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∞Á·ËÙ¤ º›ÏÂ/Ë,
T· MÈÙ¿Ù· Â›Ó·È Î˘ÎÏÈÎ¤˜ ÍÂÚÔÏÈıÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜, ‰È¿Û·ÚÙÂ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÎﬁÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ˆ˜ ÔÚÂÈÓ¿ Î·Ù·Ï‡Ì·Ù·, Û›ÙÈ· ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ ÛÙÔ ‚Ô˘Óﬁ, ﬁÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎ‹˜.
∆· ÌÈÙ¿Ù· ÙË˜ ¡›‰·˜- ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙË˜ ¡›‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ Ú›˙· ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË, ÛÂ
˘„ﬁÌÂÙÚÔ 1.400Ì.Î·È ÛÂ ·ﬁÛÙ·ÛË 21 ¯ÏÌ. ·ﬁ Ù· ∞ÓÒÁÂÈ·- ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÌÈ·˜ ·Ó¿Ú¯·È·˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘, Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¤Ó· ÌÂ ÙÔÓ ÂÎÊÔÚÈÎﬁ ÙÚﬁÔ. ∂ÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ‹ ·˘Ù‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ›‰È·
ÌÂ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ıÔÏˆÙÒÓ ÌÈÓˆÈÎÒÓ Ù¿ÊˆÓ. ∏ Ï¤ÍË ÌÈÙ¿ÙÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙË Ï·ÙÈÓÈÎ‹ Ï¤ÍË metatum
Ô˘ Û‹Ì·ÈÓÂ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ Î·Ù¿Ï˘Ì·. ∏ Ï¤ÍË ¤Ú·ÛÂ ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Î·Ù·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.
∆Ô ÌÈÙ¿ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ ıﬁÏÔ Î˘ÎÏÈÎﬁ, ·ÓÔÈÎÙﬁ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ Ù˘ÚÔÎ¤ÏÈ ‹ ÎÏÂÈ‰ﬁÛÈÙÔ, ﬁÌÔÈÔ ÌÂ ÙÔ
ÌÈÙ¿ÙÔ ·ÏÏ¿ ÌÂ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ıﬁÏÔ˘. ∂ÎÂ›
ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Ù· Ù˘ÚÈ¿ ÁÈ· Ê‡Ï·ÍË. ∆¤ÏÔ˜, Ë Ì¿ÓÙÚ· ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓË ÎÈ ·˘Ù‹ ·ﬁ ÍÂÚÔÏÈıÈ¿ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÌÈÙ¿ÙÔ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË Î·È ÙÔ ¿ÚÌÂÁÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ù·
ÌÈÙ¿Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤Ó·, Û˘Ó‹ıˆ˜, Î·Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.
∆Ô ‚·ÛÈÎﬁ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÙˆÓ ÌÈÙ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ¤ÙÚ· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û¯ÈÛÙﬁÏ·ÎÂ˜ ·ﬁ Ï·ÎÒ‰Ë ·Û‚ÂÛÙﬁÏÈıÔ, Ô˘ ·ÊıÔÓÂ› ÛÙÔÓ æËÏÔÚÂ›ÙË. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÒÓ˘ÌË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·ÏÏ¿ ÙË˜ ·Ú¤·˜, ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ ˘¤Úı˘ÚÔ ÙÔ ·ÎÈ‰ÔÁÚ¿ÊËÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ‹ ÂÈÛÎÂ˘‹˜ ‹ ·Ó·Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜. ∆Ô ·Ï·ÈﬁÙÂÚÔ ·ÎÈ‰ÔÁÚ¿ÊËÌ· ÛÙË ¡›‰· Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÈÙ¿ÙÔ ÙÔ˘ ¶·¿-ªÈ¯¿ÏË ™ÎÔ˘Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË «∞ÛÙÚÈÒÙÈÎÔ» ÙÔ 1841, ÂÓÒ ÙÔ
ÈÔ ÚﬁÛÊ·ÙÔ Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ À·Î›ÓıÔ˘ 1998 ÛÙË ı¤ÛË «ºÔ‡ÚÓÔÈ», Ë ÔÔ›· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ·ﬁ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·ÛÙﬁÚÔ˘˜ ÙË˜ ¤ÙÚ·˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÌÈÙ¿ÙÔ˘.
™ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÌÂ ·Ï¿ ÏﬁÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È Ù· Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÌÈÙ¿ÙÔ˘ ﬁˆ˜, Î˘Ú›ˆ˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¡›‰·, Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÙË ˙ˆ‹
ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ ÛÙÔ ‚Ô˘Óﬁ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫¶∂
∞ÓˆÁÂ›ˆÓ «∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚ÔÛÎÔ‡, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ À·Î›ÓıÔ˘».
¡›‰· Ô˘ Â›Û·È ÔÚı¿ÓÔÈ¯ÙÔ ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ·Ú·ı‡ÚÈ Î·È ÍﬁÌÏÈ ÌÂÚ·ÎÏ›‰ÈÎÔ ÛÙÛË Ï¿ÛË˜ Ù’ ·ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ
ÛÙ· ¯ÒÌ·Ù· ÛÔ˘ ·ı›Û·ÓÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ Ì¤Û· ÓÙˆ˜ ıÂ Ó· ã¯Ô˘ÓÂ ¿ÓÙ· „˘¯‹ ÎÈ ·Ï‹ıÂÈ·
Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÈÔ ÙÚ·ÓÔ‡ £ÂÔ‡, Û’ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ‰‡ÛË Ô˘ ÙﬁÓÂ Î¤Ú·ÛÂ˜ ÓÂÚﬁ Ô˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙË ‚Ú‡ÛË
Î·È ÁÏ¿Î·ÓÂ Í˘ﬁÏ˘ÙÔ˜, Î·È ¯ﬁÚÂ˘ÁÂ ÎÈ Â‹‰·, ˆÛ¿Ó ÙÔ ‚˘˙·ÛÙ¿ÚÈ ·ÚÓ› ·¿Óˆ ÛÙË ÓÂ‚Ú›‰·.
¡›‰· Ô˘ ‹ÚÂ˜ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ÌÂ ÙﬁÛË ÙÚ˘ÊÂÚﬁÙË, ÙÛË ‚ÔÛÎÔÔ‡Ï·˜ ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· ÓÈﬁÙË,
Î·È ÛÂ ÏÔ˘Ì›‰È· ÎÈ ÔÌÔÚÊÈ¤˜ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ˜ Ù·›ÚÈ ÙÔ˘ ŒÚˆÓÙ· ·Î·Ù¿Ï˘ÙÔ ÎÈ ·ı¿Ó·ÙÔ ÏËÌ¤ÚÈ..
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú¿Ù˙Ë˜, «N›‰·»

∏ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫¶∂ ∞ÓˆÁÂ›ˆÓ

τα µιτάτα
και οι Ακρίτες
της Νίδας

¡· ’ÌÔ˘Ó ‚ÔÛÎﬁ˜ . . .
¡· ÌÔ˘Ó ‚ÔÛÎﬁ˜ ÛÙ’ ∞ÛÙÚÈÒÙÈÎÔ Á‹ Ì·ÓÙÚ·Ù˙‹˜ ÛÙË ¡›‰·
¡·’¯ˆ ÙÚ·ÎﬁÛÈ· Úﬁ‚·Ù· Î·È ÂÓÙ·ÎﬁÛÛÂ˜ ·›ÁÂ˜.
¡· Ù· ‚ÔÛÎÂ‡Áˆ ‘˜ ÙÛË ªËÏÈ¿˜ Â›ÙÂ ‘˜ Ù·’ ∞ÏËÎ·‰¿ÌË
™ÙË ªÂÛÔÚÚ¿¯Ë ÓÔÙÈÎ¿ Ù· ÛÙÂ›Ú· ÌÔ˘ Ó· ‚Ï¤ˆ.
∫È ﬁÙ·Ó Ù·’ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ Ô ‹ÏÈÔ˜ Û˘ÛËÏ›˙ÂÈ,
¡· ¿Úˆ ÙËÓ Î·ÙÛÔ‡Ó· ÌÔ˘, Ó· ‚Áˆ ÛÙÔ ¶ÂÚ‰ÈÎ¿ÚÌÈ,
¡· Èˆ ÛÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÓÂÚﬁ Ó· ‰ÚÔÛÂÚ¤„ˆ,
¡· ‚Á¿Ïˆ ·ﬁ ÙË ‚Ô‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ ÎÚ›ıÈÓÔ ·ÍÈÌ¿‰È.
∫È ﬁˆ˜ ÂÚÓ¿ Ùã ∞ÎﬁÏÏËÙ· Ô ‹ÏÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰‡ÛÂÈ
¡· È¿Ûˆ ÙË Ì·ÓÙÔ‡Ú· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î‡ ÛÎÔﬁ Ó· ·›Íˆ.
¡· ÎÂÏ·Ë‰Ô‡ÓÂ ¤Ú‰ÈÎÂ˜, Ó· ÎÏ·„Ô˘Ú›˙ÂÈ Ô ¢›·˜
∫È ·ﬁ ÙÔÓ ∆˘Ì·Ó¿ÙÔÚ· ÓÙ·Ô‡ÏÈ· Ó· ÁÚÔÈÎÔ‡ÓÙ·È,
∆· Ï¤ÚÈ· Ùˆ ÚÔ‚¿Ùˆ ÌÔ˘ Ó· ÌÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÂ ¿ÛÛÔ.
ª‹ÙÛÔ˜ ™Ù·˘Ú·Î¿ÎË˜

√ ∫ﬁÛÌÔ˜ ÙË˜ ÿ‰Ë˜,
¿ÁÚÈÔ˜, ÙÚ·¯‡˜, ﬁÏÔ ¤ÙÚ· Î·È ¯ÒÌ·.
Η Πέτρα σε αποχρώσεις του γκρι και του πράσινου χάλκευε πρώτη το ήθος των
ανθρώπων.
Όπως οι άνθρωποι:
Αψείς, τραχείς, που η ψυχή τους εναρµονίζεται µε τη δωρικότητα, την αρµονία και το σθένος του στιβαρού τοπίου.
Η ζωή τους, µια καθηµερινή µάχη µε τη φύση, τις δυσκολίες, αλλά πίσω από τη σκληρότητα στέκεται µια τρυφερή ψυχή, ευαίσθητη και σοφή, που αναγνωρίζει το βαθύτερο νόηµα
στην απλότητα των πραγµάτων.
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√È ÍÂÚÔÏÈıÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜
Οι ξερολιθικές κατασκευές αποτέλεσαν από την προϊστορία ένα εργαλείο για τον έλεγχο και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος των ανθρώπων. Ο χώρος που έχει
διαπλαστεί από ξερολιθικές κατασκευές, γίνεται τόπος, όπου αναπτύσσονται οι ειδικές σχέσεις ανάµεσα στις κοινωνίες και στο φυσικό τους περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι παρεµβαίνουν και δηµιουργούν µικρο-περιβάλλοντα και µικρο-κλίµατα. Όπως συµβαίνει µε όλα
τα ανθρώπινα έργα, οι ξερολιθικές κατασκευές δηµιουργούν έννοιες, σύµβολα και σηµασίες, που µε τη σειρά τους, µετατρέπουν τους χώρους σε τοπία. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο στην Ευρώπη σήµερα και σε όλο τον κόσµο τα τοπία θεωρούνται πολιτισµική κληρονοµιά.
Είναι διαπιστωµένο ότι οι «ξερές λιθιές» χρησιµοποιήθηκαν, εγκαταλείφτηκαν
και επαναχρησιµοποιήθηκαν πολλές φορές µέσα στους κύκλους της ιστορίας.
Με τα τοιχία, τα φράγµατα, τα χωρίσµατα και τα κλείσµατα δηµιουργήθηκαν σε
αρκετές περιπτώσεις ανθρωπογενείς οικολογικοί θώκοι(φωλιές) για ειδική χλωρίδα και πανίδα. Τα είδη των φυτών που ζουν στους τοίχους της ξερολιθιάς, ποικίλλουν πολύ από τόπο σε τόπο, ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση. Ενώ, µικρά
ζώα βρίσκουν µόνιµα ή προσωρινά καταφύγια στους τοίχους της
ξερολιθιάς(φίδια, σαύρες, κ.ά)
Το ξερολιθικό τοπίο είναι ένας σύνθετος ανθρωπογενής χώρος που λειτουργεί ως ενδιάµεση ζώνη ανάµεσα στον οικισµό και την άγρια φύση. Είναι µια
αρχαία τέχνη-τεχνική η δόµηση µε πέτρες (ξερή λιθιά, pietra asecco), χωρίς τη
χρήση παρεµβατικού υλικού. Μπορούµε να διακρίνουµε κατηγορίες ξερολιθιάς,
όπως τα όρια-σύνορα, τα ξερολιθικά τοπία, ξερολιθικά µονοπάτια, αγροτικές και
κτηνοτροφικές κατασκευές, υδραυλικά έργα, κατοικίες, κτίσµατα βιοτεχνιών και
προβιοµηχανικών δραστηριοτήτων, ιστορικά µνηµεία, κ.ά.
Στην Ελλάδα πολύ διαδεδοµένες αρχιτεκτονικές µορφές ξερολιθιάς είναι οι
αναβαθµίδες-πεζούλες. Ακόµη, στην Ελλάδα οι ξερολιθικές κατασκευές ως ιερά
µνηµεία αποτέλεσαν οι Λίθοι (όρια), όπως τα τρούλια της Καρπάθου, οι ερµαϊκές
στήλες των αρχαίων, οι ορθόλιθοι των Κυκλάδων, παλιοί λιθοσωροί (λιθακιές,
έρµακες), οι «αναθεµατίστρες» στην Άνδρο και µεγαλιθικά µνηµεία, όπως τα
δρακόσπιτα της Εύβοιας.
Τα παλαιότερα κυκλικά κτίρια κτισµένα από πέτρα µε εκφορικό θόλο, χρονολογούνται
από την 4η χιλιετηρίδα σε χώρες της ανατολικής και βόρειας Μεσογείου και της δυτικής
Ευρώπης. Οι παλαιότερες αυτές κατασκευές ήταν ταφικά µνηµεία , ενώ από την 1η χιλιετηρίδα π.Χ. και µετά φαίνεται ότι τα κυκλικά κτίρια µε εκφορικό θόλο χρησιµοποιούνται για
κατοίκηση. Η παράδοση αυτού του τύπου κατασκευής υπάρχει σήµερα σε τρεις, κυρίως,
περιοχές της Ευρώπης: στο νοµό Vaucluse της νότιας Γαλλίας, στη Λιγηρία και Απουλία της
Ιταλίας και στην Κρήτη.
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Η ξερολιθική κατοικία είναι παγκόσµια διαδεδοµένη. Στη Γαλλία υπάρχουν ολόκληρα
χωριά όπου όλα ανεξαιρέτως τα κτίσµατα ήσαν ξερολιθικά(Luberon bories). Στη νότια
Ιταλία οι άνθρωποι έφτασαν να κτίζουν πόλεις µε τρούλους(Alberobello). Ανάλογες
κατασκευές συναντά κανείς και στα µέρη της Ανατολίας, του Καυκάσου, του Ιράκ και
της Συρίας.
Στη δυτική Ευρώπη, τα παλαιότερα κτίρια είναι οι µεγαλιθικοί τάφοι της Ισπανίας, της
Γαλλικής Βρετάνης, της Αγγλίας, Ιρλανδίας και Σουηδίας.(3340-1710π.Χ.).Στη 2η και 1η
χιλιετηρίδα εµφανίζονται πιο εξελιγµένες µορφές στην Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία,
Βαλεαρίδες, Γαλλία, Πορτογαλία και Αγγλία.
Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι τα θολωτά κυκλικά κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί
µε το εκφορικό σύστηµα έχουν την αρχή της τεχνικής τους στο θόλο. Οι πρώτες κατασκευές στέγασης των ανθρώπων της νεολιθικής εποχής αποτελούνται από θολωτές
καλύβες ή αργότερα θολωτά κτίσµατα.
Στην Κρήτη υπάρχει συνεχής παράδοση των θολωτών ταφικών κτισµάτων από την
πρωτοµινωική έως τη γεωµετρική εποχή. Τα κτίσµατα των Μινωικών ή Μυκηναϊκών
τάφων θεωρούνται σαν πρόδροµες κατασκευές των µιτάτων, αν και τα κτίσµατα αυτά
αποτελούνται από πελεκητές πέτρες.
Στην Ελλάδα ξερολιθικά κτίσµατα, όπως το µιτάτο, εκτός από τους θολωτούς τάφους
της Κρήτης, είναι και οι προϊστορικές κυκλικές καλύβες του Ορχοµενού. Η ξερολιθική
παράδοση που αναδεικνύεται µε άλλους κτιριολογικούς τύπους, απαντά στα «δρακόσπιτα» της Εύβοιας, στις «µάντρες» της Λήµνου, στα «κολοσσόσπιτα» της Μάνης, στις
«τούρλες» της Λακωνίας και σε νησιά του Αιγαίου.
Ωστόσο, τα µιτάτα έχουν κατασκευαστεί µε το τελειότερο θεωρητικό µοντέλο της
εκφοράς, ενός παραδοσιακού τρόπου οικοδοµικής, όπου το κτίσµα κατασκευάζεται µε
βαθµιδωτές σειρές από πέτρες, που προεξέχουν προς τα µέσα σε σχέση µε αυτές που
τις στηρίζουν, επιτυγχάνοντας έτσι τη στέγασή του.
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Tα Mιτάτα είναι κυκλικές ξερολιθικές κατασκευές, διάσπαρτες στα βουνά της Κρήτης, που χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα, ως ορεινά καταλύµατα, σπίτια των βοσκών
στο βουνό, όπου διαµένουν και στεγάζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες της τυροκοµικής. Εναρµονισµένα µε το φυσικό τους περιβάλλον, αποτελούν προέκταση του χώρου και
ορθώνονται πάνω από τη θαµνώδη βλάστηση, τις αστοιβίδες, τις φασκοµηλιές και τους
ασπαλάθους.
Η αναζήτηση ενός «σκιανού», µιας προφυλαγµένης στέγης από τη βροχή, από τον ήλιο,
ώθησε τους ανθρώπους του πέτρινου αυτού κόσµου να κατασκευάσουν τις πρώτες ξερολιθικές κατασκευές σε θέση «νοτική», µε τα νώτα στραµµένα προς το βορρά, τους δυνατούς ανέµους και το απογευµατινό λιοπύρι. Έτσι πρόδροµοι του µιτάτου υπήρξαν τα καλύβια, απανεµίδια των βοσκών: πέτρινα στασίδια για προφύλαξη από τον ήλιο.
Υπάρχει µια ποικιλία µορφών σε µιτάτα απ’ άκρη σ’ άκρη στην Κρήτη, κυρίως, στις βουνοπλαγιές του Ψηλορείτη και των Λευκών Ορέων. Στα πεδινά µέρη χτίζουν τα «ζευγόσπιτα», απλούστερα πέτρινα σπίτια των γεωργών.
Τα µιτάτα είναι διάσπαρτα στις πλαγιές του Ψηλορείτη και αποτελούσαν εποχιακή κατοικία των βοσκών και στέγαζαν παραγωγικές τους δραστηριότητες. Πολλές φορές αποτελούν συγκροτήµατα µε άλλους βοηθητικούς χώρους. Ετυµολογικά η λέξη µιτάτο προέρχεται από τη λατινική METATUM που σηµαίνει στρατιωτικό κατάλυµα.
Ο κυλινδρικός τύπος των ποιµενικών καταυλισµών πρέπει να ήταν πολύ πιο διαδεδοµένος στην Κρήτη έως το τέλος του Μεσαίωνα. Από την Αναγέννηση, µε τον εκσυγχρονισµό

τα Μιτάτα

|7

του οπλισµού των κατακτητών και τις συχνότερες πολεµικές επεµβάσεις στο εσωτερικό της
Κρήτης, πρέπει να περιορίστηκαν οι κτηνοτρόφοι στις ορεινότερες περιοχές. Έτσι η παράδοση του «γυριστού» µιτάτου µειώθηκε σηµαντικά, ιδιαίτερα στις ηµιπεδινές περιοχές.
Στο οροπέδιο Λασιθίου η κατοίκηση απαγορεύτηκε από τους Ενετούς για 150 χρόνια,
πράγµα που ασφαλώς συνέτεινε στον αφανισµό των κυλινδρικών µιτάτων. Το ίδιο φαινόµενο στα Λευκά 'Όρη εξηγείται µε την αποίκηση των Σφακιών από τους Κρητικούς φυγόδικους της Ενετικής τυραννίας. Οι καινούργιοι κάτοικοι, σε ένα περιβάλλον δύσκολης επιβίωσης, εξουδετέρωσαν τους κτηνοτρόφους της περιοχής και τα ελάχιστα µιτάτα που αναφέραµε είναι τα κατάλοιπα µιας ποιµενικής κοινωνίας εντελώς διαφορετικής από αυτή των
Σφακιανών. Στο εσωτερικό ο σχηµατισµός του θόλου µε το εκφορικό σύστηµα αρχίζει από
το έδαφος.

Μέρη Το µιτάτο αποτελείται, εξωτερικά, από τέσσερις βασικούς χώρους: το κύριο µιτάτο, τον
κούµο, το τυροκέλι και τη µάντρα. Όλα τα µέρη είναι φτιαγµένα από πέτρα της περιοχής,
του µιτάτου σχιστόπλακες από πλακώδη ασβεστόλιθο, το µοναδικό υλικό κατασκευής. Υλικό υπάκουο
στα χέρια του τεχνίτη.
Τα µιτάτα, είτε είναι µεµονωµένα κτίσµατα µε µια µικρή «αυλή» για βοηθητικές εργασίες
στην οποία οργανώνεται και η υπαίθρια «τραπεζαρία – καθιστικό», είτε αποτελούν σύνολο µαζί µε κάποιο άλλο µιτάτο στο οποίο φυλάγεται και ωριµάζει το τυρί το λεγόµενο «τυροκέλι» ή «κλειδόσπιτο».
Μέσα στο κύριο µιτάτο υπάρχει πάντα µια εστία, για τη θέρµανση και τη µαγειρική, που
πολλές φορές είναι κεντρικά τοποθετηµένη και κάποιες πεζούλες. Το καζάνι της τυροκοµικής βρίσκεται συνήθως αριστερά της πόρτας, µέσα στο µιτάτο, τοποθετηµένο σε µια
ευρύχωρη παραστιά. Στο βάθος της αίθουσας, ακτινωτά γύρω από την εστία, στρώνουν οι
βοσκοί τις κλίνες (κρεβάτια) τους, µε κλαριά και θάµνους, και από πάνω βαρειές κάπες.
Στην κορυφή του θόλου υπάρχει µια µικρή τρύπα, ο «ανηφοράς», απ’όπου µπαίνει φως και
φεύγει ο καπνός.
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∆˘ÚÔÎ¤ÏÈ ‹ ÎÏÂÈ‰ﬁÛÈÙÔ
To Τυροκέλι ή κλειδόσπιτο είναι χτισµένο σχεδόν κάτω από τη γη και σε βορεινό
σηµείο. Σ’αυτό τοποθετούνται τα τυριά και οι ανθότυροι για φύλαξη και καλύτερη διατήρηση. Πολλοί κτηνοτρόφοι προτιµούν, εφόσον προσφέρεται η περιοχή, να εκµεταλλευτούν µια αθέατη σπηλιά,
την «τρύπα», για την ωρίµανση των τυριών. Άλλοι κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε σχετικά
αποµονωµένες περιοχές, επιθυµούν να είναι σε άµεση σχέση µε το κλειδόσπιτο, όπου φυλάγονται
τα τυριά. Στην περίπτωση αυτή το κλειδόσπιτο δεν έχει πόρτα και επικοινωνεί µε το µιτάτο δια µέσου
ενός υπερυψωµένου και στενού διαδρόµου, που µόνο έρποντας διασχίζεται. Τα κλειδόσπιτα είναι
κλειδωµένα, γι’αυτό και έχουν αυτή την ονοµασία.

∆ίπλα από το µιτάτο υπάρχει η «µάντρα» σε σχήµα µήτρας, όπου µαζεύονται τα κοπάδια
για άρµεγµα. Στην είσοδο της µάντρας υπάρχει πέτρινη υποδοχή για το δοχείο του αρµέγµατος που λέγεται πινακόπετρα. Eκτός από αυτούς τους βασικούς χώρους µπορούµε να
συναντήσουµε σε ορισµένα µιτάτα τον κούµο, που ήταν δίπλα στη µάντρα και έβαζαν τα
ζώα που προορίζονταν για σφαγή.

Οι κατασκευές αυτές έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την απόλυτη συµµετρία προς
έναν κεντρικό κατακόρυφο άξονα. Βαθµιδωτές σειρές από πέτρες που προεξέχουν προς
τα µέσα σε σχέση µε αυτές που τις στηρίζουν, επιτυγχάνουν τη θολωτή στέγαση. Η δόµηση γίνεται για την εσωτερική και εξωτερική πλευρά µε την τοποθέτηση επάλληλων σειρών
από πλάκες, ενώ όλη η κατασκευή έχει µια ελαφριά κλίση προς τα έξω.

κατασκευή
του µιτάτου
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Τα ανώφλια και οι παραστάδες είναι µονολιθικά, ενώ για στατικούς λόγους διαµορφώνονται καµία φορά ανακουφιστικές κατασκευές. Ο παραδοσιακός µάστορας εργαζόταν µε τα
χέρια, συνήθως χωρίς εργαλεία ή άλλο συνδετικό υλικό. Εργασία επίπονη και χρονοβόρα.
Αρχικά, το «πανεµίδι»,όπως λέγεται σε διάφορες περιοχές, ήταν µια συνηθισµένη ξερολιθική κατασκευή, κοντά σ’ ένα απάνεµο βραχώδες ξέφωτο. Το διαµορφούµενο καταφύγιο
ακάλυπτο, αρχικά, στεγάστηκε στη συνέχεια µε πλάκα ή εκφορική στέγη.

Κατασκευή Ο κατασκευαστής είναι σε διαλεκτική σχέση µε την κατασκευή του κάθε µιτάτου και διακρίνεται η σφραγίδα του, η µαστοριά του. Η συνολική πορεία είναι αργή ή γρήγορη, ανάΘολιαστού λογα µε το µάστορα. Πρόκειται για ανώνυµη αρχιτεκτονική. ∆εν είναι έργο του επώνυµου
αλλά της παρέας, της οµάδας. Στο υπέρθυρο το ακιδογράφηµα δηλώνει το έτος
µιτάτου µάστορα,
κατασκευής ή επισκευής ή ανακατασκευής. Αν το µιτάτο γκρεµιστεί, αλλά η τοποθεσία είναι
καλή, ο βοσκός θα το ξανακτίσει. Με τα ίδια υλικά το µιτάτο το ανακατασκεύαζαν. (Το παλαιότερο ακιδογράφηµα στη Νίδα είναι στο µιτάτο του Παπά-Μιχάλη Σκουλά στη θέση
«Αστριώτικο» το 1841.) Το µιτάτο µοιάζει σαν µια πέτρινη κυψέλη, µια χελιδονοφωλιά, που
πρέπει να αντέξει το χειµώνα, στο χιόνι και στους βοριάδες.
Την ακριβή θέση όπου θα ανεγερθεί το καινούργιο µιτάτο, αποφασίζει ο πρωτοµάστορας, αφού η ιδιοκτήτρια οικογένεια έχει επιλέξει το γενικό χώρο. Η περισυλλογή και συγκέντρωση του οικοδοµικού υλικού που ακολουθεί είναι σχετικά εύκολη, γιατί οι ασβεστολιθικές σχιστόπλακες αφθονούν στον Ψηλορείτη και έχουν φυσικά ορθογωνισµένη µορφή.
Εργαλεία, χρησιµοποιούνται ουσιαστικά µόνο τα σφυριά, καθώς το λάξευµα της πέτρας
είναι πολύ περιορισµένο. Την εργατική οµάδα, 10 µε 15 άτοµα, αποτελούν τα µέλη της οικογένειας µε πρωτοστάτη τον αρχιµάστορα. Τρεις έως έξι εβδοµάδες χρειάζονται για την
συγκέντρωση του υλικού και δύο µε τρεις εβδοµάδες για την κατασκευή.
Η επιλογή του χώρου για τη θεµελίωση του µιτάτου ορίζεται από την ανεύρεση συµπαγούς και επίπεδου βράχου. Στο κέντρο του χώρου µπαίνει ένας πάσσαλος και µε το σχοινί
χαράζεται ο κύκλος που οριοθετεί την πλευρά του µιτάτου. Ο προσανατολισµός της πόρτας
δεν είναι ποτέ βόρειος λόγω των επικρατούντων ανέµων. Η πόρτα είναι και το µοναδικό
άνοιγµα του κτιρίου. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι συνέτειναν στις διαστάσεις λόγοι ασφαλείας αλλά και προστασίας από τον άνεµο και το κρύο.
Η εξωτερική διάµετρος των µιτάτων κυµαίνεται από 5-11µ. και η εσωτερική από 2,86,85µ. Το ύψος του θόλου εσωτερικά ξεκινάει από τα 2,75µ.και φτάνει στα 4,80µ. Η σχέση
ύψους µε την εσωτερική διάµετρο δίνει ένα συντελεστή, (µέσος όρος 0,78) που είναι ενδεικτικός για την ικανότητα της εκφοράς. Όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής τόσο πιο σταθερή αποδεικνύεται η κατασκευή, γιατί οι πλάγιες και κάθετες δυνάµεις που παραλαµβάνουν ο θόλος και οι πλευρές δεν είναι αµελητέες, καθώς πρέπει να ξέρουµε ότι ο µέσος
όρος του βάρους των λίθων που αποτελούν το µιτάτο, αγγίζει τους 180 τόνους.
Τα στρώµατα της λιθοδοµής του θόλου έχουν ελαφρά κλίση προς τα έξω και προς το
έδαφος. Αποφεύγεται έτσι η διαρροή του νερού µέσα στο µιτάτο.
Μερικά µιτάτα είναι δίδυµα, σε µία περίπτωση τετράδυµα. Ο λόγος της διπλής κατασκευής
οφείλεται στο ότι οι κτηνοτρόφοι επιθυµούν να είναι σε άµεση σχέση µε το κλειδόσπιτο όπου
φυλάγονται τα τυριά, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε σχετικά αποµονωµένες περιοχές.
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Σήµερα τα µιτάτα είναι εγκαταλελειµµένα από τους κτηνοτρόφους που µετακινούνται µε
αυτοκίνητο. Το γάλα τυροκοµείται σε τυροκοµεία µε σύγχρονα µηχανήµατα, όπως είναι το
παράδειγµα του Αγροτικού και Γαλακτοκοµικού Συνεταιρισµού Ανωγείων.
Τα Θολιαστά µιτάτα τυπολογικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα καµπυλόσχηµα, πιο παλιά και απλή µορφή, και τα γωνιασµένα, που έχουν κάνει ένα βήµα στην
εξελικτική τους πορεία.

∆Ô Î·Ì˘ÏﬁÛ¯ËÌÔ (απλή µορφή)

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Η χρήση χοντρής πέτρας στο κτίσιµο των χαµηλότερων δακτυλιδιών εξυπηρετεί δύο σκοπούς: από τη µια, για να µετατοπίζει το κέντρο βάρους προς τη
βάση και από την άλλη, για να είναι µέσα στα όρια αντοχής, αφού παραλαµβάνεται όλο το
φορτίο από τα πάνω δακτυλίδια.

Οι πλάκες, η µία πάνω στην άλλη, µε κλίση προς τα έξω, για να εξοστρακίσουν το νερό
της βροχής. Ανάµεσα στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά του τοίχου γίνεται το γέµισµα
Ο κατασκευαστής κατέχει απόλυτα το σύστηµα δοµής και τη χρήση του υλικού. Φορέας
µιας κατασκευαστικής πείρας, που του επιτρέπει να συνδυάζει νόηση και παράδοση, απλότητα και σοφία. Η κυκλική κάτοψη του µιτάτου εκφράζει και συµβολίζει τον κοινοβιακό
τρόπο ζωής.
Το κυκλικό ή ελλειψοειδές σχήµα του καταλήγει σε ένα ψευτοθόλο. Ο θόλος αυτός,
κατασκευασµένος από σχιστόπλακα, είναι υπερυψωµένος, έτσι ώστε στη µέση του σπιτιού
ο άνθρωπος να στέκεται όρθιος, ενώ στα πλαϊνά του πρέπει να σκύβει. Η πόρτα είναι στενή
και χαµηλή, ενώ παράθυρα δεν υπάρχουν. Όµως ήταν εξαιρετικά δύσκολος, ο εξαερισµός
και ο φυσικός φωτισµός του χώρου. Με την εξέλιξη της µορφής του, δηµιουργείται ένα
άνοιγµα στην κορυφή του θόλου µε απλό τράβηγµα µερικών πετρών.
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Αργότερα η πόρτα γίνεται ψηλότερη και το πάτωµα αποκτάει δύο επίπεδα δηµιουργώντας ένα χώρο για ύπνο, στρωµένο µε θάµνους. Ακόµη ανοίγεται ένα µικρό παραθυράκι
και µια θυρίδα χωνευτή στον τοίχο για το λυχνάρι, το µαχαίρι, το ψωµί και το βιβλίο για τον
“Eρωτόκριτο” του Kορνάρου.

∆Ô °ˆÓÈ·ÛÌ¤ÓÔ ªÈÙ¿ÙÔ (εξελιγµένη µορφή)

Πρόκειται για τα µιτάτα που έχουν την κάτοψή τους γωνιασµένη, αλλά τη σκεπή τους
«θολιαστή».Τα συναντάµε στα Σφακιά και µοιάζουν µε ζευγόσπιτα, µε την ορθογώνια
µορφή και το λιακωτό. Η έκπληξη κρύβεται στο εσωτερικό τους: χώροι µεγάλοι, ευρύχωροι,
µε κάµαρες και «θολιάσµατα», όλα πέτρινα. Κάτοψη γωνιασµένη σε παραλληλεπίπεδο
σχήµα εσωτερικά. Η διάρθρωση του χώρου παραµένει η ίδια µε του καµπυλόσχηµου: η
κατοικία, ο χώρος του τυροκοµείου, το τυροκέλι, η εξωτερική τραπεζαρία. Όµως, κάτι έχει
κινήσει και ο βοσκός ζήλεψε άλλη ταυτότητα, χώρους γωνιασµένους, ευρύχωρους.
Η ιδέα ανέγερσης ενός µικρού ναού, στα βουνά του Ψηλορείτη, όπου θα βρίσκουν
στέγη και καταφύγιο τα αισθήµατα των νέων, έδωσε την αφορµή να γίνει εκκλησία αφιερωµένη στον Άγιο Υάκινθο, ο οποίος στις 3 Ιουλίου του έτους 98 µ.Χ. και επί αυτοκράτορα
Τραϊανού, µαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Η εκκλησία φέρει το σχήµα του κρητικού
"µιτάτου", είναι κυκλική, πέτρινη (υψόµετρο 1200µ.), στηριζόµενη στους κανόνες της υστεροµινωικής αρχιτεκτονικής, φέρει θόλο µετά τα δύο µέτρα κι άνοιγµα κορυφής µε διάµετρο 30 εκ.

Μιτάτο αποτελεί το κέντρο της ποιµενικής ζωής κατά τους θερινούς µήνες (Απρίλιο
Συνθήκες έωςΤοΣεπτέµβρη).
Με την ανάβαση του κοπαδιού από τα χειµαδιά (ξεχειµώνιασµα ή ξεγιάλισµα),
στους
θερινούς
βοσκότοπους (Ψηλορείτη, Λευκά Όρη) ξεκινούσε το Στέξιµο του
δηµιουργίας
Μιτάτου, η δηµιουργία του. Μαζεύονταν πολλοί κτηνοτρόφοι που ένωναν τα κοπάδια τους
µιτάτου και έφτιαχναν µια οµάδα, ένα είδος συνεταιρισµού τους Ορτάκηδες ή Πατούλια. Μέσα
στο χώρο του µιτάτου γίνονταν όλες οι δραστηριότητες τους και κυρίως η επεξεργασία του
γάλακτος.
Οι Ορτάκηδες ήταν άνθρωποι µε λίγα υλικά αγαθά αλλά µε πολλούς ψυχικούς δεσµούς.
Άνθρωποι απλοί µε ψυχή τρυφερή, ευαίσθητη, σοφή. Άνθρωποι που µεγάλωσαν σ’ένα τοπίο
άγριο, το τοπίο της πέτρας. Αυτός ο τόπος, µε όλη τη σκληράδα και την αγριάδα του, ήταν
που έδωσε στους ανθρώπους του τη δύναµη να παλέψουν µε τη φύση και να επιβιώσουν.
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Κάθε βοσκός που συµµετείχε στην Πατούλια του µιτάτου είχε συγκεκριµένη δουλειά να
κάνει, που ήταν ανάλογη µε την ηλικία και έφερε δικό του τίτλο (ο τυροκόµος, ο γκαλλονόµος, ο µαντρατζής κ.α).

∆˘ÚÔÎÔÌÈÎ‹

Η όλη εργασία του µιτάτου γίνονταν ως εξής: Πρώτος σηκωνόταν ο τυροκόµος, γύρω
στις τέσσερις το πρωί για την προετοιµασία της τυροκόµησης. Άδειαζε τα τουπιά µε τα τυριά
και τους ανθότυρους, τα καθάριζε και τα τοποθετούσε στο κλειδόσπιτο. Έπειτα, έβρεχε
προσεχτικά το χωµάτινο δάπεδο του κλειδόσπιτου µε νερό, ώστε µε την εξάτµιση του να
διατηρείται η κατάλληλη ψυκτική θερµοκρασία. Στη συνέχεια επέστεφε και καθάριζε τα
πράτα, τα σκεύη παρασκευής για να είναι καθαρά για την επόµενη τυροκόµηση. .
Με τις πρώτες ηλιαχτίδες ο γκαλονόµος και ο γιδάρης έφερναν τα ζώα κοντά στο µιτάτο για να αρµεχθούνε. Στην είσοδο της µάντρας, που ήταν πάντα στενή, τοποθετούσαν
το αρµεγάρι ή πίνακα σε µικρό λάκκο που στα πλάγια είχε πέτρες όρθιες για να στηρίζεται καλά. Έµπαινε στην µάντρα ο µαντρατζής και ξεχώριζε σε µικρές οµάδες τα πρόβατα πλησιάζοντας τα προς την είσοδο, όπου γίνονταν το άρµεγµα. Όταν τελείωναν αναπαύονταν, τρώγοντας λίγο ζεστό γάλα µε παξιµάδι.
Ο τυροκόµος µαζί µε τον µαντρατζή, έµενε στο µιτάτο και άρχιζε η τυροκόµηση.
Σχεδόν όλο το γάλα συγκεντρώνονταν στο καζάνι. Ένα µέρος του αφήνανε στο
δοχείο (αρµεγάρι), το λεγόµενο ανάχυµα, που θα χρησιµοποιούνταν στην τελευταία
φάση της τυροκοµικής.
Αφού το γάλα είχε περαστεί από το συροπάνι για να είναι καθαρό, ο τυροκόµος έριχνε µέσα την πυτιά και ανακάτευε καλά µε τον ταράχτη για να πήξει το γάλα. Το χτύπηµα
µε τον ταράχτη και η θερµοκρασία του γάλατος ήταν διαφορετικά, ανάλογα µε το τι είδος
τυριού ήθελε να φτιάξει (κεφαλοτύρι – γραβιέρα).
Με το χτύπηµα το γάλα γίνονταν µικρά τεµάχια. Το υλικό αυτό λέγονταν µαλάκα. Αρχικά µε τα χέρια του και έπειτα µε τη βοήθεια της τσαντίλας µάζευε το υλικό και το τοποθε-
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τούσε στα µεγάλα στρογγυλά τουπιά (σκεύη πλεγµένα µε βέργες λυγαριάς ή από φλούδες
κυπαρισσιού). Τα τουπιά ήταν τοποθετηµένα πάνω στην ξεπαταριά (ξύλινη πλάκα µε αυλάκι). Εκεί πάνω άρχιζε να πιέζει την µαλάκα καλά µε πέτρες ή µε ένα µικρό ξύλο για να σουρώσει όλα της τα υγρά. Σ’ένα µερόνυχτο το τυρί θα είχε πετρώσει. Τότε θα αλατίζονταν και
θα φυλάσσονταν για τριάντα περίπου µέρες στο κλειδόσπιτο, για την ωρίµανση του.
Στο διάστηµα αυτό ο µαντρατζής άναβε φωτιά κάτω από τον πάτο του καζανιού και το
ασπροκίτρινο υγρό που είχε µείνει, ο λεγόµενος ορός άρχιζε να ζεσταίνεται. Όσο το µείγµα αυτό τριβόταν µε µια ξύλινη ράβδο, το διόνυσο, έλεγαν πως ανθεί ή πως συρίζει-τραγουδά το καζάνι. Όταν κουφαίνονταν το καζάνι, ο τυροκόµος πρόσθετε γιτσικό (από κατσίκα) γάλα το λεγόµενο ανάχυµα για να φτιάξει τη µυζήθρα και τον ανθότυρο. Όταν η µυζήθρα είχε ψηθεί, τη µάζευε µε τη µυζηθροκουτάλα και την έβαζε στα µικρότερα τουπιά
(αθοτυροτούπια) για να γίνει ανθότυρος.
Στους ανθότυρους έριχναν αλάτι στην πάνω µεριά και τις επόµενες µέρες αφού είχαν
στερεοποιηθεί τους έβγαζαν, τους αλάτιζαν καλά και τους τοποθετούσαν σε ψηλό µέρος
για να αερίζονται. Στο καζάνι είχε αποµείνει ο χουµάς, ένα υγρό στο οποίο ζεµάτιζαν τα
τυριά για να κάνουν την επιφάνεια τους σκληρότερη. Όταν τελείωνε η διαδικασία, ο τυροκόµος άδειαζε το καζάνι µε τα φλασκιά.

∆ÚﬁÔÈ ÏËÚˆÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚﬁÊˆÓ
Η πληρωµή των ανθρώπων του µιτάτου γίνονταν µε προϊόντα του µιτάτου, την ηµέρα της
λήξης του, οπότε διαλύονταν ο συνεταιρισµός και µοιράζονταν το µαξούλι (τυρί, ανθότυρος, µυζήθρα).
Ο τυροκόµος τυροκοµά το γάλα χωριστά για κάθε βοσκό, σαµώνει ( µαρκάρει ) τα τυριά
και τους ανθότυρους µε τη σαµιά του καθενός, για να ξέρει σε ποιους ανήκουν και τα φροντίζει µέχρι τη λήξη του µιτάτου.
Οι σαµιές ήταν αυτοσχέδιες σφραγίδες που αποτυπώνονταν πάνω στα φρέσκα τυριά για
να δηλώσουν την ταυτότητα του κάθε δικαιούχου. Οι πιο συνηθισµένες ήταν ο σταυρός +,
το χαχάλι V, η πέτρα, το ντρέτο (ίσιο) ξύλο, το αρχικό γράµµα του ονόµατος του βοσκού.
Ακόµη ο τυροκόµος σηµείωνε στο κατάστιχο κάθε κτηνοτρόφου τα τυριά που έµπαιναν
ή έβγαιναν στο κλειδόσπιτο µε τη σαµιά του, την ηµεροµηνία παραγωγής και τις ηµεροµηνίες εισόδου και εξόδου.

√È ÎÔ˘Ú¤˜ (το κούρεµα των προβάτων)
Το κούρεµα των προβάτων άρχιζε τον Aπρίλιο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, στην
είσοδο της µάντρας, οι λιγότερο έµπειροι έδεναν τα ζώα, µε λεπτό σχοινί. Στη συνέχεια ο
έµπειρος κουρευτής µε την ψαλίδα αναλάµβανε την κουρά. Το µαλλί έβγαινε σαν προβιά
και όταν τελείωνε το τύλιγαν ρολό. Οι κουρές τελείωναν µε γλέντι και φαγοπότι. Το κύριο
µενού του τραπεζιού ήταν το οφτό, ο παραδοσιακός µέζες του βουνού. Το αρνί, ψήνονταν
στις σούβλες, που ήταν στερεωµένες στο έδαφος γύρω από έναν κύκλο που είχε οριστεί
µε µερικές πέτρες.
Το µαλλί από το κούρεµα µαζεύονταν από τις γυναίκες, που το έπλεναν, το έβαφαν µε
χρωστικές ουσίες από φυτά του βουνού, το έκαναν νήµα και έφτιαχναν στον αργαλειό υφαντά κεντήµατα, κουβέρτες, χαλιά και χοντρές χειµωνιάτικες κάπες.
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Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι
Αγαστέρα ή πρωτόγαλο = σκόνη από το εσωτερικό
του στοµαχιού µικρού αρνιού που πίνει µόνο γάλα.
Αιδόνησος ή ∆ιόνυσος = ξύλο σε σχήµα Τ, χρήσιµο
στο ανακάτεµα του γάλατος. Παράγει λεπτό ήχο, όταν
τρίβεται το καζάνι.
Ανάχυµα = ένα µέρος από το γάλα που βράζει στο
καζάνι κρατείται για το πήξιµο του γάλατος.
Ανθότυρος = η ξερή µυζήθρα.
Αρµεγάρια = πίνακες (δοχεία) για το άρµεγµα.
Αυλή = χώρος για βοηθητικές εργασίες.
Γιτσικό = το κατσικίσιο γάλα.
Γκαλονοµικό = η πληρωµή των βοσκών µε προϊόντα
του µιτάτου (τυρί ή µυζήθρα).
Γκαλονόµος = ο βοσκός που βόσκει τα έγγαλα.
Βοηθά στο άρµεγµα και στην τυροκοµική.
Έγγαλα = τα πρόβατα που βγάζουν γάλα.
Κατάστιχο = το βίβλίο αποθήκης.
Kλειδόσπιτο ή τυροκέλι = στο χώρο αυτό τοποθετούνται τα τυριά για φύλαξη και καλύτερη διατήρηση. Είναι
χτισµένο µε ξερολιθιά κατά το µεγαλύτερο µέρος του
κάτω από τη γη και σε βορεινό σηµείο.
Κούµος - Κουµάσιον = έτσι λέγεται το µιτάτο της δυτικής Κρήτης, το κτίσµα της Μαδάρας. Ενώ στην ανατολική Κρήτη, εννοούν το κοτέτσι ή το βοηθητικό ξερολιθικό κτίσµα στρογγυλό και ανοικτό δίπλα στη µάντρα
που τοποθετούσαν πρόβατα που προορίζονταν για
σφαγή.
Κουρές = το κούρεµα των προβάτων.
Λαβέντζι ή Καζάνι = µεγάλο µεταλλικό σκεύος όπου
βράζει το γάλα Λέγεται και µιτατολάβεντζο.
Μάντρα <λατ. Cortem, κούρτη> = περιφραγµένος
πετρόχτιστος χώρος σε σχήµα µήτρας, όπου µάζευαν
το κοπάδι για άρµεγµα.
Μαντρατζής = νεαρός βοσκός που βοηθά τον τυροκόµο και φυλάει το µιτάτο.
Μιτάτο, <λατ. metatum, µητατόριον> = ορεινό προσωρινό κατάλυµα. Τα Μιτάτα είναι κυκλικές ξερολιθικές
κατασκευές, διάσπαρτες στα βουνά της Κρήτης
που χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα, ως ορεινά
καταλύµατα (σπίτια των βοσκών, τόπος διαµονής &
κατοικίας).

Μιτατοκάθισµα = η έννοια της λέξης περιλαµβάνει
όλη την εγκατάσταση του Μιτάτου µαζί µε τη µάντρα
και τη βοσκήσιµη περιοχή του.
Μυζηθροκουτάλα = ξύλινη ή σιδερένια κουτάλα τρυπηµένη, µε την οποία µαζεύει ο τυροκόµος τη µυζήθρα
από το καζάνι.
Ξεγιαλίζω = φεύγω από το γιαλό.
Ξεπαταριά = πλάκες ξύλινες που έχουν στο επάνω
µέρος τους αυλάκια και χρησιµεύουν για να τοποθετούν πάνω σ’αυτές τα τουπιά που έχουν το φρέσκο
τυρί για να σουρώσει.
Ορός = το ασπροκίτρινο υγρό που µένει στο καζάνι
µετά την παρασκευή του τυριού.
Ορτάκηδες ή πατούλια = οµάδα ανθρώπων (βοσκών)
που κατασκευάζει το µιτάτο και το χρησιµοποιεί για την
παραγωγή τυριού και ως τόπο κατοικίας τους θερινούς
µήνες.
Πράτα = τα σκεύη της τυροκόµισης.
Πυτιά = σκόνη για το πήξιµο του γάλατος.
Σαµιά = αυτοσχέδια σφραγίδα.
Σαµώνω = µαρκάρω.
Συροπάνι = ένα κοµµάτι αραιό ύφασµα για να καθαρίζεται το γάλα που χύνεται στο καζάνι.
Ταράχτης = ένα ξύλο φτιαγµένο από ασφένταµο µε
µερικά κλαδιά στο ένα του άκρο, που χρησιµεύει για
να ταράσσει ο τυροκόµος το γάλα στο καζάνι.
Τουπιά = το σκεύος το οποίο όταν θα σουρώσει το τυρί
θα του δώσει το σχήµα του. Τα τουπιά ήταν πλεγµένα
µε βέργες λυγαριάς ή παλιότερα, από φλούδες κυπαρισσιού.
Τσαντίλες = τυρόπανα, που χρησιµεύουν για να τοποθετούνται στα τουπιά.
Τυροκόµος = ο πιο έµπειρος βοσκός του µιτάτου, που
εργάζεται για την παρασκευή του τυριού, των ανθότυρων και της µυζήθρας.
Φλασκιά = ξύλινα δοχεία που χρησίµευαν για το άδειασµα του γάλατος από το καζάνι.
Χουµάς = το υγρό που µένει στο καζάνι µε το τέλος
της τυροκόµισης. Με αυτό ζεµάτιζαν τα τυριά για να
κάνουν την επιφάνεια τους σκληρότερη
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ I Α
1.

Ανώγεια: η γη του µύθου και του ονείρου,
εκδ. ∆ήµου Ανωγείων, Ανώγεια 2007.
2. Ανθρώπου και Φύσης Συνταίριασµα. Παραδοσιακές
δραστηριότητες στον Ψηλορείτη. Άνθρωπος και
Φύση. Σχέσεις ανθρώπου, τευχ. 1. Κτηνοτροφία,
εκδ. ΑΚΟΜΜ- Ψηλορείτης, ΚΑΠΗ ∆ήµου Ανωγείων,
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, Ανώγεια 1995.
3. Βαλλιάνου Χρ., Κέντρο Ερευνών Κρητικής Εθνολογίας,
Πεπραγµένα του Ε΄∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου,
Ηράκλειο 1986.
4. ∆εληγιαννάκης Μιχ., Το θολιαστό µιτάτο στην Κρήτη,
Εκδ. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος,
Τµήµα ∆υτικής Κρήτης, Ρέθυµνο 2003.
5. Καρύδη Χ., Αγροτικά της Κρήτης παλιά και σύγχρονα,
εκδ. Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος
Οροπεδίου Λασιθίου, Λασίθι 1983.
6. Κιοσσέ Χ., Ανακαλύπτοντας τους παλαιολιθικούς
προγόνους µας. Από την αυγή του πολιτισµού ως το
2000, Νέες Εποχές, Το Βήµα on line, Αθήνα 2006.
7. Μαρίνη Π., Η σηµασία των Μεγαλίθων, Κείµενα από
το περιοδικό «Πάνθεον».
8. Μαρκάκη Ν..Α., Τα παλαιά χρόνια, Η Ζωή, Τα ήθη και
τα έθιµα, Χανιά 1998.
9. Μαυρακάκης Γ., Λαογραφικά Κρήτης. Τα Ποιµενικά,
ιστορικές, εκδ. Στ. Βασιλόπουλος.
10. Μιχελάκης Μ – Καράβα Μ., Τεχνογνωσία Οικοδοµικής
5000 χρόνων, National Geografic, Ιούνιος 1999.

11. Νικονάκου Ν., Κύρια σηµεία της ιστορίας της
Αρχ.Ελληνικής τεχνης από τη γεωµετρική εποχή ως
την Ρωµαιοκρατία, εκδ. Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων,
Θεσσαλονίκη 1996.
12. Νικονάκου Ν.,- Σαχίνη Α., Συνοπτικές Σηµειώσεις
Προϊστορίας, εκδ. Υπηρεσία δηµοσιευµάτων,
Θεσσαλονίκη 1996.
13. Οδοιπορικό στον Ψηλορείτη - Τα µιτάτα,
περ. «Επτά Ηµέρες» εφ. Αθηνών «Η Καθηµερινή»,
30/7/2000.
14. Πετράκης Γ., «Τα µιτάτα της Νίδας στον Ψηλορείτη»,
∆ελτίο Τεχν. Επιµελητηρίου Αν. Κρήτης,
Οκτώµβρης 1991.
15. Πλυµάκης Α., Κούµοι-Μιτάτα και Βοσκοί στα Λευκά
Όρη και Ψηλορείτη, εκδ. Ο.Α.Α∆Υ.Κ., Χανιά 2008.
16. Σακελλαράκης Γ., Ανασκάπτοντας το Παρελθόν,
εκδ. Άµµος, Αθήνα 1995.
17. Σκουλά Ζ., «Τα Μιτάτα του Ψηλορείτη»,
Εν. ∆ελτ., Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, αρ.1,
εκδ. ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, 2005.
18. Σµπώκος Γ., Ανωγειανά, Τόµος 4ος: Στοιχεία από την
υλική και πνευµατική ζωή των Ανωγειανών,
εκδ. Καλέντης, Αθήνα 2006.
19. Σταυρακάκης Μ., Στων αναµνήσεων την εξορία
(Λόγος έφιππος), εκδ. Σείστρον, Ηράκλειο 2005
20. Συρµακέζης Κ., Τα µιτάτα της Κρήτης. ∆ιερεύνηση της
στατικής λειτουργίας τους µε σύγχρονες µεθόδους,
εκδ. Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, Βώροι 1988.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ:
 http://www.kritikoi.gr (Από το Μυλοπόταµο στο Ιδαίον Άντρο).
 htpp://www.agrotravel.gr (Ο ύµνος των Κουρητών).
 http://emuse.cti.gr (Ολυµπιακοί Αγώνες/Αθλήµατα/∆ρόµος).
 http://www.krassanakis.gr (Ελληνική Μυθολογία, Κρητικοί Μύθοι).
 http://wwwkairatos.com ( Κνωσσός Κρήτη-Οι αρχαίες πόλεις της Κρήτης).
 http://users.hol.gr (Στις όχθες των ποταµών της Μεσοποταµίας).
 http://el.wikipedia.org (Σύστηµα τριών εποχών, Πυραµίδα του Ελληνικού,
Αστερίξ_κύριοι χαρακτήρες).
 http://www.fotoartmagazine.gr (Η Πυραµίδα του Ελληνικού).
 http://.www.theosofie.net ( Μυστήρια της Αρχαίας Ελλάδας)
 http://.forthnet.gr (Μεγαλιθικά Κτίσµατα).
 http://www.atlanteans.gr (θρύλοι στα λοιπά νησιά του Αιγαίου).
 http://www.dirfys.gr (Τα δρακόσπιτα της Εύβοιας).
 http://www.oikologos.gr (Το µυστήριο της νήσου του Πάσχα).
 http://www.greek-language.gr (Η πύλη για την ελληνική γλώσσα).
 http://www.megalithic.co.uk
 http://nea-acropoli-heraklio.gr
(Η νέα ακρόπολη Ηρακλείου-Αρχαίες πόλεις, Η αρχιτεκτονική στην Ινδία).
 http://www.archive.gr (Παλαιολιθική Εγκατάσταση)
 http://www.myserres.gr (Λαογραφικό µουσείο Σαρακατσάνων).
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