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ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΥΘΡΕΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 

Αρχιτεκτονική- Κατασκευή- Διαρρύθμιση 

Αναμφίβολα αν κάναμε μια σύγκριση 

ανάμεσα στα παλιά χωριάτικα σπίτια και τα 

σημερινά με όλες σχεδόν τις σύγχρονες 

ανέσεις, θα βλέπαμε ότι υπήρχε μεγάλη 

διαφορά τόσο στην αρχιτεκτονική δηλ. στο 

σχέδιο 1ους, όσο και στα διάφορα δομικά 

υλικά που οι χωρικοί χρησιμοποιούσαν για 

την κατασκευή τους. 

Αναφορικά με την αρχιτεκτονική των 

παλιών σπιτιών, θα λέγαμε ότι το σχέδιο 

τους ήταν συνήθως πολύ απλό και το έκα

μνε όχι ο αρχιτέκτονας, όπως συμβαίνει 

σήμερα, αλλά ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σπι

τιού είτε ο κτίστης. 

Τα πιο πολλά σπίτια ήταν τα ίδια και απο

τελούνταν από τα αναγκαία δωμάτια για την 

οικογένεια, όπως: Το δίχωρο, το μαγειριά 

και το ανώϊ. Επιπλέον υπήρχαν τα δωμάτια 

για τα ζώα (σταύλος), ή αποθήκη για το 

άχυρο (ασιελωνάριν), ο ηλιακός (νηλιακός) 

και μια μεγάλη αυλή. 

Συνήθως τα σπίτια ήταν διώροφα. Για να 

ανεβεί κάποιος στο απάνω πάτωμα, το ανώϊ 

όπως λεγόταν, με την γνωστή μπαλκονό

πορτα και που χρησίμευε για υπνοδωμάτιο, 

υπήρχε σκάλα εξωτερική κατασκευασμένη 

από ξύλο. 

Τα σπουδαιότερα εξάλλου δομικά υλικά 

που οι χωρικοί χρησιμοποιούσαν, για να 

χτίσουν ένα σπίτι, ήταν τα πλιθάρια, κατα

σκευασμένα από χώμα και άχυρο, οι 

πέτρες, τα «βολίτζια•• δηλ. στρογγυλά 

δοκάρια, οι πλάκες ή τα μάρμαρα, ο γύψος, 

ο aσβέστης και τα καλάμια που φύτρωναν 

άφθονα στα ποτάμια της Κυθρέας. 

Οι χωρικοί για να χτίσουν ένα σπίτι, 

πρώτα βγάζαν τους θεμελιούς. Οι θεμελιοί 

γεμίζονταν με μικρές πέτρες με πηλό και 

ασβέστη. Όταν γέμιζαν τους θεμελιούς 

άρχιζαν να χτίζουν τους τοίχους. Χρησιμο

ποιούσαν για τούτο είτε πέτρες που συγ

κολλούσαν με πηλό είτε πλιθάρια. Στους 

τοίχους άφηναν χώρο για μερικά παράθυρα 

και πολύ ψηλά φτιάχναν τις λεγόμενες 

του ΓΙΩΡΓΟΥ Στ. ΠΕΤΑΣΗ, 

Δικηγόρου. 

«αρσέρες» δηλ. ορθογώνιες τρύπες για το 

φωτισμό και αερισμό του σπιτιού. Οι τοίχοι 

στο εσωτερικό των δωματίων ήταν καλυμ

μένοι με παχύ στρώμα γύψου. 

Όταν τέλειωνε το χτίσιμο των τοίχων 

άρχιζαν την κατασκευή της στέγης. Οι στέ

γες ήταν κατασκευασμένες από βολίκια, 

καλάμια και αχυροπηλό. 

Στην αρχή τοποθετούσαν τα βολίκια -
κορμούς μικρών κυπαρισσιών- που η μια 

τους άκρη στηριζόταν στην λεγόμενη 

«νεβκάν••, ένα ψηλό και χοντρό κορμό δέν

δρου συνήθως κυπαρισσιού και η άλλη 

στον απέναντι τοίχο. Μερικοί αντί νεβκές 

χρησιμοποιούσαν τις καμάρες. Πάνω από 

τα βολίκια τοποθετούσαν είτε καλάμια το 

ένα δίπλα στο άλλο, τα οποία δένανε με 

σκοινί, είτε τες καλαμιές ψαθαρκές, δηλ. 

ψάθες που ήτανε πλεγμένες από καλάμια. 

Στο τέλος απλώνανε ένα στρώμα πηλού. 

Επειδή τον χειμώνα, οι βροχές παρέσυρ

ναν το στρώμα του πηλού και το νερό 

έσταζε μέσα στο σπίτι, για τούτο και οι 

χωρικοί κάθε τόσο συντηρούσαν την στέ

γη, τοποθετώντας ειδικό αδιαπέραστο από 

την βροχή κωννόχωμα (άργιλο) που μετέ

φερναν από τον Παρτελεμέν. 

Το πάτωμα των σπιτιών συνήθως ήταν 

ακάλυπτο. Αν όμως ο ιδιοκτήτης είχε την 

οικονομική ευχέρεια, τούτο επιστρωνό

ταν με πλάκες ή άσπρα μάρμαρα. 

Εκείνο που βασικά χαρακτήριζε τα 

δωμάτια είναι ότι αυτά ήταν πολύ ευρύ

χωρα και φωτεινά, δροσερά το καλοκαιρί 

και ζεστά τον χειμώνα και τούτο οφειλόταν 

στα πλιθάρια. 

Για φωτισμό του σπιτιού οι νοικοκυρές, 

τα βράδυα, χρησιμοποιούσαν τις λάμπες 

πετρελαίου και τα λούξ που αργότερα αντι

καταστάθηκαν με τις ηλεκτρικές. 

Τις βαριές χειμωνιατικές νύχτες, για 

θέρμανση του σπιτιού, οι χωρικοί χρησιμο-



ποιούσαν τις πήλινες τότε "φουκούδες" ή 

μαγγάλια που αργότερα και τούτες αντικα

ταστάθηκαν με τις σιδερένιες και τις ηλε

κτρικές. 

Όλα σχεδόν τα σπίτια είχαν ένα ψηλό 

περιτοίχισμα, το γνωστό «σημιντήρι" (τοί

χος πετρόχτιστος), ώστε κανένας περαστι

κός να μην μπορεί να βλέπει μέσα. 

Η είσοδος στο σπίτι γινόταν από την 

καμαρόπορτα, μια μεγάλη ξύλινη πόρτα με 

δυο φύλλα. Η καμαρόπορτα στην εξωτε

ρική της πλευρά είχε τα λεγόμενα "τερ

τζιέλια», ενώ στην εσωτερική πλευρά τα 

μάνταλα και για ασφάλεια είχε τον σκούν

τρο και το ρομανίσιν. Για να μπει κάποιος 

μέσα στο σπίτι πίεζε το τερτζιέλιν της πόρ

τας προς τα πάνω, ενώ την ίδια, στιγμή, το 

ξύλο του μαντάλου από μέσα πίεζε το άλλο 

ξύλο και έτσι ελεύθερη η πόρτα άνοιγε. 

Πάνω από την εξώπορτα υπήρχε χαραγ

μένη η χρονολογία που κτίστηκε το σπίτι. 

Μπαίνοντας κάποιος στο σπίτι βρισκόταν 

μπροστά σ' ένα μεγάλο ηλιακό με μεγάλες 

καμάρες που ήταν στρωμένος με πλάκες ή 

άσπρα μάρμαρα. Σ' αυτόν υπήρχαν μερικές 

καρέκλες, ένα τραπέζι και στα περισσό

τερα σπίτια βρισκόταν και η ανέμη, το δου

λάππι και το αδράχτι. Ο ηλιακός είχε δυο 

μεγάλα και ευρύχωρα δωμάτια στα δεξιά 

tωι δυο άλλα στ' αριστερά του. Τα δωμάτια 

αυτά ήταν το δίχωρο ή σε άλλα σπίτια η 

σάλα (το σημερινό σαλόνι), τα υπνοδωμά

τια ένα για τα παιδιά και ένα για το ζευγάρι 

και το μαγειριά που τούτο το τελευταίο στα 

περισσότερα σπίτια, χτιζόταν μαζί με το 

πλυσταριό στην αυλή του σπιτιού και όχι 

στο κύριο σπίτι. 

Το δίχωρο ήταν ένα δωμάτιο που χωριζό

ταν με μια καμάρα σε δυο χώρους. Το 

μεγάλο αυτό δωμάτιο ήταν γενικής χρή

σης, αλλά κυρίως το χρησιμοποιούσαν σαν 

αίθουσα υποδοχής για τους ξένους. Τα έπι

πλα του ήταν ένα ερμάρι, ένας σκαλιστός 

καναπές, ένα τραπέζι στολισμένο με κεν

τήματα, πιάτα και βάζα και το ξύλινο "που

ρό» πούχε για σκέπασμα ένα άσπρο μάρμα

ρο. Το πουρό είχε συρτάρια μέσα στα οποία 

οι νοικοκυρές βάζανε τα ποτήρια, το δίσκο 

και τα γλυκά που κερνούσαν τους επισκέ

πτες. Πάνω απ' το πουρό στον τοίχο κρε

μόταν ένας μεγάλος καθρέφτης. Ψηλό 

στους τοίχους υπήρχε η λεγόμενη «σου

βόντζα», ένα γύψινο ή ξύλινο σκαλιστό 
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κατασκεύασμα. Απάνω ο' αυτή, οι νοικοκυ

ρές τοποθετούσαν για στολισμό τα πλουμι

στά ή σκαλιστά πιάτα τους, τα βάζα και τις 

μερρέχες (μυροδοχεία). Πολλές φορές 

λόγω της έλλειψης χώρου. το δωμάτιο αυτό 

χρησίμευε και σαν υπνοδωμάτιο. 

Το υπνοδωμάτιο για τα παιδιά ήταν πιο 

λιτό και μέσα σ' aυτόν υπήρχαν μόνο τα 

κρεββότια, οι τάβλες, των παιδιών. 

Μέσα στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού 

υπήρχε το νυμφικό κρεββάτι. Τούτο ήταν 

ένα όμορφο, διπλό και πολύ ψηλό κρεβάτι 

με τέσσερεις παραστατούς. Αντί για σού

στες το νυμφικό κρεββάτι είχε σανίδια. 

Πάνω από αυτό τοποθετούσαν το κρεββάτι 

που ήταν κατασκευασμένο από μαλλιά των 

προβάτων ραμμένα σε δυο σεντόνια, τα 

σεντόνια, το πάπλωμα κατασκευασμένο με 

βαμβάκι από τον παπλωματά και από πάνω 

είχε για κάλυμμα το πάπλωμα του σμιλιού ή 

ένα μεταξωτό ύφασμα. Στους παραστα

τούς του κρεββατιού, που στο απάνω 

μέρος ήσαν κάπως καλαισθητικό τορνεμέ

νοι με «μήλα», προσάρμοζαν το "σκλουβέ

ριν, δηλ. την κουνουπιέρα ν για να προστα

τεύονται ειδικά το καλοκαίρι, από τες ενο

χλητικές μύγες και τα κουνούπια. Για την 

διακόσμηση εξάλλου του κρεββατιού χρη

σιμοποιούσαν το «Πορκερούδι, και τον 

«τορναρέττον••. Το πορκερούδι ήταν είτε 

σκέτο άσπρο ύφασμα ή το πιο επίσημο 

μεταξωτό, πούχε πλάτος 3/4 περίπου του 
πήχη και στην άκρη είχε για στολίδι χειρο

ποίητες ταντέλλες (κροσιέ) ή «πιπίλλα", 

που τούτες τες τελευταίες, τες κεντούσαν 

για την προίκα τους, οι ελεύθερες κοπέλ

λες προτού παντρευτούν. Ο τορναρέττος, 

ήταν κι' αυτός ένα κομμάτι από άσπρο 

ρούχο με κεντήματα, στο κάτω μέρος του 

κρεββατιού που έφτανε μέχρι το πάτωμα 

και κάλυπτε όλο τον γύρο του κρεββατιοίJ. 

Στη «τζεφαλαρκό" του κρεββατιού υπήρχε 

η "μαουλούκα" (μαξιλάρι) που έπιανε aπ' 

τη μια μέχρι την άλλη άκρη του κρεββατιού 

και τα δυο μικρό μαξιλάρια. Δίπλα από το 

νυμφικό κρεββάτι ψηλό στον τοίχο ήταν 

κρεμασμένη κι η στεφανοθήκη με τα στέ

φανατουγόμουτουανδρογύνοu. 

Κοντά στο νυμφικό κρεββάτι ήταν και η 

"τουαλέττα", καθρέφτης με κομόδίνα ή η 

«ΚΟνσόλα", είδος καθρέφτη με στρογγύλο 

στο σχήμα γυαλί. 
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:~,·Jι,ιηϊ_,μα σηί~lα μιικ1 ΟΊ(.ι uπvo~ 

, ι. unr]pχα\' η ··β•:ύqΗ1" (σcφγα-
Γηv οηυία α ι \/Oti<Oi··· Uφaιvav 

μανιηλιέ:; ~.ω 1.:·ς αλατζιtς 

στσύτο το .δωμάτιο 

,_.: • .J 1'1 c :ι ν τσrωΟετημr:~vα όλα Γψσι· 

:;, εξι':λλου 

ωi•;μχε ένα ~·ι γάλο σκσλισ 

UΓfr·ίl~ τ στ (Oθετo:Jr;ci.v 

ο το.,· "τ,· ,:; .,~. ••:ρμΛμι- κ ω διηλα σ' αυτό 

......... ι\>::γ<'~}~t:\.'C ι ιαρασέVΤΟUt<Ο, μέσα GTO 

φι'jλαγυν ι ασημικά και ro χρυοα-~ 
H•l'( ·(i\'~:(:. στο δωμάτιο του ζευγα

. -·~υίΙ iΊ σ~:- c~\1 Ω unt~ το υηνοδωμclτια τυ.~ινr,,\ c.-r: 

:, 1 n-··;_uJ-;·=H uηι\ρχr. το εικο.,rοσr~..:ιr .... •. 

,;ι:;ι•:,•~-<; ει~:οvι-:ς αγlων μηροστά ση:ς 

ν(:χτο και μέ;::ια ένα καντήλ, 

Τυ μc~;;:ρκόν" (μαγειpιl'), η οημερ:.vιΊ 

,ωω:,:ν:1, r';t(1V το σπίτι όπου μαγείρευαν τα 
ru. Μέσα στο μαγι:φr) εκτ6ς από το 

~"! ·cρ(.tr1:~ζι με μερικέι1 
ψ~λγηιό, uπήρχ::.;.ν. Η νησκιά 1-:ε τ~.; 

.·;):\Jrχι-ι;,ήv~>, μια μχν(:λr; χ.άλκινη χίπ~ρα 

tμιvη β(;_οη, -rιcJu χρησtμ.ευε γι~] 
v'ερω; Γ~Γ!U θα Πλf:VUiiL 

i·\C111γ;; ι ,_f\1 ζ.ΧριυίJ γι.ιt ΤΟ ϊUJU~.χγο;Jρι 

τη·ιi νησ;\ιιJ. uπ{jpχi: ··l 
;<.ατ:. /.,~.,);;χος γιο v:J. CJya.ίv,Ξ.:: ο κuπνCιc; προς 

{:[_ω. -~λi:τ"α αηδ αυτή uπ/J;Jxε μια όλλ~-

.cιιυτι<1. :.:.~ τί~~ιJ.κ:) που χρησfμr:..υ::.: για 

cu {1/μ;ψο ,{σ: το μcο·. ,:ίρr:υμα το:.: φαγητού. 
Γu φαγητά Hl μcιγείρευαν μέσα o,::c; χαλ· 

μυγε[ρισσες, «Τες μπακκιpf> 

vες" ,,)τιως λf::γονταν ή μέσα σε πήλινες "πι

ν;.ι\δες. Γ ω ω τπγιΊvωμα όμως χpησιμο ~ 

πο~οιJηαν ;_ην ~,οά rζιην>~. ΑυττΊ ή· ι.· αν έ.ν:). 

;,:vσu.z μ;;:-ιιιλΛtΙ\i~ αντικείμενο και ι':μοιαζε 

τ;ερlπου με τα σημεριν6 ταψιά. Για καύσιμο 

•;λi~Κό στες ν1;σκιέc; χρησιμοποιούοαν τα 

,,;)λα. Ι~ι':.τ:i.J')f)C\ v<.CH τα «Θρουμrηά» (c'" 
Ιλψάρια). 

ΑΙJωΊερά από ηι.; νησκ;ές αυτές και ηάνω 

(σων τοίχο, υ,πήρχε η πιατοθήκη και δίπλα 
auτΙi η ηροτσοθήκη δηλ. η θl"]κη για τα 

""' η κουταλοθήκη, μ~~σα στην 
''·';.t:το(;οαν τες κοu-ιιiλα; και τα 

,~άΛω ιωωσfCεuασμένα αιτδ ξύλο πεύ

ιωυ IJ ανΗυuο;λιάς. Kι1nou uzεi. κοντά 

ινα είδυ;~ paQ:o(Ι, πάνω στο οποίο 

ωΓωθεωύσαν ι ες σαλιέρες (αλατέρες), τα 

μυροδοχεία με το ροδόσταγμα και το 
καπνιστή ρ ι 

Σε μια άκρη του μαγειριού υπήρχε η 

πέτρινη βούρνα, μέσα στην οποία οι νοκο

κυρές πλένανε τα ρούχα και τα πιάτα τους. 

ΑuπΊ ήταν άσπρη, στρογγυλή από πέτρα 

Αθηαινίηt<η και ήταν καθισμένη πάνω σε 

πέ:τρινη βάση. Δίπλα από τη βούρνα 

α;πή βρισκόταν ένα πιθάρι, το «πιθάρι ν της 

«αλουσίβας», μέσα στο οποίο υπήρχε στα

χτόνερο για να πλένουν τα ρούχα τους, 

επειδή τον παλιό καιρό δεν υπήρχαν οι 

σημερινές σκόνες πλυσίματος. 

Σε μια γωνιά εξάλλου του μαγειριού ή 

στο σιίJσπιτο που ήτανε προέκταση του 

μαγειριού και που χρησίμευε σαν κελλάρι, 

uπιiρχαν και άλλα πιθάρια ή βαρέλια, όπως 

το πιθάρι για το λάδι, το κρασί και οι βαρέλ

λες με τες αλατισμένες ελιές. Ανάμεσα σ' 

αυτά και οι κούζοι με τα χαλούμια, τα παστά 

από χοιρινό κρέας καθώς και η αλοιφτή 
«ι<ούμνα», είδος πriλινου δοχείου, με την 

<<μοιJyκραν'>. 

Στη δεξιά πλευρά του μαγειριού υπήρχαν 

τα πrιλιvα δοχεία του νερού, οι <<κούζες, 

και οι «βάπες» il «κουκκουμάρες» όπως 
λ<';γονταν που ήτανε πιο μικρές απ' τις 

πριί•τες, μέσα στις οηοίες βάζανε το πόσιμο 

νερ6. Από ηάνω τες «στοίιππωναν», δηλ. 

τες σκέrιαζαν με τα θυμάρια ή με φύλλα 

λrμΓJνιίΙς για να φέρνουν μυρωδιά και να 

είναι δροσερ6 το νερό. Τες κούζες ή τες 

βάττες, τοποθετούσαν πάνω στον «κορυ

':οστάτη••, ένα ξύλινο στασίδι με στρογγυ

λί:ς υΓωδοχές για το στερέωμα τους. 

rviί:σc; σ ω μαγειριά, σε κάποια γωνιά ήταν 

ακοuμrιισμ{;να και τα σκει:ιη που χρησιμο-

rωσύσσv οι νοικοκυρές, για να κατα-

Ο'<::ω'·•(c)uν ro >'JΙάφορα ζυμαρικά, όπως: (α) 
Την σi~άt;:c; c:θο(ιρναν•• όπως λεγόταν, 

μέσα στην οποία ζύμωναν το αλεύρι και το 

«6οuρνίν••, μικρότερη σκάφη από την 

βούρνα, που χρησίμευε για να ζυμώνουν 

μικρές rτοσ6τητες ζυμαριού και το προζύμι, 

(β) Το 'ψ:;(;ρcπζιην» ένα στρογγυλό και 

λεπτό μωφύ ξί;λο που χρησίμευε για το 

«άνοιγμα» του φύλλου των ζυμαρικών, (γ) 

Το «δκιαρτοσάνιον>> ένα ορθογώνιο ξύλο 

όπου πλάθανε τα ψωμιά και τα ζυμαρικά, (δ) 

Τες «Τσέστες•• (πανέρια), μέσα στες οποίες 
βάζαν τα κουλούρια, τες πίπες, τα 

δάχτυλα και τα πουρέκαι καθώς και το 



φιδέν και τον τραχανά, (ε) Το «κουπποσάνι

δον», ένα στενόμακρο ξύλο με στρογγυλές 

θήκες μέσα στες οποίες τοποθετούσαν τα 

ψωμιά, προτού να τα μεταφέρουν στο 
φούρνο για ψήσιμο και (στ) Το «φουρνόφ

κιον", ένα ξύλινο φτυάρι με μακρύ χέρι που 
χρησίμευε για να τοποθετούν τα ψωμιά και 

τα άλλα ζυμαρικά στον φούρνο. 

Απάνω στους τοίχους του μαγειριού. 
κρεμούσαν τα διάφορα κόσκινα τους, 

όπως: (α) Την «Τατσιάν" μέσα στην οποία 
"εσούζαν», δηλ. κοσκίνιζαν το αλεύρι, (β) 
Την «Ταμπουτσιάν» που χρησιμοποιούσαν 

για να καθαρίζουν το σιτάρι, (γ) Το «Κόσιη

νο, που χρησιμοποιούσαν για να καθαρί
ζουν το ρόβι και (δ) Το "πατούρι, για να 

καθαρίζουν το σησάμι. 

Απαραίτητα για όλα τα σπίτια ήταν ο «σιε

ρόμυλος, (=χερόμυλος) που χρησιμοποι

ούσαν για να αλέθουν ρεβύθια, λουβάνες, 

φακές, ρόβι και βρασμένο σιτάρι για το 

που,,γούρι και το «χτιν» (=γδυ) μέσα στο 

οποιο «κουπανούσαν» δηλ. λιώνανε με το 

χτόσιερον διάφορα μπαχαρικά. 

Σε κάποιο απόμερο βολίκι της στέγης 
κρεμούσαν με σκοινί την λεγόμεη «κοφί
να, r1 «ταπατζιά». Μέσα σ' αυτή βάζανε τα 
ψωμιά για να αερίζωνται και να μην μου

χλιάζουν καθώς και για να τα προστατευ

σοuν από τους ποντικούς. Η κοφινιά ήταν 
καμωμένη σε σχήμα στρογγυλό με πλαίσιο 
από «βίτσα» (~cκλαδί) συκαμιάς και πλεκτό 
σαν δίχτυ, από φλοιούς συ καμιάς. 

Σε ένα άλλο δοκάρι της στέγης υπήρχαν 

«Κατσούνια», ξύλινοι γάντζοι, πάνω στα 

οποία κρεμούσαν την λούντζα, τα λουκάνι

κα. το απόχτην ή τσαμαρέλαν και το χοιρο

μέρι. Σε άλλα εξάλλου δοκάρια της στέγης 

κρεμούσαν σε aρμαθιές τα ρόδια που χρη

σιμοποιούσαν για να κατασκευάσουν τα 

κόλυβα, τόσο απαραίτητα για τα μνημό

συνα των αποθαμένων της οικογένειας. 

Πίσω από το σπίτι υπήρχε μια μεγάλη 

αυλή. Μέσα σ' αυτή υπήρχαν το ασιελωνά

ριν,. ο σταύλος, ο γουμάς, το αποχωρητή

ριο, ο φούρνος rωi. διάφορα δέντρα καt 

Ι<αλλωπιστικά φυτά. 

Το σιελωνάριν (= ο αχυρώνας) ήταν το 
σπίτι όπου οι χωρικοί αποθηκεύανε το όσιε

ρο ν (= άχυρον) για τις ανάγκες των ζώων 
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του σπιτιού. Τούτο το σπίτι ήταν μακρυνά

ρι, δηλαδή στενόμακρο και το άχυρο όσο 

μπορούσαν, βάζανε μέσα με την κοφίνα 

από την πόρτα. Μετά οι χωρικοί βγάζαν μια 

τρύπα στο δώμα (= στέγη) και αποθη

κεύανε το άχυρο απ· τη στέγη, έτσι που να 

καταλαμβάνει τούτο ολόκληρο τον χώρο. 

Στη συνέχεια βάζανε μια μαρμάρινη πλάκα 

στην ανοικτή τρύπα και από πάνω τοποθε

τούσαν λάσπη για να κλείση. 

Δίπλα από τον αχυρώνα υπήρχε ο σταύ

λος, το σπίτι όπου οι χωρικοί βάζανε τα ζι.ίJα 

τους. Ο σταύλος ήταν και αυτός μακρυνάρι 

και είχε πάχνες απ' τη μια και απ' την άλλη 

πλευρά του, καμωμένες από πέτρες και 

πηλό μέσα στ ες οποίες οι χωρικοί βάζαν το 

άχυρο και το ρόβι για το τά'ίσμα και μια- δυο 

βούρνες με νερό για το πότισμα των ζώων. 

Σε μια γωνιά υπήρχε η «σαρκά", είδος 

σκούπας και το φτυάρι κ.ά. το καθάρισμα 

του σταύλου. 

Κοντά στον σταύλο υπήρχε και ο «γου

μάς», το κοτέτσι, και σε μερικά σπίτια τα 

κλουβιά για τα κουνέλια και τα περιστέρια. 

Σε μια παράμερη άκρη της αυλής, ήταν 

χτισμένος πάνω σε πέτρινη βάση, ο πλιθα

ρένιος, στρογγυλός φούρνος. Τούτος ήταν 

απαραίτητος για κάθε σπίτι, γιατί κάθε 

οικογένεια έπρεπε να ζυμώσει τα δικά της 

ψωμιά. Δίπλα του χάμω στη γη υπήρχαν τα 

ξύλα - κότσαρα, κλαδιά ελιάς και σχοινιάς 

και τα θυμάρια για το άναμμα του φούρνου. 

Δίπλα στο μεγάλο τον φούρνο, οι χωρικοί 

συνήθως κτίζανε κι' ένα μικρό φουρνάκι για 

τα ψητά τους. 

Στην αυλή πάντοτε ο απαραίτητος λάκ

κος, για το πότισμα των ζώων. Σε κάποιο 

μέρος εξάλλου της αυλής, υπήρχε και το 

αποχωτήριο, που στα παλιά τα χρόνια 

ήτανε υπαίθριο. 

Μέσα στην αυλή ήταν κι ο aνθόκηπος της 

νοικοκυράς με βασιλιτζιές, τριανταφυλιές 

μυρωδάτες, γιασεμί, κιούλι, δυόσμο και 

άλλα καλλωπιστικά φυτά και άνθη. Συνέ

χεια μετά τον ανθόκηπο ήταν φυτεμένα 

πολλά δέντρα κυρίως λεμονιές, πορτοκα

λιές, μανταρινιές, γλυκολεμονιές, θράπ

πες, μεσπηλιές, κληματαριές, μαραπελιές, 

μηλιές, αχλαδιές και στους όχτους της 

αυλής ήταν φυτεμένες συκιές, αμυγδα

λιές, ροδιές, χρυσομηλιές και συκαμιές. 




