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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'·



ΠΙΝΑΞ Α.
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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.
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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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