πρβλ. Βασιλειάδη, Κρητικό Σπίτι, 231-242,
ιδίως σχ. 296-299 (επίσης από το Καθαρό). Τριποδάκης, Λασήθι, 294-295: το καµαράκι,
στεγασµένος χώρος µπροστά στην είσοδο του σπιτιού και ο ρόλος του. Λασσιθιωτάκης,
39-40 και σχ. 26, οικία Γ. Φασουλάκη στην Ανώπολη: καµάρα, το ίδιο στοιχείο. Ο χώρος
της καµάρας χαρακτηρίζει επίσης το µπροσγιαλίτικο σπίτι της Χώρας Σφακίων (στον ίδιο,
36 και 34, σχ. 20: οικία Μαλανδράκη), εδώ όµως ο κύριος παράγοντας για τη διαµόρ-
φωσή του ήταν η άµεση γειτνίαση της θάλασσας. Πρβλ. Μποζινέκη, 257 (στεγασµένο ο-
ξωστάρι στα µεγάλα υψόµετρα), 265 (καµάρα, µπροσγιαλίτικο σπίτι). ∆εβλέτογλου, 65 (η-
µιϋπαίθρια αυλή). Ζαγορησίου, 61, σπίτι µε καµάρα (οξωστάρι) στην πρόσοψη.
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Το χαµηλό, σκοτεινό εσωτερικό τού σπιτιού διακρίνεται από µιαν από-
λυτη κατασκευαστική και λειτουργική λιτότητα82. Οι µορφές εκφράζουν τη
δύσκολη ζωή και την ανέχεια των κατοίκων και τα υλικά δείχνουν ακριβώς
αυτό που είναι, µε µια τραχιά ειλικρίνεια83.

Η κάτοψη του νοφαλιώτικου σπιτιού αρθρώνεται χωρίς περίπλοκες και
πρωτότυπες λύσεις84, µε κύριο στόχο να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες
που δηµιουργούν οι ασχολίες των κατοίκων. O πρωτεύων ρόλος της κτηνο-
τροφίας εκφράζεται µε την άµεση σχέση των χώρων διαµονής των ζώων µε
εκείνους της διαβίωσης των ανθρώπων85 και η ποικιλία των γεωργικών α-
σχολιών µε τη µεγάλη έκταση των αποθηκευτικών χώρων, συχνά µεγαλύτε-
ρη από εκείνη του σπιτιού. Παρατηρείται έντονη αλληλοεπικάλυψη των
παραπάνω λειτουργιών µε εκείνες της καθηµερινής ζωής, η οποία αποτυ-
πώνεται στις µικτές ως επί το πλείστον χρήσεις των χώρων.

Στον οικισµό απαντούν παραδείγµατα δύο διαφορετικών βασικών τύπων
(εικ. 5): το µονόχωρο (µονόσπιτο) µε τα σύνθετα που προκύπτουν από αυτό
και το καµαρόσπιτο (=διπλό µονόχωρο)86. Και τα δύο υπάρχουν σε στενοµέ-
τωπη µορφή, που είναι η παλαιότερη και σπανιότερη και σε πλατυµέτωπη,
αρτιότερη λειτουργικά και µε µεγαλύτερη ποικιλία παραλλαγών. Όλοι οι πα-
ραπάνω τύποι είναι στην πλειονότητά τους ισόγειοι επιπεδόστεγοι. Τα σπίτια
µε όροφο είναι ολιγάριθµα. Κατά κανόνα τα σπίτια είναι µονοκατοικίες, κα-
θώς η συγκατοίκηση οικογενειών δεν συνηθίζεται87.

82. Πρβλ. Τριποδάκη, Λασήθι, 295. Λασσιθιωτάκη, 13. Βασιλειάδη, Κρητικό Σπίτι, 110:
το πιο απέριττο στην αιγαιοπελαγίτικη πολλαπλότητα. Αικατερινίδη, Λαϊκός πολιτισµός,
525. Ζαγορησίου, 23: Με λιτότητα, αλλά και σοφή φροντίδα, εξυπηρετούσαν στο εσωτερικό
τους και την παραµικρότερη ανάγκη της ζωής που φώλιαζε µέσα τους.

83. Στις µορφές και τις λύσεις ανιχνεύεται η επίδραση όλων εκείνων των παραγόντων,
οι οποίοι στον Λυγίζο, 87, θεωρούνται ότι επηρεάζουν την αρχιτεκτονική ενός τόπου: 1.
Κλίµα, 2. Τοπίον, 3. Τοπικά δοµικά υλικά, 4. Τοπικές συνήθειες των κατοίκων, 5. Τοπική αι-
σθητική κληρονοµιά. Πρβλ. Γ. Μέγα, «Σκοποί και µέθοδοι δια την έρευναν της λαϊκής οι-
κοδοµίας», Λαογραφία, ΚΣΤ΄ (1968-69), 6. Επίσης, Hatzimichali, 169· Ευαγγελίδη, 432·
Βαρβέρη, 42-43· Κωστάκη, 80· Ζαγορησίου, 29.

84. Η οµοιοµορφία των λύσεων αποδίδεται στις παρόµοιες ανάγκες των χρηστών και
στην εκ µέρους τους έλλειψη φιλοδοξίας να ξεχωρίσουν στον περίγυρό τους.
Hatzimichali, 168. Orlandos, 223. Ευαγγελίδης, 432.

85. Πρβλ. Μέγα, Ελληνική οικία, 33, Κρεµέζη, 23.
86. Πρβλ. Μποζινέκη, 252, Κρεµέζη, 29, 75. Σπυριδάκη, 57: µονόσπιτο ή µακρυνάρι.

Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 4: µονό σπίτι. Παπαχαραλάµπους, 23: µακρονάρι ή µονόσπιτο, Γε-
ωργιάδη, 112: µακρονάρι (=µονόχωρο), 126: δίχωρο (=καµαρόσπιτο) (Κύπρος).

87. Σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική στα νησιά, κάθε νέα οικογένεια κτίζει το δικό
της σπίτι, έστω και ένα φτωχικό µονόχωρο. Στο Νοφαλιά µάλιστα ακούεται η παροιµία:
Το γιο σου τον επάντρεψες, γείτονα τον ήκαµες. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 44. Μαρίας
Παδουβά, «Η δοµή της οικογένειας στο ∆υτικό Μυλοπόταµο, Πεπραγµένα ΣΤ΄ ∆ΚΣ (Χα-
νιά 1986), Γ΄, Χανιά 1991, 277: Τα αδέλφια είναι µεταξύ τους ισότιµα(...) κατοικούν ο ένας
δίπλα στον άλλο, αλλά κάτω από διαφορετική στέγη. Επίσης: Βαρβέρη, 43· Radford-Clark,
70· Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 5· του ίδιου, Ελληνική οικία, 33.
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Ο απλούστερος και εξελικτικά αρχαιότερος τύπος του µονόχωρου σπιτιού,
το απλό ορθογωνικό κτίσµα µε δώµα και ενδεχοµένως µε κάποιους βοηθητι-
κούς χώρους, που προσαρτήθηκαν αργότερα στη βασική κάτοψη, δεν χρήζει
ιδιαίτερου σχολιασµού. Θα σηµειώσουµε µόνον ότι, η ανάγκη να επεκταθεί η
βασική µονόχωρη κάτοψη κατά πλάτος δηµιούργησε την ανάγκη ενδιάµεσης
στήριξης του δώµατος, από την οποία γεννήθηκε το καµαρόσπιτο88.

Ο τύπος σπιτιού στον οποίο το δώµα στηρίζεται σε ξύλινα υποστυλώ-
µατα89 δεν απαντά στο Νοφαλιά90. Η ενδιάµεση στήριξη του δώµατος
πραγµατοποιείται πάντοτε µε τη χρήση λίθινου τόξου. Αυτό ασφαλώς ο-
φείλεται στην έλλειψη ξύλου και την αντίστοιχη αφθονία της πέτρας στην
περιοχή91: επειδή τα διαθέσιµα ξύλα είναι λίγα και µε περιορισµένες δυνα-
τότητες92, µόλις το πλάτος της κάτοψης υπερβεί ένα ορισµένο όριο η χρή-
ση του λίθινου φέροντος τόξου γίνεται αναγκαστική93. Σύµφωνα µε τον πί-
νακα Α, στα πλατυµέτωπα µονόχωρα το πλάτος είναι 2.65-3.85 µ., ενώ στα
πλατυµέτωπα καµαρόσπιτα το 1/2 του πλάτους, που αντιπροσωπεύει το ά-
νοιγµα έδρασης, πέφτει στα 1.60-2.50 µ. Στα στενοµέτωπα καµαρόσπιτα το
1/2 του πλάτους είναι ελαφρώς µεγαλύτερο, 2.40-2.80 µ., παραµένει όµως
µικρότερο από τη στενή διάσταση του σπιτιού, που υπερβαίνει τα 3.0 µ.94.

36 MΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑ∆ΑΚΗ

88. Μέγας, Ελληνική οικία, 36. O ίδιος, ∆ωδεκάνησος, 16. Κρεµέζη, 32, 151.
89. Στην Κρήτη υπάρχουν µερικά παραδείγµατα. Βλ. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, σχ.

169-171, 173, 211-215. Μποζινέκη, 258. Αρακαδάκη, Καθαρό, 71-82. Το οριζόντιο φέρον
στοιχείο (κορµός δένδρου) λέγεται µεσοδόκι ή µεσεδόκι και το υποστύλωµα κέντης ή λυ-
ρατζής. Καθώς ο στύλος είναι παχύτερος και συνήθως φέρει διχάλα στο επάνω µέρος για
τη στήριξη του µεσοδοκιού, η κατασκευή απηχεί µορφές της Μινωϊκής εποχής. Για τη
χρήση υποστυλωµάτων σε άλλα νησιά βλ. µεταξύ άλλων: Hatzimichali, 180-81· Μέγα,
∆ωδεκάνησος, 16, σχ. 5· Orlandos, 225 και fig. 2· Γεωργιάδη, 124-125.

90. Μεµονωµένα παραδείγµατα υπάρχουν σε άλλα µετόχια της περιοχής. Στο Νοφα-
λιά δεν διασώθηκε τέτοιο.

91. Γ. Μέγας, «Ζητήµατα Ελληνικής Λαϊκής Αρχιτεκτονικής», Λαογραφία, Ι∆΄ (1952),
311. Λασσιθιωτάκης, 14-15. Κρεµέζη, 30-31 και 91-93.

92. Η ξηρασία δεν επιτρέπει στα δένδρα ν’ αναπτύξουν µεγάλα ύψη, ούτε µεγάλες
διατοµές κορµών και οι σφοδροί άνεµοι τα στραβώνουν, κάνοντάς τα ακατάλληλα. Ο
δεύτερος λόγος ερµηνεύει νοµίζω επαρκώς και το γεγονός, ότι δεν χρησιµοποιούνται ξύ-
λινα υποστυλώµατα. Τα συνήθη µήκη των ξύλων στην περιοχή κυµαίνονται γύρω στα 2.5
µ. (βλ. τον πίνακα A).

93. Ο Μέγας, ∆ωδεκάνησoς, 57-59, αµφισβητεί την άποψη του Αναστ. Ορλάνδου (βλ.
Orlandos, 225) ότι τα σπίτια µε πιλιέρια και ενδιάµεσο υποστύλωµα υπήρξαν οι πρό-
δροµοι του καµαρόσπιτου, κυρίως επειδή δεν απαντούν παντού όπου είναι διαδεδοµένη
η χρήση του λίθινου τόξου. Πιστεύει ότι το τόξο πέρασε στην κατοικία από µεγαλύτερα
κτίσµατα ειδικής χρήσης ή µνηµειακού χαρακτήρα (ναούς, φάµπρικες, φρούρια), άποψη
που φαίνεται λογικότερη. Πρβλ. Μέγα, Ελληνική οικία, 36 και Κρεµέζη, 113-116.

94. Μποζινέκη, 256: η µικρή διάσταση της κάτοψης 2.5-3.5 µ., η µεγάλη διπλάσια έως
τριπλάσια. Γεωργιάδης, 112: διαστάσεις µονόχωρου Κυρήνειας, 3-3.5Χ8-9 µ. Μέγας, ∆ω-
δεκάνησος, 7: κι εδώ 3-3.6Χ8-9 µ. Orlandos, 224: τα ροδίτικα σπίτια µε ενδιάµεση στή-
ριξη σχεδόν τετράγωνα, διαστάσεων µέχρι 8Χ8 µ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ A
∆ιαστάσεις βασικού πυρήνα κάτοψης95 (πρβλ. εικ. 5)

[Μ=µονόχωρο, Κ=καµαρόσπιτο, ∆= δικάµαρο, Σ=στενοµέτωπο, Π=πλατυµέτωπο]

Ο πιο διαδεδοµένος τύπος σπιτιού στο Νοφαλιά είναι το καµαρόσπιτο
στην πλατυµέτωπη παραλλαγή του (εικ. 6α-β), το οποίο και θα περιγραφεί
αναλυτικά. Οι επί µέρους µορφές και η σχετική ορολογία ισχύουν και στους
υπόλοιπους τύπους.

Το φέρον τόξο, που εδώ ονοµάζεται αποκλειστικά καµάρα96, τοποθετη-
µένο κατά το δυνατόν συµµετρικά στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίζει την
κάτοψη σε δύο περίπου ισοµεγέθεις χώρους. Ο πλησιέστερος προς την εί-
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Σπίτι Τύπος Μήκος Πλάτος 1/2 Πλ. Μήκ./πλ.
Κοτσυφού ΜΣ 2.30 3.30 — 0.70
Όλγας ΜΠ 6.25 3.85 — 1.62
Μαστοροβασίλη ΜΠ 5.30 2.95 — 1.80
Φρουζή ΜΠ 5.60 2.65 — 2.11
Γραµµατικάκη α΄ ΚΣ 3.35 5.60 2.80 0.60

»    β΄ ΚΠ 3.50 3.15 1.60 1.12
Αρακαδοσταυρούλη α΄ Κ∆Σ 3.90 7.20 2.40 0.54
Κατερίνης ΚΠ 4.15 3.35 1.70 1.23
Πραξίας ΚΠ 7.60 4.50 2.25 1.69
Kακουδοδηµήτρη ΚΠ 6.70 4.40 2.20 1.52
∆οξανιάς ΚΠ 5.00 4.15 2.10 1.20
Κρουσταλλένιας ΚΠ 5.60 4.70 2.35 1.19
Καρµαλίγκο ΚΠ 5.05 5.05 2.50 1.00
Λυροσταυρούλη ΚΠ 6.40 4.55 2.30 1.41
Σελεβερδέ ΚΠ 5.25 4.50 2.25 1.17
Μαναστηρικό α΄ ΚΠ 5.30 3.75 1.90 1.41

»    β΄ ΚΠ 3.65 3.45 1.75 1.05
∆εσποτογιώργη ΚΠ 5.05 4.50 2.25 1.12
Αριστείδη α΄ ΚΠ 4.65 3.85 1.95 1.20

»      β΄ ΚΣ 3.20 5.50 2.75 0.58
Π. Μανόλη Αρακαδάκη ΚΠ 5.55 4.80 2.40 1.16

95. ∆ίδονται οι εσωτερικές διαστάσεις του σπιτιού και στην τελευταία στήλη η ανα-
λογία τους. Στην προτελευταία στήλη σηµειώνεται το άνοιγµα έδρασης του ξύλινου σκε-
λετού για τα καµαρόσπιτα, δηλαδή το 1/2 του πλάτους της κάτοψης, εκτός από το δικά-
µαρο σπίτι του Αρακαδοσταυρούλη, για το οποίο προφανώς δίδεται το 1/3 του πλάτους.

96. Αναστ. Ορλάνδος, «Τα παλάτια και τα σπίτια του Μυστρά», ΑΒΜΕ, Γ΄ (1937),
µέρος β΄: Τα αστικά σπίτια, 58, 60: καµάρα. Κρεµέζη, 91: καµάρα ή βόλτο, στην Αττική.
Μέγας, Άνδρος, 106: βόλτα (τα)=καµάρα, κυρίως στην καµινάδα (=εστία). Χολέβας, 13:
βότα (η), στην Κυρήνεια. Στον ∆ηµακόπουλο, 220, σηµ. 66 και 273 συµπληρώνονται, ορ-
θώς, οι σηµασίες καµάρα=αψίδα, θόλος (από όπου και «καµαροσκέπαστος» ναός).
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σοδο λέγεται πόρτεγο97 και ο εσωτερικός κάµερα98. Το πόρτεγο λειτουργεί
ως χώρος διηµέρευσης και κουζίνα, η κάµερα ως υπνοδωµάτιο και αποθή-
κη99. Οι τέσσερις ορθογωνικές κόγχες, που σχηµατίζονται σε κάτοψη ανά-
µεσα στα σκέλη της καµάρας και τους µακρούς τοίχους λέγονται κουλτού-
κια100. Το βάθος τους είναι µάλλον µικρό, 0.6-1.0 µ. και σπάνια µέχρι 1.5 µ.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοφαλιώτικα καµαρόσπιτα δεν είναι ιδι-
αίτερα επιµήκη101. Ο λόγος του µήκους προς το πλάτος τους είναι 1.0-1.7,
µε τις περισσότερες τιµές συγκεντρωµένες γύρω στο 1.2 (πιν. Α). Ο λόγος
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97. Πόρτεγο: ο όρος ανάγεται στη βενετοκρατία και σηµαίνει το κύριο δωµάτιο, το χώ-
ρο υποδοχής (µεταγενέστερα το καθηµερινό και µαγειρείο). Βλ. π.χ. Γ. Πλουµίδη, «Το τε-
τράδιο 4 (1495-98) των δηµοσίων πλειστηριασµών από το αρχείο του ∆ούκα της Κρή-
της», Πεπραγµένα Γ΄ ∆ΚΣ, Β΄, 286: Die ultimo januarij 1496. Dare volumus per
incantum domos de pedeplano et in solario cum earum aere ser Nicolo Dibuni(...) que
sunt porticus cum duabus cameris(...) και 289: Die 3tio februarij 1497. Dare volumus
per incantum plus offerentibus domos que fuerunt q. Georgij Zancarol(...) Que
domus sunt porticus, camera, et aula(...). Επίσης, Πατσιδιώτη, 71, πραξ. 41 [1548]:…το
µέσα οσπίτι και το ίµισον πόρτεγον. Κ. Μέρτζιου, «Σταχυολογήµατα από τα κατάστιχα του
Μιχαήλ Μαρά», Πεπραγµένα Α΄ ∆ΚΣ, Β΄, 280: κα΄ Ιουλίου ,αφξζ΄ [1567]. +Φανερόν κά-
µνω εγώ γεώργης Σκορδύλης σγουράφος την τέχνην(...) ότι δίδω και πουλώ εσένα του µαϊ-
στρο δηµήτρι αρµάκη(...) εκείνα τα σπίτια τα εδικά µου µε όλαις ταις κοµοντιτάδαις και µε
τους αέρες τους, τα οποία είνε, πόρτεγο, κάµερα, κατώγια, αυλή µε πηγάδι, µε µαγειρείον
και µε ένα σπιτόπουλον(...). Θεοχ. ∆ετοράκη, «Μια εικόνα αστικού πλούτου στο Χάνδα-
κα (1568)», ΚΧ, Λ΄ (1990), 85: φουρνιµέντο (=επίπλωση) ενός πορτέγου και σηµ. 244.
Του ίδιου, «Παρατηρήσεις σε λέξεις κρητικών κειµένων», Αριάδνη, Ε΄ (1989) [=Αφιέρω-
µα στον Στυλ. Αλεξίου], 371-372. Πρβλ. Κουκουλέ, Λαογραφία, 35, σηµ. 5 και ∆ηµακό-
πουλου, 85, σηµ. 26.

98. Πατσιδιώτης, 77, πραξ. 47:…και σπίτι, την βορνήν κάµεραν. Ξανθουδίδης, Γλωσσά-
ριον, 568: κάµερα (camera)=δωµάτιον. Παπαγρηγοράκης, 31. ∆ηµακόπουλος, 85, σηµ. 22
(και κάµαρα). Βλ. και στην αµέσως προηγούµενη σηµ. 97. Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 37: και
στη Σύµη κάµαρη=χώρος ύπνου, όχι απαραιτήτως ιδιαίτερο δωµάτιο. ∆εν χρησιµοποιεί-
ται στο Νοφαλιά ο όρος σπάλες=τα δύο τµήµατα του καµαρόσπιτου (Λασσιθιωτάκης, 17,
Aικατερινίδης, Λαϊκός πολιτισµός, 525), τα λεγόµενα και µέσα χώρα-όξω χώρα (Μέγας,
ό.π., 23).

99. Συχνά αποκαλείται πόρτεγο ολόκληρο το καµαρόσπιτο, στο Νοφαλιά όµως ισχύει
η παραπάνω διάκριση, ιδίως όταν δεν υπάρχει άλλος βοηθητικός χώρος. Στην Κριτσά λέ-
γεται πόρτεγο η κλειστή αυλή (∆εβλέτογλου, 65).

100. Παπαγρηγοράκης 93: (τουρκ.) koltuk=µασχάλη. Ο Πιτυκάκης δεν την αναφέρει.
∆εν απαντά στο Νοφαλιά ο βενετσιάνικος όρος καντούνι, βλ. Λασσιθιωτάκη, 17. Στον Ξαν-
θινάκη, 219, καντούνι=γωνιά (γενικά), και εξωτερική γωνία σπιτιού. Στους Παπαγρηγορά-
κη, 32: cantone και Πιτυκάκη, Λεξικό, Α΄, 401, µόνο µε τη σηµασία της εξωτερικής γω-
νίας του σπιτιού (συνών. του ρούκουνας). Στον ∆ηµακόπουλο, 81, σηµ. 8, καντούνι=σο-
κάκι και 211, σηµ. 34, καντονάδα (cantonata)=εξωτερική γωνία κτηρίου. Στην Αττική οι
κόγχες του καµαρόσπιτου λέγονται φούντια (Κρεµέζη, 77).

101. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 69, εικ. 13, 71, εικ. 15, 73, εικ. 17 (Κριτσά). Μέγα, ∆ωδεκάνη-
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υπερβαίνει το 1.5 σε δύο µόνον από τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν102.
Συνήθως, το ένα από τα κουλτούκια του πορτέγου καταλαµβάνεται από

το τζάκι, το οποίο κάποτε συνοδεύει και ο φούρνος. Στο απέναντι από την
εστία κουλτούκι, αποθηκευτικό χώρο τροφίµων, βρίσκουµε πιθάρια µε λά-
δι και τσουβάλια µε καρπούς και σε µεµονωµένες περιπτώσεις έναν υπο-
τυπώδη νεροχύτη.

Η σχεδόν συµµετρική θέση της εισόδου στην πρόσοψη, ως προς τις εξω-
τερικές γωνίες του σπιτιού, εσωτερικά την τοποθετεί κάπως έκκεντρα, πλη-
σιέστερα προς την εστία. Αν το σπίτι έχει την πολυτέλεια να διαθέτει πα-
ράθυρο, αυτό βρίσκεται επίσης στην πρόσοψη, κοντά στην πόρτα103. Συνή-
θως όµως τα ανοίγµατα είναι στενοί φεγγίτες, που αφήνουν ελάχιστο φως
και αέρα να περάσει στο εσωτερικό. Το καµαρόσπιτο είναι γενικά σκοτεινό
και την ηµέρα και τη νύκτα104, οπότε αρκείται στο πενιχρό φώς του λύχνου
ή της λάµπας πετρελαίου, µε πολύ πρόσφατη την εγκατάσταση ηλεκτρικού
ρεύµατος σε ορισµένα κατοικηµένα σπίτια, όπως αναφέρθηκε.

Ο σταµνοτάτης105 βρίσκεται στον τοίχο δεξιά ή αριστερά της εισόδου, ή
κοντά στην εστία. Σε αρκετά σηµεία των λίθινων τοίχων ανοίγονται χρηστι-
κές κοιλότητες για τη φύλαξη αντικειµένων.

Στην κάµερα ο χώρος του ύπνου διαµορφώνεται είτε µε το σοφά106, είτε
µε τάβλες στηριγµένες σε ξύλινα ποδαρικά. Αν το πατητήρι βρίσκεται στην
κάµερα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, στρωµένο µε σανίδες, για τον ίδιο σκο-
πό. Στο ελεύθερο κουλτούκι, επίσης χώρο αποθήκευσης, τοποθετείται η α-
πλή ξύλινη κασέλα µε το ρουχισµό του νοικοκυριού107.
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σος, 225, εικ. 10, 229, εικ. 12, 230, εικ. 13 (Ρόδος). Γεωργιάδη, 133, σχ. 19-20, 139, σχ. 26,
142, σχ. 29 (Κυρήνεια). Αλλού τα καµαρόσπιτα είναι πολύ πιο επιµήκη και τα κουλτού-
κια τους βαθύτερα: Λασσιθιωτάκης, 15, σχ. 1, 27, σχ. 13, 40, σχ. 26 (Σφακιά). Αικατερινί-
δης, Καρύδι, 42, εικ. 11, 44, εικ. 14, 48, εικ. 21. Κρεµέζη, 110, πίν. VI1, αρ. 1, 2, 7-9, 13, 16.

102. Μποζινέκη, 256: συνήθεις αναλογίες διαστάσεων: 1:2-1:3. Κρεµέζη, 179: στο αττι-
κό δωµατοσκέπαστο καµαρόσπιτο, αναλογίες κάτοψης 1:2.

103. Orlandos, 225· Αρφαράς, 40· Κρεµέζη, 75· Γεωργιάδης, 116.
104. Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 276. Χουρµούζης-Βυζάντιος, 35: Οίκοι. Είναι στερεο-

καµωµένοι και ευρύχωροι, σκοτεινοί όµως επί το πλείστον.
105. Σταµνοτάτης: τοπική παραλλαγή της λ. σταµνοστάτης, µε αποβολή του σ πριν α-

πό το οδοντικό σύµφωνο, όπως και στη λ. παραστιά-παραθιά (πρβλ. Γ.Ι. Κουρµούλη,
«Φωνητικά της Κρητικής διαλέκτου», ΕΕΚΣ, Α΄ (1938), 15-16). Αικατερινίδης, Καρύδι,
38: σταµνοτάτης, αλλά Τριποδάκης, Λασήθι, 294: σταµνοστάτης και ∆εβλέτογλου, 75, ο-
µοίως (Κριτσά).

106. Βλ. σηµ. 261.
107. Κουκουλέ, Λαογραφία, 35. Τριποδάκη, Λασήθι, 294: κασέλλα, για τα ρούχα και τα

όσπρια. Αικατερινίδη, Καρύδι, 40: κασέλα διά τα προυκιά. ∆ηµακόπουλου, 86, σηµ. 27.
Πρβλ. Hatzimichali, 186. Γεωργιάδη, 122: σεντούτζια ξύλινα. Αρφαρά, 54-55, κ.α.
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Η επίπλωση του σπιτιού περιορίζεται στα στοιχειώδη108. Τραπέζι φαγη-
τού δεν υπάρχει, µόνον ένας χαµηλός ξύλινος σοφράς109, στον οποίο η νοι-
κοκυρά πλάθει το ψωµί και ανοίγει φύλλα για σπιτικά γλυκά ή ζυµαρικά110.
Παλαιότερα τοποθετούσαν το βερνεγάδο111 επάνω στο χωµάτινο δάπεδο και
καθισµένοι σταυροπόδι έτρωγαν όλοι µαζί112. Κοντά στο τζάκι στέκει κά-
ποια ψαθόπλεκτη χαµηλή καθέγλα113 για τους ξένους και τους ηλικιωµένους
και µερικά χονδροπελεκηµένα κουτσούρια114, ή αυτούσια κοµµάτια από κού-
τσουρα, για τα παιδιά115.

Από τα δοκάρια της κάµερας, σε απόσταση από τους τοίχους, είναι α-
ναρτηµένες µε σύρµατα µία ή δύο µακριές σανίδες. Εδώ τοποθετούνται τα
χλωρά τυριά και αθοτύροι116 για να στεγνώσουν χωρίς να πειραχθούν από

108. Σύµφωνα µε την παράδοση των αρχαίων και των βυζαντινών χρόνων. Hatzimichali,
190· Αικατερινίδης, Λαϊκός πολιτισµός, 525· Μποζινέκη, 268· Ζαγορησίου, 40.

109. Σοφράς: από το τουρκ. sofra=χαµηλό κυκλικό τραπέζι, µορφή πανελλήνια γνω-
στή. Παπαγρηγοράκης, 118· Αικατερινίδης, Καρύδι, 40· ∆εβλέτογλου, 74· Τριποδάκης, Λα-
σήθι, 294· Μποζινέκη, 268· Καραναστάσης, 237 (σουφράς), κ.λπ.

110. Στο Νοφαλιά συνηθίζονται τα ακόλουθα γλυκίσµατα και λιξίδια (=λιχουδιές, βλ.
Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 598, λιξεύγω): µελοµακαρούνες, ξεροτήγανα (=δίπλες µε µέλι),
καλοχερίκια (=πρωτοχρονιάτικα τσουρέκια που δίδονται ως καλή χέρα, µποναµάς), καλι-
τσούνια (πασχαλινά γλυκά µε γλυκιά µυζήθρα) αµυγδαλωτά (το κέρασµα του γάµου), τη-
γανίτοι ή κουταλίδια (πρόχειρα γλυκά από τηγανισµένο κουρκούτι µε µέλι), λουκούµια
(=προζυµωτοί λουκουµάδες µε µέλι), τηγανόπιτες, βρουβόπιτες (βλ. σηµ. 129), µυζηθρό-
φτες (µε φύλλο και ξινή µυζήθρα, λιχουδιά της αποκριάς). Βλ. ενδεικτικά Μαρίας Αµα-
ριώτου, «Κρητική Πρωτοχρονιά», Κρητική Πρωτοχρονιά (1961), 53-54. Παπαδογιάννη,
Ξαρέσκια, 20-25. Γιά τα ζυµαρικά βλ. σηµ. 366.

111. Βλ. σηµ. 360.
112. Το ίδιο στην Κύπρο (Γεωργιάδης, 121) και την Κω (Αρφαράς, 69: πυλίνα). Άλλοτε

και στην Αττική, όταν η εστία (βάτρα) βρισκόταν στο κέντρο του χώρου (Κρεµέζη, 27).
113. Boerio, λ. carega. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 561: καδέγλα. ∆ηµακόπουλος, 86,

σηµ. 26 (καδέκλα και καθέγλα). Πρβλ. Κουκουλέ, Λαογραφία, 36· Αικατερινίδη, Καρύδι,
40· Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 254-55· Ζαγορησίου, 40-43.

114. Κουτσούρι: το σκαµνί, προφανώς από το κούτσουρο. Λέγονται επίσης και µπάγκες
(ιταλ. bancο=έδρανο).

115. Οι κτιστές πεζούλες στο εσωτερικό του σπιτιού δεν συνηθίζονται στο Νοφαλιά.
Αλλού απαντούν πολύ συχνά, ιδίως κοντά στην εστία: Κουκουλές, Λαογραφία, 35 (πα-
τάρι). Λασσιθιωτάκης, 15, σχ. 1, 18, 40, σχ. 26. Αικατερινίδης, Καρύδι, 38 και εικ. 16 (κτι-
στή πεζούλα και στο χώρο του ύπνου), 18. ∆εβλέτογλου, 71 και σχ. 10, 12, 15. Αρακαδά-
κη, Καθαρό, 95-96. Μέγας, Άνδρος, 97, σχ. 15 και 99, σχ. 19: καµινάδες(=τζάκια) µε σκά-
µνους (=κτιστές πεζούλες) από τα χωριά Απροβάτου και Παλαιόπολη. Ο ίδιος, ∆ωδεκά-
νησος, 12. Γεωργιάδης, 120.

116. Βλ. διεξοδικά στον Πιτυκάκη, Λεξικό, Α΄, 55-56 και Ζευγώλη, 95, αθότυρο (το).
Και παρακάτω, σηµ. 435. 

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  14:59  ™ÂÏ›‰·40



ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 41

τους ποντικούς. Σε γάµους ή εορτές τα καλά υφαντά του σπιτιού επιδει-
κνύονται απλωµένα στην κοντάδα117.

Το καµαρόσπιτο δεν διαθέτει καµµιά από τις ανέσεις της καθηµερινής
ζωής. Αποχωρητήριο δεν υπάρχει. Το νίψιµο προσώπου και χεριών γίνεται
στην αυλή και η ατοµική καθαριότητα κατά τρόπο πρωτόγονο, µέσα σε τσί-
γκινη σκάφη118. Το σκληρό σκούρο σαπούνι παρασκευάζεται από τις φέ-
τσες119 του λαδιού. Τα λιγοστά οικιακά σκεύη σαπουνίζονται µέσα σε πήλι-
νη λεκάνη. Το νερό χρησιµοποιείται πάντοτε µε µεγάλη φειδώ, όχι µόνον ε-
πειδή το περιεχόµενο της στέρνας πρέπει να επαρκέσει µέχρι τις βροχές
του επόµενου φθινοπώρου, που συνήθως καθυστερούν120, αλλά και επειδή
η µεταφορά τού νερού από µια συχνά αποµακρυσµένη στέρνα αποτελεί έ-
να επί πλέον πρόβληµα.

Το καµαρόσπιτο χαρακτηρίζεται από µια λειτουργική ρευστότητα που
συµβαδίζει µε την απόλυτη δοµική του απλότητα121. Αυτό οφείλεται στη
χρήση του τόξου, που έχει το πλεονέκτηµα να διαχωρίζει οπτικά το χώρο
χωρίς να τον διασπά, εξασφαλίζοντας πλήρη εκµετάλλευση του διαθέσιµου
εµβαδού. Συγχρόνως προσδίδει στο λιτό εσωτερικό µιαν ιδιαίτερη πλαστι-
κότητα, ποικίλλοντας µε την καµπύλη του τον αυστηρό ορθογωνικό χώρο
µε τους γυµνούς τοίχους, ώστε το χαµηλό και ταπεινό σπίτι να αποκτά ένα
ύφος σεµνής αρχοντιάς122.

Ο περιορισµένος χώρος του καµαρόσπιτου καλύπτει στοιχειωδώς τις α-
νάγκες των σκληραγωγηµένων ενοίκων του µε τις τραχιές συνήθειες. Όµως,
σπάνια συµβαίνει να µη συνοδεύεται από έναν τουλάχιστον ακόµη βοηθη-
τικό χώρο-αποθήκη (εικ. 5). Το παράσπιτο123 έχει προσπέλαση από την κά-
µερα και µόνα ανοίγµατα ένα στενό φεγγίτη ή µια τρύπα στην οροφή. Εδώ

117. Koντάδα: οριζόντια βέργα αναρτηµένη µε σύρµατα από τα δοκάρια της οροφής,
στην οποία κρεµούσαν για στολισµό πλουµιστές πατανίες και άλλα περίτεχνα υφαντά.
Βλ. Ξανθινάκη, 246· Σταθάκη, 119· Μποζινέκη, 268 και εικ. 90.

118. Παλαιότερα ήταν επίσης ξύλινη, όπως η σκάφη του ζυµώµατος.
119. Φέτσα: τo παχύρρευστο κατακάθι του λαδιού (ιταλ. feccia), αλλά και του κρασι-

ού. Τα βαριά, µη βρώσιµα φετσόλαδα χρησιµοποιούνται στη σαπωνοποιία.
120. Η ανοµβρία είναι συχνά βασανιστική. Ονοµάζεται ανυδριά ή ανεκρέµαση (Ξαν-

θουδίδης, Γλωσσάριον, 491, ανακρέµασι).
121. Πρβλ. Βασιλειάδη, Κρητικό Σπίτι, 77· Κρεµέζη, 179.
122. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 35· Μποζινέκη, 258· Orlandos, 225· Μέγα, ∆ωδεκά-

νησος, 23· Γεωργιάδη, 127· Ευαγγελίδη, 437· Κρεµέζη, 82.
123. Λασσιθιωτάκης, 18-19 και σχ. 6. Αικατερινίδης, Λαϊκός πολιτισµός, 524. Ο ίδιος, Κα-

ρύδι, 42 (µέσα σπίτι). Παπαχαραλάµπους, 34 και Χολέβας, 13 (σώσπιτον ή τζελλίν, Κύ-
προς).
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φυλάσσονται πιθάρια, τζάρες124 και ντίνες125 λαδιού, κουρούπια126 µε ό-
σπρια και ψιλές αρµυρές ελιές, νταµετζάνες127 µε ρακή, βαρέλια κρασί,
τσουβάλια µε άλεσµα128. Από σιδερένια τσιγκέλια στερεωµένα στην οροφή
κρέµονται σακκούλια µε βραστάρια129 και πλεξίδες κροµµύδια και σκόρδα.

Η αµέσως συνθετότερη µορφή κάτοψης περιλαµβάνει στο πίσω µέρος
του σπιτιού τον αχερ(γ)ιώνα µε προσπέλαση από την κάµερα, οπότε το πα-
ράσπιτο τοποθετείται παράλληλα µε τη στενή διάσταση του σπιτιού, δίπλα
στο κυρίως σπίτι. Ο αχεριώνας είναι τελείως τυφλός, µε µόνον ένα τετρά-
γωνο άνοιγµα στην οροφή130. Σπανιότατα έχει εξωτερική προσπέλαση.

Το αχίρι131 (σταύλος) βρίσκεται δίπλα στο σπίτι, συχνά σε διάταξη Γ µε
αυτό. H προσπέλασή του δεν γίνεται δια µέσου του σπιτιού, όπως συµβαί-
νει σε περιοχές µε δριµύτερο κλίµα132, αλλά µε ανεξάρτητη είσοδο από την
αυλή. Στο αχίρι, στους τοίχους του οποίου διαµορφώνονται φάτνες, οι µα-
τζαδούρες133, σταυλίζονται τα µεγάλα οζά134: το χτήµα, τα βούγια135, αλλά
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124. Τζάρα: τοπική εκφορά της λ. ζάρα (βεν. zara, ιταλ. giara)=ειδικού τύπου πιθάρι
µε πτυχωτή εξωτερική επιφάνεια (µε οριζόντιες αυλακώσεις) για µεγαλύτερη αντοχή.

125. Ντίνα: µεγάλη δεξαµενή λαδιού από λευκοσίδηρο. Ιταλ. tina και tino=κάδος.
126. Κουρούπι, κουρουπάκι, µεγεθ. κουρούπα και σύνθετα: κρασοκουρούπα, λαδοκου-

ρούπα (από το αρχ. κορύπη). Πήλινα πιθαράκια διαφόρων µεγεθών, για την αποθήκευ-
ση υγρών ή στερεών. Πρβλ. Κουκουλέ, Λαογραφία, 72.

127. Νταµετζάνα, βεν. damegiana, ιταλ. damigiana. Μεγάλη φιάλη από χονδρό γυαλί
µε πλεκτή ψάθινη επένδυση ασφαλείας. Πρβλ. Παπαγρηγοράκη, 49. Μαν. Παπαδάκη, 22.
Αικατερινίδη, Λαϊκός πολιτισµός, 532.

128. Άλεσµα: ποσότητα καρπού (δηµητριακών) που προορίζεται για άλεση.
129. Στην περιοχή συνηθίζονται τα παρακάτω βραστάρια, για τα οποία δεν είναι δυ-

νατό να παρατεθεί εδώ η άφθονη σχετική βιβλιογραφία: ∆ίχταµος ή δίσκιαµος (origanum
dictamnus), φασκόµηλο, µατζουράνα, φλισκούνι, χαµόµηλο, τσάϊ, αδεναΐδα (origanum
microphyllum=αντωναΐδα, φαρµακευτικό φυτό γιά το πεπτικό σύστηµα και τα νεφρά)
και το πατροπαράδοτο βρουβόζουµο, από βραστές βρούβες µε λεµόνι. Με τον περιλη-
πτικό όρο βρούβες δηλώνεται µια ποικιλία από εδώδιµα αγριόχορτα, όπως το ροδίκιο
(cichorium intibus), η γαλατσίδα (reichardia picroides), ο τσόχος (sonchus oleraceus),
ο ασκόλυµπρος (scolymus hispanicus) κ.ά., που τρώγονται και ωµά. Παρασκευάζεται ε-
πίσης ποικιλία από αγριόχορτα λαδερά, τα γιαχνερά.

130. Πρβλ. Καραναστάση, 297 (αχερώνας µε γκλαανή). Μέγα, Άνδρος, 88 (αχεργιώνας-
σε κατοικία), 107 (αχιουρόκελλο-σε στάβλο). Βασιλειάδη, Νίσυρος, 344 (σπηλάδι). Παπα-
χαραλάµπους, 37 και Γεωργιάδη, 138, 144 (ασελωνάριν ή ασερονάριν)· Χατζηϊωάννου, 81 (σ’
ελωνάριν) (Κύπρος), κ.α.

131. Από το τουρκ. ahir=στάβλος, λέξη η οποία, σύµφωνα µε τον Παπαγρηγοράκη, 78,
προήλθε από την ελληνική αχυρών. Στον ∆ηµακόπουλο, 88, σηµ. 35, ορθογραφείται αχύρι.

132. Πρβλ. Τριποδάκη, Λασήθι, 292 και σχ. 3, 5. Η ανεξάρτητη είσοδος του αχιριού,
το οποίο χωροθετείται δίπλα στο σπίτι, είναι γενικευµένη στο Απάνω Μεραµπέλο (Κρεµ-
µυδιώτη, 52-53). Το ίδιο στην Αττική (Κρεµέζη, 86).

133. Ιταλ. mangiatoia=φάτνη. Παπαγρηγοράκης, 42. ∆ηµακόπουλος, 129, σηµ. 175.
134. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 554, ζώ (το) και 640, οζώ-οζά. Κουκουλές, Λαογραφία, 70.
135. Η λ. βούγια είναι περιληπτική. Ειδικότερα λέγονται αϊλιά η αγελάδα, µουσκάρι το
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Εικ. 6.  Πλατυµέτωπα καµαρόσπιτα – ενδεικτικές κατόψεις. α. Τσολοµανόλη, β.

Πραξίας (σκαριφήµατα).

α

β
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και τα πρόβατα και οι αίγες136 αν είναι ολιγάριθµα. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει στην αυλή κούµος137 για τις όρνιθες, αυτές γεννούν τα αυγά τους
στις µατζαδούρες του αχιριού και το βράδυ συγκεντρώνονται σ’ αυτό για να
κοιτάξουν138. Τέλος, το αχίρι έχει και χρήση αποχωρητηρίου139. Παλαιότερα,
όταν ίσως ο οικισµός είχε εντονότερο το χαρακτήρα του µετοχιού, της επο-
χικής δηλαδή διαµονής ατόµων που έρχονταν από αλλού µόνο για τις αγρο-
τικές δουλειές, όταν η ζωή ήταν τόσο πρωτόγονη και η ανέχεια τέτοια ώστε
το σπίτι να µη διαθέτει κανένα βοηθητικό χώρο, τα ζώα της οικογένειας στε-
γάζονταν αναγκαστικά στο πόρτεγο τις κρύες νύκτες, που ήταν αδύνατο να
παραµείνουν έξω140.

Αν το κοπάδι των αιγοπροβάτων περιλαµβάνει περισσότερα από 5-6 κε-
φάλια, τους εξασφαλίζεται ιδιαίτερος χώρος, η µάντρα141, όχι απαραιτήτως
δίπλα στο σπίτι και κατά προτίµηση κοντά σε κάποιο µεγάλο αειθαλές δέν-
δρο, π.χ. πρίνο. Έτσι, µε την κατασκευή τράφου έξω από το κτίσµα της µά-
ντρας, η τελευταία επεκτείνεται υπαίθρια κάτω από τον ίσκιο του δένδρου,
για να σταλίζουν τα ζώα τους θερινούς µήνες (εικ. 23).

Η αυλή δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις. Συνήθως δηµιουργείται µε
την τοποθέτηση του αχιριού ή άλλου βοηθητικού χώρου σε διάταξη Γ µε το
κυρίως σπίτι (εικ. 14, 27). Περιορίζεται µόνο µε χαµηλό τράφο και η προ-

νεογνό της, ντανάς (τουρκ. dana) το νεαρό βόδι, µατζέτα (βεν. manzeta) η νεαρή δάµα-
λις, βούϊ το βόδι. Πρβλ. Χατζηϊωάννου, 87 (βούιν, δαµάλιν, µουσκάριν).

136. Οι τουρκικής προελεύσεως λέξεις κατσίκα-κατσικάκι χρησιµοποιούνται εδώ πολύ
λιγότερο από ό,τι οι αρχαιοπρεπείς αίγα-ρίφι (=ερίφιον) (πρβλ. Κουκουλέ, Λαογραφία,
70). Κατά τον ίδιο τρόπο, η κότα και ο κόκκορας λέγονται αποκλειστικά όρνιθα-πετεινός.

137. Κούµος: ο ορνιθώνας. Μόνο µε τη σηµασία αυτή απαντά η λέξη στην Ανατολική
Κρήτη, ενώ στη ∆υτική σηµαίνει το ορεινό ποιµενικό κατάλυµα κυλινδρικής µορφής. Βλ.
Κουκουλέ, Βυζαντινή οικία, 132, σηµ. 7: κούµος=παλιόσπιτο (στον Ησύχιο κοµάς-κουµά-
σι)· του ίδιου, Λαογραφία, 34 (κούµος=ισόγειο)· ∆έφνερ, 105-108· Μποζινέκη, 253 και εικ.
72, 74, 75, ποιµενικοί κούµοι από το οροπέδιο της Νίδας. Ο ορνιθώνας λέγεται αουµάς
στην Κω (Αρφαράς, 73), στη Ρόδο κοίτη (Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 14), στην Κύπρο γουµάς
ή τζοίτα (Παπαχαραλάµπους, 37, Χατζηϊωάννου, 82, 90).

138. Κοιτώ ή κοιτάσσω: κουρνιάζω. Μια ακόµη λέξη µε αρχαία ρίζα, από το «κοιτών».
Πρβλ. Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 580: κοίτη, κοιτάσσω. Επί ανθρώπων λέγεται κοίτο-
µαι=ξαπλώνω.

139. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 66. Αλλού υπάρχει ανεξάρτητο αποχωρητήριο, έστω και υ-
παίθριο: Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 46 (κι εδώ όµως δεν υπήρχε παλαιότερα)· Αρφα-
ράς, 72-73· Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 30 (απόπατος).

140. Πρβλ. Γ. Ψυχουντάκη, Αητοφωλιές στην Κρήτη, Χανιά 1962, 10. Επίσης, Λασσι-
θιωτάκη, 19· Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 119· Orlandos, 231· Μέγα, Ελληνική οικία, 33. Σε
κάποια από τα παλαιότερα σπίτια του Νοφαλιά διακρίνονται ίχνη αυτής της εξελικτικής
φάσης που σήµερα έχει ξεπεραστεί, άλλωστε υπάρχουν άφθονα ερηµόσπιτα στον οικι-
σµό διαθέσιµα για τη χρήση αυτή.

141. Κουκουλές, Λαογραφία, 71: µάντρα=περίβολος εκ ξηρολίθων. Ζευγώλης, 91-92:
µάdρα.

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  14:59  ™ÂÏ›‰·44



σπέλαση σ’ αυτήν είναι ελεύθερη. Σπανιότατα περικλείεται από ψηλό αυ-
λότοιχο µε δίφυλλη πορτέλα142 (εικ. 29, πιν. 5α). Κάποτε τη σκιάζει η κρε-
βατίνα143, κάτω από την οποία µπορεί κανείς να καθήσει σε πετρόκτιστες
πεζούλες144. Στην αυλή, σε επαφή µε το σπίτι ή ανεξάρτητο, συναντούµε
και το φούρνο, ο οποίος σε ελάχιστες περιπτώσεις διαθέτει και στέγαστρο,
ή µικρό δικό του χώρο, το φουρνόσπιτο145 (εικ. 6α-β).

Οι χώροι που περιγράφηκαν παραπάνω εκτείνονται ισόγεια, είτε σε ένα
επίπεδο είτε κλιµακωµένοι σύµφωνα µε την κλίση του εδάφους. Όροφος,
ο λεγόµενος οντάς ή ονταδάκι146, απαντά σε σπάνιες περιπτώσεις και κα-
ταλαµβάνει το µισό από το δώµα του καµαρόσπιτου, µε τον έναν από τους
µακρούς τοίχους στηριγµένο στην καµάρα του ισογείου147 (εικ. 19, πιν. 22).
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142. H αυλή µε περίβολο και πορτέλα απαιτεί πρόσθετη δαπάνη και αποτελεί δείγµα
ευµάρειας που δεν υπήρχε στο Νοφαλιά. Βλ. αντίστοιχα Κρεµµυδιώτη, 49, 53· επίσης
στους Βαλλιάνο-Κόκκορη, 134· Mποζινέκη, 244 (πορτέλλα), 278· Γεωργιάδη, 131 (καµαρό-
πορτα=αυλόθυρα, στα εξελιγµένα σπίτια)· ∆εβλέτογλου, 65 (πλακόστρωτη αυλή)· Μέγα,
∆ωδεκάνησος, 37.

143. Κρεβατίνα: η κληµαταριά (πρβλ. Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 41: κρεββατή-Σύµη). Ονο-
µάζεται έτσι επειδή τσαρδακιάζεται (τουρκ. çardak=στέγαστρο) και απλώνεται σε σκελε-
τό σαν κρεβάτι. Η κρεβατίνα είναι η µόνη προσπάθεια που απαντά στο Νοφαλιά για τη
δηµιουργία ενός υποτυπώδους ηµιϋπαίθριου χώρου, που θα προσφέρει σκιά και δροσιά
τους θερινούς µήνες. Πρβλ. Λασσιθιωτάκη, 27. Μέγα, Ελληνική οικία, 34: κληµαταριά α-
ντί προστώου στα πλατυµέτωπα νησιώτικα σπίτια.

144. Πεζούλα ή πεζούλι=χαµηλός τοιχίσκος, πατάρι σε επαφή µε τον εξωτερικό τοίχο
του σπιτιού, που χρησιµεύει ως κάθισµα. Λασσιθιωτάκης, 15, σχ. 1, 27, σχ. 13, 29, σχ. 16.
∆εβλέτογλου, 65. Μποζινέκη, 278. Παλαιότερα βοηθούσε τους ιππείς να πεζέψουν, από ό-
που και η ετυµολογία. Πεζούλα κατασκευάζεται και στο εσωτερικό του σπιτιού (βλ. πα-
ραπάνω, σηµ. 115). Πρβλ. Αναστ. Ορλάνδου, «Τα παλάτια και τα σπίτια του Μυστρά»,
ΑΒΜΕ, Γ΄ (1937), 70, πεζούλλιον. Κουκουλέ, Βυζαντινή οικία, 135: το ίδιο. Τέλος, πεζού-
λα ονοµάζεται κάθε στενή λωρίδα καλλιεργήσιµης γης, που διαµορφώνεται σε κατηφο-
ρικά εδάφη αντιστηριγµένη µε δετάδες (βλ. σηµ. 22). Ξανθουδίδης, Συµβόλαια, 33 [έτος
1595], 345. Μαν. Παπαδάκης, 17-18: πεζούλι ή πεζούλα. Χατζιδάκις, 453: Μακρέ πεζούλλα.
Τωµαδάκης, 82: το ίδιο. Λουπάσης, 101-102: πεζούλα και σύνθετα.

145. Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 233. Μποζινέκη, 257. Ειρ. Παπαδάκη, 399 (οξώ-
στης=φουρνόσπιτο). ∆εβλέτογλου, 65, εικ. 6, 70, εικ. 14. Μέγας, Άνδρος, πίν. ΧΧΙΙ, 1.
Αρφαράς, 70-71. Αναστασία Μουτσοπούλου, «Ρόδος», ΕΠΑ, 3, Αθήνα 1984, 199 (φουρ-
ναριό). Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 43 (φουρνοκέλλι).

146. Τουρκ. oda=ανώγειο (Παπαγρηγοράκης, 110). Κουκουλές, Λαογραφία, 34: ανώγι (ο
προ της τουρκοκρατίας όρος). ∆ηµακόπουλος, 82, σηµ. 10 (κατώγι, ανώγι). Παπαχαραλά-
µπους, 33-34: ανώιν (Κύπρος).

147. Αικατερινίδης, Καρύδι, 52-55 και εικ. 30, 33· Γεωργιάδης, 131 και 133, σχ. 19-20 (α-
νώγεια πάνω από καµαρόσπιτα). Λασσιθιωτάκης, 36 και σχ. 20-21· Μέγας, ∆ωδεκάνησος,
σχ. 13-13α, 14, 15 (ανώγεια πάνω από βοηθητικά δωµάτια του σπιτιού). Βαρβέρης, 47 (α-
νώϊ στο πίσω τµήµα στενοµέτωπης κάτοψης). Κρεµέζη, 45 (ένα δωµάτιο σε όροφο σε α-
θηναϊκά σπίτια).
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Η προσπέλαση στον όροφο δεν γίνεται από το εσωτερικό τού σπιτιού µε ξύ-
λινη τράπολα148, όπως αλλού. Στο Νοφαλιά διαµορφώνεται ανεξάρτητη ε-
ξωτερική είσοδος149 µε τη βοήθεια των κλίσεων του εδάφους, που κάνουν
τον οντά από τη µια πλευρά του ισόγειο ή σχεδόν ισόγειο. Το ελεύθερο τµή-
µα του δώµατος µένει ως αυλή του οντά150, ταρατσάκι µε πετρόκτιστο στη-
θαίο, ή, άν αυτός βλέπει προς την αντίθετη πλευρά, δεν χρησιµοποιείται
(εικ. 38).

Ο οντάς χρησιµεύει ως ξενώνας ή θερινή διαµονή. Επίσης, αν η νοικο-
κυρά θελήσει να στέσει ανυφαντικό151, εδώ θα εργασθεί. Η ύπαρξη ιδιαίτε-
ρου αργαστηρόσπιτου είναι σπανιότατη (εικ. 33). Συχνά το αργαστήρι152 φι-
λοξενείται στο πόρτεγο, απέναντι στο τζάκι153.

Ο οντάς, ανεξάρτητος και άνετος, έχει διαφορετικό χαρακτήρα από το
ισόγειο, µε την πληθώρα των λειτουργιών µέσα στην ίδια κάτοψη154. Στην υ-
πό εξέταση περιοχή φαίνεται να αποτελεί νεότερη µορφή, µε δείγµατα α-
στικής επίδρασης155. Ας σηµειωθεί ότι µετά το 1900 οι αστικές επιδράσεις
γίνονται εντονότερες και εντοπίζονται κυρίως στην προσθήκη ανεξάρτητης
κουζίνας δίπλα στο σπίτι, στην οποία µεταφέρεται το τζάκι, καθώς και στο
διαχωρισµό του χώρου του ύπνου, µε την κατάργηση των σοφάδων και τη
δηµιουργία ξεχωριστού υπνοδωµατίου (κάµερας) στη θέση του παράσπι-
του156 (εικ. 25, 35, 37).
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148. Τράπολα: απότοµη ξύλινη σκάλα µε καταπακτή (ιταλ. trapolla=παγίδα). Πρβλ.
Τριποδάκη, Λασήθι, 292 και σχ. 1, 5. Αικατερινίδη, Καρύδι, 54-55 και εικ. 32. Λασσιθιω-
τάκη, σχ. 20-21 (εσωτερική, αλλά και εξωτερική σκάλα). Μποζινέκη, 272.

149. H συνηθέστερη περίπτωση προσπέλασης. Βλ. ενδεικτικά: Hatzimichali, 172· Μέ-
γα, Ελληνική οικία, 38· Ευαγγελίδη, 136· Κωστάκη, 83-84· Γεωργιάδη, 131.

150. Τριποδάκης, Θεώρηση, 38, σχ. 2. Μποζινέκη, 272 (βεράντα του οντά). Βλ. και σηµ.
147.

151. Πρβλ. ∆έφνερ, 145. Ο όρος στένω ανυφαντικό δηλώνει τις προκαταρκτικές εργα-
σίες που απαιτούνται, για ν’ αρχίσει να εργάζεται ο αργαλειός. Πρώτη και δυσκολότερη
είναι το διάσιµο, η τακτοποίηση δηλαδή του νήµατος έτσι, ώστε να µπορεί να µεταφερ-
θεί και να τυλιχθεί µε τάξη στο µεγάλο αντί του αργαλειού. Βλ. ενδεικτικά Πιτυκάκη,
Γλωσσικά υφαντικής, 350-360· του ίδιου, Αργαλειός, 181-190· Αικατερινίδη, Λαϊκός πολιτι-
σµός, 534.

152. Αργαστήρι: ο αργαλειός. Αλλού, βούα (Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 14), βούφκα ή αρ-
καστήρι (Γεωργιάδης, 122). Η µορφή του είναι η πανελληνίως γνωστή. Βλ. και σηµ. 387.

153. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 35· Μποζινέκη, 268. Για το αργαστηρόσπιτο: Πιτυ-
κάκη, Αργαλειός, 192.

154. Αικατερινίδης, Λαϊκός πολιτισµός, 524. Τριποδάκης, Θεώρηση, 54. Στην Τήλο επί-
σης ο οντάς είναι στοιχείο των πλουσιόσπιτων, βλ. Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 51.

155. Κατά τους Βαλλιάνο-Κόκκορη, 108, οντάδες αρχίζουν να προστίθενται σε παλαι-
ότερα ισόγεια µέσα στον 19ο αιώνα.

156. Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 26 (µεταφορά εστίας) και 53-56 (προσθήκη υπνοδωµατίων,
ξενώνων). Λυγίζος, 317 (προσθήκη υπνοδωµατίων, λουτρών κ.λπ.).
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ΙΙ. Υλικά δοµής

Το βασικό οικοδοµικό υλικό στο ορεινό Μεραµπέλο είναι προφανώς η πέ-
τρα, ο σκληρός, σκούρος και δυσκολοπελέκητος ασβεστόλιθος, που κοµµα-
τιάζεται µε κόπο και δίδει ένα ακανόνιστο πλήθος αργών λίθων. Οι άνθρω-
ποι εδώ συµφιλιώθηκαν µε την πέτρα, συνήθισαν να τη µεταχειρίζονται µε
στοργή, αισθάνθηκαν ίσως ένα βαθύτερο εσωτερικό δεσµό µαζί της157. Με
το πέρασµα των γενεών έγιναν άριστοι πελεκάνοι, έµαθαν να λαξεύουν υ-
ποµονετικά τα τραχιά λιθάρια και να διαµορφώνουν πελέκια158 για καµάρες,
καµπαναριά και αγιοθύριδα159 για τις εκκλησίες, καµαρικά160 για τζάκια,
ρουκούνια161 για τα σπίτια. Τίποτε περισσότερο όµως: δεν υπήρχε χρόνος,
διάθεση ή οικονοµική δυνατότητα για κάτι περισσότερο162. Το µεγάλο πλή-
θος των αργών λίθων κτίζεται όπως βγαίνει από το πετροκοπιό (λατοµείο),
µε µόνη επεξεργασία την αφαίρεση κάποιων αιχµηρών προεξοχών163. Στην
αποµονωµένη αυτή περιοχή καθένας έκτιζε το σπίτι του µόνος, µε τη βοή-
θεια συγγενών και φίλων164. Ελάχιστοι είχαν τα µέσα να πληρώσουν επαγ-
γελµατίες κτίστες165, γι’ αυτό και ήξεραν όλοι λίγο-πολύ την τέχνη αυτή.
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157. Πρβλ. Κρεµέζη, 125.
158. Πελέκι: γενικώς η επεξεργασµένη πέτρα, χωρίς διάκριση για το πού ακριβώς θα χρη-

σιµοποιηθεί. Ο όρος δηλώνει π.χ. τα λίθινα πλαίσια των ανοιγµάτων, τους θολίτες της κα-
µάρας κ.λπ. ∆ηµακόπουλος, 206, σηµ. 11. Πρβλ. Παπαχαραλάµπους, 9: πέτρες πελετζητές.

159. Αγιοθύριδο: η θυρίδα του ιερού εκκλησίας. Στην υπό εξέταση περιοχή υπάρχουν
αγιοθύριδα, έργα ντόπιων πελεκάνων, που είναι αξιόλογα δείγµατα λαϊκής λιθογλυπτικής
(πρβλ. σηµ. 48 και πιν. 2β).

160. Βλ. παρακάτω, σ. 63.
161. Ρουκούνι: γωνιόλιθος, αγκωνάρι. Με αυτά κτίζονται οι ρουκούνοι, δηλαδή οι γω-

νίες των σπιτιών. Από το αραβ. rukun=γωνία, βλ. Παπαγρηγοράκη, 114.
162. Την ίδια πρακτική και για τους ίδιους λόγους αναφέρουν οι Λασσιθιωτάκης, 12-13

και Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 110: ...δεν υπάρχει καιρός για σκαλίσµατα και µαταιότη-
τες. Το σπίτι πρέπει να βοηθάει στο χωρισµό. Μολονότι η τουρκική παρουσία δεν ήταν έ-
ντονη στο ορεινό Μεραµπέλο, πάντοτε υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι κάτοικοι έπρεπε να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν στα βουνά (πρβλ. σηµ. 320).

163. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα υλικά δοµής. Όλα χρησιµοποιούνται σχεδόν
στη φυσική τους κατάσταση (ακατέργαστα ξύλα, χώµα), όπως την προϊστορική εποχή.
Πρβλ. Μποζινέκη, 252.

164. ∆. Πετρόπουλος, «Έθιµα συνεργασίας και αλληλοβοηθείας», ΕΛΑ, Ε΄-ΣΤ΄
(1943-44), 69. Hatzimichali, 171· Αικατερινίδης, Καρύδι, 32· Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι,
143· Κρεµέζη, 191. Η συνδροµή αυτή, όπως και κάθε άλλη εθελοντική προσφορά εργα-
σίας χωρίς αµοιβή (στο θερισµό, τη συλλογή αµυγδάλων, ελιάς κ.λπ.), ονοµάζεται αγγα-
ρεία ή µπατάγια (ιταλ. battaglia=µάχη) και οι συνεργαζόµενοι αγγαρικοί ή µπαταγολόγοι.
Πρβλ. Αθ. Παπαθανασόπουλου, «Θεσµοί λαϊκού δικαίου στο νοµό Λασιθίου», Αµάλθεια,
∆΄ (1973), 143-44 και Πιτυκάκη, Γλωσσικά γεωργίας, 291.

165. ∆εν αναφέρεται ωστόσο η παρουσία ξένων µαστόρων στον οικισµό, π.χ. Καρπα-
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Από παιδιά έπαιρναν στα χέρια τους το πενταρόλι166, για να κάµουν ό,τι έ-
βλεπαν να κάνει ο πατέρας ή ο παππούς τους167.

Τα κυριότερα εργαλεία του πετροκόπου, σύµφωνα µε την τοπική ορολο-
γία, είναι η βαρά και το πετροσίδερο168. Τα εργαλεία του πελεκάνου είναι:
ο µπίκος169, το δίστοµο σφυρί170, ο µαντρακάς171, το περσιλίδικο172 µε δόντια,
η θραπίνα, το βελόνι ή πενταρόλι, το καλέµι, το κοπίδι173. Τα εργαλεία του
κτίστη είναι: το σφυρί, το σκεπάρνι, το ζύγι ή µολύβι174, το αλφάδι, η γω-
νιά, ο µαλάς175, το µυστρί176. Τα εργαλεία του κάθε τεχνίτη δηλώνονται µε
τον περιληπτικό όρο πρεσταµέντα177.

Η επικάλυψη των σπιτιών γίνεται κατά κανόνα µε χωµάτινο δώµα. Το ξύ-

θίων, η µεγάλη κατασκευαστική πείρα των οποίων και η ευρεία δράση τους έξω από το
νησί τους είναι γνωστή (ενδεικτικά στην Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 9-10). Καρπάθιοι
µαστόροι αναφέρονται κυρίως στη Μεσαρά (Πετρονώτης, 121), ενώ στα µετόχια του Με-
ραµπέλου η παρουσία τους ανιχνεύεται σποραδικά (Κρεµµυδιώτη, 36).

166. Πενταρόλι: η σµίλη ή βελόνι, βεν. pontariol, βλ. Boerio, στο οικείο λήµµα. Πρβλ.
Ξανθουδίδου, Συµβόλαια, 238: ...και εβάλασιν τα σταλήκια νωτικά του αλλονίου(...) µε
σταυρούς του πονταρολίου σε χαράκια βήβα(...) και 240, σηµ. 10: πονταρόλι.

167. Στους ντόπιους άνδρες της γενιάς του ’30 οφείλονται οι εξαιρετικής κατασκευής,
νευρώδεις εµφανείς λιθοδοµές, που χάρισαν τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα τους στα µε-
γάλα παράλια τουριστικά συγκροτήµατα της επαρχίας. ∆υστυχώς η λαµπρή αυτή παρά-
δοση δεν πέρασε τους νεότερους: σήµερα σε παρόµοιες εργασίες χρησιµοποιούνται σχε-
δόν αποκλειστικά αλλοδαποί οικονοµικοί µετανάστες µε αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα.

168. Βαρά: η βαριά (πρβλ. ∆ηµακόπουλου, 233)· πετροσίδερο: βαρύς σιδερένιος λο-
στός.

169. Μπίκος, αρχ. τύκος: το πικούνι της κοινής και ειδικότερα η παραλλαγή του η λε-
γόµενη τσόκος. Η κεφαλή του φέρει ένα τετράγωνο άκρο και ένα µε αιχµή. Aπό το ιταλ.
picco, του ρ. piccare=νύσσω. Πρβλ. Παπαγρηγοράκη, 46.

170. ∆ίστοµο σφυρί: η κοσκούδα, παραλλαγή του πικουνιού µε δύο ακµές.
171. Μαντρακάς: η σφύρα ή µατρακάς, µε δύο τετράγωνα άκρα.
172. Περσιλίδικο: το ντεσλίδικο (οδοντοτυπίς), µε δύο οδοντωτές ακµές.
173. Για τα εργαλεία κατεργασίας του λίθου βλ. ενδεικτικά Κ. Παπαδηµητρίου, Παρα-

δόσεις Οικοδοµικής, έκδ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1972, 19-20. Σχετική ορολογία στην Κρήτη
των χρόνων της βενετοκρατίας στον ∆ηµακόπουλο, 233-234 και ορολογία από την Κύπρο
στον Παπαχαραλάµπους, 8-9.

174. Ζύγι: το νήµα της στάθµης.
175. Μαλάς: το µυστρί µε ξύλινη λαβή (Τουρκ.-περσ. mala, βλ. Παπαγρηγοράκη, 95).

Μυστρί (αρχ. µύστρον) λέγεται το αντίστοιχο εργαλείο µε σιδερένια λαβή, µε την οποία
ο κτίστης κτυπά ελαφρά την πέτρα για να εισέλθει κολυµβητή στο κονίαµα. Σήµερα οι
δύο όροι έχουν καταλήξει ταυτόσηµοι.

176. Στον Πιτυκάκη, Λεξικό, αναφέρονται από τα παραπάνω: ο µπίκος, το πενταρόλι,
ο µαλάς και το µυστρί.

177. Πρεσταµέντα: τα σύνεργα του τεχνίτη (∆ηµακόπουλος, 233, σηµ. 139). Ιταλ.
apprestamentο=προετοιµασία, προπαρασκευή και apprestamenti=τα αναγκαία, τα α-
παιτούµενα (σκεύη, εργαλεία, εφόδια κ.λπ.).
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λο στα φαλακρά υψώµατα του Απάνω Μεραµπέλου είναι εξαιρετικά σπά-
νιο178. Υπάρχουν λίγοι πρίνοι, κυπαρίσσια και δρύες και µε αυτά κατασκευά-
ζεται ο φέρων σκελετός των δωµάτων. Η ξυλεία χρησιµοποιείται ακατέργα-
στη, συχνά χωρίς καν αποφλοίωση179.

Κατεργασµένη ξυλεία χρησιµοποιείται µόνο στην κατασκευή κουφωµά-
των. Επίσης, στις ξύλινες κεραµοσκέπαστες στέγες, που απαντούν στην
περιοχή σε παραδείγµατα µικρής έκτασης και σηµασίας (εικ. 3) και στα πα-
τώµατα των οντάδων, που αποτελούν νεότερες κατασκευές. Σε εντελώς µε-
µονωµένα παραδείγµατα, ανάµεσα στα νεότερα σπίτια, συναντούµε κατερ-
γασµένες δοκίδες στο φέροντα σκελετό των δωµάτων180. Η κατεργασµένη
αυτή ξυλεία αγοράστηκε έτοιµη.

Το δωµατόχωµα για την επικάλυψη του δώµατος είναι ένα ειδικής σύ-
στασης, φυλλώδες γκριζοκίτρινο πέτρωµα, που αποσαθρώνεται σε λιπαρό
αργιλλόχωµα µε αυξηµένη στεγανότητα και θερµοµονωτική ικανότητα181. To
χώµα για τα δώµατα του Νοφαλιά εξορυσσόταν σε ένα σηµείο της βόρειας
ακτής κοντά στο µετόχι Λιθόµαντρα, όπου σώζεται και σήµερα το τοπωνύ-
µιο Χωµατίστρα182. Η µεταφορά του στο Νοφαλιά µε µουλάρια ήταν µια ε-
ξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Η αντικατάσταση του χώµατος εδώ και µε-
ρικές δεκαετίες µε «ψευτοταράτσες» από µπετόν183 έλυσε ίσως εν µέρει το
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178. Τα δένδρα πρέπει να ήσαν κάπως αφθονότερα την εποχή που κτίζονταν τα σπί-
τια των µετοχιών.

179. Τριποδάκης, Λασήθι, 293: ξύλα αποφλοιωµένα. Λασσιθιωτάκης, 23: καρδιά κορµού
από πρίνο, λιοπρίνι ή αζίλακα. Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 269-270: ξύλα ακατέργαστα.

180. Όπως στο σπίτι του Αρακαδογιάννη, που κτίστηκε το 1930-1934 από τον Αρακα-
δογιώργη και τον Ιωάννη Κοκολάκη. Εδώ τοποθετήθηκαν τράβες (βεν. trave=δοκίδα, βλ.
Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 718, Παπαγρηγοράκη, 65, ∆ηµακόπουλου, 90, σηµ. 49) και σα-
νίδωµα, επάνω στο οποίο απλώθηκε αγκαθωτό σύρµα και χύθηκε ψευτοταράτσα.

181. ∆εν πρόκειται για χώµα, αλλά για σύντριµµα σε µορφή γυαλιστερών λεπιών, από
όπου και η ονοµασία του: λεπίδα. Βλ. την περιγραφή του Honorio de Belli (Della Canea
adi II ottobre 1586): ...il qual monte é tutto di un toffo molle, che facilmente si cava, et
che con esso si coprono le case cioé si fanno le terrazze che resistono alle pioggie;
questo tuffo si chiama volgarmente lepida et se ne trova de diversi colori in gran-
dissima abbondanza(...), στο Στεργ. Σπανάκη, «Το θέατρο στη ρωµαϊκή Κρήτη», Πε-
πραγµένα Β΄ ∆ΚΣ, Β΄, 158-159. Επίσης, Χωρογραφία της Κρήτης (1818), έκδ. ΤΕΕ/ΤΑΚ,
Ηράκλειο 1983, 49: Αι οικίαι των προυχόντων οθωµανών εισί λιθόκτιστοι και κεραµιοσκεπα-
σµέναι, των δε λοιπών λιθόκτιστοι µεν οµοίως, πλην σκεπασµέναι εκ µιας γής, λεπίδα καλου-
µένης, ήτις εστίν ελαιώδης, βαρεία και µολυβδόχρους. Χουρµούζη-Βυζάντιο, 35: ...τους σκε-
πάζουν δε [τους οίκους] µε λεπίδα (είδος κυανού χώµατος). Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη, «Λε-
πίδα-πατελλιά-πατέλλα-Ζόµιθος», Κρητολογία, τευχ. 9 (Ιουλ.-∆εκ. 1979), 119-120.

182. Στη θέση Πινακάς ή Καστρί. Πληροφορία Γεωργίου Συσκάκη από τον Αµυγδαλιά,
κατοίκου Νοφαλιά, 67 ετών (1994). Πρβλ. ∆ηµακόπουλου, 232 (λεπιδόλακκος).

183. Η ίδια πρακτική και σε άλλες περιοχές, βλ. π.χ. στους Αικατερινίδη, Καρύδι, 34,
Λυγίζο, 317.
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πρόβληµα της υγρασίας, µείωσε όµως δραστικά και τη θερµοµονωτική ικα-
νότητα του δώµατος. Γι’ αυτό πολλές ταράτσες ασβεστώνονται, σε µια προ-
σπάθεια αντιµετώπισης της καλοκαιρινής ζέστης.

Ως συνδετικά κονιάµατα στις λιθοδοµές χρησιµοποιούνται ο πηλός184

και το ασβεστόχωµα185. Τα επιχρίσµατα, από τα ίδια υλικά, είναι σπάνια.
Χρήση χρωµάτων δεν παρατηρείται186. Το εσωτερικό του σπιτιού χρίεται µε
µπαντανά187.

Ένα υλικό µε σποραδική χρήση στο Νοφαλιά είναι ο σχιστόλιθος, που α-
παντά αυτοφυής στην περιοχή. Με σχιστολιθικές πλάκες καλύπτονται οι α-
πολήξεις των καπνοδόχων, διαµορφώνονται προεξοχές στους εξωτερικούς
τοίχους και κατασκευάζονται πλακοστρώσεις, που όµως είναι σπάνιες, κα-
θώς τα δάπεδα των σπιτιών αποτελούνται συνήθως από καλά πατηµένο χώ-
µα188. Με πλάκες µπηγµένες όρθιες στο χώµα (γυραλωνίτες189) σχηµατίζο-
νται επίσης τα περιµετρικά χείλη των αλωνιών.

ΙΙΙ. Κατασκευαστικά στοιχεία και λεπτοµέρειες

α. Τοιχοποιίες
Στο σπίτι του Νοφαλιά οι τοιχοποιίες είναι κατά κανόνα αργολιθοδοµές

µε πηλό ή πηλάσβεστο και αποτελούν τα φέροντα στοιχεία. Εκτός από
σπάνιες εξαιρέσεις µικρών κτισµάτων η ξερολιθιά αποφεύγεται, επειδή δεν
µπορεί να σηκώσει µε ασφάλεια το βάρος του δώµατος190.

Για την κατασκευή της θεµελίωσης σκάβεται χαντάκι στο συνήθως βρα-
χώδες έδαφος, το οποίο γεµίζεται µε µίγµα από πέτρες και ασβεστόχωµα.
Έτσι σχηµατίζεται ένα υπόβαθρο, µε το πάχος της τοιχοποιίας που πρόκει-
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184. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 666: πηλά (τα)=βόρβορος, πηλός=η λάσπη της οικο-
δοµικής (στον ∆ηµακόπουλο, 205, σηµ. 10, πηλά=οικοδοµικά κονιάµατα). Πρβλ. Βασιλει-
άδη, Κρητικό σπίτι, 268· Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 9 (χωµατόλασπη)· Hatzimichali, 171.

185. Ασβεστόχωµα: µίγµα από χώµα και ασβέστη, πηλάσβεστος.
186. Πρβλ. Μποζινέκη, 272.
187. Μπαντανάς, τουρκ. badana=ασβεστόχρωµα. Παπαγρηγοράκης, 100.
188. Πρβλ. Μποζινέκη, 268· Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 12· Αρφαρά, 51· Κρεµέζη, 27· Γεωρ-

γιάδη, 118.
189. Βλ. και παραπάνω, στη σηµ. 33.
190. O πηλός δεν έχει µεγάλη συνδετική ικανότητα, προσδίδει όµως ελαστικότητα στο

σύνολο. Αικατερινίδης, Καρύδι, 29 και σηµ. 5· Λασσιθιωτάκης, 21-22· Μέγας, ∆ωδεκάνη-
σος, 9· Αρφαράς, 35· Παπαχαραλάµπους, 8. Στη ∆εβλέτογλου, 62, αναφέρονται ξερολιθι-
κές τοιχοποιίες στα σπίτια και κατ’ εξαίρεση χρήση χωµατόλασπης, πρόκειται όµως µάλ-
λον για ανακρίβεια. Ξερολιθικές κατασκευές είναι συνήθως οι ποιµενικές εγκαταστάσεις,
εκτός αν πρόκειται για καµαρόσπιτα. Χρ. Βαλλιάνος, «Κυλινδρικοί ποιµενικοί καταυλι-
σµοί στην Κρήτη», Πεπραγµένα Ε΄ ∆ΚΣ (Αγ. Νικόλαος 1981), Γ΄, 47. Βασιλειάδης, Κρη-
τικό σπίτι, 268: ξερολιθιές µόνο στα µικρά και χαµηλά ζευγόσπιτα.
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ται να κτιστεί ή λίγο µεγαλύτερο191.
Κατά την κατασκευή της ανωδοµής τοποθετούνται στους ρουκούνους192

µεγάλα αγκωνάρια προσεκτικά πελεκηµένα, ενώ στο υπόλοιπο των όψεων η
λιθοδοµή έχει την τραχιά υφή της σχεδόν ακατέργαστης πέτρας. Οι δυσκο-
λίες στο κτίσιµο ενός υλικού µε τόσο ακανόνιστα σχήµατα αντιµετωπίζονται
µε το χαλικολόηµα193, έντεχνη παρεµβολή µικρών χαλικιών ανάµεσα στις πέ-
τρες, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να δέσει ικανοποιητικά το σύνολο
(πιν. 32, 33β). Τα πάχη των τοίχων κυµαίνονται γύρω στα 50-60 εκ.194.

Σε µερικά γωνιακά σπίτια ο ρούκουνας παρουσιάζει, από το ύψος των
80 εκ. περίπου, τη γνωστή τριγωνική απότµηση που σκοπό έχει να διευκο-
λύνει τη διέλευση φορτωµένων ζώων και καβαλάρηδων195, συγχρόνως όµως
αποτελεί και ένα από τα ελάχιστα πλαστικά στοιχεία στις γυµνές, αυστη-
ρές όψεις. Η εγκοπή συνεχίζεται ως επάνω, ή διακόπτεται, όταν δεν είναι
πλέον αναγκαία, για να συνεχιστεί η γωνία κανονικά (εικ. 11, πιν. 33β).

Mιαν ακόµη πλαστική λεπτοµέρεια στις τοιχοποιίες των όψεων προσθέ-
τουν οι προεξέχουσες σχιστόπλακες, που πακτώνονται είτε δίπλα στο ά-
νοιγµα της πόρτας, στο ύψος του υπερθύρου, οπότε χρησιµεύουν για την
τοποθέτηση του κλειδιού ή γλάστρας (βασιλικόπλακες196) (πιν. 29, 31), εί-
τε επάνω από τους χωρίς κούφωµα στενούς φεγγίτες για την προστασία
τους από τη βροχή197 (πιν. 5β).

Οι τοιχοποιίες αρµολογούνται µε ασβεστόχωµα, είτε µέσα-έξω, είτε µό-
νον εσωτερικά, µε απλό χαλικολόηµα εξωτερικά. Με παρόµοιο µίγµα επι-
χρίονται πρόχειρα οι εσωτερικές όψεις των τοίχων και σπάνια οι εξωτερι-
κές198 (πιν. 8α, 34, 38α). Συνηθέστερο είναι η αρµολογηµένη λιθοδοµή στο

191. Αικατερινίδης, Καρύδι, 29 (η ίδια πρακτική). Πρβλ. Αρφαρά, 34.
192. Βλ. σηµ. 100.
193. Πρβλ. Λασσιθιωτάκη, 22· Βασιλειάδη, Κρητικό Σπίτι, 267-68· Πετρονώτη, 120· Γε-

ωργιάδη, 112: λιθοδοµές απελέτζητες µε γιοµωσές χαλίτζια.
194. Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 9: 50-75 εκ.
195. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 64.
196. Πρβλ. Πετρονώτη, 123 (βασιλικόπλακες). Βασιλειάδη, Κρητικό Σπίτι, 229, σχ. 290.

Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 9 (γλαστροθήκες). Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 18. Κωστάκη, 88.
197. Η συνήθεια να τοποθετούνται εν σειρά σχιστόπλακες σε προεξοχή σε όλο το µή-

κος των όψεων, υπό µορφή γείσου κάτω ακριβώς από τα χείλη του δώµατος, δεν παρα-
τηρείται στο Νοφαλιά και στην περιοχή. H διαµόρφωση αυτή απαντά στο οροπέδιο του
Λασιθιού, στα Σφακιά και αλλού: Τριποδάκης, Λασήθι, 293 και σχ. 2, 6· Βασιλειάδης,
Κρητικό σπίτι, 322· Λασσιθιωτάκης, 41, σχ. 27 (οικία Φασουλάκη, Ανώπολη), και προφα-
νώς συνδέεται µε ψυχρό κλίµα και αυξηµένες βροχοπτώσεις.

198. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 30 και Μποζινέκη, 268 (επίχρισµα εσωτερικά). ∆έφ-
νερ, 17-18 (σκυθρωπά, ασοβάτιστα σπίτια). Σε άλλες περιοχές: Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 9 (αρ-
µολόγηµα εξωτερικά). Αρφαρά, 36 (λιθοδοµές εµφανείς, αρµολογηµένες εσωτερικά).
Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 18-20 (επιχρίσµατα µέσα-έξω· στα φτωχά χωριά, εξωτερικά
µόνον αρµολόγηµα, το λεγόµενο σκλίβωµα).
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εσωτερικό του σπιτιού να ασβεστώνεται απ’ ευθείας και όποτε το ασβέ-
στωµα λερώνεται από τον καπνό να µπαίνει νέο στρώµα. Με τον καιρό οι ε-
πάλληλες στρώσεις του ασβέστη αποκτούν αξιοσηµείωτο πάχος, οπότε η α-
ποκόλλησή τους είναι πολύ εύκολη, από υγρασία κ.λπ.

Οι ξερολιθικές λιθοδοµές αφθονούν στον οικισµό και τη γύρω ύπαιθρο, σε
αυλότοιχους, µάντρες, τοίχους αντιστηρίξεως (δετάδες) που διαµορφώνουν
πεζούλες199 στις πλαγιές, όρια ιδιοκτησιών κ.λπ. Οι αναληµµατικοί και ορο-
θετικοί αυτοί τοίχοι, οι τράφοι200, χαράζουν µε τις αδρές γραµµές ενός ιδιό-
µορφου καννάβου το τραχύ πρόσωπο όλων των γύρω υψωµάτων (πιν. 6α).

β. ∆ώµα
Ο τρόπος κάλυψης που σχεδόν αποκλειστικά εφαρµόζεται στα σπίτια

του Νοφαλιά είναι το χωµάτινο δώµα, στηριγµένο επάνω σε πλέγµα από
ξύλινα δοκάρια, κατά το γνωστό πανάρχαιο τρόπο201 που επικρατεί στην

199. Βλ. σηµ. 144.
200. Βλ. σηµ. 22.
201. Βλ. ενδεικτικά Στράβωνος, Γεωγραφικά, Lipsiae (Teubner) 1877, ΧV, 3.10. Xρ.Ν.

Πέτρου-Μεσογείτου, «Θ΄ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ανατολικής Κρήτης, Πεπραγµένα
1938», ΕΕΚΣ, Β΄ (1939), 532 (ανασκαφή στο Καρφί οροπεδίου Λασιθίου): Η στέγη θ’ α-
πετελείτο εκ µεγάλων δοκών και κλάδων, των οποίων τ’ απηνθρακωµένα λείψανα ευρέθησαν
επί του δαπέδου των δωµατίων, και εκ στρώσεως αδιαβρόχου αργίλου, φερούσης νύν εν Κρή-
τη το όνοµα δωµατόχωµα. Τα κράσπεδα της ούτω σχηµατιζοµένης στέγης επλαισίωνον και
τότε µεγάλαι σχιστολιθικαί πλάκες (αι νύν πασπαρόπλακες), των οποίων ευρέθησαν επίσης
κατά την ανασκαφήν άφθονα τεµάχια. Το σύστηµα δηλαδή της στεγάσεως είναι ακριβώς το
αυτό προς το σηµερινόν εις τα χωρία της περιοχής. Αλλως τε και η όλη διάταξις και η εσω-
τερική διαρρύθµισις των οικιών του συνοικισµού µε την συσσώρευσιν των δωµατίων είναι καθ’
όλα οµοιοτάτη προς τον ρυθµόν των σηµερινών οικιών(...) Χρονολογικώς τα ευρήµατα ταύ-
τα και εποµένως και ο συνοικισµός δύνανται να χαρακτηρισθούν ως υποµινωϊκά(...) Συµπί-
πτουν δηλαδή περίπου προς τους χρόνους της καθόδου των ∆ωριέων. Επίσης, Γ. Μέγα, «Ζη-
τήµατα Ελληνικής Λαϊκής Αρχιτεκτονικής», Λαογραφία, Ι∆΄ (1952), 311. Αναστ. Ορλάν-
δου, «Τα παλάτια και τα σπίτια του Μυστρά», ΑΒΜΕ, Γ΄ (1937), 66, 74: δωµατηρά σπί-
τια. Κουκουλέ, Βυζαντινή οικία, 98 (δωµατεραί οικίαι) και του ίδιου, Λαογραφία, 35. Κυρ.
Σιµόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Α΄ (333µ.Χ.-1700), Αθήνα 1970, 346 (περι-
γραφή των σπιτιών του Χάνδακα από τον Felix Faber, 1480) και 363 (οµοίως, από τον
Jacques le Saige, 1518). J.P. de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant,
Amsterdam 1718, 35, 36 (Κρήτη): La plupart des villages y sont bâtis de marbre blanc,
mais il est tout brut et ne paroit pas plus que nôtre moilon: on n’ employe le marbre
que parce qu’il est plus commun(...) Dans les villages les maisons n’ ont qu’un seul
étage, partagé en deux ou trois pièces, eclairées chacune par une ouverture, où l’ on
à engagé une cruche de grez d’ un pied et demie de diamètre, ouverte par les deux
fonds, et maçonnée dans le couvert: ce couvert est en terrasse et consiste en une couche
de terre épaisse de demi pied, étendue sur les fagots soutenus, chez les plus aisez, par
des fablières couvertes de planches.
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Κρήτη202, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και όλες τις ξηρές, ανεµώδεις πε-
ριοχές της Μεσογειακής λεκάνης µέχρι τις ερήµους της Εγγύς Ανατολής
και του Ιράν203.

Η µορφή του ξύλινου σκελετού εξαρτάται από το σχήµα και τις διαστά-
σεις της κάτοψης. Αν η µικρή διάσταση του χώρου δεν υπερβαίνει τα 2.6-
2.8 µ., τα φέροντα δοκάρια στηρίζονται στους µακρούς τοίχους. Σε ανοίγ-
µατα έδρασης άνω των 3.0 µ. παρεµβάλλεται ενδιάµεσα λίθινο τόξο (σ. 37,
πίν. Α). Σε περιπτώσεις οριακών ανοιγµάτων καθίσταται αναγκαία η τοπο-
θέτηση διπλού πλέγµατος φερόντων δοκαριών.

Η διαδικασία κατασκευής του δώµατος λέγεται στεγή204 και, σύµφωνα
µε προφορική αφήγηση, έχει ως εξής205: Τα µεγαλύτερα φέροντα δοκάρια,
τα µεσοδόκια, από ξεκλαδισµένους ακατέργαστους κορµούς, τοποθετού-
νται κατά τη µικρότερη διάσταση του χώρου ανά αποστάσεις 0.6-1.0 µ. πε-
ρίπου, που αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις διατοµές των ξύλων και το ά-
νοιγµα ανάµεσα στα σηµεία έδρασής τους. Επάνω τους στηρίζονται κατά
την κάθετη έννοια τα δοκάρια, χονδρά κλαδιά ακατέργαστα επίσης, κατά
το δυνατόν σε επαφή µεταξύ τους (πιν. 6β). Το σκελετό συµπληρώνουν τα
φ(χ)ιαλώµατα206, που µπορεί να είναι σχίζες από λεπτά κλαδιά, καλάµια ή
στρώµα από αστοιβίδες, οι οποίες αφθονούν στη γύρω ύπαιθρο (εικ. 7).
Πριν στρωθεί το δώµα χρίονται τα φιαλώµατα µε πηλό από αργιλλόχωµα
και νερό, ώστε να κλείσουν και τα µικρότερα κενά. Κατόπιν τοποθετείται
η πρώτη στρώση χώµατος, το ρόδωµα207, που κοπανίζεται και βρέχεται208

202. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 30-33· Λασσιθιωτάκη, 23-25· Τριποδάκη, Λασήθι,
293· ∆εβλέτογλου, 62-63· ∆ηµακόπουλου, 226-227· Μποζινέκη, 237.

203. Πρβλ. Hatzimichali, 168. Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 3-4: κοινό χαρακτηριστικό των νο-
τίων µεσογειακών νήσων και των περιοχών της Βoρείου Αφρικής-Μικράς Ασίας-Ιράν. Του
ίδιου, Ελληνική οικία, 6-7: πιθανή η προέλευσή του από τα σκιάδια των ερήµων. Ευαγγε-
λίδη, 434. Κρεµέζη, 192-194 (µε βιβλιογραφία) και 200-201, πίν. Ιε (διάδοση του δωµατο-
σκέπαστου σπιτιού στις µεσογειακές χώρες). Ν.Κ. Μουτσόπουλου, «Η αρχιτεκτονική τής
λάσπης. Οικοδοµικά υλικά και τεχνικές στην αρχιτεκτονική της Μεσοποταµίας», Επιστ.
Επετηρίδα ΠΣΑΠΘ-Τµ. Αρχιτεκτόνων, ΙΓ΄ (1991-93) [=Αφιέρωµα στον Γ.Μ. Νιτσιώτα], µέ-
ρος Β΄, 817-818.

204. Πρβλ. Αικατερινίδη, Λαϊκός πολιτισµός, 524.
205. Περιγραφή από τον ντόπιο µάστορα Ιωάννη Κοκολάκη, 76 ετών το 1978 (απε-

βίωσε το 1983).
206. Φχιαλώµατα, στην τοπική εκφορά της λέξης. Βλ. και Αρακαδάκη, Καθαρό, 74.
207. Κουκουλές, Βυζαντινή οικία, 97: δορώνω, δόρωµα, ρόδωµα. Στέφ. Ξανθουδίδης,

«Γλωσσικαί εκλογαί, ∆ωδεκάς πρώτη», Λεξικογραφικόν Αρχείον Γ΄, Αθηνά, 28 (1916)
[=Μελετήµατα], 276-279 (ροδώνω, ρόδωµα, πηλορόδωµα). ∆ηµακόπουλος, 230 και σηµ.
116. Αικατερινίδης, Λαϊκός πολιτισµός, 524-525.

208. Στα περισσότερα κείµενα το στρώσιµο του πηλού παραλείπεται και αναφέρεται
µόνον το κυρίως ρόδωµα, δηλαδή το στρώσιµο αργιλοχώµατος που βρέχεται κατόπιν
(=πηλορόδωµα). Η συµπίεση του χώµατος γινόταν µε βαριά πελεκητή κυλινδρική πέτρα,
τον κύλιντρα (∆ηµακόπουλος, 230).
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και τέλος το στεγνό δωµατόχωµα209. Το συνολικό πάχος του χώµατος φθά-
νει έτσι τα 15-20 εκ. Στην επιφάνειά του δηµιουργούνται ήπιες κλίσεις για
την απορροή των οµβρίων210.

Το στρώµα του χώµατος συγκρατείται περιµετρικά από ένα υποτυπώδες
στηθαίο, ελάχιστα ψηλότερο από την επιφάνεια του δώµατος, που σχηµα-
τίζεται από την προς τα άνω απόληξη των εξωτερικών τοίχων. Τα χείλη τού
στηθαίου λέγονται µατσιπέθια211. Στα περισσότερα νοφαλιώτικα σπίτια η ε-
πιφάνεια του δώµατος είναι βατή µέσω απότοµης λίθινης κλίµακας, τοπο-
θετηµένης στο σηµείο µε τη µικρότερη υψοµετρική διαφορά από το έδαφος
(εικ. 19). Τους θερινούς µήνες απλώνονται για ξήρανση στο δώµα212 τα ό-
σπρια και ο ξινόχοντρος213 της οικογένειας.

Το δώµα απαιτεί τακτική συντήρηση, για να διατηρηθεί στεγανό. Κατά
διαστήµατα, συνήθως κάθε φθινόπωρο, πρέπει να µεταφέρεται µικρή πο-
σότητα χώµατος και να στρώνεται στην επιφάνειά του214. Έτσι το πάχος
του αυξάνει σταδιακά και κατά συνέπεια και το βάρος του, µε αποτέλεσµα
ο ξύλινος σκελετός ν’ αρχίζει κάποτε να παρουσιάζει «κοιλιά», ή και να υ-
ποχωρεί. Το τελευταίο όµως δεν συµβαίνει ποτέ σχεδόν σε κατοικηµένα
σπίτια, στα οποία ο χώρος θερµαίνεται και τα δοκάρια δεν κινδυνεύουν να
σαπίσουν από την υγρασία.

209. Με τον όρο νοείται το χώµα το γενικότερα γνωστό ως λεπίδα. Η λέξη είναι γνω-
στή αλλά λιγότερο σε χρήση στην υπό εξέταση περιοχή. Βλ. σηµ. 181.

210. Για τη στρωµατογραφία του δώµατος και την κατά τόπους ορολογία βλ. Τριπο-
δάκη, Θεώρηση, 50, σχ. 3· ∆εβλέτογλου, 62-63 (Κριτσά)· Αρακαδάκη, Καθαρό, 82-83 και
εικ. 5· Αικατερινίδη, Καρύδι, 30-34· Λασσιθιωτάκη, 23-25 (Σφακιά)· Μποζινέκη, 267. Ακό-
µη, Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 8, του ίδιου, Ελληνική οικία, 31. Orlandos, 225. Παπαχαραλά-
µπους, 10-12 και Γεωργιάδη, 113 (Κύπρος). Κωστάκη, 83, 92, 105 (Φούρνοι). Τρεµπέλα,
Καρπάθικο σπίτι, 21-25. Της ίδιας, Η Αστυπάλαια και η λαϊκή της αρχιτεκτονική, Θεσσα-
λονίκη 1980, 32-33. Αρφαρά, 41-46. ∆. Βασιλειάδη, Εισαγωγή στην αιγαιοπελαγίτικη λαϊκή
αρχιτεκτονική, Αθήνα 1955, 41-76. Κρεµέζη, 182-183, κ.α.

211. Ματζιπέτι (από το ιταλ. mezzo petto): το µικρό, χαµηλό στηθαίο. Πρβλ. Λασσι-
θιωτάκη, 25. Τριποδάκη, Θεώρηση, 55: βατσιπέτι, µατζιπέτι. Αικατερινίδη, Καρύδι, 32: σε-
πέρι. Στα ∆ωδεκάνησα κουµούλες (Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 9 και Βασιλειάδη, Νίσυρος, 355),
στην Κύπρο σεµέρια (Γεωργιάδη, 114), στα Μέγαρα σαµαράτσι (Κρεµέζη, 182), κ.λπ.

212. Πρβλ. Κρεµέζη, 192, Γεωργιάδη, 114.
213. Ξινόχοντρος: ο ντόπιος τραχανάς. Παρασκευάζεται από ξινόγαλα αναµεµιγµένο

µε χονδροαλεσµένο στο χερόµυλο σιτάρι, αποξηραίνεται στον ήλιο και τρίβεται σε κοµ-
µάτια. Βράζεται συνήθως σε ζωµό από χοιρινό.

214. Πρβλ. Λασσιθιωτάκη, 23-24· ∆εβλέτογλου, 63· Αικατερινίδη, Καρύδι, 33· Ζαγορη-
σίου, 59, κ.λπ. Στο Νοφαλιά το χωµάτισµα των δωµάτων γινόταν συνήθως το Σεπτέµβριο.
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γ. Στέγη
Η κάλυψη µε στέγη εφαρµόζεται σπάνια, κυρίως στους οντάδες και σπο-

ραδικά σε ισόγεια σπίτια. Μπορεί να θεωρηθεί χρονολογική ένδειξη, όπως
και ο ίδιος ο οντάς215. Οι στέγες στον οικισµό, εκτός από εκείνη στο κτίριο
του Σχολείου, είναι όλες µονόριχτες, ελαφρές κατασκευές µε σχετικά ήπιες
κλίσεις, επειδή οι χιονοπτώσεις εδώ δεν λείπουν µεν, ούτε όµως παρουσιά-
ζουν τη συχνότητα και την ένταση που έχουν στα ορεινά της ηπειρωτικής
χώρας.

Ο σκελετός της στέγης αποτελείται από κατεργασµένη ξυλεία (καδρό-
νια) και είναι εµφανής εσωτερικά. Σπανιότατα υπάρχει οροφή από σανίδω-
µα (ταβάνι) (εικ. 15, 39). Η στέγη καλύπτεται µε γαλλικά κεραµίδια και
προεξέχει κατά 30-35 εκ. περίπου (πιν. 21β).

δ. Καµάρα
Το λίθινο φέρον τόξο (βόλτο), η καµάρα, είναι το πιο ενδιαφέρον στοι-

χείο του νοφαλιώτικου σπιτιού. Επειδή φέρει το µισό από το βάρος του δώ-
µατος, η κατασκευή της είναι πάντοτε ιδιαίτερα επιµεληµένη, ακόµη και αν
το υπόλοιπο σπίτι είναι πρόχειρης κατασκευής. Έχει πάχος 40-45 εκ., κά-
ποτε µέχρι και 50 εκ.

Για την κατασκευή της ο µάστορας σχεδιάζει αρχικά το αχνάρι ή φυλλά-
διο, το ίχνος δηλαδή της καµπύλης, επάνω στο οποίο σηµαδεύει και αριθ-
µεί τα πελέκια (θολίτες). Κατόπιν τα πελεκά και τα γωνιάζει λαξεύοντας µε
επιµέλεια όλες τις όψεις, εκτός από εκείνη που αντιστοιχεί στο εξωρράχιο
του τόξου, η οποία παραµένει ακατέργαστη. H καµάρα κτίζεται προσεκτι-
κά, µε λεπτούς αρµούς, συγχρόνως µε τους τοίχους του σπιτιού. Όταν φθά-
σουν στη γένεση της καµπύλης κατασκευάζουν ξυλότυπο, που οδηγεί και
στηρίζει την κατασκευή µέχρις ότου τοποθετηθεί το κορυφαίο πελέκι και
κτυπηθεί καλά, ώστε να σφίξει µε τα υπόλοιπα216. Το κεντρικό πελέκι λέ-
γεται κλειδί217, εξ αιτίας του γνωστού ρόλου του στο «κλείδωµα» και τη
στερέωση της όλης κατασκευής. Κατά την τοποθέτησή του ο µάστορας
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215. Πρβλ. Hatzimichali, 172. Πετρονώτη, 121 (από το 1900 και εξής). Μποζινέκη, 272
(κυρίως στούς οντάδες). Τριποδάκη, Θεώρηση, 54 (συνηθέστερη στα καµπίσια χωριά). Γε-
ωργιάδη, 113 (σπάνια η χρήση της στην Κύπρο, κυρίως σε αρχοντικά).

216. Τις πληροφορίες οφείλω στον Μανόλη Πρινιωτάκη από το Νοφαλιά, πελεκάνο
και κτίστη, 54 ετών (1993). Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 34-35. Μποζινέκη, 267-268. Πα-
παχαραλάµπους, 28-29 και Γεωργιάδη, 125-126 (Κύπρος: καραβατζά=ξυλότυπος, µουρέλ-
λο=καλάµι µε το οποίο χαράσσεται η καµπύλη του τόξου, µονοµούρελλη=χαµηλωµένη, δι-
πλοµούρελλη=τεθλασµένη, οξυκόρυφη καµάρα). Κρεµέζη, 103.

217. Αικατερινίδης, Καρύδι, 34. Λασσιθιωτάκης, 22, κ.λπ. Αξιοσηµείωτη εξαίρεση απο-
τελούν οι καµάρες της Αττικής στις οποίες, αντί κλειδιού, σχηµατίζεται κεντρικός αρµός
(Κρεµέζη, 103).
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προνοεί συνήθως να σφηνώσει δίπλα του ένα σιδερένιο κερκέλι218, για το
κρέµασµα αντικειµένων (πιν. 8β). Η καµάρα έχει απεριόριστη διάρκεια ζω-
ής: στα ερειπωµένα σπίτια είναι συνήθως το µόνο στοιχείο που διατηρείται
ακέραιο (πιν. 7α) και το τελευταίο που καταρρέει219.

Στα νοφαλιώτικα καµαρόσπιτα, των οποίων το ύψος σπάνια υπερβαίνει
τα 2.5-2.7 µ., οι καµάρες είναι χαµηλές, µε ήµερη και οµαλή καµπύλη. Επει-
δή επικρατεί ο πλατυµέτωπος τύπος σπιτιού, συνηθέστερη µορφή καµάρας
είναι η ηµικυκλική και κατά δεύτερο λόγο η τεθλασµένη (οξυκόρυφη)220 µε
ανοικτά σκέλη (εικ. 22, 39, πιν. 8β). Η δεύτερη θεωρείται στερεότερη221.
Το υψίκορµο βυζαντινό ηµικυκλικό τόξο είναι σπανιότατο και απαντά στα
στενοµέτωπα σπίτια (εικ. 17, πιν. 8α).

Στις τεθλασµένες καµάρες η καµπύλη αρχίζει από το έδαφος (πιν. 7α), δεν
έχουν δηλαδή κατακόρυφες πλευρικές παραστάδες. Στις υπόλοιπες οι παρα-
στάδες συχνά δεν διακρίνονται µε σαφήνεια, καθώς η γένεση του τόξου βρί-
σκεται χαµηλά και δεν σηµειώνεται µε κανενός είδους διακοσµητικό στοιχείο,
όπως αλλού222. Όπως φαίνεται στον πίνακα Β, οι ηµικυκλικές καµάρες έχουν
συνήθως τη γένεσή τους σε ύψος 0.50-0.85 µ. από το δάπεδο. Σε δύο περι-
πτώσεις η καµπύλη αρχίζει µόλις 0.25-0.30 µ. από το έδαφος. Οι υπερυψωµέ-
νες ηµικυκλικές (εικ. 17) έχουν αντίθετα ευδιάκριτες παραστάδες ύψους 1.10-
1.50 µ.223. Ο λόγος του ανοίγµατος προς το ύψος κυµαίνεται στις ηµικυκλικές
από 1.20-1.75 περίπου, µε τις περισσότερες τιµές συγκεντρωµένες γύρω στο
1.4-1.5 και µόνον δύο πάνω από το 1.7, οι οποίες αντιστοιχούν ακριβώς στις κα-
µάρες µε τις χαµηλές παραστάδες. Οι οξυκόρυφες καµάρες έχουν αντίστοιχο
λόγο πάνω από 1.4 και µέχρι 1.8 και οι υψίκορµες ηµικυκλικές περίπου 1.0.
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218. Βλ. σηµ. 236.
219. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 35: …άµα γίνεται σεισµός σταµατούνε κάτω από την

καµάρα, γιατί δεν πέφτει ποτέ.
220. Orlandos, 225 και 228, εικ. 3. Hatzimichali, 181. Η τεθλασµένη καµάρα οφείλε-

ται ίσως σε βενετσιάνικη επίδραση, δεν αποτελεί όµως χρονολογική ένδειξη, δεν χαρα-
κτηρίζει δηλαδή τα παλαιότερα σπίτια, πιθανώς επειδή η χάραξή της µε δύο κέντρα εί-
ναι συνθετότερη από εκείνη της ηµικυκλικής. Μέχρι σήµερα επιβιώνει µε µεγαλύτερη συ-
χνότητα στα νεότερα κτίσµατα, άλλωστε για την εφαρµογή της απαιτείται επί πλέον ένα
ικανοποιητικό ελεύθερο ύψος χώρου. ∆ηµακόπουλος, 220-222. Κρεµέζη, 116: όπου υπάρ-
χουν επιδράσεις πολλών πολιτισµών, η µορφή του τόξου δεν αποτελεί κριτήριο.

221. Πρβλ. Βασιλειάδη, Νίσυρος, 359, σηµ. 1: αρσενικιά=οξυκόρυφη, θηλυκιά=χαµηλω-
µένη καµάρα. Του ίδιου, Κρητικό σπίτι, 275-276 και Κρεµέζη, 99, 103: στατική λειτουργία
του τόξου.

222. Σε ορισµένες περιοχές, κυρίως της ∆υτικής Κρήτης, η παραστάδα απολήγει σε ε-
πίκρανο, που σηµαίνει µε σαφήνεια τη γένεση του τόξου. Λασσιθιωτάκης, 22, σχ. 7, 30,
σχ. 17 (Σφακιά). Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 186, σχ. 226 (Σκαλωτή), 193, σχ. 235 (Στέρ-
νες), 197, σχ. 240 (Σελιά). Το ίδιο στην Αττική (Κρεµέζη, 103).

223. Πρβλ. Κρεµέζη, 75: οι αττικές καµάρες έχουν παραστάδες ύψους 0.80-1.20 µ. για
ανοίγµατα 4 µ. περίπου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Καµάρες

[Χ=χορδή (άνοιγµα στη βάση), R=ακτίνα, Υ=µέγιστο ύψος, Π=ύψος παραστάδας, ΗΥ= ηµι-

κυκλικό υψίκορµο, Η=ηµικυκλικό, Ο=οξυκόρυφο, Α=ακανόνιστο, Η;=ηµικυκλικό, µε ανε-

παίσθητη κορυφή]

ε. Ανοίγµατα
Τα ανοίγµατα στο νοφαλιώτικο σπίτι ακολουθούν την τυπολογία που χαρα-

κτηρίζει τους ορεινούς οικισµούς της Κρήτης. Κλιµατολογικοί κυρίως παράγο-
ντες, αλλά και λόγοι ασφαλείας κατά την τουρκοκρατία, θέλουν το σπίτι κλει-
στό από παντού σαν οχυρό224. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στενές φωτιστικές
θυρίδες, που θυµίζουν έντονα πολεµίστρες και σε δύσκολες εποχές χρησιµο-
ποιήθηκαν και γι’ αυτόν το σκοπό, λέγονται µέχρι σήµερα σµαγδάλια225.
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224. Bαλλιάνος-Κόκκορη, 124 (αµυντική µορφολογία λόγω ανασφάλειας). Τριποδάκης,
Λασήθι, 292-293. Αικατερινίδης, Καρύδι, 37 (πλήρης απουσία παραθύρων). Μποζινέκη,
268. Βλ. και σηµ. 79.

225. Μασγάλι ή σµαγδάλι (τουρκ. masgal): η πολεµίστρα (Παπαγρηγοράκης, 118).
Πρβλ. ∆.Π. Πασχάλη, «Κάστρα, Πύργοι και Βίγλαι εν Άνδρω», ΕΕΚΜ, Ε΄ (1965-66),
366, 367: µασγάλια=πολεµίστρες πάνω από ανοίγµατα επικοινωνίας, στα συνεχόµενα τυ-
φλά εξωτερικά τοιχώµατα των σπιτιών. Του ίδιου, Ανδριακόν γλωσσάριον, Εν Αθήναις
1933, 76. Κατά τον ίδιο τρόπο, αρσέρες (archères=τοξοθυρίδες) λέγονται οι θυρίδες αυ-
τής της µορφής στην Κύπρο (Γεωργιάδης, 114-115) και φραγκοθυρίες στη Ρόδο (Μέγας,
∆ωδεκάνησος, 10 και 19, εικ. 7).

Kαµαρόσπιτο Τύπος Χ R Υ Π=Υ-R Χ/Υ

Γραµµατικάκη α΄ ΗΥ 2.40 1.20 2.30 1.10 1.04

»         β΄ ΗΥ 2.55 1.27 2.75 1.48 0.93

Αρακαδοσταυρούλη α΄ ΑΟ 2.75 — 1.98 — 1.39

»           β΄ ΑΟ 2.75 — 1.92 — 1.43

»           γ΄ ΗΥ 2.90 1.45 2.65 1.20 1.09

Κατερίνης Η 3.00 1.50 2.17 0.67 1.38

Κακουδοδηµήτρη Η 3.40 1.70 1.95 0.25 1.74

∆οξανιάς Η 3.72 1.85 2.60 0.75 1.43

Κρουσταλλένιας Η 3.90 1.95 2.50 0.55 1.56

Καρµαλίγκο Η 3.15 1.57 2.30 0.73 1.37

Λυροσταυρούλη Ο 3.57 — 2.40 — 1.49

Σελεβερδέ Ο 3.75 — 2.10 — 1.78

Μαναστηρικό α΄ Η; 3.62 1.80 2.30 0.50 1.57

»          β΄ Η 2.60 1.30 2.10 0.80 1.24

∆εσποτογιώργη Η; 3.20 1.60 2.45 0.85 1.31

Αριστείδη α΄ Η; 3.72 1.85 2.15 0.30 1.73

»      β΄ Η 2.40 1.20 1.95 0.75 1.23

Π. Μανόλη Αρακαδάκη Η 3.65 1.82 2.35 0.53 1.55
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To κυριότερο και συχνά το µοναδικό άνοιγµα του σπιτιού είναι η θύρα.
Το κατώφιλιό της είναι λίθινο µονοκόµµατο ή από δύο µικρότερες συναρ-
µοσµένες πέτρες. Το ανώφιλιο είναι συνήθως οριζόντιο ολόσωµο πελέκι ή
χονδρό κοµµάτι ξύλου226. Η σπανιότατη στον οικισµό µορφή της καµαρό-
πορτας φέρει κυκλικό είτε χαµηλωµένο τοξωτό υπέρθυρο227 (πιν. 24α). Τα
πορτοµάγουλα (παραστάδες) σχηµατίζονται από τα πελέκια της τοιχοποι-
ίας, ή αποτελούνται από 2-3 επιµήκη λαξευµένα τµήµατα τα οποία, µαζί µε
το κατώφιλιο και τo ανώφιλιο, σχηµατίζουν λίθινο πλαίσιο (πορτοστασά)228

(εικ. 8). Το πλαίσιο έχει µικρότερη περίµετρο προς τα έξω, ώστε να εξα-
σφαλίζεται στοιχειωδώς η επικάλυψη του ανοίγµατος από το πάντοτε ορ-
θογωνικό θυρόφυλλο, που βρίσκεται πίσω του. Συνήθως οι παραστάδες τής
πόρτας διευρύνονται λοξά προς το εσωτερικό του σπιτιού, πίσω από το λί-
θινο εξωτερικό πλαίσιο, για να µπορεί να λειτουργεί µε άνεση το θυρόφυλ-
λο και να διευκολύνεται ο φωτισµός και ο αερισµός του χώρου229.

Το βαρύ, αυστηρό κούφωµα από αδρά κατεργασµένο ξύλο τρίζει µε ορ-
γή, καθώς ο επισκέπτης το σπρώχνει για να µπει. Αποτελείται από 4-5 φαρ-
διές σανίδες, ενωµένες στην εσωτερική του όψη µε 2-3 καρφωτές τραβέρ-
σες. Η µεσαία τραβέρσα τοποθετείται κυρίως για να µπορεί να ανοιγοκλεί-
νει αυτόνοµα το µισό από το άνω τµήµα του θυροφύλλου, το πανωπόρτι, α-
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226. Ξύλινα ανώφλια απαντούν κυρίως σε βοηθητικούς χώρους, αχίρια κ.λπ. και όχι
στις εισόδους των σπιτιών (βλ. παρακάτω).

227. Όπως στο σπίτι του Κοτσυφού, µε οξυκόρυφο τόξο (βλ. παρακάτω, σ. 78) και
στου Σελεβερδέ, µε χαµηλωµένο. Αλλού είναι πολύ διαδεδοµένη, βλ. Αικατερινίδη, Κα-
ρύδι, 36, εικ. 6, 41, εικ. 10. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 292, σχ. 405 (Πραιτώρια), 294, σχ.
407 (Κριτσά) κ.α. Λασσιθιωτάκη, πίν. Α΄ (Καλλικράτης), Η΄-Ι΄ (Βουβάς) κ.λπ. ∆εβλέτο-
γλου, 63, εικ. 2. Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 9 (πόρτα µε καµάραν). Το (βυζαντινής προέλευσης)
βενετσιάνικο τοξωτό υπέρθυρο παραχωρεί τη θέση του στο οριζόντιο από τα µέσα του
19ου αι. και εξής, σύµφωνα µε τον Πετρονώτη, 120 και τους Βαλλιάνο-Κόκκορη, 110. Αυτό
όµως δεν σηµαίνει ότι τα σπίτια του Νοφαλιά είναι όλα µεταγενέστερα του 1850: η σπα-
νιότητα αυτή οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι στο φτωχικό µετόχι ένα τοξωτό υπέρ-
θυρο αποτελούσε περιττή πολυτέλεια. Το χαµηλωµένο τοξωτό είναι νεότερη από το ορι-
ζόντιο υπέρθυρο µορφή (πρβλ. Γρατσία-Ρούσση, 25).

228. Κουκουλές, Λαογραφία, 34 (κατώφιλιο-ανώφιλιο). Βαλλιάνος-Κόκκορη, 140 (λίθινα
πλαίσια, κοµµατιαστοί παραστάδες, ξύλινα ανώφλια σε φτωχικές κατασκευές, το προς
τα µέσα τµήµα των ανωφλιών χαµηλωµένο τόξο). Γρατσία-Ρούσση, 25, 28 (ορθογώνια ή
τοξωτά πλαίσια, ξύλινα σε εσωτερικά ανοίγµατα για ευκολία στην κατασκευή). Μποζινέ-
κη, 268 (συνήθως λίθινα πλαίσια). Βαρβέρης, 45 (στη Σαντορίνη, ανώφλια ευθύγραµµα
προς τα έξω, χαµηλωµένα τοξωτά προς τα µέσα). Αρφαράς, 40 και Τρεµπέλα, Καρπάθι-
κο σπίτι, 41 (µάντωµα=πλαίσιο πόρτας). Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 10 (παράσταφνος=παρα-
στάδα, στη Ρόδο-Κάρπαθο). Παπαχαραλάµπους, 13-14 και Γεωργιάδης, 117 (στην Κύπρο,
ανώφλι, κατώφλι, παραστατοί).

229. Bαλλιάνος-Κόκκορη, 140, Γρατσία-Ρούσση, 25.
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πό το οποίο φωτίζεται και αερίζεται το σπίτι, ενώ η υπόλοιπη πόρτα πα-
ραµένει κλειστή230. Το κούφωµα στηρίζεται απ’ ευθείας στον τοίχο, χωρίς
κάσα, µε δύο ή τρία βαριά σιδερένια µάσκουλα που εισέρχονται και στρέ-
φονται σε κατάλληλες κρικοειδείς υποδοχές από το ίδιο υλικό, πακτωµένες
στη λιθοδοµή231 (εικ. 8).

Τόσο το θυρόφυλλο όσο και το πανωπόρτι διαθέτουν ξύλινο µάνταλο232

και κλειδωνιά µε ζεµπερέ233, που λειτουργεί µε µεγάλο, βαρύ σιδερένιο κλει-
δί234 (πιν. 9β). Σε άλλη υποδοχή στη µεσαία τραβέρσα αγκυρώνεται από
µέσα το κόντε µηρί235, σιδερένια αµπάρα της οποίας το ελεύθερο άκρο στη-
ρίζεται επίσης απ’ ευθείας στον τοίχο (εικ. 8).

230. Έτσι παρεµποδίζεται η είσοδος ζώων στο χώρο και οι ένοικοι βλέπουν τον επι-
σκέπτη πριν τού ανοίξουν. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 36. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι,
296-97, σχ. 412. Τριποδάκη, Θεώρηση, 51, σχ. 5. Του ίδιου, Λασήθι, 295 και ∆εβλέτογλου,
70 (παραπόρτι). Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 10, Αρφαρά, 38-39 και Κωστάκη, 82, πανωπόρτι,
κατωπόρτι. Κρεµέζη, 27, πόρτες µε πανωπόρτι σε παλιά παραδείγµατα σπιτιών. Γρατσία-
Ρούσση, 28 και 116, σχ. 115, εξώπορτα µε πανωπόρτι (περιγραφή-κατασκευή).

231. Μάσκουλο (ιταλ. mascolo): στρόφιγγα θυροφύλλου, µεντεσές. Παπαγρηγοράκης,
42. Γρατσία-Ρούσση, 37-41 (αρσενικά-θηλυκά µάσκουλα). H πρωτόγονη µορφή στήριξης
του θυροφύλλου µε στρουφουγκαρά, δηλαδή µε ξύλινους πίρους στο άνω και κάτω άκρο
του θυροφύλλου, που περιστρέφονται µέσα σε κατάλληλες κοιλότητες στο κατώφιλιο και
το ανώφιλιο, δεν απαντά στον οικισµό, αν και ο όρος είναι γνωστός. Η λέξη από το αρχ.
στρόφιγξ, βλ. Κουκουλέ, Βυζαντινή οικία, 105 (στροφίγγια). Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι,
36 (στρούφιγγες, ο όρος όµως σηµαίνει και τα σιδερένια µάσκουλα). Βασιλειάδη, Κρητι-
κό σπίτι, 298 και σχ. 416 (πόρτα µε στρουφουγκαρές από το Καθαρό). Λεπτοµέρειες για
το συγκεκριµένο στοιχείο και την αντίστοιχη ξύλινη κλειδωνιά στο Αρακαδάκη, Καθαρό,
85, 94-95 και εικ. 6.

232. Μάνταλος: ο σύρτης. Πρβλ. Κουκουλέ, Βυζαντινή οικία, 110· Τριποδάκη, Θεώρη-
ση, 50, σχ. 3· Αικατερινίδη, Καρύδι, 36· Γρατσία-Ρούσση, 30, σχ. 15· Μέγα, ∆ωδεκάνησος,
10, κ.λπ. Η γλώσσα του σύρτη εισέρχεται σε αντίστοιχη εσοχή στην τοιχοποιία.

233. Ζεµπερές: το βυζαντινό κοράκιον. Κουκουλές, Βυζαντινή οικία, 107-108. Γρατσία-
Ρούσση, 46-47: ζεµπερές (σιδηρικό ανοιγοκλεισίµατος), 49: κλειδαριά ζεµπερές (η οποία
από έξω λειτουργεί µε το κλειδί και από µέσα ανοιγοκλείνει µε το χέρι), και 50-53, σχέ-
δια. Παπαχαραλάµπους, 16: ζεµπερέκκι.

234. Είναι και εδώ σε χρήση οι όροι ασερνικό και θηλυκό κλειδί, βλ. Γρατσία-Ρούσση,
56 και 82-83 (εικόνα δύο κλειδιών από την Κριτσά). Το θηλυκό έχει στέλεχος µε το κά-
τω του άκρο κοίλο, ώστε να προσαρµόζεται στην αντίστοιχη προεξοχή της κλειδωνιάς και
λαβή καρδιόσχηµη ή οβάλ. Το ασερνικό έχει στέλεχος που απολήγει σε προεξοχή και εί-
ναι πολύ σπάνιο.

235. Κόντε µηρί: τοπική παραφθορά του ορθού όρου κοντοµηρί, βλ. Γρατσία-Ρούσση,
44. Πρβλ. Γ.Χ. Τσαγκαράκη-Μεραµπελλιώτη, Μεραµπελλιώτικα Ανεγυρίσµατα, Ηράκλειο
1993, Λεξιλόγιο, 239: κόντε µιρί. ∆εν αναφέρεται από τους Πιτυκάκη και Ξανθινάκη.
Στην Κάρπαθο λέγεται κοντεµίρι (Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 30), στην Αττική κολντεµί-
ρι (Κρεµέζη, 52) και στην Κύπρο σκούντρος (Παπαχαραλάµπους, 17, Γεωργιάδης, 118, Χα-
τζηϊωάννου, 82).
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Στο πανωπόρτι στερεώνεται συνήθως ένας απλά διακοσµηµένος σιδερέ-
νιος ρόδακας, από τον οποίο κρέµεται το κερκέλι236 της θύρας (πιν. 9α).
Σε σπάνιες περιπτώσεις η οπή της κλειδαρότρυπας φέρει διακοσµητικό κά-
λυµµα από σιδερένιο έλασµα (πιν. 10α).

Τα εσωτερικά ανοίγµατα προς τους βοηθητικούς χώρους είναι απλά, χω-
ρίς λοξές παραστάδες και συχνά µε ξύλινα ανώφλια. Το κούφωµα, άν υ-
πάρχει, είναι απλό καρφωτό. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν οι ανά-
λογες εξαιρέσεις, δηλαδή εξώθυρες χωρίς και εσωτερικές πόρτες µε πανω-
πόρτι, που οφείλονται στο ότι τοποθετήθηκαν κουφώµατα σε δεύτερη χρή-
ση από παλαιότερα χαλασµένα σπίτια.

Αν το σπίτι διαθέτει άλλα ανοίγµατα, συνήθως πρόκειται για σµαγδά-
λια, θυρίδες διαστάσεων 20-25Χ30-35 εκ., τοποθετηµένες στο ύψος των µα-
τιών όρθιου ανθρώπου. Απαντούν στην πρόσοψη, κάποτε πάνω ακριβώς α-
πό την είσοδο (εικ. 8), αλλά και στους πλευρικούς τοίχους και σ’ εκείνους
των βοηθητικών χώρων (πιν. 5β). Τα σµαγδάλια δεν έχουν κούφωµα και οι
παρειές τους διευρύνονται λοξά προς τα µέσα237, αφήνοντας να περάσει λί-
γο περισσότερο φως. Επίσης, καθώς ανοίγονται σε αρκετά µεγάλο ύψος α-
πό το δάπεδο, διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα, η οποία το καλο-
καίρι δηµιουργεί ένα ευχάριστο αίσθηµα φυσικού δροσισµού.

Στα παράσπιτα ανοίγονται συχνά φωτιστικές θυρίδες ανάµεσα στα δο-
κάρια της οροφής238. Μεγαλύτερες θυρίδες 40Χ40 εκ. περίπου βρίσκουµε
στις οροφές των αχεριώνων, τις αχερότρυπες ή αχερονοίχτες239, από τις ο-
ποίες αδειάζουν µέσα στο χώρο τα τσουβάλια µε τα ξερά άχερα ή χόρτα (εικ.
16, πιν. 7β). Για να µην πέφτουν δωµατόχωµα και βροχή µέσα στον αχεριώ-
να οι αχερονοίχτες προστατεύονται εξωτερικά µε µισό σπασµένο κουρούπι
και κλείνονται κατά βούληση µε σχιστόπλακες.

Τα παράθυρα είναι λίγα και αποτελούν χρονολογική ένδειξη: απαντούν
κυρίως στα νεότερα σπίτια και πάντοτε στους οντάδες (πιν. 29, 31). Συνή-
θως έχουν πελεκητά λίθινα πλαίσια, ορθογωνικά και σε λίγες περιπτώσεις
τοξωτά (πιν. 36α), λοξές προς το εσωτερικό παραστάδες και, εκτός από ε-
λάχιστες εξαιρέσεις, φέρουν πυκνή σταυρωτή σιδεριά. Έχουν µόνο σκούρα,
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236. Κερκέλι ή κέρκελος: σιδερένιος κρίκος. Κουκουλές, Βυζαντινή οικία, 106: κρικέλ-
λιον. Ο ίδιος, Λαογραφία, 34: κερκέλλι. Αρφαράς, 38: κρίκκελι. Πρβλ. Γρατσία-Ρούσση, 57-
58 και σχ. 55 (κατασκευή), 182-183 και σχ. 203-209 (παραδείγµατα). Βασιλειάδη, Κρητικό
σπίτι, 297 και σχ. 415. Ο ίδιος όρος σηµαίνει και τον απλό σιδερένιο κρίκο, που πακτώνε-
ται σε τοίχους ή καµάρες για την ανάρτηση αντικειµένων (Λασσιθιωτάκης, 22: κέρκελλος).

237. Γρατσία-Ρούσση, 32, Λασσσιθιωτάκης, 20.
238. Στο Νοφαλιά δεν ακούεται κάποια ιδιαίτερη ονοµασία γι’ αυτές. Αλλού λέγονται

ανηφοράδες. Αικατερινίδης, Καρύδι, 37. Τριποδάκης, Λασίθι, 293 (φωτιστική θυρίδα και
συγχρόνως καπναγωγός). Λασσιθιωτάκης, 18. Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 276-78, σχ. 375-
376, κ.α.

239. Αικατερινίδης, Καρύδι, 39 (αχερονοίχτης). Τριποδάκης, Θεώρηση, 55 (αχερονύκτης).
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δίφυλλα καρφωτά που ανοίγουν προς τα µέσα, εκτός αν απουσιάζει η σιδε-
ριά, οπότε µπορούν να ανοίγουν προς τα έξω. Όπως τα θυρόφυλλα, είναι α-
ναρτηµένα απ’ ευθείας στους τοίχους µε µάσκουλα και συχνά ασφαλίζονται
µε κοντοµηρί240 (πιν. 10β, 36β). Τα τζαµωτά παράθυρα (πιν. 31, 36α) απα-
ντούν σποραδικά και αποτελούν µεταγενέστερες προσθήκες.

στ. Τζάκι και ανηφοράς
Στα πιο πρωτόγονα σπίτια δεν υπάρχει τζάκι, παρά µόνο µια παραθιά241

σε µια γωνία του χώρου (εικ. 31) και επάνω, στην οροφή, µια κυκλική τρύ-
πα για την έξοδο του καπνού, την οποία καλύπτει µισό σπασµένο λαήνι242

µπηγµένο στο χώµα του δώµατος. Η διάταξη αυτή είναι πανοµοιότυπη µε
ό,τι σώζεται και σήµερα στα µετόχια στο οροπέδιο του Καθαρού και παρα-
πέµπει απ’ ευθείας στην εποχική φάση της ζωής του Νοφαλιά243.

Η παραθιά στη στοιχειώδη µορφή της σχηµατίζεται από δύο χονδροπελεκη-
µένες ορθογωνικές πέτρες, τους παραστάτες244, στην κατάλληλη µεταξύ τους
απόσταση ώστε να µπορεί να στηθεί επάνω τους το τσικάλι245. Συνήθως, αλ-
λά όχι πάντοτε, µια τρίτη πέτρα συµπληρώνει σε κάτοψη το σχήµα Π (εικ. 9).

Στα πιο εξελιγµένα σπίτια του οικισµού η παραθιά καλύπτεται από το
πέτρινο καµαρικό246, που απολήγει στον ανηφορά247, διασφαλίζοντας την
καλή απαγωγή του καπνού και τον εξαερισµό του χώρου. Το καµαρικό το-
ποθετείται χαµηλά (0.8-1.0 µ. από το δάπεδο), για να µην καπνίζει το τζά-

ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 63

240. Κουκουλές, Λαογραφία, 35 (σιδερόφρακτα παράθυρα). Βαλλιάνος-Κόκκορη, 124
(ισόγεια χωρίς παράθυρα, µέχρι τα τέλη του 19ου αι.), 132 (τοξωτά παράθυρα 18ου-19ου

αι.). Γρατσία-Ρούσση, 24, 32-34 και σχ. 19-20, 20α (παράθυρα µε σκούρα ανοιγόµενα
προς τα µέσα και προς τα έξω). Πρβλ. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 278-281. ∆. Πασχάλη,
«Κάστρα, Πύργοι και Βίγλαι εν Άνδρω», ΕΕΚΜ, Ε΄ (1965-66), 428. Γεωργιάδη, 118, κ.λπ.

241. Κουκουλές, Βυζαντινή οικία, 129: ιστία, παραστία ή κάµινος. Hatzimichali, 184:
στιά, παραστιά. Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 10: παραστσά, κουµούλι, κούµελο ή τσιµνιά. Αρφα-
ράς, 66: παραστιά ή πυροσκιά. Καραναστάσης, 236: παραστιά ή κουµούλι. Παπαχαραλά-
µπους, 36 και Γεωργιάδης, 119: νισκιά. Για την εκφορά του όρου παραστιά-παραθιά βλ.
παραπάνω, σηµ. 105.

242. Λαήνι: η µικρού µεγέθους στάµνα. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 594: λαήνι (αρχ.
λάγυνος). Κουκουλές, Λαογραφία, 37. Πρβλ. Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 14: λαήνια. Χατζηϊω-
άννου, 85: λαήνιν.

243. Αρακαδάκη, Καθαρό, 96-97. Πρβλ. Αναστασίας Μουτσοπούλου «Ρόδος», ΕΠΑ,
Γ΄, Αθήνα 1984, 195 (το ίδιο σε παλιά ροδίτικα σπίτια στην Κατταβιά). Κρεµέζη, 27 (κα-
µπαδόκι, οπή πάνω από τη βάτρα=εστία). Βλ. και σηµ. 238.

244. Αικατερινίδης, Καρύδι, 37: πυροµάχοι. Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 27: κούµιλα (τα).
245. Παπαγρηγοράκης, 124, cukal. Κουκουλές, Λαογραφία, 37: τσυκκάλι.
246. Η «σκούφια» του τζακιού. Τρεµπέλα, ό.π., 27: ανεκαπνά. Μέγας, ∆ωδεκάνησος,

12: καµάρι ή τσιµνιά. Αρφαράς, 69: τσιµινιά. Γεωργιάδης, 118: το ίδιο, 119: λούρουπας.
247. Ανηφοράς: η κάθε µορφής καπνοδόχος. Αικατερινίδης, Καρύδι, 37-38. Κουκουλές,

Βυζαντινή οικία, 100: καπνοδούχος ή καπνοδόχη. Σπυριδάκης, 57: αναφάντης ή ανεφάντης
(Ικαρία). Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 45: αλεφάντης. Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 12 και Αρφα-
ράς, 48-49: φανόχτης ή αλαφάντης (Κως). Γεωργιάδης, 114: καπνοούφα (Κυρήνεια), κ.λπ.
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κι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων το τζάκι
βρίσκεται στη ΝΑ. γωνία του σπιτιού (εικ. 16, 29, 33), πράγµα που ίσως
σχετίζεται και µε τη συνήθη κατεύθυνση των ανέµων (Β.-Β∆.)248. Στο Νο-
φαλιά απαντούν δύο παραλλαγές τζακιού, µε την ανάλογη κάθε φορά µορ-
φή καµαρικού: τα γωνιακά και τα χωνευτά249.

Τα γωνιακά τζάκια, η απλούστερη και προγενέστερη εξελικτικά µορφή,
απαντούν κυρίως σε σπίτια χωρίς καµάρα250. Σε αυτά το καµαρικό υποβα-
στάζεται από έναν κορµό ή χονδρό κλαδί δένδρου (πιν. 12α), αποφλοιωµέ-
νο και ελαφρά κυρτό προς τα επάνω. Τα άκρα του είναι στερεωµένα στους
δύο παρακείµενους τοίχους, που σχηµατίζουν τη γωνία του τζακιού, σε α-
πόσταση 80-90 εκ. από το δάπεδο. Η λιθοδοµή του καµαρικού, στηριγµένη
στο κούτσουρο αυτό, συνεχίζεται προς τα επάνω κατακόρυφα, ή µε µικρή
κλίση προς τα πίσω για µεγαλύτερη ευστάθεια, µέχρι το δώµα.

Νεότερες µορφές γωνιακού τζακιού, µε λίθινο χαµηλωµένο τόξο (εικ. 13,
πιν. 11), υπάρχουν σε αρκετά σπίτια, ιδίως σε εκείνα µε ξεχωριστή κουζίνα
(εικ. 37).

Στα πλατυµέτωπα καµαρόσπιτα κυριαρχεί ο τύπος του χωνευτού τζακι-
ού, που καταλαµβάνει ένα ολόκληρο κουλτούκι του πορτέγου και είναι κα-
τασκευασµένο από πέτρα (εικ. 9, πιν. 13). Το άνοιγµά του είναι 1.0-1.2 µ.
Οι πλάγιες παρειές του σχηµατίζονται από δύο πελεκητούς ορθοστάτες251,
που µπορεί να εξέχουν ή όχι από την τοιχοποιία. Επάνω στους τελευταίους
στηρίζονται, εξέχοντας ελαφρά προς τα εµπρός, δύο οριζόντια πελεκητά
στοιχεία, οι κάνοι252, µε τα πίσω άκρα τους πακτωµένα στον τοίχο. Ακρι-
βώς στο προεξέχον άκρο κάθε κάνου στηρίζεται το αντίστοιχο άκρο του το-
ξωτού καµαρικού253. Σε σπάνιες περιπτώσεις το τόξο του καµαρικού απο-
τελείται από λαξευµένο ολόσωµο πελέκι. Συνήθως διαµορφώνεται από δύο

248. Πρβλ. Γεωργιάδη, 118.
249. Πρβλ. Hatzimichali, 184.
250. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, εικ. 7-12, 14-17 (τα τζάκια στην Κριτσά είναι κατά κανόνα γω-

νιακά). Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 118, σχ. 144, 120-121, σχ. 145-146, 124, σχ. 149-151 κ.λπ.
Ζαγορησίου, 123, 168-169 (Σελιά Αγ. Βασιλείου, Πετροκεφάλι και Σκούρβουλας Καινου-
ρίου). Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 17-20, εικ. 5-8, 22, εικ. 9 (γωνιακά τζάκια σε σπίτια µε πιλιέ-
ρια της Ρόδου). Σπυριδάκη, 59, σχ. 2.

251. ∆εν διαπίστωσα την ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερης ονοµασίας για τα στοιχεία αυτά.
252. Kάνος: φουρούσι. Ο Πιτυκάκης, Λεξικό, Α΄, 400, αναφέρει ετυµολογία από το

αρχ. κανών, όχι ιδιαίτερα πειστική. ∆εν αποκλείεται η συγγένεια της λέξης µε το κα-
νί=κνήµη, λόγω µήκους και σχήµατος.

253. Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 306 και 308, σχ. 440. Μποζινέκη, 260, σχ. 84. Γεωρ-
γιάδης, 118, σχ. 6. Αλλού το τζάκι µε προεξέχον καµαρικό αποτελεί µάλλον εξαίρεση. Η
συνηθέστερη µορφή χωνευτού τζακιού έχει απλή χαµηλωµένη καµάρα χωρίς κάνους. Αι-
κατερινίδης, Καρύδι, 43, εικ. 13, 46, εικ. 17. Λασσιθιωτάκης, σχ. 4, 9, 11, 14, (τζάκια κατά
κανόνα χωνευτά-καµινάδες, συνδυασµένα µε το φούρνο). Βασιλειάδης, ό.π., 306-307, σχ.
436. Μποζινέκη, 259, σχ. 80, 82 και 262, σχ. 88. Ζαγορησίου, 120 (Σελιά Αγ. Βασιλείου,
τζάκι και φουρνάκι σε παράθεση κάτω από το ίδιο καµαρικό).
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πελέκια αντιστηριγµένα στο µέσον του, ή από 4-5 µικρότερα (εικ. 26, 28).
Τα τζάκια και των δύο τύπων διαθέτουν ξύλινο ράφι για την τοποθέτη-

ση αντικειµένων, που διαµορφώνεται από µια σανίδα πλάτους 15-20 εκ.,
στερεωµένη σε ύψος 1.4-1.5 µ. από το δάπεδο254. Μερικές φορές επάνω α-
πό το ράφι σχηµατίζεται ένα µικρό τριγωνικό ή τεταρτοσφαιρικό σκουφί
(εικ. 22, 24) για το οποίο δεν υπάρχει ιδιαίτερη ονοµασία255.

∆εξιά και αριστερά, συχνά µάλιστα και µέσα στο τζάκι, λίγο ψηλότερα
από το επίπεδο της παραθιάς, αφήνονται στην τοιχοποιία διαφόρων µεγε-
θών κοιλότητες, θυρίδες και θυριδάκια, όπου η νοικοκυρά φυλάσσει διάφο-
ρα αντικείµενα: το µουζουράκι256, ένα δεύτερο τσικάλι, ένα λαήνι νερό, τα
τσικαλόπανα, ένα κουρουπάκι µε αλάτι (εικ. 28, πιν. 12β). Έτσι το τζάκι γί-
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254. Πρβλ. Βασιλειάδη, ό.π., 310, σχ. 444. Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 27 (λίθινο ρά-
φι). Γεωργιάδη, 119.

255. Σύµφωνα µε τους Νοφαλιώτες µαστόρους δεν είναι διακοσµητικό στοιχείο, αλλά
χρησιµεύει για την αντιστήριξη της βάσης του ανηφορά.

256. Βλ. σηµ. 352.

Εικ. 9.  Σκαρίφηµα χωνευτού τζακιού µε κάνους: όψη και τοµή.
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νεται ένας λειτουργικός οργανισµός, που επιτρέπει στη νοικοκυρά να έχει
έντροµα257 τα αναγκαία για το µαγείρεµα, αλλά και µια ζεστή, φιλική γω-
νιά, που θερµαίνει, φωτίζει και συντροφεύει µε το τρίξιµο των ξύλων τις
χειµωνιάτικες αποσπερίδες258. Επειδή ακριβώς η χρήση του τζακιού είναι
µικτή (µαγείρεµα-θέρµανση), δεν απαντά ποτέ στους οντάδες.

Ο ανηφοράς εξέχει σε µικρό ύψος επάνω από το δώµα, για να µην τον
πειράζουν οι ισχυροί άνεµοι. Η απόληξή του παίρνει διάφορες µορφές, µε
συνηθέστερη εκείνη της λεπτής οριζόντιας σχιστόπλακας, καθισµένης ε-
πάνω σε τέσσερα λίθινα ποδάρια, που πακτώνονται γύρω στο στόµιό του
(εικ. 13, πιν. 22). Υπάρχει επίσης η τριγωνική µορφή (εικ. 26, 28) από δύο
αντιστηριγµένες σχιστόπλακες ή γαλλικά κεραµίδια, µε το άνοιγµα κατάλ-
ληλα προσανατολισµένο, ώστε να µη µπουκώνει το τζάκι από τα ισχυρά
ρεύµατα των ανέµων. Τέλος, υπάρχει και το σπασµένο κεραµικό σε δεύτε-
ρη χρήση (κουρούπι, πιθαράκι), µε τρύπες ανοιγµένες στο επάνω µέρος.
Όλες οι µορφές έχουν τη δική τους πλαστικότητα και ποικίλλουν µε µια λυ-
ρική νότα τις απέριττες όψεις των σπιτιών259 (εικ. 34).

ζ. Σοφάς
Στα περισσότερα σπίτια του Νοφαλιά ο χώρος του ύπνου είναι ένα πρω-

τόγονο κρεβάτι από τάβλες µε σκληρό αχυρόστρωµα, καλυµµένο µε βαριά
σπιτικά υφαντά260. Παλαιότερα οι χωρικοί έστρωναν για ύπνο καταγής, ε-
πάνω σε πρόχειρα στρώµατα από κλαδιά και φύλλα.

Ο σοφάς261 είναι µια πολυτέλεια που απαντά σε λίγα σπίτια. Είναι ένα ξύ-
λινο πατάρι µε οριζόντια επιφάνεια από σανίδες πλάτους 10-15 εκ., σε ύψος
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257. Προφέρεται έdροµα=φανερά, πρόχειρα (εν δρόµω-ένδροµα). Στέφ. Ξανθουδίδης,
«Γλωσσικαί εκλογαί. ∆ωδεκάς Τρίτη», Αθηνά, 38 (1926) [=Μελετήµατα], 327.

258. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 506: αποσπερνή-αποσπερίδα.
259. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 72 και 74, εικ. 21. Αικατερινίδη, Καρύδι, 37-38 (σπασοπίθαρο,

ή σχιστόπλακες σε σχήµα Λ). Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 310-314, σχ. 446-454 και Ζαγο-
ρησίου, 45 (µορφές ανηφοράδων). Βαρβέρη, 57· Αρφαρά, 48· Hatzimichali, 184· Αριστ.
Γιαγιάννου, «Η ελληνική καπνοδόχος», Ζυγός, τευχ. 22-23 (Σεπτ.-∆εκ. 1976), 145, 148.

260. Πατσιδιώτης, 107, πραξ. 85 [1551]: παλέτζα. Πρβλ. Κουκουλέ, Λαογραφία, 36
(κρεββάτι ή κλινάρι, παλέτσα-βεν. pagiazzo=αχυρόστρωµα). ∆ηµακόπουλου, 86 (κλινά-
ρι). Αικατερινίδη, Καρύδι, 40 (ταβλάδο). ∆έφνερ, 31 (λεπτό αχυρόστρωµα σε τάβλες).
Orlandos, 230, εικ. 4. Γεωργιάδη, 121, εικ. 9 (τάβλα).

261. Σοφάς, από το αραβ.-τουρκ. sofa: πατάρι. Παπαγρηγοράκης, 118. Λασσιθιωτάκης,
19 (σοφάς για κοιµητέ), 27, σχ. 14. Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 121, σχ. 146, 137, σχ. 165
κ.λπ., αλλά και 128 (Κριτσά, οικία ∆. Κλώντζα). ∆εβλέτογλου, 73. Αικατερινίδης, Λαϊκός
πολιτισµός, 524. Είναι πιο διαδεδοµένος στη ∆υτική Κρήτη, πιθανότατα επειδή η ξυλεία
για την κατασκευή του ανευρίσκεται ευκολότερα, ενώ και το υγρότερο κλίµα τον καθι-
στά περισσότερο απαραίτητο για τον ύπνο. Πρβλ. Hatzimichali, 176 (σοφάς, κρέβατος)·
Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 33-35 (σουφάς, πανωσούφι)· Κωστάκη, 89, κ.α.
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περίπου 1.0 µ. από το δάπεδο και καταλαµβάνει το ένα από τα κουλτούκια
της κάµερας. Οι σανίδες στηρίζονται στο πίσω µέρος τους σε προεξοχή της
τοιχοποιίας και µπροστά σε οριζόντιο δοκάρι, που µε τη σειρά του ακουµπά
σε δύο ξύλινους στύλους, στερεωµένους στο δάπεδο και στα δοκάρια της ο-
ροφής. Μικρή πρόχειρη κλίµακα, ξύλινη ή λίθινη µε απότοµες βαθµίδες, ο-
δηγεί στην επιφάνεια του ύπνου (εικ. 25, 34, πιν. 14). Στο χείλος του σανι-
δώµατος, ανάµεσα στους στύλους, τοποθετείται χαµηλό κιγκλίδωµα από κα-
τακόρυφες ράβδους, για να προστατεύει από πτώσεις τα παιδιά, που κοι-
µούνται εδώ όλα µαζί. Σε αντίθεση µε την περίτεχνη εµφάνιση των ξυλόγλυ-
πτων στοιχείων του σοφά που απαντά σε άλλες περιοχές, καµµία διακοσµη-
τική προσπάθεια δεν παρατηρείται στην όλη κατασκευή262. Ο χώρος κάτω
από το σοφά, αποµονωµένος οπτικά µε ένα υφαντό ή πανί στερεωµένο στο
µπροστινό οριζόντιο ξύλο, χρησιµεύει στην αποθήκευση αντικειµένων263.

η. Χρηστικές θυρίδες στους εσωτερικούς τοίχους
Σε πολλά σηµεία στους εσωτερικούς τοίχους του σπιτιού αφήνονται κοι-

λότητες διαφόρων µεγεθών264, χωρίς αυστηρά καθορισµένη χρήση. Μία α-
πό αυτές, στην κάµερα, χρησιµεύει ως εικονοστάσι265 (εικ. 28, πιν. 14) και
οι υπόλοιπες για την τοποθέτηση αντικειµένων. Συνήθως οι κόγχες αυτές
µένουν ανοικτές, άλλοτε κλείνονται πρόχειρα µε παραπέτασµα από σπιτι-
κό υφαντό ή άλλο ύφασµα.

Συχνά οι κόγχες-ντουλάπια έχουν διαστάσεις αρκετά µεγάλες, π.χ.
0.8Χ1.0 µ. και χωρίζονται σε δύο ή τρία καθ’ ύψος τµήµατα µε ράφια από
πακτωµένες στην τοιχοποιία οριζόντιες σχιστόπλακες (πιν. 16α). Σε µερι-
κά νεότερα σπίτια και οντάδες τα ντουλάπια αυτά έχουν ξύλινα ράφια και
κλείνουν µε µονό ξύλινο φύλλο266 χρησιµεύουν δε, κατά αστική προφανώς
επίδραση, στη φύλαξη γυαλικών και µικροαντικειµένων κάποιας αξίας (εικ.
15, 39). Εναλλακτική περίπτωση ντουλαπιού κατασκευασµένου εξ ολοκλή-
ρου από ξύλο συναντούµε σε κάποια πιο εύπορα σπίτια, όπου αυτό τοπο-
θετείται σε επαφή µε τη µία από τις παραστάδες της καµάρας και έχει ύ-
ψος 0.8-0.9 µ. (εικ. 33-34, 37, 39).
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262. Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 13 (κράατος µε σκαλιστά κάγκελα και κεντητά παραπετά-
σµατα). Hatzimichali, 176, εικ. 11 (Αµοργός), 180, εικ. 17 (Ρόδος). Αρφαράς, 62: ταβλά-
δος, άφθονα διακοσµηµένος.

263. Μέγας, ό.π., 13· Orlandos, 229 (αποκράβατος ή αποκρέβατος ή αποκρίατος).
264. Τριποδάκης, Λασήθι, 294 (θυρίδες). Αικατερινίδης, Καρύδι, 38 (παραθύρες=τυ-

φλές κόγχες). Γ.Κ. Σπυριδάκης, «Η αγροτική κατοικία (ο στάβλος) εις την Κέαν»,
ΕΕΚΜ, Β΄ (1962), 758 και Κωστάκης, 86 (φυρίδες). Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 13 (θυρίαι).
Αρφαράς, 68 (ντουλάπια). Κρεµέζη, 28 (πονίτσες).

265. Hatzimichali, 186.
266. Ό.π.
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Η σηµαντικότερη από τις επιτοίχιες κοιλότητες µε συγκεκριµένη, ειδική
χρήση είναι ο σταµνοτάτης. Η συνηθέστερη θέση του είναι στο πόρτεγο, δί-
πλα στην είσοδο, ή στη µια πλευρά της καµάρας267 (εικ. 13, 25). Η σηµα-
ντική του λειτουργία αποτελεί την αφορµή για µια κάπως πιο επιµεληµένη
κατασκευή, µε κάποιες αισθητικές αξιώσεις. Κατά κανόνα η επίστεψή του
είναι τοξωτή, µε έντονα χαµηλωµένο τόξο λαξευµένο σε ολόσωµη πέτρα. Ο
πυθµένας του επίσης αποτελείται από ολόσωµη πλάκα σε ελαφρά προεξο-
χή από τον τοίχο, που φέρει µία ή δύο ρηχές κοιλότητες (µεγάλη-µικρή), για
το σταµνί και το λαήνι (πιν. 15α). ∆εξιά και αριστερά του ανοίγµατος, κο-
ντά στη βάση του, πακτώνονται στην τοιχοποιία δύο σιδερένια στηρίγµατα
σχήµατος L, που συγκρατούν µπροστά στο σταµνοτάτη µια ξύλινη «ποδιά»
από φαρδιά σανίδα268. Έτσι οι χρήστες µπορούν να γείρουν τις στάµνες και
να πάρουν νερό χωρίς αυτές να κινδυνεύουν να πέσουν. Για πρόσθετη α-
σφάλεια τις τοποθετούν επάνω σε υπόστρωµα από θύµους269.

Σε ορισµένες περιπτώσεις ο σταµνοτάτης δεν είναι επιτοίχια κόγχη, αλ-
λά µια ογκώδης ορθογωνισµένη πέτρα ακουµπηµένη στο δάπεδο, η οποία
φέρει λαξευµένες στην επιφάνειά της µία ή δύο κοιλότητες για τις στά-
µνες270 (πιν. 12β, 15β).

θ. Φούρνος
Στο φτωχικό συνοικισµό του Νοφαλιά τα σπίτια µε δικό τους φούρνο εί-

ναι µάλλον ολιγάριθµα271. Σώζονται ωστόσο µερικά δείγµατα του παραδο-
σιακού κρητικού φούρνου µε το λίθινο θόλο και το χωµάτινο δώµα. Σε µε-
µονωµένες περιπτώσεις συναντούµε συγκρότηµα από φούρνο για το ψήσι-
µο ψωµιού και φουρνάκι για φαγητά272 (εικ. 6α).
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267. Μποζινέκη, 268· Αικατερινίδης, Λαϊκός πολιτισµός, 526. Hatzimichali, 185-186.
Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 13 (σταµνόσταση ή σταµνοθήκη, κοντά στην πόρτα)· Τρεµπέλα,
Καρπάθικο σπίτι, 37 (σταµνοθούκι)· Κωστάκης, 86 (σταµνοθήκη)· Αρφαράς, 66 (σταµνο-
στάτης)· Μέγας, Λήµνος, 8 (λαηνουστάτ΄ς)· Γεωργιάδης, 120 (στην Κύπρο κουζοστάτης,
στη µακρά πλευρά του χώρου). Βλ. και σηµ. 105.

268. Η µορφή είναι κοινή σε όλη την Κρήτη και αλλού. Βλ. ∆εβλέτογλου, 75, εικ. 22-
23· Αικατερινίδη, Καρύδι, 38· Λασσιθιωτάκη, 40, σχ. 26, κ.λπ.

269. Αικατερινίδης, Καρύδι, 38: επάνω σε αστοιβίδα, ή κουλούρα από πλεχτή του κροµ-
µυδιού. Hatzimichali, 186: σε θυµάρι.

270. Πρβλ. Τριποδάκη, Λασήθι, 294· Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 256· Αρακαδάκη, Κα-
θαρό, 100 και 91, εικ. 22. Hatzimichali, 179, εικ. 16.

271. Το ίδιο σε πολλούς άλλους οικισµούς, όπου λίγοι φούρνοι εξυπηρετούν τις ανά-
γκες όλων των κατοίκων από κοινού. Κρεµµυδιώτη, 73 και 46, εικ. 26 (τοπογραφικό µε-
τοχιού Περονίδες). Αικατερινίδης, Καρύδι, 39: 3-4 φούρνοι στο χωριό. ∆εβλέτογλου, 72:
φούρνοι διαµέτρου 2.5 µ. περίπου, για µεγάλες ποσότητες ψωµιού στην Κριτσά. Τρε-
µπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 43.

272. Πρβλ. Hatzimichali, 184-185.

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  15:00  ™ÂÏ›‰·68



ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 69

Ο φούρνος βρίσκεται συνήθως έξω από το σπίτι, στην αυλή, είτε τελεί-
ως ανεξάρτητος, οπότε κατασκευάζεται χωρίς ανηφορά, είτε, σπανιότερα,
στεγασµένος µέσα σε δικό του φουρνόσπιτο273, οπότε χρειάζεται να διαθέ-
τει ανηφορά (πιν. 16β, 17α). Σε µεµονωµένες περιπτώσεις τοποθετείται πί-
σω από το τζάκι του σπιτιού (εικ. 6β, πιν. 17β) σε µια βολική παραλλαγή
που εξυπηρετείται από τον ίδιο ανηφορά274, ή και στη µια πλευρά τού πορ-
τέγου275 (εικ. 18, 33).

Το δάπεδο του φούρνου βρίσκεται συνήθως σε στάθµη 0.80-0.90 µ. α-
πό το έδαφος και ο χώρος κάτω από αυτό είναι συµπαγής (πιν. 16β). Άλλο-
τε το δάπεδο κατασκευάζεται πάνω σε δοκάρια και ο κενός χώρος κάτω α-
πό αυτό, µε ένα µικρό τετράγωνο άνοιγµα µπροστά (εικ. 24, πιν. 30α), χρη-
σιµεύει για τη συγκέντρωση του άθου276, ως αποθήκη καύσιµης ύλης (ξύ-
λων, αστοιβίδας για το προσάναµµα), ή ως κούµος277.

Ο θόλος του φούρνου κτίζεται µε κατά το δυνατόν οµοιόµορφες πλακοει-
δείς πέτρες σφηνοειδούς σχήµατος σε περιµετρικές στρώσεις µε εναλλάξ α-
ντίθετη κλίση, πράγµα που δίδει στην τοιχοποιία ψαθωτή εµφάνιση (πιν.
18β). Στις ανώτερες ζώνες του θόλου εφαρµόζεται το εκφορικό σύστηµα278

(πιν. 18α). Ο τεχνίτης, όρθιος στο κέντρο του φούρνου, κτίζει τους θολίτες
µε πηλόρουκα279. Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στις αναλογίες του θόλου: για να

273. Βλ. σηµ. 145.
274. H διάταξη αυτή συνηθίζεται περισσότερο στη ∆υτική Κρήτη, πιθανώς για κλιµα-

τολογικούς λόγους. Λασσιθιωτάκης, 17-18, 34, 40. Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 121, σχ. 146,
122, σχ. 148, 123, 150, σχ. 180, 157, σχ. 191, κ.α. Στο Νοφαλιά υπάρχουν 2-3 παραδείγµα-
τα (στο σπίτι της Πραξίας, του ∆εσποτογιώργη κ.α.).

275. Στο οροπέδιο του Λασιθιού, όπου το κλίµα είναι ψυχρό, φροντίζουν επίσης να εί-
ναι ο φούρνος προσιτός από το εσωτερικό του σπιτιού. Τριποδάκης, Λασήθι, 294 και σχ.
3, 4, 5. Πρβλ. Hatzimichali, 189, εικ. 26 (Ικαρία).

276. Άθος: η στάχτη (πληθ. άθουδες), από το αρχ. αιθάλη, του ρ. αίθω=καίω. Ξαν-
θουδίδης, Γλωσσάριον, 481. Ο άθος συλλέγεται για την παρασκευή της αλουσάς, που εί-
ναι απαραίτητη στη µπουγάδα και, επειδή περιέχει ποτάσσα (ανθρακικό κάλιο), στην πα-
ρασκευή µερικών σπιτικών γλυκών, όπως οι µελοµακαρούνες.

277. Πρβλ. Ειρ. Παπαδάκη, 399· Τριποδάκη, Λασήθι, 294· ∆εβλέτογλου, 73· Τρεµπέ-
λα, Καρπάθικο σπίτι, 43· Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 14 και 44, σχ. 24, 47, σχ. 26 (κοίτη για τις
κότες ή αγουµάς για το χοίρο). Γεωργιάδης, 129· Χατζηϊωάννου, 82. Για τον κούµο βλ. πα-
ραπάνω, σηµ. 137.

278. Hatzimichali, 185, Kωστάκης, 91.
279. Λασπώδες αργιλλόχωµα που σχηµατίζει ρωγµές όταν ξεραθεί, τελείως ακατάλλη-

λο για επικαλύψεις δωµάτων, αλλά άριστη συνεκτική ύλη όταν στερεοποιηθεί στη φωτιά.
Γι’ αυτό χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό σε παραθιές και φούρνους. Από το πη-
λός+ορύσσω, επειδή εξορύσσεται όπως το δωµατόχωµα. Πρβλ. Κ. Άµαντου, «Κρητικά το-
πωνύµια», ΕΕΚΣ, Γ΄ (1940), 224. Η Ειρ. Παπαδάκη, 398, αναφέρει ότι η εσωτερική επι-
φάνεια του θόλου είναι από κοµµατάκια σπασµένων κεραµικών (γαστριά), πρβλ. Τρεµπέ-
λα, Καρπάθικο σπίτι, 44. Στην Κύπρο χρίεται εσωτερικά µε ασ’εροπηλόν (Γεωργιάδης, 129).
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γίνεται κανονικά η θέρµανση, πρέπει το ύψος του να είναι το 1/2 της διαµέ-
τρου του, να είναι δηλαδή κανονικό ηµισφαίριο280. Όταν το κτίσιµο φθάσει
στην αρµονία του θόλου (που λέγεται επίσης κλειδί), αυτή µερικές φορές δεν
σχηµατίζεται από µία, αλλά από τέσσερις πέτρες, οι οποίες αφήνουν µεταξύ
τους µια µικρή οπή, το αρθούνι281 (πιν. 18α). Άλλοτε το αρθούνι είναι τε-
τράγωνo θυριδάκι επάνω ακριβώς από τον τοξωτό πόρο του φούρνου (εικ. 24,
πιν. 30α). Και στις δύο περιπτώσεις κλείνεται κατά το ψήσιµο µε βουτσά282.

Οι φούρνοι µε ανηφορά έχουν καµαρικό όµοιας µορφής, µικροτέρων ό-
µως διαστάσεων από εκείνο του τζακιού, στηριγµένο κατά τον ίδιο τρόπο ε-
πάνω σε κάνους283. Η απόληξη του ανηφορά τους καλύπτεται µε οριζόντια
σχιστόπλακα (εικ. 36). Στην πρόσοψη των φούρνων χωρίς ανηφορά επιβιώ-
νουν συνήθως οι κάνοι και οι ορθοστάτες του καµαρικού, αν και δεν έχουν
πλέον καµµιά λειτουργική σκοπιµότητα (πιν. 16β). Αυτό ίσως υποδηλώνει ό-
τι η κατάργηση του ανηφορά συνέβη σε σχετικά πρόσφατη εποχή και κατά
συνέπεια ότι παλαιότερα ο φούρνος σε φουρνόσπιτο ήταν συνηθέστερος.

Ο θόλος του φούρνου δεν αφήνεται ποτέ εµφανής για λόγους θερµοµο-
νώσεως. Όταν η κλίση του εδάφους δεν επαρκεί για να γίνει υπόγειος, α-
νυψώνονται περιµετρικά οι τοίχοι και το µεταξύ τους διάστηµα γεµίζεται µε
χώµα284.

Το µέγεθος του φούρνου εκφράζεται µε το βάρος του ψωµιού που µπο-
ρεί να ψήσει σε µια φουρνιά. Φούρνος µε διάµετρο 1.5 µ. χωράει περίπου
40 οκάδες [51.2 κιλά] ψωµί.

ι. Πατητήρι
Στην περιοχή του Νοφαλιά τα αµπέλια είναι λίγα και µικρά. Ωστόσο αρ-

κετά σπίτια διαθέτουν δικό τους παπητήρι285, καθώς η καλή σπιτίσια ρακή

280. Πληροφορίες από τον Μανόλη Πρινιωτάκη. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 72: κατασκευή
του θόλου πάνω σε σωρό από ξερά κλαδιά και χώµα αντί ξυλοτύπου. Τρεµπέλα, Καρπά-
θικο σπίτι, 44: ξυλότυπος για το άνω µισό του θόλου. Μποζινέκη, 258, εικ. 82: …το φούρ-
νο τον έφτιαχναν οι γυναίκες από πιθάρια σπασµένα (Βαφές Χανίων). Πιτυκάκη, Λεξικό,
Β΄, 864, πιθαρόφουρνος. Γεωργιάδη, 128-129 (κατασκευή και ορολογία στην Κύπρο).

281. Αρθούνι: ρουθούνι, αρχ. ρώθων. Ο Πιτυκάκης, Λεξικό, δεν σηµειώνει στη λέξη τη
σηµασία που αναφέρεται εδώ. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 72 (δεν αναφέρεται ονοµασία). Ειρ.
Παπαδάκη, 399: κουτσουλιανή. Κωστάκη, 91: φουάρο. Γεωργιάδη, 128: µάτι.

282. Βουτσά: η κοπριά των βοοειδών. Των ιπποειδών ονοµάζεται καβαλίνα (ιταλ.
cavallina) και των αιγοπροβάτων προβατσουλιά.

283. Πρβλ. Τριποδάκη, Θεώρηση, 51, σχ. 5. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 225, σχ. 283,
227, σχ. 285. Ειρ. Παπαδάκη, 399: ανηφορές (ο), πάνω από τη µπούκα του φούρνου.

284. Λασσιθιωτάκης, 28 (υπόσκαφος). ∆εβλέτογλου, 72-73 (ανεξάρτητο δώµα πάνω α-
πό το φούρνο). Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 44 (επικάλυψη µε χώµα).

285. Τοπική παραφθορά της λέξης.
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και το κόκκινο κρασί είναι προϊόντα που εκτιµώνται ιδιαίτερα. Οι Νοφα-
λιώτες κοπιάζουν πολύ καθηµερινά πάνω στην ξερή γη τους, γι’ αυτό και
αισθάνονται την ανάγκη να συνοδεύουν µε ένα ποτήρι κρασί όχι µόνον το
λιτό φαγητό τους, αλλά ακόµη και το απλό κολατσό από λαδόψωµο286 και
ελιές. Κάθε Οκτώβριο λειτουργούν µέσα σε γιορτινή ατµόσφαιρα τα καζά-
νια απόσταξης, έστω και µε στράφυλα που, σήµερα πλέον, αγοράζονται συ-
νήθως από αλλού.

Το πατητήρι κατασκευάζεται µέσα στο σπίτι, συνήθως σε ένα από τα
κουλτούκια της κάµερας, στο παράσπιτο ή στην αυλή (πίν. 19α-19β). Όταν
βρίσκεται µέσα στο σπίτι, τον καιρό που δεν χρησιµοποιείται σκεπάζεται
µε σανίδες και µετατρέπεται σε χώρο ύπνου, όπως αναφέρθηκε287 (εικ. 33,
37).

Το πατητήρι είναι λιθόκτιστο, επιχρισµένο µε σκληρό στεγανό κονίαµα
από λεπτή άµµο και ασβέστη288. Σε κάποιο σηµείο του πυθµένα του ανοί-
γεται η οπή για την εκροή του µούστου, η οποία προς τα έξω απολήγει σε
λαξευτό πέτρινο µουσουλούκι289. Συνήθως στο δάπεδο του χώρου κάτω α-
πό το στόµιο του πατητηριού διαµορφώνεται λακκοειδές υπολήνιο, όπου
τοποθετείται το δοχείο για τη συλλογή του µούστου290. Όταν το πατητήρι
δεν είναι σε χρήση, το κοίλωµα σκεπάζεται επίσης µε δικό του κάλυµµα
(εικ. 6β, πιν. 19α).
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286. Βρεγµένο παξιµάδι ραντισµένο µε ξίδι και λάδι. Το συνοδεύουν µε ελιές, τυρί κι
ένα ποτήρι κρασί ή ρακή. Πρβλ. Παπαδογιάννη, Ξαρέσκια, 20, σηµ. 9.

287. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 38· του ίδιου, Λαϊκός Πολιτισµός, 531-532· Τριποδά-
κη, Λασήθι, 294· Λασσιθιωτάκη, 19 (πατητήρι-κοιµητέ). Κρεµέζη, 49.

288. Πριν διαδοθεί η χρήση του τσιµέντου έχριαν τα πατητήρια µε κουρασάνι, τη λε-
γόµενη αστρακάσβεστο (από το αστράκι=όστρακον+άσβεστος). Αγγελική Πανοπούλου,
«Κατασκευές πατητηριών στην Κρήτη του 16ου αιώνα», Πρακτικά Συµποσίου Οίνον Ιστο-
ρώ-IV: Θλιπτήρια και πιεστήρια, Αθήνα 2005, 186-188. Πρβλ. Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 8: κο-
ρασάνι, αστρακιά. Κρεµέζη, 49: στεγανοποίηση µε κουρασάνι ή επένδυση µε πλάκες. Βα-
σιλειάδη, Νίσυρος, 353-54.

289. Μουσουλούκι, από το τουρκ. musluk=κρουνός. Λέγεται για όλα τα στόµια εκροής
υγρών. Παπαγρηγοράκης, 99.

290. Πρβλ. Τριποδάκη, Θεώρηση, 51, σχ. 7. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 176, 178, 189.
Στην Κρήτη και αλλού το κοίλωµα αυτό λέγεται δοχειό (πρβλ. Βασιλειάδη, Νίσυρος, 354·
Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 51, αλλά και Κρεµέζη, 49: πουρλάκι στην Αττική). Στο Νο-
φαλιά δεν ακούεται ο όρος και δεν κατόρθωσα να εξακριβώσω κάποιον αντίστοιχο. Είναι
όµως βέβαιο ότι τον χρησιµοποιούσαν στην περιοχή, ιδίως παλαιότερα: Ξανθουδίδης,
Συµβόλαια, 178-179, 324. Μαν. Παπαδάκης, 20. Βλ. επίσης Χαρ. Γάσπαρη, «Τα πατητή-
ρια στη µεσαιωνική Κρήτη (13ος-14ος αι.)», Οίνον Ιστορώ-IV: Θλιπτήρια και πιεστήρια,
Αθήνα 2005, 177 (dochio) και Αγγελικής Πανοπούλου, ό.π., 185, 188-190 (doghio, κατα-
σκευαστικά).
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ια. Ματζαδούρες και δεµαταρές
Τα παχνιά για το τάϊσµα των ζώων, οι µατζαδούρες291, κατασκευάζονται

µέσα στα αχίρια και παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες µορφολογικές παραλλα-
γές. Είναι συνήθως επιτοίχιες, είτε γωνιακές, είτε χωνευτές σε άλλα σηµεία
των πλευρικών τοίχων (εικ. 6α, 27).

Η γωνιακή µατζαδούρα σχηµατίζεται από µιαν ευµεγέθη σχιστόπλακα,
πακτωµένη στην τοιχοποιία στο σηµείο συµβολής δύο τοίχων, έτσι ώστε το
µεγαλύτερο µέρος της να εξέχει µέσα στο χώρο (πιν. 20α). Το ύψος τής
πλάκας από το δάπεδο ποικίλλει, ανάλογα µε την κατηγορία των ζώων για
τα οποία προορίζεται (αιγοπρόβατα, ή αγελάδες και γαϊδούρια). Αµέσως ε-
πάνω από την πλάκα ανοίγεται στην τοιχοποιία µια περίπου τριγωνικού σχή-
µατος ρηχή κόγχη292. Ένα αποφλοιωµένο και καµπυλωµένο κούτσουρο σχη-
µατίζει το εξωτερικό χείλος της µατζαδούρας και συγκρατεί τα άχερα ή τα
χόρτα, που τοποθετούνται εκεί για τη διατροφή των ζώων.

Η χωνευτή µατζαδούρα είναι κόγχη µέσα στο πάχος του τοίχου, µε στό-
µιο σχήµατος ισοσκελούς τριγώνου, που σχηµατίζεται από δύο αντιστηριζό-
µενα µεταξύ τους επιµήκη πελέκια. Η βάση της κόγχης κλείνεται µπροστά
µε χονδρό ξύλο ή µε τρίτο, οριζόντιο πελέκι για τη συγκράτηση της ζωο-
τροφής (εικ. 6α). Όταν η χωνευτή µατζαδούρα βρίσκεται στη γωνία του χώ-
ρου, η κόγχη σχηµατίζεται µέσα στο πάχος του ενός από τους τοίχους (εικ.
14), ενώ ο άλλος αφήνεται ανέπαφος. Πάνω στον τελευταίο αντιστηρίζεται
λοξά ένα επίµηκες πελέκι, έτσι ώστε το στόµιο της κόγχης να έχει σχήµα
ορθογωνίου τριγώνου. Η υποτείνουσα του τριγώνου µπορεί να είναι ευθύ-
γραµµη, ή λαξευµένη σε σχήµα τοξωτό, µε µικρό βέλος, για να διευρυνθεί
κάπως το στενό στην περίπτωση αυτή στόµιο της µατζαδούρας.

Η µορφή της επιτοίχιας µατζαδούρας επικρατεί σχεδόν καθολικά. Μα-
τζαδούρα διαµορφωµένη κατ’ ευθείαν στο δάπεδο απαντά σπάνια και ανή-
κει στη γωνιακή παραλλαγή. Σποραδική επίσης αλλά άξια µνείας είναι η
παρουσία µατζαδούρας στον υπαίθριο χώρο σταυλισµού των ζώων, στην αυ-
λή του σπιτιού ή στην υπαίθρια µάντρα (εικ. 21), οπότε τη συναντούµε σε
κάποιον από τους περιµετρικούς τοίχους.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, στο χώρο διαµονής των ζώων και συ-
νήθως κοντά στις µατζαδούρες απαντούν και οι δεµαταρές293, επιµήκεις
πλακοειδείς πέτρες πακτωµένες στην τοιχοποιία, µε µια τρύπα ανοιγµένη
στο ελεύθερο άκρο τους. Η διάµετρος της τρύπας είναι τέτοια, ώστε να περ-
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291. Πρβλ. Μέγα, Άνδρος, 108 (ταϊσές). Χατζηϊωάννου, 81 (πάγνες στην Κύπρο). Τρε-
µπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 48 (πάθνες). Για τη λ. µατζαδούρα βλ. σηµ. 133.

292. Μέγας, Άνδρος, 109, σχ. 36 (Πετροφάς, κελλί του Κασσιδόνη).
293. Πρβλ. Τριποδάκη, Λασήθι, 294 και του ίδιου, Θεώρηση, 55· ∆εβλέτογλου, 65· ∆η-

µακόπουλου, 143, σηµ. 49· Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 119: δεµαταρέ ή πετροθελιά.
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νά άνετα και να στερεώνεται το σχοινί, µε το οποίο δένεται το ζώο294 (πιν.
20β). Άλλη µορφή δεµαταράς είναι µια ρηχή σωληνοειδής και διαµπερής
τρύπα που σχηµατίζεται στην επιφάνεια κάποιας πέτρας σε εξωτερικές ό-
ψεις τοιχοποιών. ∆εµαταρές από άλλο υλικό π.χ. ξύλο, δεν συνηθίζονται.

ιβ. Κουτσουνάρες
Κατά την επιχωµάτωση του δώµατος, όταν στρώνεται το ανώτερο στρώ-

µα στεγανού χώµατος, διαµορφώνονται στην επιφάνειά του ήπιες κλίσεις, ώ-
στε να διευκολύνεται η απορροή των οµβρίων προς ορισµένα σηµεία της πε-
ριµέτρου του295, στα oποία και τοποθετούνται οι κουτσουνάρες296 (εικ. 4).

Η απλούστερη µορφή κουτσουνάρας είναι ένα βυζαντινό κεραµίδι ή το
στόµιο κάποιου σπασµένου λαηνιού σε δεύτερη χρήση, που προεξέχει κα-
τά 20-25 εκ. από τα µατσιπέθια (εικ. 24). Σε νεότερες εποχές η κατε-
στραµµένη πήλινη υδρορρόη συχνά αντικαταστάθηκε πρόχειρα µε αυτο-
σχέδια τενεκεδένια λούκια. ∆εν σώζονται στον οικισµό κουτσουνάρες µε το
λούκι λαξευµένο σε ξύλο297, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη
µορφή ήταν άγνωστη παλαιότερα (πιν. 21α).

Η δεύτερη µορφή υδρορρόης που απαντά εδώ, πάλι µε την ονοµασία
κουτσουνάρα, είναι η γνωστή επιτοίχια µορφή (εικ. 11, πιν. 24), που επιχω-
ριάζει σε ολόκληρο το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου. Κάτω από το αντίστοι-
χο άνοιγµα που υπάρχει στα µατσιπέθια διαµορφώνεται στην όψη του τοί-
χου µε σκληρό ασβεστοκονίαµα ένα αυλάκι, µε τα χείλη ελαφρά υπερυψω-
µένα, ώστε να ελέγχεται καλύτερα η ροή του νερού298.

294. Σε ανοικτούς χώρους, όταν δεν υπάρχει κοντά κάποιο δένδρο ή άλλη δυνατότη-

τα στερέωσης του σχοινιού, αυτό στερεώνεται σε σιδερένιο πασσαλίσκο µε κρίκο στο ε-

πάνω µέρος του, το καζίκι (τουρκ. kazik, Παπαγρηγοράκης, 86) ή τζένιο, το οποίο καρ-

φώνεται στο χώµα.
295. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 63· Βασιλειάδη, Κρητικό Σπίτι, 172· Λασσιθιωτάκη, 23-24

(ρέµατα).
296. Κουτσουνάρα ή κουτσουνάρι ή µπουτσουνάρι: υδρορρόη. Για τις διάφορες εκδοχές

ετυµολογίας του όρου βλ. Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 588-589. Επίσης, Στυλ. Αλεξίου,
Κρητική Ανθολογία (ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ αι.), Ηράκλειο 1969, γλωσσάριο, 257. Στεργ. Σπανάκη, «Τα
µπουτσουνάρια», Αµάλθεια, Α΄ (1970), 107-108.

297. Πρβλ. Τριποδάκη, Λασήθι, 293· Αικατερινίδη, Καρύδι, 34· Βασιλειάδη, ό.π., 314,
315, σχ. 456· Μποζινέκη, 268· Αρακαδάκη, Καθαρό, 83· Γεωργιάδη, 114: …από ξύλο σγα-
φτό, κ.λπ.

298. Πρβλ. Τριποδάκη, Θεώρηση, 50, σχ. 3. Βασιλειάδη, Κρητικό Σπίτι, 213-215, σχ.
264-266 και 316-320. Ζαγορησίου, 26-27. Εξ αιτίας της µορφής της η κουτσουνάρα αυτή
λέγεται σε ορισµένες περιοχές αναλειχαρά (=ανα+λείχω): ∆ηµακόπουλος, 139 και σηµ. 35
(κουτσουνάρα-κουτσουνάρι), 99, σηµ. 67 (αναγλυφάδα). Λασσιθιωτάκης, 25· Μποζινέκη,
268 (κουτσουνάρα=ξύλινη υδρορρόη, αναλειχάδα=λούκι)· ο όρος όµως δεν απαντά στο
Νοφαλιά. Στην Ανατολική Κρήτη ο όρος κουτσουνάρα καλύπτει και την επιτοίχια υ-
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Και στις δύο περιπτώσεις το πολύτιµο νερό που συγκεντρώνεται από το
δώµα οδηγείται προς αποθήκευση σε δεξαµενές, στέρνες ή σαρνίτσια299, συ-
νήθως κλειστές όταν αποτελούν εξάρτηµα της κατοικίας, αλλά κάποτε και
ανοικτές. Η επιτοίχια κουτσουνάρα οδηγεί τα νερά σε µικρό άνοιγµα επά-
νω στο θόλο της στέρνας. Όταν η κουτσουνάρα εξέχει από τα χείλη του δώ-
µατος τοποθετείται συµπληρωµατικά ένα λοξό τσίγκινο λούκι, που οδηγεί
τα όµβρια στο επιθυµητό σηµείο300. Με τον ίδιο τρόπο συγκεντρώνονται τα
όµβρια από τις κεραµοσκεπές (πιν. 21β). Αν η στέρνα βρίσκεται σχετικά
µακριά από το δώµα που την τροφοδοτεί κατασκευάζεται στο έδαφος, ή
και εναέρια, λιθόκτιστος κάραβος301 επιχρισµένος µε στεγανό κονίαµα (πιν.
22). Η θολωτή στέρνα είναι µια ενδιαφέρουσα κατασκευή, που θα περι-
γραφεί ξεχωριστά παρακάτω302.

δρορρόη, βλ. Τριποδάκη, Λασήθι, 293 (αναλυχαρές=τα χείλη του λουκιού)· Αικατερινίδη,
Καρύδι, 32· ∆εβλέτογλου, 63. Ονοµασίες της κουτσουνάρας σε άλλες περιοχές: χολέτρα
(Μέγας, Άνδρος, 86, Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 26, Παπαχαραλάµπους, 13, Κύπρος)· χο-
λέτρα ή σούλουνας (Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 9)· σούλουνας (Αρφαράς, 46-47, Κως)· ανεράο
ή σούλουνας (Βασιλειάδης, Νίσυρος, 349, 355)· κάναλος (Βαρβέρης, 45, Σαντορίνη)· πλα-
κούτα (Κρεµέζη, 183, Μέγαρα), κ.λπ.

299. ∆ηµακόπουλος, 83, σηµ. 17: γιστέρνα (ιταλ. cisterna), 137, σηµ. 29: σερνίτσι. Με
τον τουρκικό όρο σαρνίτσι ονοµάζεται στο Απάνω Μεραµπέλο η κλειστή δεξαµενή η κα-
τασκευασµένη µε σύγχρονα υλικά, η οποία καλύπτεται µε πλάκα από οπλισµένο σκυρό-
δεµα και επιχρίεται µε τσιµεντοκονίαµα.

300. Σε παλαιότερες, πιο πρωτόγονες φάσεις της ζωής του οικισµού, πιθανώς ο αγω-
γός αυτός να ήταν ξύλινος.

301. Κάραβος: αυλάκι, οχετός (ιδίως για ακαθαρσίες). Συνών.: γάτουλας (=οχετός, βλ.
Boerio, 301: gattolo=οχετός οµβρίων σε δρόµο), όρος γνωστός στην Ανατολική Κρήτη αλ-
λά όχι στο Νοφαλιά. Άλλη ονοµασία για την παραπάνω µορφή: καταπότης (=αυλάκι στο
χώµα για το πότισµα). Πρβλ. ∆ηµακόπουλου, κοντότο ή κοντούτο, κουντούτο, κουτούτο
(condotto, επίσης βενετσιάνικος όρος), 84 και σηµ. 18.

302. Βλ. το τελευταίο κεφάλαιο, «Ειδικά κτίσµατα», σ. 139.
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Με αφετηρία την τυπολογική κατάταξη των σπιτιών που παρατέθηκε
παραπάνω (εικ. 5), επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται εδώ λεπτοµερέστερα
ορισµένα από τα περίπου 30 σπίτια του οικισµού που αποτυπώθηκαν και
τεκµηριώθηκαν σχεδιαστικά, τα οποία θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά των
διαφόρων τύπων.

Ι. Μονόχωρα, στενοµέτωπα ή πλατυµέτωπα, και τα σύνθετά τους

Ο τύπος του µονόχωρου σπιτιού χωρίς βοηθητικούς χώρους, συνηθισµέ-
νος ίσως παλαιότερα, σπανίζει ανάµεσα στα σωζόµενα σπίτια, επειδή ελά-
χιστα από αυτά ανήκουν στην αρχική περίοδο της ζωής του Νοφαλιά.

1. Το «Μητάτο» στ’ Αρολίθια (εικ. 10)

Τα Αρολίθια είναι ένα χαµηλό ύψωµα από συµπαγείς βράχους στα βό-
ρεια του Νοφαλιά (εικ. 2). Η προς τον οικισµό πλευρά του βραχώδους ε-
ξάρµατος είναι απόκρηµνη, η κορυφή του όµως είναι οµαλή, σχεδόν επίπε-
δη. Το τοπωνύµιο «Αρολίθια» οφείλεται ασφαλώς στη διάσπαρτη µε µικρά
κοιλώµατα µορφή των βράχων, ιδίως στην κορυφή του υψώµατος303.

Το µητάτο304, σφηνωµένο σε ένα πλάτωµα λίγο χαµηλότερα από την κο-

303. ∆έφνερ, 243-256. Χατζιδάκις, 437, Βουϊδαρόλιθος και σηµ. 4, αρός-αρόλιθος, µε
εκτενή βιβλιογραφία. Πλατάκης, Τοπωνύµια, 100, Αραφαρόλιθος. Βασιλειάδης, Κρητικό
σπίτι, 41.

304. Πρόχειρο ορεινό κατάλυµα συνεταιρισµού βοσκών, ή µεµονωµένου βοσκού (µο-
νοκούραδο), µάντρα και τυροκοµείο. Κατά την επικρατέστερη εκδοχή, από το λατ.
metatum=υπαίθριο στρατιωτικό κατάλυµα: βλ. Γ. Κόλια, «Περί µητάτου», Αθηνά, 51
(1941-46), 129-130. Στεφ. Ξανθουδίδου, «Ποιµενικά Κρήτης», Λεξικογραφικόν Αρχείον
Αθηνάς, Ε΄ (1918) [=Μελετήµατα], 389-390. Παπαγρηγοράκη, 43. Κουκουλέ, Λαογραφία,
71. ∆έφνερ, 105. Χατζιδάκι, 442 (τοπωνύµιο Παλαιοµήτατα και σηµ. 10, βιβλιογραφία).
Τωµαδάκη, 81 (τπν. Μητατούλια). Πλατάκη, Τοπωνύµια, 104 (Ξεροµήτατο). Αικατερινίδη,
Λαϊκός Πολιτισµός, 532. Ζευγώλη, 92. Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 49-50 (µητάτο, µα-
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ρυφή, όπου προφυλάσσεται αποτελεσµατικά από τους ψυχρούς βορειοδυ-
τικούς ανέµους, είναι ένα επίµηκες στενοµέτωπο κτίσµα µε προσπέλαση α-
πό τα ΒΑ. Επειδή έχει παραµείνει έρηµο πολλά χρόνια, δεν είναι γνωστή η
ηλικία και ο ιδιοκτήτης του. Η προσωνυµία «µητάτο» µαρτυρεί την αρχική
του χρήση, η απλούστατη µορφή του όµως δεν παραπέµπει καθόλου στη
γνωστή µορφολογία των κυλινδρικών ή γυριστών µητάτων της Ίδης και των
Λευκών Ορέων, η οποία άλλωστε δεν απαντά στην Ανατολική Κρήτη305. Το
κτίσµα συγγενεύει στενά µε τα ξερολιθικά µητάτα που σώζονται στο ορο-
πέδιο του Καθαρού και τα ζευγόσπιτα από τον Οµαλό Χανίων306.

Το εσωτερικό ύψος του χώρου, πριν αλλοιωθεί η στάθµη του δαπέδου α-
πό την υποχώρηση του δώµατος, πρέπει να ήταν πολύ µικρό, γύρω στα 2.0
µ., κοινό χαρακτηριστικό και των µητάτων του Καθαρού που αναφέρθηκαν.
Στη χαµηλή θύρα δεν σώζεται κούφωµα και ό,τι υπήρχε αρχικά θα ήταν τε-
λείως πρωτόγονο. Στο νοτιοανατολικό µακρό τοίχο ανοίγονται δύο στενές
θυρίδες-φεγγίτες (πιν. 23), ενώ στη βορειοδυτική πλευρά του το κτίσµα εί-

ντροκάθισµα). Βλ. και στη σηµ. 41. Άλλη εκδοχή ετυµολογίας από το ρ. σµίγω, προτεί-
νει ο Πιτυκάκης, Λεξικό, Β΄, 629-630, ο οποίος ορθογραφεί «µιτάτο», όπως και οι Χουρ-
µούζης-Βυζάντιος, 112, Μαυρακάκης, 70-71.

305. Για την αρχιτεκτονική των µητάτων βλ. Χριστοφ. Βαλλιάνου, «Κυλινδρικοί ποι-
µενικοί καταυλισµοί στην Κρήτη», Πεπραγµένα Ε΄ ∆ΚΣ (Άγιος Νικόλαος 1981), Γ΄, Ηρά-
κλειο 1985, 47-58. Κ. Συρµακέζη, Τα µητάτα της Κρήτης. ∆ιερεύνηση της στατικής λει-
τουργίας τους µε σύγχρονες µεθόδους [=Εκδόσεις Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας αρ. 13],
Βώροι 1988, 9-13, σχ. 1-2, φωτ. 1-6. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 112 και σχ. 132-136. Μποζι-
νέκη, 253 και εικ. 73. Μιχ. ∆εληγιαννάκη, Το «θολιαστό» µητάτο στην Κρήτη. Ανώνυµη αρ-
χιτεκτονική και µνηµείο, Ρέθυµνο 2003, 22-40. Στο Απάνω Μεραµπέλο η µόνη παρεµφε-
ρής κυλινδρική µορφή είναι το καλύβι από ξερολιθιά (βόσκικη βίγλα στον Βασιλειάδη,
ό.π., 114 και σχ. 140-141), για το οποίο βλ. Μαρίας Αρακαδάκη, «Ξερολιθικά κτίσµατα
και κατασκευές από την Ανατολική Κρήτη. Τα «καλύβια» του Απάνω Μεραµπέλου»,
Κρητολογικά Γράµµατα, 15/16 (1999-2000), 249-286, µε την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Για
την τυπολογία των µητάτων στην Ανατολική Κρήτη, Αρακαδάκη, Καθαρό, 60-61, 64.

306. Μαν. Παπαδάκης, 15: ζευγόσπιτο=πρόχειρο οίκηµα στο χωράφι για τη διαµονή
των ζευγάδων την περίοδο του οργώµατος. ∆. Βασιλειάδης, «Zευγόσπιτα στα Λευκά Ορη
της Κρήτης», Επιθεώρησις Τέχνης, τευχ. 136 (1966), 382-391. Ο ίδιος, Κρητικό σπίτι, 170-
172. Μιχ. ∆ωρής, «Η πέτρα και ο άνθρωπος», Αρχιτεκτονική, τευχ. 83 (Νοεµβρ.-∆εκ.
1970), 68, εικ. Κ4: ζευγόσπιτο από αργολιθοδοµή στην περιοχή Νεάπολης Μεραµπέλου,
µε οριζόντιο ξύλινο ανώφλι στην πόρτα. ∆ιεξοδική περιγραφή και τυπολογία των ζευγό-
σπιτων του οροπεδίου Καθαρού, που αποκαλούνται µετόχια ή µητάτα, βλ. στο Αρακαδά-
κη, Καθαρό, 64-106. Από τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου: Μέγας, Άνδρος, 107:
µπαρµπακάς=ζευγόσπιτο, 112: βουδόσταυλος ή ζευγόσπιτο. ∆. Φιλιππίδης, «Κάρπαθος»,
ΕΠΑ, Γ΄, Αθήνα 1984, 90-92: βοσκαρέα (στοιχειώδες ξερολιθικό δωµατοσκέπαστο κτί-
σµα µε παραστιά, πατάρι για τον ύπνο και χώρο παρασκευής τυριού). Ο όρος ζευγόσπι-
το (=κατάλυµα για το ζευγάρι των αροτριώντων ζώων), γνωστός στους παλαιότερους Νο-
φαλιώτες, δεν φαίνεται να είναι πλέον σε χρήση.
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Εικ. 10.  Νοφαλιάς: το «µητάτο» στα Αρολίθια. Κάτοψη, νοτιοανατολική όψη.
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ναι σχεδόν υπόγειο. Το εσωτερικό του µητάτου, σκοτεινό ασφαλώς όταν το
κτίσµα ήταν ακέραιο, είναι τελείως κενό. Πιθανότατα υπήρχε κάποια πα-
ραθιά στο δάπεδο, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί, χωρίς να µπορεί να ε-
πιβεβαιωθεί η ύπαρξη αντίστοιχης οπής-ανηφορά στο κατεστραµµένο δώ-
µα. Επίσης, αν και πολύ πιθανό, δεν διακρίνεται αν υπήρχε κάποια δια-
µόρφωση παταριού για τον ύπνο στο βάθος του χώρου.

2. Το «κατάλυµα»307 του Κοτσυφού (εικ. 3/12, πιν. 24α)

Το οίκηµα βρίσκεται κοντά στο ναό του Προφήτη Ηλία, στον παλαιό πυ-
ρήνα του οικισµού. Αποτελείται από δύο εν σειρά στενοµέτωπους χώρους.
Η διάταξη των σωζοµένων δοκαριών του δώµατος δείχνει ότι ο ενδιάµεσος
τοίχος ήταν φέρων (εικ. 11). Ο δεύτερος χώρος επικοινωνεί εσωτερικά µε
τον πρώτο και δεν έχει κανένα άλλο άνοιγµα.

Η θύρα εισόδου φέρει τοξωτό λίθινο πλαίσιο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όχι
µόνον επειδή οι καµαρόπορτες είναι σπανιότατες στον οικισµό308, αλλά και
επειδή το κλειδί τού ελαφρώς οξυκόρυφου τόξου της φέρει ανάγλυφο σταυ-
ρό, που ίσως σχετίζεται µε την εκεί παλαιά µονή309.

Απέναντι από τη θύρα σώζεται απλή παραθιά, ενώ ένας σταµνοτάτης α-
νοίγεται στο παράσπιτο, αµέσως µετά την ενδιάµεση πόρτα. Σε µερικά ση-
µεία των τοίχων εξέχουν εντοιχισµένα λίθινα ράφια, λεπτοµέρεια ασυνήθι-
στη για κατοικία310 (εικ. 11).

Η κυριότερη ιδιοµορφία του σπιτιού είναι το ότι διαθέτει δύο θολωτές
στέρνες, µία έξω από τον δυτικό τοίχο του και µία κάτω από τα δωµάτιά
του. Η πρώτη έχει το στόµιό της και µια ρηχή γούρνα λαξευµένα µαζί σε ο-
λόσωµη πλάκα (πιν. 24β), πάνω στην οποία διακρίνεται κατεστραµµένη ε-
πιγραφή, µε τη χρονολογία «1828» ή «1848»(;) και ηµεροµηνία δυσανά-
γνωστη. Το στόµιο της δεύτερης βρίσκεται σε σηµείο πολύ επικίνδυνο, α-

78 MΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑ∆ΑΚΗ

307. Στη ντοπιολαλιά της περιοχής, κατάλυµα σηµαίνει κτίσµα γκρεµισµένο, χαλασµέ-
νο, ερµηνεία που αναφέρει και ο Ξανθινάκης, 226 (στον Πιτυκάκη, Λεξικό, δεν µνηµο-
νεύεται η λέξη). Πρβλ. Χουρµούζη-Βυζαντίου, 110: καταλώ=φθείρω. Τωµαδάκη, 79: τπν.
Καταλύµατα (στα), µε ερείπια. Πράγµατι, στο σπίτι του Κοτσυφού (παρωνύµιο του τε-
λευταίου ιδιοκτήτη Σεργάκη), το δώµα έχει πάει κάτω.

308. Βλ. σηµ. 227. Kαµαρόπορτα µε έντονα χαµηλωµένο τόξο υπάρχει στο σπίτι του
Σελεβερδέ, που χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι. (βλ. παρακάτω, σ. 106).

309. Προφανώς αποτροπαϊκός σταυρός, πρβλ. Πετρονώτη, 124, Hatzimichali, 186,
Orlandos, 224, αν και στην Κρήτη ο αποτροπαϊκός σταυρός απαντά συνήθως στο υπέρ-
θυρο της αυλόπορτας (Βαλλιάνος-Kόκκορη, 134), όπως και στην Κύπρο (Γεωργιάδης, 131:
στην ’ξώπορτα=αυλόθυρα).

310. Επίσης, τελείως διαφορετική ως µορφή από τα περιµετρικά ξύλινα ράφια που συ-
νηθίζονται στα δωµάτια των νησιώτικων σπιτιών, βλ. Hatzimichali, 179-180.
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µέσως µετά την είσοδο, ενώ η τροφοδοσία της γινόταν από επιτοίχια υ-
δρορρόη που καταλήγει σε οπή στο θόλο της.

Στην πρόσοψη του οικήµατος διακρίνεται αρµός ανάµεσα στα δωµάτια,
περίπου µέχρι το ύψος του υπερθύρου της τοξωτής θύρας (πιν. 24α). Εί-
ναι λοιπόν πιθανό να υπήρχε αρχικά µόνον ο δυτικός στενοµέτωπος χώρος
ερειπωµένος και σε µεταγενέστερη επισκευή του να προστέθηκε το ανατο-
λικό δωµάτιο, να διανοίχθηκε το µεγάλων διαστάσεων βόρειο παράθυρο και
να κατασκευάστηκε και ο απαραίτητος σταµνοτάτης. Οι δεξαµενές, από
τον τρόπο της τροφοδοσίας τους, φαίνεται να συνόδευαν τον αρχικό χώρο,
συνεπώς η χρονολογία «1828» µπορεί να συνδεθεί και µε το κτίσµα.
Οπωσδήποτε, δεν αποκλείεται η πιθανότητα ακόµη και ο αρχικός χώρος να
είναι νεότερο κτίσµα στην ανωδοµή των δεξαµενών και το πλαίσιο της θύ-
ρας να προέρχεται από οικοδοµικό υλικό της µονής σε δεύτερη χρήση.

Το οίκηµα επισκευάστηκε πρόσφατα µε σύγχρονα υλικά και οι όψεις του
επικαλύφθηκαν µε τσιµεντοκονίαµα.

3. Το σπίτι της Όλγας [Μαγριπλή] (εικ. 3/11).

Πλατυµέτωπο ορθογωνικό κτίσµα µε µονόριχτη στέγη, κοντά στον παλιό
πυρήνα του οικισµού. Από το 1899 ως το 1934 στέγαζε το σχολείο του χωρι-
ού και εγκαταλείφθηκε µετά την ανέγερση του νέου, όπως αναφέρθηκε.
Αρχικά ήταν κατοικία, όπως φαίνεται από το όνοµα της ιδιοκτήτριας µε το
οποίο είναι γνωστό311 και τα επί µέρους στοιχεία στο εσωτερικό του: το γω-
νιακό τζάκι µε τα απλά κυµάτια στο καµαρικό και το σταµνοτάτη µε την το-
ξωτή επίστεψη (εικ. 12-13). Προς ∆. του οικήµατος διακρίνονται ερείπια κτι-
σµάτων, δεν είναι όµως σαφές αν κάποιο από αυτά αποτελούσε πρόσκτισµα
του σπιτιού της Όλγας, που είναι εµφανώς µεταγενέστερο από τα ερείπια312.

Η µονόριχτη στέγη µε τα γαλλικά κεραµίδια πρέπει να συνδεέται µε την
κατά 1-1,2 µ. αύξηση του πλάτους του σπιτιού προς τα πίσω, που διακρίνεται
στους πλευρικούς τοίχους, καθώς το σηµερινό πλάτος του χώρου (3.85 µ.) υ-
περβαίνει αισθητά τα συνήθη ανοίγµατα έδρασης των δωµάτων στον οικισµό
(2.60-2.80 µ., πιν. Α). Η οροφή από φαρδιές σανίδες µε αρµοκάλυπτρα, πο-
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311. Βλ. παραπάνω, σηµ. 75. Το σπίτι στο Νοφαλιά πολύ συχνά χαρακτηρίζεται µε το
όνοµα της ιδιοκτήτριας, και όχι µόνον όταν αυτή είναι χήρα (σπίτι τση Φωτεινής, τση Πρα-
ξίας, Κατερίνης, Κρουσταλλένιας, Αργυρής κ.λπ., βλ. πίν. A). Παρόµοια πρακτική ανα-
φέρει ο Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 4 και οφείλεται στο ανέκαθεν ισχύον στα νησιά κληρονο-
µικό δίκαιο, που αφήνει στη γυναίκα την κυριότητα της προίκας της.

312. Παρόµοιας µορφής µονόχωρα σπίτια, αλλά µε δώµα, βλ. στην Κρεµµυδιώτη, 78-
79 (Χοντροβολάκοι) και στον Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 150, σχ. 179-180 (Αγιά Ρουµέλη
και Καλύβες Χανίων).
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λυτέλεια πρωτοφανής στο φτωχό Νοφαλιά, οφείλεται ίσως σε επισκευή τα
χρόνια της λειτουργίας του σχολείου, όπως και τα επιχρίσµατα και οι χρω-
µατισµοί στους εσωτερικούς τοίχους. Η οροφή, µάλλον πληµµελώς στηριγµέ-
νη κατά την κατασκευή της, είχε ήδη υποχωρήσει κατά την αποτύπωση του
σπιτιού το 1978 (εικ. 13).

Το παράθυρο µε το λίθινο πλαίσιο και τη σιδεριά313 πρέπει να είναι το
αρχικό. Από την πόρτα, στην οποία το λίθινο κατώφλι είναι λίγο µικρότερο
από το πλάτος του ανοίγµατος και όχι µεγαλύτερο, όπως θα έπρεπε, ίσως
να αφαιρέθηκαν τα πελεκητά πορτοµάγουλα, για να διαπλατυνθεί το ά-
νοιγµα και να τοποθετηθεί το σωζόµενο δίφυλλο κούφωµα για τη νέα χρή-
ση. ∆ίφυλλη θύρα εισόδου σε κατοικία δεν απαντά στο Νοφαλιά.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 το σπίτι έχει µεταβληθεί σε ερείπια
(πιν. 25).

4. Το σπίτι του Μαστοροβασίλη (εικ. 3/13)

Βρίσκεται στην ίδια γειτονιά µε το σπίτι της Όλγας, µε το οποίο παρου-
σιάζει µορφολογικές και κατασκευαστικές οµοιότητες και κτίστηκε γύρω στα
1890, σύµφωνα µε πληροφορία του ιδιοκτήτη του. Αποτελείται από το κυρίως
σπίτι, τον αχεριώνα και ένα αχίρι σε διάταξη Γ. Τα σκέλη του Γ συµπληρώ-
νονται µε τοίχους από ξερολιθιά και σχηµατίζουν µικρή αυλή (εικ. 14-15).

Το κτίσµα είναι αρκετά νέο σε σχέση µε τα περισσότερα του οικισµού,
πράγµα που διακρίνεται στα καλά διατηρηµένα ξύλινα στοιχεία του: στο
σκελετό της µονόριχτης στέγης τού κυρίως σπιτιού (πιν. 26), στο λιτό αλ-
λά γερό σανιδένιο ταβάνι, στο παράθυρο µε τα καρφωτά σκούρα και το ε-
σωτερικό δίφυλλο κούφωµα µε τζάµια. Στα δεξιά της εισόδου βρίσκεται η
κουζίνα, αριστερά ο χώρος του ύπνου. Το τζάκι είναι χωνευτό έτσι, ώστε ο
όγκος της εστίας και ο ανηφοράς να εξέχουν προς τα πίσω, µέσα στον α-
χεριώνα, διάταξη µάλλον ασυνήθιστη314. Αµέσως αριστερά του τζακιού
βρίσκεται ο σταµνοτάτης (πιν. 15α). Στους τοίχους υπάρχουν δύο ντουλά-
πια µε κασώµατα και ξύλινα µονά φύλλα (εικ. 15). Το δωµάτιο είναι σοβα-
τισµένο και ασπρισµένο και οι εξωτερικοί τοίχοι επίσης διασώζουν αποσα-
θρωµένους σοβάδες, πολυτέλειες άγνωστες στα παλαιότερα σπίτια.
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313. Το παράθυρο είναι µάλλον µικρό και χαµηλό, µε λόγο διαστάσεων 1.4 περίπου.
Όπως είναι γνωστό, οι διαστάσεις των παραθύρων αυξάνουν στα νεότερα παραδείγµατα
(βλ. Γρατσία-Ρούσση, 32). Τα ραδινά «νεοκλασικά» παράθυρα του τέλους του 19ου αι. µε
τα χαµηλωµένα τοξωτά ανώφλια έχουν συντελεστή γύρω στο 1.8 (Βαλλιάνος-Κόκκορη, 152).

314. Πρβλ. Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 125, σχ. 150 (οικία Μ. Αποστολάκη, Γεροπότα-
µος). Ζαγορησίου, 36-37 (Αγαλιανού και Σελιά Αγ. Βασιλείου).
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Εικ. 12.  Νοφαλιάς: σπίτι της Όλγας, κάτοψη.
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Εικ. 13.  Νοφαλιάς: σπίτι της Όλγας, τοµή Μ-Μ και πρόσοψη.
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Εικ. 14.  Νοφαλιάς: σπίτι του Μαστοροβασίλη, κάτοψη. 1. σπίτι, 2. παράσπιτο, 3.

αχίρι, 4. αυλή.
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Εικ. 15.  Νοφαλιάς: σπίτι του Μαστοροβασίλη. α. τοµή Α-Α, β. τοµή-όψη Γ-Γ, γ. το-

µή Β-Β.

α

β

γ
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Εικ. 16.  Νοφαλιάς: σπίτι του Γραµµατικάκη, κάτοψη. 1. πόρτεγο, 2. κάµερα, 3. α-

χεριώνας.
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Σε σχέση µε το σπίτι του Μαστοροβασίλη, εκείνο της Όλγας φαίνεται
παλαιότερο από την κατάσταση των λιθοδοµών του (η κατάσταση των ξύ-
λινων στοιχείων δεν αποτελεί τεκµήριο, επειδή εκείνο είχε εγκαταλειφθεί).
Επίσης οι ραδινότερες αναλογίες του παραθύρου στο σπίτι του Μαστορο-
βασίλη δείχνουν νεότερη ηλικία315. Συνεπώς, η αρχική φάση στο σπίτι τής
Όλγας µπορεί να χρονολογηθεί στα 1870 περίπου.

ΙΙα. Στενοµέτωπα καµαρόσπιτα

Ο συγκεκριµένος τύπος σπανίζει στο Νοφαλιά και στην περιοχή, ίσως ε-
πειδή είναι παλαιός και δεν έχουν διασωθεί αρκετά σχετικά παραδείγµατα.
Τα δύο σπίτια που περιγράφονται εδώ είναι εµφανώς παλαιότερα από τα υ-
πόλοιπα του οικισµού και ασφαλώς το γεγονός δεν οφείλεται σε σύµπτωση.

5. Το σπίτι του Γραµµατικάκη (εικ. 3/14)

Βρίσκεται απέναντι και στα δυτικά του ναού του προφήτη Ηλία. Σύµ-
φωνα µε αφηγήσεις ηλικιωµένων Νοφαλιωτών, χρησιµοποιήθηκε ως κατοι-
κία από το 1840 περίπου, ενώ προηγουµένως ήταν µέρος συγκροτήµατος
που ανήκε στη µονή του παλαιού Προφήτη Ηλία. Το συγκεκριµένο συ-
γκρότηµα είναι από τα παλαιότερα σωζόµενα κτίσµατα στο Νοφαλιά, η κα-
τάστασή του όµως είναι κακή: οι κουρασµένες και βαθιά ρηγµατωµένες λι-
θοδοµές του δείχνουν καθαρά τους αιώνες της ηλικίας του και απειλούνται
µε άµεση κατάρρευση (πιν. 27).

Το στενοµέτωπο που παρουσιάζεται εδώ περιλαµβάνει δύο διαδοχικά
καµαρόσπιτα (εικ. 16), το κυρίως σπίτι και πίσω του τον αχεριώνα316. Το µο-
ναδικό άνοιγµα είναι η θύρα, µε χονδρολαξευµένο ορθογωνικό λίθινο πλαί-
σιο και κούφωµα µε πανωπόρτι. Επάνω από το υπέρθυρο ανοίγεται στενή
θυρίδα και µια δεύτερη στον ανατολικό τοίχο του πορτέγου. Στην οροφή
του αχεριώνα υπάρχει αχερότρυπα, ίσως µεταγενέστερη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο καµάρες του σπιτιού, µε κα-
θαρή µορφή βυζαντινού ηµικυκλικού τόξου (άνοιγµα 2.5 µ.), µοναδικό πα-
ράδειγµα στο Νοφαλιά (εικ. 17). Προφανώς, το µικρό πλάτος του χώρου
(3.40 µ.) επέβαλε τη µορφή αυτή. Η κατεργασία των αψιδολίθων τους εί-
ναι µέτρια, µε αρµούς υπολογίσιµου πλάτους. Η πανοµοιότυπη εµφάνιση
των δύο φερόντων στοιχείων επιτρέπει το συµπέρασµα ότι το διπλό καµα-
ρόσπιτο κατασκευάστηκε συγχρόνως.
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315. O λόγος των διαστάσεων του παραθύρου είναι 1.7. Το γεγονός ότι, αν και ισόγειο,
έχει σκούρα ανοιγόµενα προς τα έξω χωρίς σιδεριά ασφαλείας, είναι πρόσθετη ένδειξη
νέας ηλικίας, εφ’ όσον το κούφωµα είναι το αρχικό. Η πόρτα του σπιτιού έχει επίσης υ-
ψηλό λόγο διαστάσεων, 2.0. Πρβλ. Γρατσία-Ρούσση, 32 και Βαλλιάνου-Κόκκορη, 118.

316. Παρόµοιο παράδειγµα στον Αικατερινίδη, Καρύδι, 52, εικ. 27 (οικία Μωϋσάκη).

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  15:00  ™ÂÏ›‰·88



ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 89

Στη δεξιά πλευρά του πορτέγου σώζεται το απλό καµαρικό ενός γωνια-
κού τζακιού317 στηριγµένο σε αποφλοιωµένο κούτσουρο, ενώ ο ανηφοράς έ-
χει αφαιρεθεί, προφανώς όταν έγινε η «ψευτοταράτσα» για τη µετατροπή
του σπιτιού σε αχίρι.

Στον ανατολικό τοίχο της κάµερας διακρίνεται τρίτο τόξο, στενότερο και
χαµηλότερο από τα δύο προηγούµενα, φραγµένο µε λιθοδοµή. Το σπίτι ε-
πικοινωνούσε εποµένως µε το όµοιας µορφής παρακείµενό του, στενοµέ-
τωπο επίσης318. Η λιθοδοµή πληρώσεως έχει την ίδια σχετικά άτεχνη εµ-
φάνιση µε τους αρχικούς τοίχους, άρα η τείχιση του τόξου δεν είναι πρό-
σφατη. Πιθανότατα αντιστοιχεί στην επέµβαση µε την οποία το οίκηµα µε-
τατράπηκε σε συγκρότηµα κατοικιών. ∆υστυχώς το παρακείµενο σπίτι ήταν
κλειστό και έρηµο και δεν υπήρξε δυνατότητα αποτύπωσής του.

6. Το σπίτι του Αρακαδοσταυρούλη (εικ. 3/15)

Σύµφωνα µε αφηγήσεις των ηλικιωµένων ιδιοκτητών του319, το σπίτι του
προπάππου µου Αρακαδοσταυρούλη και της προγιαγιάς µου Αφροδίτης
(γέννηση 1860 περίπου) κατοικήθηκε προηγουµένως από τη µητέρα τής
Αφροδίτης Μαρία και τον πατέρα της Μαρίας Βασίλη320. Πιθανότατα κτί-
στηκε από τους γονείς του Βασίλη. Με βάση αυτά τα στοιχεία η ανέγερσή
του τοποθετείται γύρω στα 1780. ∆εν ανήκει στον αρχικό πυρήνα του οικι-
σµού, ο οποίος εποµένως είναι παλαιότερος.

Μπορούµε να φαντασθούµε το σπίτι αυτό, µόνο του και σχετικά απο-
µακρυσµένο από τη µονή, σφηνωµένο στους βράχους σε ένα σηµείο προ-
στατευµένο από τους ψυχρούς βορειοδυτικούς ανέµους. Με το πέρασµα
των χρόνων δηµιουργήθηκε γύρω του η «κάτω» γειτονιά του Νοφαλιά. Το
δικάµαρο στενοµέτωπο σπίτι προηγήθηκε χρονικά του δεύτερου καµαρό-
σπιτου, που προσαρτήθηκε στο βόρειο άκρο του (εικ. 18) και χρησιµοποι-

317. Πρβλ. Μποζινέκη, 256: στα στενοµέτωπα σπίτια η είσοδος τοποθετείται έκκεντρα
στην πρόσοψη, για να χωρέσει στην ίδια πλευρά το γωνιακό τζάκι.

318. Η εσωτερική επικοινωνία των σπιτιών συνηθιζόταν κατά την τουρκοκρατία, για να
διευκολύνεται η διαφυγή των ενοίκων σε περίπτωση ανάγκης. Αικατερινίδης, Καρύδι, 29.
Πετρονώτης, 120 (σε σπίτια παλαιότερα από τα µέσα του 19ου αι.). Μποζινέκη, 233. Πρβλ.
Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι, 180 και 181, σχ. 217 (οικία Γ. Παγκάλου, Πραιτώρια Μονοφα-
τσίου). Στην προκειµένη περίπτωση όµως οφείλεται µάλλον στη διαφορετική αρχική χρή-
ση του οικοδοµήµατος.

319. Iωάννη και Κατερίνης Κοκολάκη (και των δύο 76 ετών το 1978). Η Κατερίνη
(1902-1987) ήταν η νεότερη κόρη του Αρακαδοσταυρούλη και της Αφροδίτης, αδελφή
του παππού µου Αρακαδογιώργη (1883-1934).

320. Ο Αρακαδοσταυρούλης δεν ήταν Νοφαλιώτης. Ο πατέρας του Ιωάννης έφερε το
επώνυµο «Φινοκαλιώτης», δηλωτικό της καταγωγής του από το µετόχι Φινοκαλιάς, το ο-
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ήθηκε ως αχεριώνας. Ο οντάς επάνω από τον αχεριώνα (εικ. 19) είναι η τε-
λευταία και νεότερη προσθήκη (αρχές 20ού αιώνα).

Το αρχικό καµαρόσπιτο είναι χαρακτηριστικό δείγµα του στενοµέτωπου
τύπου, στον οποίο αναγνωρίζονται αµυδρές µνήµες του σκοτεινού αρχαϊκού
µεγάρου321 (εικ. 18). Αποτελείται από τρεις διαδοχικούς χώρους, τους ο-
ποίους ορίζουν δύο ανεπαίσθητα οξυκόρυφες καµάρες από χονδροειδώς
λαξευµένους θολίτες. H βορειοδυτική πλευρά είναι ηµιϋπόγεια και ο αντί-
στοιχος µακρός τοίχος εν µέρει σκαµµένος στο βράχο (εικ. 20). Τόσο οι κα-
µάρες, µε τις εµφανείς ατέλειες στη χάραξη και την κατασκευή τους, όσο
και οι τραχιές λιθοδοµές των τοίχων µαρτυρούν χρόνια δύσκολα και στε-
ρηµένα322. Τα µοναδικά ανοίγµατα είναι η πόρτα και µια φωτιστική οπή-α-
νηφοράς στην οροφή, στο βάθος, µετά τη δεύτερη καµάρα. Η θυρίδα στο
νότιο τοίχο του µεσαίου χώρου κλείστηκε µε την ανέγερση του διπλανού νε-
ότερου σπιτιού. Η πόρτα έχει οριζόντιο ανώφλι από ολόσωµο πελέκι, όχι ό-
µως πελεκητά πορτοµάγουλα, που προφανώς αποτελούσαν πολυτέλεια323.
Το θυρόφυλλό της είναι βαρύ, συµπαγές, χωρίς πανωπόρτι (πιν. 28). Μο-
ναδικό επί πλέον στοιχείο στην όψη είναι η επιτοίχια κουτσουνάρα.

Στο εσωτερικό του σπιτιού υπάρχουν τα πάντα, σαν να έπρεπε να είναι
συνεχώς έτοιµο να αντιµετωπίσει επίθεση ή βαρυχειµωνιά. Στη βορειοδυτι-
κή πλευρά του πορτέγου βρίσκεται ο φούρνος, υπόγειος, χωρίς ανηφορά
(εικ. 18, 20), πράγµα που µάλλον θα δηµιουργούσε πρόβληµα απαγωγής
του καπνού κατά τη χρήση του. Στο δάπεδο, δίπλα του, διακρίνονται υπο-
λείµµατα παραθιάς. Πιθανώς θα υπήρχε οπή ανηφορά στην οροφή, επάνω
από αυτήν, η οποία κλείστηκε κατά την αντικατάσταση του χωµάτινου δώ-
µατος µε «ψευτοταράτσα».

Η διάρθρωση της κάτοψης δείχνει ότι ο προς την είσοδο χώρος, το πόρ-

ποίο υποκαταστάθηκε από το παρωνύµιο «Αρακάς». Η προγιαγιά µου Αφροδίτη είχε α-
φηγηθεί στον πατέρα µου Σταύρο Γ. Αρακαδάκη ότι η γιαγιά της (σύζυγος του Βασίλη)
ήταν ανάµεσα στα γυναικόπαιδα που κατέφυγαν στο σπήλαιο της Μιλάτου το 1823, κα-
τόρθωσε όµως να διαφύγει και να σωθεί κατά τη µεταφορά των αιχµαλώτων στη Σπινα-
λόγκα. Για το γνωστό επεισόδιο της σφαγής στο σπήλαιο της Μιλάτου βλ. Θεοχ. ∆ετο-
ράκη, Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986, 336.

321. Γ. Μέγας, «Ζητήµατα ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής», Λαογραφία, Ι∆΄ (1952),
309. Ο ίδιος, Ελληνική οικία, 33. Hatzimichali, 176 (παρόµοιο παράδειγµα, διαφέρει µό-
νον η θέση της εστίας). Βασιλειάδης, Κρητικό σπίτι, 190. Ο Πετρονώτης, 123, παρατηρεί
ότι οι ρίζες του στενοµέτωπου σπιτιού δεν είναι απαραιτήτως αρχαίες και ότι η προτί-
µηση στον συγκεκριµένο τύπο ίσως να οφείλεται κυρίως σε λόγους ασφαλείας.

322. Αµέσως µετά την αναταραχή που έφερε στην Κρήτη η επανάσταση του ∆ασκα-
λογιάννη (1770), για την οποία βλ. ενδεικτικά Θεοχ. ∆ετοράκη, ό.π., 307-312.

323. Βαλλιάνος-Κόκκορη, 116: οι ορθογωνικές πόρτες χωρίς λίθινο πλαίσιο αποτελούν
παλαιά µορφή, προ του 17ου αι.
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τεγο, είχε εξ αρχής τη χρήση του φουρνόσπιτου, διαβατικού και σταύλου
για µικρά ζώα. Στους δύο επόµενους χώρους κατανέµονταν όλες οι υπόλοι-
πες λειτουργίες324. Οι µατζαδούρες, που υπάρχουν σήµερα στους εσωτερι-
κούς χώρους (εικ. 18), προστέθηκαν µετά την οριστική µετατροπή του σπι-
τιού σε αχίρι.

Το δεύτερο καµαρόσπιτο-αχεριώνας έχει ασύµµετρη κάτοψη, µέρος τής
οποίας καταλαµβάνει και πάλι ο φυσικός βράχος. Η «λειψή» κάτοψη επι-
βεβαιώνει το γεγονός ότι πρόκειται για προσθήκη, που έγινε αφού είχε κτι-
στεί το διπλανό σπίτι. Η πόρτα προσπέλασης στον αχεριώνα ίσως να δια-
νοίχθηκε εκ των υστέρων: στην αρχική κάτοψη δεν είναι βέβαιο αν υπήρχε
δεύτερη είσοδος από το βορρά, παρά την ύπαρξη παρόµοιας διάταξης στο
σπίτι από το Πλακοµούρι. Η βαριά πόρτα του αχεριώνα ανοίγει προς το
σπίτι, ώστε να µπορεί να κλείνεται από έξω και να γεµίζεται ο χώρος µε ά-
χυρο από την οροφή.

Στο βορειοδυτικό τµήµα της κάτοψης του αχεριώνα προστέθηκε οντάς
µε µονόριχτη στέγη και προσπέλαση από το δώµα του ισογείου (εικ. 19-20).
Οι τοιχοποιίες του είναι επιµελέστερης κατασκευής από εκείνες του σπιτι-
ού και οπτικά διαφοροποιείται έντονα από αυτό (πιν. 29). Έφερε εξωτερι-
κά επιχρίσµατα, που έχουν καταστραφεί σε σηµαντικό βαθµό. Το δάπεδο
του χώρου αποτελείται από χονδρές τάβλες πλάτους 20 εκ. χωρίς ενδιάµε-
ση στήριξη325, ενώ η ξυλοκατασκευή της στέγης είναι εµφανής εσωτερικά.
Τα ανοίγµατά του, πόρτα και παράθυρο, έχουν απλά καρφωτά κουφώµατα.
Άλλοτε είχε χρησιµοποιηθεί ως αργαστηρόσπιτο.

ΙΙβ. Πλατυµέτωπα καµαρόσπιτα

Στον τύπο αυτόν κατατάσσεται η πλειονότητα των παλιών Νοφαλιώτικων
σπιτιών. Συνήθως τα σπίτια συνοδεύονται από ένα τουλάχιστον ακόµη βοη-
θητικό χώρο.

324. Παρόµοια παραδείγµατα δικάµαρων σπιτιών βλ. στους Κρεµµυδιώτη, 102-104 και
εικ. 42 (από το συνοικισµό Πλακοµούρι του Σκινιά, µε δεύτερη είσοδο στη βόρεια στενή
πλευρά, απέναντι από την κύρια, δίπλα στην οποία βρισκόταν ο φούρνος). Βασιλειάδη,
Κρητικό σπίτι, 191, σχ. 232 (Αβρακόντες Λασιθίου, εξελικτικά ένα βήµα πριν από τον τύ-
πο που µας απασχολεί, µε ηµιϋπαίθριο χώρο στην πρόσοψη, όπου βρίσκεται ο φούρνος)
και ιδίως 192, σχ. 234 (Τζερµιάδω, διαρρύθµιση σχεδόν πανοµοιότυπη µε το σπίτι που ε-
ξετάζουµε). Επίσης, Μποζινέκη, 264, σχ. 94 (Καλαµίτσι Χανίων). Τριποδάκη, Λασήθι,
293, σχ. 3 (οικία Μιλτ. Γραµµατικάκη, µε τετράγωνη, σχεδόν πλατυµέτωπη κάτοψη, αλ-
λά το φούρνο στην ίδια θέση, δεξιά στο πόρτεγο, όπως στο σπίτι του Αρακαδοσταυρού-
λη). Γεωργιάδη, 133, εικ. 20 (ο πρώτος χώρος δηµιουργήθηκε µε το κλείσιµο της καµάρας,
που υπήρχε στον ηµιϋπαίθριο της πρόσοψης).

325. Πρβλ. Κωστάκη, 83.
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7. Το σπίτι του Κακουδοδηµήτρη326 (εικ. 3/17)

Βρισκόταν σε απόµερη θέση στο Β∆. άκρο του οικισµού και είχε κτιστεί
γύρω στα 1880. Οι αλλοδαποί νέοι ιδιοκτήτες του το κατεδάφισαν και έ-
κτισαν στη θέση του διώροφο εξοχικό.

Το κτίσµα περιελάµβανε το κυρίως σπίτι και δίπλα του σε παράθεση το
αχίρι (εικ. 21). Η είσοδος του σπιτιού είχε οριζόντιο υπέρθυρο και κούφω-
µα µε πανωπόρτι, στηριγµένο σε κάσα µάλλον σύγχρονή του και όχι σε µά-
σκουλα πακτωµένα στη λιθοδοµή, όπως συνηθίζεται. Στο πόρτεγο υπήρχαν
δύο στενές θυρίδες-σµαγδάλια (εικ. 22). Η χαµηλωµένη καµάρα ήταν αρ-
κετά επιµεληµένης κατασκευής. Το τζάκι ήταν χωνευτό, ενώ η τεταρτο-
σφαιρική αντηρίδα επάνω από το ξύλινο γείσο του καµαρικού αποτελούσε
µιαν ελάχιστη διακοσµητική νότα (εικ. 22).

Στο αχίρι υπήρχαν τρεις µατζαδούρες µε χείλη από ξύλο. Μπροστά στην
είσοδο του αχιριού σχηµατιζόταν µικρή υπαίθρια µάντρα, στην οποία υ-
πήρχε µία ακόµη χαµηλή µατζαδούρα, χωνευτή στον τράφο που είχε το ρό-
λο αναλήµµατος και περίφραξης. Η πρόσοψη του σπιτιού σκιαζόταν από
θαλερή κρεβατίνα.

8. Το σπίτι της ∆οξανιάς [Πρατσίνη] (εικ. 3/18)

Το σπίτι αυτό βρίσκεται επίσης στη γειτονιά των Αρακάδων. Είναι πολύ
νέο (ανέγερση 1920-1925), διατηρεί όµως όλα τα χαρακτηριστικά του παρα-
δοσιακού µονοκάµαρου σπιτιού (εικ. 23). Ο µάστορας που το έκτισε ήταν ο
Αρακαδοσταυρούλης, ενώ το τζάκι και το φούρνο κατασκεύασε ο Ιωάννης
Κοκολάκης. Μορφολογικά και λειτουργικά παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες
µε το σπίτι του Κακουδοδηµήτρη.

Οι επιµεληµένες λιθοδοµές και η καλή κατασκευή της ηµικυκλικής κα-
µάρας υπογραµµίζουν το γεγονός ότι το σπίτι ανήκει σε περίοδο ηρεµίας
και σχετικής ευµάρειας. Σε µεταγενέστερη φάση τού έγιναν διαδοχικές προ-
σθήκες, πάντοτε σε γραµµική διάταξη προς τα ανατολικά327: παράσπιτο µε
προσπέλαση από το πόρτεγο, αχεριώνας, αχίρι και υπαίθρια µάντρα.

Το άνοιγµα της εισόδου έχει αναλογία διαστάσεων 1.8 και φέρει ορθο-
γωνικό λίθινο πλαίσιο και κούφωµα µε πανωπόρτι. Επάνω από το οριζόντιο
ανώφλι ανοίγεται στενή θυρίδα αερισµού και φωτισµού, ενώ λίγο δεξιότερα
προεξέχει από την τοιχοποιία η γνωστή βασιλικόπλακα (εικ. 24).

ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 95

326. Το α΄ συνθετικό Κακουδο- σηµαίνει τον άσχηµο και κακοφτιαγµένον άνθρωπο,
βλ. Πιτυκάκη, Λεξικό, Α΄, 380, λ. κακουδιά και Ξανθινάκη, 209, λ. κακούδης ή κακου-
δές (ο).

327. Βλ. παρόµοια γραµµική διάταξη τεσσάρων χώρων σε σπίτι στην Κάλυβο Μυλο-
ποτάµου: Ζαγορησίου, 145.
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Εικ. 21.  Νοφαλιάς: σπίτι του Κακουδοδηµήτρη, κάτοψη. 1. πόρτεγο, 2. κάµερα (α-

χεριώνας), 3. αχίρι, 4. υπαίθρια µάντρα.
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Εικ. 22.  Νοφαλιάς: σπίτι του Κακουδοδηµήτρη. α. τοµή Β-Β, β. τοµή Α-Α, γ. πρό-

σοψη.
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Το τζάκι είναι χωνευτό. Επάνω από το ξύλινο γείσο του σχηµατίζεται κι
εδώ τριγωνική αντηρίδα (εικ. 24). Ο τοίχος στο βάθος της κάµερας εµφα-
νίζει προεξοχή για τη στήριξη σκελετού από δοκάρια, τα οποία υποβάστα-
ζαν πρόχειρο µεσοπάτωµα-αποθήκη ζωοτροφών.

Ο φούρνος εφάπτεται στη βορειοδυτική στενή πλευρά του σπιτιού. Εί-
ναι ευρύχωρος, µε διάµετρο 1.8 µ. και καλύπτεται µε χωµάτινο δώµα. Στην
πρόσοψή του υπάρχουν οι γνωστοί κάνοι και το αρθούνι πάνω από τον πό-
ρο του, ενώ κάτω από το δάπεδό του διαµορφώνεται αποθηκευτικός χώρος
(πιν. 30α).

9. Το σπίτι της Κρουσταλλένιας [Σπανάκη] (εικ. 3/19)

Ενδιαφέρον παράδειγµα σπιτιού, το οποίο λίγο µετά την αποτύπωσή του
(1978) παραµορφώθηκε από αυθαίρετη ριζική ανακαίνιση. Αποτελείται α-
πό το καµαρόσπιτο, το παράσπιτο και ευρύχωρη αυλή, µε µικρό πατητήρι
και κλειστή στέρνα (σαρνίτσι) (εικ. 25-26). Πολλά από τα αρχικά επί µέ-
ρους χαρακτηριστικά του µαρτυρούσαν τη σχετικά νέα ηλικία του (110 χρό-
νια περίπου) και το γεγονός ότι ήταν «νοικοκυρόσπιτο», όχι κατοικία φτω-
χών βοσκών328:

Οι τοιχοποιίες του ήταν επιχρισµένες µέσα-έξω και το εσωτερικό του α-
σπρισµένο. Η είσοδος και το ραδινό παράθυρο της πρόσοψης (αναλογίες
διαστάσεων 2.1 και 1.8 αντίστοιχα) έφεραν νεότερα ξύλινα κουφώµατα της
«Πρόνοιας», µέσα σε πελεκητά ορθογωνικά λίθινα πλαίσια (πιν. 31).

Η καµάρα στο εσωτερικό του σπιτιού είναι ελάχιστα οξυκόρυφη. Στη δε-
ξιά παραστάδα της ήταν εντοιχισµένος ο σταµνοτάτης. Το δεξιό κουλτούκι
του πορτέγου φιλοξενούσε τα λαδοπίθαρα και µια ξύλινη κρεµαστή πιατο-
θήκη. Στο απέναντι κουλτούκι διασώθηκε το χωνευτό τζάκι, µε το τόξο τού
καµαρικού του διαµορφωµένο από µικρούς αψιδολίθους, µε λειτουργική δι-
πλή παραθιά και πολλές βοηθητικές θυρίδες (εικ. 25-26).

Το σπίτι διέθετε δύο καλής κατασκευής σοφάδες, ένα στην κάµερα και
ένα στο παράσπιτο-υπνοδωµάτιο. ∆ίπλα στην ενδιάµεση πόρτα προς το τε-
λευταίο βρισκόταν και η κασέλα του ρουχισµού (πιν. 14).

Στην αυλή, κάτω από το παράθυρο, υπήρχε κτιστή πεζούλα. ∆ίπλα, στον
τοίχο, µια δεµαταρά για το χτήµα ή την οικόσιτη αίγα και ψηλότερα, σπανιό-
τατη λεπτοµέρεια, ένα λαξευτό λίθινο στήριγµα για τη σηµαία (εικ. 26). Το
σπίτι δεν διέθετε αχίρι. Πιθανώς ο νοικοκύρης θα είχε να κάµει σε κάποιο πα-
ρακείµενο, όπως συµβαίνει µερικές φορές ανάµεσα σε συγγενείς ή φίλους329.

100 MΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑ∆ΑΚΗ

328. Πρβλ. Κρεµµυδιώτη, 110-115, σπίτι µε σύνθετη κάτοψη από τις Περονίδες µε αυ-
λή και σαρνίτσι, αλλά και χώρους σε όροφο.

329. Πρβλ. ∆εβλέτογλου, 66-67.
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∆ίπλα στο βαθύ πατητήρι, ένα στενό λίθινο κλιµακοστάσιο οδηγούσε
στο δώµα της στέρνας, που το περιέβαλλε κτιστό στηθαίο (µπεντενάκι) α-
πό λιθοδοµή, µε ευρύχωρη θυρίδα για τη φύλαξη της ασκοντάβλας σε έναν
από τους τοίχους του (εικ. 4, 25). Στο ταρατσάκι αυτό, µε τον βορειοανα-
τολικό προσανατολισµό και την ωραία θέα προς τη θάλασσα, µπορούσαν
να καθήσουν οι νοικοκυραίοι τις θερµές καλοκαιρινές νύκτες και να ροζο-
νάρουν330 πίνοντας τη ρακή τους.

10. Το σπίτι του Καρµαλίγκο331 (εικ. 3/20, 4/2)

Ενδιαφέρον καµαρόσπιτο στη γειτονιά των Αρακάδων, σήµερα ιδιοκτη-
σίας του νεότερου γιου τού Αρακαδογιώργη Ανδρέα Αρακαδάκη, µε τους
χώρους σε διάταξη Γ και υποτυπώδη αυλή (πιν. 32). Η χρονολογία ανέγερ-
σής του δεν είναι γνωστή, η µορφολογία του όµως υποδηλώνει ηλικία 130-
140 ετών τουλάχιστον (εικ. 27-28).

Το σπίτι αυτό πρέπει να υπήρξε το πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο έκτισε
ο Αρακαδοσταυρούλης το σπίτι της θυγατέρας του ∆οξανιάς, που παρου-
σιάστηκε παραπάνω. Οι οµοιότητες εντοπίζονται στην ηµικυκλική καµάρα,
την εξώθυρα µε το λίθινο πλαίσιο και το θυριδάκι332, το σχεδόν πανοµοιότυ-
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330. Ροζονάρω: συνοµιλώ, διηγούµαι (ιταλ. ragionare, βεν. razonar=κρίνω και συν-
διαλέγοµαι). Βλ. Μάρκου Αντ. Φωσκόλου, Φορτουνάτος. Κωµωδία ανέκδοτος, το πρώτον
εκ του αυτογράφου του ποιητού εκδιδοµένη υπό Στεφ. Ξανθουδίδου, Εν Αθήναις 1922, στίχ.
Γ΄ 713-714 και γλωσσάριον. Παπαγρηγοράκη, 57· Ξανθινάκη, 452. Άλλη σηµασία: φέρο-
µαι φιλικά, βλ. Γ.Κ. Σπυριδάκη, «Ο µύθος του Πολυφήµου εις δηµώδεις παραδόσεις πε-
ρί των Τριαµάτηδων», Πεπραγµένα Α΄ ∆ΚΣ, (Ηράκλειον 1961), ΚΧ, τ. ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (1961-
62), τεύχ. ΙΙΙ, 106-107. Για την ασκοντάβλα βλ. σηµ. 382.

331. Καρµαλίγκος: από το camerlingo (ιταλ.) και camerlengo (βεν.)=ταµίας. Το πα-
ρωνύµιο του προηγούµενου ιδιοκτήτη. Ας σηµειωθεί ότι και στο Νοφαλιά διασώζονται κά-
ποια τοπωνύµια που παραπέµπουν στην περίοδο της βενετοκρατίας (πιθανή χρονολογι-
κή ένδειξη για την ηλικία του οικισµού): µια ανοικτή στέρνα επάνω στον κύριο δρόµο π.χ.
(εικ. 3/31), ονοµάζεται του Κονταρή (=Contarini), χαρακτηριστικό βενετσιάνικο επώνυµο
που επιβιώνει στη Νεάπολη Μεραµπέλου (στον Πατσιδιώτη, 214-215, πολυάριθµοι Κο-
νταρήδες και Κονταροπούλες. Πρβλ. Τσικριτσή, 57). Άλλη στέρνα κοντά στο δρόµο του
Αµυγδαλιά (εικ. 2) λέγεται του Ζγουράφο (=Ζωγράφου), γνωστό επίσης επαγγελµατικό ε-
πώνυµο της ίδιας περιόδου, βλ. Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 552· Ξανθινάκη, 185-186· Γ.
Σειστάκη, «Τοπωνυµικά: Ο Λάκκος Σγουράφος», Κρητική Εστία, τευχ. 188 (1968), 498-
501 και προηγούµενη σηµ. 97. Το επώνυµο Ζωγράφος απαντά στη Νεάπολη Μεραµπέ-
λου, πατρίδα και της γνωστής συγγραφέως Λιλής Ζωγράφου.

332. Ο λόγος των διαστάσεων του ανοίγµατος στο σπίτι του Καρµαλίγκο, 1.8, είναι ό-
σος ακριβώς και στην πόρτα του σπιτιού της ∆οξανιάς (βλ. σ. 95) και αντιστοιχεί στα µέ-
σα του 19ου αι. ή λίγο αργότερα (Βαλλιάνος-Κόκκορη, 118). Αν το σπίτι της ∆οξανιάς δεν
αντέγραφε παλαιότερο παράδειγµα, η αναλογία των διαστάσεων της εισόδου του θα έ-
πρεπε, σύµφωνα µε το χρόνο της ανέγερσής του (µετά το 1920), να υπερβαίνει το 2.0, ό-
πως στο σπίτι της Κρουσταλλένιας (βλ. σ. 100).
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Εικ. 27.  Νοφαλιάς: σπίτι του Καρµαλίγκο, κάτοψη. 1. πόρτεγο, 2. κάµερα, 3. αχί-

ρι, 4. αυλή.
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Εικ. 28.  Νοφαλιάς: σπίτι του Καρµαλίγκο. α. τοµή Α-Α, β. τοµή ∆-∆, γ. πρόσοψη.

α

β

γ
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πο τζάκι, που βρίσκεται στην ίδια θέση στο πόρτεγο και έχει το ίδιο τριγωνι-
κό σκουφί, εδώ όµως είναι λειτουργικότερο χάρις στη διπλή παραθιά και το
µεγαλύτερο αριθµό βοηθητικών θυρίδων (εικ. 28). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το
νεότερο σπίτι της ∆οξανιάς έχει ελαφρώς µεγαλύτερο εσωτερικό ύψος333.

Η χαµηλή απόληξη του ανηφορά σχηµατίζεται από δύο αντιστηριγµένες
σχιστόπλακες (εικ. 28) µε τον άξονα του ανοίγµατος προσανατολισµένο
στην κατεύθυνση Ν∆.-ΒΑ., δηλαδή ακριβώς κάθετα στους συνήθεις βορει-
οδυτικούς ανέµους. Η µορφή θυµίζει κάπως τα βορόσκια334 από το οροπέ-
διο του Λασιθιού και το Καθαρό.

Στο αχίρι υπάρχουν τρεις καλής κατασκευής γωνιακές µατζαδούρες (εικ.
27, πιν. 20α).

11. Το σπίτι του Λυροσταυρούλη (εικ. 3/21).

Βρίσκεται στη γειτονιά του Προφήτη Ηλία. Τυπολογικά είναι όµοιο µε
το προηγούµενο του Καρµαλίγκο αλλά εµφανώς νεότερο (εικ. 29-30). Απο-
τελεί µια ενότητα µε το παρακείµενο σπίτι του Σελεβερδέ [Χουρδάκη], που
επίσης ανήκε αρχικά στον ίδιο ιδιοκτήτη Κωνσταντίνο Φαϊτάκη και ακο-
λουθεί την ίδια διάταξη των χώρων σε Γ, είναι όµως πολύ µικρότερο και έ-
χει υποστεί καταστρεπτικές αλλοιώσεις από επισκευές. Το σπίτι του Λυ-
ροσταυρούλη είναι σηµαντικό επειδή είναι χρονολογηµένο και η µορφολο-
γία του βοηθά στη συγκριτική χρονολόγηση παλαιοτέρων παραδειγµάτων.
Στο οριζόντιο λίθινο ανώφλι της εισόδου του είναι χαραγµένη η χρονολογία
«1885» και τα αρχικά «Κ.Φ» του πρώτου ιδιοκτήτη335, ο οποίος υπήρξε
συγχρόνως και ο µάστορας (πιν. 33α).

Το καµαρόσπιτο είναι ευρύχωρο, µε πολύ επιµεληµένες λιθοδοµές. Στον
πίσω δυτικό του ρούκουνα υπάρχει τριγωνική απότµηση, όπως επίσης και
στον βόρειο ο οποίος βρίσκεται σε στροφή δρόµου. Τα λίθινα πλαίσια όλων
των ανοιγµάτων είναι προσεκτικά λαξευµένα, ακόµη και εκείνο της µικρής
θυρίδας του βορειοανατολικού τοίχου, που έχει πελεκηθεί σε ολόσωµη πέ-
τρα (πιν. 33β). Η πόρτα του σπιτιού είναι καρφωτή µε πανωπόρτι336, ενώ
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333. Πρβλ. Πετρονώτη, 122.
334. Βορόσκιο: κοµµάτι από βαρύ κοιλωµένο πρινόξυλο που, κατάλληλα αντιστηριγ-

µένο σαν µισό Λ πάνω από την τρύπα του ανηφορά, τον προφυλάσσει από τους ισχυρούς
ανέµους. Τριποδάκης, Λασήθι, 293· ο ίδιος, Θεώρηση, 53, σχ. 2. Βασιλειάδης, Κρητικό
σπίτι, 277-278, σχ. 375-376 (βορόσκια από το οροπέδιο του Λασιθιού). Αρακαδάκη, Κα-
θαρό, 97 και 123, εικ. 42.

335. Παρόµοια χαράγµατα µε χρονολογίες εµφανίζονται σπάνια πριν από τα τέλη του
19ου αι. (Βαλλιάνος-Κόκκορη, 108).

336. Ο λόγος των διαστάσεών της είναι 1.9 περίπου και των διαστάσεων του παραθύ-
ρου 1.87.
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στο παράθυρο υπάρχουν σκούρα ανοιγόµενα προς τα µέσα και εξωτερική
σιδεριά. Η ίδια άψογη κατεργασία χαρακτηρίζει τα πελέκια της οξυκόρυ-
φης καµάρας και τα λαξευτά τµήµατα του τζακιού (εικ. 30). Η παραθιά και
ο ανηφοράς έχουν αφαιρεθεί, επειδή τις τελευταίες δεκαετίες το σπίτι χρη-
σιµοποιήθηκε ως αχίρι.

Το επίµηκες αρχικό αχίρι κλείνει τη νοτιοδυτική πλευρά της ευρύχωρης
αυλής, η περίµετρος της οποίας συµπληρώνεται µε ψηλό µαντρότοιχο. Η
φαρδιά δίφυλλη πορτέλα337 µε τα πλευρικά ξύλινα κασώµατα αποτελεί
σπάνια εξαίρεση για το Νοφαλιά, όπου συνήθως οι αυλές είναι ανοικτές µε
πρόχειρους χαµηλούς τράφους. Λίγα ακόµη δείγµατα περιτειχισµένων αυ-
λών απαντούν στη νεότερη γειτονιά των Βασιλάκηδων.

ΙΙΙ. Σύνθετα πλατυµέτωπα

Τα σπίτια αυτά είναι στην πραγµατικότητα µια επί µέρους κατηγορία
των προηγουµένων, αφού η βασική µονάδα όλων είναι το πλατυµέτωπο κα-
µαρόσπιτο. Συνοδεύονται όµως από πολυάριθµους βοηθητικούς χώρους
που δείχνουν ότι ανήκαν σε εύπορες και πολυµελείς οικογένειες. Τα βοη-
θητικά δωµάτια είναι συνήθως προϊόν διαδοχικών νεοτέρων επεκτάσεων και
προσθηκών338.

12. Το Μαναστηρικό339 (εικ. 3/24, πιν. 34)

Βρίσκεται στις παρυφές της «κάτω» γειτονιάς, επάνω στον παλιό δρό-
µο του Αµυγδαλιά. Η ονοµασία του οφείλεται στο ότι άλλοτε (µέχρι το 1922
περίπου) ανήκε στο νεκροταφειακό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο µεταγενέ-
στερος ιδιοκτήτης του, ο βοσκός Γεώργιος ∆ιαλυνάς (Καντήλης) το µετέ-
τρεψε σε σταύλο και µάντρα.

Το κτίσµα δεν είναι ακριβώς σύνθετο, αλλά διπλό καµαρόσπιτο: αποτε-
λείται από το πλατυµέτωπο κυρίως σπίτι και από δεύτερο µε περίπου τε-
τράγωνη κάτοψη, σε επαφή µε τη δυτική στενή πλευρά του πρώτου (εικ. 31-
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337. Πορτέλα (ιταλ. portella): η µεγάλη πόρτα, συνήθως αυλόθυρα, βλ. Παπαγρηγο-
ράκη, 54 και σηµ. 142. Για το χαρακτήρα της περιφραγµένης αυλής στο Απάνω Μερα-
µπέλο, Κρεµµυδιώτη, 53.

338. Πρβλ. Γεωργιάδη, 135, 138.
339. Mαναστήρι: κατά τον Ξανθινάκη, 297, από επίδραση του τουρκ. manastur, όπως

και portakal-πορτακάλι. Εκτός από τη µονή η λέξη δηλώνει και το ναό, βλ. Χατζιδάκι,
455, σηµ. 3: Μαναστήρι λέγεται εισέτι, παρά των γεροντοτέρων ιδίως, η εκκλησία και µανα-
στηρικό εποµένως είναι το ανήκον εις την εκκλησίαν, αντίστοιχόν τι δηλαδή νύν προς τα πά-
λαι βακουφικά.
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Εικ. 29.  Νοφαλιάς: σπίτι του Λυροσταυρούλη, κάτοψη. 1. σπίτι, 2. αχεριώνας, 3.

αχίρι, 4. αυλή.
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Εικ. 30.  Νοφαλιάς: σπίτι του Λυροσταυρούλη. α. τοµή Β-Β, β. τοµή-όψη Α-Α.

α

β
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32), συγκρότηµα δηλαδή παρόµοιο µε εκείνο του σπιτιού του Αρακαδο-
σταυρούλη. Εκτός από την είσοδο, που φέρει απλό καρφωτό κούφωµα σε
άνοιγµα χωρίς λίθινο πλαίσιο, το οίκηµα φωτίζεται µόνον από 2-3 στενές
θυρίδες-σµαγδάλια. Στο δεξιό κουλτούκι του πορτέγου διακρίνονται τα υ-
πολείµµατα παραθιάς µε µικρή οπή-ανηφορά στην οροφή, µάλλον η µόνη
διάταξη τζακιού που υπήρξε ποτέ στο σπίτι. Ο σταµνοτάτης ανοίγεται ε-
πάνω στο δεξιό σκέλος της καµάρας.

Το σπίτι αυτό φαίνεται εντελώς πρωτόγονο. Η αυστηρή, κλειστή εξωτε-
ρική του εµφάνιση, τα ελάχιστα ανοίγµατα και η πλήρης έλλειψη ανέσεων
στο εσωτερικό του δείχνουν ότι η ηλικία του πρέπει να είναι αρκετά µεγά-
λη. Τα επί µέρους στοιχεία του άλλωστε παρουσιάζουν οµοιότητες µε εκεί-
να του σπιτιού του Αρακαδοσταυρούλη. Είναι πιθανόν, τα δύο κτίσµατα να
συνυπήρξαν κάποτε, αποµονωµένα και σε απόσταση από τον παλιό οικι-
σµό, πριν σχηµατισθεί η «κάτω» γειτονιά, ως ζευγόσπιτα340 ή µητάτα.

13. Το σπίτι του ∆εσποτογιώργη (εικ. 3/23)

Βρίσκεται στη δυτική περιοχή του Νοφαλιά, κάπως αποµακρυσµένο α-
πό τον οικισµό. Ο ∆εσποτογώργης, µε τα λιόφτα του στη σκάφη341 της
Φουρνής, τα σπίθια του, τους δύο γάµους, την καλή καρδιά και το παροι-
µιώδες χιούµορ του, ήταν πραγµατικός άρχοντας ανάµεσα στους φτωχούς
Νοφαλιώτες. Το σπίτι του ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδο-
σιακά συγκροτήµατα κατοικίας στο Απάνω Μεραµπέλο (πιν. 35).

Το πλατυµέτωπο καµαρόσπιτο-πυρήνας του συγκροτήµατος συνοδεύε-
ται από τα εξής προσκτίσµατα (εικ. 33): προς ∆. σε γραµµική διάταξη έναν
αχεριώνα και ένα αχίρι. Προς Α. ένα επίµηκες δωµάτιο, πιθανότατα αργα-
στηρόσπιτο, αφού στο εσωτερικό του βρέθηκαν υπολείµµατα σχετικών ερ-
γαλείων. ∆ίπλα στο αργαστηρόσπιτο βρίσκεται µικρό υπαίθριο πατητήρι
(πιν. 19β) και µια θολωτή στέρνα. Πίσω από το σπίτι, προς Β., υπάρχει δεύ-
τερο αχίρι. Σε υψηλότερο επίπεδο από το τελευταίο, προς Α., ακολουθεί έ-
νας οντάς µε µονόριχτη στέγη και δικό του παράσπιτο µε τζάκι, που ίσως
υπήρξε κατοικία κάποιου από τα παιδιά. Σε απόσταση από το συγκρότηµα
προς Β. υπάρχει µεγάλο αλώνι διαµέτρου 7.5 µ. και κατάλοιπα από υπαί-
θριες µάντρες. Μπροστά του, προς Ν., µια από τις µεγαλύτερες ανοικτές
στέρνες του χωριού, µια µικρή θολωτή και µια σειρά από κοπρόλακκους342.
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340. Βλ. σηµ. 306.
341. Σκάφη: η κοιλάδα. Γνωστότατη η σκάφη του Μεραµπέλου, στο κέντρο της επαρ-

χίας, µε τα µεσαιωνικά χωριά Λίµνες, Χουµεριάκω, Πλατυπόδι, Νικηθιανώ, Καινούριο
Χωριό, Βουλισµένη κ.λπ.

342. Πρβλ. Τριποδάκη, Λασήθι, 295.
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Στο κυρίως σπίτι η καµάρα είναι οξυκόρυφη µε ανοικτά σκέλη. Το χω-

νευτό τζάκι είναι απλό, µε το τόξο του καµαρικού του χαµηλά και µε διπλή

παραθιά. Πίσω από την εστία βρίσκεται ο πόρος του φούρνου (πιν. 17β).

Ο λίθινος κύλινδρος που περικλείει το θόλο του φούρνου εξέχει µέσα στο

αργαστηρόσπιτο, µε πάχος τοιχοποιίας µάλλον µικρό. Ίσως το δωµάτιο ε-

κείνο να είναι σύγχρονο του σπιτιού, οπότε ο φούρνος ήταν προφυλαγµέ-

νος από τις καιρικές συνθήκες και δεν απαιτήθηκε µεγάλο πάχος τοίχου για

τη θερµοµόνωσή του. Στα δεξιά της εισόδου βρίσκεται και ο σταµνοτάτης.

Στην κάµερα του σπιτιού υπήρχε ξύλινος σοφάς, προσπελάσιµος µε στε-

νή και απότοµη κτιστή κλίµακα (εικ. 34). Στον απέναντι τοίχο βρίσκεται η

είσοδος του αχεριώνα, ο οποίος πιθανώς ήταν προσθήκη, αλλά η τοπική ύ-

παρξη επιχρίσµατος στην όψη κάλυπτε τον αρµό στην τοιχοποιία. Ο αντί-

στοιχος αρµός µεταξύ αχεριώνα και αχιριού (εικ. 34) και η κάλυψη του τε-

λευταίου µε µονόριχτη στέγη το διαφοροποιούσε έντονα από τους άλλους

χώρους. Το αχίρι αυτό εξυπηρετούσε µάλλον τα µεγάλα ζώα, ενώ το πίσω

αχίρι θα ήταν χειµερινή µάντρα για αιγοπρόβατα.

Τα ανοίγµατα του συγκροτήµατος παρουσιάζουν αξιόλογη ποικιλία.

Εκείνα των κύριων χώρων έχουν λίθινα πλαίσια, των δευτερευόντων όχι. Η

πόρτα του καµαρόσπιτου είχε πανωπόρτι, οι υπόλοιπες ήταν ολόσωµες

καρφωτές και εκείνη του οντά νεότερη δίφυλλη. Στα παλαιότερα τµήµατα

υπήρχαν στενές θυρίδες (πιν. 5β), ενώ ο οντάς και η κουζίνα του έχουν πα-

ράθυρα. Ενδιαφέρον είναι το παράθυρο της τελευταίας, µε ωραίο τοξωτό

λίθινο πλαίσιο, σπάνιο δείγµα στον οικισµό343, σιδεριά και δίφυλλο κούφω-

µα µε υαλοστάσια (εικ. 34, πιν. 36α). Τα δύο παράθυρα του οντά έχουν ε-

ξωτερικά καρφωτά σκούρα (πιν. 36β). Σε πολλά σηµεία των εξωτερικών

τοίχων προεξέχουν σχιστολιθικές πλάκες (εικ. 34, πιν. 5β).

Η εµφάνιση των ανοιγµάτων (εικ. 34) βοηθά στον προσδιορισµό κάποι-

ας χρονικής διαδοχής στην κατασκευή του συγκροτήµατος: η σχετικά χα-

µηλή πόρτα του καµαρόσπιτου χρονολογείται ενωρίτερα από εκείνες του

κεραµοσκέπαστου αχιριού και της χειµερινής µάντρας, άρα το αρχικό συ-

γκρότηµα πιθανώς περιελάµβανε το καµαρόσπιτο µε τους δύο εκατέρωθεν

χώρους, εκείνους ακριβώς µε τους στενούς φεγγίτες. Αν κάποιος από τους

εν λόγω δύο χώρους έχει κάποια χρονική απόκλιση από τον πυρήνα, αυτή

δεν θα είναι µεγάλη. Μιαν αρκετά νεότερη φάση δηλώνουν τα ραδινά «νε-

οκλασικά» ανοίγµατα του οντά344.

343. Όµοιο σε εµφάνιση και µάλλον σύγχρονο δείγµα βρίσκουµε στο σπίτι του Σελε-
βερδέ, χρονολογηµένο στα τέλη του 19ου αι. (βλ. παραπάνω, σ. 106).

344. Αναλογίες διαστάσεων: πόρτα του καµαρόσπιτου 1.9, πόρτες του αχιριού και της
µάντρας 2.0-2.1, πόρτα του οντά 2.18, παράθυρα του οντά >1.8.
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Εικ. 35.  Νοφαλιάς: σπίτι του Αριστείδη, κάτοψη. 1. σπίτι, 2. κάµερα (υπνοδωµά-

τιο), 3. κουζίνα, 4. αχεριώνας, 5. αποθήκη, 6. αχίρι, 7. φουρνόσπιτο, 8. φούρνος, 9.

θολωτή στέρνα, 10. πλυσταριό.

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  15:00  ™ÂÏ›‰·116



ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 117

Ε
ικ

. 
3
6
. 
 Ν

ο
φ

α
λ
ιά

ς:
 σ

π
ίτ

ι 
το

υ
 Α

ρ
ισ

τε
ίδ

η
. 
α
. 
το

µ
ή
-ό

ψ
η
 Α

-Α
, 
β
. 
το

µ
ή
 Β

-Β
, 
γ.

 π
ρ
ό
σ
ο
ψ

η
 φ

ο
ύ
ρ
νο

υ
.

α β

γ

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  15:00  ™ÂÏ›‰·117



Το σπίτι του ∆εσποτογιώργη µε τη σοφή ανάπτυξη των επιπέδων του345,

τον πλούτο των ανοιγµάτων, την πλαστικότητα των ανηφοράδων και την α-

ντίθεση των γκριζωπών τοιχοποιιών µε τα κόκκινα κεραµίδια του οντά, ήταν

το ωραιότερο και το αρµονικότερο από πλευράς ογκοπλασίας συγκρότηµα

της περιοχής. ∆υστυχώς η αρµονία αυτή χάθηκε οριστικά µε την αυθαίρε-

τη αποκατάστασή του, την προσθήκη ορόφων και τζαµαριών, τη διάνοιξη

µεγάλου αριθµού νέων παραθύρων και τη φύτευση γύρω του φυτών ξένων

προς τη χλωρίδα της περιοχής.

14. Το σπίτι του Αριστείδη [Φούσκη] (εικ. 3/22)

Ένα ακόµη πολύχωρο νοικοκυρόσπιτο του Νοφαλιά, χωροθετηµένο στη

βορειοδυτική πλευρά του οικισµού. Ο Αριστείδης, ψάλτης του Νοφαλιά µέ-

χρι το θάνατό του (1974) το απέκτησε µε αγορά, γι’ αυτό η ακριβής ηλικία

του δεν είναι γνωστή. Είναι ένα από τα σχετικώς νέα σπίτια του οικισµού,

µε αρκετές αστικές επιδράσεις.

Η περίπλοκη κάτοψή του (εικ. 35) περιλαµβάνει το βασικό πλατυµέτω-

πο καµαρόσπιτο, από το οποίο υπάρχει προσπέλαση προς τη νεότερη κου-

ζίνα και προς ιδιαίτερο υπνοδωµάτιο. Στο πίσω µέρος του σπιτιού βρίσκε-

ται ο αχεριώνας, που επικοινωνεί µε τον εξωτερικό χώρο µόνο µέσα από µια

µικρή αποθήκη µε ανεξάρτητη είσοδο προς Α., η οποία αποτελεί προσθή-

κη, όπως και η κουζίνα. Σε διάταξη Γ µε το σπίτι υπάρχει επίµηκες καµα-

ρόσπιτο-αχίρι, πιθανώς το παλαιότερο τµήµα του συγκροτήµατος, µε την

καµάρα κατά τη στενή διάσταση και µε προσπέλαση µέσα από το υπόστε-

γο του φουρνόσπιτου. Στο νότιο τοίχο του αχιριού και του φούρνου εφά-

πτεται η θολωτή στέρνα.

Οι εξωτερικές όψεις του σπιτιού φέρουν επιχρίσµατα εν µέρει αποσα-

θρωµένα και το εσωτερικό του είναι επιχρισµένο και ασπρισµένο. Τα ανοίγ-

µατα έχουν λίθινα πλαίσια από µεγάλα µονοκόµµατα πελέκια και οι ραδινές

αναλογίες τους τα τοποθετούν στα τέλη του 19ου αιώνα. Η εξώθυρα είναι δί-

φυλλη καρφωτή µε άνισα φύλλα και τα παράθυρα δίφυλλα µε υαλοστάσια,

προστατευµένα από σιδεριές ή καρφωτά σκούρα (εικ. 36). Οι εσωτερικές εν-

διάµεσες πόρτες είναι ξύλινες καρφωτές σπαστού τύπου (πιν. 30β).

Ο φούρνος είναι καλής κατασκευής, µε κάνους και ανηφορά (εικ. 36).

Το µικρό του µέγεθος (διάµετρος 1.4 µ.) δείχνει ότι υπήρξε αποκλειστικά

οικιακός φούρνος, κυρίως για την παρασκευή ψητών.

118 MΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑ∆ΑΚΗ

345. Χαρακτηριστικό στοιχείο της νησιώτικης αρχιτεκτονικής, πρβλ. Ευαγγελίδη, 437,
Ζαγορησίου, 30-31, κ.α.
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ΙV. Σπίτια µε όροφο

Τα διώροφα σπίτια είναι λίγα στο Νοφαλιά. Ένα παράδειγµα, ο οντάς

από το σπίτι του Αρακαδοσταυρούλη, περιγράφηκε παραπάνω και ένα α-

κόµη, από τα παλαιότερα, παρουσιάζεται εδώ.

15. Το σπίτι του παπα-Μανόλη Αρακαδάκη (εικ. 3/25)

Βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του οικισµού, κοντά στο ναό του Προ-
φήτη Ηλία. Η ηλικία του ισογείου πρέπει να υπερβαίνει τα 150 χρόνια. Έχει
υποστεί µετατροπές και προσθήκες, στις οποίες συγκαταλέγονται ο οντάς
και µια µικρή κουζίνα, προσπελάσιµη από το δεξιό κουλτούκι του πορτέ-
γου, στο οποίο προηγουµένως βρισκόταν το αρχικό τζάκι. Τα κουφώµατα ε-
πίσης, αν και παλαιότερα από την εποχή που έγιναν στον οικισµό οι επι-
σκευές της «Πρόνοιας», δεν είναι τα αρχικά (εικ. 37-39). Εσωτερικά το
σπίτι είναι επιχρισµένο και ασπρισµένο. Επειδή ως παπαδόσπιτο έπρεπε
να είναι ανοικτό σε όλους και δεχόταν συχνά επισκέπτες, ευπρεπίστηκε κα-
τά το δυνατόν από τον παπα-Μανόλη (1885-1957), ο οποίος το αγόρασε το
1910 περίπου. Μετά το θάνατο της πρεσβυτέρας (1981) έµεινε έρηµο και έ-
χει υποστεί σοβαρές καταστροφές, επίκειται όµως η αποκατάστασή του για
να κατοικηθεί και πάλι.

Για τον προσδιορισµό κάποιων οικοδοµικών φάσεων, ας δούµε τι αφη-
γείται η σιωπηρή γλώσσα των ανοιγµάτων: η πόρτα του ισογείου έχει ύψος
σχετικά χαµηλό, που συµφωνεί µε την ηλικία του σπιτιού. Τα δύο συµµε-
τρικά παράθυρα της πρόσοψης µοιάζουν µ’ εκείνο στο σπίτι της Όλγας
(εικ. 13/β, 1870 περίπου) και επί πλέον µπορεί να µην υπήρχαν εξ αρχής, ή
να προήλθαν από τη διεύρυνση φεγγιτών. Το παράθυρο του οντά, ελάχιστα
ραδινότερο, δείχνει ότι η κατασκευή του οντά και οι επεµβάσεις στο ισόγειο
πρέπει να είναι σύγχρονες (προς τα τέλη του 19ου αι.). Το παράθυρο της
κουζίνας, προσθήκης του 20ού αιώνα, απλώς αντέγραψε τα υπόλοιπα346.

Η καµάρα στο εσωτερικό του σπιτιού είναι ηµικυκλική µε οµαλή κα-
µπύλη. Στην κάµερα υπάρχει µεγάλο πατητήρι το οποίο, καλυµµένο µε σα-
νίδες, χρησίµευε ως χώρος ύπνου. Το συνοδεύει κοιλότητα στο δάπεδο για
τη συλλογή του µούστου (εικ. 37, πιν. 19α). Στη νοτιοδυτική στενή πλευρά
του καµαρόσπιτου εφάπτεται το παράσπιτο, µε µόνο άνοιγµα προσπέλα-
σης την ενδιάµεση πόρτα. Ο χώρος του είναι τελείως σκοτεινός καθώς, αν
υπήρχε κάποια φωτιστική θυρίδα στην οροφή του, αυτή καταργήθηκε µε

346. Αναλογίες διαστάσεων ανοιγµάτων: κεντρική είσοδος 1.82, εκατέρωθεν παράθυ-
ρα µόλις 1.35, παράθυρο του οντά 1.4.
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την προσθήκη του οντά. Στη νότια εξωτερική γωνία του παράσπιτου ο ρού-
κουνας διαµορφώνεται µε τριγωνική απότµηση.

Ο οντάς-ξενώνας είναι επίµηκες δωµάτιο µε εµβαδόν όσο και το παρά-
σπιτο, µονόριχτη στέγη εµφανή εσωτερικά και είσοδο από τη νοτιοδυτική
µακρά πλευρά του η οποία, χάρις στην κλίση του εδάφους, γίνεται σχεδόν
ισόγεια347. Το δάπεδο του οντά αποτελείται από φαρδιές σανίδες στηριγ-
µένες σε παλαιότερα δοκάρια και το εσωτερικό του φωτίζεται ικανοποιητι-
κά από το σιδερόφρακτο παράθυρο, που ανοίγεται στο νοτιοανατολικό του
τοίχο (εικ. 38-39).
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347. Πρβλ. Κρεµµυδιώτη, 110-111, εικ. 144α-β (Περονίδες). Βασιλειάδη, Κρητικό σπίτι,
194, σχ. 236-237 (Κοµητάδες). Κωστάκη, 83, οικία ∆. Σπανού, (Φούρνοι), κ.α.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΟΦΑΛΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σε περιοχές αποµονωµένες όπως ο Νοφαλιάς, ο χωρικός και η νοικοκε-
ρά του είναι αναγκασµένοι να ασχολούνται µε όλων των ειδών τις εργασίες:
τις κλασικές γεωργικές (όργωµα, κλάδεµα, θέρος και αλώνεµα, τρύγο, οινο-
ποιία, κηπουρική), τις κτηνοτροφικές (βοσκική, τυροκοµική, χοιροτροφία)
αλλά και µε τη µελισσοκοµία, υλοτοµία, ξυλουργική, κατεργασία της πέ-
τρας, κτίσιµο. Η γυναίκα συµµετέχει ενεργά σε όλες σχεδόν τις παραπάνω
ασχολίες, πέρα από τις οικιακές εργασίες (µαγείρεµα, ζύµωµα, µπουγάδα,
υφαντική κ.λπ.), τις οποίες επωµίζεται αποκλειστικά, όπως και την ανα-
τροφή των παιδιών, τα οποία επίσης από πολύ τρυφερή ηλικία αναλαµβά-
νουν πολλές κοπιαστικές εργασίες και ευθύνες.

Για κάθε εργασία υπάρχουν τα ανάλογα απλά εργαλεία και σκεύη, ώστε
τελικά να δηµιουργείται µια αξιόλογη ποικιλία από αυτά. Τα περισσότερα
διατηρούν ή απηχούν µορφές παλαιότερες ή και αρχαίες και είναι γερά, λει-
τουργικά, χωρίς αισθητικές απαιτήσεις. Σ’ αυτήν ακριβώς την απόλυτη κα-
τασκευαστική ειλικρίνεια βρίσκεται η ιδιαίτερη προσωπικότητά τους. Εξ ίσου
σηµαντικό είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν από πλευράς ορολογίας.

Για το µαγέρεµα η νοικοκερά τοποθετεί στην παραθιά αστοιβίδα και κλα-
διά για προσάναµµα. Όταν η φωθιά ανάψει και ξεπάρει κάπως, προσθέτει 2-
3 δαυλάρια348 και στένει το πήλινο τσικάλι µε το φαγητό349. Για να συµπαί-
νει350 τη φωτιά χρησιµοποιεί τη µαχιά351, ενώ για να δυναµώνει τη φλόγα φυ-

348. ∆αυλάρι (υποκοριστικό του δαυλός): καυσόξυλο από αρκετά χονδρό κλαδί.
349. Το φαγητό που παρασκευάζεται µε τον τρόπο αυτό, σε χωµάτινο τσικάλι, µε βρό-

χινο νερό και σε φωτιά από ξύλα, ιδίως το όσπριο, είναι πολύ νόστιµο µαζί µε ένα κοµµάτι
καύκαλο ή ντάκο (βλ. σηµ. 374-375) και ένα ποτήρι κρασί. Στα φαγητά χρησιµοποιούνται
τα εξής µυρωδικά (καρυκεύµατα): βάρσαµος (=δυόσµος), αρισµαρής (βεν. rosemarino=δεν-
δρολίβανο, απαραίτητο στα τηγανιτά ψάρια), αρίγανη, δάφνη, πιπέρι, κύµινο.

350. Συµπαίνω, αόρ. εσύµπαλα, από το αρχ. συµβάλλω: συνδαυλίζω, τακτοποιώ [τη
φωτιά], βλ. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 705-706. Ο ίδιος όρος σηµαίνει και το άπλωµα των
σταχυών στο αλώνι, όταν η κίνηση του βωλόσυρου τα συσσωρεύει στο κέντρο και στα χεί-
λη του, βλ. παρακάτω σηµ. 420.

351. Μαχιά: η γνωστή µασιά, από το τουρκ. masa. Παπαγρηγοράκης, 96.
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σά µέσα από σιδερένιο σωλήνα σχήµατος φλογέρας, το φυσερό (πιν. 13).
Το λάδι φυλάσσεται στο µουζουράκι352 (εικ. 40), το οποίο συγχρόνως εί-

ναι και το µετρικό σκεύος για την ποσότητα του λαδιού που απαιτεί κάθε
φαγητό. Το τράβηγµα του λαδιού από το πιθάρι γίνεται µε µεγαλύτερο δο-
χείο, το κάρτο353. Το χονδρό αλάτι τοποθετείται στο αλατσερό354, τετράγω-
νο ξύλινο κουτί µε σκέπασµα, που µπορεί να κρεµαστεί στον τοίχο. Το ψι-
λό αλάτι της αγοράς µόλις τις τελευταίες δεκαετίες υιοθετήθηκε εδώ, ε-
πειδή το χονδρό αγοραζόταν σε µεγάλες ποσότητες για τις ανάγκες της τυ-
ροκοµίας και µέρος του κοπανιζόταν στο βαρύ ξύλινο χαβάνι355 (εικ. 40)
για οικιακή χρήση. Κρεµαστή είναι και η κουταλοθήκη356, µε τρία συνήθως
διαµερίσµατα, στα οποία στήνονται διαφόρων µεγεθών ξύλινες χειροποίη-
τες κουτάλες, σκαλισµένες από τους άνδρες της οικογένειας.

Το µαγείρεµα γίνεται αποδιαφώτιστα357, ώστε τα µέλη της οικογένειας,
που θα λείψουν όλη την ηµέρα στα χωράφια, να πάρουν µαζί τους γεµάτο
το κουνέτο358 µε το γεύµα. Στα σκεύη της κουζίνας περιλαµβάνονται επί-
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352. Μουζουράκι: δοχείο για το λάδι από λευκοσίδηρο. Αποτελείται από ένα εσωτερικό
τµήµα, όµοιο µε κατοσταράκι, µε το οποίο ανασύρεται το λάδι από το πιθάρι και ένα ε-
ξωτερικό, που φέρει λαβή και σκέπασµα. Η ονοµασία του είναι υποκοριστικό της λ. µου-
ζούρι (ιταλ. misura), µέτρου χωρητικότητος κυρίως για καρπούς, µε ποικίλη αξία κατά ε-
ποχές (µεταξύ 17-25 κιλών). Βλ. Erich Schilbach, Byzantinische Metrologie, Μόναχο
1970, 139-141. ∆. Πετροπούλου, «Συµβολή εις την έρευναν των λαϊκών µέτρων και σταθ-
µών», ΕΛΑ, Ζ΄ (1952-53), 68-69. Ελευθ. Πλατάκη, «Ειδήσεις εκ των πηγών περί της µο-
νής Αγκαράθου», Κρητολογία, τευχ. 2 (Ιαν.-Ιούν. 1976), 124-126 (µε εκτενή βιβλιογραφία),
κ.α. Εκτός από τη µονάδα, η λέξη δηλώνει και το αντίστοιχο µετρικό σκεύος (µουζούρι).

353. Κάρτο, από το ιταλ. quarto=τέταρτο [του µιστάτου]: ειδικού σχήµατος µεγάλο δο-
χείο από λευκοσίδηρο, µε το µέρος το απέναντι από τη λαβή του επίπεδο και το υπό-
λοιπο κυλινδρικό. Παπαγρηγοράκης, 34. Αικατερινίδης, Λαϊκός Πολιτισµός, 530. Για το µί-
στατο, µονάδα όγκου για υγρά ίση µε 11 λίτρα περίπου, βλ. Erich Schilbach, ό.π., 142· ∆.
Πετροπούλου, ό.π., 81· Μαν. Παπαδάκη, 22, κ.α.

354. Η απλούστερη µορφή αλατσερού, το αλατσοκαύκι από αδειασµένο τσούκο (νερο-
κολόκυθο, ο καρπός της γνωστής κολοκύνθης της λαγηνοφόρου), συνηθίζεται στην ε-
παρχία αλλά όχι στο Νοφαλιά, επειδή δεν καλλιεργείται εδώ το αντίστοιχο φυτό. Αικα-
τερινίδης, Καρύδι, 40· Τριποδάκης, Θεώρηση, 53, σχ. 2.

355. Χαβάνι (τουρκ. havan): το γουδί (Παπαγρηγοράκης, 127, Αικατερινίδης, ό.π., 40:
πετροχάβανο). Τα µπαχαρικά κοπανίζονται σε µικρό κωδωνόσχηµο µπρούντζινο χαβάνι µε
πόδι (εικ. 40), που αποτελεί πολυτέλεια για τα φτωχά σπίτια.

356. Συνήθως ξύλινη, αλλά και σιδερένια µε διάτρητη διακοσµητική επεξεργασία. Βλ.
Αικατερινίδη, Καρύδι, 40, Τριποδάκη, Λασήθι, 294, κ.α.

357. Αποδιαφώτιστα: πριν φωτίσει, πολύ πρωί. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 672: ποδια-
φωτίζει=ξηµερώνει.

358. Κουνέτο: πήλινο (αργότερα τσίγκινο) σκεύος µε σκέπασµα και λαβή, όµοιο µε µι-
κρό κουβά (εικ. 40), για τη µεταφορά φαγητών.
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σης διαφόρων µεγεθών πήλινες λεκανίδες359, πιάτα και κεσέδες, δηλαδή
κούπες µε βάση για σούπες ή γιαούρτι. Παλαιότερα το σερβίρισµα του φα-
γητού ήταν κοινό, στο βερνεγάδο360, µεγάλη ξύλινη λεκάνη από την οποία
έτρωγαν όλοι µαζί, µε τα χέρια ή µε ξύλινα κουτάλια. Για το νερό υπάρχει
το σταµνί και η µικρογραφία του, το λαήνι361 (πιν. 15α), από τα οποία πίνει
νερό όλη η οικογένεια µε τον ίδιο τσίγκινο µαστραπά362. Ο πόρος τους
φράσσεται µε αστοιβίδα ή σταµναγκάθι, για να µη λερώνεται το νερό363.

Οι ελιές, πράσινες σκιστές ή κοπανιστές και µαύρες αρµυρές αλατσολιές,
φυλάσσονται σε πήλινα κουρούπια364 και το λάδι σε διαφόρων µεγεθών, ε-
πίσης πήλινα πιθάρια (πιν. 11). Τα µεταλλικά δοχεία θεωρούνται ακατάλ-
ληλα, επειδή αυξάνουν την οξύτητά του365.

Η ζύµη για τα λαζάνια366 ζυµώνεται µε σίτινο αλεύρι και το φύλλο ανοί-
γεται επάνω στο σοφρά µε το ξυλίκι367. Το σιτάρι που χρησιµοποιείται στην
περίπτωση αυτή αλέθεται στο σπίτι, στο χερόµυλο, µε τις βαριές πώρινες
µυλόπετρες που περιστρέφονται µε ξύλινη λαβή368. Το ψωµί, από αλεύρι

359. Μουρχούτα, µοσόρα, πετρολεκανίδα, σκουτέλι. Πρβλ. Κουκουλέ, Λαογραφία, 38:
σκουτέλλια, γαβάθια, µουρχούτες, λεκανίδες, κούπες. Πολυξ. Χειλουδάκη, «Η λαϊκή κε-
ραµεική της Κρήτης στην καθηµερινή χρήση τα τελευταία 100 χρόνια», Πεπραγµένα ΣΤ΄
∆ΚΣ (Χανιά 1986), Γ΄, Χανιά 1990, 557-566.

360. Βερνεγάδο (βεν. vernegal): γαβάθα, µικρός κάδος. Boerio, 789. Πρβλ. Γ. Παγκά-
λου, Περί του γλωσσικού ιδιώµατος της Κρήτης, Β΄ (1960), 227: βερνεγάδος. Πιτυκάκη, Λε-
ξικό, Α΄, 224: λεκάνη από κατάλληλα πελεκηµένο, άγριο ξύλο. Αικατερινίδη, Καρύδι, 40:
βερνεγάς ή βερνεγάδι.

361. Βλ. σηµ. 242.
362. Μαστραπάς (αραβ. mastrapa): χάλκινο κύπελλο. Παπαγρηγοράκης, 96· Κουκου-

λές, Λαογραφία, 38. Πρβλ. Μέγα, ∆ωδεκάνησος, 14, Χατζηϊωάννου, 86.
363. Πρβλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 38, Μποζινέκη, 268, κ.α. Για το σταµναγκάθι (cicho-

rium spinosum), τα χλωρά βλαστάρια του οποίου γίνονται και γευστικότατη σαλάτα, βλ.
∆. Tζανουδάκη, «∆ηµώδη ονόµατα κρητικών φυτών», Κρητολογία, τευχ. 14-15 (1982), 161,
163.

364. Βλ. παραπάνω, σηµ. 126.
365. Οι κάτοικοι του Μεραµπέλου, συνηθισµένοι στο ελαφρύ, ξανθό και σχεδόν άοσµο

λάδι από τις ψιλές, ξερικές ελιές τους, είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί στο σηµείο αυτό.
366. Λαζάνια (ιταλ. lasagnie), βλ. Παπαγρηγοράκη, 38, Κουκουλέ, Λαογραφία, 59: σπι-

τίσια ταινιόσχηµα µακαρόνια από φύλλο που κόβεται σε λωρίδες. Τρώγονται συνήθως
βραστά, περιχυµένα µε λιωµένο σπιτικό βούτυρο και τριµµένο τυρί. Αν κοπούν σε µικρά
τετράγωνα έχουµε τις χυλόφτες, που µαγειρεύονται µε γάλα. Τέλος, αν κοπούν σε µεγα-
λύτερες χυλόφτες και στριφτούν µε το δάκτυλο γίνονται τα σκιουφιχτά µακαρούνια. Βλ.
και Παπαδογιάννη, Ξαρέσκια, 22-23.

367. Ξυλίκι: λεπτός ξύλινος πλάστης, µήκους 0.8-1.0 µ. και διαµέτρου µόλις 2.5-3 εκ.
Πρβλ. Χατζηϊωάννου, 84 (µαρζάτζιν στην Κύπρο).

368. Στο χερόµυλο αλέθονται επίσης ο ξινόχοντρος και τα όσπρια. Πρβλ. Τριποδάκη,
Λασήθι, 294· Αικατερινίδη, Καρύδι, 40· ∆εβλέτογλου, 74, αλλά και Γεωργιάδη, 124 (σε-
ροµύλι δια πουρκούρι).
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κρίθινο ή µιγάδι369 ζυµώνεται στην ξύλινη σκάφη, πλάθεται στο σοφρά και
τοποθετείται στις πινακωτές370 για να ψηθεί.

Το φούρνισµα είναι µια περίπλοκη και ενδιαφέρουσα διαδικασία: ο
φούρνος ανάβεται µε αστοιβίδα και κλαδιά, µε τον πόρο και το αρθούνι του
ανοικτά για καλό αερισµό και διευκόλυνση της καύσης. Όταν πυρώσει τρα-
βιούνται έξω τα κάρβουνα µε το σύρτη371, καθαρίζεται το δάπεδο από τον
άθο και σκουπίζεται µε τα πάνιστρα372. Οι πινακωτές φουρνίζονται σε σει-
ρές µε το φουρνιόχτη373. Αν δεν υπάρχουν πινακωτές, τα ψωµιά τοποθε-
τούνται ένα ένα κατ’ ευθείαν επάνω στο δάπεδο του φούρνου. Κατόπιν
κλείνεται ο πόρος µε το ηµικυκλικό µεταλλικό του σκέπασµα, βουλώνεται
το αρθούνι µε βουτσά και ψήνεται το ψωµί. Τα ψηµένα καρβέλια και οι κου-
λούρες χωρίζονται σε δύο καύκαλα374 και οι φρατζόλες σε ντάκους375, που
φουρνίζονται πάλι για τη φρύξη (παξιµάδιασµα). Το παξιµάδι ξεφουρνίζε-
ται και κρυώνει στη σκάφη του ζυµώµατος και κατόπιν φυλάσσεται σε κα-
θαρά υφαντά σακκιά. Συνήθως το ζύµωµα γίνεται µια φορά το µήνα.

Άλλα σηµαντικά και απαραίτητα σκεύη είναι το φενέρι376 και ο λύχνος,
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369. Μιγάδι: ανάµικτο σιταρένιο και κρίθινο αλεύρι. Βλ. Αικατερινίδη, Καρύδι, 39: κρι-
θαροκουλούρα (στο Νοφαλιά κριθοκουλούρα): µιγαδερό ψωµί. Του ίδιου, Λαϊκός Πολιτι-
σµός, 527.

370. Πινακωτή: σανιδένιος ορθογωνικός δίσκος µε πλαίσιο και 4-5 χωρίσµατα, όπου το-
ποθετούνται άψητα ψωµιά για το φούρνισµα. Πρβλ. Ειρ. Παπαδάκη, 399: ζυµωτόσκαφη,
σανίδες.

371. Σύρτης: µακριά σιδερένια βέργα λυγισµένη στην άκρη σε σχήµα Γ.
372. Πάνιστρα: πανιά στερεωµένα στο άκρο ξύλινης ή σιδερένιας βέργας. Από το ρ.

πανίζω=σκουπίζω, όχι µόνο µε πανιά, αλλά και µε άλλα µαλακά υλικά, π.χ. τη σάλτσα α-
πό το πιάτο µε ψωµί.

373. Φουρνιόχτης: το µακρύ, επίπεδο ξύλινο φτυάρι του φούρνου. Η Ειρ. Παπαδάκη,
400, αναφέρει ως σύνεργα τα πάνιστρα, το σκάλεθρο και το φτυάρι (=φουρνιόχτη). Ο
Τριποδάκης, Λασήθι, 294, σηµ. 2, τον σύρτη, τον τρίφτη, τον πανιστή, το φουρνιόχτη και
τα αρθούνια (το τελευταίο προφανώς εσφαλµένα). Ο Κωστάκης, 91, τα σύνεργα: πάνα,
φουρνέθι και σκάλεθρο (Φούρνοι Ικαρίας). Ο Μέγας, Λήµνος, 11, τα: πάνα, φκυάρ΄, πνα-
κουτές. Η Τρεµπέλα, Καρπάθικο σπίτι, 45, τα: αναουνί (=σκούπα από κλαδιά µυρτιάς),
κάτσουνα (=σύρτη), πλασταρά ή φτυό. Ο Αρφαράς, 71, τα: φτυάρι, σκάλεθρο, πάννα,
σύρτη (Κως), κ.ο.κ

374. Καύκαλο, από την οµοιότητα στο σχήµα µε το ανθρώπινο κρανίο, το οποίο ση-
µαίνει κατά κυριολεξία η λέξη [ετυµολογία από το αρχ. βαυκάλιον]. Τα δύο τµήµατα της
κουλούρας ονοµάζονται απανωκαύκαλο και κατωκαύκαλο. Πρβλ. Ειρ. Παπαδάκη, 401.

375. Όταν το ψωµί πλάθεται σε σχήµα φρατζόλας, χαράσσεται εγκάρσια σε χονδρές
φέτες, που αποχωρίζονται µετά το πρώτο ψήσιµο. Κάθε φέτα λέγεται ντάκος (ιταλ.-βεν.
tacco=κοµµάτι ξύλου, σφήνα, βλ. Παπαγρηγοράκη, 63). Υπάρχει και το υποκοριστικό ντα-
κουλάκι, για τα γλυκά παξιµαδάκια του καφέ.

376. Φενέρι, τουρκ. fener, αντιδάνειο από το ελληνικό φανός, κατά τον Παπαγρηγορά-
κη, 125.
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και τα δύο µε λάδι, που φωτίζουν το σπίτι τα βράδια και τις νύκτες τα βή-
µατα των χοχλιδολόγων377. Επίσης ο καµπανός378 για το ζύγισµα των γεννη-
µάτων, ο σάρακας379 και το µανάρι380 για το κόψιµο των ξύλων, το σκαπέτι
και η παλάµη381 για διάφορες δουλειές και η ασκοντάβλα382 για το πότισµα
φυτών, ζώων και ανθρώπων. Η καθαριότητα του σπιτιού συνίσταται σε απλό
σκούπισµα του χωµάτινου δαπέδου µε την παρασύρα ή φινοκάλα383, κοντή
σκληρή σκούπα από φινοκαλίδες ή σπάρτα δεµένα σε µάτσο.

Η µπουγάδα, εργασία περίπλοκη και χρονοβόρα, που εγκαταλείφθηκε
τις τελευταίες δεκαετίες, χρειαζόταν µιαν ολόκληρη µέρα για να βράσει το
νερό στο σιντεροτσίκαλο384 να τακτοποιηθούν τα ρούχα στο µπουγαδοκόφι-
νο385, να φτιαχτεί η αλουσά από άθο386, να περιχυθούν µε αυτήν τα ρούχα
και αργότερα να ξεπλυθούν µε τη λιγότερη δυνατή σπατάλη νερού.

Ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο στις οικιακές ασχολίες είναι η υφαντική
και όσα σχετίζονται µε τον αργαλειό, το αργαστήρι, το οποίο, µε την πολύ-
πλοκη κατασκευή και το πλήθος των εξαρτηµάτων του, έχει αποτελέσει το
αντικείµενο πολλών µελετών387.

377. Το χοχλιδολό(γ)ηµα, το µάζεµα δηλαδή των σαλιγκαριών, γίνεται όταν σύρνουνται
οι χοχλιοί, τις βροχερές ή υγρές νύκτες του χειµώνα και της άνοιξης. Τους ξηρούς µήνες
οι χοχλιοί µαζεύονται ανεµολιαστοί (ανεµολιάζω, από το µόλος=λιθοσωρός), από τις κρύ-
πτες όπου βρίσκονται ναρκωµένοι σε αρµαθιές. Οι τελευταίοι µπορούν να καταναλωθούν
αµέσως, ενώ το χειµώνα πρέπει να τους σακάσουν (=αποµονώσουν για κάθαρση) µερικές
ηµέρες, ταϊζοντάς τους µε αλεύρι ή ζυµαρικά, για την περίπτωση που έχουν φάει κάτι δη-
λητηριώδες. Πρβλ. Αικατερινίδη, Λαϊκός Πολιτισµός, 528.

378. Kαµπανός: ζυγός µε βραχίονα, στατήρας.
379. Σάρακας: το πριόνι (ιταλ. saracco).
380. Μανάρι: το τσεκούρι (ιταλ. mannaia=πέλεκυς). Παπαγρηγοράκης, 41.
381. Σκαπέτι και παλάµη: η σκαπάνη και το φτυάρι.
382. Ασκοντάβλα: κάδος, κουβάς. Άλλοτε δερµάτινος µε σανιδένιο πάτο, απ’ όπου και

η ετυµολογία (ασκός + τάβλα), αργότερα τσίγκινος. Βλ. Στεφ. Ξανθουδίδου, «Γλωσσικαί
εκλογαί, ∆ωδεκάς ∆ευτέρα», Λεξικογραφικόν Αρχείον, Ε΄ (1918) [=Μελετήµατα], 308-310.

383. Παρασύρα, από το ρ. παρασύρ(ν)ω: η σκούπα. Η φινοκάλα, αντίστοιχα, παράγε-
ται από το ρ. φινοκαλίζω, αρχ. φιλοκαλώ. Φινόκαλα λέγονται τα σκουπίδια και φινοκαλίδα
το σκληρό βούρλο, από το οποίο κατ’ εξοχήν κατασκευάζονται στην περιοχή οι σκούπες.
Κουκουλές, Λαογραφία., 37: φιλοκαλιά ή παρασύρα, φιλοκαλίζω. Στην Κύπρο: φουρκά-
λιν (Χατζηϊωάννου, 85) και στην Κω: φροκαλιά, φροκαλίζω (Αρφαράς, 31).

384. Βλ. σηµ. 430.
385. Μπουγαδοκόφινο: µεγάλο πλεκτό κοφίνι µε ανοικτά χείλη, ή και ξύλινο κιβώτιο,

στο οποίο στοιβάζονται τα ρούχα και σκεπάζονται µε ένα χονδρό πανί, την αθοµαντήλα.
Επάνω στην τελευταία κοσκινίζεται ποσότητα άθου, που περιχύνεται µε το βραστό νερό
για να παραχθεί η αλουσά. Για την αθοµαντήλα βλ. Σταθάκη, 115.

386. Η αλουσά παρασκευάζεται και ξεχωριστά µέσα σε δοχείο, στο οποίο τοποθετεί-
ται ο άθος και το βραστό νερό. Οι απορρυπαντικές ιδιότητες της αλουσάς οφείλονται
στην περιεχόµενη ποτάσσα.

387. Για το µηχανισµό και τη λειτουργία του αργαστηριού βλ. ενδεικτικά Ι. Χαβάκη,
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Το κούρεµα των αιγοπροβάτων είναι η απαρχή µιας µεγάλης σειράς ερ-
γασιών, µέχρις ότου φθάσει το νήµα στο αργαστήρι. Αρχικά ξεχωρίζεται µε
τα χερόχτενα388 η µακρύτερη τρίχα, το σκουλί389, από το κοινό µαλλί, την
κορκίδα. Το πρώτο τοποθετείται στη φουσκόροκα390, το δεύτερο στην απλή
ρόκα. Μετά ξεκρεµώνται από την αρδαχτερή391 τα αρδάχτια, τοποθετούνται
στο κάτω άκρο τους τα σφεντύλια392 και κλώθεται προσεκτικά το νήµα. Κα-
τόπιν το νήµα µεταφέρεται από το αρδάχτι στο τυλιγάδι393, από εκεί στην
ανέµη και τέλος στα καλαµένια µασούρια, που γεµίζονται µε τον άρδαχτο394

(εικ. 41). Τα γεµάτα µασούρια φυλάσσονται στο αξάρι395, απ’ όπου θα πε-
ραστούν στη σαϊτα του αργαστηριού, αφού προηγηθεί η διαδικασία του δια-
σίµατος396 και το πέρασµα του στηµονιού στο χτένι.
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«Ο κρητικός αργαλειός και τα κρητικά µεσαιωνικά και µεταµεσαιωνικά ρούχα», Α΄ Λα-
ογραφικό Παράρτηµα, ΚΧ, Θ΄ (1955), 11-37. Πιτυκάκη, Αργαλειός, 190-195 και του ίδιου,
Γλωσσικά υφαντικής, 360-367. Σταµ. Αποστολάκη, «Κρητική λαϊκή τέχνη-λαογραφικά τ’
αργαλειού», Ελλωτία, περίοδος Β΄, 2 (1993), 159-162.

388. Χερόχτενα: διπλό ξύλινο χτένι µε µεταλλικά δόντια, για το ξεχώρισµα του µαλ-
λιού σε σκουλί και κορκίδα. Πιτυκάκης, Γλωσσικά υφαντικής, 335-336.

389. Σύµφωνα µε τον Πιτυκάκη, Λεξικό, Β΄, 980 και τον ίδιο, Γλωσσικά υφαντικής,
336, σκουλί (αρχ. σκόλλυς) λέγονται οι λεπτές ίνες του λιναριού που (επίσης µε χερόχτε-
να) διαχωρίζονται από τη λιναροκορκίδα. Tο εκλεκτό µακρύτριχο µαλλί δηλώνει o όρος
αλεκατισά (βλ. στον ίδιο, ό.π., 349-50), γνωστός επίσης αλλά µε µικρότερη χρήση στο
Νοφαλιά. Για τα είδη του µαλλιού βλ. και Μαυρακάκη, 110.

390. Φουσκόροκα: ρόκα για το γνέσιµο του σκουλιού, σε σχήµα τριών επαλλήλων
σφαιρών που σχηµατίζονται από λεπτές σχίζες καλαµιού. Πιτυκάκης, Γλωσσικά υφαντι-
κής, 336.

391. Αρδαχτερή: υφαντή πλουµιστή ταινία µε κροσσωτή δαντέλα στο κάτω µέρος της.
Στερεώνεται οριζόντια στον τοίχο και επάνω της αναρτώνται τα αρδάχτια από το αγκι-
νάρι (=άγκιστρό) τους. Σταθάκη, 115, Πιτυκάκης, ό.π., 336-37.

392. Πρβλ. Κουκουλέ, Λαογραφία, 64, αρδάχτι, σφεντύλι. Πιτυκάκη, Γλωσσικά υφαντι-
κής, 336 (αρδάχτι, σφεντύλι, αγκινάρι).

393. Τυλιγάδι: ξύλινο όργανο σε σχήµα χαµηλού πεπλατυσµένου Π, ή και Ζ (ζερβόδε-
ξο τυλιγάδι), στα σκέλη του οποίου τυλίγεται τεντωµένο το νήµα, ώστε να µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί χωρίς να µπερδευτεί. Για να φυλαχθεί το κυκλί τού νήµατος, όταν δεν πρό-
κειται να τοποθετηθεί αµέσως στην ανέµη, τραβιέται από το τυλιγάδι και δένεται προ-
σεκτικά σε κόµπο. Πιτυκάκης, ό.π., 337.

394. Άρδαχτος: λεπτή σιδερένια ράβδος µε µικρή στεφάνη στην κορυφή της, που πε-
ριστρέφεται ταχύτατα µε το χέρι µέσα σε κατάλληλη υποδοχή (φάλι) τής λίθινης βάσης
της (θροµύλι). Στο σιδερένιο στέλεχος περνούν τα µασούρια για να τα φορτώσουν µε νή-
µα από την ανέµη. Κουκουλές, Λαογραφία, 64: άρδαχτος, ορθοµίλι=θροµίλι. Κ. Βεϊκου-
Σεραµέτη, «Ο άρδαχτος», Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, τευχ. 7 (1972), 120-123. Πιτυκάκης,
Γλωσσικά υφαντικής, 338-339.

395. Αξάρι: πλεκτό στρόγγυλο ή τετράγωνο καλαθάκι, άλλως µασουροκάλαθο. Ο δεύ-
τερος όρος γνωστότερος στην υπό εξέταση περιοχή.

396. ∆ιάζοµαι: βλ. παραπάνω, σηµ. 151.

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  15:00  ™ÂÏ›‰·130



Με µαλλί υφαίνονται τα ριγωτά χιράµια397, οι ξοµπλιαστές398 πατα-
νίες399, οι βαριές πατητές400 µε τα ζωηρά πορφυρά χρώµατα, οι ψαρανά-
πλες401 για το λιοµάζωµα, οι παιδικές φασκιές, τα πλουµιστά προσώµια402,
ο µεγάλος τριχοντρουβάς403 του ρεσπέρη404 και το τραχύ ρασίδι405 του βο-

ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 131

397. Χιράµι, αραβ. ihram (βλ. Παπαγρηγοράκη, 130): ελαφρύ σκέπασµα µε βαµβακε-
ρό στηµόνι. Φέρει ταινίες που σχηµατίζονται µε την εναλλαγή µάλλινου και βαµβακερού
νήµατος στο υφάδι, ή την εναλλαγή χρωµάτων. Πιτυκάκης, Γλωσσικά υφαντικής, 369.
Σταθάκη, 121. Ι. Χαβάκης, ό.π. (σηµ. 387), 38.

398. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 638: ξόµπλι-ξοµπλιάζω (από το λατ. exemplum=πα-
ράδειγµα): το διακοσµητικό σχέδιο που γίνεται στα υφαντά του αργαλειού µε το χέρι, µε
έντεχνη εναλλαγή χρωµατιστών νηµάτων. Βλ. και Κουκουλέ, Λαογραφία, 64, Αικατερινί-
δη, Λαϊκός Πολιτισµός, 534.

399. Πατανία: µάλλινη κουβέρτα µε βαµβακερό στηµόνι και πλούσια περαµάτιση, σχέ-
διο δηλαδή που προκύπτει από προκαθορισµένα περάσµατα των νηµάτων του στηµονιού
στους µίτους του αργαλειού. Βλ. Σταθάκη, 118-19 και της ίδιας, «Οι υφαντές πατανίες της
Κρήτης», Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Αθήνα 1968, 160-161. Ι. Χαβάκη, ό.π. (σηµ. 387), 39.
Πιτυκάκη, Γλωσσικά υφαντικής, 369. Το περαµάτισµα είναι πολύ περίπλοκη εργασία και α-
παιτεί φαντασία και µεγάλην εµπειρία εκ µέρους της ανυφαντούς. Πρβλ. Αικατερινίδη,
Λαϊκός Πολιτισµός, 534· Πιτυκάκη, ό.π., 357-360, 370· του ίδιου, Αργαλειός, 188-190.

400. Πατητή: βαριά κουβέρτα µε υφάδι και στηµόνι από µαλλί. Πριν χρησιµοποιηθεί
πλένεται και πατιέται καλά για να γίνει χνουδωτή και αφράτη. Βάφεται κόκκινη, ή σε άλ-
λα έντονα χρώµατα. Ι. Χαβάκης, ό.π., 37. Πιτυκάκης, Γλωσσικά υφαντικής, 370.

401. Ανάπλα (από το ρ. απλόω): ελαφρύ υφαντό σκέπασµα, βαµβακερό ή µάλλινο, εί-
τε του κρεβατιού είτε για τη συλλογή του ελαιοκάρπου. Η ψαρανάπλα, σκληρό στην υ-
φή στρωσίδι από δεύτερης ποιότητος µαλλί, έχει χρώµα σκούρο καφέ που ξεθωριάζει το-
πικά (ψαρίζει), επειδή υφαίνεται µε µαλλί µαύρων ζώων και όχι βαµµένο, και φέρει λε-
πτές λευκές ρίγες. Ευαγγελία Φραγκάκι, Η λαϊκή τέχνη της Κρήτης (3), Υφαντική και βα-
φική, Αθήναι 1964, 58-59. Σταθάκη, 115. Στο Απάνω Μεραµπέλο η λέξη ανάπλα σηµαίνει
γενικά την κουβέρτα, το κλινοσκέπασµα, βλ. Πατσιδιώτη, 75, πράξ. 46, 87, πράξ. 60.

402. Προσώµι: µάλλινη ξοµπλιαστή ταινία µήκους 60-80 εκ., µε κρόσσια στις µακρές
πλευρές. Η νοικοκυρά το τοποθετεί διπλωµένο στον ώµο της, όταν µεταφέρει το σταµνί
µε το νερό. Βλ. Κουκουλέ, Βυζαντινή οικία, 80, σηµ. 4: προσώµιν διά τους οπέρας. Στα-
θάκη, 120. Αικατερινίδη, Καρύδι, 40.

403. Ντρουβάς (τουρκ. torva, βλ. Παπαγρηγοράκη, 109): υφαντό σακκούλι από µαλλί,
που φέρεται µε σχοινί από τον ώµο. Ο τριχοντρουβάς, υφασµένος µε κατσικότριχα, έχει
διαστάσεις 35Χ50 εκ. τουλάχιστον, σχέδιο µε ρίγες και τραχιά υφή. Αναρτάται συνήθως
στο σαµάρι του υποζυγίου. Σταθάκη, 118. Αικατερινίδης, Λαϊκός πολιτισµός, 534.

404. Ρεσπέρης (αραβ. rençper): ο γεωργός. Παπαγρηγοράκης, 114· ∆έφνερ, 117· Ξανθι-
νάκης, 448· Αικατερινίδης, ό.π., 529. Μέγας, ∆ωδεκάνησος, 54 (λεσπέρικο=γεωργικό σπί-
τι). Η ίδια λέξη και στην Κύπρο: Χατζηϊωάννου, 73.

405. Ρασίδι και στη ∆υτική Κρήτη ράσο, ρασέ: χωριάτικο υφαντό επανωφόρι µε κου-
κούλα, από τρία φύλλα υφάσµατος ενωµένα. Κατασκευάζεται µε υφάδι και στηµόνι µαλ-
λί. Είναι χνουδωτό και αδιαπέραστο από τη βροχή, επειδή το επεξεργάζονται όπως τις
πατητές. Κουκουλές, Λαογραφία, 47 και σηµ. 6-7. Εµµ.Ι. Φραγκεδάκης, Η κρητική βρά-
κα, Ρέθυµνο 1963, 43-45. Πιτυκάκης, Γλωσσικά υφαντικής, 370. Ξανθινάκης, 447. Μαυ-
ρακάκης, 61, 110.
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σκού406. Η ανυφαντού γνωρίζει να υφαίνει και λεπτά υφάσµατα για τα
προυκιά της, µε βαµβακερά νήµατα που βέβαια δεν παράγονται επί τόπου
αλλά αγοράζονται: µπόλιες407 για σεντόνια και ασπρόρουχα, πέτσες408, κα-
λύµµατα για το κρεβάτι. Η τραχιά µετοχιώτικη ζωή δεν αφήνει περιθώρια
για άλλες πολυτέλειες, όπως µεταξωτές µπόλιες για µαντίλες, κουρτίνες
κ.λπ.

Οι τρόποι και τα εργαλεία για τις αγροτικές εργασίες έχουν παραµείνει
σχεδόν αµετάβλητα στο πέρασµα του χρόνου, καθώς το ανώµαλο πετρώδες
έδαφος και οι µικροί γεωργικοί κλήροι αποθαρρύνουν τη διάδοση των µη-
χανών409. Το ζευγάρι410 που εκτρέφει η οικογένεια θα σύρει τον Οκτώβριο
το αλέτρι στο χωράφι και τον Ιούλιο το βωλόσυρο411 στο αλώνι. Το αλέτρι
έχει την πανελληνίως γνωστή ησιόδεια µορφή412 και ο βωλόσυρος επίσης.
Τα βούγια ζεύονται µε τον ξύλινο ζυγό και τις ζεύλες413 και καθοδηγούνται
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406. Χρησιµοποιείται κι εδώ αποκλειστικά ο όρος βοσκός-βόσκισσα και όχι ο «τσοπά-
νης» κ.λπ. Κουκουλές, Λαογραφία, ό.π., 70. Μαυρακάκης, 61-62, 65. Πρβλ. Χατζηϊωάν-
νου, 99.

407. Μπόλια: ύφασµα µε βαµβακερό στηµόνι και υφάδι από βαµβάκι, αλλά και λινά-
ρι ή µετάξι. Κουκουλές, Λαογραφία, 52. Πιτυκάκης, Γλωσσικά υφαντικής, 369-70.

408. Πέτσα ή πέτζα: η πετσέτα του προσώπου ή του φαγητού. Κουκουλές, Λαογραφία,
64. Σταθάκη, 119-120.

409. Το γνωστό πρόβληµα όλων των νησιών µε παρόµοια δύσκολη εδαφολογική δια-
µόρφωση και ξηρό κλίµα. Πρβλ. Radford-Clark, 80.

410. Πρβλ. Μαν. Παπαδάκη, 16. Πιτυκάκη, Γλωσσικά γεωργίας, 281-282. Αικατερινίδη,
Λαϊκός πολιτισµός, 528-529 (αλέτρι-ζευγάρι). Συνήθως το ζευγάρι αποτελείται από δύο
βούγια. Αν δεν υπάρχουν δύο διαθέσιµα, χρησιµοποιείται κι ένα γαϊδούρι ή µουλάρι.

411. Βωλόσυρος: η αρκάνη. Από το βώλος+σύρνω, επειδή µια παραλλαγή του βωλό-
συρου χωρίς βωλοσυρόπετρες χρησιµοποιείται για την ισοπέδωση των οργωµένων χωρα-
φιών. Βλ. Ξένιας Χειλουδάκη, «Αλώνια και αλωνέµατα στην Κρήτη», Πεπραγµένα Ζ΄
∆ΚΣ (Ρέθυµνο 1991), Γ 2́, Ρέθυµνο 1995, 684. Πιτυκάκη, Γλωσσικά γεωργίας, 279-280 (βω-
λόσυρος, ξυλοβωλόσυρος=ο χωρίς πέτρες). Μέγα, Λήµνος, 16 (δουκάν΄). Χατζηϊωάννου,
77-78 (σάρακλον, βουκάνη=βωλόσυρος αλωνίσµατος, Κύπρος). Αλλού χρησιµοποιείται
µόνον ο βωλόσυρος χωρίς πέτρες, ενώ το αλώνισµα γίνεται µε τσαλαπάτηµα των σταχυών
από τα ζώα. Καραναστάσης, 214-15 και 293-94 (Κως). Βασιλειάδης, Νίσυρος, 346.

412. Τα µέρη του αλέτρου, µε την ορολογία που ακούεται στο Νοφαλιά, είναι: το πο-
δάρι, το σταβάρι, το υνί, τα παρούθια, η σπάθη, η έχερη, η φωλιά, το κατακλείδι και η α-
κροσταβαρά. Πρβλ. Πιτυκάκη, Γλωσσικά γεωργίας, 278-79. ∆έφνερ, 161-164 (162, σχήµα).
Καραναστάση, 209-211 και σχ. 2. Χατζηϊωάννου, 76-77 (µε σχέδιο). Π. Στυλιανού, «Το κυ-
πριακόν ξύλινον άροτρον», Λαογραφική Κύπρος, Β΄ (1972), τευχ. 4-5, 81-83.

413. Η ζεύλα, ξύλινο στοιχείο σχήµατος U, περνιέται κάτω από το λαιµό του βοδιού
και κατόπιν τα σκέλη της εισέρχονται σε δύο αντίστοιχες οπές στο άκρο του ζυγού. Συ-
γκρατείται στη θέση της µε ξύλινη ή σιδερένια περόνη, την κερκίδα, που στερεώνεται ο-
ριζόντια σε δύο οπές στα άνω άκρα της. Βλ. σηµ. 415 και εικ. 41.
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Εικ. 40. Μαγειρικά και τυροκοµικά σκεύη.
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Εικ. 41. Εργαλεία υφαντικής (επάνω) και γεωργικά εργαλεία (κάτω).
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µε το βουκέντρι414 (εικ. 41). Τόσο το αλέτρι όσο και ο βωλόσυρος συνδέο-
νται στο µέσον του ζυγού µε τα πέτσινα λούρα415 ή και µε σχοινί.

Το θέρος416 γίνεται µε το πατροπαράδοτο δραπάνι417 και το λίχνισµα µε
το θρινάκι418, ενώ µε το βιχάλι419 συµπαίνουν420 στο αλώνι (εικ. 41). Για το
ξεχώρισµα του καρπού χρησιµοποιούνται σε δεύτερη φάση διαφόρων τύ-
πων κόσκινα: ο βολίστης421 για το κοσκίνισµα των υπολειµµάτων του λιχνί-
σµατος και το νηροκόσκινο που καθαρίζει το σιτάρι από την ήρα422. Ο καρ-
πός συγκεντρώνεται σε φάρδους423 και τα άχερα, χύµα ή σε µπάλες, απο-
θηκεύονται στον αχεριώνα.

Το Σεπτέµβριο γίνεται ο τρύγος. Το χτήµα φορτώνεται µε µια κόφα424

σταφύλια σε κάθε πλευρό και τα µεταφέρει στο παπητήρι. Μετά το πάτηµα
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414. Βουκέντρι: µακριά ράβδος µε οξύ το ένα της άκρο, που ονοµάζεται νυµατερό (α-

πό το ρ. νύσσω) και µε το οποίο κεντούν τα βούγια. Στο άλλο άκρο φέρει προεξοχή, τον

κάτσουνα, για το καθάρισµα του υνιού και των παρουθιών του αρότρου όταν στοµώνουν

από τη λάσπη. Η λέξη είναι αρχαία (βούκεντρον). Πρβλ. Πιτυκάκη, Γλωσσικά Γεωργίας,

279. Καραναστάση, 213: ζευγκαρόραβdo, καργκαλλούϊν. Μέγα, Λήµνος, 16: φκέντρ΄. Χα-

τζηϊωάννου, 77: καµατόβερκα µε κάτσουναν και σ’εττίν (=νυµατερό).
415. Λούρα: οι δερµάτινοι ιµάντες που προσαρµόζονται και συνδέουν την ακροσταβα-

ρά του αρότρου µε το κέντρο του ζυγού. Πιτυκάκης, Γλωσσικά γεωργίας, 278-279: λού-

ρα, ζυγός, ζεύλες, κερκίδες, ζεύτης (=ηνία). Καραναστάσης, 211-212: λούρα, ζυός, ζεύλες.

Χατζηϊωάννου, 78: ζυός, λουρικός, ζεύλες.
416. Πιτυκάκης, ό.π., 286: θέρος (το): η περίοδος και η ίδια η εργασία του θερισµού.

Αικατερινίδης, Λαϊκός Πολιτισµός, 529.
417. Πρβλ. Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον, 543. Καραναστάση, 217 (το ίδιο).
418. Θρινάκι: ξύλινο εργαλείο όµοιο µε επίπεδο φτυάρι, που απολήγει σε 3-4 φαρδιά

δόντια. Η λέξη είναι αρχαία: θρίναξ. Αικατερινίδης, ό.π., 529. Καραναστάσης, 217-218, σχ.

6 (θρινάκιν, ξυλοθρίνακο, καρποθρίνακο). Χατζηϊωάννου, 79: θερνάτζιν και δεκράνιν=βιχά-

λι (στην 78, σχήµα).
419. Βιχάλι ή διχάλι: ξύλινη ράβδος µε δύο ή τρία (µη συνεπίπεδα) δόντια (πιν. 17β).

Σε πολλά χωριά του Μεραµπέλου και στο Νοφαλιά το τριπλό βιχάλι λέγεται σκάλεθρο.
420. Βλ. σηµ. 350. Πρβλ. Καραναστάση, 294: στην Κω συµπάλλουν µε το ξυλοθρίνα-

κο (=σκάλεθρο).
421. Βολίστης: κόσκινο µε µεγάλες τρύπες, για να πέφτει ο καρπός και να συγκρα-

τούνται τα χονδρά άχυρα (κοντύλια). Επίσης ξεχωρίζει και συγκρατεί τα κουκιά. Πιτυκά-

κης, Γλωσσικά γεωργίας, 287 (βολίστης, βολίζω, κοντύλια, κοντυλόκαρπος). Καραναστά-

σης, 295 (κόντυλα, καρπολώνεµα). Χατζηϊωάννου, 76 (κόντυλα), 84 (αρβαλίζω, αρβά-

λιν=βολίστης).
422. Υπάρχει επίσης η λεπτή κνισάρα και το µικρό κνισαράκι, µε τα οποία κοσκινίζε-

ται το αλεύρι στο σπίτι. Για όλα τα παραπάνω εργαλεία βλ. Ξένιας Χειλουδάκη, «Αλώ-

νια και αλωνέµατα», ό.π. (σηµ. 411), 684-685.
423. Φάρδος (ο): το τσουβάλι από λινάτσα, σε αντιδιαστολή προς το υφαντό σακκί.
424. Κόφα: µεγάλο και βαθύ πλεκτό καλάθι από λεπτά κλωνάρια λυγαριάς ή άλλων

θάµνων.
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και τη συλλογή του µούστου τα στράφυλα µεταφέρονται στο ρακοκάζανο για
την απόσταξη. Τα καζάνια του Οκτώβρη είναι µέχρι σήµερα ένα πανηγύρι
για το Νοφαλιά και παράγουν καλής ποιότητος ντόπια, δυνατή ρακή.

Το ∆εκέµβριο, στο ράβδισµα425 του ελαιοκάρπου, απλώνονται κάτω από
τα δένδρα οι ανάπλες426 και επιστρατεύονται τριών ειδών βέργες: η κατσού-
να427 σε σχήµα αρπάγης, µε την οποία κρατούν τα κλαδιά στην επιθυµητή
θέση, η διχαλόβεργα428, µε άκρο σχήµατος Υ, την οποία χρησιµοποιεί ο ρα-
βδιστής που βρίσκεται πάνω στο δένδρο και η ντέµπλα429, µακρύ κοντάρι
για να φθάνουν ακόµη και τα ψηλότερα κλαδιά από το έδαφος (εικ. 41).

Μια ακόµη σηµαντική κατηγορία εργαλείων και σκευών είναι τα σχετικά
µε την τυροκοµία. Σε αυτά ανήκει κατ’ αρχάς το σιγλί430, στο οποίο βράζε-
ται το γάλα, ενώ η ανάδευση γίνεται µε τον ταράχτη431 και ο πυθµένας του
σιγλιού τρίβεται µε το διόνυσο432, για να µην πιάσει το γάλα (εικ. 40). Όταν
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425. Η ποικιλία ελιάς που καλλιεργείται στο Νοφαλιά και το Απάνω Μεραµπέλο γε-
νικότερα (ψιλολιές για την παραγωγή λαδιού), συλλέγεται µε ράβδισµα των δένδρων, και
όχι µε το χέρι ή αφού πέσουν στο έδαφος, όπως άλλες ποικιλίες. Πρβλ. Πιτυκάκη, Γλωσ-
σικά γεωργίας, 291-292.

426. Συνήθως πρόκειται για φαρδανάπλες από λινάτσα και σπανιότερα για πρόχειρα
υφαντά. Πρβλ. σηµ. 401. Σήµερα έχουν επικρατήσει τα πλαστικά φύλλα.

427. Κατσούνα: ξύλινο ραβδί µήκους 1-1.2 µ., µε απόληξη στο σχήµα του αριθµού 1.
Χρησιµοποιείται και ως οδοιπορική ράβδος.

428. ∆ιχαλόβεργα, ή βιχαλόβεργα, ή χαχαλόβεργα: ραβδί παρόµοιο µε το προηγούµενο,
που απολήγει σε δύο κοντές χηλές. Χρησιµοποιείται και ως υποστήριγµα.

429. Ντέµπλα (από το λατ. templum=δοκός, βλ. και Ξανθινάκη, 160-161, δέµπλα): το
κοντάρι του ραβδίσµατος. Πρέπει να γίνεται από νεαρό, ελαστικό κλώνο, για να µην πλη-
γώνονται τα δένδρα κατά τη χρήση του. Για τα παραπάνω βλ. Πιτυκάκη, Γλωσσικά γε-
ωργίας, 292 (ραβδίζω, ντέµπλα, κατσούνα, ανάπλες, ντεµπλολογώ). Αικατερινίδη, Λαϊκός
Πολιτισµός, 530 (τέµπλα, κατσούνα, ανάπλες, ραβδιστάδες).

430. Σιγλί (υποκοριστικό του σίγλα): χάλκινο ή σιδερένιο γανωµένο καζάνι κολουροκω-
νικoύ σχήµατος, στενότερο στο στόµιο από ό,τι στη βάση του. Σπανιότερα χρησιµοποι-
είται στο Νοφαλιά για το ίδιο σκεύος ο όρος λαβέτζι (ιταλ. laveggio, Παπαγρηγοράκης,
38). Πρβλ. ∆έφνερ, 113: λαβέτζι· Μαυρακάκη, 75-76: µιτατολάβετζο. Χατζηϊωάννου, 87:
λαβέζιν (Κύπρος)· Ζευγώλη, 93: χαρανί (Νάξος). Υπάρχει και η µικρογραφία του σιγλιού,
το σιντεροτσίκαλο (πιν. 13), στο οποίο βράζεται το νερό για τη µπουγάδα ή άλλες χρή-
σεις (πρβλ. Ειρ. Παπαδάκη, 399).

431. Ταράχτης: ξύλινο ραβδί µήκους 1 µ. περίπου, που απολήγει σε 3-4 κλαδίσκους ή
έχει στερεωµένη στο άκρο του µια τούφα από σκληρό θάµνο. Μαυρακάκης, 76. Πρβλ.
∆έφνερ, 113, ταράχτης και 114, σχέδιο. Ζευγώλη, 93: ταραχτής.

432. ∆ιόνυσος: παρετυµολογία του αειδόνησος ή αηδόνισος, όπως ακούεται στην υπό-
λοιπη Κρήτη, βλ. Μαυρακάκη, 76. Ο Πιτυκάκης, Λεξικό, Α΄, 49, 303, αναφέρει και τις
δύο εκφορές του όρου. Πρόκειται για ξύλινο ραβδί σε σχήµα Τ ή, αλλού, στέλεχος φύλ-
λου χουρµαδιάς. Στη Νάξο λέγεται µουdί (Ζευγώλης, 93).
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ανέβει στην επιφάνεια η µυζήθρα, τη µαζεύουν σε πλεκτά κυλινδρικά ή κο-
λουροκωνικά τουπιά433. Τα τουπιά που γεµίζονται κάθε µέρα αφήνονται να
στραγγίσουν τον ορρό επάνω στην ξυποταρά434 (εικ. 40), οριζόντια τοποθε-
τηµένη στα χείλη του σιγλιού. Με το αλάτισµα της γλυκιάς µυζήθρας γίνε-
ται ο αθότυρος435. Τα νοφαλιώτικα τυριά γίνονται αλµυρά και σκληρά, κα-
τάλληλα περισσότερο για να τρώγονται τριµµένα µε ζυµαρικά, παρά για να
καταναλώνονται ωµά. Όταν από το τυροκόµηµα της ηµέρας περισσεύει υ-
λικό που δεν αρκεί για να παρασκευασθεί ολόκληρο τυρί σε τουπί, τότε
πλάθεται στο χέρι ένα τυράκι, ο κατσόχερος436.

ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 137

433. Κουκουλές, Λαογραφία, 71. ∆έφνερ, 113. Μαυρακάκης, 77. Τ. Λεοντίδης, «Το κρη-
τικό τουπί», Πεπραγµένα ΣΤ΄ ∆ΚΣ (Χανιά 1986), Γ΄, Χανιά 1990, 133-139 και πιν. 44.

434. Ξυποταρά: ξύλινο εργαλείο σχήµατος κλειστού Λ. Τοπική παραφθορά του όρου
ξεπορταρά, στη ∆υτική Κρήτη ξεπορταρέ (η), τον οποίο αναφέρει και ο Πιτυκάκης, Λεξι-
κό, Β΄, 753. Πρβλ. Μαυρακάκη, 77: ξεπαταριά (Ανώγεια Μυλοποτάµου) και ∆έφνερ, 113-
114: ξεπορταροί.

435. Bλ. παραπάνω, σηµ. 116. Επίσης παράγονται ξινή µυζήθρα, βότυρος και στάκα
(=κατάλοιπο της παραγωγής του βουτύρου, από κρίθινο αλεύρι εµποτισµένο µε βούτυ-
ρο). Για τα είδη των τυροκοµικών και την τυροκοµική διαδικασία βλ. διεξοδικά Μαυρα-
κάκη, 89-97. Επίσης, Κουκουλέ, Λαογραφία, 59, 71 (τυροκοµειό, µυζήθρα, µαλάκα=χλω-
ροτύρι, αθόγαλο=καϊµάκι) και ∆έφνερ, 113-116.

436. Μαυρακάκης, 92: κατσοχοίρι. Από την οµοιότητα στο σχήµα µε το οµώνυµο ζώο.
Βλ. Ελευθ. Πλατάκη, «∆ηµώδη ονόµατα ζώων της Κρήτης», Κρητολογία, τευχ. 10-11
(1980), 70: κατσόχερας, κατσόχερος, κατσόχοιρος (=ακανθόχοιρος ο ευρωπαϊκός, eri-
naceus europaeus).
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Ι. Η θολωτή στέρνα του ∆εσποτογιώργη (εικ. 3/32)

Η συλλογή του βρόχινου νερού σε στέρνες είναι µια διαχρονική πρακτι-
κή ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση του πληθυσµού στο ξηροθερµικό
Απάνω Μεραµπέλο, όπως αναφέρθηκε. Αντιπροσωπευτικό δείγµα του θο-
λωτού τύπου, που κατασκευάζεται στην περιοχή µε την ίδια µορφή και τον
ίδιο τρόπο εδώ και πολλούς αιώνες, είναι η µικρή στέρνα κοντά στο συ-
γκρότηµα του σπιτιού του ∆εσποτογιώργη. Ο θάλαµός της είναι σχεδόν εξ
ολοκλήρου υπόγειος (πιν. 37α), µε βάθος περίπου 4 µ. και εν µέρει λαξευ-
µένος στο βράχο. Τα τοιχώµατα και ο θόλος της είναι από λιθοδοµή. Το στό-
µιο για την άντληση του νερού βρίσκεται στο ένα άκρο της στέρνας και δί-
πλα του υπάρχει µια πελεκητή γούρνα για το πότισµα των ζώων, στο οποίο
χρησιµοποιείται σήµερα. Στον βορειοδυτικό πλευρικό τοίχο προεξέχει µια
λίθινη δεµαταρά. Στην ίδια πλευρά η τοιχοποιία φέρει διαµπερή οπή για
τον αερισµό του εσωτερικού (εικ. 42).

Ο θόλος της στέρνας κτίζεται πάντοτε µε τη χρήση ξυλοτύπου, όπως το
τόξο της καµάρας437. Κατασκευάζεται από λεπτές πλακοειδείς πέτρες που
συναρµόζονται µε εµπασές438 και συγκολλώνται µε ασβεστόχωµα ή ασβε-
στοκονίαµα. Η µεγάλη επιφάνεια κάθε πλάκας βρίσκεται µέσα στο πάχος
του θόλου (εικ. 42). Η κατά µήκος της ράχης του θόλου κεντρική σειρά
πλακών σχηµατίζει µια σαφώς διακρινόµενη γραµµή. Αυτές οι πλάκες-κλει-
διά είναι σφηνωµένες έτσι, ώστε η όλη κατασκευή είναι µεγάλης αντοχής.
Στο καλούπι υπάρχει εξ αρχής ένα άνοιγµα, που αντιστοιχεί στο µποτζάλε
ή ανεσυρτήρι439 της στέρνας, από το οποίο βγαίνει ο τεχνίτης όταν τελειώ-

437. Πρβλ. τη διαδικασία κατασκευής µε ξυλότυπο των θόλων στα σπίτια της Σαντο-
ρίνης (Βαρβέρης, 44-45).

438. Κτίζονται δηλαδή έτσι ώστε, σε κάτοψη, οι αρµοί ανάµεσά τους να µην είναι συ-
νεχείς. Ο αρµός ανάµεσα σε δύο πλάκες αντιστοιχεί στο µέσον του µήκους των διπλανών
τους, βλ. εικ. 42.

439. Μποτζάλε: (βεν. pozzo, pozzale) το πηγάδι και κατ’ επέκταση το στόµιο του
πηγαδιού ή της στέρνας. Παπαγρηγοράκης, 47· ∆ηµακόπουλος, 83 και σηµ. 16. Ανεσυρτή-
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σει την εργασία του. Μετά από λίγες ηµέρες κατεβαίνει από το ίδιο άνοιγ-
µα και αφαιρεί τον ξυλότυπο440.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος τροφοδοσίας της στέρνας, η οποία
στην προκειµένη περίπτωση δεν µπορεί να γίνει από δώµατα ή κεραµοσκε-
πές, όπως συµβαίνει µε τις οικιακές. Με τις δυνατές χειµωνιάτικες µπόρες,
τα επιφανειακά νερά που κυλούν στο καλντερίµι οδηγούνται µε επιφανει-
ακό αγωγό (κάραβο) στο µικρό ανοικτό στερνάκι που βρίσκεται στο ένα ά-
κρο της, αφού ενωρίτερα, µε τα φθινοπωρινά πρωτοβρόχια, τα πρώτα πο-
λύ λασπωµένα νερά έχουν εκτραπεί προς άλλη κατεύθυνση. Στο στερνάκι
κατακάθονται οι ακαθαρσίες, έτσι ώστε, όταν η στάθµη του νερού ανέβει
αρκετά και φθάσει στη θυρίδα τροφοδοσίας της στέρνας441, το νερό να χύ-
νεται, καθαρό πλέον, στο εσωτερικό της. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώ-
νεται αρκετό νερό, ώστε η στέρνα να µην ξεραθεί το καλoκαίρι. Η στέρνα
του ∆εσποτογιώργη είναι µικρή, µε χωρητικότητα µόλις 27-28 κυβικά µέτρα
νερού. Πέρα από την ποσότητα αυτή θα αρχίσει να ξεχειλίζει και το νερό
θα βγαίνει από την οπή εξαερισµού της.

ΙΙ. Πεταλόσχηµος ανεµόµυλος στον παλιό δρόµο του Αµυγδαλιά (πιν. 3).

Κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής, όταν η πείνα απειλούσε τον
πληθυσµό, κτίστηκαν λίγο έξω από το Νοφαλιά δύο µύλοι, για ν’ αλέθουν
οι κάτοικοι το κριθάρι τους ή ό,τι άλλο δηµητριακό εύρισκαν. Είναι λοιπόν
νεότερα κτίσµατα οι δύο αυτοί ανεµόµυλοι, ακολουθούν όµως µε ακρίβεια
τον παραδοσιακό τύπο του πεταλόσχηµου µύλου, που επιχωριάζει εδώ και
αιώνες στο Μεραµπέλο. Σε πλαγιές όπου φυσούν ευνοϊκοί άνεµοι βλέπει
κανείς σειρές από 5-6 τέτοιους µύλους, ερειπωµένους δυστυχώς σήµερα, να
στέκουν στωϊκά σε βουβή παράταξη442 (πιν. 37β).
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ρι, από το ανα+σύρνω. Ξανθουδίδης, Γλωσσάριον, 493: ανασύρνω, στην Ανατολική Κρή-
τη ανεσύρνω.

440. Αφήγηση του Εµµ. Πρινιωτάκη (54 ετών το 1993), ο οποίος κατασκευάζει στέρ-
νες για τις ανάγκες των συγχρόνων κατοίκων στα µετόχια, σήµερα πλέον µε συνδετικό
κονίαµα από τσιµέντο και άµµο. Πρβλ. Γιάννη Ε. Τσουδερού, «Πώς οι Κρητικοί(...) έ-
φτιαχναν ένα πηγάδι και µια στέρνα(...)», Πεπραγµένα Ζ΄ ∆ΚΣ (Ρέθυµνο 1991), Γ 2́, Ρέ-
θυµνο 1995, 649-651.

441. Βασιλειάδης, Νίσυρος, 355: τράχηλας, η οπή προφοδοσίας της στέρνας µε όµβρια.
Στο Νοφαλιά δεν εξακρίβωσα συγκεκριµένη ονοµασία γι’ αυτήν.

442. Τα λεγόµενα µυλοτόπια. Πλατάκης, Ανεµόµυλοι, 139. Στέργ. Σπανάκης-G.N.
Calvet, «Το Λασήθι και οι µύλοι του», Αµάλθεια, ∆΄ (1973), 258. Πρβλ. Radford-Clark,
80. Μυλοτόπια µε πολλούς µύλους υπάρχουν αρκετά στην περιοχή, κοντά στο χωριό Νι-
κηθιανώ, στον Καλαρρείτη, στους Ποτάµους κ.α. Από τη βενετοκρατία σώζονται και συµ-
βόλαια κατασκευής ανεµοµύλων µε τεχνικά στοιχεία, βλ. Πατσιδιώτη, 116-117, πράξ. 98.

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  15:01  ™ÂÏ›‰·140



ΝΟΦΑΛΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ 141

Εικ. 42.  Νοφαλιάς: θολωτή στέρνα του ∆εσποτογιώργη. α. κάτοψη, β. κατά µήκος

τοµή Μ-Μ.

α

β
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Ο πεταλόσχηµος ανεµόµυλος λέγεται µονοκαίρης443, επειδή λειτουργεί
µε ένα µόνον άνεµο, έναν καιρό, το βορρά, προς τον οποίο και είναι στραµ-
µένος. Ο βορράς, ακριβέστερα ο βορειοδυτικός, είναι ο άνεµος που επι-
κρατεί στην περιοχή, ιδίως το καλοκαίρι (µελτέµι). Ο τύπος του πολυκαίρη
ή στρογγυλού µύλου, µε την κωνική ξύλινη στέγη και τον µηχανισµό περι-
στροφής που του επιτρέπει να αλέθει µε όλους τους καιρούς, απαντά σπο-
ραδικά εδώ: ένα παράδειγµα υπάρχει λίγο έξω από το µετόχι Κουρούνες
(του Οικονοµάκη ο µύλος), έχει µάλιστα αποκατασταθεί και λειτουργεί.

Ο πεταλόσχηµος ανεµόµυλος καλύπτεται πάντοτε µε δώµα, ελαφρώς
κεκλιµένο προς τα πίσω. Φαίνεται ότι ένα σοβαρό πρόβληµα για τους µύ-
λους αυτού του τύπου είναι η δυσκολία που παρουσιάζει η συντήρηση του
δώµατός τους, λόγω του ύψους τους444. Έτσι, όταν πάψουν να λειτουργούν,
το δώµα καταρρέει σχετικά σύντοµα, συµπαρασύροντας το κτίσµα στην κα-
ταστροφή, ενώ οι κυλινδρικοί µύλοι έχουν πολύ µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Από τους δύο µύλους του Νοφαλιά (ιδιοκτησίας των Λυροδηµήτρη και
Βαγγέλη ∆ιαλυνά) ο ένας έχει καταστραφεί, τού έχει αφαιρεθεί ο µηχανι-
σµός και αποµένουν µόνον οι εξωτερικοί τοίχοι. Του δεύτερου, που περι-
γράφεται εδώ, έχει καταρρεύσει µόνον το δώµα, ενώ ο µηχανισµός σώζεται
σχεδόν ανέπαφος. Οι ρωγµές στις τοιχοποιίες δείχνουν όµως ότι δεν θα αρ-
γήσει ν’ ακολουθήσει τη µοίρα του πρώτου.

Ο κορµός του µύλου είναι ορθογωνικό διώροφο κτίσµα από αρµολογη-
µένη λιθοδοµή, διαστάσεων 8Χ3.5 µ. και ύψους 7 µ. περίπου, µε τη βόρεια
στενή πλευρά του διαµορφωµένη σε σχήµα πετάλου445 (πιν. 38α). Στη
στάθµη του ισογείου υπάρχει µικρό δωµάτιο µε είσοδο από τη νότια στενή
πλευρά (εικ. 43/α), µάλλον αποθήκη ή αχίρι για το χτήµα που έφερνε το ά-
λεσµα. Η απόσταση του µύλου από το χωριό είναι µικρή, ώστε δεν υπήρχε
ανάγκη να µένει εκεί ο µυλωνάς.
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443. Πλατάκης, Ανεµόµυλοι, 150: Μονοκαίρης ή µονόκαιρος ή µονός µύλος. Στέργ.
Σπανάκης-G.N. Calvet, ό.π.: µονόκαιροι µύλοι. Στέφ. Νοµικός, «Ο ανεµόµυλος στις Κυ-
κλάδες», Μνηµείο & Περιβάλλον, τ. 1 (1993), 108: µονόκαιρος ή µονόπαντος (Σίφνος).
Τρεµπέλα, Ανεµόµυλοι Κρήτης-Καρπάθου, 63· η ίδια, Ελληνικοί ανεµόµυλοι, 1033: µονό-
πατος ή αξετροχάρης µύλος. Κατασκευάζεται φυσικά σε θέσεις όπου η κατεύθυνση των
ανέµων είναι σταθερή.

444. Στην Κρήτη το κτίσµα κατασκευάζεται ψηλό για να το «πιάνει» ο αέρας, γι’ αυ-
τό οι µύλοι εδώ είναι ραδινοί, ενώ οι µονώροφοι της Καρπάθου φαίνονται κοντοί. Τρε-
µπέλα, Ανεµόµυλοι Κρήτης-Καρπάθου, 64· η ίδια, Ελληνικοί ανεµόµυλοι, 1035.

445. Για λόγους αεροδυναµικής, πρβλ. Τρεµπέλα, Ανεµόµυλοι Κρήτης-Καρπάθου, 64.
Από την εµφάνιση αυτή των µύλων προήλθε η έκφραση που ακούεται στο Μεραµπέλο
Την έκαµα σαν την αποβορνή µπάντα του µύλου και λέγεται όταν κάποιος έχει φάει τόσο
πολύ ώστε να διογκωθεί το στοµάχι του.
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Το δάπεδο του ορόφου, στηριγµένο σε δοκάρια, βρίσκεται 3 µ. περίπου
ψηλότερα. Η προσπέλαση στον όροφο γίνεται µε λίθινο κλιµακοστάσιο κα-
τά µήκος της δυτικής πλευράς446 που καταλήγει σε ευρύχωρο πλατύσκαλο,
προφανώς για τον άνετο χειρισµό των τσουβαλιών µε το άλεσµα και το α-
λεύρι (εικ. 43, πιν. 38α). Στο πεταλόσχηµο τµήµα της κάτοψης βρίσκεται
ο µηχανισµός447, ενώ ένα µεγάλων διαστάσεων παράθυρο, που ανοίγεται
χωρίς κούφωµα στον απέναντι στενό τοίχο, επιβεβαιώνει τη νέα ηλικία του
κτίσµατος (εικ. 43-44, πιν. 39).

Η φτερωτή, η οποία σχηµατίζεται µε κοντάρια448 µπηγµένα περιµετρικά
στην κεφαλή του αξονιού, λείπει εδώ εντελώς, όπως και ο νταλιαµάς449, το
κεντρικό κοντάρι που αποτελεί την προέκταση του αξονιού προς τα έξω. Το
αξόνι, κατασκευασµένο από κορµό πρίνου, έχει διάµετρο 25 εκ. περίπου.
Το µπροστινό του άκρο (εικ. 44/β) περνά από ένα στενό άνοιγµα στο άνω
µέρος της τοιχοποιίας του καµπύλου τµήµατος και στηρίζεται εκεί450, ενώ
το πίσω άκρο του εδράζεται σε ένα γερό εγκάρσιο δοκάρι, πακτωµένο
στους µακρούς τοίχους του µύλου451 (πιν. 29α, 40α). Οι στηρίξεις του α-
ξονιού τού επιτρέπουν να περιστρέφεται όταν ο άνεµος γυρίζει τη φτερω-
τή και στην περιστροφή του παρασύρει τον οδοντωτό τροχό, τη ρόδα452.

Η ρόδα έχει διάµετρο 2 µ. περίπου και αποτελείται από τέσσερα δια-
φορετικά κοµµάτια ξύλου, συναρµολογηµένα και σφιγµένα µε σιδερένια
στεφάνη (πιν. 38β). Το άνοιγµα στο κέντρο της, από το οποίο διέρχεται το

446. Η συνηθέστερη διάταξη στην περιοχή. Στην Κάρπαθο η είσοδος βρίσκεται στην
πίσω στενή όψη, βλ. Τρεµπέλα, ό.π., 64. Το ίδιο σε µύλους της περιοχής του Λασιθιού:
της ίδιας, Ελληνικοί ανεµόµυλοι, 1041, σχ. 7-8 (Έξω Ποτάµοι-Καρφί), Πλατάκη, Ανεµόµυ-
λοι, 140, σχήµα (Σελλί Αµπέλου, Λασήθι).

447. Την εντός κειµένου αναφερόµενη ορολογία των τµηµάτων του µύλου οφείλω στον
Εµµ. Πρινιωτάκη. Για όλους τους παρακάτω όρους βλ. λεπτοµερώς Πλατάκη, Ανεµόµυ-
λοι, 142-156 (αλφαβητικό ευρετήριο)· επίσης Τρεµπέλα, Ανεµόµυλοι Κρήτης-Καρπάθου,
66, της ίδιας, Ελληνικοί Ανεµόµυλοι, 1039, σχ. 5Ε (υποµνηµατισµένο αξονοµετρικό σχή-
µα). Βλ. και Ι. Καραβαλάκη, «Οι µύλοι στο οροπέδιο Λασιθίου», εφ. Ο Πολίτης, φύλλα
194-196, 13/11, 19/11 και 26/11/1996, 19.

448. Tα φτερά ή αντένες, συνολικά 10-12. Έχουν µήκος 5 µ. περίπου και το καθένα
φέρει ένα πανί.

449. Νταλιαµάς ή ξαρτόξυλο (στην Κάρπαθο: µπαστούνι). Στο ελεύθερο µπροστινό ά-
κρο τού νταλιαµά καταλήγουν όλα µαζί τα ξάρτια, δηλαδή τα χονδρά σύρµατα, καθένα
από τα οποία αρχίζει από το ελεύθερο άκρο ενός πανιού και το κρατά τεντωµένο κατά
τη λειτουργία του µύλου.

450. Το παραθυράκι αυτό ονοµάζεται φουγάρο. Το αξόνι στηρίζεται σε ξύλινη υποδο-
χή, το µποστίτσο.

451. To λεγόµενο τραβάτουλο. Το αξόνι συγκρατείται στη θέση του και περιστρέφεται
µέσα σ’ ένα δεύτερο µποστίτσο.

452. Στην Κάρπαθο: ξόνι=αξόνι, ρόα=ρόδα.
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αξόνι, σχηµατίζεται από τέσσερα λεπτότερα ξύλα που διασταυρώνονται
κατά ορθές γωνίες. Στην περιφέρειά της είναι σφηνωµένα 42 ξύλινα δόδια
(εικ. 44, πιν. 39), µε τα οποία συµπλέκονται κατά τη λειτουργία του µύλου
τα δόντια της κεφαλής ενός ξύλινου κατακόρυφου άξονα, που λέγεται φα-
νάρι453 και εδώ έχει αφαιρεθεί. Το κάτω άκρο του φαναριού προσαρµόζε-
ται στην τρύπα, που υπάρχει στο κέντρο της απάνω πέτρας. Έτσι η κατα-
κόρυφη περιστροφή του οδοντωτού τροχού µετατρέπεται σε οριζόντια για
την επάνω µυλόπετρα, ενώ η κάτω πέτρα παραµένει ακίνητη, στηριγµένη σε
δύο χαµηλά τοιχία454 (πιν. 39). Οι µυλόπετρες αποτελούνται από κοµµάτια
πωρολίθου, συναρµοσµένα µε ισχυρό ασβεστοκονίαµα και δεµένα µε δι-
πλές σιδερένιες στεφάνες455 (πιν. 40β).

Το κενό ανάµεσα στις µυλόπετρες µπορεί να αυξοµειώνεται και ρυθµί-
ζεται από το µυλωνά µε επί µέρους µηχανισµό, ο οποίος µπορεί επίσης να
φρενάρει την επάνω πέτρα456. To άλεσµα τοποθετείται σε ξύλινο κιβώτιο
µε σχήµα ανεστραµµένης κόλουρης τετραγωνικής πυραµίδας, την κοφινίδα,
που εδώ επίσης λείπει. Άλλο κιβώτιο, η αλευροδόχη, τοποθετείται στο χώ-
ρο ανάµεσα στις πλευρικές στηρίξεις της κάτω πέτρας, για να µαζεύεται ε-
κεί το αλεύρι457.

Οι δύο αυτοί νοφαλιώτικοι ανεµόµυλοι, µαζί µε τους υπόλοιπους που
λειτούργησαν στο Απάνω Μεραµπέλο, σήµερα πλέον γραφικά αποµεινάρια
µιας άλλης εποχής ιδίως για τους νεότερους επισκέπτες τους, συνέβαλαν
σηµαντικά στην επιβίωση του τοπικού πληθυσµού σε δύσκολους καιρούς
φτώχειας και εσωστρέφειας: θα άξιζαν λοιπόν να τύχουν κάποιας προσοχής
και µέριµνας εκ µέρους µας πριν καταστραφούν εντελώς.
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453. Στην Κάρπαθο: φωνάρι. Η κεφαλή του φέρει 7 δόντια, συνεπώς µε µια στροφή
της ρόδας στρέφεται 6 φορές, και µαζί του και η επάνω µυλόπετρα. Η αναλογία δοντιών
42:7 είναι η συνηθέστερη (βλ. και Τρεµπέλα, Ελληνικοί ανεµόµυλοι, 1038), υπάρχουν ό-
µως και ρόδες µε λιγότερα από 40.

454. Τις µυλοθεσές. Ο κενός χώρος που αποµένει ανάµεσα στις µυλοθεσές λέγεται
ζουργιό.

455. Πρβλ. Τρεµπέλα, Ελληνικοί ανεµόµυλοι, 1040.
456. Το σχετικό εξάρτηµα ονοµάζεται ανεβάτης.
457. Η παραπάνω ερµηνεία δίδεται και από τον Πιτυκάκη, Λεξικό, Α΄, 69. Ο Πλατά-

κης, Ανεµόµυλοι, 142, αναφέρει ως αλευροδόχη το λούκι, από το οποίο χύνεται το αλεύ-
ρι στο τσουβάλι.
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Τα πενιχρά ιστορικά στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω επιτρέπουν
έναν κατά προσέγγιση χρονικό προσδιορισµό της δηµιουργίας του σηµερι-
νού Νοφαλιά το αργότερο στην αυγή του 18ου αιώνα, µε αποχρώσες ενδεί-
ξεις ότι η αρχειακή έρευνα ίσως κατορθώσει εν τέλει να αποδείξει την ύ-
παρξή του ήδη από την τελευταία περίοδο της βενετοκρατίας, πιθανώς α-
πό τα µέσα του 16ου αιώνα. Αποµένει να διερευνηθεί κατά πόσον τα στοι-
χεία που προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση της αρχιτεκτονικής τού
οικισµού επιβεβαιώνουν την ιστορία.

Ο ναός της παλαιάς µονής του Προφήτη Ηλία, η οποία σύµφωνα µε ό-
λες τις ενδείξεις υπήρξε ο πυρήνας της γένεσης του µετοχιού, δεν προ-
σφέρει δυστυχώς κανένα ασφαλές χρονολογικό στοιχείο: χωρίς τοιχογραφι-
κό διάκοσµο και χωρίς καµµία επιγραφική ή άλλη µαρτυρία, µε βάση το
σχεδόν τετράγωνο σχήµα και τις πολύ µικρές διαστάσεις της αρχικής του
κάτοψης, η οποία σε άγνωστο χρόνο επιµηκύνθηκε458 και την όχι ραδινή
του εµφάνιση (πιν. 2β), µπορεί να χρονολογηθεί σε οποιαδήποτε στιγµή α-
νάµεσα στον 12ο και τον 15ον αιώνα, χωρίς δυνατότητα µεγαλύτερης προ-
σέγγισης και µε πολλές πιθανότητες σφάλµατος. Ακόµη και το ανάγλυφο
αγιοθύριδο δεν γνωρίζουµε αν ανήκε στον αρχικό ναό ή αν τοποθετήθηκε
κατά την παραπάνω επέµβαση για την επιµήκυνση της κάτοψης. Οπωσδή-
ποτε, η έστω και ακριβής χρονολόγηση του ναού µόνον ως terminus post
quem θα µπορούσε να βοηθήσει στη χρονολόγηση του οικισµού.

Τα σπίτια του Νοφαλιά που εξετάστηκαν στην παρούσα µελέτη, µε βά-
ση τα κοινά µορφολογικά χαρακτηριστικά τους διακρίνονται στις εξής επί
µέρους οµάδες:

1. Στα σπίτια µε ηλικία ενός αιώνα ή λίγο περισσότερο (120 ετών περί-
που), εκείνα δηλαδή που κτίστηκαν περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Τα σπίτια
αυτά είναι πλατυµέτωπα, µε κύριο γνώρισµα την ύπαρξη παραθύρων, που
οφείλεται στη µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την τελευταία περίοδο της τουρ-
κοκρατίας και στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού459. Τα

458. Βλ. παραπάνω, σηµ. 48.
459. Αύξηση του αριθµού και µεγέθυνση των διαστάσεων των παραθύρων στα σπίτια

παρατηρείται µετά τα µέσα του 19ου αι. (πρβλ. Πετρονώτη, 120). Μετά την επανάσταση
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παράθυρα έχουν τόσο µεγαλύτερες διαστάσεις και ραδινότερες αναλογίες,
όσο νεότερα είναι τα κτίσµατα460. Kατά κανόνα φέρουν, όπως και οι πόρ-
τες, λίθινα πελεκητά πλαίσια ορθογωνικά και ισοπαχή, εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις µε νεοκλασικίζοντα χαρακτήρα, στις οποίες συναντούµε το χα-
µηλωµένο τόξο µε µικρό βέλος (Σελεβερδέ, ∆εσποτογιώργη - πιν. 36α). Στα
σπίτια της οµάδας αυτής απαντά συχνά και η κεραµοσκεπή, ιδίως στους ο-
ρόφους, οι οποίοι συνήθως αποτελούν προσθήκες σε ισόγεια σπίτια κατά
πολύ παλαιότερα και ανάγονται στα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ού αι-
ώνα461. Με βάση το χρονολογηµένο στα 1885 συγκρότηµα σπιτιών των Λυ-
ροσταυρούλη-Σελεβερδέ, τα σπίτια της Όλγας και του Φρουζή462 µπορούν
να θεωρηθούν κατά τι παλαιότερα (γύρω στα 1870), ενώ εκείνα της Κρου-
σταλλένιας, του Αριστείδη και του Μαστοροβασίλη περίπου σύγχρονα ή
λίγο νεότερα. Στην ίδια οµάδα ανήκουν οι οντάδες που περιγράφηκαν: του
Αρακαδοσταυρούλη, του παπα-Μανόλη Αρακαδάκη κι εκείνος στο σπίτι
του ∆εσποτογιώργη.

2. Στα σπίτια ηλικίας 140-160 ετών, τα οποία κτίστηκαν γύρω στα µέσα
του 19ου αιώνα (1830-1860) και πριν από την επανάσταση του 1866463. Στην
οµάδα αυτή κατατάσσονται τα σπίτια της Κατερίνης (σχεδόν τετράγωνο σε
κάτοψη, πολύ κοντά στο στενοµέτωπο τύπο), του Κακουδοδηµήτρη, του
Καρµαλίγκο, το καµαρόσπιτο του ∆εσποτογιώργη και το ισόγειο του παπα-
Μανόλη Αρακαδάκη. Πρόκειται για πλατυµέτωπα καµαρόσπιτα µε ηµικυ-
κλικές (εκτός του ∆εσποτογιώργη) καµάρες, πολύ πιο «εσωστρεφή» από
τα προηγούµενα: φωτίζονται µόνον από στενές θυρίδες-πολεµίστρες (σµα-
γδάλια) και έχουν απλές ορθογωνικές πόρτες, από τις οποίες συχνά απου-
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του 1866 το κεφαλοχώρι της περιοχής και «µητρόπολη» των µετοχιών, το Καινούριο Χω-
ριό, µε τον Οργανικό Νόµο γίνεται πρωτεύουσα των ανατολικών επαρχιών (βλ. Θεοχ. ∆ε-
τοράκη, Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986, 374), έδρα του Αδοσίδη Κωστή πασά (1868-
1874), που τότε ακριβώς το µετονοµάζει σε Νεάπολη και της επισκοπής Πέτρας, που µε-
ταφέρεται από τη µονή Αρετίου. Η άνθηση αυτή είχε ασφαλώς αντίκτυπο και στα µετό-
χια, φέρνοντας και σ’ αυτά έναν «αέρα» προόδου και κάποιες αστικές επιρροές. ∆εν εί-
ναι τυχαίο επίσης το ότι η ανακαίνιση του παλαιού Τιµίου Σταυρού έγινε, σύµφωνα µε
τη σωζόµενη επιγραφή (πιν. 4α), το 1876: το γεγονός υποδηλώνει αύξηση του πληθυσµού
και δυνατότητα των κατοίκων να αντιµετωπίσουν τη σχετική δαπάνη.

460. Πρβλ. Γρατσία-Ρούσση, 32.
461. Η εξάπλωση του διωρόφου στην Κρήτη αρχίζει µετά τα µέσα του 19ου και της κε-

ραµοσκεπής γύρω στα τέλη του ίδιου αιώνα. Πρβλ. Πετρονώτη, 120-121.
462. Αναφέρονται εδώ και ορισµένα σπίτια που δεν περιγράφηκαν αναλυτικά, αλλά

περιλαµβάνονται στον τυπολογικό πίνακα (εικ. 5).
463. Πρόκειται για την αµφιλεγόµενη χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας η

Κρήτη πέρασε από την τουρκική στην αιγυπτιακή κυριαρχία, για να επανέλθει σύντοµα
στην τουρκική.
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σιάζει η πολυτέλεια του λαξευτού λίθινου πλαισίου (Κατερίνης, Κακουδο-
δηµήτρη).

3. Στην οµάδα σπιτιών που ανάγονται στα τέλη του 18ου και τις αρχές
του 19ου αιώνα464. Εδώ παρατηρούµε κυριαρχία του στενοµέτωπου τύπου
(Αρακαδοσταυρούλη, Γραµµατικάκη, αρχικό τµήµα του Κοτσυφού, «µητά-
το»), έντονη εσωστρέφεια και σχεδόν ολοκληρωτική απουσία ανοιγµάτων.
Οι πόρτες είναι ορθογωνικές και συνήθως χωρίς πελεκητά πλαίσια («µητά-
το», Αρακαδοσταυρούλη, «Μαναστηρικό»). Από λειτουργική άποψη οι κα-
τόψεις είναι σχεδόν πρωτόγονες και παραπέµπουν σε χρόνους εποχικότε-
ρης χρήσης του µετοχιού, καθώς στερούνται ακόµη και της στοιχειώδους ά-
νεσης ενός τζακιού, διαθέτοντας µόνον απλές παραθιές («µητάτο», Αρα-
καδοσταυρούλη, Κοτσυφού, «Μαναστηρικό»). Το αρχικό τµήµα στο σπίτι
του Κοτσυφού χρονολογείται γύρω στα 1828, άλλωστε η καµαρόπορτά του
αποτελεί ισχυρό τεκµήριο παλαιότητος465. Αν δεχθούµε ως ακριβή τη χρο-
νολόγηση του σπιτιού του Αρακαδοσταυρούλη γύρω στα 1780, εκείνο του
Γραµµατικάκη θα είναι σύγχρονό του ή λίγο παλαιότερο (1750 περίπου;),
µολονότι το συγκρότηµα στο οποίο ανήκει, πιθανόν µε κάποιες επισκευές
στις όψεις, µετατράπηκε σε κατοικία µετά την επανάσταση του 1821. Το
«Μαναστηρικό» είναι ίσως λίγο µεταγενέστερο, των αρχών του 19ου αιώνα.

4. Στην οµάδα, τέλος, των κατεστραµµένων σπιτιών ή προσκτισµάτων
της µονής που εντοπίζονται στον πυρήνα του οικισµού, τα οποία πρέπει να
θεωρηθούν κατά µισόν έως έναν αιώνα παλαιότερα και να χρονολογηθούν
το αργότερο γύρω στα 1700. Έτσι φθάνουµε και πάλι στο σκοτεινό όριο των
αρχών του 18ου αι., πέρα από το οποίο η ύπαρξη και η ιστορία του οικισµού
δεν είναι δυνατό να ανιχνευθεί µε τα ως τώρα γνωστά στοιχεία.

Αξίζει πάντως να τονισθεί ότι τα σπίτια του Νοφαλιά, ακόµη και εκείνα
των αρχών του 20ού αιώνα (∆οξανιάς, Αρακαδογιάννη), διέπονται από κοι-
νό κατασκευαστικό πνεύµα και χαρακτηρίζονται από κοινές αρχές. Οι ντό-
ποιοι µαστόροι, χρήστες και κατασκευαστές συγχρόνως, µε αξιοσηµείωτο
ορθολογισµό και ευαισθησία, καταστάλαγµα µιας εµπειρίας αιώνων, έδω-
σαν µε τα τοπικά υλικά λύσεις απλές, γνήσιες και λειτουργικές, χωρίς τί-
ποτε ψεύτικο, φλύαρο ή µορφοκρατικό466. Το κτιριολογικό πρόγραµµα εί-
ναι σύµφωνο µε τις κοινωνικές συνθήκες, την οικονοµική κατάσταση του
χρήστη και τους κλιµατολογικούς παράγοντες και το αποτέλεσµα εναρµο-
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464. Κτίσµατα της δύσκολης περιόδου ανάµεσα στις δύο επαναστάσεις, του ∆ασκα-
λογιάννη (1770) κι εκείνη του 1821, κατά την οποία το Μεραµπέλο δοκιµάστηκε σκληρά.
O Πετρονώτης, 120, χρονολογεί επίσης τα δωµατερά στενοµέτωπα σπίτια χωρίς παράθυ-
ρα πριν από τα µέσα του 19ου αι.

465. Πρβλ. Βαλλιάνου-Κόκκορη, 110.
466. Πρβλ. Ζαγορησίου, 23: µε σαφήνεια, χωρίς προσποίηση ή ξιππασιά(…).
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νίζεται πλήρως µε το φυσικό περιβάλλον, κρατώντας µε επιτυχία την αν-
θρώπινη κλίµακα467 και τηρώντας παµπάλαιες αρχές ανακύκλωσης των υ-
λικών, αειφορικής διαχείρισης του χώρου και βιοκλιµατικού σχεδιασµού, τις
οποίες η σύγχρονη αρχιτεκτονική µόλις πρόσφατα άρχισε και πάλι να ανα-
καλύπτει468. Αντί για την επιφανειακή µίµηση λαϊκών µορφών στα «νεο-
παραδοσιακά» τουριστικά καταλύµατα, που έχουν κατακλύσει τα παράλια
του Μεραµπέλου µετά τη δεκαετία του 1970, θα ήταν ευχής έργο αν οι σύγ-
χρονοι δηµιουργοί κατόρθωναν να αφοµοιώσουν και να µεταπλάσουν στο
έργο τους τα διδάγµατα που προσφέρουν κάποια ταπεινά, ξεχασµένα και
ρηµαγµένα αρχιτεκτονικά σύνολα σαν τα ερηµωµένα µετόχια του Απάνω
Μεραµπέλου.
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467. [Ο λαϊκός τεχνίτης] ...σκοπό δεν έχει άλλον παρά να εξυπηρετήσει, µε όργανο τον
κοινό νου, τις ανάγκες του. Φιλοτεχνεί άθελά του, και βοηθείται σε τούτο από την παράδο-
ση, που του παραδίδει µορφές και τρόπους έτοιµους να τους χρησιµοποιήσει. Π.Α. Μιχελής,
Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, Αθήνα 1951, 321. Πρβλ. Ευαγγελίδη, 433-34, 438. Μέγα, Ελλη-
νική οικία, 41. Orlandos, 223. Κ. Μιχαηλίδη, «Αιγαιοπελαγίτικοι οικισµοί. Μια σύγχρονη
επισκόπηση», Οικισµοί στην Ελλάδα, Αθήνα 1974, 53-54, κ.λπ.

468. Ενδεικτικά, Ζαγορησίου, 23: Οι κάτοικοί τους αξιοποιούσαν αντικείµενα που είχαν
φθαρεί, µεταλλάσσοντάς τα για άλλη χρήση µε έξυπνο, αλλά και όµορφο τρόπο(…) και 44-
45.

¡ ∂√¡ ∂√NOFALIAS (MAM.)SEL.  21-04-10  15:01  ™ÂÏ›‰·150



ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΒΜΕ = Αρχείον Βυζαντινών Μνηµείων της Ελλάδος

∆ΚΣ = ∆ιεθνές Κρητολογικό Συνέδριο

EEBΣ = Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

EEKM = Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

ΕΕΚΣ = Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών

ΕΚΕΕΛ = Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας

ΕΛΑ = Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου

ΕΠΑ = Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Μέλισσα

ΚΧ = Κρητικά Χρονικά

ΜΝΕ = Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά

ΠΑΕ = Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
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- Γλωσσάριον: Βιτσέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος, έκδοσις κριτική γενοµένη επί τη βά-

σει των πρώτων πηγών, µετ’ εισαγωγής, σηµειώσεων και γλωσσαρίου υπό Στεφ. Α. Ξαν-

θουδίδου, Αθήναι 1915, Β΄, 477-744: Γλωσσάριον.

- Μελετήµατα: Μελετήµατα (επιµ. Νικ. Παναγιωτάκη-Θεοχ. ∆ετοράκη), Ηράκλειο

1980.

Οrlandos: Anast. Orlandos, «La maison paysanne dans l’île de Rhodes», L’ Hel-

lénisme Contemporain, 2e série, 1, fasc. 3, Athènes Mai-Juin 1947, 223-231.

Παπαγρηγοράκης: Ιδοµ. Παπαγρηγοράκης, Συλλογή ξενογλώσσων λέξεων της οµιλου-

µένης εν Κρήτη, Εν Χανίοις 1952.

Παπαδάκη, Ειρ.: Ειρ. Παπαδάκη, «Λαογραφικά Σύµµεικτα Σητείας, ∆΄. Περιγραφή

του φούρνου του Μαριδογιώργη από το Χαµαίζι», ΕΕΚΣ, Β΄ (1939), 398-402.

Παπαδάκης, Μαν.: Μαν. Μιλτ. Παπαδάκης, «Συµβολή στη µελέτη της γεωργίας και

της αµπελουργίας της Κρήτης στο 15ο και 16ο αιώνα», Κρητολογία, τευχ. 4 (Ιαν.-

Ιούν. 1977), 5-25.

Παπαδογιάννης, Οικισµοί: Μαν. Παπαδογιάννης, Οικισµοί της επαρχίας Μεραµπέλου

Κρήτης απογραφόµενοι από το 1577 µέχρι και το 1991. Με προσπάθεια ετυµολογικής

τους προσέγγισης, Νεάπολη Κρήτης 1997.

- Ξαρέσκια: «Σπιτικά γλυκά και ξαρέσκια στην Ανατολική Κρήτη», Νέαρχος. Περιο-

δική έκδοση της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας, τευχ. 3 (∆εκ. 1988), 17-25.

Παπαχαραλάµπους: Γ.Χ. Παπαχαραλάµπους, Η κυπριακή οικία, Λευκωσία 1968.

Πατσιδιώτης: Κωστής Μ. Ηλιάκης - ∆άφνη Χρονάκη (έκδ.), Πέτρος Πατσιδιώτης, νο-

τάριος Καινούργιου Χωριού των Καρών. Κατάστιχο (1546-1554), Νεάπολη 2002.

Πετρονώτης: Αργ. Πετρονώτης, «Μορφολογικά στοιχεία στην παραδοσιακή αρχιτε-

κτονική Μεσσαράς Κρήτης», Πεπραγµένα Ε΄ ∆ΚΣ (Άγιος Νικόλαος 1981), Γ΄, Ηρά-

κλειο 1985, 121-128.

Πιτυκάκης, Γλωσσικά γεωργίας: Μαν. Πιτυκάκης, «Γλωσσικά: Τεχνικοί και επαγ-

γελµατικοί όροι από τη γεωργική ζωή της Ανατολικής Κρήτης», Αµάλθεια, Θ΄

(1978), 273-295.

- Γλωσσικά υφαντικής: «Γλωσσικά: Τεχνικοί όροι υφαντικής στην Ανατολική Κρήτη»,

Αµάλθεια, Θ΄ (1978), 333-372.

- Αργαλειός: «Η υφαντική στην Κρήτη. Η λαογραφία γύρω από τον αργαλειό», Αµάλ-

θεια, ΙΑ΄ (1980), 155-198.

- Λεξικό: Το γλωσσικό ιδίωµα της Ανατολικής Κρήτης, 1-2, Νεάπολις Κρήτης 1983.

Πλατάκης, Τοπωνύµια: Ελευθ. Πλατάκης, «Τοπωνύµια στο Βραχάσι Μεραµπέλλου»,

Αµάλθεια, Η΄ (1977), 99-106.

- Aνεµόµυλοι: «Λαϊκές ονοµασίες σχετικές µε τους ανεµόµυλους της Κρήτης», Κρη-

τολογία, τευχ. 5 (Ιούλ.-∆εκ. 1977), 139-162.

Radford-Clark: A. Radford-G. Clark, «Κυκλάδες. Μελέτη µιας ανώνυµης αρχιτεκτο-

νικής», Οικισµοί στην Ελλάδα, Αθήνα 1974, 64-82.

Σπανάκης, Πόλεις και Χωριά: Στέργ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέ-
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Α
αγιοθύριδο, 47 (159)

ακρηγιάλικος, 16 (33)

αλετρουβιδιό, 24 (53)

αλευροδόχη, 146

αναγλυφάδα, βλ. αναλειχαρά

αναλειχαρά/ αναλειχάδα, 73 (298)

ανασύρνω/ ανεσύρνω, 140 (439)

ανεβάτης, 146 (456)

ανεσυρτήρι, 139, 140 (439)

ανηφοράς (=καµινάδα), 63 (247), 66, 69,

70

- [φωτιστικός], 62 (238)

ανώγι, 45 (146)

ανώφιλιο, 59 (228)

αξόνι, 145 (452)

αργαστηρόσπιτο, 46

αρθούνι [φούρνου], 70 (281), 128

ασβεστόχωµα, 50 (185)

αστρακάσβεστος (η), 71 (288)

αστράκι, 71 (288)

αχερονοίχτης, βλ. αχερότρυπα

αχερότρυπα, 62 (239)

αχερ(γ)ιώνας, 42

αχίρι, 42 (131)

αχνάρι [καµάρας], 56

Β
βαρά, 48 (168)

βασιλικόπλακα, 51 (196)

βίγλα, βόσκικη, 76 (305)

βορόσκιο, 106 (334)

Γ
γάτουλας, 74 (301)

γιστέρνα, 74 (299)

γούβα, 16 (33)

γυραλωνίτης, 50 (189)

γυροτραφίζω, 15 (22)

∆
δεµαταρά, 72 (293)

δετάδα, 15 (22), 45 (144), 52

δόδια [µύλου], 146 (453)

δοκάρια, 53

δοχειό, 71 (290)

δωµατόχωµα, 49 (182), 54 (209)

Ε
εµπασά, 139 (438)

Ζ
ζεµπερές, 60 (233)

ζευγόσπιτο, 76 (306)

ζουργιό, 146 (454)

ζύγι, 48 (174)

Θ
θυρίδα-θυριδάκι, 62, 70

- (=κόγχη), 65, 6 

(264)

Κ
καλντιρίµι, 30 (69)

καλύβι, 76 (305)

καµάρα (=θόλος), 37 (96)

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Ι∆ΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ469

469. Τα γλωσσάρια των ιδιωµατικών όρων και λέξεων δεν είναι γενικά ευρετήρια: παρα-
πέµπουν µόνο στις σελίδες του κειµένου και (σε παρενθέσεις) στους αριθµούς των υποση-
µειώσεων, όπου δίδονται ορισµοί ή περιγραφές των όρων που περιλαµβάνουν. Όροι και ι-
διωµατικές λέξεις από άλλες, εκτός της Κρήτης, περιοχές δεν έχουν συµπεριληφθεί.
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- (=προστώο), 33 (81)

- (=τόξο), 37 (96), 56

καµαράκι, 33 (81)

καµαρικό, 47, 63 (246), 64, 70

καµαρόπορτα, 59

καµαρόσπιτο, 34

κάµερα [καµαρόσπιτου], 38 (97, 98)

(=υπνοδωµάτιο), 46

καµινάδα (=τζάκι), 64 (253)

κάνος, 64 (252), 70

καντονάδα, 38 (100)

καντούνι, 38 (100)

κάραβος, 74 (301), 140

κατάλυµα, 78 (307)

καταπότης, 74 (301)

κατώγι, 45 (146)

κατώφιλιο, 59 (228)

κέντης, 36 (89)

κερκέλι, 57

- [πόρτας], 62 (236)

κλειδί [πόρτας], ασερνικό, 60 (234)

-, θηλυκό, 60 (234)

κλειδί [καµάρας], 56 (217)

- [φούρνου], 70

κλειδωνιά, 60

κόντε µηρί/ κοντοµηρί, 60 (235), 63

κοντούτο/ κοντότο/ κουτούτο, 74 (301)

κουλτούκι, 38 (100)

κούµος (=ορνιθώνας), 44 (137), 69 (277)

- [ποιµενικός], 44 (137)

κουτσουλιανή, 70 (281)

κουτσουνάρα/ κουτσουνάρι, 73 (296, 298)

κοφινίδα, 146

κρεβατίνα, 45 (143)

κύλιντρας, 53 (208)

Λ
λεπίδα, 49 (181), 54 (209)

λεπιδόλακκος, 49 (182)

λιθόµαντρα, 16 (33)

λυρατζής, βλ. κέντης

Μ
µαλάς, 48 (175)

µανάρι, 129 (380)

µάνταλος, 60 (232)

µάντρα, 44 (141)

µαντρακάς, 48 (171)

µασγάλι, βλ σµαγδάλι

µάσκουλο, 60 (231)

µατζαδούρα, 42 (133), 72 (291)

µατσιπέθια/ µατζιπέθια/ βατσιπέθια, 54

(211)

µεσοδόκι/ µεσεδόκι, 36 (89), 53

µετόχι, 20 (41), 76 (306)

µητάτο, 75 (304), 76 (305)

-, γυριστό, 76

µόλος (=λιθοσωρός), 129 (377)

µολύβι, βλ. ζύγι

µονόσπιτο, 34

µουσουλούκι, 71 (289)

µπαντανάς, 50 (187)

µπεντενάκι, 101

µπίκος, 48 (169)

µποστίτσο, 145 (450)

µποτζάλε, 139 (439)

µπουτσουνάρι, βλ. κουτσουνάρα

µύλος, µονοκαίρης/ µονός, 144 (443)

-, πολυκαίρης/ στρογγυλός, 144

µυλοθεσές, 146 (454)

µυλοτόπι, 140 (442)

Ν
νταλιαµάς, 145 (449)

ντουκιάνι, 31 (74)

Ξ
ξαρτόξυλο, βλ. νταλιαµάς

ξερόστερνα, 18

Ο
οντάς-ονταδάκι, 45 (146)

οξωστάρι, 33 (81)

οξώστης, 45 (145)

Π
παλάµη (=φτυάρι), 129 (381)

πανωπόρτι ,59, 60 (230)

παπητήρι, βλ. πατητήρι

παραθιά, 39 (105), 63 (241), 125

παραθύρα (=κόγχη), 67 (264)

παράσπιτο, 41 (123)

παραστάτης, 63 (244)

πασπαρόπλακα, 52 (201)
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πατητήρι, 70 (285), 135

-κοιµητέ, 71 (287)

πεζούλα [καλλιέργειας], 45 (144), 52

-πεζούλι (=πατάρι), 40 (115), 45 (144)

πελέκι, 47 (158), 56

πενταρόλι, 48 (166)

περσιλίδικο, 48 (172)

πέτρα [µύλου], απάνω, 146

-, κάτω, 146

πετροθελιά, βλ. δεµαταρά

πετροκοπιό, 47

πετροκόπος, 48

πετροσίδερο, 48 (168)

πηλά (τα), 50 (184)

πηλορόδωµα, 53 (207, 208)

πηλόρουκας, 69 (279)

πηλός, 50 (184)

πιθαµή, 18 (35)

πιθαρόφουρνος, 70 (280)

πόρος [φούρνου], 70, 128

πόρτεγο, 38 (97, 99)

πορτέλα, 45 (142), 107 (337)

πορτοµάγουλο, 59

πορτοστασά, 59 (228)

πρεσταµέντα, 48 (177)

πυροµάχοι, 63 (244)

Ρ
ρέµατα [δώµατος], 73 (295)

ρόδα [µύλου], 145 (452)

ρόδωµα, 53 (207)

ρούκουνας, 38 (100), 47 (161), 51

ρουκούνι, 47 (161)

Σ
σάρακας, 129 (379)

σαρνίτσι/ σερνίτσι, 74 (299)

σεπέρι, 54 (211)

σκαπέτι, 129 (381)

σµαγδάλι, 58 (225), 62

σοφάς, 39 (106), 66 (261)

σπάλα [καµαρόσπιτου], 38 (98)

σπίτι, µέσα, βλ. παράσπιτο

-, µπροσγιαλίτικο, 33 (81)

σταµνο(σ)τάτης, 39 (105), 68 (267)

στεγή, 53 (204)

στέρνα, 18, 74, 139

στρουφουγκαρά, 60 (231)

σφυρί, δίστοµο, 48 (170)

Τ

ταρατσάκι, 46

τράβα, 49 (180)

τραβάτουλο, 145 (451)

τράπολα, 46 (148)

τράφος, 15 (22), 52

τρόχαλος, 15 (22)

Φ
φάµπρικα, 24 (53)

φανάρι [µύλου], 146 (453)

φ(χ)ιαλώµατα, 53 (206)

φουγάρο [µύλου], 145 (450)

φουρνόσπιτο, 45 (145), 69

φτερωτή [µύλου], 145

φυλλάδιο [καµάρας], βλ. αχνάρι

Χ
χαλικολόηµα, 51 (193)

χρίω, 50, 53

χωµάτισµα, 54 (214)

χωµατίστρα, 49 (182)
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Α
αγγαρεία, 47 (164)
αγγαρικός, 47 (164)
αγκινάρι, 130 (391)
αγκούτσακας, 15 (19)
αδεναϊδα (=αντωναϊδα), 42 (129)
αειδόνησος/ αηδόνισος, 136 (432)
αθόγαλο, 137 (435)
αθοµαντήλα, 129 (385)
άθος, 69 (276), 129 (385, 386)
αθότυρος, 40 (116), 137 (435)
αίγα, 44 (136), 100
αϊλιά, 42 (135)
ακροσταβαρά, 132 (412)
αλατσερό, 126 (354)
αλατσοκαύκι, 126 (354)
αλατσολιές, 127
αλεκατισά, 130 (389)
άλεσµα, 42 (128), 144
αλεύρι, κρίθινο, 128, 137 (435)

-, µιγάδι, 128 (369)
-, σίτινο, 127

αλουσά, 69 (276), 129 (385, 386)
αλώνεµα, 125
αµυγδαλωτό, 40 (110)
ανάπλα, 131 (401), 136 (426)
ανεκρέµαση, 41 (120)
ανεµολιάζω, 129 (377)
αντί, µεγάλο [αργαστηριού], 46 (151)
ανυδριά, βλ. ανεκρέµαση
ανυφαντικό, 46 (151)
ανυφαντού, 131 (399), 132
ανωνίδα, 15 (14)
αξάρι, 130 (395)
απανωκαύκαλο, 128 (374)
αποδιαφώτιστα, 126 (357)
αποσπερίδα, 66 (258)
αργαστήρι, 46 (152), 129 (387), 130
αρδαχτερή, 130 (391)

αρδάχτι, 130 (392)
άρδαχτος, 130 (394)
αρίγανη, 125 (349)
αρισµαρής, 125 (349)
αρόλιθος, 75 (303)
ασκελοτούρα, 15 (17)
ασκόλυµπρος, 42 (129)
ασκοντάβλα, 101, 129 (382)
ασπάλαθος, 14 (11)
αστοιβίδα, 15 (12)
ασφεντηλιά, 15 (16)
αχινοπόδι, 15 (13)

Β
βάρσαµος, 125 (349)
βερνεγάδο(ς)/ βερνεγάς, 40 (111), 127 (360)
βιτσίλα, 24 (54)
βιχάλι, 135 (419)
βιχαλόβεργα, 136 (428)
βόλι-βόλακας, 16 (33)
βολίζω, 135 (421)
βολίστης, 135 (421)
βοσκική, 125
βόσκισσα-βοσκός, 132 (406)
βότυρος, 137 (435)
βούγια, 42 (135), 132 (410)
βούϊ, 44 (135)
βουκέντρι, 135 (414)
βουτσά, 70 (282)
βραστάρι, 42 (129)
βρούβες, 42 (129)
βρουβόζουµο, 42 (129)
βρουβόπιτα, 40 (110)
βωλοσυρόπετρες, 132 (411)
βωλόσυρος, 125 (350), 132 (411)

Γ
γάϊδαρος, 25 (57)
γαλατσίδα, 42 (129)

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Ι∆ΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
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γαστρί, 69 (279)
γιαχνερά, 42 (129)

∆
δαυλάρι, 125 (348)
δέτης, 14 (7)
διάζοµαι, 130 (396)
διάσιµο, 46 (151), 130
διόνυσος, βλ. αειδόνησος
διχάλι, βλ. βιχάλι
διχαλόβεργα, βλ. βιχαλόβεργα
δίχταµος/ δίσκιαµος, 42 (129)
δραπάνι, 135 (417)

Ε
ελιές, κοπανιστές, 127

-, σκιστές, 127
έντροµα (=πρόχειρα), 66 (257)
έχερη, 132 (412)
έχω να κάµω (=δικαιούµαι χρήσης), 100

Ζ
ζευγάρι, 132 (410)
ζεύλα, 132 (413)
ζεύτης, 135 (415)
ζυγός, 132 (413)
ζυµωτόσκαφη, 128 (370)

Θ
θέρος, 125, 135 (416)
θρινάκι, 135 (418)
θροµύλι, 130 (394)
θύµος, 15 (15), 269

Κ
καβαλίνα, 70 (282)
καζάνι, βλ. ρακοκάζανο
καζίκι, 73 (294)
καθέγλα/ καδέγλα, 40 (113)
καιρός (=άνεµος), 144
κακούδης-κακουδιά, 95 (326)
καλή χέρα, 40 (110)
καλικάς, 24 (54)
καλιτσούνι, 40 (110)
καλοχερίκια, 40 (110)
καµπανός, 129 (378)
καρά, 15 (21)
κάρτο, 126 (353)
κασέλα, 39 (107)

κατακλείδι [αρότρου], 132 (412)
καταλώ, 78 (307)
κατσοπρίνι, 14 (9)
κατσούνα, 136 (427)
κάτσουνας, 135 (414)
κατσόχερος/ κατσοχοίρι, 137 (436)
κατωκαύκαλο, 128 (374)
καύκαλο, 125 (349), 128 (374)
κεραθιά, 15 (20)
κερκίδα, 132 (413)
κεσές, 127
κεφάλι-κεφάλα, 24 (54)
κηπούλι, 15
κλινάρι, 66 (260)
κνισάρα-κνισαράκι, 135 (422)
κοιτάσσω, 44 (138)
κοίτοµαι, 44 (138)
κολατσό, 71
κοντάδα, 41 (117)
κοντύλια, 135 (421)
κοντυλόκαρπος, 135 (421)
κορκίδα, 130 (388)
κουδουµαλιά-κουδούµαλο, 16 (29)
κουµαρόρακη, 25 (59)
κουνάλι, 16 (29)
κουνέτο, 126 (358)
κούντουρος, 24 (54)
κουράδι, 25 (56)
κουρούπα, 42 (126)
κουρούπι-κουρουπάκι, 42 (126), 65, 66,

127
κουταλίδια, 40 (110)
κουταλοθήκη, 126 (356)
κουτσούρα, 24 (54)
κουτσούρι (=σκαµνί), 40 (114)
κόφα, 135 (424)
κρασοκουρούπα, 42 (126)
κριθοκουλούρα, 128 (369)
κροµµύδι, 42, 68 (269)
κυκλί, 130 (393)

Λ
λαβέτζι, 136 (430)
λαδοκουρούπα, 42 (126)
λαδόψωµο, 71 (286)
λαζάνια, 127 (366)
λαήνι, 63 (242), 68, 127
λατσίδα, 14 (8)
λεκανίδα, 127 (359)
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λιναροκορκίδα, 130 (389)
λιόφτο, 112
λιξεύγω, 40 (110)
λιξίδι, 40 (110)
λουκούµι, 40 (110)
λούρα (τα), 135 (415)
λύχνος, 39, 128

Μ
µαγέρεµα, 125
µακαρούνια, σκιουφιχτά, 127 (366)
µαλάκα (η), 137 (435)
µαναστήρι, 107 (339)
µασουροκάλαθο, 130 (395)
µαστραπάς, 127 (362)
µατζέτα, 44 (135)
µαχιά, 125 (351)
µελοµακαρούνα, 40 (110), 69 (276)
µετοχάρης, 15 (23)
µίστατο, 126 (353)
µοσόρα, 127 (359)
µουζουράκι, 65, 126 (352)
µουζούρι, 126 (352)
µουρί, 16 (33)
µουρνόρακη, 25 (59)
µουρχούτα, 127 (359)
µουσκάρι, 42 (135)
µπάγκα, 40 (114)
µπατάγια, βλ. αγγαρεία
µπαταγολόγος, βλ. αγγαρικός
µπόλια, 132 (407)
µπουγαδοκόφινο,129 (385)
µυζήθρα, 137
µυζηθρόφτα, 40 (110)
µυρωδικά, 125 (349)

Ν
νηροκόσκινο, 135
νοικοκερά, 125
νούφαλο, 21 (46)
ντάκος, 125 (349), 128 (375)
ντακουλάκι, 128 (375)
νταµετζάνα, 42 (127)
ντανάς, 44 (135)
ντέµπλα, 136 (429)
ντεµπλολογώ, 136 (429)
ντίνα, 42 (125)
ντρουβάς, 131 (403)
νυµατερό, 135 (414)

Ξ
ξεπαίρνω, 125
ξεπλύνω, 129
ξεπορταρά/ ξεπορταροί (οι)/ ξεπαταριά,

137 (434)
ξεροτήγανο, 40 (110)
ξινόχοντρος, 54 (213), 127 (368)
ξοµπλιαστός, 131 (398)
ξυλίκι, 127 (367)
ξυλοβωλόσυρος, 132 (411)
ξυποταρά, βλ. ξεπορταρά

Ο
οζώ-οζά, 42 (134)
όρνιθα, 44 (136)

Π
παλέτσα/ παλέτζα, 66 (260)
πανίζω, 128 (372)
πανιστής, 128 (373)
πάνιστρα (τα), 128 (372)
παρασύρα, 129 (383)
παρασύρνω, 129 (383)
παρούθια, 132 (412)
πατανία, 41 (117), 131 (399)
πατητή, 131 (400)
πάω κάτω (=καταρρέω), 78 (307)
πεζέφνω, 45 (144)
περαµάτιση, 131 (399)
περαµάτισµα, 131 (399)
πετεινός, 44 (136)
πετρολεκανίδα, 127 (359)
πετροχάβανο, 126 (355)
πέτσα/ πέτζα, 132 (408)
πινακωτή, 128 (370)
ποδάρι [αρότρου], 132 (412)
πορτακάλι, 107 (339)
πρίνος, 15 (18)
προβατσουλιά, 70 (282)
προσώµι, 131 (402)
προυκιά, 132

Ρ
ράβδισµα, 136 (425)
ρακή, 25 (59)
ρακοκάζανο, 25, 136
ρασέ/ ράσο, βλ. ρασίδι
ρασίδι, 131 (405)
ρεσπέρης, 131 (404)
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ρίφι, 44 (136)
ροδίκιο, 42 (129)
ροζονάρω, 101 (330)

Σ
σακάζω, 129 (377)
σανίδα [ψωµιού], 128 (370)
σηµισακός, 27 (62)
σιγλί-σίγλα, 136 (430)
σιντεροτσίκαλο, 129, 136 (430)
σκάλεθρο, 135 (419)

- [φούρνου], 128 (373)
σκάφη, 41 (118)
- (=κοιλάδα), 112 (341)
σκουλί, 130 (388-389)
σκουτέλι, 127 (359)
σοφράς, 40 (109)
σπάθη [αρότρου], 132 (412)
σπαρµένο, 15
σπασοπίθαρο, 66 (259)
σταβάρι, 132 (412)
στάκα, 137 (435)
σταλίζω, 44
σταµναγκάθι, 127 (363)
σταµνί, 68, 127
στένω, ανυφαντικό, 46 (151)
-, τσικάλι, 125
στράφυλα, 25 (59), 71, 136
σφεντύλι, 130 (392)
συµπαίνω, 125 (350), 135 (420)
σύρνοµαι, 129 (377)
σύρτης, 128 (371)

Τ
ταβλάδο, 66 (260)
ταράχτης, 136 (431)
τζάρα, 42 (124)
τζένιο, 73 (294)
τηγανίτοι, βλ. κουταλίδια
τηγανόπιτα, 40 (110)
τουπί, 137 (433)
τρίφτης [φούρνου], 128 (373)
τριχοντρουβάς, 131 (403)
τρουλλί, 24 (54)
τσαρδακιάζω, 45 (143)
τσικάλι, 63 (245), 125 (349)
τσικαλόπανα, 65

τσούκος, 126 (354)
τσόχος, 42 (129)
τυλιγάδι, 130 (393)
-, ζερβόδεξο, 130 (393)
τυροκόµηµα, 137
τυροκοµική, 125

Φ
φάλι, 130 (394)
φαρδανάπλα, 136 (426)
φάρδος (ο), 135 (423)
φενέρι, 128 (376)
φέτσα, 41 (119)
φετσόλαδο, 41 (119)
φινοκάλα, βλ. παρασύρα
φινόκαλα, 129 (383)
φινοκαλίδα, 16 (29), 129 (383)
φινοκαλίζω, 129 (383)
φουρνιά, 70
φουρνιόχτης, 128 (373)
φουσκόροκα, 130 (390)
φράµα, 24 (54)
φυσερό, 126
φωθιά, 125
φωλιά [αρότρου], 132 (412)

Χ
χαβάνι, 126 (355)
χαµόµηλο, 42 (129)
χαχαλόβεργα, βλ. βιχαλόβεργα
χερόµυλος, 127 (368)
χερόχτενα (τα), 130 (388)
χιράµι, 131 (397)
χναροσ(υ)κιά, 14 (10)
χοχλάκι-χόχλακας, 16 (33)
χοχλιδολόγος, 129 (377)
χοχλιδολόηµα, 129 (377)
χοχλιός, 129 (377)

-, ανεµολιαστός, 129 (377)
χτήµα, 25 (57), 42, 100, 135
χτηµατσερή, 25 (57)
χυλόφτα, 127 (366)

Ψ
ψαρανάπλα, 131 (401)
ψαρίζω, 131 (401)
ψιλολιές, 136 (425)
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ABSTRACT

THE “METOCHI” OF NOFALIAS (DISTRICT OF MIRABELLO):
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE VERNACULAR

ARCHITECTURE OF CRETE

The Northern, usually called «Apano» (=Upper) Mirabello, is one of

the most rough, arid and poor areas of Crete. Nevertheless, on its rocky

land are scattered numerous little villages, called «metochia», in the

particular sense that this term is used in Crete: a metochi is a little rural

settlement, used as temporary habitation during the periods of the

sowing, the harvest etc. Some of these settlements are mentioned in

historical archival sources as early as the middle of the 16th century AD.

In the course of time most of these temporary settlements gradually

transformed into small villages of permanent habitation, retaining the

same rural character. The area of «Apano» Mirabello reached the top of

its prosperity and population density during the second half of 19th and

the first half of 20th centuries. Then, from 1970 on, it was rapidly

abandoned, mostly by the young people seeking better life conditions in

large cities and in developed towns along the coasts of the province of

Mirabello.

In the isolated region of «Apano» Mirabello the buildings exhibit all

the main characteristics of the rural architecture of Crete: small-scale,

simple stone-built volumes, excellently placed in the surrounding area,

primordial construction modes with exclusively local materials, large use

of supporting arches and flat terraces, few and narrow openings, etc.

This paper is a study of the form, the typology and the terminology

concerning the dwelling-place in «Apano» Mirabello, the construction

methods and materials and the main architectural elements, i.e.

masonries, stone arches, terrace, doors, windows and skylight openings,

fireplace and chimney, stone-built oven, gutters etc., with many

examples of different types of houses, in Nofalias, one of the largest

«metochia» of the area. There are also descriptions of two constructions

of importance for the local life, that is, a stone-built vaulted cistern for
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the collection of rainwater, which is precious here, and a horseshoe-

shaped grain windmill. Furthermore, a concise reference to some aspects

of the hard everyday life in the village is given, with information

concerning the simple equipment of the household, the land-cultivation

tools, the implements used in cheese-making etc.

In the conclusion, an attempt is made at investigating the time of the

commencement of Nofalias, on the basis of the architectural analysis of

the dwelling in the village, since no positive written mention of the

settlement, older than the second half of the 19th century, is available till

now.
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Πιν. 1α.  Ξερόστερνα στον Αµυγδαλιά: του Καββάλο η στέρνα.

Πιν. 1β.  Αµυγδαλιάς: εσωτερική κατασκευή της στέρνας του Καββάλο.
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Πιν. 2α.  Νοφαλιάς: η υπόγεια θολωτή στέρνα του Καντήλη (εικ. 3/33).

Πιν. 2β.  Νοφαλιάς: ο ναός του Προφήτη Ηλία.
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Πιν. 4α.  Νοφαλιάς: επιγραφή από το θύρωµα του παλαιού ναού του Τιµίου Σταυ-

ρού, που κατεδαφίστηκε το 1945.

Πιν. 4β.  Νοφαλιάς: το κτίριο του νέου σχολείου πριν από την πρόσφατη αποκα-

τάστασή του.
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Πιν. 5α:  Περονίδες: ψηλός αυλότοιχος από ξερολιθιά και τοξωτή αυλόθυρα µε δί-

φυλλο κούφωµα στο σπίτι του Βοτυραντώνη.

Πιν. 5β.  Νοφαλιάς: σχιστόπλακα

πακτωµένη σε προεξοχή επάνω

από φεγγίτη και άλλη για τη φύ-

λαξη κλειδιού, στο σπίτι του ∆ε-

σποτογιώργη.
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Πιν. 6α.  Νοφαλιάς: τράφοι στην πλαγιά του «Αγκούτσακα» και σε πρώτο επίπε-

δο τµήµα της γειτονιάς των Αρακάδων, όπως φαίνονται από το ύψωµα «Αρολίθια».

Πιν. 6β.  Νοφαλιάς: λεπτοµέρεια οροφής µε µεσοδόκια και δοκάρια από το σπίτι

του Φρουζή (εικ. 3/8).
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Πιν. 7α.  Περονίδες: καµάρα σε ερειπωµένο σπίτι στην «πώδε µπάντα» του οικι-

σµού.

Πιν. 7β.  Νοφαλιάς: αχερότρυπα στον αχεριώνα του σπιτιού της ∆οξανιάς.
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Πιν. 15α.  Νοφαλιάς: επιτοίχιος σταµνοτάτης στο σπίτι του Μαστοροβασίλη.

Πιν. 15β.  Νοφαλιάς: πέτρινος διθέσιος επιδαπέδιος σταµνοτάτης από το σπίτι της

Πραξίας.
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Πιν. 17α.  Νοφαλιάς: ο µεγάλος φούρνος από το φουρνόσπιτο στο σπίτι του Τσο-

λοµανόλη, µε καµαρικό επάνω σε κάνους και ανηφορά.

Πιν. 17β.  Νοφαλιάς: συνδυασµός τζακιού µε φούρνο στο σπίτι του ∆εσποτογιώρ-

γη. Αριστερά διακρίνονται δύο βιχάλια.
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Πιν. 18α.  Νοφαλιάς: λεπτοµέρεια από το θόλο τού µεγάλου φούρνου στο φουρ-
νόσπιτο του Τσολοµανόλη, σήµερα κατεστραµµένου: εκφορική κατασκευή και κε-
ντρικό αρθούνι.

Πιν. 18β.  Αµυγδαλιάς: λεπτοµέρεια κατασκευής τού θόλου από το φούρνο του γε-

ρο-Σύσκου.
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Πιν. 19α.  Νοφαλιάς: το µουσουλούκι από το πατητήρι στο σπίτι του παπα-Μανό-
λη Αρακαδάκη. Στο δάπεδο, καλυµµένη, η κοιλότητα για το δοχείο περισυλλογής
του µούστου.

Πιν. 19β.  Νοφαλιάς: το µικρό υπαίθριο πατητήρι µπροστά στο σπίτι του ∆εσπο-
τογιώργη.
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Πιν. 21β.  Νοφαλιάς: τσίγκινη υδρορρόη στο γείσο της στέγης στον οντά του ∆εσπο-
τογιώργη, για την τροφοδοσία της θολωτής στέρνας µπροστά στον οντά (βλ. πιν. 26α). 

Πιν. 21α.  Αµυγδαλιάς: ξύλινη κουτσουνάρα στο σπίτι του Ξηνταριά.
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Πιν. 24β.  Νοφαλιάς: «κατάλυµα» του Κοτσυφού, το στόµιο της θολωτής στέρνας

που εφάπτεται στο δυτικό του τοίχο, µε την ανάγλυφη χρονολογία 1828 ή 1848(;).

Πιν. 24α.  Νοφαλιάς: το «κατάλυµα» του Κοτσυφού το 1978, πρόσοψη (σήµερα το

οίκηµα έχει επισκευαστεί).
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Πιν. 33α.  Νοφαλιάς: σπίτι του Λυροσταυρούλη, το ανώφιλιο της εισόδου µε τη

χρονολογία (1885+ Κ.Φ.).

Πιν. 33β. Νοφαλιάς: σπί-

τι του Λυροσταυρούλη,

λεπτοµέρεια της βόρειας

γωνίας µε το λοξότµητο

ρούκουνα και θυρίδα µε

ολόσωµο ανάγλυφο πλαί-

σιο.
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Πιν. 36α.  Νοφαλιάς: σπίτι του ∆εσποτογιώργη, παράθυρο µε λίθινο πλαίσιο και
δίφυλλο τζαµωτό κούφωµα από την πρόσοψη της κουζίνας του οντά. Μπροστά, το
στόµιο της εκεί θολωτής στέρνας.

Πιν. 36β.  Νοφαλιάς: σπίτι του ∆εσποτογιώργη, παράθυρο µε καρφωτά σκούρα α-

πό την πίσω όψη του οντά.
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Πιν. 37β.  Κουρούνες: συγκρότηµα από δύο πεταλόσχηµους ανεµοµύλους κοντά

στο δρόµο προς το Νοφαλιά.

Πιν. 37α.  Νοφαλιάς: η θολωτή ηµιϋπόγεια στέρνα κοντά στο σπίτι του ∆εσποτο-

γιώργη. Σε πρώτο επίπεδο η βοηθητική δεξαµενή για το καθάρισµα του νερού.
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Πιν. 38α:  Νοφαλιάς: δυτική όψη του πεταλόσχηµου ανεµοµύλου κοντά στον πα-

λιό δρόµο του Αµυγδαλιά.

Πιν. 38β:  Νοφαλιάς: ο οδοντωτός τροχός από τον δεύτερο, γκρεµισµένο µύλο στον

παλιό δρόµο του Αµυγδαλιά.
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Πιν. 39:  Νοφαλιάς: εσωτερικό και µηχανισµός του µύλου στο δρόµο του Αµυγδαλιά.
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Πιν. 40β:  Νοφαλιάς: η απάνω

πέτρα από τον κατεστραµµένο

µύλο του πιν. 29β, από κοµµά-

τια πωρολίθου συγκολληµένα

µε ισχυρό ασβεστοκονίαµα και

σφιγµένα µε διπλή σιδερένια

στεφάνη.

Πιν. 40α:  Νοφαλιάς: λεπτοµέ-

ρεια της πίσω στήριξης του αξο-

νιού στον µύλο του πιν. 28.
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