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γιατιοϋ (ε) εις τό χειμωνιάτικο (α). Ή εντός τούτου παλαιά υψηλή παραστιά έχει
άντικατασταθή διά νεωτέρας, οίαι συνηθίζονται νϋν (βλ. είκ. 3, γ) και μόνον έν

λείψανον απομένει εις τόν τοίχον έκ τοϋ παλαιού υτζακιυΰ 1. Δείγματα πα-

') Ούτως ονομάζεται τό άνω μέρος τής εστίας, ή καπνοδόχος (ό μπονχαρες) εσωτερι-
κώς, ένφ τό κάτω μέρος, όπου τοποθετούνται τά ξύλα, λέγεται αταχτολύγυς.

Fax. ■'!. - η) Παλαιών τζάκι άπο μο-
νοκάμαυο σπίτι,

β) τζάκι οικίας Γρανιτσιιότη (σ. 83),

γ) vta'nroov τζάκι.
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λαιών τζακιών εξ άλλων οικιών δίδω εν εικ. 3, α. β. Είς τήν ΒΑ πλευράν τού
δωματίου ευρίσκεται ντουλάπι (3) έ,ντοίχιον (0,95x0,70) μέ δύο φύλλα, άτινα
δεν καλύπτουν τό άνω μέρος τής κοιλότητος τού τοίχου' τούτο ώς κενός χώρος
καλύπτεται εξ ολοκλήρου διά σανίδος πεποικιλμένης διά διακένων ή διατρήτων
σχεδίων, σχηματιζομένων διά καταλλήλου αποκοπής (ορισμένων τμημάτων ξύλο\>
(είκ. 4 καί 5). Τά σχέδια ταύτα είς τά μικρά ντοτ'λάπια είναι τά μόνα δείγματα
διακοσμήσεως, τά οποία εύρίσκομεν εις τό έσωτερικόν τών παλαιών σπιτιών
(βλ. καί κατωτέρω σ 86 οίκίαν Μυλουνά). Εις τό δωμάτιον τοϋτο παραμένει ή
οικογένεια κατά τον χειμώνα. 'Εκεί έργάζεται ό νοικοκύρης, ασκών τό επάγγελμα

τοϋ ράπτου, είς τοϋτο δ' ευρίσκεται καί ό έτερος
τών δύο έργαλειών τής οικογενείας.

Τό χειμωνιάτικο (α) χωρίζεται από τοϋ ετέρου
δωματίου (β) διά μεσοτοίχου έκ σανίδων, αί όποίαι
είναι τόσον καλώς έ-
πικεχρισμέναι δι' ά-
σβεστου, ώστε έκ πρώ-
της όψεως νομίζει τις,
ότι πρόκεται περί κα-
νονικού τοίχου. Ή
θύρα (1,70 Χ 0,65),

δι' ης έπικοινωνοϋν

τά δωμάτια ταύτα είναι αψιδωτή (ΓΤίναξ Β, 3), ποικίλλουσα ούτω τό κατά τ' άλλα
άπλούστατον έσωτερικόν τής οικίας" κλείεται δ' αύτη έπίσης μέ τον μάνταλο.
Όλόκληρον δέ τό έκ σανίδων μεσοχώρισμα τοϋτο ευρίσκεται στερεωμένον επί ξύ-
λινης δοκού ύψους 0,10 μ., ώστε προ τής αψιδωτής θυρίδος σχηματίζεται βαθμίς.
Τό δωμάτιον β, τό όποιον εις τάς άλλας οικίας είναι ή σάλα, ένταϋθα χρησιμο-
ποιείται ώς κοιτών, ώς σάλα δέ χρησιμεύει τό δωμάτιον ζ, τό όποιον έκτίσθη
κατόπιν. Τό ήμισυ περίπου τοϋ δωματίου, τό προς Α, έχει τό έκ σανίδων δά-
πεδον ύπερυψωμένον κατά 0,10 μ. τοϋ εδάφους τοϋ λοιπού δωματίου, χαρακτη-
ριστικόν και τοϋτο τής παλαιότητος τής οικίας. Τό τμήμα τοϋτο τοϋ δαπέδου
ονομάζεται πατάρι 1, ευρίσκεται δέ νϋν ένταϋθα τό έκ σανίδων καί καβαλλέτ-

Ε<

Ely.. 4. - ΙΙαλαιόν ντουλάπι.

"Ανω τμήμα παλαιού
ντουλαπιού.

') Κατά τάς δοθείσας είς έμέ π?α|ροφορίας τοϋτο έχρησίμευεν ώς αποθήκη. Δέν νομίζω
όμως, δτι τοιαύτη ήτο πράγματι η χρήσις αύτοΰ αρχικώς, αλλ' δτι τό ύπερέχον τοϋτο δάπε-
δον, τό όποιον ενθυμίζει τά κιόσκια μέ τά μιντέρια τών αρχοντικών τής H. Ελλάδος, θά έχρη-
σιμοποιεΐτο διά νά κάθηνται ή καί νά κοιμώνται έπιστρωννυμένων διαφόρων υφαντών. "Ομοια
θά ήσαν τά μεντερλίκια τής Άρτοτίνης (βλ. Δ. Λονκόπονλον έ. ά. σ. 30 - 31). Όμοίως άλλα-
χοϋ, ώς ή πεζούλα έν Κρήτη.
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των 1 κατεσκευασμένον κρεββάτι τών νοικοκυραίων.

Τό δωμάτιον τούτο έχει παλείλϋρια παλαιγινά -, δηλ. παράθυρα παλαιά μι-
κρότερων διαστάσεων (0,70x 1,00), τά οποία έχουν ξύλινον θωράκιον μέχρι τοϋ
μέσου περίπου τοΰ ανοίγματος (βλ. Πίν. Β, 1-3). Τά παράθυρα αυτά προσ-
δίδουν καί εις τό εξωτερικόν τής οικίας τήν όψιν τής παλαιότητος, αί δέ γάστραι"
μετ' ανθέων, αί κοσμοϋσαι άλλοτε εξωτερικώς τήν οικίαν, πολύ θά συνέβαλλαν είς
τήν γραφικότητα ταύτης. Εις τους τοίχους τοΰ δωματίου ευρίσκονται αί απαραί-
τητοι εις όλας τάς παλαιάς οικίας καμάραι, τών αυτών περίπου διαστάσεων πάν-
τοτε, αί όποίαι ενταύθα κρύπτονται όπισθεν μικρών παραπετασμάτων μαύρων,
επειδή ή οικογένεια από μακρού πενθεί τόν θάνατον δύο μεγάλων υ!ών. Ώς καί εις
τό δωμάτιον α, ούτω καί ενταύθα ίιπάρχει ένα ντουλάπι τοίχου, τοΰ οποίου τό άνω
οριζόντων τμήμα είναι επίσης διακοσμημένον. Δύο παλιές κασέλλες, ών ή μία δια-
κρίνεται έν τή φωτογραφία (βλ. ΙΙίν. Β, 3
καί εΐκ. 6) συμπληρώνουσι τήν επίπλωσιν
τοΰ χώρου τούτου. Έκ τών δοκών τής
στέγης είναι ανηρτημένη διά σχοινιού
σανίς, επί τής οποίας έχουν τοποθετήσει
ντομάτες, πιατικά, ένα τέντζερη κλπ. κυ-
ρίως όμως χρησιμεύει αύτη προς έναπό-
θεσιν τοΰ άρτου κατά τόν χειμώνα, ένφ
έν καιρώ θέρους χρησιμοποιείται προς τόν σκοπόν τοΰτον τό καζάνι.

Τό ύψος αμφοτέρων τών δωματίων (α β) είναι 2,35 μ. μέν μέχρι τών δο-
κών τής στέγης, 3,10 μ. δέ μέχρι τοΰ κορυφαίου ξύλου. "Αν καί ή οικία είναι
παλαιά, άστροπίνες δέν υπάρχουν πλέον είς τήν στέγην, εϊ μή μόνον είς έν τμήμα
τοϋ χαγιατιοΰ, τό γ (βλ. κατωτ.). Ταύτας έχουν αντικαταστήσει μέ πέταυρα, τά
οποία διακρίνονται εις τήν φωτογραφίαν τοΰ έσωτερικοΰ (ΙΙίν. Δ, 2). Τήν μαχιά,
ώς ονομάζεται τό κορυφαίον ξύλον τής άμφικλινοΰς στέγης, υποστηρίζουν πέντε
παπάδες ύψους 0,85 μ., διαμ. 0,15 μ., είς άπόστασιν 1,35-1,55 μ. απ'αλλήλων.
Κάτωθεν τούτων είναι οί στρώσες'1, ξύλα πάχους 0,16 μ.

ΓΙρό τών δύο τούτων δωματίων σχηματίζεται τό χαγιάτι (ε-γ-γ'). Τοϋ ενός

') Καβαλλέτα ονομάζουν τά κοινώς στρίποδα λεγόμενα.

') Αι χωρικαί, αΐτινες μοϋ ύπεδείκνυον τό σπίτι τοϋτο ώς παλαιόν, έτόνιζον δτι είναι
σπίτι με καφάσια. Πρβλ. καί Δ. Λονκόπονλον έ. ά. σελ. 13 καί εΐκ. 11 καί 14.

3) Αύται έτοποϋετοϋντο επί σανίδων, αΐτινες πάλιν ευρίσκοντο επί τών ξύλων, τών εξεχόν-
των οριζοντίως τής οικοδομής υπέρ τήν Ούραν εισόδου καί παρά τά παράθυρα (βλ. Πίν. Β 1-2).

4) Όνοματολογίαν τής στέγης βλ. έν είκ. 7.

Ε!κ. β. - Σχέδια έγχρωμα παλαιάς
κασέλλας.
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τμήματος τούτου, τοϋ ε, (βλ. ΙΙίν. Γ, 2), το δάπεδον είναι λιθόστρωτον και ευρί-
σκεται εις ϋψος 0,50 μ. άπό τοϋ εδάφους τής αυλής. Το χαγιάτι τούτο στεγάζε-
ται διά προεκτάσεως τής στέγης τής οικίας. Τρεις στύλοι ξύλινοι, ύψους 2 μ. εις
άπόστασιν 1 ,Γ>0 άπ' άλλήλων, βαστάζουν τό άκρον τής στέγης ταύτης. Είς τήν
άριστεράν άκραν τοϋ χαγιατιού καί εις τήν γωνίαν, ήτις σχηματίζεται έκ τοϋ
μανδροτοίχου καί τοϋ τοίχου τοϋ α δωματίου, ευρίσκεται ό φούρνος (δ). 'Ανήκει

Είκ. 7. - Στέγαι οικιών * Αραχόβης.

α καβαλλάρης η μαχιά, ε πέτανρα,

β γ η στρωσες ι) μαννάδες, στ αγκαλιές,

ϊ) άστροπίνες, L σταυρός.

καί αύτός είς τό χαγιάτι, έχων τήν αυτήν στέγην μέ τούτο. ΓΙαρά τόν φοϋρνον
καί επί τοϋ έξοηερικοϋ τοίχοι1 τοϋ α δωματίου, εις άπόστασιν 0,70 μ. άπό τής
θύρας εισόδου, είναι έπίσης μία μικρά καμάρα.

Διά χωρίσματος έκ στερεών σανίδων, έπικεχρισμένων δι'άσβέστου, άποχω-
ρίζεται τό τμήμα ε άπό τοϋ γ γ', τοϋ όποιου ή διαμόρφωσις ενταύθα παρεκ-
κλίνει τής συνήθους. Τοϋ όλου δηλ. τούτου χώρου, όστις έχει μήκος 8 μ. περί-
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που, μόνον εν τμήμα, μήκους 3,(50 μ., από τής ΝΑ πλευράς έχει δάπεδον έκ
σανίδων είς ύψος 2,50 μ. από τού έδάφους, λόγω τής κλίσεως τούτου, ένφ τό
ύπόλοιπον τμήμα, μήκους 4,25 μ., είναι έστεγασμένον μέν, άλλ' άνετ> δαπέδου.

Ή επικοινωνία μετά τού γ' επιτυγχάνεται διά διαδρόμου έκ σανίδων, έν
εϊδει γεφύρας (πλάτους 0,50-0,60), όστις ονομάζεται πατάρι, καί τοϋ οποίου τό
μέν έν άκρον στηρίζεται έπί τού έδάφους τοϋ ε χαγιατιοϋ, τό δ'άλλο έπί τού σα-
νιδωμένου δαπέδου τοϋ τμήματος γ'. Ή διά τούτου διέλευσις προκαλεί πάντως
τόν ϊλιγγον (βλ. τομήν, είκ. 2 Α καί Πίν. Γ, 3).

Είς τό άνευ δαπέδου τμήμα τούτο τοϋ χαγιατιοϋ βλέπομεν τήν κάδη, ή
οποία άκουμβα κάτω εις τό έδαφος τής αυλής, προ τοϋ κατωγείου. Τό ϋψος τής
κάδης είναι 2,90 μ., ώστε τό ήμισυ περίπου ταύτης εύρίσκεται υπέρ τό δάπεδον
τοϋ άνωθεν χαγιατιοϋ. Ή θέσις αύτής ενταύθα είναι ή τυπική, ώς δ'ελέχθη καί
ανωτέρω, διά νά έξοικονομηθή ή κάδη, άφίνεται συνήθως μία μεγάλη οπή στρογ-
γύλη είς τό δάπεδον τοϋ χαγιατιοϋ, ώστε νά χωρή αύτη εντός τής οπής. Εις τήν
προκειμένην όμως οίκίαν λείπει όλόκληρον τό πάτωμα τοϋ χαγιατιοϋ καί ουχί μόνον
τό διά τήν κάδην άπαραίτητον μέρος. Τό χαγιάτι γ καί γ' κλείεται έν μέρει
από τής βορείου καί νοτίου πλευράς διά τών τοίχων τών δωματίων β και ζ. Είς
δέ τόν βόρειον τοίχον τοϋ χαγιατιοϋ, τόν συνεχίζοντα τόν νότιον τοίχον τής οικίας
εύρίσκεται έν παράθυρον μέ θωράκιον, ώς τά τοϋ δωματίου β, καί τών αύτών
περίπου διαστάσεων, ώστε έξωτερικώς νομίζει τις, ότι πρόκειται περί δωματίου.
Νϋν τό παράθυρον τούτο είναι μονίμως κλειστόν1.

"Οσον αφορά τήν στέγην2 τοϋ γ', αύτη είναι δίρριχτη, καί συνέχεται μετά
τής τοϋ δωματίου ζ, βαίνει όμως κατ' άντίθετον φοράν πρός τήν στέγην τής οικίας
(α - β). Καί εις μέν τό γ βλέπομεν έτι τις άατροπίνες, ενώ εις τό γ' έχουν πε-
ράσει πέταυρα. Άψίς (θόλος) έκ τριών καταλλήλων δοκών άποτελουμένη, (βλ.
Πίν. Γ, 3), υποβαστάζει δοκόν τής στέγης, διήκουσαν από τοϋ τοίχου τοϋ πα-
λαιού κυρίως σπιτιοϋ μέχρι τοϋ νέου τμήματος ζ. Πρός τό άνατολικόν μέρος, τό
πρός τήν όδόν, υποστηρίζει τήν στέγην καί ό έν τή φωτογραφία 1 τοϋ Πίν. Β
διακρινόμενος ξύλινος στύλος (ντάκος), όστις φαίνεται ότι κατόπιν έτοποθετήθη

') Τοιαύτη διαμόρφωσις χαγιατιοϋ ώς προβαΟμίδος τοϋ τελείως κλειστοϋ χώρου τοϋ
δωματίου δέν είναι τι ασύνηθες έν Άραχόβη, ώς έλέχθη ήδη έν αρχή τής παρούσης μελέτης.
Είς πολλά σπίτια συναντώμεν χώρον κλειστόν άπό τριών πλευρών μέ θύραν κανόνικήν καί πα-
ράθυρα, ώστε νά νομίζη τις, δτι πρόκειται περί τελείου δωματίου, ένώ άπό της μιας πλευράς
μένει ό χώρος ούτος ανοικτός. Οίίτω τά δύο κλειστά παράθυρα, τά όποια διακρίνονται έν
τή οικία τοϋ Πίν. Θ, 1 ανήκουν είς χαγιάτι, διά τοΰ όποιου εισέρχεται τις είς τήν κυρίως οί-
κίαν, καί όπου εύρίσκεται ό φοΰρνος, ξύλα διά τόν χειμώνα, έ'νας αργαλειός καί άλλα τινά.

') Τήν έξωτερικήν στέγην τοϋ χαγιατιοϋ, ώς καί ολοκλήρου τής οικίας, βλ. έν Πίν. Λ, 1.

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, α . 6
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ε.κεί προς ένίσχυσιν, καθώς και δύο έτεροι λεπτοί στύλοι εντός τού χαγιατιοΰ.
Γενικώς 6' ή στέγη ενταύθα έχει πολλά m-t-riha \ δηλ. βοηθητικός δοκούς προς
ένίσχυσιν, ώς συμβαίνει εις τάς παλαιάς οικίας. Φαίνεται, ότι τήν ένίσχυον, οσά-
κις έκρινον ταύτην έτοιμόρροπον καί έκ τούτου αύτη παρουσιάζει λίαν περίερ-
γον καί ακατανόητον όψιν.

Τό είς τό ΝΔ άκρον τής αυλής ευρύχιορον δωμάτιον ζ, είς τό όποιον εισέρ-
χεται τις από τής αυλής διά θύρας ύψους 1,95 μ., έκτίσθη πολύ ύστεροίτερον τής
παλαιάς οικίας, διότι δεν έπήρκει πλέον αύτη διά τάς άνάγκας τής οικογενείας.
Ό χώρος ούτος χρησιμοποιείται νϋν, ώς ελέχθη καί άναιτέρω, ώς σάλα καί έχει
τήν άνάλογον έπίπλωσιν. ΓΙρό τού ζ έχει διευθετηθή έν μικρόν χαγιάτι (η) μέ ίδιαι-
τέραν μονόρριχτην στέγην, τήν οποίαν υποβαστάζουν τέσσαρες ξύλινοι στύλοι. Εις
τό χαγιάτι τοϋτο καί εν μέσω ώραίων περιπλοκάδων έχει στήσει τον άργαλειόν
της ή κοπέλλα τής οικογενείας, διά νά έργάζεται κατά τό θέρος (βλ. Πίν. Γ, 1).

Τό παλαιόν σπίτι, ώς καί τό νεώτερον δωμάτιον ζ, έχουν έκαστον τό άπα-
ραίτητον είς κάθε άραχοβίτικο σπίτι κατώ(γ)ι, (βλ. είκ. 1), αντιστοιχούν προς τό
ανώγι. Εις τό κατώγι τής κυρίως οικίας εισέρχεται τις δι' αψιδωτής ευρείας θύρας
(1,25 χ 1,55)"2, ήτις φαίνεται έν Πίν. Γ, 3 παρά τήν κάδην. Τό ύψος τούτου
έως τό ταμπάνι είναι 2,35 μ. Τό ταμπάνι ένταϋθα αποτελείται έκ τεσσάρων τε-
μαχίων, διότι ήτο δύσκολον νά έξευρεθή έν ξύλον χονδρόν τοσούτου μήκους, οί
δέ ύποστηρίζοντες τούτο ξύλινοι στύλοι έχουν πάχος περίπου 0,12 μ.

Εις τό δυτικόν μέρος τοϋ κατωγείου ευρίσκεται ή σκάρα διά τά βαρέλια.
'Αριστερά τής εισόδου είναι τό αμπάρι διά τάς έλαίας, είς δέ τον άνατολικόν τοΐ-
χον ευρίσκεται ή πάχνα κτιστή, παλαιϊνή (1,75x0,60), εις ύψος 0,50 μ. από τοϋ
εδάφους, μέ χωρίσματα διά τρία ζφα. Τρεις κρίκοι, μπερδεβέλλες, χρησιμεύουν
διά νά προσδένωνται ταύτα. Έν μικρόν άνοιγμα έπί τοϋ τοίχου (0,50x0,40),
φωτίζει τό κατώγι. Καμάρες μικραί εις τούς τοίχους χρησιμεύουν, όπως καί εις
τό άνώγι, προς έναπόθεσιν διαφόρων μικρών αντικειμένων.

Έντός τοϋ κατωγείου ζ' έχουν άχυρα διά τά ζώα, βυτίνες, άλλως βουτσιά,
διά τό έλαιον, τ'λονμια κ. ά. σκεύη χρήσιμα διά τό νοικοκυριό, για τ' σγύρι
(σιγύριση), τοϋ σπιτιού. "Εξωθεν δ° αυτού παρά τόν τοίχον έκτίσθη είς νεωτέ-

') ΙΙεντέλια, έκ τοϋ ιταλ. puntello = υποστήριγμα, ονομάζονται δλα τά βοηθητικά ξύλα,
τά χρησιμοποιούμενα προς ύποστήριξιν, είτε διαγιόνια (κρέμασες) είτε λοξά (βερβά), ώστε ή
μία άκρα τούτων νά εΐσχωρή εις τόν τοίχον, ή δ' άλλη ν' άκουμβα έπί τής σκεπής. "Ετσι
πεντελιάζουν - πεντελιάζεται τό οπίτι.

') Τό ίίψος τής καμάρας έσωτερικώς είναι 2,20 μ.



2. Φοϋρνος μέ ύπόστεγον.

3. Ή Οίκονομόβρυση. κληθεϊσα οϋτω άπό τοϋ
ονόματος τοϋ κτίτορος.
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ρους χρόνους άποχωρητήριον (ό), διότι τοιούτος χώρος ήτο ανύπαρκτος εις τό
παλαιά σπίτια.

β) Τήν παλαιότητα τής οικίας Ευσταθίου Γρανιτσιώτη, τής οποίας πρόχει-
ρον σχεδιάγραμμα παραίΙετομεν (εϊκ. 8), δεικνύουν έκτος άλλων έξωτερικώς μέν ή
κλΐ,μαΗ μετά τοϋ έξώστου δ (ΙΙίν. Ζ, 1), εσωτερικώς δέ τό ύψηλόν τίάκι (βλ. είκ.
3, β) καί τό ύπερυψωμένον δάπεδον (γ).

'Ενταύθα ό μακρός, παραλληλόγραμμος χώρος (βλ. άνωτ. σ. 69) διηρέθη
εις τρεις μικροτέρους. Μετά τόν άποχωρισμόν τοϋ χειμωνιάτικου α, έχωρίσθη ή
σάλα εις δύο, κατόπιν δέ τούτου εύρίσκεται αδικαιολογήτως νϋν εις τήν άκραν
τοϋ β δα>ματίο\) έν μικρόν τμήμα τοϋ υπερυψωμένου δαπέδου, τό όποιον αρχι-
κώς θ' άνήκεν εις τόν ένιαίον χώ-
ρον (πρβλ. άνωτ. σ. 78). Ύστε-
ρογενή θά είναι καί τα παράθυρα
τοϋ χειμωνιάτικου (α), τό οποίον,
ώς ελέχθη, φορτίζεται μόνον άπό
τόν μπατζάν, πιθανώς δέ καί τά
άλλα τρία παράθυρα τής οικίας είς
τήν βορείαν πλευράν.

Τόν τύπον τών παλαιών τού-
το:>ν οικιών παρουσιάζουν καί α!

--1 I--- ----1— 1-- Β
α 6 — Κ
---·—1--rr 1

Είκ. - Σχέδιον οικίας Ενα τ. Γρανιτααήτη.

παλαιαί έκκλησίαι τοϋ χωρίου, οία ή τοϋ Άγ. 'Ιωάννου, τής οποίας φοοτογρα-
φίαν παραθέτομεν έν Πίν. Ε, 1. Καί αύτη είναι μακρόν παραλληλόγραμμον
μετά δικλινοϋς στέγης, εισόδου εις τήν πλευράν τής ύδρορρόης καί μέ χαγιάτι
προ τής μακράς ταύτης πλευράς.

γ) ΙΙαλαιά επίσης είναι καί ή οικία τοϋ ευπόρου γεωργού Γ. Μυλωνά, χα-
ρακτηριζόμενη υπό τών εντοπίων ώς αρχαίο σπίτι (ΙΙίν. λ' καί είκ. 9). Κατά
τήν γραίαν μητέρα τοϋ Γ. Μυλωνά, δποκ μολόγαγε ό ίδιος ό πάππους, είναι άπ
τό 21' είναι άπό τά πρώτα σπίτια, που χτίστηκαν στην απάνω Αράχοβα' ακόμα
νερό δεν είχαν εδώ και τό κουβαλούσαν άπό τή Χτιριαροϋ Ή στέγη ειχε
άατροπίνες, α» όποϊαι όμως τώρα μόνον είς τήν σάλαν (β), βλ. ΙΙίν. λ' 2, καί
το μικρό κελλάρι (ε) υπάρχουν, διότι τό έτερον δωμάτιον, τό χειμωνιάτικο (γ),
έχει έπιδιορθωθή καί άντικατεστάθησαν οι άστροπίνες διά πεταύρων.

"Αλλαι μεταβολαί, τάς όποιας έχει ύποστή ή παλαιά αύτη οικία είναι αί

') Πηγή είς τήν άπό δυσμών εΐσοδον τοΰ χορίου, παρά τό νεκροταφεϊον.



Είκ. 9.- Κάτοψις άνώγειον (Α) κα.} κατωγείου (Β) οικίας Γ. Μυλωνά.

1 Παραστιά, 4 ντ ονλάηι,

2 .ιαράϋυρον νεώτερον Γ> ξύλινη μικρά θυρίς.
.Ί καμάρα,
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εξής: Είς τό χειμωνιάτικο ήνοιξαν παράθυρον ύψους 1,10 μ., πλάτους 0,85 μ.,
ενώ πρότερον τό δωμάτιον τοϋτο έφοοτίζετο μόνον διά τού έπί τής στέγης φεγ-
γίτου. 'Επίσης τό παλαιόν υψηλόν τζάκι αντικατεστάθη διά μικροτέρου, οίον
τό έν είκ. 3 γ. 'Από τό έν έκ τών δύο παλαιών παραθύρων τής σάλας άφήρεσαν
τό ξύλινον θωράκιον (καφάσι), τό δέ χαγιάτι περιέζωσαν γύρω διά κιγκλίδων
(ιά παρμακλίκια), ύψους 0,60 μ. έκ λεπτών σανίδων, ένώ πριν δέν ύπήρχον τοιαΰται.
Γενικώς όμως ή κατάστασις τής οικίας είναι κακή, μολονότι οί ίδιοκτήται δέν
είναι πτωχοί, ήδη δ'έχει προσκομισθή ύλικόν διά τήν ριζικήν άνακαίνισιν ταύτης.

Δεξιά τώ εισερχομένω είς τήν αυλήν ευρίσκεται ό φούρνος ουχί υπό στέγην
χαγιατιοΰ, ώς συνήθως, διό καί δυσχεραίνεται ή οικοδέσποινα κατά τήν έργασίαν
της τόσον έκ τού θερινού καύσιονος, όσον καί έκ τοϋ ψύχους κατά τόν χειμώνα.
Άπό τής αυλής είς τό χαγιάτι φέρει κλίμαξ λιίΚνη (ύψους 1,60 έξ 8 βαθμίδων),
στεγαζομένη υπό τής στέγης τοϋ χαγιατιοΰ. Θυρίς χαμηλή ύψους 1 μ. (βλ. ΙΙίν.
Τ' καί κάτοψιν είκ. 9, 5) έκ σανίδων, χωρίζει τό χαγιάτι άπό τής κλίμακος. Ή
έπικλινής στέγη τοϋ χαγιατιοΰ υποβαστάζεται δι' έξ στύλων ξυλίνων, ύψους 1,20 μ.,
εις άπόστασιν 1,20 μ. απ' αλλήλων, ων ό μεσαίος είναι ντάκος (βλ. άνωτ. σ. 70).
Ιναί προς μέν τό μέρος τής οικίας τό άπό τού έδάφους ϋψος τής στέγης είναι
2,10 μ., ενώ ™ τής χαμηλοτέρας πλευράς, τό προς τήν αυλήν, είναι μόλις 1,35 μ.

'Από τού χαγιατιοΰ ζ διά θύρας αψιδωτής (1,65x0,75) είσερχόμεθα εις
τήν οίκίαν. Αύτη ένιο άρχικώς θά ήτο, ώς ή τού Γκίκα, διμερής (χειμωνιάτικο-
σάλα), έχει διαρρυθμισθή διά διαιρέσεως εις τετραμερή (γ παραστιά, α διάδρο-
μος, δ αποθήκη, β σάλα), τοιούτον δέ σύστημα άκολουθείται γενικώς εις τάς οι-
κίας 'Αραχόβης (βλ. κατωτέρω κατόψεις οικιών) Οί τέσσαρες ούτοι χώροι
χωρίζονται μέ τσατμά' δηλαδή έπί όρθιων δοκαριών καρφοονονται σανίδες λε-
πταί οριζοντίως καί ολόκληρος ό σκελετός ούτος επιχρίεται δι' άσβέστου. Ό
τσατμάς είναι δύο ειδών, ό απλός, είς τόν οποίον φαίνονται τά όρθια μεγάλα
τετράπλευρα δοκάρια, καί ό διπλός, εις τόν οποίον δέν φαίνονται ταύτα, διότι
κλείονται έντός δύο σειρών λεπτών σανίδων. 'Ενταύθα ό μέν μεσότοιχος (τσα-
τμάς), ό άποχωρίζων τήν παραστιάν, φθάνει μέχρι τής οροφής, ήτις έπίσης έχει
έπιδιορθωθή, καί ούτω τό δωμάτιον τούτο είναι τελείως προφυλαγμένον άπό
τοϋ ψΰχους, ό δέ τοίχος τής σάλας δέν φθάνει μέχρι ταύτης, είναι δέ καί άλ-
λως καταφανής ή μεταγενεστέρα πρόχειρος διαρρύθμισις καί διαίρεσις τών τριών
τούτων χώρων α, β, δ. Αί προς τό δ καΐ β όμως θύραι είναι κανονικαί μετά ξυλί-

') Όμοίαν διαρρΰθμισιν βλ. παρά Α. Λουκηπούλοι ε. ά. ο. 31 είκ. 22, ο. 35 είκ. 25
καί Γ. Μέγα έ. ά. σ. 19 κ.έ. είκ. 13.
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νων πλαισίων, έχουσαι ή μέν προς τό β ύψος 2,10 μ., ή δέ προς τό δ 1,95 μ.

Ή χρήσις τών χώριον είναι ή συνήθης, αλλ" ή σάλα χρησιμοποιείται καί
διά τόν ΰπνον τών μεγαλυτέρων παιδιών τής πολυμελούς οικογενείας. Τά εν
αύτη εντοίχια ντουλάπια (0,80x0,67) έχουν επίσης Ε\'λόγλυπτον διακόσμησιν.

Τό δ είναι σκοτεινόν καί χρησιμεύει ώς αποθήκη' εις τοΰτο ευρίσκονται
διάφορα είδη ρουχισμού, γίκοι κ. λ. π. Ή δέ θέσις τοϋ ντουλαπιού (4) ακριβώς
παρά τό μεσοχώρισμα δεικνύει, ότι ανήκε τούτο άλλοτε εις ένιαίον χώρον, προτού
άποχωρισθή τό δ έκ τοϋ β.

Ό έν τή κατόψει χώρος ε, εις όν εισέρχεται τις διά θυρίδος, ύψους 1,35,
έδημιουργήθη έκ τοϋ περισσεύματος τοϋ οικοπέδου, βραχώδους όντος είς τό ση-
μείον τούτο, εις τρόπον, ώστε αί δύο πλευραί αυτού είναι βράχος, ή δέ τρίτη ή
πλευρά τοϋ γ δωματίου. Τό άλλως μή χρησιμοποιήσιμον διαμέρισμα τοΰτο χρη-
σιμεύει ώς αποθήκη (κιλλάρ) αχρήστων πραγμάτων.

Τό ύψος τών δωματίων από τοΰ έδάφους μέχρι τοϋ κορυφαίου ξύλου είναι
3,10 μ. Οί καβαλλάρηδες ευρίσκονται είς άπόστασιν 1,60 μ. άπ' αλλήλων, δη-
λαδή εις ολίγον μεγαλυτέραν άπόστασιν ή εν τή οικία Γκίκα (βλ. ανωτέρω). Εις
τό κατώγι φέρει αψιδωτή Αύρα ύψους 1,68, διακρινομένη μόλις έν τή φωτογρα-
φία (ΙΙίν. Τ', 1) υπό τό χαγιάτι.

Τό κατώγι είναι άδιαίρετον καί μόνον ό άχεργιώνας είναι αποχωρισμένος
διά σανίδων, δίκην τοίχου διευθετημένων. 'Εντός τούτου ευρίσκεται ή ψήκνα,
ή τροφή τών ζορων. Ύπό τήν όροφήν τοΰ κατωγείου βλέπομεν τό χονδρόν
ταμπάνι έκ κορμού όξυάς.

Τόν τύπον τών παλαιών οικιών, περί ών μέχρι τούδε έπραγματεύθημεν, ακο-
λουθούν καί αί νειοτεραι σχετικώς οίκίαι.

δ) Ή οικία τού ποιμένος Εήστ. Βελόνη (εικ. 10) είναι έν από τά πολλά όμοια
πτωχά σπίτια, αν δέ κρίνη τις έκ τών παραθύρων, άτινα έχουν έσωτερικήν θό-
λον (βλ. κατωτ. σ. 90), πρέπει αύτη νά μήν είναι παλαιοτέρα τών όγδοήκοντα
έτών. Έκ τής παρατιθεμένης κατόψεως φαίνεται ή όμοιότης διαρρυθμίσεως τών
χαίρων προς τήν οικίαν Γ. Μυλωνά (εικ. 9). Ή στέγη έχει γίνει μέ πέταυρα καί
όχι πλέον μέ άστροπίνες.

Τό χειμωνιάτικο α φωτίζεται από τών δύο επί τής στέγης φεγγιτών. Ή
παραστιά εις τοΰτο είναι μεγάλη, ομοιάζουσα μέν γενικώς κατά τήν τεχνοτροπίαν
προς τήν έν είκ. 3α είκονιζομένην, αλλά πολύ περισσότερον άτεχνος. Τό κυρίως
όντζάκι είναι εις βαρύτατος τετράπλευρος, αντί τοΰ συνήθως ημικυκλικού, ό'γκος,
πολύ ακαλαίσθητος, οίοι οί άπαντώμενοι συνήθιος εις πτωχάς οικίας ποιμένων.
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Ή κρέμαση 1 τούτου φαίνεται είς τό κατώγι. Είς τό δωμάτιον τούτο δέν υπάρ-
χει άλλο έπιπλον έκτος τοϋ άργαλειοϋ, κοιμούνται δέ στριόνοντες έπί τού έδάφους
βελέντζες. Οί χώροι β γ δ άπετέλουν κατ' άρχάς ένα, τήν σάλαν, άπεχώρισαν
δ' είτα τό γ μέ τσατμα, όστις ενταύθα δέν διήκει μέχρι τής οροφής, διά νά
χρησιμοποιήσουν τούτο ώς άποΑήκην. Ούτως έσχηματίσί)η καί ό μικρός διά-
δρομος δ, ή είσοδο, όπως ονομάζουν αυτόν. Είς τήν σάλαν έχουν τό τυπικόν,
μικρόν ένταϋί)α, τραπέζι μέ τόν πλήρη φωτογραφιών καίΐρέπτην άνωθεν αύτοϋ,
έν έως δύο καθίσματα καί ώς αντίθεσιν ξενίζουσαν έν καινουργές ώραίον διπλό

Ό βουρος

C,

Α

Ό

Είκ. 10. - Σχέδιον οικίας Κι'στ. Βελόνη.

κρεββάτι, τό όποιον ήγόρασεν ό ιδιοκτήτης ποιμήν «γιά νά ξεκουράζεται, όταν
γυρίζη άπό τά πρόβατα». Στρωμνή όμιος έπί τής κλίνης δέν υπάρχει, άλλά μό-
νον μία πολύ λεπτή βελέντζα. Τράπεζαν δέν έχουν, τρώγουν δέ είς τόν σουψραν,
καθήμενοι επί τοϋ έδάφους ή εις κοντσιρα.

Τό χαγιάτι ένταύθα έχει αντικαταστήσει είς μικρός έξιόστης (βλ. ΙΙίν. Ζ, 2),
ονομαζόμενος επίσης χαγιάτι καί έκπληρών κατά τό δυνατόν τόν προορισμόν
έκείνου. Ό τύπος τής κατά παράταξιν οικοδομής είναι πλήρης, διότι καί ό φούρ-
νος είναι έκτισμένος είς τήν αήτήν σειράν παρά τά δωμάτια.

ΙΙρό τής θύρας εισόδου τού κατωγείου, όπισθεν ακριβώς τών φοηογραφου-

') Περί ταύτης βλ. κατωτ. σ· 95.
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μένων γυναικών, είναι διευθετημένος χώρος διά τήν πλΰσιν. Πλησίον εύρίσκεται
εις μικρός ξύλινος κορντος, διά τό ύδωρ τών ορνίθων.

Είς τό νότιον μέρος τοϋ κατωγείου ξύλινον διαχώρισμα αποχωρίζει τόν άχερ-
γίώνα άπό τοϋ λοιπού χώρου, ένθα ευρίσκονται άναμίξ τά ξύλα διά τόν χειμώνα,
ένα οιντονκι μέ όσα τυχόν είδη άπέμειναν έκ τοϋ προικώου ρουχισμού, αρνιά
(μανάρια) κ. ό.

Αί ελλείψεις πολλών πραγμάτων εις τήν οίκίαν ταύτην, ώς καί ή έν γένει
καταστασις «ύτής, παρατηρούνται συνήθως είς οικίας πτωχών ποιμένων, οϊτινες

ζώντες τό πλείστον μακράν τού χω-
ρίου θεωρούν τήν έν τούτοι οίκίαν
των ώς προσωρινόν μόνον κατάλυμα.

2. Ή παρατιθεμένη κάτοψις
(εϊκ. 11) ανήκει εις τήν οίκίαν Λ.
Μυλωνά, ήτις ομοιάζει μέν πρός τάς
άλλας μέχρι τούδε περιγραφείσας οι-
κίας, άλλ' εις αύτήν τό χαγιάτι μετά
τοϋ φούρνου εύρίσκονται εις τοιαύ-
την θέσιν παρά τήν οίκίαν, ώστε τό
όλον συγκρότημα (κυρίως οικία -
χαγιάτι - φούρνος) λαμβάνει τό σχή-
μα Ράμμα' εύρισκόμεθα δηλ. εις
τήν προβαθμίδα μιας συνθετωτέρας
μορφής οικίας ή ή απλή μετωπική
παράταξις δωματίοον, τήν οποίαν
μέχρι τούδε συνηντήσαμεν.

Τό γωνιακόν τούτο σχήμα έξε-
λισσόμενον απέβη τύπος καλού σπιτιού ώρισμένης εποχής προ 80-100 έτών, έκ
τής οποίας σώζονται μερικά αρχοντικά, τά πλείστα εις κακήν κατάστασιν.

Εις τάς οικίας τοϋ τύπου τούτου (πρβλ. εικ. 12) παρουσιάζεται ώς τυπικόν
άρχιτεκτονικόν στοιχείον ή άψίς, ό θόλος, όπως ονομάζουν αυτήν. Ή θόλος αύτη
υποβαστάζει τό δάπεδον τού ύπερθεν αύτοϋ δωματίου, τοϋ αποτελούντος τό μικρόν
σκέλος τοϋ Γ. Ούτω δέ κάτω τού δωματίου τούτου έδημιουργήί)η σκοτεινός διά-
δρομος άγων άπό τής οδού εις τήν αύλήν τής οικίας. Αί ο'ικίαι αύται είναι με-
γαλυτέρων διαστάσεων ή αι παλαιότεροι, έχουν δ' απαραιτήτως είς τήν πρόσο-
ψιν τό μπαλκόνι, τό όποιον άλλως συναντώμεν γενικώς είς τά σχετικώς νεώτερα

Λρομυς



Είκ. 12. - Κάτοψις οικίας Α. Μπακάλη.

Α ανώγι, ζ δωμάτιο //.·-: ror αργαλειό, li κατιόγι,

α χειμωνιάτικο, ι/ κουζίνα, «' δωμάτιον,

β σάΐα, ι'' χαγιάτι, //' πτάβλος,

γ διάδρομος, ε α.τοϋήκη, γ' κατώγι,

δ κρεββατοκά/ιαρα, ι χαγιάτι με tor φονρνον (κ).



ΠΙΝΑΞ Α

.

2. Χαγιάτι τής οικίας Εϋστ. Βελόνη.
(Αί γυναίκες φέρουν νυμφικός ενδυμα-
σίας).

3. Χαγιάτι μέ τήν κληματαριάν τής οι-
κίας Λ Μυλωνά.



Π1ΝΑΞ Η.

2. ΠαράθυροΛ' μέ
ϋόλ.ο τής οικίας
Ά. Μπακάλη.

1. Πρόσοψις οικίας Ά. Μπακάλη.

3. Είσοδος είς τήν
αΰτήν οίκίαν άπό
τής αύλής.
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άνωγιαστά σπίτια τής 'Αραχόβης, καί έν γένει παρουσιάζουν όψιν οικίας αστι-
κής έν αντιθέσει πρός τάς άπλάς χωρικάς οικίας, τάς οποίας εΐδομεν άνωτέρω.

Είς τόν τύπον τούτον άνήκει καί ή οικία τοϋ γεωργού Α. Μπακάλη (Πίν.
II καί είκ. 12), αρχικώς ανήκουσα είς πλούσιον έμπορον. Προτού γίνη ό νέος
κεντρικός δρόμος τής 'Αραχόβης, ή πρόσοψις τής οικίας ταύτης εύρίσκετο έπί τοϋ
τότε κυρίου δρόμου τοϋ χωρίου, τού ιδίου έν συνεχεία, τόν οποίον εΐδομεν και
προ τής οικίας Γκίκα. Είναι πολύ καλώς ώκοδομημένη, τούτο δέ, ώς καί ή εσω-
τερική διακόσμησις τών θυρών καί τής ορο-
φής, μαρτυρεί περί τής εύπορίας τοϋ κτί-
σαντος. Αί θύραι καί τά παράθυρα έχουν
όλα έσωτερικάς ωραίας θόλους, δηλαδή εσω-
τερικώς κατά τό άνω ήμισυ σχηματίζονται
ταύτα δι' άψίδος, ενώ έξωτερικώς τό μέρος
τούτο είναι οριζόντων (βλ Πίν. Η, 2, φωτο-
γραφίαν τοϋ παραθύρου τής σάλας). Αί δέ
θύραι τής σάλας καί τοϋ διαδρόμου ιδία φέ-
ρουν εγχάρακτα γραμμικά σχέδια, ώς τά έν
τή είκ. Ιο, εξ άλλης όμως ταύτα οικίας, προ-
ερχόμενα. Ή έκ ξύλου οροφή τής σάλας κο-
σμείται εις τό μέσον μέ ρόδακα πεποικιλμέ-
νον διά σιδηρών ελασμάτων.

Καί ό μέν πυρήν τής οικίας είναι οί
χώροι α, β, γ, δ, δηλ. τό χειμωνιάτικο, ή
σάλα, δ διάδρομος και τό τρίτον μικρόν δω-
μάτιον, τό οποίον εις τάς μέχρι τούδε περι-
γραφείσας οικίας χρησιμεύει ώς άποθήκη,
εδώ όμως έχει πλέον γίνει τέλειον δωμάτιον
καί χρησιμοποιείται ώς κρεββατοκήααρα. Νέος δέ χώρο;, τόν όποιον συναντώμεν
ενταύθα, είναι δ ζ '. Τό είς τήν Β πλευράν τοϋ χώρου τούτου μικρόν μαγειρείον
η είναι ύστερογενές κτίσμα καί έχει ίδιαιτεραν μονοκλινή (/ιονόοριχτην) στέγην.
Μικρόν χαγιάτι (θ) προστατεύει τήν πρός τό μαγειρείον καί τήν οίκίαν εΐσοδον,
φαίνεται δ'έν μέρει τούτο εις τήν φωτογραφίαν έν Πίν. Η, 3

'Ο φούρνος εύρίσκεται, ως φαίνεται εις τήν παρατιθεμένην κάτοψιν, είς τό

') Ή έν τή φωτογραφία διακρινόμενη κατά τό ήμισυ σοφίτα, είς τήν οποίαν άνερχόμεθα
διά κλίμακος ευρισκομένης έν τφ ζ, είναι ιδιορρυθμία άπαντώσα μόνον είς τήν οίκίαν ταύτην.
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βόρειο ν άκρον τής αυλής, είναι δέ τοιαύτη ή κλίσις τού εδάφους, ώστε ανέρχε-
ται' τις είς τούτον διά λίθινης κλίμακος. Ένεκα τοϋ λόγου τούτου έκ τών χώ-
ρων τοϋ κατωγείου, τό όποιον ουσιαστικώς είναι ϊσόγειον, ό α' έχει ύψος έσω-
τερικώς 3,10 μ., ένώ οί β' καί γ' μόνον 2 μ. Καί ό μέν α ένοικιάζετο τό θέρος
τοϋ 1938 ως χοροδιδασκαλείον, οί δέ άλλοι έχρησιμοποιοϋντο ό μέν β' ώς στά-
βλος, ό δέ γ' ώς κυρίως κατώγι διά τά κρασιά κλπ. Ώς άχυρων χρησιμεύει καί
τό διαμέρισμα ε, είς τό οποίον εισέρχεται τις άπό τοϋ χαγιατιοΰ, ένθα ό φούρνος.

Ή έπίπλωσις τής οικίας Μπακάλη είναι ή συνήθης, αλλ' αρκετή, ώστε νά
ύπάρχη σχετική άνεσις. Τά ωραία επίσης χειροκέντητα υφάσματα καί υφαντά,
όσον καί ή έν γένει επικρατούσα τάξις και καθαριότης, δεικνύουν όχι τόσον τήν
εύπορίαν, όσον νοικοκυρωσύνην καΐ φιλοκαλίαν τών ένοικων.

3. ΙΙεραιτέρω άνάπτυξις τών μέχρι τούδε περιγραφέντων τύπων είναι ή τε-
τράγωνος οικία. Αί οίκίαι τού τύπου τούτου περιλαμβάνουν έκτος τής σάλας καί
τοΰ χειμωνιάτικου έν ή περισσότερα δωμάτια και μαγειρείον συνήθως μετά φούρ-
νοι'. Εις τούς χώρους δέ τούτους εισέρχεται τις άπό τοϋ προθαλάμου.

Προβαίνομεν εις περιγραφήν μιάς τοιαύτης οικίας παρά τάς ιδιορρυθμίας,
τάς οποίας αύτη παρουσιάζει, διότι αντιπροσωπεύει ένα τύπον εύπορου οικίας, αρ-
κετά παλαιάς, είς τήν οποίαν ευρίσκομεν συγκεντρωμένα όλα τά έπί μέρους στοιχεία.

Ώς φαίνεται καί έκ τοϋ παρατιθεμένου σχεδίου (είκ. 14), ή κυρίως οικία
αποτελείται έκ τεσσάρων δωματίων (α, β, γ, δ,) μετά προθαλάμου (ε). Τό προς
βορράν τμήμα, εκ τοϋ μαγειρείου (η) καί ενός έτι δωματίου (θ) άποτελούμενον,
έκτίσθη ώς συμπλήρωμα τής κυρίως οικίας, έπί τοϋ παλαιού κατωγείου (είκ. 15,
δ' βλ. κατο;>τ. σ. 95) καί ούτω έχρησιμοποιήθη καταλλήλως καί έπί τό άνετώτε-
ρον χώρος εύρύς, όστις άλλως θ' απέμενε ώς χαγιάτι βοηθητικόν προ τής τετρα-
γώνου οικίας. Τό ότι δέ οί χώροι θ καΐ η δέν ανήκουν όργανικώς εις τήν οίκίαν,
φαίνεται καΐ έκ τοϋ ότι έχουν στέγην ιδιαιτέραν, συνεχομένην προς τήν στέγην
τής κυρίως οικίας.

Ή οικία, κατά τήν νϋν οϊκοκυράν Καλούσαν Γκρέμου, έκτίσθη προ 80-85
έτών υπό τοϋ EUot. Λάζου. Ήταν άπό τά πρώτα άνιογιαατά 1 σπίτια, παν χτί-
στηκαν στο μαχαλά αυτόν, τό Βρυσάκι, ώς ούτος ονομάζεται. 'Έκαμε δέ τό-
σην έντύπωσιν ή οικία, ώς καί ή παραπλεύρως ταύτης, ή ανήκουσα εις τόν έτε-
ρον άδελφόν Λάζον, ώστε έκτοτε όλη ή γειτονιά ήτο γνωστή υπό τό όνομα Λα-

') "Ενεκα τοΰ εδάφους ή μέν κυρία πρόσοψις έχει ΰψο; 5,60, ή δέ όπιο Οία πλπιρά. ή
πρός Β, 2,75 μέν προς τήν γωνίαν τής στέγης, 2,45 δέ πρός τούς τοίχους.
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ζέϊκα. Πράγματι ή οικία Λάζου είναι ευρύχωρος, έχει σχετικός άνέσεις καί είναι
καταφανής ή προσπάθεια πρός διακόσμησιν καί έν γένει ώραίαν έμφάνισιν ταυ-

Είκ. 15. — Κάτοψις κατογείου οικίας .Ιάζοι:.

.1 - /1 = τομη έμ.φαινομένη έναντι.

α ανλη (όβουρός), 1 ανθώνες,
β χαγιάτι, 2 κιίόη,
y κουζίνα, •Ί στίλος ξύλινος (γ.ολόνα),
δ κατώι, 4 κρέμαοη τζακιον
ε άχεργιώνας, ■'ι καταρράχτης,
C άποΰήκη σταριού, II σκάρα,
n βαγεναριό, • γοινιά η αμπάρι,

άποχ ωρητήριο, S παράστado νποβαοτάζον το άνοιίΐεΐ' ταμπά.
!) τζάκι.

της. Οντως εσωτερικώς μεν αϊ ι'ΐύραι και τα παραθυρόφυλλα τής κυρίως οικίας
είναι διακοσμημένα δι' εγχρώμων, ξυλογλύπτων γραμμικών σχεδίων, τών οποίων



Δρόμος

Εικ. 14.- Κάτογις ανοιγείον και τομή κατά τήν άπό Π προς Ν όιεόβνναιν

οικίας Λάζου (βλ. εικ. 1 Γ> Α - Β).
α παραστιά (χειμοννιάτκο), 1 μπατζάς.
β οάλα, φονρνος (τζάκι),
ϊ τραπεζαρία, ■ ί νεροχύτης,
δ κρεββατοκάμαρα, 4 παραστιά,
ε διάδρομος, Γ) ντουλάπι,
ζ » <; καταρράχτης,
rι κοηζίνα, 7 καμάρα (εικονοστάσιο)·),
0 οαρμενιά, Λ παρ/ιενιά (αργαλειός).

Τά γράμματα και οί. άριΰμοί, οί σημειούμενοι εν τη ανωτέρω τομη είναι τά ίδια προς τά των
αντιστοιχούντων μερών έν τη κατάγει τον κατωγείον (είκ. 1ϋ).
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τά ποικίλα χρώματα έχουν εκ τής πολι>καιρίας καταστροφή (δείγμα τών σχεδίων
τούτων βλ. έν είκ. 13), έξωτερικώς δέ τήν κυρίιος πρόσοψιν ποικίλλει κορνίζα
ξυλίνη, πλάτους Ι), 10 μ. περίπου, έκτεινομένη καθ'όλον τό πλάτος τής προσό-
ψεως καί τοποθετημένη ακριβώς άνωθεν τών παραθύρων, 0,40 μ. κάτωθεν τής
ίδρορρόης (τής άπτρέχ/ις).

Τά παράθυρα έχουν γύρωθεν όμοίαν κορνίζαν ξυλίνην, ή οποία, ώς καί ή
άλλη, είναι κατεστραμμένη έκ τοϋ χρόνου. 'Εσωτερικώς τά παράθυρα καί ή θύρα,
ή άγουσα είς τό μπαλκόνι, είναι ιά θόλο. Ώς ελέχθη δ' ήδη, αί έσωτερικαί αύ-
ται θόλοι τών οικιών συνηίΚζοντο προ όγδοήκοντα ή εκατόν ετών. Τό ύψος τών
παραθύρων μετά τής θόλου είναι 1,65 μ.

Προβαίνομεν είς περιγραφήν τής οικίας αρχόμενοι από τών χώρων, τους
οποίους σνναντζ τις κατά σειράν εισερχόμενος είς τήν οικίαν.

Θύρα δίφυλλος άγει εις τήν λιθόστρωτον αύλήν, τόν δβονρόν (α). Μία ώραία
κληματαριά όμοϋ μετά τών δύο ανθώνων ', τών ένθεν καί ένθεν τής στενής
αυλής διευθετημένων, κοσμούν τήν εΐσοδον. Κλΐμαξ λιθίνη έκ πέντε βαθμίδων
φέρει είς μικρόν χαγιάτι (β), τό όποιον στεγάζεται διά προεκτάσεως τής στέγης
τής οικίας. Τό κατά τό πλείστον ξύλινον δάπεδον τοϋ χαγιατιοϋ στηρίζεται προς
βορράν εις τόν βράχον, ενώ πρός τάς άλλας πλευράς άκουμβα επί στύλων. Είς
τό χαγιάτι τοΰτο ευρίσκεται ή κάδη (ύψους 2 μ. διαμ. 1,25 μ.) καί πουρνάρια
διά τόν φοϋρνον. ΤΙ μικρά ξυλίνη θυρίς παρά τήν λιθίνην κλίμακα χρησιμεύει
πρός διευκόλυνσιν τής μεταγγίσεως τοϋ έν τή κάδη περιεχομένου μετά τό πάτημα
γλεύκους εις τά βαρέλια. Τήν κάδην πληρούν ανερχόμενοι έπί τοΰ ξυλίνου δαπέ-
δου τοΰ χαγιατιοϋ.

'Από τοΰ χαγιατιοϋ διά μεγάλης θολωτής θύρας, εισέρχεται τις είς τό δια-
μέρισμα γ, τό οποίον ανέκαθεν έχρησίμευεν είς τήν οίκογένειαν ώς πλυσταρειό,
ευρίσκονται δ' είς αυτό οί σκάφες, τά καζάνια καί τά λοιπά χρειώδη, έπλήρου
δηλ. ό χώρος ούτος τάς άνάγκας, τάς οποίας συνήθως πληροί εν άνοικτόν χα-
γιάτι. Τό διαμέρισμα τοΰτο εΐναι πλακόστρωτον, ονομάζεται δέ νϋν υπό τών οί-
κοκυραίων κουζίνα. 'Εκεί διαμένουν καθ* όλην τήν ήμέραν κατά τό θέρος, ότε
ενοικιάζουν τήν λοιπήν οικίαν. "Εχει ύψος 2,15 μ. μέχρι τής ξυλίνης οροφής, ην
υποβαστάζει ξύλινος στύλος (3) ύψους 1,95 μ., είναι δ' ή οροφή αύτη τό δάπε-
δον τοϋ άνω ακριβώς διοματίου θ (εΐκ. 14), τής οαρμενιας, ώς ώνομάσθη ό χώ-
ρος, ένθα είναι μονίμως τοποθετημένος ό αργαλειός (βλ. άνωτ. σ. 73). Τό έδαφος

') Ανθώνες ονομάζονται οιονεί πεζούλια έκ χώματος, οπου φυτεύουν διάφορα άνθη.
'Ενταύθα έ'χουν ίίψος 0,35 μ.
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