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Ή Λήμνος κατά την μορφήν τοΰ εδάφους διαφέρει από τάς αλλας βόρειας
νήσους τοΰ Αιγαίου. Ούτε τά υψηλά βουνά τής "Ιμβρου και τής Σαμοθράκης
έχει οΰτε την πλουσίαν βλάστησιν τής Θάσου. Τά βουνά τής Λήμνου είναι χαμηλά
και γυμνά και μόνον χόρτον έχουν άρκετόν δια, την βοσκήν των ποιμνίων. Περί
τό μέσον δέ τής νήσου, όπου εισχωρεί βαθύς 6 κόλπος τοΰ Μοΰδρου, απλώνεται
ευρεία πεδινή έκτασις, τής οποίας τά χαμηλότερα μεν μέρη κατέχονται από λιμνά-
ζοντα νερά, τά δέ υψηλότερα έχουν έδαφος κατάλληλον εις την νεωργίαν. Δι' αυτό
και δ πληθυσμός τής νήσου, κατανεμημένος εις τριάκοντα εξ χωρία, είναι κατ'
εξοχήν γεωργικός και κτηνοτροφικός. 'Υπάρχουν μάλιστα χωρία, ως ή Φυσίνη
και ή Σκανδάλη, εις τά όποια δεν ευρίσκεις οΰτε ένα άνθρωπον καταγινόμενον
εις την άλιείαν, αν και ταύτα δεν απέχουν ουδέ εν τέταρτον τής ωρας από την
παραλίαν. "Ετσι ή ζωή των Λημνίων χωρικών περνά όλη εις την ξηράν και
σχεδόν όλοι άποζούν από τήν γεωργίαν και τήν κτηνοτροφίαν.

Ή οικονομική όμως κατάστασις εν τή νήσω πθο ολίγων ακόμη ετών ήτο
πολύ δυσμενής διά τους άγρότας. Ή γή ανήκε κατά τό πλείστον εις Τούρκους
αγάδες ή χριστιανούς γαιοκτήμονας, εγκατεστημένους εις τό Κάστρον. Οΰτοι εξε-
μίσθωνον τά κτήματά των υπό βαρυτάτους όρους εις τους άγρότας, οί όποιοι
σύμφωνα με τό επικρατήσαν εν τη νήσω άπό τών χρόνων τής φραγκοκρατίας
δίκαιον υπέκειντο και εις προσθέτους αγγαρείας. Ποίου είδους ήσαν αί άγγαρεΐαι
αυταί και πόσον υπήρξαν καταθλιπτικοί, καταφαίνεται από τους λόγους τών χω-
ρικών, τους οποίους παραθέτω, όπως τους κατέγραψα προ διετίας εις τό χωρίον
Σβέρδια*:

«Άπ δαα χουράφια εϊχι τ αφεντκο και τά 'σπιρνιν ου κιαχαγιας τημοάρκα ι),
κρατοναιν ενα χουράφ τ αφεντκο και τό ' βαζι παραοπόρ, εντελώς &κό τ. Ον
κιαχαγιας η&ιλι νά τοΰ το απείρ', νά τον το ί)ερίο — ή κιαχαγιάδινα μαζί — νά

1) Περί τής λέξεως βλ. Κ. Άμάντου, Συμβολή εις τό Χιακόν γλωσσάριον 1926 σελ. 67
και Στ. Ξαν&ουδίδον, Γλωσσικά! έκλογαί εν Λεξικογρ. Άρχείω Β, 142.
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τοΰ τ° άλουνίσ' με τά ί)κά τ' τα ζώα, νά τον το πάΐ} ετ'μον. Καμιά βυνλά τ1
άψεντκο ε'βαζι παρααπόρ' τον μιγαλντιρού τ τον χονράφ'. ("Ενας άγας στον
Κονντονβράκ ειχι δεκατέοσιρα ζοβγάρια, δεκατέασιρ' κιαχαγιάδις' και γοΐ δεκα-
τέσαιρ' τον βάζαν ου καθένας ενα παρααπόρ' ξιχονρστά. Τ' άλών'ζιν αντος δλα
μαζί — ol κιαχαγιάδις πάλι τ' άλών'ζαν — κ' εκανι πιντακόσια πνάκια ροβί&ια,
&κά τ', τον πνάκ' δώδικα ούκάδις). Κι δταν πάλι ενας κιαχαγιάς πάει και Τίαρεατήαι)
μ εν α άψεντκο νά πάΐ] σύντροφος κ' ε'χ' μόνε ον κιαχαγιας πρόβατα, τ άψεντκο
δεν ε'χ, ον μιράς πον γνρίζονν τά πρόβατα εΐνι τ' άφεντκον δμως, σνμφωνονν
νά τονν πάΐ] διαταμένα "να άενεκε τνρί, ένα άρνί τ' Λαύηι,γιά-) κ ενα στον παναγνρ'
τον πάει κ' εικόνα' τνργιά ξερά καϊ στς δεκαπέντι μέρις πό 'να ταγίν : ενα κον-
ρούπ' γάλα και δγνό τνργιά φρέσκα κι από 'να γονμάρ ξύλα. Κι αγγαρείες πονλ-
λες είχαν πρώτα. "Αμα πήγαινε τ άφεντκον τον το ταγίν', στον Κάστρον, ϋά τονν
εστερνι νά πά νά τονν φέρ' εξ βαρέλια νιρό απ' τονν Ανλώνα 3), νά γιμώα' ονλις
τις αφίδις κι τά πϋ·άρια, γιά νά πιράσ τς δεκαπέντι μέρις, δσον νά ξανάρβ' ον
κιαχαγιας νά τονν νιροκονβανήσ'. Ννχτώνταν κόσμονς, βρέγάαν. Σκλάβ',νά ακλάβ'*!
Άφον τέλειωναν οι δ'λειες κι τονν ε'βαζι νά φάη ενα κονμμάτ ιρονμί, ον κια-
χαγιάς, δπονς ήταν κατάκονπους, ηϋιλι μισό ψονμϊ στην καϋισιά τ'. Τ' άψεντκο
πον τό 'γλεπι, τονν φαΐνταν δνσκονλον και τονν ΐλιγι: πιτονν οι πέρτκις, δηλ.
φεύγονν τά φελιά . .. » .

"Ετσι εξηγείται διατί οί Λήμνιοι εξενιτεΰοντο άλλοτε τόσον πολύ. Κατά τινα
χωρικόν «τά προντ'νά τά χρόνια τά ζοβγάρια ήταν αχρατα. Τά γον ράφια. τά χαν
οι Τονρκ κ' οι χριστιανοί εφιβγαν στην Άνατουλή άπον μκροί. Μόν* γέρ' ενρισκις
ιδώ». Αι αντο και κατ' αυτήν την άπογραφήν τοΰ 1928 εϊς 1000 άνδρας άντε-
στοίχουν έν Λήμνω 1161 γυναίκες" ή διαφορά δηλαδή τοΰ ίϊήλεος από τοΰ άρρενος
πληθυσμού ύπερέβαινεν εν τη νήσω ταύτη και αυτήν τήν εν Κίνα παρατηρουμέ-
νην μεταξύ ανδρών και γυναικών αριθμητική ν δυσαναλογίαν. "Ενεκα τοΰτου επί
μακρόν ή καλλιέργεια εν τη νήσω είχεν άφεθή εις τάς χείρας τών γυναικών, αί
όποΐαι περιωρίζοντο νά καλλιεργούν τήν κριθήν και τά όσπρια, ιδία τον αφκον,
ενώ ή γή της νήσου, ως άπέδειξεν ή δενδροκομία και ή καλλιέργεια τοΰ βάμβα-
κος, είναι δεκτική ποικίλης και προσοδοφόρου καλλιεργείας. Οι άνδρες, οί άπο-

') Πρβλ. τάς φράσεις: ·&α πά νά ύαρεστήσονμ' (=νά συμφωνήσουμε). Πήγα και δαρίστσα.
ύαρεοτήο'τε με τονν κιαχαγιά α',· - ύαρεστήααμ'. - Σε δώκε και τΐέγ'; (= καπάρο, 6αξία') - Με δωκε.

'') Τό Πάσχα.

3) Ρυάκιον (ργυάκ') εις άπόστασιν ημισείας ώρας από τό Κάστρο.
') Πρβλ. Δ. Φωκα, Ό στόλος τοΰ Αιγαίου 1912-1913. 'Αθήναι 1940, σ. 42 καϊ 56:
βαρύτερα, φαίνεται, έν Λήμνω ή δουλεία είχε πολύ ταπεινώσει τό φρόνημα.
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μένοντες εις την νήσον, ήσχολοϋντο κυρίως εις τήν βοσκήν τών ποιμνίων. Εις
τήν άνάπτυξν δ'α^ής οφείλεται, ως νομίζω,· ή καταστροφή τών δασών και ή
παντελής έλλειψις δένδρων εν τή Λήμνφ-

Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1938 μεταβάς κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας Άί)ηνών
δια λαογραφικούς σκοπούς εις τήν Λήμνον περιήλθον μερικά από τά μάλλον απο-
μακρυσμένα χωρία τής νήσου, ως τά Σβέρδια, τόν Κατάλακκον, τό Βάρος, τά
Καμίνια, τήν Άγίαν Σο,φίαν, Φυσίνην, Σκανδάλην κ. ά. Οΰτω μ&ύ εδόθη ή

Άκρ. ΠλάΐΊα

ΕΙκ. 1. - Ή Λήμνος.

εύκαιρία νά εξετάσω τάς μορφάς τών παλαιών οικήσεων τής νήσου και νά μελε-
τήσω τήν έξέλιξιν, τήν οποίαν αύται παρουσιάζουν. Τά πορίσματα τής μελέτης
ταύτης θά εκθέσω κατωτέρω.

Έν πρώτοις πρέπει νά σημειωτ)ή, ότι αι άγροτικαί οϊκίαι τής Λήμνου είναι
κατά τό πλείστον διώροφοι και έχουν τήν στέγην άμφικλινή. Έπίπεδον στέγην
ήτοι δώμα εύρίσκομεν μόνον εις τάς μάνδρας και τά χαγιάτια, όπου μανδρίζονται
τά πρόβατα, καί εις τήν λεγομένην άξάταν ήτοι τόν στάβλον, όστις έν εΐδει προθα-
λάμου είναι προσηρτημένος εις τήν προσθίαν πλευράν τοΰ σπιτιοΰ (βλ. πίν. Δ'είκ. 2).
Πρέπει όμως νά ,παρατηρήσωμεν, ότι καί εις τήν επικλινή στέγην εφαρμόζεται
εν μέρει ή τεχνική τής διά δώματος στεγάσεως' καί είς αυτήν δηλαδή επάνω εις
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τά ξύλα και τά καλάμια, μέ τά όποια στεγάζεται ή οικία, επιστριόνονται κατά
πρώτον ξηρά θαλάσσια φύκη (κονμδιά) και έπειτα παχύ στρώμα λάσπης *), επάνω
δ' εις αυτό τοποθετούνται οι στρωτήρες κέραμοι2)· Εις τήν εργασίαν δ' αυτήν, προ-
πάντων εις τό δέσιμο τών καλαμιών, βοηθούν τά κορίτσια τοΰ χωρίου, προσφέροντα
άμισθί τήν βοήθειάν των, ως μαρτυρεί ή άφήγησις χωρικής, καταγόμενης εκ Πλά-
κας τής Λήμνου : "Αμα ϋέλ' ενας νά σκιπάσ' τον σπίτι τφουνάζ' κουρίτσια κι αυτά
άνιβαίν'ν άπαν' στα καπρούλια, κάϋονντι καΐ δέν'ν τά καλάμια. Τά δέν'ν μι βούρλα.
Κατόπ ή νοικονκνρά τά μαγερευ μακαρόνια η φλονμάρια και τά φ'λεύ'. Ή
πληρονμη ειν* αυτή. Μετά ϋά ρήξονν κονμδιές, πονλλες πονλλές, τις πατούν καλά
ατά καλάμια κι τις ατρών'ν, γιά νά'ναι ίσια. "Υατιρα κουβαλούν λάσπ άνακα-
τεμέν' με αχιρα κϊ κονμδιες κι άφον ξιραϋγ/ καλά, τότις ϋά βάλουν τά κιραμίδια.
Τη λάσπ τη βάζουν γιά τον κρύου' τά καλάμια, γλέπς, εΐνι ψιλά κι χονρις τα-
βάν του σπίτ ϋά ήταν κρύου του χειμώνα κι ζιστό τον καλονκαίρ'. Κι τά
κιραμίδια δεν τά βάζονν μι λάσπ , αλλά τά πετρώνουν, βάζουν πέτρις άπάν . Διά
τοΰ τρόπου τούτου επιτυγχάνεται και ή άσφάλισις τών ενοίκων από τής επήρειας
τού καιρού' διότι τά φΰκη, πιεζόμενα από τό ύπερκείμενον βάρος, σχηματίζουν
μαζί μέ τό χώμα οίριστον άπομονωτικόν και κατά τού ψύχους και κατά τής ζέστης.

Είναι προφανές, ότι τήν πειραν ταύτην οΐ χωρικοί τής Λήμνου απέκτησαν
εκ τής επιπεδοστέγου κατασκευής, τήν οποίαν σήμερον, ως εΐπομεν, εφαρμόζουν
μόνον εις τήν οίκοδομήν τής άξάτας και τών χαγιατιών.

"Αλλο γενικόν γνώρισμα τών αγροτικών οικιών τής Λήμνου, όφειλόμενον
εις τάς τοπικάς οικοδομικός συνθήκας, είναι ότι εις τήν τοιχοποιίαν δεν γίνεται
χρήσις άσβέστου' διότι ή νήσος στερείται ασβεστολιθικών πετρωμάτων, τήν δέ
άσβεστον αναγκάζονται νά εισάγουν, ως και τήν ξυλείαν, έξωθεν, εκ Σαμοθράκης,
'Αγίου Όρους και Μυτιλήνης. "Ενεκα τούτου ή χρήσις τής άσβέστου εις τάς οίκοδο-
μάς είναι δαπανηρά. Και μεταχειρίζονται μεν οί Λήμνιοι χωρικοί εις τά κτισίματά
των απλούν χώμα, σκέτη λάσπη, αλλ' αύτη ευκόλως έκπλύνεται υπό τής βροχής, ή
οποία εις τάς νήσους συνοδεύεται μέ βιαίας ριπάς τού ανέμου. 'Επειδή δέ και τό
γεΐσον τής στέγης, ή λεγομένη παραφτέρωση, είναι πολύ στενή, σχηματιζομένη

') Πρβλ. τήν όμοίαν κατασκευήν τής επιπέδου στέγης εν Σκύρφ, Σάμφ, Καρπάθω κ· ά.
Άγγ. Χατζημιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη. Σκΰρος. Ά θ. 192Β σ. 41. Σάμος. (Έλλ. Γράμματα
τ. 3 (1928) σ. 92). Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπάθου, Β', 'Αθήναι 1934
σ. 357 κέ. Πρβλ. και τήν άρχαίαν δόρωσιν τών στεγών' βλ. Ά. Κεραμοπονλλου, Άνασκαφαϊ και
έ'ρευναι έν τή άνω Μακεδονία έν Άρχ. Έφημ. 1932 σ. 116 και Πρακτ. 'Αρχ. Εταιρείας 1933 α. 80.

2) Ό τρόπος ούτος τής στεγάσεως φαίνεται εις τό άκάλυπτον μέρος τής στέγης τοΰ
ναΐσκου τοΰ πίνακος Α, είκ. 2, τό δέ δέσιμο τών καλαμιών εις τόν πίν. Γ.
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μέ σειράν πλακών, ολίγον μόνον έξεχουσών τοΰ τοίχου, καί δεν αρκεί νά προ-
φύλαξη τους τοίχους από τήν βροχήν, δια τούτο ούτοι φαίνονται ως νά κατε-
σκευάσθησαν άνευ συνδετικής ύλης, ως ξερολιθιά. Έκ τούτου τά χωρία τής Λήμνου
εξωτερικώς δέν παρέχουν τήν λευκήν όψιν, ή οποία χαρακτηρίζει τά «άσπρα»
νησιά τού Αιγαίου. Διά τήν έλλειτ^ιν δέ τών ξύλων καί «ξυλοδέματα»1) δέν μετα-
χειρίζονται εις τό κτίσιμον. Δι' αυτό κατασκευάζουν τούς τοίχους, προπάντων τοΰ
κάτω ορόφου, πολύ παχεϊς (0,65-0,70 μ.).

Ώς εΐπομεν, ή συνήθης μορφή τής αγροτικής οικίας εν Λήμνω είναι ή τής
διωρόφου οικίας' αλλ' απαντάται πολλαχοΰ καί ή μονώροφος οικία, τό λεγόμενον
καλύβι ή χαμόγειο σπίτι, τό οποίον προφανώς αποτελεί τήν άπλουστέραν καί
παλαιοτέραν τής κατοικίας μορφήν εν Λήμνω. ώς καί άλλαχοΰ (πίν. Α, 3) -').
Τοιαύτη'είναι ή οικία τού Γεώργη Γεωργαλά εις τό χωρίον Φυσίνη3), τής οποίας
κάτοψιν παρέχω κατωτέρω (είκ. 2)4). Κατά τήν νοικοκυράν είναι σπίτ τρακόσια
χρονοΰ, παλιό, γενοβέζ'κο. Εισερχόμεθα διά θύρας χαμηλής, ύψους 1,65 μ., ευρι-
σκομένης είς τό άριστερόν άκρον τής νοτίας στενής πλευράς τής οικίας' καί γενικώς
τη μπόρτα τά καλύβια την έχουν στη στενή μεριά, κλείεται δ' αύτη έσωθεν διά
χονδρού ξυλίνου σύρτου, όστις χωνεύεται εντός οπής τοΰ τοίχου. Είς τό έτερον
άκρον τής αυτής πλευράς, εις τήν γωνίαν, τήν σχηματιζομένην μεταξύ τοΰ νοτίου
καί τοΰ ανατολικού τοίχου, ευρίσκεται ή εστία, κοινώς λεγομένη γοννιά. Αύτη
είναι εκτισμένη με ι9όλο καί αχιβάδες καί, ώς φαίνεται από τάς παρατιίίεμένας

') Βλ. Δ. Λονκοπούλον, Αίτωλικαί Οικήσεις, έν 'Αθήναις 1925, σ. 42.

®) Προς ταΰτα συμφωνεί καί ή μαρτυρία τών χωρικών: Τα προυτνά τά σπίτια ήταν
καλύβια. Πριν τα σπίτια ήταν χαμόγεια κ' υστέρα τά 'φκιαξαν ανώγεια. Παππούζιμ κάάαν σε κα-
λνβ', σε χαμόγειο». (Κωνστ. Άτταλειώτης, Φυσίνη). Βλ. καί Έπετ. Δαογρ. Άρχ. 1939 σ. 36
καί Ad. Helbok, Haus u. Siedlutig im Wandel der Jahrtausende, Berlin 1937, σ. 29.

') Τό δνομα τοΰ χωρίου είς τό Λήμνιον ιδίωμα είναι Φσίν', αλλ' οί κάτοικοι λέγονται.
Σφνάδις, τό δέ έπίθετον είναι σφνάδκους, πχ. σφνάδκα οννόματα, υπάρχει δέ καί ρ. σψνίζ'
σημαίνον φυσα μέ συριγμόν επί ανέμου διερχομένου διά στενοΰ ανοίγματος κλπ. Αί λέξεις
αύται έχουν προφανώς σχέσιν πρός τό οούφνας, ως λέγεται έκεΐ ό σίφουνας, μέ τήν λέξιν
δ' αυτήν πρέπει νά συνδεθή καί τό δνομα τοΰ χωρίου. Καί πράγματι ή πέριξ τοΰ χωρίου
περιοχή είς μεγάλην έ'κτασιν σκεπάζεται άπό παχύ στρώμα λεπτοτάτης άμμου, τήν οποίαν ό
άνεμος, πνέων έξ Α. μετακινεί έκ τής παραλίας, μεταβάλλων τήν όλην περιοχήν είς μικράν
Σαχάραν. Χωρικός έκ Φυσίνης μοΰ έλεγε: Νά dfjs λίχνος, χαλασμός! "Οταν λιχνα, σκών' άμμου,
γίνιτι σύννεφου. "Οθεν είναι πιθανόν, δτι καί τό δνομα τοΰ χωρίου ήτο αρχικώς * Σουφίν',
Σφίν' καί κατ'άντιμετάθεσιν τών συμφώνων σ καί φ έγινε Φσίν', μεθ'δ κατά παρετυμολο-
γίαν έγράφη Φυσίνη έκ τοΰ φυσώ. Πρβλ. φίσουνας άντί σίφουνας έν Χίο), 'Αθηνά, τ. 29, σ. 223,
Λεξικογρ. Δελτίον Α' 132.

4) Τά δημοσιευόμενα κατωτέρω σχέδια συνετάχΟησαν ύπ' αύτοΰ τοΰ συγγραφέως, άντε-
γράφησαν δ'άπλώς διά μιελάνης υπό τοΰ κ. Πέτρου Βαλαβανίδη.
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φωτογραφίας άλλων σπιτιών της Φυσίνης και τής 'Αγίας Σοφίας (πίν. Β και Γ),
παρέχει ωραίαν και αρμονική ν ό'ψιν. Σκεύη μαγειρικής και άλλα χρειώδη, τοπο-
θετημένα ευρύθμως εις τό ράφι και τάς εκατέρωθεν τοΰ καπνοδονχον θέσεις,
δεικνύουν, ότι ή γωνιά χρησιμεύει και εϊς τό μαγείρευμα. Διό και πλησίον αυτής

ι'πάρχει ένα ντουλάπι, κατεσκευασμένον εντός ανοίγματος τοΰ τοίχου, ό όποιος έχει
πάχος 0,65 μ. Εις μικράν δ' από τής θύρας άπόστασιν υπάρχει άλλη κόγχη,
ανοιγμένη εις τον τοΐχον με καμάρα, (πλάτ. 0,45 και υψ. 0,52), χρησιμεύουσα
διά νά τοποθετούν λαγήνια και κουμάρια (λαηνουστάτς) ι). Διά τήν τοποθέτησιν

.') Πρβλ. τον σταμνοστάτη ή λαηνοστάτη·τι\ς Σκύρου και των άλλων νήσων (Άγγ. Χατζη-
μιχάλη, Σκϋρος Ά θ. 1925 σ. 44 κέ.), τήν σταμνο&ούκα ι ή ς Καρπάθου (Μιχαηλίδου Νονάρου,

ΕΙκ. 2. -- Κάτοψις οικίας καϊ αυλής Γεωργίου Γεωργαλά τον χωρίου Φυσίνης.

1 πόρτα, 6 λαηνουστάτ'ς, 11 ράψ',

2 πορΐάκ' η πανά&'ρον, ■ 7 κατο&υρίδα, 12 κανιά,

3 πανά&'ρου, S στύλους, 13 πέργιορας..

4 γοννιά, 'J μιαονδόκ',
δ άουλάπ' 10 γιονκερ,
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πιάτων καί άλλων αντικείμενων χρησιμεύουν τά ράφια, ενφ ή λεγομένη κανιά,
μία πλατεία σανίς κρεμαμένη διά σχοινιών από τά καπρονλια τής στέγης, χρησι-
μεύει διά νά τοποθετούν ψωμιά, τυριά και άλλα φαγώσιμα. Διά τήν φύλαξιν
δε στρωμάτων καί φορεμάτων υπάρχει εις τό βάθος τοΰ σπιτιού τό λεγόμενον
γιονκερ ή &έαη, ή οποία εδώ μεν αποτελεί πρόχειρον έκ σανίδων χώρισμα, εις
άλλα όμως σπίτια ομοιάζει μέ μεγάλο ξύλινον έρμάριον (μεσάντρα). 'Ακριβώς δ'
απέναντι τής θύρας, εις τό άκρον τού βορείου τοίχου υπάρχει μικρά θυρίς (πα-
νά&ρο με κανάτ') ΰψ. 0,87 μ., διά τής οποίας οί ένοικοι ήδύναντο εν ώρα κιν-
δύνου νά έχουν διέξοδον εις τά έξω. Τό παράθυρον όμως, τό επί τοΰ άνατολι-
κοΰ τοίχου, ήνοίχθη εις ύστερωτέρους χρόνους' τουναντίον παλαιά είναι ή κατο-

1

Εικ. 3. - Στέγη καλνβιον.
1 μιαονδόκ' 2 καπρονλια 3 καλκάν'.

θυρίδα, δηλ. ή μικρά οπή, ή υπάρχουσα χαμηλά εις τον πρόσθιον τόϊχον για τον
κάτο (τ. έ. γάτο).

Όροφήν τό σπίτι δεν έχει, ώστε είναι κάτατθεν ορατή ή μιαονδόκ , ή μεγάλη
δοκός, ή οποία διήκει παραλλήλως προς τάς μακράς πλευράς τής οικίας καί κατά
μεν τά άκρα αυτής στηρίζεται επί τών αετωμάτων τών στενών πλευρών (κοινώς καλ-
κάνια), κατά δε τό μέσον επί ξυλίνου στύλου, επί τού οποίου είναι τοποθετημένο ν
τεμάχιον ξύλου δίκη ν κιονοκράνου (ντάκος). "Οθεν ή μεσοδόκη αποτελεί εδώ τό
κορυφαϊον τής στέγης ξύλον, εις τό όποιον άκκουμβοΰν τά εγκάρσια ξύλα, τά λεγό-
μενα καπρονλια, τά όποια σχηματίζουν τά κεκλιμένα επίπεδα τής στέγης (σκέπα
με δνό άκιντιά, δηλ. κλίσεις), (εικ. 3). Είναι δ'οΰτος ό απλούστερος τής τοιαύ-

Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, Β' 1934 σ. 359), τήν λαγηνοκάμαρα τής Θράκης (Γ. Μέγα, Θρακ.
οικήσεις έν Έπ. Λαογρ. Αρχείου 1939 σ. 12), τόν σταμνολόγο τής Θεσσαλίας κλπ.
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της στεγάσεως τρόπος ι), διότι επιτυγχάνεται διά μιας μόνης μεγάλης δοκού, έχει
δέ καί τό πλεονέκτημα, ότι άφίνει ελεύθερον τόν μεταξύ τών πλευρών τής στέγης
χώρον καί ούτω δίδει ύψος μεγαλύτερον εις τό έσωτερικόν τού σπιτιού. Διά τούτο,
ένφ το ΰψος αυτού κατά τάς μακράς πλευράς τών τοίχων είναι 1,80 μ., εις τό
μέσον μέχρι τής μεσοδόκης είναι 2,46 μ. Ώς δ' εΐπομεν εν αρχή, επάνω είς τά
καπρούλια δένονται τά καλάμια, ή στέγωσ\ ή οποία συμπληρώνεται μέ κουμιδιές
καί λάσπη καί κεραμίδια. Ούτω τό έσωτερικόν τοΰ σπιτιού διαμορφούται εκ μόνων
τών κατασκευαστικών στοιχείων καί μέ τήν άραιάν έπίπλωσιν παρέχει τήν εντύ-
πωσιν τοΰ λιτοΰ και απέριττου.

Εις τήν αύλήν υπάρχουν διάφορα άλλα κτίσματα: τό χαγιάτ , τ άχερών,
τό ψωμαδώ καί τό παράσπτο.

Τό χαγιάτ' αποτελεί άνοικτόν ύπόστεγον καί χρησιμεύει γιά νά βάζουν τά
πρόβατα. Μέσ στον πέργιορα εχ και μιά μαντρονδα γιά τ αρνιά' διότι τό σπίτι
ανήκει είς κτηνοτροφικήν οίκογένειαν.

Τ' άχερών' χρησιμεύει διά τήν άποθήκευσιν άχύρου καί τροφών διά τά
κτήνη, αλλά καί διά τήν φύλαξιν κριθής, σίτου κ. ά. δημητριακών. Γίνεται δ' ή
άποθήκευσις αύτών κατά όλως ίδιον τρόπον, τόν οποίον γνωρίζω εκ περιγραφής
χωρικής τής Πλάκας: "Αμα βάλ'ν τ' αχερο στ άχερών', τό πατοϋν πονλύ πουλν και
κάνουν μιά γούβα μέο' στ' αχερο — άνεβαίν ένας άπάν καί μ' ενα διρμόν βγάζ'
αχερο και κάν' τη γούβα' τό χτυπάει τ αχερο γύρου γύρου κι δλα τά ψιλά πέφτ'ν
καί μνήακ τό χοντρό τ' αχερο καί δέν πέφτ'—'Αφοϋ γίν η γούβα, στρών'ν κάτου
κάτου φύλλα συκιάς καί μετά ρήχτουν μέσα στάρ', κίίάο , ρόβ\ ο,τ' καρπό έχουν,
ίσαμε πενήντα, εξήντα πνάκια. Άφοΰ γεμίσ ή γούβα, τότες παίρν'ν άγδονρ" καί
τη σκεπάζουν βάζουν κ' ενα δυο ξύλα σά σταυρό, γιά νά σταϋοϋν αυτοί οί άγδούρ.—
Αυτός άγούδουρας είναι ενα ψιλό ψιλό χόρτο μέ κόκκινα λουλουδάκια. "Εχ ενα
γάλα κι αν πάΐ] στον μάτ μπουρεϊ νά στοαβουϋή άν&ρονπους' καί στά πόδια α'
κάν φονσκάλες. Τό τρων τά ζώα, άμα εχ δμως γάλα, μπουρεϊ νά στραβου$γ\ ή
αίγα. "Εχ σπιρτάδα καί γιά δαΰτο δέν περνάει τό σκονλήκ'' ψουφάει. —- Μετά
ρήχτουν αχερο άπουπάν. Αυτό τού κάν'ν, γιά νά μή πιάσ ψείρα τού στάρ', τον
κ&άρ . "Αμα του χρειαστή, τού βγάζ' άπουπάν'· κι αμα ϋελήσ' νά τον πάρ ό'λου,
τότες κάν' μιά τρύπα στον πλάγ' κι αυτό πέφτ"Οσο κι αν είναι δμως, τό
στάρ' ανακατεύεται μέ τ' αχερο καί τότες τό λιχνίζονν μί του διρμόν κί του ξε-
χωρίζουν.

') "Οτι είναι οΰτος και ό μάλλον αρχέγονος τρόπος κατασκευής τής άετοειδοΰς στέγης
βλ. Fr. Oelmann, Haus utid Hof ira Altertum, t. 1, Berlin 1927, a. 48.
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Τό ψωμαδιό ή ό φούρνος είναι συνήθως κατασκεύασμα τών γυναικών, ώς
είναι καί ή χρήσις αυτού ίδικόν των έργον. To govbe τον φκιάν'ν οί γυναίκες
δχι με τούβλα, άλλά με κομμάτια άπό κεραμίδια' άπάν' ατά κεραμίδια βάζουν
κονμιδιά κι άποπάν' λάσπ ώς είκοσπέντε πόντ και τίποτε αλλο. Ώς καύσιμος
δ' ύλη χρησιμεύουν πλήν τής βοείου κόπρου (βοϊδόξ'λα) οί άκανθωτοί θάμνοι καί
τά άλλα ακανθώδη χόρτα, τά όποια κοινώς λέγονται ξύλα. Ευτυχώς τοιαύτα
χόρτα ') φύονται εις τήν νήσον πολλά καί μέ αυτά οί χωρικοί μαγειρεύουν καί
καίουν τους φούρνους.

Παραπλεύρως τού φούρνου ευρίσκεται τό παράαπτο, τό όποιον χρησιμεύει
διά τά ξύλα (άοτιβιές, κατονονπόδια κλπ.) καί άλλα χρειώδη τού φούρνου (πάννα,
φκνάρ', κονντάρ' κλπ.). Έκεϊ βάν'ν και τις πνακοντές μι τά ψονμιά και κάϋονντι
οι γνναΐκις, δοον νά γεν' του ψουμί.

Τά κτίσματα αυτά εις ουδεμίαν συνοχήν ευρίσκονται προς τό σπίτι' προσε-
τέθησαν δηλ. βραδύτερον εις αυτό, όταν ή οικονομία τού οϊκοδεσπότου αυξηθεΐσα
άπήτει τήν δημιουργίαν ιδιαιτέρων χώρων διά τήν άποί)ήκευσιν τών καρπών καί
διά τον σταβλισμόν τών ζώων. Ήτο δε τούτο εύκολον, διότι τό σπίτι αυτό, ευ-
ρισκόμενον εις μίαν άκραν τού χωρίου, διέθετε παρ' αντό τήν άπαιτουμένην έκτα-
σιν. "Οπου όμως — καί τούτο ήτο ή συνηθεστέρα εν τή νήσω περίπτωσις — ή
επάρκεια αΰτη δεν ύπήρχεν, εκεί ή ανάγκη τής επαυξήσεως τής κατοικίας εθερα-
πεύΟη διά τής δημιουργίας κατωγείου υπό τήν κατοικίαν 2). 'Εκ τούτου ό τύπος
τοΰ μονόσπιτου, τοΰ συγκειμένου έξ ανωγείου καί κατωγείου, ό τόσον συνήθης
εις ορεινούς ιδία συνοικισμούς, ώς εις τήν Στερεάν Ελλάδα, τήν "Ηπειρον, τήν
Δυτ. Μακεδονίαν. τήν ΓΙελοπόννησον, επικρατεί καί εις τήν Λήμνον, παρουσιά-
ζει δέ άπλας καί συνθέτους μορφάς.

Δείγμα απλής διωρόφου ο!κίας (μονόοπιτο με μια κάμαρα χωρίς μεοο-
χωρίσματα) αποτελεί ή όπισθεν είκονιζομένη οικία τής Λίζας Κατραμάδα τοΰ
χωρίου Κάσπακα, τής οποίας κάτο\[ην καί κάθετον τομήν παρέχω εν σελίδι 13.
Αυτη είναι εκτισμένη εις άπότομον καί βραχώδη πλαγιάν τοΰ βουνού καί διά
τοΰτο αί διαστάσεις αυτής είναι μικραί (4,05x3,80 εσωτερ.). Τό άνώγειον αποτελεί,
ώς συνήθως, τον κύριον τής κατοικίας χώρον, τον προωρισμένον διά τήν διαμο-
νήν τής οικογενείας, είναι δέ άξιοσή^είωτον ότι καί υπό τήν μορφήν αυτήν ή εΐσο-

1) Παραθέτω ονόματα τινα τοιούτων χόρτων: άγονδονρας, ακόνιζες καί νερακόνιζες,
άμάτάκ', άνανίδα, άνζραγίδα, αραμνος, άαπόρδολας, aonorigada, άστιβιές, γαϊδαράραύα, ϋυμαρά-
κια, κατονονπόδια, μοσκοβονλ' ή μοοκογούλ', χαμονλιοί, βλισκονν', άσαμακιές, κλπ.

®) Περί τής εις ΰψος έπαυξήσεως τοΰ χώρου τής οικίας βλ. Fr. Oelmann, Haus und
Hof iin Altertum, I. Berlin 1927, a. 36.
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δος καί ή εστία διετήρησαν τήν αυτήν ακριβώς θέσιν, τήν οποίαν εΐδομεν εις τήν
μονώροφον οικίαν, δηλ. κατασκευάζονται άμφότεραι επί τής νοτίας (ή ΝΔ.) στενής
πλευράς τής οικίας. Ή άνοδος εις τό άνώγειον γίνεται δι' έξωτερικής λίθινης κλί-
μακος, εκτισμένης επί τής νοτίας πλευράς, επειδή δε καί ή θύρα τοΰ κατωγείου
ευρίσκεται επί τής αύτής πλευράς καί ακριβώς κάτωθεν τής θύρας τοΰ ανωγείου,
ό προ αυτής χώρος μένει κενός, ή δ' είσοδος εις τό άνώγειον γίνεται μέ μιά πε-
ζούλα σανιδένια, δηλ. μέ ξύλινον πλατΰσκαλον, κατεσκευασμένον προ τής θύρας

τού ανωγείου ,1). Τούτου τά ξύλα από τής μιας μέν πλευράς στηρίζονται επί τής
τελευταίας βαθμίδος τής κλίμακος, από δέ τής ετέρας πλευράς επί τοΰ δυτικοΰ
τής οικίας τοίχου, όστις προεκτείνεται μέχρι τής πρόσθιας πλευράς τής κλίμακος.
Ούτω τό πλατΰσκαλον τούτο είναι άπό τής ΒΔ. πλευράς κλειστόν, επειδή δέ καί
ή στέγη τής οικίας προεκτεινομένη άνωί)εν αύτού τό σκεπάζει, σχηματίζεται προ
τής θύρας τοΰ ανωγείου έστεγασμένος εξώστης, ό οποίος λέγεται σκεπαστή καί
παρά τήν στενότητά του είναι πολλαχώς χρήσιμος είς τούς ένοικους' εκεί αί γυ-
ναίκες κάθηνται και γνέ&ουν και παίρνουν τόν αέρα τους. Όμοίως ό κάτωθεν

' -T<p- _ _____ — ■-■^i--......-u;.··—-

ΕΙκ. 4. - Οικία Λίζας Κατραμάδα τοΰ χωρίου Κάσπακα.

') Είς αλλας οικίας τοΰ τύπου τούτου (πίν. Δ είκ. 1) ή δυσχέρεια αϋτη παρεκάμθη,
άνοιγείσης τής θύρας τοΰ κατωγείου επί τής μακράς πλευράς τής οικίας.
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αυτού σχηματιζόμενος υπόστεγος χώρος χρησιμεύει το καλοκαίρι, διά να δένουν
το ζώον κτλ.

Μέρος τού εσωτερικού τής οικίας φαίνεται εις τήν άνω εικόνα τού πίνα-

κος Β. Καί εδώ ή γωνιά είναι θολωτή, αλλά πολύ πτωχική, χωρίς τάς έκατέ-

Εικ. 5. - Κάτοψι; και κατά
μήκος τομή τής οικίας Λί-
ζας Κατραμάδα τοΰ χα)-
ρίον Κάσπακα.

1 παράΰνρο,

2 γναλοφεγγίτ'ς,

1 πιζονλα,

2 γοννιά,

3 φωλιά για τις ορνιϋες,

4 π'ϋ·άρ',

3 ντονλάπ,

4 /ι,ισουδόκ'.

ο μιαουδόκ'.

ρωθεν τού καπνοδούχον θέσεις, πού προσδίδουν ευρυί)μίαν καί γραφικότητα .εις
τό τζάκι. Τά ολίγα μαγειρικά σκεύη είναι ανηρτημένα άνωθεν τής γωνιάς, με-
ταξύ δ' αυτών διακρίνονται ή χλιαροΰήκ , ή κατρακάζα (τρίφτης τυριού καί κολο-
κυθιού), ή κρατοννα (νεροκολοκύνί)η μέ όπάς, χρησιμεύουσα εις τό στράγγισμα
ιών μακαρονιών) κτλ. Καί παράθυρον υπάρχει έν, ΰψ. 1,23 μ. επί τού δυτικού
Τοίχου. Καί εν γένει τό εσωτερικόν τού χωρικού σπιτιού εις τήν Λήμνον δεν
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παρουσιάζει τόν πλούτον καί τήν ποικιλίαν τών επίπλων καί τών σκευών, τών
οποίων ή τόσον εύρυθμος καί καλαίσθητος διάταξις είς τους τοίχους καί τα ράφια
αποτελεί τήν στολή τοΰ σπιτιον εις τήν Σκΰρον καί τά άλλα νησιά τού Αιγαίου.

Επειδή τό εμβαδόν τής οικίας είναι σχεδόν τετράγωνον (4,05 Χ 3,80), καί
ή στέγη αυτής κατεσκευάσθη τετρακλινής μέ τάς τέσσαρας αυτής πλευράς συγκλι-
νούσας είς εν σημείον (σκέπα μέ τέσσερα άκιντιά (= κλίσεις) και μέ εναν μπαμπά)'
ολόκληρος δηλ. ή στέγη στηρίζεται επί ενός καθέτου στύλου (μπαμπά), επικαθη-
μένου είς τό μέσον τής μεσοδόκης. Καί εδώ δέ τό γεϊσον (ή παραφτέρωση) σχη-
ματίζεται διά σειράς πλακών καί είναι πολύ στενόν.

Τέλος τό κατώι, χρησιμεύον διά τόν σταβλισμόν τών ζώων, τήν φύλαξιν
τών γεωργικών έργαλείων καί τήν άποθήκευσιν νομής και καρπών, έχει είς ίκα-
νόν από τοΰ εδάφους ύψος εν στενόν παράί)υρον καί ένα φεγγίτην, ένεκα δέ
πτώχειας τής νοικοκυράς ελάχιστα πράγματα περιέχει. Καί τό ύψος τοΰ κατωγείου
είναι τό έπιβαλλόμενον έκ τοΰ φυσικού αναστήματος τοΰ ανθρώπου, ήτοι 1,80 μ.
Μερικοί είς τό κατώι ξεχωρίζουν μέ ντονβάρι ύψους 1 - 1 Χ/2 μ. τό άμπάρ καί
βάζουν μέσα τόν καρπό· τόν ξεχωρίζουν μέ πλίιΤ' άλλον τό στάρ', άλλον τό κϋάρ ,
άλλον τό μγάδ\

Ή απλή αύτη διώροφος οικία αποτελεί είς πολλά τών χωρίων τής νήσου
τήν συνηθεστέραν τής κατοικίας μορφήν. Π. χ. εις τά Σβέρδια, τόν Κατάλακκον,
τά Καμίνια τά περισσότερα σπίτια είναι μονόσπιτα ανώγεια μέ σκάλα εξωτερική
πέτρινη. Πολλαχοΰ, ως εις τά Σβέρδια, υπάρχουν δύο ή καί τρία σπίτια εκτι-
σμένα υπό μίαν καί τήν αύτήν στέγην. Κατά τήν φράσιν τών χωρικών, μιά σκέπα
τρίγια σπίτια, τέσσερα σπίτια! εκαμνε κα&ένας μονάχα τρεις τοΐχ . Είχαν καϊ
θυρίδες κ εδινεν ή μιά την αλλ' κστελιάτ'κο ι). Μονοιασμένος κόσμος (οχ'
πώς ηταν αδέρφια). Είχαν και κρνβτσάνες μέσ στον τοίχο, στην πόρτα ποπίσ ,
ατό παχνί ποκάτ, γιά νά βάζουν χρήματα, πράματα .....

Μειονέκτημα σπουδαΐον τής διμερούς ταύτης κατοικίας είναι προφανώς τό
ότι ό χώρος, ό χρησιμεύων διά σταβλισμόν τών ζώων ευρίσκεται κάτωθεν τοΰ
τόπου τής διαμονής τών ανθρώπων, έπειδή δ' ή τήρησις καθαριότητος εις στά-
βλον δέν είναι πάντοτε κατορθωτή, ή τοιαύτη διάταξις τών χώρων ύστερε! από
υγιεινής απόψεως. "Επειτα καί χώρον ίδιαίτερον διά τήν άποθήκευσιν τών δημη-
τριακών καρπών καί τής νομής τών ζώων ή κατοικία αύτη δέν έχει.

1) Κατέλ'= σχουτέλι. Κατελιάτ'κο, τό φαγητόν πού στέλλεται ώς δώρον εις συγγενείς
ή γείτονας, τό σκοντελικό ή άποδοσίμι, ή πέτσα ή ό δίσκος. (Βλ. Έπ. Ααογρ. Άρχ. 1939, σ. 104).
Πρβλ. $ά τον κστελιάσω : θά τόν φιλέψω (Λήμνος).
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Εικ. 6.- Κάτοψις και κατά πλάτος τομή τής οικίας Ν. Κόκκναρου τον γιο οίον Βάρος.

Α άξάτα, 1 παχνιά, δ μπιζούλα, 9 γιονκερ,

g , 2 κ'μάο' για τς ορνι&ες, β γοννιά, 10 τά 'κοννίοματα.

' κ'·11··"' β μισονδόκ', 7 λαηνονοτάτ'ς, 11 κανιά (ψωμοοάνιδο).

Γ ανώι. 4 φιγγίτ'ς, 8 ντονλάπ',
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Τα μειονεκτήματα ταύτα ήρθησαν διά τής προσθήκης τρίτου χώρο\), τής λε-
γομένης άξάτας'). Αύτη κτίζεται γενικώς επί της προσόψεως τής απλής διωρόφου
οικίας, άποτελούσα κλειστόν προ αύτής προστώον, άλλά φθάνει μόνον εις τό ύψος
τοΰ ισογείου, χρησιμεύει δέ διά τήν στάβλισιν τών ζώων ήτοι τών βοών καί τών
υποζυγίων τού άγρότου (πίν. Δ είκ. 2, πίν. Ε.εΐκ. 1 καί 2). 'Επειδή δέ ή στέγη
τής άξάτας, ώς εΐπομε.ν, κατασκευάζεται επίπεδος (δώμα) καί είς τό αυτό σχεδόν
ύψος μέ τό δάπεδον τ.ού ανωγείου, αύτη χρησιμεύει ώς πλατύς εξώστης, είς τόν
όποιον άνέρχονταί δι' εξωτερικής λιθίνης κλίμακος. Ή θέσις όμ'ως τής κλίμακος
δέν ειναϊ παντού;ή αύτη, αλλά εξαρτάται άπό τήν τοποθεσίαν καί άλλοτε μεν
πίπτει εντός της οικοδομικής γραμμής, άλλοτε δέ εξέχει αύτης κατά διαφόρους
διευθύνσεις καί ούτω συντελεί είς τήν ποικιλίαν καί γραφικότητα τής εξωτερικής
μορφής τής οικίας. Είς τήν άξάταν ό χωρικός έκθέτει τούς χλωρούς καρπούς του
εις τόν ήλιον προς άποξήρανσιν, έπ' αυτής καί ή οικογένεια δειπνεΐ καί κατακλί-
νεται κατά τό θέρος. Είναι δ' ή άξάτα καί άλλως χρήσιμος είς τόν άγρότην"
διότι πλήν τής φάτνης διά τά ζώα περιλαμβάνει καί τό κονμάσι γιά τις όρνιθες
(είκ. 6), συνήθως δέ καί τόν φούρνον (ψωμαδιό), ό όποιος κτίζεται εις μίαν τών
πλευρών τής άξάτας, σχηματίζων εξωτερικώς ήμικυκλικήν κόγχην, τό λεγόμενον κον-
βούκλ' ή κβούκιλ' (κουβούκλιον. Βλ. είκ. 7, καί πίν. Ε, 1 καί Η, 1). Ούτως ό κάτω-
θεν τοΰ σπιτιού χώρος ήτοι τό κατώι απομένει ελεύθερον καί διατίθεται διά τήν άπο-
θήκευσιν τών ξηρών καί υγρών καρπών καί τοΰ άχύρου, ώς καί διά τήν φύλαξιν
τών γεωργικών εργαλείων (άλέτιρ, ζγός, δουκάν, ψκεντρ). Κατά τόν τρόπον τού-
τον άπαρτίζεται έν ένιαΐον καί άρμονικόν σύνολον, τό όποιον συγκεντρώνει κατά
τόν μάλλον πρόσφορον ίρόπον όλους τούς απαραιτήτους εις τήν οΐκονομίαν τού
άγρότου χώρους" ή τοιαύτη δ° αύτών διάταξις πληροί καί τούς όρους τής υγιεινής
καί τήν άνάγκην νά δύναται ό χωρικός ευχερώς νά έπιβλέπη κατά τήν νύκτα τά
κτήνη του καί νά τούς παραθέτη τροφήν 2). 'Εννοείται δ' ότι πολλαχού παρά τό

Τ - *. ~

σπίτι μέ τήν άξάτα υπάρχει καί τό καλνβ' ή παράσπτο καί πολλάκις ό φούρνος
είναι κτισμένος εις μίαν τών πλευρών αυτόΰ, καθ' ον τρόπον καί είς τήν άξάτα.

"Οτι ό τύπιος- αυτός τής οικίας, διακρινόμενος γενικώς διά τής λ. άξάτα,
προήλθε διά προσθήκης εκ τής απλής διωρόφου οικίας, τού λεγομένου άνωγοκά-
τωγον σπιτιού, συνάγω εκ τοΰ ότι ουδαμοΰ τής Λήμνου εΐδον παλαιάν μονώρο-
φον οίκιαν μέ άξάταν καί ότι ή διάταξις τών χώρων καί τών μερών παρέμεινε

') Περί τών λ. άξάτα καί άξάιτο καί - τής έκ τοΰ τοξάτου ερμηνείας αυτών βλ. Κ.
"Αμαντον έν 'Αθήνας τ. 23 (1911) σ. 490.

-) Όμοίαν γειτνίασιν τοΰ στάβλου μέ τήν κατοικίαν παρά Γερμανοΐς βλ. έν Α. Helboh,
ενθ' άν. σ. 29 κέ. Πρβλ. Έπ. Λαογρ. Άρχ. 1939 σ. 16.



ΠΙΝΑΞ Ε.

1. Σπίτι μέ άξάτα καί κονβούκλι Παν. Άχιλλιά τοΰ χωρίου Άγιας Σοφίας.

2. Παλαιό μονόοπιτο μέ τήν άξάταν ύψουμένην ανωτέρω τοΰ δαπέδου τοΰ ανωγείου
καί προεκτεινομένην πλαγίως έν Φυσίντ). Βλέπε τήν μεσοδόκην τής στέγης
προεκβαλλομένην έξω τοΰ προσθίου τοίχου.



ΠΙΝΑΞ Ε.

2. 'Σπίτι μέ άξάιτο καί άξάτα Τριαντάφυλλου Κλειδη έν Φυσίνγ).
Δεξιά ή λιθίνη κλΐμαξ μέ τόν λαηνοατάτη είς to βάθος.



ΠΙΝΑΞ Ε.

Φ

ι

Παλαιό σπίτι μέ άξάιτο εις τόν Κατάλακκον.



1. Οικία Γ. Κομνηνάκη τής Σκανδάλης μέ τήν άξάταν καί τόν φοΰρνον έπί τής πλαγίας
πλευράς. Τό σκιαζόμενον κτίριον πρό τής άξάτας είναι κονμάαι διά τόν χοΐρον καί τάς

όρνιθας.

ΠΙΝΑΞ Ε.

2. Οικία με κάγκελλα Δημ. Λούκη είς τόν Κάσπακα.
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ΕΙκ. 7.- Κάτοψις καϊ κατά πλάτος τομή τής οικίας Παν.. Άχάλια τον χωρίου
Άγιας Σοφίας (Βλ. πίν. Ε' εικ.· 1),·.Η

1 παχνιά, 4 καπνοδονχος, ..." >" '·■ 7* γοννιά,

2 ψωμαδιό, ό μπιζονλα, 8 ντονλάπ',

3 κονβούκλ', β λαηνονοτάτ'ς 9 γιονκερ.

ΕΠΕΤΗΡΙΖ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β'. 2
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καί υπό τήν μορφήν ταυτην οΐα καί εν τή άπλη διωρόφω οικία.

Γενικόν γνώρισμα τών ο'ικιών τούτων είναι και ή τρικλινής στέγη (σκέπα
μέ τρία άκιντιά), ή όποία προσαρμόζεται καί προς τό παραλληλόγραμμον σχήμα
αυτών καί προς τήν ανάγκην, όπως τά εκ τής στέγης ρέοντα ύδατα μή πλημ-
μυρώσι τό δώμα τής άξάτας, αλλά παροχετεύα)νται προς τάς μακράς αύτής πλευ-
ράς' διά τούτο ό πρόσθιος τοίχος τού σπιτιού υψώνεται άετοειδώς, σχηματίζων
τό λεγόμενον καλκάνι καί δίδων ροήν πλαγίαν εις τά όμβρια ύδατα.

Τό ύψος τού μέν κατωγείου έΐναι συνήθως 1,80-2 μ. τής δέ άξάτας 1,60-
1,80 μ. διότι ή στέγη αύτής είναι χωματερή καί διά τούτο παχυτέρα τοΰ δαπέ-
δου τοΰ ανωγείου. Τό ύψος τού ανωγείου είναι κατά τι μεγαλύτερον (2-2,30 μ.).

Περαιτέρω εξέλιξιν τού τύπου τούτου τής Λημνίας οικίας εύρίσκομεν είς τό
λεγόμενον άξάιτο ή σπίτι μέ κάγκελλα. Τοιαΰται είναι αί οίκίαι, αί εικονιζόμενοι
εις τούς πίνακας Τ καί Ζ. Ή οικία μάλιστα τοΰ Γ. Πανταζή τού χωρίου 'Αγίας
Σοφίας (πίν. Τ, 1) προέρχεται άπό διασκευήν άξάτας, γενομένην υπό τοΰ σημε-
ρινού κατόχου αυτής. Οτίτος δηλ, θέλων νά προσβέση έν άκόμη δωμάτων εις τό
άνώγειον, έπεξέτεινε τήν. στέγην κατά τήν διεύθυνσιν τού κορυφαίου ξύλου καί
τό μέν μεγαλύτερον μέρος τού ούτω στεγασθέντος άνωθεν τής άξάτας χώρου περιέ-
φραξε διά τοίχων καί διερρύθμισεν είς vodav ή μαγερειό, άφοΰ μετέφερεν είς αυτό
τήν εστίαν άπό τό σπίτι, τό δέ μικρότερον μέρος άφήκεν άνοικτόν ώς ύπόστεγον
(χαγιάτι), διά νά χρησιμεύη καί ώς σκεπαστή είσοδος διά τά δυο δωμάτια καί ώς
εξώστης" χάριν δέ άσφαλείας, γιά νά μη πέφτουν τά παιδιά, έκτισε χαμηλόν τοι-
χίον είς τά άκρα τού εξώστου, ένώ άλλοι άρκούνται είς τά συνήθη κάγκελλα' δια
τούτο και ή οικία αύτή διακρίνεται καί ώς σπίτι μέ κάγκελλα. 'Ομοίως τό σπίτι
τοΰ Κ. Άτταλειώτη-έν Φυσίνη, τοΰ όποιου κάτοψιν καί τομήν παρέχω έναντι,
εκτίσθη αρχικώς ώς άξάτα, άλλα προ 50 ετών διεσκευάσθη είς άξάιτο· δι' aUto
καί άνωθεν τής θύρας τοΰ μεγάλου δωματίου προς τήν πλευράν τού χαγιατιού
υπάρχουν άκόμη τ άνεφράκια ') ήτοι αϊ πλάκες, αί όποϊαι, ώς καί εις τήν παρα-
φτέρωση, χρησιμεύουν, διά νά στηρίζωνται αί κεραμίδες. ToUvavuov ή οικία Γ.
Μπαλτά εις τό χωρίον Κατάλακκον, ή όποία εκτίσθη προ 60 Ιτών έπί σχεδίου
ώς άξάιτο (πίν. Ζ, κάτοψις εν σελ. 20), έχει τόν διαχωριστικόν τοΐχον τού ανωγείου
λεπτόν (μπαγντατϊ) καί παρουσιάζει μεγαλυτέραν συμμετρίαν είς τάς αναλογίας τών
χώρων. Κατά τά άλλα ή σύνθεσις τής οικίας παρέμεινεν ή αυτή μέ τήν λιθίνην
κλίμακα άγουσαν έξωθεν εις τό χαγιάτι ή τά κάγκελλα.

Εννοείται δ'ότι καί παρεκκλίσεις άπό τού κανονικού τύπου δέν λείπουν,

') Περί τής λέξεως βλ. Ίστ. Λεξικόν Νέας Ελληνικής, τ. 2 σ. 158, λ. άναφράγια.



ΠΙΝΑΞ Α.

2

3

1. Κτίσιμο σπιτιοϋ εις τό χωρίον Πλάκα (φωτογραφία ετ. 1938).

2. Λειτουργία εις τό εκκλησάκι τοΰ Άηγιάννη εις τό Παλιόκαστρο τής Πλάκας.

3. Μονώροφος οικία τοΰ χωρίου Κατάλακκου.



ΠΙΝΑΞ Ε.

1. Γωνιά καί ντουλάπι τής οικίας Κατραμάδα τοΰ χωρίου Κάσπακα.

2. Γωνιά τής οικίας Κ. Άτταλειώτη έν Φυσίνη.



ΠΙΝΑΞ Ε.

Γωνία τής οικίας Δημητρίου Νικολή τοΰ χωρίου 'Αγίας Σοφίας
μέ τό ντουλάπι καί τήν πιατοθήκην.



ΠΙΝΑΞ Ε.

2. Σπίτι μέ άξάτα τοΰ χωρίου Σκανδάλης.
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Ely.. 8. - Κάτοψις και κατά πλάτος τομή τής οικίας Κ. 'Ατταλειώτη
τοΰ χα)ρίου Φυσίνης.

α στάβλος (σκεπαστή), 5 μαγερειό, J παχνιά, 4 ντονλάπ',

β κατώι, ε ανώι, απίτ . 2 φωλιά για τις όρνιθες, 5 γιονκερ.

γ άξάιτο, Β λαηνονητάτ'ς,
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προσδίδουσαι ποικιλίαν καί γραφικότητα είς τήν μορφήν, ως είναι ή οικία Τρι-
ανταφύλλου Κλειδή τής Φυσίνης, όπου εις τό άξάιτο προσετέθη και άξάτα πρύ
τού έξω κατωγιού (πίν. ς-, 2), καί ή οικία Γεωργίου Κομνηνάκη τής Σκανδάλης,
όπου ή άξάτα μέ τόν φούρνον κατεσκευάσθη έπί τής πλαγίας πλευράς, τό δέ χα-
γιάτι περιωρίσθη εις στενόν διάδρομον χωρίς τούς στύλους τής στηρίξεως (πίν.

ι 2 ί %
0 * * * * Ά 2

Κατωϊ

ΆνώΊ

I'M................I........................Ι,Μ,Ι

Είκ. 9.- Κάτοψις οικίας Γ. Μπαλτά τοΰ χωρίον Κατάλακκου (βλ. πίν. Ζ').
Α κατώι,

Β οξω κατώι (στάβλος)

Γ σπίτ

Δ νονάας, μαγερειό,
Ε σκεπαστή, άξάιτο.

1 σκάλα,

2 κουμάσ γιά τις δρνιϋ·ες,

3 κοφίνια με αχερο (άντ'ι

παχνιών),

4 πι&άρια γιά τ'ς καρποί,

5 γναλοφεγγίτ'ς,
β φωλιά,

7 σκεπαστή, σανίδωμα,

8 πεζούλα πέτρινη νψ.0,73,

9 στύλος,

10 παράϋνρο,

11 γωνιά,

12 γιονκερ,

13 μισουδόκ'.

Η, 1). Εις μερικάς όμως οικίας, ώς είς τήν οίκίαν Παν. Σουγλέρη τού Κατά-
λακκου (βλ. κάτοψιν, είκ. 10), ή όποία προέρχεται άπό διασκευήν απλής διωρό-
φου οικίας, παρουσιάζεται καί ετέρα μεταρρύί)μισις, άφορώσα τήν άνοδον εις τό
άνώγειον' ή σκάλα δηλ. έγινεν εδώ ξυλίνη καί ετοποθετήθη είς τό εξω κατώι,
οδηγούσα έσωθεν είς τό ύπόστεγον τοΰ ανωγείου. Μέ τήν μεταρρύθμισιν δ' αύ-
τήν τό άξάιτο άπέβαλε μέν κάτι άπό τήν γραφικότητα τής εξωτερικής μορφής,
άπέκτησεν όμως μεγαλυτέραν άσφάλειαν, δημιουργηί)είσης μιας μόνης κλειστής
εισόδου διά τήν όλην οίκίαν.
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Ώς βλέπομεν, ή κυρία μεταρρύθμισις εις τό άξάιτο άπέβλεπεν αρχικώς εις
τήν βελτίωσιν τών όρων τής διαβιώσεως δια τής δημιουργίας ιδιαιτέρου μαγει-
ρείου, ώστε τό ανώι ν' απαλλαγή από τήν έστίαν, εις τήν οποίαν εμαγείρευον,
καί νά καταστή αποκλειστικώς χώρος διαμονής καί ύπνου, προς δέ αίθουσα υπο-
δοχής (σάλα). Τόσον δ' αναγκαία καί επιβεβλημένη εκρίθη σύν τφ χρόνω ή μεταρ-
ρύθμισις αύτη, ώστε εισήχθη καί εις παλαιά μονόσπιτα' εις μικράν δηλ. άπό-

0 12 3 4 5

Ίσόγειον ι ■ ■ ■ ■ 11 γ■ ■ ι, ■ ■ 11■ ■.■ ι ■ ■ ■ .it.., ι ■ ■ ■, ι Άνώγειον

Εικ. 10. - Κάτογις τής οικίας Παν. Σονγλέρη τον Κατάλακκον.

( Τα λευκά μέρη δηλοΰν την προσ&ήκην. Ή κλΐμαξ είναι εσωτερική).

στασιν από τής θύρας έκτισαν ε'ις αυτά λεπτόν τοΐχον (μπαγντατι) καί δι' αυτού
άπεχώρισαν από τού λοιπού δωματίου τον περί τήν έστίαν χώρον, κατασκευάσαντες
ουτω καί εις αυτά μαγερειό. Δείγμα τής ευκολίας, μέ τήν οποίαν οί χωρικοί επι-
φέρουν μεταβολάς καί τροποποιήσεις εις ιιήν κατοικίαν των, αποτελεί τό σπίτι τού
Παντελή Παραθυρά εις τά Σβέρδια (είκ. 11), εις τό όποιον, χωρίς κάν νά μετα-
τοπισθή ή υπάρχουσα λιθίνη κλΐμαξ, προσετέθη άξάτα καί διά λεπτού τοίχου
(τσατμά) διηρέθη τό ανώι εις δύο δωμάτια, δηλ. εις αάλαν καί μαγερειό.

ΓΙρός τούτοις διά τής μεταρρυθμίσεως ταύτης τής άξάτας οί χωρικοί απηλ-
λάγησαν καί από τάς ενοχλήσεις τών συχνών επισκευών, εις τάς οποίας ήσαν
ήναγκασμένοι νά προβαίνουν μεθ' εκάστην περίόδον βροχών' διότι ή σκεπαστή
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ήταν μέ χώμα, 'έμπαζε νερό και σακάτευε τό ζώο. Τό χώμα τοντο δώ, κατά τους
λόγους χωρικού τοΰ Κατάλακκου, δε ύιάν, δτ καί νά κάν'ς, δσο και νά βάλ'ς.
"Οχ' κνλιντρο νά βάλ'ς, δε but. ν'. "Υστερα βρήκαν εψεύρεσ τά κεραμίδια.

Τέλος καί αήτό τό απόμειναν άνοικτόν υπόστεγον, τό άξάιτο, εκλείσθη διά
τοίχου καί μέρος μεν αυτού, ίιψωθέν μέχρι 0,90-1 μ. από τοΰ λοιπού δαπέδου,

0 12 3 W 5
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Ίσόγειον 'Ανώγειον

Εικ. 11. - Κάτοψις Ισογείου και άνωγείου τής οικίας Παντελή Γίαρα&υρα

του χωρίου Σβέρδια.
Α άξάτα Β κατώι Γ σάλα (ανώι) Δ μαγερειό.

απετέλεσε τον σοφάν, έ'να ύψηλόν μεντέρι, πατωμένο, κατάλληλον διά τάς γυναι-
κείας εργασίας καί διά νά κοιμάται ή οικογένεια κατά τους θερινούς μήνας1),
μέρος δ' αυτού, μεταξύ τού μαγειρείου καί τοΰ σοφά εύρισκόμενον, εσχημάτισε

') Πρβλ. τόν σοφάν τοΰ Σκυριανού καί τών άλλων νησιώτικων σπιτιών (Άγγ. Χατζη-
μιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη. Σκΰρος. 1925, σ. 31 κέ.). f
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στενόν διάδρομον, τήν λεγομένην περασά. Ένεκα τούτου καί ή σκάλα καί εν γένει
ή είσοδος εις τό άνώγειον μετετοπίσθη εις τό μέσον τής προσόψεως, ώς φαίνε-
ται είς τήν φωτογραφίαν (πίν. Η, 2) καί τήν κάτοψιν τής οικίας Δημ. Λούκη τοΰ
χωρίου Κάσπακα (είκ. 12). Ούτως ή Λημνία οικία άπέκτησε κλειστήν, τετραγω-
νισμένην μορφήν, είς τήν οποίαν έφί)ασαν είς χωρία τινά καί δι' αμέσου μετατρο-
πής τοΰ τύπου τής άξάτας. Ή οικία πχ. τής Κυριακούλας Κασσίδη τού χωρίου
Σβέρδια (βλ. κάτοψιν, είκ. 13), ή όποία ήτο μία τών μεγαλυτέρων τοΰ χωρίου

0 12 3 4 5
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Είκ. 12. - Κάτοψις τής οικίας Δημ.. Λούκη τον χωρίον Κάσπακα
(βλ. πίν. Η' είκ. 2).

1 στνλοι ξύλινοι, νψ. 2 μ. 4 γιονκερ, 7 πιατοϋήκ',

2 γούρνα γιά το γκορτζελούδ', ■') ντουλάπια, 8 νεροχύτης

3 κάγκελλα, ΰ γουνιά, 9 μιοουδόκ'.

καί, ώς μού ειπον, εδώ μαζεύοννταν το χειμώνα καί χόρευαν, αρχικώς ήτο άνοικτή
έπί τής προσόψεως τού ανωγείου, κλεισθείσης δ' άργότερον καί τής πλευράς ταύ-
της διά τοίχου, έσχηματίσθη εις ευρύς προθάλαμος, τοΰ οποίου τό μέν έν τμήμα
διερρυθμίσθη είς μαγειρεΐον, τό δέ έτερον, ύψωθέν κατά 0,33 μ. άπό τοΰ δαπέδου,
απετέλεσε αοφάν.

Κατ' αυτόν τόν τρόπον τό άνώγειον άπέκτησεν εις τήν πλευράν τής προσό-
ψεως τρεις διακεκριμένους χώρους (εΐσοδον, μαγειρεΐον, σοφάν), διά τήν άνετω-
τέραν δ" αύτών άνάπτυξιν εδέησε νά δοθή είς τήν οίκίαν τό άπαραίτητον μήκος.
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"Ενεκα τούτου, ενώ εις όλας τάς μέχρι τούδε έξετασί)είσας οικίας έχομεν τήν στε-
νομέτωπον μορφήν, αϊ οϊκίαι τοΰ τελευταίου τύπου εξέκλιναν προς τήν πλατυμέ-
τωπον. Μέ τήν διαρρύθμισιν δ' αυτήν έχομεν καί τήν τελειοτέραν εσωτερικήν δια-
μόρφωσιν τής λημνίας οικίας, ήτις πληροί τάς αξιώσεις άνετωτέρου βίου' διό
καί ό τύπος τής τετραγωνισθείσης οικίας επικρατεί εις τούς ευπορωτέρους συν-
οικισμούς καί αποτελεί τήν νεωτέραν μορφήν τής οικίας έν Λήμνω· Καί αυτή
δέ ή αστική οικία τοΰ Κάστρου, τής πρωτευούσης τής νήσου, είναι θεμελιωμένη

0Μ.....<.........2μ[|[[[3

Είκ. 13. - Κάτοψις τής οικίας Κνριακούλας Καασίδη τοΰ χωρίου Σ βάρδια.

1 λαηνουατάτ' ς, 2 ντουλάπια, 3 γιονκερ.

επί τοΰ σχεδίου τούτου, μέ τήν διαφοράν, ότι χάριν μείζονος ασφαλείας έχει τήν
κλίμακα εσωτερικήν, ώς εΐδομεν καί εις τήν χωρικήν οίκίαν τού Κατάλακκου (είκ.
10), καί ότι επί τής προσόψεως είναι πλατυτέρα, έχουσα έπ' αυτής τρία αντί ενός
κύρια δωμάτια. 'Εννοείται δ' ότι καί τό ΰψος oU μόνον τοΰ ανωγείου, αλλά καί
τοΰ κατωγείου, είναι εδώ μεγαλύτερον καί επάνω από τό μέσα κατώγι κατεσκευά-
σθη μεσιανδ πάτωμα ώς πατάρι, τό όποιον χρησιμεύει διά τάς οικιακάς εργασίας
καί τήν άποθήκευσιν διαφόρων πραγμάτων, ενίοτε δέ καί προς κατοικίαν. "Ενεκα
δ' ακριβώς τού μεγαλυτέρου ΰι[)ους, τό όποιον έχει εδώ ή κλΐμαξ, ό προθάλαμος
(σάλα), εις τον όποιον αύτη καταλήγει, έσχηματίσθη εις τήν όπισίΚαν πλευράν
τοΰ ανωγείου, τά δέ δωμάτια εις τήν προσθίαν (είκ. 14).
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Άνασκοποΰντες τ' ανωτέρω βλέπομεν, ότι έν Λήμνω παρά τάς νεωτέρας καί
συνθετωτέρας διατηρούνται καί αί απλούστεροι καί παλαιότεροι μορφαί τής λαϊ-
κής οικίας, αί προσαρμοζόμενοι προς τήν οίκονομίαν τής άπορωτέρας τάξεως τών
χωρικών. "Ετσι δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν βήμα προς βήμα τήν εξέλιξιν
τής λαϊκής άρχιτεκτονικής έν τή νήσω, ώς αύτη έμφαίνεται είς τούς έν χρήσει
τύπους τής λαϊκής οίκοδομίας. Κανέν χάσμα εις τήν παρακολούθησιν αυτήν. Τό
απλούν καλύβι ήτοι τό χαμόγειο σπίτι, τό όποιον άπαντάται σποραδικώς μόνον
είς πτωχούς συνοικισμούς, αποτελεί έν Λήμνω. ώς καί άλλαχού, τήν άρχικήν τής
οικίας μορφήν. Έφ' όσον όμως αί βιοτικαί άνάγκαι αυξάνουν καί προάγεται ή

δ

J  * ι·
6 - 2 Γφ

Φ

ϊ - |  _ α
6 I  6 6

Ίσοjjε ιον

α ανλη πλακόστρωτος,
β κατώι,

1 πόρτα,

2 παρά&υρον,

3 πιθάρια.

μεοιανο πατωμα

α πατάρι,
β κάμαρα,
γ κουζίνα,
δ καμαρούλα,
ε άπόπατος,

1 κάγκελλα,

2 μεσοδόκια.

έπάνω πάτωμα

α σάλα,
β δωμάτια,
γ κουζίνα,
δ μπαλκόνι.
Τοίχοι αριστεράς και οπιοϋίας
πλευράς ανω πατώματος πέτρι-
νοι. 01 λοιποί λεπτοί (τσατμας)·

Είκ. 14. - Παλαιά

οικία τον

Κάατρον τής Λήμνου.

εύπορία καί ή άντίληψις περί τών στοιχειωδών όρων τής άνετου καί υγιεινής
διαβιώσεως, μεταβάλλεται καί ή συστασις τής λαϊκής οικίας καί γίνεται συνί)ετω-
τέρα. "Ετσι φθάνομεν πρώτον είς τό απλούν διώροφον, τό μονόαπιτο με ανώι
και κατώι καί κατόπιν είς τό σπίτι με τήν άξάτα'. αυτό μέ τήν τριμερή του
σύστασιν καί τόν ευρυχωρον έξώστην άνταποκρίνεται επαρκώς είς τάς άνάγκας
τού αγροτικού βίου. 'Αλλ' ό πόί)ος διά τήν καλυτέραν διάταξιν τού έσωτερικού,
ό όποιος είς τήν Σκύρον καί τά άλλα νησιά τοΰ Αιγαίου επέβαλε τόν χωρισμόν
τοΰ μαγειρείου άπό τής κοινής εστίας, ώδήγησε τούς Λημνίους είς τήν προσθή-
κην χωριστού μαγειρείου καί τήν δημιουργίαν σκεπαστού έξώστου, τοΰ λεγομένου
άξάιτον, κατόπιν δέ είς τήν κλειστήν μορφήν τής τετραγωνισμένης οικίας, είς τήν
οποίαν χάριν τής ασφαλείας έθυσιάσθη τό άνοικτόν ύπόστεγον, τό άξάιτο, τό
τόσον χρήσιμον είς τόν άγρότην.
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Τό πρόβλημα τής έπαυξήσεως τής οικίας διά τήν αύξησιν τής οικογενείας
καί κυρίως διά τήν έγκατάστασιν τοΰ παντρεμένου γιου, πού γίνεται ή αιτία τής
διαιρέσεως τής οικίας ή τού πολλαπλασιασμού τών δωματίων εις τήν Θράκην,
Μακεδονίαν καί λοιπήν ήπειρωτικήν Ελλάδα ε'ις τήν Λήμνον δεν παρουσιά-
ζεται" διότι κατά τό από μακρών χρόνανν επικρατούν έν τή νήσω έθιμον τό σπίτι
είναι στοιχειον τής προικός άπαραίτητον, οί δέ γονείς τής νύμφης είναι υπο-
χρεωμένοι, όταν δεν διαθέτουν άλλο σπίτι διά τον προικισμόν αυτής, νά εκχω-
ρήσουν αυτό όπου κατοικοΰν, οί ίδιοι δέ μέ τήν λοιπήν οίκογένειαν νά εγκατα-
σταθούν ε'ίτε εις τό καλύβι τ) τό παράσπιτο ε'ίτε εις ξένην οϊκίαν επί ενοικίψ, έως
ότου δυνηθούν νά κτίσουν άλλη ν οίκίαν 2). Έκ τούτου τά παιδιά τής οικογενείας,
άμα ενηλικιωθούν καί νυμφευθούν, τά μεν ί)ήλεα λαμβάνουν πλήρη κατοχήν τής
πατρικής οικίας, τά δέ άρρενα απομακρύνονται έγκαθιστάμενα εις τήν οικίαν τοΰ
πενΟερού s).

"Αξιον σημειώσεως είναι καί ότι καί)' όλην αί>τής τήν έξελικτικήν πορείαν ή
Λημνία οικία διετήρησε μέ θαυμαστήν συντηρητικότητα τήν άρχικήν στενομέτω-
πον μορφήν μέ τήν ί)ύραν καί τήν έστίαν κατεχούσας τάς αυτάς ακριβώς θέσεις
έπί τής νοτίας στενής πλευράς τής οικίας4). Προς τήν τοιαύτην μορφήν συμφω-
νεί καί τό είδος τής στεγάσεως καί ή αρχιτεκτονική έν γένει οικονομία τής Λη-
μνίας οικίας, καθ' όσον εις τάς οικίας τής στενομετώπου μορφής προσιδιάζει ή
σαμαρωτή στέγη, ή δέ περαιτέρω άνάπτυξις ατιτών βάσιν έχει τήν διά προσθη-
κών έπαύξησιν τοΰ χώρου, ήτις, ώς εΐδομεν καί εις τήν Λημνίαν οίκίαν καί έν
τώ ίσογείω καί έν τφ άνωγείψ αυτής, γίνεται έπί τής στενής ήτοι τής πλευράς
τοΰ αετώματος δ).

') Βλ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου Α' (1939) σ. 17.

2) Εις τό Βάρος εδρον ζεϋγος γερόντων έγκατεστημένον εις τό ύπόστεγον τοΰ φούρνου,
ένφ ε'ις τό σπίτι των διέμενεν ή κόρη μέ τόν γαμβρόν. "Αλλη, χήρα μέ τρία παιδιά, διέμε-
νε ν έπ' ένοικίφ εις μίαν έτοιμόρροπον άξάταν, διότι τό σπίτι της είχε δώσει προίκα εις τήν
μεγαλυτέραν της κόρην. - Οΐκοδόμησις ετέρου ορόφου διά προικοδότησιν, o'iu έν Σκύριρ, Μυ-
κόνφ, Κύθνω, Σίφνω κ. ά. (Άγγ. Χατζημιχάλη, Σκύρος 1923 σ. 24) εις τήν Λήμνον δέν παρα-
τηρείται.

a) Πηγαίνοντας για τά στεφανώματα, ή μητέρα τής ννφ'ς κλείδων' τό σπίτ καί, οταν γν-
ρίπονν απ' τήν εκκλησία, όίν' τό κλειδί στο γαμπρό ν' άνοίξ'. Είναι πιά δικό τ'. Τό παραδίν'.
Κατ' άνακοίνωσιν χωρικής τής Πλάκας.

4) Περί τής γενέσεως καί έξελίξεως τών οικήσεων τής στενομετώπου μορφής καί περί
τών τόπων, οπου αύται έπιχωριάζουν βλ. Fr. Oelmann, ενθ' άνωτ. σ. 53 κέ. καί Έπετ. Λαογρ
'Αρχείου 1939 σ. 29. "Οτι δ'αύται διετήρησαν καλύτερον τήν άρχέτυπον μορφήν τής ίνδογερ-
μανικής οικίας βλ. παρά Ad. Helbok, ενθ' αν. σ. 41.

Fr. Oelmann, ένθ' άν. σ. 55 καί 67.
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Κατά ταύτα ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου διαφέρει ουσιωδώς τής τών
άλλων νήσων τού Αιγαίου. Διότι τά παλαιά λαϊκά σπίτια τών νήσων τούτων,
άπό τής Κρήτης καί Κύπρου προς νότον μέχρι τοΰ Αγίου Ευστρατίου καί τής
Σαμοθράκης προς βορράν, καθ' όσον έχομεν περί αυτών ειδήσεις '), τήν μέν στέ-
γην έχουν έπίπεδον (δώμα), τήν δέ εΐσοδον έπί τής πλαγίας ήτοι τής πλευράς
τής ύδρορρόης, τήν δέ άρχιτεκτονικήν των διάρθρωσιν άπήρτισαν δι' ευρύθμου
διαιρέσεως τοΰ έσωτερικοΰ (σπίτι, σοφάς, μαγερειό, άποθήκη ή άποκρέββατος)2).
"Οτι δ'έν Λήμνω και ή διά δώματος στέγασις 3) είναι έν χρήσει εις τινα δευτε-
ρευούσης σημασίας κτίσματα, ώς μάνδρας καί στάβλους (άξάτα) καί ότι ή τεχνική
τής τοιαύτης στεγάσεως, ώς εΐδομεν, εφαρμόζεται έν τινι μέτριο καί εις τήν κα-

') Βλ. Magda Ohnefalsch - Riohter, Griech. Sitten und Gebrauche auf Cypern, Berlin
1913 σ. 201 κέ. Έ. Σταματιάδου, Σαμιακά, 5, 191 κέ. Άγγ. Χατζημιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη.
Σκϋρος 1925 σ. 21 κέ. Ρουμλούκι, Τρίκερι, 'Ικαρία 1931 σ. 175 κέ. Σάμος, έν περιοδ. Έλ-
λην. Γράμματα τ. 3 (1928) σ. 86 κέ. αρθρ. έν Μεγ. "Ελλ. Έγκυκλ. τ. 10 σ. 826, 'Ελλάς, λαϊκή
τέχνη. Β. Χανιώτη, Νησιώτικη λαϊκή τέχνη. Κάρπαθος, 'Αθήναι 1933. Μ. Μιχαηλίδου Νουά-
ρου, Λαογραφ. Σύμμεικτα Καρπάθου, Β' 'Αθήναι 1934 σ. 342 κέ., 50 κέ. Άντ. Σώχον, Ή
λαϊκή τέχνη στήν Τήνο, 'Αθήνα 1930 σ. 17. Η. Hampe, Δύο έλληνικαί νησιωτικοί κωμοπόλεις
(Μετάφρ.) είς Τεχνικά Χρονικά, έτ. Ζ (1938) σ. 971 κέ. ένθα κάιοψις σπιτιού Αίγίνης. - Περί
τών νήσων 'Αγίου Ευστρατίου τόσον μόνον γνωρίζω άκούσας παρά χωρικών έν Λήμνιρ : Στον
Άηστράτ' ολα τά παλιά τά σπίτια έχουν λιακό· εκεί λιάζουν τά σΰκα, τά κουκιά, τά βαλανίδια.
Και στη Σαμαΰράκ' τά σπίτια είναι με δώμα· τά 'χουν καί γιά λιάστρες. Τά σπίτια δεν έχουν
αυλές· τό λιακό τοϋ ενός σπιτιού είναι αυλή τοϋ άλλου, που είναι παραπάνω.

2) Έξαίρεσιν έν προκειμένιρ αποτελεί ή νήσος Σκϋρος, ώς δέ μέ πληροφορεί ή κ. Άγγ.
Χατζημιχάλη, καί ή 'Αμοργός καί ή Κύθνος, τών όποιων τά σπίτια στεγάζονται μέν μέ δώμα
καί έ'χουν τήν γνωστήν ώραίαν διαρρύθμισιν τοϋ έσωτερικοΰ, άλλ' εΐσοδον καί πρόσοψιν έ'χουν
έπί τής στενής πλευράς (Άγγ. Χατζημιχάλη, Σκΰρος σ. 22). Έπί τής αύτής πλευράς έχουν
τήν εΐσοδον καί τά σπίτια άλλων τινών νήσων, ώς τής Κιμώλου, τής Θήρας, τής 'Αντιπάρου
(Α. Wace, The towns and houses of the archipelago, έν Burlington Magazine 26, 1914/15,
99 κέ.), ταΰτα δμως δέν ανήκουν είς τόν γνήσιον έπιπεδόστεγον ρυθμόν, άλλ' έχουν τήν προέ-
λευσίν των έκ τής θολοσκεπάστου oixiac, ήτις έ'χει όροφήν έκ κυλινδρικοΰ θόλου καί είναι
έκ κατασκευής στενομέτωπος (βλ. Fr. Oelmann, ενθ' άν. σ. 64). "Οτι δ' ή έσωτερική διαίρεσις
τοΰ χώρου είναι μικροτέρας σημασίας διά τήν έξέλιξιν τής οίκοδομίας καί άπαντάται σπανι-
ώτερον τής διά προσθηκών έπαυξήσεως τής οικίας βλ. Oelmann, σελ. 80 κέ. Σημειωτέον δ'
δτι είς μερικάς νήσους, ώς τήν Κάρπαθον, πλην τής έσωτερικής διαιρέσεως εύρίσκομεν καί
τήν προσθήκην χ<όρου διά τής προσαρτήσεως είς τό μεγάλο σπίτι τοΰ λεγομένου παράσπιτου,
τό όποιον χρησιμοποιείται ώς μαγειρεΐον {Μ. Μιχαηλίδου Νουάρου, ένθ'άν. 346 κέ. Β. Χα-
νιώτη, ενθ' άν. σ. 9. Πρβλ. Άγγ. Χατζημιχάλη, 'Ικαρία σ. 182 κέ.). "Οτι δέ καί ή προσθήκη
ένός προστώου ή προθαλάμου κατά τήν στενήν πλευράν τής οικίας άπαντάται καί είς τάς
Κυκλάδας δεικνύει ή παρατιθεμένη κάτοψις Άμοργινοΰ στιτιοΰ, τήν οποίαν οφείλω είς τήν
ευγενή παραχώρησιν τής κ. Άγγ. Χατζημιχάλη (είκ. 15).

') Περί τής γενέσεως καί τών γνωρισμάτων τής έπιπεδοστέγου οικίας, ώς καί περί
τών τύπων εξαπλώσεως αύτής, βλ. Fr. Oelmann, αύτ. σ. 61 κέ.
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Δ Poi-ioi.

Είκ. 15. - Κάτοψις λαϊκού οπιτιον
τής 'Αμοργού.
(Έξ ανεκδότου εργασίας τής Α'α> 'Αγγελικής
Χατζημιχάλη ).

τασκευήν τής κεραμιδωτής στέγης, δύνα-
ται νά εξηγηθή εξ επιδράσεως τής εις
τάς γειτονικός νήσους ασκούμενης οίκο-
δομίας, αφ' οΰ καί εν τή νήσω 'Ίμβρω>
όπου επικρατεί τό σύστημα τής πλατυμε-
τώπου καί εσωτερικώς διηρημένης, αλλά
μέ κεράμους εστεγασμένης οίκήσεως, τά
ντάμια ήτοι αί έξοχικαί καλύβαι στεγά-
ζονται ομοίως μέ δώμα1).

"Οθεν ή Λήμνος άπό τής άπό\[ιεως
τής λαϊκής οίκοδομίας κατέχει ιδιάζουσαν
θέσιν εν τή λεκάνη τού Αιγαίου καί τό
πράγμα πρέπει ίσως νά σχετισθή προς
παλαιάν έν τή νήσω έποίκησιν λαού εθι-
σμένου εις οικοδομικούς τρόπους έξω τής
περιοχής τού Αιγαίου άσκουμένους. 'Αν
λάβωμεν δ' υπ' όψιν, ότι ή οικία τής στε-
νομετώπου μορφής ή τού λεγομένου με-
γάρου καί έπί τής ηπειρωτικής Ελλάδος
σήμερον μόνον εις τά παρά τήν Μεσημ-
βρίαν χωρία τοΰ Μικρού Αίμου απαντά-
ται 2), δυνάμεθα νά συναγάγωμεν, ότι ή
έποίκησις αύτη ανάγεται εις χρόνους, καθ'
ους ό τύπος τής στενομετώπου οικίας ήτο
ε,υρύτερον διαδεδομένος ανά τήν ήπειρω-
τικήν Ελλάδα, ήτοι εις χρόνους παλαιο-
τάτους.

Τέλος άπό απόψεως αρχιτεκτονικής
τό σπίτι τής Λήμνου καί ιδία οί τύποι
τής λεγομένης άξάτας καί τοΰ άξάιτου, οι
όποιοι συγκεντρώνουν υπό μίαν καί τήν
αυτήν στέγην καί κατά τόσον πρακτικόν

') Τάς πληροφορίας αύτάς οφείλω εις
τόν συνάδελφον κ. Ν. Άνδριώτην.

*) Έπ. Λαογρ. 'Αρχείου 1939 σ 27 κέ.
καί 44 κέ.



Η ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜ1Α ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

29

καί εύρυθμον τρόπον όλους τούς απαραιτήτους δια τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας
τού άγρότου χώρους, ενέχουν μεγάλην άξίαν καί αποτελούν στοιχεία πολύτιμα
τοΰ λαϊκού μας πολιτισμού, έξαίρετον κληροδότημα τών παλαιών γενεών εις τούς
επιγινομένους. Διά τοΰτο είναι λυπηρόν, ότι ή σημερινή γενεά τών Λημνίων,
παρασυρομένη από τήν μανίαν τοΰ νεωτερισμιού, αρχίζει νά έγκαταλείπη τά πα-
λαιά καί πατροπαράδοτα πρότυπα καί νά τ' αντικαθιστά μέ νέα καί άταίριαστα
κατασκευάσματα, ώς εΐναι τό λεγόμενον αμνρναίικο σπίτι, τό όποιον σύγκειται έκ
στενού διαδρόμου (χώλ) καί δύο εκατέρωθεν δωματίων καί είναι κατάλληλον δι"
άστικήν, άλλ' όχι δι' άγροτικήν οίκογένειαν. Δυστυχώς δέν κατενοήθη άκόμη παρ'
ήμΐν, πόση σοφία περικλείεται εις τά έκ παραδόσεως δημιουργήματα τοΰ πνεύμα-
τος τοΰ λαού, καί είναι καθήκον τής ϊί)υνούσης τάξεως νά διαφώτιση καί καθο-
δηγήση καί έπί τοΰ ζητήματος τούτου τόν λαόν. Πρέπει δέ νά τονισθή, ότι τά
παλαιά, άλλά στερεά εις τό έδαφος τής πατρίδος θεμελιωμένα έργα τής λαϊκής
μας οϊκοδομίας, θ' άποτελέσουν αργά ή γρήγορα τήν βάσιν διά τήν δημιουργίαν
γνησίως ελληνικής άρχιτεκτονικής.

21- 7 - 1940.


