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Απόσπασμα/ Abstract 

Από την πρώτη άποψη η Ίδη, όπως αλλιώς ονομάζεται ο Ψηλορείτης, είναι ένα βουνό με απλούς 

φυσικούς σχηματισμούς, και καθαρούς όγκους. Ανεβαίνοντας όμως στο βουνό η αίσθησή αυτή 

αλλάζει. 

Γη, πέτρες χαρακωμένες από τον άνεμο, χρώματα άγρια, παράξενα που αντανακλούν το φως, 

υποδηλώνουν την πνευματικότητα του Ψηλορείτη. 

Εδώ βρίσκονται διάσπαρτα στους λόφους γύρω από το οροπέδιο της Νίδας και ενίοτε σε μικρές 

ομάδες τα «Μιτάτα», οι εποχιακές κατοικίες των βοσκών του Ψηλορείτη που στεγάζουν τις 

γαλακτοκομικές τους δραστηριότητες. 

Συνήθως είναι συγκεντρωμένα κατά ομάδες οικογενειών σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. 

Πολλές φορές αποτελούν συγκροτήματα με άλλους βοηθητικούς χώρους. Ετυμολογικά η 

ονομασία αυτών των αρχέγονων ξερολιθικών κατασκευών με θόλο εκφορικού συστήματος, 

προέρχεται από τη λατινική λέξη METATUM που σήμαινε «στρατιωτικό κατάλυμα». Η λέξη 

πέρασε στους βυζαντινούς με την έννοια του προσωρινού καταλύματος και σχεδόν με την ίδια 

ερμηνεία διατηρείται σήμερα στην Κρήτη. 

Στην Κρήτη, τα κυκλικά θολωτά κτίσματα διαδόθηκαν πολύ νωρίς. Η υπόθεση της εισαγωγής / 

πολιτιστικής επιρροής από άλλους λαούς με τους οποίους η Κρήτη διατηρούσε εμπορικές σχέσεις 

φαίνεται να απορρίπτεται. Ο λόγος είναι ότι η μορφή της κυψελοειδούς θολωτής κατασκευής με 

το εκφορικό σύστημα, στην περίοδο που συναντιέται σε διαφορετικούς πολιτισμούς της περιοχής 

της Μεσογείου (δηλαδή το τέλος της 3ης χιλιετηρίδας και αρχές της 2ης), είναι τόσο 

εξελιγμένη στην Κρήτη που αποδεικνύεται πως υπάρχει η σχετική κατασκευαστική γνώση 

κατακτημένη μέσα από την εμπειρία. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλοντος το οποίο παρέχει περιορισμένα 

υλικά και οικονομικά μέσα, είναι φυσικό ότι οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή υιοθέτησαν 

αυθόρμητα το συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής. 

Αυτού του τύπου η κατασκευή έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι είναι ανθεκτική στο χιόνι και 

στις θύελλες και είναι εύκολη η συντήρησή της, δεδομένης της ύπαρξης του υλικού επί τόπου. 

Η θεμελίωση του Μιτάτου γίνεται συνήθως σε συμπαγή και επίπεδο βραχώδη χώρο ώστε να 

είναι εύκολη η εξόρυξη και η μεταφορά της πρώτης ύλης. Αφού γίνει η ισοπέδωση και η 

αποχωμάτωση αρχίζει η κατασκευή. 

O θόλος είναι χτισμένος σύμφωνα με το εκφορικό σύστημα ώστε κάθε στρώση να εξέχει λίγο 

περισσότερο προς το εσωτερικό του θόλου από την αμέσως κατώτερή της. Στην κορυφή τους 
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προεξέχει ένας πολύ χαμηλός κώνος που αποτελεί τη στέψη του θόλου και που εξέχει πολύ λίγο 

από τον κυρίως κορμό του Μιτάτου. 

Η εξωτερική διάμετρος των Μιτάτων κυμαίνεται από 5 ως 11 μέτρα, η δε εσωτερική από 2,8 ως 

6,85 μέτρα. 

Το πάχος της παρειάς κυμαίνεται από 1 - 2.10 μέτρα, το δε ύψος της εξωτερικά από 1,90 - 4,20. 

Όσο για το ύψος του θόλου, εσωτερικά ξεκινάει από τα 2,75 μέτρα και φθάνει στα4,80 μ.. Στο 

εσωτερικό, η δημιουργία της εκφοράς ξεκινάει περίπου από το ένα μέτρο. 

Τα Μιτάτα είτε είναι μεμονωμένα με μια μικρή «αυλή» για βοηθητικές εργασίες, είτε 

αποτελούν σύνολο με κάποιο άλλο μιτάτο στο οποίο φυλάγεται και ωριμάζει το τυρί, το 

λεγόμενο "κλειδόσπιτο ή τυροκέλι". Επίσης πάντα υπάρχει δίπλα από το μιτάτο η «μάντρα» 

όπου φυλάγονται τα πρόβατα.  Άλλοι χώροι βοηθητικοί μπορεί να είναι ο «κούμος», μικρή 

κρύπτη και κάποιο υπαίθριο καθιστικό το χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία. 

Μέσα στο κυρίως Μιτάτο υπάρχει πάντα μια εστία που συνήθως είναι κεντρικά τοποθετημένη 

και κάποιες πεζούλες για καθιστικό ή για ύπνο. Στη κορυφή του θόλου υπάρχει μια μικρή τρύπα, 

ο «ανηφοράς», διαμέτρου περίπου 20 - 30 εκ., απ' όπου μπαίνει φως και φεύγει καπνός. Σε ό,τι 

αφορά τη θύρα, είναι πανομοιότυπη με αυτή των μινωικών θολωτών τάφων, δηλαδή 

αποτελείται από μονόλιθους. 

 


