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ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ

Μολονότι ήοχισε τελευταίως συστηματικώς νά μελετάται ή ελληνική οικία,
έγένετο δ' ήδη ή πρώτη σοβαρά προσπάθεια πρός συνθετικήν περί αύτής μελέτην
ύπό τού καθηγητού κ. Γ. Μέγα1), παραμένει ακόμη ή συναγωγή δσον τό δυνατόν
περισσοτέρου άπηκριβωμένου ύλικού ώς απαραίτητος προϋπόθεσις, έξ ής θά έξαρ-
τηθή ή λύσις πολλών προβλημάτων, τά όποια ανακύπτουν, δταν άντιμετωπίζη τις
ζητήματα αρχής, έξελίξεων καί έπιδράσεων. Ίδίοι τό θέμα τής άρχικής πρωτογόνου
μορφής τής κατοικίας έν Ελλάδι, τό όποιον μόνον έν τη πεδινή Θεσσαλία
ήρεύνησεν ό κ. Μέγας, χρήζει περαιτέρω μελέτης καί νομίζω δτι κάθε έπί μέρους
προσφορά ύλικού, άφορώντος εις τήν πρωτόγονον άνθρωπίνην οΐκησιν δύναται νά
συμβάλη είς τήν έπίλυσιν τών σχετικών ζητημάτων.

Τοΰτο έχουσα κατά νοΰν προβαίνω κατωτέρω εις τήν δημοσίευσιν ύλικού,
σχετικού πρός τάς καλύβας Σαρακατσαναίων ποιμένων μετά φωτογραφιών, αΐτινες
ελήφθησαν ύπ' έμοΰ,

α) έν Πισoδερίq) Φλα)ρίνης καί
β) έν Mαvτoυδίq) τής Β. Εύβοιας.

Τό έκ Πισοδερίου ύλικόν συνέλεξα τόν Αύγουστον τοΰ 1937, δτε έντολή τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών άνέλαβον λαογραφικήν άποστολήν εις Καστορίαν. Δυστυχώς
ενεκα τής βραχυτάτης παραμονής μου εις τήν θερινήν κατασκήνωσιν τών εκεί
ποιμένων, δέν ήδυνήθην νά συλλέξω παρ' αύτών ειμή έλάχιστον λαογραφικόν
ύλικόν. Διά τούτο καί αί σχετικαί πρός τά «κονάκια» γενικώς καί τόν τρόπον κατα-
σκευής τών καλυβών τα>ν σημειώσεις καί πληροφορίαι μου είναι ελλιπείς. Παρά

') Γ. Α. Μέγα, Ή 'Ελληνική οικία. 'Ιστορική αύτής έξέλιξις καί σχέσις πρός τήν οίκο-
δομίαν τών λαών τής Βαλκανικής, 'Αθήναι 1949. (Σειρά εκδόσεων τοΰ 'Υπουργείου Άνοικοδο-
μήσεως, άρ. 37) καί έν μεταφράσει The Greek House. Athens 1951, Series of Publications
of the Ministry of Reconstruction, No 37. —Βλ. καί Κρίσεις περί αύτής ύπό Σπ. Μαρινάτου
έν Έπετ. Βυζ. Σπουδών τ. ΙΘ' (1949) σ 353-360 καί ύπό Άγγ. Χατζημιχάλη έν Νέα Εστία
τ· 47 (1950) σ. 413-419. Πβλ. Γ· Μέγα. Ζητήματα λαϊκής άρχιτεκτονικής, Αυτόθι, σ. 677-681.
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ΐαϋτα νομίζω δτι επιβάλλεται ή δημοσίευσις τούτων, άφ' ενός μέν έ'νεκα τής γεω-
γραφικής θέσεως τής κατασκηνώσεως, άφ' ετέρου δέ έπειδή, κατόπιν τοΰ μεσολα-
βή σαντος πολέμου κα! τής έπακολουθησάσης εΐς τάς συνοριακός περιοχάς άνατα-
ραχής, αϊ ποιμενικά! έγκαταστάσεις κατά τό πλείστον διελύθησαν, ώστε σήμερον
ν' άνήκουν και αύται εΐς τήν ΐστορίαν. 'Αντιθέτως ή περιγραφή τών καλυβών τών
Βλάχων1) τοΰ Μαντουδίου, τάς οποίας έμελέτησα τό θέρος τοΰ 1950, είναι πληρε-
στέρα' δπως δ' έν τή οικείς θέσει άναφέρω2) αί ποιμενικά! αύται καλύβαι και δή
ή κωνική, είναι μάλλον κατάλοιπον παλαιοτέρας έποχής ή έκπροσωπεί τήν σημε-
ρινήν κατοικίαν τοΰ έκεΐ ποιμενικού πληθυσμού. Παραθέτω έπίσης κα! περιγρα-
φήν «μαντριού» διά τά πρόβατα, ώς έξακολουθεϊ τοΰτο νά είναι κα! σήμερον έν
χρήσει εΐς τήν περιοχήν ταύτην τής Β. Εύβοιας.

Ι. Σαρακατσάνηδες Πισοδερίου

Τό Πισοδέρι κείται εΐς τόν αύχένα τής δροσειράς τοΰ Βαρνοΰντος κα! έπ! τής
δημοσίας όδοΰ Ρούλας - Πισοδερίου - Φλωρίνης (ύψόμ. 1527 ), τής άποτελούσης
άλλοτε κα! τήν μοναδικήν όδόν επικοινωνίας Ελλάδος -'Αλβανίας.

Εΐς τά ύψώματα τής Βίγλας, δπως κοινώς λέγεται τό βουνό τοΰ Πισοδερίου,
κα! βορειοανατολικώς τοΰ ομωνύμου χωρίου, ειχον στήσει τά κονάκια των Σαρα-
κατσάνηδες ποιμένες. 'Ατραπός εν μέσφ δάσους όζυών έ'φερεν έκ τοΰ Πισοδερίου
μετά πορείαν μιας ώρας εΐς τό όροπέδιον, όπου τά καλύβια. Ή θέσις έδώ ονομάζε-
ται Λάκκος, ή δ' έν αύτη κατασκήνωσις ήτο γνωστή ύπό τό όνομα «Καλύβια τον
Μπάκα» έκ τοΰ όνόματος τού άρχηγοΰ των, τοΰ άρχιτσέλιγγα Μπάκα (βλ. Πίν. Α,
2). 'Από τοΰ έτους 1926 κα! εντεύθεν «βγαίνονν στο Πισοδέρι τον Μάη ώς τόν "Αη
Δημήτρη». Τόν χειμώνα άλλοι τούτων έπιστρέφουν εΐς τόν Πολύγυρον τής Χαλκι-
δικής κα! κατοικοΰν είς οικίας, τάς όποιας έχουν ενοικιάσει3) — μερικοί τούτων έχουν

') ΙΙερί τοΰ όνόματος Βλάχος σημαίνοντος Σαρακατσάνος βλ. κατωτ. σ. 237.

2) κατωτ. σ. 237 - 38.

3) "Οπως μάλλον είρωνικώς μοΰ είπε μία Σαρακατσάνισσα, δέν θέλουν ν' άγοράζουν
σπίτια καί νά μένουν πάντα στο ίδιο μέρος γιατί μπορεί καί νά μήν τούς «οηκώαη 6 αγέρας»
θέλουν νά είναι ελεύθεροι, ν' άλλάζουν τόπο. «'Πάντα σκηνΐτες είμαστε» μοΰ έλεγον. Φαίνεται
δμως ότι καί πραγματικώς φοβούνται τάς άσθενείας έκ τής μονίμου εγκαταστάσεως είς χωρία,
άν κρίντ) κανείς έκ τών πληροφοριών, τάς όποιας μας δίδουν άλλοι συλλογείς καί συγγραφείς.
Κατά τόν κ. Β.,Δηλιγιάννην, όστις είχε τήν καλωσύνην νά μού άποστείλη γραπτός πληροφο-
ρίας περί τών Σαρακατσάνηδων τής περιφερείας Σερρών, καί έκεΐνοι έπίσης φοβούνται τάς
άσθενείας. Σχετικά είναι τά γραφόμενα περί τών νομάδων ύπό τοΰ «L. Heuzey» Le mont
Olympe et PAkarnanie, Paris 1860 σ. 270, δτι δηλ. πιστεύουν δτι, έάν έ'νας βοσκός έγκα-
τασταθή κάπου μονίμως, άμέσως άσθενεΐ καί άποθνήσκει.



ΠΙΝΑΒ A'

1· Σαρακατσάνες
Πισοδερίου

2. Τά καλύβια
τοΰ Μπάκα
εις τό Πισο-
δέρι



ΠΙΝΑΞ Β'

2. Τσάρκος, καλύβα για τά νεογέννητα κατσίκια, στήν περιφέρεια Καβάλλας.

(Φωτογραφία Β. Σκαφιδα).



ΠΙΝΑΞ

1. Καλύβες περιφερείας Καβάλλας. Σαρακατσάνες ντύνουν τή μεγάλη καλύβα.

(Φωτογραφία Β. Σκαφιδά)

2 Τετράπλευρος καλύβα Κ. Ζαραλή (Πισοδέρι)



ΠΙΝΑΞ Δ'.
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καίάγοράσει σπίτια —άλλοι δέ μεταβαίνουν εις τό Κιλκίς (τά Κιρκίτσια). Οΰτω
τόν χειμώνα είναι, όπως οί ίδιοι λέγουν, «λιγονστάροι», ένφ τό καλοκαίρι «κάνουν
τήν κολληγιά».

Οί Σαρακατσάνηδες ούτοι ονομάζονται «ΚασσανδρινοΙ» εν αντιθέσει πρός
τους Θεσσαλούς η Μοραΐτες1), οι όποιοι μάλιστα δέν θεωρούν τούς Κασσανδρι-
νούς ώς γνησίους Σαρακατσάνους.

"Οπως δλοι οί Σαρακατσάνηδες καί οί τοΰ Πισοδερίου έχουν σαφή συνεί-
δησιν δτι είναι διάφοροι τών Βλάχων, τών λεγομένων Κουτσοβλάχων, διότι εκείνοι
ομιλούν βλάχικα, ένφ αύτοί «είναι "Ελληνες καί δέν ξέρουν άλλη γλώσσα»2).

Αί καλύβαι

Οί «καλύβες» ή τά «κονάκια»3) τών Σαρακατσάνηδων είς Λάκκον Πισοδερίου
ήσαν τό 19Β7 δέκα οκτώ έκτος μικροτέρων τινών, αΐτινες έχρησίμευον ώς βοηθη-
τικοί χώροι. Είς μερικάς τούτων κατφκουν δώδεκα άτομα: ευρισκόμεθα δηλαδή
πρό μιας μεγάλης κατασκηνώσεως.

Έκ τών 18 καλυβών αί δώδεκα ήσαν κωνικαί «με κατσούλα»4), αί δ' άλλαι
εξ τετράπλευροι.

Ώς ύλικόν πρός κατασκευήν τούτων χρησιμοποιούν τήν πρόχειρον καί αφθο-
νούσαν ει; τό βουνό ύλην τά κλαριά3), όπως οί'ίδιοι λέγουν. Διά τήν κατα-
σκευήν τής καλύβης συνεργάζονται άνδρες καί γυναίκες. Οί μέν άνδρες κόπτουν

') Μοραΐτες γενικώς ή Παλαιοελλαδϊτες αποκαλούν έν Μακεδονία τούς Σαρακατσάνοι^
τής Θεσσαλίας, ώς καί πάνταςτούς κάτω τής Κατερίνης "Ελληνας.

") 'Από Βλάχον τής Σαμαρίνας ήκουσα τά εξής αξιοσημείωτα: «Οί Σαρακατζαναΐοι δεν
έχουν χωριά' τό καλοκαίρι είναι ατά βουνά, τό χειμώνα στα χειμαδιά. Διαφέρουν άπό τους βλάχους
που έχουν σταθμό κάπου. "Ετσι βρέθηκαν άπό κτίσεοις κόσμου. Μιλαν καθαρά 'Ελληνικά, βλάχικα
δέν ξέρουν ......

®) Πρβλ. καί C. Hoeg «Les Saracatsans, utie tribu nomade grecque etc.. · 1925 t. I
p. 6. 'Ομοίως Kaliva παρ' 'Αρωμούνοις βλ. G■ Weigand Die Aromunen, Leipzig 1895 t. I
p. 41. Περιγραφήν κωνικής καλύβης τών Σαρακατσάνων τής Θεσσαλίας βλ. καί είς τό άρθρον
τοΰ Β. Σκαφιδα «Σαρακατσάνοι ή Σαρακατσαναΐοι» εν περιαδ. «'Ελληνική Δημιουργία»
τόμ. 6 (1950) τεΰχ. 62 σ. 361 κ.έ.

') Κατσούλα σημαίνει κάλυμμα τής κεφαλής συνεχόμενον μετά τοΰ έπενδύτου, είτα
δέ κάθε κάλυμμα τής κεφαλής (πληροφορία έκ τοΰ Ιστορικού Λεξικού τής ελληνικής γλώσσης).
Βλ. καί Κ. Νικολαΐδου, Έτυμολογικόν Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης (λ. Κάτσουλα =
κάλυμμα τής κεφαλής, τό φέσι) πρβλ. καί Δηα. Ίω· Γεωργακα, «Περί τής καταγωγής τών
Σαρακατσαναίων καί τοΰ ονόματος αύτών» έν Άρχείφ Θρακικού θησαυροΰ τ. IB' (1945-6) σ. 85.

5) Δύο μόνον καλύβαι ήσαν κτισμέναι μέ πέτραν, είχον δέ στέγην έκ λαμαρίνης. Τοΰτο
δ' έγινε τό 1932, ότε ύπέστη μεγάλην καταστροφήν ή κατασκήνωσις έκ πυρκαϊάς.
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τά ξύλα, αί δέ γυναίκες μεταφέρουν αυτά, καί έπί τόπου δλοι όμοΰ τήν στήνουν.

Ώς πρός τάς διαστάσεις δέν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τών διαφόρων
καλυβών. Πάντως ή τετράπλευρος τοΰ Κ. Ζαραλή (Πίν. Γ, 2) ειχε μήκος 9 μ., πλάτος
4,50 μ., ύψος δέ 2,75 μ. ένφ ή κωνική τοΰ Ντάφου (Πίν. Β, 1) ειχε περίμετρον 15 μ.,
ύψος δέ 4,50 εΐς τό σημεϊον τής κορυφής τής κατσούλας.

1. ΚωνικαΙ καλύβαι (Καλύβες με κατσούλα)

Διά τήν κατασκευήν τούτων καθαρίζουν πρώτον τήν θέσιν έπί τής οποίας
θ' άνεγερθή ή καλύβη καί έμπηγνύουν εΐς τήν γήν 30-40εύθεΐς μακρούς καί
εύλυγίστους κλάδους κυκλικώς καί εΐς άπόστασιν άπ° άλλήλων περίπου 0,50 μ.
Ούτοι θ' άποτελέσουν τόν σκελετόν τής καλύβης. Αί συγκλίνουσαι άνω άκραι τών
κλάδων τούτων συνδέονται έπάνα), ώστε ό σκελετός νά προσλάβη περίπου τό σχήμα
κώνου. Κατόπιν πλέκουν διά μέσου τών όρθιων τούτων ξύλων άλλα οριζόντια
κλαριά καί τήν όλην ταύτην κατασκευήν έπενδύουν μέ άχυρα. Τέλος έπί τής κορυ-
φής έπιτίθεται ή κατσούλα καί αύτη έξ άχύρων άποτελουμένη.

Αΐ κωνικαί καλύβαι δέν έ'χουν παράθυρα, φωτίζονται δέ μόνον άπό τό άνοι-
γμα, τό ώς θύρα χρησιμεΰον (βλ. Πίν. Β, 1). Ή φωτιά εύρίσκεται είς τό μέσον τής
καλύβης.

Πλησίον τής μεγάλης καλύβης, τής κυρίας κατοικίας, εύρίσκεται καί μία
μικροτέρα βοηθητική διά τήν έναπόθεσιν ενδυμάτων καί σκευών τής οικογενείας1)·

') Ό τρόπος τής κατασκευής μιας κωνικής καλύβης εκτίθεται σαφώς είς τό δημοσιευ-
θέν έν τή Έλλην. Δημιουργία (τόμ. 6 σελ. 364 κέ.) άρθρον τοΰ κ. Βασ. Σκαφιδά, είς τόν
όποιον οφείλονται καί αί παρατιθέμεναι εικόνες (Πίν. Β, 2 καί Πίν. Γ, 1). Παραθέτω έδώ άπό-
σπασμα έκ τής άξιολόγου ταύτης περιγραφής.— «Γιά νά στη θ ή μιά βλάχικη καλύβα κανονίζεται
πριν πόσο μεγάλη θά είναι καί αύτό εξαρτάται άπό τά άτομα, πού θά στεγάση. Γιά νά γίντ)
μιά καλύβα δένουν ενα σχοινί σ' έ'να καρφί, πού τό μπήγουν στο χώμα καί ιιέ άλλο καρφί
πού προσδένεται στο άλλο άκρο τοΰ σχοινιοΰ χαράζουν ένα άλώνι-κύκλο στο έ'δαφος. Στήν
περιφέρεια τοΰ κύκλου, πού χάραξαν στο χώμα, άνοίγουν μέ σφήνα τρΰπες σέ κανονικά δια-
στήματα καί μέσα στις τρΰπες αύτές μπήγουν ύστερα μεγάλες λοΰρες - κλάδους, δίχ^ος φύλλα
καί παρακλάδια, άπό δέντρο·(δρΰν) ή άπό όξυά ή άπό πλάτανο, μέ τήν χονδρότερη άκρη, ένφ
ή ψιλή υψώνεται πρός τά πάνω. Μπήγουν 45-60 λοΰρες γιά τις πιο μεγάλες καλύβες. Άφοΰ
τελειώση αύτή ή δουλειά παίρνουν δυο ξύλα μετρίου πάχους καί μήκους 25 εκατοστών τοΰ
μέτρου καί καρφώνουν τό ένα πάνω στο άλλο καί κάμνουν σταυρό. Στά τέσσαρα άκρα τοΰ σταυ
ροΰ πλέκουν χονδρό στεφάνι άπό ευλύγιστες βέργες. Στο στεφάνι αύτό, πού μέ τό σταυρό απο-
τελεί έ'να σώμα ενσφηνώνουν άλλες λοΰρες, σάν τις πρώτες 25 - 30 έν όλω καί στά άκρα των
σκαλίζουν κόκα, γιά νά μή βγαίνουν άπό τό στεφάνι. Οί λοΰρες αύτές έχουν κατεύθυνση πρός
τά κάτω, τό χονδρό στο επάνω μέρος καί τό ψιλό πρός τά κάτω. Στερεώνουν μετά τό σταυρό
μέ τό στεφάνι καί τις λοΰρες σέ ενα γερό ξύλο —μέ διχάλα στήν κορυφή—καί έ'νας άνδρας τή
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2. Τετράπλευροι καλύβαι

Αύται έχουν τήν στέγην άετωματικήν (δίρριχτη) (βλ. Πίν. Α, 2). Διά νά κατα-
σκευάσουν οι Σαρακ. τήν τετράπλευρον καλύβην τοποθετούν εις τρεις παραλλήλους
σειράς άνά τρία συνήθως δρθια ξύλα διχαλωτά (τις φούρκες). Διά τήν μεσαίαν σειράν,
δπου θά είναι τό ύψηλότερον σημεΐον τής καλύβης, χρησιμοποιούν μεγαλύτερες
φούρκες. Έπί τούτων τοποθετείται ό καβαλλάρης, δηλαδή ή όριζοντία μακρά δοκός τής
στέγης, έπί δέ τών εκατέρωθεν διχαλωτών στύλων τοποθετούνται έπίσης μακραί δοκοί.
Ό καβαλλάρης συνδέεται πρός τάς μακράς δοκούς τών δύο εκατέρωθεν πλευρών μέ
τά καπρονλια. Οί παραλλήλως πρός τόν καβαλλάρην τοποθετούμενοι λεπτότεροι
κλάδοι, χρησιμεύοντες ούτως ειπείν εις τό δέσιμο τών καπρουλιών, ονομάζονται
χάρτωμα. Ό σκελετός ούτος τής στέγης καλύπτεται τέλος δι' άχύρων, δπως καί εις
τάς κωνικάς, τούτο δέ διά «νά γλιστρά τό νερό και νά φενγγ]». Τόν ύπόλοιπον
σκελετόν δηλαδή τούς ούτως ειπείν τοίχους τής καλύβης έπενδύουν διά κλάδων
μετά τοΰ φυλλώματος αύτών (με κλαριά). Ή θύρα τής καλύβης εύρίσκεται εις τό
μέσον τής μακράς πλευράς. Έπί τής ιδίας πλευράς, συνήθως πρός τ' αριστερά τής
εισόδου, ανοίγεται εν μικρόν παράθυρον περίπου 0,50X0,50 μ. εις ύψος 1-1,20
άπό τοΰ εδάφους.

Αί τετράπλευροι καλύβαι διαιρούνται εις δύο μέρη, είς τήν κυρίως καλύβην,
τήν κατοικίαν, καί τήν άποθήκην. Ό διαχωρισμός τών δύο τούτων χώρων γίνεται

κρατεί γερά στερεωμένο καθέτως στο κέντρο τοϋ κύκλου. Οί γυναίκες τότε άρχίζουν καί συμπλέ-
κουν μέ έπιτηδειότητα τις λοΰρες πού έχουν μπηχθή στο έ'δαφος μ' έκεΐνες πού κρέμονται
άπό τό στεφάνι, δύο μέ μία, τές δένουν γερά μέ σχοινί καί έ'τσι γίνεται ό σκελετός τής καλύ-
βας. Επακολουθεί τό πλέξιμο τοΰ σκελετοϋ μέ βέργες άπό τές γυναίκες πάντοτε, άπό τή
βάση πρός τήν κορυφή, δπως άκριβώς πλέκουν οί καλαθάδες τά καλάθια, καί ή δουλειά αύτη
λέγεται χάρτωμα στη γλώσσα τών Σαρακατσαναίων. Μετά ταΰτα επακολουθεί τό ντύσιμο τής
καλύβας . . . . Αί γυναίκες, δύο μέσα στην καλύβα καί δύο άπ' έ'ξω, παίρνουν δεματάκια άπό
βάλτο ή άπό βρύζα καί άρχίζοντας άπό τή βάση, πάλι προσδένουν σέ κανονικές σειρές αυτά
στον χαρτωμένο σκελετό μέ κηρόσχοινο ή μέ σύρμα λεπτό. Οί σειρές ράβονται μέ σακκορράφα
ή μιά πάνω στήν άλλη, δπως άκριβώς τοποθετοΰν τά κεραμίδια οί χτίστες στές στέγες τών
σπιτιών· Τελευταία πλέκουν μιά κουκούλα, άπό βέργες πάντοτε, τή «οκούφια» ή τήν «καταούλα»
καί τήν προσαρμόζουν στήν κορυφή τής καλύβας, έπάνω στο στεφάνι. Τέλος άποσποϋν τό
ξύλο μέ τή διχάλα, πού κρατούσε τό σταυρό μέ τό στεφάνι, γιατί ή καλύβα γίνεται πλέον έ'να
σώμα-ένας ξύλινος τρούλος-καί τό βάρος του μεταφέρεται καί πέφτει στήν περιφέρεια τοΰ
κύκλου. Στο πλέξιμο καί τό ντύσιμο τής καλύβας αφήνουν μικρό μέρος ανοιχτό γιά είσοδο,
πού σφαλίζει μέ ξεχωριστή πλεχτή πόρτα, πού δένουν μέ σύρμα ή μέ στρεφτάρια άπό λυγές.
Είς τό κέντρον τής καλύβας κάνουν τή βάτρα (έστία βλάχικα), δπου ανάβουν τή φωτιά καί
γιά νά τήν προφυλάξουν άπό τό ρεΰμα τοϋ άέρος τοποθετοΰν πρός τό μέρος τής πόρτας ένα
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διά φράκτου έκ κλάδων, όστις είναι άρκετά υψηλός χωρίς δμως νά φθάνη μέχρι
τής στέγης.

Άπό τής θύρας εισέρχεται τις άμέσα>ς ε!ς τόν ως άποθήκην χρησιμεύοντα
χώρον, δπου έναποθέτουν όλον τόν ρουχισμόν τής οικογενείας (ροϋχα, βελέντζες,
μαλλί κλπ.). Εκείθεν πάλιν εισέρχεται τις είς τό κυρίως δωμάτιον τής καλύβης
δι' άνοίγματος τοΰ διαχωριστικού φράκτου.

Έντός τοΰ κυρίως δωματίου ευρίσκεται ή φωτιά, ή καλουμένη γοννιά, τήν
οποίαν διευθετούν εΐς τό μέσον μιας τών στενών πλευρών αύτοΰ. Εκατέρωθεν τής
φωτιάς εύρίσκεται τό κάθισμα, δηλαδή έ'να πεζούλι εΐς ύψος 0,50 άπό τοΰ έδάφους1).
Καθίσματα ονομάζουν καί στενούς πάγκους, κατεσκευασμένους έκ ξύλων, οΐτινες
στερεώνονται εΐς τόν σκελετόν τής καλύβης. Τοιούτος πάγκος εύρίσκεται π.χ. εΐς τό
κυρίως δωμάτιον τής καλύβης τοΰ Ζαραλή, στηρίζεται δέ, ώς εΐδομεν, εΐς τόν δια-
χωριστικόν φράκτην. Εΐς τό παρά τήν γουνιάν κάθισμα ειχον υφαντά μαξιλάρια.
Ταύτα ώς καί ολίγα μαγειρικά σκεύη έπί ξυλίνων ραφίων είς ύψηλόν μέρος τής

πυρομάχο, μιά πέτρινη πλάκα δηλαδή μισού μέτρου μήκους καί 30 εκατοστών πλάτους. Τό
δάπεδο τό παλαμίζουν μέ λάσπη καί βουνιά μαζί, γιά νά είναι σκληρότερο τό έπίχρισμα καί
νά μήν τρίβεται εύκολα. Παλαμίζουν έπίσης μέ λάσπη άπό χώμα καί βουνιά καί τό εσωτερικό
τής καλύβας άπό τή βάση πρός τά πάνω καί σέ ΰψος ενός μέτρου, γιά νά μήν μπαίνει άέρας
κι'έ'τσι ή καλύβα γίνεται ζεστή. Σέ μιά θέση φκιάνουν έ'να πεζούλι, τό γεϊκο, δπου τοποθετούν
διπλωμένες τις βελέντζες, τή μιά πάνω στήν άλλη, έκεΐνες πού χρησιμοποιούν τή νύχτα γιά
σκέπασμα. "Αν ή καλύβα είναι άρκετά μεγάλη, πρός τό μέρος τής πόρτας μπήγουν μιά έλατο-
κορφή μέ διχάλες (παρτοάλια), τόν κρεμανταλα, είδος κρεμάστρας, δπου κρεμούν τούς ψωμο-
τροβάδες, τά δισάκια, τές κάπες, τές τσαντήλες καί άλλα παρόμοια άντικείμενα.

Τό γύρω γύρω μέρος τής καλύβας λέγεται πλοκός κι' έκεΐ βάζουν τά κεφάλια τους
δταν κοιμούνται οί Σαρακατσαναΐοι, ενώ τά πόδια των τά έ'χουν πρός τό κέντρο, δπου ή
βάτρα μέ τή φωτιά. Τό φαγητό τό μαγειρεύουν σέ κακάβι (μπακράτσι) μέ χερούλι, πού κρέ-
μεται άπό μιά άγκοΰτοα (|ύλο μέ διχάλα) πιασμένη άπό τήν οροφή, τό σταυρό μέ τό στε-
φάνι τής καλύβας.

Στά καλοκαιρινά κονάκια, έκτός άπό τή μεγάλη καλύβα, φκιάνουν συνέχεια καί δεύ-
τερη μικρότερη, πού άλλες φορές είναι ξέσκεπη καί τές περισσότερες σκεπασμένη μέ κλαδιά
άπό πλάτανο ή όξυά ή καί μέ φτέρη. Ή καλύβα αύτη λέγεται φρεντζατο άπό τούς Σαρακα-
τσαναίους. Στό εσωτερικό τοΰ φρεντζάτου πάνω σέ πασσάλους έ'χουν καρφωθή σανίδια, πού
χρησιμεύουν γιά καθίσματα, γιά νά κάθωνται σ' αύτά οί φιλοξενούμενοι. Έπί πλέον στό φρεν-
τζάτο ζυμώνει, μαγειρεύει ή νοικοκυρά τό καλοκαίρι ή μπαλώνει τά ροϋχα καί ξαίνει τά
μαλλιά πού θά χρειασθη γιά τό ντύσιμο τής φαμελιάς καί τήν έπίπλωση τής καλύβας τόν
χειμώνα. Όταν παντρεύεται κανένα άγόριτοϋ στήνουν ξεχωριστό καλύβι μικρό, γιά νά κοι-
μάται μέ τή γυναίκα του καί νά τοποθέτηση τήν προίκα, στρωσίδια καί ροϋχα γενικά».

') Πρβλ. καί Μ. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου, Οίκίαι Ά γ. "Αννης Εύβοιας έν Λαογραφία
τ. ΙΔ (1952) σ. 166, 1.
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καλύβης στερεωμένων αποτελούν τήν μόνην έπίπλωσιν και τόν μόνον διάκοσμον
τής κατοικίας. Διά τόν ύπνον τοποθετούν εις τό έ'δαφος κλαριά (μπάτσες) καί
έπ' αύτών στρώνουν τις βελέντζες

Μικρός χώρος πρό τής καλύβης περικλείεται διά φράκτου χρησιμεύων ώς
προαύλιον. Έκεϊ είναι τοποθετημένα καθίσματα. Έπίσης περίφρακτος μικρός χώρος
χρησιμεύει διά τήν πλύσιν και ώς μαγειρεϊον. "Εν μικρόν μπαχτσεδάκι όπισθεν ή
εις τά πλάγια τής καλύβης, όρθια ξύλα και κλάδοι διά τήν στέγνωσιν τών πλυνο-
μένων ένδυμάτων, ώς και ό σωρός τών ξύλων διά τήν φωτιάν συμπληρώνουν τήν
όλην έγκατάστασιν.

Εις τήν ενταύθα κατασκήνώσιν ύπήρχον τρεις φούρνοι δι3 δλας τάς οικο-
γενείας.

£Ως βλέπομεν οί Σαρακατσαναΐοι του Πισοδερίου, ώς καί άλλων Μακεδονι-
κών περιοχών, έχουν πλέον άποκτήσει μόνιμον θερινήν καί μόνιμον χειμερινήν
έγκατάστασιν, άπολέσαντες ούτω τό κύριον χαρακτηριστικόν τού νομάδος. "Οπως
δηλαδή παρετήρησεν ό Hoeg Χ) έ'φθασαν εΐς τρόπον ζωής μή δυνάμενον πλέον
νά θεωρηθή νομαδικός, διό καί χρειάζονται καλύβας έκ στερεωτέρων ύλικών 2).

II. Καλΰβαι τών Βλάχων τής περιοχής Μαντουδίου

Εΐς τό «Γύρω Βουνό» (Γεροβουνό), άνωθεντού κάμπου τού χωρίου Μαντούδι
καί εΐς τήνθέσιν 'Αμπελάκια, ήσαν παλαιότερον συγκεντρωμέναι πολλαί καλύβαι, δλαι
κωνικαί, πλησίον τών μαντριών τών Βλάχων3), δπως ονομάζεται ό ποιμενικός
πληθυσμός τού Μαντουδίου. Τώρα άνευρίσκομεν ύπολείμματα μόνον τής τοιαύτης
έγκαταστάσεως, ώς έν προκειμένφ τήν καλύβην τοΰ Ί. Ζαργάνη, διότι οί ποιμένες
εκτός έλαχίστων μετετοπίσθησαν άλλαχού, δπου κατασκευάζουν τετραπλεύρους
πλέον καλύβας «με τοίγκια» (βλ. κατωτέρω σ. 238).

Ή καλύβη τών έδώ ποιμένων, ης κατωτέρω παραθέτομεν περιγραφήν,
ομοιάζει, ώς καί έκ τής φωτογραφίας (βλ. πίν. Δ, 1) δύναται τις ν' άντιληφθή, πρός

') "Ενθ' άν. σ. 3 καί 61. Διά τόν λόγον τούτον ίσως δέν θεωρούνται γνήσιοι Σαρακα-
τσάνοι βλ. άνωτ. σ. 233.

5) Έν γένει έκ τής έσωτερικής διαρρυθμίσεως τών καλυβών καθώς καί τής ένυπάρξεως
στοιχειώδους επιπλώσεως κατανοοϋμεν ότι οί Σαρακατσάνοι τής περιοχής ταύτης είναι
περισσότερον έξειλιγμένοι άλλων (πρβ. καί Δ. Γεωργακαν, Ένθ'άν. σ. 86).

3) Περί τής σημασίας τής λέξεως Βλάχος έκτενώς πραγματεύονται ό άκαδημαϊκός κ.
Άντ. Κεραμόπουλλος είς τήν μελέτην αύτοΰ «Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι», έν 'Αθήναις 1939 καί
καί ό κ. Δ. Γεωργακάς είς τήν γενικήν περί τών Σαρακατσαναίων μελέτην του έν Άρχ. Θρακ.
Θησ. τ. IB' (1945-46, σ. 68-128) έν σ. 82.84.
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τάς τοΰ Πισοδερίου Φλωρίνης, περι ών ανωτέρω διέλαβον, νομίζω δ' δτι ή λεπτο-
μερής ταύτης περιγραφή δύναται νά χρησιμεύση ώς συμπλήρωμα τών κενών, τά
δποϊα, ώςήδη άνέφερα, παρουσιάζει τό ύλικόν τό εκ τών εκεί Σαρακατσαναίων ποιμέ-
νων συλλεγέν. Διότι ή διαφορά εις τήν κατασκευήν των δέν δύναται νά είναι μεγάλη,
έφ' δσον και τά πρόχειρα εις αύτούς υλικά οικοδομής είναι δμοια, και ό τρόπος
ζωής ό αύτός, πρόκειται δ' έπίσης περι Σαρακατσαναίων ποιμένων. Ή διατήρησις
τής παραδόσεως παρ' αύτοϊς είναι άλλως τε και έν πάσι πολύ ισχυρά, ώς φαίνεται
εις τά διακοσμητικά θέματα τών υφαντών και τά χρώματα τών προτιμήσεόίν των
(τό μέλαν, βαθύ κυανοΰν, (τά γαλαζωτά) και τό λευκόν 1).

Οΐ «Βλάχοι», οΐ έν Μαντουδίφ νΰν εγκαταστημένοι, κατά πληροφορίας αύ-
τών τών ιδίων, έχουν έλθει άπό τή Ρούμελη, ήτοι άπό τό απέναντι τής Εύβοιας
και έντεύθεν τοΰ Παρνασσού μέρος τής Στερεάς Ελλάδος. Παλαιότερον διέμενον
εις τά έπί τοΰ όρους Καντήλι κονάκια των, τώρα δέ έχουν συγκεντρωθή εις τήν έκ
τούτων όνομασθεΐσαν «Βλάχικα» συνοικίαν, εις τά βόρεια κράσπεδα τοΰ χωρίου
Μαντούδι, άγοράσαντες ή ένοικιάσαντες μικράς οικίας. Μολονότι δέ διατηροΰν τά
ιδικά των «βλάχικα» έθιμα, άκολουθοΰν πλέον έν πολλοίς τούς «χωριάτες» δηλαδή
τούς εντοπίους Μαντουδιανούς, τούς γεωργούς.

Τά μαντριά διά τά πρόβατα έχουν έξω τοΰ χωρίου, είς τά πέριξ τοΰ Μαντου-
δίου βουνά (Γύρω βουνό, δπως γενικώς τά ονομάζουν). Έκεΐ πλησίον κατασκευάζουν
καί τάς καλύβας των, τάς οποίας έγκαταλείπουν, δταν μετατοπίζωνται εκάστοτε πρός
έξεύρεσιν καταλλήλου βοσκής. "Αλλοτε δλαι αί καλύβαι ήσαν κα>νικαί «με κατσούλα>>2),
έπειδή δμως αύται ύπέκειντο εύκολώτερον εις τόν έκ πυρκαϊάς κίνδυνον, τώρα
προτιμούν νά τάς στεγάζουν διά φύλλων αύλακωτής λαμαρίνης (τσίγκου), κατασκευά-
ζουν δ' δλας τεραπλεύρους. Τά τεμάχια τοΰ τσίγκου άφαιροΰν κατά τήν άναχώρη-
σίν των τόν χειμώνα, διά νά τά χρησιμοποιήσουν καί πάλιν έν καιρφ.

Κατασκευή κωνικής καλΰβης (καλύβα με κατσούλα)
1. Προετοιμασία τοϋ έδάφονς

Εκκαθαρίζεται τό έδαφος είς έκτασιν ενός κύκλου, ό όποιος θ* άποτελέση
τήν βάσιν τής καλύβης. Κατόπιν προσδιορίζεται ένας κύκλος ώς οδηγός διά τήν
τοποθέτησιν τών καθέτων κλάδων (λούρων) τοΰ σκελετού. "Εξωθεν τής περιμέτρου
ταύτης έκσκάπτεται κυκλική αύλαξ διά τήν προστασίαν τής καλύβης άπό τών
όμβρίων ύδάτων.

') Πρβλ. καί Άγγ. Χατζημιχάλη, «Οί Σαρακατσαναΐοι, τά διακοσμητικά θέματα στήν
κεντητική τους τέχνη, έν περιοδ. Νέα 'Εστία τ. Α' (1927) σ. 28.

2) Πληροφορίαι τοΰ ποιμένος 'Αριστείδη Ζαχρήστου κ. ά.
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2. Κατασκευή σκελετοϋ

Έπι τής χαραχθείσης περιμέτρου έμπηγνύονται κλάδοι καθαροί, δηλαδή άπηλ-
λαγμένοι φύλλων καί παραφυάδων, εΐς άπόστασιν περίπου 0,20 μ. άπ'άλλήλων. Ούτοι
ονομάζονται τά κάτω λονρα (νΰν συνηθέστερον καλούνται παλούκια ή βέργες). Ή
έμπηξις γίνεται μέ τδ λεπιότερον μέρος τού κλάδου πρός τά άνω. Ό αριθμός τών
λούρων κυμαίνεται άπό 25-50 άναλόγως τού έπιθυμητού μεγέθους τής καλύβης.
Είτα κατασκευάζεται έ'να «στεφάνι» μέ λούρους πάλιν, έπί τού οποίου θά προσδε-
θούν τά άνω άκρα τών κάτω λούρων. Ούτως έπιτυγχάνεται τό κωνικόν σχήμα τής
καλύβης. Διά τήν έργασίαν ταύτην, ώς έπίσης καί διά τήν μετέπειτα έπικάλυψιν
τής καλύβης, τοποθετείται διά λόγους υποστηρίξεως είς τό κέντρον τής καλύβης
εις στύλος διχαλωτός (φούρκα) ύποβαστάζων προσωρινώς τό στεφάνι καί τήν δλην
ύπερκατασκευήν μέχρι περατώσεως τής καλύβης.

'Ακολουθεί κατόπιν τό χάρτωμα ήτοι ή στερεοποίησις τού σκελετού διά
προσδέσεως έπί τών καθέτων λούρων οριζοντίων εύλυγίστων κλάδων εΐς παραλ-
λήλους σειράς, άπεχούσας αλλήλων 0,20-0,30 μ., αρχής γενομένης έκ τών κάτω.
Ή σύνδεσις χαρτώματος καί καθέτων λούρων, ώς έπίσης καί ή στερέωσις τής στε-
φάνης πρός τά άνω άκρα τών κάτω λούρων, συντελείται μέ τά καλούμενα τσι-
μπούκια ήτοι διά κλαδίσκων λεπτών έκ σκοίνων ή λυγαριάς, καναπίτσας ενταύθα
κάλου μένης.

Κατά τήν κατασκευήν τού σκελετού λαμβάνεται μέριμνα, ώστε εΐς τήν ύπή-
νεμον πλευράν τής καλύβης ή μεταξύ δύο λούρων άπόστασις νά είναι μεγαλυτέρα,
ίνα δημιουργηθή κενόν διά τό άνοιγμα τής θύρας. Νοείται οίκοθεν δτι εΐς τό
ση μείον τούτο διακόπτεται τό χάρτωμα.

Τό δλον ύψος τής καλύβης είναι περίπου 2,50 μ.

3. Έηένδυαις της καλύβης

Ή κάλυψις τοΰ σκελετοϋ γίνεται διά προσδέσεως κλάδων πλατάνων κ.ά.*)
μετά τοΰ φυλλώματος αύτών έπί τοΰ σκελετού, οΐ όποιοι όνομάζονται τά καλεφτά
(=καλυφτά), αρχής γενομένης έκ τών κάτω πρός τά άνω καί εΐς επαλλήλους σειράς,
εκάστη τών οποίων ονομάζεται δομός. Καί οΐ μέν κλάδοι εκάστου δομοΰ τοποθε-
τούνται μέ τό φύλλωμα πρός τό κάτο) καί τόν μίσχον πρός τά έπάνω, έκαστος δέ
δομός έφάπτεται τοΰ υποκειμένου δομοΰ κατά τήν έ'ννοιαν τών κεράμων τών οικιών
πρός άποφυγήν εισροής τών όμβρίανν υδάτων εΐς τό έσωτερικόν τής καλύβης.
Ή πρόσδεσις τών δομών γίνεται ύπό δύο προσώπων, τοΰ ενός ευρισκομένου

') Όλόκληρος ή κοιλάς τοΰ Κηρέως καλύπτεται άπό δάσος πανύψηλων πλατάνων,
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εντός τής καλύβης και τοΰ ετέρου έξω αύτής, διά νά βοηθώνται αμοιβαίως εις τό
πέρασμα τών τσιμπουκιών, ήτοι τοΰ ύλικοΰ τής προσδέσεως. Ώς καλυφτά χρησι-
μοποιούνται κλάδοι μέν πλατάνων μέχρι τοΰ μέσου περίπου τής καλύβης, δηλαδή
μέχρι τοΰ σημείου δπου ή καλύβη παρουσιάζει μάλλον κάθετον μορφήν, άπό δέ
τοΰ μέσου και άνω, δπου ή καλύβη έχει μεγαλυτέραν πρός τά έ'σω κλίσιν και υπό-
κειται περισσότερον εις τήν εΐσροήν τών όμβρίων ύδάτων χρησιμοποιούνται βούρλα
ώς και εις τήν κατασκευήν τής κατσούλας.

Ή κατσούλα κατασκευάζεται ώς εξής : Δέσμη βούρλων, προσδενομένη εις
τήν μίαν άκραν ισχυρώς, συστρέφεται περι τό σημεϊον προσδέσεως εις τρόπον ώστε ή
άντίθετος τής προσδέσεως άκρα ν'άνοίγη δίκην δμπρέλλας. Αύτη έπιτίθεται κατόπιν ώς
κάλυμμα (ή λέξις δέ κατσούλα μαρτυρεί τοΰτο βλ. άνωτ. σ. 233 σημ. 4) εις τήν κορυφήν.

4· Εξωτερική στερέωοις επενδύσεως καλύβη ς

Ή δλη έπικάλυψις καί έπένδυσις τής καλύβης, τόσον τής κατσούλας, δσον
και τοΰ κάτω μέρους στερεώνεται και έξωτερικώς ώς εξής: Παραλλήλως και άντι-
στοίχως πρός ώρισμένους έσωτερικούς οριζοντίους λούρους τοΰ σκελετοΰ έπιτίθενται
έξωτερικώς έπι τής επικαλύψεως (φυλλώματος καί λούρων) ευλύγιστοι κλάδοι ονομα-
ζόμενοι εξω λονροι, οΐ οποίοι προσδένονται εις τόν σκελετόν μέ τά τσιμπούκια (βλ.
άνωτ.) και δή έπι τών άντιστοίχων έσωτερικών λούρων εις τρόπον, ώστε ή έπικά-
λυψις {σκέπη) νά ευρίσκεται ούτως ειπείν μεταξύ δύο σκελετών, μολονότι οΐ έ'ξω
λοΰροι είναι πολύ δλιγώτεροι τών έ'σω τοΰ σκελετοΰ, έφ' δσον προορισμός των
είναι μόνον ή έπι τοΰ κυρίως σκελετοΰ στερέα>σις τής έπενδύσεως.

5. Κεντρικός στύλος καλύβης

Μετά τήν έκτεθεΐσαν ανωτέρω κατασκευήν ή καλύβη αποτελεί πλέον εν στε-
ρεόν, δργανικώς συνδεδεμένον σύνολον και στατικώς αύταρκες κατασκεύασμα, μή
έχον πλέον άνάγκην τού κεντρικού στύλου, ό όποιος, ώς άνεφέρθη άνωτέρω, έτο-
ποθετήθη προσωρινώς πρός ύποστήριξιν τής ύπερκατασκευής. Πρός άποφυγήν
δμως κλίσεως τής καλύβης συνεπεία τών ισχυρών άπό Βορρά συνήθως πνεόντων
άνέμων, ό στύλος ούτος άλλάσσει πλέον θέσιν και προορισμόν. Μετακινείται ή βάσις
αύτοΰ άπό τοΰ κέντρου πρός τό ύπήνεμον μέρος τής καλύβης και ή κορυφή πρός
τό προσήνεμον αύτής. Ούτως ό στύλος λαμβάνει κεκλιμένην θέσιν, ώστε ή μέν
βάσις αύτοΰ νά στηρίζεται έν σχέσει πρός τό κέντρον τής καλύβης εις τό ύπήνεμον
μέρος αύτής κάτωϋεν τής κορυφής πρός τό μέρος τοΰ πνέοντος άνέμου, ή δέ
κορυφή του νά ύποστηρίζη σημεϊον τι τής καλύψεως. Όσάκις δέν δοθή ή δέουσα
προσοχή εις τήν τοποθέτησιν τοΰ στύλου τούτου ή καλύβη κλίνει «γέρνει» πρός
τήν ύπήνεμον πλευράν, ώς συμβαίνει εις τήν έν Πίν. Δ, 1 εΐκονιζομένην.
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6. Κατασκευή της ·&ύρας.

Ώς πρός τήν θυραν τής καλύβης, αύτη κατασκευάζεται ή εκ σανίδων, δπως
εις τήν προκειμένην τοΰ Ζαργάνη (ύψ. 1 μ. Χ πλ. 0,50) ή πλεχτή έκ πλατάνων ή
βούρλων ως εξής: Τό άνοιγμα τής θύρας δημιουργείται μεταξύ δύο λούρων άφινο-
μένου ακαλύπτου τοΰ τμήματος αύ-
τοΰ τής καλΰβης εις τό έπιθυμητόν
ύψος (1-2 μ.ΧΟ,50-0,60 μ.). Μεταξύ
τών λούρων τοποθετείται εις τό έ'δα-
φος έν ε'ίδει κατωφλίου τεμάχιον ξύ-
λου έκ καταλλήλου κλάδου δένδρου.
Είς τήν βάσιν τοΰ ενός λούρου, περί
τόν όποιον θά περιστραφή ή θύρα
(βλ. είκ. 1) έμπηγνύουν ενα πάσσα-
λον (α) εξέχοντα μέχρι 0,10 μ. άπό
τοΰ εδάφους. Εΐς τήν κορυφήν τοΰ
πασσάλου (παλονκιον) τούτου άνοίγουν μίαν δπήν (β) «τριβελλίζουνε μιά τρυπά»'
ήτις θά χρησιμεύσω ώς υποδοχή ενός άλλου ξύλου (α), τό όποιον καρφώνεται εΐς
τήν κάτω άκραν τής πόρτας εΐς τρόπον, ώστε νά προεξέχη κατά τι καί ή προεξοχή
αύτη νά εΐσέλθη έντός τής δπής. Ούτως εξασφαλίζεται ή περιστροφή τής θύρας.
Ή σύνδεσις καί περιστροφή τής μικράς ταύτης θύρας εξασφαλίζεται δι' ετέρων δύο
οπών, τάς οποίας άνοίγουν εΐς τήν θύραν εΐς τάς θέσεις γ δ, δπου συνήθα>ς τοπο-
θετούν τούς μεντεαέδες. Διά τών οπών τούτων διέρχεται σύρμα, τό όποιον συνδέει
τήν θύραν μέ τόν λοϋρον.

Τοιαύτη είναι ή κατασκευή τής βλάχικης κωνικής καλύβης, διά τήν οποίαν ώς
μοναδικά εργαλεία έχουν έ'να τσαπί διά τό άνοιγμα τής αύλακος πέριξ τής κα-
λύβης, εν μικρόν καί εν μεγαλύτερον μαχαίρι!

Διά τήν συντήρησιν μιας τοιαύτης καλύβης χρειάζεται κατ' έ'τος επισκευή
τής σκεπής δι' ανανεώσεως καί συμπληρώσεως τοΰ φυλλώματος τοΰ σκελετοΰ ώς
καί τής κατσούλας. Άν παραμεληθή τοΰτο ή καλύβη γέρνει καί καταστρέφεται
δπως ή περιγραφείσα τοΰ Ζαργάνη (βλ. Πίν. Δ, 1).

Εΐς τό έσωτερικόν τής καλύβης άπαραιτήτως ύπάρχουν 2-3 άγκονταεςχρη-
σιμεύουσαι πρός άνάρτησιν τής κάππας ή άλλων ένδυμάτων, δοχείων κ.ά.

7. Έοτία.

Εΐς τάς κωνικάς καλύβας τήν εστίαν κατασκευάζουν ώς εξής: Έμπηγνύουν

') Κλαδίσκοι βραχείς κυρτωμένοι εκατέρωθεν.

16
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εις τό έδαφος τεμάχια πλίνθων ή κεράμων, ώστε σχηματίζεται κατάλληλον στρώμα
(στρώση) διά τήν έ'ψησιν καί τοΰ άρτου. Τοΰτο ονομάζουν βάτραν. Τήν βάτραν
περικλείει δ κόΰρος ήτοι ύψωμα 0,10 μ. έκ λάσπης αναμεμειγμένης μετά λεπτού
άχύρου. Προς τό όπισθεν μέρος τής φωτιάς, δηλαδή τό άπέναντι τής θύρας—
ή εστία δέν ευρίσκεται άκριβώς είς τό μέσον τής καλύβης, άλλά μάλλον πρός
τήν θύραν—τοποθετοΰν όρθιους λίθους τούς πυρομάχους «γιά νά μην κνλάη η φω-
τιά πρός τά πίσω». Ή εστία αύτη χρησιμεύει διά τε τήν θέρμανσιν, τήν παρασκευήν
φαγητού καί τήν έ'ψησιν άρτου προχείρως. Μόνον έάν είναι πολλοί βλάχοι συγκε-
τρωμένοι καί έχουν στήσει άρκετάς καλύβας, τότε κτίζουν φούρνο κατά τόν συνήθη
είς τά χωρία τής περιφερείας τρόπον ').

Σήμερον, ώς ελέχθη καί ανωτέρω, μόνον ύπολείμματα κωνικών καλυβών
άνευρίσκονται. Συνηθίζονται ώς πρακτικώτεραι καί άσφαλέστεραι αί τετράπλευροι,
συνήθως μονόρριχτες, άλλά καί αί μέ άέτωμα- Καί διά μέν τάς πρώτας χρησιμο-
ποιούν 4 φούρκες, ένφ διά τάς μέ άέτωμα έξ. Η τεχνική τής κατασκευής καί καλύ-
ψεως τοΰ σκελετοΰ είναι όμοία πρό τήν τής κωνικής μέ λούρους καί χαρτώματα, ή
δέ στέγασις γίνεται δι' αύλακωτής λαμαρίνας «με τσίγκια».

III. Τό μαντρί [περιοχή Μαντονδίον Β Ευβοίας)

Αί καλύβαι τών ποιμένων άνεγείρονται, ώς είναι φυσικόν, πολύ πλησίον
τών μαντριών,[τών προοριζομένοον διά τήν διαχείμασιν καί έν γένει τήν άπό τής κα-
κοκαιρίας προφύλαξιν τών προβάτων. Καί τά δύο στέγαστρα ανθρώπων καί ζορων
είναι άλληλένδετα. Είναι δέ λίαν ενδιαφέρων καί διαφωτιστικός ό έκ παραδόσεως
τρόπος κατασκευής τών οικημάτων τών ζφων διά τήν μελέτη ν τοΰ πρωτογόνου,
απλού τρόπου άντιμετωπίσεως τών αναγκών στεγάσεως, ώς καί έν γένει τής
καθόλου οίκήσεως.

Ή κατασκευή ενός μαντριού έχει τήν ώρισμένην τεχνικήν της, τήν άπό
γονέων είς τέκνα καί άπό τής παλαιοτέρας γενεάς ποιμένων είς τούς νεωτέρους
παραδιδομένην.

Έν γενικαΐς γραμμαΐς τό μαντρί είναι φράκτης κεκλιμένος πρός τά έσω,
έκτεινόμενος είς σχήμα ελλειψοειδές ή στρογγύλον καί διαστάσεων ποικιλλουσών
άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών προβάτων, τά όποια πρόκειται νά περιλάβη.

Πρός τήν έσω πλευράν ολοκλήρου τοΰ φράκτου ή τμήματος αύτοΰ, τοΰ μάλ-
λον ύπό τοΰ άνέμου προσβαλλομένου, ευρίσκεται ύπόστεγον, τοΰ οποίου ή έπικλι"

*) Περί τών φούρνων τής περιφερείας βλ. τήν μελέτην μου «Οίκίαι 'Αγίας "Αννης- Ευ-
βοίας, έν Λαογραφίςι τ. ΙΔ' (1952) σ. 162 κ.έ.
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νής στέγη στηρίζεται άφ' ενός μέν έπι τοΰ φράκτου, άφ' έτερου δ' έπι σειράς ορι-
ζοντίων δοκών, υποβασταζόμενων κατά κανονικά διαστήματα υπό βραχέων διχα-
•λωτών πασσάλων (ύψους 0,60 μ.).

Ή πρόοδος τής εργασίας διά τήν άνέγερσιν μαντριού συντελείται ώς
ακολούθως: Άφοΰ εκλέξουν τόν κατάλληλον τόπον, τό μαντροτόπι, καλοΰμενον κα!
περιγράψουν τόν κΰκλον ή τήν έ'λλειψιν, τήν οποίαν θά καταλάβη ό φράκτης,
άρχίζουν τήν κατασκευήν τοΰ σκελετοϋ ώς εξής: Κατά διαστήματα ποικίλλοντα,
αναλόγως τοΰ προσφερομένου ΰλικοΰ τών μακρών δοκών άπό 2-5 μ., έμπη-
γνύονται καθ' όλην τήν έ'κτασιν τοΰ περιγραφέντος κΰκλου ή τής ελλείψεως,
ισοϋψείς διχαλωτοί πάσσαλοι (φούρκες) ΰψους 1-1,50 μ. μέ κλίσιν πρός τήν έσω-
τερικήν πλευράν, δηλαδή πρός τό κέντρον τοΰ κΰκλου ή τής ελλείψεως. Έκαστος
τών πασσάλων τοΰτων υποβαστάζεται υπό ετέρου διχαλωτοΰ έπίσης πασσάλου
κεκλιμένου κατ' άντίθετον φοράν, ώστε έκ τής συνενώσεως αυτών νά σχηματίζεται
τό σχήμα Λ. Τά ζεΰγη ταϋτα συνδέονται μεταξύ των διά δοκών, αιτινες επικά-
θηνται, ΰποβασταζόμεναι συγχρόνως υπό τών διχαλών. Αί μακραί αΰται δοκοί
μήκους άπό 2,50 μέχρι 5 μ. ονομάζονται ύπό μέν τών παλαιοτέρων βλάχων
τέμπλες, ύπό δέ τών νεωτέρων ποιμένων διαζνγάρια «επειδή επάνω εις αντο δια-
ζνγαίνονται τά στημονάρια και οι άγκοϋτσες» (βλ. κατωτ.). Ή έ'κτασις εκάστης
δοκού κα! ό άριθμός αύτών προσδιορίζει κα! τήν έ'κτασιν τού μαντριού. Τό άπό τοΰ
ενός ζεύγους τών διχαλωτών στύλων είς τό άλλο τμήμα μετά τής δοκού, μετά τήν
έπικάλυψιν διά τοΰ φυλλώματος, ώς θά ΐδωμεν αμέσως κατωτέρω, αποτελεί μίαν
πλάτην. Ούτως έ'να μαντρί εύρύχωςον, δυνάμενον νά περιλάβη 100 πρόβατα θ' άπο-
τελήται άπό 10 πλάτες. Κατόπιν έμπηγνύουν εΐς τήν γήν κατά παράλληλον πρός τούς
κυρίως διχαλωτούς στύλους (φούρκες) έ'ννοιαν άλλα μικρά ξύλα (κλάδους έπίσης άνευ
φυλλώματος), τά στημονάρια ή τεμπλάρια, άτινα προσδένονται επί τής μεγάλης τέμπλας
(διαζυγάρι), προεξέχοντα άνωθεν ταύτης περι τά 0,10-0,15μ. Μεταξύ τούτων τών
μακρών κλάδων πλέκονται τέλος σταυροειδώς άλλοι κλάδοι λεπτότεροι, έκ σκοίνων
ή λυγαριάς, τά χαρτώματα. Ούτως εΐναι έ'τοιμος πλέον ό σκελετός τού φράκτου,
ό ούτως ειπείν εξωτερικός τοίχος τοΰ μαντριού μέ κλίσιν πρός τά έ'σω, ώς ήδη
άνωτέρω ελέχθη.

Ό ούτω περατωθείς σκελετός καλύπτεται πρώτον διά ξηρών κλάδων (πλα-
τάνων ή πεύκης) «τά ξεραδώνοννε». Έπ! τούτων δέ πάλιν επιτίθενται κλάδοι
πλατάνων μί το φΰλλωμά των ή βούρλα ή καλαμιά1), αρχής γενομένης έκ τοΰ κάτω
μέρους (βλ. άνωτ. Καλύβαι) και μέ τόν μίσχον επάνω, τό δέ θυσανωτόν μέρος

') Τό ξεράδωμα αντιστοιχεί προς τά πέταυρα, ένω ή τελευταία έκ κλάδων κ.ά. έπικά-
λυψις πρός τά κεραμίδια τής στέγης τών χωρικών οικιών.



244

Μαρίας ιωαννιδου-ΜΙΙαΡΜπαριγου

κάτω. Ταΰτα αποτελούντα τήν τελευταίαν φάσιν τής καλύψεως και τήν τελικήν
έπικάλυψιν τοϋ σκελετοΰ ονομάζονται καλεφτά (καλυφτά)1). Τά καλυφτά στερεώ-
νονται εις τόν σκελετόν δι' εγκαρσίων ξύλων, τών λούρων, άτινα προσδένοντα1
εις τά οτημονάρια διά λεπτότατων καί εύλυγίστων κλάδων. Ή τεχνική δηλαδή τής
καλύψεως προσομοιάζει επίσης πρός τήν τής καλΰβης. Κατ' αυτόν τόν τρόπον έχει
πλέον περατωθή ό περίβολος, οι πλάτες, τοΰ μαντριού.

Ώς ήδη ανωτέρω εΐπομεν, εσωτερικώς τοΰ φράκτου ε'ίτε καθ' δλην αύτοΰ
τήν έ'κτασιν ή εις τμήμα αύτοΰ 2), κατασκευάζουν ύπόστεγον μέ στέγην μονοκλινή,
επικλινή πρός τά έσω. Πρός τοΰτο απέναντι τών διχαλωτών στύλων τής πλάτης καί εις
άπόστασιν 1.50 - 2 μ. άπ'εκείνων έμπηγνύουν καθέτως εις τήν γήν βραχείς στύλους,
επίσης διχαλωτούς (μικρές φούρκες) ύψους 0,60 μ., οί όποιοι υποβαστάζουν τό καλούμε-
νον μικρό διαζυγάρι, έν αντιθέσει πρός τό τοΰ φράκτου, τό μεγάλο διαζυγάρι. Ή έπικά-
λυψις τής άπό μεγάλης τέμπλας τής πλάτης μέχρι τής μικράς έ'μπροσθεν εκτάσεως
γίνεται καθ' δμοιον τρόπον, ώς καί τής πλάτης. Ούτω χρησιμοποιούνται επίσης
κλάδοι (τά μικρά οτημονάρια), οΐ όποιοι είναι κυρτοί εις τήν άκραν έν ε'ίδει μπα-
στουνιοΰ καί ονομάζονται άγκοντσες γενικώς είς τήν περιοχήν, επίσης οί κριταάμπες
δηλαδή ξύλα κατάλληλα, ώστε νά εμπλέκωνται στερεώς. Ή ούτω τελειωθεΐσα στέγη
τοΰ προστφου αύτοΰ ονομάζεται τό τσιμπέρ{ι) ή κόρφιαομα, έ'χει δέ μεγάλην κλίσιν,
άφοΰ τό μέν πρός τήν πλάτην τμήμα αύτής ερείδεται έπί τής μεγάλης τέμπλας, τό
δέ πρός τά έ'μπροσθεν έπί τοΰ μικρού διαζυγαριοΰ, τοΰ ύπό τών βραχέων στύλων
ύποβασταζομένου.

') Τούς καταλλήλους διά τήν κάλυψιν κλάδους μετά δασέος φυλλώματος επιλέγουν κατά
Σεπτέμβριον, ότε συγκεντρώνουν τήν ξυλείαν διά τάς κατασκευάς αύτοΰ τοϋ είδους. Τότε απο-
θέτουν αύτά είς δεμάτια, διά νά τά χρησιμοποιήσουν έν καιρφ.

2) Π.χ. τό έν Πίν. Δ, 3 είκονιξόμενον μαντρί έ'χει τό ύπόστεγον είς όλην τήν έ'κτασιν τοΰ
φράκτου, ένφ τό έν Πίν.Δ, 2 μόνον είς τό ΒΔ τμήμα αύτοΰ.
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