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Λάδη (Ίμπλεντίν), Τράβα (Τσαμπάζ), Χιονάδες (Καρλί), Έλληνοχώρι, Πετράδες,
Πραγκί, Κωστί κλπ.) τό ένδυμα τούτο είναι απλούν, στεροΰμενον και τού ελαχί-
στου στολισμού (πίν. Β' εϊκ. 2), είς τα δεκατρία χωρία των λεγομένων Μαριδών
ή Μάρων είναι κατάτρορτον από ωραία κεντήματα (πίν. Γ-Ε). Τα χωρία ταύτα
(συστάς Γ) είναι: Κουφόβουνο, 'Ασβεστάδες, Κυανή (πρώην Τσαουσλί), Βρυσικό
(Καράμπουναρ), Άσπρονέρι ("Ακμπουναρ), Μάνη (Καντήκιοϊ), Καρωτή (Κορουτζί),
Ποιμενικόν (Τζομπανλί), Σκουρτοχώρι, 'Αμπελάκια (Κουλακλί), Παταγή (Παζαρλί),
Νεοχιόρι (Γενίκιοϊ), Στέρνα (Τατάρ)

Τίποτε άλλο έκτος τής ενδυμασίας δεν χωρίζει τους Μαρίδες από τους γεί-
τονάς των. Και όμως ουτε εις τάς πανηγύρεις των συχνάζουν οΰτε επιγαμίαν
έχουν προς αυτούς. Την εξήγησιν δίδουν οί ίδιοι οΐ χωρικοί, και πρώτοι οί Μάρι-
δες : Μεΐς δίνονμι - τιαίρονμι άπου δώδικα χουργιά, άπ άλλον&ι δεν παίρονμι' και

') Κορίτσια και γυναίκες των Μάριδων έχουν ταουλονφια. Δένουν τό κεφάλι των μέ τήν
μπαρμπονλα, ένα τσεμπέρι κίτρινον ή πορτοκαλύ, άγοραστόν, και επάνω είς αύτό φοροΰν τήν
μαντήλα, άσπρη πετσέτα μέ κρόσσια κόκκινα και πράσινα εναλλάξ. Φοροΰν και τοιποννι, έπα-
νωφόρι από σαγιάκι, γούνα ή κοντογούνι, προβιά κοντή, όμοίαν μέ των ανδρών. Μόνον οί
παπαδιές και οί παπαδοπούλες αντί προβιάς έχουν τσόχα μαβιά, μενεξεδιά, μέ δέρμα αλε-
πούς. Εις τήν μέσην ζώνονται ασημένιο ζουνάρι και μέ τά άσπρα κεντήματα, τις άσπρες
μαντήλες, τις άσπρες κάλτσες παρέχουν είς τόν χορόν ώραϊον θέαμα. (Πίν. Ε).

Τά κεντήματα τής παρυφής λέγονται κιναροπά (κινάρ, τουρκ. = άκρα), τού στήθους
μπλάνα· είναι δέ κατά τό πλείστον εϊλημμένα από τήν φύσιν και έχουν διά τής παραδόσεως
σχηματοποιηθή (ΙΙίν. Γ, 2-3). Τά κεντίδια δεν τά χουν άπό δάσκαλο' προς μαν νίτοες
τά χουν, γένια προς γενιά... Είναι πολλά· μπρος άπ' τα εκατό να χιρίσμε να τά λέμε·,
άατρα, περοτέρες, περδίκες. μήλα, φτερωτό, σαγουνάκ', γκατζλούδ', άστρούδ', - λουλούΆ', βεργακο,
καγκελλάκο, κλοντοος, δοντακονδια, κεφάλ' τρανό, κει/ αλονδ', οειρά, σειρούδα, αμιχτη οειρά, πρά-
αινη σειρά με το πισωκέντ' κτλ. 'Ομοίως κεντητόν είς τάς κάτω άκρας (ποδιές) και είς τά
άκρα τών χειρίδων είναι τό ύποκάμισον. Τά κεντήματα ομως τής ποδιάς (μεοάλα) είναι υφαντά:
Τά γράψτουμι ατονν αργαλειό. "I! πόοα ειδών γραψίματα εχουμι! μοΰ έ'λεγε γραία τής Καρω-
τής: βονλονδις, ατιφανούδ', μισή κορώνα, βλαγίσια κλουνάρια, διρπάνια, γκονρλονματονσ'κις,
γκατζλούδια, τοεμπλάκο κτλ. ΤΙόσο μποχτονν τά κορίτσια ! "Αμα γεν' δεκατρία χρονώς, Ι)ά τη
ροκώσνε στον αργαλειό· δε βγαίν' πιά.

Τόση είναι ή άγάπη τών γυναικών πρός τόν στολισμόν, ώστε και τήν όροφήν τού
δωματίου, άμα μαυρίση άπό τόν καπνόν, τήν διαστίζουν μέ άσβεστον, και τάς σανίδας τών
θυρών βάφουν κατ' έναλλαγήν λευκάς και σχήματα ζωγραφίζουν εις αύτάς' ετσ' είναι φαντον-
μενο, ετα' είναι πρέπος.

Και ή ανδρική ενδυμασία τών Μάριδων δχι πρό πολλών ετών διέφερε τής τών γειτό-
νων. Παλαιά εΐχαμι σάλι άσπρο (σαρίκι) και κόσ'ες τά μαλλιά (πλεξίδες). Εΐχαμι τό πουκάμαο
άπό'ξω, μια π'ϋαμή από'ξοj σονψρααμένο, γι' αυτό μας λέγαν κ απ ιτ αν ο ί" εΐχαμι και μαχαίρες μα-
κριές στη ζώα' και τσιπονν' κεντητό. Ό γέρων ΙΤάλλας άπό τήν Καρωτήν, πού μοΰ διηγείται
αυτά, ένεδύθη πρός χάριν μου κατά τόν παλαιόν τρόπον και έτσι τόν έφωτογράφησα (πίν. Δ,
είκ. 3). Τό τσιπούνι του και η μαχαίρα άπόκεινται ήδη είς τό μουσείον τού Δαογρ. Αρχείου.
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κεΐν "Ελλην' εΐνι, μά φουρονν αλά' φουρισιά, ααντε πανί, δεν έχουν κεντίδια...
Τά κουρίτοια δεν πάν δξω, στ άλλα τα χουργιά, δε ϋ·έλ,ν νά βγάλ'ν τη φουρισιά,
εξόν κ' εΐνι καμιά χήρα, έκείν πάει, βγαίζ" τά ροϋχα αυτά. Και ατά παναΰργια
μας μόνε τά δικά μας τά χουργιά ερουντι, δσα έχουν τή δικιά μας φουρισιά· άπου
πέρα δεν ερουντι... Τά ίδια μού είπαν καί χωρικοί από τό Κωστί: Νε δίνουμι
νε παίρουμι °πό τς Καπιτανοί. "Ως το 'Εακίκιοϊ, οσα χουργιά είναι δική μας φου-
ρισιά, παίρον μι - δίνουμι. Επίσης χωρικοί από τό Δογαντζί: Είναι ή φορεσιά π or
δε συμφωνάνε' χήρες οϋλο πάνε.

Ούτω οί χωρικοί εξηγούν τήν έλλειψιν επιμειξίας καί έπιγαμίας, αλλ3 οί
Μαρίδες ισχυρίζονται, ότι είναι Μουργιώτ, άπ τή Μουργιά. Οι παποΰδις τό λι-
γαν. Ξέρμε 'μεΐς τί 'ναι Μουργιά ; Ό γέρων ΓΙάλλας όμως επεξηγεί : εΐμαστι πομέσ
άπ' τη ύαλιπόννησα, Παλιποννηοιώτ. Βεβαίως τό πρόβλημα δεν λύεται μέ τήν
παρετυμολογίαν αυτήν. Δύναται όμως νά θεωρηΟή βέβαιον, ότι οί Μάροι ή Μα-
ρίδες είναι έποικοι εν Θράκη, άγνωστον πόθεν καί πότε εποικισθέντες εκεί ι).

Είς όλα τά χωρία αντά διακρίνονται μερικά σπίτια διά τήν παλαιότητα
των. Οί χωρικοί τά δεικνύουν μέ τον χαρακτηρισμόν : εΐναι πάμπαλιο, άπου τς
παπποίοι, παλιά δια&ήκ ή είναι αλλ' φκιάσ', άλληχορισνά2). 'Από τά νεώτερα
σπίτια διακρίνονται διά τής χαμηλής στέγης καί τής τελείας ελλείψεως παραί)ύ-
ρων3). Είναι δ'ως επί τό πλείστον μονιόροφοι κατοικίαΓ διότι παλαιά διώροφα
σπίτια μόνον εις Παλιούρι, Βρυσικόν και Πετράδες ήδυνήθην νά συναντήσω.

α) Μονώροφοι οΐκίαι.

Παράδειγμα εκ των άπλουστέρων αποτελεί ή οικία τού χωρίου Τριφύλλι
(Πασμακτσί), τής οποίας τήν πρόσοψιν μέν, εστραμμένην προς νότον, δεικνύει ή
άνω εικών τοϋ πίνακος Τ', τήν κάτοψιν δέ καί τομήν ή έναντι είκών.

Τό δάπεδον τοΰ ύποστέγου είναι κατά δύο πόδας ΰψηλότερον από τό έδα-
φος τής αυλής, ή οποία είναι όλως άφρακτος. Επειδή δέ καί ή στέγη τοϋ υπο-
στέγου, αποτελούσα επέκτασιν τής νοτίας πλευράς τής στέγης τής όλης οικίας,
κατέρχεται πολύ προς τά κάτω, τό ΰψος αυτού κατά τήν πρόσοψιν δεν ύπερβαί-

') Ό Γ. Λαμπουσιάδης έν τω Όδοιπορικω αύτοΰ (Θρακικά τ. Β' σ. 91), άγνωστον ποϋ
στηριζόμενος, διακρίνει ένταϋθα τρεις ομάδας χωρίων, προερχομένων έκ Πελοποννήσου, Ηπεί-
ρου καί Μακεδονίας.

2) = άλληφορισινά τ. ε. άλλης φοράς. Διά τό παλαιότερον σπίτι τής Καρωτής ό Ιδιο-
κτήτης Σωτήρης Καροφύλλης ελεγε: τ' αλλα τα σπίτια το λεν μπάτι, δπως δηλ, οί μικροί προ-
σφωνούν τόν μεγαλύτερον άδελφόν.

") "Αμα ίδϊ/ς χαμπλή σπίτ', εΐνι αλλ' φχιάο', παλιά δια&ήκ' (Σωτ. Καροφύλλης).



ΠΙΝΑΞ Τ.

2. Ή εκκλησία τοϋ αγίου 'Αθανασίου των Μεταξάδων.





ΘΡΑΚΙΚΑ! ΟΙΚΗΣΕΙΣ 2 I

ΕΙκ. I. - Κάτοψις καϊ κατά πλάτος τομή παλαιάς οικίας τον χωρίον Τριψνλλ,
Κάτοψις : 1 τζάκι, 4 πορτονλα, Γ (φεγγίτης, μπατζατζίκονς,

2 ντουλαπάκι, 5 λαγηνοκάμαρα, S ντιρέκ', στύλος,
ο γίκονς, α γρεντιά (= πατερό I, !) ράχτι, ράφι.

Τομή : Α χαγιάτι, 1 ατνλος, ντιρέκ', δ μπαμπάς,
β σπίτι. ■> Ονρα, (ί μακάζ',

Ά πανώΰρα, 7 καπρονλια,
4 γρεντιά, S πέτανρα.
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να τό 1,50 μ. Τό άκρον τής στέγης υποβαστάζεται διά ξύλινων στύλιον, εκ των
οποίων μόνον είς μένει ελεύθερος' οί λοιποί έχουν έντοιχισθή εις τον λεπτόν τοι-
χον, διά τοϋ οποίου άπεχωρίσθη κατά τό μέσον τοϋ ύποστέγου μικρός χώρος,
χρησιμεύων ως στάβλος. Επειδή δέ καί τό άνατολικόν άκρον τοϋ ύποστέγου κατέ-
χει ό φούρνος τής οικίας, ελεύθερον παραμένει μόνον τό έτερον αυτού άκρον, τό
όποιον είναι τό φωτεινότερον καί μάλλον ευάερον μέρος τής οικίας' διά τούτο
και χρησιμεύει, ιδία κατά τους θερινούς μήνας, είς τάς γυναικείας καί άλλας
εργασίας. Εις τήν θέσιν αυτήν στήνουν τον αργαλειό, άπλιόνουν καί ξαίνουν τά
μαλλιά, ξηραίνουν τό καλαμβόκι καί τό σουσάμι, τά κρομμύδια καί τά σκόρδα'
εδώ καί ή οικογένεια γευματίζει καί δειπνεί καί κατακλίνεται κατά τό θέρος.

'Από τό ύπόστεγον (χαγιάτι) διά θύρας ύψους 1,60 μ. είσερχόμεθα είς τό
κύριον δωμάτιον τής οικίας, τό όποιον λέγεται σπίτι. Τό δάπεδον αυτού είναι
κατά ένα πόδα ύψηλότερον από τό τοΰ ύποστέγου, έχει δέ σχηματισθή εκ χώμα-
τος πεπατημένου, τό όποιον συχνά επιχρίεται μέ κοκκινόχωμα καί σβουνιά. Μέ
τάς επαλλήλους επιχρίσεις τό έδαφος ανυψώνεται' αλείφοντας, αλείφοντας γιομόζ'.
Δι'αυτό κατά μακρά διαστήματα εκσκάπτεται1).

Κατά τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ δωματίου ήτοι κατά τον μέσον τής οικίας
τοίχον ευρίσκεται ή εστία (τζάκι). Τά μέρη αυτής δεικνΰονται είς τά παρατιθέμενα
σχήματα. Ή παραστιά ή παρστιά, τό μέρος όπου άνάπτεται ή φωτιά, είναι κατά τι
βαθύτερα από τό δάπεδον, περί αυτήν δ' υψώνονται οί πυρονμάχ. Εις τήν δεξιάν
κόχην κάθηται ό νοικοκύρης, εις τήν άριστεράν ή γυναίκα του καί εις τό μέσον
τά παιδιά. 'Από τον άλ'σο ή από τό ξύλο, τοϋ οποίου τά δύο άκρα εισχωρούν
είς τις καμαρούλες, τάς δύο δπάς τάς εύρισκομένας είς τά τοιχιόματα τής εστίας,
είναι ανηρτημένη ή μπακίρα. Τό πεζούλα χρησιμεύει διά ν'άκουμβοϋν πράγματα
χρήσιμα εις τήν μαγειρικήν, διότι ή εστία χρησιμεύει καί ώς μαγειρείον.

Μία προεξοχή υψηλά εις τό τζάκι (άβλαμπάζι ή ταβλαμπάζι) χρησιμεύει διά
τήν τοποθέτησιν διαφόρων πραγμάτων (σαπούνι, αλάτι, πιπέρι), ενώ πινάκια καί
πιάτα τοποθετούνται εις τήν μπολίτσα, μίαν σανίδα στερεωμένην υψηλά εις τον
τοίχον. Όμοιαι σανίδες είς τούς γύρω τοίχους αποτελούν τά λεγόμενα ράχτια, ενφ
άλλαι, ανηρτημένοι διά σχοινιών από τάς δοκούς τής στέγης, χρησιμεύουν διά τά
ψωμιά (ψωμοσάνιδο). Διά τήν έναπόθεσιν άλλων αντικειμένων χρησιμεύουν οί καμά-
ρες καί τά ντουλαπάκια, τά όποια υπάρχουν εκατέρωθεν τής εστίας. "Αλλα παλαιά
πράγματα, (τσαρούχια, σιδερικά κλπ.) άποτίθενται είς τήν πανώϋ·'ρα, τήν μεγάλην
καμάραν πού ευρίσκεται επάνω από τήν θύραν τοϋ σπιτιού. Είς άλλην καμά-

') Πρβλ. τό άπάτωτον σπίτι τών Βυζαντινών έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. IB' 102.
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β

Είκ. 2. - Τζάκια παλαιών σπιτιών (α) τον χωρίον Λαδιά, (β) τον χωρίον ίογαντζί.

1 παραοχιά, / (η) αλ'οονς,

2 πνρονμάχ , πεζούλια, (β) καμαρούλες.

3 κόχες,
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ραν, πλησίον τής θύρας εύρισκομένην, τοποθετούνται οί λαγήνες (λαγηνοκάμαρα).

"Αλλα έπιπλα τό σπίτι δεν έχει. Διά τον ΰπνον στρώνουν επί τοϋ δαπέδου
τά στρΐΰματ«ι τά όποια τήν ήμέραν φυλάσσονται έστοιβαγμένα επάνω είς μίαν
πλατεϊαν πανίδα, στηριζομένην είς δύο ή τρία πόδια (γίκονς).

Καί παράθυρα τό σπίτι δεν έχει. Διά τον φωτισμόν χρησιμεύουν μικραί
κυκλικαί όπαί, ανοιγμένοι εις τήν στέγην, αί όποϊαι λέγονται φεγγίτες ή μέ τουρκ.
λέξιν μπατζατζίκονς. Κάθε φεγγίτης είναι διαμέτρου 7-8 εκατοστών τοϋ μέτρου
καί κλείει διά κεράμου. Διά τήν μετακίνησιν τής κεράμου υπάρχει εις αυτήν μικρά
οπή, είς τήν οποίαν εισέρχεται τό άκρον λεπτής ράβδου (είκ. 3). Δι' αιιτο συχνά
ακούεται ή παραγγελία: τρανα
το κεραμίδ' νά φέξ'. Διότι τό
σπίτι, ώς φαίνεται καί είς τήν
τομήν, δεν έχει δροφήν. Ή
στέγη, κατεσκευασμένη μέ
τσατμά (πεταλονδια, σανδον-
δια, πέλες), στηρίζεται επί ο-
ριζοντίων δοκών (γρεντιές),
αί όποϊαι ερείδονται επί τών
πλαγίων τοίχων τής οικοδομής,
σκεπάζεται δέ μέ κεράμους.
Εννοείται ότι τό μέρος τό περί
τήν έστίαν φωτίζεται καί από

τον μπατζά ήτοι από τό ευρύ „, „ ,

Ιί,ικ. α. - Φεγγίτης.

άνοιγμα τής καπνοδόχου, ή

οποία είναι πολύ χαμηλή. Φώς δ' εισέρχεται καί διά τής θύρας, όταν μένη ανοικτή.

'Από τό σπίτι διά χαμηλής θυρίδος ϋψ. 1,20 μ. είσερχόμεθα είς τό λεγό-
μενον κιλλάρ, τον πολύ ευρύτερον χώρον, ό όποιος επίσης φωτίζεται μόνον μέ
φεγγίτες καί χρησιμεύει διά τήν άποθήκευσιν τών δημητριακών καρπών, τοϋ
αλεύρου κλπ. ώς καί διά τήν εκτροφήν τοϋ μεταξοσκώληκος. Είναι δέ φανερόν
ότι, πριν γίνη ή διαρρύθμισις μέρους τοϋ ύποστέγου είς στάβλον, ό χώρος ούτος
έχρησίμευε καί δι' ενσταβλισμόν τών ζώων, ώς τοϋτο πράγματι συμβαίνει είς άλλας
παλαιάς οικίας, όπου ιδιαίτερος στάβλος δέν υπάρχει. Ούτως είς παλαιάν οίκίαν
τής Δαδιάς (είκ. 4) τά ζώα σταβλίζονται είς τό κελλάρι, τό όποιον είναι πολύ

') ΙΙερί τοϋ ψεγγίτυυ της βυζαντινής καί τής νεωτέρας έλλην. οικίας |!λ. Φ. Κουκουλέ,
ΙΊερί τήν Βυζαντινήν οίκίαν έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. IB' 101.
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