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Το ΛαογραφικΟΝ αρχειον ίδρυθεν προ εικοσαετίας ύπδ τον Κρά-
τους προς περισυλλογών και διάσωσιν των μνημείων τον βίου και της
γλώσσης τον 'Ελληνικού λαοϋ έθησαύρισεν ήδη εις τάς συλλογάς αντον
πλούσιον λαογραφικόν ύλικόν, ούτινος ή επιστημονική εκδοσις αποτελεί
τον απώτερον του 'Αρχείου σκοπό ν.

Συνεχίζον το έργον αντον το λαογραφικον αρχειον προβαίνει
ταυτοχρόνως είς την μελέτην και έπεξεργασίαν της συγκομισθείσης ϋλης.
Κατά το στάδιον τοϋτο της εργασίας προκύπτουν, ώς είναι έπόμενον,
ζητήματα επιστημονικής φύσεως αναφερόμενα είτε εις την γένεσιν, την
έξέλιξιν και μορφήν είτε είς την έρμηνείαν και τον τρόπον της εκδό-
σεως των καθ' εκαστον λαογραφικών στοιχείων. Προς διευκόλυνση' της
έρεύνης και λύσεως των ζητημάτων τούτων και προαγωγην εν γένει
των λαογραφικών παρ' ήμΐν σπονδών ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, της οποίας
το ΛαογρΑΦΙΚΟΝ Αρχειον αποτελεί άπο της συστάσεως ταύτης επιστη-
μονικον' ίδρυμα, απεφάσισε νά ίδρυση ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, ίνα εν ταύτη δημο-
σιεύωνται «συνθετικαϊ λαογραφικαϊ μελέται, ώς και αξιόλογος λαογρα-
φική υλη, υφισταμένη ομως έπεξεργασίαν τινά και ταξινόμηση1».

Ό Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΕΓΑΣ
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ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Ή σπουδαιότης των περί την λαϊκή ν οίκίαν ερευνών από λαογραφικής, εθνο-
λογικής και ιστορικής απόψεως ομολογείται υπό πάντων.

Και έγιναν μεν κατά τα τελευταία έτη και παρ'ήμίν ίκαναί προσπάθειαι
δια την γνώσιν τών νεοελληνικών οικήσεων, αλλ'υπολείπεται ακόμη πολλή και
συστηματική εργασία, έως οΰ δυνηθώμεν νά καταλήξωμεν εις ασφαλή και άπη-
κριβωμένα πορίσματα και περί τών μορφών τής ελληνικής οικίας και περί τών
σχέσεων αυτής προς τάς οικίας τών άλλων εν τή Βαλκανική καί τή Μικρά 'Ασία
οίκοΰντων λαών. Δια τούτο καί ή προσπάθεια τού J. Cvijic νά διακρίνη κυρίους
τΰπους οικιών τής Βαλκανικής και καθορίση τήν γεωγραφικήν εξάπλωσιν αυτών '),
επειδή εστηρίχθη επί γνωρισμάτων όλως εξωτερικών, ουδεμίαν εχόντων άξίαν διά
τήν γνώσιν τής ιστορικής έξελίξεως τής οικίας, κρίνεται ως αβάσιμος καί άποτυ-
χούσα 2). 'Ορθώς δ' ό Schultze Jena εις τό αξιόλογον αυτού περί Μακεδονίας
έργον παρατηρεί, ότι χρειάζεται ιδία διεξοδικόν καί πλοΰσιον συγκριτικόν ύλικόν,
άναφερόμενον καί εις τάς λεπτομερείας τού σχεδίου καί εις τους τρόπους τής κατα-
σκευής, διά νά δυνηθή τις νά επιληφθή τού δυσχερούς προβλήματος, πώς έκ δια-
φόρων πολιτιστικών στοιχείων, εκτός τών παλαιών προϊστορικών καί ιστορικών
βάσεων, καί δή στοιχείων αρχαίων ανατολικών, βυζαντινών, παλαιοσλαβικών, οθω-
μανικών, δυτικομεσογειακών καί ήπειροευρωπαϊκών, συναπηρτίσθη ή ποικίλη εί-
κών τών σημερινών οικήσεων τής Μακεδονίας3).

Ώς συμβολή εις τάς ερευνάς ταύτας ας θεωρηθούν αί παρατηρήσεις, τάς
οποίας έκαμα περιερχόμενος τό 1922 διά λαογραφικούς σκοπούς τά χωρία τής

') J. Cvijic , La peninsule balkanique, Paris 1918 σ. 225 κ. ε. 'ΓοΟτον ακολουθεί κ«ί ό
Ο. Maull, Griechisches Mittelmeergebiet, Breslau 1922 σ. 62 κ. έ.

J) Fr. Oelmaim, Haus und Hof im Altertum, τ. I, Berlin 1927, σ. 19.

8) L. Schultze Jena, Makedonien, Landschafts - und Kulturbilder, Jena 1927, σ. 89.
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κοιλάδος τού "Εβρου καί ενός τών παραποτάμων αυτού, τού Κιζιλ ντερέ. Δυστυ-
χώς ό εφοδιασμός μου μέ μηχανικά μέσα ήτο ελλιπής. Διά τοΰτο αϊ φωτογρα-
φίαι μου καί όλίγαι είναι καί περιορίζονται εις εξωτερικάς μόνον ό'ψεις τής θρα-
κικής οικίας. 'Αλλ' ελπίζο), ότι καί ελλιπείς αί παρατηρήσεις μου θα είναι ευπρόσ-
δεκτοι, επειδή είναι αί πρώτοι δημοσιευόμεναι περί τών οικήσεων τής ελληνικής
Θράκης ειδήσεις

Κίς τον παρατιθέμενον χάρτην σημειώνονται τά χωρία τών περιφερειών, τάς
οποίας ήρεύνησα. Τά πλείστα είναι πεδινά, τινά δ'έξ αυτών, ώς τό Άμόριον, ή
Καρωτή, τά 'Αμπελάκια, υπήρξαν τσιφλίκια μπέηδων. 'Ασχολία τών κατοίκων
είναι ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία. Εις τά πεδινά ευδοκιμεί ή μορέα καί έκ τού-
του είναι ανεπτυγμένη ή σηροτροφία, διά τήν οποίαν, ώς γνωστόν., χρειάζονται
ευρύχωροι οίκίαι. Τά επί τής αριστεράς ό'χθης τού "Εβρου κείμενα χωρία περιήλ-
θον έκτοτε εις τήν Τουρκίαν.

Τά χωρία τού τμήματος τούτου τής Θράκης δυνάμεθα νά διακρίνωμεν εις
τρεις συστάδας, λαμβάνοντες ώς βάσιν διαιρέσεως έκτος τής γεωγραφικής αυτών
θέσεως τήν παρατηρουμένην εις τήν ενδυμασίαν ιδία τών γυναικών διαφοράν.

Εις τήν πρώτην συστάδα τάσσομεν τά περί τό Σουφλί χα>ρία : Κουρνοφω-
λιά, Λαδιά, Λευκίμη (Καβατζίκι), Τριφύλλι (Πασμακτσί), Κιουπλί, Ντογαντζί, Μάν-
δρα, Λάβαρα (Σαλτίκι), Άμόριον (Καραμπεηλί). Τό φόρεμα τών γυναικών εις τά
χωρία ταύτα είναι χειριδωτόν, άνοικτόν επί τού στήθους, ώστε τούτο νά γυμνιό-
νεται διά τον θηλασμόν ευκόλως, διότι καί τό ύποκάμισον είναι έμπροσθεν άνοι-
κτόν. Κεντήματα ή ενδυμασία αύτη δεν έχει· (ΙΙίν. Β' είκ. 1).

Βορειότερον εις τήν περιφέρειαν Διδυμοτείχου καί δη εις τήν κοιλάδα τού
Κιζίλ ντερέ τό φόρεμα τών γυναικών, ή λεγομένη τσούκνα, είναι άχειρίδωτος καί
κλειστή έπί τού στήθους. Διά τον θηλασμόν χρησιμεύουν δύο όπαί, άνοιγμέναι επί
τού στήθους, αί όποΐαι λέγονται κορφονλν&ρες' δι' αντών, παραμεριζομένου διά
τών δακτύλων τού υποκαμίσου, εξάγεται ή ι)ηλή προς θηλασμόν. Οί κορφουλύ-
θρες κατασκευάζονται καί εις τό φόρεμα τών μικρών κορασιών, σημειώνονται δέ
υποτυπωδώς καί εις αυτά τά νήπια. Διότι ή ένδυμασΐα τών παιδίων δεν διαφέ-
ρει τής τών μεγάλων. (Πίν. Δ' είκ. 1).

Τό ύφασμα τής τσούκνας είναι μάλλινον ή βαμβακερόν, νφαμένο, βάφεται
δέ μαύρον ή γαλάζιον ή πράσινον. Ένφ όμως εις τά περισσότερα χωρία τής περι-
φερείας ταύτης (συστάς Β: Μεταξάδες (πρώην Τοκμάκκιοϊ), ΙΙαλιούρι, Άλεποχώρι,

') Βραχεία μόνον περίληψις όμοιας μελέτης χοϋ καθηγητού Κυριακίδου έδημο-
σιεύθη έν Άθην^, τ. 33 (1921) α. 201.



ΠΙΓΗΑΞ Α.
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ΠΙΝΑΞ Γ.

2. Τσουκνα με κορφουλυθρες,

φόρεμα γυναικεΐον των Μάριδων. άποκείμενον έν
Μουσείο» Διακοσμητικών Τεχνών των 'Αθηνών.

1. Χωρική της Καρωτής ζυγίζουσα
μέ έγχωρίαν ζυγαριάν.

3. Κεντήματα
κιναρωτά της
τσούκνας.

</ τεροηες
μήλα

.7 ερί) ly. ε -



ΠΙΝΑΞ Δ.

2. Χωρικός έκ
Κιουπλίου (Γ.
Παπάζογλου).

1. Παιδιά τοΰ χωρίου Καρωτης.

3. Χωρικός έκ
Καρωιής ένδεδυ-
μένος κατα τον
παλαιόν τρόπον
μί- τπιπηύη (Π.
Πάλλας).



Χορός είς τό μεσοχώρι της Καρωτής
(Πάσχα τοϋ 1922).
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Λάδη (Ίμπλεντίν), Τράβα (Τσαμπάζ), Χιονάδες (Καρλί), Έλληνοχώρι, Πετράδες,
Πραγκί, Κωστί κλπ.) τό ένδυμα τούτο είναι απλούν, στεροΰμενον και τού ελαχί-
στου στολισμού (πίν. Β' εϊκ. 2), είς τα δεκατρία χωρία των λεγομένων Μαριδών
ή Μάρων είναι κατάτρορτον από ωραία κεντήματα (πίν. Γ-Ε). Τα χωρία ταύτα
(συστάς Γ) είναι: Κουφόβουνο, 'Ασβεστάδες, Κυανή (πρώην Τσαουσλί), Βρυσικό
(Καράμπουναρ), Άσπρονέρι ("Ακμπουναρ), Μάνη (Καντήκιοϊ), Καρωτή (Κορουτζί),
Ποιμενικόν (Τζομπανλί), Σκουρτοχώρι, 'Αμπελάκια (Κουλακλί), Παταγή (Παζαρλί),
Νεοχιόρι (Γενίκιοϊ), Στέρνα (Τατάρ)

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

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

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

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

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

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

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

α) Μονώροφοι οΐκίαι.

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

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

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

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

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



ΠΙΝΑΞ Τ.

2. Ή εκκλησία τοϋ αγίου 'Αθανασίου των Μεταξάδων.
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ΕΙκ. I. - Κάτοψις καϊ κατά πλάτος τομή παλαιάς οικίας τον χωρίον Τριψνλλ,
Κάτοψις : 1 τζάκι, 4 πορτονλα, Γ (φεγγίτης, μπατζατζίκονς,

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

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

Ά πανώΰρα, 7 καπρονλια,
4 γρεντιά, S πέτανρα.



ΙΟ

Γ. Α. ΜΕΓΑ

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

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

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

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

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

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

1 παραοχιά, / (η) αλ'οονς,

2 πνρονμάχ , πεζούλια, (β) καμαρούλες.

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

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

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

τον μπατζά ήτοι από τό ευρύ „, „ ,

Ιί,ικ. α. - Φεγγίτης.

άνοιγμα τής καπνοδόχου, ή

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

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

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

10l234S6r8

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.

KA/p,j\cLpl V ψν

CMCO-vpi

ftm/MM/A

Λ Ο Ί 23 + 567S

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-



ΠΙΝΑΞ Η.

1. Δοκός καί στη-
ρίγματα τής στέ-
γης ιής οικίας II.
Κάμαρη είς τό
χωρίον Καραβία.
(Είς τόν φωτει-
νόν κύκλον τό ά-
νοιγμα τοϋ φεγ-
γίτου).

2. Γύρω είς τό
τζάκι τής ιδίας
οικίας.



2. Όπισθία (δυτική) δ\|ιις τής άνω οικίας.
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διωρόφων οικιών καί τού παρά τάς Σέρρας χωρίου Σουμπάσκιοϊ καί τού παρά
τήν Βόλβην " I ρ ι μπουτσάκ, τάς οποίας επίσης έμελέτησεν ό Schultze Jena1).

Ότι δέ καί νοτιώτερον απαντάται ό αύτός τύπος οικήσεων, συνάγεται έκ
τής έρεύνης, τήν οποίαν εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ένήργησε τό 1934 έν τή
επαρχία Έλασσώνος ό Δ. Λουκόπουλος. Παραθέτω εδώ τήν περιγραφήν αυτού,
ήτις απόκειται έν τώ Λαογραφικώ Άρχείω ύπ'άριθ. 981 β' σ. (503 κέ. «Τό σπίτι
στο Δαμάσι καί στ'άλλα χωριά τής Ποταμιάς 2) είναι μακρυνάρια. Τό σπίτι ποί'
έχω σχεδιασμένο απέναντι (είκ. 22) είναι παλιό τοϋ Δαμασιοϋ καί είναι διπλο-
κατοικία. Στο μισό μένει δ ένας οικογενειάρχης αδελφός καί στο άλλο δ δεύτερος.
"Οπως και στο σχέδιο φαίνεται, στή μέση τοϋ σπιτιού υπάρχει μιά στοά, τό
χαγιάτι, όπως τό λένε (α). Δυο κολώνες ξύλινες κρατούν τή στέγη τοϋ χαγιατιοϋ,
πού είναι συνέχεια τής στέγης τοϋ σπιτιού. Μέσα στο βάθος διακρίνονται δύο
πόρτες" είναι αί δύο είσοδοι, ή μία τοϋ ενός καί ή άλλη τοϋ άλλου άδελφοϋ. Τό
κάθε διαμέρισμα, άς ποϋμε, έχει δύο δωμάτια. Τό έ'να είναι, όπως μπαίνει κανείς
από τήν είσοδο, τά άλλα αριστερά καί δεξιά. Τά μεσιανά τά δωμάτια δέν φωτί-
ζονται παρά από τήν είσοδο. Κ'έπειδή θά ήταν σκοτεινά, όταν είναι κλεισμένη
ή είσοδος, έχουν φτειαγμένους φεγγίτες στή στέγη (β). Φεγγίτες ρήχνουν φώς καί
στά άλλα, τά άκρινά δωμάτια, γιατί κι αιιτά δέν φωτίζονται έπαρκώς από τά μόνα
παραθυράκια πού έχουν στον μπροστινό τους τοίχο (γ). Τά μεσιανά δωμάτια χρη-

κους μπέηδες, οί όποιοι διά τήν κτίσιν τών κατοικιών μόνον τήν προχειροτέραν έν τώ τόπο,)
ΰλην διέθετον ήτοι ξύλα καί καλάμια έκ τών βαλτωδών εκείνων περιοχών. Δεύτερον ή όλη
περιοχή ύπέκειτο μέχρι πρό ολίγων έτών είς τούς έκ τών πλημμυρών τών ποταμών κινδύνους'
έκ τούτου οί πασσαλόκτιστοι τοίχοι παρεϊχον άσφάλειαν μεγαλυτέραν τών πλινθίνων, διότι
λίθοι έν τή πεδιάδι δέν ύπήρχον, έπρεπε δέ νά μεταφέρονται έκ μακράς αποστάσεως. Τήν
έξήγησιν ταύτην μοϋ έδωσαν οί λόγοι τοΰ Γ. Κόμαρη έκ τοϋ χωρίου Καραβία: Τά σπίτια
είναι με ξύλα, γιατί ερχότανε τό νερό, έσπαναν τά ποτάμια τά μεγάλα καί καταστρέφονταν τά χθ)ρ-
γιά. "Αν ήταν με πλιϋί, θά τό γκρεμοναε. Τώρα ρήγνει τό σοβά και απομένουν τά ξύλα· υστέρα
τον ξαναφκιάνονν τό σοβά. "Ετσι πιο στερεό είναι με τά ξύλα παρά με τά πλι-θιά, καί μέ την πέ-
τρα μακάρ .. . "Οσο νά περάσ τό νερό, άνεβαίν'ν άπάν' ατό τσατί. . . Καί κεραμίδ' δέν βάν'ν άπάν',
γιατί κάν' βάρος ή σκεπή· κ' υστέρα είχαν τό σαμάκ' (σιάζ') μπόλ'κο, ό κάμπος γεμάτος, ήταν
καί χωρίς έξοδο. - Ή εργασία γένταν μέ μεντζί, μαζεύονταν αναμεταξύ, βοηθούσαν κ' έφκιαναν τό
σπίτι. Νέ μάστορη ήθελε, νε τίποτε. Κανόνιζε τά μέτρα, κάρφωνε τά ξύλα, άρχιζε νά πλέκ', τό
χρίζε κι δλα, εβαζε και τό σαμάκ' άπάνου, τό φκιάνε τό σπίτ'. Τό ξύλο βαστάει" τό οοβαντίζ', δέν
τ άφήν' νά πέσ ό σοβάς, νά τό ίδη ή βροχή ...» ΓΙρβλ. καί 'Αγγ. Χατζημιχάλη, Έλλ. λαϊκή

τέχνη, 'Αθήναι 1931, σ. 26 καί 31.

') Makedonien, πίν. LXXXI, LXXXII καί LXXXIII.

-) ' Ποταμιά λέγεται ό κάμπος πού ευρίσκεται νοτίως τής Έλασσώνος, γιατί άνάμεσά
του περνάει ό παραπόταμος τοϋ Πηνειοϋ Ξεριάς (Τιταρήσιος)».
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σιμοποιούνται καί γιά αποθήκες. Έκεΐ μπαίνει τό σιτάρι και τό καλαμπόκι σωρός
σέ μια γωνιά. 'Απέξω άπό τό κάθε διαμέρισμα κολλητά στον τοίχο είναι ένα
πεζούλι υψηλό ως δύο πιθαμές άπό τό έδαφος τής αύλής. Έχει σχήμα ελλείψεως
καί τό έχουν αλειμμένο μέ πηλόν ντόπιον. Αυτό μοιάζει σάν είδος μπαλκονιού καί
χρησιμοποιείται γιά νά κοιμούνται τά καλοκαίρια. Λέγεται σοφάς (δ). Τό δωμά-
τιο πού αντιστοιχεί στο χαγιάτι λέγεται μέσα χαγιάτι, πρός διάκρισιν άπό τό άλλο,
πού τό λένε δξω χαγιάτι. Οί πόρτες τοϋ σπιτιού κλείνονται μέ μ.άνταλο, ένα ξύλο
πού κινείται πάνω καί κάτω κ'είναι στηριγμένο στο υπέρθυρο τής πόρτας....
(σελ. 617). Ρώτησα γιά ποιο λόγο τά παλιά σπίτια τά είχαν τυφλά, δίχως παρά-
θυρα, καί μοΰ είπαν, ότι
όέν έπέτρεπεν ό αγάς νά
έχη παράθυρα τό σπίτι».

'Ατυχώς ό Λουκόπου-
λος δέν εξήτασεν, άν ή οί-
κία, τήν οποίαν περιγρά-
φει, έκτίσθη έξ άρχής ώς
διπλοκατοικία ή άπέβη τοι-
αύτη κατόπιν διασκευής.
Τό γεγονός όμως, ότι αύτη
κατοικείται υπό δύο αδελ-
φών, επιτρέπει νά ΰποθέ-
σωμεν, ότι προέρχεται έκ
κληρονομιάς καί ότι αρχι-
κώς καί τό μέσα χαγιάτι
«πετέλει ένα ένιαΐον χώρον,
6 οποίος θά διηρέθη, όταν
ή οικία περιήλθεν εις τους
αδελφούς. Διότι καί κατω-
τέρω (σ. 619. 626) περι-
γράφων ό Λουκόπουλος τό εσωτερικόν τοΰ μονόσπιτον, ώς καί τοΰ άνωγειαατον
σπιτιού, τής Ποταμιάς διακρίνει τρεις χώρους: τό μεσιανό ή μέσα χαγιάτι, τόν
οι'ντά μέ τήν γωνιά καί τόν καλόν ή μονσαφιρ ονντά.

Κατά ταύτα καί ή οικία τής θεσσαλικής ταύτης περιοχής δέν διαφέρει ουσιω-
δώς τής μακεδονικής καί θρακικής οικίας καί δύναται νά παραβληίίή πρός τήν
ανωτέρω περιγραφεΐσαν οίκίαν τοϋ χωρίου Κωστί, άπό τής οποίας διαφέρει κυρίως
κατά τούτο, ότι εις τά δωμάτια περιελήφθησαν καί τά προ αυτών μέρη τοΰ ύπο-

ι  t ι  I I
! ι L
• ·

ΕΙκ. 22.Λναπαράστασις προσόψεως και κάτοψις
παλαιοί' σπιτιού τοΰ Δαμασιοϋ (κατά I. Λονκόπονλον).

α χαγιάτι, δ σοφάς,

β φεγγίτης, ε γιονιύ.

γ .ταρα&νρι.
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στέγου, όπερ όμως, ώς εΐδομεν; δέν είναι ασύνηθες καί έν Θράκη (πρβλ. οικίας
Ευαγγέλου καί Σταύρου Ταταρίδη τοϋ χωρίου Λάβαρα, είκ. 8 και 9).

Συγκεφαλαιοϋντες τ'ανωτέρω παρατηροϋμεν, ότι καθ'όλην τήν βορείως τοϋ
Αιγαίου άπλουμένην ζώνην από τών Καμβουνίων όρέων καί τοϋ Βερμίου μέχρι
τού Μικρού Αίμου καί τοϋ Ευξείνου Πόντου, παρά τήν παρατηρουμένην ποι-
κιλίαν μορφών, έπικρατεί εις τάς άγροτικάς περιοχάς ό αυτός τύπος μονωρόφων
οικημάτων, όστις διά τής έπικλινούς στέγης σαφώς διαστέλλεται τής έπιπεδοστέγου
οικίας, τής επικρατούσης ανά τάς νήσους τοϋ Αιγαίου. Ή βορειοελληνική αγρο-
τική οικία ανήκει είς τήν λεγομένην πλατυμέτωπον οίκίαν, σύγκειται δέ έκ δύο ή
τριών κυρίων μερών καί έκ προστιόου ήτοι ανοικτής στοάς μετά ξύλινων στύλων
μεταξύ τών παραστάδων. Έν τή άπηρτισμένη αυτής μορφή ή βορειοελληνική
οικία παρουσιάζει τήν τριμερή σΰστασιν, τήν άνταποκρινομένην είς τάς άνάγκας
τοϋ γεωργικού βίου" επειδή δέ καί ή περαιτέρω έπαύξησις αύτής είναι ευχερής,
τό μέν διά τής έν μέρει ή έν όλφ περιφράξεως τοϋ ύποστέγου, τό δέ διά προσ-
θηκών κατά τάς πλευράς τών αετωμάτων, ή οικία αύτη δύναται νά συνενώνη
υπό τήν αύτήν στέγην όλους τούς απαραιτήτους διά τήν άνάπτυξιν τής οικιακής
οικονομίας τοϋ άγρότου χώρους. Ούτως απαρτίζεται έν ένιαίον σύνολον, τό όποιον
καί εξωτερικώς παρέχει άρμονικήν καί έπιβλητικήν οψιν. Εννοείται ότι τής τοιαύ-
της έξελίξεως προηγήθη καί έδώ ή άπλουστάτη μορφή τής έξ ενός δωματίου
οίκήσεως, ώς έμφαίνεται έκ τοϋ ονόματος απίτι, τό όποιον, ώς εΐδομεν, αποδίδε-
ται εις μόνον τό δωμάτιον, τό περιλαμβάνον τήν έστίαν καί ένιαχοϋ καί τήν σιτα-
ποθήκην, έπικρατήσαν πιθανώς έκ τών χρόνων, καθ'ους τό δωμάτιον τούτο άπε-
τέλει τήν όλην κατοικίαν'). Μόνον δ'είς τά ορεινά παρά τήν Μεσημβρίαν χωρία
διετηρήθη έν όλη τή ζωτικότητι αύτής καί ή στενομέτωπος οικία ήτοι ό τύπος
τοϋ καλουμένου μεγάρου.

β') Διώροφοι οίκίαι.

Αί εικόνες τού πίνακος Θ δεικνύουν δύο όψεις παλαιάς οικίας (Α) τοϋ χω-
ρίου Παλιούρι, τήν άνατολικήν καί τήν δυτικήν. Τό ίσόγειον τοϋ κεντρικού τμή-
ματος τής οικίας (είκ. 23) είναι ύψους 1,55 μ. καί περιλαμβάνει έμπροσθεν μέν
τον στάβλον (ζέγκο>), όπισθεν δέ τό κατώγι (γ ία μπα). Ή είσοδος είς αύτά γίνε-
ται έκ τοϋ ύποστέγου (σαϊβάν), τοϋ οποίου ή στέγη στηρίζεται έπί τεσσάρων
ξύλινων κιόνων, έρειδομένων έπί λίθινων βάσεων. Τό ύπόλοιπον μέρος τοϋ ύπο-

') ΙΙρβλ. τάς λέξεις ku6a τών Νοτιοσλάβων, hus ή delle τών Niedersachsen κλπ. (Ουϊ-
jic', La peninsule balkaniqne a. 225, Oehnann, Haus und Hof a. 71, O. Buechan, Illustr.
Volkerkunde II, 2 Europa, Stuttg. 1926, σ. 423).
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Είκ. 23. - Κάτοψις και κατά μήκος τομή οικίας Α
τον χωρίον Παλιούρι.

Α σπίτι Γ φούρνος

Β αχερώνα Δ γιόμωσμα (επιχωμάτωσις).
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στέγυυ είναι περίκλειστον καί περιλαμβάνει τόν φούρνον τής οικίας καί μικρόν
δωμάτιον (νοντάν), έκ τοϋ οποίου εισέρχεται τις εις τό κατώγι. Τούτο έπέχει θέ-
σιν αποθήκης διά χρειώδη πράγματα, διά μικράς δέ κλίμακος, άγούσης πρός
καταπακτήν, έπικοινωνεϊ πρός τό άνωθεν αυτού κείμενον κύριον δωμάτιον, τό
οποίον καί έδώ λέγεται σπίτι. Μεταξύ τοϋ κατωγείου καί τοΰ στάβλου εήρύς χώ-
ρος είναι πεπληριυμένος χώματος' αποτελεί γιόμωσμα ήτοι στερεόν ύπόβαθρον
διά τήν έστίαν τοΰ υπερκειμένου δωματίου.

Ή άνοδος είς τό άνώγειον γίνεται διά λίθινης εξωτερικής κλίμακος, ευρι-
σκομένης εν τφ ύποστέγφ. 'Ανερχόμενοι τήν κλίμακα είσερχόμεθα διά στενής
θύρας, ύψους 1,65 μ., εις τό λεγόμενον χαγιάτι, ένα εύρύν προθάλαμον, διά τοΰ
οποίου φθάνομεν εις τό κύριον δωμάτιον. Είς στύλος κατά τό μέσον τοΰ χαγια-

ίσογείου λίθινοι, άλλ' έκ πλέγματος λύγων, τό οποίον έξωθεν έπεχρίσθη μέ πηλόν.

Θύρα ύψους 1,65 μ. κειμένη είς τό άριστερόν άκρον τοϋ χαγιατιού άγει πρός
το σπίτι,. Αύτη κλείει έσωθεν διά ξυλίνου σύρτου (συρμές), όστις εικονίζεται
είς τήν είκ. 24. Αί διαστάσεις τοΰ δοηιατίου είναι 4,10x6,70, τό δ' ύψος
κατά τό άκρον τής στέγης 1,80 μ.. Παράθυρα έπΐ τών τοίχων δέν υπάρχουν,
αλλά μόνον παναΰυρσύδια ή φεγγίτες επί τής στέγης, τά οποία καί έδώ κλείον-
ται μέ τήν κεραμίδα, όπως καί είς τά μονώροφα σπίτια. Ή εστία (γουνιά) ευρί-
σκεται κατά τόν μέσον τοϊχον, καταλαμβάνουσα σχεδόν όλον τό μήκος αυτού, είναι
δ' έστρο^μένη μέ πλάκας επί τοϋ στερεού υποβάθρου, περί τοϋ οποίου εΐπομεν.
Κατά τήν έξήγησιν τοϋ χωρικού τό πάτωμα δεν τό κάμνε με σανίδια' τό γιόμωζε
μέ χώμα ως άπάν, Εκαμνε γιόμωσμα, γιά νά μην παίρ' φωτιά. Κατ' άλλον είναι
όλο χώμα γιομάτο, γιά νά μή πέφτ πό τή γουνιά στιά κάτ . Μέ τόν τρόπον αύτόν
ή οικία άσφαλίζεται άπό τόν κίνδυνον πυρκαϊάς ι). Ή γωνιά περιλαμβάνει τήν

') Πρβλ. τήν έστίαν ιής παλαιάς αίτωλικής οικίας, όπου χώμα καί πλάκες λίνΗναι έπε-
οιρώνοντο επάνω είς τά γωνόξνλα (Α. Λονκο.τονλου, Αίτωλ. οικήσεις σ. 12).

Είκ. 24. - θύρα οικίας
Παλιονρίον, κλεισμένη
με «συρμέ".

τιοϋ άνέχει τήν εγκαρσίαν δοκόν (γρεντιά), τής οποίας
τά άκρα στηρίζονται έπί τών πλαγίων τοίχων. Τά δυο
ξύλα είς τήν πρόσοψιν τοϋ χαγιατιού, τά στηριζόμενα
λοξώς έπί τοϋ τοίχου, ετέθησαν διά νά στηρίζουν τό
άκρον τής στέγης. 'Εκτός κρομμύων καί σκόρδων, κρε-
μαμένων έκ τοΰ στύλου, τίποτε άλλο δέν υπάρχει εις τό
χαγιάτι, τό όποιον μέ τό παράθυρόν του άνοικτόν,
άνευ παραθυρόφυλλου, μόνον κατά τό θέρος αποτελεί
χώρον διαμονής καί ύπνου διά τους ένοικους. Άξιοση-
μείωτον καί ότι οί τοίχοι αυτού δέν είναι ώς οί τοϋ
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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 /

\

\ !

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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ζεται ή σιταποθήκη. Τούτο πρέπει ν'άποδοθή είς τήν πειραν, τήν οποίαν ειχον
οί χωρικοί, ότι τό ξύλον τής δρυός προφυλάσσει τα σιτηρά κατά τής υγρασίας
καί τών ποντικών. "Αν τήν πεΐραν ταύτην άπεκύμιζον έκ τών πασσαλοκτίστων
αποθηκών, αί όποϊαι ακριβώς διά τήν άσφάλειαν τών σιτηρών από τής υγρασίας
τοϋ έδάφους καί από τών ποντικών κατασκευάζονται έκπαλαι έκ ξύλου σκληροϋ
καί εις ύψος τι από τοϋ έδάφους, δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Τοιαϋται άπο-
θήκαι απαντώνται μέν σήμερον έν τή Δυτική Βαλκανική, ώς καί πολλαχοϋ τής
Εύρώπης, αλλ' όχι έν Θράκη. Καί είναι μέν έκ τής «ίριδος τοϋ Τραϊανού καί έκ
τοϋ Ηροδότου1) γνωστά! αί πασσαλόκτιστοι οικήσεις τών αρχαίων Θρακών 2),
αλλ' ένεκα ελλείψεως ειδήσεων άδυνατοϋμεν νά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τήν έξέλιξιν
αύτών καί νά γνωρίσωμεν τήν έπίδρασιν, τήν οποίαν δυνατόν νά ειχον αύται
εις τήν γένεσιν τών διωρόφων οικιών έν Θράκη, ώς καί άλλαχοϋ ι).

Περί τής σχέσεως, τήν οποίαν ή βορειοελληνική αγροτική οικία δύναται νά
έχη προς τάς άναλόγους οικήσεις τών βορειότερον ημών οίκούντων λαών, καί δή
τών Βουλγάρων, τών Σέρβων, τών 'Αλβανών και τών Ρουμάνων, θά γίνη λόγος,
αφού πρότερον ερευνηθούν από τής απόψεως ταύτης καί αί άλλαι ελληνικά! χώραι.

Ήροδ. δ,16.

'-') θ. Kazarow, Beitrage zur Kulturgeschichte der Thraker, Sarajevo 1916 o. 26 - 29.
J) a. Buschan 111. Volkerk. II, 2 σ. 429, Fr. Oelmann, Hans u. Hof a. 73.

Σημ. Τά σχέδια συνετάχθησαν υπ' αύτοϋ τοϋ συγγραφέως, άντεγράφησαν δέ διά με-
?.άνης υπό τοϋ κ. Κ. Κυριάκη.

Έπερατώϋη τ»/ν β Φεβρουαρίου 1939.

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. Α

4
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Το υπ' αριθ. 39 χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών έν τοις
φ. 1α-813-') περιέχει συλλογήν δημωδών παροιμιών μετά θεολογικής ερμηνείας.

Χ) κώδι'Ε, έκ χάρτου κοινού (0,14x0,10), έκ φύλλων 157 έν σύνολοι, πε-
ριέχει προσέτι :

φφ. 9α - 44α : Γραμματικούς κανόνας.

φφ. 44- 156 : Ιστορίας έκ τής Π. Διαθήκης.

φ. 157° : Τό τέλος προσευχής τίνος.

Έν τφ Καταλόγω τοϋ Ί. Σακκελίωνος ύ κώδιξ ούτος φέρεται ώς ανήκουν
είς τόν IT' αιώνα, αί παροιμίαι όμως, περί ων πραγματευόμείΐα ένταΰθα, δέν
άνεγράφησαν μεταξύ τών περιεχομένων αυτού. Αί παροιμίαι δέν προέρχονται έκ
τής αυτής χειρός, έξ ής καί τά λοιπά περιεχόμενα τοϋ τεύχους, άλλ'έκ τής γρα-
φής συμπεραίνομεν, ότι καί τό χειρόγραφον τών παροιμιών άνήκει είς τόν αυ-
τόν αιώνα, είναι όμως παλαιότερον κατά τινας δεκαετηρίδας τών άλλων χειρο-
γράφων, μετά τών οποίων συνεσταχώθη.

Ό βιβλιογράφος είναι άμαθής, περιπίπτων είς πλείστα όρί)ογραφικά λάθη.
Γράφει κατά διάφορον τρόπον τήν ιδίαν λέξι,ν, π.χ. φησι, φυσήν, φησήν καί συν-
τετμημένως φϊ, πολλάς λέξεις διχάζει, ενώ τουναντίον άλλας διαφόρους συνάπτει
πρός άλλήλας. Τους τόνους τοποθετεί εική καί ώς έτυχεν. 'Αφειδώς χρησιμο-
ποιεί τήν τελείαν στιγμήν, έπικρατοΰσαν άνε\> λόγου τών λοιπών σημείων στί-
ξεως. Τάς παροιμίας χωρίζει άπό τής ερμηνείας άλλαχοϋ μέν διά παύλας, άλλα-
χού δέ διά δύο στιγμών ή και διά κόμματος. Επίσης ουδέν σύστημα τηρεί είς

') ΑΙ παροιμίαι έμελετή·θησαν καθ'ύπόδειξιν τοΰ Διευθυντοΰ τοϋ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου κ. Γ. Μέγα, δστις έξ άλλων αναζητήσεων ορμώμενος άνεΰρεν αΐιτάς· όφείλομεν δέ νά
εύχαριστήσωμεν τόν καθηγητήν κ. Σ. Κουγέαν, Διευθυντή ν τοΰ τμήματος χειρογράφων, όστις
έπέτρεψεν είς ημάς τήν έκδοσιν τοϋ χειρογράφου.

-) Έκ τούτων τά φφ. 3β - 4« δέν περιέχουν παροιμίας, άλλά διάφορα σκαλαθύρματα
πέννας, σταυρούς κλπ., μή προερχόμενα έκ τής αυτής χειρός, έξ ής καί αί παροιμίαι.
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τά αρχικά γράμματα τών λέξεων. Εις μεν τά φ. 1-2 τά αρχικά γράμματα εκά-
στης παροιμίας, πλην τής γράφει δι'ερυθράς μελάνης, από δε τών φ. "i^-S11
γράφει τό περίγραμμα τών κεφαλαίων διά κιρράς μελάνης πληρών τούτο δι' ερυ-
θράς1). Άλλα και εις τά αρχικά ταύτα ουδεμία τάξις επικρατεί 2).

ΙΊρόδηλον επίσης είναι, ότι ό βιβλιογράφος δεν εννοεί όλας τάς παροιμίας,
τάς όποιας αντιγράφει εξ άλλου παλαιοτέρου χειρογράφου, καί δή τήν θεολογι-
κήν ερμηνείαν τούτων3). Εις τήν άδυναμίαν ταΰτην τού άντιγραφέως οφείλονται
πολλαι άνευ νοήματος λέξεις καί κενά, ιδία εν ταΐς έρμηνείαις' λέξεις, τάς οποίας,
ώς φαίνεται, δεν ήδυνήθη ν' άναγνώση, παραλείπει. 'Επίσης παραλείπει όλοκλή-
ρους παροιμίας, ώς καί τήν ερμηνείαν τών παροιμιών 1. 3 καί 144).

Αί παροιμίαι τού ημετέρου χειρογράφου ανήκουν εϊς τήν τάξιν τών δημω-
δών βυζαντινών παροιμιών μετά θεολογικής ερμηνείας, αίτινες εγράφοντο είς
φυλλάδια καί εχρησιμοποιούντο διά κατηχητικούς σκοπούς, χάριν τών οποίων
καί διεστρέφετο τό αληθές νόημα αυτών').

Τον κώδικα ημών δηλούμεν διά τού στοιχείου U, επιτάσσοντες τούτον εις
τον υπό Krumbacher καί Πολίτου καταρτισί)έντα πίνακα αντιστοιχίας συλλογών").

Αί παροιμίαι τού U είναι μεν 31, αλλ1 έχομεν καί 3 ερμηνείας λανθανου-

') 'Επίσης δι' ερυθράς μελάνης πληροί τά γράμματα α, ε, ο τής πρώτης παροιμίας,
ώς καί πλείστα γράμματα μή αρχικά άλλων παροιμιών καί δή έν ταϊς τελευταίαις σελίσιν.

') Οΰτω π. χ. εισάγονται δι'έρυθροϋ κεφαλαίου γράμματος έν φ. 1« αί παροιμίαι 2 καί

3 καί ή ερμηνεία έλλειπούσης παροιμίας ( 4η ), έν φ. 1β ή 5η παροιμία καί ή ερμηνεία
ταύτης. Έν φ. 2α δέν διακρίνει τήν 8ην παροιμίαν, ένφ αντιθέτως δι' ερυθράς μελάνης δή-
λοι τήν ερμηνείαν. Τό αϋτύ έν φ. 4β είς τήν 16ην παροιμίαν κ.τ.λ.

3) Παρατηρήσεις σχετικάς περί τών αδυναμιών τών βιβλιογράφων καί περί τής σύν
τω χρόνιο έκ παρεξηγήσεως καί άφροντισίας τούτων επερχόμενης συγχύσεως έν ταΐς θεολο-
γικαϊς έρμηνείαις βλ. έν Κ. Krumbacher, Mittelgriechiche Sprichworter, Miinchen 1893 σ.
71-2. 'Εφεξής τήν διατριβήν ταΰτην τοΰ Krumbacher, είς ήν συνεχώς παραπέμπομεν, δη-
λοΰμεν άπλώς διά MGS.

4) Τό αυτό προκειμένου περί τοΰ βιβλιογράφου 'Α. Λαρμαρίου παρατηρεί ό Κηιτη-
baclier έ. ά. σ. 44.

") Τοιαύτη χρήσις τών παροιμιών ήτο συνήθης καί παρά τοις λαοΐς τής Δύσεως'
βλ. Krumbacher έ. ά. σ. 67-8 καί Fr. Seller, Deutsche Sprichworterkunde, Miinchen
1922 σ. 98 ff.

Βλ. Krumbacher, MGS a. 128 κέ. Ν. /'. Πολίτου, Παροιμίαι τόμ. Α' σ. κ' - κγ'. Οί
κώδικες R καί S, εκδοθέντες ΰπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου τό πρώτον έν τφ Δ' τόμφ τών παροι-
μιών, κατεγράφησαν έν τφ έν σ. 13 τοΰ τόμου τούτου συμπληρωματικφ πινάκι αντιστοι-
χίας. Ό Τ (= Cod. Vatic. 18S2 fol. \2y XIII αί.) περιέχων 15 παροιμίας μετά βραχειών
θεολογικών ερμηνειών είναι ακόμη ανέκδοτος, άντίγραφον δ' αύτοϋ ευρίσκεται είς τό Λαο-
γραφικόν Άρχεΐον έν τοις καταλοίποις τού Ν. Γ. Πολίτου. Τήν συλλογήν τών παροιμιών τοΰ
Πολίτου, έκδεδομένην (τόμ. Α'-Δ' Άθ. 1899-1902) καί άνέκδοτον δηλοΰμεν έφεξής διά ΓΙ. II.
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σων παροιμιών1). Έκ τών παροιμιών τούτων αί 10, ών ή μία λανθάνει εν τη
ερμηνεία, δεν ευρίσκονται ουχε παρά ΙΙολίτη ούτε παρά Krumbacher, ώστε μετά
τήν προσθήκην τοϋ κώδικος U το σύνολον τών εκ συλλογών γνωστών ήμΐν βυ-
ζαντινών παροιμιών αυξάνεται από 224 εις 234. Έκ τών 10 τούτων παροιμιών
αί οκτώ2) είναι γνωσταί καί σήμερον παρά τω Έλληνικώ λαω, τών λοιπών όμως
δύο3) παρομοίας ή αντιστοίχους νεοελληνικάς δεν γνωρίζομεν. ΓΙαραθέτομεν κα-
τωτέρω πίνακα αντιστοιχίας συμπληρώνοντες διά τών κωδ. Τ καί U τον πίνακα
Krumbacher- Πολίτου.

Πίναξ αντιστοιχίας συλλογών

(Συμπλήρωμα τον πίνακας Krumbacher-Πολίτου) *)

Κώδιξ Τ Κώδιξ U Κώδιξ U
1 . . . 72 . . 68 18 24
2 . . . 37 . . 35 19 .......62
3 . . . 38 . . 225 20 .......213
4* . . . 39 . . 1 21 .......216
5 . . . 40 . . 69 22 .......217
6 . . . 41 . . 70 23* .......226
7 2 . . 36 24 .......219
8 . . . 42 . . 37 25 .......220
9 . . . 43 . . 38 26 .......227
10 . . . 131 . . 39 27 .......228
11 . . . 44 . . 40 28 .......229
12 . . . 74 . . 65 29 .......20
13 75 . . 26 30 .......230
14 ... Τι . . 32 31 .......231
15 . . . 50 . . 31 32 .......232
16 2 33 .......233
17* . . 42 34 .......234

Χάριν ευκολίας καταγράφομεν καί ιδιαιτέρως τάς 10 νέας παροιμίας, αρι-

') Ταύτας δηλοϋμεν έν τώ πίνακι δι' άστερίσκου.

') Αί παροιμίαι : ■>. 27. 28. 30. 31. 33. 34 καί ή λανθάνουσα έν τί) ερμηνεία 23.

'Αριθ. 26. 32.

4) Π. Π. τόμ. Δ' σ. 13. Έν τω πίνακι ημών ή μέν πρώτη στήλη έμφαίνει τήν έν ταΐς
συλλογαΐς Τ καί U άριθμητικήν τάξιν τής παροιμίας, οί δ' έν ταΐς δύο άλλαις στήλαις
αριθμοί τήν τάξιν εκάστης παροιμίας έν ταΐς συλλογαΐς Krumbacher - Πολίτου. Ή αντι-
στοιχία τοΰ Τ είρηται ιδιοχείρως ύπύ Πολίτου γεγραμμένη έν τώ 'ιδίω αϋτοϋ άντιτύπω.
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θμούντες έν συνεχεία τού παρά Πολίτη πίνακος') περατουμένου είς τον αριθμόν
222, εις τον οποίον όμως πρέπει νά προστεθώσιν έκ τού R δύο άλλαι, εύρι-

σκομεναι εν τη ερμηνεία ·

225

226

227

228
229

U, 3
Π, 23*
U, 26
U, 27
U, 28

230

231

232
2:53
234

U, 30 βλ. καί Πλανούδη άρ. 264

U
U
U
U

31

32

33
34.

Ή τάξις συστημάτων τινών παροιμιών τού U άντιοτοιχεί προς τήν τάξιν
τών ομοίων παροιμιών έν άλλαις συλλογαΐς. Ούτως έχομεν :

U,7-11 Η,36-40 — U,8-11 Ρ,45-48 - 1,45-48 = L,57 - 60 PQ.1-4
11,7-10= Μ,18-21 — U.7-9 = R, 35-37 — U.8-9 = Κ,8-9 —U,21-22 = PQ,
7-8 — U,24-25 = PQ.11 -12. —U.5-6 - F.40-41 = 1,40-41 = R,33-34.

'Ιδιαιτέρα συνάρτησις υπάρχει μεταξύ U καί PQ, ων έκαστος περιέχει 34
παροιμίας. Κοιναί εις άμφοτέρους τούς κώδικας είναι 14 παροιμίαι, άλλ' ουχί
άπασαι έν αντιστοιχώ τάξει. Αί 6 πρώται καί αί 9 τελευταίοι τού U ελλείπουν
έκ τού PQ, καθώς και έν τφ μεταξύ αί 12. 15. 18. 19. 23, Τής αντιστοιχίας
U-Pζ) παραθέτομεν ένταύθα πίνακα :

υ pc υ pc
7 13 16 5
8 1 17* 6
9 2 20 9
10 3 21 7
11 4 223) 8
13 17 24 1 1
14 18 25 12

Λιεπιστώσαμεν προσέτι, ότι καί ή ερμηνεία πολλών παροιμιών τοϋ U πλη-
σιάζει περισσότερον προς τήν τών άντιστοίχων έν PQ4), άλλ' εις μέν τούς PQ

') ΓΙ. Π. τόμ Λ' σ. ιη' - ιΟ'.

*) βλ. II. Π. τόμ. Δ' σ. 8-9. Ταύτας ύ Ιίολίτης προσέθηκεν ύπ' αριθ. 223 καί 221
(R 31α καί R 14α) ιδιοχείρως είς τόν συμπληρωματικών πίνακα έν τφ ίδίω αύτοϋ άντιτϋπω,
ένθα καί άλλας κατεχώρησε προσθήκας.

3) Περί τών παροιμιών U,22 - ΡΟ, 8 βλ. κατώτερο) σ. 65.

*) Τάς ερμηνείας τοϋ U παρέβαλον πρός τάς τών λοιπών κωδίκων, τάς ύπό Krutn-
bacher καί Πολίτου έκδοθείσας. Ένίας τών μή υπό Krumbacher καταχωρισθεισών άνεΰοον
είς αντίγραφα έκ τών κωδίκων, τά όποια είχεν ούτος αποστείλει είς τόν Ν. Γ. Πολίτην καί
ευρίσκονται ήδη είς τό Λαογρ. Άρχεΐον.
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(ΙΖ' αι.) έχομεν βραχείας έρμηνείας, δείγμα όψιγενείας τής συλλογής1), καί δη-
μωδεστέραν γλωσσική ν μορφή ν, είς δέ τόν II αί έρμηνεΐαι, αν καί έν συγκρίσει
πρός τάς τών παλαιοτέρων συλλογών είναι σύντομοι, όμως απηχούν έτι τάς μα-
κροσκελείς έρμηνείας έκείνων. Είναι δέ τούτο μία έπί πλέον άπόδειξις, ότι ό
ημέτερος βιβλιογράφος έχει προ οφθαλμών συλλογήν παλαιοτέρων χρόνων, είς
τήν δυσκολίαν δέ τής αναγνώσεως ταύτης οφείλονται, ώς έλέχθη άνωτέρω, αϊ
ακατανόητοι λέξεις καί φράσεις καί τά πολλά χάσματα 2).

Ώς πρός τόν τρόπον, καθ' όν εισάγεται ή ερμηνεία τής παροιμίας έν τή
ημετέρα συλλογή, παρατηρούμεν ώρισμένον «είσαγωγικόν τύπον» έν ταΐς παροι-
μίαις 6-13, 15-16 καί 18, οίον: ένταΰϋα ό λύγος φησί,-έν τούτοι ό λ. ψ. ή τοντο
διά ... Ή τυπική αύτη εισαγωγή είς τήν έρμηνείαν άπαντα μόνον εις τάς ένδεκα
ταύτας παροιμίας' έν ταΐς λοιπαίς ή ερμηνεία άκολουθεϊ τήν παροιμίαν αμέσως.

Καί τό μέτρον τών προκειμένων παροιμιών αλλού μεν βαίνει όμαλώς, ε'ις τάς
πλείστας όμως, ώς άλλως συμβαίνει εις τάς τοιαύτας συλλογάς, δέν είναι άτρογον.

Είς τήν κατωτέρω έκδοσιν δέν τηρούμεν τήν όρί)ογραφίαν καί τόν τονι-
σμόν τοΰ χειρογράφου, προβαίνομεν δέ καί εις διόρθωσιν τών εξ απροσεξίας
προφανώς σφαλμάτων ή παραδρομών τοϋ βιβλιογράφου, ύποσημειοϋντες μόνον
τάς κυριωτέρας έκ τών γραφών, άς διωρθώσαμενΛιότι ή ημετέρα εργασία
έχει κυρίως λαογραφικόν χαρακτήρα, έπιδιώκουσα νά συμβάλη, κατά τό δυνα-
τόν, εις τήν μελέτην τής ελληνικής παροιμίας.

/. Όιρέ τά άγια Κούντουρα και σήμερον της 'Ανάληψις.
2. Γυνή, oh5α ουκ οίδα, ου πλούτο ν με ν καί αυτό μεν τοίνυν
τ δ προζύμιν..

. . . ίνα άνοιξη θεός τήν όδόν, τήν κωλνουσαν άπό τών αμαρτιών.

5 3. Ό μυλωνάς άφρόσας (sic) τά γένει α α ντο ν τινάσσει.
4. —

'Αδάμ εχδιωχ&εϊς έκ τον Παραδείσου, έΟρήνει αυτόν έως τέλους ζωής

I κονιαρα 2 νννή 'Αποκατέστησα γυνή, ώς δίδουν δλοι οί άλλοι κώδικες. 4 Τά
άποσιωπητικά ετέθησαν ένταϋθα, ώς καί κατωτέρω, νπ' έμοϋ πρός δήλωσιν δτι παρελείφιΊη
κείμενον. .5 "Ανωθεν τής λ. μυλωνάς έ'χει προστεθή δι' άλλης, μεταγενεστέρας χειρός, ή λ.
πίτα, ήτις άπαντα καί είς νεοελληνικός παραλλαγάς τής παροιμίας (βλ. κατώτεροι σ. 60).

') Πρβλ. Π. II. τόμ. Λ' σ. 11-12.

•) 'Αλλά καί μεταξύ Π καί άλλων χειρογράφων παρατηρείται όμοιότης ερμηνειών
π. χ. U, 5 — περίληψι.ς τής I, 40. U, 8=^ αρχή τής πλήρους Η, 37 καί 1,45. Γ, 12 όμοίςι τή I,
29. Ή έν U,ll ερμηνεία είναι φράσις έκ τοΰ 1,48 κ. ά.

3) Δείγμα τού χειρογράφου βλ. έν τω παρατιθεμένω πίνακι.
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αυτόν, καθώς ό θείος απόστολος λέγων: πάσα παρακοή και παράβασις
ελαβεν ενδικον μισθαποδοσίαν, όντως καί πάς άνθρωπος \ ό παρακονων φ. I1'
ουκ ωφελείται.

δ. "Ατυχος νεο^τερος τήν ιδίαν χώραν έκούρσευεν.
5 "Ατυχος νεώτερος τον νουν λέγει και ,ιιή ίσχύσας ό νους κυριεύει

τά τοΰ σώματος, τήν ιδίαν ιρυχήν αιχμαλωτίζει.

(>. Σαρακηνοί εί,ς τό σπίτιν σου και εσύ, δπου θέλεις, όδευε.

Έν τούτω ό λόγος φηοί, δτι Σαρακηνούς λέγει τους δαίμονας' δτι, έ'νθα
θέλεις, πορεύου είς άμαρτίαν και οι δαίμονες χαίρουσι έν τω οΐκφ σου.
10 7. Πριν πνίγη ς, δός τον ν αν λ ο ν.

'Ενταύθα ό λόγος φησίν, δτι, πριν τα | πεινώ θής, δός τον ναύλον, 'ίνα φ. 2"
ευκόλως διαβής . . . τών τελωνίων τοΰ άέρος.

8. (Ό) κόσμος έποντίζετ ον και ή έμή γυνή έκτε νίζ(ετ)ο ν.

'Ενταύθα ό λόγος φησίν, βλέπει ό νους τής ψυχής τάς αισθήσεις υπό
15 τού κακούργου α'ιχμαλωτιζομένας και... ήγουν ό κόσμος επο(ν)τίζετον.
!). Ώς έδέξω τήν πηκτήν, δέξου και τάς έβγαλτάς.

Ένταύϋα ό λόγος φησίν διά τον πλούσιον και τον Αάζαρον, δτι, ώς
έχαίρου και εύφραινα ν, δέξου καί τό αίώνιον πϋρ.

10. Πριν ποτα/ιού τά ιμάτιά σου σήκωνε.

20 'Ενταύθα ό λόγος φησίν, \ δτι πριν θανάτου, πριν ταπεινώσεως, με- φ. 2Ρ

ρίμνα περί τήν ξενιτείαν σου, ίνα ευκόλως πεοάσης τον ποταμόν τον πυρός.

11. Ποντικού βούλας κόψει 6 γάτης.

Ένταϋ'θα ό λόγος φησίν, δτι ό θεός αφανή ποιήσει τά βουλεύματα
τον κεκρυμμένον ποντικού.
25 12. Εύφράνθη ή 'Αγία Σοφία μετά τής φόλζλης') τό έλάδιν.

'Εν τούτοι ό λόγος φηοί, δτι εύφράνθη ό Κύριος μετά τής χήρας τά
δύο λ,επτά, τής έν τω γαζοφυλακίω βαλούοης.
13. "Αν με τό έγλντώσης, νά βάλω τό ιμάτιόν σον.

Οντως τον λόγον ό διάβο/,ος λέγει προς τονς άγαιίαρέτως διάγοντας,

2 έκνχι.κόν μιαϋω άνζαποόωοιαν. 'Αποκατεστήσαμεν τό κείμενον έκ τής Έπιστολ. ΙΙρός
Εβραίους 2,2, όθεν προφανώς προέρχεται ή φράσις αΰτη τής ερμηνείας. 7 Σαρεκεινή.
8 Σαρεκείνους. 9 τή οίκοι 12 τό τέλος ών τοϋ άέρος. Άποκατεστήσαμεν έκ τοΰ κειμένου
ερμηνείας τών Η, 36. Μ, 18. Ν, 10. /.'>' Προσεθέσαμεν τό άρθρον, δι' οΰ άποκαιΉσταται
καί τό μέτρον (ίαμβ. 8 συλ.), έκ τών άλλοιν χειρογράφων. 15 αιχμαλώτιζα μένην. 22 καί 24
τ.ονδικοϋ. 25 φωλ-. 27 βακουηιν. "Αποκατεστήσαμεν έκ τοϋ I, 29 καί Μ, 13. πρβλ. Λουκά
21,2 2H άγαιίαρέτας. Έγράψαμεν αγαΰαρέχως ώς επίρρημα, τό όποιον "ίσως έ'πλασεν ό
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καί . . . καλά π.ορεύεσθε | καί, αν μεν το άποβάλ^ς, εί δέ καί εϋρω και- φ. α
ρδν τής ένθυμήοεώς μου, νά βάλω και τό ιμάτιόν που.

14. "Οπου ε χει περισσδν πιπέρι, βάνει και εις τά λαχανά τον.

15. 'Εδώ μένω και άλλον φροντίζω.

5 'Ενταύθα υ λόγος φησί, κατά τον άπόστολον ΙΙανλον, δτι εδώ μένο-

μεν ώς πάροικοι κα) παρεπίδημοι, άλλον δέ το κήρυγμα ημών. Διά τοντο
φησίν, δτι, οι προφήται έκήρυξαν, ήγουν έκυβέντισαν, αλλ' ουκ είδον
θεδν ααρκοφόρον, οι απόστολοι ενρήκαν τδ ποθούμενοι'.

16. 'Απα κλέπτην κλέψε (καΐ) κρίμα ουκ έχεις.

10 Ενταύθα ό λόγος φηοί, δτι, κλέπτε τον διάβολοι· καΐ σύχναζε εις φ. 4

την έκκλησίαν και ποίει έλεος εις τους πτωχούς, καί αυτόν τον κλέπτεις
ουκ έχεις . . .

17.—

"Οποιι πολλο'ι, καί μοχθηροί, άνθρωποι είσίν καί ανόητοι καί κακοσυμ-
βούλευτοι, εκεί σωτηρία ου γίνεται.
15 18. Διπλόν σώζει, μοναπλόν ου σώζει.

Τοντο διά τον άνθρωπον φηοί, δτι μοναπλδς ον σωθήσεται, δτι ό'ισπερ
άφον βάλΐ) τδ διπλδν ενθύμημα, ήγουν τδ μοναχικδν σχήμα.

19. Τον γάδαρον έκούρεναν καί (από τήν άλλη ν ουλι.ζεν).
Αποτασσόμενον μηκέτι άψασθαι τον κόσμου προς . . . | καί προσενχήν και φ. 5

20 μετάνοια ν καί. ήσνχίαν καί. νά ιδης τδ σώμα σον άποκτείνον τα καί τά
πάθη άφίνοντα.

20."Ας λείψουν τά νερά μου καί νά ιδώ τήν μαγειρίαν σου.
'Εάν ού καταλείψει άν&ρωπος τον κανχάσϋαι ή ευλόγως, δτι άπδ άγω-

νίσεως αντοΰ κατώρθωσεν άρετήν, γή καί σποδός, έν ταπεινώσει ένώ-
25 πιο ν του θεοϋ καί έν άνθρώποις αιτείται τον θεό ν, ίνα οκέπΐ] αυτόν
καθώς εΐπεν ό Κύριος : χωρίς έμον ου δύνασθε ποιεΐν ουδέν.

21. Μία ώρα και λαγοδέρματα.

Σήμερον εάν ον μετανοή | άνθρωπος καί ανριον τελευτήσΐ], έδέχθη φ. &
ό θεός τήν μετάνοιάν σου ώς τοϋ ληστον καί ώς της πόρνης' εάν δίκαιος

ό βιβλιογράφος κατ'άναλογίαν προς τό εναρέτως τών άλλων κωδίκων (Η, 26 καί 1,30). 4 εδον.
ψ οονίζου. Τήν γραφήν φροντίζω έχει ό L. Οί λοιποί: φουρνίζω F. Η.Ι.Ν. φονρνίζομεν Ν. Ο.
β πρβλ. 1 ΙΙετρ. Α' 2, π. 9 ΙΙροσε&έσαμεν τόν σΰνδεσμον καί, δστις ύπάρχει εις δλα τά
λοιπά χειρόγραφα. II εαυτόν... κλέπτε ιν. 18 Συνεπληρο'»σαμεν τήν παροιμίαν έκ τών F. I.L. Ν.
Ι'Ι Άποταοσόμενον... προς Αί λέξεις αύται είναι διαγεγραμμέναι ύπ' αϋτοϋ τοϋ άντιγραφέως,
άλλ' ανήκουν προφανώς εις τήν παροιμίαν, ώς φαίνεται έκ τής ερμηνείας εις τήν αυτήν
παροιμίαν έν I, 24 καί Μ, 9. (MGS σ. 96, 24, Π. Π. τ. Α' σ. 12, θ'). 20 άποκταίνοντα,.
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άνθρωπος σήμερον άμαρτήση σωματικώς και ανριον τελεντήση, τής δι-
καιοσύνης αύτοϋ ού μη μνησθή ό Κύριος, αλλ' έσται κ)εκριμένος μετά
τών οχολαζόντο)ν είς άπεράντους αιώνας.

22. 'Εάν ουκ ύπά(^ύ)η το ΐππάρι ν οοιι, κόψε τήν ούράν τον.
ί) 'Εάν ίδής δτι. ουκ ώψελεϊς τήν ψυχήν σου, [εάν/ τοϊς οχληροΐς τοϋ

βίου εν μετανοία πρόσδραμε και σώζε, καθώς γέγραπται: άψες, ά κατέ-
χεις, και πρόσδραμε τήν μετάνοιαν.

23.—

'Ως θετορεΐ τι,ς τόν έξουοιάζοντα πράττοντα, τό αυτό μιμείται και αυ-
τός και ιιανθάνει και εργάζεται πάντα αγαθά, πάντα φαύλα, και έκαστος
10 άπολογίαν δούναι υπέρ αυτών.

24. Τι ώ φελούν εκατόν τυφλοί προς ε ν α βλέποντα ;
'Εκατόν αμαρτωλοί ουκ ώ<γελούν προς ένα δίκαιον.

25. Άββάς είς ορος κάθεται, ού θεο)ρεΐ ουδέ λέγει,, και ουδέν
θεωρεΐν και, ουδέν λαλεΐν.

15 Άββάς ενάρετος, [ού / βλέπων και άκούιον τά έργα τών ανθρώπων,

ού ζηλώσζει) αυτά ούδ° είδε ιός φαί | νονται αύτώ, άλλ' είς τό ορος βλέ-
πων διηνεκώς, ήγουν εις τήν αύτοϋ άρετήν, καθώς γέγραπται: ού βλά-
πτει ημάς ουδέ τόπος ουδέ άνθρωποι, άλλ' Υ/, οικεία / ή έμή / πρόθεσις
ή σώζει, ή άπόλλι>(σι).
20 26. Πολλοί άββάδες καί ολίγοι μοναχοί.

Πολλοί εκλήθησαν εις μετάνοιαν καί άπετάχθησαν τόν κόομον Ίησονν
Χριστον άγαπήσωσιν (sic) γνησίως, ολίγοι δέ τάς εντολάς τοϋ θεού
τετηρήκασιν καί αυτός εκείνους, καθώς γέγραπται: Ό αγαπών με τας
εντολάς μου τηρήσει, κάγώ αγαπήσω αυτόν καί ό πατήρ μου.
25 27. Πολλοί έχουν οφθαλμούς, άλλ' ολίγοι \ βλέπουν.

Πολλοί σοφοί, σοφοί κατά σάρκα καί διδάσκαλοι γεγόνασιν, καί ον
πάντες [ονκ] ορθώς διδάοκονσιν, αλλά πλάνης καί απώλειας.
28. Μετά ευγενούς μη κάθισον καί κρισον (sic) έχων χορ-
τάσει π ο λ λ ή ν .

30 Ό κοσμικός άνθρωπος, εάν διατριβή ή κατοική πλησίον μοναχών ή

■') το ουκ οφελής. 13-14 Ή ελλιπής πρότασις « και... λαλεΐν νομίζω, δτι δέν ανήκει είς
τήν παροιμίαν, άλλά χρησιμεύει μάλλον ώς εισαγωγή είς ιήν έρμηνείαν, δηλ. είναι έπανάλη-
ψις τοΰ λήμματος. 18 άλλα οικία ή εμοι προϋεοεις. ή έμή : ίσως ερμήνευμα παρασελίδιον
τοϋ οικεία, εισαχθέν είς τό κείμενον. 28 ευγενείς.

φ. 6Ρ

φ. 7"·



52

ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΙΝΙΔΟΥ

ού πράττει, κ&ν θλίβεται βλέπων και κατακινεϊ αντί>ν καί ταπεινοϋται
καί [έκ] Θεοί' χάριτι άναβλέπει καί άναζή, νεκρός ών.
2!). Κατά τά σακκία μερίζει ο Θεός τήν κρυάδα.

Κατά τήν δύναμιν καί τήν γνώσιν τον άνθριόπον | παραχωρεί πει- φ. 7$
5 ρασμον δ Θεός, καρδιογνώστης ων καί ελεήμων, ίνα μή ύψωθέντες
εκπέσω μεν έξ αυτόν, καί πάλιν ίνα μή καταπίη ημάς πλήρεις δ εχθρός.
■ II). Καί δ αλέκτωρ είς τήν κοπριάν τον δυνατός έστι.

'() άνθρωπος δ ασθενής τω σαρκίφ, εάν ταπεινιόσΐ) αυτόν και συν-
τριβή καί καταπατή τόν διάβολο ν θεον επικουρία ....
10 31. Δίδει μου ή μ ή τη ρ μου ψ ω μ ί, άλλά κάλλιο ν έστι ν
δτι έπαίρνω άτ ό ς μου.

'Η μετάδοσις γάρ έκατονταπλασίονα λαμβάνει δ διανέμω)' τοις πένησιν
...ή άπάρνησι,ς κόσμου, δι ου ζωήν αίιδνιον κληρονοιι ήσει. ψ. Sa

32. Ημείς κ α) αν έμ ι σε ύ σ α μ ε ν , ουκ ήτοι> άπό πτώχεια
15 μας, ά μή τά χρέη μας έποι κ αν και έφύγαμεν τήν νύκτα.

Τό χρέος καί τό βάρος τής ψυχής ή άκαρπία και ή αμαρτία έστί
/καί/ τον σώματος καί ο ν χι πτώχεια έν τούτοι τοι, αιών ι' καί ίδιον ό
Θεός τόν πλούτοι■ τοΰ σιόιιατος καί τήν ψνχήν χρέ/ειί) πιεζομένην, χωρί-
ζει τήν ψνχήν έκ τον σώματος διά τής νυκτός.
2(1 .7.7. Ό παπάς ψάλλει καί ό Θεός μαγειρεύει.

Τόν ποι.οϋντα τό θέλημα τον Θεού καί εργαζόμενοι· ιόν όρι.σμόν αν- ψ. 8μ
τον, καί ού φρόντιζαν τα τά τού σώματος, άλλά μόνον τά τον Θεον και
τής εαυτού ψυχής νυκτός καί ημέρας, ούτω καί ό Θεός φροντίζει αυ-
τού δι,ατροφάς καί σκ.επάσματα.
2ο ·74. Ό κακότνχος μηδέ είς τό πανηγύρι.

Ό τάς έντολάς τοϋ Θεού μϊ/ άσχολεΐσθαι (βίο) έν τή έκκλησία καί
ψαλμωδία καί προσευχή καί ιόρα τοϋ μεσονυκτίου, άλλά μάλλον έκδιόσας
εαυτόν είς παίγνια καί άσματα τών δαιμόνιοι', ίνα τι καί λέγει : έν τω
Θεώ ελπίζω, φροντίζει μου έν τω θελήματι αυτού, τό θέλημα τού Θεού
30 ού ποιείς.

■ί - β ίνα μή . .. εξ αυτόν Ή πρότασις αϋτη επαναλαμβάνεται τρις έν τφ χειρογράφψ.
Χ άοϋ-ενες οι. 12-13 πρβλ. ΜατΟ. 19. 2». Μάρκ. 10, SO. IS Χρε ου πιενομένην 22 φρον-
τίζει. 23-24=·ϊιμόθ. Α'. 6. s.



ΕΡΜΗΝΕΥΤ1ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

l.1) Ή γραφή όι/'έ μόνον έν τώ κώδικι ημών άπαντα, ενώ οι λοιποί
κιόδικες παρέχουν σήμερον ή άπόι/ιε'2). Ή λέξις μετά τής σημασίας τού χθες, ως
ενταύθα, λέγεται έτι καί νύν πολλαχού 3). Κατά τον Πολίτην (εν λ. κούντουρος τοΰ
ανεκδότου τμήματος τών ΙΙαροιμιών αήτοΰ) ή παροιμία λέγεται επί τών μετα-
πηδώντων από ευτελών καί ταπεινών πράξεων εις έργα υψηλότερα. Διότι ή λ.
κοΰντουρος σημαίνει τον έχοντα άποκεκομμένην τήν ουράν, τον κολοβόν, τον
κατώτερον, ως και τον περιττόν αριθμόν δοθέντος αρτίου. Ούτω κονντούρα
μέρα καλείται πολλαχού τό Σάββατον εν αντιθέσει προς τάς άλλας εργασί-
μους ημέρας-1), εν άλλη δέ ελληνική παροιμία τά κόντουρα γαϊδούρια αντιτίθεν-
ται προς τά εξαίρετα αλόγα (ΓΙ. Π. τόμ. Β' λ. από 20)5). Κατά ταύτα άγια
Κούντουρα είναι ή παραμονή τής 'Αναλήψεως, ή 3!>η ημέρα, ή οποία είναι κονν-
τούρα ημέρα εν αντιθέσει προς τήν 40ην, τήν τής 'Αναλήψεως. 'II παροιμία,
κατΤ όσον γνωρίζομεν, δεν είναι γνωστή σήμερον παρά τώ ελληνικοί) λαφ

2. Ή παροιμία, ώς τήν παρουσιάζει ό βιβλιογράφος, είναι ακατανόητος,
αποκαθίσταται όμως ευκόλως διά τών γραφών τών άλλων κωδίκων : οίδα ουκ
οι,δα, γυνή, ον πλοντούμεν, καν ας φάγωμεν τό προζνμιν (F. I. Κ.). Οΐδαμεν,

') Οί αριθμοί δηλοϋσι τήν άριθμητικήν τάξιν εκάστης παροιμίας έν τφ χειρογράφω
(βλ. καί ανωτέρω έν σ. 54-58 τήν έ'κδοσιν).

-) Τάς διαφόρους γραφάς τών κωδίκων ευρίσκει ό βουλόμενος παρά Krumbacher
(MGS) καί Πολίτη (Παροιμίαι) οδηγούμενος έκ τοϋ πίνακος αντιστοιχίας (βλ. ανώτερο) σ. 52).

') Έν Μεγάροις, Κυθήροις, Εύβοια, Κερκύρα, Καρπάθφ, Κρήτη, Μακεδονία. Τρα-
πεζοϋντι, Χαλδία Πόντου κ. ά. ώς μας πληροφορεί τό Ιστορικόν Λεξικόν. Εύχαριστοϋμεν
δέ τόν συντάκτην κ. Στ. Καψωμένον διά τήν προθυμίαν, μεθ' ής παρέσχεν είς ημάς πλη-
ροφορίας περί τής σημασίας λέξεών τίνων έκ τοϋ 'Αρχείου τοϋ Λεξικού.

4) Πρβλ. καί σχετικήν παροιμίαν έν Σακελλαρίον Ά. Τά Κυπριακά τόμ. Β' Άθ.
1891 σ. 612.

,Γ') Έν Αύδημίο) Θράκης επί ματαίας αναζητήσεως λέγεται ή παροιμία: οτα κούάρα
άλογα, ατα ιιακρυγια γαϊδούρια. (Θρακικά, τόμ. 10 (1938) σ. 295, 6).

Κ) Διά τάς νεοελληνικάς παροιμίας έχρησιμοποιήσαμεν έκτός τής συλλογής τοϋ Ν. Γ.
IΙολάου, όπου είναι συγκεντρωμέναι άπαοαι αί γνωσταί αύτφ έκδεδομέναι καί ανέκδοτοι
συλλογαί, και τό ύλικόν τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου, τό κατά τό σύστημα Ν. Γ. Πολίτου κα-
τατασσομενον, δηλοϋμεν δέ τοϋτο διά ΛΑ.
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γυνή, ον πλουτοϋμεν, καν ας φάμεν τό προζύμιν (Η)' βλ. MGS σ. 120, 35. "Ισως
τήν ακατανόητον εις aUtov παροιμίαν νά εΕέλαβεν ό βιβλιογράφος ως ερμηνείαν
πάντως ή ερμηνεία τής παροιμίας ταύτης είναι ακέφαλος άρχίζουσα από τής τελι-
κής προτάσεως. Νομίζομεν ότι ή έννοια τής παροιμίας διασαφηνίζεται διά τών
νεοελληνικών: σαν δεν ε χ?] ς ψωμί, καλό ναι καί τό προζύμικαί σα δεν έχουμε
ψωμί, ας φάμε καί τό προζύμι'2), μολονότι ή μορφή τούτων άγει εκ πρώτης
όψεως εις διάφορόν πως ερμηνείαν διότι το ον πλουτοϋμεν τής βυζαντινής, ισο-
δυναμεί προς τό είμεθα πάμπτωχοι, δεν έχουμε ψωμί νά φάμε.

3. Ή παροιμία δεν υπάρχει εις τους άλλους κώδικας' προς νεοελληνικάς
δέ παραλλαγάς δύναται νά σχετισθή, αν υποτεθή ότι υπό τό άνύπαρκτον καί
ακατανόητον άφρόοας") τοϋ βιβλιογράφου υποκρύπτεται λέξις, έχουσα έννοιαν
συναφή προς τό ρ. πεινώ. Ιίλησιεστέρα τότε προς τήν βυζαντινήν, ώς προς τήν
διατύπωσιν, θά ήτο ή εκ Σινασοΰ : ό μυλωνάς έπείνασε κι έτίναξε τά γένεια τ' 4).
'Άλλαι σχετικά! νεοελληνικά! παροιμίαι : "Αν τινάξι/ ό μυλωνάς τά γένεια του,
φτιάνει πίττα καί κουλλούρα (Έπτάνησοι, βλ. Π. II. λ. μυλωνάς 1), ή σαν τι-
ναχτη ό μυλωνάς, πολλές κονλλονρες φτειάγνει").

4. Ή τήν τρίτην παροιμίαν ακολουθούσα ερμηνεία δεν ανήκει εις αυτήν.
Πιθανώς δύναται αύτη νά σχετισθή προς τήν εν Μ, 44 ερμηνείαν παροιμίας
(βλ. II. II. τόμ. Α' σ. 20, μδ'), όπου πρόκειται περί παρακοής τοϋ 'Αδάμ καί
έκδιώξεως τούτου έκ τοϋ Παραδείσου. Διότι, όσονδήποτε καί αν αί θεολογικά!
έρμηνεϊαι απομακρύνονται τής πραγματικής εννοίας τής παροιμίας, όμως ώρι-
σμέναι λέξεις τής παροιμίας χρησιμεύουσιν ώς οδηγοί καί τρόπον τινά ώς λήμ-
ματα διά τήν άλληγορικήν ερμηνείαν' τάς δέ λέξεις ταύτας βλέπομεν επαναλαμ-
βανομένας εν ταΐς Ιρμηνείαις. Ή ενταύθα όμως παρατιθεμένη ερμηνεία είναι
τελείως ξένη προς τήν παροιμίαν.

') Π. Π. έν λ. εχω 170.

') Κατ' άνακοίνωσιν τής δ. Γ. 'Γαρσούλη ή παροιμία λέγεται έν Κορώνη έπί τών κα-
ταοτρεφόνιων τ' αναγκαιότατα πράγματα έν ώρα ανάγκης.

3) Ό καθηγητής κ. Φ. Κουκουλές, τόν όποιον ήρωτήσαμεν περι τής λ. άφρόοας, εικάζει
ότι υπό ταΰτην κρύπτεται ή λ. φυράοας, τήν οποίαν κακώς θά άνέγνωσε καί έγραψεν ό βιβλι-
ογράφος. Ή παροιμία τότε θά έσήμαινεν ότι, άφοϋ ό μ. έφύρασε (= άνέμιξεν, έζΰμωσε)
δηλ. άφοϋ έτελείωσε τήν έργασίαν του, έτίναξε τά γένεια του. Ή τοιαύτη όμως, παλαιο-
γραφικώς δικαιολογουμένη, άνάγνιοσις δέν δίδει τήν μεταφορικήν έννοιαν, τήν οποίαν τόσον
χαρακτηριστικούς παρέχουσιν αί νεοελληνικαί παροιμίαι, λεγόμεναι έπί εκείνων, ο'ίτινες, καί
άν εύρεθώσι ποτέ εις στενόχωρον θέσιν, θά εϋρωσι διέξοδον λόγω της προγενεστέρας εύπο-
ρίας των.

*) Σαραντίόου 'Αρχελάου, Ή Σινασός, 'AO. 1899 σ. 180.

5) Κηιιπούρογλου Α. 'Ιστορία 'Αθηναίων Γ', ν'= Π. Π. λ. μυλωνάς 11.
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Γ). Τον παρατατικόν έκονρσευεν δίδει μόνον τό χειρόγραφο ν ημών. Τούτον
έζήτει ν' άποκαταστήση χάριν τού μέτρου (ίαμβ. 8 συλλ.) αντί τού ένεστώτος
κουρσεύει δ Krumbacher (MGS. σ. 195, 69). 'Αλλ' επειδή καί οΐ δύο κώδικες,
τους οποίους ούτος είχεν ύπ' όψιν (Κ. I) '), έδιδον ενεστώτα, ένόμιζεν ότι δεν
ήδυνατο νά προβή εις τήν διόρθωσιν.

Ή λ. άτυχος άγει τον Πολίτην (ΓΙ. II. τόμ. Β' λ. άτυχος 1) εις τό νά
θεώρηση ουχί ίκανοποιητικήν τήν ερμηνείαν τοΰ Krumbacher (MGS έ. ά.),
κατά τον οποίον ή παροιμία αναφέρεται εις τους βλάπτοντας ή καταστρέφοντας
την περιουσίαν των ή τους συγγενείς των, καί νά ύποθέσϊ] ότι ίιπόκειται είς τήν
παροιμίαν «μΰθός τις περί παλληκαριού, «τό οποίον εβγήκεν είς τό κούρσος», αλλ'
αντί νά δηώση ξένη ν τινά χώραν, υπό τρικυμίας ή οπωσδήποτε άλλως νύκτα εις
αυτήν προσοκείλαντος τού πλοίου του, άγνοών έπέδραμεν ώς επί άλλοτρίαν». Ή
παροιμία δύναται, νομίζομεν, νά ερμηνευθή καί άνευ τής ιιποθέσεως μύθου,
δυνατόν δέ ή λ. Άτυχος ενταύθα νά μήν έχη τήν σημασίαν τοΰ κακοτυχήσαντος,
αλλά τού κακοκέφαλος, κακορρίζικος, άμυαλος. Τήν σημασίαν ταύτην έχει ή λέξις
νΰν εν ΙΙόντφ2), ίσως δέ καί άλλαχοϋ, ότε έν τή ημετέρα παροιμία Άτυχος είναι
εκείνος, όστις ουχί ένεκα ατυχίας, αλλ' επειδή ό νούς αυτού δέν βοηθεΐ είς τό νά
διακρίνη τό καλόν από τοΰ κακού, χωρίς νά τό έννοήση καί επειδή δέν δύναται
νά ύπολογίση τάς κακάς συνεπείας τών πράξεών του, πολλάκις βλάπτει εαυτόν καί
τά οικεία. Τήν δέ εκδοχήν περί τής τοιαύτης εννοίας τής λέξεως ενταύθα ενι-
σχύει κα'ι τό νεώτερος ( παλληκάρι) τής παροιμίας. Και ή θεολογική ερμηνεία,
ώς ήδη παρετήρησεν ό Krumbacher (έ. ά.), τοιαύτην έννοιαν αποδίδει είς τήν
παροιμίαν.

6. Ή παροιμία αύτη καί εν ταΐς λοιπαίς συλλογαίς (F. I. R.) ακολουθεί
εις παροιμίαν όμοίαν κατ' έννοιαν προς τήν προηγουμένην ενταύθα, δηλ. τήν 5ην,
είς τούτο δ'ήγαγε τους συλλογείς ή κοινή έννοια τοΰ κούρσους, τής λεηλασίας3).
Τήν γραφήν δδενε δίδουν ό ημέτερος U καί ό L. Οί F. Ι.Κ έχουν γύρευε.

Ιίερί τής παροιμίας πραγματεύεται ό Πολίτης4), ερμηνεύει δέ ταΰτην, ώς
λεγομένην επί τών μακράν αναζητούντων κακά, εγγύτατα κείμενα, επί τών μή

') Καί ό μή γνωστός αύτώ R έχει ένεστώτα κουρσεύει.

") Κατά τάς πληροφορίας τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού. Ή λ. έ'χει καί τήν σημασίαν τοΰ
δειλός βλ. Χρον. Μωρ. 3889 Ρ (Schmitt), πρβλ. καί Ξανΰουδίδον Στ., Έρωτόκριτος 1910 έν
Γλωσσαρίω σ. 514.

") Βλ. σχετικήν παρατήρησιν τοϋ Ν. Γ. Πολίτου έν IT. Π. τόμ. Α' σ. ιζ'.
4) Ερμηνευτικά είς βυζαντινάς παροιμίας ΆΟ. 1898 σ. 42-43. Εφεξής τήν μελέτην
ταύτην τοϋ Πολίτου δηλοϋμεν απλώς Έρμην.
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εννοούντων, ότι ή κλοπή η άλλο τι κακόν έν τώ οίκω προήλθεν Ιξ οικείου, αλλ'
έρευνώντων έξω τού οίκου νά εΰρακτι τον ένοχον. "Ισως όμως ή παροιμία νά
έλέγετο είρωνικώς έπί έκείνων, οΐτινες ένεπιστεύοντο τήν οίκίαν των καί έν γένει
ο, τ ι πολύτιμον ειχον εις άνθρωπον, μί] δυνάμενον νά έμπνέη έμπιστοσύνην' δηλ.
ή έννοια ί)ά ήτο περίπου ή εξής: αφού έχεις Σαρακηνό στο σπίτι σου ώς φύ-
λακα, έχεις άσφάλειαν, μένε ήσυχος καί πήγαινε όπου θέλεις. Εις τήν ύπόθεσιν
ταύτην μέ φέρει ιδία ή διατύπωσις και or όπου. . Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά
εύρω άντίστοιχον νεοελληνικήν παροιμίαν προς διαφώτισιν, ή δέ θεολογική ερμη-
νεία δέν βοηθεί εις κατανόησιν τής παροιμίας.

7. Ιίερί τής ερμηνείας βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν τόμ. Λ' λ. δίνω 101, ένθα
καί παραλλαγαί τής παροιμίας. Όμοία νεοελληνική έκ Λέσβου: πριν πηγής, όώα'
ror ναύλου (II. II. έ. ά. αριθ. 102).

8. Ή έν πολλοίς κώδιξι φερομένη παροιμία αύτηι) είναι κοινή καί σήμε-
ρον παρά τώ έλληνικφ λαώ. Ή τού 1Τ παραλλαγή είναι ή μόνη έχουσα το ρ.
κκτενίζετον, πλησιάζουσα ούτω προς τάς νεοελληνικάς: ό κόσμος έχαλιότανε κι' ή
γριά έςεροχτενιζό τ αν ε (Πελοπόννησος, Π. Π. λ. κόσμος 34), ό κόσμος έχιονίζετο
κι' ή γριά ξεροχτενίζετο-), ενώ οί άλλοι κώδικες έχουν έστιλβο'>νετυ, έστολίζετο :ί),
εβρυλλίζετο.

9. Ή λ. έβγαλτάς μόνον έν U. Οί άλλοι κώδικες έχουν έμπηκτάς ή εμπη-
κτή πλην τοΰ F, όστις δίδει εκπληττάς· τούτο δέ τό δεύτερον θεωρεί ό Πολίτης
(Έρμην. σ. 22) ώς παραφθοράν τού έμπηκτάς. Καί πηκτή μέν είναι ή γνωστή
καί νϋν πιιχτή (gelee), έ/ιπηκτή δέ ή κοινώς λεγομένη μπηχτή, ή μαχαιριά. Τό ήμέ-
τερον εβγαλτάς έν τή σημασία ταύτη οΰδαμοϋ ήδυνήθημεν ν'άνεύρωμεν'), φαίνε-

') Ή έν ΡΟ, 1 (— Π. Π. τ. Α' σ. 57, 1) φερομένη ώς παροιμία Μία γυνή έκτενίζετο καϊ
ή ψυχή εποντίζετο καϊ ό νους φροντίζει, νομίζομεν οτι δέν είναι παροιμία, άλλ' άρχή ερμη-
νείας, έν Γ| περιέχονται λέξεις τής παροιμίας ώς λήμμα. Πρβλ. προς τοϋτο έρμηνείαν τής
παροιμίας έν τοις Μ. Ν. Η. καί U.

'-') Βενιζέλου Ί. Παροιμίαι δημώδεις, Έρμοΰπολις 1867 σ. 190, 194 κ. ά. Νεοελληνικάς
παραλλαγάς τής παροιμίας συγκεντρωμένος βλ. έν Π. Π. καί ΛΑ λ. κόσμος.

;) 'Εοτολίζετο έχει καί ή παρά Βενιζέλο) έ. ά. σ. 190, 193. Ό κόαμος εποντίζετο κι ή
γυναίκα μ' εοτολίζετο. Έν Πόντω λέγεται ό κόσμος έποντίγετον κ'ή κόρη έστολίγετον (Άρχεΐον
Πόντου τόμ. Γ' σ. 14, 1054).

J) Έν τφ Άρχείω τοϋ Ίστορ. Λεξικοϋ, όπου άνεζητήσαμεν τήν λέξιν, ευρομεν τά
εξής: τό βγαλτό, βγαρτό, βγατό, βγάσιμο καί ό βγαλτός σημαίνουν τό σπυρί, απόστημα, τήν
δέ λ. ό Κοραής ("Ατακτα τόμ. Ε' σ. 74), παράγει έκ τον ρ. έκβαίνω. Παρά Du Cange αί
λ. ενγαρμαν, εκβαλμαν, έκβατα έχουν τήν αυτήν σημασίαν περίπου. Έν Κυνουρία βγυλτό νερό
λέγεται τό άναβρυτόν ϋδωρ καί έν Αιτωλία τό φρεάτιον. Έν Κυπριαν. Ίστορ. σ. 15 τά
έβγαλτα νερά. Βγαρτός δ' έν Κιμώλω λέγεται ύ έκριζωτός έκ τής γής δι' αποσπάσεως.
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ται όμως ότι και τούτο οφείλεται είς τήν προσπάθειαν παρηχήσεως (πι/κτή-
εμπηκτή-έβγαλτή), ήτις τά μάλιστα σννέβαλεν εις τήν διαμόρφωσιν τής παροι-
μίας '), άν καί ό Πολίτης αποκρούει τήν ήδη υπό τού Meyer (εν Byz. Zeitschrift
3 (ι S94) ο. 403) εκφρασίΐείσαν γνώμην, ότι ή λ. έμπηκτή ετέθη ενταύθα χάριν
παρηχήσεως. Ή έννοια τής παροιμίας κατά τον Πολίτην (ε. ά. σ. 22-24) είναι,
ότι σι>χνάκις ταΐς εύωχίαις έπακολουθοΰσιν έριδες και πληγαί, κατά μεταφορών
δέ, ότι συνήθως τη ηδονή παρομαρτεΐ ή λύπη. Βλ. αυτόθι τάς αντιστοίχους
νεοελληνικός.

10. Ή έννοια τής παροιμίας, τής κατ'αυτόν τον τύπον -) ήτοι διά προστα-
κτικής εις πλείστους κώδικας φερομένης, είναι παραινετική, δηλ. πρέπει τις νά
φροντίίΐΐ] έν καιρώ, νά προνοή προ τού φθάση τό κακόν. Νεοελληνικός παραλ-
λαγάς έχομεν εν συλλογή Μανασείδον :i) πριν ψϋάσης είς τόν πυταμόν, σήκωσε
τά βρακιά σον και παρά Warner L. (έν Π. II. τόμ. Ι:!' σ. 104) πρϊι· κατέβι/
υ ποταμός, φύλαξε τό ρούχο σοι·.

11. Ή παροιμία είναι κοινή καί σήμερον παρά τώ Έλληνικώ λαώ' π. χ.
τ,- βουλές τ ποντκού κύψ' κάτα (Λέσβος έν Π. Π. λ. ποντικός 20), ποντικού
βουλή γλήγορα κόβ' ή γάτα (Βενιζέλος '/. σ. 260, 200). κλπ.

12. Ή γραφή εύφράνϋη μόνον ενταύθα (έζωογονήβη F, υίκονομήιίη
I.L. Χ, υικοδομή-ιh] Μ), διά ταύτης δέ τονίζεται τά μάλιστα ή ειρωνεία, τήν
οποίαν διαβλέπει έν τώ εζωογονήΰη δ Πολίτης (Έρμην. σ. 41). Κατά τον
Krumbacher (MOS σ. 192, 65) ή παροιμία αναφέρεται εις ώρισμένον τι γε-
γονός ή υπαινίσσεται παράδοσίν τινα περί τής Άγ. Σοφίας, ενώ κατά τήν
ερμηνείαν τοϋ Πολίτου (έ. ά.) ή παροιμία ελέγετο εϊρωνικώς επί εκείνων πιθα-
νώς, οΐτινες ελάχιστα παρέχοντες 4) ήξίουν, ότι μέγιστα διά τής συνδρομής των
κατώρθωσαν, όπως δηλ. ή αντίστροφος έννοια αποδίδεται διά τής γνωστής
παροιμίας ι)ά χάση ή Βενετία βεΐύνι .'

') Σχετικώς προς τήν παρήχησιν καί το λογοπαίγνιον είς τήν παροιμίαν βλ. Setter
έ. ά. α 175, 198 καί Α. Taylor, The Proverb, Cambridge 1931 a. 154 κ. ε.

'-') Ό τύπος ούτος δέον νά διακρίνεται τοΰ κατ' ενεστώτα ή κατ' αόριστον έκφερομέ-
νου, πριν ιδούμε τά ποτάμι, άνασχουμπωϋήκαμ' ή πριν δον ν το ποτάμι, άνασχονμπώνονται (Λα-
κωνία. ΛΑ 330, 1402 καί 883, 551, 321«· όμοια έκ Πύλου, ΛΑ 1159 Β, 198), ότε ή πα-
ροιμία λέγεται είρωνικώς έπί τών προτρεχόντων άνευ άποχρώντος λόγου. Όμοια καί ή
παρά Κατζιούλη (Π. Π. τόμ. Α' σ. 107, 2050) προ ποταμών αναστέλλει τά ιμάτια.

ΛΑ. άριί). 360 σ. 174, 170. Ό συλλογεύς διορθώνει, κατά τήν παλαιάν συνή-
Οειαν, τον τύπον φτάσ^ς είς φ&άσι/ς.

4) Φόλλη ή φόλλις - εως : νόμισμα μικράς αξίας. Βλ. Schrotter, Worterbucli der
Miinzkunde, Berlin - Leipzig 1930, έν λ. follis.
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13. Ή φράσις αύτη, φερομένη ώς παροιμία εν τοις κώδιξι, είναι συνήθης
τύπος «ταξίματος» παρά τώ Έλληνικώ λαώ, οίον : κάνε τό παιδί μου καλά και
νά τό ρασοφορέσω (Κορώνη), ή αν μον τό γλυτώσης, νά τό ντύσω (Κεφαλλη-
νία) κ. ά. Περί τής παροιμίας, ώς καί περί τού παγκοίνου καθ' άπασαν τήν
Ελλάδα εθίμου, εις τό όποιον αύτη αναφέρεται, διαλαμβάνει έν έκτάσει ο
Πολίτης έν τόμ. Γ' λ. γελώ 3.

14. Ή παροιμία κοινοτάτη νϋν.

15. ΙΙερί τής γνωστής και νϋν παρά τώ Έλληνικώ λαώ παροιμίας ταύτης
βλ. ΓΙ. Π. τόμ. Α' έν λ. αλλού, (περί τής βυζαντινής ιδία έν αριθ. 62, ένθα
είναι συγκεντρωμένοι αί παραλλαγαί) καί MGS σ. 165, 31.

16. Τήν βυζαντινήν παροιμίαν δίδουν οί πλείστοι κώδικες. 'Αντιστοίχους
νεοελληνικός δεν γνωρίζω άλλοθεν ειμή μόνον μίαν, τήν οποίαν αναφέρει ώς λε-
γομένην έν Μακεδονία ό Π. ΙΙαπαγεωργίου εν Byz. Zeitsclir. 3 (1894) σ. 553-4:
κλέψ τον κλέφτη και μη φοβίχσαι (ενν. τον Θεόν). Όμοιας αρχαίας καί ξένας πα-
ραθέτει ό Levy εν Philologus 58 (1899) σ.78.

17. Εις τήν ενταύθα ερμηνείαν ιιπολανθάνει ή βυζαντινή παροιμία όπου
πολλοί πετεινοί, εκεί ημέρα ου γίνεται '), ώς καταδεικνύεται έκ τής θεολογικής
ερμηνείας τής παροιμίας έν ταΐς λοιπαΐς συλλογαΐς, ιδίςι έν ΡΟ, όμοιας ούσης
προς τήν τού IT.

18. Περί τής παροιμίας βλ. Π. Π. τόμ. Δ' λ. διπλός 4.

19. Ή παροιμία κολοβή. Οί άλλοι κώδικες δίδουν πλήρη τον τύπον ταύ-
της: τον γάϊδαρον έκούρεναν και από τήν αλλην ονλιζεν (F.I. Ι,. Ν.), — — και
από τήν ονλην οϋριζεν (Μ), οϋριξε (Κ).

Άπίθανον είναι ότι πρόκειται ενταύθα περί τής συνεπτυγμένης μορφής
τής παροιμίας, οία ή νεοελληνική γάϊδαρον έκούρεναν, λεγομένη έπί τών αδύ-
νατα ζητούντων (ΛΑ 883 σ. 100, 3), διότι τότε θά έλειπεν τό εϊσάγον τήν νέαν
πρότασιν καί. Νεοελληνικός άναλόγους έχομεν τάς εξής: τον λύκο τον έκούρεναν
xC από πίσω μάλλιαζε (Πορταριά' βλ. Π. Π. λ. κουρεύω 18), τον δαίμονα άπ
εμπρός τον κούρευα κι' από πίσω μάλλιαζε (Βενιζέλου έ. ά. 351, 6) καί κάποιον
άπό μπρος τον κούρευαν κι' από πίσω μάλλιαζε (Κορώνη)' λέγονται δέ αΰται
επί ματαιοπονίας2). Άνωμαλίαν παρουσιάζει καί ή ερμηνεία' ή αρχή αυτής είναι
διαγεγραμμένη, μολονότι ανήκει πράγματι ενταύθα (βλ. άνωτ. έκδοσιν σ. Γ>6).

') Νεοελληνικής παραλλαγάς συγκεντρωμένος βλ. έν Π. Π. καί ΛΑ λ. πολύς.
'-') Έν Λατσίδα Κρήτης, κατ' άνακοίνωσιν Μ. Λιουδάκη, λέγουν τον γάϊδαρον εγώνανε
κι η ουρά τον ψαίνοννταν.
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20. Οί δύο άλλοι κώδικες, όπου ευρίσκεται ή παροιμία (Ο. PQ), έχουν
άντί τοϋ νερά, πιπέρι. Αί νεοελληνικοί παραλλαγαι τής κοινοτάτης σήμερον
παροιμίας δίδουν τάς λ. νερά, λάδια., ξύλα, πιπέρι, οίον : άς λείψουν τά πιπέρια

μου νά ιδώ τις μαγειριές σον, ή ας λείψοννε τά λάδια μου----(πολλαχοϋ),

βλ. Π. Ιί. καί ΛΑ έν λ. λείπω.

21. Αί νεοελληνικά! παραλλαγαι τής παροιμίας, δίδουσαι καί τό ρήμα,
διασαφηνίζουν καί τήν βυζαντινήν: γιά μνιά βραδεία τσι τλ.αγοϋ γ'ή προυβειά
βαστά (Λέσβος' βλ. Π. Π. τόμ. Γ' λ. βραδειά 1) ή γιά τόσες δά μέρες καί τοϋ
λα(γ)οϋ προβειά βαστά (. ίρακίδη /'. Ροδιακά, Άθ. 1937 σ. 175). ΤΙ παροιμία
προήλθεν έκ τής λαϊκής παρατηρήσεως, διότι πράγματι τό δέρμα τοϋ λαγού
πολύ ταχύτερον τών άλλων άποσυντίθεται.

22. Έν τή διατυπώσει ταύτη ή παροιμία μόνον έν II άπαντα. Έν PQ
(Π. Π. τόμ. Α' σ. 58, 8) άναγιγνώσκομεν : εάν ουκ ένε παχνν τό φαρίν σοι: (τι)
καϊ αν σηκιόνΐ] τήν ονράν τον. Παρά τό γεγονός, ότι εις άμφοτέρας τάς παροι-
μίας οί κώδικες δίδουν τήν αί>τήν έρμηνείαν, νομίζομεν ότι αύται δέν πρέπει νά
ταυτισθώσιν. Νεοελληνικάς δέν ήδυνήθην ν' άνεύρω, ή δέ θεολογική έρμηνεία
δέν διαφωτίζει τήν έννοιαν. Λίαν εύλογοφανής όμως φαίνεται ή γνώμη, ήν έκ
τοΰ προχείρου εξέφρασε φίλη συνάδελφος, ότι δηλ. ή παροιμία, ώς παραδίδε-
ται έν τώ U, ϊσως έλέγετο περιπαικτικώς, οίον «τό άλογο σου θά τό βαραίνη
ή ουρά του καί δέν τρέχει, γι' oUto νά τοϋ τήν κόψης!», ούτω δέ θά ήτο άνά-
λογος πρός τήν επίσης χάριν άστειότητος λεγομένην : πονεΐ κεφάλι, κόψε κεφάλι.

23. Καί ενταύθα, ώς καί ανωτέρω αριθ. 4 καί 17, πρόκειται περί έρμηνείας
ελλειπούσης παροιμίας. Ή έρμηνεία αύτη, περισσότερον λογική τών άλλων θεο-
λογικών, ί)'άνεφέρετο πιθανώς είς παροιμίαν τινά, ώς ή βυζαντινή πώς δρχεΐται
ό γάιδαρος, ώς ϋ-ειορεΐ τόν κϋριν τον, (MGS σ. 127, 118), αν καί ή έρμηνεία
τής έν λόγω παροιμίας είναι τελείως διάφορος τής ημετέρας τοϋ ΙΤ, ή αί νεοελ-
ληνικοί τό βασιλιά κλον&άει τ' άσκέρι (II. ΓΙ. τόμ. Γ' λ. βασιλιάς 16. Επίσης
πρβλ. αυτόθι τόμ. Β' λ. άρχοντας 42.43).

24. Ή παροιμιώδης αύτη φράσις, ή μόνον έν ΙΤ καί ΡΟ άπαντώσα, νο-
μίζω ότι είναι μάλλον έπιτυχής έκφρασις γραπτού λόγοχι, μεταπεσοϋσα εις
παροιμίαν.

25. Έρμηνείαν τής παροιμίας, ώς καί άντιστοίχους νεωτέρας και ξένας,
βλ. έν ΓΙ. Π. τόμ. Γ' λ. βλέπω 1.

26. Ή παροιμία τό πρώτον φέρεται ενταύθα καί άκολουθεί τήν λ. άββάς,
ώς πάλιν είς ταύτην έπεται ή 27η, ένεκα τής εσωτερικής μεταξύ των όμοιότητος
καί τής όμοιας εξωτερικής διατυπώσεως. Ή έννοια ταύτης θά είναι, ότι, αν καί

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Α'. 5
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πολλοί είναι οί ιερωμένοι, ολίγοι μόνον είναι ικανοί νά ζήσουν έν στερήσει τόν
μοναχικύν βίον" ένθυμίζει δέ τύ τού Πλάτωνος, Φαίδ. 6ί), C ναρί)ηκοΐ/όροι μέν
πολλοί, βάκχοι δέ τε παϋροι, ώς καί τήν ευαγγελικήν ρήσιν πολλοί γαρ fiat κλι/τοί,
δ λίγοι ό' εκλεκτοί (Ματθ. 20, Hi. 22, 14).

27. 'Ανάλογος πρός τήν παροιμίαν ταύτην είναι ή παρά Ματθαίο) 13, 13
ρήσις: βλέποντες or βλέπουσι καί ακονοντες ουκ άκούουσιν, ώς και ή νεοελληνική
παροιμία /ιάτια έχει και δεν βλέπει, αυτιά καί δέν ακούει (Π. Π. λ. μάτι 65).

28. Ή παροιμία έν τω χειρογράφω φέρεται έν συνεχεία προς τήν έρμη-
νείαν τής προηγουμένης καί συναντάται τό πρώτον ένταύθα. Έκ τής διατυπώ-
σεα)ς έν τφ χειρογράφω δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τήν παροιμίαν. "Αν όμως
τό κρισον άναγνωσθή ώς χρυσό ν '), δύναται τότε ίσως νά σχετισίΐή πρός νεοελ-
ληνικός παροιμίας, οίαι : ιΓ ευγενικόν κουβέντιαζε και ξόδευε τό βιό που (Π.II.
λ. ευγενής 4) ή ή έξ Ίνναχωρίου Κρήτης με τόν Υ,αλλιά σου κάθιζε και νηστι-
κός πορπάϋειε (ΛΑ 1161, Α' σ. 86), [ --σηκώνου] εν Λατσίδα Άν. Κρήτης κ. ά.
Ή δ' έννοια τής παροιμίας, τήν οποίαν καί ή θεολογική ταύτης έρμηνεία ύπεμ-
φαίνει, θά ήτο ότι μεγίστη είναι ή έκ τής μετ' άγαθών άναστροφής (Αφέλεια
καί ότι ουδεμίας υλικής θυσίας πρέπει νά φειδώμεθα χάριν ταύτης.

29. Ή παροιμία κοινή και νύν παρά τώ έλληνικώ λαφ, ώς κατά τά ρούχα
μοιράζει ό θεός τό κρύο ή : ό θεός κατιί τά ρούχα μοιράζει και τήν κρνάδα'
βλ. Π. Π. καί ΛΑ έν λ. Θεός καί λ. κατά.

30. Ή παροιμία αύτη είναι δ δημώδης τύπος τής μόνον παρά Πλα-
νούδη φερομένης και δ άλέκτιυρ έν τ ή οικεία κοπριά ισχυρός έστι 2). Τάς νεοελ-
ληνικός παραλλαγάς τής παροιμίας βλ. έν Π. Π. τόμ. Δ' λ. εαυτού.

31. Ή παροιμία μόνον εν U υπάρχει, ή δ'έννοια ταύτης είναι σαφής, ότι
δηλαδή έκαστος μόνον εις τάς ιδίας δυνάμεις καί τήν ιδίαν αυτού προσπάθειαν
πρέπει νά εμπιστεύεται. Νεοελληνικάς άντιστοίχους έχομέν τινας, π. χ. μδδωκε
και ή μάννα μου, άλλ,ά σαν μόδιυκαν τά χέρια μου!3) ή μοϋ δωσε ή μάνα μου,
μοϋ δωσε δ πατέρας μου, δσα μοϋ δωπαν τά χέρια μου δέν μοϋ έδωσε κανένας.
('Αθήναι· Π. Π. λ. χέρι 40) κ. ά.

32. Ή επίσης τό πρώτον ενταύθα φερομένη παροιμία αύτη δέν έχει μετα-
φορικήν τινα έννοιαν. Θά έλέγετο ίσως είρωνικώς έπί τών ίσχυριζομένων, ότι

') Τήν είκασίαν περί τοιαύτης αναγνώσεως έξέφρασεν ό κ. Λ. Πολίτης, τόν όποιον
καί συνεβουλεύθημεν διά τήν άνάγνωσιν καί χρονολόγησιν τοϋ χειρογράφου.

-) Ε. Kurz, Sprichwortersammlung (les Maximus Planudes, Lpz. 1886 σ. 46, 264.

Π. ΙΙαπαζαφειροτιονλον, Περισυναγωγή γλωσ. ϋλης καί εθίμων τού ελληνικού λαού,
ΓΙάτραι 1897 σ. 576. 261.
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ευρίσκουν διαφοράν έκεΐ, όπου ουδόλως υπάρχει, ώς π. χ. αί παροιμίαι όχι Γιάν-
νης, άλλά Γιαννάκης ή οχι γριά, μονν ζαρονμένη ').

33. Τής μόνον έν U φερομένης παροιμίας ταύτης, νεοελληνικήν άντίστοιχον
γνωρίζομεν τήν εξής: τον παπά πον 'φημερεύει |] ο Θεός τον μαγειρεύει (ΛΑ,
520, 29. Δημητσάνα). Καί ό μέν συλλογεύς ερμηνεύει : ότι ό άνθρωπος τοϋ Θεού
δέν θά πεινάση ποτέ, κοινώς όμως λέγεται ή παροιμία χλευαστικώς έπί τών
οκνηρών. 'Ως μακρινή άπήχησις τής περί ης δ λόγος παροιμίας δύνανται, ϊσως, νά
θεωρηθώσιν και αί εξής : άποχει τ ε ς έρπίδες τον εις τον Θεόν τον ένα || τρώγει
και πίννει -ήσυχα και ππέφΓ άναπαμένα (Π. II. λ. θεός 32;). Κύπρος) ή :
άποχ' τά θάρρη τον στο Θιδ άδείπνητος δέν πέφτει (j αν πέοΐ] και άδείπνητος ή
χάρις τον τον τρέψει.

34. Όμοίαν βυζαντινήν ή νεοελληνικήν παροιμίαν δέν γνωρίζο). Ώς προς
τήν έννοιαν αντίστοιχοι νεοελληνικά! είναι: ό άτυχης (φτωχός) και ατά ρόδ' αν
πέοΐ/ σπάζει τή μύτη τον, (Βενιζέλος, έ. ά. σ. 178, 32) αν καί δέν είμαι βεβαία,
ότι ή παροιμία είναι ελληνική καί όχι μετάφρασις ξένης τινός ή : άτυχος πάει
νά πνίγη, στρεφεύουν τά πηγάδια. (ΓΙ. ΙΊ. τόμ. Β' λ. άτυχος 2). Βυζαντινάς άνα-
λόγους βλ. II. II. αύτ. 4.

') 'Αμφιβάλλω αν δύναται νά σχετισθή πως πρός τήν βυζαντινήν παροιμίαν ή έν Λυτ.
Μακεδονία ώς περίπαιγμα λεγομένη φράσις : γιατί εφ'γις ; - ό.χ τον μπόρτζ' (=άπό τό χρέος).
η Μ. Λελέκον, Έπιδόρπιον, Ά·». 1888 α. 158. ΓΙαραλλαγαί έν Π. Π. λ. Θεός 193.

16. 6. 3.9.
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Τό υλικόν τής προκειμένης εργασίας συνελέγη κατά τό θέρος τοϋ 1938,
δτε εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έπεσκέφθην τήν "Αράχοβαν διά λαογραφι-
κούς σκοπούς.

"ΤΙ ιστορική 'Αράχοβα, ήτις ένεκα της θέσεως καί τοϋ κλίματος αυτής κα-
τέστη κέντρον παραθερισμού, παρέχει παρά τήν πυκνήν συγκοινωνίαν καί έπι-
κοινωνίαν προς τους ξένους μέγα λαογραφικόν ενδιαφέρον καί γενικώς καί ειδι-
κώς ώς προς τήν οίκίαν.

Αί άσχολίαι τών κατοίκων είναι ή γεωργία, ιδιαιτέρως δέ ή αμπελουργία,
καί ή κτηνοτροφία. Οί κτηνοτρόφοι, οί τβιοπάνηδες, αποτελούν τό ι/4 περίπου
τού όλου πληθυσμού, περί τάς 150 οικογενείας, καί κατοικούν ώς έπί τό πλείστον
τάς άκρας τοϋ χωρίου. Σημαντικήν ένίσχυσιν εις τά έσοδα τών κατοίκων φέρει
ή υφαντική. Ή οίκογένεια κατά μέγα μέρος, ενίοτε δέ καί έξ ολοκλήρου, συντη-
ρείται έκ ταύτης' διότι ή γή είναι πολύ όλίγη καί αύτη ουχί τόσον εύφορος,
ώστε ή γυναικεία εργασία καθίσταται απαραίτητος. Γραίαι, νέαι, ανήλικα κορί-
τσια, όλαι ασχολούνται μέ τον έργαλειόν.

Τά έθιμα τά παλαιά διατηρούνται έν Άραχόβη μέ πολύν έτι σεβασμόν παρά
τήν προς νεωτερισμόν τάσιν τών νέων, έκδηλουμένην ιδία εις τ' άφορώντα τήν
ένδυμασίαν.

Εις τό βλέμμα τοϋ άντικρύζοντος τό πρώτον τό χωρίον, ιδία τοϋ από ανα-
τολών εκ Λεβαδείας ερχομένου, προσπίπτει αμέσως τό επικλινές τού εδάφους καί
ή θέσις τών οικιών, αΐτινες φαίνονται, ούτως ειπείν, άναρριχώμεναι εις τάς νο-
τίους κλιτύς τοϋ Παρνασσού. Τό επικλινές τούτο καί πετρώδες έδαφος έχει δια-
μορφώσει καί τό βήμα τών κατοίκων τοϋ χωρίου, ώστε ν' άποβαίνη χαρά ματιού
το έλαφρόν καΐ άρμονικόν βάδισμα των.

Έκαστη οικία έχει τήν αύλήν της, τον οβονρύ, περιφραγμένην μέ μάνδραν,
άπο ταύτης δέ φθάνει τις εις τήν κυρίαν εΐσοδον τής οικίας. 'Απαραίτητος εις
τήν αύλήν είναι ή κληματαριά, ή οποία συνήθως προεκβαλλομένη καλύπτει τό
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ύπέρθυρον τής αυλοθύρας. Λύτη είναι μεγάλη αψιδωτή (με -θόλο), προσδίδει δέ
ούτω μεγάλην γραφικότητα είς τήν οΐκησιν καί αποβαίνει διακοσμητικόν στοιχείον
τού όλου χωρίου. "Αν δέ τις ήθελε νά δώση προχείρως μίαν εικόνα χαρακτηρι-
στικήν τού χωρίου, δέν θά έχρειάζετο ειμή νά σχεδίαση ένα δρομίσκον άνηφο-
ρικόν, μίαν πόρταν μέ καμάραν καί προ αυτής μίαν Άραχοβίτισσαν κρατούσαν
τήν ρόκαν, ήτις δύναται νά θεωρηθή σύμβολον τής άραχοβίτικης ζωής.

Αί οίκίαι είναι τόσον πλησίον αλλήλων έκτισμέναι, ώστε πολλάκις μόνον τά
οταλά/ιατα1 χωρίζουν μίαν οικίαν από τής άλλης. Κτίζονται δ'αύται διά λίθων,
διότι είναι πρόχειρος εις τους κατοίκους τοΰ χωρίου ή πέτρα τοΰ ΙΙαρνασσού,
καθώς καί ή έκ τών ελάτων τούτου ξυλεία.

Γενικώς όλαι αί οίκίαι είναι διώροφοι, αποτελούμενοι έκ τού ανωγείου καί
τού κατωγείου 2, ύπολογιζομένου καί τούτου ώς ορόφου, εκτός όλιγίστων, αΐτινες
ανήκουν ή ανήκον αρχικώς είς πλουσίους καί έχουν καί τρίτον όροφον. Εις
τήν τοιαύτην μορφήν τής οικίας ήγαγεν ή διαμόρφωσις τοΰ εδάφους ;i. Ώς ελέ-
χθη και ανωτέρω, είναι τούτο τόσον επικλινές, ώστε αναλόγως τής θέσεως, εξ
ής προσβλέπει τις τήν οικίαν, παρουσιάζει αύτη όψιν μεγάλης καί υψηλής ή μι-
κράς καί χαμηλής οικοδομής.

Τό ανώγι αποτελείται έκ δύο κυρίως δωματίων, από τήν ηαραητιάν ή χει-
ιιουνιάτκου καί τήν οάλαί.

Τό χειμωνιάτικο δέν έχει παράθυρα, φωτίζεται δέ μόνον δι' ενός ή δύο φεγ-
γιτών, δηλ. τετραγιόνων ανοιγμάτων επί τής στέγης, κλειομένιον διά τεμαχίων υέ-
λου' ονομάζονται δ' ούτοι μπατζαδες καί ψιγγΐτες. Εις τό δωμάτιον τούτο ευρί-
σκεται ή παραπτιά ή τζάκι '·, παρά τό οποίον συγκεντρώνεται ή οικογένεια κατά

') Οϋτως ονομάζεται τό μέρος τοϋ εδάφους, τό αντιστοιχούν εις τήν μικράν προεξο-
χή ν εκάστης στέγης, τήν όνομαζομένην άστρέχαν.

*) Τό κατώγι είναι αναλόγως της θέσεως τής οικίας ΰπόγειον (ιδίως είς τήν Κάτω
Άράχοβαν) ή ίσόγειυν.

'") ΙΙρβλ. οικίας Αιτωλίας καί Θράκης (Δ. Λουκοπούλον, Αίτωλ. οικήσεις 'Ail. 1925
ο. 6 καί 19, Γ. Μέγα Θρακικαί οικήσεις, ανωτέρω σελ 44-5 κ. ά.)

4) Τά δυο ταϋτα δωμάτια προήλθον διά διαιρέσεως τοϋ ένός καί μόνου χοίρου, (ίστις
άπετέλει πάλαι τήν οικίαν. Τοιούτον χώρον είδον καί είς τοΰτον ανήκει τό έν τή σ. 77 (είκ.
3α) είκονιζόμενον τζάκι. Σήμερον χρησιμοποιείται ώς αποθήκη οικίας, κτισΟείσης παρά τόν
παλαιόν τοΰτον πυρήνα, όστις, ώς λέγουν, «είναι από τόν καιρό την Καραϊσκάκη». Και κατά τήν
μαρτυρίαν τών γηραιότερων ο τήν αρχαία εποχή όλα σχεδόν τά σπίτια ήταν μονοκάμαρα· εκεί
τρώγαί·, έκεϊ κοιμόντουσαν όλη ή οικογένεια' παράθυρα δεν είχαν, έβλεπαν άπό τονς μπαντζάδες,
δηλ. τονς φεγγίτες, ποί· λέμε. —τη μέση είχαν μία κολόννα' έκεΐ κρεμονσαν όλα τά πράματα»
(κατά τήν Αίκ. Φερτάκου).

') Τό τζάκι ονομάζεται έτι ψουτάναμμα ή γουτοκαγιά, έξ ού καί τό δωμάτιον, ένθα εύρί-
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τον χειμώνα, ότε τούτο χρησιμεύει έτι προς παρασκευήν τών φαγητών. Τό χει-
μίΛνιάτικο είναι πράγματι ή «οικογενειακή εστία». 'Εκεί εργάζεται, τρώγει, κοι-
μάται, εκεί ζή ή οικογένεια.

Ή σάλα αφ' ετέρου είναι πάντοτε μεγαλυτέρα μέ περισσότερα συνήθως τών
δύο παράί)·υρα. Αύτη χρησιμεύει διά τήν ύποδοχήν τών ξένων, είναι δηλ. τό
καλό δωμάτιο τοϋ σπιτιού, επειδή δ' έ'νεκα τών πολλών παραθύρων είναι δροσε-
ρωτέρα κατά τό ί)έρος, χρησιμεύει πολλάκις καί ώς κοιτών.

Μαγειρείον εις τάς παλαιοτέρας οικίας δεν υπάρχει' μαγειρεύουν τον μεν
χειμώνα, ώς ελέχθη, εις τό τζάκι, τό δέ θέρος έπί τού προ τοϋ φούρνου πεζου-
λίου, στήνοντες έπί τούτου τήν ττνρουστιά. Διότι εις τήν αυλήν εκάστης οικίας
υπάρχει απαραιτήτως φούρνος. (Εικόνα φούρνου βλ. έν ΙΙίν. Ε, 2).

ΙΙρό τής οικίας ευρίσκεται ύπόστεγος χώρος, τό χαγιάτι, τό οποίον εις τά
άπλα παλαιά σπίτια καταλαμβάνει τον προ τής κυρίας προσόψεως τής οικίας χώ-
ρον, όλόκληρον ή τουλάχιστον τό περισσότερον μέρος τούτου. Τό χαγιάτι, επαυξά-
νον τον χώρον τού κυρίως σπιτιού, είναι άπαραίτητον διά τήν ζωήν τού Άραχο-
βίτου, ιδία δέ τής Άραχοβίτισσας' εκπληροί δέ κατά τό θέρος τον προορισμόν,
τον όποιον κα! τό χειμωνιάτικο κατά τον χειμώνα. Όπως είς τούτο ζή ή οικο-
γένεια κατά τον χειμώνα, ούτω καί εις τό χαγιάτι διημερεύει κα! διανυκτερεύει αύτη
κατά τό θέρος 'Επειδή όμως ή κυρία ό'ψις τών οικιών τής 'Αραχόβης μέ τό χαγιάτι
είναι έστραμμένη προς τήν αύλήν κα! ουχί προς τήν όδόν, τά άραχοβίτικα χαγιάτια
δεν είναι αμέσως ορατά έκ τής οδού. Τό πάτωμα τοϋ χαγιατιοϋ, κατασκευαζόμενον
συνήθως έκ σανιδιών, είναι προέκτασις ούτως ειπείν τού δαπέδου τοϋ ανωγείου.
Τό χαγιάτι τούτο, αναλόγως τής διαμορφώσεως τοϋ εδάφους, ή έχει τήν μορφήν εξώ-
στου μετά ξυλίνου κιγκλιδώματος ή είναι απλούς {>πόστεγος χώρος. Ή στέγη αύτοϋ,
αποτελούσα επίσης προέκτασιν τής στέγης τής πλευράς ταύτης τής οικίας, στηρί-
ζεται υπό ξυλίνων κιόνων (οτύλ(ην), ών ό είς, ό μεσαίος, είναι ι 'τάκος, δηλ. ό στύ-
λος δεν εφάπτεται απ' ευθείας τής έγκαρσίας δοκού, αλλά μεσολαβεί τεμάχιον ξύ-
λου, ντάκος, δίκην κιονοκράνου έπί τοϋ ξυλίνου στύλου τοποθετημένος. Τοιού-
τον ντάκον επιθέτουν συνήί)ως έπί τών μεσαίων στύλων, προφανώς διότι υφί-
στανται οΰτοι μεγαλυτέραν κόπωσιν έκ τοϋ βάρους τής στέγης. "Οτε όμως δεν
συντρέχει ό λόγος ούτος, τότε ό ντάκος υποστηρίζει τό σημείον συνενοισεως τών

σκεται τοϋτο, λαμβάνει τάς ονομασίας ταύτας. Και έν Αύδημίφ τής Θράκης «γωνιά» καλείται
επίσης καί τό δωμάτιον. (Θρακικά τόμ. Ζ' (1936) σ. 323). Όμοίως καί έν Δ. Μακεδονία (Κω-
σταράίι) παραστάς ονομάζονται όσα δωμάτια έχουν τζάκι.

') Πρβλ. Γ. Μέγαν, έ· ά. ο. 10. Άγγελ. Χατζημιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη. Ρουμ-
λούκι κλπ. Άθ. 1931 σ. 26.
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δύο έπ' αύτού έπικαθημένων τμημάτων τής έγκαρσίας δοκού, ήτις ως επί τό
πλείστον αποτελείται εκ πλειόνων τού ενός τεμαχίων. 'Εννοείται, ότι πολλάκις ό
σκοπός τής τοιαύτης κατασκευής απέβη μόνον διακοσμητικός, ώς συνήθως συμ-
βαίνει εις τήν οϊκοδομικήν" οί δέ χωρικοί αποδίδουν τήν προσθήκην τοϋ ντάκου
εις άνεπάρκειαν τοϋ μήκους τοϋ στύλου.

Είς τό χαγιάτι ευρίσκεται ή κάδη ύψους τουλάχιστον 2 μ., διαμέτρ. 1,25
μ. Προς έξοικονόμησιν δέ ταύτης κατασκευάζουν τό χαγιάτι τοιουτοτρόπως, ώστε
εις τό έκ σανιδιών δάπεδον τούτου νά μένη οπή στρογγύλη τόση, ώστε νά χωρή
έντός αήτής ή υψηλή κάδη, ή οποία κατ' αυτόν τον τρόπον κάτω μεν άκουμβά
είς τό έδαφος τής αυλής, άφοϋ είς τό μέρος τοϋτο τοποθετήσουν προηγουμένως
λίθους, άνω όμως εξέχει κατά τό ήμισυ από τό δάπεδον τοϋ χαγιατιού. Έκτος τής
κάδης εις τό χαγιάτι τοποθετείται ενίοτε αργαλειός, εν φ έτερος ευρίσκεται πάν-
τοτε είς τό χειμωνιάτικο.

Τό χαγιάτι ένίοτε έχει αντικαταστήσει μικρός εξώστης, (ώς έν Πίν. Ζ. 2),
ομοίως χαγιάτι ονομαζόμενος.

"Αν τυχόν δεν υπάρχη χαγιάτι προ τής οικίας, πάντως όμως θά ΰπαρχη
έστω καί μικρός ύπόστεγος χώρος έντός τής αυλής διά τά βαρέλια, τά καυσό-
ξυλα, διά τήν πλύσιν κ.τ.τ. Καί ό χώρος ούτος ονομάζεται χαγιάτι -.

Τό κατώγι, αντιστοιχούν προς τό ανώγι, είναι ή άδιαίρετον ή εις δύο ή τρία
διαμερίσματα χωρισμένον καί χρησιμεύει ώς άχυρών, ώς στάβλος καί ώς αποθήκη.

Είς τήν βορεινήν συνήίίως πλευράν τοϋ κατωγείου και κάτωθεν τοϋ χει-
μιονιάτικου ευρίσκεται ή ακάρα διά τά βαρέλια μέ τό κρασί. Αύτη κατασκευά-
ζεται ώς εξής: έπί ξύλων έμπεπηγμένων εις τό έδαφος καί έξεχόντοιν αυτού
περίπου 0,30 μ. καρφιόνουν οριζοντίως δοκούς, έξικνουμένας μέχρι τοϋ τοίχου,
έπί τούτων δέ πάλιν τών δοκών τοποθετούν άλλας μακροτέρας σταυροειδώς (βλ.
κατωτέρω κατόψεις οικιών). Έπί τού ξυλίνου τούτου σκελετού τοποθετούν τά
βαρέλια. Εις τό κατώγι ευρίσκεται έπίσης ή γωνιά ή τό αμπάρι, όπου συσσω-
ρεύουν μεθ' άλατος τάς έλαίας, εκ τών οποίων κατόπιν θά παρασκευασθή τό έλαιον.
Προς κατασκευήν τής γωνιάς τοποθετούν σανίδας τοιουτοτρόπως, ώστε νά σχη-
ματισθή τετράπλευρος χώρος, τοϋ οποίου τάς μέν δύο πλευράς αποτελούν οί δύο

') Έντός αύτής πατοΰν τά σταφύλια «γίνεται τό πταψυληπάτιΑΟτη αντικατέστησε
τό πατ'τήρι, πού είχαν άλλοτε είς τ' αμπέλια. Έκ τής κάδης μεταφέρεται ό οίνος εις τά έν-
τός τοϋ κατωγείου βαρέλια.

!) Ή λ. χαγιάτι χρησιμοποιείται έτι πρός δήλωσιν παντός μή τελείως έκτισμένου χώ-
ρου. Οϋτω π. χ. προκειμένου περί τής έν Πίν. Θ, 2 εικονιζόμενης νεωτέρας οικίας, χαγιάτι ώνό-
μαζον όλόκληρον τον έπάνω οροφον, όστις παρέμενεν αδιαίρετος ένεκα οικονομικών δυσχερειών-
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τοίχοι τοϋ δωματίου, τάς δέ δύο άλλας τά δύο έκ τών σανίδων χιορίσματα' αί
σανίδες αύται είναι καρφωμένοι εις ξυλίνους στύλους, άλλ' όχι μέχρι τής κορυφής
τούτων. Άφοϋ δέ μπατανίσονν 1 τόν τοίχον, κατόπιν ρίπτουν έντός τάς έλαίας.

Ή στέγη (σκεπή) τών οικιών είναι άμφικλινής ή τετρακλινής (έπίσης τρι-
κλινής), τά δε σπίτια έκ ταύτης ονομάζονται σπίτια με καβαλλάρη (δίρριχτα) ή
τετράρριχτα. Καί εις μέν τά παλαιότερα τετράρριχτα σπίτια αί δύο πλευραί τής
στέγης, αί παράλληλοι προς τήν μεσαίαν δοκόν ταύτης, είναι πολύ μακρύτεροι
τών δύο άλλων, ενώ εις τά νεώτερα ή διαφορά είναι κατά πολύ μικρότερα. Ούτω
τά μέν πρώτα σπίτια φαίνονται επιμήκη, τά δέ δεύτερα τετράγωνα, ή δ' έξωτε-
ρική αύτη δψις ανταποκρίνεται φυσικά καί εις τήν διάταξιν τών διαφόρων χώ-
ρων τοϋ εσωτερικού.

Οί χωρικοί διακρίνουν έτι ώς σπίτια μ' άστροπίνες τάς παλαιοτέρας οικίας
καί σπίτια με πέταυρα τάς νεωτέρας. Είς τά πρώτα προς κατασκευήν τής στέ-
γης έχρησιμοποιοϋντο ακατέργαστοι κορμοί δένδρων, ιδία έλάτης, καί έπί τού-
των, απεχόντων αλλήλων όσον τό μήκος μιάς κεράμου, έτοποθετοϋντο τά κερα-
μίδια, τά οποία είναι ούτως ορατά έκ τού εσωτερικού τών δωματίων διά μέσου
τών διακένων τών ξύλων (βλ. ΓΙίν. Τ', 2). Είς τά νεώτερα χρησιμοποιούνται σανί-
δες, πέτανρα 2 ονομαζόμενοι, έπί τών οποίων τοποθετούνται αί κέραμοι.

Τό χαγιάτι έχει συνήθως μονόρριχτην σκεπήν, οιονεί προέκτασιν τής προς
τό μέρος τούτο πλευράς τής στέγης.

'Εξωτερικώς αί στέγαι καλύπτονται διά κεράμων, προς έξασφάλισιν δέ τού-
των από τοϋ σφοδρού άνεμου, τοϋ λεγομένου Μέγα, όστις πνέει έκ τού Παρνασ-
σού, τοποθετούνται μεγάλοι λίθοι.

Τό δάπεδον τού ανωγείου στηρίζεται κάτωθεν μέ τό ταμπάνι, ώς ονομά-
ζεται ή μεσαία έγκαρσία δοκός, ή διήκουσα καθ' όλον τό μήκος τής οικίας, φαί-
νεται δέ πάντοτε είς τό μέσον τής όροφής τού κατωγείου (βλ. κατωτέρω σ.
98, είκ. 16).

Ή έπίπλωσις τής οικίας τής 'Αραχόβης είναι απλή. Εις τήν σάλαν υπάρ-
χει απαραιτήτως εν μικρόν τραπέζι, τού οποίου ή μία πλευρά άκουμβά εις τόν τοί-
χον. 'Υπέρ τούτον κρέμαται δ καθρέπτης (πρβλ. Πίν. Η, 2)' τούτου, ώς καί τοϋ
τραπεζίου, τό μέγεθος καί ή ποιότης είναι ανάλογα προς τήν οίκονομικήν κατά-
στασιν καί κοινωνικήν θέσιν τής οικογενείας. Τά κάπως εύπορώτερα σπίτια έχουν
εις τό μέσον τής σάλας καί μίαν μεγαλυτέραν τράπεζαν. Είς τά παλαιότερα σπίτια

') Άλείφοννε ή περνάνε μπατανά επιχρίουν δι' άσβεστου.
Τάς ονομάζουν καί φ'λλαδέλλες τοϋ ταβανιοϋ.
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ευρίσκονται εις τήν σάλαν κασέλλ,ες καί οιντονκια, περιέχοντα εκλεκτά ήδη ρουχι-
σμού, προικιά κ.τ.τ. Καναπές καί φορητά καίΚσματα είναι ένδειξις σχετικής
εί'πορίας καί μάλλον νεώτερα αποκτήματα. Είς τήν σάλαν στρώνεται τό οαλο-
κάρπτο τό οποίον μέ τόσην λαχτάραν καί όνειρα ύφαίνει κάθε κοπέλλα. Διά
τήν σάλαν επίσης προορίζονται διάφορα άλλα υφαντά (διάδρομοι, μπάντες).

Δυστυχώς όμως είναι σπάνιον νά ΐδη 2 τις αύτά έν χρήσει εις τήν οίκίαν'
διότι στρώνουν βεβαίως τά δωμάτια, ιδία τό χειμωνιάτικο, κατά τόν χειμώνα,
άλλα μέ δευτερώτερα είδη, μόνον δέ κατά τας μεγάλας έορτάς τοϋ έτους ή κατά
τήν έορτήν τοϋ ανδρός, τά γιορτάσματα «στρώνουν τή σάλα μέ βελέντζες». "Επειτα
τά σηκώνουν πάλιν, διά νά μή κατατρίβο^νται. Ούτως όλα τά πολυάριθμα υφαντά,
καρπίτια μεγάλα καί μικρά, διά τά οποία έπί έτη καταπονείται καί έξοδεύεται ή
νέα, δέν τά χαίρεται πραγματικώς ποτέ, παραμένει δέ ώς μόνη, προφανώς όμως
μεγάλη ίκανοποίησις δι' aUxr']v, ότι κατά τό οτήοιμο και φόρτωμα τών προικιών
έχει πολλά νά έπιδείξη !

Εις τό χειμωνιάτικο εύρίσκεται δ αργαλειός, δ ύπό τών παλαιοτέρων ιδίως
οαρμενιά 3 ονομαζόμενος, μερικά σκαμνιά, κοντοιρα 1 κοινώς λεγόμενα, και πολλά-
κις μικρά τράπεζα. Διά τόν ύπνον ή στρώνουν χάμω έπί τοϋ δαπέδου βελέντζες,
τοϋτο δ' είναι καί τό συνηθέστερον, ή κατασκευάζουν κρεββάτι μέ καβαλλέτα
(=στρίποδα), είς τό οποίον κοιμάται τό άνδρόγυνον. Οί γέροι καί τά παιδιά
κοιμούνται χάμω. "Αν τυχόν εις τήν οίκίαν εύρίσκεται καί δεύτερον κρεββάτι, είς
τούτο κοιμάται τό αγόρι τής οικογενείας. Τώρα πλέον τά κρεββάτια είναι περισ
σότερον έν χρήσει, μάλιστα παρά τοις εύπορωτέροις.

Τό χειμωνιάτικο ντόνονν με βελέντζες κατωτέρας ποιότητος, εκατέρωθεν δέ
τής εστίας διευθετούν πολλάκις εν ή δύο ιιιντέρια. Διά τήν κατασκευήν τούτων
τοποθετούν στενόμακρα μάλλινα μαξιλάρια, περιέχοντα άχυρον ή τζίβαν είτε άπ'
ευθείας έπί τού έδάφους είτε έπί σανίδων ή επάνω εις κάσσας. Τά μαξιλάρια
ταύτα έπιστρώνουν μέ βελέντζες. Τά μιντέρια σηκώνουν τό καλοκαίρι, μόνον

') Δηλ. τό καρπίτι ( - τό χαλί) τΐϊς σάλας' τοϋτο υφαίνεται τελευταΐον έκ τών προι-
κώων, εορτάζεται δέ ή έ'ναρξις τής ύφάνσεως τούτου, προσφερομένων γλυκισμάτων κ. ά. δ (ό-
ρων είς τήν ύφαίνουσαν κόρην.

') Ταΰτα γνωρίζω μόνον έκ μαρτυριών αΰτών τών εντοπίων καί άφορώσι τόν κοινόν
τύπον τού άραχοβίτικου σπιτιού, διότι δυστυχώς μόνον έν εποχή θέρους παρέμεινα έν Άραχόβη.

') Ή λ. ααρμενια (έν Χίο» αρμενία) προέρχεται έκ τής λ. άρμενο - α, ήτις δηλοΐ ουχί
μόνον τά ιστία τοϋ πλοίου, άλλά καί πάν έργαλεΐον. Έν Φιλιππουπόλει λέγεται ατραμινιά, πι-
θανώς έκ τοϋ ιστός + άρμενιά (κατά πληροςκ>ρίας τοϋ Ίστορ. Λεξικοϋ τής Ακαδημίας).

4) Πράγματι χαϋτα είναι κούτσουρα, δηλ. κορμοί δένδρων άποκεκομμένοι. Είτα ονομά-
ζουν ούτω καί τά έκ τεμαχίων σανίδων καρφωτά σκαμνία.
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δέ εις μίαν οικίαν, εξ όσιον επεσκέφθην κατά τό θέρος, είδον τοιαύτα μικρά παρά
τήν έστίαν. Ούτω μόνον τό όνομα έχουν ταύτα κοινόν προς τά πλούσια καί ανα-
παυτικά μόνιμα μιντέρια άλλων ελληνικών τόπων, ώς π. χ. τής Μακεδονίας.

"Αλλα έπιπλα δέν ίιπάρχουν. Τά ολίγα ενδύματα, τά οποία χρειάζονται νά
είναι πρόχειρα, κρεμούν εις τήν κρεμάστραν. Τά άλλα τοποθετούνται εις τά σιν-
τούκια. Τά μικρά αφ" ετέρου ντουλάπια καί οί καμάρες 1 είς τόν τοΐχον, χρησι-
μεύουν διά τήν εναπόθεσιν διαφόρων μικρότερων αντικειμένων.

Μετά τήν γενικήν ταύτην εικόνα τού χωρίου καί τοΰ άραχοβίτικου σπι-
τιού προβαίνομεν είς τήν επί μέρους περιγραφήν οικιών τίνων, τάς οποίας εμε-
λετήσαμεν, παρέχοντες συγχρόνως κατόψεις και φωτογραφίας αύτών -'. Άνεζη-
τήσαμεν δέ πρώτον τάς ύπαρχούσας παλαιάς οικίας καί έμελετήσαμεν ταύτας έκ
παραλλήλου προς τάς σχετικώς νεωτέρας, αϊτινες όμως συνεχίζουν τόν παραδεδο-
μένον οΐκοδομικόν τύπον.

Λιακρίνομεν γενικώς τρεις τύπους οικιών :

1. Εις τόν πρώτον τύπον ανήκουν αί παλαιότεροι παραλληλόγραμμοι οί-
κίαι, είς τάς οποίας τά δωμάτια ευρίσκονται κατά παράταξιν.

2. Είς τόν δεύτερον ανήκουν οί οίκίαι σχήματος Γάμμα.

ο. Είς τόν τρίτον αί τετράγωνοι, αί σχετικώς νεώτεροι οίκίαι.

Περί ενός εκάστου τών τύπων τούτων πραγματευόμεθα κατωτέρω.

1) ο') Οικία Στέργιου Γκίκα.

ΤΙ οικία αύτη ευρίσκεται επί τής οδού, ήτις άλλοτε ήτο ή κεντρική οδός
τοΰ χωρίου, προτού νά χαραχθή ολίγον κατωτέρω καί παραλλήλως προς αυτήν
6 νΰν αυτοκινητόδρομος, θεωρείται δ' ύφ' όλων γενικώς έν τώ χωρίω ώς οτιίτι
ηαλαίη-ό. Σήμερον έχει ή οικία άνακαινισθή, αλλ' ή ανακαίνισις, τήν οποίαν υπέστη,
άφορα λεπτομερείας τινάς καί έν γένει προσθήκος τοιαύτας, ώστε δέν άλλοιοΰται
ή έκ τής όλης κατοικίας εντύπωσις τής παλαιότητος (εικόνας βλ. έν ΓΙίν. Β-Λ).

Ή οικία, τής οποίας ή πρόσοψις είναι προς δυσμάς, είναι διώροφος, ώς
όλοι αί έν Άραχόβη. Τοιαύτη δ' είναι ή κλίσις τοΰ εδάφους, ώστε, ενώ τό ύψος
τής οικίας προς τήν Α πλευράν είναι 4,70 μ., από τής αντίθετοι', τής Λ πλευ-
ράς, είναι 2,50 μ. περίπου.

') Καμάρα ονομάζεται, ώς καί άλλαχοϋ, ή δίκην ντουλαπιού εσοχή τοϋ τοίχου (niche),
ήτις ενταύθα έχει, παρά τήν όνομασίαν, σχήμα τετράπλευρον. Αί καμάραι έχουν διαστάσεις
0,30 Χ 0,40 μ. περίπου καί βάθος 0,30 μ.

') Ή φωτογράφησις τών παλαιών οικιών διά τό επικλινές τοΰ εδάφους ήτο αρκετά
δύσκολος. Εις τήν έπεξεργασίαν τών πλείστων έκ τών κατωτέρω σχεδίων έβοήθησι.ν ημάς ύ
κ. Ί. Χ. Ίωαννίδης, πολ. μηχ.
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Εις τήν αυλήν εισέρχεται τις διά μεγάλης διφύλλου θύρας (είκ. 1, ε) μέ
θόλο, πλάτους 2,20 μ. καί ύψους 2,10 μ. Καί έξωτερικώς μέν, προς τον δρόμον,
κλείεται αύτη ασφαλώς διά τοϋ λουκέτου, διά τήν τοποίΙέτησιν τοϋ οποίου χρη-
σιμεύουν δύο κρίκοι σιδηροΐ, οί μπερδεβέλλες, έσωτερικώς δέ, προς τό μέρος

α αμπάρι, δ αποχωρητήριο,

β σκάρα, ε ά-ψιδωτη ανλόΰυρα,

γ π,άχνα, C' κατώγι νπο το νεώτερον δωμάτιον ζ (είκ. 2).

τής αύλής, μέ τον μάνταλο. Τό ζεμπερέκι χρησιμοποιείται, διά νά ανοίγουν καί
κλειούν τήν θύραν, έφ' όσον δεν είναι αύτη κλειδωμένη.

Ή κυρίως οικία, τό ανώγι (είκ. 2, Β) αποτελείται έκ δύο δωματίων μετά τοϋ
χαγιατιοΰ καί τοϋ φούρνου.

Διά μικράς θύρας, άπλής έκ σανίδων (1,50 - 0,75), εισέρχεται' τις έκ τοϋ χα-



Είκ. 2.- Κάτοψις άνιογείον καί τομή κάθετος οικίας Γκίκα.

α χειμοννιάτκο, 1 παραοτιά (τζάκι),
β δωμάτιον (οάλα), 2 μπατζάς (φιγγίτ'ς),
Yf  7 χαγιάτι άνευ δαπέδου, ·) ντουλάπι,

» μετά δαπέδου έκ οανίδων, 4 καμάρα,
δ φούρνος, δ αργαλειός,
ε χαγιάτι λιΰόοτροηον, β ξύλινον διαχώριομα,
C η οάλα, νεώτερον δωμάτιον, 7 πατάρι, δι ού επικοινωνούν άπό τον ε είς το
V μικρόν χαγιάτι διά τον άργαλειόν. 8 ί) κάδη,  καμάρα (προβολή).
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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.



52

ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΙΝΙΔΟΥ

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.



52

ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΙΝΙΔΟΥ

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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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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5. — Αί άπολαβαί τών δημογερόντων, αί νόμιμοι (τό γεροντιάτικο) καί τά
λεγόμενα τυχερά (πρβλ. χαραμοφάδες). Ό Επίτροπος Σύρου λ. χ. έλάμβανεν
έτησιως 60 γρόσια, αλλ' είχε καί εκτάκτους προσόδους (ίντζέρτα).

6.—'Έργα καί έξουσία άλλων ειδικών αρχών, π. χ. τής εκκλησιαστικής Επι-
τροπής, τής σχολικής Εφορείας κλπ.

7. — Λογοδοσία άρχόντιον, παράδοσις λογαριασμών ένώπιον τής συνελεύ-
σεως τοΰ λαού.

β ) 'Υπάλληλοι καί ύπηρέται τοΰ κοινού.

1.—Ό νοτάριος ή καντζιλλιέρης, συμβολαιογράφος «βαλμένος από τό
Κοινόν», οί λογαριαστάδες, διά νά καταστρώνουν τά «τεφτέρια», ό επιστάτης
τον γιαλού (εν Σύρω) διά τόν έλεγχον τών εισαγομένων έμπορευμάτων καί τήν
έπιβολήν τής καθάρσεως (καραντίνα), δ επιστάτης τοϋ χωριού ήτοι «απάνω είς
τές ζημιές» κτλ.

2.—Κήρυκας, διαλαλητής ή διαναλητής, κεχαγιάς, ντελάλης. Κράχτης, ση-
μαντηράδες κλ. Τρόποι διαλαλήσεως, τυπικαί άρχαί καί κατακλείδες (π. χ. Προσ-
ταγή άπο τις γέροντες κι απέ τις άντζάδες... Άκοντεν, πάροικοι; Χίος).

3. — Φύλακες, νυχτοφύλακες, πασβάντες, βιγλιάρηδες (εν Σύμη), πορτάρισσα
(έν Χίφ). φυλαχτάδες (έν Θεσσαλία).

4. — Λραγάτες, βαργιάνοι (Ικαρία), γλεπιοί (Σύμη), κρισεντάρηδες (Κυδω-
νίαι). Σήματα πρός δήλωσιν τής περιφερείας, τήν οποίαν έκαστος έπιτηρεί κλπ.

5. — Άγελαδάρης, βουδοβοσκος (Ικαρία), κατσικάρης κλπ.

6. — Νεροκράτης, νεροφόρος, δ κανονίζων τήν διανομήν τού νερού.

γ ) Φόροι κοινοτικοί καί τρόπος εισπράξεως αήτών. Είδη φόρων:
τό βοϊδιάτικο, τό τονλονμιάτικο, τό τοπιάτικο, τά ντατσερικά κτλ. Μάννα, τό μη-
τρφον τών φορολογουμένων. Εισπράκτορες φόρων. 'Έγγραφα σχετικά μέ τήν
κατανομήν και εΐσπραξιν τών φόρων έπί Τουρκοκρατίας.

δ ) Είσφοραί δι'είδικούς σκοπούς:

1) διά τήν έκκλησίαν ή διά τά μοναστήρια καί τους πτωχούς (πανταχοϋσα),

2) διά τόν ιερέα (τά παπαδικά, τό δημοδιδ (Λήμνος), ή λειτουργία κτλ.),

3) διά τόν αρχιερέα (τό στ εφ αν ιάτικο, τά φιλότιμα, τά μπατίκια τών παπάδων),

4) διά τόν διδάσκαλον τοΰ χωρίου, (τό δευτεριάτικο ή σαββατιάτικο),

5) διά τόν αγροφύλακα, τόν άγελαδάρην κτλ.,

6) διά τόν σιδηρουργόν (γύφτον),

7) διά κοινοτικά έργα κτλ.

Τρόπος καταβολής τής εισφοράς: είς είδος ή είς χρήματα, κατά περιτρο-
πήν ύφ' εκάστου τών μελών τής Κοινότητος κτλ.
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ε) Νομή κοινοτικών κτημάτων. 'Ελευθερία νομής.

1.—Πώς γίνεται ή διανομή τών κοινοτικών αγρών καί λιβαδιών μεταξύ
τών κατοίκων τοΰ χωρίου ; Διά κλήρου ή κατά τό δικαίωμα τής προτεραιότητος ;
(Είς τήν Παρπαριά τής Χίου π. χ. ό,τι έπρόφθανε καθείς ν' ανλακιάστ] καί νά
σταυρώσΐ] με τά βόδια τον, αυτό έδικαιοΰτο νά τό σπείρη). "Εγινέ ποτε νέα δια-
νομή κοινοτικής ή δημοσίας γής είς τον τόπον σας καί κατά ποίον τρόπον ;

2. — Ό καταλαμβάνων κοινοτικήν γήν αποκτά δικαίωμα πολυχρονίου κατο-
χής ; Καταβάλλει ένοικων δι' αυτήν ; (Είς τά Κριτσά λ.χ. Κρήτης, άν άφήση κα-
νείς επί τριετίαν άκαλλιέργητον τό χωράφι πού κατέλαβε, χάνει τό δικαίωμα τής
κυριότητος' τά δένδρα όμως, πού έφύτευσεν είς αυτό, μένουν εις τήν κατοχήν του).

3. — Πώς κανονίζεται ή ελευθέρα βόσκησις τών ζώων (βοδιών, προβάτων
κλπ.) εις τά θερισμένα χωράφια ή εις τά τρυγημένα αμπέλια τοΰ χωρίου ; (άπολ'-
οιά έν Αιτωλία, άξαπολναιόνας έν 'Ικαρία, ξαπολ'της έν Λήμνο), στημός έν Λα-
κωνία). Δικαιοΰται δ ιδιοκτήτης νά περιφράξη τό χωράφι του καί νά εμπόδιση
τήν βόσκησιν τών κτηνών τών κατοίκων ; "Αλλα έθιμα περί βοσκής.

4. — Διαχείρισις τής εκκλησιαστικής περιουσίας (βακονφικά κλπ.)

~ ) Λέξεις καί φράσεις σχετικά ι μέ τήν όργάνωσιν τής Κοινό-
τητος' π. χ. ψνχονμετρ' = ή απογραφή (εν Αιτωλία)' σννέλεψη ή μάζωξη ή
λάντζα = η γενική συνέλευσις' γεροντομάζωξη = ή συνεδρία τών Γερόντων' ή
μάννα = ιό κτηματολόγιον" τό πουγγι της χώρας, τό Ρεγίστρο, τά ίντζέρτα, ή
καταβολή, δ Κωροσπότζης, είσπράκτωρ διοριζόμενος υπό τής Κοινότητος έν
Πόντω κτλ.

Γ'. "Εθιμα έμφαίνοντα προτέραν κατά γένη η πατριάς
διαίρεσιν τοΰ χωρίου.

α) 'Εκλογή δημογερόντων έξ ώρισμένων μόνον γενών" π. χ. είς
τα Καρδάμυλα τής Χίου έξελέγοντο κατ' έτος τέσσαρες Γέροντες, είς εξ εκάστου
γένους τών Πονηράδων, τών Άσπιώτηδων, τών Κυμινάδων, τών Νικολούδων.
Σχηματισμός συμβουλίου άπό τά μέλη ώρισμένων γενών' π.χ. έν Πάργα φά-
ρες ήσαν 17, άπό τά μέλη δ' αΐ>τών έσχηματίζετο συμβούλων.

β) Κοινός άγιος, ιδιαιτέρα εκκλησία' π.χ. ε'ις τήν Χιμάραν κάθε πα-
τριά είχε τήν έκκλησίαν της καί τον ίερέα της. — Έκκλησίαι οίκογενειακαί.

γ) Κοινά γεύματα τών κατοικούν τού χωρίου εις πανηγύρεις είς
τον περίβολον τοΰ ναοΰ ή υπό μεγάλα δένδρα' είναι ή θέσις ώρισμένη καί άμετά-
βλητος δι' έκάστην οΐκογένειαν κατ' αυτά ; 'Υπάρχει σχέσις συγγενική μεταξύ τών
οικογενειών, πού κάθηνται πλησίον αλλήλων ; 'Εγείρονται κατά τά γεύματα ταύτα
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προπόσεις καί υπό τίνων καί κατά ποίαν σειράν; Μήπως κατά τήν τάξιν τού
γένους ή τής ηλικίας ;

δ ) Μάχαιρα οικογενειακή, διά τής οποίας σφάζονται οί χοίροι κατά
σειράν εις όλα τά σπίτια τής οικογενείας (έν ΓΙλάτση Μάνης). Έστίασις τών με-
λών τής οικογενείας κατά τά χοιροσφαξίματα.

ε ) Κοινοί τάφοι διά τά μέλη ενός καί τού αύτοϋ γένους.

Δ'. Διάκρισις κοινωνικών τάξεων.

α ) 'Ονόματα:

Χικλιάνοι. καί φαμέγιοι, μεγαλογενήτες κι άχαμνόμεροι έν Μάνη' 'Αφεν-
τάδες και πονχειριοί, καράδες καί πονχειριές έν Μελενίκω' Φερεφέοι καί το τσόλι
ή παρταλοζοΰπουνο έν Σωζοπόλει' Πάροικοι καί κοντζονφλά έν Χίσ>' Άρχόν-
τοι, παρακατινοί, χωριάτες έν Θήρα' Καλόσειροι καί κακόσειροι εις τά Σφακιά'
Μεσαρία, ή μεσαία τάξις έν Λέσβω' Σαρτουριά, δ όχλος, ή φτώχεια έν Δημη-
τσάνη κτλ. — ΓΙροσωνυμίαι τιμητικαί: Μισέ, κυρ, κνράτζα, κοκκώνα κτλ.

β) Γνωρίσματα διακριτικά τής τάξεως' π.χ. ή κολαίνα, ύφασμα χρυ-
σούφαντον τών δώδεκα Κανακαρών τής Κάσου κατά παλαιοτέρους χρόνους, τό
ταρακλι τών 'Αθηναίων αρχοντισσών κλπ. Προνομιούχος θέσις έν τή εκκλησία κ.ά.

γ) ΓΙοΰ ενεκα τής διακρίσεως ταύτης δέν ύπήρχεν έπιγαμία μεταξύ τής
ανωτέρας καί τής κατωτέρας τάξεως ;

Ε'. - Κοινωνικαι σχέσεις και κοινωνική έθιμοτυπία.

α ) Συμμετοχή ξένων είς οικογενειακός έορτάς.

1.-'Επισκέψεις. Κοινωνική έθιμοτυπία: υποδοχή, χαιρετισμοί καί εύιχαί,
φιλήματα' προπομπή (ξεπροβόδισμα), εύχαί κατ αυτήν προσφοραί (κεράσματα,
φιλέματα).

2. - Συμπόσια εις διαφόρους έορτάς, κατά τά χοιροσφάγια καί εΐ.ς άλλας
περιστάσεις : φιλειά, ξεφάντωμα, ξεφαντωσιά κτλ.

β ) Δώρα: άποδοσίμι, σκουτελικό, ξτελιάτκο (έν Λήμνφ), πέτσα ή δίσκος
κλ. τό μαγείρεί'μα πού στέλλεται ώς δώρον εις συγγενείς, γείτονας καί φίλοτ>ς.

γ ) Εσπερίδες: άπονσπερίδα, ποσπέρι, νυχτέρι, παρακάϋι, βεγγέρα, κα-
λεστική, παρακαμονδα κτλ. Τραγούδια, χοροί καί παιγνίδια κατ' αύτάς.

δ ) Ό έκ τής συμμετοχής τραπέζης δεσμός' πρβλ. έφάγαμε ψωμί κι
άλάτι μαζί, ψωμόφιλος, ψωμοπάτης κλ. Οί λησταί δέν κακοποιούν ανθρώπους τοϋ
σπιτιού, όπου έφαγαν ψωμί, ούτε παίρνουν ψωμί άπό τό σπίτι πού έπάτησαν.
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ε) Ό σεβασμός πρός τούς γέροντας καί τούς κατέχοντας άνωτέραν
κοινωνικήν θέσιν. Προσφωνήσεις αύτών, τιμητικοί διακρίσεις.

ς" ) Λιακοπή τών κοινωνικών σχέσεων κατόπιν κοινής συμφιονίας δια
κοινήν βλάβην, διά κακούς τρόπους κτλ.

Τ'. 'Αλληλοβοήθεια καί συνεργασία.

α) Είς υποθέσεις ιδιωτικός:

1.-Βοήθεια είς τήν καλλιέργειαν αγρού ή άμπέλου, είς τόν θερισμόν ή
τόν τρυγητόν, είς τήν συλλογήν έλαιών, εις τήν μεταφοράν ξύλων ή δοκών,
μυλοπετρών κλπ., είς τό ξάσιμο καΐ τό γνέσιμο τών μαλλιών, εις τό σπάσιμο
αμυγδάλων κλπ. προπάντων είς ήμέρας εορτών (μικρόσκολες, άλαφρόακολες).
Πώς βοηθείται ό πτωχός πού θέλει νά συστήση ποίμνιον ;— Τρόποι προσκλήσεως.
Ύποχρέωσις τού προσκαλούντος νά φιλεύση τούς βοηθούς του. — Όνομασίαι :
Παρακαλιά (Αίτωλ.), κάλεσμα (Σκύρος), κρασοφιλειά ή ξέλαση (ΓΙελοπόν.), άγγα-
ρειά ή άγγαρικοί, ξάστρούσες, στιάατρουσες ('Αν. Κρήτη), ληνοβόηθο ('Αράχοβα),
παρασπόρι (Λακωνία), μεντζΐ (Θράκη), γιαρντι,μ (Λήμνος) κτλ.

2. —Βοήθεια είς τό κτίσιμο σπιτιού: μεταφορά ξύλων, λίθων, πλακών κλπ.

3. — 'Αλληλοβοήθεια, όταν δύο οίκογένειαι συμφωνούν να έργάζωνται άπό
κοινού εναλλάξ εις τά κτήματα των, δηλ. τήν μίαν ήμέραν ή εβδομάδα εις τά
κτήματα τής μιας καΐ τήν άλλη ν είς τα τής άλλης (άντιβόθεια εν Εύβοια, δαν ει-
κ αράς εν Κορώνη, αργάτες δανεικούς έν 'Αν. Κρήτη, δαν'καριά έν Λέσβος, κονα
έν Κύπρω)· Βόσκησις τών ζώων μέ τήν σειράν (βοσκειό).

4. 'Αλληλοβοήθεια κατά τά χοιροσφάγια διά τήν παρασκευήν παστών κλπ.
Συνήί)ειαι κατ' αύτά.

β) Είς έκτέλεσιν κοινοτικού έργου:

1. - 'Αγγαρεία διά τήν κτίσιν έκκλησίας, σχολείου, γεφύρας ή διά τήν κα-
τασκευήν δρόμου, υδραγωγείου κλπ.

2. - 'Αγγαρεία διό τήν καλλιέργειαν κοινών κοινοτικών κτημάτων' π. χ. τό
χωράφι τής έκκλησίας εις τήν 'Αμανήν τής Χίου όργώνοτιν 60 — 70 ζευγάρια
μαζί' ή ημέρα ώρίζετο άλλοτε υπό τών δημογερόντων.

3. - ΙΤαγάνα ή παγανιά. Κοινή έξοδος τών χωρικών εις καταδίωξιν λύκου,
ληστοϋ, φυγοδίκου ή εις άναζήτησιν απολεσθέντος ή κλαπέντος ζώου. — Τιμαί
καί άμοιβαί άνδραγαθήσαντος (π. χ. διά φόνον άρκτου' περιφορά τοϋ δέρματος
υπό τοϋ φονεύσαντος α^ήν καΐ φιλοδωρήματα τών χωρικών).

4. - Βάρδιες διά τήν φύλαξιν τοΰ χωρίου είς περιπτώσεις κινδύνου κλπ.
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Ζ'. Φιλοξενία.

α) Τό έ θ ι μ ο ν τής φιλοξενίας.

1.-Ποίος θεωρεί ύποχρέωσίν του νά φιλοξενήση τόν ξένον; ό πρώτος
συναντήσας ή ό εύπορώτερος τών κατοίκων ; Είς χωρία τινά τής Κύπρου ό ξέ-
νος φιλοξενείται έκ περιτροπής μίαν ήμέραν ύφ' έκαστοι', οί δέ λοιποί κάτοικοι
αποστέλλουν είς τήν οικίαν τοΰ φιλοξενούντος κρασιά, φαγητά κλπ. Ό ξένος
οφείλει νά έπισκεφίίή όλας, εί δυνατόν, τάς οικίας τοΰ χωρίου. 'Ομοίως έν
Χίω. Δώρα κατά τήν άναχώρησιν αυτού.

2. — 'Υπάρχει ή συνήτθεια νά ζυμώνουν καί «κουλλονρονλα τον Χριστον»
(Αράχοβα) ή νά βγάζη ό οικοδεσπότης από τό φαγητόν τής οικογενείας μερίδα
διά τόν ξένον, πού ένδέχεται νά περάση ; (πάρτε τον Χριστοί' έν Ικαρία). Πώς
διατίθεται ή μερίς αύτη ; Μοιράζεται τήν έπομένην είς τούς πτωχούς ; - Πρόσ-
κλησις είς τήν τράπεζαν τοΰ τυχόντος διαβάτου (Μονοκάμπι Ικαρίας).

3.—Ξενώνες, 'ιδιαίτερα δωμάτια διά τούς διαβατικούς ξένους (άμιλικο έν

Ήπείρφ).

4. — Δοξασίαι περί φιλοξενίας' π. χ. ό προσφέριον ποτήριον ύδατος είς ξέ-
νον δροσίζει τούς συγγενείς του εις τόν Κάτω Κόσμον.

β ) Ξενηλασία. 'Ελήφθη τυχόν άπόφασις νά μή γίνωνται δεκτοί εις τό
χωρίον οί ξένοι; Έκ τίνος αιτίας ;

Η'. Ό βίος έν τη |ενιτείςι.

α ) 'Έθιμα κατά τήν άποδημίαν.

Τά ξεκινήματα (κανίσκι ή ζνμωμα τών συγγενών καί φίλων), τό ξεπροβόδισμα.
Εις τήν "Ηπειρον οι συγγενείς παίρνουν κλαδιά κρανιάς ή κέδρου από τό μέρος,
όπου έγινεν ό χωρισμός, καί τά κρεμοΰν εις τήν θύραν τοΰ σπιτιού. 'Αλλού, όταν
ό ξενιτευόμενος βγαίνη από τό σπίτι, χύνουν στό κατώφλι νερό (νόμισμα;) και
τήν ήμέραν έκείνην δέν σκουπίζουν. Εύχαί κατά τό ξεπροβόδισμα. "Αλλαι συνήθειαι.

β ) Ή ξενιτειά.

Τά καλοκινήματα (γλυκά καί άλλα δώρα πρός τόν ξενιτεμένον), παράκλη-
σες, άναμμα καντηλιών σ' ερημοκλήσια κτλ. Τ' άγνάντεμα, έξοδος είς τήν θέ-
σιν, όπου έγινεν ό άποχιορισμός. Μέσα αλληλογραφίας' δίστιχα καί διάφορα εκ-
φραστικά μέσα.

γ ) Ό γυ ρισμός.

1. Τά σγαρήκια. Κρούσις τοΰ κώδωνος τής έκκλησίας, πυροβολισμοί κλ.

2. — Τά ερχονμένα, τά καλοισορίσματα. Κανίσκι, έπισκέψεις.
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3.-Ή πρώτη επίσκεψις τού ξενιτεμένου εις τήν έκκλησίαν. Είς τήν Ίθά-
κην τού προσφέρουν ματσέτο, μικράν άνθοδέσμην επί δίσκου, άλλού τον ραντί-
ζουν μέ άρωμα, αυτός δέ δίδει έκτακτον εισφοράν.

δ ) Δοξασίαι περί τής ξενιτείας. Ό θάνατος έν τή ξένη. ΙΙαροιμίαι καί
τραγούδια τής ξενιτειάς.

Θ'. Ή οικογένεια και αί μεταξύ τών μελών αυτής σχέσεις.

α) 'Ονόματα τών μελών τής οικογενείας:

Ό πατέρας, ό κύρης, δ αφέντης, 6 άφεντίτσης, δ φιντάς, δ μπαμπάς κτλ.
Ή μητέρα, ή μάννα, μά. Ό πάππους, δ νάνος, δ μεγάλος, δ λνκοπάππος κτλ.
Ή γιαγιά, ή νόνα, ή κνρονλα, ή κνρω, μαννή, μαννίτσα, μάκω, μακονοω, μα-
μάννα, καλομάννα, καλημά, καλήνα, ή μεγάλη, ή λυκομάννα κτλ. Ό αδερφός, δ
κνρίτσης, δ γιάγιας κτλ. Ή αδερφή, ή πούλια, ή τοατσά κτλ. Ό ϋειάς, δ μπάρ-
μπας, δ λάλας, ο τσίτσης κτλ. Ή ϋειά, ή άμνια κτλ. Τά λνκοπρόγονα κτλ.

β) Προσωνυμίαι καί προσφωνήσεις.

1. Πώς προσωνυμεΐται δ σύζυγος υπό τής γυναικός; Πώς ή σύζυγος υπό
τού ανδρός; π. χ. εκείνος ('Αν. Κρήτη), αυτός, ό δικός μου, ό πατέρας μας,
ό πατέρας τών παιδιών ("Ηπειρος), ό εμάς (Μεσαρά), ό άνϋρωπός μου (Σύμη),
ό νοικοκύρης μου κτλ. Ή φαμίλια μον, ή δική μον ή μέ τό άνδρωνυμικόν.

2. Πώς προσφωνείται ό πενθερός καί ή πενθερά, ό άνδράδελφος καί ή
άνδραδέλφη υπό τής νύμφης και αυτή ύπ' έκείνων ; π. χ. 'Αφέντη, πατέρα, μάννα,
κνραμάννα, κυράτσα κτλ.

3. Πώς προσφωνούνται οί μεγαλύτεροι άδελφοί υπό τών μικροτέρων ;

γ ) Δικαιώματα καί καθήκοντα τών μελών τής οικογενείας.

1. - Ή πατρική καί ή μητρική εξουσία.

2. -Ή θέσις τοΰ πρωτοτόκου υιού ή τής πρωτοτόκου κόρης έν τή οικογένεια.

3.-Ή θέσις τοΰ ύστεροτόκου (στερνοπαίδι, στερνοκούκκι, μανάρί).

4. — Ή θέσις τοΰ πενιίεροΰ καί τής πενθεράς απέναντι τής νύμφης και τού
γαμβρού.

I'. Ή θέσις τής γυναικός.

α ) Έν τφ οίκω·

1. - Πώς θεωρείται ή άπόκτησις θήλεος τέκνου; Πώς ό πρόωρος θάνα-
τος κοριτσιού ; Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν κόρην' π. χ. ξενο-
γωνιά, ξενοφοκον, τό αδύνατο μέρος. Καλότυχη, πον τήν πάντρεψες μέ μιά
πήχη παννϊ μονάχα! (διά κορίτσι πού απέθανε νήπιον).
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2. - Είς ποίαν ήλικίαν συνήθως οί γονείς ύπανδρεύουν τάς θυγατέρας των;
Λαμβάνεται υπ' όψιν ή θέλησις τής κόρης διά τήν σύναψιν συνοικεσίου ; Τί γί-
νεται, άν ή κόρη άκολουθήση τόν έκλεκτόν της; 'Αποξενώνεται;

3.—ΙΙόθεν προσωνυμείται ή ύπανδρος γυνή; έκ τού ονόματος τοϋ ανδρός
ή τής οικογενείας του ; ή έκ τοϋ ονόματος τοϋ πατρός της ; Πρβλ. Γιάνναινα,
ή γυναίκα τοϋ Γιάννη, Γιαννακόνυφη, ή νυφη τοϋ Γιαννάκου, ή Κατέρω Κώ-
στα., ή κόρη τού Κιόστα (έν Χιμάρα).

4.-Εις ποίας περιπτώσεις τουναντίον τά παιδιά καί αύτός ό σύζυγος
προσωνυμοΰνται άπό τό όνομα τής γυναικός; π.χ. ό Γιάννης τής Βασίλως.

5. —Θεσις τής γυναικός εν τή τραπέζη. ΓΙαρακάί^ηται ή γυνή, όταν είναι
ξένος είς τό τραπέζι ; Παρουσιάζονται αί αδελφοί τής μνηστής κατά τά αρρα-
βωνιάσματα ;

6.— 'Αποκτά ή γυνή μεγαλυτέραν έκτίμησιν και αξίωμα μετά τήν άπόκτη-
σιν τέκνου καί μάλιστα άρρενος ; Ποία ή θέσις της, αν άποδειχθή στείρα ;

β ) Έ ν τ ή κοινωνία.

1.—"Εξοδος τής γυναικός έκ τής οικίας. 'Εξέρχεται ή κόρη ή ή νέα γυ-
ναίκα μόνη ή πρέπει νά συνοδεύεται πάντοτε άπό τόν πατέρα, τόν άδελφόν ή
τόν σύζυγον ; Ποία ή συνήθεια σήμερον καί ποία προ 40-50 έτών ;

2. —Πηγαίνουν τά κορίτσια είς τήν Έκκλησίαν κατά τάς Κυριακάς ή μό-
νον είς μεγάλας έορτάς; ΓΙοία ήτο ή συνήθεια άλλοτε; ΓΙού έστέκοντο;

3. —Όταν πηγαίνουν ή έπιστρέφουν άπό τή δουλειά ή άπό τό πανηγύρι,
πηγαίνουν ό μέν άνδρας καβάλλα είς τό ζώον, ή δέ γυναίκα πεζή ; Φορτώνεται
ή γυναίκα ξύλα καί άλλα βάρη εις τήν ράχιν ;

4.—Έορταί γυναικών. Πότε καί πώς γίνονται αύται;

5. —Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι περί κοινών γυναικών' π. χ. πολιτική,
παστρική, καύκα, μορόζα, αινιόρα κτλ.

ΙΑ'. "Ιδιαι κοινωνίαι.

α ) 'Αδερφοποιτοί. Βλ. Ζητήματα Λαϊκού Δικαίου, ΒΤ'.

β ) Κλέφτες καί λησταί. Τά 'ιδιαίτερα νόμιμα καί έθιμο των.

1.— Σεβασμός τών άνθρώπων τοϋ σπιτιού, όπου ό ληστής έφαγε ψωμί.

2.--Σεβασμός τών ξένων γυναικών. Ύποστήριξις τών άδυνάτων.

3.-'Εξαγορά αιχμαλώτου, λύτρα, δώρα κτλ.

4. -Τιμωρία καταδοτών υπό ληστών. Τρόποι παραδειγματισμού.

5. - Αί σφραγίδες τών ληστών. Αίμα αντί μελάνης κτλ.

γ ) 'Αδελφάτα. Έταιρείαι μοναχών ζώντων κοινοβιακώς. "Εθιμα αύτών.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

I I ΐ

IB'. Συντεχνίαι καί σωματεία. Σχέσεις τών εργοδοτών πρός τους
έργάτας, τών υπηρετών πρός τούς κυρίους.

α ) Συντεχνίαι καί σωματεία (έσνάφια ή ρονφέτια) επαγγελματιών' π.
χ. ραπτών (άμπατζήδων), τεκτόνων (δονλγέρηδων), γουναράδων, μυλωνάδων κλ.

1. — 'Εκλογή προέδρου καί συμβούλων υπό τής γενικής συνελεύσεως τών
μελών. (ΙΙρωτομαΐστωρ ή πρωτομάστορας, προεστοί, οί \<!>δεκα ή ή Δωδεκάρα
κλπ.). "Εργα καί εξουσία τοΰ πρωτομάστορα καί τών συμβούλων.

2.—Μαθητεία, δοκιμασία καί άναγόρευσις μαστόρων (τσιράκια, καλφάδες,
μαστύροι). Τέλη καταβαλλόμενα υπό τού άναγορετιομένου. Σύμβολα τής ίδιότη-
τος' π. χ. σκέπαρνον όπισθεν τής ζώνης ώς συμβολον διά τόν μαί'στορα τών
δουλγέρηδων, ξύλινος πήχυς εις τήν χείρα δια τόν κάλφαν κττ.

3. —Γραπτά καί άγραφα θέσμια, ρυθμίζοντα τάς μεταξύ τών μαστόρων
σχέσεις καί τάς τών {υφισταμένων πρός τούς προϊσταμένους καί τάνάπαλιν. Έκ-
δίκασις τών αναφυομένων διαφορών και τών πλημμελημάτων, τών διαπραττομέ-
νων υπό μέλους τινός τοΰ έσναφίου έν τή ασκήσει τοΰ επαγγέλματος του· καθο-
ρισμός ποινών κλπ υπό τής συνελεύσεως τών μελών.

4.-"Εσοδα καί έξοδα, διαχείρισις τής περιουσίας τοΰ σωματείου.

δ.-Προστάτης "Αγιος, έτησία εορτή τής συντεχνίας: αρτοκλασία, μνημό-
συνον τών αποθανόντων μελών. Διασκεδάσεις, έκδρομαί κλπ.

(3. - Άγαθοεργίαι : ελεημοσύναι εις πενόμενα μέλη τής συντεχνίας, είς χή-
ρας καί φυλακισμένους' εξαγορά καί άπελευθέρωσις χριστιανών σκλάβων' σύνδρο-
μα! είς έκκλησίας κλπ.

β ) Τσελιγκάτα :

1. — Ποίος ό σύνδεσμος τών μελών τοΰ τσελιγκάτου μεταξύ των ; Είναι ού-
τος απλώς συνεταιρικός ή συγγενικός ; Μήπως αποτελούν μίαν πατριάν ;

2.—'Εκλογή τσέλιγκα.'Έργα καί εξουσία αύτοΰ.

3. —'Ιδιαίτερα νόμιμα καί έθιμα τοΰ τσελιγκάτου' π. χ. άνασυγκρότησις
τοΰ ποιμνίου άτυχήσαντος ποιμένος διά συνεισφοράς τών μελών τοΰ τσελιγκάτου.

γ) Σχέσεις έργοδοτών πρός εργάτας, υπηρετών πρός κυρίους.

1.—'Ονόματα: αφεντικό, μπαλής (ό έπιστάτης), αργάτης, μεροδονλιάρης,
μισταρκός κλπ. Δούλος, φαμέγιος, πουργός, παιδάς, παραγιός, τσοπανέρ' κλπ.
Δούλα, βάγια, παρακόρη, παραπαίδα κλπ.

2 — Τρόπος προσλήψεως υπηρετών καί εργατών. Χρόνος θητείας κλπ.

3. — '/Λμοιβαί καί δικαιώματα αύτών. Απολυσιά ή άμολνσά ήτοι άφεσις καί
ασυδοσία τών υπηρετών κατά μίαν ήμέραν τοϋ έτους (τήν 15 Αήγ. εν Λήμνφ)·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α'. Γενικά.

α ) Λέξεις, όροι καί φράσεις νομικαί:

Δίκη, κρίση, αγωγή στην 'Εσωτέρα ή στην 'Εξώτερα, άγκαλνώ, κρισολογοϋ-
μαι, κονκουβαγίζω (εν Μάνη) ή φαΐζω τό δικαστή (εν Βιθυνία = διαφθείρω δια
δώρων), τουρκοφάγετον (έν ΓΙόντω = τό αδίκως καταληφθέν ή καταβροχθισθέν),
δανεικολογοΰμαι, καρττυτρώγω, σιδεροκέφαλα (πρόβατα), σηκωματάρικα (δένδρα) κτλ.

β ) Ένηλικιότης.

Ι.-'Από ποίον έτος τής ηλικίας θεωρούνται ένήλικα τά άρρενα καί από
ποίον έτος τά θήλεα τέκνα ; (εντροπάτησε, έγυναικώ&ηκε εν Κρήτη, γννικεντηκι
εν Λήμνω)· Γίνεται καμία τελετή πρός πίστωσιν τής ένηλικιώσεως; Επέρχεται
καμία μεταβολή εις τήν ένδυμασίαν τού ένηλικιουμένου; Διαβάζει ό Ιερεύς κα-
μίαν εύχήν ; ευλογεί τά νέα ένδύματα ;

Πράξεις αυτεξουσίου ένώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρχής. "Εγγραφα
διαλύσεως ύπεξουσιότητος.

2. - Τί συμφωνίαι γίνονται, όταν ό πατήρ (ή ή μήτηρ) στέλλη τό άνήλικον
τέκνον του νά εργασθή εις συγγενή ή φίλον ;

3. - Πώς γίνεται ή συμφωνία, όταν ή ανήλικος κόρη στέλλεται νά έργασθη
ώρισμένα έτη είς συγγενικήν ή φιλικήν οίκογένειαν μέ τήν ύποχρέωσίν νά τήν
ύπανδρεύσουν ; έγγράφως ή άγράφως ;

4.-'Έχει ό ένήλικος πλήρη έλευθερίαν δράσεαις, χωριστά οικονομικά κλπ.
ή έξακολουθεΐ εις ώρισμένα ζητήματα νά εξαρτάται από τήν θέλησιν καί άπό-
φασιν τοΰ πατρός ;

Β'. Οίκογενειακόν δίκαιον-

α ) Άρραβώ ν.

1.-Συνήθεια ν'αρραβωνιάζουν οί γονείς τά τέκνα των από τής νηπιακής
ηλικίας. Υπάρχει ακόμη ή στινήθεια αύτη ; Συμφωνία συμπεθεριάσματος μεταξύ
εγκύων γυναικών.

2.-Κατά ποίον τρόπον συνιστάται ή μνηστεία; Δώρα άρραβώνος. 'Αμοιβή
προξενητοΰ.

3. - Θέσις τοϋ άρραβωνιαστικοΰ είς τό σπίτι τής μνηστής. Σχέσεις πρός
αύτήν καί πρός τούς οικείους της.
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4.-Δια ποίους λόγους καί κατά ποίον τρόπον λύεται ή μνηστεία ;

ft. -Τί γίνονται τά δώρα τοϋ άρραβώνος έν περιπτώσει διαλύσεως αύτοϋ
ή εν περιπτώσει θανάτου ενός έκ τών μεμνηστευμένων ;

6. - "Υποχρεούται ό γαμβρός νά καταβάλη άποζημίωσιν, άν έγκαταλίπη τήν
μνηστήν του ;

7. - Προκύπτει προσβολή διά τήν μνηστήν έκ τής διαλύσεως τοϋ άρραβώ-
νος ; (φιλημένη, άπαριαο μένη κτλ).

β ) Γάμος.

1. - 'Ηλικία νυμφευομένων. Είναι σύνηθες, ή νύμφη νά είναι μεγαλί'τέρα
τοϋ γαμβρού; Διά ποίον λόγον ; =- Τηρείται σειρά είς τήν ύπανδρείαν τών αρρέ-
νων καί τών θηλέων ; ΙΙοίον τό έθιμον ;

2. - Προικίζονται καί τά άρρενα τέκνα; Τί παίρνει ό νυμφευόμενος υιός
άπό τόν πατέρα έπ' εύκαιρία τοϋ γάμου ; (ΙΙροικοδωρεά, έμβατίκια, μπατίκια).
Άλλα δώρα πρός τούς νεονύμφους (κεράσματα, οτεφανιάτικα, χαρίαματα κτλ.).

3. - Προικισμός κόρης. Είδη προικός (τράχωμα, προικιά κλπ.). Μεταϋανα-
τίκια. 'Υπάρχουν περιορισμοί ώς πρός τό άντικείμενον καί τό ποσόν τής προικός
καί ποίοι; Πότε ή μητέρα αρχίζει νά έτοιμάζη τήν προίκα τής κόρης της; Δί-
δεται άπαραιτήτως σπίτι προικιό;

4. - Κανονισμός προικός. 'Υπάρχει καμία προτίμησις εις τόν προικισμόν τής
πρωτοτόκου θυγατρός εϊτε κατά τό ποσόν είτε κατ'άντικείμενον τής προικός; Μή-
πως παίρνει ώς προίκα τήν προίκα τής μητέρας της; ή είναι συνήθεια νά παίρνη
τό πλείστον ή τό όλον τής πατρικής περιουσίας ; (Κανακαρά, κανακάρισαα, πρω-
τοκόρη). Έν τή περιπτώσει ταύτη κρατεί ό πατέρας κτήμα τι ώς γεροντομοίρι;

5. - Αναλαμβάνουν οί συνιστώντες τήν προίκα, δηλ. ό πατήρ ή οί άδελ-
φοί τής νύμφης, υποχρεώσεις είς τό διαρκές ; (καλλιέργειαν προικώου, διατροφήν
έν όλα) ή έν μέρει τοϋ νέου άνδρογύνου κτλ.).

6. - Προγαμιαία δωρεά πρός τήν νύμφην. Πώς λέγεται κοινώς; Πότε καί
κατά ποίους τύπους γίνεται; Είς τί συνίσταται αύτη ; Γαμήλια δώρα.

7. - Προικοσύμφωνα. Λέξεις πρός δήλωσιν αυτών (άρεοκειά, άγκλαβή, άνεγ-
κλαβή, άνε&ίβολο, χαρτί κτλ.). Τύποι, καθ* ους γίνονται.

8. - 'Εξαγορά τής νύμφης. ('Εν Μάνη πορταριάτικα τά άρχαία «έδνα»).
Μήπως συνηθίζεται νά καταβάλλη ό γαμβρός πρός τούς γονείς τής νύμφης χρη-
ματικόν τι ποσόν ή νά δίδη είς αυτούς αγρούς ή βόας κατά τήν ζήτησιν τής
νύμφης; (άντιπροίκι έν Θεσσαλία, μπαμπά χακί έν Θράκη).

9. - Αρπαγή τής νύμφης. Πού έξακολουθεί ή συνήθεια αύτη ; Κατά ποίον
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τρόπον συντελείται ή άναγνώρισις τοΰ τοιούτου γάμου; Προσφεύγει ό άπαγω-
γεύς εις τήν προστασίαν άλλης οικογενείας ή γενιάς;

10. - Θεώρητρον (ϋεώρετρα έν Πόντιο, Φέρετρα εν Σινώπη, ϋώρετρα έν
Σωζοπόλει), τό δώρον πού δίδεται εις τήν ύπανδρευομένην κόρην διά τήν τιμήν
τής παρθενίας της. ΓΙοΰ συνηθίζεται τούτο καί εις τί συνίσταται ;

11.-Τί γίνεται, αν ή νύμφη δέν εύρεθή παρθένος;

12.-Πότε δίδεται άπανωπ ροίκι; Πότε παλληκαριάτικυ ή άγριλίκι; Είς τί
συνίστανται ταύτα ;

13. - Στειρότης. Τί γίνεται, αν ή σύζυγος άποδειχθή στείρα; Υπάρχει ή
συνήθεια νά προσλαμβάνεται δευτέρα σύζυγος πρός τεκνοποιΐαν ; (σύγκρια).
Ποία είναι τότε ή Οέσις τής πρώτης συζύγου ; ΙΙού εξακολουθεί τό έθιμον νά
υφίσταται καί πού υπήρχε, αλλ' εξέλιπε;

14. - Έγκατάστασις τού γαμβρού εις co σπίτι τής νύμφης (σώγαμπρος).
'Υπό ποίους όρους γίνεται τοΰτο ; Ποία δικαιώματα αποκτά καί ποίας υποχρεώ-
σεις αναλαμβάνει ούτος ;

15. - Άπαλλοτρίωσις τών προικώων. 'Απαιτείται ή συναίνεσις αμφοτέρων
τών συζύγων;

16. - Περιουσιακά δικαιώματα τής συζυγου. Ή προίξ τής συζύγου ύπέκειτο
άλλοτε εις τά χρέη τού συζύγου ;

γ) Λύσις τοΰ γάμου.

1.-Ποία ή τύχη τής προικός καί τών γαμήλιων δώρων ή χαρισμάτων έν
περιπτώσει θανάτου τής γυναικός άτέκνου; Πού ίσχύει τό αξίωμα: τό γονικό
στό γονικό; Τί συμβαίνει, αν υπάρχουν τέκνα ;

2. - Ή χήρα, αν είναι άτεκνος, παραμένει είς τήν οικίαν τοΰ συζύγου ή
επανέρχεται είς τόν πατρικόν της οίκον; Διατρέφεται από τήν περιουσίαν τοΰ
συζύγου της, αν δέν έλθη εις δεύτερον γάμον ;

3.-Εις ποίον περιέρχεται ή προίξ καί τά δώρα εν περιπτώσει διαζυγίου;
Παρέχει ό σύζυγος άποζημίωσιν πρός διατροφήν τής συζύγου και τών τέκνων;
(ιάνακαψας έν Κύπρφ)·

4. - Πώς κρίνεται ό έρχόμενος εις δεύτερον γάμον ; Άλλως κρίνεται ό άνήρ
καί άλλως ή χήρα γυνή;

δ ) Υιοθεσία.

1.-Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται υιοθεσία; "Ονομα υιοθετουμένου (ψν-
χοπαίδι, ψνχοκύρη, παραπαίδι, άναθρεφτός, άναγιωτός κλπ.).

2.-Τρόποι \'ίο0εσίας" έγγραφα καί πράξεις συμβολικαί. Πρβλ. τό πέρασε
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(τό παιδί) άπό τή μανικό, τον ή άπ τήν τραχηλιά της. ΓΙού τελείται ή πράξι,ς
αύτη ; Είς τήν έκκλησίαν ;

ε) Άποκήρυξις καί άποκλήρωσις τέκνου.

1.-Λέξεις προς δήλωσιν άποκηρύξεως (άπόπαιδο, άπόονον, αποξενώνω).

2. - Λόγοι άποκηρύξεως καί αποτελέσματα αύτής.

3.-Πράξεις συνοδεύουσαι τήν άποκήρυξιν' π. χ. όταν μία κόρη φύγη μέ
εκείνον πού άγαπα, ό πατέρας της τήν αποξενώνει καί τής καίει επιδεικτικά τά
προικιά, γιατί τον ντρόπιασε (Άν. Κρήτη).

C ) Άδελφοποιία ('Αδέρφωσα, άδερφοχτοσννη (Κρήτη), ή συνομολόγησις
σχέσεως αδελφών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων).

1. - Όνομα άδελφοποιητών (άδερφοποιτός, άδερφοφτός, στανραδέρφια, σταυ-
ροκοννιάδοι, βλάμηδες, μπράτιμοι, μπραζέρηδες κλπ.) καί τών συγγενών (αταν-
ραδερφή, σταυρομάννα, σταυροπατέρας, σταυρο'&ειά κλπ.).

2. -Τρόποι συνάψεως τής άδελφοποιΐας (αλλάζουν τά υποκάμισα των ή
άδελφώνουν τά αΐματά των ή ενώνονται δι' ιεροτελεστίας έν τή εκκλησία κλπ.).
Ποία ή σημασία καί ή θέσις τής σταυραδερφής διά τήν άδελφοποιίαν ;

3. - Αποτελέσματα τής σχέσεως αυτής (π. χ. απαγορεύεται νά πάρη άδερ-
φοποιτός ώς γυναίκα τήν σταυραδερφή του).

ζ ) Σχέσις μεταξύ βαπτιστικών ενός καί τοϋ αυτού νονού (καλαδέρφια, συν-
αδέρφια). Ποία ή σχέσις μεταξύ παιδίων, πού έθήλασαν τό αυτό γάλα; (βυζαδέρφια).

η) 'Επιτροπεία καί κηδεμονία.

Ι.-Ποία πρόσωπα άναλαμβάνουν τήν έπιτροπείαν ή κηδεμονίαν τών ορ-
φανών ; Τί γίνεται, όταν ή χήρα έλθη εις δεύτερον γάμον ; Ποίος διαχειρίζεται
τά όρφανικά κτήματα ; Όρφανική Τράπεζα ('Αν. Κρήτη). "Εγγραφα συστάσεως
έπιτροπείας.

2. - Συγγενικόν συμβούλιον. Είς ποίας περιπτώσεις συγκαλείται καί ποίοι
τό άπαρτίζουν ;

Γ'. Κληρονομικόν δίκαιον.

α) Διαδοχή έκ διαθήκης.

1.-Έγγραφα διαθηκών. Τρόπος καταρτισμού διαθήκης. Γίνεται καί προ-
φορική διαθήκη ένώπιον τού ιερέως καί άλλων μαρτύρων ;

2. - Κανονισμός διανομής τής κληρονομιάς υπό τών γονέων δι' άλλου τρό-
που, π. χ. διά πράξεως αυτών έν ζωή (νέμησις).

3. - Κληροδοτήματα είς βαπτιστικόν ή άλλα πρόσωπα, π. χ. πάροικους (πα-
ροικομοίρι) ή εις έκκλησίας, μοναστήρια κλ. (ψυχομερίδιο, άγιάτικο, μπάτικο κλ.).

επ ετη ρισ του λαογραφικου αρχειου, α . 8
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β) Διαδοχή εξ αδιαθέτου.

1. - Κληρονομικά δικαιώματα. Τά τέκνα κληρονομούν έξ ί'σου; ή είναι
διάφορον τό κληρονομικόν δικαίωμα τών άρρένων άπό τών θηλέων; Μήπως ύ
πρωτότοκος υιός ή ή πρωτότοκος θυγάτηρ κληρονομούν κατ' άλλον λόγον;
(.Προτιμές" κανακάρης, κανακαρά, διπλοκανακάρης, πρωτογιός, πρωτοκόρη). Ποίας
υποχρεώσεις έχουν τότε οί πρωτότοκοι; "Αν δ' ό πρωτότοκος ή ή πρωτότοκος
αποθάνουν προ τοϋ γάμου των, είς ποίον περιέρχεται ή πατρική καί ή μητρική
περιουσία;

2.-Ποίος κληρονομεί, όταν ό πατήρ άποθάνη χωρίς άρρενα άπόγονον;
Τόν κληρονομούν αί θυγατέρες του ή οί πλησιέστεροι άρρενες συγγενείς του,
όπως εις τήν Χιμάραν ;

3. - Μοιράζεται ή πατρική περιουσία καί ζώντος τοϋ πατρός; Πώς κάμνει
τότε ό πατέρας τήν διανομήν ; Κρατεί μερίδιον καί διά τόν εαυτόν του; (γερον-
τομοίρι, γεροντοτρόφι, ψυχομοίρι). Πώς κανονίζεται έν γένει ή συντήρησις τών
γερόντων γονέων ; (π. χ. τους βγάζουν ξεκονόμηση ή τους κάνουν τά παιδιά τους
μήνες ή εβδομάδες, Δυτ. Κρήτη). Πώς κανονίζονται τά πατρικά χρέη ;

4. - "Αν άποθάνη άκληρος ό υιός πού έλαβε γονικό κτήμα, ποίος τό κλη-
ρονομεί ;

5.-Πώς γίνεται ή διανομή τής πατρικής περιουσίας μετά τόν θάνατον
τοϋ πατρός, αν δέν υπάρχη διαθήκη ; (τό σπίτι, τά σκεύη, τά έπιπλα, τά δέν-
δρα, ό μύλος κτλ.). Μήπως ρήχνονν λαχνό; ΓΙώς γίνεται τότε τό λάχνισμα;
(Άδερφομοίρια). Κληρονομούν καί αί προικισθεΐσαι θυγατέρες; Κατά τήν δια-
νομήν τής περιουσίας υπολογίζεται καί πάν δ,τι οί υιοί έλαβον έκ τής πατρικής
περιουσίας ζώντος τοΰ πατρός (λχ. λόγω σπουδών, δι' ιδίαν έπιχείρησιν κτλ.);

6. - Πώς μοιράζεται ή μητρική περιουσία;

7. - Κληρονομικόν δικαίωμα τής επιζώσης συζύγου (άνδρομοίρι) ή τού επι-
ζώντος συζύγου (γνναικομοίρι). Ό επιζών λαμβάνει εκ τής ακινήτου περιουσίας
τοϋ θανόντος συζύγου έν κτήμα.

8.-Τί γίνεται ή περιουσία τοΰ αποθανόντος συζύγου, αν άποθάνη καΐ τό
μόνον υπάρχον τέκνον; (τριμοιρία).

9.-Είς ποίον περιέρχεται ή κληρονομιά, αν δέν υπάρχουν συγγενείς;

Δ'. Έμπράγματον δίκαιον.

α ) Κυριότης.

1. - Σημεία κυριότητος έπί αγρών (σύνορα, σημάδια, κονκκοι, κόπες, κιόνα,
μάρτυρες, ροστάσια, αυλάκια, ατρατύνια, οταλίκια κτλ.), έπί δένδρων κλπ.
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2. - Σημεία απαγορεύσεως νομής εις θερισμένους αγρούς, τρυγημένος αμ-
πέλους κλπ. (σαμακώνω έν Αιτωλία, οκλιδιάζω έν Ήπείρω, αφακώνω ή κλα-
δώνω ή οτένω τρονλλιά έν Κρήτη κλπ.).

3.-Σύμβολα ιδιοκτησίας προβάτων, αιγών, βοών, ήμιόνων, σκύλων, χη-
νών, ορνίθων κλπ. (χαράγματα, σφραγίσματα, σημεία διά χρώματος κλπ.). Ποϊαι
αί ανάλογοι προσωνυμίαι τών ζώων; (π. χ. προβατίνα άλακεράφτα, δεξοακίζα-
ψτη, τρυπάφτα, αίγα ζερβοκλινάφτα, κοντρονλα κλπ.).

4. - Κατάστασις έγκαταλελειμμένων καί άδεσπότων κτημάτων (ερμιά, βερά-
νικα, άγιάτικα). Πώς άποκτάται ή κυριότης έπί άδεσπότων ή χέρσων άκινήτων ;

5. - Μεταβίβασις κυριότητος. Εγγραφή είς είδικόν βιβλίον (μάννα, χιλιο-
μέτρί), βονλλωμα. "Αλλα έγγραφα κυριότητος (ταπί κλπ.).

6. -'Οριζόντιος ιδιοκτησία, όταν κάθε πάτωμα ή διαμέρισμα τής ιδίας οι-
κίας άνήκη εις διάφορον πρόσωπον.

7. Δικαιώματα έπί στασιδιών έν τφ ναφ· Σχετικά έγγραφα.

β ) Δουλεία.

1.-Δικαίωμα διόδου (έμπασά, έμπασοβγααιά, διάβα, πέραμα, άράδισμα)
έπί κτήματος τίνος. Πώς άποκτάται τό δικαίωμα αύτό ; Πώς άπα?Λάσσεται ό βε-
βαρημένος μέ δουλείαν οδού έπί τοϋ κτήματος του ;

2.-Δικαίωμα οίκοδομήσεως έν άγρώ ή κήπιο, κτήσεως δένδρων έν ξένιο
άγρώ κλπ.

γ ) Έμφύτευσις.

Δικαιώματα καί υποχρεώσεις τοϋ έμφυτευτού. (Άνεστάτης έν Χίωι νοβε-
λιάρης έν Αίγία> κλπ.). Μετά πόσα έτη ό έμφυτευτής γίνεται συνιδιοκτήτης ή
λαμβάνει είς τήν κατοχήν του μέρος τοϋ κτήματος ;

δ ) "Αρδευσις.

1.-Τρόποι άποκτήσεως κυριότητος ή δουλειών έπί τοϋ ύδατος.

2.-Τρόποι διανομής τοϋ αρδευτικού ύδατος. Κύκλιος άρδευσις. Ώροσκό-
πιον ενός ημερονυκτίου (άπό τήν κίνησιν τοϋ ηλίου, τήν έμιφάνισιν τών άστρων
κλπ.). Νεροκράτης.

3. -'Αναδασμοί υδάτων. Έκ ποίων λόγων γίνονται;

4. - Παραβάσεις. Ποιναί.

ε ) Εμπράγματος άσφάλεια.

1.-Ένέχυρον. ΓΙότε δικαιούται ό πιστωτής νά προβή είς πώλησιν τού
ένεχύρου; (πρβλ. τήν φράσιν «πουλήσεως, ξενήσεως»). Κρατεί μόνον τά οφειλό-
μενα εις oUtov ή γίνεται κύριος ολοκλήρου τοϋ άντικειμένου ;

2.-Τί γίνονται τά ενέχυρα, αν ό χρεώστης άποθάνη καί άφήση ανήλικα;
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Τ ) Άγροζημίαι.

Έκτίμησις τής ζημίας. Εκτιμητής. 'Αποκοπή, ποδοκόπι κλπ.

Ε'. Ένοχικόν δίκαιον.

α ) Γενικά περί συμβάσεων.

1.-"Εγγραφα πιστοποιούντα συμβάσεις. Πώς καταρτίζονται; Μάρτυρες.
'Υπογραφή άγραμμάτου. Σφράγισις.

2.-Συμβάσεις καταρτιζόμενοι προφορικώς. Τΐ λαμβάνεται ώς άπόδειξις,
ότι συνήφθη τοιαύτη σύμβασις ;

3.-"Εθιμα κατά τήν σύναψιν ή έκτέλεσιν συμβάσεων (χειραψία, τόκα
παρόλα κλ.).

4.-Είς ποίας περιπτώσεις δίδεται άρραβών (καπάρο); Ποίας συνεπείας
έχει ή άθέτησις τής συμφωνίας; Χρηματική ποινή.

5. - Οικογενειακοί συνεταιρισμοί. Κληρονομικοί συνεταιρισμοί (π. χ. ή εξ
άδιανεμήτου κατοχή ελαιοτριβείου, άλευρομύλου κλπ.).

β ) Συμβάσεις δι' έκμετάλλευσιν άγροτικών κτημάτων, ποιμνίων
κλπ. Συνεταιρισμοί, μισθώσεις.

1. - Συνεταιρισμός μεταξύ κτηματίου καί καλλιεργητού, μεταξύ 'ιδιοκτήτου
ποιμνίου και βοσκού (κολληγιά, σεμπριά). Όροι συμφωνίας' πρβλ. χωράφι με-
αιακό, τιμσάρκον, εντριτο ή τριτάρικο, άναπεντάρικο, γιώμορο, ημορο, μορτή,
χωραφοακέπαση κλπ., πρόβατα αιροφα ή σιδεροκέφαλα, κεφαλιάτικα, ξεχαρτζιστά
κλπ ' έλιές σημιαακές, τριτάρικες, πενταμοιριά, ξεκοφτικές κλπ. 'Υποχρεωτικά δώρα
(κανίσκια, πεσκέσια), άγγαρείαι κτλ.

2. - Συνεταιρισμός μεταξύ γεωργών δι' άροτρίασιν, θερισμόν, άλωνισμόν
κλπ. (σνζεντάδες έν Κρήτη, ζευγάρι έβδομαδιάρικο, ενα τετάρτι βόι έν Κεφαλ-
ληνία). Συνεταιρισμός μεταξύ βοσκών διά κοινήν βόσκησιν καί τυροκομίαν
(αμίχτες, φιτσιαδόροι, κοινατύροι, κοπατσιάρηδες κλπ.).

3. - Συνεταιρισμός μεταξύ γυναικών διά κάψιμο φούρνου, διά τυροκομίαν
(μητατο, Κρήτη), διά ϋρέψιμο μεταξοσκώληκος, κλοισσημα πουλιών, καμάτεμα
μαλλιών κλπ.

4.-Συμβάσεις δι' άλώνισμα, διά χρήσιν μύλου, πλάστιγγος, φούρνου, κα-
ζανιού κτλ. (αλωνιστικό ή άλωνιάτικο, άξάΐ ή αλεστικό, πύρα φούρνου ή φονρ-
νιάτικο, καζανιάτικο, καπίτσιν (έν ΓΙόντω) κλπ. - Άλλαι άμοιβαί εις είδος ή άνά-
λογον έργασίαν (π. χ. όταν λέγουν : τό κλειούμε στ' αγώγι κτλ.).

5. -'Ενοικίασις λιβαδιού (νόμι, πάχτος), κατοικίας (νοίκι) κλπ.
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6.-Μίσθωσις καί αμοιβή εργάτου, φύλακος, βοσκού κλπ. Είδος συμφω-
νίας: μέ τήν ήμέραν (μέ τό μεροκάματο, ταϊστός ή σύψωμος), μέ τόν μήνα ή
μέ τό χρόνο (παραγι,ός, μισταρκός). 'Αποκοπή, ξέκοπο, κάμπαλο (έν Ήπείρφ),
καπάλιν (έν Κύπρος) κλπ. Στοιχοχάρτι, τό συμφωνητικόν. Πότε αρχίζει ή μίσθω-
σις καί πότε τελειώνει; π. χ. απ' "Αη-Γιωργιού έως "Αη-Δημητριού ή άπό τής
Παναγίας έως... (Σννόρατα τον χρόνου). Τά γλυτώματα' δώρα κλπ.

7. - Πρόσληψις υποτακτικού. "Οροι συμφωνίας.

γ ) Ά γ ο ρ α π ω λ η σ ί α ι.

1. - Δειγματοληψία διά τήν άγοράν έλαίου, οίνου, σίτου κλπ. Τρόποι πωλή-
σεως (πουλώ με τό ζύγι' λιανοπονλώ, πουλώ μαζεμένο (μονοτάρι [Κορώνη],
ιιονοκάμπανο [Κρήτη]' πουλώ αποκοπή ή κοντονράδα, τό βγάζο) ατό μεζάτι).
Προποιλησις (μπροχώνω [Κρήτη], σελάμι), έπί δηλώσει (άκοπο, έν Κρήτη), όταν
ή τιμή καθορίζεται αργότερα έκ τής αγοραίας αξίας. Μέ τό σελέφι, όταν ό κίν-
δυνος άφορα τόν πωλητήν κλπ. Μεσίτες, μεσιτεία.

"Οροι αγοραπωλησίας ζώων" π. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «τά ζώα που-
λιούνται άπό σκοινί σέ σκοινί' δηλ. άμα διόση ό αγοραστής τά χρήματα καί
πάρη σέ δικό του σκοινί τό ζώο, τότε δέν μπορεί πιά νά τό έπιστρέψη, έκτος
αν έχη εσωτερικό ελάττωμα, π. χ. νά τό πιάνη πόνος' άλλα καί τότε, δια νά τό
έπιστρέψη, έπρεπε νά τού είχε ειπεί ό πωλητής: σον τό πουλώ σαξελίμικο, δηλ.
μέ όλα του τά σωστά. "Αν τού ε'ιπή: σου τό πουλώ ώς βγή, τότε καί ελάττωμα
νά έχη, δέν έχει τό δικαίωμα νά τό έπιστρέψη». Ποίον τό σχετικόν έθιμον άλλού ;
Τρόποι πωλήσεως ποιμνίων. Μέ μίαν τιμήν; (τδνα μέ τ άλλο;) χωρίς διαλογή ν;

2. - Προτίμησις συγγενών ή γειτόνων ώς άγοραστών κατά τήν εκποίησιν
άκινήτων μέ τό ίδιον τίμημα. ΙΊ. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην, «αν ό γείτων (σεφής)
έμάνθανεν, ότι τό γειτονικόν του κτήμα έπωλήθη, έπήγαινε τό βράδυ είς τό κα-
φενείον τοϋ χωρίου καί ένώπιον όλων έλεγε: Μαρτνροι νά " στε, παις δέν αφήνω
τό σεφηλίκι μου. Κατόπιν έλεγε Καλησπέρα σας. "Ετσι ήτο διαλελυμένον κάθε
συμβόλαιον μέ άλλον καί έπαιρνεν αύτός τό χωράφι. "Αν όμως λησμονούσε κ'
έλεγε πρώτα τό καλησπέρα καί κατόπιν τό μαρτνροι νά *στε, έχανε τό δικαίωμα».

3.-'Ανταλλαγή άκινήτων, ζώων, καρπών κλπ. (τράμπα). Χρήματα ή άλλο
είδος πρός έξίσωσιν. Σχετικαί φράσεις' π. χ. Δώσε μου ένα γουρνάκι νά σου
δώσω πέντε οκάδες λάδι ('Αν. Κρήτη)' πανωβάζα) χρήματα (Κοριόνη)' πανοντίμ.'
(Σάμος, Αιτωλία), άπανήβαση (Χίος). Γίνεται άλλαξα για ένα-δυο χρόνια; (προ-
σαμ,πόκο, Λήμνος).

4.-'Αρραβών (καπάρο, καπαρώναν π.έι (Κρήτη, Κύπρος)' προκάλι (Χίος).
Τί γίνεται έν περιπτώσει άθετήσεως τής συμφωνίας ;-'Ενέχυρον. Ποινική ρήτρα.



I ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

5.-"Εθιμα συνοδεύοντα τήν άγοραπωλησίαν (π.χ. Κόβουν τήν κλωοτή, δί-
νουν χέρι κλπ.). Κεράσματα, ενχαί. Δίδει ό πωλητής καί τό καπίστρι τοΰ ζώου
ή τό κρατεί;

6. - Πωλητήρια έγγραφα. Πώς συνετάσσοντο ; ΙΙοΐαι αί τυπικαί φράσεις;

7. - Πλειστηριασμός. Πώλησις «εις τό κοινόν μεζάτι» ή στό ίκάντο. Λέξεις
καί φράσεις σχετικαί: π. χ. δίδω τό πράμα ντου στον τελάλη (Κρήτη), έχω αστα
απάνω σ αυτά τά χτήματα (Κεφαλληνία)' τό βάρεσαν στό σφυρί ή στον τσόκο'
κρούω, άρτηρώ, άντιβατιάζω' άρετς - άρέτς ή άλά τρέ, άβάντσα πίλια κλπ.

δ ) Δάνειον. Τόκος.

1. - Χρεωστικά έγγραφα (ομόλογα). Είναι αναγκαίοι οί μάρτυρες, όταν ή
ομολογία γραφή διά χειρός τοΰ δανειζομένου ; "Εχει ή ληψοδοσία τήν αύτήν πί-
στιν, αν σημειωτθή μόνον είς τό κατάστιχον τοΰ δανειστοΰ; Παραγράφεται έκ
τής πολυκαιρίας τό δικαίωμα τοϋ δανειστού;

2. - 'Υποθήκη, ένέχυρον (άμανάτι, άμάχι' άμαχενω = ένεχυριάζω (Λακωνία)'
άσκόνταφτον = κτήμα ελεύθερον πάσης υποθήκης (Χίος).

3.-Έγγύησις. 'Υποχρεώσεις έγγυητοΰ.

4.-Τόκος εις χρήμα, εις είδος (διάφορο, προβέντι). Άνώτατον όριον τόκου
(προστύχι, δ μεγάλος τόκος, Ζάκυνθος). Είδη δανεισμού: Π. χ. δανείζω σιτάρι
εντριτο, άναπεντιάρικο, νειόμα, ξανανιωτό ή τό ενα άνάμισυ, τό ενα άλλο, πατητό
λάδι ή τό μπιΦιαχτό, τό σελέμι (πρβλ. σελέμικα = άδικοπαρμένα) κλπ. Προθεσμία
άτοκος (βαντές).

ε ) Τρόποι εξοφλήσεως, έγγραφα χρεωλυσίας. 'Εξόφλησις μέ δόσεις
(άράτες, Παξοί).

Τ ) Συμβιβασμός καί διαιτησία.

Πώς γίνεται ή διαιτησία ; Ποιοι ορίζονται διαιτηταί (άποκοφτάδες, μεσίτες
γιά νά τσοί σνβάσουν (Κρήτη), τιμητάδες, άρμπίτοι (Χίος); Πώς εξασφαλίζεται
ή έκτέλεσις τής διαιτητικής αποφάσεως ; 'Έγγραφα διαιτησίας παλαιά.

ζ ) Δωρεά.

1.-"Εγγραφοι ή άγραφοι δωρεαί παντός πράγματος ή ακινήτων εις άνα-
δεκτούς, έγγόνους, νεονύμφους ή ευαγή ιδρύματα (αφιερώματα εις έκκλησίας,
μοναστήρια κλπ. βαλτά (Αιτωλ.), βακούφικα κλπ.). Ό σκοπός τής δωρεάς (π. χ.
«διά τήν τρυχήν του, διά νά έχη τό μνημόσυνόν του καί τό κοιμητήριον» κλπ.).
Κρατεί διά τόν εαυτόν του ό δωρητής δικαίωμά τι; (π.χ. «ώστε όπου νά ζή νά
παίρνη τές ελιές»).

2. - Σχαρίκια.

η ) Βρετίκια. Τί γίνεται, διά νά εύρεθή τό χαμένο πράγμα ή διά νά γνω-
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σθή είς ποίον ανήκει τό εύρεθέν ; Είναι ύποχρεωτικόν τό δώρον πρός τόν εύρόντα;

Τ'. Έμπορικόν δίκαιον.

α) Τρόποι εμπορίας (τράμπα, άλλαξιά, με λαχνό κλπ.). Εμπορική
αγοραπωλησία (ΓΙβλ- ανωτέρω Εγ.).

Τρόποι έκθέσεως ζ(όου ή άλλου άντικειμένου πρός πώλησιν κλπ. Έθιμο-
τυπίαι κατά τήν πώλησιν.

β) 'Εμπορικά κατάστιχα καί άλλα μέσα λογαριασμού, ώς ή τσέ-
τονλα, οί γραμμές πίοο) άπό τήν πόρτα κτλ.

γ ) Εβδομαδιαίοι άγοραί. 'Εμποροπανηγύρεις. Πλανόδιοι έμποροι.

δ ) ΓΙτώχευσις· Κατάσχεσις τής περιουσίας τοϋ οφειλέτου.

Ζ'. Ποινικόν δίκαιον.

α ) Αντίληψις περί ποινής.

«Όφθαλμόν άντί οφθαλμού» ή «κατά πον πονλεΐς ίΤ άγοράσης, κατά πον
άπειρης Do. θερίσης» κτό.

β ) Ποιναί έγκληματούντων.

1. - ΙΙόμπιεμα, γεβέντισμα, γάνα κτλ. Τρόποι διαπομπειίσεως καί αίτια
προκαλούντα αυτήν. ('Ανάστροφα έπί όνου. Περιβολή γυναικείας ενδυμασίας ή
περιαγωγή τού πομπευομένοτι γυμνού καί δέσμιου διά τής άγοράς υπό τού κή-
ρυκος, διαλαλούντος τό έγκλημα αύτοϋ. Κτυπήματα τενεκέδων καί σιδηρικών,
ύβρεις, σφενδόνησις άκαθαρσιών κλπ. Διαπόμπευσις μοιχών καί μοιχαλίδων, κλε-
πτών κλπ.

2. -Κούρεμα, ξύρισμα γενείου, μύστακος κλπ. Κονρεμέν', κοντρούλα κλπ.

3. - Άσβόλωμα καί μονντζο>μα' κέρατα, τηγάνι.

4. - "Αλλαι ποιναί: ραβδισμός καί μαστίγωσις, αποκοπή χειρός, φούρκα,
αλυσίδες, χτίσιμο, ανάθεμα, αφορισμός κτλ. Διακοπή (ή στέρησις) τών κοινωνι-
κών σχέσεων διά προδοσίαν ή διά κακούς τρόπους.

5.-Τιμωρία χρεωκόπων ή πτωχευσάντων. Είς τί συνίσταται αύτη; ΙΙώς
γίνεται ;

6. - Σχολικαί ποιναί: τραύηγμα αυτιών, ορθοστασία στο ένα πόδι, γονάτι-
σμα σέ μυτερά πετραδάκια, νηστεία, φάλαγγας κλπ.

γ) Έκδίκησις (αυτοδικία), βεντέτα.

Πού συνηθίζεται αΰτη καί διά ποίας αιτίας; Το διαγούμισμα. Ξέβγαλμα
(έξοδος υπό τήν προστασίαν τοϋ λεγομένου ξεβγαλτή), άνακωχή (τρέβα). Τρόποι
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συμφιλιώσεως τών αντιμαχομένων οικογενειών : Γεροντική, ψυχικό ή ψυχαδερφο-
σννη, ψυχαφέντης κλπ. (Μάνη), προσκύνησις (Χιμάρα) κλπ.

Η'. Ποινικόν δικονομικόν δίκαιον.

α) 'Αποδεικτικά μέσα έγκλημάτων (θεοκρισίαι).

1.-Δοκιμασία τής άγνείας' π. χ. ή νύμφη κατά τήν ε'ίσοδον είς τήν οί-
κίαν τού γαμβρού πατεί έπάνω εις δερμάτινον κόσκινον" αν τρυπήση τό κόσκι-
νον, αποδεικνύεται άσπιλος. - Διά τήν άπόδειξιν τής άθωότητος γυναικός έδίδετο
είς αυτήν νά κρατήση σίδηρον πεπυρακτωμένον (Ναύπακτος).

2. - Δοκιμασία τής γνησιότητος τού Τιμίου Ξύλου, τών Αγίων λειψάνων
καί τών κωνσταντινάτων: π. χ. τό Τίμιον ξΰλον επιί)έτουν εις όρνιθα, τήν
οποίαν κατόπιν πυροβολούν, ή τό θέτουν εις άλευρον, τό όποιον ζυμώνουν χω-
ρίς προζύμι κτλ.

3. - Δοκιμασία κλέπτου : τον ορκίζουν έμπροσθεν θαυματουργού εικόνος (τον
πάνε στην ξεκαϋαρωσύνη· αν είναι αυτός ό κλέπτης, τότε ανοίγει ή μύτη του,
'Αν. Κρήτη), τού δίδουν νά καταπίη άρτον τής Μεγ. Πέμπτης· αν δεν τον κατα-
πίη ευκόλως, φανερώνεται ή κλοπή' τοΰ κάνουν νταβέτι, δηλ. πράξιν μαγικήν
προς άποκάλυψιν τοΰ κλέπτου κττ.

β ) Λαϊκά δικαστήρια (κατά τάς 'Απόκρεως καί τήν Δευτέραν τοΰ γάμου).

Δίκαι άστεΐαι, καθ' άς έπιβάλλονται καί πρόστιμα εισπραττόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

Α'. Ό πόθος διά παιδιά. Στειρότης και μέσα
προς θεραπείαν αυτής.

α) Λέξεις, φράσεις καί παροιμία! σχετικαί μέ τήν στεϊραν γυναίκα
ή μέ τό άκληρον άνδρόγυνον : ακληρη, ατεκνη, αβγια (Κρήτη), άβζια (Κάλυμνος).
Παροιμίαι: "Ακλήρος άΰεος ή άκλερίτης άΟείτης (Κυνουρία). "Ακλερον κορμ,ιν
και νεκρδν έλικία (Πόντος) επί τών ανικάνων προς πάσαν έργασίαν.

β ) Τό όνειδος τής άτεκνίας. Είς ποία μέρη ό ιερεύς δέν δέχεται τήν
προσφοράν τών άκλήρων διά τήν λειτουργίαν; Πού δέν δανείζονται προζύμι
άπό γυναίκα ατεκνη ;

γ) 'Αντιλήψεις διά τό ενα καί διά τά πολλά παιδιά: π.χ."Ενα-
κανένα.-Δε ·&ά σβήση τ' δνομά του κτλ.
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δ) Μέσα πρός θεραπεία ν τής στειρότητος..

1. - Παράκλησης. Προσφυγή είς αγιάσματα καί χάρες.

2. - Προσφυγή είς ίάτραινες (κομπομαμμές) καί είς μαγγανείας (είς τά δξαή.
Άχνίσματα, καταπλάσματα, βότανα (βληχώνι ή φλησκούνι, καλΛν&ρα)πος κλπ.)
καί μαντζοννια. (Τρόπος παρασκευής, χρήσις κλπ.) - Μαγικοί τρόποι πρός
τεκνογονίαν: Νά φάγη κουλλούρα από καινούργιο, πρωτοκαμένο φούρνο' νά
καθίση έπάνω στή μυλόπετρα, όταν γυρίζουν τόν μύλο πρά)τη φορά' νά πάρη
εΰχήν από γυναίκα, τήν ώρα πού γεννά ή νά πηδήση τρεις φορές έπάνω από
τά καταλόχια κλπ. Είς τήν Κάρπαθον ή γυναίκα, ποί' δέν κάνει παιδί ή δεν
της στέκονται τά παιδιά, γίνεται άδερφοποιτή μ' έναν ξενοχωρίτην, δηλ. κάνει
εικονικόν γάμον μέ αντδν ένώπιον τού ιερέως. Πού αλλού γίνεται τούτο καί πώς ;

ε) Μαγικαί πράξεις πρός άρρενογονίαν.

' Αρσενικό βότανο, σιρνικονχόρτ η άγοροβότανο. - Άλλοι τρόποι' π.χ. διά νά
γεννήσουν αρσενικό, αί γυναίκες εις μέν τήν Λευκάδα πατούν γυμνόποδες ύνί
αρότρου τοποθετημένον είς τό κατώφλιον τής Εκκλησίας, είς δέ τήν Ήπειρον
πρέπει νά φάγουν πάννα από αρσενικό παιδί. Εις τήν Ζά-κυνθον, άμα μία γυ-
ναίκα θέλη ν' άποκτήση παιδί τοΰ ιδίου γένους μέ μίαν άλλην, πρέπει νά φάγη
τόν όμφάλιον λώρον τοΰ τέκνου εκείνης. - Άλλαι μαγικαί πράξεις άποβλέπουσαι
είς τήν κατάπαυσιν τής γεννήσεως θηλέων' π.χ. καρφώνουν τρία καρφιά είς τόν
τοίχον λέγουσαι : καρφώνω τις τσονπες και κάνα) άρσενικά (Μεσολόγγι) ή βγά-
ζουν τό όνομα τοΰ κοριτσιού Σταμάτα, διά νά σταματήσουν τά θηλυκά.

Τ) Άνεμογκάστρι. Είς ποίαν έπήρειαν αποδίδεται; Ποία μέσα μεταχειρί-
ζονται, όταν τό αποδίδουν είς διαβολικήν ένέργειαν ; - Πειράγματα τών γυναικών.

ζ) Μέσα πρός πρόκλησιν στειρώσεως ή πρός περιορισμόν τών
γεννήσεων. Βότανα: άτεκνο, άτεκνόχορτο, στερφοβότανο, γνναικόχορτο, μονρ-
νόχορτο. «Όποια τδ μυριστή (τό άτεκνο) παίδι δέν κάνει και 'όποια τό φάη κάνει
εφτά χρόνια και παιδί. Γύρα) στό άτεκνο κανένα βότανο δέ φυτρώνει» (ΙΙαρνασ-
σίς). Μαγικαί πράξεις.

Β'. 'Εγκυμοσύνη.

α ) Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν έγκυον καί μέ τάς
αδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης. Βαρούμεν (Θράκη), βαρνασμένισσα (Πόντος), κατά-
βαρη (Κύπρος), φορτωμέν ("Ηπειρος), γομαριασμένη (Μάνη), άγκασ τ ρω μέν, εμ-
ποδος (Πόντος). —Βλάφτεται, βλαφτουριάζεται, εχ κακοψύχ' (Θράκη), έχει κακά
βλ,αψίδια (Κρήτη).

β ) Τρόποι απαλλαγής από τάς αδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης (από τά
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κακοψυχήματα). "Εν παράδειγμα: σφάζουν μαύρον πετεινόν μέ μαυρομάνικο
μαχαίρι και δίδουν είς τήν έγκυον νά φάγη (Θράκη). - Διατί είς μερικά μέρη ή
έγκυος προσπαθεί νά κρύψη τήν έγκυμοσύνην της ; Διά νά μή γεννηθή άσχημο
τό παιδί της; ή διά ν' άποφύγη τό κακό μάτι;

γ) Έτοιμασίαι διά τήν γένναν : τά σπάργανα καί τά ρούχα τοϋ μωρού.
Δεισιδαιμονίαι κατά τήν ύφανσιν, τό κόψιμο καί ράψιμο αύτών κλπ.

δ ) Κίσσησις (τά λεγόμενα πιϋυμητονριά). ΓΙοία άποτελέσματα ημπορεί
νά έχη είς τό παιδί ή είς τήν ιδίαν ή άνεκπλήρωτος επιθυμία εγκύου; ΓΙαραδείγμ.:

1.-'Ημπορεί νά λιποθυμήση τό έμβρυον (τό παίδι κρονβγεται, Κρήτη).
Τρόποι διά νά σννεφέρη τό παιδί: δίδουν είς τήν έγκυον νά πίη άνίίόνερο ή ή
ιδία σβήνει αναμμένο κάρβουνο είς ενα ποτήρι μέ κρασί καί τό πίνει ή διαλύει
αλεύρι μέσα σέ πολύ κρύο νερό καί τό πίνει ή ψήνει χταπόδι ξερό καί τό βάζει
στον αφαλό της κττ.

2.-'Ημπορεί νά γεννήση τέρας ή νά σημειωϋ-fj τό παιδί.

3.-'Ημπορεί νά πρησθή ή θηλή τοϋ μαστοΰ της (τρίχωμα). Έπφδαί καί
σχετικά ιατρικά. "Εν παράδειγμα: χελιδονοφωλιά διαλυμένη μέσα σέ ξύδι τυλί-
γεται μέσα εις ένα κομμάτι άπό πάννα φούρνου καί έπιδένεται είς τόν μαστόν.

4. - Δυνατόν νά κάνη ατά μάτια, δηλ. νά χάση τήν όρεξιν, ν' άδυνατίση
καί ν' άποβάλη. - Μέσα θεραπείας.

ε) 'Αποβολή. Είς ποία αίτια άποδίδεται αύτη; (Πρβλ. τήν πίστιν διά
τήν 'Αρπάχτρα. Σχετικαί φράσεις: ακοτώθη άπέβαλε κλπ.).

Προφυλακτικά κατά τής άποβολής: Κρατητήρας, άνεβααταχτήρας (περία-
πτον μέ τό αβγό μαύρης κόττας, πού τό έβαιναν πρώτο τήν Μεγ. ΓΙέμπτην καί
τό άφήκαν επτά χρόνια είς τό εικονοστάσι, ή μ' ένα αστροπελέκι ή άλλο τι). "Εαις
πότε φορεί τόν κρατητήρα ή έγκυος; - Πότε ή αποβολή θεωρείται έπικίνδυνος
εις τήν ζωήν τής έγκύου; αν συμβή είς τούς ζυγούς ή είς τούς μονούς μήνας;

Τ) Άλλαι προφυλάξεις κατά τής άποβολής ή τοϋ προώρου το-
κετού. Π. χ. Δέν σηκώνει ή έγκυος βαριά πράγματα, δέν περνά άπό μέρη πού τής
προκαλούν φόβον, φροντίζουν νά μήν τής λείψη δ,τι μυριατη ή λιμπιστη (νά πάρη
τούλάχιστον μνρα>διά). - Σχετικαί διηγήσεις.

ζ) 'Απαγορεύσεις πρός άποτροπήν ένδεχομένης βλάβης τοϋ
παιδίου. Παραδείγματα: Δέν πρέπει ή έγκυος νά πηγαΐνη εις κηδείας μηδέ ν'
άσπασθή νεκρόν, διά νά μή γίνη τό παιδί της κίτρινο ή λιγόκαρδο' δέν πρέπει
νά φάγη λαγό, διότι τό παιδί της θά λαγοκοιμάται ή θά φοβάται' δέν πρέπει
νά φάγη κρέας χοιρινό ή χταπόδι ή σαλιγκάρια, διότι τό παιδί της θά βγάζη
χοιράδες κλπ. Δέν πρέπει νά βάζη κλειδί στή μέση της ή νά πηδά βέργα, διότι
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τό παιδί θα γεννηθή λονροδεμένο κττ. 'Επίσης δέν κλέπτει, δέν βαπτίζει παιδί,
δέν δανείζεται μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου σκεύος καπνισμένον κλπ.

'Απαγορεύσεις ώρισμένων πράξεων προς αποφυγήν ί)ηλυγονίας.

Ποϊαι πράξεις άπαγορεύονται, διά νά μή γεννηθή τό παιδί ανάποδα ; (π.χ.
δέν βάζοί'ν τά ξύλα ανάποδα στή φωτιά).

η) Τήρησις τής εορτής τοΰ 'Αγίου Συμεών (3 Φεβρουαρίου) ή καί
τών τριών πρώτων ή μερών τοΰ Φεβρουαρίου (Σνμόγωρτα), ώς καί τής εορτής
τοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος, 'Αγ. Άζαρία, 'Αγ. Εύσταθίου, 'Αγ. Τρύφωνος. - Διηγή-
σεις διά σημειωμένους. - Παροιμίαι: π. χ. Ό Τρύφος τρίφτ' τά κόκκαλα, | ή Πα-
ναγιά τά πλάί)' | κι ό Σύμος τά σημειών' (Θράκη)·

θ ) 'Ενέργειαι προς έπίτευξιν ε,υτοκίας (ώκυτόκια)' π. χ. κύλισμα
εις τήν κνλίατρα, κτυπήματα τών Βαΐων, θυσία πετεινού κτλ. Προσφυγή εις
αγίους βοηθούς (Παναγίαν, "Αγιον Έλευθέριον, "Αγιον Αύκουλον κλπ.).

ι) Προγνωστικά τού γένους τοΰ έ μ βρύου.

1.~"Από ωρισμένα σημάδια τού προσώπου τής εγκύου, άπό τό σχήμα τής
κοιλίας καί άπό διαφόρους ορέξεις ή ένεργείας τής έγκύου" (πρβλ. καθάρια
μούρη - κα&άρια κόρη).

2.-Άπό ωρισμένα άπαντήματα ή ευρήματα καί άπό διαφόρους οίωνι-
σμούς' π. χ. άναλόγως τοΰ προσάίπου πού θά ΐδη πρώτον έξερχομένη εις τήν όδόν
μέ τήν βέργαν τοΰ άντιοΰ ("/κάρδιο), μόλις τελειώση τό παννί εις τον αργαλειό.

3.-Άπό σημεία λαμβανόμενα εκ τής πυράς (έμπυροσκοπία)' π. χ. σπόροι
πορτοκαλιού ή άραβοσίτου ρίπτονται εις τήν πυράν, μεθ' ό παρατηροΰν, άν ού-
τοι θά καούν ή θα έκτιναχθοΰν έξω τής πυράς. Ώμοπλατοσκοπία. Σπλαγχνο-
σκοπία. Ποία τά παρατηρούμενα σημεία καί ποία ή έξήγησις αυτών ;

4. - Άπό τάς φάσεις τής σελήνης.

ια ) Πράξεις άποβλέπουσαι είς ευγονίαν.

Πίστις ότι τό παιδί θά όμοιάση εκείνον, τον οποίον θά ϊδη ή έγκυος
κατά τό πρώτον σκίρτημα αυτού- Άνάρτησις εικόνος τής Παναγίας κτλ.—Εις
μερικά μέρη είς τ' άπονιψίδια τής μαμμής νίπτονται ώραΐαι γυναίκες, διά νά γίνη
εύμορφο τό παιδί·

ιβ ) Δεισιδαίμονες συνήθειαι είς περίπτωσιν αποβολής ή γεννή-
σεως νεκρού.

Πού θάπτεται τό άποβαλλόμενον έμβρυον καί διατί έκεί; π. χ. είς τον ΙΤόν-
τον τό γεννηθέν νεκρόν τό σπαργανώνουν καί σύροντες κατά γής τό φέρουν
προς ταφήν άλλως πατεί τήν μάνναν. - Δοξασίαι περί τοΰ άποβαλλομένου εμ-
βρύου (τελώνια κλπ.). Κάνονας καί λοιπαί τιμωρίαι (φόνισσα).
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Γ'. Γέννησις.

α) ΙΙρόσκλησις τής μαμμής καί τών συγγενών. - Εύχαί καί πρά-
ξεις αποβλέπουσα ι είς διευκόλυνσιν τού τοκετού.

Εύχαί τών προσερχόμενων: Καλή ευκολία καϊ καλή λευτεριά. Γλυκεία
φωνή κι ογλήγορη. Χέλια/ κτλ.-Λύσιμο τής ποδιάς καί τής ζώνης καί σχετικαί
εύχαί, σχίσιμο τού υποκαμίσου καί ανάλογοι επικλήσεις" π. χ. Σκιοτήτε άόρια
και βουνά κι ή θυγατέρα μου γεννά (Κρήτη). - Οίωνισμοί μέ τό χέρι τής Πα-
ναγίας κτό. - Κτυπήματα τής δυστοκούσης μέ τό υπόδημα τοϋ ανδρός εις τά
νώτα : 'Εγώ σέ φόρτωσα κ' έγό) σέ ξεφορτοΊνω καί ει τι άλλο. Είς μερικά μέρη
δίδουν εις τήν έπίτοκον νά πίη άλας διαλελυμένον είς τό υπόδημα τής πενθεράς
ή άπόπλυμα έκ τών χειρών καί τών ποδών της. - Κλειούν τάς θύρας τοϋ δωμα-
τίου τής επιτόκου ή τάς ανοίγουν ; Τής βγάζουν τά δακτυλίδια, τά σκουλαρίκια;
"Αλλαι συμβολικοί πράξεις.

β ) Θ έ σ ι ς τής γυναικός κατά τόν τ ο κ ε τ ό ν :

'Ορθή ή είς τά γόνατο; είς δύο πέτρες σάν πυρομάχια ή είς τό σκαμνί;
Περιγραφή καί χρήσις τοϋ σκαμνιού ή σελλίου τής μαμμής. Ένέργειαι τής μαμ-
μής καί τών βοηθών της (καρτοΰσα, παραμαμμή, έμπροσμαμμή, μπροσμαμ.μή,
καρκιοβαστοϋσα, σκωτοϋ κλπ.) εις περιπτώσεις δυστοκίας. -'Αντισηπτικά (ξύδι ή
άλλο τι;)

γ) "Υστερον ή άκλουθο. (Λεντέρι, ταίρι, άδρέφι, κατ άπου δον, φταπά-
ποόο, συντρόφιν, ντύμα, κ'ττάρ", τσυττάρι). Τρόποι ενεργείας, διά νά πέση τό
άκλουθο (ΙΙρόκλησις έμέτου). Κατατεμαχισμός, ταφή καί κάρφωμα ή κάψιμο τοϋ
υστέρου. Διά ποίους λόγους γίνεται τούτο ;

δ ) Προσωπίδα ή αντιπρόσωπο, καταπροσωπίδι ή διπροσωπειό, πάννα,
τσίπα, σκέπη (τό άμνιον). Παιδί μέ τσίπα. Χρήσις : φυλαχτά άπό τήν τσίπα.
Μερικοί μητέρες φυλάσσουν τήν τσίπα είς τό εικονοστάσι καί τήν δεικνύουν εις
τό παιδί των, όταν πρωτοκινή διά τό σχολείον ή τήν βάζουν είς τήν σάκκα του.

ε ) Παιδί μέ τρίχες στην ουρά ή στ δ σβέρκο (αντρειωμένος). Τό ντελάλη μα
του αντρειωμένου. Πώς γίνεται καί άπό ποίον ; - Δοξασία ι περί τών τερατόμορ-
φων ή σημειωμένων παιδιών (παράλλαμα, π. χ. παιδί γεννηθέν μέ δόντια κττ·)
Δοξασίαι περί τών διδύμων καί τριδύμων.

-) Πρώτοι περιποιήσεις λεχοϋς :

1.-Ζώσιμο τής κοιλίας (μέ τήν ζώνην τοϋ ανδρός;).

2.-Ιατρικά καί μέθοδοι διά τήν άνάταξιν τής μήτρας. (Φτέρνισμα καί
άλλοι ένέργειαι τής μαμμής, γιά νά πάη ή μήτρα στον τόπο της. - Στερόχορτο
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δια τον πόνον τής οτέρας (μήτρας). Εις τήν Κάρπαθον τα στεροπόνια τής λε-
χώνας τά κόβουν μέ τόν πέλεκυν ! -Καταπλάσματα, γιά νά πάρουν τη βράση καί
λοιπά ιατρικά είς περίπτωσιν επιλοχίου πυρετού.

3.-Άχνίσματα μέ μυρωδικά (δενδρολίβανον, άλιφασκιά, λεμονόφυλλα κτλ.).
Σβήσιμο κεραμιδιών (7 ή 9 τόν αριθμόν), άφοϋ πυρακτωθούν, μέ κρασί καί
διάφορα μυρωδικά (λι&όπνρα, βήσσαλα κλπ.) Πότε καί πώς γίνεται τούτο ;

4. - Καθαρισμός τού προσώπου τής λεχοϋς άπό τήν πάννα (μέ τό ρούχο τοϋ
ανδρός της, ποτισμένο μέ τόν ιδρώτα του (Κρήτη).

δ. - Κατάκλισις τής λεχοϋς καί συναφείς πράξεις' π. χ. εις τήν "Αν. Κρή-
την, αν ή μητέρα θέλη νά σταματήσουν τά παιδιά, κατακλίνεται ύπτία μέ τούς
πόδας υψηλά' αν θέλη τό κατόπιν τέκνον νά είναι άγόρι, πλαγιάζει δεξιά κττ.

ζ) ΙΙρώται περιποιήσεις νεογνού.

1. - Άφαλόκομμα. Πώς γίνεται; Φυλάσσεται ό ομφάλιος λώρος ή απορρί-
πτεται ξηραινόμενος; ΙΙού απορρίπτεται καί διατί εκεί ; ή αφιερώνεται είς τήν
έκκλησίαν ;

2. - 'Αλάτισμα τοΰ βρέφους καί λούσιμο. Πώς γίνεται καί πρός ποίον σκο-
πόν ; Τί άλλο ρίπτουν είς τό νερό; ΙΙού χύνονται τά νερά; 'Ασήμωμα τοϋ
βρέφους. "Αλλαι συνήθειαι κατά τό πρώτον αύτό λουτρόν" π. χ. είς τήν Κύπρον
ρίπτουν είς τό άπόλουμα τοϋ βρέφους μίαν πέτραν, διά νά σφίξη τό κεφάλι
του, όπως ή πέτρα, και νά έχη στερεόν νοΰν, τό δέ όίλας (νους τοΰ μωρον) δα-
νείζεται προ καιρού ή επίτοκος άπό καλήν καΐ φρόνιμον οίκοδέσποιναν. Είς με-
ρικούς τόπους αλείφουν τό νήπιον μέ μέλι καί στάχτη.

Παροιμίαι καί άλλαι εκφράσεις σχετικαί μέ τό αλάτισμα.

3. - Σπαργάνοιμα καΐ φάσκιωμα. Κάλυμμα τής κεφαλής (φακιόλι άσπρο).
Ποίον λόγον έχει ; Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου έπί 40 ημέρας τό μωρό δέν
τοϋ φορούν ρούχα, αλλά τό τυλίσσουν μ' ένα πουκαμισάκι μέσα α ένα σακκί.
ΙΙού αλλού γίνεται τοϋτο καί διατί;.

4. - Λιάπλασις τοϋ κρανίου, τής μύτης καί τών λοιπών μελών τοϋ βρέφους.

δ.-Κοπή τοϋ χαλινού, χάραγμα καί άλλαι ένέργειαι τής μαμμής επί τοϋ

βρέφους. Είς μερικά μέρη ή μαμμή κόβει τό χαλινάρι κάτω άπό τήν γλώσσαν τοϋ
βρέφους ή ξελαιμίζει τδ μωρό, δηλ. καθαρίζει διά τού δακτύλου τόν λαιμόν του
κάμνουσα σταυρόν έπί τοΰ τοίχου, γιά νά μή ξερνά τό παίδι (Κρήτη). Εις
άλλα μέρη ή μαμμή χαράσσει τό βρέφος εις τόν αυχένα, διά νά φύγη τό κακό
αίμα ή τό ξυρίζει εις τήν πλάτην, άλείφουσα αύτό πρώτον μέ αυγό καΐ ζάχαρι,
διά νά γίνη τό παιδί γλυκοαίματον, καί κατόπιν μέ ράβδους θείου καΐ ζάχαριν,
διά νά μή βγάζη σπυριά' τέλος σταυρώνει καΐ γητεύει τό βρέφος πρός πρόλη-
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ψιν παντός κακού. Ποία γητειά λέγεται;-Ενσταλάξεις εις τά μάτια τού μωρού
γάλακτος μητρικού, λεμονιού, κρασιού κλπ.

6. - Συμβολικαί πράξεις σκοπούσαι τήν ένίσχυσιν καί στερέωσιν τής υγείας
τοΰ νεογνού. Π. χ. τού φορούν παλαιόν ύποκάμισον τού πατρός του ή τό περ-
νούν άπό τον λύκου το οτόμα (ένα ξύλινον κύκλον, είς τον όποιον είναι προσ-
κολλημένον δέρμα λύκου). Είς τήν Κύπρον καίοντες διά λαμπάδος άνοίγουν όπήν
είς ένα άσπρο παννί ή είς ύποκάμισον τής θείας τοΰ παιδιού καί διά τής οπής
εισάγουν τήν κεφαλήν του. Είς πολλά μέρη δίδουν είς τό βρέφος ωρισμένα ονό-
ματα μέχρι τής βαπτίσεώς του (Δράκος, Δρακοΰ, Σιδέρης κλπ.).

η) Παράδοσις τοΰ βρέφους είς τήν μητέρα.-Πώς γίνεται αύτη καί
μέ ποίους λόγους καί πράξεις συνοδεύεται; Παραδείγματα: εις τήν Κύπρον ή
μαμιμή κυλά τό βρέφος άπό τούς μαστούς τής λεχοΰς έως τους πόδας της τρεις
φοράς λέγουσα : ° Καν πους το έγέννηαες, εσύ νά τ άναγιώσης. Είς τήν Αίτω-
λίαν, 'Αργολίδα, Κρήτην κ. ά. ή μαμμή έρωτα τήν λεχώ : 'Αρνί ϋέλεις η κα-
τσίκι ; καί ή λεχώ άπαντα: 'Αρνί. Εις τήν Θράκην ή μαμμή κοσκινίζει έπάνω
άπό τήν λεχώνα κουφέτα, καρύδια κλπ. μέ μεταξωτό κόσκινο. "Αλλάς τινάς συνή-
θειας βλ. εις τά Θρακικά· τ. Α' σ. 129 κ. έ.

θ) Ή εύχή. - ΓΙρόσκλησις τοΰ ιερέως. 'Αγιασμός τών παρευρεθέντων κατά
τον τοκετόν. Γεννητούρια ή λουχοννίκια ή κούμουλ/Μ : δώρα προς τούς επισκε-
πτόμενους.

ι) Έστίασις γενεθλίων (της Παναγίας το τραπέζι ή τά γεννητούρια,
τό πογονίκι κτλ.) καί τά κατ' αυτήν τελούμενα. - Είδη φαγητών. Ευχαί καί
δώρα προς τήν λεχώ καί τό νεογέννητον : πογονίκια ή μπουγανίκια, κανίσκια,
παραμόνια, λοχουαιάτικα, νώψνχο, ραντίσματα, γεννόφυλλα κλπ.) Είς τί συνίσταν-
ται ταύτα; Οίωνισμοί: "Αν είναι (τό γεννηθέν) άγόρι, τής στέλνουν δίπλες, για
νά διπλώσουν τ' αγόρια, αν είναι κορίτσι, τής στέλνουν άλλα γλυκά (Σπάρτη).

ια ) Ποΐαι συνήθειαι έπικρατοΰν κατά τήν γέννησιν άρρενος καί
ποιαι κατά τήν γέννησιν θήλεος τέκνου ; (πυροβολισμοί, γλυκύσματα κλπ. "Εξο-
δος τής μαμμής εις τάς οδούς μέ φακιόλιον άνάλογον προς τό γένος τοΰ γεννη-
θέντος). Ποΰ άναγράφεται ή γέννησις τέκνου; (Εις τήν Λέρον όπισθεν τών ει-
κονισμάτων τών αγίων).

ιβ ) Προγνωστικά διά τό γένος τού επομένου τέκνου.
'Εάν τό νεογέννητον βάζη τά πόδια του τό ενα επάνω είς τό άλλο, τό
κατόπιν γεννηθησόμενον θά είναι άγόρι (Κρήτη). "Αν γεννηί^ή τό παιδί φού-
σκωση φεγγαριού, καί τό έπόμενον θά είναι όμοιον αν γεννηθη χάση φεγγα-
ριού, τό επόμενον θά είναι διαφορετικόν (Σπάρτη).
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ιγ ) Λοξασίαι και αποφθέγματα σχετικά μέ τήν ήμέραν καί τήν ώραν,
καθ' ην γεννάται τό παιδί. II. χ. " Α ν τό παίδι γεννηθή ατή γέμωαη φεγγαριού,
δεν τό βαστούνε ροϋχα (πεταοκαταλντής), αν ατή λίγαιαιι, δεν τά λεΐ εύκολα ('Αν.
Κρήτη)' αν γεννηθή πλουσουρανιά (δηλ. όταν ό ουρανός είναι γεμάτος άστρα),
γίνεται πλούσιον, αν γεννηθή κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων, γίνεται καλλι-
κάντζαρος. Τί κάμνουν, διά νά μή πάρουν τό παιδί αυτό οί καλλικάντζαροι ;
ΙΙαιδί ή ζώο δέν είναι καλά νά γεννηθή βασίλεμα ήλιου ("Ηπειρος)' τουναντίον
τό γεννώ μενον περί τήν πρωΐαν τής Κυριακής θά είναι εύτυχισμένον καθ' όλη ν
του τήν ζωήν (Πόντος). - ΙΙοίαι δοξασίαι υπάρχουν διά τους σαββατογεννημένους;

Σχετικαί διηγήσεις.

ιδ ) 'Ασμάτια καί παροιμίαι, σχετικαί μέ τάς διαφόρους ηλικίας.

ιε) Ποία έξήγησις δίδεται εις τά παιδιά διά τήν άπόκτησιν άδελ-
φού; Ποίος φέρνει τά μοίρα;

Δ'. Λοχεία.

α) Λέξεις, παροιμίαι καί φράσεις σχετικαί μέ τήν λεχώ. II. χ. "Ως τις
σαράντα μέρες τό μνήμαν τής λιχούαας εν άνοικτόν (Κύπρος).

β) Δαίμονες βλάπτοντες τάς έπιτόκους καί τάς λεχούς : κακά αε-
ρικά, Γελλον, Νεράιδες, Καλότυχες, "Αλης, κοντσοδαιμύνιο κλπ.

Προφυλακτικά κατά τής δαιμονικής έπηρείας:

1.-Έπίκλησις τής βοηθείας αγίων (τής Παναγίας, τής 'Αγίας Λεχούσας,
τοΰ 'Αγίου 'Ελευθερίου, 'Αγίου Στυλιανού, 'Αγίου Συμεών κλπ.).

2.-Ψωμί, αλάτι, σκόρδον, σαπούνι, σκούπα, μαυρομάνικο μαχαίρι, μιτά-
ρια κλπ. υπό τό προσκέφαλον ή υπό τήν στρωμνήν τής λεχοΰς.

3.-Κανδήλα ή πΰρ άσβεστον εντός τθΰ δωματίου.

4.-Δέν αφήνεται μόνη έπί 3 ή 9 ή περισσοτέρας ήμέρας. Τί γίνεται, άν
πρόκειται ν'άπουσιάση έπ' ολίγον ό φύλαξ; (Ή σκούπα έπί τής στρωμνής ή
όπισθεν τής θύρας).

δ.-Δέν ανοίγεται ή θύρα τής λεχοΰς κατά τήν νύκτα ούτε εισάγεται φώς
απ' έξω κλπ. Ό έρχόμενος έξωθεν πρέπει νά θυμιασθή μέ λιβάνι καί μπαρούτι
ή νά διασκελίση αναμμένον δαυλόν ή νά καρφώση μαυρομάνικο μαχαίρι εις τήν
θύραν κττ.

6.-'Αλλαι συνήθειαι άποσκοποΰσαι τήν άποδιοπόμπησιν δαιμόνων ή τήν
άποτροπήν κακού. Σταυρώματα, εξευμενισμοί καί εξορκισμοί τών πονηρών πνευ-
μάτων. Παραδείγματα' εις τόν Πόντον χύνουν από τά παράθυρα νερό καί μέλι'
εις τήν Κρήνην (Τσεσμέ) τάς τρεις πρώτας νύκτας μετά τόν τοκετόν κοιμούνται
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τρεις Μαρίαι είς τήν οίκίαν τής λεχοϋς. Είς τήν Αιτωλίαν ή γέννα γίνεται μυ-
στικά, διά νά μή γίνη λόγος, βουή, καί βουϊστη ή λεχώνα καΐ πάθη άπό δυστο-
κίαν ή άλλα κακά. Είς τήν Σαμοθράκην κ. ά. ό τοκετός δέν γίνεται εις τήν οί-
κίαν τής έπιτόκου, αλλ' εις άλλην, συγγενικήν ή γειτονικήν οίκίαν, ή δέ λεχώ
επιστρέφει μετά 15-20 ημέρας είς τήν οίκίαν της. ΙΙού άλλοϋ γίνονται ταύτα;

γ) Προφυλάξεις τής λεχούς άπό τήν βασκανίαν.

'Αντιβασκάνια (σταυρός, ελιά τών Βαγιών, σκόρδο μονόφυλλο, φλουρί ή
βραχιόλι με κόκκινη ή μπλάβη κλωστή κλπ.). 'Απόκρυψις τής λεχοϋς ή μόνον
τοΰ προσώπου της άπό τούς ξένους (άσπρο φακιόλι είς το πρόσωπον ή άσπρο
σεντόνι εμπρός είς τό κρεββάτι ή εις τό στρώμα της).

δ) 'Αρμένιασμα. - Πού καί είς ποίας περιπτώσεις λέγεται, ότι ή λεχώνα
άρμενιάζεται; 'Από τί προέρχεται τοϋτο; Φάρμακα καί μαγικαί πράξεις κατά τοϋ
άρμενιάσματος. Παράδειγμα : εις τήν Στενήμαχον δένουν στην πόρτα τοϋ σπι-
τιού κόκκινο γνέμα, γιά νά δεθή ή "Αρμενους, νά μην άρμενιαστή ή λεχούσα.

ε) Αί τροφαί τής λεχούς κατά τάς τρεις πρώτας ημέρας καί κατόπιν.
ΙΙοίαι τροφαί απαγορεύονται καί διατί; Ό πρώτος χυλός τής λεχώνας (αρφανή
έν Κύπριο, σούγλη έν Κιμιόλορ). Εις μέρη τινά τής Θράκης τό γάβανο (πινάκιον)
καί τό κουτάλι, μέ τά οποία ταγίζουν τήν λεχώνα εύθύς μετά τόν τοκετόν, πρέ-
πει νά είναι αμεταχείριστα (ασνρτα), ευθύς δέ τά θάπτουν εις τήν γήν, διά νά
μή φάγη άλλος μέ αήτά. Πού άλλοϋ γίνεται τοϋτο ;

~) Τό γάλα τής γυναίκας. Συνήτθειαι σχετικαί μέ αυτό.

1 .-Γιά νά κατεβή τό γάλα: προσφυγή είς αγιάσματα ('Αγία Γαλατιανή),
χρήσις περιάπτων (γαλοΰσα, γαλατόπετρα), τροφαί είδικαί (φασόλια, χταπόδι) καί
καταπλάσματα (είς τό στήθος, είς τά νώτα), βότανα (μανόγαλο). Εύχαί καί έπιρ-
δαί, όταν τής γυναίκας δέν έρχεται τό γάλα. Εις Ρεΐσδερε Σμύρνης εις τήν
περίπτωσιν αυτήν ή λεχώ έτρωγε χρωμι ταξιδιάρικο, δηλ. που νά 'χα περάσει
θάλασσα.

2.-Τό πρώτον γάλα τής μητέρας (κολάστρα, μοός). ΓΙοΰ τό χύνουν; 'Ιδιό-
τητες αύτοϋ. Εις ποίας ασθενείας μεταχειρίζονται τό γάλα τής γυναίκας ώς
ίατρικόν ;

3. - Τί κάμινουν, γιά νά μή ματιαστη τό γάλα; ή διά νά μή πάρη ή μία
τό γάλα τής άλλης ; Σταυρώματα, έπωδαί.

4.-Τί κάμνουν, αν τό γάλα έλθη πολύ; π. χ. τό αρμέγει στήν παντόφλα
της καί τό χύνει σέ μέρος, πού δέν πατιέται" ποτέ ατή φωτιά, γιατί τότε ξε-
ραίνονται τά στήθια της (Σπάρτη).

5. -Γιά νά ξανάρθΐ) τό χαμένο γάλα. Διάφοροι μαγικοί τρόποι καί έπω-
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δαί. ΓΙ. χ. κάμνουν τήν συκιά συντέκνισσα (Κρήτη), στέλνουν ψωμί άζυμο στην
αγέλη (Θράκη) κτλ.

6.-Τι κάμνουν, όταν πονέσουν τά βυζιά τής γυναίκας ή οί ρώγες τών
βυζιών; Τρόποι μεταβιβάσεως τών πόνων. 'Ιατρικά, εξορκισμοί καί έπωδαί.

7. - Για νά xonfj τό γάλα. 'Επιθέματα επί τών μαστών καί άλλοι τρόποι
(π. χ. αί Κρητικαί γυναίκες γυρίζουν τή γαλούσα οπίσω εις τήν πλάτην, έπιλέ-
γουσαι έπφδήν τίνα).

8. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν θηλάζουσαν γυναίκα.

ζ) Τό σήκωμα τής λεχώ νας. - Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται; ΙΙοϊος ση-
κώνει τήν λεχώ καί ποίαι πράξεις συνηθίζονται τότε; II. χ. εις μερικά μέρη
είς τό δάπεδον, όπου εκείτο πριν ή στρωμνή, καίουν στουπί καί συγχρόνως βά-
ζουν τήν λεχώνα νά πατήση σίδερο ή κρομμύδι εις τό κατώφλιον τοϋ δωματίου,
λέγοντες άναλόγους ευχάς. Είς τήν Κύπρον ή λεχώ τή συνοδεία τής μαμμής
σταυρώνει τό σπίτι καί ρίπτει τεμάχια άρτου εις τάς γωνίας, διά ν' άπομακρύνη
τά κακά πνεύματα. - Φιλοδωρήματα τής μαμμής κατά τό σήκωμα τής λεχώνας
(σαπούνι αβρεχο, κρομμύδια, αλάτι και φασόλια).

η) Τό λούσιμο τής λεχώνας. - Πότε γίνεται καί ποια χόρτα ρίπτονται
εΐς τό νερό ; Συνήθειαι κατ' αίιτό.

θ) Δεισιδαιμονίαι διά τήν άσαράντιστη. Π. χ. Νά μή τήν ίδή ό
ήλιος ούτε τό πρωΐ, οταν άνατέλλη, ούτε τό βράδυ, όταν δύη' νά μήν ίδή εΐς
καθρέπτην' νά μήν ίδή λείψανον, νύμφην ή άλλην λεχώ' νά μή πλησιάση είς
φοΰρνον (διατί;) Όμοίως δέν πρέπει νά πηδήση αύλάκι μέ νερό ή νά έπισκεφθή
ξένην οίκίαν (διατί;).

Ποίας προφυλάξεις λαμβάνει, όταν άναγκασθή νά έξέλί)η άπό τήν οίκίαν;
(π. χ. πιάνει τό σίδερο τής πόρτας ή φορεί πέταλον ζφου περί τήν όσφύν ή
άλλα άντιβασκάνια (σκόρδον, γαλάζια χάνδρα κλπ.).

"Αλλαι δεισιδαιμονίαι. Παραδείγματα : "Αμα σέ μιά γειτονιά υπάρχουν δυο
λεχώνες, άλλάσσουν τά δαχτυλίδια τους ('Αμβρακία). - Άμα μία λεχώ ίδή άλλην
καί τύχη ν' άδιαθετήση τό παιδί της, συναντάται κάπου μέ αυτήν, άνταλλάσσουν
τά βρέφη των καί καθήμεναι ράχη μέ ράχη τά βυζαίνουν καί κατόπιν φεύγουν,
χωρίς ή μία νά ίδή τήν άλλην (Σαράντα Έκκλησίαι).

Ποία συνήθεια έπικρατεΐ, αν ή λεχώ άποθάνη άσαράντιστη ; (π. χ. είς τήν
Θράκην «πάνε στον τάφο της τήν ώρα πού βασιλεύει ό ήλιος και ρήχνουν ένα
μαστραπά νερό, γιά νά δροσίζεται ή δροσοφορτωμένη ». Πού άλλού γίνεται τούτο;)

ι) Ό Σαραντισμός.

l.-Μετάβασις τής λεχοΰς είς τήν έκκλησίαν ; Άπαντήματα. Είσοδος αυτής

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, α'. 9
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μετά τού βρέφους εις τον ναόν, περιφορά τού βρέφους περί τήν 'Αγίαν Τρά-
πεζαν. - ΙΙοία συνήθεια επικρατεί, όταν καθ'όδόν ή εις τήν έκκλησίαν τύχη νά
συναντηθούν δύο λεχώνες;- Εις ποίαν ώραν τής ημέρας γίνεται ή μετάβασις
τής λεχοϋς εις τήν έκκλησίαν; Διατί εις μερικούς τόπους προτιμάται εσπερινή
ώρα;-Τί γίνεται, αν ή λεχώ άναγκασθή νά ταξιδεύση, προτού σαραντίση ; (Μισή
σαράντιση).

2. - Είς μερικούς τόπους ή λεχώ προ τής έκκλησίας πηγαίνει είς τό λου-
τρόν, όπου τήν υποδέχονται συγγενείς καί φίλαι γυναίκες. Ευχαί καί πράξεις
συμβολικοί κατά τό λουτρόν.

3. - Επιστροφή είς τήν οίκίαν καί έπισκέψεις εΐς συγγενικάς οικίας. Φιλο-
δωρήματα προς τό νεογνόν μετ' άναλόγων ευχών' π. χ. έν Κύπρφ τοΰ χαρίζουν
έν άργυρούν νόμισμα, έν τεμάχιον άλατος καί ένα βώλον ζαχάρεως λέγοντες:
οσα παίρνει φέρν ή ύάλασσα νά τά κάμης εσσω σου. Τά τεμάχια δέ τού άλα-
τος καί τής ζαχάρεως φυλάττονται έως τήν ήμέραν τής βαπτίσεως, ότε άλέθον-
ται καί ρίπτονται τό μέν άλας εΐς τό φαγητόν, ή δέ ζάχαρις είς τον καφέν (άνα-
νοϋς τον μωρον). Είς τήν Άρκαδίαν ή μητέρα κάμνει χαλβάν, από τον οποίον
πρέπει νά φάγουν πρώτα αί όρνιθες (διατί ;).

4. - Προλήψεις σχετικαί μέ τήν ευκή· π. χ. όσο πρωτύτερα άπό τό σαράν-
τισμα παίρνει ή λεχώνα τήν εύκή, τόσες μέρες κόβει τοΰ παιδιοΰ (Βόλος).

5. - Διπλοσαραντίδια, ή 80*1 μετά τον τοκετόν ημέρα.

ια ) 'Υπάρχει πουθενά ή συνήθεια έπί τινας ημέρας μετά τον τοκετόν νά
μένη ό σύζυγος κατακεκλιμένος ή νά μήν εξέρχεται καθόλου είς τό κοινόν ; κτλ.

Ε'. Φροντίδες περί τών νεογνών.

α ) Ή κούνια.

1.-Αί κατά τόπους όνομασίαι αυτής: σκαφίδι, νάκα, βαβάλι, νανονρ,
νανονδ', κοννίν, μπεσίκι, σαρμανίτσα κλπ.-"Υλη, άπό τήν οποίαν κατασκευάζε-
ται- τρόπος κατασκευής καί σχήμα. - 'Ονοματολογία τών μερών αύτής. Διακόσμη-
σις καί συμβολικοί παραστάσεις (π. χ. σταυρός χαραγμένος μέ μπαρούτι κλπ.).-
Τό πρώτο στρώσιμο τής κούνιας (υπό τής μαμμής;) - Σύστημα δι' άποχέτευσιν
τών ούρων (καλάμι, σιλέβρ Πόντος).

2. - Πού κοιμίζουν τό μωρό κατά τάς πρώτας μετά τήν γέννησιν ημέρας ;
Ποΰ τό κοιμίζουν, όταν τό παίρνουν μαζί εις τήν εξοχήν (εΐς τό χωράφι ή είς
τό άμπέλι); Άτζιγκανόκουνια (Κρήτη). Πώς τό μεταφέρουν είς τον δρόμον;
(νάκα, μελούτη, νταβριτζίκος κτλ.). - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν κούνια: δέν
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τήν κινούν κενήν (διατί;)' δέν τήν κινούν δύο άτομα συγχρόνως' δέν κοιμίζουν
τό μωρό εις τό στρώμα τών γονέων καί μάλιστα μεταξύ των (διατί;).

(3) Ό ύπνος τού μωρού.

ΙΙοΐαι αί συνήθειαι, όταν πλαγιάζουν τό μωρό εις τήν κούνια ; "Από ποίον
πλευρόν τό πλαγιάζουν;- Σταυρώματα, εξορκισμοί, γητειές, ναναρίσματα. - Τί
κάμνουν οί έπισκέπται, όταν φεύγουν, διά νά μή πάρουν τόν ύπνον τοϋ μω-
ρού ; - Τί κάμνουν, όταν τό παιδί κλαίη καί δέν κοιμάται; Τί πιστεύουν, όταν τό
παιδί κλαίη ή γελά μέσα είς τόν ύπνον του ; Τί τοϋ τραγουδούν, όταν ξυπνά ;

γ) Τό πρώτο τάγισμ,α καί ό πρώτος θηλασμός.

1. - Τί δίδουν εις τό νεογνόν τήν προίτην ή τάς πρώτας τρεις ημέρας, προ-
τού θηλάση; Εις τά χωρία τής Πυλίας τοΰ δίδουν ζωμόν από ρόδι, εις τήν
Κάρπαθον τό πρώτον βρωμάτιαμα (μέλι άνακατωμένο με λίγο τριμμένο μοσκο-
κάρυδο) τό κάνει μιά καλόφαη γυναίκα.

2.-Πώς έπονομάζουν τήν γυναίκα, πού θά θηλάση τό νεογέννητον ; Ποία
σχέσις δημιουργείται μεταξύ awoU καί τής βνζάοτρας ή τής παραμάννας καί
τών παιδιών της; (βυζαδέρφια). Τρόπος αμοιβής τής παραμάννας.

Συνήθειαι κατά τόν πρώτον θηλασμόν' π. χ. είς τήν Θράικην κρατούν
έπάνω από τό κεφάλι τής λεχοϋς ένα κόσκινον μέ ψωμί, άλας καί κρασί.

δ) Τά κατά τόν θηλασμόν. Άλλαι τροφαί τοΰ νηπίου.

Πότε τοΰ δίδουν διά πρώτην φοράν ξένην τροφήν; Τού δίδουν μασημέ-
νην τροφήν; (μασονλήΰρα, τάγισμα βούκας). - Ποίαν τροφήν δέν πρέπει νά
τοΰ δώσουν, πριν όμιλήση καί διατί; (π. χ. εις τήν Κρήτην δέν δίδουν τοϋ μω-
ροϋ ψάρι, διότι γίνεται βουβό). Πότε τοΰ πρωτοδίδουν νερό; - Δοξασίαι καί
προλήψεις δι' όσους έθήλασαν έπί πολύν χρόνον ή έθήλασαν καί μετά τό απόκομμα.

ε) Τό πρώτον λουτρόν τού παιδιού (Κολυμπήσια, κονλ'μπίδια, κολ-
μπηβήκια κλπ.).

Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται καί ποία τά τελούμενα κατ' αύτό ; (Εστιάσεις,
χαρίσματα κλπ.). - Τά κάκανα, έν Θράκη (Φάγε, λύκε, χόρτασε, βλ. Θρακικά Α' 132).

Τ) Τό γράψιμο τής Μοίρας. - Ποίαν ήμέραν έρχονται οί Μοίρες νά
μοιράνονν τό παιδί; (τήν τρίτην (τά τρινύχτια) ή τήν πέμπτην ή τήν έβδόμην
ήμέραν (τά εφτά); Πού γίνεται εορτή μέ συγκέντρωσιν τών συγγενών καί προε-
τοιμασίας διά τήν ύποδοχήν τών Μοιρών ; (Τράπεζα έστρωμένη μέ φαγητά καί
ποτά, έπικλήσεις: α> Μοίρες, Μοίρες τών Μοιρών! ελάτε νά μοιράσετε τό παίδι
τον____). Μαντινάδες ατά εφτά.

Πίστις, ότι ή τύχη τοΰ παιδιού είναι γραμμένη είς τό μέτωπον ή αλλού.
Παροιμίαι και παραδόσεις περί τοΰ άναποτρέπτου τών αποφάσεων τών Μοιρών.



I ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Γνωρίζετε καμίαν διήγησιν, κατά τήν οποίαν ή μητέρα ακούει τήν όμιλίαν τών
Μοιρών, ότι δηλαδή τό παιδί της θά πεθάνη, άμα καή τό δαυλί πού καίει είς
τό τζάκι;

ζ) Οί ευχές καί άλλαι συνήθειαι τών εφτά ή τών οχτώ.

ΙΙότε ή μαμμή φέρει τό βρέφος εις τήν έκκλησίαν, <5ίά νά πάρη τις ευχές;
(στις οχτώ ή στις σαράντα;) Ποίαι άλλαι συνήθειαι έπικρατοΰν τήν έβδόμην ή
όγδόην άπό τής γεννήσεως ήμέραν έν σχέσει μέ τό παιδίον; (π. χ. εις τήν Μά-
νην ό ιερεύς συνοδεύων τήν μαμμήν κατά τήν έπιστροφήν είς τήν οίκίαν, στα-
ματά όπου εύρη πέτρα ριζιμιά καί κρατών ουτω τό βρέφος, ώστε οί πόδες του
νά πατήσουν έπί τοϋ βράχου, λέγει: «Χαίρου, Γή, καμάρωνε, καινούργια πόδια
σέ πατοΰσι». Πού άλλου επικρατεί ή συνήίίεια αύτη ;-Είς τήν Τήλον ή μαμμή
τήν πρωΐαν τής ογδόης ημέρας έξέρχεται τής θύρας καί στρεφομένη πρός άνα-
τολάς υψώνει τό βρέφος λέγουσα: «Άβγε τό καλορίζικο νά ίδύ/ς τόν 'ήλιο!»

η ) Βασκανία (κακό μάτι, φταρμός, γλωσσοφαγιά).

Τί κάνουν, διά νά μή βασκαθή τό παιδί, όταν τό φασκιώνουν, όταν τό
κοιμίζουν, όταν πρόκειται νά τό βγάλουν έξω άπό τό σπίτι; 'Αντιβασκάνια :
σκόρδο, ματόπετρες, φλουριά, σταυρός, διάφορα άλλα φυλαχτά, π. χ. λιβάνι άπό
το «έξαιρέτως» κλπ. -'Αποτροπιασμοί καί έξορκισμοί : π. χ. Φτον στά μάτια τά
κακά !, - σκόρδα καϊ κτσά βελόνια στά μάτια σ' (Θράκη). - Ποίοι θεωρούνται, ότι
έχουν κακό μάτι καί βασκαίνουν; (π. χ. οποίος ξαναβύζαξε, οποίος έχει σμιχτά
φρύδια κλπ.).

θ) Θεραπεία τής βασκανίας (ξεμάτιασμα).

Συμπτώματα τής βασκανίας. - Μέ ποίους τρόπους έξακριβώνουν, ότι τό
παιδί είναι ματιασμένο; (Μέ τό λάδι, μέ τό αλάτι κτλ.).-Τί κάνουν, διά νά ξε-
ματιαστή τό παιδί, αν είναι γνωστός αυτός πού τό μάτιασε ; Τί, αν είναι άγνω-
στος; (Σταυρώματα μέ μοσχοκάρφι, μέ μονόκερο κλπ. 'Εξορκισμοί, γητέματα
κατά τής βασκανίας).

ι) Δαίμονες βλάπτοντες ή αρπάζοντες τά βρέφη καί μάλιστα τά
άβάπτιστα ή τά άσαράντιστα.

Όνόματα, δοξασίαι καί παραδόσεις περί αύτών (Γελλοΰ, Μουσουμπιά, Νε-
ράιδες κλπ.). Μέσα προφυλακτικά κατά τών δαιμόνων' π. χ. ψωμί ή μαυρομάνικο
μαχαίρι ή ψαλίδι άνοικτό κάτω άπό τό μαξιλάρι, ένα κόσκινο κάτω άπό τό στρώμα
τοϋ μωρού' έπίσης τό μηκώνιον (πίσσα, μαυρΐ) είς τό κατώφλιον τής θύρας κτλ.

Μαγικαί καϊ δεισιδαίμονες συνήθειαι:

1) διά νά μή νυχτοπατηθή τό παιδί' π. χ. δέν αφήνουν μετά τήν δύσιν
τοϋ ηλίου τά σπάργανα έξω, δέν μιλούν στο παιδί τή νύχτα, ούτε τό φιλούν κτλ.
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2) διά νά θεραπευθή άπό ννχτοπάτημα (εξορκισμοί, γητέματα κλπ.),

3) διά νά έπιστραφή τό παιδί, πού άλλαξαν οί νεράιδες (έκθεσις εις τρί-
στρατο ή είς έκκλησίαν καί διάφοροι μαγικαί πράξεις. Πρβλ. τό κονλλονριν τον
μωρού έν Κύπρω κτλ.).

ια ) Μαγικαί καί δε ισιδαίμονες συνήί)ειαι, όταν δέν στεριώνουν
τά παιδιά.

1. - Τρνποπέρασμα ή πέρασμα άπό τρύπιο λιθάρι ή άπό τήν λεκάνην τοϋ
σκελετού (κατίνα) μεγάλου ζώου ή άπό στεφάνι καμωμένο κατά μαγικόν τρόπον.
Π.χ. τρεις Μαρίαι παίρνουν τό παιδί, μόλις γεννηθή, καί τό περνούν τρεις φορές
άπό ένα στεφάνι, καμωμένο μέ κλήμα ή άπό ένα άσημένιο στεφάνι, καμωμένο μέ
τά νομίσματα, πού μάζεψαν άπό τρεις (ή επτά ή σαράντα) Μαρίες ή απλώς
πρωτοστέφανες γυναίκες. Βραχιόλι ή κρίκος ή σκουλαρίκι, καμωμένο καθ' όμοιον
τρόπον. Εις μερικούς τόπους κόβουν ένα ύποκάμισον τοΰ πατέρα τοτι καί τοΰ
κάνουν ποκαμισάκι καί τοΰ τό φορούν' άλλοΰ παίρνουν παλαιά φορέματα άπό
τρεις Μαρίες ή άπό πρωτοστέφανες γυναίκες. Εις τόν Πόντον μία γραία περνά
τό βρέφος άπό τό πουκάμισο της ή άπό τήν τραχηλιά της. Τό ίδιον συνηθίζεται
καί εις τήν Θράκην, άλλα τής γραίας αυτής πρέπει νά ζοΰν όλα τά τέκνα.

2. - Εικονική πώλησις καί έξαγορά τοΰ βρέφους. 'Ονομασία τοΰ πωληθέν-
τος (Πονλος, Πουλίτσα, Πουλημένος). - Υιοθεσία υπό γυναικός πολυτέκνου καί
έξαγορά υπό τής μητρός.

3.-Τάξιμο εις αγίους (ταμένος, ταματάρης, σκλαβάκι τής Παναγίας). Θητεία
είς ιερόν, άμφίεσις μέ καλογηρικά ράσα, μεγάλος αγιασμός.

4. - Έκθεσις τοΰ βρέφους (είς τρίστρατον ή έκκλησίαν) καί βάπτισις αύτοϋ
υπό τοΰ εύρόντος ή τοΰ πρώτου τυχόντος διαβατού. 'Ονοματοθεσία (Ζήσης, Πο-
λύχρονης, Στέργιος, Σιδέρης κττ.).

5.-"Αλλοι μαγικοί τρόποι: II. χ. γδύνουν τό παιδί έπάνω εις ένα μνήμα
καί άφήνουν έκεί τά ρούχα του. Είς τήν "Ηπειρον γυναίκες, όνομαζόμεναι Στα-
μάτες, τήν Μ. ΙΙέμπτην γνέθουν, λαναρίζουν καί υφαίνουν σπάργανα καί μέ αύτά
φασκιώνουν τό παιδί' έτσι σταματά ό Χάρος. Είς τήν Ίεράπετραν θάπτουν εις
τό κατώφλιον τής θύρας μίαν χελώνην, γιά νά τήν ξεπερνά ή γυναίκα, όσον
καιρό είναι άγαστραιμένη. - 'Αλλού προσέχουν νά μήν πατήση ή έγγίση τό παιδί
τήν γήν, έως ότου βαπτισθή.

ιβ ) Τί πιστεύουν, όταν μετά τήν γέννησιν ενός παιδιού συμ-
βαίνη ν' άποθνήσκουν τά άλλα; - Άδερφοδιώχτης, στριγγλάκι, βόμπρας, παιδί
/ιέ. τή μϋγα. Πώς διακρίνεται; Μέ ποίους τρόπους αποτρέπεται τό κακόν ;

ιγ ) Τί κάμνουν, διά νά μή ζηλεύη ό αδελφός ή ή αδελφή τό νεογέννητον ;
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ιδ ) Δεισιδαιμονίαι καί οίωνισμοί περί βρεφών.

Μερικά παραδείγματα: Δέν τ' αφήνουν ποτέ μοναχά. Δέν εισάγουν κατά
τάς έπτά πρώτας ημέρας ζεστό ψωμί ή φαγητόν μέσα εΐς τό δωμάτιον, διά νά
μή ψωμνιάογι (κιτρινίση) τό παιδί. Ή μητέρα επί 40 ημέρας άπό τής γεννήσεως
δέν φιλεί τό βρέφος της καί κατόπιν δέν τό φιλεϊ εΐς τήν κεφαλήν και τον τρά-
χηλον (διά ποίον λόγον;) "Αν τό νήπιον ΐδή τό πρόσωπον του εις τον καθρέ-
πτην, θά φέρη καί άλλο άδέρφι (Κρήτη) ή υπάρχει φόβος νά τρελλαθή (Θράκη).
- Πώς θεωρείται τό παιδί, αν ή κορφή τής κεφαλής του σχηματίζεται οπίσω
καί πολύ χαμηλά; Πώς, όταν έχη δύο κορφές; - Τί πιστεύουν διά τό Απαλό, τή
νηδνά, τού παιδ.οΰ ; - Τί κάμνει ή μητέρα, διά ν'άποκτήση τό παιδί της κόκκινα
μάγουλα; (έκθέσις εΐς τον ήλιον, πότισμα μέ κόκκινο κρασί κλπ.). Ευχαί, όταν
τό μωρό φταρνίζεται κτλ.

ιε) ΜαγικαΙ πράξεις προς άποτροπήν κακού ή προς θεραπείαν
καχεκτικών παιδιών:

1.-"Οταν τό παιδί είναι άσθενικόν καί δέν παχαίνη'

2.-όταν κλαίη πολύ καί δέν μερώνγ) (π. χ. εΐς τά χωρία τών 'Αγράφων
τό ποτίζουν ένα μείγμα άπό μητρικόν γάλα, γάνα άπό τηγάνι, λάδι καί μπαρούτι'
εΐς τήν Θράκην αφήνουν τή φασκιά του εις ένα σταυροδρόμι τήν ώραν, πού γυ-
ρίζει ή αγέλη είς τό χωριό, ώστε νά περάσουν άπό πάνω της τρεις αγελάδες)'

3.-όταν συχνοπέφτη τό παιδί (π. χ. παραγγέλνουν τής νουνάς του καί τοΰ
φτειάνει μιά κουλλούρα, άπό τήν οποίαν τό περνούν τρεις φορές)'

4.-όταν παραληρή καί τρίζη τά δόντια του εΐς τον ύπνον'

5.-όταν φοβήται τήν νύκτα ή γενικώς πάσχη άπό φόβον'

6. - όταν σκύλα (ή λεχώ ή καί άλλος τις) διασκελίση τό παιδί ή τά ρούχα του'

7.-γιά νά μήν πιάν ή κατάρα τής μάννας (π. χ. φορεί ή ιδία δακτυλίδι μέ
γαλάζια πέτρα ή γαλάζια γυάλινη βραχιόλα (Θράκη).

ιΤ ) Ποία συνήθεια επικρατεί, όταν μία γυναίκα επισκεφθή μέ τό βρέ-
φος της διά πρώτην φοράν συγγενικήν ή ξένην οίκίαν ; Τί χαρίζουν εΐς τό μωρό ;

ιζ ) Τά νύχια τοΰ μωρού.

Πότε καί ποίος τά πρωτοκόβει; Πού τά ρίπτει ; Δοξασίαι σχετικαί μέ αχιτά.
(II. χ. πριν χρονίση τό παιδί, δέν τοΰ κόβουν τά νύχια, διότι γίνεται κλέπτης.
Εις τήν Κρήτην τά πρώτα νύχια τού παιδιοΰ τά ρίπτει ή μητέρα εις τήν σακ-
κούλα τοΰ πατέρα του, για νά τον τρέχουνε ol παράδες" εις τήν 'Ανατ. Κρήτην
μέ τά πρώτα νύχια κάμνουν φυλαχτό διά τό κακό μάτι).

ιη ) Τά μαλλιά τοΰ μωροΰ.

Πότε καί ποιος τά πρωτοκόβει; Φυλαχτό με τις πρώτες τρίχες. Εϊς με-
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ρικούς τόπους τάς φυλάσσουν είς τήν στεφανοϋ-ήκην. "Αλλαι δεισιδαίμονες συνή-
θειαι, σχετικαί μέ τά πρώτα μαλλιά τοΰ παιδιού.

ιθ ) 'Οδοντοφυΐα.

1.-Τί κάμνει ή μητέρα, διά νά βγάλη τό παιδί της εύκολα τά δόντια;
(Εις τήν Κρήτην ή μητέρα βράζει σιτάρι ή σχίζει τό πουκαμισάκι τοΰ μωρού'
είς τήν Βιθυνίαν κάμνει γλυκόπιττα καί μοιράζει είς τήν γειτονιά. (Πρβλ. δουν-
τόπτ,τα έν Λέσβω)· Εξετάζουν ποίον δόντι βγαίνει πρώτα;

2. -Ποϊαι συνήθειαι έπικρατοΰν, όταν τό παιδί άλλάζη τά δόντια; Σχε-
τικά άσμάτια (π. χ. Νά, κουρούνα, κόκκαλο κτλ. ή Νά, πόντικα, τό δόντι μου).

κ ) Τ ό απόκομμα.

Πότε καί μέ ποίους τρόπους αποκόβουν τό παιδί; Βότανα καί άλοιφαί
(άληομονίτης). Ποίας προφυλάξεις λαμβάνουν, διά νά μην πάθη τό νήπιον;
Δεισιδαιμονίαι διά τόν περισσοβυζασμένον.

κα ) Διά νά όμιλήση τό παιδί ή νά γίνη καθαρόγλωσσον : π. χ. είς
τήν Κύπρον τοΰ δίδουν νά φάγη τό'Πάσχα αβγό πέρδικας, είς τήν Βιθυνίαν τό
ποτίζουν νερό από άκοίμιστο καντήλι. - Διά νά γίνη τό παιδί έξυπνον, εις
τήν Αϊτωλίαν τοΰ περνούν μιά βροχαλίδα από τόν κόρφο του.

κβ ) Τό περπάτημα τού μωρού.

Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τό περπάτημα : άρκονδίζει, μπουσουλάει
("Ηπειρος, Θεσσ.), λαπουδενει (Πόντος), κάνει δέντρα, στά&κι μπλίταα (Άδρια-
νούπολις), κάνει στράτα κτλ.). Μέ ποίους τρόπους ύποβοηθοΰν τό νήπιον νά
περπατήση γρήγορα ; (στραταρίδα, στρατίστρα, στρατούρα, πουρπατήρα, πιρβα-
τούρα, παρπατοϋσα κλπ). Είς τήν ανατ. Κρήτην δέν φιλούν τό παιδί κάτω από
τά πόδια καί τρίβουν τις πατούσες του μέ μυαλό λαγού. Τί κάμνουν, όταν το
παιδί των άργήση νά περπατήση ; Οίωνισμοί άπό τό πρώτο περπάτημα.

κγ) "Εθιμα κατά τήν συμπλήρωσιν έτους άπό τής γεννήσεως
(γε.ννητ ούρια).

Τράπεζα εις συγγενείς καί φίλους. Είς τήν Στενήμαχον «ή μαμμή φέρει
τήν πίτταν, τήν οποίαν πηδώσα καί εήχάς άπαγγέλλουσα κόπτει σταυροειδώς έπί
τής κεφαλής τής μητρός». - Είς τήν Φιλιππούπολιν «οί συγγενείς (ή γείτονες) έκλε-
πτον τό παιδί, τό ένέδυον αλλόκοτα, τό ώπλιζον, τού έδεναν κόκκινη κλωστή
άπό τόν ώμον είς τήν μασχάλην, συνδέοντες τά δύο άκρα μέ κλειδαριά καί τό
παρέδιδον είς τήν μητέρα». Πού αλλού συνηθίζεται τούτο;

κδ ) Πρόγνωσις επαγγέλματος.

Πότε καί μέ ποίους τρόπους μαντεύουν τό έπάγγελμα, πού θ' άκολουθήση
τό παιδί, άμα μεγαλώση ;
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κε ) Παιδικαί άσθένειαι καί θεραπείαι αυτών.

Συμπτώματα εκάστης ασθενείας. - Μέσα διαγνώσεως, προληπτικά καί θερα-
πευτικά μέσα.-Βότανα' πότε τά μαζεύουν καί ποία ή χρήσίς των; Μαντζοννια'
τρόπος παρασκευής. - "Αλλα ιατρικά· - Τρόποι μεταβιβάσεως τής άσθενείας εις
δένδρα, ζώα ή άλλους ανθρώπους. Τρυποπέραο μα. Εξορκισμοί καί κατάδεσμοι.
Γητέματα σχετικά μέ έκάστην άσθένειαν.

1. Ψωροφντης ή μπυοφύτης (Κουφός ή ψημένος έν Κρήτη). 2. Μαγουλά-
δες, χοιράδες. 3. Γλυκές ή σαγρι (σπυριά τοΰ προσώπου). 4. Λειχήνα. 5.
"Αφθα. 6. Χαλινάρι (στοματίτις). 7. Όδοντόπονος. 8. Άφτόπονος. 9. Ματόπο-
νος· 10· Κριθαράκι. 11. Λύσιμο τοΰ άφαλοϋ (φαλόπονος κλπ.). 12. Γαστρικά
καί έντερικά νοσήματα. 13. Λιβίθρες (έλμινθες). 14. Κοψίματα 15. Σπλήνα. 16.
Πυρετοί έλώδεις. 17. 'Ιλαρά. 18. 'Οστρακιά. 19. Ευλογιά. 20. Διφθερΐτις. 21.
Κωκύτης. 22. 'Ερυσίπελας. 23. Χρυσή. 23. Μερμηγκιές. 24. Καλογέροι. 25.
Τό γλυκυ (σεληνιασμός) κτλ.

Άλλαι παιδικαί άσθένειαι μέ τά τοπικά των ονόματα : 27. Τό καλόν (οί
νευρικοί σπασμοί, άπό τούς οποίους καταλαμβάνεται τό παιδί, Κύπρος). 28. Ή
δρωτοίλα ή δρωτάριν. 29. Τό περνάριν. 30. Τό κακό γαϊμα. 31. Τό άμπεδο-
κλάδι ή αμπέλι ή πιριγκλάβιν. 32. Σουφρίτης κττ.

Τ'. Τά έκθετα.

α) Γίνεται έκθεσις καί τέκνων νομίμων (πρβλ. άρνομάννα).

β ) Ποΰ τά εκθέτουν καί ποία συνήθεια έπικρατεί έν σχέσει πρός τάς
υποχρεώσεις τοΰ ευρόντος (Βάπτισις, υιοθεσία).

γ) Πώς γίνεται ή υιοθεσία εκθέτου; 'Ονοματοθεσία (Βρετός). Παρο)-
νύμια νόθων.

δ) Δοξασίαι περί εκθέτων' π. χ. εις τά Σχωρέτσιανα τής 'Ηπείρου
«όταν γίνεται μεγάλη πλημμύρα, νομίζουν ότι τοΰτο γίνεται πρός καθαρισμόν
τής γής άπό έκτεθέντος νόθου, γιατί ερρξαν του κουπανέλλ'».

Ζ'. Βάπτισις.

α) 'Ονόματα άβαπτίστων βρεφών:

Δ ράκος, Αρακούλα, Μποΰλης, Μπουλιω, Τσούπης, Τσούπα, Κουτοονβέλης,
Τσιοντοιούλης, Πατσούρα, Χριστοδούλης κτλ.

β) Βάπτισις νεκρών ή έτοιμοθανάτων βρεφών.

1. Κατά ποίους τρόπους βαπτίζουν έ'να παιδί, αν γεννηθή άσθενικόν
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καί φοβούνται, ότι θ' άποθάνη ; (κανδηλοβάφτισμα, νεκροβάφτισμα). Όνοματοί)ε-
σία. - Βαπτίζεται τούτο καί κανονικώς υπό ιερέως, εάν έπιζήση ;

2.-Πού θάπτεται τό νεκροβαφτισμένο ; Πού τό άβάπτιστον ;

3. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τά άβάπτιστα παιδιά (τελώνια, σμερδάκια,
βρικόλακες ή τι τοιούτον). Πίστις ότι είς τήν άλλην ζωήν έγκαλούν τήν μητέρα
και τόν πατέρα των.

Δοξασίαι περί βρεφών, τά όποια άπέθανον μετά τήν βάπτισιν.

γ ) Ό άνάδοχος (νοννός, σύντεκτος, κουμπάρος, πατρής κλπJ.

Ι.-Ποία ή συνήθεια διά τόν όρισμόν ή τήν έκλογήν αναδόχου; Σχεακαί
παροιμίαι: π. χ. Τόν δμοιο ζου συμπέθερο, | τόν κάλλιο ζου κουμπάρο (Μάνη).

Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται αλλαγή αναδόχου ;

'Αντιλήψεις περί τού έργου τής βαπτίσεως (ψυχικό μεγάλο : «"Οσα παιδιά
κάνη κανείς Χριστιανούς, τόσα κεριά θά καίνε έμπρός του στον άλλον κόσμο»
(Κάρπαθος).

2. - Πώς γίνεται ή αναγγελία τής γεννήσεως τέκνου εις τόν νουνόν ή τό
κάλεσμα τοϋ νουνοΰ ; Δώρα τών γονέων πρός τόν νουνόν καί τοϋ νουνοϋ πρός
τό νεογέννητον. Είς τό Βραχώρι τής 'Ηπείρου λ. χ. στέλλουν εις τόν νουνόν μιά
μεγάλη σιταρένια κουλλοϋρα μέ κεντίδια καί αύτός κόβει μέ τό στόμα τρεις
μπουκιές, γιά νά μιλήση τό παιδί γρήγορα καί στέλλει μιά χουφτίτσα ρύζι, για
νά ριζώστ] τ άναδεχτούρι. Είς τόν Πελεκάνον Σιατίστης ό νουνός στέλλει ένα
απλόχερο κριθάρι, γιά vet προυκόβν τά κουμπαρούδια, όπχος προυκόβ' του κ&άρ.

3. - Έτοιμασίαι διά τήν βάπτισιν: τά βαφτιστικά (σαντολίστικα ή φιλιοτσί-
στικα, φοηίκια, ράματα, άναβόλιο κτλ.), τά διά τήν βάπτισιν χρειώδη κτλ.

δ ) Ή β άπ τ ι σ ι ς.

1.-Ποϋ καί κατά ποίαν ήμέραν άπό τής γεννήσεως γίνεται συνήθως ή
βάπτισις τοϋ παιδιού; 'Εξετάζεται ή φάσις τής σελήνης ή ή ημέρα τής εβδομά-
δος, καθ'ην θά βαπτισθή τό παιδί; II. χ. «Σάββατον, σώσμα τής βδομάδας,
σώνονται τά θηλυκά». - "Αλλαι δεισιδαιμονίαι: π. χ. ό ίδιος νουνός δέν πρέπει
νά βάπτιση δύο παιδιά εντός τού αύτοϋ έτους, διότι τό ένα άπό τά δύο θά πε-
ί^άνη. Οί γονείς δέν πρέπει νά παρίστανται κατά τό μυστήριον τής βαπτίσεως
και έρωτώμενοι δέν άναφέρουν τό όνομα τοϋ τέκνου των έπί τινας ημέρας.

2.-Ποίον τό έπικρατοϋν έθος διά τήν όνοματοθεσίαν; Είς ποίας περι-
πτώσεις γίνεται παρέκκλισις άπό τόν κανόνα ; 'Αναγγελία τού ονόματος εις τούς
γονείς (τά σχαρίκια).

- Προγνωστικά διά τό επάγγελμα καί έν γένει διά τό μέλλον τοϋ βαπτι-
ζομένου ή διά τό γένος τοϋ επομένου παιδίου άπό τούς σχηματισμούς πού κά-
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μνει τό λάδι χυνόμενον εις τήν κολυμβήθραν. - Πρός άποτροπήν θηλυγονίας ό
νουνός κατά τήν βάπτισιν κοριτσιού φορεί τό σακκάκι του ανάποδα, γιά νά
γυρίσ πιδι (Αιτωλία).

4. - Πράξεις συμβολικαί κατά τό βάπτισμα ή μετ' αυτό. Έν παράδειγμα"
εις τήν 'Αν. Κρήτην «άμα βαφτιστή τό παιδί, ό παπάς δένει μιά κορδέλλα μέ τρεις
κόμπους (σταυρώματα ή ατανρόκομπονς), τήν περνά άπό τό λαιμό τοϋ πάντολου
(αναδόχου) καί περνά τό παιδί άπό μέσα, άφοΰ τό ντύση ή μαμμή' πρβλ. το
κρέμασε στο λαιμό ντου' τούς σταυρόκομπους τούς λύνουν εις τό τραπέζι, πού
έπακολουθεί τήν βάπτισιν.

5.-"Αλλαι προλήψεις: π.χ. τό παιδί πρέπει κατά τό βάπτισμα νά κλά\[)η.
Πού πλύνονται τά ρούχα τού παιδιού, πού τοΰ έφόρεσαν είς τήν βάπτισιν ; (εις
τήν θάλασσαν ή άλλοΰ ;) ΓΙοϋ χύνονται τά νερά ;

6. - Τό αξίωμα τον νονοϋ. Ταξίματα, μαρτνριάτικα.

ε) Παράδοσις τοΰ νεοφώτιστου υπό τοϋ αναδόχου είς τήν μητέρα.

Λόγοι καί ευχαί συνοδευουσαι τήν παράδοσιν : π.χ. 'Οβριό μου δωσες, Ρου-
μιο σου δίνω. Νά σου ζήση! Νά τό φλάξ'ς ώς τά δώδικα χρόνια άπό φωτιά
και νά γέν' καλός άνϋρωπος (Αιτωλία).

Πράξεις συμβολικαί: π.χ. είς τήν Κεσάνην τής Θράκης τοποί)ετοΰν έντός
τής θύρας τό ύνί, σκεπασμένον μέ ύφασμα, ή δέ μητέρα πατεί έπ' αήτού καί
λαμβάνει τό βρέφος άπό τόν νουνόν, άσπαζομένη τήν χείρα του. Εις τήν 'Αν.
Κρήτην σβήνουν τήν λαμπάδα μέσα είς ένα ποτήρι κρασί καί τό πίνουν ό σύν-
τεκνος μέ τή συντέκνισσα, άνταλλάσσοντες εύχάς, ώς "Αξιο τό μιστό σον, σύντεκνε!
—"Αξιο νά τό κάμη ό Κύριος! Καλά άνα&ροφίκια. Καλοπόταγο νά ναι κτλ.

ς" ) Έστίασις. (Τό τραπέζι τον νουνοΰ: πογονίκια, μπουγανίκια).

1.-Φαγητά καί γλυκύσματα, τραγούδια τής βάφτισης καί εύχαί: π. χ.
Άπου 'βαλε τό ε'λαιος, νά βάλΐ] και τό κλήμα! (Κρήτη).

2.-'Γά εθιζόμενα κατά τήν έστίασιν ταύτην: μαντική (ώμοπλατοσκοπία).
πράξεις άποβλέπουσαι είς τό νά γίνη τό παιδί καλόφαγο" διάφοροι άλλαι συνή-
θειαι" π. χ. ή μαμμή έχουσα κουλλούραν καί καρύδια επί τής κεφαλής της περι-
φέρεται γύρω είς τήν τράπεζαν φωνάζουσα : ι'χα - χού, μίχον - χόν!, έως ότου
πέσουν τά καρύδια γύρω εις τά πόδια τών παιδιών (Στενήμαχος).

3. - Δώρα τού παππού ή τής γιαγιάς πρός τό νεοφώτιστον (μπατίκια) : στε-
κούμενο πράμα, μιά αμυγδαλιά, μιά συκιά, μιά ελιά κττ. ('Αν. Κρήτη).

ζ) Ή άπό βαπτίσεως συγγένεια.

Σχέσεις αναδόχου καί άναδεκτοΰ, ώς καί άναδεκτών τού αήτού αναδόχου
μεταξύ των (σνναδέρφια).
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Προνόμια καί καθήκοντα τοϋ αναδόχου:

1.-Ή πρώτη μετάληψις τοΰ άναδεκτοΰ.

2.-Δώρα τής παραμονής τών Χριστουγέννων, τών Φώτων καί τοϋ Πάσχα
(φωτίκι). Εις τί συνίστανται ταύτα και μέχρι ποίας ηλικίας συνηθίζονται ;

3.-"Αλλαι υποχρεώσεις τοϋ νονού' π. χ. έν περιπτώσει θανάτου τοϋ βρέ-
φους καταβάλλει αυτός τά έξοδα τής κηδείας.

Η'. "Ανατροφή.

α) Χοροί καί παιγνίδια νηπίων:

1. - Ταχταρίσματα (ντιλιλίσματα, μπεχλεντίσματα). Παραδείγματα:

Τάχτι - τ άχτι - τ άχτι τον
κι. ούλοι τραγονδάτι, τον
κι ούλοι πέστι τον νά ζή
κι νά μήν άβασκα&ή ('Άγραφα).

Το παίδι, θέλει χορό,
θέλ' ανγό, θέλει κοκό κτλ.

2. - Παιγνίδια τής μητέρας, διά νά κάμη τό μωρό της νά γελάση καί νά χαρή.
Μιμήσεις φωνών ζώων' (τής γάτας, τού σκύλου, τοΰ αρνιού κλπ.). "Αλλα

παιγνιδάκια' π.χ. : Τό κονπεπέ, τά ποδαράκια, τά δαχτυλάκια, τά παλαμάκια, τό
πηγουνάκι, ή φυπίτσα κλπ. Παράδειγμα:

Πάει, πάει τό μερμηγκάκι
γιά ψωμάκι, γιά τνράκι
στον παιδιού μου τό λαιμάκι.

3. -'Επιφωνήματα καί θωπευτικαί εκφράσεις τής μητέρας:
Χόποντα ! - Μανάρι μου, πουλάκι μον, καναρίνι μου - 6 ρήγας μον, ό γαμ-

προνλης μον κτλ.

β) Παιδικά ςισμάτια. II. χ.

Φράγκο, λελέγκο,
παίξε τήν καμπάνα,
νά κατέβουν οι Φράγκοι,
νά φάνε μακαροννια
μέ τά χρυσά πιρούνια.
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γ ) Προσευχαί, πού μανθάνει ή μητέρα στο παιδί της, καί λοιπή θρη-
σκευτική διαπαιδαγόίγησις (τό σημείον τού Σταυρού, ψυχωφελή αλφάβητα,
δωδεκάλογοι). Ή ίίεία μετάληψις (τό χρναό δοντάκι).
Παραδείγματα παιδικών προσευχών :

"Ελα, Χριστέ, νά φάμε

και Παναγιά κονβάνε (Θρ(?κη).

"Ηψαγα κ' έχόρτασα,
τόν Θεόν έδόξασα
κ' είπα : \όξα νά 'χης, θέ μον,
Παναγία και Χριστέ μον (Κρήτη).

ΓΙέφτω, κάνα) τό στανρό μον,
αρματά 'χα) στο πλευρό μον
δούλος τον θεον λογοϋμαι
καί κανένα δέ φοβούμαι (Κρήτη).

δ) 'Απαγορεύσεις πράξεων πρός άποτροπήν κακού.
Π. χ. νά μή σφυρίζη τήν νύκτα, διότι μαζεύονται οί διάβολοι' νά μή βάζη
τό ψωμ'ι άνάποδα, διότι μουντζώνει τό Θεό κτλ.

ε) Διδασκαλία σεβασμού πρός τούς ιερείς, τούς γέροντας κλπ.
καί τρόπων καλής συμπεριφοράς.

Π. χ. νά φίλη χέρι' νά μή κάθεται μέ τό ένα πόδι επάνω είς τό άλλο' όταν
πίνη νερό ένώπιον άλλων, νά στρέφη τό πρόσωπον πρός τά πλάγια ή οπίσω κττ.

'Εξηγήσεις διαφόρων φυσικών φαινομένων πρός τά παιδία:
Π. χ. διά τήν δύσιν τοϋ ηλίου : ό ήλιος πάει νά ταΐση τά παιδιά του.
ζ) 'Εκφοβισμοί νηπίων.

'Ο μοντος, ό μπαμπούλας, ό γέρος, ό λύκος. 'Ο "Εβραίος πού κλέφτει τά
παιδιά, ό κατσίβελος κτλ.

η ) Τ ι μ ω ρ ί α ι π α ι δ ί ω ν καί σχετικαί προλήψεις:
II. χ. τά παιδιά δέν τά χτυπούν μέ τή σκούπα (διατί ;).
θ) Παιδική γλώσσα.

Αί πρώται λέξεις τοϋ παιδιού: μπαμπά, τατά, μαμά, μ,πρού, τσι,τσί, τζίζ,
νινί, νανά κτλ. μέ τήν σημασίαν των.

Θ'. Σχολικά έθιμα (άλλοτε καί τώρα)
α) Σχολικά είδη:

'Η σάκκα (φύλακας, άφύλακας, χαρτοφύλακας, στέκα, μαρονδα κλπ.), ή
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πλάκα ή πινακίδα, τό πετροκόντυλο, ή τζάππα κλπ. - Τά τοπικά των ονοματα. -
"Υλη, έκ τής οποίας κατασκευάζονται κτλ.

β) Συνήθειαι κατά τήν έναρξιν τών μαθημάτων.
Πώς «αξίωναν» άλλοτε έ'να μαθητήν, όταν προήγετο άπό μιας τάξεως εις
άλλην; - Ποία συνήθεια επικρατεί, όταν τό παιδί πηγαίνη διά πρώτην φοράν
εις τό σχολείον ; Π. χ. ή μητέρα παίρνει άπό τό εικονοστάσι τό <ράλι (όμφάλιον
λώρον) τοϋ παιδιού καί τοϋ τό δείχνει, γιά νά μα&αίνΐ] τά γράμματα ('Αν.
Κρήτη)' άλλοϋ τοϋ βάζει εις τήν σάκκα του τήν πάννα, μέ τήν οποίαν έγεννή-
θηκε. - Πειράγματα τών παλαιών μαθητών.

γ) Τό άλληλοδιδακτικόν σύστημα. Μαθήματα.
Πίνακες καί μέθοδοι πρός διδασκαλίαν τής πρώτης άναγνοόσεως και γρα-
φής. Τά σκολειαρόπουλα ή γραμματικοΰδια ή δασκαλοΰδια' ό πρωτόσκολος, δ
άρμοννεντής, δ ευταξίας κλπ. Τό δεΐχτρον ή δειχνι κλπ. -'Αναγνώσματα : Κτωήχι,
ψαλτήρι κλπ. - Στανροβοήϋει. - Μαί)ήματα άπαγγελίας : π. χ.

«Άρξον, χείρ μου αγαθή,
γράψον γράμματα καλά,
μή δαρθής καί παιδευθής
κ' είς τόν φάλαγγα βαλθής».

Μαθητικαί προσευχαί (τά βλύγια). Ψυχωφελή άλφάβητα, δωδεκάλογοι κλπ.
δ) Παιγνίδια μαθητών. Αινίγματα, καθαρογλωσσήματα κλπ.
ε)'Αγυρμοί μαθητών.

ΓΙ. χ. την 1ιν Μαρτίου έγνριί,αν την χελιδόνα, την Μεγάλην Πεμπτην τον
Σταυρόν, ψάλλοντες ειδικά άσματα,
ς-) Σχολικά ι τιμωρίαι.

Έλαφραί τιμωρίαι: 'Ορθοστασία έπί ενός ποδός, τράβηγμα τοϋ αύτιού,
γονάτισμα κλπ. Βαρείαι τιμωρίαι: Φάλαγγας, άκάβαλλος κλπ.

ζ) Τρόποι αμοιβής τών διδασκάλων κατά παλαιοτέρας έποχάς:
Τό δευτεριάτικο ή σαββατιάτικο ή βδομαδιάτικο (χρήματα προσφερόμενα
έκάστην Δευτέραν ή Σάββατον υπό εκάστου μαθητού). 'Έγγραφα συμφωνιών δι'
ίδιαιτέραν διδασκαλίαν. Κανίσκια, σκουτελικά καί λοιπά δώρα πρός τόν διδάσκαλον.

Γ. Επαγγελματική μαθητεία.

α) Πρόσληψις μαθητευομένου είς έργαστήριον, μύλον, πλοίον
κλπ. (τσιράκι, μούτσος κλπ.). 'Έργα καί υποχρεώσεις αυτού απέναντι τών μα-
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στόρων καί τοΰ προϊσταμένου. Βέσμια γραπτά καί άγραφα, ρυθμίζοντα τάς σχέ-
σεις τών υφισταμένων προς τούς προϊσταμένους.

β) Άμοιβαί καί δικαιώματα τών μαθητευομένων.

Μανθάνουν τέχνην μέ πληρωμήν; Κατά ποίαν ήμέραν τοϋ έτους έχουν
άδειαν ; (άπολνσιό). Στοίχηση.

γ ) Δοκιμασία μαθητευομένου καί άναγόρευσις αύτοϋ είς κάλ-
φαν ή μάστορην. ΙΙώς έγίνετο τό αξίωμα του; Σύμβολα εκάστου τεχνίτου.

ΙΑ'. ΙΙαιδικαί έορταί.

Άγυρμοί καί άλλαι πράξεις καί ένέργειαι τών παιδιών

α) κατά διαφόρους έορτάς (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, 1γ'ν
Μαρτίου, Πρωτομαγιά, τοΰ Λαζάρου, τών Βαΐων, τήν Μεγάλην Πέμπτην καί
Μεγάλην ΙΙαρασκευήν, τό Πάσχα, τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Κλήδονα, τοΰ αγίου
Τρύφωνος, τήν 1ην Αύγούστου κλπ.). Στολισμοί καί μεταμφιέσεις. Τραγούδια
έορταστικά καί εύχετικά. Συμμετοχή τών παιδιών είς τάς έορτάς τού έτους, τούς
γάμους κλπ. Διάφοροι πράξεις καί ένέργειαι τών παιδιών. ΓΙ. χ.

1.-'Ανάβουν φωτάς (πότε; μέ ποίαν ύλην; πώς τήν μαζεύουν; τραγούδια
καί χοροί γύρω στη φωτιά' πήδημα τής φωτιάς κτλ.).

2. - Περιφέρονται καθ'ομάδας. Τί κάμνουν εΐς τά σπίτια πού επισκέπτονται;
Μερικά παραδείγματα: εΐς τήν Λήμνον τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς τά
μικρά παιδιά γυρίζουν ατά λονκ-λονκ. «Μπαίνουν μέσα κρατώντας καλάθια,
γονατίζουν και λεν: Αουκ-λούκϊ Καλημέρα σας κι ' Αγιοβασίλ'ς. Τούς δίνουν
λουκούμια (ζυμαρικά σπιτήσια, άλειμμένα μέ λάδι καί σουσάμι), καρύδια, σταφί-
δες καί τά μαζεύουν στο καλάθ'. Φεύγοντας πάλι φωνάζουν στο δρόμο λονκ -
λ ουκ, λονκ - λούκ' χαλούν τον κόσμο. Οί νοικοκυρές τά δέχονται μέ καλή καρδιά
καί τούς λέν: Κάτσ'τι, νά κάτα κ ή κλώσσα μας! - Εΐς τήν Στενήμαχον τήν
παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς «πάν οί κουπέλις μι μιά στάμνα κ' 'ένα ραβδί άπου
κρανιά στον ποντάμ'. Γιμίζ'ν τή στάμνα κι χτυπιονντι μι τον ραβδί κι λέν : «Κι
του χρόν'». Του προνΐ μΐ κείνου του ραβδί γυρίζ'ν στά συγγενικά τά σπίτια κι
χτυπονν τσ' άϋ·ρώπ' κι λέν' «Κι τον χρόν'». "Ετσ γίνιτι κι τον μπονδιακό (= πο-
δαρικό). Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο ;

β) εΐς άλλας περιστάσεις' π. χ. εν άνομβρίςι διά τήν πρόκλησιν βροχής (περ-
περούνα, Καληνίτσα) κτλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΛΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ'

Γενικά.

α) 'Εκλογή τάξεως.

Μέ ποίους τρόπους καθορίζεται ή σειρά τών παικτών; Πώς εκλέγεται ό
αρχηγός (ή μάννα) τού παιγνιδιού;

Λαχνίσματα : 1. Μέ τό κρύψιμο μικρού αντικειμένου. Μαντική διά τήν εύ-
ρεσιν αυτού (π. χ. τραύηγμα τριχών άπό τά βλέφαρα, άπαγγελία ρυθμική στίχων).
Παράδειγμα :

"Οποιο - τό 'χει
δέν τ ά - φήκη,
ξερό - κόκκα -
λο νά-μείνη.

2. Μέ τό ρήξιμο μικρού αντικειμένου (βώλου, πέτρας, πέννας) είς ένα σημάδι.

3. Κορώνα ή γράμματα ; "Ηλιος ή βροχή · Βρόχα ή ξέρα ; κττ.

4. Μονά ή ζυγά;

5. Κοντό ή μακρίι;

6. Μέ τόν κόμβον μανδηλίου.

7. Μέ τήν ρυθμικήν άπαγγελίαν λέξεων' π. χ.

'Ανέβηκα στην πιπεριά νά κόψω ένα πιπέρι
κ" ή πιπεριά τσακίστηκε και μου 'σπάσε τό χέρι.

β) Μέ ποίους τρόπους χωρίζονται οί παίκται είς ομάδας; Π.χ.

1. Μέ τά δάκτυλα. (Τί παίρνεις; μεσιανό ή δείχτη;).

2. Μέ συνθηματικός λέξεις (ουρανός - ήλιος, φεγγάρι - αστέρι, μήλο - σΰκο).
γ) "Αλλαι συνήθειαι κατά τάς παιδιάς:

1. Διά τήν εύρεσιν απολεσθέντος αντικειμένου (κατάδεσμοι, καρφώματα
κλπ.). Παράδειγμα: Δένω, δένω (ή καρφώνω)!—Τί δένεις;—Τό δαίμονα!—Τί
σδκαμε ; — Μου πήρε τό τόπι. — Νά πά>] νά τό βρή !

') Καλόν υπόδειγμα περιγραφής παιδιών αποτελεί ή συλλογή τοΰ Δ. Λονκοπονλον,
Ποία παιγνίδια παίζουν τά ελληνόπουλα, 'Αθήναι 1926, είς τήν οποίαν καί παραπέμπομεν
κατωτέρω χάριν σαφήνειας. Περί συστημάτων κατατάξεως παιδιών βλ. Εν. Πανλίνη, Ή παι-
δία. Έν 'Αθήναις.
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2. Διά τόν έλεγχον καί τήν τιμωρίαν τοϋ ψευδομένου ή τοϋ πταίσαντος
(τοϋ ζαβολιάρη). Ό όρκος τής αλεπούς κλπ.

3. Διά τήν συναψιν φιλίας ή τήν διακοπήν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ
παικτών.

4. Εύχαί καί άπευχαί κατά τό παιγνίδι, διά νά κερδίση ό φίλος καί νά
χάση ό άντίπαλος.

δ) ΓΙοιναί ήττωμένων κατά τά παιγνίδια.

1. Περιφορά τοΰ νικητοϋ επί τών χειρών ή έπί τών νώτιυν.

2. Περπάτημα μέ τά τέσσερα.

3. Κτυπήματα τής μύτης διά τοϋ μέσου δακτύλου (πρβλ. άρχ. σκανθαρίζειν).

4. Κτυπήματα διά λωρίου επί τής ράχεως.

5. Μίμησις φωνών ζώων.

6. 'Απαγγελία ώρισμένων στίχων κττ.

ε) Συνθηματική γλώσσα κατά τάς παιδιάς.

ΠΑΙΔΙ ΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Α'. Μονήρεις άσχολίαι

(παιγνίδια, πού παίζουν τά παιδιά κατ' άτομον).

Περιγραφή τοΰ παιγνιδιού μέ τό τοπικόν του όνομα. "Υλη καί τρόπος, μέ
τόν οποίον κατασκευάζεται τό όργανον τής παιδιάς υπ' αυτών τών παιδίων. Φω-
τογραφίαι, ει δυνατόν, πρός διασάφησιν.

Παραδείγματα τοιούτων παιγνιδιών μέ τά κοινότερα όνόματά των:

1. Τό άλογο.-2. Τό στεφάνι. - 3. Ή σβούρα. - 4. Ό άετός.-δ. Ή ακάστρα
ή τό χτυπάρι. -6. Ή πιτσιλίστρα ή ταιλίστρα. - 7. Τό λάστιχο. - 8. Ή τσαμπούνα.
-9. Ή βούβα ή βούγγα. - 10. Ό σβούντονρας ή τό γκριγκανίδι. - 11. Ό μπούρ-
μπονλας. - 12. "Αλλα παιγνίδια διά τήν παραγωγήν ήχου ή κρότου (τό κολοκύ&ι,
τό καλάμι, οι χτυπαριές, ή τρακατρούκα). - 13. Διάφοροι απασχολήσεις μικρών
παιδίων, ώς κατασκευή άθυρμάτων (κούκλες, κοκοράκια, καραβάκια), κηροπλα-
στική κλπ.

Β'. Κοινοπραξίαι

(παιγνίδιαι πού παίζονται άπό δύο ή περισσότερα άτομα,
τά οποία συνεργούν διά τήν έπίτευξιν κοινοϋ ώρισμένου σκοποΰ).
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Παραδείγματα τοιούτων παιδιών :

1. Οί κούκλες. (Βάπτισις, γάμος τής κούκλας κλπ.).

2. Τά σπίτια, τά καλυβάκια, ό φούρνος, τό μαντρί καί όίλλα κτίσματα.

3. 'Η μαμά και δ μπαμπάς. Οί κουμπάρες. Ή νύφη κι δ γαμπρός κτλ.

4. 7" αργαστήρι ή τό μαγαζί. 'Ο μπακάλης. 'Ο πωλητής κι δ αγοραστής.
(Βλ. Λουκοπούλου, ΓΙοιά παιγνίδια παίζουν τά ελληνόπουλα, σελ. 204 καί 205).

5. Οί στρατιώτες. Γυμνάσια, ψευδομάχαι κλπ.

6. Ή πάπια με τά παπάκια.

7. Ή κλώσσα κι δ κόρακας.

8. Τά προβατάκια ή τ' αρνάκια (Λουκοπ. αυτ. σ. 175).

9. Ό Μπαρμπαβασίλης (τό χλιμπέρι, τό ριζό, που ξεκούφανε τδ ζω) ή το
κουτσό τδ ποδάρι (Πάππο, παίρνω τό κοντάρι καί χτυπώ τόν καβαλλάρη).

10. Τό τσιμπητό (τσίμπι τσίμπι τδ λεφτδ (ή τόν άιτδ) ή τζίμπι τζίμπι, κό-
ρακα, ποϋ τά πας τά πρόβατα κτλ. ή 'Ακριβίτσα - βίτσα καί καλογερίτσα κτλ.
"Ενα μοϋ δίδει, τράκα - τσιούκα, πέγκα-λέγκα κτλ.

11. Κυκλικοί χοροί. (Γύρω - γύρω όλοι ή γύρω-γύρω τ' άλωνάκι κτλ.).

12. Διαλογικαί παιδιαί έν κύκλω μέ ένα παιδί εις τό μέσον ή καί έξω τοϋ
κύκλου. Παραδείγματα :

α) Που ϋά πας, κυρά - Μαρία ; δέν περνάς, δέν περνάς... (Λουκόπ. 187).
β) Μαρία - Σοφία, ποϋ 'ναι τά παιδάκια σου; (κλιμακωτός διάλογος),
γ) 'Ωραία γκρίζο, ράϊ - ραμαζάνσε . . . Σ' αγαπώ, σε λατρεύω κτλ.
δ ) 'II 'Ελένη (Ή μικρή 'Ελένη κάθεται καί κλαίει ....).
ε ) Ή πεταλούδα. (Που είσαι πεταλούδα ; τραλαρά λαρά—Είμαι μέσ' στο
κλουβάκι, τραλαρά λαρά ...).

ς") Τζιν τά πιάτα μου. Ποιος χτυπά τήν πόρτα μου ... ή Όράντες ράντες κτλ.
ζ ) Τό κατσουλάκι. (Τί έγιναν τά ψάρια;—Τά φαγε ή γάτα κτλ,/.

13. Διαλογικαί παιδιαί μέ δύο κύκλους ή στοίχους παικτών κινουμένων έν

ρυθμώ '■

α ) Ή αλυσίδα ή ή μέλισσα ή Ό παπάς δ γούμένος. ("Εχεις πάπλωμα
χρυσό;—"Εχω καί μεταξωτό...) (Λουκοπ. 177). Ό Γιάννης ο στρατολάτης. Τό
πάντρεμα.

β) "Ενα λεπτό τό σκόρδο, γκέο, γκέο, γκέο . . . (Λουκοπ. 188- 190).
γ ) Καλησπέρα τ αηδόνι, τ αηδόνι τό παγόνι (Λουκοπ. 191).
δ) 'Ανάμεσα τις δυο χοροί χορεύ' ή Σύρμου κι ή Ούβριά . ..
ε ) Ή κυρά Πινακωτή (Πινακωτή, ΙΙινακωτή.—'Από τό άλλο μου τ' αυτί...).

14. Διάλογοι απλοί καί κλιμακωτοί:

επ ετη ρισ του λαογραφικου αρχειου, α'. 10
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α ) 2"αγαπώ, σ' άγαιτώ. — Πυϋ με βάνεις;...

β ) Κικίκου. — Τί λες, κοκοτέ μ'; — ΙΙον V ot κοπέλλες ;. ..

15. Ή κούνια. Τρόποι κατασκευής. Τραγούδια τής κούνιας (π. χ. Κούνια,
νιρό δεν εχονμι τ αϊ πγοιδς θά πάη νά φέρη ; ■ ■ ■ (Κυδωνίαι).

16- Ή τραμπάλα ή δραμπάλα. ΙΤώς κατασκευάζεται ; Τί τραγοτιδούν ; (π.χ.
Τράμπα, τραμπαλίζουμαι, πέφτω και τσακίζουμαι κτλ. ή Ζύα, ζνα, δαίμονα, \ μή
σε πάρτβ δαίμονας κτλ.). (Λουκοπ. 158).

17. Το σκαμνάκι ή καρεκλάκι ή βαβαλάκι ή που το πάμε τούτο; (Λουκ. 193).

18. Τά καράβια (όταν ό ένας σηκώνη τόν άλλον είς τά νώτα εναλλάξ)
μέ τούς σχετικούς διάλογους: (Ί ί 'ναι πάνα) ;—Ουρανός ή Τί -θωρείς ; — Τόν
ουρανό ή Πόσα αστέρια έχει ό ουρανός; Λουκοπ. 157).

19. Τά σκαμνάκια ή ό ξεροπόταμος ή τό προατολάγκ' (Πόντος. Λουκοπ. 156).

20. Ή κωλοθημονιά.— 21. Ή πορδοβαρέλλα. — 22. Τό τρίκωλον (Πόντος)
ή κροκωλιά (Κύπρος) κτλ.

Γ'. 'Ανταγωνισμοί

(παιγνίδια, εις τά οποία άντενεργεί άτομον πρός άτομον ή ομάς
πρός άτομον ή ομάς πρός ομάδα).

I. 'Ανταγωνισμός ατόμου πρός άτομον

α) είς ένεργείας σωματικάς

1) διά τόν έλεγχον μυϊκής δυνάμεως (άθλητικά αγωνίσματα):

1. Τό τρέξιμον ή ή τρεχάλα. — 2. Τό πήδημα (απλούν καί τριπλούν).

3. Άλλα πηδήματα: Ό άβγατιστής ή ή άβγατιστή (Λουκοπ. 155), τό σκου-
φάκι, τό ενα μας τά δύο μας, έντεκούλια - δωδεκούλια κτλ.

4. Τό λιϋάρι. — 5. Τό τζιρίτι (άκόντιον).—Q.'H σφεντόνα.

7. Τό πάλαιμα. Λέξεις καί έκφράσεις σχετικαί μέ τό πάλαιμα' π. χ. παλαί-
στρα' ή θά σέ πάρω ή θά με πάρης' καταπουνάω' εφαε ή μύτη τ' χώμα κτλ.

8. Άρσις βαρών (διά τών χειρών, διά τών οδόντων).

9. "Ελξις (αρχ. έλκυστίνδα).

10. Κολύμβημα καί θαλάσσιοι παιδιαί.

2) διά τόν έλεγχον τής δεξιότητος:

1. Τό τόπι (κινώ γιά μία—-ακίνητο, αμίλητο, αγέλαστο, κουτσό, τού ρ, μπα-
νιέρα, στεφάνι — κινώ γιά δύο κτλ.). Διάφοροι άλλαι σφαιρίσεις.

2. Διάφοροι σκοπεύσεις: στό σημάδι, πλόκος ή κούτσινας κτλ.

3. Οί βώλοι. Διάφορα παιγνίδια μέ βώλους ή καρύδια, βαλμένα σέ μιά
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γραμμή, μέσα σέ κύκλο (ρόδα), στον κοΰκκο, στή γούβα ή στις γου βίτσες, στην
κεραμίδα κλπ. Μέ ποίους τρόπους ορίζεται, ποίος θά ρίψη πρώτος; (Λουκοπ.
59-63. 87).

4. Τά λακκάκια ή λακκουδάκια (Λουκοπ. 46)' τά ψυσιά (αύτ. 49)' ζίν-ζίν
-τοπ ("Αργη Κόρακα, "Αναμνήσεις εξ 'Αγχιάλου).

5. Οι άμάδες' παλλέτια (Κρήτη), πλάκες (Κύπρος), λΛμπαζα (ΙΙόντος),
(Λουκοπ. 64), δ μπούτης (αύτ. σ. 66).

6. Τά τσούνια (μέ 9 ξύλα όρθια) (άρχ. πασσαλισμός).

7. Τά κότσια ή οί βασιλιάδες (άστράγαλοι) (Λουκοπ. 99-109).

8. Τά πεντόβολα, το δεκάγουλο, οί έννιάδες (Λουκοπ. 82. 85. 86).

9. Κορώνα-γράμματα, Μάρκος ή κοπέλλα, τό ψηλό (Λουκοπ. 110, 111).

10. Τό τοιχάκι ή ο ταίτος (Λουκοπ. 115).

11. Τό στριφτό ή τό τσικ ή βαρετούλα ή ή χτυπητή (άρχ. στρεπτίνδα).

12. Τά καρφιά, τά παλούκια ή καζίκια (άρχ. κυνδαλισμός).

13. Ψωμάκια ή πατάκια, πεταλίδια ή κουταλ.άκια, δεκαλίστρες κτλ. (άρχ.
έποστρακισμός).

14. Καλόγερος, καραμάνα ή κοντσόγιδο, καραμπάνα, φεγγαράκι ή πετρο-
φέγγαρο, ζυγός, κουτσονήλιος, σάλιακας ή χοχλιός. Τό κουτσάκι (Λουκοπ. 88-98).

15. Άτριβίτσα - βίτσα.

16. Ή πρέζα (πωλητής καί άγοραστής).

17. Τό λουρί (άρχ. ίμαντελιγμός).

18. Τό δαχτυλίδι.

3) διά τόν έλεγχον τής ικανότητος τής λαλιάς:

1. Καβούκι (όταν μετρούν απνευστί έ'ως τά εκατόν).

2. Ή πάππια (αυγό καί πάλι αυγό καί πάλι κίρκινο αυγό).

3. Σκουληκομερμηγκότρυπα καί άλλα καθαρογλωσσήματα.

β) 'Ανταγωνισμοί είς ενεργείας διανοητικάς. Ιίαραδείγματα :

1. Τριώδι, τρίλια, τρίτσα, τριώτα (Λουκοπ. 139).

2. Τεσσερώτα (Λουκοπ. 143).

3. Έννιάρα ή έννιάπετρο, δεκάρα, δωδεκάρα (Λουκοπ. 141 καί 144)

4. Οι λάκκοι (Λουκοπ. 137). Τά κιόσια (αύτ. 146)

5. "Ο μικρά ή οι κολοκύθες (Λουκοπ. 152)

6. 'Αριθμοί ή γράμματα.

7. 'Η κολοκυθιά ή τό δέντρο, (Καστελλόρ.). * Αρίτης-παρίτης (Σάμος-Χίος),
τά καντηλέρια (Κωνσταντινούπολις), δ φορτωμένος (Λουκοπ. 201).

8. Ή χήνα.
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9. Τό πουλάκι ή ό κορδομπάτς.

10. ΙΙονλάδες και πετεινοί.

11. Γιάντες, τό ζινάππιν (Κύπρος), τό φιλιπι (Κίος)·

12. Τό μπίζ ! (Λουκοπ. 168).

13. Τίνος είναι επάνω - κάτω; ή ΙΙόσα φύλλα εχει τό δεντρι (Λουκοπ.
203). — Πίττα-πίττα και λουκάνικα.—Μέλι ή ξύδι;

14. - Αινίγματα.

γ ) 'Ανταγωνισμοί εις ένεργείας βουλητικάς.
1 ) 'Υποχρεωτική μίμησις τών κινήσεων τού άλλου:

1. Πετάει - πετάει / (Λοτ>κοπ. 195).

2. 'Εμπρός - οπίσω.

3. Κρούσις χειρών.

4. Τοΰ διαβόλου τό τραγούδι.
2) 'Υποχρεα>τική ακινησία:

1. 7" άγκούτς.

2. Βουβοί.

3. 'Αγέλαστοι.

4. Τό δείλιασμα (Μάνη). Συντηρηχτυ (Κρήτη).

II. 'Ανταγωνισμός ομάδος προς άιομον ή ομάδος προς ομάδα

α) χωρίς νά υπάρχη κοινόν όμαδικόν συμφέρον.
Μερικά παραδείγματα μέ τά κοινότερα όνόματά των:

1. Τό κρυφτό ή τό κρυφτούλι, τό χωστό κλπ. (Λουκοπ. 165 καί 167).

2. Τό κυνηγητό (αυτόθι 21).

3. Τό κουτσό, κουτσαμνιά ή άμολυσιά ή κακή καβούρα (αυτόθι 22).

4. Κάϋουμαι-δεν κά&ουμαι, φανεροφάναρο ή κωλοκα&ιστός.

5. Λύκε, λύκε, εΐσ' εδώ;

6. Ή γρίτσα (Γρίτσα, γρίταα, που πας;...).

7. Ζύμη ή προζύμι (Λουκοπ. 28).

8. Τό πουλί-τό πουλί. Τό λουρί. Μίρμιλλος (Κύπρος) (Λουκ. 206. 207).

9. Ή τυφλόμυγα (φλομνΐα, φλομύδα, τυφλοπάνα, τυφλίτης, ό στραβός, ό
Τυφλογιάννης, ή βαβούλ^α, ή μαμίτσα, ή τσιντσιλεπία (Πόντος) (Λουκοπ. 163).

10. "Αναψέ μου τό κεράκι ή ή φωτιά (Μάνη) ή τό ψαλιδάκι (Τήλος).
Πέτρα, γης. Πίτουρα μία! Πιάνουμε τό ξύλο (Λουκοπ. 170 καί 171).

11. Γάτα και ποντίκι ή ή γατίτσα (Λαογρ. 6, 152).

12. Ή κουρούνα ή κρακρούνα (Λουκοπ. 26), τό μοίρασμα (αυτόθι 24).
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13. Τό μάντηλάκι ή Λκονάκι (Λουκοπ. 34 καί 35).

14. ' Εψήθη ή ψήθηκε! (αρχ. χυτρινδα).

15. Ή γουρούνα ή γουρουνίτσα (Λουκοπ. 132).

16. Ό παπάς ή ή παπαδιά (Λουκ. 173), ό φεσάς (Σύμη), ό τ ουράς (Χιμάρα).

17. Ή τσοκαρία ή ελευθερία, τά κουραδέλια,δ τρίντζελας (Λουκοπ. 72 καί 74).

18. Τδ κλωτσοσκούφι (φεολεμέ, Πόντος).

19. Τδ τριπόδι, καμάκα ή κατσαμάκα ή δράνια (Σάμος) (Λουκοπ. 79).

20. Τδ δαχτνλιδάκι.

β) 'Ανταγωνισμός ομάδος πρός άτομον ή ομάδος πρός ομάδα
μέ κοινόν όμαδικόν συμφέρον.

1. Ή σκλάβα ή τά σκλαβάκια ή άμπάριζα ή άμπάρες, ή φωτιά ("Αρτα)
(Λουκοπ. 29).

2. Κοντσαλωνάκι (κουτσό κυνηγητό καθ'ομάδας).

3. Τ' αηδόνι, τ αηδόνι ή τό μέλι - μέλι ή ό Μάης.

4. Περνά-περνά ή μέλισσα ή rρανηχτήρα (Μάνη) (Λουκοπ. 180).

5· Ή καμήλα ή ξυλογαϊδάρα. (Όρθοπουλιά (Παρνασσίς), άπάν καβάλλα
(Άκαρν.), καμπλίτσα (Μακεδ·), όρθομηλιά (Καλαβρ.), αμπάρι (Βέροια), τό λου-
τρό (40 Έκκλ.) (Λουκοπ. 160) κλπ.

6. Σάνταλα - μάνταλα, λέντσε (Μάνη), σάμι- σάμι τό λουρί (Κάρπαθ).

7. Τόμαυροστάφυλο (Κορώνη), οί κοκκάλες (Σύμη) σιγάλα-σιγάλα (Λιβήσιον).

8. Τόπα - γύρα ή ζόπ - ζόπ - τιριζδπ (Αίτωλ.) τό μέσα αλώνι ("Αμφισ.)
τό λεμονάκι (Βιθυν.) (Λουκοπ. 53 καί 55).

9. Τόπα μία ("Ηπειρ.) ή βαρετό τόπι (Καράβρυτα). 'Αμπάριζα (Αίτωλ.)
(Λουκοπ. 37). Τό μπαλόνι (Λουκοπ. 40).

10. Ή πυροστιά (Μακεδ.), (άπάλα 'Ήπαρ.) ή άφάλα (Αίτωλ.) (Λουκοπ. 51).

11. Ή σκλέντζα ή κλέντζα, άτσελέγκι. (Κρήτη) (Λουκοπ. 123 καί 127).

12. Τό τσελέκι ή ξνλίκι ή τσυλίκα, ή λέγγα (Λουκοπ. 129 καί 131).

13. Τά καστέλλια, τό καστρί, ή τσιοΰκα (Λουκοπ. 70).

14. Τά ρούμπαλα (Άκαρν.), οί καλόγριες (ΓΙαρνασσίς) (Λουκοπ. 67).

15. Τά σημάδια ή σημαδάκια (Λουκ. 69).

16. Ό τόκας (Λουκ. 76), ό τόκλας ή πίτσιος (Λουκ. 77).

17. Οί κλέφτες (Λουκ. 174).

18. Πόλεμος, πετροπόλεμος κλπ.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ

Α'. Κατά τό ετος 1937.

Κατά τό έτος τούτο τό Λαογραφικόν Άρχείον ηύτύχησε νά ϊδη τό προσω-
πικόν αύτοϋ αύξανόμενον διά τής αποσπάσεως τριών λειτουργών τής 'Εκπαιδεύ-
σεως, τών διδακτόρων Μαρίας Ίωαννίδου καί Διογένους Ξαναλάτου καϊ τής δι-
δασκαλίσσης Μαρίας Λιουδάκη. 'Εκ τούτων οί μέν δύο πρώτοι άνέλαβον ύπη-
ρεσίαν έν τω Άρχείω άπό τών μέσων 'Ιανουαρίου, ή δέ τελευταία άπό τής 9
Σεπτεμβρίου έ. έ. Και ή θέσις γραφέως, ήτις άπό έτών παρέμενε κενή, έπλη-
ριόθη διά τοϋ διορισμού τής Γεωργίας Ταρσούλη, ήτις άνέλαβεν ύπηρεσίαν άπό
τής 8 Νοεμβρίου έ. έ. Κατά τό δεύτερον όμως εξάμηνον τό Άρχείον έστερήθη
τής υπηρεσίας δύο έκ τών ταξινόμων αυτού, τοϋ μέν μονίμιος υπηρετούντος έν
αύτώ Γεωργίου Ν. Πολίτου άποσπασθέντος άπό τής 1ης Αυγούστου εις τό Ύφυ-
πουργείον Τύπου και Τουρισμού, τοϋ δέ Διογ. Ξαναλάτου άναχωρήσαντος τήν 6
'Οκτωβρίου είς Γερμανίαν χάριν σπουδών.

Διά τής σχετικής ταύτης αύξήσεως τού προσωπικού κατέστη δυνατόν νά
έπαναληφθώσιν αί έργασίαι τοϋ πλουτισμού τοϋ Αρχείου διά τής άποδελτιώσεως
άνεκδότων λαογραφικών συλλογών καϊ διά τής περισυλλογής νέου υλικού. Διά
τών εργασιών τούτων καϊ τών δωρεών φίλων τής ελληνικής Λαογραφίας ή
συλλογή τών χειρογράφων τοϋ Αρχείου ηύξήθη, εΐσελί)όντων εις c<Uto έν συν-
όλω 130 χειρογράφων (άπέναντι τών 17 τού 1936 και τών 2 τοϋ 1935) ήτοι
εντός ενός έτους εϊσήλθον εις τό Άρχείον όσα καί καθ' όλην τήν τελευταίαν έν-
ναετίαν χειρόγραφα. Έκ τούτων 72 μέν, συγκείμενα έκ σελίδων 2356, προέρχον-
ται έκ καταλοίπων τοϋ άειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου, κατατεθέντα ε'ις τό Άρχείον
υπό τής οικογενείας αότού, 40 δέ έκ σελ. 5352 κατετέθησαν υπ' άλλων δωρη-
τών, ήτοι ένδεκα έκ σελ. 904, περιέχοντα 451 οίσματα και 1002 δίστιχα, υπό
τής κυρίας Hedwig Iytideke, οκτώ έκ σελ. 848, περιέχοντα 341 $σματα, 1111
παροιμίας, 47 παραμύθια, 61 παραδόσεις καϊ 87 αινίγματα, υπό τοϋ κ. Β. Φάβη,
τέσσαρα έκ σελ. 350, περιλαμβάνοντα 99 άσματα, 230 παροιμίας, 9 παραμύθια,
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35 αινίγματα καί ποικίλον άλλο ύλικόν υπό τοΰ έκ Καστορίας κ. I. Μπακάλη,
τέσσαρα έκ σελ. 57 υπό κ. Γ. Μέγα, δύο έκ σελ. 24 υπό κ. Β. Δεληγιάννη, έν έκ σελ.
588 (παραμύθια 52) υπό δ. Γεωργίας Ταρσούλη, έν έκ σελ. 69 υπό δ. Βίτας Ξαν-
θάκη, έν έκ σελ. 322 υπό κ. Δ. Λουκοπούλου, έν έκ σελ. 63 υπό κ. Θ. Βράκα, έν
έκ σελ. 43 υπό κ. Δ. Λουκάτου καί έτερα 6 εκ σελ. 88 υπό τών κ. κ. Όλγας
Γουσίου, 'Αγ. Τσέλαλη, Κ. Παναγιωτίδου, ΓΙολ. Ιίαπαχριστοδούλου, Γαΐου
Λαζάρου καί Μ. Λιουδάκη. ΙΙρός τούτοις κατετέθησαν είς τό Άρχείον έτερα τέσ-
σαρα χειρόγραφα, προερχόμενα έκ λαογραφικών άποστολών τοΰ προσωπικού καί
τής δ. Βίτας Ξανί)άκη, συγκείμενα έκ σελ. 3249, εισήχθησαν δ' ε'ις αυτό άποδελ-
τιωθέντα 14 χειρόγραφα τού 'Ιστορικού Λεξικού έκ σελ. 3585.

Κατά ταύτα ή συγκομισί)εΐσα κατά τό έτος τούτο εν τώ Αρχεία) ΰλη σύγ-
κειται έκ σελ. 12542, άν δ' έξαιρέσωμεν τά 72 χειρόγραφα, τά προερχόμενα έκ
τής συλλογής τοΰ άοιδίμου Ν. Γ. ΙΙολίτου, ή υπόλοιπος ύλη άνέρχεται είς σελ.
10186, όσαι δηλ. ε'ισήλθον είς τό Άρχείον κατά τήν τελευταίαν όκταετίαν.

Έκ τούτων καί τών κατά τά προηγούμενα έτη είσελθόντων είς τό Άρ-
χείον χειρογράφων άπεδελτιώθησαν άντιγραφέντα 24 χειρόγραφα Έξ αύτών
16 μέν (τά υπ'αριθ. 765, 967, 985, 1035, 1051, 1074, 1076, 1090, 1092-
1096, 1098, 1099, 1123) άπεδελτιώθησαν υπό Διογ. Ξαναλάτου, 3 (τά ύπ'άρ.
1058, 1075, 1100 τό πλείστον) υπό Μ. Ίωαννίδου, 3 (τά ύπ' αριθ. 918, 1113
καί 1114 έν μέρει) υπό Γ. Ταρσούλη και 3 (τά υπ'άριθ. 1105, 1117, 1121) υπό
Μ. Λιουδάκη. Ή άντιβολή, κατάταξις καί καταγραφή τής άντιγραφείσης ύλης
έγένετο υπό τής Μ. Ίωαννίδου, ήτις εΐργάσθη, ώς καί ό διευθυντής, καί εις τήν
προπαρασκευήν τής άποδελτιώσεως πολλών έκ τών χειρογράφων τούτων. Τής έπι-
μόχί)-ου ταύτης έργασίας άπήλλαξαν ημάς τρεις τών δωρητών τοΰ Αρχείου, πα-
ραχωρήσαντες τάς συλλογάς αύτών δακτυλογραφημένος εις δελτία, ή κ. Liideke,
ή δις Ξανθάκη καί ό κ. Λουκόπουλος. Είς τούτους, ώς καί είς τούς λοιπούς φί-
λους τοϋ Λαογραφικού Αρχείου, έκφράζομεν τάς θερμάς ημών ευχαριστίας.

Όθεν ή κατά τό έτος τούτο άποδελτιωθείσα καί ταξινομηθεΐσα ύλη περι-
λαμβάνει ςίσματα 1340, δίστιχα 1741, έπφδάς 132, αινίγματα 217, παραμιίθια
40, παροιμίας 2523, τοπα)νύμια 2255, προς δέ ύλην άναγομένην είς τό λαϊκόν
δίκαιον, τήν λατρείαν, τούς βίους καί τά επιτηδεύματα, τον γάμον, τό παιδίον
καί τάς παιδιάς.

ΙΙρός περισυλλογήν νέου υλικού ένηργήθησαν κατά τό διαρρεύσαν έτος
τέσσαρες άποστολαί. Καί ή μέν ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου μεταβάσα δι'ένα μήνα
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εις Καστορίαν κατήρτισε συλλογήν έκ σελ. 647, έμελέτησε δέ καί τήν λαϊκήν οι-
κίαν καί ένδυμασίαν τών πέριξ χωρίων, ώς καί τάς θερινάς καλύβας τών Σαρα-
κατσάνων έν Πισοδερίφ' ή δέ ταξινόμος Μ. Λιουδάκη, διαταχθείσα άμα τή απο-
σπάσει αύτής νά παραμείνη έν Κρήτη έπί δίμηνον, προέβη είς συστηματικήν
έρευναν τών τοϋ λαϊκού δικαίου έπί τή βάσει τοΰ καταρτισθέντος υπό τοΰ Δι-
ευθυντού τοΰ 'Αρχείου ερωτηματολογίου καί είς συλλογήν ποικίλου άλλου υλικού
έκ σελ. 340, ό δέ Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου διατρίψας έπί ένα μήνα έν τοις χω-
ρίοις τών έκ Μεσημβρίας και έκ Κωστί τής ΚΑ. Θράκης προσφύγων ήρεύ-
νησε τά τής λατρε'ας καί δή τής οργιαστικής, ώς καί τήν λαϊκήν οικίαν καί τά
κατά τόν γάμον τελούμενα, καταγράψας καί 218 άσματα καί άλλην ύλην έκ σελ.
820. Τέλος έντολή τής 'Ακαδημίας ή δίς Βίτα Ξανθάκη μετέβη εις Κύπρον καί
έργασί)είσα έπί δίμηνον έν αί'τή κατήρτισε συλλογήν έκ σελ. 803 περιλαμβάνου-
σαν 180 ασματα, 602 δίστιχα, 104 έπα,ίδάς κτλ.

Έκ τών αποστολών τούτων συνεκομίσθη ύλη 3249 σελίδων, περιλαμβά-
νουσα 653 ασματα, 894 δίστιχα, 461 παροιμίας, 114 έπιοδάς, 86 παραδόσεις καί
πλούσιον υλικόν, άναφερόμενον ίδίςι εις τήν λατρείαν, τό δίκαιον καί τόν οίκον.
Τέλος διά τήν περισυλλογήν τών σωζόμενων παρά τώ λαφ μύθων καί παραμυ-
θιών άπεφασίσί)η ή αποστολή έγκυκλίου πρός τούς λειτουργούς τής έκπαιδεύ-
σεως, ώς καί ή προκήρυξις τεσσάρων βραβείων διά τήν συλλογήν λαογραφικού
έν γένει υλικού.

Έκ παραλλήλου πρός τήν συλλεκτικήν έργασίαν έχώρησε και ή ταξινόμησις
τής άποθησαυρισί)είσης έν τφ Άρχείφ ΰλης, ώς καί ό καταρτισμός βιβλιογραφικών
καί άλλων συστηματικών καταλόγων. Καί ό μέν ταξινόμος Γ. Πολίτης εξηκολούίίησε
τήν ταξινόμησιν τών δημοτικών ασμάτων, κατατάξας συστηματικώς τά ερωτικά,
τάς έκ τής Ριμάτας καί τών Έκατολόγων άποσχίδας καί τάς παραλλαγάς τοΰ
άσματος τής Διογέννητης, ήρχισε δέ τήν άποδελτίωσιν τού ευρετηρίου τών
ασμάτων. Ή δέ ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου έταξινόμησε τήν ύλην, τήν έγκατεσπαρμέ-
νην εις αποκόμματα έφημερίδων καί περιοδικών, κατήρτισε βιβλιογραφικόν κα-
τάλογον τών συλλογών παροιμιών και έπελήφθη τής κατατάξεως τών άκατατά-
κτων έν τφ Άρχείω παροιμιών, ών ό αριθμός άνέρχεται ήδη εις 41645. Είς
τήν αύτήν ταξινόμον ανετέθη καί ή λεπτομερής κατ' είδος καί κατά ποσόν κα-
ταγραφή τοΰ λαογραφικού υλικού, τοΰ περιεχομένου εις τά μέχρι τούδε άπο-
δελτιωθέντα χειρόγραφα, ίνα καταστή δυνατή ή σύνταξις συστηματικών καταλό-
γων τής ύλης, τής συγκεντρωθείσης έν τφ Άρχείφ. Αύτη διεξήλθεν ήδη τά υπ'
αριθ. 1-78.289.302 καί 387 χειρ. τοΰ Ίστορ. Λεξικού, συμπληρώσασα καί τήν
ελλιπώς γενομένην σταχυολόγησιν ένίων έξ αυτών. Τέλος ό Διευθυντής τοϋ "Αρ-
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χείου ήσχολήθη ε'ις τήν λεπτομερή κατά κατηγορίας κατάταξιν τής συγκεντρω-
θείσης έν τφ 'Δρχείω υλης, κατατάξας έξ α^ής τήν άναγομένην εις τό δίκαιον,
τήν κοινωνικήν όργάνωσιν καί τήν άστρολογίαν και μελετήσας σύστημα κατατά-
ξεως τών λαϊκών παιδιών' πρός καθοδήγησιν δέ τών έκτος τού Λαογραφικού
'Αρχείου συνεργατών ήρχισε τήν σύνταξιν διεξοδικών έρωτηματολογίων, άρχής
γενομένης άπό τού δικαίου καί τής άστρολογίας. Πρός τούτοις κατήρτισε κατά-
λογον τών κατατεταγμένων μέχρι τούδε έν τφ Άρχείω μύθων, παραμυθιών καί
εύτραπέλων διηγήσεων κατά τόπον προελεύσεως αυτών καί έπεξειργάσθη τάς
παραλλαγάς τοϋ άσματος τοϋ Μαυριανοΰ καϊ τής άδελφής του, ώς καί τοϋ Χά-
ρου καϊ τής λυγερής, πρός παροχήν πληροφοριών εις τό εν Freiburg Deutsches
Volksliedarchiv.

Τάς συλλογάς τοϋ 'Αρχείου έχρησιμοποίησαν διά τάς μελέτας των οί κα-
θηγηταί κ. κ. Φ. Κουκουλές, I.'Αποστολάκης, Σοφία "Αντωνιάδου καϊ Ν. Cartojan,
οί δημοσιογράφοι κ. κ. Παπάς καϊ Μιχαλόπουλος, έξ φοιτηταί και δύο δημοδι-
δάσκαλοι, ώς καί οί συντάκται τοϋ Ίστορ. Λεξικού καϊ τού Μεσαιωνικού 'Αρχείου-

Βιβλία καϊ φυλλάδια είσήλί)ον εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου
εν συνόλω 127 (άπέναντι τών 106 τοϋ παρελθόντος έτους), ών τινα πολύτομα,
ώς Frazer, The Golden Bough τόμοι 13, Handworterbuch des deutschen
Aberglaubens τόμ. 9. Ταύτα κατεγράφησαν έν τφ βιβλίω εισαγωγής υπ' άριί).
1139- 1265' καϊ 43 μεν προέρχονται έξ άγορά:, 84 δέ έκ διυρεών τοϋ 'Υπουρ-
γείου Παιδείας (1), τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (2), τής Εταιρείας Ευβοϊκών
Σπουδών (3), τής 'Επιτροπής Ποντιακών μελετών (2), τής Εταιρείας τών Θεσ-
σαλών (2), τής 'Εκδοτικής 'Επιτροπής Δασικής Ζωής (4), τής Ελληνικής Θα-
λασσίας 'Ενώσεως (2), τής Εταιρείας Γυμναστικών Μελετών (1), τοϋ Deutsches
Volksliedarchiv (2), τής Επιστημονικής 'Εταιρείας (1), τής Ίστορ. καϊ Λαογρ.
Βιβλιοθήκης (2), τοϋ Έκδ. Οίκου Κολλάρου (5), τοϋ Γ. Πολίτου (7), τής Μα-
ρίας Ίωαννίδου (4), τής Μαριέττας καϊ Σπύρου Μινώτου (6), τοϋ Πολυδώρου
ΙΙαπαχριστοδούλου (3), τοϋ Ί. Τορναρίτη (2), τοϋ Ν. Κυριαζή (1), τοϋ Θρακικού
Κέντρου (1), τού Γ. Δαφέρμου (2), τού Α. Ζάχου (2), τοϋ Λ. Οίκονομίδου (2),
τού Baud-Bovy (1), τοϋ Γ. Μέγα (1), τής Διευίΐύνσεως Κυπριακών Γραμμά-
των (1), τοϋ I. Καταπότη (1), τοϋ Γ. Σήφακα (1), τοϋ Η. Βουτιερίδη (1), τοϋ
Στίλπωνος Κυριακίδη (1), τού Κ. 'Ηλιοπούλου (1), τής 'Αλίκης Άναστασιάδου (1),
τοϋ Ά. Χατζή (1), τοϋ Β. Φάβη (1) κλπ.
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Τοιούτο υπήρξε τό συντελεσθέν κατά τό διαρρεύσαν έτος έργον τοΰ Λαογρα-
φικού'Αρχείου. Καί άνεκόπη μέν πως ή πρόοδος τών έργασιών αύτού έκ τής άπομα-
κρύνσεως δύο τών ταξινόμων αύτού, άλλ' ιδία τό 'Αρχείον ύστέρησεν ώς πρός
τήν άντιγραφήν καί άποδελτίωσιν ανεκδότου υλικού' διότι έκ τών υπαρχόντων
643 άναποδελτιώτων χειρογράφων τοΰ Τστορικοΰ Λεξικού καί τοΰ Λαογραφι-
κού 'Αρχείου καθ' όλον τό έτος μόνον 24 άπεδελτιώθησαν. "Οθεν υπολείπονται
620 χειρόγραφα, διά τήν άποδελτίωσιν τών οποίων ύπό τάς παρούσας συνθή-
κας θ' άπαιτηίίή ολόκληρος τριακονταετία! 'Επειδή δέ καί ό αριθμός τών χει-
ρογράφων τού 'Αρχείου άπό έτους εις έτος αήξάνει καί άπειρος ύλη, εγκατεσπαρ-
μένη εις σπάνια βιβλία καί περιοδικά, πρέπει ν' άποδελτιωιθή, ή μία δ' υπάρ-
χουσα έν τφ Άρχείφ οργανική θέσις γραφέως είναι όλως ανεπαρκής διά τήν
έκτέλεσιν τοσαύτης εργασίας, διά ταύτα παρίσταται επιτακτική ανάγκη, όπως ενι-
σχυθή ή θέσις τοΰ γραφέως διά τής προσθήκης δύο τουλάχιστον έτέρων γρα-
φέων, ίνα μή άπασχολώνται είς έργασίαν άντιγραφικήν οί ταξινόμοι καί παρα-
κωλύηται τό έργον τής επιστημονικής κατατάξεως καί επεξεργασίας τής συλλεγο-
μένης ύλης. 'Επίσης τό 'Αρχείον υστερεί καί ώς πρός τήν καταγραφήν καί με-
λέτην τών μελωδιών τών δημοτικών ημών ασμάτων καί τήν περισυλλογήν τών
λειψάνων τής λαϊκής ημών τέχνης. "Οθεν είναι ανάγκη, όπως έπισπευσθή μέν ή
ένέργεια διά τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ μουσικού τμήματος τού 'Αρχείου, τεθή δέ
ή βάσις διά τήν ΐδρυσιν Μουσείου λαογραφικού διά τής συγκεντρώσεως τών
πραγμάτων αύτουσίων ή έν άπομιμήσει ή καί έν απεικονίσει κατά τό άπό 29
'Οκτωβρίου 1936 ύπόμνημά μου. "Οπως δέ καταστή δυνατή ή έκπλήρωσις καί
τού απωτέρου σκοπού τού Λαογραφικού 'Αρχείου, όστις είναι ή έπιστημονική
έκδοσις τών μνημείων τού βίου καί τής γλιόσσης τοΰ ελληνικού λαού, επιβάλλε-
ται όπως κατά τό έρχόμενον έτος πραγματοποιηΐΐή ή άποφασισθείσα ήδη έκ-
δοσις «Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού Αρχείου».

Έν 'Αθήναις τη 30fl Νοεμβρίου 1937

Ό Διευθυντής
Γ. Α . ΜΕΓΑΣ
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Β'. Κατά τό ετος 1938.

Τό Λαογραφικόν Άρχείον καί κατά τό έτος τούτο έστερήθη τής υπηρεσίας
τοϋ ταξινόμου Γ. ΙΙολίτου, ούτινος ή άπόσπασις ει ς τό Ύφυπουργεΐον Τύπου καί
Τουρισμού έξακολουί)εΐ. Καί ή κενωθείσα κατά τό παρελθόν έτος θέσις έπικούρου
ταξί νόμου διά τής αποχωρήσεως τοΰ Δ. Ξαναλάτου παρέμεινεν έπί όκτάμηνον
κενή, συμπληρωίίείσα τήν 5ην Σεπτεμβρίου διά τής άποσπάσεως τοΰ Δ. Δουκάτου,
καθηγητού τοϋ έν Κιλκίς γυμνασίου. Ούτως άπό τής άρχής τοϋ έτους είργά-
σθησαν έν τω Άρχει'ω μετά τοΰ Διευθυντού μόνον οί δύο εκ τών έπικούρων
ταξινόμων αύτοϋ Μαρία Ίωαννίδου καί Μαρία Λιουδάκη καί ή γραφείις Γεωρ-
γία Ταρσούλη.

Αί έργασίαι τοϋ Αρχείου καί κατά τό λήγον έτος περιεστράφησαν κυρίως
περί τήν περισυλλογήν καί άποδε?α;ίωσιν νέου λαογραφικού υλικού καί τήν έπι-
στημονικήν κατάταξιν τής άποθησαυρισθείσης έν τφ Άρχείω ύλης.

Α'. Περισυλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.

1. - Προς συλλογήν τών σφζομένων παρά τφ λαφ μύθων καί παραμυθιών
τό Λαογραφικόν Άρχείον άπέστειλε τήν ύπ'άριθ. 10287 εγκύκλιον προς τονς
λειτουργούς τής Μέσης καί Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως, ην καί τό σεβαστόν Ύπουρ-
γείον τής 'Εθν. Παιδείας συνέστησε δι'ιδίας αύτοϋ έγκυκλίου διαταγής. Οί εκ-
παιδευτικοί λειτουργοί άπαντώντες μετ'άγαστής προθυμίας εις τήν αΐτησιν τής
Ακαδημίας άπέστειλαν ήμΐν 3401 μύθους περί ζώων, 1709 παραμύθια, 58 ευ-
τράπελους διηγήσεις, 97 παραδόσεις καί 32 ςίσματα. Τό ύλικόν τούτο γραφέν
υπό μαθητών τών τριών άνωτέρων τάξεων τοΰ δημοτικού καί τών τριών κατω-
τέρων τάξεων τοΰ γυμνασίου σύγκειται έκ σελίδων 9500, άποτελέσαν δέ 129 χει-
ρόγραφα Μαί^ητικής Συλλογής κατεγράφη έν τφ Άρχείω ύπ'άριθ. 1171- 1299.
Εις ταύτα πρέπει νά προστεθώσι καί 10 χειρόγραφα έκ σελίδων 211, άτινα έξ
αφορμής τής αύτής έγκυκλίου άπέστειλαν ήμΐν έξ ιδίας συλλογής δημοδιδάσκαλοί
τίνες τής 'Ηπείρου. Ταΰτα κατεγράφησαν ύπ'άριί). 1300-1309, περιέχουσι δέ
μύί)ους 3, παραμύθια 63, δημώδη ςίσματα 18, παραδόσεις 2 καί άλλο ύλικόν.
Σημειωτέον δ' ότι έλλείπουσιν άκόμη αί άπαντήσεις τών δημοτικών σχολείων 36
έκπαιδευτικών περιφερειών, είς α ή έγκύκλιος τής Ακαδημίας έστάλη τελευταίως.

2. - Τό Λαογραφικόν Άρχείον έπωφελούμενον τής εγκαταστάσεως προσφύγων
έκ Μικράς Ασίας έν τή περιοχή Αθηνών προέβη διά τής ταξινόμου Μ. Λιουδάκη
είς συστηματικήν παρ'αύτοΐς έρευναν. Ή είρημένη ταξινόμος, μεταβαίνουσα είς
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τούς συνοικισμούς Νέας 'Ιωνίας, Φιλαδέλφειας καί Νέας Κοκκινιάς ήρεύνησε τήν
λαογραφίαν τών έκ Σινώπης, Ίνεπόλεως καί χωρίων τής Βιθυνίας προσφύγων
επί τή βάσει τών υπό τοΰ Διευί)υντοΰ συνταχθέντων ερωτηματολογίων. Ή ούτω
συλλεγεΐσα άξιολογωτάτη ύλη, άπαρτίσασα 5 χειρόγραφα έκ σελ. 960 κατετέθη
έν τιο Άρχει'ω ύπ'αριθ. 1132, 1140, 1141, 1148 καί 1151, άποδελτιωθείσα δ'
έν τώ Άρχείω ύπ'αυτής τής συλλογέως έταξινομήθη.

3.-"Αλλαι άποστολαί τοΰ 'Αρχείου πρός συστηματικήν έρευναν τής λαογρα-
φίας τόπων τινών τής Ελλάδος εγένοντο κατά τό διαρρεύσαν έτος αί έξής τέσ-
σαρες : (α) Ή ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου μετέβη είς Άράχοβαν δι' ένα μήνα, έπι-
σκεφίίείσα δέ και τάς έπί τού Παρνασσού έγκαταστάσεις τών ποιμένων κατήρτισε
συλλογήν λαογραφικήν έκ σελ. 51δ, ήτις κατετέθη έν τώ Άρχείω ύπ' άριθ. 1153.
Συγχρόνως έξήλεγξε τήν γνησιότητα παραδόσεών τίνων τής Αραχόβης, αΐτινες
έγιναν τό πρώτον γνωσταί έξ άναγραφής ξένων περιηγητών και έμελέτησε τήν
αυτόθι λαϊκήν οίκίαν, προσκομΐσασα καί 40 φωτογραφίας μετά σχετικών σχε-
διογραφημάτων. (β) Ή ταξινόμος Μ. Λιουδάκη μεταβάσα έπίσης δι' ένα μήνα είς
Ίνναχώριον τής Δυτ. Κρήτης συνέλεξε ποικίλην λαογραφικήν ύλην έκ σελ. 640,
έργασίίεΐσα δέ καί κατά τόν μήνα τής κανονικής αυτής άδειας έν τή Άνατ.
Κρήτη κατήρτισεν έτέραν συλλογήν έκ 480 σελίδων, ήν ωσαύτως κατέθηκεν έν
τώ Άρχει'ω ύπ' άριίί. 1162. (γ) Ή γραφεύς Γ. Ταρσούλη μεταβάσα όμοίιος
είς Κορώνην καί τά παρακείμενα χωρία Σαρατσά καί Βασιλίτσι συνέλεξεν
ύλην έξ 704 σελίδων, καταγράι|)ασα 430 άσματα, 38 έπωδάς, 48 αινίγματα, 44
παραδόσεις, 86 παροιμίας, 7 παραμύθια, 15 παιδιάς, 10 προικοσύμφωνα καί
ποικίλην άλλην ύλην, προσεκόμισε δέ καί 14 φωτογραφίας μετά σχεδιογραφημά-
των οίκων, φούρνων κλπ. Τέλος ό Διευθυντής τοΰ Αρχείου διατρίψας έπί
ένα μήνα έν Λήμνω προέβη εις έρευναν τών άφορώντων τήν γέννησιν, τόν γά-
μον καί τόν θάνατον, τήν λατρείαν, τό δίκαιον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τήν
άστρολογίαν, τήν μετεωρολογίαν καί τήν λαϊ.κήν οίκίαν, προσκομίσας καί 20 φω-
τογραφίας καί 18 σχεδιογραφήματα οικιών. 'II συλλογή ατιτοΰ, συγκειμένη έξ 902
σελίδων κατετέθη εις τό Άρχεΐον ύπ' άρ. 1160.

Κατά ταΰτα διά τών αποστολών τού προσαιπικοΰ συνεκομίσΟη ύλη έκ σελ.
3241, περιλαμβάνουσα πλήν τοΰ άλλου ποικίλου υλικού: άσματα 1124, δίστιχα
854, παροιμίας 815, παραδόσεις 222, παραμύθια 89, έπωδάς 110, αινίγματα
328, παιδιάς 50 καί πλήθος τοπωνυμίων, ονομάτων βαπτιστικών κλπ.

4 -Έκ δωρεών τοΰ προσωπικού καί άλλων φίλων τοΰ Αρχείου είσήλθον
είς αυτό έτερα 29 χειρόγραφα, συγκείμενα έκ σελ. 963, κατετέί)ησαν δ'υπό
τών έξής :
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7 (τά ύπ' άρ. 1144. 1158. 1166. 1310- 1313) εκ σελ. 266 υπό Μ. Ίωαννίδου,
5 (τά ύπ' άριθ. 1 163. 1164. 1168. 1169. 1170) έκ σελ. 166 υπό Γ. Μέγα,

(τά ύπ' άριθ. 1139. 1147) έκ σελ. 38 υπό Μαρίας Λιουδάκη,
2 (τά C 3  υπ άριθ. 1135. 1167) έκ σελ. 101 υπό Γεωργίας 'Γαρσουλη,
2 (τά ύπ" άριθ. 1152. 1154) έκ σελ. 111 ύπό Δ. Λουκάτου,
2 (τά e 3  υπ άριθ. 1155. 1156) έκ σελ. 176 ύπό Hedwig Liideke,
2 (τά e 3  υπ άριθ. 1136. 1165) ύπό τής οικογενείας Ν. Γ. Πολίτου,
1 (τό c 3  υπ άριθ. 1133) ύπό Ί. ΙΊόταρη,
1 (τό ύπ' άριθ. 1134) ύπό Β. Παπανικολάου,
1 (τό C 3  υπ άριθ. 1137) ύπό "Ολγας Γουσίου,
1 (τό C 3  υπ άριθ. 1138) ύπό Β. Φάβη,
1 (τό C 3  υπ άριθ. 1145) ύπό Π. Σερράου,
1 (τό ύπ' άριθ. 1149) ύπό II. Στάρα,
1 (τό Γ 3  υπ άριθ. 1157) υπό Μ. Στρουμπουλή.

Πρός τούτοις άντεγράφησαν σταχυολογηθέντα 4 χειρόγραφα τοϋ 'Ιστορικού
Λεξικού (υπ' αριθ. 1142. 1143. 1146 και 1150), συγκείμενα έκ σελ. 571.

Έκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι τό Λαογραφικόν Άρχείον κατά τό λήξαν έτος
έπλουτίσθη διά 182 νέων χειρογράφων, συγκειμένα>ν έν όλω έκ σελ. 15441 (άπέ-
ναντι τών 130 τοϋ έτους 1937). "Ινα δέ εις μόνα τά μνημεία τοϋ λόγου περιο-
ρισθώ, διά τής νέας ταύτης συγκομιδής εΐσήλθον εις τό Άρχείον : Άσματα 1567,
δίστιχα 1699, έπαιδαϊ 199, αινίγματα 606, παραδόσεις 368, μΰθοι περί ζώων
3425, παραμύθια 1981 καϊ μέγα πλήθος λοιπών στοιχείων τής γλώσσης.

5.-Κατά τό έτος τούτο έγένετο έναρξις συγκεντρώσεως καί αντικειμένων τοϋ
υλικού βίου καϊ τής τέχνης τοϋ λαού. Τά μέχρι τούδε συγκεντρωθέντα έκ δω-
ρεών τού προσωπικού καί φίλων τοϋ Λαογραφικού Αρχείου είδη, καταγραφέντα έν
ϊδιαιτέρφ βιβλία), άνέρχονται εις 15, έλπίζομεν δέ ότι συν τώ χρόνω θ° αύξη-
θώσι καϊ θ' αποτελέσωσιν άξιόλογον πυρήνα Μουσείου λαογραφικού.

Β'. Άτιοδελτίωσις καί ταξινόμησις λαογραφικού ύλικοΰ.

Έκ παραλλήλου πρός τήν συλλεκτικήν έργασίαν έχώρησε καϊ ή άποδελτίωσις
καϊ ή ταξινόμησις τής άποθησαυρισθείσης έν τώ Αρχεία) ύλης.

Έκ τών νεωστί καϊ κατά τά προηγούμενα έτη είσελθόντων είς τό Άρχείον
χειρογράφων άπεδελτιώθησαν άντϊγραφέντα 24 χειρόγραφα, τής ύλης αύτών κα-
ταταχθείσης. Έκ τούτων 10 (τά ύπ'αριθ. 1117, 1121, 1131, 1139,1140, 1141.
1148. 1151. 1161 Α,Β) έκ σελίδων 2083 άπεδελτιώθησαν υπό τής Μ. Λιουδάκη,
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9 (τά υπ'αριθ. 848. 918. 1114. 1135. 1136. 1142, 1143. 1146. 1150 καί 1159
Λ' καί Ε') έκ σελ. 1414 άπεδελτιώθησαν υπό τής Γεωργίας Ταρσούλη, 5 (τά ύπ'
άριθ. 1106. 1144. 1152. 1154. καί 1160 Λ καί Β) έκ σελ. 450 άπεδελτιώθησαν
υπό Δ. Λουκατου. Ή άντιβολή, κατάταξις καί καταγραφή τής άποδελτιωθείσης
ύλης έγένετο υπό τής Μ. Ίωαννίδου, ήτις είργάσθη καί εΐς τήν προπαρασκευήν
τής άποδελτιώσεως πολλών έκ τών χειρογράφων τούτων.

Πρός τούτοις άπεδελτιώθησαν τό πλείστον υπό τής Γ. Ταρσούλη δι' αντι-
γραφής ή έπικολλήσεως τών περιεχομένων έπί αντιστοίχων δελτίων τά εξής έν-
τυπα : 1) Ξ. Φαρμακίδου, Κύπρια έπη, 2) Δρακίδοί) 'Ροδιακά, 3) Γρ. ΙΙαπαδο-
πετράκη, 'Ιστορία Σφακιών, 4) Γενεράλι, Παλμοί Κρήτης, 5) Μιχαηλίδου Νου-
άρου, Δημ. "Ασματα Καρπάθου 6) Λαγκάνη, 'Ροδιακόν Ήμερολόγιον τ. Α' καί
Β', 7) Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1935, 8) "Αργη Κόρακα, 'Αναμνήσεις
έξ 'Αγχιάλου.

Διά τών έργασιών τούτων άπεδελτιώθησαν καί έταξινομήθησαν κατά τό
έτος τούτο ασματα 1119, δίστιχα 921, επωδαί 38, αινίγματα 323, παραμύθια
55, παραδόσεις 109, παροιμίαι 3931, τοπωνύμια 705, ευχαί, άραί 344, ώς καί
άφθονος ύλη, άναγομένη ιδία εις τό λαϊκόν δίκαιον, τήν λατρείαν, τούς βίους καί
τά έπιτηδευματα, τόν γάμον, τό παιδίον κτλ.

"Οσον άφορα τήν συστηματικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τού συγκομι-
σθέντος υλικού έγένετο ή εξής έργασία :

Ή ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου έξηκολούθησε τήν κατάταξιν τών δημοτικών
ασμάτων, κατατάξασα συστηματικώς 1010 ^σματα καί έπεξειργάσθη τάς παραλ-
λαγάς τών ασμάτων τοϋ Κολυμβητού καί τοΰ γυρισμού τοϋ ξενιτεμένου πρός
καΟορισιιόν τοΰ τύπου καί τής γεωγραφικής έξαπλώσεοος αυτών. Πρός τούτοις
άπεδελτίωσε τό εύρετήριον τών ασμάτων τοϋ αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου καί κα-
τέταξεν 120 παροιμίας. Ό ταξινόμος Δ. Λουκάτος, άναλαβών ύπηρεσίαν έν τφ
'Αρχείω τήν 5 Σεπτεμβρίου, έπελήφθη τής κατατάξεως τών άκατατάκτων έν τώ
Άρχείω παροιμιών, κατατάξας μέχρι τούδε 817 έξ αντών. Τέλος ό Διευθυντής
τοϋ 'Αρχείου έξηκολούθησε τήν λεπτομερή κατά κατηγορίας κατάταξιν τής συγ-
κεντρωθείσης έν τώ 'Αρχείω υλης, κατατάξας τήν ύλην, τήν άναγομένην εΐς τήν
λατρείαν, τήν μετεωρολογίαν καί τήν γλώσσαν, καί συνέταξε διεξοδικά ερωτημα-
τολόγια περί κοινωνικής οργανώσεως, αστρολογίας, μετεα>ρολογίας καί δημώδους
λατρείας. Πρός τούτοις έπεξειργάσθη τάς παραλλαγάς τοϋ ςίσματος τής αυτοκτο-
νίας κόρης καί τοΰ έρωτικοΰ έπυλλίου 1,27 διά τήν παροχήν πληροφοριών είς
τό έν Freiburg Deutsches Volksliedarchiv.
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Ι". Τάς Συλλογάς τού 'Αρχείου εχρησιμοποίησαν διά τάς μελετάς των οί
Καθηγηταί κ. κ. Ί. 'Αποστολάκης, Φ. Κουκουλές, II. Σερράος καί οΐ πτυχιούχοι
φιλόλογοι κ.κ. Σ. Μανεσης, Ί. Τσαρνάς, Δημ. Κουτσογιαννόπουλος, II. ΓΙατριαρ
χέας, ό δημοσιογράφος κ. Μ. Κωνσταντόπουλος, ή διδασκάλισσα Ειρήνη ΙΙαπα-
δάκη καί οί συντάκται τού 'Ιστορικού Λεξικού καί τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου.

Δ'. Βιβλία καί φυλλάδια εισήλθον είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Λαογραφικού
'Αρχείου εν συνόλω 80 (απέναντι τών 127 τοΰ παρελί)όντος έτους), ών τινα πολύ-
τομα ώς Frazer, Folklore in the Old Testament, A. Spmner, Deutsche Volks-
kunde κτλ. Ταύτα κατεγράφησαν έν τώ βιβλίω εισαγωγής ύπ' αριθ. 126:")-
1344 καί 42 μέν προέρχονται έξ άγοράς, 38 δέ εκ δοορεάς τών κάτωθι: Τό
Ύπουργείον τής Παιδείας 1, ή 'Ακαδημία 'Αθηνών 3, τό Deutsches Volkslied-
archiv 2, ή Λαογραφική Εταιρεία 2, 'Αντ. Κεραμόπουλος 2, Γ. Οικονόμου 1,
ΓΙ. Παπαχριστοδούλου 2, Κ. Καραβίδας 2, Μαρία Ίωαννίδου 8, Άρχείον Πόντου
1, I. Κολλάρος 2, Μ. Τριανταφυλλίδης 1, Εταιρεία Κρητ. Σπουδών 1, Θρ^κικόν
Κέντρον 1, 'Επιστημονική Εταιρεία 1, Γ. Πάγκαλος 4, Λιον. Καλογερόπουλος
1, Μ. Klaar 1, Χ. Μολίνος 1, Βαγενάς 1, Α. Χατζής 1, Α. Παπαδόπουλος 1,
Γ. Μέγας 1.

Ώς καί κατά τό παρελθόν έτος παρετηρήσαμεν, έκεΐνο, εΐς τό οποίον κυ-
ρίως υστερεί τό Άρχείον, είναι ή άντιγραφή καί ή άποδελτίωσις τοϋ άνεκδότου
υλικού, εφ' όσον τό διατιθέμενον προς τούτο προσωπικόν μόλις επαρκεί διά τήν
άποδελτίωσιν είκοσι χειρογράφων, τά δέ υπάρχοντα έν τω Άρχείω άναποδελτίωτα
χειρόγραφα άνήλθον ήδη εις 772, χωρίς νά υπολογίζεται ή άφθονωτάτη λαο-
γραφική ύλη, ή έγκατεσπαρμένη εΐς περιοδικά καί εΐς άλλα έντυπα. "Οθεν είναι
ανάγκη, όπως προστεθώσιν εΐς τό προσωπικόν τοΰ Αρχείου δύο τουλάχιστον
έτεροι γραφείς. Τήν ένίσχυσιν δέ ταύτην τού προσωπικού κρίνομεν τοσούτο) μάλ-
λον έπιβεβλημένην, όσω τό συσσωρευόμενον άνέκδοτον ύλικόν διαρκώς αυξάνει
καί προχωρεί τό έργον τής επιστημονικής επεξεργασίας τού λαογραφικού υλικού.
Είναι δέ φανερόν ότι μόνον δι' έπαρκοΰς μονίμου καί καλώς κατηρτισμένου
προσωπικού θά δυνηθή τό Άρχείον νά έπιληφθή καί τού τελικού αύτοϋ σκοπού,
τής επιστημονικής έκδόσεως τών μνημείων τοϋ βίου καί τής γλώσσης τοϋ λαού.

Έν 'Αθήναις τή 30 Νοεμβρίου 1938.

Ό Διευθυντής
Γ. Α . ΜΕΓΑΣ
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Γ'. Κατά τό ετος 1939.

Κατά τό έτος τούτο είς τό προσωπικόν τού Λαογραφικού 'Αρχείου δέν
έπήλθε μεταβολή τις οργανική, αλλ' ή άπόσπασις τού μονίμου ταξινόμου Γεωρ-
γίου Πολίτου παρά τφ Υφυπουργεία) Τύπου και Τουρισμού εξακολουθεί, ό δ'
άπεσπασμένος παρ' ήμίν καθηγητής Δημήτριος Λουκάτος άπό τής 18ης 'Ιουνίου
υπηρετεί είς τάς τάξεις τού στρατού.

Καί κατά τό λήγον έτος πρώτιστον ημών μέλημα ύπήρξεν ό πλουτισμός
τοϋ 'Αρχείου διά τής περισυλλογής νέου λαογραφικού υλικού και τής άποθησαυ-
ρίσεως αύτού.

Α'. Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.

1.-Ή έρευνα τής λαογραφίας τών έκ Μικρός 'Ασίας καταγόμενων Ελλή-
νων, τών έγκατεστημένων εις τά περίχωρα τών 'Αθηνών εσυνεχίσθη καί κατά
τό έτος τοΰτο υπό τής ταξινόμου Μαρίας Λιουδάκη. Αύτη μεταβαίνουσα είς τούς
συνοικισμούς Ν. Κυδωνιών καί Φιλαδελφείας ήρεύνησε τήν λαογραφίαν τών έκ
Κυδωνιών προσφύγων, συλλέξασα παρ' αύτών ύλην 400 σελίδων, ήτις κατετέθη
εΐς τό 'Αρχείον ύπ' άριθ. χειρογράφου 1358' έπωφελουμένη δέ τής ένταύθα πα-
ρουσίας ύπερεβδομηκοντούτιδος γραίας, καταγόμενης έκ Σπάρτης καί άριστα γι-
νωσκούσης τά έθιμα τοΰ λαοΰ, συνέλεξε παρ' αύτής ύλην ετέρων 400 σελίδων,
ην κατέθηκεν ύπ' αριθ. 1372 είς τό 'Αρχείον.

2.-'Αλλαι άποστολαί τοΰ προσωπικού πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης
έγένοντο αί εξής:

Ό Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου μεταβάς είς Άγίαν 'Άνναν τής Εύβοιας κατά
τάς άπόκρεως παρηκολούθησε τά κατ αύτάς τελούμενα. Ή καταγραφείσα ύπ'
αύτοΰ ύλη, συγκειμένη έκ σελίδων 100, κατετέθη εΐς τό 'Αρχεΐον ύπ' άριθ. 1355.

Ή ταξινόμος Μαρία Λιουδάκη μεταβάσα τήν 26 Ιουλίου εΐς Κρήτην
έπί μηνιαία αποστολή καί έργασθεΐσα αήτόθι και κατά τόν μήνα τής κανονικής
οήτής αδείας συνέλεξεν ύλην λαογραφικήν 1000 σελίδων, ήτις απετέλεσε τρία χει-
ρόγραφα ύπ' αριθμούς 1379, 1380 καί 1381. Ήρευνήθη ή λαογραφία τών έν
Άρκαλοχωρίφ καί Ίεραπέτρςι έγκατεστημένων προσφύγων έκ Ρεΐσδερε τής Σμύρ-
νης καί ή Κρητική τών χωρίων Τζερμιάδων, 'Αγ. Γεωργίου, 'Αγ. Κωνσταντίνου,
καί Μέσα καί "Εξω ΙΙοτάμων τοϋ Λασηθίου, ώς καί ή τών χωρίων Λατσίδα,
Κουνόλι, Βρύσες καί Νεαπόλεως Μεραμβέλλου.

Ή γραφεύς Γεωργία Ταρσούλη, συνεχίζουσα τήν λαογραφικήν έρευναν
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τής νοτίου Μεσσηνίας, τήν άρξαμένην ύπ' αύτής κατά τό παρελθόν έτος, περι-
ήλθεν άπό 10 'Ιουλίου - 20 Αυγούστου τά ορεινά χωρία τών παλαιών δήμων Κο-
λωνίδων καί Μεθώνης (Καπλάνι, Ζιζάνι, Ύάμειαν, 'Ακριτοχώριον, Μεσοχώρι καί
Καινούριο χωριό) συλλέξασα ΰλην 560 σελίδων, ήτις κατετέθη ύπ' άριθ. 1378.

Τέλος μηνιαία άποστολή άνετέθη εις τον έκτακτον συντάκτην τοΰ Με-
σαιωνικού 'Αρχείου Νικόλαον Σβορώνον προς λαογραφικήν έξερεύνησιν τών κα-
τοίκων τών κουτσοβλαχικών χωρίων τής Πίνδου. Ό κ. Σβορώνος, γνώστης ών
τής κουτσοβλαχικής, μετέβη εις τά χωρία Πλικάτι καί Δέντσικον καί έπελήφθη
μετά ζέσεως τοΰ άνατεθέντος αυτώ σπουδαίου έργου. 'Ολίγας όμως ημέρας μετά
τήν άφιξιν αυτοΰ κληθείς εΐς τάς τάξεις τού στρατού ήναγκάσθη νά έπανέλθη
ε'ις 'Αθήνας. Τήν συλλεγείσαν ύπ' αύτοΰ ύλην έκ σελίδων 87 κατέθηκεν εΐς τό
Άρχείον ύπ'άριθ. 1376, εΐς ό παρεχώρησε και έτέραν αυτού συλλογήν, άφορώ-
σαν τούς Κουτσοβλάχους τοΰ Άσπροποτάμου. Περί ταύτης γίνεται λόγος εΐς τά
έκ δωρεών προελθόντα χειρόγραφα.

Ή διά τών αποστολών τούτων συγκομισθείσα ύλη άνέρχεται εΐς 2547 σε-
λίδας, άναφέρεται δέ εΐς πάντα σχεδόν τά κεφάλαια τής λαογραφικής έρεύνης. Άλ-
λαι τινές άποφασισθείσαι άποστολαί τοΰ προσωπικού έματαιώθησαν έ'νεκα άνε-
παρκείας τής σχετικής πιστώσεως.

3. - Ή συλλογή μύθων καί παραμυθιών, ή προκληθείσα διά τής ύπ'άριθ.
10287 έγκυλίου ιής Ακαδημίας, έσυνεχίσθη ανά τά σχολεία τοϋ Κράτους καί κατά
τούς πρώτους μήνας τοΰ ένεστώτος έτους. Ή άποσταλείσα ήμΐν εφέτος ύλη παρά
τών Διευθυντών τών σχολείων περιλαμβάνει 507 μύθους, 252 παραμύθια καί 29
ευτραπέλους διηγήσεις, 37 ασματα, 26 παραδόσεις και 37 αινίγματα. Ή ύλη
αύτη, συγκειμένη έκ σελίδων 1915, άπετέλεσε 45 χειρόγραφα καί κατεγράφη ύπ'
άριθ. 1315-1354 καί 1382- 1386.

4.-Ή Ακαδημία Αθηνών, έπιθυμοΰσα νά συμβάλΐ] εΐς τό έργον τής πε-
ρισυλλογής καί διασώσεως τών ψυχικών κειμηλίων τοΰ Ελληνικού λαού, προέβη
εΐς τήν προκήρυξιν τεσσάρων λαογραφικών βραβείων, εκάστου έκ 5000 δραχμών.
Εΐς τήν πρόσκλησιν τής Ακαδημίας άπεκρίθησαν άποστείλαντες τάς έργασίας
α^ών δώδεκα έν όλφ συλλογείς. Τινές τών έργασιών τούταιν ήσαν προϊόν μακρών
ειδικών έρευνών. Και τοΰ μέν βραβείου τοΰ προκηρυχθέντος διά τήν καλυτέραν
καί πλουσιωτέραν συλλογήν μνημείων τοϋ λόγου τοϋ λαοΰ έτυχον τά «Σκυριανά»
τής κυρίας Νίκης Πέρδικα, τοΰ δέ βραβείου τοΰ προταί)έντθς διά τήν καλυτέραν
μονογραφίαν, τήν σχετικήν προς τό παιδίον, έτυχεν ή έργασία τής δεσποινίδος Μα-
ρίας Λιουδάκη. Όμοίως έβραβεύθη ή πλουσία συλλογή τοΰ έκ Φλοητών τής
Καππαδοκίας καταγομένου κ. Θ. Άνθοπούλου. Έργασία άναφερομένη εΐς τάς κατά
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παράδοσιν πράξεις καί ενεργείας τού λαού υπεβλήθη μόνον μία, ή τού κ. Ξενο-
φώντος "Ακογλου, ήτις έκρίθη αξία επαίνου καί αμοιβής 3.000 δραχμών. 'Αλλ'
ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, επιθυμούσα ν' άμείψη τήν φιλότιμον προσπάθειαν καί
τών λοιπών συλλογέων, τών ύποβαλόντων άξιολόγους καί κατά πάντα χρησίμους
εργασίας, προέβη εις τήν άγοράν αύτών, διαθέσασα πρός τοϋτο εξ ιδίων αύτής
πόρων ετέρας 15 χιλιάδας δραχμών. Ούτω περιήλθον εις τό Άρχείον ημών καί
αί συλλογαι τών κ. κ. Σπ. Μουσελίμη, ΙΙύρρου Στάρα, Κ. Μπέντα, Σερ. Τσιτσά,
'Αριστοτέλους Ιίαπαδοπούλου καί Καλλισθένους Χουρμουζιάδου.

Διά τής ενεργείας ταύτης τής 'Ακαδημίας τό Λαογραφικόν Άρχείον έπλου-
τίσθη δι'άξιολόγου ύλης έκ σελίδων 3725, σχ. 4ου (χφ. 1361-1370).

5. - Σπουδαία έπίσης αποκτήματα διά τό Λαογραφικόν Άρχείον άπετέλε-
σαν κατά τό έτος τούτο τά κατάλοιπα δύο άοιδίμων φίλων τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας, αγορασθέντα διά δαπάνης 16000 δραχμών. Ταύτα είναι : 10ν Συλλογή
έξακισχιλίων παροιμιών πιστώς καταγεγραμμένων έκ τού στόματος τοϋ λαού, γε-
νομένη κατά τά έτη 1870- 1876 υπό τοϋ σχολάρχου Αμοργού Έμμ. Ίωαννίδου
καί 20ν τά Τηνιακά τοΰ πολυκλαύστου καθηγητού Άδ. Αδαμαντίου, συγκείμενα
έκ 4443 σελίδων καί περιλαμβάνοντα 375 παραμύθια, 216 άσματα, 1562 δί-
στιχα, 52 αινίγματα, 24 παροιμίας καΐ πλουσιώτατον ναυτικόν ονοματολόγων
μετά είκοσι σχεδίων πλοίων κλπ. Ή συλλογή αύτη, γενομένη ύπ' αύτοΰ τοΰ
Αδαμαντίου κατά τά έτη 1895-1896, καί)' ά ύπηρέτει ώς σχολάρχης εν Τήνω,
θά καταλάβη άναμφιβόλως ϊδιάζουσαν θέσιν μεταξύ τών ομοίων συλλογών, έπειδή
προέρχεται παρ' άνδρός, όστις υπέρ πάντα άλλον έμελέτησε τούς τρόπους, καθ'
ους ό λαός μας έργάζεται εις τάς πνευματικός του λειτουργίας.

6.-Πρός τούτοις υπό φίλων τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου έδωρήθησαν έτερα
δέκα χειρόγραφα έκ σελίδων 520, τά έξής:

1 (ύπ' αριθ. 1314) έκ σελ. 12 υπό Όλγας Γουσίου,

1 ( » » 1356) » » 66 » Χρυσ. Παπαμιχέλη
1 (» 1359) » » 6 » Βασ. Δεληγιάννη,
1 ( » » 1360) » » 3 » I. Μπακάλη,
2 ( » »1374,1375)» » 41 » Μ. Στρουμπούλη,
1 ( » » 1377) » » 164 » Ν. Σβορώνου,
1 ( » » 1405) » » 29 » Κ. Μπέντα,
1 ( » » 1406) » » 177 » Ν. Γαλάνη,
1 (» » 1408) » » 22 » Μ. Ίωαννίδου.
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Εις ταύτα πρέπει νά προστεθή εν χειρόγραφον, άποτελούμενον έκ τών κατα-
λοίπων τού μακαρίτου Μιχ. Δέφνερ, τό οποίον είχε μέν κατατεθή ύπ'αύτού τού
άειμνήστου ανδρός εις τό 'Αρχείον, άλλ'έμενε μέχρι τούδε άκατάγραφον, σύγκει-
ται δέ έκ σελ. 449 καί περιλαμβάνει γλωσσάρια διαφόρων τόπων τοϋ Πόντου,
γραμματικάς παρατηρήσεις καί σπουδαιοτάτην συλλογήν φυτών "Οφεως τοϋ Πόν-
του μετά τών ονομάτων αύτών, κατεγράφη δέ ύπ' άριθ. χειρογρ. 1407.

7. - Τέλος εισήχθησαν εις τό Άρχείον, άποδελτιωθείσης τής περιεχομένης
έν αήτοίς ύλης, δύο χειρόγραφα τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού έκ σελίδων 113, κατα-
γραφέντα ύπ' άριθ. 1371 καί 1373.

Όθεν κατά τό έτος τούτο είσήλθον ε'ις τό Άρχείον

έξ άποστολών τοϋ προσιυπικοϋ χειρόγραφα 8 έκ σελίδων 2547

έκ βραβείων τής Ακαδημίας » 4 » » 1896

έξ άγοράς » 25 » » 7270
έκ μαθητικών συλλογών (έγκύκλ.

Ακαδημίας 10287 (31/1/36) » 45 » » 1915

έκ δωρεών » 11 » » 969

εξ άποδελτιωθέντων χφ. τοϋ I. Λεξ. » 2 » » 113

95 14710

Τά χειρόγραφα ταύτα είναι μέν εις άριθμόν τά ήμίση σχεδόν τών πέρυσιν
είσελθόντων εις τό Άρχείον χειρογράφων, άλλ' ε'ις ποσόν σελίδων ύπολείπον-
ται εκείνων μόνον κατά έπτακοσίας περίπου. "Αν μάλιστα έξαιρέσωμεν τούς μύ-
θους καί τά παραμύθια, τά οποία πέρυσιν είσήλθον κατά χιλιάδας είς τό Άρ-
χείον ενεκα τών μαθητικών συλλογών (χειρόγραφα 139), ή συλλογή τού λήγον-
τος έτους, όσον άφορα τήν λοιπήν άδημοσίευτον ύλην, είναι πλουσιωτέρα. Διά
ν' αναφέρω δε μόνον τά στοιχεία έκείνα τής λαογραφικής έρεύνης, άτινα υπό-
κεινται είς άρίθμησιν, εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο είς τό Λαογραφικόν Άρ-
χείον άσματα 2637, δίστιχα 3855, παροιμίαι 10094, αινίγματα 916, μύθοι περί
ζώων 466, παραμύθια 759, ευτράπελοι διηγήσεις 63, παραδόσεις 273, έπωδαί
120 κλπ.

Β'. Άποδελτίωσις καί ταξινόμησις λαογραφικού ΰλικοΰ.

Ή άποδελτίωσις άδημοσιεύτου ύλικοϋ κατά τό έτος τούτο περιωρίσθη κυ-
ρίως εις τάς έξ άποστολών τοϋ προσωπικού προελθούσας συλλογάς, έπειδή ή κα-
θαρογράφηση και ταξινόμησις τής ύλης αύτών έκρίθη μάλλον έπείγουσα. Άπε-
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δελτιώθησαν 12 χειρόγραφα τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου καί 2 τοϋ 'Ιστορικού
Λεξικού, συγκείμενα έν όλφ έκ σελίδων 4653, ως έξης :

'Υπό τής έπικούρου ταξινόμου Μαρίας Λιουδάκη άπεδελτιώθησαν 7 χειρό-
γραφα εκ σελίδων 2213, ά'παντα σχεδόν κατατεθέντα ύπ' αυτής τής ιδίας, τά
ύπ'άριθ. 1161 Γ' καί Δ', 1162 Α', Β', Γ'. 1358, 1372, 1373, 1379, 1380
Α' καί Β'' υπό τοΰ Δ. Λουκάτου, εργασθέντος λόγω στρατεύσεως έπί έξάμηνον,
άπεδελτιώθησαν 4 χειρόγραφα έκ σελίδων 1294, προερχόμενα εξ άποστολών
τοΰ Διευθυντού, τά ύπ' άριθ. 1160 Β', Γ', Δ' καί Ε', 1163, 1164, 1104 Α', Β'
καί Γ'' υπό τής ταξινόμου Μαρίας Ίωαννίδου άπεδελτιώθη τό ύπ' άρ. 1153
Α' καί Β'χειρόγραφον, περιέχον ύλην εκ 312 σελίδων, συλλεγείσαν ύπ'αυτής τής
ιδίας καί τέλος υπό τής γραφέως Γεωργίας Ταρσούλη άπεδελτιώθησαν 3 χει-
ρόγραφα έκ σελ. 834, τά ύπ' άριθ. 1159 Α', Β', Γ' καί Τ' καί 1378 Α', προ-
ερχόμενα έξ άποστολής τής ιδίας, καί τό ύπ' άριθ. 1371.

Εις τήν άντιβολήν καί τελικήν κατάταξιν τοϋ άποδελτιωθέντος ύλικοΰ ε'ιρ-
γάσθησαν ή ταξινόμος Μαρία Ίωαννίδου καί ό Διευθυντής.

Ιδιαιτέρα φροντίς ελήφθη κατά τό έτος τούτο διά τήν άποδελτίωσιν λαο-
γραφικής ύλης, περιεχομένης εις διάφορα έντυπα. Καί υπό μέν τής Γ. Ταρσούλη
έσταχυολογήθησαν ειδήσεις έκ τών 'Απομνημονευμάτων τοϋ Φωτάκου και τοΰ
βιβλίου «Σπασμένες κολώνες» τοΰ Γκράβαλη, δι' έκτακτου δέ δαπάνης 6000
δραχμών άπεδελτιώθησαν δι' έπικολλήσεως τοϋ κειμένου έπί αναλόγων δελτίων
υπό τής φοιτήτριας Ουρανίας Φαράκου 34 τόμοι, περιέχοντες λαογραφικήν ύλην,
οί εξής: Λαογραφίας τόμ. Α' καί Β', Λελέκου Έπιδόρπιον, Παπαζαφειροπούλου
Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και έθίμων, Μαυρή Κασσιακή λύρα, Μιχαηλί-
δου-Νουάρου Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α' καί Β', Λάσκαρη ή Λάστα
καί τά μνημεία της, Ό γέρων Κολοκοτρώνης, Θρακικά, τόμ. Α' καί Β', 'Αρχείον
Θρακικού Θησαυρού τόμ. Γ', Δ' καί Ε', Β. Πετρούνια Μανιάτικα μοιρολόγια,
'Άγιδος Θέρου Δημοτικά τραγούδια, Μερλιέ Τραγούδια τής Ρούμελης, 50 Δη-
μώδη ςίσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης, Baud - Bovy Τραγούδια τών Δωδεκα-
νήσων, Κρητικά τόμ. Α', Κρητικαί Μελέται τόμ. Α', Νεοελληνικόν 'Αρχείον τόμ.
Α', Ποντιακά Φύλλα τόμ. Α' καί Β', 'Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών τόμ. Α',
Γνευτοΰ Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου, Βρόντη Τής Ρόδου παραδόσεις καί
τραγούδια, Πασαγιάνη Μανιάτικα Μοιρολόγια, Χαλιορή Ύδραίϊκα λαογραφικά,
Στεφάνου Έρωτικαί παροιμίαι, Πέρδικα Σκυριανά, Άκογλου Λαογραφικά Κο-
τυώρων, Τζιάτζιου Τραγούδια Σαρακατσαναίων, 'Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. Α'
και Ζευγώλη τό λαϊκό τραγούδι στήν Άπείραθο Νάξου.

Ύπολογιζομένων καί τών καταταχθέντων φσμάτων, τών περιεχομένων εΐς
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βιβλία τινά (Σάββα Ίωαννίδου, Ιστορία καί Στατιστική Γραπεζοΰντος, Θρακικά
τόμ. Θ', Γ καί ΙΑ', Άρχείον Πόντου τόμ. Α' και Β'), ή άποδελτιωθείσα καί
ταξινομηθείσα κατά το τρέχον έτος εκ χειρογράφων καί έντύιτων ύλη περιλαμ-
βάνει άσματα 5218, δίστιχα 1732, παροιμίας 6300, αινίγματα 725, καθαρο-
γλωσσήματα 81, παραμύθια 386, έπιρδάς 314, παραδόσεις 493, παιδιάς 270,
εύχάς και κατάρας 325 καί μέγα πλήθος τοπωνυμίων καί άλλων ονομάτων, ως
καί ποικίλων ειδήσεων, άναφερομένων είς τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ενερ-
γείας τοΰ ελληνικού λάου.

Όσον άφορα τήν επιστημονικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής άποθη-
σαυρισθείσης έν τω Άρχείω υλης εγένετο ή εξής εργασία: Ή ταξινόμος Μαρία
Ιωαννίδου κατέταξε 1347 $σματα καί επεξειργάσθη τά τραγούδια τοΰ Χάρου,
καί^ορίσασα τούς τύπους αυτών. Ό ταξινόμος Δ. Λουκάτος κατέταξε 2036 πα-
ροιμίας, ό δέ Διευθυντής τοΰ Αρχείου κατέταξε τήν ΰλην, τήν άναφερομένην
εις τήν γέννησιν, τήν λοχείαν, τάς φροντίδας περί τών νεογνών, τήν βάπτισιν,
τήν άνατροφήν καί τάς παιδιάς, συντάξας καί διεξοδικά περί αυτών ερωτηματο-
λόγια, καί έπεξειργάσθη τάς παραλλαγάς τών ασμάτων τής άναγνωρίσεως αδελ-
φών, κατόπιν αιτήσεως τοΰ Deutsches Volksliedarchiv, άπησχολήθη δέ καί είς
τον έλεγχον τής μεταφραστικής έργασίας τής Κα; Hedwig Liideke.

Γ'. Έπετηρίς καί Εθνική Μουσική Συλλογή.

Μετά χαράς σημειούμεν κατά τό έτος τούτο δύο σημαντικά γεγονότα, τήν
ϊδρυσιν Έπετηρίδος τού Λαογραφικού Αρχείου καί τήν άναδιοργάνωσιν τής
Εθνικής Μουσικής Συλλογής.

Ή ΐδρυσις τής Έπετηρίδος, τής οποία; τήν άνάγκην ύπεδείξαμεν άμα τή
άναλήψει τών καθηκόντων ημών ('Υπόμνημα περί οργανώσεως τών έργασιών
τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου τής 29ι? 'Οκτωβρίου 1936) άπεφασίσθη ύπό τής
Ακαδημίας Αθηνών προς διευκόλυνσιν τής έρεύνης καί τής λύσεως τών ζητη-
μάτων, τών προκυπτόντων κατά τήν έπεξεργασίαν τής άποθησαυρισθείσης έν
τφ Άρχείω υλης. Ή δέ Εθνική Μουσική Συλλογή, ήτις ϊδρύθη μέν διά τοϋ
Νόμου 432 τοΰ 1914 «προς διάσωσιν καί περισυλλογήν τών ασμάτων, τών χο-
ρών καί τών μουσικών οργάνων τού έλληνικοϋ λαοΰ», διά τοΰ Διατάγματος δέ
τής 14 Μαρτίου 1927 συνεχωνεύθη είς τό Λαογραφικόν Άρχείον, ηύτύχησε τελευ-
ταίως ν' άποκτήση τό άπαιτούμενον διά τάς φωνοληψίας μηχάνημα, διά τοΰ
διορισμού δέ μουσικού εϊδικοΰ διά τήν χρήσιν αύτοΰ και τήν καταγραφήν τών
δημωδών μελωδιών θά δυνηθή κατά τό προσεχές έτος νά έπιληφθή τοΰ έργου
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αύτής. 'Εννοείται δ' ότι ό εφοδιασμός τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής πρέπει
νά συμπληρωθή διά τής προμηθείας μικρού κινηματογραφικού μηχανήματος
πρός λήψιν καί καταγραφήν τών λαϊκών χορών καί ότι διά τήν άπρόσκοπτον λει-
τουργίαν τοϋ ιδρύματος τούτου καί τήν ένέργειαν τών άπαραιτήτων άποστολών
είναι ανάγκη, όπως τό άπό τοϋ 1914 διατιθέμενον κατ' έτος έν τίο προύπολογι-
σμώ τοϋ Υπουργείου τών Θρησκευμάτων καί τής 'Εθνικής Παιδείας διά τήν
Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν ποσόν αύξηθή άπό 5 εις 50 τουλάχιστον χιλιάδας
δραχμών.

Δ'. Χρησιμοποίησις συλλογών.

Τάς συλλογάς τοΰ 'Αρχείου κατά τό έτος τοϋτο έχρησιμοποίησαν είς τάς
μελετάς awiov οι καθηγηταί Ί. 'Αποστολάκης καί Φαίδων Κουκουλες, αί κυ-
ρίαι Η. Liideke καί Κατερίνα Κακούρη καί οί κύριοι Σπ. ΓΙαπάς, Δημ. Μπό-
γρης, Ίω. Παπακυριακόπουλος, Κ. Κωνσταντόπουλος, Θάνος Βαγενάς, Δημ.
Παναγιωτακόπουλος κ. ά.

Ε'. Βιβλιοθήκη.

Βιβλία καί φυλλάδια εισήχθησαν εις τήν Βιβλιοθήκην τοΰ 'Αρχείου έν όλω
134 (απέναντι τών 80 τοϋ παρελθόντος έτους), άτινα κατεγράφησαν εις τό βι-
βλίον εισαγωγής υπ' άριθ. 1345- 1478. Έκ τούτων 51 μέν προέρχονται έξ
άγοράς, 83 δέ εκ δωρεών τών έξής: 'Ακαδημία 'Αθηνών 15, Deutsches Volks-
liedarchiv 2, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία 2, Θρακικόν Κέντρον 'Αθηνών
3, Εταιρεία Επτανησιακών μελετών 2, Εταιρεία Κρητικών Σπουδών 1, Εται-
ρεία Κυκλαδικού Πολιτισμού 1, Οικογένεια Νικ. Πολίτου 2, Γ. Οικονόμου 1,
S. Baud - Bovy 1, Γιάννης Βλαχογιάννης 1, 'Αχ. Τζάρτζανος I, Θ. Βαγενάς 3,
Γ. Μέγας 5, 'Α. Γούσιος 1, 'Αν. Γούναρης 1, Μαρία Ίωαννίδου 1, Π. Κα-
λονάρος 1, Ί. Κολλάρος καί Σία 4, Μαρία Λιουδάκη 1, Ειρήνη Παπαδάκη 1,
ΓΙολ. ΙΙαπαχριστοδούλου 1, Δ. Τσίριμπας 1, Α. Schrader 1, Κυπριακά Γράμ-
ματα 1, I. Μαθιουδάκης 1, Γ. Δαφέρμος 1, ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής 1 κ. ά.

Ώς γίνεται καί έκ τοΰ συνημμένου πίνακος φανερόν, τό έργον τής περι-
συλλογής καί διασώσεως τών μνημείων τοϋ βίου καί τής γλώσσης τοϋ ελληνι-
κού λαού κατά τά τρία τελευταία έτη προήχθη ίκανώς. Δυστυχώς τό αύτό δέν
δύναται νά λεχθή καί περί τής άποδελτιώσεως καί ταξινομήσεως τής συγκομισθεί-
σης ύλης, επειδή τό υπάρχον προσωπικόν δέν έπαρκεί διά τήν επεξεργασίαν oU6'
α^ής τής συλλεγομένης υπ'αυτοΰ ύλης. "Αν μάλιστα λάβη τις ύπ' όψιν, ότι κατ"
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έτος άποδελτιούνται 14-20 χειρόγραφα, τά δ'υπάρχοντα έν τώ Άρχείφ και τφ
Ίστορικφ Λεξικώ άνεπεξέργαστα χειρόγραφα άνέρχονται ήδη εις 891 καί ότι ό
άριθμός ούτος άπό έτους εις έτος αύξάνει, δύναται νά φαντασθή πόσα έτη θ'
άπαιτηθώσιν, ΐνα γίνωμεν απλώς κύριοι τού συσσωρευθέντος υλικού. Και διε-
τέθη μέν έν τφ προϋπολογισμφ τοϋ επομένου έτους ποσόν τι διά τήν άντιγρα-
φήν καί άποδελτίωσιν υλικού, άλλ'ας έπιτραπή νά νομίζωμεν, ότι μόνον διά τής
αυξήσεως τοϋ μονίμου προσωπικού τοϋ 'Αρχείου θά δυνηβώμεν νά καταρτίσω-
μεν τά πολλαπλά ευρετήρια καί τούς καταλόγους, οΐτινες είναι άπαραίτητοι διά
τήν παρασκευήν εκδόσειος τών συλλογών, πληρούσης τάς αξιώσεις τής 'Επι-
στήμης.

Τό ί)ερμόν ένδιαφέρον, τό όποιον ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας κατά τά
τελευταία έτη επέδειξε διά τήν άνάπτυξιν τών έργασιών τοϋ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου, καί γενικώς ή στοργή, μέ τήν οποίαν ή 'Ακαδημία περιβάλλει τά έπιστη-
μονικά αύτής ιδρύματα, είναι άρκετόν έχέγγυον, ότι εις προσεχές μέλλον θά
παρασχεθώσι καί εις τό Λαογραφικόν Άρχείον τά μέσα έκείνα, άτινα άπό μακρού
έχορηγήθησαν καί είς τό Ιστορικόν Λεξικόν, ΐνα δυνηθή καί τό Λαογραφικόν
Άρχείον νά φέρη εις πέρας τό έθνικόν έργον, δι'ό ίδρύθη.

Έν 'Αθήναις τή 2<ί Δεκεμβρίου 1939.

Ό Διευθυντής τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Αετός 27 Καρωτή 7. 14 Παζαρλί 7
"Αη - Βλάσης 27 Κιουπλί 6 Παλιούρι 6. 36. 46
"Ακμπουναρ 7 Κορουτζί 7 Παλιπόννησα 8
Άλεποχώρι 6. 23 Κοσμάς, ό Βιζύης 26 Πασμακτσί 6. 8
'Αμόριον 6 Κότζιακος 27 Παταγή 7
'Αμπελάκια 7 Κουκουλές Φ. 60 Πετράδες 7. 23. 42
'Αράχοβα 50 κ.ε. Κουλακλί 7 Ποιμενικόν 7. 17. 21
'Ασβεστάδες 7 Κουρνοφωλιά 6 Πολύκαστρον 30
Άσπρονέρι 7 Ινουφόβουνο 7 Ποταμιά 34
"Ασπρος 27 Κυανή 7 Πραγκί 7

Κυριακίδης Στ. 6. 26
Βρυσικό 7. 23. 42 Κωστί 7. 19. 35 Ραβδάς 27. 28. 30

Ρουμλούκι 27. 32
Γενίκιοϊ 7 Λάβαρα 6. 15. 16
Γιδάς 32 Λάδη 7 Σαλτίκι 6. 15
Cvijic' J. 5 Λαμπουσιάδης Γ. 8 Σαρακηνοί 55. 7

Λευκίμη 6 Schultze Jena 5. 32. 34
Δαδιά 6. 11. 12 Λουκόπουλος Δ. 34 Σιναπλί 29- 30. 44. 47. 48
Δαμάσι 34 Σουμπάσκιοϊ 34
Διμότχο 22. 23 Μάκρη 25 Σουφλί 6
Δογαντζί 6. 8. 11. 17 Μάνδρα 6 Σκουρτοχώρι 7

Μάνη 7 Σκούταρι 30
Έβλιά βλ. Τσελεμπής Μάροι ή Μάριδες 7 κ.έ. Στέρνα 7
Έλληνοχώρι 7 Μεγάλο Μπογιαλίκι 29. 44
Έσκίκιοϊ 8 Μέγας, (άνεμος) 72 Τατάρ 7
Ευθύμιος, ό Διδυμοτείχου 22 Μεθόδιος, ό Διδυμοτείχου 23 Τοκμάκκιοϊ 6

Μεσημβρία 27 Τράβα 7
Ίμπλεντίν 7 Μεταξάδες 6. 22 Τριφύλλι 6. 8. 15. 16
"Ιρι Μπουτσάκ 34 Μικρός Αίμος 27 κ.έ. 29 Τσαμπάζ 7

Μικρό Μπογιαλίκι 29 Τσαουσλί 7
Καβακλί 29. 42 Μουργιά, Μουργιώτ' 8 Τσελεμπής Έβλιά 26
Καβατζίκι 6 Μπάνα 27. 28
Καντήκιοϊ 7 Μπουνάρτ£α 31 Φέραι 13. 14
Καπιτανοί 7 κέ.
Καραβία 31. 46 Ναίμονας 27. 44. 48 Χιονάδες 7
Καράμπεηλί 6 Νεοχώρι 7 Χτιριαροΰ 83
Καράμπουρναρ 7. 42 Ντογαντζί 6
Καρά Φε'ίμς 25 Walsch, Robert 26
Καρλί 7 Oelmann Fr. 5. 19. 48. 49
Καρυές 29 Οίκονομόβρυση πίν. Ε'
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ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙΣ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΩΝ

Άββας, άββάδες 57, 13 κέ.
άβλαμπάζι 10
άγαθαρέτως 55, 29
άλληχορισνός 8
αλ'σους 10
αμπάρα 97

αμπάρια 17. 21. 27. 39.

71. 97
άνταρία 25
άντάρ' ς 24. 25
ανώγι 69. 75
άνωγιαστό 91
αργαλειός 10. 21. 71. 73
άστρέχα 45. 94
άστροπίνες 29. 72. 79
ατός μου 58, 11
άτυχος 55, 4 κ.έ. 61
αΰλόθυρα 69
άφρόσας 54, 5. 60
άφτρα 43

άχεριώνα 14. 16. 21. 39.

86. 88
άψίς βλ. θόλος

βαγεναριό 97
βερβός 82. 95
βεργιά 29
βουτσιά 82
βυτίνες 82

γαζοφυλάκιον 55, 27
γάστρα 39
γάτης 55, 22
γενίτσαροι 23 κ.έ.
γίκους 12. 86
γιόμωσμα 38. 44. 45
γίσμπα 36. 43. 44
γκιόζια 18. 39
γουρουνοκούμασο 42
γραψίματα 7
γρεντιά 12. 38
γωνιά 27. 28. 38. 71. 72.

97

δαυλιά 39
διαέρνω 24. 25

έβγαλτάς 55, 16. 62
είσοδο 87

έκκλησίαι 22 κ.έ. 83
έκυβέντισαν 56, 7
έλάδιν 55, 25
ένδυμασία ανδρών 7 γυ-
ναικών 6 κέ.
ένθύμημα 56, 17
έπιγαμία, έλλειψις αυτής

7 κ.έ.
έποΐκαν 58, 15
έποντίζετον 55, 13
έστία 10 κ.έ. 17. 38. 48. 69.
77. 86

ζέγκος 36
ζεμπερέκι 75
ζίγρια 25

ήλιόβγαλμα 28. 45

θλυκωτά (ξύλα) 39. 48
θόλος 69. 75. 81. 88. 94

ίππάριν 57, 4

καβαλλάρης 72. 86
καβαλλέτα 73. 78
κάδη 71. 81. 94
κακοσυμβούλευτος 56, 13
κακότυχος 58, 25
κακουδια 24. 24
καλκάν' 28
καλός ούντας 35
καμάρες 10. 39. 74. 79. 82
καμαρούλες 10
καρπίτι 73
κασέλλες 73. 79
καταπόδ' 29
καταρράχτης 96

κατώγι 69. 82
καφάσι 85

κελλάρι 12. 26. 42. 83. 86

κεντίδια 7

κιναρωτός 7

κολόννα 69

κορΰτος 88

κορφιά 45

κορφιός 29

κορφουλύθρα 6

κορώνω 24

κοσιέρα 44

κουμάσι 42

κούντουρος, κουντούρα 59
κουρεύω (έκούρευαν) 56,
18. 64

κουρσεύει (έκούρσευεν)55,4.
61

Κούταρα 54, 1
κούτσιρο 73. 87
κουφίνα 27
κοφινοάμπαρο 47
κρέμαση 27 κέ. 32. 87.

95. 98
κρίσον 57, 28. 66
κρυβιστήρες 23
κρυψιάνα 16. 23. 25. 42

λαγηνοκάμαρα 12
λαγοδέρματα 56, 27
λη μόρια 26

μακάζ 29

μάνταλος 35. 75. 78
μαντήλα 7
μαχιά 29. 79
μεγάρου (τύπος) 29
μεντζί 34

μεσιά (δρϋς) 39. 45
μιντέρια 73
μοναπλός 56,15
μονοκάμαρο 69
μουσαφίρ ούντάς 35. 47
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μπακίρα 10
μπαλκόνι 88. 97
μπαμπάς 9
μπαργιάκ' 24. 25
μπαρμπούλα 7
μπατανίζω 72
μπατζάς 12. 32. 39. 69. 83
μπατζατζίκους 12
μπγιάλια 25
μπερδεβέλλες 75. 82
μπιϊντιρμές 39
μπλάνα 7
μπουλίτσα 39
μπουχαρές 77
μποχτώ 7
μπρούστι 27. 45

νεώτερος 55, 4. 61
ντάκος 70. 81
ντάμ 14. 23. 24
νταμκάς 26
ντελή μπάση δες 23
ντερέμπεήδες 24. 26
ντίς παρασί 25
ντουλάπι, ντουλαπάκι 10.

78. 86

ξενιτεία 55, 21
ξεστρώχ' 44
ξυλοδομία 48
ξυλοφορτώματα 25

όβουρός 68. 94

όντας, όντούδ', όντατζούδ'

16. 21. 35. 42
όψέ 54, 1. 59

παλεθύρι 79
παλιά διαθήκ' 8
παλληκάρ1 29
πανάθρα 24
παναθυρούδια 38
πανώθρα 10
παπας, παπάδες 79
πάπποi 25

παραδόσεις περί γενιτσά-
ρων 24 κέ.
παράσταθο 98

παραστιά ή παρστιά 10.

69. 77. 85. 86
παρμακλίκια 44. 85
πατάρι 78. 81
πατέρος 29. 95
πάχνα 82

πεζούλι 10. 35. 42. 78
πέλες 12

πεντέλι, πεντελιάζω 82. 95.
98

πεταλούδια 12
πέταυρα 72
πηκτή 55, 16. 62
πίλα 28

πλατυμέτωπος 19. 29
πλέϊμα 41
πλοκός 42

ποταμός τοϋ πυρός 55, 21
πρωτινός 29. 45
πυρομάχος 10. 39

ραγάζι 32
ραποκέχρι 44

σαϊβάν 36
σάλα 69. 70
σάλι 7

σαλοκάρπτο 73
σαμάκ' 34
σαμανλίκ' 14
σαρκοφόρος θεός 56, 8
σαρμενιά 73. 94. 95
σγύρι 82
σιάζ' 24. 34
σιδεριά 96

σιντούκια 73. 88. 95
σκάρα 71. 97

σκεπή, σκεπός 28. 44. κ.έ.

72, βλ. στέγη
σογιούτ' 39
σομούνια 21
σουφράς 87
σοφάς 35. 42
σπίτι (τό κυρίως δωμά-
τιον) 10. 18. 26. 36. 38
σπίτι δίπλα ή διπλανό 27
στό μάκρος 27. 44
μακρυνάρι 34

στάβλος 10. 14. 16. 17.

21. 42
σταλάματα 69
σταφυλοπάτι 71
σταχτολόγος 77
στέγη 28 κ.έ. 30. 32 . 45.

72. 80. 81 κ.έ. 90
στενομέτωπος 19. 29
στενωσιά 41

σιροπίνες βλ. άστροπίνες
στρώσες 79
συρμές 38

ταβλαμπάζι 10
ταμπάνι 72. 82. 86. 97
τελώνια τοΰ άέρος 52, 12
τεμπιλέκι 25
τζάκι βλ. έστία
τουμπελέκι 25
τουρκάλ'σαν 25
τσατμάς 85. 87
τσιβί 39. 44
τσιπούνι 7
τσολιάζω 24
τσούκνα 6

ύπόστεγον 10. 14. 18. 27.
30. 36. 70

φάκνα 86

φεγγίτες 12. 21. 32. 34.

38. 69. 86. 96
φέγγος 29
φέξος 24

φόλλη ή φόλλις 55, 25. 63
φοΰρνοί 16. 19. 21. 40. 42
φουτάναμμα 69. 96
φουτοκαγιά 69

χαγιάτι 10. 28. 34. 35. 38.
70. 71. 79 -81
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