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Είκ. 4. - Κάτοψις παλαιάς οικίας της Λαδιάς.

Είκ 5. - Παλαιά οικία τών Φερών.
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ευρύχωρον, ενώ το χαγιάτι είναι ελεύθερον και μόνον δύο φούρνοι υπάρχουν εις
τα άκρα αυτού. Και είς τήν είκονιζομένην οίκίαν τών Φερών (είκ. 5), οποί'
εν μικρόν δωμάτιον προσετέθη εις τό έν άκρον τού υποστέγου, ό έτερος τών
αρχικών χώρων είναι στάβλος και λέγεται μέ τουρκικήν λέξιν ντάμ.

'Ομοίως είς τήν παλαιάν οίκίαν τού Σωτήρη Καροφύλλη είς τήν Καρωτήν
οί κλειστοί χώροι τής οικίας αρχικώς ήσαν δύο, αλλά κατόπιν δια περιφράξεως

Είκ. (i. - Οικία Σωτήρη Καροφύλλη ίν Καρωτη.

Α χαγιάτι,
Β σπίτι,

Γ μουσαφίρ οννταοί,
Α ααμανλίκ', άχεριώνα,
Ε αχούρι,
Ζ φούρνος.

1 τζάκι, 7 σκαλιά,

2 άβλαμπάζι, 8 τζάκι,

3 καμαρούλα, 0 παχνιά,

4 γίκονς, 10 ατνλος, νποοτηρίζων τήν

5 γριντιά, οτέγην τον προϋύρον,

0 φεγγίτης, 11 τοίχος εκ πλέγματος (πλέϊμα).

τού υποστέγου και διαιρέσεως αυτού καί τού κυρίου δωματίου ηυξήθησαν εις εΐ,
μικρόν δ' ύπόστεγον ώς πρόθυρόν τι προσετέθη προ τής θύρας πρός προστασίαν
αυτής καί τού παρακειμένου φούρνου. Τό έτερον τών αρχικών δωματίων χρησι-
μοποιείται ώς άχυρων (ααμανλίκ'), τό δ'έμπροσθεν αυτού ετιρισκόμενον τμήμα τού
υποστέγοτι ώς στάβλος. Τό δάπεδον τού κυρίου δωματίου είναι κατά 0,50 μ.
υψηλότερον άπό τό τού χαγιατιού, επειδή δ'έχει άνυψωθή καί δια τών επαλλή-
λων επαλείψεων, τό ύψος τών τοίχων κατά τήν βορείαν καί τήν νοτίαν πλευράν
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Είκ. 7. - Κάτοψις τής οικίας Σκαρλάτη είς τό χωρίον Τριφύλλι.

1 στύλος ϋψ. 1,60 μ. 4 καμάρα, 7 παχνιά,

2 τζάκι, 5 γίκονς, 8 χαμηλός προφυλακτικός

3 ντουλαπάκι, 6 τζάκι, τοίχος εκ πλέγματος.
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Είκ. S. - Κάτοψις οικίας Ευάγγελου Ταταρίδη είς τά Λάβαρα (Σαλτίκι).

1 ϋύρα θολωτή, ϋψ. 1,60 μ. 4 λαγηνοκάμαρα, 7 ϋνοούδα, ϋψ. 1 μ.

2 τζάκι ο γρεντιά, 8 γιουκλούκ', ΐ] στοίβα με τα

3 ντουλάπι, 0 φεγγίτης, ρονχα.
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τού δωματίου είναι 1,50 μ. Καί μετά τήν διαρρύθμισιν όμως ταύτην οί εσωτερι-
κοί χώροι τής οικίας εξηκολούθησαν να φωτίζωνται μόνον μέ τους φεγγίτας τής
στέγης, ώστε εννοεί τις τους λόγους τής γυναικός τού Καροφύλλη : τί τρανξαμι
μέΐς! δώ μέσα νά τρανκυς πιδιά, νά προκόψ'ς!

Ό στάβλος ως 'ιδιαίτερος χώρος ίκπάρχει καί εις τό άρχικόν σχέδιον τής οικίας
πολλαχού. Ούτως εϊς άλλην παλαιάν οίκίαν τού χωρίου Τριφύλλι (είκ. 7) παρά το
σπίτι καί τό κελλάρι κατεσκευάσθη στάβλος, προστεθέντος ενός χώρου είς μίαν τών
πλευρών τού αετώματος. Εις τά Λάβαρα (είκ. 8) εις τόν στάβλον περιελήφθη καί
τό προ αυτού μέρος τού υποστέγου" διά νά δύναται δ' ό χωρικός νά επιβλέπη καί
κατά τήν νύκτα τά κτήνη του καί νά τους παραθέτη' τροφήν, μία θυρίς ύψους

0*23*56 ι g

Είκ. 9. - Κάτοψις οικίας Σταύρου Χ. Ταταρίδη είς τά Λάβαρα. '

1 τζάκι, 4 ξύλινος στύλος, στηρίζων τήν στέγην,

2 καταπακτή είς υπόγειον κρνπτην, κρυψιάνα, ό παχνιά.

3 αμπάρια άπό ξνλον δρυός,

1 μ. έχει άνοιχθή είς τόν μεταξύ τοιχον. Ούτως αντί δύο προήλθον τρεις χωρι-
στοί χώροι, συνηνωμένοι υπό μίαν καί τήν αυτήν στέγην καί προωρισμένοι χωρι-
στά δι'ανθρώπους, ζώα καί δημητριακούς καρπούς. Ή τριμερής δ'αύτη σύστασις
αποτελεί, ως γνωστόν, προηγμένην μορφήν εις τήν έξέλιξιν τής αγροτικής οικίας.

Είς άλλην οίκίαν τού αυτού χωρίου (είκ. 9) εις τόν στάβλον προσετέθη καί
ιδιαίτερος άχυρών, καί αυτός κατά τήν διεύθυνσιν τού κορυφαίου ξύλου τής στέγης.
Ό φούρνος εδώ κατεσκευάσθη είς τό έτερον άκρον τού υποστέγου, περιληφθείς
μετ' αυτού εις τό κελλάρι. Καί εν γένει ό φούρνος τής οικίας, ώς καί άλλοι δευ-
τερεύοντες χώροι, π.χ. τό μικρόν δωμάτιον (δντονδι) διά τόν γέρον ή τόν ΰπη-
ρέτην, κατασκευάζονται υπό τήν στέγην τής οικίας, καταλαμβάνοντες μέρος τού
υποστέγου. Μέ τήν διάφορον δέ διαμόρφωσιν, τήν οποίαν έκ τούτου λαμβάνει
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τό ύπόστεγον, ή χωρική οικία αποκτά μεγάλην ποικιλίαν καί είς τό σχέδιον καί
εις τήν έξωτερικήν μορφήν.

"Οτι δέ τό σχέδιον τούτο είναι επιδεκτικόν καί περαιτέρω αναπτύξεως, δει-
κνύουν άλλαι οίκίαι, ως ή τοϋ χωρίου Δογαντζί, όπου προφανώς αί άνάγκαι τής
οικογενείας έπέβαλον τήν αύξησιν τών χώρων. Είς τήν οίκίαν ταύτην (είκ. 10) τό
κελλάρι διερρυθμίσθη είς δωμάτιον ύπνου διά τής κατασκευής εστίας κατά τήν
έτέραν πλευράν τοϋ μεσοτοίχου, όστις διά τούτο κατεσκευάσθη είς πάχος 1,10 μ.,
άλλο δέ δωμάτιον μέ έστίαν προσετέθη επί τής ετέρας πλευράς τού κυρίου δωμα-
τίου. 'Ωσαύτως ιδιαίτεροι χώροι διά στάβλον καί αχυρώνα κατεσκευάσί)ησαν επί
τής αντιθέτου πλευράς τής οικίας. Ούτω λαμβάνομεν παράδειγμα οικίας έπηυξη-
μένης είς τάς πλευράς τών αετωμάτων αυτής.

Είκ. 10. - Κάτοψις παλαιάς οικίας τον Δογαντζί.

Διάφορον διάταξιν δεικνύει ή παλαιά οικία τοϋ χωρίου Ποιμενικού, τής
οποίας τό ύπόστεγον όλόκληρον περιφραχθέν άπετέλεσεν ένα κλειστόν χώρον, χρη-
σιμεύοντα ώς στάβλον (είκ. 11). Καί εδώ ή στέγη τοϋ ύποστέγου αποτελεί επέκτασιν
τής στέγης τοϋ σπιτιού προς τά κάτω, ώστε, ενώ τήζ βόρειας πλευράς τό ύψος
τοϋ τοίχου έξωθεν είναι 2,20 μ., έπί τής νοτίας πλευράς τοϋ ύποστέγου είναι 1,
30 μ. Τό άνατολικόν άκρον τού ύποστέγου κατέχει καί εδώ δ φούρνος, αλλά παρ'
αύτόν αφέθη επί τής πλευράς τοϋ αετώματος είσοδος είς τό ύπόστεγον καί τήν
όλην οίκίαν. Άλλ' ή κυρία διαφορά από τάς προηγούμενος οικίας έγκειται εν
τούτω, οτι ή θύρα τοϋ κυρίου δωματίου κείται έπί τής στενής αύτοϋ πλευράς
καί ότι πλήν τής εστίας τό δωμάτιον τούτο περιλαμβάνει καί τήν άποθήκην τών
γεννημάτων (τ αμπάρια), ώς συμβαίνει είς τό λεγόμενον μονόσπιτο. Όθεν τό παρα-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Α'. ^
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κείμενον δωμάτων, διά τού οποίου γίνεται ή είσοδος είς τό κιίριον δωμάτιον ήτοι
εις τό λεγόμενον σπίτι, επέχει θέσιν απλού προθαλάμου" διά τούτο καί μικρότε-
ρον είναι ε,ν σχέσει πρός τά κελλάρια τών άλλων οικιών καί διά λεπτού τοιχίου
χωρίζεται ούτως, ώστε νά σχηματίζεται έμπροσθεν στενός διάδρομος. Και εδώ ό
φωτισμός γίνεται δι'ενός φεγγίτου, ανοιγμένου εις τήν στέγην τού σπιτιού.

I I I I 1 I I ι I
1 Ο 1 2. 3 4 5 6 7

Είκ. 11. - Παλαιά οικία τον Ποιμενικοί) (Τζομπανλί).

1 τζάκι, 3 γκιύζια, αμπάρια, ϋ φεγγίτης,

2 σανίδια, 4 γρεντιά, (i παχνιά.

Ή τοιαύτη διάταξις τών χώριϋν δύναται νά έξηγηθή έκ τής διαρρυθμίσεως,
τής γενομένης είς τό υπόστεγον" επειδή δηλ. τούτο περιεφράχθη μετατραπέν είς
στάβλον, διά τούτο ή θύρα τού κυρίου δωματίου, ή βλέπουσα πρός τό υπόστε-
γον, έκλείσθη, χρησιμοποιηθείσης διά τήν εΐσοδον είς αυτό τής επί τού μεσοτοί-
χου κειμένης ίΗιρίδος. Άλλ'ούτω τό παρακείμενον δωμάτιον, τό οποίον αρχικώς
ήτο κελλάρι, άπέβαλε τόν κλειστόν καί ασφαλή αχιτού χαρακτήρα" διό καί ή απο-
θήκη τών γεννημάτων μετετέθη εις τό βάθος τού κυρίου δωματίου, ήτοι τού σπι-
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τιοΰ. Καί ή θύρα τού προθαλάμοχι τούτου έτοποθετήϋη είς τό άκρον τής μα-
κράς πλευράς καί εγγύς τής εξωτερικής εισόδου, οΰτω δ'επετεύχθη καί τελεία
προστασία τοϋ χώρου τής εστίας άπό τού έξωθεν εισορμώντος διά τής θύρας
■ψυχρού άνεμου, εις τό όποιον συντελεί καί τό εκ σανίδων προπέτασμα, τό χωρί-
ζον τήν έστίαν άπό τής θύρας. Όθεν και εις τήν οίκίαν ταύτην υπόκειται τό
αυτό διάγραμμα, όπερ καί είς τάς λοιπάς μονώροφους οικίας, τός έχούσας τήν
πρόσοψιν επί τής πλευράς τής υδρορρόης, τάς οποίας δυνάμεθα νά όνομάσο>μεν
πλατυμετώπους, αλλά διά τής δημιουργίας μιας γενικής εισόδου επί τής στε-
νής πλευράς τού υποστέγου έξέκλινε πρός τήν λεγομένην στενομέτωπον μορ-

φήν, μετατεθείσης τής προσό-
ψεως τής οικίας επί τής πλευράς
τοϋ άετώματος" τούτο δ", ως θά
ΐδωμεν, συνετελέσθη πλήρως εις
τήν διώροφον οίκίαν ').

Τό ανωτέρω διάγραμμα
υπόκειται προφανώς ώς βάσις καί
εις τήν οίκίαν τού χωρίου Κιοστί,
(είκ. 13), όπου αί άνάγκαι, αί έκ
τής αυξήσεως τής οικογενείας,
Είκ. 12. - Διπλονς φονρνος. επέβαλον, ώς καί εν Δογαντζί,

τήν έπαύξησιν τής οικίας διά
τής προσθήκης ενός εισέτι δωματίου κατά τήν έτέραν πλευράν τού προθαλάμου.
'Εδώ ό προθάλαμος διεμορφώθη εις μικρόν δωμάτιον καί κεντρικήν εΐσοδον

') Ή ερμηνεία αυτή έχει ώς προύπόθεσιν τήν έκδοχήν, δτι μόνος άπαντώμενος έν
Θράκη τύπος άπλής οικίας είναι ό εχων τήν πρόσοψιν επί τής πλευράς τής υδρορρόης ήτοι
ό πλατυμέτωπος. "Αν δμως άποδειχθή, δτι καί ό έτερος τύπος, ό στενομέτωπος ή τού λεγο-
μένου μεγάρου, απαντάται επίσης είς τά μέρη ταύτα ιής Θράκης, τότε ή οικία τοϋ Ποιμε-
νικού δύναται νά έρμηνευθή καί επί άλλης βάσεως. Ό προθάλαμος δηλ. θά προέρχεται έκ
τοϋ προστιόου τής στενομετώπου οικίας, κλεισθέντος εξ ολων τών πλευρών. Τούτου ή είσοδος,
αρχικώς κειμένη επί τής πλευράς τοϋ άετώματος, θά μετετέθη κατόπιν έπ'ι τής πλευράς τής
ύδρορρόης, 'ίνα μή ό είσορμών έξωθεν κατά τό άνοιγμα τής θύρας άνεμος προσβάλλη τόν
χώρον τής εστίας. Οΰτως εύοδοϋται μέν κάλλιον ή έξήγησις τής στενομετώπου μορφής, ήν εμ-
φανίζει ή οικία αυτη, ώς καί αί όμοιάζουσαι προς αύτήν διώροφοι οίκίαι τής αυτής περιο-
χής, άλλ' αντιβαίνει πρύς τΐ|ν παρατήρησιν, δτι έν Θράκη τήν στενομέτωπον μορφήν, ώς θά
ΐδωμεν, μόνον είς τά χωρία τοϋ Μικροϋ Α'ίμου άπαντώμεν. — Περί τής γενέσεως καί δια-
δόσεως τής πλατυμετώπου καί τής στενομετώπου οικίας, ώς καί περί τών εξελικτικών αυτών
μορφών βλ. Fr. Oelmann, Haus und Hof im Altertum, Berlin 1927, σελ. 53 καί 67 κε.
(breitstirniges und sehmalstirniges Firstdaclihaus).
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Είκ. 13. - Κάτοψις τής οικίας Γεωργίου Καροφυλλάκη τοϋ χωρίου ΚωστΙ (περιψερ. Διδυμοτείχου).

1 τζάκ', β γρεντιά, 11 ντονβάρ, χαμηλή; προΐ/ νλα-
α πεζονλ'. Τ μπατζατζίκους, φεγγίτης, κτικος τοίχος,

2 σανίδια, 8 αμπάρια, 12 αργαλειός (με λάκκο),

3 γίκονς, '■) φούρνοι 13 τζάκ',
α πόδια στο γιονκλονκ', α κάτω φονρνος 14 παχνια.

4 μπολίτσα (σαν καμάρα), β απάνω φονρνος,
.7 σανίδες, 10 ντιρέκ', στϋλος,

Λ χαγιάτ',

Β (είσοδος κεντρική)
Γ σπίτ',
Δ κάμαρ,
Ε κιλλάρ,
Ζ όντατζονδ',
Η άχεριώνα,
Θ άχούρ.
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(χ(όλ). Ούτω φθάνομεν είς τήν μεγαλυτέραν έσωτερικήν άνάπτυξιν τής μονώρο-
φου θρακικής οικίας, τήν οποίαν εύρίσκομεν καί εις τό άνώγειον τού άνωκάτωγον
σπιτιού τής Αιτωλίας1). Καί εδώ τό δάπεδον είναι χωμάτινον2). Σανίδωμα παρά
τήν θύραν, εκτεινόμενον ώς προπέτασμα, προφυλάσσει τήν έστίαν άπό τού έξω-
ί)εν είσορμώντος ανέμου, ώς καί εις τήν οίκίαν τού Ποιμενικού. Τά αμπάρια, κα-
τεσκευασμένα έκ ξύλου δρυός, είναι υψηλά καί ευρίσκονται είς τό έτερον τών δω-
ματίων. Χαρακτηριστικός δέ τής πάλαι ευπορίας τής οικογενείας είναι καί ό δι-
πλούς φούρνος, συγκείμενος έκ δύο έπαλλήλων φούρνοον 3). Εις λεπτός τοίχος, ό
όποιος υψώνεται ώς προπέτασμα εις τήν πρόσοψιν τού υποστέγου, προφυλάσσει
τους φούρνους άπό τόν άνεμον, ό'πισθεν δ' αυτού είναι στημένος καί ό αργαλειός.
Τό μικρόν δωμάτιον (όντατζονδ') είς τό άλλο άκρον τοϋ υποστέγου έχρησίμευε διά
τόν άργάτ, αυτόν που φύλαγε τά πράματα. Ό στάβλος καί ό άχυρών έχουν προσ-
τεθή κατά τήν πλευράν τού άνατολικού άετώματος τής οικίας κατόπιν, τότε δ'
ήνοίχθη καί θυρίς είς τόν μεσότοιχον. Θάν έκαμαν τ' άχούρ, τότες τό καμαν
τον παρα&νρ', γιά νά πααίν'ν νά ται'ζ'ν τά πράματα. Καί είς τήν οίκίαν αυτήν ό
φωτισμός γίνεται διά τών φεγγιτών τής στέγης, ή οποία είναι χαμηλή, μή υπερ-
βαίνουσα είς μέν τήν πρόσοψιν τού υποστέγου ύψος 1,40 μ., είς δέ τήν έσωτερι-
κήν πλευράν τού βορείου τοίχου 1,90 μ. Και τής θύρας τό ύψος είναι 1,65 μ.

Άλλ' ενώ αϊ οίκίαι αύται τόσην παρουσιάζουν ελευθερίαν είς τήν διάταξιν
τών χώρων καί τάσιν μεταρρυί)μιστικήν, ένιρ κατά τάς άνάγκας τής οικογενείας
καί τόν βαθμόν τής ευπορίας αυτής πολλαχώς έπαυξάνονται καί διαρρυθμίζονται,
ουδεμίαν όμως έμφανίζουν μεταβολήν ώς πρός δύο τινά, τό ύψος αυτών καί τόν
τρόπον τού φωτισμού. Είς όλας τό ύψος τής στέγης εις τήν πρόσοψιν δεν υπερ-
βαίνει το 1,50 μέτρου, ένιαχού μάλιστα κατέρχεται είς 1,30 μ. Παντού μόνος φω-
τισμός είναι ό διά τών φεγγιτών, τών παλαμιαίων οπών τής στέγης. "Οτι θά
υπήρξε πόθος καλυτέρου αερισμού καί περισσοτέρου φαιτός δύναται νά συναχθή
και έκ τών λόγων τής γυναικός τοϋ χωρίου Καρωτής, τούς οποίους ανωτέρω πα-
ρεθέσαμεν.

Άξιοσημεΐωτον είναι, ότι καί αί παλαιαί έκκλησίαι τών χωρίων τούτιον τά

') Δ. Λονκοπούλον, Αιτωλικού οικήσεις, 'Αθήναι 192δ σ. 30 καί 34, είκ. 22 καί 25. Βλ.
τήν άνάπτυξιν τοϋ τύπου τούτου παρ' Oelmann, ενθ' άνωτ. σ. 70 c.

2) "Αντα παντρεύκα 'γώ, μοΰ ελεγεν ό ιδιοκτήτης τής οικίας Γ. Καροφυλλάκης, τό
ακαψαν τον οπ'ιτ' ενα γόνα, τον πήραν μι τονν κασμά. Πάτονμα στον πάτονμα γιουμόζ'.

") Κάί!' ενα τονν καΐμι χώργια, για τονν Άγιοςγιώρ ■.., γιά τ'αρνιά, γιά τις πίττις. Αυτός
πού 'νι άπαν' παίρ' σαράντα ηομούνια ( = ψωμιά), αυτός πού 'νι κάτ' παίρ' δικουχτόι σημοννια.
(Γ. Καροφυλλάκης). (Είκ. 12).
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αυτά γνωρίσματα παρουσιάζουν. Αύται είναι κατά τό πλείστον έσκαμμέναι είς
τήν γήν, ύπερέχουσαι τού έδάφους όσον σχεδόν καί αί παλαιαί οίκίαι, φωτίζον-
ται δέ διά φεγγιτών, ομοίων προς τούς τών οικιών. Ούτως ή εκκλησία τοϋ
Αγίου 'Αθανασίου τών Μεταξάδων ούσα ημιυπόγειος ουδέν εξωτερικόν γνώρισμα
ναού παρουσιάζει (βλ. πίν. 2), αποτελεί δέ παραλληλόγραμμον οικοδόμημα

0 1 I 3 + 5

Είκ. 14. - Κάτοψις ναον
Άγιου 'Αθανασίου Μεταξάδων.

Είκ. 15. — Κάτοψις ναον
Άγιου Αθανασίου Άλεποχωρίου.

Α γυναικωνίτης, Β οηκός,

Γ ιερόν.

1 κλΐμαξ βάθους 1 ,ιι. 4 φεγγίτης,

2 » » 0,40 μ. ."> τράπεζα λίθινη

3 οτνλος, διά την άτιόιΊ ε-

οιν νεκρών.

(13,30 χ 6,30), είς τό όποιον κατέρχε-
ται τις διά κλιμάκων εις βάθος 1,40 μ.
(είκ. 14). Κατά τήν σφζομένην έπι-
γραφήν «άνεστορίτ^η . . . άρχιερατεύον-
τος έν Διμοτήχου Ευθυμίου άρχιε-
ρέως». Ό άρχιερεύς ούτος δέν αναγράφεται είς τούς γνιοστοίις επισκοπικούς κα-
ταλόγους, αλλ' εκ τών τάφων τών Ιερέων, οϊτινες έχουν ταφή είς τον περίβολον
τού ναού, φαίνεται ούτος παλαιότερος τοϋ έτους 1691

') ΙΙερί τον ναόν ευρίσκονται καί μνήματα φέροντα απλούν σταυρόν κεχαραγμένον έπί
της πλακός, σημεϊον ότι ΰπ'αυτήν είναι χριστιανός τις τεθαμμένος.
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Όμοια είναι καί ή έκκλησία τοϋ αύτοΰ 'Αγίου έν Άλεποχωρίοο, ή οποία
έκτίσθη έπί προϊστορικού τύμβου έν έτει 1729 '). Αύτη είναι μέν μεγαλύτερα καί
ύψηλοτέρα τής προηγουμένης (8Χ 17, ΰψ. 2,60 μ.) καί διασώζει ωραίας τοι-
χογραφίας, αλλ' ουδέν παράθυρον έχει (είκ. 15). Ότι δέ καί άλλαχοϋ ύπήρχον
όμοιαι έκκλησίαι μαρτυρεΐται έκ τής παραδόσεως. Κατά τήν άφήγησιν τοϋ έκ
Πετράδων Βασ. Λουλούδη, γέροντος έτών 74, 'Από 'έναν καιρό δλο μέσ' ατή
γης ήταν οί εκκλησίες. ΓΙρώτα εδώ άνέβκεν άπ' τή γης κ' υστέρα ατό Διμότγο.
Ό δέ Κ. Γκρόντογλου, ετών 85 έκ Βρυσικοϋ, διηγείται: Γώ ν εκκλησιά μας
ν έφτασα, ενα ντάμ εκεί στη βρύα' άπάν'... 1Ηταν χαμπλή, δσο γώνταν κόσμος.
Καί ή έκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής τού χωρίου Παλιούρι, ήτις προέρχεται
έκ τών αρχών τοϋ 18ου αιώνος είναι μέν υψηλότερα (8x19,60 μ. ύψ. 4 μ.), αλλά
μόνον διά φεγγιτών δέχεται φως από τής στέγης (βλ. πίν. Ζ).

Έκ τής όμοιότητος ταύτης είς τήν οίκοδομίαν τών εκκλησιών καί τών πα-
λαιοτέρων οικιών λαμβάνομεν ενδείξεις καί περί τοϋ χρόνου τής κτίσεως τών οι-
κιών τούτων καί περί τών λόγων, οί όποιοι έπέβαλον τήν τοιαύτην οίκοδομίαν.
Και αί οίκίαι δηλαδή αύται προέρχονται έκ τών αύτών καί αί έκκλησίαι χρόνων
ήτοι έκ τών μέσων τού 17ου καί τών αρχών τοϋ 18ου αιώνος ή καί έκ παλαιο-
τέρων χρόνων. Είναι δ' ούτοι χρόνοι τουρκικής καταδυναστεύσεως, ή οποία έν
Θράκη ύπήρξε βαρτιτάτη. Διότι ή Θράκη ήτο οιονεί τό προαύλιον τής πρωτευού-
σης, είς τό όποιον έξεχύνοντο άκολασταίνοντες οί γενίτσαροι καί οί ντελημπάση-
δες. Ούτοι υπήρξαν ό φόβος καί τρόμος τών κατοίκων τής Θράκης, διά τούς
οποίους γενίτσαρος έσήμαινεν αντάρτης, ληστής. Ή έμφάνισίς των ϊσοδυνάμει
διά τούς χριστιανούς μέ τήν καταστροφήν τής περιουσίας των, τον κίνδυνον αύ-
τής τής ζωής καί τής τιμής των. Έκ τούτου τά χαμηλά και σκοτεινά σπίτια, αί
κρύπται 2) καί ή φυγή είς τά δάση καί τά βουνά. 'Αντί άλλων αποδείξεων πα-
ραθέτω εδώ τάς αφηγήσεις, τάς οποίας κατέγραψα έκ τοϋ στόματος χωρικών τής
Θράκης τό 1922.

') Εις τό ύπέρθυρον τοΰ ναοϋ άναγινώσκεται: 1"ΛΝΕΙΈΡΘΗ ΕΚ ΒΑΡΑΘΡΡΟΝ ΚΑΙ
ΆΝΕΤΟΡΙΘ1Ι Ο ©HOC OYTOC NAOC ΤΟΫ ΕΝ ΑΓΙΟΙΟ ITPC ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΟΙΟΥ
ΑΡΧΗΕΓΙΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΥΑΟ ΤΟΫ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΕΞΟΔΟΥ_ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΙΟ ΤΩΝ
ΕΥΛΑΒΕΤΑΤΩΝ ΙΕΡΕΟΝ ΚΑΙ ΕΥΙΈΝΕΤΑΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ THC AYTHC XOPAC.
ΑΡΧΙΙΕΡΑΤΕΫΟΝΤΟΟ ΤΟΫ ΠΑΝΙΙΪΕΡΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΝ ΕΤΗ ΑΨΚΘ.
ΖΟΔΖ.—Καί τόν αρχιερέα τοϋτον δέν ήδυνήθην ν' άνεύρω είς ιούς μέχρι τοΰδε δημοσιευθέν-
τος 'Επισκοπικούς καταλόγους.

2) Πρβ. τές κρνβηοτήοες τής περιφερείας ΜετρΛν καί τούς φεγγίτας έν Θριρακοΐς,
τόμ. 11 (1939) ^σελ. 353 κέ. καί 355.
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/. Ήταν γενίτααρ' εδώ, ντερέμπεηδες1)... Κεϊν' ώρ'ζαν μαζενοννταν μπον-
λούκ' κ'έπαιρναν τά χωργιά σβάρνα' έσφαζαν, εκλεφταν, άρπαζαν, κόρωναν2)...
Τά χωργιά είχαν τεπέδες 3) φκιαγμέν' κ' είχαν φύλακα εκε~ι άπάν' κ' είχε τό μπαρ-
γιάκ 4). Κόσμος, που δούλευαν, τά μάτια τς τά χαν εκεί. "Αμα 'έπεφτε τό μπαρ-
γιάκ , σκόλαζαν τη δουλειά τς και κρύβουνταν νά σώσουν τη ψχή τς. Σήκοννε τό
μπαργιάκ εκείνος, εβγαιζαν πάλε στη δουλειά τς... Κάβε ένας είχε μέρος διγαίτερο
κ' 'έβαζε τη ψχή τ' στην ασφάλεια. Αυτά υπόφερναν οΐ Χριστιανοί κείνα τά χρό-
νια (Κυανή, προόην Τσαουσλί, Δρόσος Μπουγούδης, ετών 62).

2. "Ενα καβάκ' δ), ζάει άκόμα, έβαζαν εναν νά κοιτά^ζ'' άμα ηγλιπαν κανέ-
ναν άντάρ6) νάρχιτι, κρύβνταν. . . Και πανά'&ρα δεν είχαν νά μη γλέπουν οί Τοϋρκ'
σπίτ' και πααίζονν τη νύχτα (Καρωτή, Π. Πάλλας, έτών 67).

3. Γενιτσαριά διάερναν με τά μπαργιάκια στα χωργιά, δ,τ' ηβελαν έκαναν.
"Εβγαιζαν τά τσαρούχια τς καί τά διναν τις χριστιανοί νά τά σιργιανίσουν στην
πλατεία ... "Εκαναν πολλά κακούδια. Κόσμος εφιβγαν στα μπαΐρια 7), στ« ρουμάνια'
δπως άπ' τήν Πανούκλα, ετα' κι άπ' τς Τοϋρκ' (Μεταξάδες, Άπ. Σολιούδης, ετών 65).

4. Γενίτααρ' διάερναν στον κάμπο κι άμα ξ απόμενε κάνας μεθυσμένος, επε-
φτε σε κάνα δέντρο, κοιμούνταν. Ύστερα ξυπνούσε, νύχτα, που νά πάη ; "Οπου
ήγλεπε φέξος, εκεί πάαιζε. Γι' αυτό τό φράζαν τό σπίτ' τόλόνρα, νά μη φαίν'ται
φέξος. Και τις πόρτες τις έκαναν μικρές, άλογο νά μη χωράη μέσα. θά μπης
τρεις τέσσερις πόρτες, γιά νά βρης που κάθεται (Παλιούρι, Δημήτριος Μαγκί--
ρας, ετών 51).

5. Ή Τούρκους, ερχονσαν καρσί τ' 8), σά δεν εβγαζις του σαρίκ' σ νά κάτσς,
σι σκότουνι. Πό σαράντα βήματα άμα τούν ηγλιπις, ίίανά βγάλ 'ς τον σαρίκ σ
κι Βανά κάτσ'ς νά τον κάίτερέσ'ς, οχ μόνε κλεφτάδες γενίτσαροι, μά ονλ^η Τουρ-
κιά. Άπάνον στ' άλονγον άντά σαν, Οανά κατεβΐ\ς νά κάτσς·, ί)άν άγιο νά τόν
καίτέρας. Λεν τόν καϊτέρεσες, 'ύστερα δσο επαιρνεν ή ράχ α' άρτικ9). Άπό τέκείνο
τό φόβο δεν έφκιαναν καλά σπίτια κόσμος' τά κόρωναν κεϊν γενίτσαροι άπ' περ-
νούσαν τό φκιαναν μια καλνβούδα εκεί... ΤΙον παρα&ύρ' μπέ! 'Γώ ν εκκλησιά
μας ν έφτασα, ενα ντάμ 10) εκεί στη βρύα' άπάν'. θ ανά πάν νύχτα νά τήν τσο-
λιάσουν11), γιά νά μην τρέχ'. Με χωρίς κεραμίδα πάν", παλαά σιάζ' 12) έβαναν. τΗταν
χαμπλή, δσο χώνταν κόσμος.... Γενίτσαροι ερνταν13), έτρωγαν, έ'π'ναν κα1 παρά-

') Περί τοΰ ντερέμπεη τοϋ Δουλέ Μπουργκάς Κατρή βλ. Θρακικά Δ' 57.

2) έκαιαν, Ί) ύψο'ιμαχα, 4) σημαία, δ) όν. δένδρου, λεύκη,

'ή άντάρτην, άτακτον στρατιώτην, ') ράχεις, βουνά.

s) απέναντι, πιά, πλέον, '") στάβλος, ") σκεπάσουν,

") καλάμια, 13) έρχονταν.
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δες έπαιρναν. "Ο,τ' ηϋρισκαν, τυριά θανά βρουν, μέλια ίίανά βρουν, καλά ρούχα,
δ,τ ηϋρισκαν, θανά τό πάρ'ν. Λαλονιηας με τό μπαργιάκ' έ'ρνταν. ' Πείκαζαν κό-
σμος, γυναίκες εβγαιζαν στά μπα'ίρια, πάαιναν, χώνταν σε μιά ζίγρια μέσα, ζά-
ρωναν, δσο νά περάσν κεΐν'. Νά, τέτοια περνούσαν 'πό τς Τονρκ . Πάπποι2) τα
μολογονσαν. (Βρυσικόν, Κωνστ. Γκρόντογλου, έτών 8δ).

6. * Από εκατό δρασκέλια δεν κατέβαινε χριστιανός από τ' άλογο, ι') ανά τον
κόψουν άπ' τό ξύλο. Τον έ'κοβε τό κεφάλ' και δε τον εμελε ... . Τά σπίτια τά χτί-
ζανε μέσα βαϋιά και τή &ύρα τή χτίζανε χαμπλή, γιά νά μη μπαίν άλογο. 01
Τονρκ δεν τά πάγαιναν τ αλόγα στο παχνί τά παιρναν μέσα στο σπίτ' που κά-
Οοννιαν ... Γενίτσαρ' ερχουνταν εδώ περαστικοί, γύρευαν κονάκι, έτρωγαν, ήπναν,
γύρευαν καί άις' παρασί8).' εκαμα κόπο, έφαγα, ήπια, θά με πλερώσ' ς. . . "Οσα τούς
ερχουνταν έκαναν, ξυλοφορτώματα, τυραννίες. "Οταν περνούσαν, είχαν τουμπελέκ .
Κόσμος μάθαιναν, γενιτσαραϊοι ερχοννται' γυναίκες, παιδιά τις φευγάτ ζαν δξω ατό
βουνό' είχαν καί υπόγεια, κρυψι,άνες καί κρύβουνταν. ΙΙολλες πάθαιναν 'πό ψρί-
ξες, σταναχώρια . . . Αυτοί Γενίτσαρ' ήταν αίμα ελληνικό. "Οταν κούρσεψαν τήν
Ελλάδα, πήραν μικρά παιδιά καί τά τουρκάλ'σαν καί τά 'νόμασαν γενίτσαροι
(Κιουπλί, Γ. ΙΙαπάζογλου, έτών 86).

7. Πό 'ναν καιρό γενίτσαροι, ντελήμπάσ δες' είχαν τεμπιλέκια*) και γυρνούσαν,
διάερναν έκαναν πολλά κακούδια. . . Τά σπίτια τά φκιαναν χαμπλά, γιά νά μ,ή
φέρν ν Άλογα καί τά ροκών'ν μέσα. Τονρκ' είχαν μεγάλα Άλογα, δί: χωρούσαν
τά δικά μας, μικρά αλόγα, χωρούσαν. (Κωστί, Γεώργιος Καροφυλλάκης, έτών 70).

8. Θ μώμι ποι< πιρνοϋσαν ντιλιμπάσ δις μί τά τεμπιλέκια. Είχαν πράσ'νον
μπαργιάκ. "Οποιονν εύρισκαν τούν πατούσαν. Αχαμνοί άνϋρώπ'. "Υστιρα τς εμα-
σαν τά λουριά. Πού νά σι δγιονν μί ζ'νάρ, μί μπγιάλια6) ! σι τά πιρναν, αί ξι-
γύμνουναν, πού τ'αφ'ναν! (Δαδιά, Άί)ανάσιος 'Αλεξίου, έτών 80).

.'λ Γενίτσαροι εν αν καιρό διάερναν, ί'τσ κομιτάτα με τά νταούλια, χωργιό or
χωργιό. Καρά Φε'ίμς άντάρς '■) περνάει! "Επαιρναν δπ' ήταν καλά κορίτσια, ννφονδες,
σκότωναν. Τουρκικός βασιλιάς τς είχε δο>σ' Άδεια, δε μπορούσε νά τς κάμ' ζάπ ·),
δε μπορούσε νά βρή ευκολία. Πάει ενας 'Αρμένος καί τον λέει τό)' βασιλιά: εγίο
θά βρώ ευκολία: ενας 'Αρμένος σούκωσε άνταρία, μάζωξε τους καί δώσ τους
φωτιά με τά τόπια. Αύνοί ονλ' μαζενκαν, γράφκαν σ ενα βασιλικό κτήμα μέσα,

') θάμνον, '"') πάπποι, παππαϊοι - παπποί' γενίτσαροι, γενιτσαραϊοι, γενίτσαροι,

πληρωμή γιά τά δόντια, ') τεμπελίκι, τουρκ. αποσκευή υποζυγίου, κατόπιν αυτό τό
ύποζύγιον (Παπαζαφειροπούλον, Περισυναγωγή γλωσσ. Ολης 1887 σ. 506), ') ποδοπάνια.

'') "Ισως πρόκειται περί τοϋ τρομερού Κίρτζαλη άρχιλτ|στοϋ Καρά Φετζή, περί ου βλ.
Θρακικά, τ. Β' σ. 288 κέ.

7) Νά τούς ύποτάξι·).
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τέλεψαν, θά πααίνονμε. Άρχειhi βασιλιάς υστέρα με τη φωτιά, με τά τόπια, τς
έκαψε οϋλ'. Κεϊν' πού ταν απέξω αυτά τά χέρια τά πελεκούσαν, τά σβοϋσαν νά
μην έχουν τό νταμκά1) καί τ ς κόψουν. (Σφραγίδα είχαν, κάνα σημείο ατά χέρια,
τ ονομά τς γιόκσα2) τέτοιο λογής). Κ'επειτα διέταξε βασιλιάς αύνους και τά λημό-
ρια 3) τς νά τά σπάστε, νά μη μείν σημάδ" γενιτσάρκο' είχαν κεφάλια μεγάλα, διέ-
ταξε και κείνα τά λιάν σαν νά μή φαίν'ται, νά μην άκούγουνται κ' νστερα έβγαλαν
τό νι'ζάμ άσκέρ 4). ('Αμπελάκια, πρώην Κουλακλί' Στέργιος 'Ασημάκης, έτών 65).

Πρός τάς άφηγήσεις ταύτας τών χωρικών συμφωνούν καί αί ειδήσεις
τών ξένων περιηγητών. Ούτω ό Robert Walsh, περιηγηθείς τήν 'Ανατ. Θράκην
περί τάς αρχάς τού ΙΘ' αιώνος, αναφέρει «συμμορίας στρατιωτικών ληστών», αί
όποίαι «έξετέλουν έπιδρομάς εις τήν ύπαιΟρον», περί δέ τού ντερέμπεη τού Λουλέ
Βουργάζ λέγει: «έδέσποζε τού Βουργάζ μέ τέσσαρας χιλιάδας κακοποιούς, οί όποιοι
καθ' έκάστην διέπραττον παρεκτροπάς και οί όποιοι δέν ήσαν ή κοινοί κλέπται» δ).
ΚαΓό Έβλιά Τσελεμπής, Τούρκος περιηγητής τού 1Ζ' αιώνος6), περιγράφουν τάς
οικίας τής Μάκρης λέγει: «Αί ί)ύραι καί τά παράθυρα όλων τών μή μουσουλμανι-
κών οικιών είναι πολύ μικραί. Αί θύραι δέ έκτος τούτου είναι τοποθετημένοι πολύ
υψηλά, διά νά μή έρχωνται μουσαφιραΐοι μέ άλογα και καταλύουν είς τάς οικίας
των»1). Έκ τών άνωτέρω δυνάμεθα νά συναγάγωμεν, ότι είς τήν διαμόρφωσιν τών
θρακικών οικήσεων πλήν τών γεωγραφικών συνετέλεσαν καί παράγοντες ιστορικοί.

Ποία ή έξάπλωσις τοϋ τύπου τούτου τής οικίας ανά τήν Θράκην δέν δύναμαι
ακριβώς νά καθορίσω. Έξ άνακοινώσεως τού καθηγητού Στ. Κυριακίδου, γενο-
μένης προ έτών πρός τους εταίρους τής έν 'Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας,
βεβαιούται ή ύπαρξις καί έν τή Δυτική Θράκη «ώρισμένου τών οικήσεων τύπου,
όστις αποτελείται έκ δύο παρακειμένων δωματίων, ών τό μέν λέγεται σπίτ', τό
δέ κιλλάρ, καί ενός προ αήτών υποστέγου, ελευθέρως δεχομένου τόν ήλιον καί
προστατεύοντος τους ένοικους άπό τής άμέσου έπιδράσεως τών καιρικών μεταβο-
λών®)». Έκ τής έρεύνης δέ, τήν οποίαν ένήργησα κατά τό προπαρελθόν έτος
μεταξύ χωρικών προσφυγόντων εις τήν Ελλάδα έκ τής ΒΑ Θράκης, συνάγεται
ότι ό τύπος ούτος τών οικήσεων έκτείνεται πρός βορράν μέχρι τού Αίμου.

') σημάδι, 2) ή μνημόρια, μνήματα, 4) τόν τακτικόν στρατόν.

Θρακικά, Δ' 57 καί 61. 'Ακόμη τό 1834 ό Βιζύης Κοσμάς έκθετων έν επιστολή τήν
οΐκτράν άπό απόψεως ασφαλείας κατάστασιν τής 'Ανατ. Θράκης γράφει: «Ή θάλασσά μας
λέγεται Μαύρη' τά ναυάγιά της είναι μπόλικα. Ή ξηρά μας ωσαύτως έπικινδυνεστέρα τής
θαλάσσης . . . .» (Αύτόθι τόμ. Α' σελ. 273). Διά τόν λόγον τούτον καί παλαιότερον ή 'Αν.
Θράκη ητο άραιά κατοικημένη καί σχεδόν ήρημωμένη (αύτ. Α' 108 καί 119).

6) Περί Έβλιά Τσελεμπή βλ. Έπετ. Έτ. Βυζ. 2π. ΙΔ' <190.

7) Θρακικά, τ. Ε' σ. 187 κέ. 8) 'Αθήνα, 33 (1921) 201.
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Ούτω είς τά παρά τήν Μεσημβρίαν χωρία Άηβλάσην, Ναίμονα, Κότζιακο, Μπάνα,
"Ασπρον, Άετόν, Ραβδά κλπ., όπου κατιόκει άπ' αιιόνων αμιγής ελληνικός πληθυ-
σμός, τά σπίτια ήσαν ή δίπλα (διπλανά) ή οτύ μάκρος. Καί τά μεν πρώτα (είκ. 16)
είχον τό τ'πόστεγον, τό οποίον έκεΐ έλέγετο μπρονστι '), επί τής μακράς πλευράς,
επί τής οποίας καί αί θύραι τών δύο παρακειμένιον δωματίων ήνοίγοντο, ώς καί
εις τήν περιοχή ν τοϋ "Εβρου. Το μπρούστ' ήταν κρεμαστό άπ' τό σπίτ'' μπορούσε

\  Ε
Μ /  /  /  /
Β  / Γ \  \  \
Α  • · Δ

Είκ. 16. - Σπίτια «δίπλα» τών χωρίων τον Μικρόν Αίμου,
κατά περιγραψήν χωρικών

1) τον Ναίμονα 2) της Μπάνας

Α μπρονστι, α γωνιά, Α μπρονστι, Ε άχονρ,

Β σπίτι, β Ούρα, Β σπίτι, α γωνιά, λ φονρνος.

Γ πισινή (κάμαρα), παράθυρο, Γ πισινή,

Λ στνλος. Α νοντας,

και πισ' να το κρεμασ και, να καμ αχονρ' τότες ανοιγεν ενα πορτι. άπ το σπι,τ
γιά νά πηαίν' νά γλέπ' τά πράματα. Πολλοί στο μπρούστ ξεχώρ'ζαν ενα νοντά ή
ενα άμπάρ (είκ. 16, 2). Τά δέ δεύτερα ήτοι τά σπίτια, πού ήσαν στο μάκρος
(είκ. 17), είχον τό ύπόστεγον, ώς καί τήν εϊσοδον εις τό κύριον δωμάτιον (σπίτ),
επί τής στενής πλευράς τής οικίας, ήσαν δέ αμφοτέρων τών τύπων, καί τοϋ προ-
στύλου καί τού έν παραστάσιν. 'Όπισθεν τοϋ σπιτιού ύπήρχεν άλλο δωμάτιον, τό
όποιον έκ τής θέσεώς του έλέγετο πισινό καί έχρησίμευεν, ώς και τό κελλάρι τών
άλλων οικιών, εις άποθήκευσιν τών δημητριακών καί φύλαξιν τού αλεύρου, τών
σκευών κλπ. -') Πολλοί 'έδεναν τά ζώα τς μέσ στο πισινό' γι αυτό είχε καί πλάγια

') Πρβλ. τϋ μπρόστι ή άμπρόστι, τ άμπρόστια ή τά μπρόστια τοϋ οπιτιοϋ τοϋ Ρουμλυυκιοϋ
τής Μακεδονίας, Άγγελ- Χατζημιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη. Ρουμλούκι κλπ. 'Αθήναι 1931, σ. 26.

2) Μέσα στο πισινό είχε και κουψ ίνες, αμπάρια, π ον .π αίρνανε και εϊκοσ' κοιλά. * Ηταν
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ίϊνρα. "Αλλος κρέμαζεν από 'να μέρος κ' 'έκαμνεν άχονρ' πιο πολυ τό κρέμαζεν από
ήλιόβγαλμα '). Εννοείται ότι ό χώρος ούτος διετίθετο καί ως δωμάτιον γιά τό

Α

ί-'

>J

1 2

Είκ. 17.- Σπίτια «ατό μάκρος» τον Μικρόν Αίμου, κατά περιγραφή)' χα>ρικ<Τ>ν
1) έκ Ράβδο. 2) εκ Μπάνας

Α χαγιάτι, α γωνιά,
Β σπίτι, β πίλα (γίκος),
V πισινό γ-γ κοψίνες,
δ θύρα,

ε μεσιανή θύρα,
ζ πλάγια ϋνρα,
Χ παρα&νράκι.

Α μπρούατι, α γωνιά,
Π σπίτι, β πίλα (ρονχα πι λιασμένα),

Γ πισινά, γ μεσαίος τοίχος <·καλκάν'» ψϋάνων
Α άχονρ. έ'ως την στέγην,

δ θύρα μεσιανή,
ε ϋνρα πλάγια,
Χ παραθυράκι,
ζ παχνιά.

παντρεμένο γιό καί τότε κατεσκευάζετο καί εστία 2). Καί τών δύο τούτων τύπων
αί ο'ικίαι είχον τήν έστίαν είς τήν γωνίαν, τήν δέ στέγην άνευ οροφής. Ό οκεπός
ήταν άταβάνωτος (είκ. 18) και γινόταν με τέσσερα νερά (στέγη τετράκλινης)' είχε
ομιος και με όνο νερά (στέγη άμφικλινής). "Αμα τό σπίτ' είναι ψηλό, σκών

με βιργί (σογιοντ ίτέα], βαγιά) και τά χριζαν άπόξω... (βλ. πίν. 1, τήν κάτω εικόνα). Πρβλ.
ικονφίνια» επιχρισμένα μέ χώμα εις τό Ρουμλούκι (Χατζημιχάλη, έ'νΟ' αν. σ. 29).

') Προς ανατολάς. ') Στενομέτωπον οίκίαν μέ προστφον έν παραστάσιν είδον εγώ
πρό έτών έν Μπάνα, φιλοξενηθείς δ1 είς αύτήν διενυκτέρευσα έν τφ προστφψ (Ααογρ. Γ' 170).
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κρέμαα πό τέσσερα μέρια. "Αμα είναι με όνο νερά, αχών' κρέμαα' μόνο 'no όνο
μέρια ... Πρωτινά σπίτια, ατής Τουρκίας τον καιρό, δεν είχαν και)όλον παράθνρο,
νά μην εχ φέγγος. Καταπόδ"ι) άνοιγαν παράθυρο ατό :τλάϊ.

Κατά ταύτα εις τήν περιοχήν τοϋ Μικροϋ Αίμου διακρίνονται αναλόγως τής
προσόψεως δύο τύποι οικιών, ή πλατυμέτωπος (σπίτι δίπλα) καί ή στενομέτωπος
(σπίτι ατό μάκρος), ήτις ήτο εκεί έπικρατεστέρα. Εις εδάφη μάλιστα επικλινή ό
κάτωθεν τοϋ ύποστέγου χώρος έσχημάτιζεν ύπόγειον, τό όποιον έχρησίμευεν ώς
στάβλος και παρείχεν εις τό κτίριον έπί τής προσόψεως όψιν διωρόφου οικίας
(βλ. είκ. 29). Εις τό έσωτερικόν όμως τής βορείου Θράκης καί δή εις τά περί
τό Καβακλί χωρία (Καρυές, Σιναπλί, Μεγάλο καί Μικρό Μπογιαλίκι κλπ.) έπε-

κράτει τό διπλανό σπίτι. "Οθεν εις τήν περιοχήν τοϋ Μικρού Αίμου διατηρείται
έν όλη αυτού τή ζωτικότητι καί ό τύπος τού λεγομένου μεγάρου, όστις αποτε-
λεί τήν άρχικήν τής οικίας μορφήν έν συγκρίσει προς τήν πλατυμέτωπον οίκίαν,
τήν έχουσαν τήν στέγην άμφικλινή. Καί είναι μέν αληθές, ότι ή στενομέτωπος οικία
τοϋ Αίμου είναι διθάλαμος, ενώ παντοΰ, όπου αύτη παρουσιάζεται, σύγκειται εξ
ενός μόνον θαλάμου ή τό πολύ πλουτίζεται μέ έν προστώον έπί τής στενής πλευ-
ράς, ώς έν Niedersachsen,. έν Βανδέα, παρά τοις Βάσκοις, εις τήν δυτικήν δα-
σώδη χώραν τοϋ Καυκάσου κ.ά., μεμονωμένως δέ είς τάς άποκέντρους παρακτίους
στέππας τών μεσογειακών χωρών3), αλλά καί ή διμερής ή καί τριμερής σύνθεσις
αυτής, τουλάχιστον διά τάς Έλληνικάς χώρας, δέν είναι άγνωστος, άπαντώσα
έκπαλαι έν Θεσσαλία καί άλλαχοϊΗ).

') Κατόπιν. *) Πρβλ. Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. IB' 95 κέ. :1) Oelmann, εν»' άν. α. 54.

4) Χρ. Τοούντα, Αί προϊστορικοί ακροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, 1908, σ. 50 καί 90.
Η. Bale, Orchomenos, Miinchen 1907 σ. 97, πίν. Ill c, 119 καί 121. Βλ. καί Γ. Π. Οικο-
νόμου, Ό έκ τοϋ Άργείου Ηραίου πήλινος οικίσκος έν Άρχαιολ. Έφημ. 1931 σ. 22.
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Ώς φαίνεται, ό τύπος ούτος τής θρακικής οικίας προσαρμόζεται τόσον τελείως
είς τάς άνάγκας τού γεωργικού πληθυσμού, ώστε οί Θράκες χωρικοί και κατά τήν
έγκατάστασίν των εις τήν Μακεδονίαν, οσάκις αφέθησαν μόνοι νά κτίσουν τάς
οικίας των, εφήρμοσαν τό σχέδιον τό εκ τής παλαιάς πατρίδος γνώριμον είς αυ-
τούς. Τούτο παρετήρησα προ διετίας είς τό χωρίον Σκούταρι τών Σερρών, όπου
είναι άπό τοΰ 1925 εγκατεστημένοι πρόσφυγες εκ τής περιφερείας Άδριανουπό-
λεως (βλ. πρόσοψιν εν πίν. Ζ, 2 καί σχέδιον έν είκ. 19). Αί μόναι διαφοραί συνί-
στανται είς τήν οικοδομήσιμον ύλην, έπειδή αντί λίθων καί κεράμων έχρησιμοποιή-
θησαν πλίνθοι ώμαί καί χόρτον, δι' έλλειψιν δέ οικονομικών μέσων καί διά τό
επείγον τής στεγάσεως τής οικογενείας εστία δέν κατεσκευάσθη είς τήν έξετασθείσαν
οίκίαν. Πρός τούτοις αί οριζόντιοι δοκοί, έπί τών οποίων στηρίζεται ή στέγη,

1 ο ( 2 J 4- 5 β

Είκ. 19. - Κάτοψις οικίας Γιάννη Μολχιτονδη, Σκουτάρι Σερρών.

φθάνουν μέχρι τής προσόψεως τοΰ υποστέγου, τό δέ κορυφαΐον ξύλον τής στέ-
γης πίπτει είς τό μέσον αυτών. Ούτω ή στέγη τής οικίας, ήτις διά τής προσθήκης
τοΰ υποστέγου είχε καταστή άσύμμετρος, άνέκτησεν όλην αυτής τήν συμμετρίαν.

Τόσον δ' άπαραίτητον στοιχείον οικοδομής θεωρούν οί Θράκες χωρικοί τό
υπόστεγον, τό όποιον όχι μόνον τήν εΐσοδον προστατεύει κατά τής βροχής, άλλα
καί παρέχει εύάερον καί εν ται'τώ προφυλαγμένον τόπον διαμονής'), ώστε καί εις
οικήματα κατασκευασθέντα δι' αυτούς υπό τής υπηρεσίας έποικισμοΓ\ όπου, ώς μή
ώφειλε, παρελείφθη τό τόσον χρήσιμον καί ώραίον τούτο στοιχείον οικοδομής,
προσετέθη κατόπιν υπ' αύτών τών ιδίων. Τούτο ήδυνήθην νά παρατηρήσω εις τό
χωρίον Πολυκαστρον παρά τήν Άξιούπολιν τής Μακεδονίας, όπου είναι εγκατε-
στημένοι πρόσφυγες έκ Σιναπλί και Ραβδά τής Βορείου Θράκης. Αι' επεκτάσεως

') Περί τοΰ ηλιακού τής βυζαντινής οικίας βλ. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. IB' 113 κέ.
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δηλ. τής στέγης κατά μέν τήν πρόσοψιν έσχημάτισαν ύπόστεγον, εις έν άκρον
τοΰ οποίου άπεχώρισαν μικρόν δωμάτιον, κατά δέ τάς άλλας πλευράς τής οικίας
προσέθηκαν χώρους διά στάβλον καί άχυρώνα καί άποθήκας. Ούτως ή οικοδομή
απέκτησε πληρότητα καί συμμετρίαν είς τήν διάταξιν τών χώρων, παρέχουσα καί
έξωτερικώς άρμονικήν όψιν.

Ο 1 2 3 4 5 6 Τ

Είκ. 20. — Κάτοψις τής οικίας Παύλου Κάμαρη εις τό χωρίον Καραβία.

1 τζάκι, 1 ά/ιπάρι, Τ μπατζας, φεγγίτης,

2 καμάρα, ~> σεντούκι, S παχνιά.

3 γίκονς, 0 γρεντιά,

Άλλ' ότι ή τοιαύτη κατασκευή δέν είναι τι ξένον εις τους κάμπους τής Μα-
κεδονίας, ήδυνήθην ό ίδιος νά εξακριβώσω κατά τό αυτό λαογραφικόν μου τ«-
ξίδιον εις τό χωρίον Καραβία (Μπουνάρτζα), κείμενον είς άπόστασιν 20 χλμ. βο-
ρείως τής Θεσσαλονίκης. Καί εκεΐ ή μονώροφος οικία έμφανίζει όμοιον πρός τήν
ί)ρακικήν οίκίαν τύπον, άλλ' έξειλιγμένον ώς πρός τό ύπόστεγον. Εις τό παρατι-
θέμενον σχέδιον τής οικίας Παύλου Κόμαρη (είκ. 20), κτισθείσης προ G4 ετών,
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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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