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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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τούτο όλως ελλείπει, διά τήν κατασκευήν δέ τοϋ άχ,υρώνος διετέθη τό μεγαλύτε-
ρον μέρος τοϋ υποστέγου τής νοτίας πλευράς. Δι' αυτό και ό φούρνος εις τήν

'Ισόγειον

Άνώγειον

Είκ. 25. - Κάτοψις και
κατά μήκος τομή οικίας
Β τον χωρίου Παλιούρι.

οίκίαν ταύτην έκτίσθη εις τήν βορείαν πλευράν. "Αλλη σπουδαία αήτής διαφορά
πρός τήν περιγραφεϊσαν οίκίαν είναι ότι ή έπιχωμάτωσις, εφ'ής ή εστία, δέν
καταλαμβάνει όλον τόν μεταξύ γ ίο μπας καί στάβλου χώρον, άλλ' άφίνει στενόν
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μεταξύ αήτών διάδρομον, υ όποιος λέγεται στενωαιά. Καί εδώ, κατά τήν φράσιν
τού χωρικού, τό χαγιάτι είναι με πλείμα ηιραϊμένο. ΤΙ άλλη έκ τών παλαιών οΐ-

■πεζούλι

Είκ. 26. - Κάτοψις κάϊ κατά πλάτος τομή παλαιάς οικίας Πετράδων.
κιών τοΰ ΙΙαλιουριοΰ, ή οποία φαίνεται είς τήν άνω εικόνα τοΰ πίνακας I δια-

poppo*
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φέρει τής πρώτης κυρίως κατά τούτο, ότι έχει τήν θύραν τοϋ στάβλου έπί τής
προσόψεως καί τον αχυρώνα κλειστόν καί έπί τής πλευράς ταύτης.

Τέλος τό ξύλινον κατασκεύασμα περί τό μέσον τού δεξιού άκρου τής άνω
εικόνος τού πίνακος Θ είναι κονμάσι, όπου κλείεται ό χοίρος, διά νά παχυνθη
(γουρουνοκονμασο), εις δέ τήν κάτω εικόνα αύτοϋ φαίνεται ό πλοκός, κατεσκευα-
σμένος μέ βέργες, ό οποίος περιφράσσει τον όπισθεν τής οικίας άγρόν.

Οικίας τοϋ τύπου τούτου εύρομεν καί εις τά χωρία Πετράδες καί Βρυσικόν
(Καραμπουνάρ). Ή οικία τών Πετράδων (είκ. 26) έχει τό ύπόστεγον έπί τής
προσόψεως, ούτω δ'ή είσοδος και είς τό ύπόγειον καί είς τό άνώγειον γίνε-
ται έκ τής στενής πλευράς τής οικίας. Τό ύπόγειον είναι έσκαμμένον είς βάθος
δύο ποδών εις τό έδαφος καί χρησιμεύει διά τήν άποθήκευσιν τροφίμων και
άλλων χρειωδών, τοίχος δέ λίθινος, ύ\μους Ο,ίΙΟ μ. φράσσει από τής όδοΰ τό
πού τής θύρας τοϋ ύπογείου τμήμα τοϋ χαγιατιοϋ. 'Ολόκληρος ό κάτωθεν τοϋ
κυρίου δωματίου χώρος είναι πεπληρωμένος χώματος, ώς στάβλος δέ χρησιμεύει
ή δυτική πτέρυξ, ή οποία κατεσκευάσθη δι' επεκτάσεως τής στέγης τοϋ σπιτιού. ΤΙ
ανατολική πτέρυξ απετέλεσε κελλάρι, τό οποίον διερρυθμίσθη εις δωμάτιον. Εις
τήν πλευράν αυτήν ευρίσκεται καί ό φονρνος και πλατύ πεζούλι, χρησιμεϋον είς τάς
ασχολίας τών γυναικών1). Τέλος ό προθάλαμος έχει χωρισθή είς νοντάν και οοφαν.

Τήν αύτήν διάταξιν τών χώρων μέ έλλειψιν μόνον τής δτ'τικής πτέρυγος δει-
κνύει καί ή οικία τοϋ Βρυσικοϋ (είκ. 27), τήν οποίαν εύρο ν άκατοίκητον. Ταύτης ή
πρόσοψις έχει κλεισθή διά τοίχου χαμηλοϋ (ϋψ. 1,10 μ.), όμοιος δέ τοίχος κατε-
σκευάσθη καί όπισθεν τοϋ κυρίου δωματίου είς άπόστασιν 2,40 μ. άπ'αύτοϋ.
Ούτως έσχηματίσθη καί έπί τής οπίσθιας πλευράς χώρος κατασκότεινος, ανάλογος
προς τήν προ τοϋ χαγιατιοϋ έπέκτασιν τής οικίας, μέ κρϋπτην (κρνφιάνα), την
οποίαν όμως δέν ήδυνήθην νά ΐδω.

Οίκίαι τοϋ τύπου τούτου, ώς έν αρχή είπον, δέν απαντώνται είς τά λοιπά
χωρία τής περιοχής ταύτης, ώς όμως μοϋ είπον οί χωρικοί, ύπήρχον παλαιότερον
καί είς τούς Μεταξάδες καί είς τό Άλεποχώρι.

Ποία ή έξάπλωσις καί τοϋ τΐ'που τών διωρόφιυν οικιών ανά τήν Θρακην
δέν γνωρίζω. Έκ τών ειδήσεων όμως, τάς οποίας ήρύσθην παρά χωρικών κατα-
γόμενων έκ τής περιφερείας Καβακλί τής Βορείου Θράκης, συνάγεται ότι ή έπι-
χωριάζουσα εκεί οικία διαφέρει μεν κατά τήν μορφήν από τάς ανωτέρω περιγρα-

') Τά νέα σπίτια έχουν τό χαγιάτι φοαϊμένο μi καφάσια καί τά μέν καφάσια τά άσπρί-
ζουν |ΐέ ασβέστη, τά δέ πλαίσια (πρεβάζια) τά βάφουν [ιέ χρώμα σκοΰρο καφέ' άλλοι δμυις
βάφουν τις πήχες άσπρες καί καφέ εναλλάξ.



Είκ. 27. — Κάτοψις οικίας Βρνσικον.

φείσας οικίας, αλλ'εις ωρισμένα σημεία παρουσιάζει ομοιότητα προς αυτός. Αΰτη,
ως φαίνεται και εις το σχέδιον τής είκ. 28, τό όποιον επί τή βάσει των ειδήσεων
τούτων κατήρτισα, διατηρεί την πλατχιμέτωπον μορφήν, την δέ έστίαν έχει όχι εις
τον μεσότοιχον, αλλ' εις μίαν των

γωνιων του σπιτιού' και το αμ-
πάρι δεν ευρίσκεται εις τό κΰ-
ριον, αλλ' εις τό παρακείμενον
δωμάτιο ν, τό όποιον καί εδώ
λέγεται χαγιάτι. Ή γ ίο μπα όμως
ίιπάρχει πάντοτε κάτωθεν τοϋ
χαγιατιοϋ καί μάλιστα κάτωθεν
τοϋ μέρους, όπου αποθηκεύον-
ται τα σιτηρά, ολόκληρος δ' ό

α^τρα

'ξί'&τρωχ

Είκ. 28.

ουρι

Σχέδιον οικίας τής περιφερείας
Καβακλί.
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κάτωθεν τοΰ κυρίο\' δωματίου χώρος είναι δλο γιόμωσμα, αναλόγως τό σήκωμα
τ ή γ ίο μπα.

Παραθέτω εδώ την περιγραφήν τού γέροντος Άργ. Στανκοΰδη, πρόσφυγος
από τό Μεγάλο Μπογιαλίκι. Ή γ ίο μπα είναι άνάμιαη μέτρο ψηλή, είναι και δυο
μέτρα' είναι για τό κρασί, τό λάχανο. Τό αμπάρι είναι με τάβλες από μεσιά είναι
δυνατό ξύλο, βαστάει, δεν τό τρώει τό ποντικ, ακονλήκ δεν κάμ . Τό άχίρ χώρ-
για, άλλα με τό σπίτ πιασμένο' ετσι κι δ φούρνος. Τό ξεατρώχ' (σαϊβάν) 1) εχ παρ-
μακλίκια2), για νά μη πέφτουν τά μικρά. Και παράθυρα δει· είχαν κείνον τον
καιρό. Στα κεραμίδια είχαν από 'να φέγγη, για νά φέγγ .

ΙΙρός ταύτα συμφωνεί και ή περιγραφή τοΰ Γεωργίου ΠαπαδοποιΆου καί
άλλων Σιναπλιωτών, εγκατεστημένων νϋν εν Πολυκάστρω τής Μακεδονίας, περί
τών οικιών τού χωρίου Σιναπλί : Τά πα/αά τά σπίτια είναι χαμηλά, 1,50 — 1,20
στό ξεατρώχ. Είναι πλεγμένα με βιργιά και χωρίς καρφί, ολα με τσιβιά, κ' οι
πόρτες ακόμα με τσιβιά, σίδερο δεν υπήρχε, ξύλο μοναχά. Σκεπή κεραμίδα.)τή,
ουτε παράθυρο ουτε ταβάνι. "Εφεγγε από τό μπατζα, τον καπνοδόχο' κείνο ήταν
τό παράθυρο' ήταν φαρδύς, 70 πόντοι και. έ'να μέτρο. Τά σπίτια τά σήκωναν άπ
ντή γης' ανέβαινες με 1 5 σκαλιά. Ποκάτ' πό τό σπίτ ήταν γιόμωσμα, ποκάτ πό
τάμπάρ ήταν κούφιο, γίσμπα, Λνάμισν μέτρο ψηλή' έβαζαν κρασί, ρακιά, μαλλιά,
τουραί, πιπεραρμιά, σταφυλαρμιά, ραποκέχρια (= καλαμπόκια). Οι τοίχοι τοΰ αμπα-
ριού ίσαμε τά κεραμίδια ήταν δλο σανίδι μεσίσιο, μεσιές πελεκημένες, με φούντο,
όπως τά βαρέλια. Αυτό τό πανί δ' δε φοβάται βροχή και ήλιο, και ποντίκ' δεν τό
τρυπάει. Γιά τϊς ποντικοί τό καμναν ετα*. Είχαν κι άμπαροκόσιαρα κι άλενροκό-
αιαρα: επλεκαν μια κοσιέρα με βάγιες και την Άλειβαν πομέσα με βονϊνιά γελαδίσια
κι άπόξω με χώμα κ' ήταν άμπάρ γιά σιτάρ', γι' άλεύρ'" παίρν' και οχτώ κοιλά
και δέκα "). Τό αχοί'ρ μπορούσε νά είναι δπον βολονσε' μπορούσε και πίσω νά
τό κρεμάσ και πλάι. Ή σκεπή ήταν σε τέσσαρα νερά κι οι γρεντιες από έναν
τοίχο ώς τό ξεατρώχ . Στό ξεατρώχ' ξεχώρ'ζαν εν αν όντα . . . Τώρα τά θεμέλια τά
χτίζουν i'.vα μέτρο πέτρα, τ' αλλο πλιθιά.

Καί άνατολικώτερον εις την όρεινήν περιοχήν τοΰ Μικρού Αίμου άπαντα-
ται ή διώροφος αγροτική οικία, αλλ' αϋτη είναι τής στενομετώπου μορφής (στό
μάκρος) καί έχει κατώγειον μόνον κάτωθεν τού ύποστέγου, χρησιμεΰον δια τήν
στάβλισιν τών ζώων. Κατά τάς εξηγήσεις, τάς οποίας μοί παρέσχον χωρικοί τού
Ναίμονα, εγκατεστημένοι τώρα εν Καλινδοία τής Μακεδονίας, ή τοιαύτη κατα-
σκευή οφείλεται εις τό επικλινές τοΰ εδάφους :

1) Ουτω λέγεται εδώ ιό ύπόστεγον, τό χαγιάτι, ') κάγκελλα,

8) Βλέπε τήν κάτω εικόνα τοϋ πίνακος ΙΑ.
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* Επειδή τό μέρος ήταν λίγο πλαϊνό, τό βρήκαν ετπ' ευκολία: έκαναν λίγο
γιόμωσμα, γιά νά οκιόνεται άπ' τή γης, νά μην εχ υγρασία, και γιά νά γεν τ'
άχονρ." Ετσι, τό μπρούστ ι γίνονταν δίπατο· άπάν' καΰόμαστας εμείς γιά τήν κρυω-
σνν, ποκιΐτ' τά ζώα. Τον Εαλανάκ τό σπίτ' ήταν ξύλινο, άπό σανίιΥ φλαμονργιά.
(είκ. 29). Μόνο ό πισινός τοίχος ήταν πέτρινος και γύρω ατό τζάκ'. Σκεπή με
κεραμίδια ατή ν κορφιά, κι ό/.ολόγυρα μια σειρά πλάκες πα στις άστρέχες. * Ηταν
μέ τέσσερα νερά κ' είχε κρέμαση
άπό ήλιόβγαλμα' δ,τ" ήταν πα-
ραπανίσιο έκεϊ τό βάναν. Πρω-
τινά σπίτια, ήταν άπό ξύλο'
φλαμονργιά πελεκητή, άλαφρί·
ξύλο. Είχε και μέ μεσιά, είχε,
καί τή μια μπάντα μέ πέτρα
καί τις Άλλες μέ σανίδια.

Κατά ταύτα ή κλίσις τοϋ
έδάφοτις ύπεβοήθησεν έδώ είς
τήν δημιουργίαν υπογείου διά
τόν σταβλισμόν τών ζώων, ώς
εις τό λεγόμενον στερφογάλαρο
τής Αιτωλίας καί τής νοτίου
'Ηπείρου *). Είναι αύτη, ώς
γνωστόν, εν τών γενετικών αι-
τίων διά τήν συστασιν τής δι-
ωρόφου οικίας. 'Αλλ' αί διώ-
ροφοι ο'ικίαι τών περιφερειών
Διδυμοτείχου καί Καβακλί, κεί-
μεναι έπί έπιπέδου έδάφους, δέν
δύνανται ν' άναχθώσιν εις τήν
αύτήν αρχήν. Ούδ' είναι πιθα-
νόν, ότι αύται προήλθον έκ τής έφαρμογής τοϋ είς τά ορεινά μιέρη έθιζομένου
οικοδομικού τρόπου υπό ανθρώπων κατελθόντων είς τά πεδινά, ότι δηλ. ή επιχω-
μάτωσις εις τόν κάτωθεν τοϋ κυρίου δωματίου χώρον έγινεν αρχικώς, διά νά δη-

[ΠΙ /

\
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Κατώγειον

Άνώγειον

Είκ. 29. - Σχέδιον οικίας Λ. Ταλανάκη τον
Ναίμονα (κατά περιγραφή ν).

Α μπρονστι,
Η ιιεοιό απίτι,
Γ πισινό σπίτι,
Α άπο&ί/κη.

α οντί,ακ ,
β μεσιανή πόρτα,
γ πλαϊνή πόρτα,
ι) πισινή πόρτα,
ε αμπάρια,
ζ τοίχος πέτρινος,
η τοίχος ξύλινος,
Χ παραθύρι.

') Δ. Αουκοπούλον, Αίτωλικαί οικήσεις,'Αθήναι 1926 σ. 6 καί 19. Πρβλ. όμοίαν οίκίαν
τοϋ Μαυροβουνίου έν Busohan 111. Volkerkunde II, 2 σ. 452 είκ. 2G3 καί τοΰ μακεδονικοϋ
Konjsko έν Sohwltze Jena, Makedonien πίν. XXVI καί XXIX.
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μιουργηθή ή βάσις και τό αντέρεισμα, εις τα όποια ούτοι ήσαν κίθισμένοι εκ
τής οίκοδομίας επί πρανούς εδάφους.

Δια την κατανόησιν τών οικήσεων τοχίτων πρέπει πρώτον νά εξετάσωμεν,
ποία ή σχέσις αυτών προς τάς μορφάς τής επιχωριαζουσης αυτόθι μονιορόφου
οικίας, επειδή, ως γνωστόν, ή εις υψος επαύξησις τής οικίας εξαρτάται από την
άνάπτυξιν αυτής επί τής επιπέδου επιφανείας1).

Είναι προφανές, ότι εις τήν διώροφον οίκίαν τής περιοχής Καβακλί υπό-
κειται ώς βάσις ή πλατυμέτωπος οικία με τα δυο παρακείμενα δωμάτια καί τό
προ αυτών ύπόστεγον. Λιά τάς όμοιας όμιος οικίας τής περιοχής Διδυμοτείχου,
ο! όποΐαι, ως εΐδομεν, έχουν τήν πρόσοψιν επί τής στενής πλευράς, τό πράγμα
δεν είναι εκ πρώτης ό\(»εως σαφές. Βεβαίως ως πυρήν αρχικός πρέπει νά 9εω-
ρηθή τό κεντρικόν αυτών μέρος καί δή τό εν τφ άνωγείφ κείμενον σπίτι, ένθα
ή εστία και ή αποθήκη τών καρπών, με τον προ αυτού προθάλαμον, τό λεγόμε-
νον χαγιάτι. Τό ίσόγειον μόνον δευτερευουσης σημασίας χώρους περιλαμβάνει και
πρέπει αναμφιβόλως νά άνήκη εις χρόνους εξελίξεως ύστερωτέρους ,J), ώς καί αί
εκατέρωθεν επεκτάσεις, δι' ών περιελήφθησαν υπό τήν αυτήν στέγην καί άλλοι
χώροι, χρήσιμοι εις τάς άνάγκας τοϋ άγρότου. "Αν λοιπόν παραβάλωμεν τήν κά-
τοψιν τοϋ ανωγείου τών οικιών τοϋ χωρίου ΙΙαλιοίίρι προς τάς τών μονωρόφιον
οικήσεων τής αυτής περιοχής, προκίίπτει εμφανής ή όμοιότης προς τήν οίκίαν τοϋ
χωρίου Ποιμενικού (είκ. 11). Αΰτη, ως εΐδομεν, έχει μεν τήν πρόσοψιν επί τής στενής
πλευράς, αλλά προέρχεται εκ τοϋ τύπου τής πλατυμετώπου οικίας, από τής οποίας
εξέκλινεν ένεκα τής περιφράξεως τοϋ ύποστέγου προς κατασκευήν στάβλου. "Οθεν
καί ή στενομέτωπος μορφή, τήν οποίαν βλέπομεν καθαράν εις τάς διωρόφους οι-
κίας τών Πετράδων καί τοϋ Βρυσικοϋ, πρέπει νά θεωρηθή ως περαιτέρω εξέλι-
ξις τής μορφής ταύτης' διότι εν μόνον βήμα εχρειάζετο, όπως μετατεθή ή είσοδος
εκ τοϋ άκρου τής πλαγίας εϊς τό παρ' αυτήν άκρον τής στενής πλετιράς. "Ωστε
καί εις τάς οικήσεις ταύτας υπόκειται ώς αρχική βάσις ό τύπος τής μονώροφου
οικίας, όστις παρήχθη διά τής μετατροπής τοϋ υποστέγου τής πλατυμετώπου οι-
κίας εις κλειστόν χώρον.

'Ομοιότητα τίνα προς τήν τοιαΰτην διάταξιν τών χοίρων παρουσιάζει ή δι-
ώροφος αγροτική οικία τοϋ χωρίου Καραβία τής κεντρικής Μακεδονίας, τής οποίας
τήν άνατολικήν καί μεσημβρινήν πλευράν δεικνύει ή κάτω είκών τοϋ πίνακος I.
Αυτη είναι εκτισμένη διά πλίνθων ωμών καί ανήκει εις τάς παλαιοτέρας οικίας

') Fr. Oelmann, εν θ' «ν. π. 6G.
αύτ. σ. 14.
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τοϋ χωρίου, τελευταίως ό' υπέστη έπισκευάς τινας ένεκα καταρρεύοεως τής στέγης.
"Ενώ αί είσοδοι είς το ίσόγειον ευρίσκονται έπί τής μακράς πλευράς, τό ύπό-
στεγον τοϋ ανωγείου κείται έπί τής στενής καί είναι ανοικτόν προς μεσημβρίαν.
Κάτωθεν τού κυρίου δωματίου υπάρχει αποθήκη μέ κοψινοάμπαρα, όποια εϊδο-

Ά νώγειον

'Ισόγειον

ΕΙκ. 80. - Κάτοψις οικίας
Γ. Κάμαρη χορίου Καραβία.

1 είσοδος είς ίσόγειον,

2 στνλος,

3 κοφινά, ν φ. 1,10 ft.

4 παράϋνρον,

5 κλΐμαξ προς τό άνώγειον,
0 τοίχος από πλέγμα,

Γ τζάκι,
ό' παράθυρον,
.9 καμάρα,
10 παχνί.

μεν καί είς τάς οικήσεις τοϋ Μικρού Αίμου καί τοϋ Σιναπλί (πίν. ΙΑ είκ. 2). Ό
κάτωθεν τοϋ χαγιατιοϋ χώρος έχει διατεθή διά τήν ξυλίνην κλίμακα καί διά μικρόν
δωμάτιον, τον μουσαφιρ ούντά. '() στάβλος έκτίσθη κατ' έπέκτασιν τής οικίας είς
τήν βορείαν στενήν πλε\*ράν αύτής. Καί αύτη όμίος, ώς καί αί λοιποί διώροφοι
μακεδόνικα! οϊκίαι, άς ήρεύνησεν δ Schultze Jena, ') ούδέν τών χαρακτηριστικών

') Makedonien α. 12. 187 κΐ. 197 κκ. πίν. IX. Ι.ΧΧΧΙ — LXXXII1.
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γνωρισμάτοον τών διωρόφων θρακικών οικιών παρουσιάζουν καί, ώς φαίνεται,
υπέστησαν τήν επίδρασιν τής εις τα αστικά κέντρα ασκούμενης οικοδομικής. Πώς
λοιπόν \)ά εξηγηθή ή ύπαρξις τών ξύλινων μερών εϊς τους τοίχους τών οικιών τοϋ
ΙΙαλιοτιριοϋ καί τού Σιναπλί, ή κατασκευή τοϋ υψηλού καί ευρέος βάθρου διά τήν
εστίαν ; Διά τίνος τρόπου εκ τού τύπου εκείνου τής μονώροφου οικίας, όστις μέ τήν
τριμερή του σύστασιν φαίνεται άπηρτισμένος, ήχθησαν εις τήν διώροφον μορφήν ;

Εις τήν εξήγησιν τούτου δύναται νά μάς βοηθήση ή συνήθεια τών χωρι-
κών τής Θράκης ν' ανυψώνουν δι' επιχωματώσεως τό δάπεδον τοϋ απιτιοΰ αρκετά
υπέρ το έδαφος1). Τό ούτω σχηματιζόμενον κρηπίδωμα ήτο φυσικόν οί ευπορώ-
τεροι νά κατασκευάζουν ύψηλότερον καί ενιαχοϋ τόσον ίνψηλόν, ώστε νά εξοικο-
νομήται κατά τήν επέκτασιν αήτοΰ χώρος αρκετός δι' άποθήκην τροφίμων ή στά-
βλον διά τους βοϋς. Τούτο βλέπομεν εις τάς οικίας τών Πετράδων καί τοϋ Βρυ-
σικοϋ, ως καί τής περιοχής Καβακλί, όπου τό κρηπίδωμα διά τό σπίτι έχει ύψος
1,30-1,50 μ., δ κάτωθεν δέ τοϋ χαγιατιοϋ χώρος είναι κενός. Εις τάς οικίας
όμως τοϋ Παλιουριού ή έπιχωμάτωσις περιωρίσθη εις μέρος μόνον τής εκτάσεως
τοϋ σπιτιού, τό αντιστοιχούν προς τήν εστίαν, ούτω δ'αποτελεί εύρείαν καί στε-
ρεάν δι'αυτήν βάσιν, άσφαλίζουσαν τήν οίκίαν από τοϋ κινδύνου τής πυρκαϊάς. Τό
υπόλοιπον μέρος, τό όποιον αφέθη κάτωθεν τοϋ δωματίου κενόν, χρησιμεύει ώς
αποθήκη τροφίμων καί σκευών, αλλά καί διά τον άερισμόν τής σιταποθήκης, ή
οποία ευρίσκεται άνωθεν αυτού.

Τά ξύλινα τέλος μέρη εις τήν κατά τά λοιπά λιθόκτιστον οίκοδομήν, τά
κατεσκευασμένα εκ ξύλου δρυός κατά όλως πρωτόγονον τρόπον (ξύλα πελεκημένα,
χωρίς καρφιά, ϋλνκωτά), αποτελούν αναμφιβόλως λείψανον τής παλαιάς ξυλοδο-
μίας, μαρτυρούν ότι άλλοτε, άφί)ονούσης καί εδώ τής ξυλείας, ή οικία κατεσκευά-
ζετο εν όλο) ή εν μέρει ξύλινη, ώς εΐδομεν εις τά χωρία Ναίμονα καί Σιναπλί
τάς παλαιοτέρας οικίας. Είναι δέ γνωστόν, ότι ή ξυλοδομία καί ιδία ή χρήσις χον-
δροπελεκημένων δοκών ανήκει εις τους μάλλον αρχέγονους τρόπους τής τοιχοδο-
μίας 2). Άξιον σημειώσεως είναι καί ότι τά ξύλινα τοιχώματα εις τάς οικίας ταύ-
τας διετηρήΟησαν κατά τήν πλευράν αυτών έκείνην, κατά τήν οποίαν κατασκευά-

') Ή συνήθεια αυτη είναι ευρέως διαδεδομένη. Κατά τον Fr. Oelmann, ενθ' άνω τ. σ.
13, τό γήϊνον ή λίθινον κρηπίδωμα αντικατέστησε τήν επί πασσάλων εσχάραν, ούτω δ' ή άνύ-
ψωσις τοϋ δαπέδου, εις ήν έκ τών πασσαλοκτίστων οικήσεων ήσαν συνηθισμένοι, διετηρήθη,
αλλ' έν άλλη μορφή.

2) Fr. Oelmann ενθ' άνωτ. σ. 55. Πρβλ. όμοιας οικήσεις της Δυτ. Βαλκανικής έν
Busohan 111. Volkerk. II 2, σ. 414 κέ. καί τής Ρουμανίας έν Τ. Papahagi Images d'Ethnographie
Roumaine, Bucuresti 1930, τ. 2 σ 45 κέ.
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