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Τό υλικόν τής προκειμένης εργασίας συνελέγη κατά τό θέρος τοϋ 1938,
δτε εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έπεσκέφθην τήν "Αράχοβαν διά λαογραφι-
κούς σκοπούς.

"ΤΙ ιστορική 'Αράχοβα, ήτις ένεκα της θέσεως καί τοϋ κλίματος αυτής κα-
τέστη κέντρον παραθερισμού, παρέχει παρά τήν πυκνήν συγκοινωνίαν καί έπι-
κοινωνίαν προς τους ξένους μέγα λαογραφικόν ενδιαφέρον καί γενικώς καί ειδι-
κώς ώς προς τήν οίκίαν.

Αί άσχολίαι τών κατοίκων είναι ή γεωργία, ιδιαιτέρως δέ ή αμπελουργία,
καί ή κτηνοτροφία. Οί κτηνοτρόφοι, οί τβιοπάνηδες, αποτελούν τό ι/4 περίπου
τού όλου πληθυσμού, περί τάς 150 οικογενείας, καί κατοικούν ώς έπί τό πλείστον
τάς άκρας τοϋ χωρίου. Σημαντικήν ένίσχυσιν εις τά έσοδα τών κατοίκων φέρει
ή υφαντική. Ή οίκογένεια κατά μέγα μέρος, ενίοτε δέ καί έξ ολοκλήρου, συντη-
ρείται έκ ταύτης' διότι ή γή είναι πολύ όλίγη καί αύτη ουχί τόσον εύφορος,
ώστε ή γυναικεία εργασία καθίσταται απαραίτητος. Γραίαι, νέαι, ανήλικα κορί-
τσια, όλαι ασχολούνται μέ τον έργαλειόν.

Τά έθιμα τά παλαιά διατηρούνται έν Άραχόβη μέ πολύν έτι σεβασμόν παρά
τήν προς νεωτερισμόν τάσιν τών νέων, έκδηλουμένην ιδία εις τ' άφορώντα τήν
ένδυμασίαν.

Εις τό βλέμμα τοϋ άντικρύζοντος τό πρώτον τό χωρίον, ιδία τοϋ από ανα-
τολών εκ Λεβαδείας ερχομένου, προσπίπτει αμέσως τό επικλινές τού εδάφους καί
ή θέσις τών οικιών, αΐτινες φαίνονται, ούτως ειπείν, άναρριχώμεναι εις τάς νο-
τίους κλιτύς τοϋ Παρνασσού. Τό επικλινές τούτο καί πετρώδες έδαφος έχει δια-
μορφώσει καί τό βήμα τών κατοίκων τοϋ χωρίου, ώστε ν' άποβαίνη χαρά ματιού
το έλαφρόν καΐ άρμονικόν βάδισμα των.

Έκαστη οικία έχει τήν αύλήν της, τον οβονρύ, περιφραγμένην μέ μάνδραν,
άπο ταύτης δέ φθάνει τις εις τήν κυρίαν εΐσοδον τής οικίας. 'Απαραίτητος εις
τήν αύλήν είναι ή κληματαριά, ή οποία συνήθως προεκβαλλομένη καλύπτει τό
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ύπέρθυρον τής αυλοθύρας. Λύτη είναι μεγάλη αψιδωτή (με -θόλο), προσδίδει δέ
ούτω μεγάλην γραφικότητα είς τήν οΐκησιν καί αποβαίνει διακοσμητικόν στοιχείον
τού όλου χωρίου. "Αν δέ τις ήθελε νά δώση προχείρως μίαν εικόνα χαρακτηρι-
στικήν τού χωρίου, δέν θά έχρειάζετο ειμή νά σχεδίαση ένα δρομίσκον άνηφο-
ρικόν, μίαν πόρταν μέ καμάραν καί προ αυτής μίαν Άραχοβίτισσαν κρατούσαν
τήν ρόκαν, ήτις δύναται νά θεωρηθή σύμβολον τής άραχοβίτικης ζωής.

Αί οίκίαι είναι τόσον πλησίον αλλήλων έκτισμέναι, ώστε πολλάκις μόνον τά
οταλά/ιατα1 χωρίζουν μίαν οικίαν από τής άλλης. Κτίζονται δ'αύται διά λίθων,
διότι είναι πρόχειρος εις τους κατοίκους τοΰ χωρίου ή πέτρα τοΰ ΙΙαρνασσού,
καθώς καί ή έκ τών ελάτων τούτου ξυλεία.

Γενικώς όλαι αί οίκίαι είναι διώροφοι, αποτελούμενοι έκ τού ανωγείου καί
τού κατωγείου 2, ύπολογιζομένου καί τούτου ώς ορόφου, εκτός όλιγίστων, αΐτινες
ανήκουν ή ανήκον αρχικώς είς πλουσίους καί έχουν καί τρίτον όροφον. Εις
τήν τοιαύτην μορφήν τής οικίας ήγαγεν ή διαμόρφωσις τοΰ εδάφους ;i. Ώς ελέ-
χθη και ανωτέρω, είναι τούτο τόσον επικλινές, ώστε αναλόγως τής θέσεως, εξ
ής προσβλέπει τις τήν οικίαν, παρουσιάζει αύτη όψιν μεγάλης καί υψηλής ή μι-
κράς καί χαμηλής οικοδομής.

Τό ανώγι αποτελείται έκ δύο κυρίως δωματίων, από τήν ηαραητιάν ή χει-
ιιουνιάτκου καί τήν οάλαί.

Τό χειμωνιάτικο δέν έχει παράθυρα, φωτίζεται δέ μόνον δι' ενός ή δύο φεγ-
γιτών, δηλ. τετραγιόνων ανοιγμάτων επί τής στέγης, κλειομένιον διά τεμαχίων υέ-
λου' ονομάζονται δ' ούτοι μπατζαδες καί ψιγγΐτες. Εις τό δωμάτιον τούτο ευρί-
σκεται ή παραπτιά ή τζάκι '·, παρά τό οποίον συγκεντρώνεται ή οικογένεια κατά

') Οϋτως ονομάζεται τό μέρος τοϋ εδάφους, τό αντιστοιχούν εις τήν μικράν προεξο-
χή ν εκάστης στέγης, τήν όνομαζομένην άστρέχαν.

*) Τό κατώγι είναι αναλόγως της θέσεως τής οικίας ΰπόγειον (ιδίως είς τήν Κάτω
Άράχοβαν) ή ίσόγειυν.

'") ΙΙρβλ. οικίας Αιτωλίας καί Θράκης (Δ. Λουκοπούλον, Αίτωλ. οικήσεις 'Ail. 1925
ο. 6 καί 19, Γ. Μέγα Θρακικαί οικήσεις, ανωτέρω σελ 44-5 κ. ά.)

4) Τά δυο ταϋτα δωμάτια προήλθον διά διαιρέσεως τοϋ ένός καί μόνου χοίρου, (ίστις
άπετέλει πάλαι τήν οικίαν. Τοιούτον χώρον είδον καί είς τοΰτον ανήκει τό έν τή σ. 77 (είκ.
3α) είκονιζόμενον τζάκι. Σήμερον χρησιμοποιείται ώς αποθήκη οικίας, κτισΟείσης παρά τόν
παλαιόν τοΰτον πυρήνα, όστις, ώς λέγουν, «είναι από τόν καιρό την Καραϊσκάκη». Και κατά τήν
μαρτυρίαν τών γηραιότερων ο τήν αρχαία εποχή όλα σχεδόν τά σπίτια ήταν μονοκάμαρα· εκεί
τρώγαί·, έκεϊ κοιμόντουσαν όλη ή οικογένεια' παράθυρα δεν είχαν, έβλεπαν άπό τονς μπαντζάδες,
δηλ. τονς φεγγίτες, ποί· λέμε. —τη μέση είχαν μία κολόννα' έκεΐ κρεμονσαν όλα τά πράματα»
(κατά τήν Αίκ. Φερτάκου).

') Τό τζάκι ονομάζεται έτι ψουτάναμμα ή γουτοκαγιά, έξ ού καί τό δωμάτιον, ένθα εύρί-
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τον χειμώνα, ότε τούτο χρησιμεύει έτι προς παρασκευήν τών φαγητών. Τό χει-
μίΛνιάτικο είναι πράγματι ή «οικογενειακή εστία». 'Εκεί εργάζεται, τρώγει, κοι-
μάται, εκεί ζή ή οικογένεια.

Ή σάλα αφ' ετέρου είναι πάντοτε μεγαλυτέρα μέ περισσότερα συνήθως τών
δύο παράί)·υρα. Αύτη χρησιμεύει διά τήν ύποδοχήν τών ξένων, είναι δηλ. τό
καλό δωμάτιο τοϋ σπιτιού, επειδή δ' έ'νεκα τών πολλών παραθύρων είναι δροσε-
ρωτέρα κατά τό ί)έρος, χρησιμεύει πολλάκις καί ώς κοιτών.

Μαγειρείον εις τάς παλαιοτέρας οικίας δεν υπάρχει' μαγειρεύουν τον μεν
χειμώνα, ώς ελέχθη, εις τό τζάκι, τό δέ θέρος έπί τού προ τοϋ φούρνου πεζου-
λίου, στήνοντες έπί τούτου τήν ττνρουστιά. Διότι εις τήν αυλήν εκάστης οικίας
υπάρχει απαραιτήτως φούρνος. (Εικόνα φούρνου βλ. έν ΙΙίν. Ε, 2).

ΙΙρό τής οικίας ευρίσκεται ύπόστεγος χώρος, τό χαγιάτι, τό οποίον εις τά
άπλα παλαιά σπίτια καταλαμβάνει τον προ τής κυρίας προσόψεως τής οικίας χώ-
ρον, όλόκληρον ή τουλάχιστον τό περισσότερον μέρος τούτου. Τό χαγιάτι, επαυξά-
νον τον χώρον τού κυρίως σπιτιού, είναι άπαραίτητον διά τήν ζωήν τού Άραχο-
βίτου, ιδία δέ τής Άραχοβίτισσας' εκπληροί δέ κατά τό θέρος τον προορισμόν,
τον όποιον κα! τό χειμωνιάτικο κατά τον χειμώνα. Όπως είς τούτο ζή ή οικο-
γένεια κατά τον χειμώνα, ούτω καί εις τό χαγιάτι διημερεύει κα! διανυκτερεύει αύτη
κατά τό θέρος 'Επειδή όμως ή κυρία ό'ψις τών οικιών τής 'Αραχόβης μέ τό χαγιάτι
είναι έστραμμένη προς τήν αύλήν κα! ουχί προς τήν όδόν, τά άραχοβίτικα χαγιάτια
δεν είναι αμέσως ορατά έκ τής οδού. Τό πάτωμα τοϋ χαγιατιοϋ, κατασκευαζόμενον
συνήθως έκ σανιδιών, είναι προέκτασις ούτως ειπείν τού δαπέδου τοϋ ανωγείου.
Τό χαγιάτι τούτο, αναλόγως τής διαμορφώσεως τοϋ εδάφους, ή έχει τήν μορφήν εξώ-
στου μετά ξυλίνου κιγκλιδώματος ή είναι απλούς {>πόστεγος χώρος. Ή στέγη αύτοϋ,
αποτελούσα επίσης προέκτασιν τής στέγης τής πλευράς ταύτης τής οικίας, στηρί-
ζεται υπό ξυλίνων κιόνων (οτύλ(ην), ών ό είς, ό μεσαίος, είναι ι 'τάκος, δηλ. ό στύ-
λος δεν εφάπτεται απ' ευθείας τής έγκαρσίας δοκού, αλλά μεσολαβεί τεμάχιον ξύ-
λου, ντάκος, δίκην κιονοκράνου έπί τοϋ ξυλίνου στύλου τοποθετημένος. Τοιού-
τον ντάκον επιθέτουν συνήί)ως έπί τών μεσαίων στύλων, προφανώς διότι υφί-
στανται οΰτοι μεγαλυτέραν κόπωσιν έκ τοϋ βάρους τής στέγης. "Οτε όμως δεν
συντρέχει ό λόγος ούτος, τότε ό ντάκος υποστηρίζει τό σημείον συνενοισεως τών

σκεται τοϋτο, λαμβάνει τάς ονομασίας ταύτας. Και έν Αύδημίφ τής Θράκης «γωνιά» καλείται
επίσης καί τό δωμάτιον. (Θρακικά τόμ. Ζ' (1936) σ. 323). Όμοίως καί έν Δ. Μακεδονία (Κω-
σταράίι) παραστάς ονομάζονται όσα δωμάτια έχουν τζάκι.

') Πρβλ. Γ. Μέγαν, έ· ά. ο. 10. Άγγελ. Χατζημιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη. Ρουμ-
λούκι κλπ. Άθ. 1931 σ. 26.
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δύο έπ' αύτού έπικαθημένων τμημάτων τής έγκαρσίας δοκού, ήτις ως επί τό
πλείστον αποτελείται εκ πλειόνων τού ενός τεμαχίων. 'Εννοείται, ότι πολλάκις ό
σκοπός τής τοιαύτης κατασκευής απέβη μόνον διακοσμητικός, ώς συνήθως συμ-
βαίνει εις τήν οϊκοδομικήν" οί δέ χωρικοί αποδίδουν τήν προσθήκην τοϋ ντάκου
εις άνεπάρκειαν τοϋ μήκους τοϋ στύλου.

Είς τό χαγιάτι ευρίσκεται ή κάδη ύψους τουλάχιστον 2 μ., διαμέτρ. 1,25
μ. Προς έξοικονόμησιν δέ ταύτης κατασκευάζουν τό χαγιάτι τοιουτοτρόπως, ώστε
εις τό έκ σανιδιών δάπεδον τούτου νά μένη οπή στρογγύλη τόση, ώστε νά χωρή
έντός αήτής ή υψηλή κάδη, ή οποία κατ' αυτόν τον τρόπον κάτω μεν άκουμβά
είς τό έδαφος τής αυλής, άφοϋ είς τό μέρος τοϋτο τοποθετήσουν προηγουμένως
λίθους, άνω όμως εξέχει κατά τό ήμισυ από τό δάπεδον τοϋ χαγιατιού. Έκτος τής
κάδης εις τό χαγιάτι τοποθετείται ενίοτε αργαλειός, εν φ έτερος ευρίσκεται πάν-
τοτε είς τό χειμωνιάτικο.

Τό χαγιάτι ένίοτε έχει αντικαταστήσει μικρός εξώστης, (ώς έν Πίν. Ζ. 2),
ομοίως χαγιάτι ονομαζόμενος.

"Αν τυχόν δεν υπάρχη χαγιάτι προ τής οικίας, πάντως όμως θά ΰπαρχη
έστω καί μικρός ύπόστεγος χώρος έντός τής αυλής διά τά βαρέλια, τά καυσό-
ξυλα, διά τήν πλύσιν κ.τ.τ. Καί ό χώρος ούτος ονομάζεται χαγιάτι -.

Τό κατώγι, αντιστοιχούν προς τό ανώγι, είναι ή άδιαίρετον ή εις δύο ή τρία
διαμερίσματα χωρισμένον καί χρησιμεύει ώς άχυρών, ώς στάβλος καί ώς αποθήκη.

Είς τήν βορεινήν συνήίίως πλευράν τοϋ κατωγείου και κάτωθεν τοϋ χει-
μιονιάτικου ευρίσκεται ή ακάρα διά τά βαρέλια μέ τό κρασί. Αύτη κατασκευά-
ζεται ώς εξής: έπί ξύλων έμπεπηγμένων εις τό έδαφος καί έξεχόντοιν αυτού
περίπου 0,30 μ. καρφιόνουν οριζοντίως δοκούς, έξικνουμένας μέχρι τοϋ τοίχου,
έπί τούτων δέ πάλιν τών δοκών τοποθετούν άλλας μακροτέρας σταυροειδώς (βλ.
κατωτέρω κατόψεις οικιών). Έπί τού ξυλίνου τούτου σκελετού τοποθετούν τά
βαρέλια. Εις τό κατώγι ευρίσκεται έπίσης ή γωνιά ή τό αμπάρι, όπου συσσω-
ρεύουν μεθ' άλατος τάς έλαίας, εκ τών οποίων κατόπιν θά παρασκευασθή τό έλαιον.
Προς κατασκευήν τής γωνιάς τοποθετούν σανίδας τοιουτοτρόπως, ώστε νά σχη-
ματισθή τετράπλευρος χώρος, τοϋ οποίου τάς μέν δύο πλευράς αποτελούν οί δύο

') Έντός αύτής πατοΰν τά σταφύλια «γίνεται τό πταψυληπάτιΑΟτη αντικατέστησε
τό πατ'τήρι, πού είχαν άλλοτε είς τ' αμπέλια. Έκ τής κάδης μεταφέρεται ό οίνος εις τά έν-
τός τοϋ κατωγείου βαρέλια.

!) Ή λ. χαγιάτι χρησιμοποιείται έτι πρός δήλωσιν παντός μή τελείως έκτισμένου χώ-
ρου. Οϋτω π. χ. προκειμένου περί τής έν Πίν. Θ, 2 εικονιζόμενης νεωτέρας οικίας, χαγιάτι ώνό-
μαζον όλόκληρον τον έπάνω οροφον, όστις παρέμενεν αδιαίρετος ένεκα οικονομικών δυσχερειών-
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τοίχοι τοϋ δωματίου, τάς δέ δύο άλλας τά δύο έκ τών σανίδων χιορίσματα' αί
σανίδες αύται είναι καρφωμένοι εις ξυλίνους στύλους, άλλ' όχι μέχρι τής κορυφής
τούτων. Άφοϋ δέ μπατανίσονν 1 τόν τοίχον, κατόπιν ρίπτουν έντός τάς έλαίας.

Ή στέγη (σκεπή) τών οικιών είναι άμφικλινής ή τετρακλινής (έπίσης τρι-
κλινής), τά δε σπίτια έκ ταύτης ονομάζονται σπίτια με καβαλλάρη (δίρριχτα) ή
τετράρριχτα. Καί εις μέν τά παλαιότερα τετράρριχτα σπίτια αί δύο πλευραί τής
στέγης, αί παράλληλοι προς τήν μεσαίαν δοκόν ταύτης, είναι πολύ μακρύτεροι
τών δύο άλλων, ενώ εις τά νεώτερα ή διαφορά είναι κατά πολύ μικρότερα. Ούτω
τά μέν πρώτα σπίτια φαίνονται επιμήκη, τά δέ δεύτερα τετράγωνα, ή δ' έξωτε-
ρική αύτη δψις ανταποκρίνεται φυσικά καί εις τήν διάταξιν τών διαφόρων χώ-
ρων τοϋ εσωτερικού.

Οί χωρικοί διακρίνουν έτι ώς σπίτια μ' άστροπίνες τάς παλαιοτέρας οικίας
καί σπίτια με πέταυρα τάς νεωτέρας. Είς τά πρώτα προς κατασκευήν τής στέ-
γης έχρησιμοποιοϋντο ακατέργαστοι κορμοί δένδρων, ιδία έλάτης, καί έπί τού-
των, απεχόντων αλλήλων όσον τό μήκος μιάς κεράμου, έτοποθετοϋντο τά κερα-
μίδια, τά οποία είναι ούτως ορατά έκ τού εσωτερικού τών δωματίων διά μέσου
τών διακένων τών ξύλων (βλ. ΓΙίν. Τ', 2). Είς τά νεώτερα χρησιμοποιούνται σανί-
δες, πέτανρα 2 ονομαζόμενοι, έπί τών οποίων τοποθετούνται αί κέραμοι.

Τό χαγιάτι έχει συνήθως μονόρριχτην σκεπήν, οιονεί προέκτασιν τής προς
τό μέρος τούτο πλευράς τής στέγης.

'Εξωτερικώς αί στέγαι καλύπτονται διά κεράμων, προς έξασφάλισιν δέ τού-
των από τοϋ σφοδρού άνεμου, τοϋ λεγομένου Μέγα, όστις πνέει έκ τού Παρνασ-
σού, τοποθετούνται μεγάλοι λίθοι.

Τό δάπεδον τού ανωγείου στηρίζεται κάτωθεν μέ τό ταμπάνι, ώς ονομά-
ζεται ή μεσαία έγκαρσία δοκός, ή διήκουσα καθ' όλον τό μήκος τής οικίας, φαί-
νεται δέ πάντοτε είς τό μέσον τής όροφής τού κατωγείου (βλ. κατωτέρω σ.
98, είκ. 16).

Ή έπίπλωσις τής οικίας τής 'Αραχόβης είναι απλή. Εις τήν σάλαν υπάρ-
χει απαραιτήτως εν μικρόν τραπέζι, τού οποίου ή μία πλευρά άκουμβά εις τόν τοί-
χον. 'Υπέρ τούτον κρέμαται δ καθρέπτης (πρβλ. Πίν. Η, 2)' τούτου, ώς καί τοϋ
τραπεζίου, τό μέγεθος καί ή ποιότης είναι ανάλογα προς τήν οίκονομικήν κατά-
στασιν καί κοινωνικήν θέσιν τής οικογενείας. Τά κάπως εύπορώτερα σπίτια έχουν
εις τό μέσον τής σάλας καί μίαν μεγαλυτέραν τράπεζαν. Είς τά παλαιότερα σπίτια

') Άλείφοννε ή περνάνε μπατανά επιχρίουν δι' άσβεστου.
Τάς ονομάζουν καί φ'λλαδέλλες τοϋ ταβανιοϋ.



ΠΙΝΑΞ Α.

1. Χωρικοί
της "Αραχόβης
επιστρέφοντες
άπό τό άλώνι.

2. Δρόμος ανηφορικός τής 'Αραχόβης.

3. 'Αραχοβίτισσες.



ΠΙΝΑΞ Α.

2. Αύλόθυρα τής αύτής οικίας.

3. Θύρα μεταξύ τών δωματίων.



ΠΙΝΑΞ Α.

2-3. "Αποψις τοϋ χαγιατιοΰ τής αυτής οικίας. 'Αριστερά τό τμήμα ε, δεξιά τό τμήμα γ-γ'·
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ευρίσκονται εις τήν σάλαν κασέλλ,ες καί οιντονκια, περιέχοντα εκλεκτά ήδη ρουχι-
σμού, προικιά κ.τ.τ. Καναπές καί φορητά καίΚσματα είναι ένδειξις σχετικής
εί'πορίας καί μάλλον νεώτερα αποκτήματα. Είς τήν σάλαν στρώνεται τό οαλο-
κάρπτο τό οποίον μέ τόσην λαχτάραν καί όνειρα ύφαίνει κάθε κοπέλλα. Διά
τήν σάλαν επίσης προορίζονται διάφορα άλλα υφαντά (διάδρομοι, μπάντες).

Δυστυχώς όμως είναι σπάνιον νά ΐδη 2 τις αύτά έν χρήσει εις τήν οίκίαν'
διότι στρώνουν βεβαίως τά δωμάτια, ιδία τό χειμωνιάτικο, κατά τόν χειμώνα,
άλλα μέ δευτερώτερα είδη, μόνον δέ κατά τας μεγάλας έορτάς τοϋ έτους ή κατά
τήν έορτήν τοϋ ανδρός, τά γιορτάσματα «στρώνουν τή σάλα μέ βελέντζες». "Επειτα
τά σηκώνουν πάλιν, διά νά μή κατατρίβο^νται. Ούτως όλα τά πολυάριθμα υφαντά,
καρπίτια μεγάλα καί μικρά, διά τά οποία έπί έτη καταπονείται καί έξοδεύεται ή
νέα, δέν τά χαίρεται πραγματικώς ποτέ, παραμένει δέ ώς μόνη, προφανώς όμως
μεγάλη ίκανοποίησις δι' aUxr']v, ότι κατά τό οτήοιμο και φόρτωμα τών προικιών
έχει πολλά νά έπιδείξη !

Εις τό χειμωνιάτικο εύρίσκεται δ αργαλειός, δ ύπό τών παλαιοτέρων ιδίως
οαρμενιά 3 ονομαζόμενος, μερικά σκαμνιά, κοντοιρα 1 κοινώς λεγόμενα, και πολλά-
κις μικρά τράπεζα. Διά τόν ύπνον ή στρώνουν χάμω έπί τοϋ δαπέδου βελέντζες,
τοϋτο δ' είναι καί τό συνηθέστερον, ή κατασκευάζουν κρεββάτι μέ καβαλλέτα
(=στρίποδα), είς τό οποίον κοιμάται τό άνδρόγυνον. Οί γέροι καί τά παιδιά
κοιμούνται χάμω. "Αν τυχόν εις τήν οίκίαν εύρίσκεται καί δεύτερον κρεββάτι, είς
τούτο κοιμάται τό αγόρι τής οικογενείας. Τώρα πλέον τά κρεββάτια είναι περισ
σότερον έν χρήσει, μάλιστα παρά τοις εύπορωτέροις.

Τό χειμωνιάτικο ντόνονν με βελέντζες κατωτέρας ποιότητος, εκατέρωθεν δέ
τής εστίας διευθετούν πολλάκις εν ή δύο ιιιντέρια. Διά τήν κατασκευήν τούτων
τοποθετούν στενόμακρα μάλλινα μαξιλάρια, περιέχοντα άχυρον ή τζίβαν είτε άπ'
ευθείας έπί τού έδάφους είτε έπί σανίδων ή επάνω εις κάσσας. Τά μαξιλάρια
ταύτα έπιστρώνουν μέ βελέντζες. Τά μιντέρια σηκώνουν τό καλοκαίρι, μόνον

') Δηλ. τό καρπίτι ( - τό χαλί) τΐϊς σάλας' τοϋτο υφαίνεται τελευταΐον έκ τών προι-
κώων, εορτάζεται δέ ή έ'ναρξις τής ύφάνσεως τούτου, προσφερομένων γλυκισμάτων κ. ά. δ (ό-
ρων είς τήν ύφαίνουσαν κόρην.

') Ταΰτα γνωρίζω μόνον έκ μαρτυριών αΰτών τών εντοπίων καί άφορώσι τόν κοινόν
τύπον τού άραχοβίτικου σπιτιού, διότι δυστυχώς μόνον έν εποχή θέρους παρέμεινα έν Άραχόβη.

') Ή λ. ααρμενια (έν Χίο» αρμενία) προέρχεται έκ τής λ. άρμενο - α, ήτις δηλοΐ ουχί
μόνον τά ιστία τοϋ πλοίου, άλλά καί πάν έργαλεΐον. Έν Φιλιππουπόλει λέγεται ατραμινιά, πι-
θανώς έκ τοϋ ιστός + άρμενιά (κατά πληροςκ>ρίας τοϋ Ίστορ. Λεξικοϋ τής Ακαδημίας).

4) Πράγματι χαϋτα είναι κούτσουρα, δηλ. κορμοί δένδρων άποκεκομμένοι. Είτα ονομά-
ζουν ούτω καί τά έκ τεμαχίων σανίδων καρφωτά σκαμνία.
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δέ εις μίαν οικίαν, εξ όσιον επεσκέφθην κατά τό θέρος, είδον τοιαύτα μικρά παρά
τήν έστίαν. Ούτω μόνον τό όνομα έχουν ταύτα κοινόν προς τά πλούσια καί ανα-
παυτικά μόνιμα μιντέρια άλλων ελληνικών τόπων, ώς π. χ. τής Μακεδονίας.

"Αλλα έπιπλα δέν ίιπάρχουν. Τά ολίγα ενδύματα, τά οποία χρειάζονται νά
είναι πρόχειρα, κρεμούν εις τήν κρεμάστραν. Τά άλλα τοποθετούνται εις τά σιν-
τούκια. Τά μικρά αφ" ετέρου ντουλάπια καί οί καμάρες 1 είς τόν τοΐχον, χρησι-
μεύουν διά τήν εναπόθεσιν διαφόρων μικρότερων αντικειμένων.

Μετά τήν γενικήν ταύτην εικόνα τού χωρίου καί τοΰ άραχοβίτικου σπι-
τιού προβαίνομεν είς τήν επί μέρους περιγραφήν οικιών τίνων, τάς οποίας εμε-
λετήσαμεν, παρέχοντες συγχρόνως κατόψεις και φωτογραφίας αύτών -'. Άνεζη-
τήσαμεν δέ πρώτον τάς ύπαρχούσας παλαιάς οικίας καί έμελετήσαμεν ταύτας έκ
παραλλήλου προς τάς σχετικώς νεωτέρας, αϊτινες όμως συνεχίζουν τόν παραδεδο-
μένον οΐκοδομικόν τύπον.

Λιακρίνομεν γενικώς τρεις τύπους οικιών :

1. Εις τόν πρώτον τύπον ανήκουν αί παλαιότεροι παραλληλόγραμμοι οί-
κίαι, είς τάς οποίας τά δωμάτια ευρίσκονται κατά παράταξιν.

2. Είς τόν δεύτερον ανήκουν οί οίκίαι σχήματος Γάμμα.

ο. Είς τόν τρίτον αί τετράγωνοι, αί σχετικώς νεώτεροι οίκίαι.

Περί ενός εκάστου τών τύπων τούτων πραγματευόμεθα κατωτέρω.

1) ο') Οικία Στέργιου Γκίκα.

ΤΙ οικία αύτη ευρίσκεται επί τής οδού, ήτις άλλοτε ήτο ή κεντρική οδός
τοΰ χωρίου, προτού νά χαραχθή ολίγον κατωτέρω καί παραλλήλως προς αυτήν
6 νΰν αυτοκινητόδρομος, θεωρείται δ' ύφ' όλων γενικώς έν τώ χωρίω ώς οτιίτι
ηαλαίη-ό. Σήμερον έχει ή οικία άνακαινισθή, αλλ' ή ανακαίνισις, τήν οποίαν υπέστη,
άφορα λεπτομερείας τινάς καί έν γένει προσθήκος τοιαύτας, ώστε δέν άλλοιοΰται
ή έκ τής όλης κατοικίας εντύπωσις τής παλαιότητος (εικόνας βλ. έν ΓΙίν. Β-Λ).

Ή οικία, τής οποίας ή πρόσοψις είναι προς δυσμάς, είναι διώροφος, ώς
όλοι αί έν Άραχόβη. Τοιαύτη δ' είναι ή κλίσις τοΰ εδάφους, ώστε, ενώ τό ύψος
τής οικίας προς τήν Α πλευράν είναι 4,70 μ., από τής αντίθετοι', τής Λ πλευ-
ράς, είναι 2,50 μ. περίπου.

') Καμάρα ονομάζεται, ώς καί άλλαχοϋ, ή δίκην ντουλαπιού εσοχή τοϋ τοίχου (niche),
ήτις ενταύθα έχει, παρά τήν όνομασίαν, σχήμα τετράπλευρον. Αί καμάραι έχουν διαστάσεις
0,30 Χ 0,40 μ. περίπου καί βάθος 0,30 μ.

') Ή φωτογράφησις τών παλαιών οικιών διά τό επικλινές τοΰ εδάφους ήτο αρκετά
δύσκολος. Εις τήν έπεξεργασίαν τών πλείστων έκ τών κατωτέρω σχεδίων έβοήθησι.ν ημάς ύ
κ. Ί. Χ. Ίωαννίδης, πολ. μηχ.



ΟΙΚΙΑ! ΑΡΑΧΟΒΗΣ

75

Εις τήν αυλήν εισέρχεται τις διά μεγάλης διφύλλου θύρας (είκ. 1, ε) μέ
θόλο, πλάτους 2,20 μ. καί ύψους 2,10 μ. Καί έξωτερικώς μέν, προς τον δρόμον,
κλείεται αύτη ασφαλώς διά τοϋ λουκέτου, διά τήν τοποίΙέτησιν τοϋ οποίου χρη-
σιμεύουν δύο κρίκοι σιδηροΐ, οί μπερδεβέλλες, έσωτερικώς δέ, προς τό μέρος

α αμπάρι, δ αποχωρητήριο,

β σκάρα, ε ά-ψιδωτη ανλόΰυρα,

γ π,άχνα, C' κατώγι νπο το νεώτερον δωμάτιον ζ (είκ. 2).

τής αύλής, μέ τον μάνταλο. Τό ζεμπερέκι χρησιμοποιείται, διά νά ανοίγουν καί
κλειούν τήν θύραν, έφ' όσον δεν είναι αύτη κλειδωμένη.

Ή κυρίως οικία, τό ανώγι (είκ. 2, Β) αποτελείται έκ δύο δωματίων μετά τοϋ
χαγιατιοΰ καί τοϋ φούρνου.

Διά μικράς θύρας, άπλής έκ σανίδων (1,50 - 0,75), εισέρχεται' τις έκ τοϋ χα-



Είκ. 2.- Κάτοψις άνιογείον καί τομή κάθετος οικίας Γκίκα.

α χειμοννιάτκο, 1 παραοτιά (τζάκι),
β δωμάτιον (οάλα), 2 μπατζάς (φιγγίτ'ς),
Yf  7 χαγιάτι άνευ δαπέδου, ·) ντουλάπι,

» μετά δαπέδου έκ οανίδων, 4 καμάρα,
δ φούρνος, δ αργαλειός,
ε χαγιάτι λιΰόοτροηον, β ξύλινον διαχώριομα,
C η οάλα, νεώτερον δωμάτιον, 7 πατάρι, δι ού επικοινωνούν άπό τον ε είς το
V μικρόν χαγιάτι διά τον άργαλειόν. 8 ί) κάδη,  καμάρα (προβολή).
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γιατιοϋ (ε) εις τό χειμωνιάτικο (α). Ή εντός τούτου παλαιά υψηλή παραστιά έχει
άντικατασταθή διά νεωτέρας, οίαι συνηθίζονται νϋν (βλ. είκ. 3, γ) και μόνον έν

λείψανον απομένει εις τόν τοίχον έκ τοϋ παλαιού υτζακιυΰ 1. Δείγματα πα-

') Ούτως ονομάζεται τό άνω μέρος τής εστίας, ή καπνοδόχος (ό μπονχαρες) εσωτερι-
κώς, ένφ τό κάτω μέρος, όπου τοποθετούνται τά ξύλα, λέγεται αταχτολύγυς.

Fax. ■'!. - η) Παλαιών τζάκι άπο μο-
νοκάμαυο σπίτι,

β) τζάκι οικίας Γρανιτσιιότη (σ. 83),

γ) vta'nroov τζάκι.
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λαιών τζακιών εξ άλλων οικιών δίδω εν εικ. 3, α. β. Είς τήν ΒΑ πλευράν τού
δωματίου ευρίσκεται ντουλάπι (3) έ,ντοίχιον (0,95x0,70) μέ δύο φύλλα, άτινα
δεν καλύπτουν τό άνω μέρος τής κοιλότητος τού τοίχου' τούτο ώς κενός χώρος
καλύπτεται εξ ολοκλήρου διά σανίδος πεποικιλμένης διά διακένων ή διατρήτων
σχεδίων, σχηματιζομένων διά καταλλήλου αποκοπής (ορισμένων τμημάτων ξύλο\>
(είκ. 4 καί 5). Τά σχέδια ταύτα είς τά μικρά ντοτ'λάπια είναι τά μόνα δείγματα
διακοσμήσεως, τά οποία εύρίσκομεν εις τό έσωτερικόν τών παλαιών σπιτιών
(βλ. καί κατωτέρω σ 86 οίκίαν Μυλουνά). Εις τό δωμάτιον τοϋτο παραμένει ή
οικογένεια κατά τον χειμώνα. 'Εκεί έργάζεται ό νοικοκύρης, ασκών τό επάγγελμα

τοϋ ράπτου, είς τοϋτο δ' ευρίσκεται καί ό έτερος
τών δύο έργαλειών τής οικογενείας.

Τό χειμωνιάτικο (α) χωρίζεται από τοϋ ετέρου
δωματίου (β) διά μεσοτοίχου έκ σανίδων, αί όποίαι
είναι τόσον καλώς έ-
πικεχρισμέναι δι' ά-
σβεστου, ώστε έκ πρώ-
της όψεως νομίζει τις,
ότι πρόκεται περί κα-
νονικού τοίχου. Ή
θύρα (1,70 Χ 0,65),

δι' ης έπικοινωνοϋν

τά δωμάτια ταύτα είναι αψιδωτή (ΓΤίναξ Β, 3), ποικίλλουσα ούτω τό κατά τ' άλλα
άπλούστατον έσωτερικόν τής οικίας" κλείεται δ' αύτη έπίσης μέ τον μάνταλο.
Όλόκληρον δέ τό έκ σανίδων μεσοχώρισμα τοϋτο ευρίσκεται στερεωμένον επί ξύ-
λινης δοκού ύψους 0,10 μ., ώστε προ τής αψιδωτής θυρίδος σχηματίζεται βαθμίς.
Τό δωμάτιον β, τό όποιον εις τάς άλλας οικίας είναι ή σάλα, ένταϋθα χρησιμο-
ποιείται ώς κοιτών, ώς σάλα δέ χρησιμεύει τό δωμάτιον ζ, τό όποιον έκτίσθη
κατόπιν. Τό ήμισυ περίπου τοϋ δωματίου, τό προς Α, έχει τό έκ σανίδων δά-
πεδον ύπερυψωμένον κατά 0,10 μ. τοϋ εδάφους τοϋ λοιπού δωματίου, χαρακτη-
ριστικόν και τοϋτο τής παλαιότητος τής οικίας. Τό τμήμα τοϋτο τοϋ δαπέδου
ονομάζεται πατάρι 1, ευρίσκεται δέ νϋν ένταϋθα τό έκ σανίδων καί καβαλλέτ-

Ε<

Ely.. 4. - ΙΙαλαιόν ντουλάπι.

"Ανω τμήμα παλαιού
ντουλαπιού.

') Κατά τάς δοθείσας είς έμέ π?α|ροφορίας τοϋτο έχρησίμευεν ώς αποθήκη. Δέν νομίζω
όμως, δτι τοιαύτη ήτο πράγματι η χρήσις αύτοΰ αρχικώς, αλλ' δτι τό ύπερέχον τοϋτο δάπε-
δον, τό όποιον ενθυμίζει τά κιόσκια μέ τά μιντέρια τών αρχοντικών τής H. Ελλάδος, θά έχρη-
σιμοποιεΐτο διά νά κάθηνται ή καί νά κοιμώνται έπιστρωννυμένων διαφόρων υφαντών. "Ομοια
θά ήσαν τά μεντερλίκια τής Άρτοτίνης (βλ. Δ. Λονκόπονλον έ. ά. σ. 30 - 31). Όμοίως άλλα-
χοϋ, ώς ή πεζούλα έν Κρήτη.
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των 1 κατεσκευασμένον κρεββάτι τών νοικοκυραίων.

Τό δωμάτιον τούτο έχει παλείλϋρια παλαιγινά -, δηλ. παράθυρα παλαιά μι-
κρότερων διαστάσεων (0,70x 1,00), τά οποία έχουν ξύλινον θωράκιον μέχρι τοϋ
μέσου περίπου τοΰ ανοίγματος (βλ. Πίν. Β, 1-3). Τά παράθυρα αυτά προσ-
δίδουν καί εις τό εξωτερικόν τής οικίας τήν όψιν τής παλαιότητος, αί δέ γάστραι"
μετ' ανθέων, αί κοσμοϋσαι άλλοτε εξωτερικώς τήν οικίαν, πολύ θά συνέβαλλαν είς
τήν γραφικότητα ταύτης. Εις τους τοίχους τοΰ δωματίου ευρίσκονται αί απαραί-
τητοι εις όλας τάς παλαιάς οικίας καμάραι, τών αυτών περίπου διαστάσεων πάν-
τοτε, αί όποίαι ενταύθα κρύπτονται όπισθεν μικρών παραπετασμάτων μαύρων,
επειδή ή οικογένεια από μακρού πενθεί τόν θάνατον δύο μεγάλων υ!ών. Ώς καί εις
τό δωμάτιον α, ούτω καί ενταύθα ίιπάρχει ένα ντουλάπι τοίχου, τοΰ οποίου τό άνω
οριζόντων τμήμα είναι επίσης διακοσμημένον. Δύο παλιές κασέλλες, ών ή μία δια-
κρίνεται έν τή φωτογραφία (βλ. ΙΙίν. Β, 3
καί εΐκ. 6) συμπληρώνουσι τήν επίπλωσιν
τοΰ χώρου τούτου. Έκ τών δοκών τής
στέγης είναι ανηρτημένη διά σχοινιού
σανίς, επί τής οποίας έχουν τοποθετήσει
ντομάτες, πιατικά, ένα τέντζερη κλπ. κυ-
ρίως όμως χρησιμεύει αύτη προς έναπό-
θεσιν τοΰ άρτου κατά τόν χειμώνα, ένφ
έν καιρώ θέρους χρησιμοποιείται προς τόν σκοπόν τοΰτον τό καζάνι.

Τό ύψος αμφοτέρων τών δωματίων (α β) είναι 2,35 μ. μέν μέχρι τών δο-
κών τής στέγης, 3,10 μ. δέ μέχρι τοΰ κορυφαίου ξύλου. "Αν καί ή οικία είναι
παλαιά, άστροπίνες δέν υπάρχουν πλέον είς τήν στέγην, εϊ μή μόνον είς έν τμήμα
τοϋ χαγιατιοΰ, τό γ (βλ. κατωτ.). Ταύτας έχουν αντικαταστήσει μέ πέταυρα, τά
οποία διακρίνονται εις τήν φωτογραφίαν τοΰ έσωτερικοΰ (ΙΙίν. Δ, 2). Τήν μαχιά,
ώς ονομάζεται τό κορυφαίον ξύλον τής άμφικλινοΰς στέγης, υποστηρίζουν πέντε
παπάδες ύψους 0,85 μ., διαμ. 0,15 μ., είς άπόστασιν 1,35-1,55 μ. απ'αλλήλων.
Κάτωθεν τούτων είναι οί στρώσες'1, ξύλα πάχους 0,16 μ.

ΓΙρό τών δύο τούτων δωματίων σχηματίζεται τό χαγιάτι (ε-γ-γ'). Τοϋ ενός

') Καβαλλέτα ονομάζουν τά κοινώς στρίποδα λεγόμενα.

') Αι χωρικαί, αΐτινες μοϋ ύπεδείκνυον τό σπίτι τοϋτο ώς παλαιόν, έτόνιζον δτι είναι
σπίτι με καφάσια. Πρβλ. καί Δ. Λονκόπονλον έ. ά. σελ. 13 καί εΐκ. 11 καί 14.

3) Αύται έτοποϋετοϋντο επί σανίδων, αΐτινες πάλιν ευρίσκοντο επί τών ξύλων, τών εξεχόν-
των οριζοντίως τής οικοδομής υπέρ τήν Ούραν εισόδου καί παρά τά παράθυρα (βλ. Πίν. Β 1-2).

4) Όνοματολογίαν τής στέγης βλ. έν είκ. 7.

Ε!κ. β. - Σχέδια έγχρωμα παλαιάς
κασέλλας.
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τμήματος τούτου, τοϋ ε, (βλ. ΙΙίν. Γ, 2), το δάπεδον είναι λιθόστρωτον και ευρί-
σκεται εις ϋψος 0,50 μ. άπό τοϋ εδάφους τής αυλής. Το χαγιάτι τούτο στεγάζε-
ται διά προεκτάσεως τής στέγης τής οικίας. Τρεις στύλοι ξύλινοι, ύψους 2 μ. εις
άπόστασιν 1 ,Γ>0 άπ' άλλήλων, βαστάζουν τό άκρον τής στέγης ταύτης. Είς τήν
άριστεράν άκραν τοϋ χαγιατιού καί εις τήν γωνίαν, ήτις σχηματίζεται έκ τοϋ
μανδροτοίχου καί τοϋ τοίχου τοϋ α δωματίου, ευρίσκεται ό φούρνος (δ). 'Ανήκει

Είκ. 7. - Στέγαι οικιών * Αραχόβης.

α καβαλλάρης η μαχιά, ε πέτανρα,

β γ η στρωσες ι) μαννάδες, στ αγκαλιές,

ϊ) άστροπίνες, L σταυρός.

καί αύτός είς τό χαγιάτι, έχων τήν αυτήν στέγην μέ τούτο. ΓΙαρά τόν φοϋρνον
καί επί τοϋ έξοηερικοϋ τοίχοι1 τοϋ α δωματίου, εις άπόστασιν 0,70 μ. άπό τής
θύρας εισόδου, είναι έπίσης μία μικρά καμάρα.

Διά χωρίσματος έκ στερεών σανίδων, έπικεχρισμένων δι'άσβέστου, άποχω-
ρίζεται τό τμήμα ε άπό τοϋ γ γ', τοϋ όποιου ή διαμόρφωσις ενταύθα παρεκ-
κλίνει τής συνήθους. Τοϋ όλου δηλ. τούτου χώρου, όστις έχει μήκος 8 μ. περί-
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που, μόνον εν τμήμα, μήκους 3,(50 μ., από τής ΝΑ πλευράς έχει δάπεδον έκ
σανίδων είς ύψος 2,50 μ. από τού έδάφους, λόγω τής κλίσεως τούτου, ένφ τό
ύπόλοιπον τμήμα, μήκους 4,25 μ., είναι έστεγασμένον μέν, άλλ' άνετ> δαπέδου.

Ή επικοινωνία μετά τού γ' επιτυγχάνεται διά διαδρόμου έκ σανίδων, έν
εϊδει γεφύρας (πλάτους 0,50-0,60), όστις ονομάζεται πατάρι, καί τοϋ οποίου τό
μέν έν άκρον στηρίζεται έπί τού έδάφους τοϋ ε χαγιατιοϋ, τό δ'άλλο έπί τού σα-
νιδωμένου δαπέδου τοϋ τμήματος γ'. Ή διά τούτου διέλευσις προκαλεί πάντως
τόν ϊλιγγον (βλ. τομήν, είκ. 2 Α καί Πίν. Γ, 3).

Είς τό άνευ δαπέδου τμήμα τούτο τοϋ χαγιατιοϋ βλέπομεν τήν κάδη, ή
οποία άκουμβα κάτω εις τό έδαφος τής αυλής, προ τοϋ κατωγείου. Τό ϋψος τής
κάδης είναι 2,90 μ., ώστε τό ήμισυ περίπου ταύτης εύρίσκεται υπέρ τό δάπεδον
τοϋ άνωθεν χαγιατιοϋ. Ή θέσις αύτής ενταύθα είναι ή τυπική, ώς δ'ελέχθη καί
ανωτέρω, διά νά έξοικονομηθή ή κάδη, άφίνεται συνήθως μία μεγάλη οπή στρογ-
γύλη είς τό δάπεδον τοϋ χαγιατιοϋ, ώστε νά χωρή αύτη εντός τής οπής. Εις τήν
προκειμένην όμως οίκίαν λείπει όλόκληρον τό πάτωμα τοϋ χαγιατιοϋ καί ουχί μόνον
τό διά τήν κάδην άπαραίτητον μέρος. Τό χαγιάτι γ καί γ' κλείεται έν μέρει
από τής βορείου καί νοτίου πλευράς διά τών τοίχων τών δωματίων β και ζ. Είς
δέ τόν βόρειον τοίχον τοϋ χαγιατιοϋ, τόν συνεχίζοντα τόν νότιον τοίχον τής οικίας
εύρίσκεται έν παράθυρον μέ θωράκιον, ώς τά τοϋ δωματίου β, καί τών αύτών
περίπου διαστάσεων, ώστε έξωτερικώς νομίζει τις, ότι πρόκειται περί δωματίου.
Νϋν τό παράθυρον τούτο είναι μονίμως κλειστόν1.

"Οσον αφορά τήν στέγην2 τοϋ γ', αύτη είναι δίρριχτη, καί συνέχεται μετά
τής τοϋ δωματίου ζ, βαίνει όμως κατ' άντίθετον φοράν πρός τήν στέγην τής οικίας
(α - β). Καί εις μέν τό γ βλέπομεν έτι τις άατροπίνες, ενώ εις τό γ' έχουν πε-
ράσει πέταυρα. Άψίς (θόλος) έκ τριών καταλλήλων δοκών άποτελουμένη, (βλ.
Πίν. Γ, 3), υποβαστάζει δοκόν τής στέγης, διήκουσαν από τοϋ τοίχου τοϋ πα-
λαιού κυρίως σπιτιοϋ μέχρι τοϋ νέου τμήματος ζ. Πρός τό άνατολικόν μέρος, τό
πρός τήν όδόν, υποστηρίζει τήν στέγην καί ό έν τή φωτογραφία 1 τοϋ Πίν. Β
διακρινόμενος ξύλινος στύλος (ντάκος), όστις φαίνεται ότι κατόπιν έτοποθετήθη

') Τοιαύτη διαμόρφωσις χαγιατιοϋ ώς προβαΟμίδος τοϋ τελείως κλειστοϋ χώρου τοϋ
δωματίου δέν είναι τι ασύνηθες έν Άραχόβη, ώς έλέχθη ήδη έν αρχή τής παρούσης μελέτης.
Είς πολλά σπίτια συναντώμεν χώρον κλειστόν άπό τριών πλευρών μέ θύραν κανόνικήν καί πα-
ράθυρα, ώστε νά νομίζη τις, δτι πρόκειται περί τελείου δωματίου, ένώ άπό της μιας πλευράς
μένει ό χώρος ούτος ανοικτός. Οίίτω τά δύο κλειστά παράθυρα, τά όποια διακρίνονται έν
τή οικία τοϋ Πίν. Θ, 1 ανήκουν είς χαγιάτι, διά τοΰ όποιου εισέρχεται τις είς τήν κυρίως οί-
κίαν, καί όπου εύρίσκεται ό φοΰρνος, ξύλα διά τόν χειμώνα, έ'νας αργαλειός καί άλλα τινά.

') Τήν έξωτερικήν στέγην τοϋ χαγιατιοϋ, ώς καί ολοκλήρου τής οικίας, βλ. έν Πίν. Λ, 1.

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, α . 6
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ε.κεί προς ένίσχυσιν, καθώς και δύο έτεροι λεπτοί στύλοι εντός τού χαγιατιοΰ.
Γενικώς 6' ή στέγη ενταύθα έχει πολλά m-t-riha \ δηλ. βοηθητικός δοκούς προς
ένίσχυσιν, ώς συμβαίνει εις τάς παλαιάς οικίας. Φαίνεται, ότι τήν ένίσχυον, οσά-
κις έκρινον ταύτην έτοιμόρροπον καί έκ τούτου αύτη παρουσιάζει λίαν περίερ-
γον καί ακατανόητον όψιν.

Τό είς τό ΝΔ άκρον τής αυλής ευρύχιορον δωμάτιον ζ, είς τό όποιον εισέρ-
χεται τις από τής αυλής διά θύρας ύψους 1,95 μ., έκτίσθη πολύ ύστεροίτερον τής
παλαιάς οικίας, διότι δεν έπήρκει πλέον αύτη διά τάς άνάγκας τής οικογενείας.
Ό χώρος ούτος χρησιμοποιείται νϋν, ώς ελέχθη καί άναιτέρω, ώς σάλα καί έχει
τήν άνάλογον έπίπλωσιν. ΓΙρό τού ζ έχει διευθετηθή έν μικρόν χαγιάτι (η) μέ ίδιαι-
τέραν μονόρριχτην στέγην, τήν οποίαν υποβαστάζουν τέσσαρες ξύλινοι στύλοι. Εις
τό χαγιάτι τοϋτο καί εν μέσω ώραίων περιπλοκάδων έχει στήσει τον άργαλειόν
της ή κοπέλλα τής οικογενείας, διά νά έργάζεται κατά τό θέρος (βλ. Πίν. Γ, 1).

Τό παλαιόν σπίτι, ώς καί τό νεώτερον δωμάτιον ζ, έχουν έκαστον τό άπα-
ραίτητον είς κάθε άραχοβίτικο σπίτι κατώ(γ)ι, (βλ. είκ. 1), αντιστοιχούν προς τό
ανώγι. Εις τό κατώγι τής κυρίως οικίας εισέρχεται τις δι' αψιδωτής ευρείας θύρας
(1,25 χ 1,55)"2, ήτις φαίνεται έν Πίν. Γ, 3 παρά τήν κάδην. Τό ύψος τούτου
έως τό ταμπάνι είναι 2,35 μ. Τό ταμπάνι ένταϋθα αποτελείται έκ τεσσάρων τε-
μαχίων, διότι ήτο δύσκολον νά έξευρεθή έν ξύλον χονδρόν τοσούτου μήκους, οί
δέ ύποστηρίζοντες τούτο ξύλινοι στύλοι έχουν πάχος περίπου 0,12 μ.

Εις τό δυτικόν μέρος τοϋ κατωγείου ευρίσκεται ή σκάρα διά τά βαρέλια.
'Αριστερά τής εισόδου είναι τό αμπάρι διά τάς έλαίας, είς δέ τον άνατολικόν τοΐ-
χον ευρίσκεται ή πάχνα κτιστή, παλαιϊνή (1,75x0,60), εις ύψος 0,50 μ. από τοϋ
εδάφους, μέ χωρίσματα διά τρία ζφα. Τρεις κρίκοι, μπερδεβέλλες, χρησιμεύουν
διά νά προσδένωνται ταύτα. Έν μικρόν άνοιγμα έπί τοϋ τοίχου (0,50x0,40),
φωτίζει τό κατώγι. Καμάρες μικραί εις τούς τοίχους χρησιμεύουν, όπως καί εις
τό άνώγι, προς έναπόθεσιν διαφόρων μικρών αντικειμένων.

Έντός τοϋ κατωγείου ζ' έχουν άχυρα διά τά ζώα, βυτίνες, άλλως βουτσιά,
διά τό έλαιον, τ'λονμια κ. ά. σκεύη χρήσιμα διά τό νοικοκυριό, για τ' σγύρι
(σιγύριση), τοϋ σπιτιού. "Εξωθεν δ° αυτού παρά τόν τοίχον έκτίσθη είς νεωτέ-

') ΙΙεντέλια, έκ τοϋ ιταλ. puntello = υποστήριγμα, ονομάζονται δλα τά βοηθητικά ξύλα,
τά χρησιμοποιούμενα προς ύποστήριξιν, είτε διαγιόνια (κρέμασες) είτε λοξά (βερβά), ώστε ή
μία άκρα τούτων νά εΐσχωρή εις τόν τοίχον, ή δ' άλλη ν' άκουμβα έπί τής σκεπής. "Ετσι
πεντελιάζουν - πεντελιάζεται τό οπίτι.

') Τό ίίψος τής καμάρας έσωτερικώς είναι 2,20 μ.



2. Φοϋρνος μέ ύπόστεγον.

3. Ή Οίκονομόβρυση. κληθεϊσα οϋτω άπό τοϋ
ονόματος τοϋ κτίτορος.
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ρους χρόνους άποχωρητήριον (ό), διότι τοιούτος χώρος ήτο ανύπαρκτος εις τό
παλαιά σπίτια.

β) Τήν παλαιότητα τής οικίας Ευσταθίου Γρανιτσιώτη, τής οποίας πρόχει-
ρον σχεδιάγραμμα παραίΙετομεν (εϊκ. 8), δεικνύουν έκτος άλλων έξωτερικώς μέν ή
κλΐ,μαΗ μετά τοϋ έξώστου δ (ΙΙίν. Ζ, 1), εσωτερικώς δέ τό ύψηλόν τίάκι (βλ. είκ.
3, β) καί τό ύπερυψωμένον δάπεδον (γ).

'Ενταύθα ό μακρός, παραλληλόγραμμος χώρος (βλ. άνωτ. σ. 69) διηρέθη
εις τρεις μικροτέρους. Μετά τόν άποχωρισμόν τοϋ χειμωνιάτικου α, έχωρίσθη ή
σάλα εις δύο, κατόπιν δέ τούτου εύρίσκεται αδικαιολογήτως νϋν εις τήν άκραν
τοϋ β δα>ματίο\) έν μικρόν τμήμα τοϋ υπερυψωμένου δαπέδου, τό όποιον αρχι-
κώς θ' άνήκεν εις τόν ένιαίον χώ-
ρον (πρβλ. άνωτ. σ. 78). Ύστε-
ρογενή θά είναι καί τα παράθυρα
τοϋ χειμωνιάτικου (α), τό οποίον,
ώς ελέχθη, φορτίζεται μόνον άπό
τόν μπατζάν, πιθανώς δέ καί τά
άλλα τρία παράθυρα τής οικίας είς
τήν βορείαν πλευράν.

Τόν τύπον τών παλαιών τού-
το:>ν οικιών παρουσιάζουν καί α!

--1 I--- ----1— 1-- Β
α 6 — Κ
---·—1--rr 1

Είκ. - Σχέδιον οικίας Ενα τ. Γρανιτααήτη.

παλαιαί έκκλησίαι τοϋ χωρίου, οία ή τοϋ Άγ. 'Ιωάννου, τής οποίας φοοτογρα-
φίαν παραθέτομεν έν Πίν. Ε, 1. Καί αύτη είναι μακρόν παραλληλόγραμμον
μετά δικλινοϋς στέγης, εισόδου εις τήν πλευράν τής ύδρορρόης καί μέ χαγιάτι
προ τής μακράς ταύτης πλευράς.

γ) ΙΙαλαιά επίσης είναι καί ή οικία τοϋ ευπόρου γεωργού Γ. Μυλωνά, χα-
ρακτηριζόμενη υπό τών εντοπίων ώς αρχαίο σπίτι (ΙΙίν. λ' καί είκ. 9). Κατά
τήν γραίαν μητέρα τοϋ Γ. Μυλωνά, δποκ μολόγαγε ό ίδιος ό πάππους, είναι άπ
τό 21' είναι άπό τά πρώτα σπίτια, που χτίστηκαν στην απάνω Αράχοβα' ακόμα
νερό δεν είχαν εδώ και τό κουβαλούσαν άπό τή Χτιριαροϋ Ή στέγη ειχε
άατροπίνες, α» όποϊαι όμως τώρα μόνον είς τήν σάλαν (β), βλ. ΙΙίν. λ' 2, καί
το μικρό κελλάρι (ε) υπάρχουν, διότι τό έτερον δωμάτιον, τό χειμωνιάτικο (γ),
έχει έπιδιορθωθή καί άντικατεστάθησαν οι άστροπίνες διά πεταύρων.

"Αλλαι μεταβολαί, τάς όποιας έχει ύποστή ή παλαιά αύτη οικία είναι αί

') Πηγή είς τήν άπό δυσμών εΐσοδον τοΰ χορίου, παρά τό νεκροταφεϊον.



Είκ. 9.- Κάτοψις άνώγειον (Α) κα.} κατωγείου (Β) οικίας Γ. Μυλωνά.

1 Παραστιά, 4 ντ ονλάηι,

2 .ιαράϋυρον νεώτερον Γ> ξύλινη μικρά θυρίς.
.Ί καμάρα,
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εξής: Είς τό χειμωνιάτικο ήνοιξαν παράθυρον ύψους 1,10 μ., πλάτους 0,85 μ.,
ενώ πρότερον τό δωμάτιον τοϋτο έφοοτίζετο μόνον διά τού έπί τής στέγης φεγ-
γίτου. 'Επίσης τό παλαιόν υψηλόν τζάκι αντικατεστάθη διά μικροτέρου, οίον
τό έν είκ. 3 γ. 'Από τό έν έκ τών δύο παλαιών παραθύρων τής σάλας άφήρεσαν
τό ξύλινον θωράκιον (καφάσι), τό δέ χαγιάτι περιέζωσαν γύρω διά κιγκλίδων
(ιά παρμακλίκια), ύψους 0,60 μ. έκ λεπτών σανίδων, ένώ πριν δέν ύπήρχον τοιαΰται.
Γενικώς όμως ή κατάστασις τής οικίας είναι κακή, μολονότι οί ίδιοκτήται δέν
είναι πτωχοί, ήδη δ'έχει προσκομισθή ύλικόν διά τήν ριζικήν άνακαίνισιν ταύτης.

Δεξιά τώ εισερχομένω είς τήν αυλήν ευρίσκεται ό φούρνος ουχί υπό στέγην
χαγιατιοΰ, ώς συνήθως, διό καί δυσχεραίνεται ή οικοδέσποινα κατά τήν έργασίαν
της τόσον έκ τού θερινού καύσιονος, όσον καί έκ τοϋ ψύχους κατά τόν χειμώνα.
Άπό τής αυλής είς τό χαγιάτι φέρει κλίμαξ λιίΚνη (ύψους 1,60 έξ 8 βαθμίδων),
στεγαζομένη υπό τής στέγης τοϋ χαγιατιοΰ. Θυρίς χαμηλή ύψους 1 μ. (βλ. ΙΙίν.
Τ' καί κάτοψιν είκ. 9, 5) έκ σανίδων, χωρίζει τό χαγιάτι άπό τής κλίμακος. Ή
έπικλινής στέγη τοϋ χαγιατιοΰ υποβαστάζεται δι' έξ στύλων ξυλίνων, ύψους 1,20 μ.,
εις άπόστασιν 1,20 μ. απ' αλλήλων, ων ό μεσαίος είναι ντάκος (βλ. άνωτ. σ. 70).
Ιναί προς μέν τό μέρος τής οικίας τό άπό τού έδάφους ϋψος τής στέγης είναι
2,10 μ., ενώ ™ τής χαμηλοτέρας πλευράς, τό προς τήν αυλήν, είναι μόλις 1,35 μ.

'Από τού χαγιατιοΰ ζ διά θύρας αψιδωτής (1,65x0,75) είσερχόμεθα εις
τήν οίκίαν. Αύτη ένιο άρχικώς θά ήτο, ώς ή τού Γκίκα, διμερής (χειμωνιάτικο-
σάλα), έχει διαρρυθμισθή διά διαιρέσεως εις τετραμερή (γ παραστιά, α διάδρο-
μος, δ αποθήκη, β σάλα), τοιούτον δέ σύστημα άκολουθείται γενικώς εις τάς οι-
κίας 'Αραχόβης (βλ. κατωτέρω κατόψεις οικιών) Οί τέσσαρες ούτοι χώροι
χωρίζονται μέ τσατμά' δηλαδή έπί όρθιων δοκαριών καρφοονονται σανίδες λε-
πταί οριζοντίως καί ολόκληρος ό σκελετός ούτος επιχρίεται δι' άσβέστου. Ό
τσατμάς είναι δύο ειδών, ό απλός, είς τόν οποίον φαίνονται τά όρθια μεγάλα
τετράπλευρα δοκάρια, καί ό διπλός, εις τόν οποίον δέν φαίνονται ταύτα, διότι
κλείονται έντός δύο σειρών λεπτών σανίδων. 'Ενταύθα ό μέν μεσότοιχος (τσα-
τμάς), ό άποχωρίζων τήν παραστιάν, φθάνει μέχρι τής οροφής, ήτις έπίσης έχει
έπιδιορθωθή, καί ούτω τό δωμάτιον τούτο είναι τελείως προφυλαγμένον άπό
τοϋ ψΰχους, ό δέ τοίχος τής σάλας δέν φθάνει μέχρι ταύτης, είναι δέ καί άλ-
λως καταφανής ή μεταγενεστέρα πρόχειρος διαρρύθμισις καί διαίρεσις τών τριών
τούτων χώρων α, β, δ. Αί προς τό δ καΐ β όμως θύραι είναι κανονικαί μετά ξυλί-

') Όμοίαν διαρρΰθμισιν βλ. παρά Α. Λουκηπούλοι ε. ά. ο. 31 είκ. 22, ο. 35 είκ. 25
καί Γ. Μέγα έ. ά. σ. 19 κ.έ. είκ. 13.
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νων πλαισίων, έχουσαι ή μέν προς τό β ύψος 2,10 μ., ή δέ προς τό δ 1,95 μ.

Ή χρήσις τών χώριον είναι ή συνήθης, αλλ" ή σάλα χρησιμοποιείται καί
διά τόν ΰπνον τών μεγαλυτέρων παιδιών τής πολυμελούς οικογενείας. Τά εν
αύτη εντοίχια ντουλάπια (0,80x0,67) έχουν επίσης Ε\'λόγλυπτον διακόσμησιν.

Τό δ είναι σκοτεινόν καί χρησιμεύει ώς αποθήκη' εις τοΰτο ευρίσκονται
διάφορα είδη ρουχισμού, γίκοι κ. λ. π. Ή δέ θέσις τοϋ ντουλαπιού (4) ακριβώς
παρά τό μεσοχώρισμα δεικνύει, ότι ανήκε τούτο άλλοτε εις ένιαίον χώρον, προτού
άποχωρισθή τό δ έκ τοϋ β.

Ό έν τή κατόψει χώρος ε, εις όν εισέρχεται τις διά θυρίδος, ύψους 1,35,
έδημιουργήθη έκ τοϋ περισσεύματος τοϋ οικοπέδου, βραχώδους όντος είς τό ση-
μείον τούτο, εις τρόπον, ώστε αί δύο πλευραί αυτού είναι βράχος, ή δέ τρίτη ή
πλευρά τοϋ γ δωματίου. Τό άλλως μή χρησιμοποιήσιμον διαμέρισμα τοΰτο χρη-
σιμεύει ώς αποθήκη (κιλλάρ) αχρήστων πραγμάτων.

Τό ύψος τών δωματίων από τοΰ έδάφους μέχρι τοϋ κορυφαίου ξύλου είναι
3,10 μ. Οί καβαλλάρηδες ευρίσκονται είς άπόστασιν 1,60 μ. άπ' αλλήλων, δη-
λαδή εις ολίγον μεγαλυτέραν άπόστασιν ή εν τή οικία Γκίκα (βλ. ανωτέρω). Εις
τό κατώγι φέρει αψιδωτή Αύρα ύψους 1,68, διακρινομένη μόλις έν τή φωτογρα-
φία (ΙΙίν. Τ', 1) υπό τό χαγιάτι.

Τό κατώγι είναι άδιαίρετον καί μόνον ό άχεργιώνας είναι αποχωρισμένος
διά σανίδων, δίκην τοίχου διευθετημένων. 'Εντός τούτου ευρίσκεται ή ψήκνα,
ή τροφή τών ζορων. Ύπό τήν όροφήν τοΰ κατωγείου βλέπομεν τό χονδρόν
ταμπάνι έκ κορμού όξυάς.

Τόν τύπον τών παλαιών οικιών, περί ών μέχρι τούδε έπραγματεύθημεν, ακο-
λουθούν καί αί νειοτεραι σχετικώς οίκίαι.

δ) Ή οικία τού ποιμένος Εήστ. Βελόνη (εικ. 10) είναι έν από τά πολλά όμοια
πτωχά σπίτια, αν δέ κρίνη τις έκ τών παραθύρων, άτινα έχουν έσωτερικήν θό-
λον (βλ. κατωτ. σ. 90), πρέπει αύτη νά μήν είναι παλαιοτέρα τών όγδοήκοντα
έτών. Έκ τής παρατιθεμένης κατόψεως φαίνεται ή όμοιότης διαρρυθμίσεως τών
χαίρων προς τήν οικίαν Γ. Μυλωνά (εικ. 9). Ή στέγη έχει γίνει μέ πέταυρα καί
όχι πλέον μέ άστροπίνες.

Τό χειμωνιάτικο α φωτίζεται από τών δύο επί τής στέγης φεγγιτών. Ή
παραστιά εις τοΰτο είναι μεγάλη, ομοιάζουσα μέν γενικώς κατά τήν τεχνοτροπίαν
προς τήν έν είκ. 3α είκονιζομένην, αλλά πολύ περισσότερον άτεχνος. Τό κυρίως
όντζάκι είναι εις βαρύτατος τετράπλευρος, αντί τοΰ συνήθως ημικυκλικού, ό'γκος,
πολύ ακαλαίσθητος, οίοι οί άπαντώμενοι συνήθιος εις πτωχάς οικίας ποιμένων.
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Ή κρέμαση 1 τούτου φαίνεται είς τό κατώγι. Είς τό δωμάτιον τούτο δέν υπάρ-
χει άλλο έπιπλον έκτος τοϋ άργαλειοϋ, κοιμούνται δέ στριόνοντες έπί τού έδάφους
βελέντζες. Οί χώροι β γ δ άπετέλουν κατ' άρχάς ένα, τήν σάλαν, άπεχώρισαν
δ' είτα τό γ μέ τσατμα, όστις ενταύθα δέν διήκει μέχρι τής οροφής, διά νά
χρησιμοποιήσουν τούτο ώς άποΑήκην. Ούτως έσχηματίσί)η καί ό μικρός διά-
δρομος δ, ή είσοδο, όπως ονομάζουν αυτόν. Είς τήν σάλαν έχουν τό τυπικόν,
μικρόν ένταϋί)α, τραπέζι μέ τόν πλήρη φωτογραφιών καίΐρέπτην άνωθεν αύτοϋ,
έν έως δύο καθίσματα καί ώς αντίθεσιν ξενίζουσαν έν καινουργές ώραίον διπλό

Ό βουρος

C,

Α

Ό

Είκ. 10. - Σχέδιον οικίας Κι'στ. Βελόνη.

κρεββάτι, τό όποιον ήγόρασεν ό ιδιοκτήτης ποιμήν «γιά νά ξεκουράζεται, όταν
γυρίζη άπό τά πρόβατα». Στρωμνή όμιος έπί τής κλίνης δέν υπάρχει, άλλά μό-
νον μία πολύ λεπτή βελέντζα. Τράπεζαν δέν έχουν, τρώγουν δέ είς τόν σουψραν,
καθήμενοι επί τοϋ έδάφους ή εις κοντσιρα.

Τό χαγιάτι ένταύθα έχει αντικαταστήσει είς μικρός έξιόστης (βλ. ΙΙίν. Ζ, 2),
ονομαζόμενος επίσης χαγιάτι καί έκπληρών κατά τό δυνατόν τόν προορισμόν
έκείνου. Ό τύπος τής κατά παράταξιν οικοδομής είναι πλήρης, διότι καί ό φούρ-
νος είναι έκτισμένος είς τήν αήτήν σειράν παρά τά δωμάτια.

ΙΙρό τής θύρας εισόδου τού κατωγείου, όπισθεν ακριβώς τών φοηογραφου-

') Περί ταύτης βλ. κατωτ. σ· 95.
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μένων γυναικών, είναι διευθετημένος χώρος διά τήν πλΰσιν. Πλησίον εύρίσκεται
εις μικρός ξύλινος κορντος, διά τό ύδωρ τών ορνίθων.

Είς τό νότιον μέρος τοϋ κατωγείου ξύλινον διαχώρισμα αποχωρίζει τόν άχερ-
γίώνα άπό τοϋ λοιπού χώρου, ένθα ευρίσκονται άναμίξ τά ξύλα διά τόν χειμώνα,
ένα οιντονκι μέ όσα τυχόν είδη άπέμειναν έκ τοϋ προικώου ρουχισμού, αρνιά
(μανάρια) κ. ό.

Αί ελλείψεις πολλών πραγμάτων εις τήν οίκίαν ταύτην, ώς καί ή έν γένει
καταστασις «ύτής, παρατηρούνται συνήθως είς οικίας πτωχών ποιμένων, οϊτινες

ζώντες τό πλείστον μακράν τού χω-
ρίου θεωρούν τήν έν τούτοι οίκίαν
των ώς προσωρινόν μόνον κατάλυμα.

2. Ή παρατιθεμένη κάτοψις
(εϊκ. 11) ανήκει εις τήν οίκίαν Λ.
Μυλωνά, ήτις ομοιάζει μέν πρός τάς
άλλας μέχρι τούδε περιγραφείσας οι-
κίας, άλλ' εις αύτήν τό χαγιάτι μετά
τοϋ φούρνου εύρίσκονται εις τοιαύ-
την θέσιν παρά τήν οίκίαν, ώστε τό
όλον συγκρότημα (κυρίως οικία -
χαγιάτι - φούρνος) λαμβάνει τό σχή-
μα Ράμμα' εύρισκόμεθα δηλ. εις
τήν προβαθμίδα μιας συνθετωτέρας
μορφής οικίας ή ή απλή μετωπική
παράταξις δωματίοον, τήν οποίαν
μέχρι τούδε συνηντήσαμεν.

Τό γωνιακόν τούτο σχήμα έξε-
λισσόμενον απέβη τύπος καλού σπιτιού ώρισμένης εποχής προ 80-100 έτών, έκ
τής οποίας σώζονται μερικά αρχοντικά, τά πλείστα εις κακήν κατάστασιν.

Εις τάς οικίας τοϋ τύπου τούτου (πρβλ. εικ. 12) παρουσιάζεται ώς τυπικόν
άρχιτεκτονικόν στοιχείον ή άψίς, ό θόλος, όπως ονομάζουν αυτήν. Ή θόλος αύτη
υποβαστάζει τό δάπεδον τού ύπερθεν αύτοϋ δωματίου, τοϋ αποτελούντος τό μικρόν
σκέλος τοϋ Γ. Ούτω δέ κάτω τού δωματίου τούτου έδημιουργήί)η σκοτεινός διά-
δρομος άγων άπό τής οδού εις τήν αύλήν τής οικίας. Αί ο'ικίαι αύται είναι με-
γαλυτέρων διαστάσεων ή αι παλαιότεροι, έχουν δ' απαραιτήτως είς τήν πρόσο-
ψιν τό μπαλκόνι, τό όποιον άλλως συναντώμεν γενικώς είς τά σχετικώς νεώτερα

Λρομυς



Είκ. 12. - Κάτοψις οικίας Α. Μπακάλη.

Α ανώγι, ζ δωμάτιο //.·-: ror αργαλειό, li κατιόγι,

α χειμωνιάτικο, ι/ κουζίνα, «' δωμάτιον,

β σάΐα, ι'' χαγιάτι, //' πτάβλος,

γ διάδρομος, ε α.τοϋήκη, γ' κατώγι,

δ κρεββατοκά/ιαρα, ι χαγιάτι με tor φονρνον (κ).



ΠΙΝΑΞ Α

.

2. Χαγιάτι τής οικίας Εϋστ. Βελόνη.
(Αί γυναίκες φέρουν νυμφικός ενδυμα-
σίας).

3. Χαγιάτι μέ τήν κληματαριάν τής οι-
κίας Λ Μυλωνά.



Π1ΝΑΞ Η.

2. ΠαράθυροΛ' μέ
ϋόλ.ο τής οικίας
Ά. Μπακάλη.

1. Πρόσοψις οικίας Ά. Μπακάλη.

3. Είσοδος είς τήν
αΰτήν οίκίαν άπό
τής αύλής.
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άνωγιαστά σπίτια τής 'Αραχόβης, καί έν γένει παρουσιάζουν όψιν οικίας αστι-
κής έν αντιθέσει πρός τάς άπλάς χωρικάς οικίας, τάς οποίας εΐδομεν άνωτέρω.

Είς τόν τύπον τούτον άνήκει καί ή οικία τοϋ γεωργού Α. Μπακάλη (Πίν.
II καί είκ. 12), αρχικώς ανήκουσα είς πλούσιον έμπορον. Προτού γίνη ό νέος
κεντρικός δρόμος τής 'Αραχόβης, ή πρόσοψις τής οικίας ταύτης εύρίσκετο έπί τοϋ
τότε κυρίου δρόμου τοϋ χωρίου, τού ιδίου έν συνεχεία, τόν οποίον εΐδομεν και
προ τής οικίας Γκίκα. Είναι πολύ καλώς ώκοδομημένη, τούτο δέ, ώς καί ή εσω-
τερική διακόσμησις τών θυρών καί τής ορο-
φής, μαρτυρεί περί τής εύπορίας τοϋ κτί-
σαντος. Αί θύραι καί τά παράθυρα έχουν
όλα έσωτερικάς ωραίας θόλους, δηλαδή εσω-
τερικώς κατά τό άνω ήμισυ σχηματίζονται
ταύτα δι' άψίδος, ενώ έξωτερικώς τό μέρος
τούτο είναι οριζόντων (βλ Πίν. Η, 2, φωτο-
γραφίαν τοϋ παραθύρου τής σάλας). Αί δέ
θύραι τής σάλας καί τοϋ διαδρόμου ιδία φέ-
ρουν εγχάρακτα γραμμικά σχέδια, ώς τά έν
τή είκ. Ιο, εξ άλλης όμως ταύτα οικίας, προ-
ερχόμενα. Ή έκ ξύλου οροφή τής σάλας κο-
σμείται εις τό μέσον μέ ρόδακα πεποικιλμέ-
νον διά σιδηρών ελασμάτων.

Καί ό μέν πυρήν τής οικίας είναι οί
χώροι α, β, γ, δ, δηλ. τό χειμωνιάτικο, ή
σάλα, δ διάδρομος και τό τρίτον μικρόν δω-
μάτιον, τό οποίον εις τάς μέχρι τούδε περι-
γραφείσας οικίας χρησιμεύει ώς άποθήκη,
εδώ όμως έχει πλέον γίνει τέλειον δωμάτιον
καί χρησιμοποιείται ώς κρεββατοκήααρα. Νέος δέ χώρο;, τόν όποιον συναντώμεν
ενταύθα, είναι δ ζ '. Τό είς τήν Β πλευράν τοϋ χώρου τούτου μικρόν μαγειρείον
η είναι ύστερογενές κτίσμα καί έχει ίδιαιτεραν μονοκλινή (/ιονόοριχτην) στέγην.
Μικρόν χαγιάτι (θ) προστατεύει τήν πρός τό μαγειρείον καί τήν οίκίαν εΐσοδον,
φαίνεται δ'έν μέρει τούτο εις τήν φωτογραφίαν έν Πίν. Η, 3

'Ο φούρνος εύρίσκεται, ως φαίνεται εις τήν παρατιθεμένην κάτοψιν, είς τό

') Ή έν τή φωτογραφία διακρινόμενη κατά τό ήμισυ σοφίτα, είς τήν οποίαν άνερχόμεθα
διά κλίμακος ευρισκομένης έν τφ ζ, είναι ιδιορρυθμία άπαντώσα μόνον είς τήν οίκίαν ταύτην.
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βόρειο ν άκρον τής αυλής, είναι δέ τοιαύτη ή κλίσις τού εδάφους, ώστε ανέρχε-
ται' τις είς τούτον διά λίθινης κλίμακος. Ένεκα τοϋ λόγου τούτου έκ τών χώ-
ρων τοϋ κατωγείου, τό όποιον ουσιαστικώς είναι ϊσόγειον, ό α' έχει ύψος έσω-
τερικώς 3,10 μ., ένώ οί β' καί γ' μόνον 2 μ. Καί ό μέν α ένοικιάζετο τό θέρος
τοϋ 1938 ως χοροδιδασκαλείον, οί δέ άλλοι έχρησιμοποιοϋντο ό μέν β' ώς στά-
βλος, ό δέ γ' ώς κυρίως κατώγι διά τά κρασιά κλπ. Ώς άχυρων χρησιμεύει καί
τό διαμέρισμα ε, είς τό οποίον εισέρχεται τις άπό τοϋ χαγιατιοΰ, ένθα ό φούρνος.

Ή έπίπλωσις τής οικίας Μπακάλη είναι ή συνήθης, αλλ' αρκετή, ώστε νά
ύπάρχη σχετική άνεσις. Τά ωραία επίσης χειροκέντητα υφάσματα καί υφαντά,
όσον καί ή έν γένει επικρατούσα τάξις και καθαριότης, δεικνύουν όχι τόσον τήν
εύπορίαν, όσον νοικοκυρωσύνην καΐ φιλοκαλίαν τών ένοικων.

3. ΙΙεραιτέρω άνάπτυξις τών μέχρι τούδε περιγραφέντων τύπων είναι ή τε-
τράγωνος οικία. Αί οίκίαι τού τύπου τούτου περιλαμβάνουν έκτος τής σάλας καί
τοΰ χειμωνιάτικου έν ή περισσότερα δωμάτια και μαγειρείον συνήθως μετά φούρ-
νοι'. Εις τούς χώρους δέ τούτους εισέρχεται τις άπό τοϋ προθαλάμου.

Προβαίνομεν εις περιγραφήν μιάς τοιαύτης οικίας παρά τάς ιδιορρυθμίας,
τάς οποίας αύτη παρουσιάζει, διότι αντιπροσωπεύει ένα τύπον εύπορου οικίας, αρ-
κετά παλαιάς, είς τήν οποίαν ευρίσκομεν συγκεντρωμένα όλα τά έπί μέρους στοιχεία.

Ώς φαίνεται καί έκ τοϋ παρατιθεμένου σχεδίου (είκ. 14), ή κυρίως οικία
αποτελείται έκ τεσσάρων δωματίων (α, β, γ, δ,) μετά προθαλάμου (ε). Τό προς
βορράν τμήμα, εκ τοϋ μαγειρείου (η) καί ενός έτι δωματίου (θ) άποτελούμενον,
έκτίσθη ώς συμπλήρωμα τής κυρίως οικίας, έπί τοϋ παλαιού κατωγείου (είκ. 15,
δ' βλ. κατο;>τ. σ. 95) καί ούτω έχρησιμοποιήθη καταλλήλως καί έπί τό άνετώτε-
ρον χώρος εύρύς, όστις άλλως θ' απέμενε ώς χαγιάτι βοηθητικόν προ τής τετρα-
γώνου οικίας. Τό ότι δέ οί χώροι θ καΐ η δέν ανήκουν όργανικώς εις τήν οίκίαν,
φαίνεται καΐ έκ τοϋ ότι έχουν στέγην ιδιαιτέραν, συνεχομένην προς τήν στέγην
τής κυρίως οικίας.

Ή οικία, κατά τήν νϋν οϊκοκυράν Καλούσαν Γκρέμου, έκτίσθη προ 80-85
έτών υπό τοϋ EUot. Λάζου. Ήταν άπό τά πρώτα άνιογιαατά 1 σπίτια, παν χτί-
στηκαν στο μαχαλά αυτόν, τό Βρυσάκι, ώς ούτος ονομάζεται. 'Έκαμε δέ τό-
σην έντύπωσιν ή οικία, ώς καί ή παραπλεύρως ταύτης, ή ανήκουσα εις τόν έτε-
ρον άδελφόν Λάζον, ώστε έκτοτε όλη ή γειτονιά ήτο γνωστή υπό τό όνομα Λα-

') "Ενεκα τοΰ εδάφους ή μέν κυρία πρόσοψις έχει ΰψο; 5,60, ή δέ όπιο Οία πλπιρά. ή
πρός Β, 2,75 μέν προς τήν γωνίαν τής στέγης, 2,45 δέ πρός τούς τοίχους.
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ζέϊκα. Πράγματι ή οικία Λάζου είναι ευρύχωρος, έχει σχετικός άνέσεις καί είναι
καταφανής ή προσπάθεια πρός διακόσμησιν καί έν γένει ώραίαν έμφάνισιν ταυ-

Είκ. 15. — Κάτοψις κατογείου οικίας .Ιάζοι:.

.1 - /1 = τομη έμ.φαινομένη έναντι.

α ανλη (όβουρός), 1 ανθώνες,
β χαγιάτι, 2 κιίόη,
y κουζίνα, •Ί στίλος ξύλινος (γ.ολόνα),
δ κατώι, 4 κρέμαοη τζακιον
ε άχεργιώνας, ■'ι καταρράχτης,
C άποΰήκη σταριού, II σκάρα,
n βαγεναριό, • γοινιά η αμπάρι,

άποχ ωρητήριο, S παράστado νποβαοτάζον το άνοιίΐεΐ' ταμπά.
!) τζάκι.

της. Οντως εσωτερικώς μεν αϊ ι'ΐύραι και τα παραθυρόφυλλα τής κυρίως οικίας
είναι διακοσμημένα δι' εγχρώμων, ξυλογλύπτων γραμμικών σχεδίων, τών οποίων



Δρόμος

Εικ. 14.- Κάτογις ανοιγείον και τομή κατά τήν άπό Π προς Ν όιεόβνναιν

οικίας Λάζου (βλ. εικ. 1 Γ> Α - Β).
α παραστιά (χειμοννιάτκο), 1 μπατζάς.
β οάλα, φονρνος (τζάκι),
ϊ τραπεζαρία, ■ ί νεροχύτης,
δ κρεββατοκάμαρα, 4 παραστιά,
ε διάδρομος, Γ) ντουλάπι,
ζ » <; καταρράχτης,
rι κοηζίνα, 7 καμάρα (εικονοστάσιο)·),
0 οαρμενιά, Λ παρ/ιενιά (αργαλειός).

Τά γράμματα και οί. άριΰμοί, οί σημειούμενοι εν τη ανωτέρω τομη είναι τά ίδια προς τά των
αντιστοιχούντων μερών έν τη κατάγει τον κατωγείον (είκ. 1ϋ).
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τά ποικίλα χρώματα έχουν εκ τής πολι>καιρίας καταστροφή (δείγμα τών σχεδίων
τούτων βλ. έν είκ. 13), έξωτερικώς δέ τήν κυρίιος πρόσοψιν ποικίλλει κορνίζα
ξυλίνη, πλάτους Ι), 10 μ. περίπου, έκτεινομένη καθ'όλον τό πλάτος τής προσό-
ψεως καί τοποθετημένη ακριβώς άνωθεν τών παραθύρων, 0,40 μ. κάτωθεν τής
ίδρορρόης (τής άπτρέχ/ις).

Τά παράθυρα έχουν γύρωθεν όμοίαν κορνίζαν ξυλίνην, ή οποία, ώς καί ή
άλλη, είναι κατεστραμμένη έκ τοϋ χρόνου. 'Εσωτερικώς τά παράθυρα καί ή θύρα,
ή άγουσα είς τό μπαλκόνι, είναι ιά θόλο. Ώς ελέχθη δ' ήδη, αί έσωτερικαί αύ-
ται θόλοι τών οικιών συνηίΚζοντο προ όγδοήκοντα ή εκατόν ετών. Τό ύψος τών
παραθύρων μετά τής θόλου είναι 1,65 μ.

Προβαίνομεν είς περιγραφήν τής οικίας αρχόμενοι από τών χώρων, τους
οποίους σνναντζ τις κατά σειράν εισερχόμενος είς τήν οικίαν.

Θύρα δίφυλλος άγει εις τήν λιθόστρωτον αύλήν, τόν δβονρόν (α). Μία ώραία
κληματαριά όμοϋ μετά τών δύο ανθώνων ', τών ένθεν καί ένθεν τής στενής
αυλής διευθετημένων, κοσμούν τήν εΐσοδον. Κλΐμαξ λιθίνη έκ πέντε βαθμίδων
φέρει είς μικρόν χαγιάτι (β), τό όποιον στεγάζεται διά προεκτάσεως τής στέγης
τής οικίας. Τό κατά τό πλείστον ξύλινον δάπεδον τοϋ χαγιατιοϋ στηρίζεται προς
βορράν εις τόν βράχον, ενώ πρός τάς άλλας πλευράς άκουμβα επί στύλων. Είς
τό χαγιάτι τοΰτο ευρίσκεται ή κάδη (ύψους 2 μ. διαμ. 1,25 μ.) καί πουρνάρια
διά τόν φοϋρνον. ΤΙ μικρά ξυλίνη θυρίς παρά τήν λιθίνην κλίμακα χρησιμεύει
πρός διευκόλυνσιν τής μεταγγίσεως τοϋ έν τή κάδη περιεχομένου μετά τό πάτημα
γλεύκους εις τά βαρέλια. Τήν κάδην πληρούν ανερχόμενοι έπί τοΰ ξυλίνου δαπέ-
δου τοΰ χαγιατιοϋ.

'Από τοΰ χαγιατιοϋ διά μεγάλης θολωτής θύρας, εισέρχεται τις είς τό δια-
μέρισμα γ, τό οποίον ανέκαθεν έχρησίμευεν είς τήν οίκογένειαν ώς πλυσταρειό,
ευρίσκονται δ' είς αυτό οί σκάφες, τά καζάνια καί τά λοιπά χρειώδη, έπλήρου
δηλ. ό χώρος ούτος τάς άνάγκας, τάς οποίας συνήθως πληροί εν άνοικτόν χα-
γιάτι. Τό διαμέρισμα τοΰτο εΐναι πλακόστρωτον, ονομάζεται δέ νϋν υπό τών οί-
κοκυραίων κουζίνα. 'Εκεί διαμένουν καθ* όλην τήν ήμέραν κατά τό θέρος, ότε
ενοικιάζουν τήν λοιπήν οικίαν. "Εχει ύψος 2,15 μ. μέχρι τής ξυλίνης οροφής, ην
υποβαστάζει ξύλινος στύλος (3) ύψους 1,95 μ., είναι δ' ή οροφή αύτη τό δάπε-
δον τοϋ άνω ακριβώς διοματίου θ (εΐκ. 14), τής οαρμενιας, ώς ώνομάσθη ό χώ-
ρος, ένθα είναι μονίμως τοποθετημένος ό αργαλειός (βλ. άνωτ. σ. 73). Τό έδαφος

') Ανθώνες ονομάζονται οιονεί πεζούλια έκ χώματος, οπου φυτεύουν διάφορα άνθη.
'Ενταύθα έ'χουν ίίψος 0,35 μ.
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ταύτης υποβαστάζουν προσέτι εξ πάτερα ϊσα καί εν λοξον (βερβό), το οποίον ετο
ποθετήθη ύστερώτερον πρός ύποστηριξιν τού κινδυνεύοντος δαπέδου της σαρμε-
νιάς. Μεταγενέστερα προσθήκη είναι καί ό στύλος κΓ έτσι πεντε/.ιάααν τά πάτιομα.

" Από τό διαμέρισμα χοϋιο εισέρχεται τις κύπτων διά θυρίδος θολωτής, ύψους
1,10 μ., πλάτους 1,55 μ. είς έν σκοτεινόν κατώϊ, τό δ, τό οποίον ώς ήδη ελέχθη,
απετέλεσε τόν άρχικόν πυρήνα, έκ τού οποίου άπέρρευσε κατόπιν ή οικία. Κά-
ποτε ολόκληρος ή οικογένεια τού Εύστ. Λάζου κατορκει έκεΐ, ώς άφηγείτο ο
ίδιος εις τά τέκνα του, οάν πέ σπηλιά. ΙΙράγματι δέ σπήλαιον εντός βράχου
ενθυμίζει τό κατώγι αυτό, τού οποίου βράχοι αποτελούν τά τοιχώματα, καί έκ
βράχων συνίσταται τό έδαφος. "Εξ λεπτοί στνλ.υι, ξύλινοι, ύψους 1,25 μ. καί
πάχους 0,10 μ. υποστηρίζουν τήν όροφήν, ήτις έχει 8 πάτερα (οριζόντιας δοκούς)
καί άποτελεΐ τό δάπεδον τής κουζίνας τού ανωγείου. Εις τό σκοτεινόν τούτο κατώι
έχουν αποθηκεύσει τά ξύλα διά τόν χειμώνα. Είς τήν ΒΑ γωνίαν βλέπομεν τήν
κρέμαση 1 (4) τής παραστιάς τού άνωθεν μαγειρείου, τής οποίας τά ξύλα είναι έκ
κέδρου. Ύοιαύτην ειχον όλα τά παλαιά σπίτια. Διά τήν κατασκευήν τής κρέμα-
σης τοποθετούνται μικραί δοκοί, στηριζόμενοι άφ' ενός μέν έπί τον τοίχου, άφ'
ετέρου δ' εις τά πάτερα τής οροφής τοΰ κατωγείου και είς έκτασιν αναλογούσαν
πρός τό ύπερθεν εύρισκόμενον τζάκι. Χ) ούτω δημιουργούμενος χώρος, δίκην
φωλεάς χελιδόνος, πληρούται διά χώματος καί ούτω προλαμβάνεται ό έκ τής πύ-
ρας τοϋ τζακιού ενδεχόμενος κίνδυνος

'Από τοϋ χαγιατιοϋ - κουζίνας (γ) άνερχόμεθα διά ξυλίνης κλίμακος έξ επτά
βαθμίδων, ύψους 0,25 μ. εις τόν διάδρομον (είκ. 14, ζ), προτού φθάσωμεν
όμως εις τούτον, κάμπτοντες πρός τ' αριστερά, άπαντώμεν τρεις βαθμίδας ξυλίνας,
επίσης ύψους 0,22 μ., αϊτινες διά θύρας 1,80x0,90 μ. άγουσιν εις τήν σαρμενιά.
Τό διομάτιον τούτο έκτίσθη συγχρόνως μέ τό άλλο, τό κυρίως σπίτι, καί ώς συμ-
πλήρωμα τούτου, ώς έλέχθη ήδη, μέ σκοπόν τήν έν αότω τοποθέτησιν τοϋ αργα-
λειού. Είναι δέ καί τούτο μία ούτως ειπείν πολυτέλεια τής οικίας, οφειλομένη,
ώς καί άλλαι τινές άπό τού κανονικού αποκλίσεις, είς τήν ίδιορρυθμίαν τοϋ κτί-
τορος, όστις κατά τούς λόγους τής θυγατρός του ήτο μερακλής. Εις τήν σαρμενιά
έχουν, έκτος τοϋ έργαλειοϋ, αιντονκια καί τινα είδη ρουχισμού, χρησιμεύοντα κυ-
ρίως διά τόν ύπνον τής οικογενείας κατά τό θέρος, ότε τό δωμάτιον τούτο χρη-
σιμεύει ώς κοιτών, άφοΰ ένοικιάζουν τά λοιπά διαμερίσματα εις ξένους. Τό δω-
μάτιον τούτο, καθώς καί τό μαγειρείον η, δέν έχει όροφήν, φωτίζεται δέ μόνον

1) Κρέμασες λέγονται καί τά άπλα διαγο'ινια ξύλα, τά όποια στηρίζουν τά πάτερα ή τό
ταμπάνι (βλ. κατωτ. σ. 98).

-) Πρβλ. καί Γ. Μέγα ν έ. ά. σ. 38.
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δι'ενός φεγγίτου (0,40 χ0,8Γ>). 'Έχει ύψος πρός μέν τήν πλευράν τοϋ από τοϋ
μαγειρείου (η) διαχωρίσματος (τσατμα) 2,80 μ., πρός δέ τήν Δ πλευραν 1,78,
διότι τό τμήμα τής στέγης, τό στεγάζον τήν σαρμενιά (η), αποτελεί τήν μίαν
περίπου πλευραν τής άμφικλινοΰς στέγης, τής οποίας τό έτερον τμήμα στεγάζει
το μαγειρείον.

Τό εις τόν άναιολικόν τοίχον παράθυρο ν τοϋ μαγειρείου η (0,70x0,80)
έχει σιδηρούν κιγκλίδωμα (σιδεριά), τοιούτον δέ κατασκευάζεται πάντοτε εις τά
χαμηλά παράθυρο ισογείων πρός άσφάλειαν. Τά τζάμια έχει πρός τό έσωτερι-
κόν μέρος.

Εις τό μαγειρείον ευρίσκεται ό φούρνος■ τούτον περιζά)νει κατά πλάτος
σύρμα, από τοϋ οποίου κρεμούν τόν λύχνον. 'Αριστερά είς τόν τοίχον είναι μι-
κρά καμάρα, όπου τοποθετούν τό ρογι μέ τό λάδι, τά σπίρτα κ. ά. τοιαύτα είδη.
ΙΙαρά το τζάκι καί πρό τοϋ ποραίΐύρου είναι ό νεροχύτης και αριστερά και δεξιά
τούτου πιατοθήκες. 'Επίσης έν έρμάριον ξύλινον, διάφορα σκαφίδια, σοφράδες
κ.ά. χρειώδη εν αφθονία, διότι οί ίδιοκτήται ήσαν άλλοτε νοικοκυραίοι.

Τό δάπεδον τής κουζίνας είναι έκ σανίδων, όπως γενικώς τοϋ ανωγείου.
'Από τοΰ ζ εξέρχεται τις εις τήν αήλήν, τήν πρός Α τής οικίας, τής οποίας τό
έδαφος ευρίσκεται επί τοΰ αήτοΰ περίπου επιπέδου μετά τοΰ διαδρόμου ένεκα
τής κλίσειυς τοΰ εδάφους. Εις τό ΒΔ άκρον τής αυλής αυτής έχει διευθετηθή
χώρος ώς άποχωρητήριον (θ).

'Από τοΰ ζ κατέρχεται τις βαθμίδα ύψους 0,17 μ. καί διά θύρας πλάτους
0,85 μ. εισέρχεται εις τόν διάδρομον ε, όστις ανήκει εις τήν κυρίως οίκίαν.
'Αριστερά τό μικρόν δωμάτιον δ ήτο ανέκαθεν κρεββατοκάμαρα, εκτός δέ τοΰ
πρός τήν αυλήν παραθύρου, πρός τό δωμάτιον γ έχει, είς ύψος 1,75 μ. από τοΰ
εδάφους, έν μικρόν άνοιγμα δίκην φεγγίτου (0,60 Χ 0,40), κλειστόν δι' υέλου.

'ν\πέναντι τοϋ δ, δεΕιά τοΰ διαδρόμου, ευρίσκεται τό χειμοννιάτκο ή φον-
τάναμμα τοϋ σπιτιού, τό α. Τό τζάκι τούτου εικονίζεται έν τφ ΙΙίν. I, I. Είς τό
δάπεδον τούτου είναι ό καταρράχτης (6), δηλ. τετράγωνον άνοιγμα, όθεν διά κι-
νητής ξυλίνης κλίμακος επικοινωνούν έν καιρώ χειμώνος πρός τό κατώγι.

Τό δωμάτιον γ, πρός τό όποιον μόνον έχει έξοδον τό β, ονομάζεται τρα-
πεζαρία. Εκεί ευρίσκεται ένας καναπές καί ένα τραπέζι. Ή εις τοΰτο παραατιά
έκτίσθη πρό 28 ετών καί έκτοτε τό δωμάτιον έχρησιμοποιήθη ώς χειμωνιάτικο,
αντί τοΰ κυρίως τοιούτου, τοΰ α, μία δέ κλίνη ετοποθετήίΐη εν aUx(i) 'Έγινε δέ
τούτο, ώς έλεγον, διότι ή «λυπημένη» χήρα πλέον Αικατερίνη Λάζου δέν ήδύ-
νατο νά ζή είς τό α, τό οποίον ήτο σκοτεινόν. Ήτο δηλ. τρόπον τινά μία δευ-
τέρα παραατιά' είναι δέ καί τούτο δείγμα έτι τής αρχοντιάς τού σπιτιού.
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Ή εν τώ δωματίω τούτω προς Α καμάρα (7) χρησιμεύει ως είκονοστάσιον.
Εις την δυτικήν πλευράν τον δωματίου είναι δια καρφιών προσηλωμένη είς τον
τοΐχον μία κρεμάστρα δια τά ενδύματα. Δια θΰρας δίφυλλου επικοινωνεί τό γ με
το μεγαλΰτερον δωμάτιον τον σπιτιού, την σάλαν β, ή οποία έχει και τό μπαλ-
κόνι μετά σιδηρών κιγκλίδων (1,95x1,10). Τούτο έχουν όλα τά άνωγιαστά σπί-
τια εις την σάλαν, αποτελεί δέ νεωτερισμόν, τοϋ όποίο\.' λίαν καταλλήλως εγένετο
χρήσις εν τω χωρίορ. Ή σάλα διακρίνεται ενταύθα των άλλων δωματίων κατά
την διακόσμησιν τής εσωτερικής οροφής τοΰ ταβανιον. Τούτο δηλ. δεν είναι
απλώς επικεχρισμένον, λευκόν, όπως εις τά άλλα δωμάτια, αλλ'έχει χρωματισθή τό
όλον μεν καστανούν, έχει δ' ένα ρόδακα εις τό κέντρον και εις τάς τέσσαρας
γωνίας εζωγραφημένα φύλλα και άνθη κίτρινα ή κυανά, δείγματα ταύτα χωρικής
καλαισθησίας. "Οσον αφορά την επίπλωσιν, ήτις γενικώς εν τή οικία ταύτη είναι
ανωτέρα τής των άλλων οικιών τής συνοικίας, ενταύθα έχομεν εν μικρόν τραπέζι
μαύρον διά τον καί)ρέπτην, οποία ήσαν εν χρήσει εις τάς άστικάς οικίας κατά
τον παρελθόντα αιώνα. Έκτος τοΰ μεγάλου καθρέπτου διάφοροι φωτογραφίαι
και εικονογραφημένα δελτάρια στολίζουν, ώς είναι σύνηθες εις τά χωρία, τους
τοίχους. Ό μεγάλος καναπές και αρκετά καθίσματα συμπληρώνουν την επίπλω-
σιν τής σάλας. Εις τό ερμάριον τοΰ προς Δ τοίχου (0,75x1.00), βάθους 0,26
μ., φυλάσσονται τά καλά υαλικά. Τό ύψος τών δωματίων β γ δ είναι 2,45 μ.,
τό δέ πάχος τών τοίχων τής οικίας 0,56-0,58 μ.

Τό κατώγι τής κυρίας οικίας αποτελείται εκ τών χώρων ε ζ η. Έκ τής
αυλής α είσερχόμεθα διά δίφυλλου θύρας αψιδωτής εις τό ε, τό οποίον είναι
προωρισμένον για τά ζώα. Τής θύρας τό μεν έν φΰλλον ασφαλίζεται εσωτερικώς
διά ξυλίνης αμπάρας, συνισταμένης εξ ενός απλού στρογγυλευμένου Εύλου, τό δέ
άλλο, τό όποιον είναι διαρκώς εν χρήσει, ανοίγει διά σιδηράς.

Τσατμάς χωρίζει τό ε από τών χώρων ζ, η. *Από τοΰ ε διά θυρίδος
(0,60x1,75) είσερχόμεθα είς το ζ διαμέρισμα, τό οποίον κατά τους παλαιοτέρους
χρόνους, ότε ή οικογένεια εύρίσκετο είς ανθηρά ν οικονομικήν κατάστασιν, εχρησί-
μευεν ως αποθήκη τών σιτηρών. Διά τοΰτο δ' είναι εστρωμένον διά τούβλων,
ενφ οι λοιποί χώροι, ως και γενικώς τά κατώγια, έχουν κάτω χώμα. Φωτίζεται
διά μικρού παραθύρου (0,50x0,50), ομοίως δέ και τό η. Θύρα ύψους 2,30 μ. άγει
είς τό η, τό βαγεναριό, όνομαζόμενον ούτω άπό τά βαγένια (= βαρέλια τοΰ κρα-
σιού), τά όποια ευρίσκονται έν awci)· Την βορείαν πλευράν τού η καταλαμβάνει
ή σκάρα (βλ. άνωτ. σ. 71), την δέ νοτίαν ή γωηά, ή άλλως αμπάρι λεγομένη.

Ε!ς την όροφήν τοΰ κατωγείου και ακριβώς εις την μέσην, όπου διά τσα-
τμά χωρίζονται οί χώροι ε, ζ άπό τοϋ η, βλέπομεν τό ταμπάνι ή μάλλον τά

επετηρις: του λαογραφικού αρχείου, α'. 7
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ταμπάνια, διότι τούτο αποτελούν δύο κορμοί ελάτης. 'Αριστερά τής θύρας τοΰ η
προς τό ε είναι ό στύλος ή τό παράστα&ο, ώς λέγεται έδώ έκ τοΰ σχήματος (βλ.
τομήν έν είκ. 16), όστις μετ' άλλων τινών βοηθητικών υποστηρίζει τό ταμπάνι.
Αί έγκάρσιοι δοκοί, αΐτινες σταυρά>νονται μέ τό ταμπάνι ονομάζονται πάτερα.

Συμπληρώματα τούτων είναι
οί κρέμασες, πάχους 0,13 μ.
δηλ. αί διαγώνιοι δοκοί, αΐ-
τινες έκτείνονται από τό τα-
μπάνι ή τά πάτερα πρός
τόν τοΐχον. Αύται είναι συν-
ηθέστατοι είς κάθε μέρος
τής στέγης, τό όποιον έχρειά-
ζετο υποστήριξιν. Γενικώς
δέ όλα τά βοηθητικά ξύλα,
τά όποια χρησιμοποιοΰνται
ώς αντερείσματα, ονομάζον-
ται πεντέλια, ώς ελέχθη καί
ανωτέρω.

Είκ. 16.—Τομή δαπέδου ανωγείου-οροφής κατωγείον.

α δάπεδον,

β πάτερα,

γ ταμπάνι,

δ ντάκος (στύλος με ντάκο),

ε παραοτια,
ζ κρέμααι] παραατιας,
η κρέμαση (διαγώνια δοκός).

Έκ τών ανωτέρω εκ-
τεθέντων καταφαίνεται, ότι
ή κωμόπολις τής 'Αραχόβης
παρουσιάζει νΰν προηγμένον πλέον τύπον οίκήσεως. Τούτο δεικνύει ή πολυ-
μερεστέρα σύστασις τής οικίας, ό ιδιαίτερος χώρος διά τά ζφα καί τά χρειώδη
τής οικίας, τό κανονικώς έκτισμένον τζάκι, πρός τούτοις δέ καί ή πρός διακό-
σμησιν προσπάθεια. Έκ τής συγκρίσεως δέ ταύτης πρός τάς μελετηθείσας οικίας
τής βορειοτέρας Ελλάδος, εξάγεται ότι καί ή οικία 'Αραχόβης ανήκει εις τόν
αύτόν τύπον πλατυμετώπου οικίας μετά προστόου ώς ή αγροτική βορειοελληνική \
ήτις από τής απλής μονοθαλάμου άνεπτύχθη εις τήν συνθετωτέραν τετράγωνον2.
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') Περί ταύτης έπραγματεύθη ό κ. Γ. Μέγας άνωτ. σ. 1 - 49.


