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ταύτης υποβαστάζουν προσέτι εξ πάτερα ϊσα καί εν λοξον (βερβό), το οποίον ετο
ποθετήθη ύστερώτερον πρός ύποστηριξιν τού κινδυνεύοντος δαπέδου της σαρμε-
νιάς. Μεταγενέστερα προσθήκη είναι καί ό στύλος κΓ έτσι πεντε/.ιάααν τά πάτιομα.

" Από τό διαμέρισμα χοϋιο εισέρχεται τις κύπτων διά θυρίδος θολωτής, ύψους
1,10 μ., πλάτους 1,55 μ. είς έν σκοτεινόν κατώϊ, τό δ, τό οποίον ώς ήδη ελέχθη,
απετέλεσε τόν άρχικόν πυρήνα, έκ τού οποίου άπέρρευσε κατόπιν ή οικία. Κά-
ποτε ολόκληρος ή οικογένεια τού Εύστ. Λάζου κατορκει έκεΐ, ώς άφηγείτο ο
ίδιος εις τά τέκνα του, οάν πέ σπηλιά. ΙΙράγματι δέ σπήλαιον εντός βράχου
ενθυμίζει τό κατώγι αυτό, τού οποίου βράχοι αποτελούν τά τοιχώματα, καί έκ
βράχων συνίσταται τό έδαφος. "Εξ λεπτοί στνλ.υι, ξύλινοι, ύψους 1,25 μ. καί
πάχους 0,10 μ. υποστηρίζουν τήν όροφήν, ήτις έχει 8 πάτερα (οριζόντιας δοκούς)
καί άποτελεΐ τό δάπεδον τής κουζίνας τού ανωγείου. Εις τό σκοτεινόν τούτο κατώι
έχουν αποθηκεύσει τά ξύλα διά τόν χειμώνα. Είς τήν ΒΑ γωνίαν βλέπομεν τήν
κρέμαση 1 (4) τής παραστιάς τού άνωθεν μαγειρείου, τής οποίας τά ξύλα είναι έκ
κέδρου. Ύοιαύτην ειχον όλα τά παλαιά σπίτια. Διά τήν κατασκευήν τής κρέμα-
σης τοποθετούνται μικραί δοκοί, στηριζόμενοι άφ' ενός μέν έπί τον τοίχου, άφ'
ετέρου δ' εις τά πάτερα τής οροφής τοΰ κατωγείου και είς έκτασιν αναλογούσαν
πρός τό ύπερθεν εύρισκόμενον τζάκι. Χ) ούτω δημιουργούμενος χώρος, δίκην
φωλεάς χελιδόνος, πληρούται διά χώματος καί ούτω προλαμβάνεται ό έκ τής πύ-
ρας τοϋ τζακιού ενδεχόμενος κίνδυνος

'Από τοϋ χαγιατιοϋ - κουζίνας (γ) άνερχόμεθα διά ξυλίνης κλίμακος έξ επτά
βαθμίδων, ύψους 0,25 μ. εις τόν διάδρομον (είκ. 14, ζ), προτού φθάσωμεν
όμως εις τούτον, κάμπτοντες πρός τ' αριστερά, άπαντώμεν τρεις βαθμίδας ξυλίνας,
επίσης ύψους 0,22 μ., αϊτινες διά θύρας 1,80x0,90 μ. άγουσιν εις τήν σαρμενιά.
Τό διομάτιον τούτο έκτίσθη συγχρόνως μέ τό άλλο, τό κυρίως σπίτι, καί ώς συμ-
πλήρωμα τούτου, ώς έλέχθη ήδη, μέ σκοπόν τήν έν αότω τοποθέτησιν τοϋ αργα-
λειού. Είναι δέ καί τούτο μία ούτως ειπείν πολυτέλεια τής οικίας, οφειλομένη,
ώς καί άλλαι τινές άπό τού κανονικού αποκλίσεις, είς τήν ίδιορρυθμίαν τοϋ κτί-
τορος, όστις κατά τούς λόγους τής θυγατρός του ήτο μερακλής. Εις τήν σαρμενιά
έχουν, έκτος τοϋ έργαλειοϋ, αιντονκια καί τινα είδη ρουχισμού, χρησιμεύοντα κυ-
ρίως διά τόν ύπνον τής οικογενείας κατά τό θέρος, ότε τό δωμάτιον τούτο χρη-
σιμεύει ώς κοιτών, άφοΰ ένοικιάζουν τά λοιπά διαμερίσματα εις ξένους. Τό δω-
μάτιον τούτο, καθώς καί τό μαγειρείον η, δέν έχει όροφήν, φωτίζεται δέ μόνον

1) Κρέμασες λέγονται καί τά άπλα διαγο'ινια ξύλα, τά όποια στηρίζουν τά πάτερα ή τό
ταμπάνι (βλ. κατωτ. σ. 98).

-) Πρβλ. καί Γ. Μέγα ν έ. ά. σ. 38.
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δι'ενός φεγγίτου (0,40 χ0,8Γ>). 'Έχει ύψος πρός μέν τήν πλευράν τοϋ από τοϋ
μαγειρείου (η) διαχωρίσματος (τσατμα) 2,80 μ., πρός δέ τήν Δ πλευραν 1,78,
διότι τό τμήμα τής στέγης, τό στεγάζον τήν σαρμενιά (η), αποτελεί τήν μίαν
περίπου πλευραν τής άμφικλινοΰς στέγης, τής οποίας τό έτερον τμήμα στεγάζει
το μαγειρείον.

Τό εις τόν άναιολικόν τοίχον παράθυρο ν τοϋ μαγειρείου η (0,70x0,80)
έχει σιδηρούν κιγκλίδωμα (σιδεριά), τοιούτον δέ κατασκευάζεται πάντοτε εις τά
χαμηλά παράθυρο ισογείων πρός άσφάλειαν. Τά τζάμια έχει πρός τό έσωτερι-
κόν μέρος.

Εις τό μαγειρείον ευρίσκεται ό φούρνος■ τούτον περιζά)νει κατά πλάτος
σύρμα, από τοϋ οποίου κρεμούν τόν λύχνον. 'Αριστερά είς τόν τοίχον είναι μι-
κρά καμάρα, όπου τοποθετούν τό ρογι μέ τό λάδι, τά σπίρτα κ. ά. τοιαύτα είδη.
ΙΙαρά το τζάκι καί πρό τοϋ ποραίΐύρου είναι ό νεροχύτης και αριστερά και δεξιά
τούτου πιατοθήκες. 'Επίσης έν έρμάριον ξύλινον, διάφορα σκαφίδια, σοφράδες
κ.ά. χρειώδη εν αφθονία, διότι οί ίδιοκτήται ήσαν άλλοτε νοικοκυραίοι.

Τό δάπεδον τής κουζίνας είναι έκ σανίδων, όπως γενικώς τοϋ ανωγείου.
'Από τοΰ ζ εξέρχεται τις εις τήν αήλήν, τήν πρός Α τής οικίας, τής οποίας τό
έδαφος ευρίσκεται επί τοΰ αήτοΰ περίπου επιπέδου μετά τοΰ διαδρόμου ένεκα
τής κλίσειυς τοΰ εδάφους. Εις τό ΒΔ άκρον τής αυλής αυτής έχει διευθετηθή
χώρος ώς άποχωρητήριον (θ).

'Από τοΰ ζ κατέρχεται τις βαθμίδα ύψους 0,17 μ. καί διά θύρας πλάτους
0,85 μ. εισέρχεται εις τόν διάδρομον ε, όστις ανήκει εις τήν κυρίως οίκίαν.
'Αριστερά τό μικρόν δωμάτιον δ ήτο ανέκαθεν κρεββατοκάμαρα, εκτός δέ τοΰ
πρός τήν αυλήν παραθύρου, πρός τό δωμάτιον γ έχει, είς ύψος 1,75 μ. από τοΰ
εδάφους, έν μικρόν άνοιγμα δίκην φεγγίτου (0,60 Χ 0,40), κλειστόν δι' υέλου.

'ν\πέναντι τοϋ δ, δεΕιά τοΰ διαδρόμου, ευρίσκεται τό χειμοννιάτκο ή φον-
τάναμμα τοϋ σπιτιού, τό α. Τό τζάκι τούτου εικονίζεται έν τφ ΙΙίν. I, I. Είς τό
δάπεδον τούτου είναι ό καταρράχτης (6), δηλ. τετράγωνον άνοιγμα, όθεν διά κι-
νητής ξυλίνης κλίμακος επικοινωνούν έν καιρώ χειμώνος πρός τό κατώγι.

Τό δωμάτιον γ, πρός τό όποιον μόνον έχει έξοδον τό β, ονομάζεται τρα-
πεζαρία. Εκεί ευρίσκεται ένας καναπές καί ένα τραπέζι. Ή εις τοΰτο παραατιά
έκτίσθη πρό 28 ετών καί έκτοτε τό δωμάτιον έχρησιμοποιήθη ώς χειμωνιάτικο,
αντί τοΰ κυρίως τοιούτου, τοΰ α, μία δέ κλίνη ετοποθετήίΐη εν aUx(i) 'Έγινε δέ
τούτο, ώς έλεγον, διότι ή «λυπημένη» χήρα πλέον Αικατερίνη Λάζου δέν ήδύ-
νατο νά ζή είς τό α, τό οποίον ήτο σκοτεινόν. Ήτο δηλ. τρόπον τινά μία δευ-
τέρα παραατιά' είναι δέ καί τούτο δείγμα έτι τής αρχοντιάς τού σπιτιού.
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Ή εν τώ δωματίω τούτω προς Α καμάρα (7) χρησιμεύει ως είκονοστάσιον.
Εις την δυτικήν πλευράν τον δωματίου είναι δια καρφιών προσηλωμένη είς τον
τοΐχον μία κρεμάστρα δια τά ενδύματα. Δια θΰρας δίφυλλου επικοινωνεί τό γ με
το μεγαλΰτερον δωμάτιον τον σπιτιού, την σάλαν β, ή οποία έχει και τό μπαλ-
κόνι μετά σιδηρών κιγκλίδων (1,95x1,10). Τούτο έχουν όλα τά άνωγιαστά σπί-
τια εις την σάλαν, αποτελεί δέ νεωτερισμόν, τοϋ όποίο\.' λίαν καταλλήλως εγένετο
χρήσις εν τω χωρίορ. Ή σάλα διακρίνεται ενταύθα των άλλων δωματίων κατά
την διακόσμησιν τής εσωτερικής οροφής τοΰ ταβανιον. Τούτο δηλ. δεν είναι
απλώς επικεχρισμένον, λευκόν, όπως εις τά άλλα δωμάτια, αλλ'έχει χρωματισθή τό
όλον μεν καστανούν, έχει δ' ένα ρόδακα εις τό κέντρον και εις τάς τέσσαρας
γωνίας εζωγραφημένα φύλλα και άνθη κίτρινα ή κυανά, δείγματα ταύτα χωρικής
καλαισθησίας. "Οσον αφορά την επίπλωσιν, ήτις γενικώς εν τή οικία ταύτη είναι
ανωτέρα τής των άλλων οικιών τής συνοικίας, ενταύθα έχομεν εν μικρόν τραπέζι
μαύρον διά τον καί)ρέπτην, οποία ήσαν εν χρήσει εις τάς άστικάς οικίας κατά
τον παρελθόντα αιώνα. Έκτος τοΰ μεγάλου καθρέπτου διάφοροι φωτογραφίαι
και εικονογραφημένα δελτάρια στολίζουν, ώς είναι σύνηθες εις τά χωρία, τους
τοίχους. Ό μεγάλος καναπές και αρκετά καθίσματα συμπληρώνουν την επίπλω-
σιν τής σάλας. Εις τό ερμάριον τοΰ προς Δ τοίχου (0,75x1.00), βάθους 0,26
μ., φυλάσσονται τά καλά υαλικά. Τό ύψος τών δωματίων β γ δ είναι 2,45 μ.,
τό δέ πάχος τών τοίχων τής οικίας 0,56-0,58 μ.

Τό κατώγι τής κυρίας οικίας αποτελείται εκ τών χώρων ε ζ η. Έκ τής
αυλής α είσερχόμεθα διά δίφυλλου θύρας αψιδωτής εις τό ε, τό οποίον είναι
προωρισμένον για τά ζώα. Τής θύρας τό μεν έν φΰλλον ασφαλίζεται εσωτερικώς
διά ξυλίνης αμπάρας, συνισταμένης εξ ενός απλού στρογγυλευμένου Εύλου, τό δέ
άλλο, τό όποιον είναι διαρκώς εν χρήσει, ανοίγει διά σιδηράς.

Τσατμάς χωρίζει τό ε από τών χώρων ζ, η. *Από τοΰ ε διά θυρίδος
(0,60x1,75) είσερχόμεθα είς το ζ διαμέρισμα, τό οποίον κατά τους παλαιοτέρους
χρόνους, ότε ή οικογένεια εύρίσκετο είς ανθηρά ν οικονομικήν κατάστασιν, εχρησί-
μευεν ως αποθήκη τών σιτηρών. Διά τοΰτο δ' είναι εστρωμένον διά τούβλων,
ενφ οι λοιποί χώροι, ως και γενικώς τά κατώγια, έχουν κάτω χώμα. Φωτίζεται
διά μικρού παραθύρου (0,50x0,50), ομοίως δέ και τό η. Θύρα ύψους 2,30 μ. άγει
είς τό η, τό βαγεναριό, όνομαζόμενον ούτω άπό τά βαγένια (= βαρέλια τοΰ κρα-
σιού), τά όποια ευρίσκονται έν awci)· Την βορείαν πλευράν τού η καταλαμβάνει
ή σκάρα (βλ. άνωτ. σ. 71), την δέ νοτίαν ή γωηά, ή άλλως αμπάρι λεγομένη.

Ε!ς την όροφήν τοΰ κατωγείου και ακριβώς εις την μέσην, όπου διά τσα-
τμά χωρίζονται οί χώροι ε, ζ άπό τοϋ η, βλέπομεν τό ταμπάνι ή μάλλον τά

επετηρις: του λαογραφικού αρχείου, α'. 7
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ταμπάνια, διότι τούτο αποτελούν δύο κορμοί ελάτης. 'Αριστερά τής θύρας τοΰ η
προς τό ε είναι ό στύλος ή τό παράστα&ο, ώς λέγεται έδώ έκ τοΰ σχήματος (βλ.
τομήν έν είκ. 16), όστις μετ' άλλων τινών βοηθητικών υποστηρίζει τό ταμπάνι.
Αί έγκάρσιοι δοκοί, αΐτινες σταυρά>νονται μέ τό ταμπάνι ονομάζονται πάτερα.

Συμπληρώματα τούτων είναι
οί κρέμασες, πάχους 0,13 μ.
δηλ. αί διαγώνιοι δοκοί, αΐ-
τινες έκτείνονται από τό τα-
μπάνι ή τά πάτερα πρός
τόν τοΐχον. Αύται είναι συν-
ηθέστατοι είς κάθε μέρος
τής στέγης, τό όποιον έχρειά-
ζετο υποστήριξιν. Γενικώς
δέ όλα τά βοηθητικά ξύλα,
τά όποια χρησιμοποιοΰνται
ώς αντερείσματα, ονομάζον-
ται πεντέλια, ώς ελέχθη καί
ανωτέρω.

Είκ. 16.—Τομή δαπέδου ανωγείου-οροφής κατωγείον.

α δάπεδον,

β πάτερα,

γ ταμπάνι,

δ ντάκος (στύλος με ντάκο),

ε παραοτια,
ζ κρέμααι] παραατιας,
η κρέμαση (διαγώνια δοκός).

Έκ τών ανωτέρω εκ-
τεθέντων καταφαίνεται, ότι
ή κωμόπολις τής 'Αραχόβης
παρουσιάζει νΰν προηγμένον πλέον τύπον οίκήσεως. Τούτο δεικνύει ή πολυ-
μερεστέρα σύστασις τής οικίας, ό ιδιαίτερος χώρος διά τά ζφα καί τά χρειώδη
τής οικίας, τό κανονικώς έκτισμένον τζάκι, πρός τούτοις δέ καί ή πρός διακό-
σμησιν προσπάθεια. Έκ τής συγκρίσεως δέ ταύτης πρός τάς μελετηθείσας οικίας
τής βορειοτέρας Ελλάδος, εξάγεται ότι καί ή οικία 'Αραχόβης ανήκει εις τόν
αύτόν τύπον πλατυμετώπου οικίας μετά προστόου ώς ή αγροτική βορειοελληνική \
ήτις από τής απλής μονοθαλάμου άνεπτύχθη εις τήν συνθετωτέραν τετράγωνον2.

23. 12. 39.

') Περί ταύτης έπραγματεύθη ό κ. Γ. Μέγας άνωτ. σ. 1 - 49.
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'Από τίνος παρατηρείται και παρ' ήμΐν γενναία ορμή εις την έρευναν τής
Λαογραφίας τών διαφόρων ελληνικών χωρών. Τούτο μαρτυρεί τό πλήθος τών
κατά τόπους εκδιδομένων περιοδικών, τά όποια ώς ένα τών κυρίων σκοπών τής
ίδρύσεώς των έταξαν τήν λαογραφικήν έξερεύνησιν τού τόπου των. Τό αντο δει-
κνύει καί ή αθρόα συμμετοχή συλλογέων εις τους λαογραφικούς διαγωνισμούς, τους
προκηρυσσομένους κατ' έτος υπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, διά τών οποίων τό
Άρχείόν μας επλουτίσθη ήδη μέ άξιολόγους τινάς συλλογάς. Άλλ° είναι ανάγκη νά
σημειωθή, ότι τήν προσοχήν τών συλλογέων εϊλκυσαν ανέκαθεν ώρισμένα μόνον
είδη τής δημώδους φιλολογίας, ιδία τά τραγούδια, αί παροιμίαι καί αί παρα-
δόσεις' τουναντίον αί λοιπαί εκδηλώσεις τού ψυχικού καί κοινωνικού βίου τοΰ
λαού δέν ήρευνήθησαν μέχρι τούδε επαρκώς. Αιτία τούτου είναι, ότι οί πλείστοι
τών συλλογέων, καί όταν τύχη νά γνωρίζουν τάς οδούς τής λαογραφικής ερευ-
νης, έχουν όμως ελλιπή γνώσιν τής ευρύτητος τοΰ λαογραφικού έργου καί εκ
τούτου περιορίζονται εις εξωτερικήν καί επιπολαίαν παρατήρησιν τών φαινομέ-
νων τού βίου τοΰ λαού.

Προς καί)οδήγησιν τών επιθυμούντων νά συμβάλουν εις τό έργον τής
πλήρους και ακριβούς λαογραφικής εξερευνήσεως τής χώρας εκρίθη σκόπιμον νά
συνταχθούν ερωτηματολόγια, αναφερόμενα εις τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί
ενεργείας τοΰ λαού και παρέχοντα σαφείς όπωσούν υποδείξεις τών θεμάτα>ν, περί
τά οποία στρέφεται ή λαογραφική έρευνα. 'Επειδή δ' ή σΰνταξις τών ερωτημα-
τολογίων τούτων γίνεται έκ παραλλήλου προς τήν έπιστημονικήν κατάταξιν τής
αποθησαυρισθείσης εν τφ Λαογραφικώ Αρχείφ ύλης, διά τούτο ή έκδοσις αΰτών
ακολουθεί τάς άνάγκας τής κατατάξεως ταύτης καί ουχί κατά πάντα τήν έκ τής
αλληλουχίας τών λαογραφικών φαινομένων ύποδεικνυομένην σειράν

') Τά ερωτηματολόγια ταϋτα εκδίδονται καί είς ιδιαίτερα τεύχη. Τά δυο πρώτα κεφά-
λαια έδημοσιεύθησαν ήδη κατά μέγα μέρος έν τη Έπετηρίδι Έταιρ. Κρητικών σπουδών 1
(1938) 467 κέ.
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Οι μέλλοντες να χρησιμοποιήσουν τα ερωτηματολόγια πρέπει να έχουν ύπ°
όψιν, ότι ταύτα δέν εξαντλούν τα έξεταστέα ζητήματα και ότι ό ερευνών έπί τό-
που τάς συνήθειας τοϋ λαού θά έχη ίσως πολλά ακόμη νά παρατηρήση καί ση-
μείωση' αντιθέτως δι' αρκετά έκ τών ζητημάτων, τών διαλαμβανομένων είς τά
ερωτηματολόγια ημών, ένδέχεται νά μη δύναται νά δοθή ένιαχοϋ άπάντησις.
'Αλλ' όταν έχη τις νά διαπίστωση τήν ΰπαρξιν εθίμου τινός, δέν πρέπει ν' άρκή-
ται είς ξηράν άπάντησιν είς τό τιθέμενον ερώτημα, «ναι» ή «όχι», άλλά νά
παρέχη σαφή καί ακριβή περιγραφή ν τών τελουμένων. ΙΙρός τούτο απαι-
τείται οξεία καί ασφαλής παρατήρησις, έκθεσις σαφής καί λεπτομερής' πολλάκις δ'
ή φιοτογραφία είναι σαφεστέρα καί διδακτικωτέρα καί τής αρίστης περιγραφής.

Δέν πρέπει δέ νά διστάζη κανείς ν' άσχοληθή μέ θέμα τι λαογραφικόν καί
νά καταγράψη τήν σχετικήν ύλην, καί αν ακόμη τά κατ' αύτό είναι άλλοθεν γνω-
στά ή δημοσιευμένα. "Οταν εργάζεται τις εύσυνειδήτως, όταν παραλαμβάνη
αμέσως παρά τοϋ λαού, ας είναι βέβαιος, ότι πάντοτε συνεισφέρει κάτι νέον καί
άξιον λόγου' πρώτον, διότι τά γλωσσικά μνημεία καί αϊ συνήθειαι τοϋ λαού πα-
ρουσιάζουν πάντοτε παραλλαγάς καί δεύτερον, διότι τήν λαογραφικήν έρευναν έν-
διαφέρει τα μέγιστα καί ή γεωγραφική έξάπλωσις ένός φαινομένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣ1Ν

Λ'. Γενικά.

α) Πώς ήτο άλλοτε ώργανωμένη ή Κοινότης; Όργάνωσις τής
ασφαλείας καί τής αμύνης τοϋ συνοικισμού διά τόν φόβον έπιδρομής ληστών,
πειρατών ή άτάκτων ορδών (γενιτσάρων, ντελημπάσηδων, 'Αλβανών κλπ.).

1. — Συγκρότησις τοϋ συνοικισμού: συστήματα κατοικιών' κάστρο, πόρτες,
πολεμίστρες, ϋερμίοτρες' πύργοι (κονλιες), μπούρτζια, καταφύγια, κρύπται κλπ.

2.—Μέσα καί τρόποι αμύνης τοϋ συνοικισμού ή τών έργαζομένων είς τούς
αγρούς καί τάς αμπέλους : βίγλες, βάρδιες, φνλαχτάδες' μπαϊράκια, φωτιές κλπ.

ο.—'Αρχηγία είς τόν αγώνα τής αμύνης κλπ.

β) Όργάνωσις τής Κοινότητος έν περιπτώσει επιδημίας (χολέ-
ρας, πανούκλας, γρίππης, εύλογίας) ή σιτοδείας. Τρόποι έπισιτισμοΰ, άπομό-
νωσις ασθενών, ταφή τών νεκρών κτλ.

γ) Συνέλευσις τού κοινού ή τών προεστών τής περιφερείας.
(Μάζωξη ή λάντζα). Τόπος καί χρόνος συνελεύσεως (μεσοχώρι, λιβάδι ή ώρι-
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σμένη εκκλησία). Δικαίωμα συμμετοχής. — Αίτίαι συγκλήσεως καί θέματα συζη-
τήσεως. —'Αποφάσεις. Διατάξεις εξ αποφάσεως τής συνελεύσεως" π. χ. τά εισαγό-
μενα έμπορεύματα ν' άφήνωνται επί τρεις ημέρας εις τήν ελευίίέραν άγοράν, κατό-
πιν δ' επιτρέπεται ή χονδρική πώλησις εις εμπόρους (πατέντα Σύρου, Λήμνου κλπ.).
'Έγγραφα σχετικά.

Β'. - "Εθιμα σχετικά μέ τήν διοίκησιν τής Κοινότητος
καΐ τήν διαχείρισιν τής κοινοτικής περιουσίας (Δημόσιον Δίκαιον).

α) Κοινοτικοί άρχοντες καί κοινοτικά συμβούλια (άλλοτε καί τιάρα).

1. — 'Ονόματα αυτών, ώς Γέροντες, ΙΤρωτόγεροι, Προεστοί, Έμπροΐστοί,
'Επίτροποι, Σύντνχοι, Κοτζαμπάσι/δες κλπ. Γεροντειό, Δωδεκάδα, Κλήρα κλπ.

2.—'Εκλογή αρχόντων. Τό δικαίωμα τοϋ εκλεξίμου καί τοΰ έκλογέως.
(Είς τά Καρδάμυλα τής Χίου π. χ. τό δικαίωμα τοΰτο είχον μόνον οί λεγόμενοι
πάροικοι, δηλ. οί πληροινοντες κτηματικόν φόρον, όχι καί οί ναυτικοί, εν δέ τή
πρωτευούση τής νήσου οί δημογέροντες ύπεδεικνύοντο μόνον άπό ώρισμένα γένη,
τά όποια έκαλοΰντο τών Μισέδων, δηλ. κυρίων). Τόπος καί χρόνος τής έκλογής.
Κόμματα. 'Αναγγελία τοϋ αποτελέσματος υπό τοΰ κήρυκος. Μπουγιουρδία σχε-
τικά μέ τήν έκλογήν Επιτρόπων. "Εγγραφα διορισμού, πατέντες κλπ. Χρόνος
θητείας, περιπτώσεις παραιτήσεως ή καί)αιρέσεως 'Επιτρόπου ή άλλου άρχοντος.

3. - 'Εγκατάστασις τών νέων αρχόντων. Πότε καΐ κατά ποίον τρόπον έγί-
νετο αύτη ; 'Απονομή τιμητικού μανδύου εις τόν Κοτζάμπαση υπό τοϋ 'Αγά (μπι,-
νίσι, καφτάνι). — Κατάργησις παλαιοτέριϋν διατάξεων καΐ διακήρυξις έτερων ύπο
τών νεωστί εκλεγέντων άρχόντων.

4.—"Εργα καί εξουσία δημογερόντων:

1) ή κατανομή τών φόρων μεταξύ τών πολιτών καΐ ή εΐσπραξις αυτών,

2) ή ενοικίασις τών βουνών καΐ τών λιβαδιών τής Κοινότητος,

3) ή φύλαξις τοΰ τόπου άπό καταπατήσεις ξένων,

4) ή έκδίκασις τών αναφυομένων διαφορών κληρονομικοΰ δικαίου κλπ.,
(ή Εσωτέρα), ό κολασμός τών άτακτούντων (τό ζάφτι. στους Άτακτους) κτλ.,

»)) ή έκτίμησις τών άγοοζημιών καΐ ό καθορισμός προστίμων,

Η) τ' άγορανομικά έργα (έπίβλειρις τής ακριβείας τών σταίίμών, καθορι-
σμός τής τιμής τοΰ κρέατος κλπ.),

7) ό καθορισμός τής ένάρξεως τών γεωργικών εργασιών (σποράς, θερι-
σμοϋ, τρυγητού κλπ.),

8) ό διορισμός τών κατωτέρων αρχών, τών επιτρόπων τών εκκλησιών,
τών εφόρων τών σχολείου κτλ.
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