
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« .... δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια, ξέρω πως έχουν τη φυλή τους, τίποτε άλλο. Καινούργια στην 
αρχή, σαν τα μωρά που παίζουν στα περβόλια με τα κρόσσια του ήλιου, κεντούν παραθυρόφυλλα 
χρωματιστά και πόρτες γυαλιστερές πάνω στη μέρα. Όταν τελειώσει ο αρχιτέκτονας αλλάζουν, ζαρώνουν 
ή χαμογελούν ή ακόμα πεισματώνουν... 
Ξέρεις, τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα σαν τα γυμνώσεις.....» 

                                                                           Γιώργος Σεφέρης «Το σπίτι κοντά στη θάλασσα»  

 

 

 



                                                                                    Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

Βασική, πρωταρχική και δυναμική έκφρασή της λαϊκής αρχιτεκτονικής είναι η κατοικία, το σπίτι, 

το οποίο στάθηκε πάντοτε για τον άνθρωπο χώρος προστατευτικός για τον ίδιο και το βιός του, 

αλλά και χώρος που συνδέεται αναπόσπαστα με κάθε στιγμή της ζωής του.Το παραδοσιακό 

σπίτι συναντάται με πολλές μορφές ανάλογα με την περιοχή, το φυσικό περιβάλλον, τις 

κλιματολογικές συνθήκες τη μορφή του εδάφους, τα διαθέσιμα υλικά, τη διάρθρωση της 

εσωτερικής κοινωνικής ζωής, τις ασχολίες των κατοίκων και την κοινωνικοοικονομική θέση των 

ανθρώπων.  

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική πηγάζει από τη φυσική δόμηση, καθώς όλα τα υλικά που 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τότε έπρεπε να είναι από το κοντινό και σχεδόν άμεσο 

περιβάλλον και συχνά έκτιζαν με ό,τι υλικά έβρισκαν και έτσι συνέβαλλαν  ιδιαίτερα στην 

αειφορία και στην αυτάρκεια. Με τη φυσική δόμηση γίνονταν εξοικονόμηση ενέργειας άρα και 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων, με σεβασμό στη φύση από την οποία αντλούνταν οι πρώτες ύλες 

τους φυτικής ή ζωικής προέλευσης, ή υλικά εδάφους και υπεδάφους, που υπήρχαν εν αφθονία 

στη φύση, ή υλικά παραγόμενα με απλούς φυσικούς τρόπους, όπως π.χ. ο ωμόπλινθος.  

Η φυσική δόμηση είχε χαμηλότερο κόστος και ανάλογα με την τεχνική που θα χρησιμοποιούνταν 

για την ανέγερση της κατοικίας, ήταν δυνατόν και να ρυθμιστεί ανάλογα με τον προϋπολογισμό 

του καθενός.  

Στον τόπο μας, το Βελβεντό, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική από άποψη δομής και μορφολογίας 

είναι χαρακτηριστική της βαλκανικής αρχιτεκτονικής και κυρίως της μείζονος Μακεδονίας, με 

βασικά υλικά δόμησης το ξύλο και την πέτρα με το πηλοκονίαμα να αποτελεί το σύνηθες 

συνδετικό υλικό και έχει αφήσει ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, το οποίο μας 

περιβάλλει με την ομορφιά του και μας δείχνει την τέχνη, την τεχνική ικανότητα και την έμφυτη 

καλαισθησία των φορέων της. 
 

 



 

 

 

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ 

 

 
                                Τα παλιά τα σπίτια τα κλεισμένα 
                                πάντα κρύβουν κάτι και για μένα 
                                πράγματα γνωστά 
                               πράγματα πιστά 
                              πράγματα ζεστά κι αγαπημένα... 
                                                                
                                                    Νίκος Γκάτσος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Οι άνθρωποι που έβαλαν την πρώτη πέτρα για να χτιστώ εγώ, 
το μικρό ελάχιστο πεπρωμένο. 
Αυτοί που ανέγραψαν τη χρονολογία κτίσεώς μου. 
Αυτοί που έσφαξαν τον πετεινό και στερέωσαν με νομίσματα το θεμέλιό μου λίθο. 
Οι κτήτορες και οι νεότεροι νοικοκυραίοι μου. 
Η ιστορία τους μαζί και η ιστορία μου. 
Νομίζετε πως τα σπίτια δεν έχουμε ψυχή; Και ψυχή έχουμε και φωνή και μνήμες ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                              
                                                                   
 

 
 



Το βελβεντινό κατιό 
 
 
 
 Εδώ στην αυλή, μπροστά στη γέρικη τζιρνικιά,  
αποχαιρέτησε η μανιά τον γιο της που΄ φευγε 
μετανάστης στη Βλαχιά να΄ βρει χαΐρι. Τον 
έπιασαν οι Τούρκοι, δεν τον ξανάδε. Εδώ τον 
μοιρολογούσε κάθε μέρα. Μάρτυρες η τζιρνικιά 
κι εγώ, το κατιό. Γέρικη η τζιρνικιά, παμπάλαιο 
λαϊκό βελβεντινό σπίτι εγώ. Χτισμένο με 
πλίνθους και λάσπη, χαμηλό και ημιυπόγειο, με 
ένα μόνο τεράστιο δωμάτιο, πολυχρηστικό, 
τουν νουντάν ή νουντατζίκ(ι). Άλλαζε μορφή και 
χρήση ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων 
μου, κουζίνα νωρίς το πρωί, δωμάτιο υποδοχής, 
τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα. Όλα χωρούσαν σ΄ 
έναν ουντά.     Αυτό ήμουν όλο κι όλο. 
 

 

 

 

 



Οι Τούρκοι έδωσαν διορία στους νοικοκυραίους μου να με χτίσουν σε σαράντα το πολύ μέρες. Έτρεξαν 
να  βοηθήσουν  κοντινοί και ξένοι, συγγενείς, φίλοι, γείτονες.  Αληβόθια. Τελειώνοντας το χτίσιμο 
πλίνθο πάνω στον πλίνθο, μισό σπίτι πάνω από τον δρόμο και μισό κάτω – σαν τον Αϊ Νικόλα -  
μ΄έκλεισαν από πάνω με μια απλή, μονόκλινη σκεπή. Τα γειτονικά μου σπίτια άλλα είχαν δύο κλίσεις 
στη σκεπή τους, άλλα τρεις, άλλα τέσσερεις. Ανάλογα με τα κέφια του πρωτομάστορα. Το πάτωμά μου 
χωμάτινο, αλειμμένο με κοκκινόχωμα. Το ταβάνι μου με μακριές γριντές ξέσκεπες. Καμμιά φορά τη 
νύχτα φιλοξενούσαν τ΄αρνίθια ή καμμιά δενδρογαλιά. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι κατά το γιόμα, είχε 
κάτσει η οικογένεια γύρω από το σοφρά να γιοματίσουν, έξω στο χαγιάτι 

μου.  Ο τέντζερης στη μέση με τη 
φασουλάδα, τα χλιάρια στα 
χέρια έτοιμα να βουτήξουν στο 
χορταστικό φαϊ και πέφτει από 
μια γριντιά ένα φίδι μες στη 
φασουλάδα. Πετάχτηκαν όλοι 
απάνω από την τρομάρα τους, 
πήγε χαμένο και το φαϊ. 
Γίνονταν και τέτοια!                                   
        

                                 

 

 

 

 



Τους τοίχους, στο εσωτερικό μου, τους περνούσαν με ασπρόχωμα. Ο νουντάς, το μοναδικό μου δωμάτιο, 
τετράγωνο ή στενόμακρο, στενομέτωπο ή πλατυμέτωπο. Στην κορυφή του το καπνισμένο τζάκι, η 
γουνιά. Όλο το χειμώνα, μέρα νύχτα έκαιγαν οι γκουτζουμπέλες για να το ζεστάνουν. Από πάνω το 
γύψινο μπ΄χάρ(ι) μάζευε τους καπνούς προς τα έξω. Μπροστά από τη φωτιά του τζακιού μια μεγάλη 

πέτρινη πλάκα, τη χώριζε από το χωμάτινο πάτωμα. 
Στη γωνιά πάνω στην πυροστιά έβραζε κάθε μέρα στον 
τέντζερη το φαγητό και στο γκιμούλ(ι), μόνιμα 
κρεμασμένο πάνω από τη φωτιά, υπήρχε ζεστό νερό για 
κάθε ζήτηση.  Τα παράθυρά μου ένα δυο, μικρά χωρίς 
τζάμια αλλά με λευκές κόλλες χαρτί. Τη μέρα τις 
άλειφαν με σαμόλαδο για να περνάει λίγο φως. Απ΄έξω 
έκλειναν με τα κιπέγκια, τα κανάτια, μονοκόμματες 
πόρτες, που δεν άφηναν το λιγοστό φως του δαδιού να 
φαίνεται. Να μη δίνουν στόχο στους Τούρκους, στους 
μπαταχτσήδες. Το δαδί, οι   σπιτονοικοκυραίοι μου το 
προμηθεύονταν από τους υλοτόμους και το  έκαιγαν 
στη  μέση του  πυρομάχου, μαγκάλι όπου έβαζαν και    
κάρβουνα για να ζεσταίνονται. 
Αντί για μπουφέ είχαν βαθουλώματα στους τοίχους και 
σ΄αυτά φύλαγαν οι γυναίκες λιχουδιές, καρύδια, 
ζαχαράτα, κασιούλες. Στην πουλίτσα, το μακρύ 

ξύλινο ράφι γύρω γύρω στον τοίχο μου, έβαζαν τα τεντζερέδια. Στη 
σεντούκα ο ρουχισμός των ανθρώπων και ο δικός μου. 
Όλα παστρικά και νοικοκυρεμένα. Ο σοφράς όπου 
γιομάτιζαν, στο κέντρο.  
Κοντά στη γωνιά ψάθες στρωμένες στο χώμα, 
κρεβάτια για τη νύχτα, χώρος για να φουμάρουν οι 
άντρες, να πλέξουν οι γυναίκες, να παίξουν τα παιδιά, 
τη μέρα. Το ένα και μοναδικό αχυρένιο στρώμα για τους γέρους και τους άρρωστους. 
Η σαρμάντσα για τα μωρά. 



Προς τον μπούζ΄να πίσω από την πόρτα του νουντά μου ήταν η αποθήκη με αμπάρια για τα 
γεννήματα, βαένια για το κρασί, κόσκινα, ταγάρια κι άλλα κούρταλα για τις δουλειές των 
ανθρώπων μου. Ένας ψηλός πέτρινος μαντρότοιχος με μεγάλη αυλή μ΄ έκρυβε και με απομόνωνε 
από τον δρόμο. Στην αυλή με τους ασπροβαμμένους τενεκέδες με τα βασιλικά, τις μαργαρίτες, 
την τζιρνικιά, τον φούρνο για το ψωμί, τη γάστρα, το κουμάσι και το κοτέτσι, συνεχίζονταν η 

ζωή μου στην καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από τον 
μαντρότοιχο. 
 
Η ζωή μας άνοιγε προς τα έξω όταν άνοιγε ο βαρύς μάνταλος 
και σηκώνονταν οι αμπάρες της μεγάλης πλατιάς 
αυλόπορτας. Στο κατέφλιο της ανασαίναμε κάθε απόβραδο 
κατιό και άνθρωποι. 
Έκρυβα όμως και κάποιο μυστήριο, όπως το μυστικό 

πουρτέτσ(ι). Μια μικρή πορτούλα 
που με ένωνε με το γειτονικό κατιό 
για να φεύγουν οι άνθρωποί μου 
κρυφά όταν οι Τούρκοι έκαναν 
έφοδο στο χωριό. Πουρτέτσ(ι) - 
πουρτέτσ(ι) διέσχιζαν το Βελβεντό 
και σώζονταν. Ένα φτωχικό, 
ταπεινό, χαμόσπιτο ήμουν. 
Αντιστάθηκα, φύλαξα, διατήρησα 
ρίζες, γλώσσα, προγονικές 
παραδόσεις και επέζησα. Εγώ και οι 
νοικοκυραίοι μου. 

 
                               



 

          Ο απόγονος του κατιού 

... Όσο τα χρόνια περνούσαν, μετά το 1700 μ.χ., 
άλλαξε η μορφή μου. Σταμάτησα να είμαι 
λασπόχτιστο σαν τον πρόγονό μου, το κατιό. Οι 
νοικοκυραίοι  χρησιμοποίησαν  νέα υλικά για να με 
χτίσουν. Πέτρα και ξύλο. Πρώτες ύλες άφθονες 
στον τόπο- Ξερόλακας, Πιέρια - και ανθεκτικές. 
Έγινα πιο άνετο, πιο υγιεινό κι είχα περισσότερους 
χώρους.  
 
Ο ψηλός μαντρότοιχος με τη βαριά ξύλινη πόρτα 

συνέχιζε να με προστατεύει και να με απομονώνει από τον έξω κόσμο. Μέσα σ’ αυτόν έκλεινα μια 
μεγάλη αυλή με όλα τα βοηθητικά κτίσματα.  

Το αχούρι για τα ζώα και το παράσπιτο για τον φούρνο, τη γάστρα,  τα αμπάρια για το σιτάρι,  
το αλεύρι και κάθε τι που ήταν απαραίτητο για το νοικοκυριό μου.  

 



Μπροστά είχα το χαγιάτι, 
έναν ανοιχτό χώρο που 
έβλεπε στην αυλή. Όλα τα 
σπίτια της Μακεδονίας, 
λαϊκά και αστικά, είχαμε 
χαγιάτι αλλά και οι 
εκκλησίες.  
Ήταν πολύτιμος χώρος για 
τους νοικοκυραίους μου. Σ΄ 
αυτό περνούσαν το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
τους και σ΄ αυτό συνέχιζαν 
τις αγροτικές τους 
εργασίες. Κρεμούσαν από 

τις γριντιές τα καλαμπόκια, στέγνωναν τον καπνό, ύφαιναν στον αργαλειό, μαγείρευαν στο 
ημιυπαίθριο τζάκι. Οι άνθρωποί μου το έλεγαν και ηλιακόν, ντηλιακόν, λιακόν, λιακωτό, δοξάτο. 
Το δάπεδο το έστρωναν με πέτρινες ασβεστωμένες πλάκες ή με κοκκινόχωμα. 

 
Οι εσωτερικοί μου 
χώροι αβγάτισαν. Δυο 
τα δωμάτιά μου τώρα, ο 
νουντάς ή καλός και το 
νουντατζίκ(ι). Ανάμεσά 
τους μια μεγάλη σάλα 
με ενσωματωμένες τις 
μεσάντρες (ντουλάπες) 
από το κάθε δωμάτιο. 
Στον νουντά γύρω 

γύρω είχα τα μιντιρλίκια, καναπέδες για τη μέρα, κρεβάτι για 
τους μουσαφιραίους μου το βράδυ.  



Οι γυναίκες τα είχαν στρωμένα με πολύχρωμες υφαντές βελέντζες, μακρόστενες μαξιλάρες 
στολισμένες με δαντελωτά μακάτια, με πλεκτά ή κεντημένα με τα χέρια τους μαξιλάρια.  

 
Το τζάκι στολισμένο με εργόχειρα, ενθύμια, 
φωτογραφίες των ξενιτεμένων, άναβε 
φωτιά φιλόξενη όταν δεχόταν 
μουσαφιραίους.  
Σε ένα βαθούλωμα του τοίχου μου, το 
ντουλάπι για όσα μικρά και πολύτιμα. Με 
κανάτες και ποτήρια από γυαλί, με πιατάκια 
και ασημοκαπνισμένους δίσκους για τα 
κεράσματα των φίλων στις γιορτινές μέρες. 
Στο νουντατζίκ(ι) κλεινόταν όλη η σπιτίσια 
ζωή των ανθρώπων μου.  
Από χαραές οι γυναίκες έβαζαν το φαϊ να 
βράσει στην πυροστιά, εδώ έτρωγαν όλοι 
το μεσημέρι γύρω από το σοφρά. Εδώ τη 

μέρα, εδώ τη νύχτα, εδώ όλο το καθημερινό νοικοκυριό μου, εδώ και η σαρμάντσα του μωρού με 
τα τραγουδιστά «βάζι βάζι η λάκους της μανιάς.» 

 
 
 
Τα δυο δωμάτια με τα εξωτερικά κτίσματα της αυλής  μου 
δίνουν σχήμα Γ ή Π. Οι σπουδαγμένοι που ασχολήθηκαν με 
εμάς, τα σπίτια της λαϊκής αρχιτεκτονικής του Βελβεντού, 
συμπέραναν πως μοιάζουμε με τα πανάρχαια μακεδονικά 
πρότυπα, σαν την ελληνιστική κατοικία της Ολύνθου. Στις 
αρχές του 18ου αιώνα, εγώ το λαϊκό σπίτι, ο απόγονος του 
κατιού, αναβαθμίζομαι!  Αποκτώ και δεύτερο όροφο. 
 
 



   

Από το πετρόκτιστο κατιό  

στο λαϊκό διώροφο βελβεντινό σπίτι. 

Στις αρχές του 18ου αιώνα 
απόκτησα και δεύτερο 
όροφο, έγινα δίπατο. Το 
ισόγειό μου οι 
σπιτονυκοκυραίοι το 
ονόμασαν κατώι και τον 
όροφο ανώι. Συνδέονταν 
με εσωτερική ξύλινη ή 
εξωτερική πέτρινη σκάλα. 
Στο ανώι είχα ένα ή δύο 
δωμάτια και ο υπόλοιπος 
χώρος στη δυτική μου 
πλευρά ήταν εντελώς 
ανοιχτός, σαν  χαγιάτι. 
Κάθε μέρα οι άνθρωποί 
μου τον χρησιμοποιούσαν 
για διάφορες δουλειές. 

Πάνω από τον όροφο η σκεπή προεξείχε γύρω μου ενώ μπροστά στο χαγιάτι στηριζόταν σε 
ξύλινους στύλους.  
 
Ένας από τους βελβεντινούς ενοίκους μου, ο Δημήτρης Φυλακτός με περιέγραψε στο 
βιογραφικό βιβλίο του  « Βιογραφικό χρονικό 1907 ως τα σήμερα » ως εξής: 
« Το σπίτι μας ήταν δίπατο και σε καθαρά αγροτικό σχέδιο. Η επάνω μεσημβρινή πλευρά 
ήταν ανοιχτή για να βοηθάει με το φθινοπωρινό ήλιο στην ξήρανση του όψιμου 
καλαμποκιού και της δεύτερης σοδειάς των φασολιών. Και η ισόγεια μεσημβρινή πλευρά 
ήταν ανοιχτή.  



Μπροστά στο ισόγειο απλωνόταν ένα χαγιάτι στρωμένο με ωραίες ακανόνιστες πλάκες από 
σχιστόλιθο, που χωρίζονταν με όμορφες δαντελωτές λουρίδες από κάτασπρο ασβέστη.  

 
Μπροστά στο σπίτι απλωνόταν μια 
μεγάλη αυλή, πλακοστρωμένη κι 
αυτή με ίδιες πλάκες ως την 
εξώπορτα. Στην αρχή της αυλής 
αυτής, πλάι στο σπίτι, κοντά στους 
ξύλινους στύλους που στήριζαν το 
ανώι, ήταν φυτεμένες μεγάλες 
τριανταφυλλιές καταγεμάτες με ροζ 
τριαντάφυλλα που όλο το καλοκαίρι 
και ως το φθινόπωρο, 
μοσχοβολούσαν ως έξω το δρόμο. 
Αλλά και όλη η άλλη αυλή γύρω 
γύρω ήταν καταγεμάτη με θαυμάσια 
και ευωδιαστά λουλούδια, σιμπόϊα, 
σκυλάκια, μολόχες, κρίνα, 
φραγκίτσες.Στο αριστερό μέρος της 
αυλής ήταν ένα μεγάλο υπόστεγο, 
ανοιχτό μπροστά, χωρισμένο σε 
τρεις χώρους. Στο φούρνο, στη 

γωνιά με το τζάκι και τη γάστρα και στον αργαλειό. Από την άλλη πλευρά της αυλής, τη 
δεξιά, ήταν στημένο το αχούρι για το γαϊδούρι, το γουρούνι και τις κότες  
και πλάι το αποχωρητήριο. Όλο αυτό το μεγάλο σπίτι είχε ένα μόνο δωμάτιο, ένα όμως και 
καλό. Στη συνέχεια μια μεσάντρα μεγάλη για τα ρούχα και τα σκεπάσματα της οικογένειας. 
Το μοναδικό αυτό δωμάτιο ήταν πραγματικά ένας μεγάλος χώρος καθιστικός με δυο μεγάλα 
παράθυρα που έβλεπαν πίσω προς το μεγάλο μας κήπο και ένα διπλό πολύ μεγάλο από την 
άλλη πλευρά που έβλεπε προς το χαγιάτι μπροστά και την αυλή. 



Το νταβάνι του ήταν ξυλόγλυπτο, ωραιότατο. Στον ανατολικό του τοίχο ήταν χτισμένο ένα 
θαυμάσιο και πολύ όμορφο τζάκι, καλλιτεχνικό. Στο πάτωμα του δωματίου ήταν στρωμένα 
τρία μεγάλα στρώματα που τα γεμίζαμε κάθε 
χρόνο τον Αύγουστο με βρεσνιά (τσακισμένα 
καλάμια από σίκαλη). Πάνω τους στρωμένες 
πολύχρωμες βελέντζες που ήταν κάτι το 
εξαιρετικό σε υφαντική τέχνη και στον 
συνδυασμό και την ποικιλία των χρωμάτων. 
Πλάι, προς τους τοίχους από την μια και την 
άλλη πλευρά, ήταν τοποθετημένα με 
παραδοσιακά πολύχρωμα σχέδια, προσκέφαλα, 
γεμάτα κι αυτά με βρεσνιά και ψηλά στον τοίχο, 
που έβλεπε προς τον κήπο, ανάμεσα στα δυο 
παράθυρα ήταν τοποθετημένος ένας μεγάλος 
καθρέφτης. 
Πλάι και κάτω από τη μεσάντρα, στο ισόγειο, 
ήταν το λεγόμενο σπιτομάζωμα, με ένα μεγάλο 
θολωτό υπόγειο, όπου ήταν στημένα τα βαένια 
με το κρασί και στον υπόλοιπο χώρο του και στη 
σκάλα υπήρχαν στημένα πολλά πήλινα 
καβανέλια για τα πετιμέζια, τα τουρσιά, τα 
ρετσέλια. Στο σπιτομάζωμα είχαμε στημένη τη μεγάλη γουρουνοκόπανα για το κρέας του 
γουρουνιού, καθώς και τα αμπάρια για τα σιτηρά και το αλεύρι.  
Έτσι ήταν περίπου το σπίτι μας, που το διατηρούσε η μητέρα μας, η αξέχαστη Πηνελόπη, 
πεντακάθαρο και με μια τάξη σε όλα τα πράγματα υποδειγματική.» 

 

 

 

 



Ο  Λάζος Παπανώτας περιγράφει το σπίτι της γιαγιάς του Ειρήνης Αγοράτσιου. 

 

«Παλιά τα σπίτια ήταν πέτρινα και ο τοίχος ήταν φτιαγμένος με ασπρόχωμα αντί για σοβά. 

Της παραπρογιαγιάς μου το σπίτι ήταν διώροφο. Στην είσοδο ήταν το χαγιάτι που ήταν 

βαμμένο κόκκινο. Μετά το χαγιάτι ήταν οι νουντάδες (καθιστικά), ήταν δύο, ο ένας στον  

επάνω όροφο και ο άλλος κάτω. Ο κάτω νουντάς είχε δύο κρεβάτια που ήταν ξύλινα, 

κατασκευασμένα από τους ανθρώπους του 

σπιτιού. Τα στρώματά τους ήταν αχυρένια 

και τα προσκέφαλα των κρεβατιών επίσης 

αχυρένια. Στη μέση ήταν το τζάκι που ήταν 

στολισμένο με τα τζακουμάντηλα, με μια 

λάμπα για να τους φωτίζει και ένα ρολόι. 

Στο τζάκι έβαζαν μια πυροστιά και επάνω 

έβαζαν μια πήλινη κατσαρόλα για να 

μαγειρεύουν. Δίπλα από το τζάκι υπήρχαν 

δύο ντουλάπια στον τοίχο όπου έβαζαν 

τους καλούς δίσκους και τα καλά ποτήρια. 

Στο άλλο ντουλάπι έβαζαν μέσα τρόφιμα 

για να τα συντηρούν. Επάνω από τα κρεβάτια υπήρχαν φαρδιά ξύλα που λέγονταν 

μπουλίτσες, τα στόλιζαν με πολύχρωμα χαρτιά και έβαζαν τα κάνιστρα. Στην άκρη του 

δωματίου ήταν η μεσάντρα (ντουλάπα) που εκεί ήταν η γκλαβανή (καταπακτή). Από εκεί 

κατέβαιναν στο υπόγειο όπου μάζευαν νερό για το καλοκαίρι για να είναι δροσερό, και άλλα 

χρήσιμα αντικείμενα. Στο χαγιάτι υπήρχε μια ξύλινη σκάλα που έβαζαν τα στρωσίδια. Κάτω 

στο πάτωμα έστρωναν υφαντές βελέντζες και στη μέση υπήρχε ένα χαμηλό τραπέζι, ο 

σοφράς. Εκεί συγκεντρώνονταν η οικογένεια και έτρωγαν. Στο χαγιάτι οδηγούσε στο ανώι. 

Το ανώι ήταν ανοιχτό και εκεί ήταν ο αργαλειός και διάφορα χρειώδη αντικείμενα. Δίπλα 

ήταν ένας άλλος νουντάς και μια μικρή αποθηκούλα.» 

 



 

 

A la Franka… βελβεντινό σπίτι! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ντόπιο ή ξενόφερτο; Είμαι και τα δυο. Θα σας αφηγηθώ τα πώς και τα γιατί και θα 
καταλάβετε. Το πέρασμα των χρόνων, οι αλλαγές στις κοινωνικές και οικονομικές  συνθήκες, 
οι πόλεμοι, επέδρασαν στη μορφή μου και στην εξέλιξή μου. Δεν μοιάζω με το λαϊκό 
πετρόκτιστο. Φέρνω έναν νέο ρυθμό αρχιτεκτονικής,  τον Νεοκλασσικό,  στα βελβεντινά 
σπίτια. Εμφανίζομαι στη Βόρεια Ελλάδα μετά το 1900 ενώ στην απελευθερωμένη Νότια 
Ελλάδα του 19ου αιώνα με χρησιμοποιούσαν πολύ στην αρχιτεκτονική των σπιτιών. Το 
παράξενο με την περίπτωσή μου είναι ότι ενώ έχω ελληνικές ρίζες, στη Μακεδονία ήρθα από 



το εξωτερικό, όταν αναπτύχθηκε εκεί το κίνημα της αναβίωσης του κλασσικού πνεύματος 
και στην Αρχιτεκτονική. Οι μετανάστες Βελβεντινοί που είχαν αναζητήσει καλύτερη τύχη στο 
εξωτερικό, επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, πλούσιοι σε χρήμα και εμπειρίες, άρχιζαν να 
χτίζουν σπίτια πολύ διαφορετικά από αυτά που χτίζονταν πριν το 1900, επηρεασμένοι από 
την νεοκλασική αρχιτεκτονική που έβλεπαν στα κτήρια της ξενιτιάς. Επιβίωσαν οι 
επιδράσεις αυτές γιατί, σαν ιδέες και σαν μορφές, υπήρξαν οικείες στην ψυχή των 
βελβεντινών μαστόρων και γιατί η επίδραση του Ελληνικού Πνεύματος ήταν διάχυτη, σαν 
πρόθεση, για αφομοίωση των Ελληνικών ιδεών και σαν μάθηση των Ελληνικών γραμμάτων 
την εποχή αυτή ακριβώς, στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο. Ο νεοκλασικισμός εμπόδισε, 
αποτελεσματικά, τη νέα αρχιτεκτονική να συνεχίσει τους οικείους παραδοσιακούς τρόπους 
και τις συνήθειες της μεταβυζαντινής κοινωνικής ζωής, που διασώθηκαν κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας. (σελ. 263, 264, Αρχιτεκτονική έκφραση του οικισμού Βελβεντού 
και η ανάγκη διατήρησης της Προγονικής κληρονομιάς, Π. Αγγέλης- πρακτικά 

επιστημονικού συνεδρίου 1993). Ο ρυθμός 
αυτός ονομάστηκε « αλά φράγκα », γιατί, 
όπως σας ανέφερα παραπάνω, προτιμήθηκε 
από τους πλούσιους βελβεντινούς 
μετανάστες που γύριζαν από τη Φραγκιά, την 
Ευρώπη δηλαδή. Εξευρωπαϊστήκαμε και όχι 
μόνο εμείς τα σπίτια του Βελβεντού, αλλά και 
οι άνθρωποι, οι συνήθειες, η μουσική... 
  Έλαβα τίτλο « αλά φράγκα » και έγινα σπίτι 
διώροφο, ορθογώνιο ή τετράγωνο, πέτρινο, 
σοβαντισμένο εσωτερικά και εξωτερικά με 
στέγη επικλινή που προεξείχε από τον τοίχο. 
Το ισόγειό μου, το χαϊάτι, στρωμένο με 

ωραίες πλάκες  χρησιμοποιούνταν από τους νοικοκυραίους μου σαν αποθήκη και 
πλυσταριό. Στον επάνω όροφό μου, που ήταν η κυρίως κατοικία, οδηγούσε μια πλατιά 
καλοφτιαγμένη, εξωτερική, πέτρινη σκάλα με μεγάλο πλατύσκαλο.  
 
 



 
 

Αυτό σχημάτιζε εξώστη με οροφή που τελείωνε σε ένα μεγάλο 
αέτωμα, στηριγμένο σε δυο πέτρινους τετράγωνους κίονες με 
γύψινα κιονόκρανα και πλούσιες διακοσμητικές προεξοχές και 
κορνίζες.  
Στην είσοδο μια μεγάλη δίφυλλη πόρτα, η μισκιά, με κρύσταλλα 
και ξυλόγλυπτα, άνοιγε στην ευρύχωρη σάλα μου που οδηγούσε 
στην εξώπορτα του πίσω μπαλκονιού, την πισνή.  
Στον όροφο είχα τρία βασικά δωμάτια, μεγάλη κουζίνα και άνετη 
μεσάνδρα. Τα δυο δωμάτια τα χώριζε μια πολύφυλλη πόρτα που 
όταν άνοιγε, τα ένωνε σε έναν μεγάλο χώρο για γιορτές, για χαρές 
και λύπες. Το ένα ήταν η υποδοχή με καναπέ, τραπέζι και 
τραπεζάκια με εργόχειρα, 

ανθοστήλες, κουρτινάκια και δαντελένιες κουρτίνες έργα 
τέχνης. Η κουζίνα ήταν και η καθημερινή τραπεζαρία. Τα 
«αλά φράγκα» είμασταν εξαιρετικά περιποιημένα σπίτια. 
Εξωτερικά ο σοβάς σχημάτιζε περίτεχνα σχέδια γύρω από 
τα παράθυρα και τις πόρτες και με τέχνη οι μάστορες 
αναδείκνυαν τις πέτρες μέσα από το σοβά. Εσωτερικά με 
ευάερα και ευήλια ψηλοτάβανα δωμάτια νταμπλαδωτές 
πόρτες βαμμένες καφέ στο χρώμα της καρυδιάς, ταβάνια με 
ξύλινες μεγάλες σανίδες, ποταμούς, και ξυλόγλυπτους 
ρόδακες στο κέντρο με φατνώματα και άνθη και 
χρωματισμένους τοίχους με πολύχρωμα σχέδια στη σάλα 
και στην υποδοχή, έφερνα έναν άλλο αέρα στην 
αρχιτεκτονική του τόπου κι ένα γούστο πιο εκλεπτυσμένο. 
Εμφανίστηκε η γκαζόλαμπα για το φωτισμό και 
σταμάτησαν οι καπνοί των καντηλιών να μαυρίζουν τους 
τοίχους και τα ταβάνια μου.  



 
Όπως και του τζακιού οι αναθυμιάσεις έφυγαν γιατί 
καθιερώθηκε η τενεκεδένια ξυλόσομπα που 
τοποθετήθηκε ακριβώς μπροστά από το τζάκι. Αυτό 
έμεινε διακοσμητικό στοιχείο στα δωμάτια και οι 
νοικοκυρές το στόλιζαν με χιονάτα τζακόπανα όπου 
έβαζαν τη λάμπα, το ρολόι και άλλα μικρά 
διακοσμητικά. 
 
Ο παλιός ψηλός μαντρότοιχος, που έκρυβε τους 
προγόνους μου από το δρόμο επί τουρκοκρατίας, 
έπεσε.  Ο περίβολος της αυλής μου έγινε πιο χαμηλός 
με αρχοντικά σιδερένια κάγκελα και ψηλή πόρτα. 
Είναι πιο μικρή η αυλή μου στην πρόσοψη – τα 
παράσπιτα μεταφέρθηκαν στο πίσω μέρος -  με 
πέτρινο πλακόστρωτο διάδρομο και παρτέρια με 
λογής λογής πολύχρωμα λουλούδια, χάρμα 
οφθαλμών για τους περαστικούς αλλά και για τους 
νοικοκυραίους μου.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 
 

ΡΟΠΤΡΑ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟΗΧΟΙ 
 

« .... Ανεβαίνω πέτρινα σκαλοπάτια. Δεκοχτούρες μετράνε την ανατολή κι ένας αγέρας έρχεται 
από τα πεύκα. Βαθυπράσινο μυστικό στόμα. Δαγκώνει το κλειδί στην πόρτα. Επιθύριο χεράκι 
τρυφερής ηλικίας ανοίγει βλέφαρα μιας άλλης εποχής. Είναι όλοι εκεί συγκεντρωμένοι. Πιο 
μέσα ο πατέρας σκουπίζει τα μουστάκια, με φιλάει, κι η μάνα κλαίγοντας αγκαλιά με οδηγεί 
στο τραπέζι...¨ 

                                                                               Πρόδρομος Μάρκογλου «Το σπίτι»  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιθύρια χεράκια, κρίκοι, χαλκάδες, λάμες λαξεμένες με 

μεράκι στο χέρι, πουλιά έτοιμα να πετάξουν, μορφές ζώων 

ζωντανεμένες στο μέταλλο, πρόσωπα γυναικών με βλέμμα 

αυστηρό κι άλλοτε χαρούμενο. Χνάρια μιας περασμένης 

εποχής, οριστικά πια χαμένης. Χτυπούσαν διακριτικά ή και 

όχι τις πόρτες, ανάλογα με τον επισκέπτη, το μεταλλικό χέρι 

ήταν το δικό του χέρι…… Χτύπημα νευρικό, απελπισμένο, 

χαρούμενο, ντροπαλό, ανυπόμονο. 

 

 

 

 

Το πιο οικείο επιθύριο χεράκι στο Βελβεντό 

βρίσκεται στην εξώθυρα  του αγαπημένου των 

Βελβεντινών γιατρού Ιπποκράτη Παπαγεωργίου. 

Εδώ και κάμποσα χρόνια έπαψε να χτυπάει. Ήταν 

χεράκι καταφύγιο σε εμπύρετες νύχτες, 

αξημέρωτες. Γιατρειά το άνοιγμα της μεγάλης 

ξύλινης εξώθυρας και το παρήγορο χαμόγελο του 

γιατρού μας.    

 

 

 


