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Το ΛαογραφικΟΝ αρχειον ίδρυθεν προ εικοσαετίας ύπδ τον Κρά-
τους προς περισυλλογών και διάσωσιν των μνημείων τον βίου και της
γλώσσης τον 'Ελληνικού λαοϋ έθησαύρισεν ήδη εις τάς συλλογάς αντον
πλούσιον λαογραφικόν ύλικόν, ούτινος ή επιστημονική εκδοσις αποτελεί
τον απώτερον του 'Αρχείου σκοπό ν.

Συνεχίζον το έργον αντον το λαογραφικον αρχειον προβαίνει
ταυτοχρόνως είς την μελέτην και έπεξεργασίαν της συγκομισθείσης ϋλης.
Κατά το στάδιον τοϋτο της εργασίας προκύπτουν, ώς είναι έπόμενον,
ζητήματα επιστημονικής φύσεως αναφερόμενα είτε εις την γένεσιν, την
έξέλιξιν και μορφήν είτε είς την έρμηνείαν και τον τρόπον της εκδό-
σεως των καθ' εκαστον λαογραφικών στοιχείων. Προς διευκόλυνση' της
έρεύνης και λύσεως των ζητημάτων τούτων και προαγωγην εν γένει
των λαογραφικών παρ' ήμΐν σπονδών ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, της οποίας
το ΛαογρΑΦΙΚΟΝ Αρχειον αποτελεί άπο της συστάσεως ταύτης επιστη-
μονικον' ίδρυμα, απεφάσισε νά ίδρυση ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, ίνα εν ταύτη δημο-
σιεύωνται «συνθετικαϊ λαογραφικαϊ μελέται, ώς και αξιόλογος λαογρα-
φική υλη, υφισταμένη ομως έπεξεργασίαν τινά και ταξινόμηση1».

Ό Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΕΓΑΣ





ΘΡΑΚΙΚAI ΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Ή σπουδαιότης των περί την λαϊκή ν οίκίαν ερευνών από λαογραφικής, εθνο-
λογικής και ιστορικής απόψεως ομολογείται υπό πάντων.

Και έγιναν μεν κατά τα τελευταία έτη και παρ'ήμίν ίκαναί προσπάθειαι
δια την γνώσιν τών νεοελληνικών οικήσεων, αλλ'υπολείπεται ακόμη πολλή και
συστηματική εργασία, έως οΰ δυνηθώμεν νά καταλήξωμεν εις ασφαλή και άπη-
κριβωμένα πορίσματα και περί τών μορφών τής ελληνικής οικίας και περί τών
σχέσεων αυτής προς τάς οικίας τών άλλων εν τή Βαλκανική καί τή Μικρά 'Ασία
οίκοΰντων λαών. Δια τούτο καί ή προσπάθεια τού J. Cvijic νά διακρίνη κυρίους
τΰπους οικιών τής Βαλκανικής και καθορίση τήν γεωγραφικήν εξάπλωσιν αυτών '),
επειδή εστηρίχθη επί γνωρισμάτων όλως εξωτερικών, ουδεμίαν εχόντων άξίαν διά
τήν γνώσιν τής ιστορικής έξελίξεως τής οικίας, κρίνεται ως αβάσιμος καί άποτυ-
χούσα 2). 'Ορθώς δ' ό Schultze Jena εις τό αξιόλογον αυτού περί Μακεδονίας
έργον παρατηρεί, ότι χρειάζεται ιδία διεξοδικόν καί πλοΰσιον συγκριτικόν ύλικόν,
άναφερόμενον καί εις τάς λεπτομερείας τού σχεδίου καί εις τους τρόπους τής κατα-
σκευής, διά νά δυνηθή τις νά επιληφθή τού δυσχερούς προβλήματος, πώς έκ δια-
φόρων πολιτιστικών στοιχείων, εκτός τών παλαιών προϊστορικών καί ιστορικών
βάσεων, καί δή στοιχείων αρχαίων ανατολικών, βυζαντινών, παλαιοσλαβικών, οθω-
μανικών, δυτικομεσογειακών καί ήπειροευρωπαϊκών, συναπηρτίσθη ή ποικίλη εί-
κών τών σημερινών οικήσεων τής Μακεδονίας3).

Ώς συμβολή εις τάς ερευνάς ταύτας ας θεωρηθούν αί παρατηρήσεις, τάς
οποίας έκαμα περιερχόμενος τό 1922 διά λαογραφικούς σκοπούς τά χωρία τής

') J. Cvijic , La peninsule balkanique, Paris 1918 σ. 225 κ. ε. 'ΓοΟτον ακολουθεί κ«ί ό
Ο. Maull, Griechisches Mittelmeergebiet, Breslau 1922 σ. 62 κ. έ.

J) Fr. Oelmaim, Haus und Hof im Altertum, τ. I, Berlin 1927, σ. 19.

8) L. Schultze Jena, Makedonien, Landschafts - und Kulturbilder, Jena 1927, σ. 89.



ΙΟ

Γ. Α. ΜΕΓΑ

κοιλάδος τού "Εβρου καί ενός τών παραποτάμων αυτού, τού Κιζιλ ντερέ. Δυστυ-
χώς ό εφοδιασμός μου μέ μηχανικά μέσα ήτο ελλιπής. Διά τοΰτο αϊ φωτογρα-
φίαι μου καί όλίγαι είναι καί περιορίζονται εις εξωτερικάς μόνον ό'ψεις τής θρα-
κικής οικίας. 'Αλλ' ελπίζο), ότι καί ελλιπείς αί παρατηρήσεις μου θα είναι ευπρόσ-
δεκτοι, επειδή είναι αί πρώτοι δημοσιευόμεναι περί τών οικήσεων τής ελληνικής
Θράκης ειδήσεις

Κίς τον παρατιθέμενον χάρτην σημειώνονται τά χωρία τών περιφερειών, τάς
οποίας ήρεύνησα. Τά πλείστα είναι πεδινά, τινά δ'έξ αυτών, ώς τό Άμόριον, ή
Καρωτή, τά 'Αμπελάκια, υπήρξαν τσιφλίκια μπέηδων. 'Ασχολία τών κατοίκων
είναι ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία. Εις τά πεδινά ευδοκιμεί ή μορέα καί έκ τού-
του είναι ανεπτυγμένη ή σηροτροφία, διά τήν οποίαν, ώς γνωστόν., χρειάζονται
ευρύχωροι οίκίαι. Τά επί τής αριστεράς ό'χθης τού "Εβρου κείμενα χωρία περιήλ-
θον έκτοτε εις τήν Τουρκίαν.

Τά χωρία τού τμήματος τούτου τής Θράκης δυνάμεθα νά διακρίνωμεν εις
τρεις συστάδας, λαμβάνοντες ώς βάσιν διαιρέσεως έκτος τής γεωγραφικής αυτών
θέσεως τήν παρατηρουμένην εις τήν ενδυμασίαν ιδία τών γυναικών διαφοράν.

Εις τήν πρώτην συστάδα τάσσομεν τά περί τό Σουφλί χα>ρία : Κουρνοφω-
λιά, Λαδιά, Λευκίμη (Καβατζίκι), Τριφύλλι (Πασμακτσί), Κιουπλί, Ντογαντζί, Μάν-
δρα, Λάβαρα (Σαλτίκι), Άμόριον (Καραμπεηλί). Τό φόρεμα τών γυναικών εις τά
χωρία ταύτα είναι χειριδωτόν, άνοικτόν επί τού στήθους, ώστε τούτο νά γυμνιό-
νεται διά τον θηλασμόν ευκόλως, διότι καί τό ύποκάμισον είναι έμπροσθεν άνοι-
κτόν. Κεντήματα ή ενδυμασία αύτη δεν έχει· (ΙΙίν. Β' είκ. 1).

Βορειότερον εις τήν περιφέρειαν Διδυμοτείχου καί δη εις τήν κοιλάδα τού
Κιζίλ ντερέ τό φόρεμα τών γυναικών, ή λεγομένη τσούκνα, είναι άχειρίδωτος καί
κλειστή έπί τού στήθους. Διά τον θηλασμόν χρησιμεύουν δύο όπαί, άνοιγμέναι επί
τού στήθους, αί όποΐαι λέγονται κορφονλν&ρες' δι' αντών, παραμεριζομένου διά
τών δακτύλων τού υποκαμίσου, εξάγεται ή ι)ηλή προς θηλασμόν. Οί κορφουλύ-
θρες κατασκευάζονται καί εις τό φόρεμα τών μικρών κορασιών, σημειώνονται δέ
υποτυπωδώς καί εις αυτά τά νήπια. Διότι ή ένδυμασΐα τών παιδίων δεν διαφέ-
ρει τής τών μεγάλων. (Πίν. Δ' είκ. 1).

Τό ύφασμα τής τσούκνας είναι μάλλινον ή βαμβακερόν, νφαμένο, βάφεται
δέ μαύρον ή γαλάζιον ή πράσινον. Ένφ όμως εις τά περισσότερα χωρία τής περι-
φερείας ταύτης (συστάς Β: Μεταξάδες (πρώην Τοκμάκκιοϊ), ΙΙαλιούρι, Άλεποχώρι,

') Βραχεία μόνον περίληψις όμοιας μελέτης χοϋ καθηγητού Κυριακίδου έδημο-
σιεύθη έν Άθην^, τ. 33 (1921) α. 201.



ΠΙΓΗΑΞ Α.
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ΠΙΝΑΞ Γ.

2. Τσουκνα με κορφουλυθρες,

φόρεμα γυναικεΐον των Μάριδων. άποκείμενον έν
Μουσείο» Διακοσμητικών Τεχνών των 'Αθηνών.

1. Χωρική της Καρωτής ζυγίζουσα
μέ έγχωρίαν ζυγαριάν.

3. Κεντήματα
κιναρωτά της
τσούκνας.

</ τεροηες
μήλα

.7 ερί) ly. ε -



ΠΙΝΑΞ Δ.

2. Χωρικός έκ
Κιουπλίου (Γ.
Παπάζογλου).

1. Παιδιά τοΰ χωρίου Καρωτης.

3. Χωρικός έκ
Καρωιής ένδεδυ-
μένος κατα τον
παλαιόν τρόπον
μί- τπιπηύη (Π.
Πάλλας).
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