Η ΛΑΓΚΑΔΙΝΗ ΣΕΧΝΗ ΣΗ ΠΕΣΡΑ
τοσ Παναγιώτη Γκιώκα
Οη Λαγθαδηλνίκαζηόξνη έρνπλ γίλεη μαθνπζηνί θαζώο έρνπλ δνπιέςεη ζε όιε ηε
Πεινπόλλεζν,έρνπλ πεξάζεη ζηε Σηεξεά Ειιάδα αθόκε θαη ζε λεζηά. Έρνπλ ρηίζεη
ακέηξεηα πέηξηλα θηίξηα όπσο αξρνληηθά, εθθιεζίεο, ζρνιεία, γεθύξηα θαη δεκόζηα θηίξηα ηα
νπνία μερσξίδνπλ γηα ηελ ηερληθήθαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο.
Γηα λα βγάινπλ ηελ πέηξα είραλ ην ινζηάξη ηνλθαζκά θαη ηε βαξηά κε ηελ νπνία ηελ
έζπαγαλ. Η κεηαθνξά ηεο πέηξαο γηλόηαλ κε ηα δώα. Σην θάησ κέξνο ζην ζακάξη έδελαλ έλα
ζαλίδη ζηε δεμηά πιεπξά θαη έλα ζηελ αξηζηεξή, νξηδόληην θαη πάλσ ζηηο ζαλίδεο ζηήξηδαλ
θαη έδελαλ γεξά ηηο πέηξεο. Τα παηδηά, καζηνξόπνπια όπσο ηα απνθαινύζαλ, θνπβαινύζαλ
ηηο πέηξεο ζην έξγν.
Σηε ζπλέρεηα ηελ ''αιάθξσλαλ'' κε ηε βαξηά θαη ηακεγάια ζθπξηά θαη ηε δνύιεπαλ αλάινγα
κε ηε ρξήζε πνπ ηαίξηαδε ζηε θάζε κηα. Τηο πην θαιέοπέηξεο ηηο έθηηαρλαλ αγθσλάξηα, απηέο
πνπ είραλ κεγάιν κήθνο ηηο έθηηαρλαλ ακαζραιίηεο γηα ηηο εζσηεξηθέο γσλίεο (ακαζράιεο)
θαη επέιεγαλ ηα παξαγθώληα ηα νπνία πνιιέο θνξέο ηαςηινπειέθαγαλ όπσο ηα αγθσλάξηα
θαη έπξεπε λα είραλ κεγάιν κήθνο γηα λα δέλεη ην ρηίζηκν.Όιεο νη πέηξεο έπξεπε λα είραλ
θάζηζκα, δειαδή ην θάησ κέξνο πνπ ζα πάηαγε ζηε ιάζπεέπξεπε λα ήηαλ επίπεδν γηα λα
δέλεη ηηο πέηξεο θαη λα κελ έρεη ρειώληα θαη θάλεη ηξακπάια. Σηηο γσλίεο ηα αγθσλάξηα ηα
πξόζεραλ πάξα πνιύ, ηα γώληαδαλ κε αθξίβεηα, ηα ςηινπειέθαγαλ θαη αθόκε ην άπεξγν ην
έθαλαλ δπν-ηξεηο πόληνπο κε πνιύ ιεπηνκεξέο ςηιό πειέθη ζε ζρέζε κε ηνππόινηπν.
Τν θνλίακα- ιάζπε ήηαλ ην θνξαζάλη από ζπαζκέλν θεξακίδη θαη αζβέζηε. Πνιιέο
θνξέοέρηηδαλ κε ζθέην ρώκα αθνύ ην δνύιεπαλ κε λεξό γηα λα γίλεη ιάζπε. Όηαλ ην ρώκα
ήηαλζηνπξλαξόρσκα ζεσξνύληαλ πνιύ θαιήο πνηόηεηαο γηαηί έδελε θαιύηεξα. Όηαλ ήηαλ
αξγπιόρσκα-γιίλα ήηαλ θαηώηεξεο πνηόηεηαο γηαηί κε ηε βξνρή ε γιίλα έθεπγε. Τν ρώκα ην
έβγαδαλ από ην πηνθνληηλό ζεκείν. Σηηο πην θαιέο δνπιεηέο, ζηηο νπνίεο ην απαηηνύζαλ νη
ηδηνθηήηεο θαη πιήξσλαλπεξηζζόηεξν, ζην ρώκα έβαδαλ αζβέζηε γηα λα γίλεηαη πην
αλζεθηηθό θνλίακα.
Καη' αξράο όιε ε δνπιεηά ηνπ ρηηζίκαηνο γηλόηαλ κε ηα ρέξηα. Όηαλ έβγαδαλ ηα ζεκέιηα
ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ θαζκά θαη ην θηπάξη. Όηαλ μεθηλνύζαλ ην ρηίζηκν, γέκηδαλ ηα ζεκέιηα
ζρεδόλ όπσο-όπσο θαη δελ έβαδαλ ξάκκα. Μόιηοέβγαηλαλ ζηελ επηθάλεηα μεθηλνύζαλ ην
ρηίζηκν από ηηο γσλίεο. Γώληαδαλ ην θηίξην κε αθξίβεηα,ζηεξέσλαλ πξώηα ηα αγθσλάξηα, ηα
δύγηδαλ θαη έδελαλ από απηά ηα ξάκαηα. Σηε ζπλέρεηα γέκηδαλθαη ηνπο ππόινηπνπο ηνίρνπο
ώζηε λα έξζνπλ ζε επζεία κε ηα αγθσλάξηα. Τνπνζεηνύζαλ μαλά η’ αγθσλάξηα ζηηο γσλίεο,
ηα δύγηαδαλ έδελαλ ηα ξάκκαηα θαη έηζη ζπλερίδνληαλ όιε δνπιεηά.Σηηο γσλίεο ζπλήζηδαλ λα
ρηίδνπλ νη αξρηκάζηνξνη, ην ππόινηπν εμσηεξηθό έρηηδαλ νη θαινίκαζηόξνη θαη ζην
εζσηεξηθό πνιιέο θνξέο έβαδαλ ηνπο καζεηεπόκελνπο ηνπο νπνίνπ παξάιιεια
θαζνδεγνύζαλ νη απ' έμσ καζηόξνη (θαηζαδόξνη).Η ηερληθή πνπ αθνινπζνύζαλλα ρηίδνπλ
ήηαλ ηζόδνκε, δει. νξηδόληηεο επζείεο, νη πέηξεο έπξεπε λα πάηαγαλ ηνλ θάησ αξκό θαη λα
κελ ηειεηώλνπλ πνηέ ζηνίδην ζεκείν, δειαδή νπσζδήπνηε λα πάηαγε ζε δύν πέηξεο.
Όηαλ έθηαλαλ ζηηο ζηάζκεο δειαδή εθεί πνπ πάηαγε ην πάησκα, ην αιθάδηαδαλ ζε νξηδόληηα
πξνβνιή, ην έθεξλαλ ηζνδξνκή θαη ηνπνζεηνύζαλ πάλσ ζηνλ ηνίρν νξηδόληηεο μπινδεζηέο
απόμπιεία δξπο. Έβαδαλ έλα μύιν δέθα πόληνπο κέζα από ηνλ έμσ ηνίρν, άιιν έλα δέθα
πόληνπο απόην κέζα κέξνο θαηά ην κήθνο ηεο νηθνδνκήο θαη πάλσ ζε απηά θάξθσλαλ
εγθάξζηα μύια,αλά 0,60 έσο 0,70 πόληνπο . Οη μπινδεζηέο είραλ πάρνο 7x10 πόληνπο πεξίπνπ
θαη πάηαγαλ πιάθα.

Σηε ζπλέρεηα έβαδαλ ηνπο πνηακνύο θάησ από ηηο μπινδεζηέο ελώ πάλσ ζηηο
μπινδεζηέοθάξθσλαλ ηα ςαιίδηα ηνπ παηώκαηνο. Όια απηά θαξθώλνληαλ κεηαμύ ηνπο θαη
έηζη έδελαλ θαηγίλνληαλ έλα ζηνηρείν πνπ ζηεξίδνληαλ πάλσ ζην ηνίρν ελώ παξάιιεια
ζηεξέσλε θαη ηνλ ηνίρνθαζώο δελ κπνξνύζε λα θηλείηαη νύηε πξνο ηα έμσ νύηε πξνο ηα κέζα.
Τηο ζαλίδεο ζηα παηώκαηαηηο θάξθσλαλ ζην ηέινο αθνύ ηειείσλε ε ζηέγε θαη όια ηα
θνπθώκαηα. Να επηζεκάλνπκε όηηζήκεξα νη μπινδεζηέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από
νπιηζκέλν ζελάδ, βάδνληαο κία πέηξα έμσ θαη κίακέζα θαη ην εζσηεξηθό γεκίδεη κε
νπιηζκέλν κπεηόλ.
Τα παξάζπξα θαη γεληθά ηα θνπθώκαηα ηα έθηηαρλαλ ζηελά θαη ςειά. Γη' απηό
παξαηεξνύκεπνιιέο θνξέο θαη θεγγίηεο. Ο ζθνπόο πνπ ην έθαλαλ απηό ήηαλ γηα λα κελ
δεκηνπξγνύληαη κεγάιααλνίγκαηα θαη έπεθηε πνιύ βάξνο πάλσ ζηα πξέθηα θαζώο ηα θαξδηά
αλνίγκαηα έθαλα δεκηά ζηειηζνδνκή, νπόηε θαη ην απέθεπγαλ.Σηηο πέηξηλεο θαηαζθεπέο
παξαηεξνύκε πνιιά θαη ζηελά παξάζπξα. Γηα παξάδεηγκα ζηε ζάιαπνπ είλαη πεξίπνπ
4,50x4,50 ππάξρνπλ δύν κπαιθνλόπνξηεο θαη δύν παξάζπξα ζηελά θαη ςειά.
Σηα ζπίηηα πνπ είλαη ρηηζκέλα σο ην 1910, ηα νπνία είλαη θαη πην πξνζεγκέλα, νη θάζεο
ησλθνπθσκάησλ είλαη ληπηέο, θαηαζθεπαζκέλεο από μύιν δξπο θαη είλαη ρσλεπηέο κέζα ζην
αγθσλάξηθαη ηηο ζηεξέσλαλ κε ζηδεξέληα ηδηλέηηα από αγθσλάξη. Τν κέζα κέξνο ηνπ
αλνίγκαηνο ήηαλκεγαιύηεξν θαη ε θακάξα αλέβαηλε πξνο ηα πάλσ.
Σηηο κεγάιεο δνπιείεο όπσο εθθιεζίεο, ζρνιεία έρηηδαλ κε δύν ιάζπεο. Ξεθηλνύζαλ απ'
έμσπξνο ηα κέζα κε 15 σο 20 πόληνπο θαιήο πνηόηεηαο θνξαζάλη θαη ζπλέρηδαλ πξνο ην
εζσηεξηθό κερώκα θαη αζβέζηη. Ήηαλ δύζθνιν λα βάδνπλ ζε όιν ηνλ όγθν θνξαζάλη γηαηί
θόζηηδε πνιύ. ΤνΓπκλάζην Λαγθαδίσλ γηα παξάδεηγκα ήηαλ ρηηζκέλν κε δύν ιάζπεο.
Έρσ παξαηεξήζεη ζε όια ηα πέηξηλα θηίξηα, ζην μεθίλεκα ηνπ έξγνπ νη καζηόξνη
πξόζεραλπνιύ ην ρηίζηκν, ην ζηίβαδαλ, ην ηδηβίθσλαλ δειαδή γέκηδαλ θαιά ην ηνίρν κε
κηθξόηεξεο πέηξεο, ελώ όζν αλέβαηλαλ πξνο ηα πάλσ ρξεζηκνπνηνύζαλ ιηγόηεξε ιάζπε,
έκελαλ πεξηζζόηεξα θελά θαηαπηό γηαηί δελ είραλ ηα πιηθά ζε αθζνλία. Ελδεηθηηθά γηα λα
βγεη ν αζβέζηεο ρξεηάδνληαλ πέηξα,ηνλ ιεγόκελν αζβεζηόιηζν, έπξεπε λα θνπβαιήζνπλ
πνιιά μύια, λα αλάςνπλ θακίλη θαη κεηά απόδέθα κέξεο έθηηαρλαλ ηνλ αζβέζηε. Τνλ
αζβέζηε ηνλ έζβελαλ ζε κεγάινπο ιάθθνπο κε λεξό αθνύηνλ άθελα 10 έσο 15 κέξεο λα
ζβήζεη εληειώο θαη κεηά κπνξνύζαλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απόπαιηνύο καζηόξνπο
αθνύκε πνιιέο θνξέο 'Απηό ην ζπίηη έρεη θάεη δπν θακίληα αζβέζηε, ην άιινηξία θακίληα, ην
άιιν ηέζζεξα'. Με απηό ην ηξόπν κεηξνύζαλ ηελ αληνρή ηνπ ζπηηηνύ.
Υπάξρνπλ πέηξηλα ζπίηηα έσο πέληε νξόθνπο καδί κε ηα ππόγεηα- θαηώγηα ζηα νπνία
έρσπαξαηεξήζεη όηη ην θάξδνο ηνπ ηνίρνπ ζηα ζεκέιηα μεθηλάεη από 105 πόληνπο. Σηε πξώηε
ζηάζκε,δειαδή ην πάησκα, ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ ηε ζηέλεπαλ ζην ζεκείν πνπ
ήηαλ ηα ςαιίδηαηνπ παηώκαηνο, δέθα πόληνπο θαη έηζη ν πξώηνο όξνθνο ρηίδνληαλ
ζηελόηεξνο, ν δεύηεξνοαληίζηνηρα άιινπο δέθα πόληνπο ζηελόηεξνο θαη ζπλέρηδαλ έηζη σο ην
ηειεπηαίν όξνθν. Σηαπεξηζζόηεξα ζπίηηα κεγάια ε κηθξόηεξα ν ηειεπηαίνο όξνθνο
ζπλεζίδεηαη λα είλαη 50 σο 60πόληνπο θαη όζν θαηεβαίλνπκε όξνθν απμάλεη ην πάρνο θαηά
10 πόληνπο.
Όηαλ έθηαλαλ ζηε ζθεπή αιθάδηαδαλ ηνλ ηνίρν, ηνλ έθεξλαλ ζε ηζνδνκή θαη ζηε
ζπλέρεηαήηαλ δνπιεηά ηνπ καξαγθνύ λα βάιεη ηα αζηξαρόμπια θαη ηελ ζθεπή. Η ζθεπή
έπξεπε λαθαηαζθεπαζηεί άκεζα γηα λα κελ βξέρεηαη ν ηνίρνο.
Η μετάβαση στη νέο τρόπο ττισίματος
Οη θαιέο δνπιεηέο θαη ηα νξγαλσκέλα ζπλεξγία θξάηεζαλ πεξίπνπ έσο ην 1910 θαζώο από
θεη θηέπεηηα θαίλεηαη ε ηέρλε ηνπ ρηηζίκαηνο λα αιινηώλεηαη ζηγά ζηγά. Οη παξάγνληεο πνπ
ζπληέιεζαλ ηηο αιιαγέο είλαη θπξίσο ηα λέα πιηθά θαη νη ηερλνινγίεο πνπ έκπαηλαλ ζην ρώξν

ηεο νηθνδνκήο. Βέβαηαθαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε αιιαγή ζηε λννηξνπία ησλ
εξγαδόκελσλ ζην ρώξν απηό.
Καη' αξράο ην ςηινπειέθη κε ην άπεξγν ζηακάηεζε ζηαδηαθά κέζα ζε ιίγα ρξόληα, ππάξρνπλ
θάπνηα δείγκαηα κέρξη ην 1930, ελώ ζηακάηεζαλ θαη ηα ληπηά θνπθώκαηα. Τα αγθσλάξηα
πιένλ ηαέζρηδαλ ζην ζρηζηήξην θαη είλαη κεγάια θαη άζπξα από κάξκαξν. Μεηά ην 1900
άξρηζε λα θάλεη ηελεκθάληζή ηνπ ην ηζηκέλην, ην κπεηόλ, ηα ζίδεξα ηα ηνύβια, ηα γαιιηθά
θεξακίδηα θαη νη πξόθεο πνπαληηθαηέζηεζαλ ηα γπθηόθαξθα.
Οη δνπιεηέο επίζεο δίλνληαλ ζε εξγνιάβνπο ελώ νη ζπληερλίεο θαηαξγνύληαλ ζηγά ζηγά θαη νη
ηειεπηαίεο θαίλεηαη πσο ππήξραλ σο ην 1960. Σηηο δνπιεηέο πνπ αλαιάκβαλαλ νη εξγνιάβνη
νη ζρέζεηοκεηαμύ ησλ εξγαδόκελσλ δελ ήηαλ νη ίδηεο όπσο παιηά. Σπρλά νη εξγνιάβνη
ζθέθηνληαλ κόλν ηνθέξδνο ελώ ε πνηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο δελ είρε πξσηαξρηθό ξόιν. Οη
εξγαδόκελνη από ηελ άιιεείραλ ηελ αληίιεςε όηη δνπιεύνπλ γηα ηνλ εξγνιάβν ρσξίο νη ίδηνη
λα έρνπλ ηδηαίηεξν θέξδνο θαηγεληθώο ράζεθε ε ζπλεξγαζία θαη ην νκαδηθό πλεύκα ηεο
δνπιεηάο.
Επηπιένλ, παιηά όηαλ θαινύζαλ ηνλ πξσηνκάζηνξα γηα θάπνηα δνπιεηά, ηελ ζπκθσλνύζαλ
κε ηνλπήρε, θαλόληδε ηε κεηαθνξά ηεο πέηξαο, ηνλ αζβέζηε, ην λεξό ηηο ζθαισζηέο. Επίζεο
έπξεπε λαθαλνλίζεη πνπ ζα κέλνπλ νη εξγαδόκελνη, πνπ ζα βόζθνπλ ηα δώα. Μέζα ζηε
ζπκθσλία ήηαλ θαη ηνθαγεηό ηνπο θαζώο πνιιέο θνξέο θαλόληδαλ πόζα θηιά θξέαο, ιάδη,
ςσκί, αιεύξη ή άιια ηξόθηκα ζαηνπο έδηλαλ ελώ ππήξραλ θαη πεξηπηώζεηο, όηαλ δνύιεπαλ ζε
εθθιεζίεο ή δεκόζηα θηίξηα πνπ ηνπο ηάηδαλ νη ρσξηάηεο.
Όια απηά όπσο ήηαλ επόκελν άιιαμαλ κέζα ζηα επόκελα ρξόληα. Η δνπιεηά θαζνξίδνληαλ
κόλν κερξήκαηα θαη όρη κε αληαιιαγή, ηα δώα αληηθαηαζηάζεθαλ από απηνθίλεηα θαη άιια
κεραλήκαηα θαηην θαγεηό ησλ εξγαδόκελσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην έξγν.
ημερινοί Μαστόροι
Καη' αξράο λα επηζεκάλνπκε όηη είλαη ιίγνη ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη νη πεξηζζόηεξνη
δελγλσξίδνπλ θαιά ηε δνπιεηά. Βξίζθνληαη παληνύ ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη ζηε πιεηνςεθία
ηνπο είλαηαιινδαπνί, ελώ δελ έρνπλ κάζεη ηε δνπιεηά από καζηόξνπο θαη δελ έρνπλ δνπιέςεη
ζε νξγαλσκέλαζπλεξγεία, είλαη απηνδίδαθηνη, δελ θαηάγνληαη από ην ίδην κέξνο, δελ έρνπλ
ζπγθεθξηκέλνποθαλόλεο όπσο παιηά θαη δελ κπνξνύλ λα κπνπλ θαλόλεο κε απηή ηε παξαθκή
πνπ δήζακε. Σεαληίζεζε κε παιηά δελ ζπλεζίδνπλ λα έρνπλ ζηέθη θαη δελ θαηάγνληαη όινη
από ην ίδην κέξνο, δεληξώλε καδί θαη δελ θνηκνύληαη πιεζίνλ ζην ρώξν ηεο δνπιεηάο.
Η δνκή ηεο δνπιεηάο δελ έρεη θαη απηή θακία ζρέζε κε ηελ παιηά ηδίσο αλ ζπκπεξηιάβνπκε
θαηηελ λννηξνπία πνπ επηθξάηεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα λα ιεηηνπξγεί ν θάζε έλαο όπσο ζέιεη
αλεμάξηεηα. Σήκεξα όιεο νη δνπιεηέο είλαη εξγνιαβία, εθηηκώληαη κε ην ηεηξαγσληθό κέηξν
ή θαηάαπνθνπή ελώ ειάρηζηεο είλαη απηέο πνπ ρηίδνληαη κόλν κε πέηξα.
Τν Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θάλεη αλαζηειώζεηο, άξζε εηνηκόξξνπσλ θηηξίσλ,
εληζρύζεηοιηζνδνκώλ θαη αλαθαηαζθεπέο γθξεκηζκέλσλ κλεκείσλ. Γεληθόηεξα απηό πνπ
ζπλαληάκε θπξίσοζήκεξα είλαη νη αλαπαιαηώζεηο θαη νη αλαθαηαζθεπέο κλεκείσλ θαη απηό
πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηηο λέεο νηθνδνκήζεηο είλαη ε επέλδπζε θαηά ηελ νπνία ρηίδνπλ ην
θηίξην, είηε ζπίηη ή εθθιεζία κεκπεηόλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπλ εμσηεξηθή επέλδπζε 15 έσο
20 πόληνπο. Απηό ζπζηήλεηαη θαη απόηνπο Μεραληθνύο θαζώο δελ εκπηζηεύνληαη ηνπο
ζεκεξηλνύο πεηξάδεο.
Βέβαηα ππάξρνπλ αθόκε θάπνηα ειάρηζηα ζπλεξγεία ηα νπνία δνπιεύνπλ ηελ πέηξα κε ηα
ρέξηα.Οη πειεθάλνη είλαη απηνί πνπ ηε ζπάλε κε ηε βαξηά λα 'αιαθξώζεη', πειεθάλε ηα
αγθσλάξηα κε ην βειόλη θαη ην καηξαθά. Ωζηόζν δελ θηάλνπλ ην επίπεδν ησλ παιηώλ
καζηόξσλ θπξίσο ζηνςηινπειέθη, ην άπεξγν δελ ην θάλνπλ θαζόινπ, πειεθάλε απιέο πέηξεο
θαη θιεηδηά γηα ζόινπο θαηθακάξεο.

Τν ζεκεξηλό θνλίακα είλαη από ηζηκεληόιαζπε δειαδή κε άκκν, αζβέζηε θαη ηζηκέλην.
Οηπαιηέο μπινδεζηέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε αθαλή ζελάδ πάλσ από ηα πξέθηα, ζηηο
ζηάζκεο θαη ζηνηειείσκα πνπ παηάεη ε ζηέγε.

