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Εις το άνατολικόν άκρον της Κρήτης, 25 χιλ. ΝΑ τής πόλεως Σητείας, έπί
ορεινής (ύψ. 750 μ.), γυμνής καί άγονου περιοχής κείται τό Καρύδι, έκ τών πτω-
χοτέρων χωρίων τής νήσου.

Ή περί τοΰ συνοικισμού τούτου παλαιοτέρα γνωστή εις ημάς μνεία είναι
τοΰ έτους 1471. Κατά τό έτος τοΰτο τό Καρύδι μετ' άλλων χωρίων τής περιοχής
έλεηλατήθη ύπό Τούρκων πειρατών καί έγκατελείφθη ύπό τών διασωθέντων έκ τής
αιχμαλωσίας κατοίκων του, οί όποιοι άνεζήτησαν άλλαχοΰ —καί δή εις τον
Χάνδακα ('Ηράκλειον)—άσφαλεστέραν διαμονήν 1.

Εις τήν γενικήν άπογραφήν τοΰ πληθυσμοΰ τής Κρήτης τοΰ έτους '1577 ό
συνοικισμός τοΰ Καρυδίου δεν άνεφέρεται2, έπίσης δέ δέν γίνεται μνεία τούτου
εις τήν έν έτει 1630 συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί Κρήτης ύπό τοΰ Ένετοΰ
Francesco Basilicata 3. Εις άπογραφήν τοΰ έτους 1671 τό χωρίον φέρεται κα-

ί. Η. Noire t, Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination
Vénitienne en Crète de 1380 à 1485, Paris 1892, σ. 520 - 21. Βλ. καί Έ μ μ. 'Αγγελάκι,
Σητειακά, τ. Α', 'Αθήναι 1935, σ. 16- 17 κ.ά. Πρβλ. καί δημώδη παράδοσιν έκ Καρυδίου περί
έξουδετερώσεως Τούρκων πειρατών διά τεχνάσματος ποιμένος (ΚΛ, χφ. 3205, σ. 306 - 7). Περί
τών παραδόσεων τής μορφής ταύτης βλ. εις Σ τ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Ή περί πειρατών λαϊκή παρά-
δοσις, έν 'Αθήναις 1968, σ. 21 κέξ. Σημειωτέον ετι ότι ολόκληρος ή έπαρχία εύρίσκετο διαρκώς
ύπο τήν άπειλήν τών πειρατών, ιδία μετά τήν καταστροφήν τοϋ φρουρίου Σητείας ύπό τοϋ Βαρ-
βαρόσσα (Ά γ α θ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, Ή Βενετοκραταυμένη 'Ανατολή, Άθήνησι 1934, σ. 21-22).

2. Έ μ μ. 'Αγγελάκι, ενθ' άνωτ., σ. 10-12.

3. Βλ. Στ. Σπανάκη, Μνημεία τής Κρητικής 'Ιστορίας, τ. 5 'Ηράκλειο 1969,

σ. 114.



28

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

τοικούμενον ύπό 17 οικογενειών κατά δέ τά τέλη τοϋ παρελθόντος αιώνος ολό-
κληρος ό πληθυσμός του άνήρχετο εις 57 χριστιανικάς οικογενείας και άπετέλει
έδραν ομωνύμου δήμου2.

Σήμερον τό Καρύδι, τό όποιον διακρίνεται εις Πώδε Καρύδι και εις Πέρα
Καρύδι, ήτοι εις τόν παλαιόν, άρχικόν συνοικισμόν και εις τόν έν συνεχεία και νο-
τιώτερον αύτοΰ έκτεινόμενον νεώτερον, άποτελεΐ εδραν κοινότητος, οί δέ κάτοικοι
του, γεωργοί έν τω συνόλω των, άνέρχονται εις 250 περίπου.

Ή περιοχή, πληττομένη καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ έτους και δη κατά τήν
χειμερινήν περίοδον ύπό σφοδροτάτων βορείων άνεμων3, πετρώδης δέ και άγονος
ώς άνεφέρθη 4, εις ούδεμίαν καλλιέργειαν προσφέρεται. Έξαίρεσιν άποτελεΐ έλαχίστη
έκτασις παρά τάς νοτίους παρυφάς τοΰ χωρίου, ή όποια έχει φυτευθή δι' άμπέλων.

Οί ολίγοι κλήροι τών κατοίκων, έλαιαγροί ώς έπί τό πολύ, ευρίσκονται νο-
τιώτερον, παρά τούς συνοικισμούς Άζοκέραμος, Χοχλακιές, Παλαίκαστρον και
Λαγκάδα, όπου και έγκαθίστανται οί κάτοικοι κατά τήν περίοδον τής συλλογής
τοΰ ελαιοκάρπου.

Δέον νά σημειωθή έτι οτι ή κτηνοτροφία τοΰ χωρίου είναι υποτυπώδης, γε-
νικώς δέ ή οικονομία του εύρίσκεται εις λίαν χαμηλήν στάθμην.

Λόγω τής θέσεως τοΰ χωρίου, άλλά και τής συντηρητικότητος τών κατοί-
κων του, εις τό Καρύδι διασώζονται πολλά στοιχεία τοΰ κατά παράδοσιν λαϊκοΰ
πολιτισμού.

Ίδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν αί εις Πώδε Καρύδι παλαιαί οίκίαι,
γνωσταί ώς καμαρόΰπιτα, έκ τής εφαρμογής εις αύτάς λιθίνου τόξου —καμάρας—,
αί όποΐαι διασώζουν άπλοΰν τύπον λαϊκής οικίας και άποτελοΰν χαρακτηριστικά
δείγματα τής λαϊκής άρχιτεκτονικής τής περιοχής γενικώτερον.

1. "Εγγραφα έκ τοΰ Τουρκικοΰ 'Αρχείου 'Ηρακλείου, περ. Μύσων 3 (1934), σ. 15 - 16.

2. Ν. Σ τ α υ ρ ά κ η, Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης... Άθήνησι 1890, μέρ.
Β', σ. 64, άρ. 1043, σ. 139, πίν. 13. Βλ. και Νικοστρ. Καλομενοπούλου, Κρητικά,
ήτοι τοπογραφία και οδοιπορικά τής νήσου Κρήτης, έν 'Αθήναις 1894, σ. 83.

3. Ένεκα τούτου οί κάτοικοι τοΰ χωρίου πιστεύουν οτι «βγάλανε Καρύδι τό χωρίο
γιατί, επειδή πιάνει πολλή κρυγιάδα τό χειμώνα, έλέγανε πώς τόνε θέλει καρύδι όπού δά κάτση
έπαδέ, δηλαδή πρέπει νά 'ναι σφιχτός, γερός σάν τό καρύδι». Κατ' άλλην δημώδη τοπικήν έτυ-
μολογίαν το χωρίον ελαβε τήν όνομασίαν του έκ τής μικράς έκτάσεώς του, επειδή δηλ. «είναι
μικρό σάν καρύδι».

4. Βλ. και Λ ε ω ν. Χαλκιοπούλου, Γεωλογική μελέτη τής Σητείας, Μύσων 7
(1938), σ. 13 κ.ά. και 'Ε λ. Κ. II λ α τ ά κ η, Σπηλαιολογικαί έ'ρευναι εις Σητείαν, Κρητ.
Πρωτοχρ. 1964, σ. 242.
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Ταύτας εΖχον τήν εύκαιρίαν νά μελετήσω κατά Σεπτέμβριον 1967 καί Ίού-
λιον 1969, έν τω πλαισίω ισαρίθμων λαογραφικών άποστολών μου εις τον νομον
Λασιθίου1.

Αί οίκίαι αύται είναι έκτισμέναι ή μία παρά τήν άλλην, μέ σιμισακονς τοίχους
(μεσοτοιχίας), περιβαλλόμεναι ύπο έφαπτομένων κτηρίων, συνήθως άνευ αύλής καί
έκατέρωθεν λιθοστρώτων οδών στενών καί δυσβάτων (καλτιριμιών)2. Ούτω παρου-
σιάζονται σχεδόν ώς έν ένιαΐον κτηριακόν συγκρότημα άνευ σαφούς διακρίσεως
ορίων καί έπί μέρους ιδιοκτησίας. Τινές τούτων, κατά σχετικάς προφορικάς διη-
γήσεις τών κατοίκων, έπεκοινώνουν παλαιότερον μεταξύ των διά μικρών θυρών, διά
νά καθίσταται δυνατή ή διαφυγή δι' αύτών καταδιωκομένων ύπό τών Τούρκων
Χριστιανών.

Σήμερον τήν άρχικήν μορφήν των διατηρούν περί τάς δέκα οίκίαι, έξ ών
τρεις ή τέσσαρες χρησιμοποιούνται εισέτι πρός στέγασιν οικογενειών, αί δ' άλλαι
πρός σταβλισμόν ζώων ή ώς άποθήκαι. Αί ύπόλοιποι ή κείνται εις έρείπια ή
έχουν κατεδαφισθή καί έπί τοΰ οίκοπεδικοΰ χώρου των έχουν άνεγερθή πλέον
σύγχρονοι κατοικίαι.

Λόγω τοΰ βραχώδους τοΰ έδάφους ή θεμελίωσις τών καμαρόσπιτων έγίνε-
το συνήθως άπ' εύθείας έπί τοΰ βράχου. 'Οσάκις διηνοίγοντο θεμέλια, ταΰτα ήσαν
μικροΰ βάθους, ή δέ τοιχοποιία τής θεμελιώσεως ήτο τοΰ αύτοΰ περίπου πάχους
τής άνωδομής, ήτοι περί τά 0,40 - 0,50μ.3

Βασικά δομικά ύλικά ήσαν ό άφθονος άργός λίθος τής περιοχής 4 καί άπλοΰς
έκ χώματος πηλός, ό όποιος, ώς γνωστόν, χρησιμοποιείται μάλλον διά έλαστικό-
τητα ή ώς συνδετικόν ύλικόν 5.

1. ΚΛ, χφ. 3205, σ. 159 κέξ., καί 3467, σ. 107 κέξ.

2. Πρβλ. καί Δ. Τριποδάκη, 'Ιστορική θεώρηση τής έξελίξεως τών οικισμών καί
τής χωρικής κατοικίας στήν Κρήτη, 'Αρχιτεκτονική 10(1966), άρ. 58, σ. 45.

3. Κατά τήν θεμελίωσιν έτελεΐτο άγιασμός καί ό ιερεύς «εβαζε τήν πρώτη πέτρα», έθυ-
σιάζετο δέ κατά τό γνωστόν εθιμον πετεινός πρός στερέωσιν τής οικίας (Γ. Α. Μ έ γ α, Τό
τραγούδι τοϋ γεφυριού τής "Αρτας, Λαογραφία 27, 1971, σ. 33. κέξ.). Έθάπτοντο έπίσης καί
νομίσματα εις τήν πρώτην γωνίαν (τον πρώτο ρονκουνα).

4. Ούτος μετεφέρετο κυρίως άπό τάς τοποθεσίας Τσή χωράφας ή κεφάλα καί Λαγγον-
φια, κειμένας ΒΑ καί ΝΔ τοΰ χωρίου άντιστοίχως, εις άπόστασιν 300 μ. περίπου έξ αύτοΰ.

5. Βλ. Ά θ. Σ ο φ ι α ν ο π ο ύ λ ο υ, Τεχνολογία τών δομισίμων καί φυσικών λίθων,
'Αθήναι 1932, σ. 99, τοΰ αύτοΰ, Τεχνολογία τών κοινών καί τεχνικών λίθων, 'Αθήναι 1934,
σ. 6. Γενικώς «τό χτίσιμο τής νησιώτικης τοιχοποιίας στηρίζεται λιγότερο στο κονίαμα καί περισ-
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Επίχρισμα τών τοίχων έγίνετο μόνον εσωτερικώς, διά μείγματος άσβέ-
στου, «παρτσελώνας» Χ, —είδος θηραϊκής γης—, και τριχών αίγός «γιά νά μο-
νοιάζη ό πηλός».

Ή στέγη, τό ούσιώδες τοΰτο και πρωταρχικόν στοιχεΐον τής οικίας, κατε-
σκευάζετο και ενταύθα έπίπεδος και άπετέλει τό γνωστόν δώμα, τό κύριο ν χαρα-
κτηριστικόν τών νησιωτικών οικήσεων 2.

Διά τήν κατασκευήν τοΰ φέροντος οργανισμού τοΰ δώματος έχρησιμοποιοΰν-
το μισοδόκια και δοκάρια, ήτοι κορμοί και κλάδοι άγριοξύλων, άκανονίστου διατο-
μής και διαφόρου μήκους, τά όποια έκόπτοντο «τοΰ Γενάρη και τ' Αύγούστου τή λί-
γωσι» 3.

Τά μισοδόκια έτοποθετοΰντο κατά τρόπον, ώστε τά άκρα των νά είσέρχων-
ται και στηρίζωνται εις είδικάς προς τοΰτο έντομάς —μισοδοκιες— έπί τής έσωτε-
ρικής παρειάς τών τοίχων και έτίθεντο παραλλήλως μεταξύ των εις άπόστασιν
συνήθως 0,30 - 0,40μ. τό έν άπο τοΰ άλλου, άναλόγως προς τήν διατομήν των και
προς τήν άπόστασιν τών τοίχων, τήν οποίαν έγεφύρωνον.

'Επάνω εις τά μισοδόκια έτοποθετοΰντο τά δοκάρια μέ ολίγην ή πολλήν
καλαισθησίαν, έπί τούτων δ' έν συνεχεία τά φειαλώματα, ήτοι διάφοροι θάμνοι,
καλούμενοι γενικώς άχιμάδες4. (Είκ. 1). Τά φειαλώματα έκαλύπτοντο διά στρώ-
ματος πηλοΰ περιέχοντος ολίγα άχυρα. Τό πηλώδες τοΰτο στρώμα, πάχους περί

σότερο στο τεχνικό συνταίριασμα τής πέτρας, μέ τρόπο παρόμοιο αύτουνοϋ πού εϊχε στά σπλάχνα
τοϋ σχιστολιθικοϋ πετρώματος, άπ' δπου βγήκε» (Ί. Λ υ γ ί ζ ο υ, Ελληνική νησιώτικη άρχιτε-
κτονική, 'Αθήναι 1944, σ. 119. Βλ. και Α. Π α σ α δ α ί ο υ, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής "Ιμ-
βρου, 'Αθήναι 1973, σ. 30).

1. Έξωρύσσετο εις τήν θέσιν Ζυμωτάρι ή Πόρος, νοτίως τοΰ χωρίου, περί τά 500 μ.

έξ αύτοΰ.

2. Βλ. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή έλληνική οικία. 'Ιστορική αύτής έξέλιξις και σχέσις προς τήν
οίκοδομίαν τών λαών τής Βαλκανικής, Λαογραφία 26 (1969), σ. 305. Βλ. και Δ. Βασιλειά-
δη, Εισαγωγή στήν αιγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 'Αθήνα 1955, σ. 41.

3. Τά ξύλα αύτά λέγονται λιγοσάτικα και πιστεύεται οτι δέν σήπονται. Πρβλ. 'Αγα-
πίου Μονάχου τοΰΚρητός, Γεωπονικόν, Βενετία 1884, σ. 23 - 24: «"Οσα ξύλα
κόψης τήν γέμωσιν τής Σελήνης σαπίζουν όγλίγωρα... ομοίως και δσα κοποΰσι τήν άνοιξιν... λοι-
πόν άλλοι τά κόπτουσι τό φθινόπωρον και άλλοι τόν μήνα Ίανουάριον, και τότε είναι καλλίτερα"
οτι δσα ξύλα κόψεις αύτόν τόν μήνα τήν ΰστερην τοΰ Φεγγαριού, ποτέ τους δέν σήπονται, άλλά
μένουν παρ' ολίγον άήττητα».

4. Βλ. Εύαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή εις τήν δημώδη όρολογίαν τών φυ-
τών (Φυτά τής Κρήτης...), 'Αθήναι 1969. σ. 64 - 65. έν λ. άγιιχάδα.
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τά 0,05μ., έκαλεΐτο πηλορόδωμα ή δ' έργασία ρόδωμα Έπί τούτου έστρώνετο
έν συνεχεία άργιλώδες θερμομονωτικόν καί στεγανον χώμα, το πηργιαλικόχωμα
ή δωματόχωμα 2, το όποιον έκονιοποιεΐτο μέ ειδικά κόπανα (δωματοκόπανα).

Τό χώμα τοΰτο πολλάκις έλαμβάνετο έκ τής εκσκαφής τοΰ εδάφους πρός
κατασκευήν τής οικίας. Ή έκσκαφή έγίνετο διά νά λάβη ή οικία όσον τό δυνατόν

Είκ. 1. Στέγασις μέ μισοδόκια, δοκάρια καί φειαλώματα.

μικρόν ΰψος ύπέρ τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους, διά λόγους άσφαλείας προφανώς,
άλλά καί προφυλάξεως αύτής έκ τοΰ μαστίζοντος τό χωρίον ίσχυροΰ βορείου άνε-
μου 3.

Επειδή τό πηλορόδωμα άπετέλει ίσοπεδικήν στρώσιν πρός έξάλειψιν τών
μεγάλων άνωμαλιών τής ξυλίνης επιφανείας, έπρεπε πρός έπίτευξιν όμοειδοΰς καί

1. Στ. Ξανθουδίδου, Γλωσσικαί έκλογαί, Αθηνά 28(1916), Λεξ. 'Αρχ. Γ',
σ. 130 - 32.

2. Βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσσικά μελετήματα, έν 'Αθήναις 1964, σ. 232. Βλ. καί
Β. Φάβη, Μεταθέσεις καί άντιμεταθέσεις φθόγγων, Λεξικογρ. Δελτίον 1 (1939), σ. 115, έν λ.
πηρωλύκι.

3. Πρβλ. Γ. Α. Μέγα, Θρακικαί οικήσεις, Λαογραφία 26 (1969), σ. 33. Κατά σχετικάς
πληροφορίας κατοίκων τοϋ Καρυδίου «τά σπίτια τά κάνανε μέσα στή γη... δέ θέλανε νά παίρ-
νουνε ΰψος πρός τά άπάνω, γι' αύτό 'ναι χαμηλωμένα πρός τά κάτω..», «τά σπίτια 'σανε βαθειά,
χαμόσπιτα» (ΚΛ, χφ. 3205, σ. 573, χφ. 3467, σ. 101, 128). Διά τοΰτο τό δάπεδον τών περισσο-
τέρων καμαρόσπιτων εύρίσκετο εις στάθμην χαμηλοτέραν τής όδοΰ, τό δέ καθαρόν (έσωτερικόν)
ΰψος των έκυμαίνετο μεταξύ 2,40 καί 3 μ., άπό δαπέδου μέχρις οροφής.
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συμπαγούς συνόλου νά συντελεσθή άνευ διακοπής έντός μικρού χρονικού διαστήμα-
τος. Έτελεΐτο λοιπόν ή έργασία αυτη κατά Κυριακήν ή άλλην έορταστικήν ήμέ-
ραν, άλλά «σέ λίγωσι, γιά νά μή στάζη τό δώμα», τή συνδρομή φίλων και συγγε-
νών άμισθί 1.

Μετά τήν ώς άνωτέρω κατασκευήν τοΰ δώματος 2 έτοποθετεΐτο έπ' αύτοΰ

Είκ. 2. Δώμα. Διακρίνονται οί άκροδοϋχοι και ό ανηφόρας (καπνοδόχος).

περιμετρικώς σειρά άπο άργούς λίθους στέψεως, οί όποιοι έκαλοΰντο άκροδοϋχοι
και άπετέλουν τήν προς τά άνω άπόληξιν τής εξωτερικής παρειάς τών τοίχων.
(Είκ. 2). Δι' αύτών έσχηματίζετο τό σεπέρι 3, ήτοι χαμηλόν στηθαΐον, προς συγ-
κράτησιν τών όμβρίων ύδάτων, τά όποια συνεκεντρώνοντο εις τήν ξυλίνην
συνήθως κοντσουνάρα 4, ώς ονομάζεται ή ύδρορρόη.

Προς διατήρησιν τής στεγανότητος τοΰ δώματος άπητεΐτο τακτική έτησία

1. Πρβλ. Δ. ΙΙετροπούλου, "Εθιμα συνεργασίας και άλληλοβοηθείας, Ε.Λ. Α., ετ.
Ε' - Στ' (1943-44), σ. 69. Μετά τό πέρας τοϋ ροδώματος ό ιδιοκτήτης τής οικίας παρέθετε γεΰμα
εις οσους έβοήθησαν, έπηκολούθει δέ χορός καί διασκέδασις.

2. Περί όμοιας κατασκευής αύτοΰ έν Δωδεκανήσω καί Κύπρω, βλ. Γ. Μέγα, Ή
λαϊκή κατοικία Δωδεκανήσου, Λαογραφία 26 (1969), σ. 210 κέξ., Κ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ, Τό
αγροτικό σπίτι Κυρήνειας Κύπρου, Λαογραφία 15 (1953), σ. 112 - 13.

3. τουρκ. seper = κάνιστρον.

4. Βλ. σχετικώς Στ. Σ π α ν ά κ η, Τά Μπουτσουνάρια, περ. 'Αμάλθεια, τεΰχ. 3
(1970), σ. 107 - 108.
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συντήρησις. Πρός τοΰτο έπεστρώνετο τό δώμα περί τό τέλος τοΰ θέρους διά νέου στρώ-
ματος άργιλικής γης, άφοΰ πρώτον έξερριζώνοντο τά έπ' αύτοΰ άναφυόμενα άγριο-
βότανα. 'Ανά τριετίαν ή τετραετίαν έπεβάλλετο ή αντικατάστασης μέρους τοΰ επι-
φανειακού χώματος διά νέου, έπειδή μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου έξησθένουν τά κολ-
λοειδή συστατικά τής άργίλου καί έδημιουργεΐτο άνώμαλος επιφάνεια, ή οποία συν-
εκράτει καί άπερρόφει τά όμβρια ύδατα, μέ συνέπειαν τήν άπώλειαν τής στεγανό-

τητος τοΰ δώματος. Διά τής κατ' έ'τος όμως προσθήκης χώματος τό βάρος τοΰ 8ώ-
ματος καθίστατο δυσβάστακτον διά πολλά μισοδόκια, τά όποια «έκαναν κοιλιά»,
ήτοι έλύγιζον. Πρός έξουδετέρωσιν τής κάμψεως αύτής έτίθετο κατακόρυφος στΰ-
λος ύπό τό μισοδόκι.

Μετά πάροδον ετών άπό τοΰ ροδ(ί>ματος τοΰ καμαρόσπιτου έγίνετο ξερό-
δωμα αύτοΰ, ήτοι άφαίρεσις τής στέγης λόγω φθοράς τοΰ φέροντος μέρους αύτής
καί κατασκευή έξ άρχής ταύτης. Κατά διαστήματα έγίνετο καί άντικατάστασις τών
έφθαρμένων δοκαριών καί φειαλωμάτων.

Κατά τάς νεωτέρας έπισκευάς τά δοκάρια άντικατεστάθησαν άπό καλάμια1,
έχρησιμοποιήθησαν δέ καί μισοδόκια μικροτέρας διατομής καί άποφλοιωμένα. Ού-
τως ή στεγή, ή οροφή, παρουσιάζεται αίσθητικώς καλυτέρα καί συγχρόνως έμπο-
δίζεται ή πτώσις χώματος εντός τής οικίας. (Είκ. 3). Λόγω τών εξαιρετικών

1. Πρβλ. τούς «λειμωνόθεν ορόφους» παρά Βυζαντινοΐς (Φ. Κουκουλέ, Β.Β.Π. 4,
σ. 273 - 75. Βλ. καί Γ. Μ έ γ α, ενθ' άνωτ., σ. 210).

3
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αποτελεσμάτων έξ έπόψεως μονώσεως κατά του ψύχους καί. τής θερμότητος, τά
όποια παρουσιάζει ή διά τών ξύλων καί δή τών καλάμων στέγασις 1, ό τρόπος
ούτος έφαρμόζεται καί εις τάς συγχρόνους οίκοδομάς του χωρίου, άλλά τό πηλο-

ματος (ψεντοταράτσα). Τό αύτό σύστημα στεγάσεως έφηρμόσθη καί κατά τάς
νεωτέρας έπισκευάς τών καμαρόσπιτων, προς άποφυγήν έπιχωματώσεων τοΰ δώ-

ματος καί άποτελεσματικωτέραν στεγανότητα αύτοΰ. Ούτως ή χωμάτινη μορφή
τοΰ δώματος σπανιώτατα άνευρίσκεται σήμερον.

Κύριον χαρακτηριστικό ν τών έξεταζομένων οικιών άποτελεΐ, ώς έλέχθη, ή
καμάρα (είκ. 4), ήτοι ήμικυκ?ιΐκόν λίθινον τόξον, άρχιτεκτονικόν στοιχεΐον λίαν δια-
δεδομένον εις τάς έλληνικάς νήσους2.

Κατά πληροφορίας παλαιών οικοδόμων τοΰ Καρυδίου «τήν καμάρα τήν έκά-
νανε στον πάτο πρώτα καί έπελεκούσανε τσί πέτρες καί τσ' άριθμούσανε, τσί σημα-
δεύανε άπο τή μια μεριά προς τήν άλλη μέχρι τήν μέση, πού τήν έλέγανε κλειδί'
κλειδί εΐναι ή μεσαία πέτρα, άπού τήν έχουνε κάνει άπο τήν πάνω μερά πλατειά
καί άπο τήν κάτω στενή, σα σφήνα, καί τήνε χτυποΰνε μέ τή βαρά καί σφίγγει ή

1. Βλ. σχετικώς Σ. Κ υ δ ω ν ι ά τ ο υ, Άγροτικαί κατασκευαί καί έγκαταστάσεις,
'Αθήναι 1947, σ. 44, Γ. Λ υ γ ί ζ ο υ, Ή διεθνής καί ή τοπική αρχιτεκτονική, τέχνη καί
κλίμα, 'Αθήναι '1967, σ. 179.

2. Γ. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 315 (περί τής προελεύσεως καί χρήσεως τής καμάρας
αύτόθι, σ. 261 - 63), Δ. Βασιλειάδη, ενθ' άνωτ., σ. 59 - 62, Γ. Χ. Παπαχαρα-
λ ά μ π ο υ ς, Ή Κυπριακή οικία, Λευκωσία 1968, σ. 28 - 29. Βλ. καί Κ. Γεωργιάδου,
ενθ' άνωτ., σ. 125.

ρόδωμα καί τό δωματόχωμα άντικατεστάθησαν άπο λεπτόν στρώμα σκυροδέ-

Είκ. 4. Καμάρα.

Είκ. 5. Ή στήριξις τών μισοδοκιών
έπί τής καμάρας.
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καμάρα' τήνε σάζουνε λοιπόν πρώτα κάτω, σημαδεύουνε τσί πέτρες καί μετά τήνε
στένουν άπάνω. Χτίζεται ή καμάρα μαζί μέ τ' άλλο σπίτι συνέχεια. Γιά νά στερεο')-
νεται, δσο τήν έχτιζαν, έκαναν μέ πέτρες καί ξύλα το καλούπι τσή καμάρας, πού
στήριζε τσί πέτρες μέχρι νά κλειδώσουν άπό πάνω καί μετά ξεκαλουπιάζανε μόλις
βάζανε τό κλειδί» (χφ. 3467, σ. 128). Είναι δέ τοσούτον άνθεκτική, ώστε «άμα
γίνεται σεισμός, σταματούνε κάτω άπό τήν καμάρα, γιατί δέ πέφτει ποτέ. Μπορεί
νά χαλάση τό άλλο σπίτι καί ή καμάρα στέκει» (χφ. 3205, σ. 572).

Πράγματι, εις πολλάς έρειπωμένας σήμερον οίκοδομάς ή καμάρα άποτε-
λεΐ τό μόνον στατικόν στοιχεΐον, τό όποιον παραμένει ορθιον παρά τον χρόνον καί
τήν έγκατάλειψιν.

Διά τής έφαρμογής τής καμάρας ό λαϊκός τεχνίτης επέτυχε νά διαμοιράση
τον πρός στέγασιν χώρον, ώστε νά είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις πρός στέγασίν
του ξύλων εφικτής διατομής καί μήκους. (Είκ. 5). «Τήν καμάρα τήν έκάνανε, γιατί
δεν είχανε ξύλα νά βάλουνε άπό τή μιά μπάντα στην άλλη» (χφ. 3467,
σ. 101 - 102)

Πέρα τούτου όμως, διά τής κατασκευής τής καμάρας ή οικία χωρίζεται
εις δύο τμήματα, καλούμενα ένταΰθα πρώτη σπάλλα καί μέσα σπάλλα. "Εκαστον
τούτων έχει εις τά πλάγια δύο διακεκριμένους χώρους ώς κόγχας, οί όποιοι χρησι-
μεύουν διά τάς άνάγκας τής χωρικής οικογενείας. Εις τό καρυδιανόν καμαρόσπιτο
ή πρώτη σπάλλα, ή πρός τήν είσοδον, χρησιμοποιείται συνήθως ώς μαγερειό καί ώς
αργαστηρόσπιτο, δηλ. ώς χώρος πρός έγκατάστασιν τοΰ οίκιακοΰ ύφαντικοΰ ίστοΰ
(άργαστηοιον), εις δέ τήν μέσα σπάλλα τοποθετείται σχεδόν κατά κανόνα τό
ταβλάδο (κρεββάτι)2 καί ενίοτε τό πατητήρι (ληνός).

Ούτω διά τής παρεμβολής τής καμάρας όχι μόνον έπετεύχθη ή λύσις τοΰ
στατικοΰ προβλήματος 3, άλλα καί ή δημιουργία διά διαχωρισμοΰ τοΰ έσωτερικοΰ
τής οικίας άνευ διασπάσεώς του ιδιαιτέρων χώρων, έκαστος τών οποίων έχει λει-
τουργικήν αύτονομίαν. Οί χώροι ούτοι καί έξασφαλίζουν τήν όρθήν έκμετάλλευσιν
τοΰ οικήματος καί άφαιροΰν τήν μονοτονίαν, τήν έπικρατοΰσαν εις τήν άπλήν, άνευ
καμάρας, αίθουσαν 4.

1. Πρβλ. Δ. Τριποδάκη, Ή χωρική κατοικία στο Λασήθι, Τεχνικά Χρονικά,
τεϋχ. 169 - 70 (1946), άνάτυπον, σ. 5.

2. τό ταβλάδο ή ό ταβλάδος' ούτως ονομάζεται, έάν είναι κατεσκευασμένον έκ ξύλου'
εάν είναι πέτρινον, δίκην μικρού τοιχίου, ονομάζεται πεζούλα.

3. Βλ. Σ ο φ . Δεβλέτογλου, Τά σπίτια τής Κριτσάς, εις εκδ. Ε. Μ. Πολυ-
τεχνείου : Τό ελληνικό λαϊκό σπίτι, 'Αθήναι 1960, σ. 73.

4. Βλ. Κ. Α α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η, Σφακιανά σπίτια, Κρητ. Χρονικά 11 (1957), σ.
117 (άνάτυπον, Ήράκλειον 1958, σ. 16), Γ. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 225.
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Ή πρόσοψις τής εισόδου τών καμαρόσπιτων παρουσιάζει ύπέρθυρον εύθύ-
γραμμον ή καμπυλωτόν (καμαρωτό - καμαρόπορτα) (είκ. 6), ή δ' εσωτερική οψις
αύτής είναι εύθύγραμμος. Τό σύνηθες μέγιστον υψος εις τό μέσον τής προσόψεως
κυμαίνεται περί τά 1.80μ., αί δέ παραστάδες, τό ύπέρθυρον καί τό κατώφλιον είναι
άπο σχιστολιθικάς πλάκας (πελέκια).

Ή πόρτα —άπλή, ξυλίνη, μονόφυλλος καί ορθογώνιος— σχηματίζεται έκ

Είκ. 6. Καμαρόπορτα Είκ. 7. Πόρτα. Διακρίνεται, άνω δεξιά,

(άνοικτον τό πανωπόρτι). τό πανωπόρτι.

κατακορύφων σανίδων, συνδεομένων δι' άλλων μικροτέρων «γιά νά πιάνη σίγουρα ή
πόρτα». 'Ανοίγει προς τό έσωτερικόν, στηριζομένη έπί δύο σιδηρών ή ξύλινων στοι-
χείων, τά όποια ονομάζονται στρούψιγγες. Τό άνω ήμισυ τμήμα τής πόρτας δύναται
νά άνοίγη κεχωρισμένως, δίκην μικρού παραθύρου, καί καλείται πανωπόρτι. Τούτο
χρησιμεύει δι' άερισμόν καί φωτισμόν τής οικίας, ένώ συγχρόνως, παραμένοντος
κλειστού τοΰ ύπολοίπου τμήματος, έμποδίζονται τά κατοικίδια ζώα νά εισέλθουν
εντός αύτής. Διά νά παραμένη άνοικτον τό πανωπόρτι χρησιμοποιείται ό μπερά-
της. Ή θύρα άσφαλίζεται διά τοΰ μαντάλον, είδους ξυλίνου μοχλοΰ. (Είκ. 7).
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Παράθυρα ούδόλως ύπήρχον εις τά εξεταζόμενα καμαρόσπιτα1. Μόνη είσο-
δος φωτός καί αέρος εις τό έσωτερικόν αύτών ήτο ή θύρα, ένίοτε δέ καί εν φωτι-
στικόν άνοιγμα έπί του δο')ματος, τό όποιον έκαλείτο ανηφόρας2 (είκ. 8).

Τό δάπεδον είναι χωμάτινον 3, συνήθως έπιστρωμένον διά μείγματος έκ
διαλελυμένης άργιλικής γης καί κόπρου βοών (βοντσάς) «γιά νά μή βγάζη σκόνη»4.
Ένίοτε τοΰτο έκαλύπτετο καί μέ άσβεστοταράτσα, κατασκευαζομένην άπό άσβε-

Είκ. 8. 'Ανηφόρας (φωτιστικόν άνοιγμα). Είκ. 9. Παραστί'

στον, συλλεκτήν άμμον καί παρτσελώνα. Εις τό μαγερειό εύρίσκεται ή έστία
(παραστιά) 5 (είκ. 9), τής οποίας αί πλευραί (πνρομάχοι) κατασκευάζονται άπό πυ-
ρίμαχον χώμα (κοκκινόχωμα), εις τό όποιον προστίθενται χονδρά άχυρα (κόντνλοι).

Ό καπνός έξέρχεται έκ τής καπνοδόχου (καμινάδας), ή όποια σχηματίζεται
κατά τό μεγαλύτερον μέρος της έντός τοΰ τοίχου καί καταλήγει εις τον ανηφόρα

1. Ή ελλειψις αύτή τών παραθύρων, μέγα μειονέκτημα τής χωρικής κατοικίας (βλ. Β.
Β α λ α ώ ρ α, Ή ύγιεινή τοΰ χωριοΰ, 'Αθήναι 1945, σ. 52) παρατηρείται πολλαχοΰ τής 'Ελλά-
δος, οφείλεται δέ εις λόγους ασφαλείας κατά τών Τούρκων καί τών πειρατών, εις λόγους
κλιματικούς, τεχνικούς κ.ά. (Βλ. Δ. Βασιλειάδη, Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Αίγινας,
Λαογραφία 17, 1958, σ. 216, ύποσ. 1, ενθα καί σχετική βιβλιογραφία).

2. Έδημιουργεΐτο διά τής «φυτεύσεως» έπί τοΰ δώματος τοΰ άνω τμήματος άχρήστου
πίθου' αντιστοιχεί πρός τήν «κάπνην» τών Βυζαντινών (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ενθ' άνωτ., σ. 276-77).

3. 'Ονομάζεται «πάτος τοΰ σπιτιοΰ» (πρβλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ενθ' άνωτ., σ. 78).

4. Κόπρος καί αίμα βοός χρησιμοποιούνται πολλαχοΰ, κυρίως πρός έπίστρωσιν χώρων
μή διαβρεχομένων (Σ. Κυδωνιάτου, Άγροτικαί κατασκευαί, ενθ' άνωτ., σ. 65).

Κ TTcnr ~Zr -, ft} err Τ Μ ΥκτΓι S/ivi M NT?, 9 rc Q<1 Q
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(βλ. είκ. 2). Ούτος είναι συνήθως εις άχρηστευμένος πίθος (σπασοπίθαρο), ώς καί
το όμώνυμον φωτιστικον άνοιγμα επί τοΰ δώματος, ή σχηματίζεται άπο δύο σχι-
στολιθικάς πλάκας τοποθετημένας έν εΐδει Λ.

Εις το μαγερειο ευρίσκεται καί ό σταμνοτάτης, κοίλωμα, συνήθως έπί τοΰ
τοίχου, προς έναπόθεσιν τοΰ σταμνών. 'Εντός αύτοΰ τοποθετείται άστοιβίδα 1 ή
άνωνίδα 2 ή «κουλούρα άπο πλεχτή τοΰ κρομμυδιοΰ» προς άσφάλειαν τοΰ στα-
μνιοΰ. Εις το στόμιον (μπούκα) τοΰ σταμνιοΰ τίθεται τεμάχιον άπο σταμναγκάΟι 3,
διά νά έμποδίζωνται τά μικρά έρπετά καί ζωύφια νά μολύνουν το νερόν 4. 'Επί
τών τοίχων ύπάρχουν έπίσης καί παραθύρες, «τυφλά» άνοίγματα προς έναπόθεσιν
ποικίλων μικροαντικειμένων.

Εις τά εξεταζόμενα καμαρόσπιτα άπαντάται έν εύρεία χρήσει ή πεζούλα, ήτοι
κτιστόν, λίαν χαμηλόν καί πλατύ τοιχίον κατασκευαζόμενο ν έκ σχιστολιθικών πλα-
κών. Αύτη άναπληροΐ πολλάκις τό κρεββάτι καί τά καθίσματα, κυρίως όμως χρη-
σιμεύει διά τήν έπ' αύτής άσφαλή τοποθέτησιν τών διαφόρων πιθαριών, τά όποια,
άναλόγως τής χρήσεώς των, διακρίνονται εις λαδοπίθαρα, κρασοπίθαρα κ.ά. 5

Έκ τής όροφής έξαρτάται διά σχοινιών ή καλαμωτή, πλέγμα έκ καλάμων
προς έναπόθεσιν κυρίως τοΰ τυροΰ 6, κατά δέ τήν περίοδον τοΰ γάμου καί ή κοντά-
δα, μακρύ ξύλον, έπί τοΰ όποιου «στολίζουνε τά προυκιά», ήτοι έκθέτουν τήν προί-
κα τής νύμφης 7.

Ό ληνός (πατητήρι) άνευρίσκεται εις όλα σχεδόν τά καμαρόσπιτα, είναι δέ
αί διαστάσεις του άνάλογοι προς τόν διά τήν κατασκευήν του διαθέσιμον χώρον.
Ούτος χρησιμοποιείται καί ώς κρεββάτι καί ώς χώρος άποθηκεύσεως τών πλέον
έτεροκλίτων άντικειμένων.

1. ποτήριον το άκανθώδες (Ε ύ α γ γ. Φ ρ α γ κ ά κ ι, ενθ' άνωτ., σ. 60, έν λ.).

2. ονωνις ή άρχαία (ενθ' άνωτ., σ. 50, έν λ.).

3. Ένθ' άνωτ., σ. 177 - 78, έν λ. ροδίκιο.

4. Το χωρίον παλαιότερον ύδρεύετο άποκλειστικώς άπο πηγήν εύρισκομένην εις θέσιν
Λογαρά, 200 μ. ΒΔ αύτοΰ, έξ ού μετεφέρετο τό νερόν εις τάς οικίας μέ τά σταμνιά. Σήμερον ή
υδρευσις γίνεται καί άπο κοινοτικάς κρήνας εις διάφορα σημεία έντός τοΰ συνοικισμοΰ εύρισκο-
μένας.

5. Βλ. Γ. Ν. Αίκατερ ι ν ί δ ο υ, Τά πιθάρια τής Κρήτης, 'Ηώς, άρ. 110 (1969),

σ. 11.

6. Παλαιότερον είς καλαμωτάς, έπικεχρισμένας μέ κόπρον βοών, έτοποθέτουν καί τό
μεταξαριό, ήτοι τούς μεταξοσκώληκας.

7. Ή προίξ, κυρίως έξ υφαντών άποτελουμένη, παραμένει είς κοινήν θέαν δέκα πέντε
ημέρας άπο τοΰ γάμου καί έν συνεχεία καταβιβάζεται καί φυλάττεται, «κατεβάζουν τσί κον-
τάδες», ώς λέγουν.
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Ή αύλή τής παλαιάς οικίας τοϋ Καρυδίου είναι υποτυπώδης, ή καί ελλείπει
εντελώς. Χαρακτηριστική είναι καί ή ελλειψις τοϋ στάβλου ώς οργανικού τμήματος
τής οικίας. Προς σταβλισμόν τών ολίγων ζώων, άροτριώντων καί μεταφορικών,
έκτίζοντο μικρά καταλύματα, δπου έλεύθερος χώρος μεταξύ τών οικιών επέτρε-
πεν ή καί μακράν αύτών1. Κατά σχετικάς πληροφορίας «δπου βρίσκανε οί παλαιοί
ενα γωνιδάκι (ύπήνεμον μέρος) κάνανε στάβλο γιά τά όζά» (χφ. 3467, σ. 104).
Ούτως άπεφεύγετο ό συναγελασμος ανθρώπων καί ζώων 2. 'Απαραιτήτως ομως
έχωρίζετο διά κλάδων ή άλλως πως τμήμα τοΰ καμαρόσπιτου, προς το βάθος αύτοΰ,
καί μετετρέπετο εις άχυρώνα (άχεριώνα). Εις το άντίστοιχον τμήμα τοΰ δώματος
ήνοίγετο ό άχερονοίχτης, ήτοι στρογγύλον άνοιγμα, διά τοΰ όποιου έρρίπτετο τό
άχυρον εις τον άχυρώνα καί τό όποιον άκολούθως έφράσσετο διά ξύλων καί χώμα-
τος πρός προφύλαξιν τοΰ άχύρου έκ τής βροχής 3.

Ό φούρνος επίσης δεν άπετέλει αύτόθι άπαραίτητον εξάρτημα τής χωρικής
οικίας. Τρεις ή τέσσαρες φοΰρνοι ήρκουν διά τάς άνάγκας τών κατοίκων τοΰ χωρίου.
Ό έπί τρίμηνον ή καί μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα άναγκαΐος δι' έκάστην οΐ-
κογένειαν άρτος έζυμώνετο, έψήνετο δις καί ώς διπυρίτης πλέον έφυλάσσετο εις
πιθάρια (ψωμοπίθαρα) καί εις μεγάλα πλεκτά κάνιστρα (κοφινίδες). Ή προτεραιό-
της διά τήν χρησιμοποίησιν τοΰ φούρνου καθωρίζετο άπό τήν σειράν παραλαβής
τοΰ προζυμιοΰ έκ τοΰ ιδιοκτήτου του. Εις αύτόν, ώς δικαίωμα διά τήν χρήσιν, έδί-
δοντο μία ή δύο «κουλοΰρες», συνήθως έκ κριθής (κριθαροκονλονρες), ή έκ μείγμα-
τος κριθής καί σίτου ή βρώμης (μιγαδερό γωμί)ί.

Ή οικοσκευή τοΰ καρυδιανοΰ καμαρόσπιτου ήτο άπλή καί λιτή, άπετέλουν

1. Οί περισσότεροι στάβλοι παλαιότερον εύρίσκοντο εις τήν θέσιν Κεφάλι, εις τας
νοτίους παρυφάς τοϋ τότε συνοικισμοΰ.

2. Ώς συνηθίζετο πολλαχοΰ" βλ. προχείρως Δ. Τ ρ ι π ο S ά κ η, Ή χωρική κα-
τοικία στο Λασήθι, ενθ' άνωτ., σ. 4, Γ. Ψ υ χ ο υ ν τ ά κ η, Άητοφοίλιές στην Κρήτη, Χανιά
1962, σ. 10, *Α. Β ρ ό ν τ η, Τά παλιά σπίτια τής Ρόδου, Ρόδος 1950, σ. 23 - 24, Γ. Μ έ γ α,
Ή ελληνική οικία, ενθ' άνωτ., σ. 307, Γ. Παπαχαραλάμπους, ενθ' άνωτ., σ. 50,
Μ. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου, Οίκίαι 'Αγίας 'Άννης Εύβοιας, Λαογραφία 14
(1952), σ. 135.

3. ΙΊεριγραφήν τής άποθηκεύσεως τοΰ άχύρου εις 'Ανατ. Κρήτην βλ. εις Ε ύ α γ γ.
Φ ρ α γ κ ά κ ι, ενθ' άνωτ., σ. 64 (λ. άχερα).

4. 'Ιδιαίτερος άρτος έζυμώνετο διά τά παιδία τοΰ χωρίου, τά όποια εσπευδον εις τόν
φοΰρνον «νά πάρουνε τήν κομμάτα» (βλ. καί Ειρήνης Παπαδάκη, Λαογραφικά σύμμει-
κτα Σητείας, Ε.Ε.Κρ.Σπ. 2, 1939, σ. 401). Τεμάχιον έπίσης άρτου, ή ξεφουρνιά, προσεφέρετο
καί εις τούς διερχομένους έκ τοΰ φούρνου καθ' δν χρόνον έξήγετο τό ψωμί, έθεωρεϊτο δέ ώς άμαρ-
τάνουσα ή παραμελούσα ή άδιαφοροΰσα νά προσφέρη ξεφουρνιά.
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δέ ταύτην: το ταβλάδο 1 ή ή πεζούλα διά τον ΰπνον' ό σοφράς, μικρά, χαμηλή
καί στρογγυλή τράπεζα διά φαγητόν τά σκαμνιά καί τά κοντσονρια —άπλα τεμά-
χια κορμού δένδρου— ώς καθίσματα' το βερνεγάδι ή ό βερνεγάς 2, δοχεΐον είς το
όποιον ετίθετο τό φαγητόν καί έτρωγεν έξ αύτοΰ ολόκληρος ή οικογένεια άπο
κοινοΰ" μία ή δύο καθέγλες (μικροΰ ύψους καθίσματα) διά τούς έπισκέπτας" ή κα-
σέλα, κυρίως διά τήν φύλαξιν τών προυκιών.

Είς τό μαγερειό καί παρά τόν σταμνοτάτην εύρίσκετο πάντοτε τό προσώ-
μι, «ύφαντό πολύχρωμο, πλουμιστό στο άργαστήρι, πού τό βάζανε στον ώμο οί γυ-
ναίκες καί φέρνανε τό νερό», πλησίον δέ τής εστίας τό άλατσερυ, «ένα φλασκί (κο-
λοκύνθη λαγηνοφόρος) κομμένο, πού βάζανε τό άλάτσι, για νά μήν άνεδίδη (υγραί-
νεται)», έπίσης δέ καί ή κουταλοθήκη, συνήθως ξύλινη.

'Απαραιτήτως υπήρχε τό άργαστήρι, διά τήν ύφανσιν τών προυκιών καί τήν
ίκανοποίησιν τών περισσοτέρων είς ρουχισμόν αναγκών τής οικογενείας. Τήν οίκο-
σκευήν συνεπλήρωνον ό καντηλιέρης, επάνω είς τον οποίον έστερεώνετο ό λύχνος,
τό πετροχάβανο, μεγάλον λίθινον ίγδίον προς λείανσιν τού άλατος, καί ό χερόμνλος
πρός άλεσιν σίτου καί παρασκευήν χόντρον χρησιμοποιουμένου άντί όρύζης.

Πολύχρωμα ύφαντά κλινοσκεπάσματα —πατανίεςΖ, πατητές 4, χιράμια5,
καρπέττες 6— ή άδραχτοκρέμαση ή άδραχτερή 7 καί ή χτενοθιγκη 8 έπί τοΰ τοίχου,
τέλος δέ ό καρφύχτης 9, μέ πλήθος χαρτολΐνες (cartes postales) καί διαφόρους

1. Ό ύποκάτω αύτοΰ χώρος έλέγετο κιβωτός καί έχρησιμοποιεϊτο κυρίως προς άπο-
θήκευσιν γεωμήλων.

2. Βλ. Γ. Π α γ κ ά λ ο υ, Περί τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος τής Κρήτης, τ. 3 (1960),
σ. 227, έν λ. βερνεγάδος. Παλαιότερον τό δοχεΐον τοΰτο ήτο κατεσκευασμένον άπο κορμόν δέν-
δρου (ΚΛ, χφ. 3506, σ. 59, Μυρσίνη Σητείας).

3. ((ύφαντό πλουμιστό για λοΰσο» (βλ. καί Ί. Χ α β ά κ η, Ό κρητικός άργαλειός,
Ήράκλειον 1955, σ. 39).

4. «χοντρό ύφαντό' τήν έφαίνανε καί μετά τήν έποδοπατούσανε σέ ξύλινη σκάφη,
άφοΰ τήν έβρέχανε» (βλ. καί Σ ω σ ώ ς Λ ο γ ι ά δ ο υ - Π λ ά τ ω ν ο ς, Ή υφαντική στην
Κρήτη, 'Ηώς, άρ. 76 - 85(1964), σ. 224, Ί. Χ α β ά κ η, ενθ' άνωτ., σ. 37).

5. «σκέτο ύφαντό μέ δυο πατητήρες καί μέ λουριά χρωματιστά» (βλ. καί Ί. Χ α β ά-
κ η, ένθ' άνωτ., σ. 38).

6. ((ύφαντό μέ λουριά χρωματιστά για τό κρεββάτι)) (βλ. καί ένθ' άνωτ., σ. 50, άρ. 13).

7. «ένα κομματάκι ύφαντό χρο^ματ ιστό, πού τό ράβουνε σα νά 'ναι παντόφλα άνάποδη
καί κρεμούνε τό αδράχτι».

8. 'Χφαντή θήκη διά τήν φύλαξιν τών κτενιών. Έχρησίμευε πολλάκις καί ώς άδραχτερή.

9. καθρέπτης' περί τής λ. βλ. Β. Φ ά β η ν. ενθ' άνωτ., ο. 113.
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φωτογραφίας επ' αύτοΰ, άπετέλουν τά διακοσμητικά στοιχεία τής παλαιάς — έν
μέρει δέ καί τής συγχρόνου— καρυδιανής οικίας.

Τήν άπλουστέραν μορφήν καμαρόσπιτου παρέχει τό εις θέσιν «Μεσακό στε-
νό», ιδιοκτησίας κληρονόμων Β. Φωτεινάκη, κείμενον, τό όποιον σήμερον χρησιμο-
ποιείται ώς άποθήκη. (Είκ. 10 - II3).

Τό καθαρόν ύψος του είναι 2,40 μ., τό μέγιστον δ' ΰψος τής καμάρας 2,10 μ.
Τό δάπεδον εύρίσκεται χαμηλότερον τής στάθμης τής όδοΰ . Τό κτίσμα διατηρεί

Είκ. 10. Καμαρόσπιτο Φωτεινάκη. Πρόσοψις.

τήν άρχικήν μορφήν του, μέ μόνην μεταβολήν τήν διάνοιξιν μικροΰ παραθύρου εις
τό δεξιόν τμήμα τής προσόψεως πρός πληρέστερον φωτισμόν καί άερισμόν του.

Τής αύτής μορφής καί τών αύτών σχεδόν διαστάσεων πρός τό προηγούμε-
νον είναι καί τό καμαρόσπιτο τό άνήκον εις τούς κληρονόμους τοΰ Έμμ. Άρετά-
κη ή «Άναθρεφτοΰ», όστις άπεβίωσε τό 1968 εις ήλικίαν 98 έτών.

Τοΰτο κείται εις θέσιν «Κάτω γειτονιά», εις τό κέντρον τοΰ παλαιοΰ συνοι-
κισμού, καί σήμερον χρησιμοποιείται ώς άποθήκη. Τό καθαρόν ύψος του είναι
2,40 μ., τό δέ μέγιστον ύψος τής καμάρας 2,18 μ. Τό δάπεδον εύρίσκεται εις
στάθμην ύψηλοτέραν τής όδοΰ, τοΰτο δέ «έπειδή είναι άπάνω στο βράχο χτισμένο,
γι' αύτό δέν έπήε κάτω άπό τή γή. Άνέ μπορούσανε νά τό σκάψουνε θά τό κατε-
βάζανε κι αύτό όπως τ' άλλα σπίτια» (χφ. 3467, ένθ' άνωτ., σ. 127 - 28).

1. Τά δημοσιευόμενα σχέδια κατεσκευάσθησαν άπό τήν κ. Χρυσούλαν Βανταράκη,
σχεδιάστριαν. έπί τή βάσει ήμετέρων καταμετρήσεων καί προχείρων σχεδίων.
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Ή κατασκευή τοΰ μαγερειοΰ —είς το δεξιό ν τής πρώτης σπάλλας— είχε
γίνει μετ' ιδιαιτέρας φροντίδος, είχε δέ προβλεφθή χώρος προς άποθήκευσιν καυσο-
ξύλων καί παραμονήν τής οικογενείας παρά τήν έστίαν διά θέρμανσιν. (Είκ. 12-13).

Είς άλλα καμαρόσπιτα παρατηρείται διεύρυνσις τοΰ άπλοΰ, ώς άνωτέρω,
κτίσματος, διά δημιουργίας χώρου χρησιμοποιουμένου ώς άποθήκης καί άχυρώνος.
Ούτω τό κυρίως καμαρόσπιτο άπελευθερώνεται καί διατίθεται διά τήν άνετωτέραν
διαμονήν τής οικογενείας. Είς τόν τύπον τοΰτον διακρίνονται δύο τμήματα: τό όξω

Είκ. 11. Καμαρόσπιτο Φωτεινάκη. Κάτοψις.

Α : πατητήρι, Β : άποθήκη, Γ : ταβλάδο, Δ : μαγερειό ( 1 : χώρος
άποθηκεύσεως μαγειρικών σκευών (τσουκαλιών), 2 : παραστιά).

σπίτι, ήτοι τό κυρίως καμαρόσπιτο, καί τό μέσα σπίτι, ήτοι τό συμπληρωματικόν
κτίσμα, τό όποιον άπομονώνεται τοΰ λοιποΰ χώρου διά διαχωριστικού τοίχου καί
στεγάζεται έπίσης διά δώματος.

Ό τύπος ούτος τοΰ διηυρυμένου καμαρόσπιτου είναι ό κατ' εξοχήν έπιχωριά-
ζων ένταΰθα.

Ούτως είς τό καμαρόσπιτο τοΰ Έμμ. Ζωγραφίνη, εις θέσιν «Μεσακό στενό»,
χρησιμοποιούμενον σήμερον ώς άποθήκη, έκτείνεται έν συνεχεία τής δεξιάς πλευράς
τής μέσα σπάλλας μικρός χώρος, διαστάσεων 2μ. Χ 2 μ. καί καθαροΰ ύψους 2,50 μ.,
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Είκ. 12.
Καμαρόσπιτο
«ΆναΟρεφτοϋ».
ΙΙρόσοψις.

Είκ. 13. Καμαρόσπιτο
«Άναθρεφτοΰ». Κάτοψις.

Α : πατητήρι, Β : ταβλά-
δο, Γ : άργαστηρόσπιτο
καί άποθήκη πιθαριών,
Δ : μαγερειό (1 : χώρος
άποθηκεύσεως καυσοξύλων,
2 : χώρος παραμονής τής
οικογενείας διά θέρμανσιν,
παρά τήν παραστιά, 3 :
σταμνοτάτης).

Ψ
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χρησιμοποιούμενος ώς άχυρών. Ή έπέκτασις έγένετο προς τά πλάγια, διότι τό
έδαφος προς τήν μακράν πλευράν είναι βραχώδες καί δέν έπέτρεπε τήν έκσκαφήν
προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν. (Είκ. 14).

Διεύρυνσις προς τά δεξιά τής μέσα σπάλλας παρατηρείται καί είς τό καμα-
ρόσπιτο τής Ειρήνης χήρας Δ. Καναράκη, γνωστής ώς «τό Ρηνιώ τού Κακουρή»,

i___ο _J__2 3__* β «.

Είκ. 14. Καμαρόσπιτο Έμμ. Ζωγραφίνη. Κάτοψις.

Α : μαγερειό (α : παραστιά), Β : πατητήρι, Γ : άποθήκη, Δ : άχεριώνας, Ε : ταβλάδο.

είς θέσιν «Μεσογειτονιά». Ή έπέκτασις έχει διαστάσεις περί τά 3 μ. Χ 2 μ. καί
χωρίζεται διά τοίχου — μή καθέτου έπί τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου —, είς άποθήκην
καί άχυρώνα.

Τό καμαρόσπιτο τοΰτο είχε παλαιότερον καί αύλήν, είς τό άριστερόν τμή-
μα τής όποιας ύπήρχε μικρών διαστάσεων στάβλος. (Είκ. 15-16).

Ώς διηγείται ή νΰν κάτοχος καί κάτοικος του «ό πατέρας μου τό ήσαξε
καί άνοιξε τό μαγερειό καί έβάλαμε κ' έναν τοίχο δίπλα στην καμάρα καί μεγα-
λώσαμε τό σταβλάκι" τή μισή σπάλλα τήν έκάμαμε ένα μέ τό σταβλάκι. Τό καμα-
ρόσπιτο τό 'χαμε σά παράσπιτο (βοηθητικόν) καί σάν έπαντρεύτηκα έγώ μοΰ τό
'δωσε ό μακαρίτης ό πατέρας μου...» (χφ. 2467, ένθ' άνωτ., σ. 118).

Είς τήν κατοικίαν τοΰ Έμμ. Μοσχάκη, είς θέσιν «Γειτονιά Κλεάνθης»,
τό μέσα σπίτι άποτελεΐται άπο χώρον διαστάσεων 4,40 μ. Χ 2,80 μ. έν συνεχεία
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Wmmm.

Είκ. 15. 'Αρχική μορφή καμα-
ρόσπιτου Ειρήνης Καναράκη.

Α : στάβλος, Β : άργαστηρόσπιτο,
Γ : ταβλάδο, Δ : άποθήκη, Ε :
άχεριώνας.

16. Καμαρόσπιστο Ειρήνης Καναράκη. Κάτοψις (μετά τάς γενομένας τροποποιήσεις).

στάβλος, Β : κτιστό κρεββάτι, Γ : άποθήκη πιθαριών, Δ : άποθήκη, Ε : άχεριώνας,
Ζ : μαγερειό (1 : σταμνοτάτης, 2 : παραθύρα, 3 - 4 : παραστιές).
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πρός τήν μέσα σπάλλα, το δέ δάπεδον του εύρίσκεται κατά 0,40 μ. ύψηλότερον
τής στάθμης του δαπέδου τοΰ οξω σπιτιοΰ, το όποιον πάλιν κείται 0,40 μ. χαμη-

Είκ. 18. Καμαρόσπιτο Μοσχάκη. Κάτοψις.
Α : μαγερειο (1 : παραστιά), Β : ταβλάδο, Γ : άποθήκη, Δ : άχεριώνας.

λότερον τής στάθμης τής όδοΰ. Ή παραστιά εύρίσκεται έπί πεζούλας έκτεινομένης
έφ' όλης τής έπιφανείας τής δεξιάς κόγχης τής πρώτης σπάλλας. (Είκ. 17 - 18).
Τό «κλειδί» τής καμάρας άπέχει έκ τής οροφής περί τά 0,50 μ.

Είκ. 17. Καμαρόσπιτο Μοσχάκη. Το μαγεργειο (παραστιά,καμινάδα, σταμνοτάτης).
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Είκ. 19. Καμαρόσπιτο Γρηγ. Ζωγραφίνη. Είκ. 20. Καμαρόσπιτο Γρηγ. Ζωγραφίνη.

Πρόσοψις. Ή στεγή.

Το εύρύτερον καμαρόσπιτο εύρίσκεται εις τήν θέσιν «Λιβάδι», άνήκει δέ
εις τον Γρηγ. Ζωγραφίνην. Διατηρείται εισέτι έν καλή καταστάσει καί κατοικείται
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου του. (Είκ. 19 - 23).

Επειδή ύπήρχεν ελεύθερος οίκοπεδικός χώρος λίαν έκτεταμένος, τό κυρίως
καμαρόσπιτο, διαστάσεων περ. 7 μ. Χ 5,50 μ., υπέστη συμπληρώσεις καί προσθήκας,
ώστε τελικώς νά προκύψη μία κατοικία άρκούντως άνετος. Ούτως έδημιουργήθη
μαγερειο διαστάσεων 1,80 μ. Χ 2,10 μ. έν συνεχεία πρός τήν άριστεράν πλευράν τής

πρώτης σπάλλας, παραπλεύρως δ' αύτοΰ κατεσκευάσθη μικρός στάβλος μέ είσοδον
άπό τήν αύλήν. Κλΐμαξ έξ οκτώ λιθίνων βαθμίδων, διερχομένη ύπεράνω τής εισό-
δου τοΰ στάβλου, οδηγεί εις τά δώματα, τά όποια λόγω κατασκευής των εις διαφό-
ρους χρόνους εύρίσκονται εις διαφορετικήν πρός άλληλα στάθμην.

Τελευταία προσθήκη εις τό έξεταζόμενον καμαρόσπιτο ήτο ή δημιουργία
φούρνου έν συνεχεία πρός τον στάβλον, μέ είσοδον έκ τής αύλής. 'Εσχάτως όμως
κατεσκευάσθη νέα είσοδος έκ τής δυτικής πλευράς αύτοΰ, ούτω δέ ό φοΰρνος άπεμο-
νώθη τοΰ λοιποΰ κτηριακοΰ συνόλου. Τό μέσα σπίτι έκτείνεται έν συνεχεία πρός
τήν μέσα σπάλλα καί διαχωρίζεται εις άποθήκην καί άχυρώνα.

Τό καμαρόσπιτο τοΰτο λόγω τής εύρύτητός του άπετέλει τό «χορόσπι-
το τοΰ χωριοΰ», τον χώρον δηλ. συγκεντρώσεως καί διασκεδάσεως τών χωρικών,
κατά τάς έορτάς καί δη τάς Άπόκρεως, εις έποχήν καθ' ήν τά καφενεία ήσαν εισέ-
τι άγνωστα εις τήν μικράν κοινωνίαν τοΰ Καρυδίου.
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Εντοιχισμένη έπί του υπερθύρου πλάξ έκ πωρολίθου καθαρισθεΐσα άπεκά-
λυψε τήν χρονολογίαν 1844, ή οποία όμως κατά τήν ζώσαν τοπικήν παράδοσιν φαί-
νεται οτι είναι το έτος έπισκευής καί ούχί οίκοδομήσεως τοΰ καμαρόσπιτου, το
όποιον θεωρείται πολύ παλαιότερον.

Τό ώς άποθήκη καί στάβλος χρησιμοποιούμενον σήμερον καμαρόσπιτο
ιδιοκτησίας Κων. Σφακιανάκη, είς θέσιν «Γειτονιά Τσαντομανώλη», έπεξετάθη

Ο ^ 1 ?ι^—ι···ιιιι ? Ίι

Είκ. 24. Καμαρόσπιτο Σφακιανάκη. Κάτοψις (άρχική μορφή).

Α : άχεριώνας, Β . πατητήρι, Γ : άργαστηρόσπιστο, Δ : άποθήκη, Ε : ταβλάδο,
Ζ : μαγερειό (1 : παραστιά, 2 : σταμνοτάτης).

κατά μήκος καί πλάτος: έν συνεχεία δηλ. τής μέσα σπάλλας ευρίσκεται τό μέσα
σπίτι, διαστάσεων 2,10 μ. Χ 4,80 μ., προς τήν άριστεράν δέ πλευράν άμφοτέρων
τών σπαλλών διηνοίχθησαν δι' έκσκαφής τοΰ εδάφους δύο χώροι διαστάσεων
2,50 μ. Χ 2,80 μ. καί 2,10 μ. Χ 2,10 μ. άποτελέσαντες τόν άχυρώνα καί τόν
ληνόν άντιστοίχως (είκ. 24).
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Το δάπεδον τοΰ κυρίως καμαρόσπιτου εύρίσκεται χαμηλότερον τής στάθμης
τής όδοΰ κατά 0,50 μ., τό δέ καθαρόν ύψος αύτοΰ είναι 2,65 μ. "Ηδη ή καμάρα έχει
κατεδαφισθή —λίαν εύκρινή ομως 'ίχνη αύτής εις τούς τοίχους καί τήν όροφήν κα-
θορίζουν τήν θέσιν της—, τό δέ κτήριον έχωρίσθη διά τοίχου καθέτου πρός τήν
θέσιν τής καμάρας εις δύο τμήματα, έξ ών τό δεξιόν άποτελεΐ νυν στάβλον καί τό

άριστερόν άποθήκην. Ό άχυρων, ό όποιος προηγουμένως κατείχε τήν θέσιν τής
σημερινής άποθήκης, μετεφέρθη εις τό βάθος τοΰ κτίσματος, διηνοίχθη δέ καί
μικρά θύρα πρός έξυπηρέτησιν τοΰ στάβλου.

Τό καμαρόσπιτο τοΰτο θεωρείται άπό τά παλαιότερα τοΰ χωρίου, χρονο-
λογούμενον —κατά λαϊκήν εκφρασιν— «άπό κτίσεως κόσμου».

Εις τό εις θέσιν «Κάτω γειτονιά» καμαρόσπιτο ιδιοκτησίας καί διαμονής
σήμερον τοΰ Γεωργ. Μωυσάκη άπαντάται ή χρήσις δύο καμαρών —μέσα καμάρας
καί δξω καμάρας—, ούχί παραλλήλων πρός άλλήλας. Ό μεταξύ τών καμαρών χώ-
ρος χωρίζεται εις δύο τμήματα διά τοίχου παραλλήλου πρός τήν οξω καμάρα,

Είκ. 25. Καμαρόσπιτο Μωυσάκη.
Πρόσοψις. Διακρίνεται καί ή μικράς
εκτάσεως αύλή.

Είκ. 26. Καμαρόσπιτο Μωυσάκη.
Τμήμα τής μέσα καμάρας.
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Κατά τον τρόπον τούτον παρουσιάζεται διπλασιασμός της κατόψεως τοΰ βα-
σικοΰ αρχιτεκτονικού τύπου καί δημιουργούνται τέσσαρες σπάλλες. Έξ αύτών ή
τρίτη καί τετάρτη κατά σειράν, αί προς τό βάθος, άποτελοΰν ιό μέσα σπίτι, τοΰ
όποιου τό δάπεδον ευρίσκεται περίπου 0,30 μ. ύψηλότερον τής στάθμης τοΰ δαπέ-
δου τής λοιπής οικίας.

Ή χρήσις δύο ή περισσοτέρων καμαρών φαίνεται ότι ήτο συνήθης καί έν-

Είκ. 27. Καμαρόσπιτο Μωυσάκη. Κάτοψις.

Α: μαγερειό (1 : παραστιά, 2 : σταμνοτάτης), Β : άργαστηρόσπιτο. Γ : ταβλάδο,
Δ : άχεριώνας, Ε : άποθήκη πιθαριών, Ζ : άποθήκη. Πρό τής εισόδου, μικρών

διαστάσεων αύλή.

ταΰθα, ώς έκ σχετικών πληροφοριών καί έξ ήρειπωμένων καμαρόσπιτων συνάγεται,
άπαντάτα: δέ, ώς γνωστόν, καί είς άλλας περιοχάς τής Κρήτης 1, έπίσης είς τάς
Κυκλάδας καί άλλαχοΰ 2.

Παρέκκλισιν έκ τοΰ παραδεδομένου είς τό χωρίον τύπου λαϊκής κατοικίας
φαίνεται νά παρουσιάζη ή είς θέσιν «Μεσογειτονιά» διώροφος οίκία ιδιοκτησίας
Γεωργ. Κριτσωτάκη, λόγω τής έμφανιζομένης προσθήκης ένός ορόφου (οντά).
Αύτη όμως είναι κατά πολύ μεταγενεστέρα τοΰ άρχικοΰ κτίσματος, τό όποιον ήτο

1. Δ. Τ ρ ι π ο δ ά κ η, Ή χωρική κατοικία στο Λασήθι, ενθ' άνωτ., σ. 293, σχ. 3.

2. Δ. Βασιλειάδη, Εισαγωγή στήν αίγιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 2νθα
άνωτ., σ. 60.
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Είκ. 28. Καμαρόσπιτο Κριτσωτάκη. Είκ. 29. Καμαρόσπιτο Κριτσωτάκη.

Πρόσοψις. Διακρίνεται, άριστερά της εισόδου, Ή εσωτερική κλίμαξ.

ή κατεδαφισμένη έξωτερική κλίμαξ.

Είκ. 30. Καμαρόσπιτο Κριτσω-
τάκη. Κάτοψις.

Α : άποθήκη πιθαριών, Β : πατη-
τήρι, Γ : άχεριώνας καί άποθήκη,
Δ : άποθήκη καί λιθίνη κλίμαξ,
Ε : άργαστηρόσπιτο καί χώρος
φαγητού. Τό μαγερειο καί τό τα-
βλάδο εις τόν όντα.
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εν σύνηθες διηυρημένον καμαρόσπιτο διαστάσεων 5,50 μ. Χ 6 μ. περ. καί κα-
θαρού ύψους 2,55 μ.

Ή έπικοινωνία ισογείου - οντά έγίνετο άρχικώς διά λίθινης εξωτερικής κλί-
μακος καί μικρού έξώστου.

Προς πληρέστερον άερισμόν καί φωτισμόν τοΰ οντά, πλήν τής προς τόν
έξώστην θύρας, είχε διανοιγή καί μικρόν βορεινόν παράθυρον. Μεταγενεστέρως ήνοί-

Είκ. 31. Καμαρόσπιτο Άρετάκη.
Ή εξωτερική λιθίνη κλΐμαξ καί ή λοντζέτα.

Είκ. 32. Καμαρόσπιτο Άρετάκη.
Ή εσωτερική ξυλίνη κλΐμαξ καί ή τράπολα.

χθησαν δύο άκόμη παράθυρα έπί τής προσόψεως τοΰ οντά, έκατέρωθεν τοΰ έξώστου.
Άργότερον ό έξώστης κατηδαφίσθη, ή δέ έξωτερική λιθίνη κλΐμαξ ήχρηστεύθη
καί άντικατεστάθη δι' έτέρας έσωτερικής, έπίσης λίθινης, μέ καταπακτήν θύραν
(τράπολα) είς τό άκρον αύτής. (Είκ. 28 - 30).

Προσθήκη οντά έγένετο μεταγενεστέρως καί είς τό είς θέσιν ((Πίσω γειτο-
νιά» άπλοΰν καμαρόσπιτο, ένθα σήμερον στεγάζεται ή οικογένεια Έμμ. Άρετάκη.

Τό άρχικόν κτίσμα παρουσιάζει κάτοψιν τραπεζοειδή μέ λίαν περιωρισμέ-
νον τόν ώφέλιμον χώρον τής πρώτης σπάλλας λόγω τής μορφής τοΰ οικοπέδου. Ό
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χώρος ούτος διετέθη διά τον ληνόν, ό δέ χώρος της μέσα σπάλλας διά το ταβλά-
δο και τό μαγερειό.

Ή προς τόν όντα άνοδος έπιτυγχάνεται έσωτερικώς μεν διά ξύλινης κλίμα-

____ 2 ___________^

Είκ. 33. Καμαρόσπιτο Άρετάκη. Κάτοφις.
Α : άποθήκη, Β : παραστιά, Γ : πατητήρι.

κος, μέ καταπακτήν θύραν (τράπολα), έξωτερικώς δέ διά λίθινης κλίμακος μέσω
τοΰ έλευθέρου άριστεροΰ τμήματος τοΰ δώματος (λοντζέτας). (Είκ. 31 - 33).

Σήμερον ή καμάρα έχει κτισθή καί έχει άνοιχθή μικρά θύρα διά τήν έπικοι-
νωνίαν πρώτης καί μέσα σπάλλας, ό χώρος τοΰ ταβλάδου χρησιμοποιείται ώς
άποθήκη, ή δέ έστία έχει άχρηστευθή καί άντικατασταθή διά συγχρόνου μεγει-
ρικής συσκευής υγραερίου, τοποθετημένης έπί τοΰ καταλλήλως προς τοΰτο δια-
μορφωθέντος ληνοΰ.
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Έκ τής, ώς ανωτέρω, έξετάσεως τών σπιτιών τοϋ Καρυδίου προκύπτει οτι
καί εις τήν περιοχήν αύτήν τής 'Ανατ. Κρήτης έπεκράτει παλαιότερον ό άρχιτε-
κτονικός τύπος τοΰ σπιτιοΰ μέ καμάρα (καμαρόσπιτο), ό όποιος άπαντα βασικώς
πολλαχοΰ τής νήσου Χ, μέ παραλλαγάς δέ καί εις τάς Κυκλάδας2, τήν Δωδεκάνη-
σον 3 καί τήν Κύπρον 4.

RÉSUMÉ

Les «kamarospita» de Karydion Sitia

par Georges N. Aikaterinidis

L' auteur étudie les anciennes maisons du village de Karydion Sitia
en Crète que l'on nomme «kamarospita» par référence à l'arc de pierre ap-
pelé «kamara» qui constitue un élément caractéristique des demeures insu-
laires de Grèce.

Au début de cet essai, il est question de l'environnement naturel du
village, aride et montagneux et, pour cette raison, voué à l'économie fermée
de faible rendement. Ensuite sont étudiés en détail la manière de construire
les «kamarospita», les coutumes qui s'y rapportent, les matériaux utilisés,
l'usage fonctionnel qui est fait de chaque partie de la maison et les dif-
férents meubles de celle-ci.

Ensuite sont examinés en particulier dix «kamarospita» qui ont pu
être conservés jusqu' à présent et dont on donne en regard les plans.

De cette étude des maisons de Karydion il ressort que dans cette
région de l'Est de la Crète prédominait le style d'architecture de maison avec
arc (kamarospito) que l'on rencontre toujours principalement dans toute l'île,
avec des versions qui apparaissent dans les Cyclades, le Dodécanèse et à
Chypre.

1. Δ. Τ ρ ι π ο δ ά κ η, 'Ιστορική θεώρηση . . ., ενθ' άνωτ., σ. 54, Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω-
τ ά κ η, 2νθ' άνωτ., σ. 14.

2. Δ. Βασιλειάδη, Εισαγωγή στήν αιγαιοπελαγίτικη λαϊκή άρχιτεκτονική,
ενθ' άνωτ., σ. 59 κέξ.

3. Γ. Μέγα, Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκανήσου, ένθ' άνωτ., σ. 224 κ. ά.

4. Γ. Παπαχαραλάμπους, ένθ' άνωτ., σ. 28.


