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τό ύπόστεγον κλεισθέν τελείως διά τοίχου περιελήφθη όργανικώς είς τό όλον
οικοδόμημα' όθεν ή στέγη αυτού δέν αποτελεί έπέκτασιν τής στέγης τής οικίας
(κρέμαση κατά τήν γλώσσαν τών χωρικών), άλλα μέρος αυτής όργανικόν, ώς
εϊδομεν καί εις τήν οίκίαν τον χωρίου Σκούταρι. Τό κορυφαίον δηλ. ξίίλον
μετεκινήθη προς τό ύπόστεγον, ώστε πίπτει εις τό μέσον τής πλευράς τού αετώ-
ματος, ήτις έπεξετάθη διά τοϋ ύποστέγου (βλ. πίν. Η, 1)' διό καί ό πρόσθιος τοίχος
τοϋ ύποστέγου, έπί τοϋ όποίοτι στηρίζεται τό άκρον τής όριζοντίας δοκού, κατε-
σκευάσΟη εις τό αύτό πάχος μέ τούς λοιπούς. Ούτω τό ύπόστεγον απέβη ύψηλό-
τερον καί διαιρεθέν διεμορφώθη είς μικρόν δωμάτιον καί διάδρομον. Ό φωτισμός
καί εδώ γίνεται διά φεγγιτών ανοιγμένων έπί τής στέγης, αλλ' αί όπαί είναι μεγα-
λύτεραι (0,20 Χ 0,30) καί στεγάζονται έν εΐδει φωταγωγών διά πλακός. Μόνον
πρό τίνων έτών ό ιδιοκτήτης ήνοιξε μικρόν παράθυρον έπί τοϋ ανατολικού τοί-
χου τοϋ μεγάλου δωματίου καί συγχρόνως έφραξε δύο έκ τών φεγγιτών τής στέ-
γης Κελλάρι εις τήν έν λόγω οίκίαν δέν υπάρχει, επειδή αύτη ανήκει είς συγ-
κρότημα οικιών, έχουσών μίαν κοινήν άποθήκην.

Πλήρες καί καθ' όλα όμοιον τό σχέδιον τής αγροτικής οικίας, τό έκ τής
Θράκης γνωστόν είς ημάς, εύρίσκομεν δυτικακερον εις τό λεγόμενον Ρουμλούκι,
τήν μεταξύ 'Αλιάκμονος καί 'Αξιού περιοχήν. Είς άπόδειξιν παραθέτω διάγραμμα
οικίας τοϋ Γιδά, ώς τούτο κατηρτίσθη υπό τού καθηγητού L. Scliultze Jena2).
Καί άπλή συγκρισις αύτής προς τά σχέδια τών θρακικών οικιών αρκεί, διά ν' από-
δειξη τήν ταυτότητα τής μακεδονικής προς τήν θρακικήν οίκίαν. Καί υπάρχει μέν
διαφορά ώς προς τήν οίκοδομήσιμον ΰλην, διότι αί οίκίαι τοϋ Ρουμλουκιοϋ είναι
κατεσκευασμέναι έκ κορμών δένδρων καί κλάδων καί έστεγασμέναι διά καλάμων
καί χόρτων (ραγάζι), αλλ' ή διαφορά αύτη είναι όλως εξωτερική, οφειλομένη εις
ειδικούς λόγους3). Ό αύτός δέ τύπος υπόκειται προφανώς καί είς τά σχέδια τών

') Τον καιρό την Τουρκία που μπορούσες να εχ'ς παράϋυρο ! Φόβος ήταν, οί Γκέκηδες
χαλνούσαν χωργιά. Εΐγαμε μπατζάδες, τρεις ήταν στο μεγάλο τό σπίτ'. Τους δνό τονς σφαλήξαμε,
γιατί ερχουνταν κρύο τό χειμώνα (Παϋλος Κόμαρης).

2) Makedonien, Jena 1927, πίναξ XLIII.

3) Ό Schultze Jena είς τήν χρησιμοποίησιν οργανικών υλών έν Γιδα διαβλέπει τόν πρω-
τόγονον τής οίκοδομίας τρόπον καί, μολονότι εϊς τήν έλληνικήν οίκίαν τοϋ Γιδα ευρίσκει πλήν
τής πολυμεροϋς συστάσειος καί πολιτιστικά στοιχεία, όποια είς τήν χωρικήν οίκίαν τοϋ σλα-
βικού Konjisko ελλείπουν, οία ή χωριστή διαμονή διά τους ανθρώπους, ή κλίνη, ή ξύλινη
στρώσις διά τά ζώα, ή καπνοδόχος διά τήν έστίαν, ή εξαίρετος καλαισθησία είς τήν ένδυ-
μασίαν τών γυναικών κλπ., παρά ταϋτα τάσσει αυτήν είς βαθμίδα εξελίξεως κατωτέραν τής
οικίας τοϋ Konjisko (Makedonien σελ. 81). Οί λόγοι όμως τής χρησιμοποιήσεως κατωτέρων
υλικών διά τήν οίκοδόμησιν τής οικίας είς τό Ρουμλούκι πρέπει ν' αναζητηθούν είς ιστορικά
καί πρακτικά αίτια. Καί πρώτον τά χωρία τοϋ Ρουμλουκιοϋ ανήκον μέχρι τοϋ 1912 εις Τούρ-
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1. Δοκός καί στη-
ρίγματα τής στέ-
γης ιής οικίας II.
Κάμαρη είς τό
χωρίον Καραβία.
(Είς τόν φωτει-
νόν κύκλον τό ά-
νοιγμα τοϋ φεγ-
γίτου).
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2. Όπισθία (δυτική) δ\|ιις τής άνω οικίας.
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διωρόφων οικιών καί τού παρά τάς Σέρρας χωρίου Σουμπάσκιοϊ καί τού παρά
τήν Βόλβην " I ρ ι μπουτσάκ, τάς οποίας επίσης έμελέτησεν ό Schultze Jena1).

Ότι δέ καί νοτιώτερον απαντάται ό αύτός τύπος οικήσεων, συνάγεται έκ
τής έρεύνης, τήν οποίαν εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ένήργησε τό 1934 έν τή
επαρχία Έλασσώνος ό Δ. Λουκόπουλος. Παραθέτω εδώ τήν περιγραφήν αυτού,
ήτις απόκειται έν τώ Λαογραφικώ Άρχείω ύπ'άριθ. 981 β' σ. (503 κέ. «Τό σπίτι
στο Δαμάσι καί στ'άλλα χωριά τής Ποταμιάς 2) είναι μακρυνάρια. Τό σπίτι ποί'
έχω σχεδιασμένο απέναντι (είκ. 22) είναι παλιό τοϋ Δαμασιοϋ καί είναι διπλο-
κατοικία. Στο μισό μένει δ ένας οικογενειάρχης αδελφός καί στο άλλο δ δεύτερος.
"Οπως και στο σχέδιο φαίνεται, στή μέση τοϋ σπιτιού υπάρχει μιά στοά, τό
χαγιάτι, όπως τό λένε (α). Δυο κολώνες ξύλινες κρατούν τή στέγη τοϋ χαγιατιοϋ,
πού είναι συνέχεια τής στέγης τοϋ σπιτιού. Μέσα στο βάθος διακρίνονται δύο
πόρτες" είναι αί δύο είσοδοι, ή μία τοϋ ενός καί ή άλλη τοϋ άλλου άδελφοϋ. Τό
κάθε διαμέρισμα, άς ποϋμε, έχει δύο δωμάτια. Τό έ'να είναι, όπως μπαίνει κανείς
από τήν είσοδο, τά άλλα αριστερά καί δεξιά. Τά μεσιανά τά δωμάτια δέν φωτί-
ζονται παρά από τήν είσοδο. Κ'έπειδή θά ήταν σκοτεινά, όταν είναι κλεισμένη
ή είσοδος, έχουν φτειαγμένους φεγγίτες στή στέγη (β). Φεγγίτες ρήχνουν φώς καί
στά άλλα, τά άκρινά δωμάτια, γιατί κι αιιτά δέν φωτίζονται έπαρκώς από τά μόνα
παραθυράκια πού έχουν στον μπροστινό τους τοίχο (γ). Τά μεσιανά δωμάτια χρη-

κους μπέηδες, οί όποιοι διά τήν κτίσιν τών κατοικιών μόνον τήν προχειροτέραν έν τώ τόπο,)
ΰλην διέθετον ήτοι ξύλα καί καλάμια έκ τών βαλτωδών εκείνων περιοχών. Δεύτερον ή όλη
περιοχή ύπέκειτο μέχρι πρό ολίγων έτών είς τούς έκ τών πλημμυρών τών ποταμών κινδύνους'
έκ τούτου οί πασσαλόκτιστοι τοίχοι παρεϊχον άσφάλειαν μεγαλυτέραν τών πλινθίνων, διότι
λίθοι έν τή πεδιάδι δέν ύπήρχον, έπρεπε δέ νά μεταφέρονται έκ μακράς αποστάσεως. Τήν
έξήγησιν ταύτην μοϋ έδωσαν οί λόγοι τοΰ Γ. Κόμαρη έκ τοϋ χωρίου Καραβία: Τά σπίτια
είναι με ξύλα, γιατί ερχότανε τό νερό, έσπαναν τά ποτάμια τά μεγάλα καί καταστρέφονταν τά χθ)ρ-
γιά. "Αν ήταν με πλιϋί, θά τό γκρεμοναε. Τώρα ρήγνει τό σοβά και απομένουν τά ξύλα· υστέρα
τον ξαναφκιάνονν τό σοβά. "Ετσι πιο στερεό είναι με τά ξύλα παρά με τά πλι-θιά, καί μέ την πέ-
τρα μακάρ .. . "Οσο νά περάσ τό νερό, άνεβαίν'ν άπάν' ατό τσατί. . . Καί κεραμίδ' δέν βάν'ν άπάν',
γιατί κάν' βάρος ή σκεπή· κ' υστέρα είχαν τό σαμάκ' (σιάζ') μπόλ'κο, ό κάμπος γεμάτος, ήταν
καί χωρίς έξοδο. - Ή εργασία γένταν μέ μεντζί, μαζεύονταν αναμεταξύ, βοηθούσαν κ' έφκιαναν τό
σπίτι. Νέ μάστορη ήθελε, νε τίποτε. Κανόνιζε τά μέτρα, κάρφωνε τά ξύλα, άρχιζε νά πλέκ', τό
χρίζε κι δλα, εβαζε και τό σαμάκ' άπάνου, τό φκιάνε τό σπίτ'. Τό ξύλο βαστάει" τό οοβαντίζ', δέν
τ άφήν' νά πέσ ό σοβάς, νά τό ίδη ή βροχή ...» ΓΙρβλ. καί 'Αγγ. Χατζημιχάλη, Έλλ. λαϊκή

τέχνη, 'Αθήναι 1931, σ. 26 καί 31.

') Makedonien, πίν. LXXXI, LXXXII καί LXXXIII.

-) ' Ποταμιά λέγεται ό κάμπος πού ευρίσκεται νοτίως τής Έλασσώνος, γιατί άνάμεσά
του περνάει ό παραπόταμος τοϋ Πηνειοϋ Ξεριάς (Τιταρήσιος)».



ΘΡΑΚΙΚΑ! ΟΙΚΗΣΕΙΣ

2 I

σιμοποιούνται καί γιά αποθήκες. Έκεΐ μπαίνει τό σιτάρι και τό καλαμπόκι σωρός
σέ μια γωνιά. 'Απέξω άπό τό κάθε διαμέρισμα κολλητά στον τοίχο είναι ένα
πεζούλι υψηλό ως δύο πιθαμές άπό τό έδαφος τής αύλής. Έχει σχήμα ελλείψεως
καί τό έχουν αλειμμένο μέ πηλόν ντόπιον. Αυτό μοιάζει σάν είδος μπαλκονιού καί
χρησιμοποιείται γιά νά κοιμούνται τά καλοκαίρια. Λέγεται σοφάς (δ). Τό δωμά-
τιο πού αντιστοιχεί στο χαγιάτι λέγεται μέσα χαγιάτι, πρός διάκρισιν άπό τό άλλο,
πού τό λένε δξω χαγιάτι. Οί πόρτες τοϋ σπιτιού κλείνονται μέ μ.άνταλο, ένα ξύλο
πού κινείται πάνω καί κάτω κ'είναι στηριγμένο στο υπέρθυρο τής πόρτας....
(σελ. 617). Ρώτησα γιά ποιο λόγο τά παλιά σπίτια τά είχαν τυφλά, δίχως παρά-
θυρα, καί μοΰ είπαν, ότι
όέν έπέτρεπεν ό αγάς νά
έχη παράθυρα τό σπίτι».

'Ατυχώς ό Λουκόπου-
λος δέν εξήτασεν, άν ή οί-
κία, τήν οποίαν περιγρά-
φει, έκτίσθη έξ άρχής ώς
διπλοκατοικία ή άπέβη τοι-
αύτη κατόπιν διασκευής.
Τό γεγονός όμως, ότι αύτη
κατοικείται υπό δύο αδελ-
φών, επιτρέπει νά ΰποθέ-
σωμεν, ότι προέρχεται έκ
κληρονομιάς καί ότι αρχι-
κώς καί τό μέσα χαγιάτι
«πετέλει ένα ένιαΐον χώρον,
6 οποίος θά διηρέθη, όταν
ή οικία περιήλθεν εις τους
αδελφούς. Διότι καί κατω-
τέρω (σ. 619. 626) περι-
γράφων ό Λουκόπουλος τό εσωτερικόν τοΰ μονόσπιτον, ώς καί τοΰ άνωγειαατον
σπιτιού, τής Ποταμιάς διακρίνει τρεις χώρους: τό μεσιανό ή μέσα χαγιάτι, τόν
οι'ντά μέ τήν γωνιά καί τόν καλόν ή μονσαφιρ ονντά.

Κατά ταύτα καί ή οικία τής θεσσαλικής ταύτης περιοχής δέν διαφέρει ουσιω-
δώς τής μακεδονικής καί θρακικής οικίας καί δύναται νά παραβληίίή πρός τήν
ανωτέρω περιγραφεΐσαν οίκίαν τοϋ χωρίου Κωστί, άπό τής οποίας διαφέρει κυρίως
κατά τούτο, ότι εις τά δωμάτια περιελήφθησαν καί τά προ αυτών μέρη τοΰ ύπο-

ι  t ι  I I
! ι L
• ·

ΕΙκ. 22.Λναπαράστασις προσόψεως και κάτοψις
παλαιοί' σπιτιού τοΰ Δαμασιοϋ (κατά I. Λονκόπονλον).

α χαγιάτι, δ σοφάς,

β φεγγίτης, ε γιονιύ.

γ .ταρα&νρι.
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στέγου, όπερ όμως, ώς εΐδομεν; δέν είναι ασύνηθες καί έν Θράκη (πρβλ. οικίας
Ευαγγέλου καί Σταύρου Ταταρίδη τοϋ χωρίου Λάβαρα, είκ. 8 και 9).

Συγκεφαλαιοϋντες τ'ανωτέρω παρατηροϋμεν, ότι καθ'όλην τήν βορείως τοϋ
Αιγαίου άπλουμένην ζώνην από τών Καμβουνίων όρέων καί τοϋ Βερμίου μέχρι
τού Μικρού Αίμου καί τοϋ Ευξείνου Πόντου, παρά τήν παρατηρουμένην ποι-
κιλίαν μορφών, έπικρατεί εις τάς άγροτικάς περιοχάς ό αυτός τύπος μονωρόφων
οικημάτων, όστις διά τής έπικλινούς στέγης σαφώς διαστέλλεται τής έπιπεδοστέγου
οικίας, τής επικρατούσης ανά τάς νήσους τοϋ Αιγαίου. Ή βορειοελληνική αγρο-
τική οικία ανήκει είς τήν λεγομένην πλατυμέτωπον οίκίαν, σύγκειται δέ έκ δύο ή
τριών κυρίων μερών καί έκ προστιόου ήτοι ανοικτής στοάς μετά ξύλινων στύλων
μεταξύ τών παραστάδων. Έν τή άπηρτισμένη αυτής μορφή ή βορειοελληνική
οικία παρουσιάζει τήν τριμερή σΰστασιν, τήν άνταποκρινομένην είς τάς άνάγκας
τοϋ γεωργικού βίου" επειδή δέ καί ή περαιτέρω έπαύξησις αύτής είναι ευχερής,
τό μέν διά τής έν μέρει ή έν όλφ περιφράξεως τοϋ ύποστέγου, τό δέ διά προσ-
θηκών κατά τάς πλευράς τών αετωμάτων, ή οικία αύτη δύναται νά συνενώνη
υπό τήν αύτήν στέγην όλους τούς απαραιτήτους διά τήν άνάπτυξιν τής οικιακής
οικονομίας τοϋ άγρότου χώρους. Ούτως απαρτίζεται έν ένιαίον σύνολον, τό όποιον
καί εξωτερικώς παρέχει άρμονικήν καί έπιβλητικήν οψιν. Εννοείται ότι τής τοιαύ-
της έξελίξεως προηγήθη καί έδώ ή άπλουστάτη μορφή τής έξ ενός δωματίου
οίκήσεως, ώς έμφαίνεται έκ τοϋ ονόματος απίτι, τό όποιον, ώς εΐδομεν, αποδίδε-
ται εις μόνον τό δωμάτιον, τό περιλαμβάνον τήν έστίαν καί ένιαχοϋ καί τήν σιτα-
ποθήκην, έπικρατήσαν πιθανώς έκ τών χρόνων, καθ'ους τό δωμάτιον τούτο άπε-
τέλει τήν όλην κατοικίαν'). Μόνον δ'είς τά ορεινά παρά τήν Μεσημβρίαν χωρία
διετηρήθη έν όλη τή ζωτικότητι αύτής καί ή στενομέτωπος οικία ήτοι ό τύπος
τοϋ καλουμένου μεγάρου.

β') Διώροφοι οίκίαι.

Αί εικόνες τού πίνακος Θ δεικνύουν δύο όψεις παλαιάς οικίας (Α) τοϋ χω-
ρίου Παλιούρι, τήν άνατολικήν καί τήν δυτικήν. Τό ίσόγειον τοϋ κεντρικού τμή-
ματος τής οικίας (είκ. 23) είναι ύψους 1,55 μ. καί περιλαμβάνει έμπροσθεν μέν
τον στάβλον (ζέγκο>), όπισθεν δέ τό κατώγι (γ ία μπα). Ή είσοδος είς αύτά γίνε-
ται έκ τοϋ ύποστέγου (σαϊβάν), τοϋ οποίου ή στέγη στηρίζεται έπί τεσσάρων
ξύλινων κιόνων, έρειδομένων έπί λίθινων βάσεων. Τό ύπόλοιπον μέρος τοϋ ύπο-

') ΙΙρβλ. τάς λέξεις ku6a τών Νοτιοσλάβων, hus ή delle τών Niedersachsen κλπ. (Ουϊ-
jic', La peninsule balkaniqne a. 225, Oehnann, Haus und Hof a. 71, O. Buechan, Illustr.
Volkerkunde II, 2 Europa, Stuttg. 1926, σ. 423).
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Είκ. 23. - Κάτοψις και κατά μήκος τομή οικίας Α
τον χωρίον Παλιούρι.

Α σπίτι Γ φούρνος

Β αχερώνα Δ γιόμωσμα (επιχωμάτωσις).
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στέγυυ είναι περίκλειστον καί περιλαμβάνει τόν φούρνον τής οικίας καί μικρόν
δωμάτιον (νοντάν), έκ τοϋ οποίου εισέρχεται τις εις τό κατώγι. Τούτο έπέχει θέ-
σιν αποθήκης διά χρειώδη πράγματα, διά μικράς δέ κλίμακος, άγούσης πρός
καταπακτήν, έπικοινωνεϊ πρός τό άνωθεν αυτού κείμενον κύριον δωμάτιον, τό
οποίον καί έδώ λέγεται σπίτι. Μεταξύ τοϋ κατωγείου καί τοΰ στάβλου εήρύς χώ-
ρος είναι πεπληριυμένος χώματος' αποτελεί γιόμωσμα ήτοι στερεόν ύπόβαθρον
διά τήν έστίαν τοΰ υπερκειμένου δωματίου.

Ή άνοδος είς τό άνώγειον γίνεται διά λίθινης εξωτερικής κλίμακος, ευρι-
σκομένης εν τφ ύποστέγφ. 'Ανερχόμενοι τήν κλίμακα είσερχόμεθα διά στενής
θύρας, ύψους 1,65 μ., εις τό λεγόμενον χαγιάτι, ένα εύρύν προθάλαμον, διά τοΰ
οποίου φθάνομεν εις τό κύριον δωμάτιον. Είς στύλος κατά τό μέσον τοΰ χαγια-

ίσογείου λίθινοι, άλλ' έκ πλέγματος λύγων, τό οποίον έξωθεν έπεχρίσθη μέ πηλόν.

Θύρα ύψους 1,65 μ. κειμένη είς τό άριστερόν άκρον τοϋ χαγιατιού άγει πρός
το σπίτι,. Αύτη κλείει έσωθεν διά ξυλίνου σύρτου (συρμές), όστις εικονίζεται
είς τήν είκ. 24. Αί διαστάσεις τοΰ δοηιατίου είναι 4,10x6,70, τό δ' ύψος
κατά τό άκρον τής στέγης 1,80 μ.. Παράθυρα έπΐ τών τοίχων δέν υπάρχουν,
αλλά μόνον παναΰυρσύδια ή φεγγίτες επί τής στέγης, τά οποία καί έδώ κλείον-
ται μέ τήν κεραμίδα, όπως καί είς τά μονώροφα σπίτια. Ή εστία (γουνιά) ευρί-
σκεται κατά τόν μέσον τοϊχον, καταλαμβάνουσα σχεδόν όλον τό μήκος αυτού, είναι
δ' έστρο^μένη μέ πλάκας επί τοϋ στερεού υποβάθρου, περί τοϋ οποίου εΐπομεν.
Κατά τήν έξήγησιν τοϋ χωρικού τό πάτωμα δεν τό κάμνε με σανίδια' τό γιόμωζε
μέ χώμα ως άπάν, Εκαμνε γιόμωσμα, γιά νά μην παίρ' φωτιά. Κατ' άλλον είναι
όλο χώμα γιομάτο, γιά νά μή πέφτ πό τή γουνιά στιά κάτ . Μέ τόν τρόπον αύτόν
ή οικία άσφαλίζεται άπό τόν κίνδυνον πυρκαϊάς ι). Ή γωνιά περιλαμβάνει τήν

') Πρβλ. τήν έστίαν ιής παλαιάς αίτωλικής οικίας, όπου χώμα καί πλάκες λίνΗναι έπε-
οιρώνοντο επάνω είς τά γωνόξνλα (Α. Λονκο.τονλου, Αίτωλ. οικήσεις σ. 12).

Είκ. 24. - θύρα οικίας
Παλιονρίον, κλεισμένη
με «συρμέ".

τιοϋ άνέχει τήν εγκαρσίαν δοκόν (γρεντιά), τής οποίας
τά άκρα στηρίζονται έπί τών πλαγίων τοίχων. Τά δυο
ξύλα είς τήν πρόσοψιν τοϋ χαγιατιού, τά στηριζόμενα
λοξώς έπί τοϋ τοίχου, ετέθησαν διά νά στηρίζουν τό
άκρον τής στέγης. 'Εκτός κρομμύων καί σκόρδων, κρε-
μαμένων έκ τοΰ στύλου, τίποτε άλλο δέν υπάρχει εις τό
χαγιάτι, τό όποιον μέ τό παράθυρόν του άνοικτόν,
άνευ παραθυρόφυλλου, μόνον κατά τό θέρος αποτελεί
χώρον διαμονής καί ύπνου διά τους ένοικους. Άξιοση-
μείωτον καί ότι οί τοίχοι αυτού δέν είναι ώς οί τοϋ
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γάστρα ήτοι τό μέρος όπου άνάπτεται ή φωτιά, τα πυρμάχια καί τά δαϋλιά, τό
μέρος όπου άκουμβοϋν τά ξύλα τής φωτιάς. Τό άνοιγμα τής καπνοδόχου (μπα-
τζιάς) είναι εύρύ (0,80 — 1,00 μ.) καί αντα βρέχ πουλν, τή σβάει τή φοντχιά.
Ούτω όμι&)ς τό τζάκι συντελεί καί είς τον φωτισμόν τοϋ δωματίου. Σανίδες όρθιοι
εις τό άκρον τής εστίας προς τήν θύρα ν προφυλάσσουν αύτήν από τού ανέμου.
Μία καμάρα παρά τήν έστίαν καί μία μπουλίτσα εις τον παραπλεύρως κείμενον
τοίχον χρησιμεύουν διά τήν έναπόθεσιν μικρών αντικειμένων.

'Απέναντι τής εστίας είς τό βάθος τοϋ δωματίου ευρίσκεται τό αμπάρι μέ
διαχωρίσματα (γκιόζια, μάτια) διά τήν άποθήκευσιν τών διαφόρων καρπών' το
μιοοχα)ρίζονν καί βαίζονν τις καρποί μέσα' κάθε καρπός χωριστά. Ή προς τό
δωμάτιον πλευρά τοϋ αμπαριού είναι, ώς καί τά διαχωρίσματα, ύψους 1,60 μ.
Είς τήν κορυφήν τού ενός θυροφύλλου ύπάρχει γλί'πτή έκ ξύλου χειρ, κρατούσα
περιστεράν, ή οποία αποτελεί τον μόνον στολισμόν τοϋ δωματίου. Τά εξωτερικά
όμως τοιχώματα τοϋ αμπαριού, φθάνοντα μέχρι τής στέγης, αποτελούν συνάμα
καί τοίχους τοϋ δωματίου καί αύτής τής οικοδομής, είναι δέ κατεσκευασμένα έκ
ξύλου δρυός, πάχους 0,07 -0,08 μ. Ή όπισθία αυτών πλευρά είναι ορατή είς τήν
κάτω είκ. τοϋ πίν. Θ. Χαρακτηριστικοί είναι καί εδώ οί λόγοι τών χωρικών: Κείνο
που πιάν το γέννημα, είναι δλο με σανίδια, δλο μεσιά ') χοντρή, γιά νά μή δ'λεν*
τδ πον τικ. Στ αυτό τό οανίδ' ο ντε ποντίκ δ'λευ ο ντε οκονλήκ' άμα είναι άλλο
σογιούτ''-') δ'λεΰ'. Ή μεσιά βαστάει στο νερό, δέ σαπίζ'. Καί τό άλεύρ' ψειριάζ
άμα στα^η' στ' εμάς δε ψειριάζ'..'. Είναι 'πό τον τοίχο 'κόμα σιγουρότερο' καί
σφαίρα, πον νά περάσ'! ("Ενα άμπάρ τό βαρούσαν με ριβοβέρ 8) καί δέν τρυ-
πούσε ...). Τά σανίδια είναι μέ τσεκονρ, πελεκημένα, οχ μέ πριγιόν'' χοντρά τέσσερα
δάχλα—τώρα τό ενα τρία βγαίζ'—Κ' είναι στις άκρες μπιϊντιρμές,*) ίίλνκοπά καί με
χωρίς καρφιά' κει πού χρειάζουνταν καρφί, εβασκαν τοιβί 5)' τρυπούσαν τό σαν/δ
μέ ν αρίδα >■ι εβασκαν τό τσιβί δπως καί τ' άμάξ', τό τροχούδ' μέ ξύλο τό μπο-
λιάζνε. Ούτως έχομεν από τό στόμα τοϋ χωρικού μίαν έξήγησιν τοϋ τρόπου τού-
του τής κατασκετιής.

Τήν βορείαν πλευράν τής οικίας κατέχει ό άχυρών, κατασκευασθείς δι' επεκ-
τάσεως τής στέγης τοϋ κεντρικού τμήματος. Ούτος έκ τής ανατολικής πλευράς
παρέμεινεν άφρακτος, φαίνεται δέ ότι είναι, τελευταία προσθήκη είς τήν οίκίαν.
Τούτο συνάγεται καί έκ τής οικίας Β τοϋ αυτού χωρίου, ανηκούσης είς τον Χρ.
Μαγκούδην, τής όποιας κάτοψιν καί τομήν παρέχω (είκ. 25), όπου τό τμήμα

') Δρΰς, βαλανιδιά ξύλον 3) revolver

4) Τουρκ. λέξις, μπινάιρμεκ = κάμνω ιι νά καβαλλικεύση,

's) ξύλινο καρφί.
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