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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή Ιδέα τής μελέτης πού ακολουθεί γεννήθηκε κάτω άπό την έπίδρασι δύο συναισθημάτων.

Το πρώτο ήταν τό συναίσθημα ότι στην "Ιμβρο κάτι χανόταν. Κάτι πολύτιμο, πού έπρεπε
με κάθε θυσία νά διασωθη. Κατά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις μου στο νησί ανάμεσα στα κακό-
γουστα κτίσματα της σύγχρονης εποχής ανακάλυπτα παραμορφωμένα ή εγκαταλελειμμένα
παλιά σπίτια, όπου μια εύστοχη λύσι κάποιου τεχνικού προβλήματος ή κάποια αισθητικά
άψογη μορφή με σταματούσε και μ' έβαζε σε σκέψεις.

Σιγά σιγά εγκαθιδρύθηκε στην ψυχή μου έμμονα ή Ιδέα ότι, σαν άνθρωπος πνευματικός,
ήμουνα κ' έγώ ένας άπ' εκείνους πού ευθυνόταν γιά την απώλεια τέτοιων επιτευγμάτων της λαϊ-
κής ψυχής, πού μπορούσαν ν' αποτελέσουν πολύτιμα διδάγματα, και ότι καθήκον μου έπιβε-
βλημένο ήταν νά συμβάλω, όσο μοϋ το επέτρεπαν οι δυνάμεις μου, στην κατά ένα οποιονδήποτε
τρόπο διάσωσί τους.

Στο νά μετατρέψω τη σκέψι αύτη σε πράξι, τουλάχιστον με μιά μελέτη τής λαϊκής αρχι-
τεκτονικής της "Ιμβρου, συνέβαλε πολύ τό δεύτερο συναίσθημα, ή αγάπη μου προς το νησί
και τούς κατοίκους του.

Με πολλή καλωσύνη, προθυμία και κατανόησι, όχι μόνο οί μορφωμένοι, άλλα και οι άπλοϊ
άνθρωποι τοϋ λαού, προσφέρθηκαν νά μοϋ δώσουν όλες τις πληροφορίες πού ήταν απαραίτητες
γιά τη μελέτη, ή οποία προσφέρεται σαν έκδήλωσι τής αγάπης μου σ' όλους τούς Ίμβρίους,
άφού δεν είναι δυνατό νά ευχαριστήσω όνομαστϊ δσους μέ βοήθησαν.

Δεν μπορώ όμως νά μην αναφέρω ιδιαιτέρως τόν, μακαρίτη σήμερα, γερο-Δημήτρη Κα-
λαϊτζή, τον Άγριδιώτη πρωτομάστορα, πού καθισμένος στο καφενείο τοϋ χωριού με μιά παρέα
άπό μαστόρους κανόνιζε, σαν διευθυντής ορχήστρας, την κουβέντα μου μαζύ τους, συμπληρώ-
νοντας και διευκρινίζοντας τά λεγόμενά τους, δταν οί θύμησες των νέων συναδέλφων του δεν
έφθαναν όσο ήθελα πίσω.

'Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης όφείλονται στον επιμελητή τής Θεολογικής Σχολής Χάλ-
κης1 και τούς τέσσερεις Ίμβρίους προτελειοφοίτους της2, πού τούς κούρασα περισσότερο άπό
κάθε άλλον, ύποβάλλοντάς τους συχνά σε πραγματικές μακρές «ανακρίσεις», σ' δλο τό διάστη-
μα πού έγραφα τή μελέτη.

Τέλος, άπό τή θέσι αυτή εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες και προς την 'Εφορευτική
'Επιτροπή τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας, ή όποια με πρότασι τοϋ ακα-
δημαϊκού κ. Άναστ. 'Ορλάνδου είσηγήθη νά περιληφθή ή εργασία μου αυτή στά δημοσιεύματα
τοϋ Κέντρου. Ευχαριστώ επίσης θερμά τήν Σύγκλητο τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, ή όποια απε-
δέχθη τήν άνωτέρω εισήγησι.

1. Τόν κ. Γιώργο Μουχάλη, θεολόγο άπό τό Σχοινοϋδι.

2. Παοασκευά Γκρασή, άπό τό Εύλάμπιο, Χρυσόστομο Καλαϊτζή — έγγονό τοϋ πρωτομάστορα — άπό
τ' Άγρίδια, Γιάννη 'Αλατζά, άπό το Γλυκύ, καΐ Γιάννη Χατζούδη, άπό τ' Άγρίδια.
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α'. Tο νησί. Βγαίνοντας κανείς άπό τον 'Ελλήσποντο, μέ μιά μικρή στροφή προς τό βο-
ριά, συναντά στό δρόμο του τήν "Ιμβρο.

Άπο γεωλογικήν άποψι πρόκειται γιά μιαν άπό τις τέσσερεις κορυφές πού διαθέτει ή
υποβρύχια προέκτασι της Θράκης στο μέρος αυτό. Οΰτε πολύ υψηλή ούτε πολύ χαμηλή ή "Ιμ-
βρος1 παρουσιάζει εναλλαγή βουνών και κοιλάδων πού της προσδίδουν ποικιλία θέας καί γρα-
φικότητα τοπίου. Στενόμακρη στο σχήμα2, διαθέτει άρκετή βλάστησι, όπου το ρωμαλέο σφαι-
ρικό έλιόδεντρο αντιτίθεται πολύ εύχάριστα στήν κατακόρυφη λεύκη, το καβάκι όπως τό λέν
οί νησιώτες.

Παρά ταϋτα όμως το έδαφος της είναι πετρώδες, όχι δηλαδή καί πολύ γόνιμο, γι' αύτό
στά παλιά χρόνια λατρευόταν εδώ ένας θεός, πού συμβόλιζε τή γονιμοποίησι της άγονης γής,
ό "Ιμβραμος, άπ' τον όποιο πήρε τ' ονομά της ή "Ιμβρος.

Ή άρχή της ιστορίας τοϋ νησιοΰ χάνεται στά βάθη των αιώνων, άλλ' άν κρίνουμε άπό πε-
λασγικά υπολείμματα πού σώζονται ανάμεσα στήν μεσαιωνική τοιχοποιία τοϋ κάστρου, πού
βρίσκεται στο ομώνυμο, παραθαλάσσιο, σημερινό χωριό, οί πρώτοι κάτοικοι της "Ιμβρου πρέ-
πει ν' άνήκουν στον πανάρχαιο Κρητομινωικό πολιτισμό3. Φαίνεται ότι οί πρώτοι αύτοί κάτοικοι
τοϋ νησιοΰ κατοικούσαν σέ μιά μόνο πόλι, πού είχε γιά άκρόπολι τό κάστρο, χτισμένο πάνω
σέ λόφο, μέ φυσικήν όχύρωσι άπό άπότομους βράχους, προς τό μέρος της θάλασσας.

β'. Τα χωριά. Τό κάστρο αύτό, κατάλληλα διασκευασμένο, χρησιμοποιήθηκε καί σ' δλη
τή μεσαιωνική περίοδο. "Οταν, μέ τον καιρό, δημιουργήθηκαν Spot ζωής εύνοϊκώτεροι, χτί-
στηκαν σπίτια έξω άπό τό κάστρο, τό όποιο σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε, καί έτσι δημιουργήθηκε
τό χωριό, πού διατήρησε τό όνομα Κάστρο4.

Λίγο πρός τά νοτιοανατολικά, σέ μιά πλαγιά βουνοΰ όπου σχηματίζεται μιά σχετικά έπί-
πεδη ράχι, είναι χτισμένο τό Γλυκύ, μέ άπαράμιλλη πανοραματική θέα πρός τόν βοριά, όπου
εκτείνεται ή θάλασσα μέ τή Σαμοθράκη στο βάθος, καί πρός τή δύσι, όπου άπλώνεται ό κατα-
πράσινος κάμπος, πού μοΰ άποκαλύφτηκε τόσο άναπάντεχα κατά τήν πρώτη μέρα μου στήν
"Ιμβρο.

1. Ή ψηλότερη κορυφή της δέν φθάνει τά 600 μέτρα.

2. Τ& μήκος της είναι τριπλάσιο τοϋ πλάτους της.

3. Μιά πολύ εϋληπτη περίληψι της ιστορίας της "Ιμβρου δίνει δ "Ιμβριος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Ν. Π. 'Ανδριώτης σέ μιά ομιλία του πρδς τά μέλη της «Ίμβριακής 'Ενώσεως Μακεδονίας καί
Θράκης», πού κυκλοφόρησε σέ φυλλάδιο, Θεσσαλονίκη 1954.

4. Στά τουρκικά Kaleköy, πού σημαίνει Καστροχώρι. Σύντομες πληροφορίες γιά τά χωριά της "Ιμβρου
δίνει gvaς άλλος "Ιμβριος λόγιος, 6 Κουτλουμουσιανός μοναχύς Βαρθολομαίος, πού έγραψε, μαζί μέ τόν Κερκυ-
ραίο Α. Μουστοξύδη «Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου "Ιμβρου», Κωνσταντινούπολις 1845. Τό Υπόμνημα
τοϋ Βαρθολομαίου ξαναεκδόθηκε, μέ κάποιες προσθήκες, άπό τόν Γ. Δ. Είκοσιδύο, 'Αλεξάνδρεια 1904.
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Ή προέλευσι τοϋ ονόματος τοϋ χωριοΰ είναι άγνωστη1. Το χωριό είναι κατάφυτο και μέ
άφθονα νερά.

'Ακόμη νοτιώτερα, στην άνατολική άκρη τοϋ κάμπου πού απλώνεται μπρος στο Γλυκύ,
βρίσκεται ή Παναγία2, πού ώνομάσθηκε έτσι άπό τό παρεκκλήσι τής «Παναγιάς της Ταξειδια-
νής»3. Τό χωριό σήμερα, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο τοϋ νησιοΰ, έχει εξελίχθη σε κω-
μόπολι.

Μόλις πέντε λεπτά δρόμο μέ τά πόδια, ανατολικά της Παναγίας, βρίσκεται το Εύλάμπιο,
πού μπορεί νά έκληφθή σάν μιά άπό τις συνοικίες της, αλλά πού αποτελεί ουσιαστικά ιδιαίτερο
χωριό4.

'Αντίκρυ στην Παναγία, στο δυτικό άκρο τοϋ κάμπου, συναντά κανείς τό χωριό "Αι Θό-
δωρος5. Κτισμένο σε πλαγιά βουνοΰ, μέ άπαράμιλλη κι αύτό θέα προς τον κάμπο καί τήν μακρι-
νή θάλασσα τοϋ Κάστρου, εϊναι κατάφυτο καί περιβάλλεται άπό κήπους καί άμπέλια γιατί κι
αύτό, σάν τό Γλυκύ, έχει άφθονα νερά.

Τό ονομα τοϋ χωριοΰ οφείλεται σ' ένα βυζαντινό ναό πού έτιματο στ' όνομα των Αγίων
Θεοδώρων. Άπό τόν ναόν αύτό σώζεται σήμερα μόνον ή άψΐδα, ως ένα ώρισμένο υψος, ενσωμα-
τωμένη στό ομώνυμο παρεκκλήσι6.

Βορειοδυτικά τοϋ "Αι Θόδωρου καί σέ υψηλότερη στάθμη βρίσκεται ενα άλλο χωριό,
τ' Άγρίδια, σε τόπο πετρώδη7. Τό ονομα αύτό άνήκε σ' ένα μικρό τσομπανοχώρι, στό νοτιοδυ-
τικό μέρος τοϋ νησιοΰ, πού οί κάτοικοι του καλλιεργούσαν πολύ μικρούς αγρούς. "Ενα άναπάντε-
χο επεισόδιο, κατά τόν ΙΖ' αίώνα, άνάγκασε τούς βοσκούς τοϋ παλιοΰ μικροΰ χωριοΰ νά μετοι-
κήσουν στόν τόπο πού βρίσκονται τά σημερινά Άγρίδια καί όπου υπήρχε μοναστήρι8. Αύτούς

1. Κατά μιά παράδοσι, έκεϊ πού βρίσκονται σήμερα άρκετές βρύσες — ό τόπος λέγεται άκόμη Βρυσάρες —
ήταν παλαιότερα βόσκημα γελαδιών, γιά τό άφθονο χορτάρι τοϋ μέρους, πού γι' αύτό λεγόταν άγελική. Σιγά
σιγά τό άγελική προφέρθηκε 'γελική, ΰστερα 'γ'λική καί έτσι ή όνομασία τοϋ χωριοΰ κατέληξε στό Γλική. Δεν
έχει συνεπώς σχέσι μέ τό έπίθετο γλυκύ πού θά άπρεπε μάλλον, αν εϊχε αύτή τήν έννοια, νά λέγεται στό στόμα
τοϋ λαοΰ «Γλυκό». Τό τουρκικό Ανομα τοϋ χωριοΰ είναι Bademliköy, δηλ. Άμυγδαλοχώρι.

2. Τό τουρκικό της όνομα είναι Çinarll, πού σημαίνει Πλατανοχώρι, αν καί στά τελευταία χρόνια πάει νά
κυριαρχίση τό όνομα Merkezköy, δηλ. Κεντρικό χωριό, άπό τή διοικητική του σημασία.

3. «. . . τήν ώνόμαζαν δέ έτσι, γιατί δσοι έφευγαν άπό τό Κάστρο γιά τό έσωτερικό τοϋ νησιοΰ, άπό έκεϊ
περνούσαν, άλλος δρόμος δέν ήταν έκεΐνα τά χρόνια. . . καί μόνο στην Ταξειδιανή βρίσκονταν τρία τέσσερα πη-
γάδια, όπου έσβηναν τή δίψα τους οί διαβάτες» (Α. Ζ α φ ε ι ρ ι ά δ η, "Ενας Φράγκος δεσπότης. Λεύκωμα της
νήσου "Ιμβρου, έν 'Αθήναις 1938, σ. 122).

4. Ή τουρκική όνομασία τοϋ Εύλάμπιου, Teni Mahalle, διατηρεί τήν έννοια της συνοικίας (mahalle),
τό δέ πρώτο συνθετικό yeili (νέα) δείχνει ότι είναι μεταγενέστερο. Καί πραγματικά είναι γνωστό ότι άπαρτί-
στηκεν άπό τούς κατοίκους ένός παλιότερου κοντινού χωριοΰ, πού λεγόταν "Αγιος Σωτήρ (Λεύκωμα της νήσου
"Ιμβρου, σ. 124).

5. Zeytinliköy στά τούρκικα, πού σημαίνει Έλιοχώρι, γιατί άπό τήν Παναγία φαίνεται πίσω άπό τά
έλιόδεντρα τοΰ κάμπου.

6. Ό Κουτλουμουσιανός άναφέρει ότι: «Ό ναός ούτος άρχήθεν ήτο μέγιστος, ώς μαρτυροΰσι τά έξ αύτοϋ
μετακομισθέντα μεγάλα καί όγκώδη μάρμαρα εις τήν πύλην της νεωτέρας τοΰ αύτοϋ χωρίου έκκλησίας» (ένθ'
άνωτ., σ. 58).

Ί. Τό τουρκικό όνομα τοΰ χωριοΰ εϊναι Tepeköy, δηλ. Κορυφοχώρι, όνομα πολύ χαρακτηριστικό τής το-
ποθεσίας του.

8. Τό έπεισόδιο πού προκάλεσε τή μετατόπισι τοΰ παλιοΰ χωριοΰ είναι γραμμένο, μέ γλαφυρότητα, άπό
τόν Α. Ζαφειριάδη (ένθ' άνωτ., σ. 118).
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μιμήθηκαν καί άλλοι, άπό άλλα σημεία τοϋ νησιοΰ, κ' έτσι δημιουργήθηκε τό σημερινό χωριό,
πού πήρε τ' ονομα τοϋ παλιού.

'Ακόμη δυτικώτερα, σέ ορεινή περιοχή, βρίσκεται τό τελευταίο καί μεγαλύτερο άπ' όλα
τά χωριά της "Ιμβρου, τό Σχοινοϋδι1. 'Αποτελείται άπό τρεις ευδιάκριτες συνοικίες: Τόν Χά-
λακα, πού οφείλει τ' ονομά του στά πολλά χαλίκια πού διαθέτει, τό Πέρα Χωριό, πού βρίσκεται
κατάντικρυ στον Χάλακα, καί τήν Άγια 'Ελένη, σε άρκετήν άπό τις άλλες δύο συνοικίες άπόστασι.

Τό ονομα Σχοινοϋδι προήλθε, κατά τήν παράδοσι, άπό τά σχοΐνα (βοΰρλα), πού φύονταν
στήν μεταξύ Χάλακα καί Πέρα Χωριοΰ κοιλάδα2.

Αύτά είναι σήμερα τά χωριά τής "Ιμβρου, εξι τόν άριθμό, ή έπτά, αν θεωρήσουμε καί τό
Εύλάμπιο ξεχωριστό χωριό, χτισμένα όλα — έκτός άπό τό Κάστρο — στό εσωτερικό τοϋ νη-
σιοΰ καί συνεπώς άθέατα άπό τή θάλασσα, γιά τό φόβο των πειρατών.

γ'. Ρυμοτομία. Τά χωριά, άπό άποψι ρυμοτομίας, είναι σάν όλα τά χωριά τοΰ κόσμου,
κτισμένα «έλεύθερα», χωρίς δηλαδή καθωρισμένο γεωμετρικό σχήμα, κάτι πού προσδίδει
σ' αύτά άφάνταστη γραφικότητα. Φιδίσιοι δρόμοι πού άνεβαίνουν τις πλαγιές, προκαλοΰν σέ
κάθε βήμα έκπλήξεις. Μιά υποτυπώδης «πλατεία» — κι αύτή χωρίς καθωρισμένο γεωμετρικό
σχήμα — όπου είναι μαζεμένα τά καφενεία καί τά λιγοστά μαγαζιά, μπορεί νά ύπάρχη, χωρίς
ν' άποτελή κανόνα γιά τά χωριά της "Ιμβρου, πού δέν είναι σπάνιο νά έχουν κι άλλες, δευτερεύου-
σες πλατειούλες, γύρω σέ τυχόν παρεκκλήσια πού βρίσκονται μέσα στό χωριό, βρύσες, ή άκόμη
καί δέντρα σύσκια3. Μερικές βρύσες τρέχουν μέσα σέ κοινόχρηστα πλυντήρια, πού άποτελοΰν
ιδιαίτερο είδος κτηρίου.

Τά οικόπεδα, κατά κανόνα άκανόνιστα, πολλές φορές εισχωρούν τό ένα μέσα στ' άλλο
κατά περίεργο, άλλά πάντως γραφικά άφελή τρόπο. Κάθε σπίτι έ'χει συνήθως τήν αυλή του4,
όπου βρίσκεται ό άπαραίτητος φοΰρνος.

Τά παλιά μαγαζιά τοΰ χωριοΰ έχουν πολλές φορές στό δρόμο πεζούλες, γιά νά ξεκουρά-
ζωνται οί πεζοπόροι.

Τά σοκάκια, ώς επί τό πλείστον λιθόστρωτα, έχουν δύο κλίσεις πρός τόν άξονά τους, γιά
νά φεύγουν τά νερά της βροχής μακριά άπό τά σπίτια. Πολλές φορές δημιουργούνται άνάμεσα
στά σπίτια, ή τούς μαντρότοιχους, πολύ στενά περάσματα, τά στενάδια, γιά ένα μόνο άτομο,
πού ένώνουν τούς δρόμους (πίν. 18/1). Έκεΐ πάλι πού στρίβει ό δρόμος, ή ένώνονται δύο δρόμοι,
τά κτήρια έχουν τις γωνίες τους κομμένες καί έτσι δημιουργούνται οί κοφτές, πού κατασκευά-

1. Τουρκικά Dereköy, δηλ. Χειμαρροχώρι.

2. Κατά τον Κουτλουμουσιανδ «αύτη (ή κοιλάδα) διά φυσικήν ύγρασίαν της είναι γεμάτη σχοίνους (βούρ-
λα) καί έπειδή, όπου τδ φυτδν τοϋτο ευρίσκεται πλουσιοπάροχον, ώς είς τήν πεδιάδα ταύτην, δ τόπος έκεϊνος ό-
νομάζεται Σχοινοϋς, ή δέ δοτική τοϋ όνόματος τούτου σχηματίζεται Σχοινοΰντι, τραπέντος ντ εις δ, έμορφώθη
τοϋ χωρίου τδ ονομα Σχοινοϋδι, ώς έάν έλεγέ τις: Χωρίον έν τόπω Σχοινοΰντι, ήγουν εις τδπον γεμάτον σχοί-
νους» (Υπόμνημα, £ν0' άν., σ. 60). Ή έκδοχή τοΰ Κουτλουμουσιανοΰ μοΰ φαίνεται έξεζητημένη, αν ληφθή
μάλιστα ύπ' οψι ή απλότητα τοΰ λαϊκοΰ πνεύματος. Γι' αύτδ νομίζω ότι είναι πιθανώτερη μιά παράδοσι, στήν
όποια άναφέρθηκε ένας γέρος Σχοινουδιώτης. Τό όνομα τοΰ χωριοΰ, κατ' αύτήν, δφείλεται στά σχοινιά πού κατα-
σκεύαζαν άλλοτε οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ άπό τά βοΰρλα πού φύτρωναν άφθονα στό γΰρο.

3. Σέ τέτοιες, δευτερεύουσας σημασίας πλατειούλες, όπως οί προαναφερθείσες Βρυσάρες στό Γλυκύ ή
τό Λιβάδι στ' Άγρίδια, γίνονται πανηγύρια, μποροΰμε νά ποΰμε «τοπικά», όπως π.χ. δταν μαζεύωνται τά
άμύγδαλα, δταν «σκάζη» τό τραχανό, στό βρέξιμο τοΰ «γρίζου» ή άκόμη στόν Κλήδονα.

4. Χωρίς νά λείπουν οί έξαιρέσεις σέ νεώτερα, σχετικά, σπίτια.
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ζονται μέ ειδικά λαξευμένες πέτρες, τοποθετημένες κατά τρόπο τέτοιο ώστε νά παράγουν δια-
κοσμητικά σχήματα (πίν. 9/Ε,Ζ,Η,Θ — πίν. 22/5,6,7). Δέν άποκλείεται οί κοφτές νά είναι
άπαραίτητες, γιατί άλλιώτικα ό δρόμος θά στένευε τόσο πολύ ώστε νά καταντήση άδιάβατος
(πίν. 18/2).

δ'. "Εθιμα. Τό χωρίο συγκεντρώνει τον πληθυσμό του τον χειμώνα. Το καλοκαίρι σχε-
δόν άδειάζει, γιατί οί περισσότεροι κάτοικοι διασκορπίζονται στούς άγρούς πού βρίσκονται,
πολλές φορές, σέ μεγάλην άπόστασι άπό το χωριό. Γι' αύτό καί κάθε νοικοκύρης πού ασχολείται
μέ τή γη έχει τό ντάμι του στήν έξοχή, ένα δεύτερο δηλαδή άπλούστερο σπίτι, όπου θά κατοι-
κήση μέ τήν οικογένεια του σ' ολη τήν περίοδο πού θά δουλεύη τή γη. Ή δουλειά αύτη είναι πολύ
σκληρή γιά τόν 'Ιμβριώτη, γιατί, όμως είπαμε στην άρχή, ή γη δέν μπορεί νά θεωρηθή γόνιμη.
'Απαιτεί πολύ μόχθο καί, πολλές φορές, το προϊόν της δουλειάς δέν επαρκεί στις άνάγκες της
οικογενείας.

Είναι φυσιολογικός νόμος, όσο πιό βαρειά είναι ή δουλειά τόσο πιό πολύ νά ύπάρχη άνάγκη
άπό ψυχαγωγία, καί είναι άκόμη συνέπεια νόμου ψυχολογικού ή άνάγκη τής φυγής άπ' τούς
καημούς μιας όχι πολύ άποδοτικής δουλειάς. Στην "Ιμβρο, περισσότερο ΐσως άπό κάθε άλλο
τόπο, πατροπαράδοτα έθιμα κανονίζουν τή δουλειά καί τήν ξεκούρασι, μέ τήν ψυχαγωγία πού
προσφέρουν ώρισμένα πανηγύρια, πού έρχονται περιοδικά στό κύλισμα τής χρονιάς. "Ετσι πότε
πανηγυρίζει τό ένα χωριό, πότε τό άλλο, πότε τό ένα ξωκκλήσι, πότε τό άλλο, κι δλοι συρρέουν
στό πανηγύρι γιά νά φάνε, νά πιούνε καί νά χορέψουνε. Έκεϊ, στό πανηγύρι τοΰ χωριοΰ, θά δεί-
ξουν τά παλληκάρια τήν κορμοστασιά, καί τά κορ'τσονδια τή λυγεράδα τους. Καί είναι πρα-
γματικά τά παλληκάρια εύρωστα καί οί κοπέλλες δμορφες καί λυγερές, γιατί ή σκληρή δουλειά
λειώνει τά πάχητα καί κάνει τό κορμί στητό καί δλο χάρι. Κ' οί γέροι, καλοστεκούμενοι ένενηντά-
ρηδες κι άπάνω, καθισμένοι στά πεζούλια καμαρώνουν, άναπολώντας τά παλιά, τά έγγόνια καί
δισέγγονά τους πού χορεύουν στήν πλατεία. «Άμμες πόκ' ήμες άλκιμοι νεανίαι. . .».

Στό πανηγύρι, φυσικά, τά νιάτα θά συναντηθούν κ' έκεϊ θά πλεχτή τό ειδύλλιο, πού θ' άπαι-
τήση άργότερα καινούργια φωλιά. Κι αύτό τό βασικό ζήτημα τής καινούργιας φωλιάς θά τό ρυ-
θμίσουν τά έθιμα. Κάθε κορίτσι πού παντρεύεται πρέπει νά έχη τό σπίτι του. Αύτονόητο είναι
πόσο βάρος επωμίζεται έτσι ό πατέρας κοριτσιοΰ. "Οταν στήν οικογένεια ύπάρχη μόνο ένα κορί-
τσι, ό πατέρας χτίζει ένα μικρό σπιτάκι, πού οί χωριανοί τ' ώνόμαζαν γέρικο, γιατί δταν ή κόρη
παντρευτή τής δίνουν τό πατρογονικό σπίτι καί περιορίζονται οί γονείς στό μικρό, γιά νά πε-
ράσουν τά γεράματά τους. Άν τά κορίτσια είναι περισσότερα, τότε τό μικρότερο παίρνει τό
πατρογονικό σπίτι, ενώ γιά τ' άλλα πρέπει νά χτιστοΰν καινούργια.

Σέ νεώτερα χρόνια, πού τό σπίτι εξελίχτηκε κι άπόκτησε περισσότερους χώρους, άν οί χώροι
αύτοί ήταν άρκετοί, μπορούσε νά χωριστή μέ μεσότοιχο καί νά δοθή τό μισό στό νέο ζευγάρι.
Αυτή όμως είναι σπάνια περίπτωσι κ' έτσι τό πρόβλημα τής προικοδοτήσεως των κοριτσιών
μέ σπίτια κατάντησε νά μή βρίσκη εύκολα λύσι1.

1. Μιά λύσι άνάγκης ύπηρξε τό νά στέλνωνται τά κορίτσια στήν Πόλη νά ξενοδουλέψουν, γιά νά μπορέ-
σουν να συνεισφέρουν στό χτίσιμο τοϋ σπιτιοΰ τους. Είναι φανεροί οί κίνδυνοι της τακτικής αύτης γιά τά φτωχά
κορίτσια της "Ιμβρου, γι' αύτό καί δημιουργήθηκε, μεταξύ των μορφωμένων Ίμβρίων, έντονο ρεΰμα γιά νά
σταματήση τό κακό. Ό σημερινός Μητροπολίτης μάλιστα Χαλκηδόνος Μελίτων Χατζής δέν δίσταζε νά στη-
λιτεύη δημοσίςι τήν πραξι αύτή, φθάνοντας ώς τό σημείο ν' άναθεματίζη τόν πατέρα πού έστελνε τό κορίτσι
του μακρυά.
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Άν σέ μια οικογένεια δεν υπήρχε κορίτσι, τότε τό σπίτι τό κληρονομοϋσεν δ μεγαλύ-
τερος γιός. Ύποχρέωσι των άγοριών της οικογενείας έξ άλλου ήταν, μέ δική τους δουλειά
καί τή βοήθεια έν άνάγκη τοϋ πατέρα, νά χτίσουν τά ντάμια τους στήν εξοχή, πού λεγόταν
καί οντάδες.

Σπίτια καί ντάμια κατασκευάζονται μέ πέτρινη τοιχοδομία, σύμφωνα μ' ένα τύπο πού,
τελειοποιούμενος άπό γενεά σέ γενεά, έφθασε σέ υψηλό σημείο λειτουργικής τελειότητας. Πρα-
γματική «machine à habiter», κατά τόν περιβόητο 6ρο τοΰ Le Corbusier, ό τύπος αύτός έφαρ-
μόζει ρασιοναλιστικές λύσεις ώς τή μικρότερη λεπτομέρεια, μέ άξιοθαύμαστη λιτότητα μέσων
καί προσαρμογή στις πρακτικές σκοπιμότητες.

Δυστυχώς ό πολιτισμός τοΰ αιώνα μας, μέ τις σνομπιστικές του τάσεις, πάει νά έξαφανίση
τό παλιό σπίτι άντικαθιστώντας το μέ κακότεχνες άπομιμήσεις άστικών σπιτιών, χωρίς χα-
ρακτήρα.

Τό παλιό λαϊκό σπίτι, στον άρχικό του τύπο καί στις νόμιμες εξελικτικές του μορφές, πού
προήλθαν άπό τήν προσπάθεια ν' αντιμετωπισθούν νέες άνάγκες, χωρίς νά χάνουν τό δεσμό τους
μέ τόν άρχικό πυρήνα, θά προσπαθήσουμε νά παρουσιάσουμε, όσο τό δυνατό πιστότερα, στό έπό-
μενο κεφάλαιο.
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α'. Γενικά. Τά σπίτια πού συναντά κανείς σήμερα στά χωριά της "Ιμβρου μπορούν,
στίς γενικές τους γραμμές, νά καταταχθούν σέ πέντε διαφορετικές κατηγορίες: 1. Τά έξ ολοκλή-
ρου λιθόκτιστα. 2. Εκείνα πού, άν καί λιθόκτιστα, έχουν στο έσωτερικό τους μερικά ξύλινα
χωρίσματα μέ μπαγδατί. 3. Εκείνα όπου ένα μέρος των εξωτερικών τους έπιφανειών εϊναι ξύ-
λινο. 4. Τά έξ ολοκλήρου ξύλινα. 5. Τά σημερινά πού κτίζονται μέ σύγχρονα υλικά καί μεθόδους
καί εϊναι γι' αύτό τελείως ξένα προς τήν παράδοσι τοΰ τόπου.

Στίς τέσσερεις παραδοσιακές κατηγορίες μποροΰμε νά ποΰμε ότι τό σπίτι εϊναι κατά κα-
νόνα δίπατο, γιατί μόνο σάν σπάνια έξαίρεσι συναντά κανείς χαμόσπιτα, δηλαδή μονώροφα σπίτια
πολύ φτωχών οικογενειών. Αύτό οφείλεται στο γεγονός ότι οί τρεις τελευταίες άπό τις κατηγο-
ρίες αύτές προέκυψαν, όπως θά δούμε, έξελικτικά άπό τήν πρώτη, ή δεύτερη άπό τοπικές άνάγ-
κες, ενώ ή τρίτη καί ή τέταρτη άπό έξωιμβριακές έπιδράσεις.

'Επειδή τά σπίτια της πρώτης κατηγορίας έχουν προ πολλού έγκαταλειφθή, σιγά σιγά
εξαφανίζονται. Τά λίγα πού κατοικούνται άκόμη έχουν ύποστή τέτοιες μεταλλαγές καί προσθή-
κες, πού εϊναι δύσκολο νά καθορισθή ή άρχική τους μορφή. Δύσκολη επίσης εϊναι καί ή χρονο-
λόγησί τους. Πάντως ή σχετική έρευνα, χωρίς νά μάς προσπορίζη άκριβή στοιχεία, μας έπιτρέ-
πει ν' άναγάγουμε τά σπίτια αύτά σ' ένα χρονικό διάστημα πού βρίσκεται πίσω άπό τήν εποχή
μας κατά διακόσια τουλάχιστον χρόνια.

Εϊναι φανερό τό μεγάλο ένδιαφέρον πού παρουσιάζει ή μελέτη των σπιτιών τής κατηγορίας
αύτής, πού άποτελεΐ τόν βασικό πυρήνα στήν δλη έξέλιξι τής ίμβριακής κατοικίας καί άντανακλά
τόν τρόπο τής ζωής τοΰ νησιοΰ, πού δέν χάθηκεν ολότελα σήμερα, παρά τον έκσυγχρονισμό στίς
συνήθειες των κατοίκων του.

Εύτυχώς στο "Αι Θόδωρο σώζεται, σχεδόν άνέπαφο, ένα τέτοιο σπίτι, πού ό σημερινός του
ιδιοκτήτης τό χρησιμοποιεί γιά άποθήκη άχύρου. Τό σπίτι αύτό, παρ' δλο ότι εϊναι πολύ παλιό1
έχει ύποστή έλάχιστες μεταβολές, μάλλον λεπτομερειακές καί, κατά συνέπεια, διατηρεί όλα του
τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

β'. Περιγραφή. Γνωστό στό χωριό ως σπίτι τον Κουτούφον, άπό τό όνομα τοΰ τελευ-
ταίου του ιδιοκτήτη, παρουσιάζει γενικά τή μορφή ενός όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου, τοΰ ο-
ποίου ό μεγάλος άξονας έχει κατεύθυνσι άπό άνατολή σέ δύσι. "Ετσι τό σπίτι μέ τόν δγκο του
προφυλάγει άπό τούς βορεινούς άνέμους τήν αύλή πού εκτείνεται προς τή νοτιά.

Διαθέτει δύο ορόφους, τό ανώι καί τό κατώι, πού χρησιμεύουν τό πρώτο γιά κατοικία καί
τό δεύτερο γιά άποθήκη. Καί στό ένα καί στό άλλο μπαίνει κανείς άπό τή νοτιά. Ή προσπέλασι
στό άνώι γίνεται μέ μιά πετρόσκαλα (πίν. 1 /Π ) πού οδηγεί σ' έναν εξώστη (Χ), τό χαγιάτ', όπου

1. Κατά τούς ύπολογισμούς των ένδιαφερομένων κτίστηκε πρίν 300 περίπου χρόνια άπό κάποιον Γιώργο
Πούπα.



Α'. ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

15

άνοίγεται ή θύρα τοϋ άνωγιοΰ1. Τόσο τ' άνώι όσο καί τό κατώι άποτελοΰνται άπό ένα μόνο χώρο,
γι' αύτό τά σπίτια αύτά λέγονται μονόσπιτα. "Οταν πάλι ό χωρικός λέγη σπ/τ', ή μάλλον (ό )
σπ/τος, εννοεί τό άνώι, τοΰ όποιου τό πάτωμα, στή μέση του σχεδόν, έχει ένα σκαλοπάτι πού δη-
μιουργεί στό άνατολικό του μέρος έλαφρά υπερυψωμένη στάθμη (10 έκατοστών). Αύτό τό υψη-
λότερο άνατολικό μέρος τοϋ σπιτιοΰ λέγεται άπάνον σπ/τ' (Ασ), ένώ τό χαμηλότερο δυτικό κα-
τ ου σπ/τ' (Κσ). Τό έπάνω σπίτι είναι τό μέρος όπου κάθεται2, τρώγει3 καί κοιμάται ή οικο-
γένεια4.

Στόν άνατολικό τοίχο, καί άκριβώς στόν άξονα τοΰ σπίτου, άνοίγεται τό τζάκι, πού λέγεται
καί γουνιά (Τ) καί έχει προορισμό νά ζεστάνη τό άνώι, άλλά καί νά χρησιμεύση καί γιά τό ψή-
σιμο τοΰ φαγιοΰ. Δεξιά καί άριστερά τοΰ τζακιοΰ άνοίγονται δύο παράθυρα καί άκόμη ένα βο-
ρεινό, στην ανατολική άρχή τοΰ βόρειου τοίχου. Πάνω άπό τά παράθυρα καί τό τζάκι, καί στούς
τρεις τοίχους τοΰ έπάνω σπιτιοΰ, ύπάρχει συνεχές ράφι, μονό ή διπλό, πού λέγεται Oéch (Θσ).

Μπαίνοντας κανείς άπό τό χαγιάτι στό κάτω σπίτι συναντά στά δεξιά καί σέ μικρήν άπό-
στασι άπό τήν είσοδο τόν λαηνουστάτ' (Λ), μιάν ορθογώνια κόγχη δηλ.5, όπου μπαίνει ή

1. Στη σημερινή κατάστασι τοϋ σπιτιοΰ, μιά δεύτερη θύρα δδηγεϊ άπό τό χαγιάτι σ' ένα δωμάτιο μισο-
γκρεμισμένο (Ο ) πού προστέθηκεν έκ των υστέρων, όπως γίνεται φανερό άπό τήν παρουσία των άγκωναριών,
στό έπάνω μέρος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ παλιοΰ σπιτιοΰ (πίν. 6: Αγ) καί τοΰ διαχωριστικού, κατακόρυφου
άρμοΰ άνάμεσα στούς δύο τοίχους, στό κατώτερο τμήμα (πίν. 18/3). Ή προσθήκη τοΰ δωματίου αύτοΰ έγινε
αΙτία νά μετατοπισθή ή πετρόσκαλα στή μακριά πλευρά τοΰ χαγιατιοΰ, ένώ ή κανονική της Οέσι είναι στή στενή
του πλευρά, έτσι πού νά έφάπτεται τοΰ νότιου τοίχου.

2. Τό ξύλινο πάτωμα τοϋ έπάνω σπιτιοΰ σκεπάζεται μέ τό τζατζαλόκλιμνο, ένα κιλίμι δηλ. χοντροκαμω-
μένο, χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, πού ύφαίνεται κατά τή μιά διεύθυνσι μέ κλωστές καί κατά τήν άλλη μέ στε-
νές λωρίδες παλιών ύφασμάτων. 'Εμπρός στό τζάκι άπλώνεται ένας ντρουβάς (τορβάς), δηλ. σάκκος άνοιγμέ-
νος, καμωμένος άπό μαύρη τρίχα κατσίκας, πού άντέχει στή φωτιά, καί μπρός σ' αύτόν ένα χαλάκι γιά λοΰσο. Μέ
την κάλυψι αύτή, στό έπάνω σπίτι μπορεί κανείς νά καθήση σταυροπόδι, χωρίς νά έχη άνάγκη άπό τίποτε άλλο.
Έτσι πραγματικά κάθονται τά παιδιά καί οί νέοι, ένώ γιά τούς γονείς καί κυρίως γιά τούς γέρους χρησιμοποιού-
σαν μαξιλάρια.

3. Γιά τό φαγητό μπαίνει στη μέση ό σοφράς, είδος στρογγυλοΰ τραπεζιοΰ, δίχως πόδια, πού τά άντικα-
θιστοΰν δυό «τραβέρσες». 'Επάνω στό σοφρα άπλώνεται ή μεσάλα, τό τραπεζομάντηλο δηλ., καί μετά τά ξύλινα
κουτάλια καί τά πηρούνια, σέ παλιότερες έποχές διχαλωτά. "Ολοι έτρωγαν άπό μιά γαβάθα. Ό πατέρας πάντα
καθόταν δεξιά καί ή μάννα αριστερά, γιά νά βρίσκεται άνάμεσα στό τζάκι καί τό άκρινό ντουλάπι τοΰ βορεινοΰ
τοίχου, πού περιέχει τά είδη πρώτης άνάγκης. Τό μικρότερο παιδί καθόταν πρός τό κάτω σπίτι, γιά νά φέρνη
νερό άπό τό λαγηνοστάτη (Λ) πού βρισκόταν πλάι στήν είσοδο. Τίς ώρες πού δέν χρησιμοποιόταν ό σοφράς κρε-
μαζόταν στόν τοίχο — συνήθως πάνω άπό τ' άμπάρια — κατά τρόπο πού οί τραβέρσες νά βρίσκωνται όριζόντιες
καί νά μποροΰν νά χρησιμοποιηθούν καί σάν ράφια.

4. Γιά τόν ύπνο άπλωνόταν οί κατοΙιές, δηλ. στρώματα γεμισμένα μέ βρωμάχερο, πού σημαίνει άχυρο
άπό βρώμη (λέγεται καί βρωμοκαλαμιά, γιατί πρόκειται γιά χοντρό άχυρο πού είναι εύλύγιστο καί δέν σπάνει
μέ τό βάρος τοΰ σώματος). 'Επάνω στό στρώμα άπλωνόταν τά γριζοσέντονα, σεντόνια ύφασμένα άπό γρίζο, κλω-
στή δηλ. ιδιαίτερα έπεξεργασμένη καί πολύ ψιλή, άπό τΙς άκρες τών τριχών τών προβάτων. Στά μικρά παιδιά,
κάτω άπό τό κατωσέντονο, έβαζαν πολλές φορές μιά προβιά, πού κρατοΰσε ζέστη, άλλά καί ήταν άδιαπέραστη
άπό τήν ύγρασία. Τήν τόσο ζεστή αύτή προβιά αύτονόητο είναι ότι τήν άποζητοΰσαν καί οί ήλικιωμένοι. Μετά
τό άπανωσέντονο έρχόταν τό πάπλωμα, πού γεμιζόταν στά παλιά χρόνια μέ άρνομάλλια, μαλλί δηλ. άρνιοΰ, λεπτό
καί ζεστό. Τέλος ή μαξιλάρα ήταν μακριά, στό πλάτος τοΰ στρώματος. "Αν τό πάπλωμα δέν έφθανε, πρόσθεταν
καί κ'λίμια, δνομασία γενική, πού χρησιμοποιείται γιά όλα τά είδη κιλιμιών, άπό τδ τζατζαλόκλιμνο, πού είδαμε
παραπάνω, καί τόν κουρελά, ώς τά διακοσμημένα κιλίμια καί έκεϊνα πού έπαιζαν τδ ρόλο κουβέρτας.

5. Τίς κόγχες στήν "Ιμβρο τΙς λένε θυρίδες, όπως λένε θυρίδες καί τά μικρά παράθυρα, ένώ τά πολύ μικρά
άνοίγματα θυρ'δάκια.
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στάμνα μέ τό πόσιμο νερό. "Ολη τήν δυτική πλευρά τοϋ κάτω σπιτιού τήν πιάνουν τ' αμπάρια
(Α), τρία ή τέσσερα στή σειρά, πού χρησιμεύουν γιά την άποθήκευσι τοΰ σιταριού καί άλλων
δημητριακών. Στόν δυτικό τοίχο, πάνω άπό τ' άμπάρια καί στό υψος της στέγης, άνοίγεται ένα
μικρό παράθυρο πού λέγεται άμπαροθυρίδα (πίν. 3:0α). 'Αντίκρυ στήν είσοδο, μπρός στόν βό-
ρειο τοίχο, βρίσκεται ή γούκερη, πού έκτείνεται άπό τ' άμπάρια έως τό σκαλοπάτι πού χωρίζει
τό κάτω άπό τό επάνω σπίτι. ' Η γούκερη είναι είδος ντουλαπιού πού αποτελείται άπό δύο τμή-
ματα: ένα μεγαλύτερο (πίν. 1:Γ) χωρίς καπάκια, πού σκεπάζεται μπροστά μέ περντέ καί χρη-
σιμεύει γιά νά τοποθετούνται έκεϊ, κατά τή διάρκεια της ημέρας, τά στρωσίδια της νύχτας καί
ένα μικρότερο μέ καπάκι (Ν) όπου μπαίνουν τό φορέματα. Ή γούκερη συνεχίζεται πρός τό ε-
πάνω σπίτι μέ τόν μεγκενέ (Μ). Αύτός άποτελεΐται άπό αλλεπάλληλα τριγωνικά ράφια, όπου
έμπαιναν τά πιό χρήσιμα στή νοικοκυρά αντικείμενα1.

Πολλές φορές ό σπίτος φωτιζόταν καί άπό τη στέγη μέ φεγγίτες, έναν, πάνω άπό τό έπάνω
σπίτι (Φ), ή δύο, οπότε ό δεύτερος φώτιζε τό κάτω σπίτι.

'Οροφή δέν ύπήρχε καί έπειδή ή στέγη ήταν φανερή, ή κατασκευή της παρουσίαζε τάξι στή
συγκρότησί της: Δύο μακάσια (πίν. 3: Μα), τοποθετημένα κατά τρόπο πού νά χωρίζεται τό
μήκος τοΰ σπιτιού σέ τρία ΐσα μέρη, σήκωναν τή στέγη, πού είχε δύο κλίσεις πάνω άπό τό κάτω
σπίτι, γιά νά δημιουργήται άέτωμα στόν δυτικό τοίχο καί νά είναι δυνατό τό άνοιγμα τής άμπα-
ροθυρίδας όσο τό δυνατό πιό ψηλά γιά τόν καλό αερισμό, καί τρεις πάνω άπό τό έπάνω σπίτι.
Ή στέγη κάτω άπό τά κεραμίδια είχε ένα άπομονωτικό στρώμα άπό άργιλόχωμα2.

Τελειώνοντας μέ τό άνώι πρέπει ν' άναφερθή καί ή γατοθυρίδα, πλάι στήν είσοδο (πίν.
5:Γτ), πού σέ νεώτερα σπίτια δέν άνοίγεται στόν τοίχο, όπως εδώ, άλλ' άποκόπτεται ή κάτω
δεξιά γωνία τής πόρτας.

Τέλος, οί τοίχοι τοΰ σπίτου ήταν σοβαντισμένοι μ' ένα μείγμα λάσπης καί άχυρου καί
άσπρισμένοι.

Τό κατώι έμενε άσοβάντιστο. Δέν είχε παράθυρα, παρά μόνο ένα μικρό άνοιγμα —θυρ'δάκι—
στόν άνατολικό τοίχο γιά αερισμό (πίν. 2: Θδ). Τό δάπεδο δέν είχε κάλυψι. Περιοριζόταν μόνο
στό νά «πατήσουν» καλά τό χώμα. Σέ μιά γωνία τοΰ κατωγιοΰ ύπήρχε ένα είδος άμπαριοΰ, κα-
μωμένου άπό σανίδια, πού λεγόταν άμπαντή καί χρησίμευε γιά τις ελιές πού μαζευόταν άπό τά
δέντρα καί έπρεπε νά σταθοΰν κάμποσο πριν σταλοΰν στό ελαιοτριβείο (πίν. 2:Αμ).

Τό κατώι, όπως αναφέρθηκε καί παραπάνω, ήταν ή άποθήκη τοΰ σπιτιοΰ. Έκτος άπό τήν
άμπαντή έδώ βρισκόταν τά πιθάρια3 σέ διάφορα μεγέθη, γιά τό λάδι καί τό κρασί, πού τά τοπο-
θετούσαν μέ τή σειρά, σύρριζα στούς τοίχους καί τά βύθιζαν λίγο στή γή, γιά νά ίσορροποΰν
καλύτερα (πίν. 3:Σφ). Έδώ επίσης στοιβάζονταν ξύλα, πού ξεραινόμενα θά χρησίμευαν γιά τό

1. "Οπως ό σιδερένιος κλώστης, τό ξύλινο αδράχτι, τό Λνοκούβαρο. 'Ακόμη δοχεία πού περιείχαν τό λάδι,
τό ξίδι, τό κρασί κ.ά. Στό σπίτι πού έξετάζουμε οΰτε ή γούκερη σώζεται οΰτε τ' άμπάρια, διαγράφονται όμως
πολύ καθαρά τά ίχνη τους στόν τοίχο.

2. Στ' άνατολικά χωριά, άντί φτέρης, χρησιμοποιούσαν σαμαροχόρτι, gva είδος βούρλων πού φύεται στόν
Κέφαλο καί χρησίμευε παλιότερα στήν κατασκευή σαμαριών.

3. Πού τά μικρότερά τους λεγόταν σφίδες. Στό σπίτι τοϋ Κουτούφου καί ή άμπαντή δέν σώζεται, άλλά
(χνη στούς τοίχους καί τήν όροφή καθορίζουν τήν θέσι της στή βορειοανατολική γωνία τοΰ κατωγιοΰ. Διατηροΰν-
ται όμως άνέπαφα μερικά πιθάρια, άνάμεσα στά όποια καί τό ωραίο πιθάρι τοΰ πίνακα 10/Α, μέ διακοσμημένες
ταινίες (α), πού βρήκαμε καί στά πιθάρια τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Σκαρλάτου κι άλλοΰ (β, γ).
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άναμμα τοϋ τζακιοΰ, τενεκέδες μέ τό τυρί, οί κλαδονρες, σωροί κλαδιών δηλαδή πού χρησιμοποι-
ούνταν στό άναμμα τοΰ φούρνου, καί δ,τι άλλο χρειαζόταν ή οικογένεια.

Πολλές φορές στό κατώι έβαζαν καί τίς κότες, άλλά στό σπίτι πού εξετάζουμε ύπάρχει
γι' αύτές ιδιαίτερος χώρος κάτω άπό τό χαγιάτι (πίν. 2:Κμ). Στό έπίπεδο τοΰ κατωγιοΰ συναντού-
με σωζόμενο τόν χώρο πού βρισκόταν κάτω άπό τό πρόσθετο δωμάτιο τοΰ άνωγιοΰ (πίν. 2:0).
Ό χώρος αυτός έχει μιά πόρτα πρός τήν αυλή καί ένα μεγάλο παράθυρο πού καί μόνον αύτό μπο-
ρεί νά άποτελέση άναμφισβήτητη άπόδειξι ότι πρόκειται περί προσθήκης πολύ μεταγενέστερης.

Άν εξετάσουμε τίς τομές τοΰ σπιτιοΰ (πίν. 3, 4), θά δούμε ότι τά υψη είναι έναρμονισμένα
πρός τό υψος τοΰ άνθρώπου. Στό άνώι τό ΰψος άπό τό δάπεδο τοΰ έπάνω σπιτιού ώς τό μακάσι
της στέγης είναι 2,20 μέτρα, ύψος καταθλιπτικά χαμηλό άν ύπηρχε όροφή, άλλά μέ τίς κλίσεις
της στέγης εμφανείς, πού προσθέτουν άλλο ένα μέτρο σχεδόν στό ύψηλότερο σημείο, ό χώρος
γίνεται εύχάριστος. Ή θύρα έχει ύψος 1,80 μ. καί τόσο επίσης μένει άπό τό κεντρικό δοκάρι
της οροφής τοΰ κατωγιοΰ ώς τό δάπεδο του. Ή σχέσι τών ύψών αύτών πρός τά μεγέθη τών κατό-
ψεων όμως είναι τέτοια, ώστε οί δψεις νά παρουσιάζωνται μέ πολύ πετυχημένες άναλογίες (πίν.
5, 6). Ή διάταξι τοΰ οικοπέδου, όπου εισχωρεί τό πλαϊνό σπίτι, δημιούργησε τήν άνάγκη νά
έπεκταθή ή αύλή καί πρός τή δύσι (πίν. 5/Β), όπου τοποθετήθηκε ό φοΰρνος (Φν). Στό νότιο
μέρος υπάρχει τό αναγκαίο (Ακ) καί ένα προφυλαγμένο ύπόστεγο, ό σουντονρμας (Σ), γιά τό
μεταφορικό ζώο, πού πρέπει νά ξεκουραστή σέ μέρος υπήνεμο, δταν έρχεται ιδρωμένο άπό
μακρυά1.

'Εδώ λήγει ή περιγραφή τοΰ σπιτιοΰ, χωρίς νά συναντήσουμε καμμιά πρόνοια γιά μιάν
άκόμη ζωτικήν άνθρώπινη άνάγκη, τό πλύσιμο. "Ως τήν εποχή πού χτίστηκε τό σπίτι πού έξε-
τάσαμε, ένα άπό τά παλιότερα πού σώζονται όπως είπαμε, τό πλύσιμο γινόταν μέ λεκάνες, στό
χαγιάτι γιά τούς μεγάλους καί μέσα στό σπίτι γιά τά παιδιά. Φαίνεται όμως ότι μερικά χρόνια
άργότερα ό νεροχύτης έγινε άπαραίτητος καί τοποθετήθηκε πράγματι στό άνώι πρός τ' άριστερά
τοΰ λαγηνοστάτη, πέτρινος, προσαρμοσμένος στόν τοίχο, ή μέσα σέ ειδική θυρίδα2.

γ'. Παραλλαγές. Είδαμε κατά τήν περιγραφή τών σχετικών πρός τό σπίτι εθίμων στήν
εισαγωγή ότι ή ύποχρέωσι νά προικοδοτηθή τό κορίτσι μέ σπίτι άνάγκαζε τούς γονεϊς νά χτί-
σουν, γιά τά γεράματά τους, ενα μικρό σπιτάκι, πού ώνομαζόταν χαρακτηριστικά γέρικο, ή,
αν τό σπίτι ήταν άρκετά μεγάλο, νά τό χωρίσουν στά δύο. Ή τελευταία αύτή περίπτωσι δέν ήταν
δυνατό νά έφαρμοσθή στά παλιά μονόσπιτα, σάν αύτό πού περιγράψαμε, άφοΰ ό χωρισμός στά
δύο θ' άκρωτηρίαζε τόν μοναδικό του χώρο καθιστώντας τον άκατάλληλο γιά κατοικία. Στήν
περίπτωσι αύτήν όμως μποροΰσε τό μονόσπιτο νά διπλασιασθη, διατηρώντας κοινό τό χαγιάτι
καί τήν αύλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου διπλοΰ σπιτιοΰ άποτελεϊ ένα σπίτι, στό Πέρα
Χωριό τοΰ Σχοινουδιοΰ, ήλικίας περίπου διακοσίων χρόνων (πίν. 7/Α — πίν. 18/4). Τό δεύτερο
σπίτι έχει τόν μεγάλο άξονά του κάθετο στόν άντίστοιχον άξονα τοΰ πρώτου, όπότε τό κτήριο
έξωτερικά παρουσιάζει τή μορφή τοΰ γράμματος Γ. Ή τοιχοδομία δείχνει ότι ή χρονολογία πού
χτίστηκε τό δεύτερο σπίτι δέν άπέχει πολύ άπό τή χρονολογία τοΰ πρώτου3.

1. "Αλλα σπίτια, κάπως μεταγενέστερα, δέν διαθέτουν τό ύπόστεγο αύτό γιά τό ζώο. Στήν περίπτωσι αύτή
τό δένουν κάτω άπό τό χαγιάτι, ή άκόμη μπορούν νά τό σταβλίσουν καί. στό κατώι.

2. Τόν βρίσκουμε στό σπίτι της 'Αναστασίας Κουτσουμάλλη, στ' 'Αγρίδια, πού χτίστηκε κάπου 50 χρό-
νια μετά τό σπίτι τοϋ Κουτούφου.

3. Πολύ άργότερα προστέθηκε, παράλληλα πρός τόν άξονα τοΰ πρώτου σπιτιοΰ καί τρίτο (πίν.7/Α:
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"Ενα άλλο τέτοιο διπλό σπίτι είναι τοϋ Βασίλη Ζούνη στόν "Ai Θόδωρο (πίν. 7/Β), πού
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά δύο νέα στοιχεία πού παρουσιάζει. Τό πρώτο είναι ότι τό άρχικό
σπίτι (I) διαθέτει ενα μεγάλο χαγιάτι (Χ), τοποθετημένο κατά τρόπο πού ό μεγάλος άξονας
τοΰ σπιτιοΰ νά είναι κάθετος στόν άξονά του, καί τοΰτο γιατί τό χαγιάτι αύτό συνδέει τό σπίτι
μ' ενα τετράγωνο χώρο (Πτ) πού άποτελεΐ πατητήρι γιά τά σταφύλια. Ό χώρος αυτός έχει τό
υψος τοΰ άνωγιοΰ καί κατωγιοΰ μαζί, έτσι πού ή πόρτα του, πού άνοίγεται στό χαγιάτι, νά είναι
υπερυψωμένη κατά τό υψος τοΰ κατωγιοΰ άπό τό δάπεδο του. Μιά σχισμή, σάν πολεμίστρα,
πού λέγεται στήν "Ιμβρο σκιστή (Σκ), στό ΰψος κι αύτή τοΰ χαγιατιοΰ, αερίζει τό πατητήρι,
ένώ χαμηλά υπάρχει πέτρινος κρουνός (Κ), άπ' όπου τρέχει ό μοΰστος δταν πατιούνται τά στα-
φύλια. Φαίνεται ότι ό πρώτος ιδιοκτήτης τοΰ σπιτιοΰ ζοΰσε άπό τό κρασί πού παρήγε, γι' αύτό
καί είχεν άνάγκη άπό ιδιαίτερο πατητήρι γιά μεγάλες ποσότητες σταφυλιών1.

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο τοΰ σπιτιοΰ αύτοΰ είναι ότι τό πρόσθετο σπίτι (II)
συγκοινωνεί μέ τό κατώι του όχι μέ θύρα, πού θά ήταν εύκολο ν' άνοιχτή κάτω άπό τό χαγιάτι,
άλλά μέ φάλι, δηλαδή καταπακτή (Φλ) πού άνοιγόταν σέ μιά γωνία τοΰ άνωγιοΰ, τρόπος πού
βλέπουμε νά έφαρμόζεται καί σ' άλλα σπίτια, άλλά όπου έκτος άπό τήν καταπακτή υπάρχει καί
ή κανονική πόρτα τοΰ κατωγιοΰ. Τό πρόσθετο σπίτι έχει σχεδόν τό μήκος τοΰ χαγιατιοΰ καί δέν
χωρίζεται σέ άπάνω καί κάτω σπίτι.

"Ενα «γέρικο» τής εποχής αύτής (πίν. 7/Γ) σώζεται, μποροΰμε νά ποΰμε άνέπαφο, στό
Εύλάμπιο2. Τό τζάκι μέ τά δύο παράθυρα τοΰ κανονικοΰ σπιτιοΰ δέν έπιτρέπει πολύ τό στένεμά
του, γι' αύτό γιά νά προκύψη τό γέρικο3 κονταίνει τό μήκος του4. Ή όργάνωσι τοΰ έσωτερικοΰ
χώρου, μέ τό άπάνω καί κάτω σπίτι, τό λαγηνοστάτη, τά ράφια, τήν γούκερη, τό βορεινό παρά-
θυρο καί τήν άμπαροθυρίδα κ.τ.λ. έφαρμόζεται πιστά. Μόνο πού λείπουν άπό τό άνώι τά άμπά-
ρια, γιατί άν έμπαιναν ή γούκερη δέν θά μποροΰσε ν' άναπτυχθή5.

Ό προσανατατολισμός τοΰ σπιτιοΰ, ίσως επειδή ό νότιος τοίχος του είναι έπάνω σέ δρόμο,
είναι άντίθετος τοΰ συνηθισμένου. Τό χαγιάτι δηλαδή βρίσκεται στό βοριά. Τό πόσο ένοχλητικός
είναι γιά τούς κατοίκους ό προσανατολισμός αύτός, φαίνεται άπό τό γεγονός ότι σέ παρόμοιες
περιπτώσεις άναγκάσθηκαν νά σκεπάσουν μέ σανίδωμα πρόχειρο τήν άνοιχτή πλευρά τοΰ χα-
γιατιοΰ (πίν. 18/5). Κατά φυσική συνέπεια αύτό πού έπέβαλλε ή άνάγκη έγινε καθεστώς, κ' έτσι
βρίσκουμε έξ άρχής κλειστά χαγιάτια, δταν ό προσανατολισμός τοΰ σπιτιοΰ δέν μπορή νά είναι
εκείνος πού πρέπει.

αβγδ). 'Ενώ όμως ή προσθήκη τοϋ δεύτερου εϊναι μελετημένη κατά τρόπο ώστε τά δύο σπίτια μαζύ ν' αποτελούν
μιάν ένότητα, μέ τό κοινό χαγιάτι καί τήν έξωτερική πετρόσκαλα, το τρίτο δέν έχει καμμιάν οργανική σχέσι μέ
τά άλλα δύο καί έπί πλέον διαφέρει καί ώς τύπος, γιατί έχει έσωτερική σκάλα.

1. Τά σταφύλια πού θά χρησιμεύσουν γιά τό κρασί της οικογενείας θά πατηθούν σέ μιά μονόξυλη σκάφη,
πού βρίσκεται σέ κάθε σπίτι (πίν. 10/Γ).

2. Οί πληροφορίες μου εϊναι ότι τό σπίτι είναι γνωστό ώς σπίτι τοϋ Γιάννη Πηγηνοΰ, δέν μπόρεσα όμως
νά καθορίσω αν ό άναφερόμενος είναι ή όχι έκεϊνος πού τό πρωτόχτισε.

3. Τό πλάτος τοΰ άνωγιοΰ τοΰ έξεταζόμενου γέρικου σπιτιοΰ εϊναι 3,50 μ., πού δέν διαφέρει σχεδόν άπό
τό πλάτος τοΰ άνωγιοΰ τοΰ Κουτούφου (3,60 μ.).

4. Τά 6,50 μ. τοΰ Κουτούφου κατεβαίνουν έδώ στά 4.

5. Καί ή θέσι της είσόδου, πού βρίσκεται στό άκρότατο σημείο τοΰ μακροΰ τοίχου, δέν έπιτρέπει τήν το-
ποθέτησι άμπαριών. Οί γέροι όμως δέν είχαν άνάγκη άπό ιδιαίτερη σοδειά δημητριακών, γιατί τούς φρόντιζαν
τά παιδιά τους.
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Παράδειγμα τέτοιου κλειστού χαγιατιοϋ έχουμε στο σπίτι τοϋ Στέλιου Σαββαΐδη, στό
Γλυκύ. Τό σπίτι διατηρεί όλα του τά χαρακτηριστικά, άκόμη καί τ' αμπάρια του, άνέπαφα (πίν.
7/Δ)1. Τό χαγιάτι άποτελεΐ δεύτερο κλειστό χώρο (πίν. 18/6), μέ τζάκι καί βορεινό παράθυρο
(Χ). Τό ΐδιο συμβαίνει καί στό κατώι (Κτ), όπου μπαίνει κανείς πρώτα στόν κάτω άπ' τό κλειστό
χαγιάτι χώρο (Κγ) καί υστέρα στό κυρίως κατώι (Απ).

Καί σ' αύτό τό σπίτι καί σ' ένα άλλο, στό Κάστρο (πίν. 7/Ε), όπου τό κλειστό βορεινό
χαγιάτι είναι καλύτερα συνδυασμένο μέ τό κύριο σώμα τοΰ σπιτιοΰ καί τή σκάλα, γιατί τό σύνο-
λο άποκτά τό σχήμα Γ, μιά καί κλείεται, τό χαγιάτι φαρδαίνει συγχρόνως καί άποκτά δια-
στάσεις δωματίου. Στό σπίτι τοΰ Κάστρου μάλιστα μποροΰμε νά ποΰμε ότι δέν λείπει ολότελα
τό χαγιάτι άλλά περιορίζεται μόνο σ' ένα είδος κεφαλόσκαλου, πράγμα πού δέν παρατηρείται
στό σπίτι πού βρίσκεται στό Γλυκύ, όπου τό κεφαλόσκαλο αύτό είναι άτροφικό.

δ'. Έξέλτξτ. Δέν είναι άπίθανο ή παρουσία τοΰ κλειστοΰ χαγιατιοϋ νά γέννησε τήν ιδέα
νά μεταφερθή ή σκάλα μέσα στό σπίτι, τοποθετούμενη στό νέο χώρο πού άπέκτησε.

Τό σύστημα αύτό τό βλέπουμε στό σπίτι της Μαρίας Ντεληκωνσταντη στό Γλυκύ (πίν.
8/Α), όπου τό ένα σκέλος τοΰ Γ, όπως τό εΐδαμε νά διαμορφώνεται στό Κάστρο, επιμηκύνεται
γιά νά χωρέση μέσα ή σκάλα, πού έχει τά δυό της πρώτα σκαλοπάτια πέτρινα (Π), άνάμνησι
της πετρόσκαλας, ένώ υστέρα συνεχίζεται ώς ξύλινη (Ξ), άφοΰ πιά είναι προφυλαγμένη άπό τίς
καιρικές μεταβολές. Ή έπιμήκυνσι τοΰ χώρου επιτρέπει έπί πλέον νά χωρισθή τό άνώι, ώς τό
σημείο πού δέν παραβλάπτεται ή σκάλα, μέ ελαφρό μπαγδατίσιο τοίχο, όπότε δημιουργείται
έτσι ένα νέο ξεχωριστό δωμάτιο, ό μουσαφιρ οντάς. Στό έξεταζόμενο σπίτι τό άνώι έλευθερώ-
νεται άπό τά άμπάρια πού τοποθετούνται στόν νέο χώρο τοΰ κατωγιοΰ2. Ό χώρος αύτός χρεια-
ζόταν ένα ονομα. Ώνομάστηκε κατωγη (Κγ) καί ό όρος «κατώι» περιορίστηκε στήν άποθήκη,
όπου εξακολουθεί νά έχη τόν ίδιο προορισμό όπως καί στό μονόσπιτο. Στό άνώι δημιουργείται,
εκεί πού τελειώνει ή σκάλα, μιά μικρή σάλα (Σλ) πού έχει άπό τό ένα μέρος τόν μεγάλο χώρο
πού άντιστοιχεΐ στό άνώι τοΰ παλιοΰ μονόσπιτου (Σπ) καί άπό τ' άλλο τό νέο δωμάτιο ( Mo).
Αύτή ή μικρή σάλα, πού είναι τό μέρος όπου καταλήγει ή σκάλα — όπως καί στό χαγιάτι —
έχει κάτι άπό τήν έννοια τοΰ χαγιατιοϋ πού, κατά κάποιο τρόπο, «μπήκε μέσα στό σπίτι». Ή
άλλη έννοια τοΰ χαγιατιοϋ, πού είναι τό μέρος στό όποιο έβγαιναν άπό τό άνώι «γιά νά πάρουν
άέρα», προκάλεσε έδώ τήν συνέχισι της σάλας πρός τό ύπαιθρο μ' έναν κρεμαστόν εξώστη.

"Ετσι άρχίζει μιά φυσική έξέλιξι τοΰ σπιτιοΰ πρός ένα νέο τύπο. Τόν νέο τοΰτο τύπο τόν
βλέπουμε νά παίρνη διάφορες μορφές, τείνοντας πρός συμμάζεμα καί άπλούστευσι. "Ετσι, άντί
ό άξονας τών νέων χώρων νά είναι κάθετος πρός τόν άξονα τοΰ μονόσπιτου πυρήνα, μπορεί νά
είναι παράλληλος, όπως τό βλέπει κανείς στό σπίτι τής Μαρίκας Καραδημήτρη στόν "Αι Θόδωρο
(πίν. 8/Β), γιά νά ξαναγίνη πάλι κάθετος, άλλά αύτή τή φορά μέσα σ' ένα άπλό ορθογώνιο
περίγραμμα. Τέτοιο είναι τό σπίτι τοΰ Άναστάση Στεφανίδη, στόν "Αι Θόδωρο έπίσης, πού
άποτελεΐ τήν τελείωσι τοΰ τύπου (πίν. 8/Γ). Τό κτήριο στό σύνολο του ξαναβρήκε τήν άπλή
μορφή τοΰ ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Ή συνολική του έπιφάνεια είναι όχι πολύ μεγαλύτερη

1. Τ' άμπάρια τοϋ σπιτιοΰ αύτοΰ είναι μέν τρία, άλλά τό ένα, πρός τ' άριστερά, είναι διπλάσιο σέ μέγεθος
άπό καθένα άπ' τ' όίλλα δύο. Χωρίστηκε δηλαδή τό συνολικό μέγεθος στά τέσσερα, καί τά δύο τέταρτα άπετέλε-
σαν ένα μεγάλο άμπάρι (πίν. 7/Δ:Α).

2. Μ' ένα σανίδωμα πρόχειρο, ό χώρος πού άντιστοιχεΐ στό άνώι τοΰ μονόσπιτου είναι χωρισμένος σήμερα
στά δύο.
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άπό τήν επιφάνεια τοΰ μονόσπιτου1, διαθέτει όμως συνολικά τέσσερεις χώρους άντί δύο. Οί δύο
άπ' αύτούς είναι τό άνώι καί τό κατώι τοΰ παλιοΰ σπιτιού, σέ μικρογραφία, μέ όλα τους τά γνω-
στά έξαρτήματα, έκτος άπό τ' άμπάρια πού μεταφέρθηκαν στήν κατωγη2.

Ό τύπος αύτός συνεχίζει τήν έξέλιξί του μέ τήν έπιμήκυνσι ολόκληρου τοΰ κτηρίου μέ τόν
σκοπό νά περιορισθή τό ύπέρμετρο, σχετικά μέ τούς άλλους χώρους, μέγεθος τής κατωγής καί νά
καταστή πρακτικά πιό χρήσιμη, νά αύξηθή μάλιστα συγχρόνως καί τό μέγεθος τής μικρής σά-
λας, όπου καταλήγει ή σκάλα στό άνώι. 'Αποτέλεσμα αύτής τής διαθέσεως είναι νά δημιουρ-
γηθή τρίτος χώρος στό κάτω πάτωμα, πού έπρεπε κι αύτός νά βρή κατάλληλο όνομα καί τό βρήκε
κατά πολύ εύστοχο τρόπο, γιατί ώνομάστηκε γαμά)ι. "Εχουμε έτσι στό κάτω πάτωμα — όπως
μποροΰμε νά τό διαπιστώσουμε στό σπίτι τοΰ Γιάννη Μπανάγου στόν "Αι Θόδωρο (πίν. 8/Δ)—
τήν παλιά άποθήκη, πού διατηρεί τόν προορισμό της καί μονοπωλεί τήν όνομασία «κατώι» ο-
λόκληρου τοΰ κάτω πατώματος" τήν «κατωγή» (Κγ) πού, περιορισμένη σέ λογικό μέγεθος,
άποτελεΐ τήν είσοδο τοΰ νέου τύπου διατηρώντας άπό τόν άμέσως προηγούμενο τήν συνήθεια
νά μπαίνουν έκεϊ τ' άμπάρια- καί τό «χαμώι» (Χμ), πού είναι ένα δωμάτιο άνάλογο προς τό
παλιό «άπάνου σπίτ'», μέ τζάκι δηλαδή καί γύρω του παράθυρα, ράφια κ.τ.λ. καί πού χρησι-
μεύει σάν μαγειρείο, καθημερινό καί τραπεζαρία. Στό άνώι τό δωμάτιο πού είναι πάνω άπό τήν
άποθήκη (Σπ), μέ τό τζάκι στήν πατροπαράδοτη θέσι, παίζει τόν ρόλο ύπνοδωματίου, ένώ τό
νέο δωμάτιο, πού είναι πάνω άπό τό χαμώι (Mo) είναι, όπως εί'δαμε, ό «μουσαφίρ οντάς», πού
μαζύ μέ τήν μεγαλωμένη σάλα (Σλ) προορίζεται γιά δ,τι προοριζόταν τό κάτω σπίτι, δηλαδή
γιά τις γιορτές καί τούς χορούς. Χαρακτηριστικό τοΰ τύπου εϊναι ότι ή σάλα άποκτά, σέ πολλά
σπίτια, ένα ιδιαίτερο είδος τζαμόπορτας (Τμ) μεγάλου σχετικά πλάτους, πού πιάνει σχεδόν δλο
τόν προς τόν έξώστη (Εξ) τοίχο3 καί πού δείχνει άσφαλώς ότι ή έννοια τής σάλας αύτής δέν
παύει άπό τοΰ νά είναι στενά δεμένη μέ τήν έννοια τοΰ άνοιχτοΰ χαγιατιοΰ.

Ό τύπος αύτός σπιτιοΰ μπορεί νά θεωρηθή ότι δέν υπολείπεται σέ σημασία άπό τόν άρχικό
τύπο τοΰ μονόσπιτου, γιατί εξυπηρετεί κι αύτός τέλεια τις νέες συνθήκες ζωής. "Ηδη άρχίζει
ή χρήσι κανονικών τραπεζιών καί καθισμάτων, γι' αύτό καί τά παράθυρα άπέχουν περισσό-
τερο άπό τό πάτωμα4. Ή διαφοροποίησι των χώρων θεωρείται πιά άπαραίτητη, γι' αύτό καί τά
μονόσπιτα εγκαταλείπονται, σιγά σιγά. Καί είναι τόση ή σημασία πού άπαίτησεν αύτός ό τύπος5,
ώστε άργότερα σπίτια πλουσίων άγροτών πού μπορούν, σέ σύγκρισι μέ τά κανονικά, νά θεωρη-
θούν πιά νοικοκυρόσπιτα, χτίζονται σάν παραλλαγές τοΰ τύπου αύτοΰ.

"Ενα τέτοιο αξιοπρόσεχτο σπίτι είναι τοΰ Σκαρλάτου στόν "Αι Θόδωρο (πίν. 8/Ε). Σύμ-
φωνα μέ μιάν επιγραφή πού είναι έντειχισμένη στήν κύρια δψι του χτίστηκε τό 1896. Τό σπίτι

1. Ή έπιφάνεια τοϋ σπιτιοΰ τοϋ Κουτούφου εϊναι 23,40 τ.μ., ένώ τοΰ σπιτιοΰ πού έξετάζουμε 28,50 τ.μ.
Τό δεύτερο δηλ. είναι μόνο κατά 22 τοις έκατό μεγαλύτερο τοΰ πρώτου.

2. Θά μποροΰσε κανείς νά διερωτηθή, äv 6 νέος αύτός τύπος δημιουργήθηκε καί συνεχίστηκε, γιατί παρου-
σίαζε πλεονεκτήματα σέ σύγκρισι μέ τόν παλιό. Μάλλον θά πρέπει νά δεχτοΰμε ότι οί συνθήκες της ζωής άλλαξαν,
δημιουργώντας νέες απαιτήσεις. Τό χωριό πυκνοκατοικήθηκε καί ήταν δλο καί πιό δύσκολο νά βρή κανείς έλεύ-
θερο οικόπεδο, γιά νά προσανατολίση τό σπίτι του όπως έπρεπε. Γιά τή νέα κατάστασι ό καινούργιος τύπος ήταν
βέβαια πιό έξυπηρετικός, καταργούσε όμως τήν όργανικήν ένότητα αύλής-σπιτιοΰ τοΰ μονόσπιτου.

3. Τό σπίτι σήμερα έχει υποστή ριζικήν έπισκευή στό έπάνω μέρος του, άλλά τήν παλιά του κατάστασι
μοΰ τήν περιέγραψε λεπτομερώς, έπί τόπου, ό ιδιοκτήτης του, πού είναι έκεϊνος πού έκαμε τις έπισκευές.

4. Άπό 45 έκ. στό σπίτι τοΰ Κουτούφου, έδώ βρίσκονται σέ ΰψος 75 έκ.

5. 'Έχει κατακλύσει τά χωριά, άντικαθιστώντας παντοΰ τό μονόσπιτο.
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μπορεί νά Θεωρηθή ότι ανήκει στήν εξελικτική φάσι, όπου ό άξονας της κατωγής είναι παράλληλος
προς τον άξονα τοΰ μονόσπιτου, μέ τή διαφορά ότι έδώ υπάρχει καί χαμώι. Ή παλιά δηλαδή
άποθήκη (Απ), τό κατώι τοΰ νέου τύπου, δέν είναι στήν ίδια σειρά μέ τήν κατωγη (Κγ) καί τό
χαμώι (Χμ), όπως στό σπίτι τοΰ Μπανάγου (πίν. 8/Δ), άλλά πίσω άπό τούς δύο αύτούς χώρους,
όπως συμβαίνει στόν ενδιάμεσο τύπο τοΰ σπιτιοΰ της Μαρίκας Καραδημήτρη (πίν. 8/Β). Στό
άνώι ή σάλα έχει αποκτήσει σημασία, γιατί είναι ό μεγαλύτερος χώρος τοΰ ορόφου καί άνοί-
γεται πρός τόν στενόμακρο έξώστη μέ μεγάλη τζαμόπορτα, όπως καί στό σπίτι τοΰ Μπανάγου1.
Άνάμνησι τοΰ παλιοΰ σπίτου άποτελεΐ τό δωμάτιο πού βρίσκεται πίσω άπό τή σάλα, όπου δια-
τηρείται τό τζάκι, τ' άμπάρια2, άκόμη καί ή άμπαροθυρίδα. Τό μήκος του όμως είναι τό μισό
περίπου τής άπό κάτω άποθήκης, άπό τό πλάτος της όποιας μικρότερο επίσης είναι τό πλάτος
τοΰ δωματίου αύτοΰ γιά νά μεγαλώση ή σάλα. Τό άλλο μισό τοΰ μήκους της άποθήκης καλύ-
πτεται άπό ένα δεύτερο δωμάτιο, ένώ ένα τρίτο (Mo), ό μουσαφίρ όντας τοΰ νέου τύπου, είναι
πάνω άπό τό χαμώι.

"Ενας ενδιάμεσος τύπος πού συναντά κανείς μόνο στό Σχοινοϋδι καί δέν είχε κατοπινήν
έξέλιξι προήλθε, πριν άκόμη άπό τήν άνάγκη μεταφοράς της πετρόσκαλας μέσα στό σπίτι, άπό
τήν διάθεσι πολλαπλασιασμού τών ξεχωριστών χώρων, μέ τόν χωρισμό τοΰ άπάνω άπό τό κάτω
σπίτι στό άνώι. Πρός τόν σκοπόν αύτό μεταφέρθηκε τό χαγιάτι άκριβώς στή μέση της νοτίας
όψεως, όπου άνοίχτηκεν ή θύρα τοΰ άνωγιοΰ (πίν. 9/Α). Ή σκάλα (Π) διατηρήθηκε έξωτερική,
δημιουργήθηκε όμως μπαίνοντας στό άνώι μιά στενή είσοδος πού έφθανε σέ βάθος ώς τόν ά-
ξονα τοΰ σπιτιοΰ. Άπό κει καί πέρα τοποθετήθηκε μιά γούκερη γιά τόν χώρο πού άντιστοιχοΰ-
σε στό έπάνω σπίτι (0Χ) καί μιά στό χώρο πού άντιστοιχοΰσε στό κάτω σπίτι (02). "Ετσι άντί
νά έχουμε τόν εύρύχωρο σπίτο, έχουμε δυο μικρά σχετικά δωμάτια. Σέ κανένα άπ' αύτά βέβαια
δέν μποροΰν νά έξοικονομηθοΰν τ' άμπάρια, πού δέν ξέρω άν τοποθετήθηκαν στό κατώι, γιατί τό
σπίτι, δταν τό έπεσκέφθηκα, χρησιμοποιόταν σάν στάβλος κάτω καί σάν άποθήκη έπάνω.

Τέτοια σπίτια, άλλοιωμένα κατά τρόπο ώστε νά πλησιάζουν τόν τελευταίο ώλοκληρωμένο
τρόπο πού εί'δαμε, μέ χωρισμό τοΰ κατωγιοΰ καί άλλες επεμβάσεις, υπάρχουν στό Πέρα Χωριό
καί στήν 'Αγία 'Ελένη τοΰ Σχοινουδιοΰ.

Είναι φανερό ότι ή εξελικτική τοΰ ίμβριώτικου σπιτιοΰ πορεία, πού περιγράψαμε ώς τώρα,
εϊχεν ώς άφετηρία άνάγκες πού προέκυψαν άπό τίς άπαιτήσεις τής ζωής τοΰ νησιού, γι' αύτό καί
δέν παρουσιάζουν κανένα ξένο στοιχείο στούς τύπους πού προέκυψαν. Τό ξένο στοιχείο άναφαί-
νεται πρώτα στήν Παναγία, όπου ή ώθησι πρός τίς άστικές συνήθειες είναι έντονώτερη, οφειλό-
μενη, χωρίς άλλο, στις διαθέσεις ξενητευομένων Ίμβρίων, πού γυρνούσαν στόν τόπο τους.

Εί'δαμε οτι στόν τελικό τύπο τό έπάνω άπό τό χαμώι δωμάτιο θεωρήθηκε ό μουσαφίρ
όντάς. Αύτό άκριβώς τό δωμάτιο, όπου θά δεχθή ό έντόπιος τόν ξένο, ήταν έπιθυμητό ν' άπο-
κτήση όσο τό δυνατό περισσότερο άστικό ύφος. Καί πρώτ' άπ' όλα ν' άπο κτήση μεγάλα παράθυρα.
Ό βαρύς όμως λιθόκτιστος τοίχος δύσκολα μπορεί νά δεχθή μεγάλα ή πολλά παράθυρα. Οί μα-
στόροι άποφαίνονταν ότι οικοδομικά δέν είναι δυνατό νά πραγματοποιηθή ή επιθυμία τοΰ πελά-

1. Κ' εδώ σήμερα ή πόρτα αύτή δέν ύπάρχει, άλλά έχει κλεισθή μέ στενό πλίνθινο τοίχο, πού άφίνει νά
διαγράφεται στό έσωτερικό τό παλιό άνοιγμα. Οί σημερινοί ιδιοκτήτες τοϋ σπιτιοΰ μοΰ περιγράψανε, μέ κάθε
λεπτομέρεια, τήν παλιά τζαμόπορτα, πού τό κούφωμά της είχε τό σχήμα πού εικονίζεται στόν πίν. 8/Ε: Όψι.

2. Τ' άμπάρια σήμερα λείπουν άλλά, όπως στοΰ Κουτούφου, τά ίχνη τους στόν τοίχο ύπάρχουν. Μαρτυ-
ρούν έπίσης γιά τήν ΰπαρξί τους οί πληροφορίες τών Ιδιοκτητών.
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του, άλλά καί ό πελάτης επέμενε, ρωτώντας πώς άνοίγονται όλα έκεΐνα τά παράθυρα πού είδε
σ' άλλα μέρη. Ή άπάντησι ήταν ότι έκεϊ τά σπίτια είναι ξύλινα. Καί πάλι ή μοιραία έρώτησι:
Δέν μπορεϊ ό τοϊχος πού θ' άνοιχτούν τά παράθυρα νά γίνη ξύλινος;

"Ετσι μπήκε τό ξένο στοιχείο στόν έντόπιο τύπο σπιτιού, δταν έκαμαν μόνο τόν ένα τοίχο
τοΰ καλοΰ οντά ξύλινο (πίν. 8/Ζ) μέ δύο μεγάλα παράθυρα1. Στήν άρχή ό τοίχος αύτός είναι το
έπάνω μέρος τοΰ στενοΰ προσώπου τοΰ δλου κτηρίου, γιά νά μή παραβλάπτεται ή άντοχή των
μακρών τοίχων πού μένουν έτσι ασύνδετοι στήν άκρη τους. Στό δεύτερο βήμα ό τοίχος αύτός
θά προχωρήση έξω άπό τήν έπιφάνεια τοΰ άπό κάτω λίθινου τοίχου σχηματίζοντας σαχνισΐ
(πίν. 8/Η ), άφοΰ εϊναι εύκολο νά στηριχθή έπάνω στά δοκάρια τοΰ πατώματος2. Στό έπόμενο
βήμα μοιραία θά γεννηθή ή ιδέα ότι, άφοΰ ό τοίχος αύτός εϊναι τόσο έλαφρός, ώστε νά μπορή νά
κρεμαστή σάν εξώστης άπ' τά ξύλινα δοκάρια, έπεται ότι μπορεί ν' άφαιρεθή καί ό άπό κάτω λί-
θινος τοίχος τοΰ χαμωγιοΰ. 'Αλλά τότε τό χαμώι μπορεί ν' άποκτήση βιτρίνα καί νά μετατραπή
σέ μαγαζί γιά νά φέρη εισόδημα. 'Αρκεί γι5 αύτό τό σαχνισί τοΰ καλοΰ οντά νά στραφή προς
τό δρόμο (πίν. 8/Θ).

"Ετσι φθάνουμε πάλι σ' έναν εξυπηρετικό τύπο πού γενικεύεται κυρίως σ' εκείνους πού θέ-
λουν νά έχουν μαγαζί, καί μ' αύτή τή μορφή διαδίδεται στά περισσότερα χωριά της "Ιμβρου3.

"Οταν συνηθίστηκε ή ιδέα τοΰ ξύλινου τοίχου, δέν χρειαζόταν παρά ένα βήμα γιά νά δοΰμε
νά χτίζεται ολόκληρος δροφος ξύλινος (πίν. 19/3). 'Εννοείται ότι ή μέθοδος κατασκευής των
ξύλινων σπιτιών εϊναι ξένη πρός τήν έντόπια παράδοσι, φερμένη στό νησί άπό τεχνίτες πού έρ-
γάζονταν, δταν δέν εύρισκαν στόν τόπο τους δουλειά, στήν κοντινή 'Ανατολή, όπου κυριαρχεί
τό ξύλινο σπίτι. Γι' αύτό συναντούμε στήν "Ιμβρο, έκτός άπό τά σπίτια μέ ξύλινο καπλαμά στό
εξωτερικό τους, καί τό τυπικό μικρασιάτικο σύστημα τοΰ έξωτερικοΰ σοβά έπάνω σέ μπαγδατί,
μέ περβάζια ξύλινα στίς άκρες των σαχνισιών κ.τ.λ. (πίν. 19/4). Πάντως ή δύναμι των παραδο-
σιακών δεδομένων εϊναι τόση, ώστε, άκόμη καί στόν παρείσακτο μικρασιάτικο τύπο σπιτιοΰ,
νά βρίσκουμε πολλά τοπικά γνωρίσματα καί σ' όλες αύτές τις κατηγορίες νά μποροΰμε νά μιλάμε
γιά «Ίμβριώτικο σπίτι». Αύτό δυστυχώς δέν μποροΰμε νά τό κάνουμε στά σύγχρονα σπίτια, τά
όποια, ξεκομμένα, όπως άναφέραμε καί στήν εισαγωγή, τελείως άπό οποιανδήποτε παράδοσι
καί μέ τήν άσυδοσία πού επιτρέπει σέ άκατάρτιστους τεχνίτες ή ευκολία χειρισμού τοΰ μπετόν
άρμέ, παρουσιάζουν δψι τραγελαφική καί ποιότητα κάτι παραπάνω άπό χαμηλή. Τό φαινόμενο
αύτό δέν άφορα βέβαια μόνο τήν "Ιμβρο άλλά εϊναι γενικό στίς μέρες μας.

1. Τέτοια εϊναι στήν Παναγία τά σπίτια τοϋ Παναγιώτη Παχύλη, τοΰ Νικόλα Μιχαηλίδη, τής Κυρια-
κούλας Ψωμά κ.δ.

2. "Οπως στό σπίτι τοΰ Γιάννη Πολίτη στ' Άγρίδια, τοΰ Φώτη Πούπα καί τοΰ Δημήτρη Ντεμιρτζή στήν
Παναγία κ.ά.

3. "Οπως φαίνεται στούς πίνακες 19/1 καί 19/2, πού παριστάνουν, ό πρώτος ενα τέτοιο σπίτι στό Γλυκύ

καί ό δεύτερος στό Σχοινοΰδι.
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Το παλιό μονόσπιτο, όπως είδαμε στό πρώτο κεφάλαιο, άποτελεΐται άπό τήν άνοιχτή αύλή
καί άπό τό κλειστό διώροφο κτήριο. 'Εδώ θά εξετάσουμε, άπό κοντά, τά διάφορα μέρη πού
συγκροτούν τίς δυό αυτές βασικές ύποδιαιρέσεις τοϋ σπιτιοΰ.

α'. Ή αύλή. Κατά κανόνα ή αύλή βρισκόταν, όπως είδαμε, μπρός στή νότια μακρυά
πρόσοψι τοΰ σπιτιοΰ, γιά νά προφυλάγεται μέ τόν δγκο του άπό τόν κρύο βοριά.

Είναι φανερό ότι δταν πρωτοσυνοικίστηκε τδ χωριό, ό κανόνας αυτός έφαρμόστηκε, σιγά
σιγά όμως μέ τόν διπλασιασμό, τίς προσθήκες καί άλλες άναπόφευκτες έπεμβάσεις, πού προήλ-
θαν άπό ζωτικές άνάγκες, οί αύλές σφίχτηκαν, μίκρυναν καί άλλαξαν προσανατολισμό.

'Από τά σπίτια πού έξετάσαμε, ή αύλή τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Κουτούφου βρίσκεται μέν όπως εί-
δαμε (πίν. 5/Β) κανονικά μπρός στήν νότια δψι, επεκτείνεται όμως καί πρός τή δύσι, όπου έχει
τοποθετηθή ό φοΰρνος1, κατά μεγάλη πιθανότητα μετά τήν προσθήκη τοΰ νοτίου δωματίου.

Στό σπίτι μέ τό πατητήρι τοΰ Βασίλη Ζούνη ή αύλή βρίσκεται άνατολικά, στοΰ 'Αναστά-
ση Στεφανίδη στόν βοριά, ένώ σέ σχετικά νεώτερα σπίτια πιθανόν νά μήν ύπάρχη πιά χώρος
γιά αύλή, όπως συμβαίνει στό σπίτι τοΰ Μαϊνάρη στ' 'Αγρίδια, όπου ό φοΰρνος του, πού παίρ-
νουμε γιά παράδειγμα παρακάτω, βρίσκεται άντίκρυ στό σπίτι, άπό τ' άλλο μέρος τοΰ δρόμου,
σ' ενα μικρό, άνεξάρτητο οικόπεδο.

1. Ό φοΰρνος. Τό σπουδαιότερο έξάρτημα της αύλής είναι άναμφισβήτητα ό φοΰρνος,
άπαραίτητος σέ κάθε σπίτι γιά τό ψήσιμο τοΰ ψωμιοΰ. 'Αποτελεί ένα ιδιαίτερο μικρό κτήριο
(πίν. 9/Β), κτισμένο — τουλάχιστον τήν έποχή τών μονόσπιτων — μέ τή ίδια, όπως καί τό σπίτι,
έπιμέλεια. Στό μικρό αύτό κτήριο, πού ή στέγη προεκτείνεται πρός τήν κύρια δψι του γιά νά
σχηματίζη υπόστεγο, τό μέρος όπου άνάβεται ή φωτιά άποτελεΐται άπό ένα ήμισφαιρικό θόλο,
χτισμένο μέ κομμάτια άπό κεραμίδια γιά νά κρατοΰν τή ζέστη. Ό θόλος, πού έχει διάμετρο πε-
ρίπου 1,20 μ., έδράζεται πάνω σέ μιά συμπαγή βάσι υψους περίπου 60 έκ., πού σκεπάζεται μέ
πλάκες στό εσωτερικό τοΰ φούρνου, σχηματίζοντας μιάν αύστηρά έπίπεδη επιφάνεια. Ό θολω-
τός φοΰρνος έχει δυό άνοίγματα: τό στόμα (Σμ) — πού σχηματίζεται άπό μιάν οριζόντια πέτρα
στηριγμένη πάνω σέ δύο κατακόρυφες πού ονομάζονται μπριόφλια (Μφ) — άπ' όπου μπαίνουν
τά κλαδιά πού θά καοΰν γιά νά ζεσταθή ό φοΰρνος καί υστέρα τά ψωμιά, καί τήν άνιπνιά ή τό
ρ'θούν' (Αι), πού άποτελεΐ τό στόμιο ένός τονμπου, δηλαδή πήλινου σωλήνα πού καταλήγει στό
έπάνω μέρος τοΰ θόλου καί κλείεται πρός τά έξω μέ μιά μικρή πλάκα. Ό ρόλος τής άνιπνιάς
είναι νά προκαλή τό κρύωμα τοΰ φούρνου, άν παραπυρώση. Μπρός στό στόμα τοΰ φούρνου βρί-
σκεται ό μπατζας (Μζ), ό όποιος στηρίζεται πρδς τά έξω έπάνω σέ τόξο. Δημιουργείται έτσι
μπρδς στδ φοΰρνο ένας μακρόστενος χώρος, 30 - 40 έκ. πλάτους, πού χωρίζεται στά τρία: τό
κεντρικό, μπρός στό στόμα, μέρος (πίν. 9/Β:α), καί δεξιά καί άριστερά δύο φουρνοθυρίδες (Θφ),

1. Στή μεταφορά τοϋ φούρνου στή θέσι πού βρίσκεται σήμερα συνέτεινε άσφαλώς καί ή παρουσία ένός
βράχου στή μιά γωνία της νότιας αύλής (πίν. 5/Β:Β) πού έμπόδιζε τήν τοποθέτησι τοΰ φούρνου έκεϊ.
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άπό τΙς όποιες ή μία άνοίγεται προς τά εμπρός καί ή άλλη, ή προς τά δεξιά, άνοίγεται προς το
στόμα. Ή πρώτη χρησιμεύει γιά νά μπαίνουν προσανάμματα ή άλλα σχετικά μέ τό άναμμα τοϋ
φούρνου, ένώ ή δεύτερη γιά νά μαζεύεται έκεϊ ή στάχτη1.

2. Ό σουντουρμάς. Πολλά σπίτια έχουν στήν αυλή σουντουρμά2, πού χρησιμεύει
γιά άποθήκευσι πραγμάτων πού δέν θέλουν μεγάλη προφύλαξι, όπως π.χ. ξύλων3, ή γιά νά
ξεϊδρώνη τό μεταφορικό ζώο4.

3. Τ ό άναγκαΐο. "Ως τά τελευταία χρόνια, όπως γίνεται φανερό άπό τό σπίτι τοΰ
Σκαρλάτου, χτισμένο όπως είδαμε στά 1896, τό άποχωρητήριο, πού στήν "Ιμβρο λέγεται «άναγ-
καΐο», δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τό σπίτι, άλλά κτίζεται σάν άνεξάρτητο μέρος τής αύλής.

Στά πολύ παλιά χρόνια φαίνεται ότι άναγκαΐο δέν ύπήρχε, καθιερώθηκε όμως πολύ νωρίς
μέ ξύλινο πάτωμα, πού είχε στή μέση τετράγωνο άνοιγμα. Κανένα άπό τά σωζόμενα σήμερα
άποχωρητήρια δέν διατηρεί τήν παλιά μορφή, πράγμα φυσικό, άν σκεφθή κανείς ότι μέ τήν έξέ-
λιξι τής υγιεινής έκεΐνο πού έκσυγχρονίστηκε τέλεια υπήρξε τό παλιό μέ τήν ξύλινη πατωσιά
άναγκαΐο.

β'. Τό κτήριο. 1. Τ ό τζάκι. Άν τώρα, μετά τήν αύλή, στρέψουμε τήν προσοχή μας
πρός τό κτήριο τοΰ σπιτιοΰ, θά δοΰμε ότι τό σπουδαιότερο μέρος του είναι τό τζάκι. Τοποθε-
τείται, όπως είδαμε στήν περιγραφή, στόν ανατολικό τοίχο τοΰ άνωγιοΰ. Τό άνοιγμα τοΰ τζα-
κιοΰ καλύπτεται πάντα μέ τόξο (πίν. 4) πού στηρίζεται σέ δυό πέτρες λοξότμητες, τις τζα-
κόπετρες (Τζ, καί πίν. 19/6), τοποθετημένες οριζόντια στίς γεννήσεις του. Τό επάνω μέρος
τοΰ τζακιοΰ σχηματίζει ράφι. Μεταξύ ραφιοΰ καί τόξου, δεξιά καί αριστερά τοΰ τελευταίου,
διακρίνονται τά κυκλικά στόμια δύο πήλινων σωλήνων, τά μαζγκάλια (πίν. 4:Μζ), όπου μπαί-
νουν τά τσαπούτια (Άγρίδια) ή πιασίδια (Γλυκύ), δηλαδή οί τεντζεροπιάστες καί άλλα παρό-
μοια. Ύπήρχε καί πάνινο κάλυμμα τοΰ άνοίγματος τοΰ τζακιοΰ, τό τζακοπάνι ή τσόλι, ένώ
στό μέσα μέρος τοΰ τζακιοΰ, πρός τά δεξιά (πίν. 3), ύπήρχε άκόμη μιά θυρίδα (Θρ), όπου τοπο-

1. Υπάρχουν καί φούρνοι όπου καί οί δυό θυρίδες άνοίγονται πρός τά έμπρός (πίν. 19/5).

Ή προετοιμασία τοϋ φούρνου γιά νά ψηθοΰν τά ψωμιά έχει ώρισμένη διαδικασία, πού μπορεί νά συνοψι-
σθή στά έξης. Πρώτα μπαίνουν στό φοϋρνο τά κλαδιά πού καίονται, τροφοδοτούμενα συνεχώς έπί αρκετό χρονι-
κό διάστημα, γι' αύτό δ φοΰρνος άνάβεται τό πρωί, έως δτου τά κεραμίδια πυρώσουν σέ τέτοιο σημείο ώστε
ν' άσπρίσουν. Γιά νά καλοκαίωνται τά κλαδιά τ' άναδεύουν, άπό καιρό σέ καιρό, μέ ένα κοντάρι ξύλινο, τόν σφλιά-
στρο (Άγρίδια) ή φαντράλι (Παναγία, Εύλάμπιο), πού γιά νά μή καίεται τό βουτούν κάθε τόσο στό νερό. "Οταν
ή νοικοκυρά κρίνη, άπό τό χρώμα τών κεραμιδιών, ότι ό φούρνος έφθασε στό κατάλληλο πύρωμα, τραυα τήν καρ-
βουνιά πρός τό στόμα τοϋ φούρνου. "Οταν τότε, μαζύ μέ τήν καρβουνιά πού θά μείνη έκεϊ γιά νά έξακολουθή νά
ζεαταίνη τό φοϋρνο, μαζευτή καί στάχτη σέ ποσότητα περισσότερη άπό δ,τι πρέπει, τήν βγάζει άπό τό φοϋρνο
καί τήν άποθηκεύει πρόχειρα στήν πλάγια φουρνοθυρίδα. Μετά τό τράβηγμα τής καρβουνιας πρός τά έξω καθα-
ρίζεται καλά καλά ό φοΰρνος μέ τή σφούγγια, μιά πατσαβούρα προσαρμοσμένη σέ κοντάρι, καί υστέρα φουρνί-
ζονται τά ψωμιά μέ τό ψκνάρ' (δρθιο μπροστά στό φοϋρνο τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Ζούνη στόν "At Θόδωρο, πού εικονί-
ζεται στόν πίνακα 19/5), πού άποτελεϊται άπό μακρύ κοντάρι μέ στρογγυλή ξύλινη έπιφάνεια στήν άκρη. "Οταν
όλα τά ψωμιά τοποθετηθούν μέσα στό φοϋρνο, κλείεται τό στόμα μέ μιά πλάκα, γιά νά ψηθοΰν. Μετά τό ψήσιμο
άφαιροΰνται μέ τό ζδηρά ή ζδηριά (σιδηρό), μικρότερο στό μέγεθος άπό τό ξύλινο φκιάρι (πίν. 9/Γ:α, β.
Στόν πίνακα 19/5 φαίνεται τό ζδηρό, χωρίς κοντάρι, τοποθετημένο μπρός στό στόμα τοΰ φούρνου).

2. Τούρκικη λέξι πού σημαίνει υπόστεγο.

3. Τέτοιος είναι ό σουντουρμάς πού βρίσκεται πλάι στό φοϋρνο τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Κουτούφου (πίν. 5/Β).

4. 'Ιδιαίτερος σουντουρμάς, πιό προφυλαγμένος, γιατί άποτελεϊ κλειστό σχετικά χώρο μέ τρεις τοίχους,
βρίσκεται όπως είδαμε στήν αύλή τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Κουτούφου, καμωμένος ειδικά γιά τό ζώο (πίν. 5/Β).
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θετούσανε λυχνάρι. Σε μερικά πάλι σπίτια κατασκευαζόταν μέσα στό τζάκι μικρό φονρνι
(πίν. 1:Φρ), όπου έν άνάγκη μπορούσε νά ψηθή ένα μόνο ψωμί καί πού δταν δέν υπήρχε τέτοια
άνάγκη χρησίμευε σάν σταχτοδόχος1.

2. Ή γ ο ύ κ ε ρ η. Σπουδαίο έξάρτημα τοϋ σπιτιοΰ ήταν έπίσης ή γούκερη ή γούκιρ'2.
'Αποτελείται, όπως είδαμε στήν περιγραφή, άπό τρία τμήματα: α' "Ενα άνοιχτό μπροστά
ντουλάπι, όπου μπαΐναν τήν ήμέρα τά στρωσίδια (πίν. 3:Γ). Τό άνοιχτό αύτό τμήμα δέν άρχιζε
άμέσως άπό τό πάτωμα, άλλά υστερ' άπό 40 - 50 έκ. πού τά γέμιζε μιά σειρά άπό χαμηλά ντου-
λαπάκια, τά άμπαρονδια, μ'σάμπαρα ή άκόμη μ'σάντερα (Μμ - Άγρίδια, "Αι Θόδωρος).
Τό άνοιχτό μέρος τής γούκερης έχει περί τό 1,50 μ. ΰψος καί καλύπτεται μέ περντέ. β' Συνέχεια
τοΰ άνοιχτοΰ άποτελεΐ ένα δεύτερο πολύ στενώτερο ντουλάπι μέ καπάκι, όπου τοποθετούνται
τά φορέματα (Ν), γ' 'Ακολουθεί ό τριγωνικός, κατά τήν κάτοψι, μεγκενες (Μ), χρησιμώτατος
στή νοικοκυρά, γιατί άποτελεΐται άπό έπανωτά ράφια, όπου τοποθετούνται άντικείμενα πρώτης
άνάγκης. Ό μεγκενές είναι κατασκευαστικά άνεξάρτητος άπό τή γούκερη, πρός τήν όποία είναι
προσκολλημένος, έχει όμως τό ίδιο μ' αυτήν ΰψος καί άρχίζει κι αύτός ΰστερ' άπό ένα άμπα-
ρούδι3.

3. Τ' ά μ π ά ρ ι α. Τ' άμπάρια, πού όπως είδαμε έκτείνονται άπό τόν ένα μακρό τοίχο
έως τόν άλλο, κατασκευάζονται κατά κανόνα ξύλινα (πίν. 11/Α). Τά τοιχώματα άποτελοΰνται
άπό σανίδια κατακόρυφα, πού οί αρμοί τους σκεπάζονται μέ πήχες, γιά νά μή ξεφεύγη άπό κει
τό περιεχόμενο τους4. Τ' άμπάρια έ'χουν πλάτος περί τό ένα καί ΰψος ένάμισυ περίπου μέτρο
καί σέ πολλές περιπτώσεις άνασηκώνονται άπό τό πάτωμα περί τά 10 - 25 έκ. Σέ παλαιότερα
σπίτια τό μισό καί παραπάνω κάλυμμα τοΰ κάθε διαμερίσματος άμπαριοΰ άνοίγει σάν καπάκι,
γιά νά μπορή νά μπαίνη μέσα άνθρωπος καί νά καθαρίζη τό έσωτερικό τους, δταν άδειάζουν
(πίν. 1:Α). "Οταν πρόκειται νά παρθή μιά ποσότητα άπό τό περιεχόμενο, άνοίγει ένα μικρό θυ-
ριδάκι στό κάτω μέρος τοΰ άμπαριοΰ άπ' όπου «τρέχει» τό περιεχόμενο του.

4. Τ ά ράφια. 'Εκτός άπό τό πέτρινο ράφι, πού είδαμε παραπάνω ότι ύπήρχε στό άνώ-
τατο μέρος τοΰ τζακιού, τά άλλα ράφια ήταν ξύλινα καί άποτελοΰσαν μιά οριζόντια επιφάνεια
20 - 25 έκ. πού κατέληγε συνήθως σ' ένα κατακόρυφο στενό σανίδι, πού σχημάτιζε στήν άκρη
της «εμπόδιο» 3-4 έκ., γιά νά μή πέφτουν τά πράματα πού βρίσκονταν τοποθετημένα πάνω

1. Τδ φουρνί αύτό, πού διέθετε χώρο γιά ένα μεγάλο καί ένα μικρό ψωμί, ήταν για ώρα άνάγκης, όπως
μοϋ είπε μιά ήλικιωμένη νοικοκυρά, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δταν δέν μποροϋμ' νά κάνουμ' άλλιώς,
πορευόμεθα μ' αύτό».

2. Στ' Άγρίδια τήν λένε βούκιρ'.

3. Ή λέξι στά τούρκικα δηλώνει ένα έργαλεΐο τών μαραγκών πού χρησιμεύει στό σφίξιμο τοϋ σανιδιοΰ
πού πρόκειται νά ροκανισθή. 'Υπάρχει μάλιστα στήν Πόλη καί μιά παροιμία πού λέει «πιάστηκε στόν μεγκενέ»,
πού σημαίνει ότι περισφίχτηκε άσχημα άπό τΙς περιστάσεις, βρίσκεται δηλαδή σέ άδιέξοδο. Είναι παράδοξο τδ
ν' άποκτήση αύτό τδ σύνολο ραφιών τήν δνομασία αύτή. Κρίνοντας άπό τό γεγονός ότι ή κυρίως γούκερη, μέ τδ
άνοιχτό καί κλειστό της τμήμα, είναι μονοκόμματη, ένώ δ μεγκενές άποτελεΐ Ιδιαίτερο, άνεξάρτητο κομμάτι, κα-
ταλήγω στό συμπέρασμα ότι ή δνομασία έχει κατασκευαστική τήν προέλευσι. Πρώτα δηλ. στό κάτω σπίτι τοπο-
θετούσαν τ' άμπάρια καί ύστερα τήν κυρίως γούκερη πού «σφιγγόταν» μέ τδν τριγωνικό μεγκενέ, ό όποιος έμπαινε
στή θέσι του τελευταίος καί έπαιζε έτσι τδν ρόλο πού παίζει δ πραγματικός μεγκενές, δταν σφίγγη τδ σανίδι.
Ό μεγκενές χρησίμευε σάν κελλάρι. 'Εκεί έμπαιναν μικρές «σφίδες», κιούπια, μέ λάδι, κρασί ή δ,τιδήποτε άλλο,
καί άργότερα μπουκάλια. 'Εδώ έπίσης βρισκόταν τδ ζδερογοϋδι (πίν. 10/Δ) καί τό ξύλινο σκορδογοϋδι γιά τή
σκορδαλιά κ.ά.

4. Σέ νεώτερα σπίτια, πολλές φορές, τά σκεπάζουν άπό μέσα μέ τσίγκο.

4
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στό ράφι (πίν. 10/Ζ:β). "Οταν τό ράφι ήταν διπλό, τό εμπόδιο αύτό βρισκόταν στήν κατώτερη
έπιφάνεια (πίν. 10/Ζ:α), στενώτερη άπό τήν άπάνω, πλάτους 8- 15 εκ.1

5. Ό λαγηνοστάτης. Ή λαήνα ή τό λαγήνι, πού λεγόταν καί κιονρλάς ή άκόμη καί
σουρονλάηνο δταν είχε σωληνάρι γιά νά τρέχη τό νερό, είχε περί τά 50 έκ. ΰψος καί διέθετε ένα
ή δύο χερούλια. Ό λαηνονστάτ'ς πού, όπως είδαμε στήν περιγραφή, βρισκόταν πρός τά δεξιά
της θύρας τοϋ κάτω σπιτιοΰ, ήταν θυρίδα πού ειχε στό κάτω μέρος της ένα σανίδι σκαφιδωμένο
κυκλικά στό έπάνω μέρος του, όπου άκουμποΰσε ή κοιλιά τής λαγήνας κάνοντάς την νά στέκη
οχι κατακόρυφα, άλλά μέ κάποια κλίσι (πίν. 10/Β), γιά νά μετακινήται πιό εύκολα. Δέν άπο-
κλείεται καί λαγηνοστάτης γιά περισσότερες άπό μιά λαγήνες.

6. Άμπαντή. Κατεβαίνοντας στό κατώι βρίσκουμε τήν άμπαντή, πού είδαμε στήν πε-
ριγραφή. Επειδή οί έλιές δταν μαζεύονταν άπό τά δέντρα έπρεπε νά μείνουν ένα διάστημα, πριν
πάνε στό έλαιοτριβεΐο, γιά ν' άφίσουν τό ζουμί τους, τόν λιόσμο, ύπήρχε στήν άμπαντή θυρ'όάκι
χαμηλά τοποθετημένο, άπ' όπου έτρεχε ό λιόσμος σ' ένα μικρό κανάλι πού ώδηγοΰσε σέ λάκκο,
διαμέτρου 50 περίπου έκ., όπου μαζευόταν τελικά ό λιόσμος2.

7. Τ ά πιθάρια. Τά πιθάρια έπαιρναν διάφορα σχήματα καί τό μέγεθος τους έποίκιλλε
πολύ. Τά συνηθισμένα είχαν ΰψος άπό 75 έκατοστά έως ένα μέτρο, άλλά πολλά ήταν καί τά μι-
κρότερα μέ στενό σχετικά λαιμό πού λεγόταν αψίδες, χωρίς νά λείπουν καί τά πελώρια (πίν.
20/1 ) πήλινα κι αύτά ή καί πέτρινα άκόμη.

Συνήθως όλα τά είδη πιθαριών είχαν στό κάτω μέρος τους οριζόντιες χαραξιές, γιατί τά
παράχωναν ώς ένα σημείο καί τότε οί χαραξιές αύτές βοηθοΰσαν στό νά στερεωθούν καλύτερα.
Τό έπάνω μέρος τους πολλές φορές τό διακοσμούσαν, όπως είδαμε (πίν. 10/Α), μέ ώραΐα γεω-
μετρικά σχήματα.

8. Σκάφες. Γιά ποικίλες οικιακές χρήσεις, όπως ή πρόχειρη πλύσι, τό ζύμωμα τοΰ
ψωμιοΰ ή τό πάτημα των σταφυλιών, χρησίμευαν σκάφες μονόξυλες, άπό κορμό δέντρου, πού τό
μήκος τους κυμαινόταν άπό 80 έως 150 έκ. καί τό πλάτος τους άπό 45 έως 55 έκ. (πίν. 10/Γ).

1. Στή Oéch τής γουνιάς έμπαινε τό άλάτι, τό πιπέρι, τό φλαμούρι, ή μέλισσα, ό καφές, τό τσάι καί άλλα
παρόμοια. Έδώ τοποθετούνταν καί τό ρολόι, ένώ στά άλλα ράφια πανεράκια μέ μαχαιροπήρουνα, πετσέτες πού
λέγονται πατσαβοϋρες, ταψιά πού τά λέν ταβάδες, τεντζερέδες πού τούς όνομάζουν χαρανιά (ύπάρχει καί πετρο-
χάρανο, κάτι σάν τά πήλινα «τσουκάλια» άλλων περιοχών, πού έδώ όμως εϊναι πέτρινο), παλαιότερα πέτρινες γα-
βάθες πού χρησίμευαν άντί γιά πιάτα καί τίς ώνόμαζαν κοϋπες καί γενικά δ,τι είχε σχέσι μέ τό φαγητό. Στό άνα-
τολικό ράφι τοποθετούσαν στήν μιάν άκρη του τίς άγιες εικόνες, δταν δέν ύπήρχε ιδιαίτερο εικονοστάσι (πίν. 4).

2. Κατά γενικήν όμολογία ή άμπαντή άρχικά κατασκευαζόταν χτιστή καί βρήκα πράγματι μιά τέτοια
σ' ένα έγκαταλελειμμένο σπίτι τοϋ Κάστρου (πίν. 7/Ε). Φαίνεται λοιπόν ότι ή παλιά άμπαντή τοΰ σπιτιοΰ τοΰ
Κουτούφου κατεδαφίστηκε γιά κάποιο λόγο καί άργότερα κατασκευάστηκε αύτή πού σώζεται σήμερα, τύπου
πού έφαρμόζεται ύστερα άπό τήν έποχή τών μονόσπιτων.



Γ'. ΤΑ ΝΤΑΜΙΑ

α'. Περιγραφή. "Οπως είδαμε στήν εισαγωγή, άπαραίτητο συμπλήρωμα τοϋ σπιτιοΰ
είναι γιά τόν άγρότη τής "Ιμβρου τό ντάμι, το βοηθητικό δηλαδή σπίτι, τό έφωδιασμένο μέ
τούς άπαραίτητους γιά τήν άγροτική ζωή χώρους: τόν στάβλο, τό αλώνι, τόν άχερώνα κ.τ.λ.

Ή κατοικία μέσα σ' αύτό τό συγκρότημα δέν είχε πρωτεύουσα σημασία, γι' αύτό, άν καί
θύμιζε σάν διαρρύθμισι καί μέγεθος τόν «σπίτο» τοΰ χωριοΰ, δέν χωριζόταν σέ κάτω καί πάνω
σπίτι, άφοΰ ό μόνος του προορισμός ήταν νά κοιμηθή σ' αύτό ή οικογένεια καί νά φάγη.

Τό δάπεδο, όταν τό ντάμι ήταν μονώροφο, ήταν άπό πατημένο χώμα, γι' αύτό καί γεννή-
θηκε ή άνάγκη καρεκλιοϋ, χαμηλοΰ δηλαδή ξύλινου σκαμνιού, στό ύψος τοΰ σοφρά, γιά τό φα-
γητό, καί κρεββατιοΰ γιά τόν ύπνο, πού τό άποτελοΰσε ένα σανίδωμα έπάνω σέ δυό τρίποδα
(πίν. 13: Κρ). Τά στρωσίδια έμεναν τήν ήμέρα έπάνω στά κρεββάτια καί έτσι ή γούκερη ήταν
περιττή. Μαζύ μέ τή γούκερη όμως έξαφανίστηκε καί ό πολύ χρήσιμος μεγκενές, γι' αύτό αύ-
ξήθηκαν σέ άντιστάθμισμα τά ράφια πού μπορεί νά γυρνοΰν γύρω γύρω στούς τοίχους. 'Επί
πλέον άπό τό μακάσι τής στέγης κρεμούσαν τήν κανιά, ένα σανίδι ή, άργότερα, καφασωτό, πού
χρησίμευε γιά νά μπαίνουν τά ψωμιά.

Δεύτερο χώρο όπου άποθηκευόταν τό άχυρο άποτελοΰσε ό μπλοκός. Αύτός (πίν. 12,13:Μκ)
είχε μιά θυρίδα ύψηλά, γιά νά ρίχνεται μέσα τό άχυρο (πίν. 12/Β) καί μία θύρα κάτω γιά νά
παίρνεται καί νά μπορή κανείς νά μπαίνη μέσα. "Οταν τό άχυρο έφθανε στή στάθμη της έπάνω
θυρίδας, αύτή κλεινόταν μέ ξύλινο καπάκι καί άφαιροΰντο άπό τή στέγη μερικά κεραμίδια, κάτω
άπό τά όποια υπήρχε, στό σανίδωμα τής στέγης, φάλι πού άνοιγόταν καί ρίχνονταν τά άχυρα άπό
κει, γιά νά γέμιση ό μπλοκός έως έπάνω (πίν. 13). Μπροστά στόν μπλοκό βρισκόταν τό άλώνι,
γιά νά είναι εύκολη ή μεταφορά σ' αύτόν τοΰ άχύρου. Φρόντιζαν μάλιστα νά έπωφελοΰνται άπό
τήν κλίσι τοΰ εδάφους καί νά κάνουν τό άλώνι πίσω άπό τό ντάμι, σέ ύπερυψωμένη στάθμη, όπου
μέ άναλημματικό τοίχο ισοπέδωναν τόν τόπο τοΰ άλωνιοΰ. Μέ τόν τρόπο αύτό, μέ τή βοήθεια
ένός άπλοΰ χοντροΰ σανιδιοΰ, έφθαναν άπό τήν ύπερυψωμένη στάθμη στή θυρίδα τοΰ μπλοκοΰ
ή άκόμη καί στή στέγη (πίν. 13).

Τρίτο χώρο άποτελοΰσε ό σουντουρμάς ή στάβλος τών βοδιών, μέ ξύλινο ή κτιστό παχνί
(πίν. 12,13:Σβ). "Ενα μέρος τοΰ χώρου τοΰ στάβλου χωριζόταν συνήθως μέ πλεχτές βέργες
γιά τό χόρτο τών ζώων (πίν. 12, 13: Χρ).

Οί χώροι τοΰ νταμιοΰ συμπληρωνόταν μέ ένα άκόμη στάβλο, γιά τό μεταφορικό ζώο (πίν.
13) καί μέ φοΰρνο (πίν. 12,13), άπαραίτητον δταν τά ντάμια ήταν άπομονωμένα. Στήν περί-
πτωσι πού ύπήρχαν γειτονικά ντάμια, μποροΰσε νά έχη φοΰρνο τό ένα άπ' αύτά, τό άρχαιότερο,
άπό τόν όποιο νά έπωφελοΰνται καί τά άλλα1.

β'. Παραλλαγές και έξέλιξι. Ή απλούστερη μορφή νταμιοΰ είναι έκεΐνο όπου οί χώροι

1. Κατά τό έθιμο έπρεπε ό ξένος πού μεταχειριζόταν τό φοΰρνο νά προσφέρη άπό άβρότητα κάτι
άπ' έκεϊνα πού έψηνε στόν νοικοκύρη τοΰ φούρνου.
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πού άπαριθμήσαμε παραπάνω είναι τοποθετημένοι στή σειρά, σχηματίζοντας ενα μακρόστενο,
μονόπατο κτήριο. Οί θύρες καθενός άπό τούς χώρους αύτούς άνοίγονται σ' ενα στενόμακρο
υπόστεγο πού λέγεται καρτσελα (πίν. 12/Α, 13:Κλ).

Τέτοιο είναι τό ντάμι τοϋ Στέλιου Καλαϊτζή, στά Λακκώματα, τοποθεσία πού βρίσκεται
βορειοδυτικά τών 'Αγριδιών (πίν. 12/Α). Στό μακρόστενο κτήριο πού άποτελοΰν ό στάβλος, ό
μπλοκός καί τό σπίτι, έχει προστεθή, κατά συνέχεια, καί ένας σουντουρμάς πού έχει μέσα καί
τόν φοϋρνο. Ή καρτσέλα δέν συνεχίζεται μπρος στόν σουντουρμά. Τό σπίτι δέν έχει παράθυρα,
άλλά φωτίζεται μόνο μέ φεγγίτες άπό τή στέγη.

Παραλλαγή τοΰ τύπου αύτοϋ μπορεί νά θεωρηθή τό έπίσης μονόπατο ντάμι τοϋ 'Αριστείδη
'Αλατζά, στόν Πλακιά, άνατολικά τοΰ Εύλάμπιου (πίν. 13). Έδώ σουντουρμάς, σπίτι καί μπλο-
κός βρίσκονται στή σειρά, άλλά ό στάβλος τοποθετήθηκε μπρος στόν μπλοκό, τοΰ όποιου ή θύρα
άνοίγεται πρός τόν στάβλο. Τό πλάτος τοΰ στάβλου καθορίζει κατ' αύτόν τόν τρόπο τό πλάτος
τής καρτσέλλας, πού έτσι άποκτά εύρυχωρία καί καλύπτει καί τό φοϋρνο. Ό σουντουρμάς, κλει-
στός άπ' όλα τά μέρη, χρησιμεύει έδώ σάν ένας τέλειος δεύτερος στάβλος, γιά τό μεταφορικό
ζώο (Σ). Καί σ' αύτόν καί στόν στάβλο τών βοδιών χωρίζεται μέ πλέγματα άπό βέργες τό
μέρος όπου μπαίνει τό χόρτο (Χρ). Κ' έδώ τό σπίτι φωτίζεται μόνο άπό δύο φεγγίτες, ένώ ό
στάβλος έχει ένα μικρό παράθυρο. Τό ράφι (Θ) εκτείνεται σ' έναν μακρύ καί σ' ένα στενό τοί-
χο, όπου, άντίκρυ στό τζάκι, άνοίγεται καί ένα ντουλάπι (Ν).

Τό έδαφος είναι κατηφορικό (τομή: Α-Β) κ' έτσι τό άλώνι (Αλ), στηριγμένο μέ τοίχο
πρός τό μέρος τοΰ νταμιοΰ, βρίσκεται πολύ κοντά στή στέγη. Ό προσανατολισμός είναι τέτοιος,
ώστε ή καρτσέλλα καί όλες οί θύρες νά βρίσκωνται στή νοτιά. Μιά χαμηλή ξερολιθιά, πού οί
'Ιμβριώτες τήν ονομάζουν ξεροτρόχαλο, δημιουργεί γύρω στό ντάμι είδος αύλογύρου, στή βο-
ρειοανατολική γωνία τοΰ όποιου έχει φυτευθή μποστάνι ( Μτ)1. Στή μέση τής άνατολικής πλευ-
ράς καί κατά τό πλάτος τοΰ σπιτιοΰ υπάρχει λαχανόκηπος (Αχ). Έδώ βρίσκεται καί τό πη-
γάδι (Πγ). Στό νότιο τμήμα, πού έχει χωριστή μ' έναν εσωτερικό ξεροτρόχαλο (Ξρ) σέ δύο
έπίπεδα, υπάρχουν, στό ανώτερο, δύο παρτέρια πού στό ένα φυτεύονται κρομμύδια (Κδ) καί
στό άλλο σκόρδα (Σρ). Στό κατώτερο έπίπεδο φυτρώνει χόρτο (Χρ) γιά τά ζώα.

Έξέλιξι τοΰ μονώροφου νταμιοΰ πρέπει νά θεωρηθή έκεΐνο, όπου παρατηρείται συνδυασμός
τοΰ μονόσπιτου τοΰ χωριοΰ μέ τούς βοηθητικούς άγροτικούς χώρους. Τέτοιο είναι τό ντάμι τοΰ
Δημήτρη Ντεληγιωργάκη, πού αποτελείται άπό ένα μονόσπιτο καί ένα μπλοκό (πίν. 12/Β). Στό
κατώι είναι ό στάβλος, ένώ ό μπλοκός, άρκετά υψηλός, χωρίς όμως νά φθάνη την στέγη τοΰ
άνωγιοΰ, έχει μπλοκοθυρίδα καί πόρτα πρός τό κατώι.

Είναι φανερό ότι ό τύπος αύτός προήλθε άπό τήν άνάγκη άνετώτερης διαμονής τής οικο-
γενείας καί άπό διάθεσι περιορισμού τής δαπάνης τής οικοδομής μέ τήν τοποθέτησι τοΰ στάβλου
κάτω άπ' τήν ΐδια στέγη μέ τό σπίτι. Σ' αύτά ήλθε νά προστεθή καί ένα άλλο πλεονέκτημα, πού
άποκτήθηκε δταν ό μπλοκός ύψώθηκε ώς τή στέγη τοΰ σπίτου κι άπέκτησε έτσι ικανή χωρητι-
κότητα. Ό τύπος, μ' αύτή τήν τελευταία μορφή, διαδόθηκε περισσότερο.

Τέτοιο είναι τό ντάμι τοΰ Θανάση 'Αλατζά στό Γλυκύ, στήν τοποθεσία 'Αλώνια (πίν.
12/Γ). Τό παραλληλεπίπεδο πού σχηματίζεται άπό τό σπίτι καί τόν μπλοκό συνεχίζεται στό

1. Τδ μέρος όπου φυτεύονται καρπούζια καί πεπόνια.
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ντάμι αύτό, πρός τή νοτιά, μ' ένα μονόπατο σουντουρμά (Σ), στόν όποιο είναι προσκολλημένος
καί ό φούρνος. Ή πετρόσκαλα (Π) έχει δύο διευθύνσεις, γιατί πρός τ' άριστερά της έχει κτισθή
ένα άνθοδοχεΐο. Ό μπλοκός διαθέτει μιά σκιστή γιά αερισμό1. Τό ντάμι είναι κτισμένο σέ έπί-
πεδο έδαφος. Τό άλώνι (Αλ) βρίσκεται μπροστά στό χαγιάτι όπου πετιούνται πρώτα τά άχυρα
μετά τό άλώνισμα, άπ' έκεΐ μεταφέρονται στό σπίτι καί άπ' έκεΐ ρίχνονται στό μπλοκό άπό μιά
έσωτερική πόρτα. Τό σύστημα αύτό, καθόλου πρακτικό, εφαρμόζεται κατ' έξαίρεσι στό ντάμι
αύτό. Στό ντάμι του Δημήτρη Χατζούδη, πού βρίσκεται στήν τοποθεσία Μαγιράδος στ' Ά-
γρίδια καί είναι τοϋ ΐδιου τύπου, ύπάρχει έξωτερική μπλοκοθυρίδα, γιά νά γεμίζη ό μπλοκός
άπ' εύθείας.

1. Πολύ στενή θυρίδα.
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Άς ρίξουμε τώρα μια ματιά στήν άξιοπρόσεκτη κατασκευή τών κτηρίων της "Ιμβρου.

α'. Οί πέτρες. Ή σχιστολιθική φύσι της πέτρας, πού της προσδίδει σχήμα παραλληλε-
πιπέδου, έξασφαλίζει στήν τοιχοδομία άνθεκτικότητα1. Υπάρχουν στά χωριά ξερολιθιές παμπά-
λαιες, πού διατηρούνται εως σήμερα θαυμάσια. Καί στούς τοίχους τών σπιτιών φυσικά, εκείνο
πού είναι αιτία τής άνθεκτικότητάς τους δέν είναι βέβαια ή άργιλώδης λάσπη πού χρησιμεύει
μάλλον γιά έλαστικότητα παρά γιά συνδετικό, άλλά ή καλή έδρασι τής πέτρας καί ή δεξιοτε-
χνία τοϋ τεχνίτη.

Ή τοιχοδομία. Στά παλαιότερα σπίτια το σύστημα τής τοιχοδομίας είναι σχεδόν
ίσόδομο (πίν. 20/2) καί όπου δέν είναι τόσο κανονικό χρησιμοποιούνται ισχυρά άγκωνάρια (πίν.
20/3), πού πολλές φορές άποκτοΰν μήκος ύπερβολικό (πίν. 20/4), έως 1,50 μέτρο καί παραπάνω.
Έκτος άπό τήν ένίσχυσι τών γωνιών, φροντισμένο είναι καί τό «δέσιμο» τοϋ τοίχου μέ έγκάρ-
σιες μεγάλες πέτρες (πίν. 14/Γ), τά τσάπια ή κλειδιά (Τσ), πού έπαναλαμβάνονται σέ κάθε
μέτρο περίπου.

Στά μονόσπιτα τό πάχος τοΰ τοίχου είναι σχεδόν πάντοτε 60 έκ. καί μένει τό ί'διο στό
άνώι καί στό κατώι (πίν. 14). Άργότερα ό τοίχος κατεβαίνει στά 50 έκ., χωρίς αύτό ν' άπο-
τελή κανόνα.

Στήν άρχή ό τοίχος πού περιείχε τό τζάκι είχε πάχος 70 έκ., γιά ν' άφαιρεθοΰν τά 50 γιά
τό τζάκι καί νά μείνουν τά 20. Άργότερα γενικεύτηκε ή κρεμαστή (πίν. 3, 6: Κρ). Ό άνατο-
λικός δηλαδή τοίχος έμεινε στά 60 έκ., ένώ έκεΐ πού βρισκόταν τό τζάκι, 10 - 20 έκ., «κρέ-
μασαν» πρός τά έξω. Ή κρεμαστή, πρός τά έπάνω, κατέληγε στόν τετράγωνο μπατζά τοΰ
τζακιοΰ, χτισμένο κι αύτόν μέ πέτρες (πίν. 6: Μζ). Στήν βάσι του είχε, γύρω - γύρω, προ-
εξέχουσα πλάκα γιά τά νερά, σέ δύο έπίπεδα σύμφωνα μέ τήν κλίσι τής στέγης (πίν. 20/5).
Τό στόμιο τοΰ μπατζά, στά παλιά σπίτια, προφυλαγόταν ή μέ δύο πλάκες πού άκουμποΰσε ή
μιά στήν άλλη καί σχημάτιζε τριγωνική κάλυψι (πίν. 20/5), ή μέ ένα είδος άναποδογυρισμέ-

1. Ή πέτρα βγαίνει άπό τό νταμάρι ύπό μορφή πλάκας, πού τό μήκος της μπορεί νά φθάση τά 2, άκόμη
καί τά 3 μέτρα, τό πλάτος της τό ένα περίπου μέτρο καί τό πάχος της τά 15 - 25 έκατοστά. Τήν πλάκα αύτή
τήν κομματιάζουν γιά ν' άποκτήσουν τίς πέτρες ή τήν σχίζουν μέ τή σφήνα, γιά νά δώση τίς λεπτές πλάκες, πού
μπορούν νά φθάσουν, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, σέ πάχος πού νά μή ύπερβαίνη τό ένα έκατοστόμετρο. Τίς
πέτρες τό κάθε χωριό μπορούσε νά τΙς βρή στό γύρο του. Τό Γλυκύ άπό τίς περιοχές "Αγιοι ΠονστόξΙ ('Από-
στολοι) καί ΠετρόοΙικους (Πετρόσικος). "Υπάρχουν μάλιστα στό Γλυκύ καί τά νταμάρια τοΰ Χάλακα καί τών
Μύλων τοΰ Ζερβοΰ, πού βγάζουν σιδερόπετρα όπως ονομάζουν στήν "Ιμβρο τόν γρανίτη. Τ' Άγρίδια προμηθεύον-
ται τΙς πέτρες άπό τΙς περιοχές Μαυριάδες, όπου βγάζαν περίφημες πλάκες μέσα άπ' ένα ξεροπδταμο, Μαγεράδος,
τα" κ'ψες (κουφές) πέτρες, καί σέ νεώτερα σχετικά χρόνια άπό τή Σπηλιά. Στό Σχοινοϋδι ύπήρχε νταμάρι
μέσα στό χωριό, στόν Μαδαρό, βουνό πού βρίσκεται στά νότια. 'Υπάρχει καί δεύτερο λατομείο, σέ άπόστασι
2 - 2,5 χιλιομέτρων, σέ μιά τοποθεσία πού είναι γνωστή μέ τδ όνομα Τ' Λιάπ' ή βρύα". Ό "Αι Θόδωρος προμη-
θεύεται τΙς πέτρες του άπό τδ Φτεράδο καί ή Παναγία άπ' τό Μαδαρό, πού βρίσκεται σέ μικρή άπό τδ χωριό
άπόστασι.
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νης στάμνας (πίν. 20/6) χωρίς πάτο. Πολλές φορές τό άκρο τοϋ μπατζά στήν περίπτωσι αύτή
σκεπαζόταν μέ κεραμίδια πού σχημάτιζαν δύο κλίσεις. Γιά νά προκύψουν μάλιστα τά δύο κε-
κλιμένα έπίπεδα στό άκρο τοΰ μπατζά, σέ τόσο μικρή κλίμακα, τοποθετοΰσαν μπρούμυτα δυό
κεραμίδια πλάι πλάι κ' ένα άπό πάνω τους, κατά τρόπο πολύ διακοσμητικό (πίν. 20/7).

Ό τοίχος διέθετε πλατύτερο θεμέλιο 70 - 80 έκ. πού κατέβαινε έως τό στερεό έδαφος, τό
όποιο συνήθως βρισκόταν όχι πολύ βαθειά καί ήταν βράχος.

Τά άνοίγματα τά γεφύρωναν δοκάρια, τέσσερα συνήθως, οί κενετλεμέδες (πίν. 14:α) πού
έμπαιναν καί κάτω (β). Ό τελευταίος πρός τά έξω κενετλεμές βρισκόταν «πρόσωπο» μέ τήν
έξωτερική έπιφάνεια τοΰ τοίχου, γι' αύτό καί ήταν έκτεθειμένος στίς καιρικές μεταβολές. Γιά
νά προφυλαχθούν τά δοκάρια είχαν περβάζια καί πρός τά έξω. Τό έπάνω δοκάρι καί τά έξωτερι-
κά περβάζια όμως κινδύνευαν νά σαπίσουν άπό τό νερό πού κατέβαινε «γλύφοντας» τήν πρόσοψι.
Πρόλαβαν αύτό τό κακό μέ τήν τοποθέτησι πάνω άπό τό τελευταίο πρός τά έξω δοκάρι μιάς
πλάκας πού έπαιζε τόν ρόλο πού παίζει άκριβώς τό φρύδι στό μάτι (γ). Ή πλάκα αύτή, τοπο-
θετημένη μέ κάποια κλίσι, άνάγκαζε τό νερό νά στάζη στό κενό (πίν. 20/8). Σέ πολλές πε-
ριπτώσεις οί πλάκες αύτές είναι λεπτότατες, πάχους περίπου ένός έκατοστοΰ (πίν. 21 /I ).

Έκεϊ πού τελείωνε ό τοίχος έμπαινε άλλη μιά πλάκα παχύτερη (πίν. 14/δ) πού λεγόταν
άκροκέραμο (πίν. 20/6, 8) καί άποτελοΰσε τό τελικό γείσο τοΰ σπιτιοΰ. Έξεΐχε άπό τόν τοίχο
κατά 10-15 έκ. προφυλάγοντάς τον αποτελεσματικά1.

β'. Το ξύλο. Στέγη καί πάτωμα κατασκευαζόταν άπό ξύλα, πού βρισκόταν έπίσης στό
νησί. Τά προμήθευαν δέντρα σάν τά καβάκια, πού είναι ίσια καί υψηλά2, οί άγριοκαστανιες καί
κυρίως τά ροπάκια, δηλαδή οί βαλανιδιές πού τό ξύλο τους είναι πολύ γερό.

1. Ή στέγη. Στά μονόσπιτα δύο συνήθως μακάσια κρατούσαν τή στέγη3. Τό μακάσι*
αποτελείται άπό ένα οριζόντιο δοκάρι, τό διατόνι ή δατόνι (πίν. 14:ε), πού στηρίζεται πάνω
στούς μακρούς τοίχους τοΰ σπιτιοΰ. Στή μέση του ύψώνεται κατακόρυφα ό μπαμπάς (ζ) συν-
δεόμενος μέ τό διατόνι μέ μιά γυφτόπροκα (η). Ό μπαμπάς στηρίζεται μέ δυό μακασλίκια (θ)
καί σηκώνει τόν κορφιάτη (ι), πού έκτείνεται άπό μακάσι. σέ μακάσι5. Μεταξύ κορφιάτη καί

1. Μέ τόν καιρό ή τοποθέτησι της πλάκας αύτη ς έπάνω άπό τό παράθυρο παραμελήθηκε, κυρίως στό Κά-
στρο καί τό Γλυκύ (στ' άλ,λα χωριά συνεχίστηκε έως τις μέρες μας), γιατί τά χωριά αύτά έπεφταν μακρυά άπό τό
νταμάρι πού έβγαζε τίς κατάλληλες γι' αύτή τή χρήσι πέτρες καί βρισκόταν μεταξύ "Αι Θόδωρου καί Άγριδιών,
στήν τοποθεσία «τ' Λαφροϋ». Τό άποτέλεσμα ήταν νά φθαρούν γρήγορα τά ξύλα. 'Αξιοπρόσεχτα εϊναι τά παρά-
θυρα ένός νεώτερου σπιτιού στό Γλυκύ, όπου άκολουθήθηκε ή παράδοσι καί διαμορφώθηκε τό παράθυρο μέ έξω-
τερικό περβάζι καί πολύ χονδρή πλάκα γιά «φρύδι». Κάμνοντας όμως τήν πλάκα τόσο χονδρή, παρανόησε ό νεώ-
τερος τεχνίτης τόν προορισμό της, γιατί τό νερό συνεχίζει τό «γλύψιμο» πάνω στήν κατακόρυφη έπιφάνεια τοϋ
πάχους της πλάκας καί φθάνει στό ξύλο, ένώ στήν μέ έλαφρά κλίσι λεπτή πλάκα τό νερό μαζεύεται καί στάζει
(πίν. 21/2).

2. Τά δέντρα τά έκοβαν τήν άνοιξι, πρίν νά φυλλώσουν. 'Αφού τά ξεκλώνιζαν έπί τόπου, έκοβαν άπό δυό
μεριές τό φλοιό, γιά νά παίρνη άέρα τό ξύλο καί νά ξεραίνεται πιό γρήγορα, καί τ' άφιναν έκεϊ έπί 1-2 μήνες. Ύ-
στερα τά μετέφεραν στό χωριό μέ βόδια, προσδένοντας τή μιά άκρη τους στό ζυγό κι άφίνοντας τήν άλλη νά σέρ-
νεται. Τά σανίδια τά έκοβαν μέ κουραστάρι (πριόνι), άφοΰ τά σημάδευαν μέ στάφιν.

3. 'Απείχαν έπομένως τό ένα άπό τό άλλο κατά 2 περίπου μέτρα.

4. Τουρκική λέξι, πού σημαίνει ψαλίδι.

5. Παρά τήν χαρακτηριστική του όνομασία καί τή μορφή του δέν πρόκειται άσφαλώς γιά πραγματικό
«μακάσι» άφοΰ, άπό άποψι στατική, δέν άποτελεΐ άπαραμόρφωτο τρίγωνο, οπότε τό διατόνι θά έπρεπε νά ύφί-
σταται έφελκυσμό. Έδώ τά στοιχεία πού άποτελοΰν τό τρίγωνο - διατόνι, μπαμπάς καί μακασλίκια - εϊναι λυ-
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τοίχου υπάρχει άκόμη ένα ξύλο πού έκτείνεται κι αύτό άπό μακάσι σε μακάσι, τό μεσοδάτο-
νο (κ). Σ' αύτό, στόν κορφιάτη καί στό άκροκέραμο στηρίζονται τά καπρούλια (λ) καί κάθετα
πρός αύτά στρώνονται τά σανίδια (μ).

Γιά τή θερμαντικήν άπομόνωσι της στέγης έστρωναν, όπως άναφέρθηκε στά προηγούμενα,
έπάνω στά σανίδια ένα στρώμα φτέρης1 καί άπό πάνω δεύτερο στρώμα άπό άργιλόχωμα2 χτυ-
πημένο καί μέ λίγο άχυρο. Πάνω σ' αύτό στρώνονταν τά κεραμίδια, ένισχυμένα κατά διαστή-
ματα, δταν ήταν άνάγκη, μέ πέτρες γιά νά μή τά σηκώνη ό άέρας, κυρίως στά ορεινά χωριά3.
Τό πρώτο κεραμίδι, πού πατούσε πάνω στό άκροκέραμο, λέγεται κεραμόρδος.

Στήν τρίκλινη στέγη τά δύο λοξά τοποθετημένα δοκάρια τά λένε μαχιάτες ή μαχιάδες.

Στή στέγη άνοίγονται, όπως είδαμε, φεγγίτες. Γιά τόν σκοπόν αύτό κατασκευάζονται ει-
δικά κεραμίδια πού πιάνουν κατά μήκος καί κατά πλάτος τήν θέσι δύο κανονικών κεραμιδιών
(πίν. 11/Β) καί έχουν στή μέση τρϋπα, μέ άνασηκωμένα χείλη. Ή τρύπα αύτή καλύπτεται μέ
τόν άνηφοριά (Αφ), ένα κωδονόσχημο γυάλινο καπάκι, πού εφαρμόζει στά χείλη τής τρύπας
τοϋ μεγάλου κεραμιδιού4.

μένα καί κατά συνέπεια ό μπαμπάς δέν είναι κρεμασμένος άπο τά μακασλίκια, άλλά πατά πάνω στό διατόνι ύπο-
βάλλοντάς το σέ κάμψι, γι' αύτό καί άπό πείρα οί παλιοί μαστόροι φρόντιζαν νά τοϋ εξασφαλίζουν μεγάλη διατο-
μή. Στό σπίτι τοΰ Κουτούφου τό διατόνι έχει τομή 18/18, ένώ ό μπαμπάς 10/10 καί τά μακασλίκια 6/10. Στή
βρύση-πλυσταριό τοΰ "Αι Θόδωρου τό διατόνι είναι 16/26. Στά 26 έκ. φθάνει στή μέση τό ΰψος καί στό δια-
τόνι τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Ζούνη (πίν. 14/Β), πού παρουσιάζει ιδιόρρυθμο σχήμα.

1. Ένα φυτό μέ μικρά φυλλαράκια πού άφθονεΐ στήν "Ιμβρο.

2. Τό άργιλόχωμα ή κουκκ'νόχωμα τής "Ιμβρου είναι παχύ καί συνεπώς πλαστικό. Τό λίγο άχυρο πού προσ-
τίθεται τοΰ φθάνει γιά νά μή σκάζη. Ό σοβάς τοΰ άνωγιοΰ τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Κουτούφου, καμωμένος μέ άργιλό-
χωμα καί άχυρο, διατηρείται σέ άριστη κατάστασι έως σήμερα. Πολλές φορές σέ νταμούδια ή κισλάδες, δηλαδή
χαμηλά καταφύγια προβάτων, άφίνουν τό στρώμα τοΰ άργιλοχώματος ξέσκεπο, χωρίς κεραμίδια, καί τό νερό
δέν τό διαπερνάει. 'Εννοείται ότι, στήν περίπτωσι αύτή, τό κάμουν ένα μερεμέτι (έπισκευή) κάθε Σεπτέμβριο,
όπως γίνεται δηλ. στά όριζόντια δώματα άλλων περιοχών. Χαρακτηριστικό είναι ότι καί στήν "Ιμβρο αύτοΰ τοΰ
είδους τίς χωματοσκέπαστες στέγες τίς ονομάζουν δώμα, αν καί όχι οριζόντιες (ή μικρότερη κλίσι τους δέν πέ-
φτει κάτω άπό 25 τοις έκατό). Στό Γλυκύ ύπάρχει μιά άργιλώδης γή πού λέγεται αλιπας καί είναι γκριζωπή στό
χρώμα, πιθανόν άπό άνάμειξι άνθρακα στή σύνθεσί της. Τό χώμα αύτό βρίσκεται στά βόρεια τοΰ χωριοΰ, σέ μιά
περιοχή γνωστή μέ τό όνομα Άλιπούδια. Ή ιδέα τοΰ άνθρακα μοΰ γεννήθηκε, γιατί σ' αύτή τήν περιοχή ύπάρχει
τό Λαγούμι, πού ήταν άλλοτε δρυχεϊο πετροκάρβουνου. Αύτδς ό άλιπας είναι άκόμη πιό εύπλαστος καί πιδ άπο-
μονωτικός άπό τδ κοκκινόχωμα, γι' αύτό καί άφίνουν συχνά τίς στέγες πού καλύπτει χωρίς κεραμίδια.

3. Φαίνεται ότι σέ πολύ παλιά έποχή χρησιμοποιήθηκαν οί λεπτές πλάκες γιά κάλυψι στεγών, γιατί καί
σήμερα συναντά κανείς, σέ δευτερεύουσας σημασίας μικρά κτήρια — νταμούδια — τέτοια κάλυψι. Γρήγορα όμως
άντικαταστάθηκαν άπό τά κεραμίδια, πιθανόν γιά τό μειονέκτημα τοΰ βάρους των. Στά νεώτερα σχετικά χρόνια
τά κεραμίδια εισάγονται στήν "Ιμβρο, άλλά είναι βέβαιο ότι σέ παλαιότερες έποχές κατασκευάζονταν στό νησί,
όπως φαίνεται κι άπό ένα μέρος στό Σχοινοϋδι πού έχει τή χαρακτηριστικήν ονομασία τ'Τσακνή τό κεραμ'δαριό.
'Επίσης παλιό κεραμιδαριό υπήρχε στ' Άγρίδια στήν περιοχή Μουρτάρι καί άνήκε στόν Κωνσταντίνο Σιλέγο.
Ή σπουδαιότερη παρατήρησι όμως πού πρέπει νά μας πείση ότι τά κεραμίδια χρησιμοποιήθηκαν πολύ νωρίς στήν
"Ιμβρο είναι ότι τά βρίσκουμε στό Κάστρο, σ' ένα θολωτό διάδρομο πού, κατά τά φαινόμενα, είναι χτισμένος
κατά τήν έποχή τών Βενετσιάνων.

4. Ό ανηφοριάς, πού τόν λέν καί αναφοριά, είναι καμωμένος άπό ένα ύποπράσινο καί μέ φυσαλλίδες γυαλί
πού δείχνει πρωτόγονη κατασκευή. Θά μπορούσε ίσως κανείς νά ύποθέση άπ' αύτό ότι κατασκευαζόταν στό νησί.
Κανείς όμως δέν θυμάται τίποτε σχετικό. Νομίζω ότι αύτό δφείλεται στό γεγονός ότι πολύ νωρίς έπαυσαν νά τδν
μεταχειρίζωνται, σκεπάζοντας τούς φεγγίτες μ' ένα κομμάτι έπίπεδο γυαλί βιομηχανίας. Κι αύτό πολύ φυσικό,
άν σκεφθούμε ότι ό χειροποίητος άνηφοριας θά κόστιζε άρκετά, γιατί μέ τδ νά είναι άπό πρωτόγονης κατασκευής
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2. Τ ό π ά τ ω μ α. Τό πάτωμα τοϋ άνωγιοΰ μέ τήν διπλή στάθμη κατασκευαζόταν κατά
τόν άκόλουθο τρόπο. Στή μέση άκριβώς τοΰ κατωγιοΰ (πίν. 3, 4) ώρθωνόταν ένας στΰλος (Στ),
γιά νά στηριχθή σ' αύτόν τό ένα άκρο τοΰ μεσοδόκαρου πού έλέγετο μισοντόκι (πίν. 3:Μσ)
κ' έμπαινε κατά μήκος τοΰ πατώματος τοΰ κάτω σπιτιοΰ. 'Επειδή όμως τό άπάνω σπίτι δέν
έφθανε ώς τή μέση τοΰ κτηρίου, τό μεσοδόκι προεκτεινόταν, σάν πρόβολος, πέρα άπ' τό στΰ-
λο, γιά νά στηρίξη καί το κύριο δοκάρι πού κρατούσε τίς δοκίδες τοΰ άπάνω σπιτιοΰ (πίν. 3). Ή
διάταξι αύτή καί κατασκευαστικά ήταν δ,τι έπρεπε καί τά σανίδια τοΰ πατώματος έπαιρναν
χάρι σ' αύτή τήν πρέπουσα κατεύθυνσι (πίν. 1 ), γιά νά μή φαγώνωνται, γιατί καί στό κάτω
σπίτι οί ίνες τους ήταν κάθετες στόν άξονα τής πορείας έκείνου πού έμπαινε άπό τήν έξώθυρα
καί στό πάνω σπίτι ήταν πάλι κάθετες στον άξονα πορείας έκείνου πού έρχόταν άπό το κάτω
σπίτι1.

3. Τά κουφώματα. Άς έλθουμε τώρα στά κουφώματα. Τό σπίτι τοΰ Κουτούφου
διατηρεί τήν παλιά του έξώπορτα, τήν οποία θά πάρουμε γιά παράδειγμα (πίν. 15). Μιά κάσα
άπό χοντρό ξύλο (7/9) είναι προσαρμοσμένη στο άνοιγμα τής πόρτας καί συνεχίζεται καί στό
κατώφλι. Ή κάσα βρίσκεται «πρόσωπο» μέ τήν έξωτερικήν έπιφάνεια τοΰ τοίχου (πίν. 15/Α:β)
καί σκεπάζεται πρός τά έξω μέ περβάζι. Τό πορτόφυλλο άποτελεΐται άπό τρία, άνισου πλάτους,
σανίδια(πίν. 15/Α:α) πού συγκρατούνται μέ τρεις οριζόντιες τραβέρσες άρκετά ογκώδεις(6/ΙΟ).

Στίς δύο άκραΐες άπό τίς τραβέρσες αύτές έφαρμόζονται οί μεντεσέδες, πού δέν είναι άλλο άπό , . -
δύο άπλα σιδερένια έλάσματα περασμένα τό ένα μέσα στό άλλο, σάν δύο χαλκάδες, πού καταλή-
γουν σέ οξείες μύτες. Αύτές, άφοΰ εισχωρήσουν στό ξύλο, βγαίνουν πάλι στήν έπιφάνεια καί τσα-
κίζονται, γιά νά μή μπορούν πιά νά βγοΰν2. 'Από τό μέσα μέρος τής θύρας, πρός τά έπάνω καί
πρός τό μέρος τών μεντεσέδων, κρεμόταν ό καταρράχτης ή καταρράφτης (πίν. 15:Κχ), ένα άπλό,
άλλά άξιοθαύμαστο γιά τήν πρακτική του ωφέλεια έξάρτημα. Δέν ήταν άλλο άπό ένα σανιδάκι
περιστρεφόμενο γύρω άπό μιά γυφτόπροκα πού τό κρατούσε κρεμασμένο άπό τή μιά του άκρη
στό δοκάρι τής πόρτας (πίν. 15/Β). Στήν άλλη άκρη του είχε μιάν έντομή πού τοΰ έδινε έκεϊ
τή μορφή τοΰ Γ. "Οταν ή πόρτα άνοιγε, μετακινούσε τό έλεύθερο άκρο τοΰ καταρράχτη(α-α').
Μέ τή μετακίνησι αύτήν όμως ό καταρράχτης, πού έγραφε κύκλο, ύπερυψωνόταν λίγο καί ή
άκρη τοΰ πορτόφυλλου έπεφτε μέσα στήν κοιλότητα τοΰ Γ. 'Εάν υστερ' άπ' αύτό ή πόρτα
πήγαινε νά κλείση, θά τήν άκολουθοΰσε φυσικά ό καταρράχτης πού δέν βρισκόταν στήν κατα-
κόρυφη. Τότε όμως τό τοίχωμα τής κοιλότητος τοΰ Γ θά κατέβαινε πρός τά κάτω, κάτι πού
θά είχε σά συνέπεια νά σφίξη τό πορτόφυλλο, μή έπιτρέποντάς του νά κλείση. Άν σκεφθή κανείς
ότι όσο «προσπαθεί» τό πορτόφυλλο νά κλείση, τόσο ό καταρράχης τό σφίγγει, δέν μπορεί νά

γυαλί καμωμένος, δέν σημαίνει ότι δέν ήταν τέλεια κατασκευασμένος. Καί εϊναι πραγματικά τέλειος καί σάν
φόρμα καί. σάν κατασκευή. 'Αρκεί, γιά νά πεισθή κανείς, νά παρατηρήση μέ πόση μαεστρία είναι καμωμένη ή
«δίπλα» πού σχηματίζουν τά χείλη του.

1. 'Εννοείται ότι στϋλος, δοκάρια κ.τ.λ. είχαν τίς στρογγυλές διατομές τών δέντρων καί τών κλαδιών άπό
τά όποια προέρχονταν ή τό πολύ μιάν ελαφρά διόρθωσι μέ τό τσεκούρι. Τό ίδιο θά πρέπει νά ποϋμε καί γιά τά δο-
κάρια τής στέγης. Είδαμε φυσικά τό διατόνι τοϋ σπιτιοΰ τοΰ Ζούνη, πού δέν ήταν ίσιο, άλλά σάν έλαφρό τόξο. Καί
στοΰ Κουτούφου τό σπίτι τό μεσοδόκι εϊναι στή μίαν άκρη του διχαλωτό (πίν. 2).

2. Αύτοί οί «μεντεσέδες», μαζύ μέ τίς γυφτόπροκες καί μερικούς χαλκάδες, είναι τά μόνα σιδερικά πού
χρησιμοποιούνται στά παλιά σπίτια. Στά παλαιότερα χρόνια τά κατεσκεύαζαν οί πεταλωτές, άργότερα γύφτοι,
πού έρχόταν άπό τό Τσανάκκαλε.

5
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μην έκτιμήση την λειτουργικήν αποτελεσματικότητα τοϋ άπλούστατου αύτοΰ επινοήματος.
Άφίνω την πρακτική του ωφέλεια γιά τή νοικοκυρά, πού, μέ τά χέρια γεμάτα, άρκεΐ νά σπρώξη
μέ τό πόδι τό θυρόφυλλο, κι αύτό είναι βέβαιο ότι δέν θά ξανακλείση πιά άν δέν θελήση εκείνη
νά τό έλευθερώση άπο τον καταρράχτη.

'Ανάλογος προς τον καταρράχτη είναι καί ό μάνταλος (πίν. 15:Μν), πού κρατά τήν πόρτα
κλειστή. Το σχήμα του δέν διαφέρει άπό τό σχήμα τοΰ καταρράχτη, μόνο πού είναι τριγωνικό,
φαρδαίνοντας άπό το καρφί πρός τήν έντομή σέ σχήμα Γ (πίν. 15/Γ). "Οταν τό άνοιχτό θυ-
ρόφυλλο κινήται γιά νά κλείση, τό έπάνω μέρος του σέρνεται πάνω στή μιά πλευρά τοΰ τριγωνι-
κού μάνταλου. Μόλις τό θυρόφυλλο άκουμπίση στήν κάσα, βρίσκεται στήν κοιλότητα τοΰ Γ,
οπότε «πέφτει» ό μάνταλος» (α - β) καί αιχμαλωτίζει τό θυρόφυλλο, πού είναι άδύνατο πιά
ν' άνοιξη, άν δέν πάη κανείς άπό μέσα νά σηκώση τόν μάνταλο. Γιά νά μπορή ν' άνοίγη ή πόρτα
άπ' έξω κάνουν στό πάχος τής κάσας, στό σημείο πού βρίσκεται ό μάνταλος, μιά τρυπίτσα (δ),
άπ' όπου μ' ένα καρφί ή ένα ξυλάκι (γ) μπορεί κανείς ν' άνασηκώση τόν μάνταλο άπ' έξω.

Αύτό τό είδος μαντάλου, πού έφαρμόζεται στά παλιά μονόσπιτα, προϋποθέτει χονδρή κάσα
γιά νά μπορή ν' ανοιχτή ένα κανάλι όπου νά κινήται ή άκρη τοΰ μαντάλου, γιατί άλλιώς, δταν
άνοίγη ή πόρτα, ό μάνταλος θά πέφτη παίρνοντας κατακόρυφη στάσι καί δεύτερο, γιά νά μπο-
ρή ν' άνοίγεται ή τρΰπα άπ' όπου σηκώνεται ό μάνταλος μέ τό ξυλάκι. Σέ μεταγενέστερα σπίτια
έφαρμόζεται πάλι ένας ξύλινος μάνταλος, πού άνοίγει άπ' έξω μέ σχοινάκι (πίν. 15/Δ) καί θυ-
μίζει τούς σιδερένιους της βιομηχανίας1.

Τό σύστημα τοΰ καρφωτοΰ, σανιδένιου πορτόφυλλου συνεχίζεται καί μετά τήν διαμόρ-
φωσι τών νέων τύπων σπιτιών, οπότε πιά οί πόρτες έγιναν εσωτερικές. Παρατηρείται όμως μιά
διάθεσι νά «μοιάζη» ή πόρτα ταμπλαδωτή, όπως τό βλέπομε στό σπίτι τοΰ 'Αναστάση Στεφα-
νίδη, στόν "Αι Θόδωρο, όπου τό ένα άπό τά τρία σανίδια πού άποτελοΰν τό πορτόφυλλο έχει
τραβηχτή πρός τά πίσω (πίν. 15/Ε). Τό περίεργο είναι ότι καί σέ έποχή πολύ νεώτερη καί
σέ σπίτι, πού, όπως εί'παμε, μπορεί νά θεωρηθή πιά νοικοκυρόσπιτο, στό σπίτι τοΰ Σκαρλά-
του στόν "Αι Θόδωρο, όπου υπάρχουν πλούσια σέ κυμάτια καί διάκοσμο περβάζια (πίν. 11/Γ),
τά θυρόφυλλα παρουσιάζουν ένα ψευδοταμπλαδωτό σύστημα, πού ξεγελά πράγματι εκείνον πού
βλέπει τή θύρα άπό τό ένα μέρος (α), ένώ άπό τ' άλλο (β) άνακαλύπτει ότι πρόκειται γιά τό
παλιό σανιδωτό σύστημα. Γιά τίς πόρτες αύτές χρησιμοποιείται πιά σιδερένιος μάνταλος.

Στό σπίτι τοΰ Κουτούφου τά παράθυρα διαθέτουν δύο παραθυρόφυλλα, περαστά στήν κατα-
σκευή τους, μέ κανονικούς «άγοραστούς» μεντεσέδες. Πρόκειται άσφαλώς γιά νεώτερα παραθυ-
ρόφυλλα στή θέσι άλλων, παλαιοτέρων, πού φθάρηκαν μέ τόν καιρό. Τόν τύπον αύτό παραθύρου
τόν βλέπομε νά έφαρμόζεται σ' όλους τούς μετά τό μονόσπιτο τύπους. Άς τόν έξετάσουμε
όμως, γιατί εκτός άπό τά παραθυρόφυλλα όλα τ' άλλα έξαρτήματα τοΰ παραθύρου είναι σύμ-
φωνα μέ τήν παλιά παράδοσι.

"Οπως εί'δαμε στήν περιγραφή τοΰ σπιτιοΰ, τό παράθυρο τοποθετείται στήν έξω έπιφάνεια

1. Ό μεταγενέστερος αύτός μάνταλος πολύ άπέχει άπό τοΰ νά έχη τήν πρακτικότητα καί τή λειτουργική
τελειότητα τοΰ προηγουμένου. Γιά νά μποροΰν νά κλειούν τήν πόρτα μέ άπλό «τράβηγμα», όπως συνέβαινε στόν
παλιό μάνταλο, δίνουν κατάλληλο σχήμα μέ κλίσι (α) στή «φωλιά» όπου πέφτει ό μάνταλος γιά νά άκινητήση ή
πόρτα. Ή λύσι όμως αύτή δέν είναι καθόλου τέλεια, γιατί τό «γλύστρημα» τοΰ μαντάλου έπάνω στήν «κλίσι»
της φωλιάς δέν είναι πάντοτε ευχερές, γι' αύτό καί άναγκάζονται νά τήν κάνουν νά γλυστρα, άλείφοντάς της, κάθε
τόσο, μέ σαπούνι.
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τοϋ τοίχου, όπου μπαίνει καί περβάζι, προφυλαγμένο μέ «φρύδι» άπδ λεπτή πλακόπετρα1. Δεύ-
τερο πανομοιότυπο περβάζι υπάρχει καί στήν έσωτερικήν έπιφάνεια τοΰ τοίχου, τοϋ οποίου τά
πάχος έπάνω, κάτω καί στά πλάγια σκεπάζεται μέ σανίδια (πίν. 14:π). Το παράθυρο διαθέτει
σανιδένια κανάτια, πού προσαρμόζονται στήν κάσα πάνω άπό τό έξωτερικό περβάζι2.

Στήν έποχή τών μονόσπιτων τά παράθυρα ήταν «συρτά» καί όχι «περαστά» στήν κατα-
σκευή τους. Ή σύνδεσι τών ξύλων γινόταν μόνο μέ έντομές, καρφωτά. Πρός τά κάτω τοΰ
έπάνω ακίνητου μέρους τοΰ παραθύρου ύπήρχε ένας χαλκάς, όπου περνοΰσε βέργα γιά νά συγ-
κρατή τά κανάτια (πίν. 21/5), λύσι πολύ άπλή άλλά καί έξαιρετικά άποτελεσματική.

Τό μέγεθος τών παραθύρων αυξάνει μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου. Πλάτους 55 - 60 καί
ύψους 85 - 120 έκ. στά παλιά μονόσπιτα, χωρίζεται σέ τέσσερεις τζαμωτές έπιφάνειες. Στούς
μετέπειτα παραδοσιακούς τύπους σπιτιών τό πλάτος γίνεται 75 - 80 έκ. καί τό ύψος φθάνει
έως τά 130, ένώ οί τζαμωτές έπιφάνειες γίνονται 6 ή καί 8.

1. Στό σπίτι τοϋ Κουτούφου τό παράθυρο βρίσκεται 10 έκ. πιό μέσα άπό τήν έξωτερική έπιφάνεια τοΰ τοί-
χου, γι' αύτό καί δέν έχει οΰτε έξωτερικό περβάζι, οΰτε κανάτια, έχει μάλιστα τοποθετηθή καί μιά πλάκα στό κά-
τω μέρος του. "Ολ' αύτά δείχνουν βέβαια πολύ μεταγενέστερη άπό τήν ϊδρυσι τοΰ σπιτιοΰ έπέμβασι.

2. Στό Κάστρο σώζεται ένα κανάτι τέτοιου παράθυρου μέ τόν μεντεσέ του (πίν. 21/4).



Ε'. ΑΛΛΑ ΚΤΗΡΙΑ

Τό άγροτικό σπίτι, έξυπηρετικό ποικίλων άναγκών, πού καθίστα τήν οικογένεια σχεδόν
αύτάρκη, είναι φυσικό ν' άποτελή τό κυριώτερο καί πιό διαδεδομένο είδος κτηρίου στό χωριό.
"Αλλα εί'δη, πού χρησιμεύουν γιά τήν άντιμετώπισι τό καθένα καί μιας ειδικής άνάγκης, υπάρ-
χουν βέβαια, άλλά στά παλιά τουλάχιστον χρόνια ήταν έλάχιστα. Οί άνάγκες πού καλούνται
νά έξυπηρετήσουν είναι συνολικές, όπως τό άλεσμα τοΰ σιταριού, τό τρίψιμο τής έλιάς, τό
πλύσιμο τών ρούχων καί ή άγορά κάποιων άπαραίτητων μεν άγαθών, πού δέν μποροΰν όμως
νά κατασκευασθούν στό σπίτι.

α'. Ό μύλος. Τό άλεσμα τοΰ σιταριοΰ σ' άλλα χωριά γινόταν μέ υδρόμυλους καί σ' άλλα
μέ άερόμυλους, άλλά δέν άποκλείεται νά έφαρμόζωνται καί τά δύο συστήματα στό ίδιο χωριό.
Σήμερα καί τά δύο συστήματα τά έχει αντικαταστήσει, ή μηχανή, υπολείμματα όμως παλιών
μύλων συναντά κανείς γύρω στά χωριά1.

β'. Τό έλαιοτριβεϊο. Καί τό ελαιοτριβείο έχει μηχανοποιηθή, άλλά οί παλιοί θυμοΰνται
τήν έποχή πού ήταν χειροκίνητο ή χρησιμοποιούσε άλογο, γιά νά γυρνά τήν πέτρα. Σάν κτήριο
δέν παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έμοιαζε μέ τούς σουντουρμάδες πού περιγράψαμε.

γ'. Τό πλυντήριο. Ή πλύσι, πού άπαιτοΰσε άφθονο νερό, γινόταν σέ ώρισμένες βρύσες,
πού γιά τόν σκοπόν αύτό καλυπτόταν μέ στέγη. Μιά μεγάλη τέτοια βρύση-πλυντήριο έξακο-
λουθεΐ νά έξυπηρετή τίς άνάγκες τοϋ Σχοινουδιοΰ, ένώ μιά άλλη, πολύ μικρών διαστάσεων,
άλλ' αναμφισβήτητα τής έποχής τών μονόσπιτων, σώζεται στόν "Αι Θόδωρο. Αύτήν θά περι-
γράψουμε παρακάτω: Τό κτήριο (πίν. 16/Α) είναι χτισμένο σ' ένα έλαφρά κατηφορικό οικόπε-
δο, στήν καρδιά τοΰ χωριοΰ. 'Από τήν ύψηλότερη στάθμη περνά ό δρόμος, ένώ στή χαμηλότερη
υπάρχει χαντάκι (Χν) πού μαζεύει τά νερά τής βροχής άπό τίς γύρω πλαγιές. Τό κτήριο άπο-
τελεΐται άπό μιάν ορθογώνια αίθουσα, έσωτερικών διαστάσεων 4,40 έπί 6,70 μέτρων, πού κα-
λύπτεται μέ δίρριχτη άνισοσκελή στέγη καί έχει τήν είσοδο της στήν άκρη τής πρός τόν δρόμο
πλευράς πού κόβεται έκεϊ λοξά. Στήν ίδια πλευρά, πρός τά πλάγια, υπάρχει ή βρύση (Bp). Τό
νερό της τρέχει συνεχώς σέ μιά μισοστρόγγυλη βάθυνσι 5 έκ. τοϋ πλακοστρωμένου δαπέδου,
άπ' όπου ξεκινά ένα ίδιου βάθους κανάλι ό άναγός (Ας), πού καταλήγει στή μέση τής απέναντι
μακράς πλευράς. Τό νερό πού φέρνει ό άναγός διαπερνά τόν τοίχο καί άπ' ένα πέτρινο κρουνό
χύνεται στό έξω χαντάκι, πού άναφέρθηκε παραπάνω, καί πού είναι λιθόκτιστο κοντά στό κτή-

1. 'Επειδή στήν "Ιμβρο δέν υπάρχουν ισχυρά ποτάμια γιά τήν κίνησι τών υδρόμυλων, μάζευαν πρώτα τό
νερό σέ στέρνες καί ΰστερα τό διωχέτευαν στό μύλο. Υπολείμματα τέτοιων ύδρόμυλ.ων σώζονται ώς σήμερα, όπως
τοϋ Γιώργου Λαφιατή στό Σχοινοΰδι καί τοϋ 'Αποστόλου Κολύντου στό Γλυκύ. Στ' Άγρίδια ύπήρχε μιά σειρά
όλόκληρη άπό ύδρόμυλους: τοΰ Παρασκευα Λαμπριανοΰ, τοΰ Γιάννη Κατσούρη, τοΰ Βασίλη Μαλαθούνη, τοΰ
Γιάννη Σαββατιανού καί τοϋ Στράτη Τσουκάλη, πού βρίσκονται δλοι μαζύ στό ίδιο μέρος. Άλλοι τρεις νερό-
μυλοι στ' Άγρίδια έγιναν αίτία νά όνομασΟή τό μέρος T<f μύλοι, ένώ τρεϊς άνεμόμυλοι, τοΰ Παναγιώτη Άρ-
γυροΰ, τοΰ Γιάννη Άργυροΰ καί τοΰ Θανάση Τυροβόλη, έδωσαν τήν όνομασία Τα' άνεμομύλοι στήν περιοχή
πού βρίσκονται.
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ριο τοϋ πλυντηρίου. Στην άπέναντι στή βρύση πλευρά, δεξιά καί άριστερά τοΰ άναγοΰ, υπάρχουν
δύο άνισες, μονολιθικές, τετράγωνες γούρνες (Πσ) πού χρησιμεύουν γιά σκάφες, καί πλάι σέ
κάθε μιά άπ' αύτές άνοίγεται στον τοίχο άπ' ένα τζάκι (Τ).

Ή αί'θουσα φωτίζεται άπό τό άνοιγμα της θύρας καί άπό ένα παράθυρο χωρίς κούφωμα,
στήν άπέναντι πλευρά. Καί τό παράθυρο ήταν πρώτα θύρα όπως φαίνεται άπό τούς συνεχιζό-
μενους κατακόρυφους άρμούς (πίν. 16/Α:β). Πλάι στό παράθυρο, πρός τά μέσα, υπάρχει πέ-
τρινο πεζούλι (Πζ). Έπάνω άπό τό πεζοΰλι καί πλάι στή βρύση θυρίδες (Θρ).

δ'. TÔ μαγαζί. Περισσότερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τδ μαγαζί, μικρό κι αύτό μονόπατο
καί μονόχωρο κτήριο. 'Εκείνο πού απασχολεί αύτόν πού τδ χτίζει είναι ή βασική «άρχή» κάθε
καταστήματος, δηλαδή νά δείχτη, κατά τόν καλύτερο τρόπο, ή πραμάτεια, γιά νά θέλξη τόν
διαβάτη καί νά τόν κάνη ν' άγοράση κάτι. Αύτό βέβαια θά καταστή δυνατό μέ μεγάλο άνοιγμα.
Κολλοΰν λοιπόν, πλάι - πλάι, δυό συρτά παράθυρα, σάν εκείνα πού είδαμε νά έφαρμόζωνται
στά παλιά σπίτια. 'Επειδή όμως αύτό τό σύνθετο μεγάλο παράθυρο θ' άπαιτοΰσε μεγάλα δοκά-
ρια, γιά νά σκεπαστή τό άνοιγμά του, αύτά πάλι πρός τά έξω δύσκολα θά έκαλύπτοντο άπό
τδ περβάζι, βρήκαν μιά πρακτική λύσι στό ζήτημα. Συνεδύασαν τό παράθυρο μέ τήν είσοδο
τοΰ μαγαζιού καί όλα μαζύ τά ύψωσαν έως τήν στέγη καί τά προφύλαξαν τελικά άπό τή βροχή
προεκτείνοντάς την πρδς τά έξω (πίν. 21/6). Δημιουργήθηκεν έτσι ένας χαρακτηριστικός τύπος
μαγαζιού, πολύ βολικός γιά τδν προορισμό του.

Τό σύστημα αύτό τοΰ συνδυασμοΰ πόρτας καί παράθυρου συνεχίζεται καί στόν άλλο εκείνο
τύπο, πού είδαμε έξετάζοντας τήν έξέλιξι τοϋ σπιτιοΰ, όπου τό χαμώι έγινε μαγαζί καί προφυ-
λάγεται, αύτή τή φορά, άπό τόν ξύλινο έξώστη τοΰ μουσαφίρ όντά τοΰ άνωγιοΰ (πίν. 19/1).

Στόν "Αι Θόδωρο, πλάι στό σπίτι τοΰ Σκαρλάτου, ύπάρχει ένα μαγαζί πού άνήκει στόν ίδιο
ιδιοκτήτη, καί πού δέν έχει μέν σχέσι πρός τόν τύπο πού περιγράψαμε πιδ πάνω, ή πρόσοψί του
όμως παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον, γιατί ό λαϊκός τεχνίτης πού τό έχτισε μεταχειρίστηκε
στή μορφολογία του διακοσμητικά στοιχεία πού τά δανείστηκεν άπό τόν βυζαντινό ρυθμό (πίν.
16/Β). Ή πρόσοψι τοΰ μαγαζιοϋ αύτοΰ έχει στή μέση μιά πόρτα, πρός τ' άριστερά καί τά δε-
ξιά τής όποιας άνοίγεται άπό ένα παράθυρο (πίν. 21/7). Τά παράθυρα αύτά είναι τοποθετημέ-
να τό ένα ψηλότερα άπό τ' άλλο, γιά νά προσαρμοσθοΰν στήν κλίσι τοΰ δρόμου. Καί τά τρία
άνοίγματα είναι τοξωτά, κατά τήν βυζαντινή παράδοσι, άλλά τά τόξα τους είναι πέτρινα. Τά
τόξα τών δύο παραθύρων είναι μονολιθικά, όπως συμβαίνει καί σέ πολλές περιπτώσεις τζα-
κιών τών παλιών σπιτιών (πίν. 19/6) ή φούρνων, όπως π.χ. στούς φούρνους τών σπιτιών τοΰ
Σκαρλάτου καί τοΰ Ζούνη (πίν. 9/Δ καί 19/5). Τό δεξιό παράθυρο μάλιστα έχει γύρω στήν
καμπύλη του οδοντωτό διάκοσμο καί στήν κορυφή της σταυρό, ένώ πρός τ' άριστερά τοΰ σταυ-
ροΰ έχει σκαλιστή τό όνομα ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (πίν. 22/1). Οί μονοκόμματες αύτές πέτρες στηρί-
ζονται έπάνω σέ δύο κατακόρυφες, όπως στά τζάκια. Οί δρθιες πάλι αύτές πέτρες, στό δεξιό
παράθυρο, δέν είναι κανονικές, όπως στ' άριστερό καί στή πόρτα, άλλά άκανόνιστες πρός τά
έξω (πίν. 22/1). Τό τόξο τής θύρας άποτελεΐται άπό δύο κομμάτια. Πλάκες πάνω άπό κάθε
τοξωτό άνοιγμα άποτελοΰν «φρύδια» όπως στά παράθυρα τών σπιτιών, χωρίς προορισμό βέβαια
άφοΰ δέν υπάρχει ξύλο νά προφυλάξουν. Ό σκοπός τους είναι καθαρά διακοσμητικός καί δια-
κοσμούνται πράγματι, κατά τό πάχος τους, κατά τρόπο πού συναντούμε στά πλαίσια τών βυ-
ζαντινών όρθομαρμαρώσεων (πίν. 16/Β: α, β, γ). Τό κτήριο, άντί γι' άκροκέραμο, έχει σάν άπό-
ληξι λίθινη οδοντωτή ταινία πού κι αύτή άνήκει στή βυζαντινή μορφολογία (πίν. 16/Β).
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ε'. Τό καφενείο. Τά κτήρια πού περιγράψαμε έως τώρα είχαν προορισμό νά ικανοποιή-
σουν ύλικές άνάγκες τοΰ καθημερινοΰ βίου. 'Άν στρέψωμε τή σκέψι μας σέ πνευματικώτερες
σφαίρες, 0ά πρέπει ν' άναφέρωμε το καφενείο1 σάν κέντρο κοινωνικής επαφής. Αύτό όμως εϊχε
ραγδαία έξέλιξι πρός άστικούς τύπους, γι' αύτό καί δέν σώζεται σέ κανένα χωριό παλιό σχετικό
κτήριο2. Θά πρέπει ΐσως νά σκεφθούμε ότι δέν διέφερε ώς τύπος άπό τό παλιό, μονώροφο μα-
γαζί πού περιγράψαμε.

Και για ιδιαίτερο σχολικό κτήριο, ώς τά νεώτερα χρόνια, δέν είναι δυνατό νά γίνη λόγος3.

ς'. Ή εκκλησία. Μπορεί όμως, καί μέ τό παραπάνω μάλιστα, νά γίνη λόγος γιά ναούς
στήν "Ιμβρο γιατί, άν ή άγάπη πρός τά θεία καί ή θρησκευτική εύλάβεια χαρακτηρίζουν τούς
άγροτικούς πληθυσμούς, στό νησί αύτό, έκτός τοΰ ότι τό θρησκευτικό αί'σθημα είναι ιδιαιτέρως
άνεπτυγμένο, ή θρησκευτικότητα είναι άξεδιάλυτα συνυφασμένη μέ κάθε κοινωνικήν έκδήλωσι.
Πάνω άπό τριακόσια παρεκκλήσια είναι σκορπισμένα στά βουνά, τά λαγκάδια καί τά ακρογιάλια
τής "Ιμβρου καί κάθε χωριό έχει συνήθως παραπάνω άπό μιάν εκκλησία.

Γιά μάς όμως, πού βάλαμε ώς σκοπό μας νά εξετάσουμε τή λαϊκή άρχιτεκτονική τοΰ νη-
σιοΰ, πού διαμορφώθηκε σιγά σιγά σ' ένα σύστημα χαρακτηριστικό τοΰ τόπου, ή ναοδομία του
έχει νά μάς παρουσιάση λίγα δείγματα σύμφωνα μέ τό σκοπό μας. Καί τό παράδοξο είναι ότι τό
φαινόμενο αύτό έχει αιτία άκριβώς εκείνο πού θά περιμέναμε λιγώτερο άπό κάθε άλλο: τόν με-
γάλο θρησκευτικό ζήλο τών Ίμβρίων. Γιατί ό ζήλος αύτός τούς κάνει ν' άποζητοΰν τό «καλύ-
τερο» γιά τήν έκκλησιά τους, καί τό καλύτερο συχνά είναι τό «νεώτερο», κατά τήν άντίληψι τών
πολλών. "Ετσι χτίζονται κτήρια, 'ίσως μεγαλοπρεπή, ξένα όμως πρός τίς αρχιτεκτονικές συνή-
θειες τοΰ τόπου.

Θά περιοριστούμε λοιπόν στήν έξέτασι τής «Κάτω 'Εκκλησιάς» τοΰ "Αι Θόδωρου4 καί
ένός χαρακτηριστικού παρεκκλησιοΰ, γιά νά σχηματίσουμε μιάν ιδέα γιά τήν πατροπαράδοτη
ναοδομία τής "Ιμβρου. Σ' αύτά θά προσθέσουμε τό παρεκκλήσι τών 'Αγίων Θεοδώρων, άπ'
όπου πήρε τ' όνομα όπως εί'δαμε τό ομώνυμο χωριό, γιατί είναι ιδιόρρυθμο ώς κτήριο, καί
σχηματίστηκε μέ τήν προσθήκη ένός κλίτους σέ μιά παλιάν αψίδα.

Ή Κάτω 'Εκκλησιά τοΰ "Αι Θόδωρου, πού οί χωριανοί τήν όνομάζουν άπλώς Παναγιά
καί είναι άφιερωμένη στήν Κοίμησι τής Θεοτόκου, άν καί έχει κατά καιρούς έπισκευασθή, εϊναι
χτισμένη μέ τό πατροπαράδοτο σύστημα κατασκευής, πού είδαμε νά έφαρμόζεται στά σπίτια
(πίν. 22/2). Οί μακροί, ασύνδετοι τοίχοι τοΰ ναοΰ ενισχύονται μέ τρία τριγωνικά άντερείσματα,
πού φθάνουν ώς τή στέγη. Αύτή είναι δίρριχτη καί σχηματίζει άέτωμα πρός τό ιερό, «σπάνει»

1. Ή λέξι «καφενείο» φυσικά πρέπει νά έκληφθή συμβατικά, γιατί δέν μπορούσε νά γίνη λόγος περί
καφέ τά χρόνια έκεϊνα. Τό ζεστό πού έπιναν τότε ήταν ή μέλισσα, ή μαντζουράνα ή ό λίσφακας πού θύμιζε
φασκόμηλο.

2. Στ' Άγρίδια διατηρείται έως σήμερα ή άνάμνησι τοϋ παλιοΰ καφενείου, πού ήταν κτήμα τής 'Εκκλησίας
καί τό έκμεταλλευόταν κάποιος Στράτης Παπαβασίλης. Σ' αύτό σύχναζαν οί προύχοντες. Οί φτωχοί συναντιόν-
ταν τήν Κυριακή στήν έκκλησία καί μετά έφευγαν, οί περισσότεροι, γιά τήν έξοχή.

3. Γιά τό πνευματικό ξύπνημα τής Ιμβρου βλέπε Κ. Χριστοδουλίδου, Τό Γλυκύ καί τό Σχοι-
νοΰδι, οί δύο πρωτοπόροι σταθμοί εις τήν έν "Ιμβρω πνευματικήν καί έξωτερικήν κίνησιν. Λεύκωμα τής "Ιμ-
βρου, σ. 131.

4. Τήν παλιά του μορφή, άνάλογη πρός τήν μορφή τής Κάτω 'Εκκλησιάς τοΰ Άι Θόδωρου, διατηρεί άρ-
κετά καλά καί ό Μητροπολιτικός ναός στήν Παναγία, μόνο πού έπειδή εϊναι πολύ πιό μεγάλος είναι τρίκλιτος.
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όμως στή δυτική πρόσοψι, πού άποκτά, μέ τόν τρόπον αύτό, οριζόντια άπόληξι1. "Ενα μεγάλο
«φρύδι» ύπάρχει πάνω άπό τήν κόγχη τοϋ ίεροΰ πού είναι μισοστρόγγυλη (πίν. 22/3) καί όπου
άνοίγονται δύο παράθυρα πού άφίνουν τυφλό τόν άξονά της2. Μπρός στήν πρόσοψι της έκκλησίας
ύπάρχει πεζούλα3 καί πρός τά δεξιά μιά σειρά κελλιά, έγκαταλελειμμένα σήμερα, μέ καρτσέλα
μπροστά.

ζ'. Τό παρεκκλήσι. Τό παρεκκλήσι πού θέλω νά έξετάσουμε τώρα κατεδαφίστηκε ΰ-
στερ' άπό τήν έπίσκεψί μου σάν. . . άσήμαντο ! ΤΗταν άφιερωμένο στήν Παναγιά τή «Μνημο-
ρίτσα» καί βρισκόταν πάνω σ' ένα ΰψωμα, πρός τά δεξιά τοΰ δρόμου πού όδηγεϊ άπό την Πανα-
γία πρός τό Σχοινοϋδι, λίγο πριν άπό τό σημείο όπου χωρίζεται ό δρόμος τών Άγριδιών. Τό
έκκλησάκι, μονόκλιτο βέβαια, ήταν πάρα πολύ μικρό. Τό εσωτερικό του (πίν. 17/Δ:α) είχε
πλάτος 3,20 καί συνολικό μήκος 4,30 μέτρα4. Τό άπλό, σανιδένιο εικονοστάσι του, μέ τήν Ω-
ραία Πύλη στή μέση καί τό παραπόρτι τής Προθέσεως άριστερά, άπεΐχε άπό τόν άνατολικό
τοίχο 1,30 μ. Ή μικροσκοπική του άψΐδα μόλις χωροΰσε τήν 'Αγία Τράπεζα. Στ' άριστερά της
άνοιγόταν στόν τοίχο ή «θυρίδα» της Προθέσεως, καί στό τέλος τοΰ βόρειου τοίχου μιά άλλη θυ-
ρίδα-νεροχύτης, γιά νά πλένη τά χέρια του ό παπάς. Στή δυτική 0ψι δέν λείπουν δεξιά καί άριστε-
ρά τής εισόδου δυό πεζούλια, γιά νά ξεκουράζωνται οί διαβάτες, καί πάνω άπό τή είσοδο μιά
γκριζοπράσινη τετράγωνη πέτρα, μ' ένα κυκλικό βαθούλωμα στή μέση, άποτελοΰσε τό μόνο
στολίδι (πίν. 17/Δ: γ, 22/4).

'Εκείνο όμως πού κάνει άξιοθαύμαστο τό ταπεινό κι «άσήμαντο», κατά τή γνώμη έκείνων
πού τό κατεδάφισαν, έκκλησάκι, ήταν άκριβώς αύτή ή θύρα τής εισόδου, γιά τό άνοιγμα τής
όποιας ό λαϊκός τεχνίτης πού τό έχτιζε άντιμετώπιζε ένα σοβαρό δίλημμα, πού όχι μόνο τό
ένοιωσε μέ τήν πηγαία καλλιτεχνική του διαίσθησι, άλλά καί βγήκε άπό τό άδιέξοδο κατά τόν
καλύτερο τρόπο. Τό δίλημμα τό προκαλεί τό ΰψος τής πόρτας αύτής.

Οί διαστάσεις της προσόψεως είναι τόσο μικρές, ώστε τό άνοιγμα μιας κανονικοΰ ύψους
πόρτας, σάν έκείνης πού είδαμε π.χ. στό σπίτι τοΰ Κουτούφου, θά τήν πλησίαζε τόσο στή στέγη,
ώστε νά γίνεται άμέσως αισθητή ή σμικρότητα τής δψεως προκαλώντας τήν έντύπωσι ένός άθύρ-
ματος. Ή πόρτα τοΰ Κουτούφου όμως, όπως είδαμε, είχε τό έλάχιστο δυνατό ΰψος (1,80 μ.)
πού έπιτρέπει νά περάση έλεύθερα ένας κανονικός άνθρωπος (1,70 μ.). Ό ταπεινός έκεϊνος λαϊ-
κός τεχνίτης δέν δίστασε, παρά ταΰτα, νά θυσιάση τό «πρακτικό» στό «αισθητικό», γιά νά διατη-
ρήση τήν «κλίμακα» τοΰ μικροσκοπικού κτίσματος στά μέτρα πού έπρεπε. "Ετσι άπό τό μέ-
γεθος τής εισόδου γελιόμαστε, συγκρίνοντάς την ύποσυνείδητα μέ τά μέτρα μας, καί «μεγαλώνου-

1. Υποψιάζομαι ότι αύτδ τδ «σπάσιμο» της στέγης, ξενότροπο μάλλον, όφείλεται σέ μεταγενέστερη έπέμ-
βασι, γιατί καί πλάκες πού άποτελοϋν τδ άκροκέραμό του μοιάζουν νεώτερες.

2. Ή παρουσία τοϋ Σταυροΰ πίσω άπδ τήν 'Αγία Τράπεζα άπαιτεϊ στδν άξονα της αψίδας τοϋ Ίεροΰ
να μήν ύπάρχη παράθυρο, άλλά τυφλδς τοίχος γιά ν' άποτελέση τδ κατάλληλο «φόντο» στδ Σταυρό. Τδ πόσο
ένοχλητικδ είναι τδ μεσαίο παράθυρο, πού καί τδ σχήμα τοΰ Σταυροΰ μπερδεύει καί άσχημα τδν φωτίζει άπδ πίσω,
τδ βλέπουμε στις «σοφής» κατασκευής έκκλησιές μας. Πώς λοιπδν νά μή θαυμάση κανείς τήν εύστοχη λύσι τών
δύο παραθύρων τοΰ λαϊκού τεχνίτη τής "Ιμβρου;

3. Ή ύπαρξι τοΰ πεζουλιοΰ αύτοΰ άπαιτεϊ κάποια στέγασι, πού τή βρίσκουμε κατά κανόνα μπρδς στις έκ-
κλησίες καί τά σπουδαιότερα παρεκκλήσια τής "Ιμβρου καί πού παίρνει στή Μητρόπολι διαστάσεις μεγάλου προ-
στώου. Πιστεύω ότι ή στέγασι αύτή κάποτε ύπήρχε, γι' αύτδ καί έντείνεται ή ύποψία μου ότι ή πρόσοψι αύτή
έχει ύποστή άλλαγές, κατά τίς όποιες εύθυγραμμίστηκε καί ή στέγη.

4. Δέν ύπερέβαινε δηλ. σέ μέγεθος τδ γέρικο σπιτάκι πού συναντήσαμε στδ Εύλάμπιο (βλ. παραπάνω σ. 18).
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με» τό έκκλησάκι, πού άποκτά έτσι τήν πρέπουσα γιά τόν προορισμό του έμφάνισι. Τό άποτέ-
λεσμα είναι νά «κύπτουμε τόν αυχένα» δταν περνάμε τήν πόρτα (πίν. 17/Δ:β, 22/4). Μά μήπως
κι αύτή ή υποχρεωτική κίνησι υποταγής δέν άποκτά συμβολική σημασία, δταν πρόκειται γιά
Οίκον Θεοϋ;

"Ολα τά παρεκκλήσια τής "Ιμβρου δέν έχουν βέβαια τίς διαστάσεις αύτοϋ πού περιγράψαμε,
ούτε, κατά συνέπεια, καί τίς εισόδους τους τόσο χαμηλές. Ή εσωτερική τους διάταξι όμως, ή
τοιχοδομία τους καί γενικά ή δψι τους^ είναι ίδια.

Έξαίρεσι, όπως είπαμε, αποτελεί τό παρεκκλήσι τών 'Αγίων Θεοδώρων στό ομώνυμο
χωριό. Αύτό έχει τήν άψΐδα 'ίσου πλάτους πρός τό κλίτος του (πίν. 17/Α). Δέν είναι όμως μόνον
αύτό πού κάνει τό παρεκκλήσι νά ξεχωρίζη άπό τ' άλλα. Ή άψΐδα, υπερβολικού άνοίγματος γιά
τέτοιου είδους παρεκκλήσια (διάμετρος 2,60 μ.), έχει τόν τοίχο της παχύτερο (80 έκ.) άπό τόν
τοίχο τοΰ κλίτους (60 έκ. ) καί, τό σπουδαιότερο, άν καί ό τοίχος της είναι χτισμένος μέ έντόπιες
πέτρες, παρουσιάζει τή χαρακτηριστικήν αλληλοδιαδοχή (πίν. 16/Γ:α) στρωμάτων πέτρας μέ
στρώματα τούβλων (τέσσερα μέ τέσσερα), σύστημα πού χαρακτηρίζει τή βυζαντινή τοιχοδομία
καί μάλιστα τής Πρωτεύουσας. Τό μέγεθος τών τούβλων (26x2,5 έκ. ) καί τό πάχος καί είδος
τοΰ κονιάματος (κουρασάνι 4 έκ. ) δέν επιτρέπουν άμφιβολία γιά τή βυζαντινή κατασκευή τοΰ
τοίχου τής αψίδας, πού παρουσιάζει καί εξέχουσες πέτρες, πρός τά βόρεια καί νότια (πίν. 17/
Α:α), πράγμα βέβαια πού σημαίνει ότι ή άψΐδα άνήκε σέ ναό πλατύτερο τοΰ σημερινοΰ.

Μέσα καί γύρω στό ναό πάλι, ελεύθερα ή έντειχισμένα, παρατηρούνται κομμάτια άπό κορ-
μούς «κιόνων» (β). Υπάρχει άκόμη μέσα στό ναό καί ένα θραΰσμα άπό θωράκιο βυζαντινό
(πίν. 17/Β), καθώς καί μιά μικρότερη πλάκα, πού παριστάνει σταυρό άνάμεσα σέ δυό δελφί-
νια (πίν. 17/Γ) καί πού είναι έντειχισμένη έπάνω άπό τήν είσοδο τοΰ παρεκκλησιοΰ.

Δέν είναι έδώ τόπος όπου μπορεί νά μελετηθή τό αρχαιολογικό πρόβλημα τοΰ καθορισμού
τών διαστάσεων καί τής μορφής τοΰ βυζαντινού ναοΰ, άρκεΐ μόνο πού επισημαίνονται τά απτά
στοιχεία πού καθιστοΰν άναμφισβήτητη τήν υπαρξί του1. 'Εκείνο όμως πού πρέπει νά έξαρθή
κ' έδώ είναι ή δεξιοτεχνία καί τό καλλιτεχνικό ένστικτο τοΰ λαϊκοΰ τεχνίτη πού προσάρμοσε τό
κλίτος τοΰ παρεκκλησιοΰ στήν άψΐδα τοΰ παλιοΰ ναοΰ. Ξεπερνώντας τά συνηθισμένα, επωφελή-
θηκε άπό τ' άπομεινάρια τοΰ παλιοΰ ναοΰ γιά νά «στολίση» τό παρεκκλήσι. Καί πρώτ' άπ' όλα
έντείχισε πάνω άπό τήν είσοδο τήν πλάκα μέ τά δελφίνια, πού φρόντισε, γιά νά τήν έξάρη, νά τήν
πλαισιώση μέ δυό βυζαντινά τοΰβλα άπό πάνω καί δυό άπό τά πλάγια (πίν. 17/Γ). Μάλιστα
τήν κοιλότητα τοΰ μικρού τοξυλίου όπου πατά ό σταυρός τήν γέμισε, λαξεύοντάς το ειδικά, μέ
ένα κομμάτι τοΰβλο. Πιό έκεϊ έντείχισε ένα κομμάτι μιας μαρμάρινης κολώνας κάνοντας έτσι
νά διαγραφή στόν τοίχο ένας άσπρος κύκλος. Κι αύτόν όμως δέν τόν άφισε όπως ήταν, άλλά τοΰ
έβαλε τήν καλλιτεχνική του σφραγίδα, περιτριγυρίζοντάς τον μέ μικροκομμένα τοΰβλα, όχι ά-
πλώς γύρω γύρω, άλλά κατά μιά άξιόλογη διάταξι όπου οί άξονες τών τούβλων ξεφεύγουν άπό
τό κέντρο τοΰ κύκλου, άφίνοντας τό κάτω ένα τέταρτό του άκάλυπτο (πίν. 16/Γ:β). "Ενας χα-
ρακτός σταυρός στό έπάνω ημικύκλιο συμπληρώνει τή σύνθεσι2.

1. Τά ζητήματα πού άνάγονται στήν άρχαιολογικήν έρευνα τοϋ ναοΰ δέν είναι δυνατό νά διευκρινισθούν μέ
τά λίγα όρατά υπολείμματα πού άναφέραμε. Μιά συστηματική όμως άνασκαφή, μέσα καί γύρω στό παρεκκλήσι,
θά έφερνε άσφαλώς στό φως καί άλλα στοιχεία.

2. Ό λαϊκός τεχνίτης έδώ γίνεται, χωρίς νά τό καταλαβαίνη, συνεχιστής μιας μακραίωνης παραδόσεως,
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Ή διακοσμητική μαεστρία τοϋ λαϊκοΰ τεχνίτη δέν άφίνει νά τοΰ ξεφύγουν καί τά πιό ά-
σήμαντα άκόμη κομμάτια πού βρίσκει. Στο νότιο τοίχο τοΰ παρεκκλησιοΰ μιά σειρά άπό άσπρα
μαρμαράκια δημιουργούν μιάν έντονα φωτεινή γραμμή έπάνω στό σκοΰρο χρώμα τοΰ τοίχου.

Μπρός στό παρεκκλήσι υπάρχει λιθόστρωτο μέ τζάκι γιά τό πανηγύρι τοΰ πολιούχου 'Α-
γίου τοΰ χωριοΰ, πού γιορτάζεται έως σήμερα μέ εξαιρετική μεγαλοπρέπεια.

έφαρμόζοντας αύτό τόν τρόπο τοϋ διακόσμου μέ παλιά κομμάτια, άξιοποιημένα μέ κατάλληλες προσθήκες.
(Βλ. σχετικά Ά. Π α σ α δ α ί ο υ, Παρατηρήσεις έπί τής αισθητικής άξίας τών Θεοδοσιανών τειχών, 'Αρ-
χαιολογική Έφημερίς τοΰ 1968, σ. 70).

6



ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

Οί παρατηρήσεις γιά τό διάκοσμο, πού μάς δόθηκε άφορμή νά κάνουμε εξετάζοντας τά
παρεκκλήσια, μπορούν νά επεκταθούν καί σ' όλη τη λαϊκή αρχιτεκτονική τής "Ιμβρου.

Τό νά καλλωπίση, διακοσμώντας το, ένα άρχιτεκτονικό μέλος ήτανε γιά τόν τεχνίτη ζή-
τημα φιλοτίμου1. "Ετσι βλέπουμε νά διακοσμούνται οί μπαμπάδες τών μακασιών, στά σπίτια,
μέ χαραξιές (πίν. 14/Δ), νά παίρνουν διάφορα διακοσμητικά σχήματα τά υποστηρίγματα τών
ραφιών (πίν. 10/Ζ), νά γίνωνται δαντελλωτές οί πήχες πού μπαίνουν στις άκρες τους καί νά
παρουσιάζουν πλούσια διακοσμητικά σχήματα τά άνοίγματα τών μεγκενέδων (πίν. 10/Ε)2.

'Αλλά καί οί κτίστες δέν ύστεροϋν στό κεφάλαιο αύτό. Είδαμε ότι οί κοφτές στούς δρόμους
άποκτοϋν διακοσμητικά σχήματα, όχι μόνο στό τρίγωνο πού δημιουργείται στήν κορυφή τους,
άλλά καί στό πλέξιμο γενικά τοΰ τοίχου (πίν. 9/Ε, Ζ, Η, Θ), πού παρουσιάζει διακοσμητικούς
συνδυασμούς (πίν. 22/5, 6, 7).

Κ' έκεΐνος ό μπατζάς μέ τά τόσο εύστοχα τοποθετημένα διακοσμητικά κεραμίδια (πίν. 20/7 );
Πολύ μεγαλύτερη σημασία όμως άπό τόν άπλό διάκοσμο έχουν οί έκδηλώσεις τοϋ πηγαίου
έκείνου καλλιτεχνικού αισθήματος, πού κάνει τή λαϊκή ψυχή νά πετυχαίνη, κατά τρόπο ενστι-
κτώδη, τίς αισθητικά άψογες άναλογίες στά έργα της, πού άποκτοϋν έτσι τήν ιδιότητα τοΰ πρα-
γματικού έργου τέχνης. Στό ίμβριώτικο σπίτι θά βροΰμε τήν ιδιότητα αύτή μέ τό παραπάνω.
Άς πάρουμε γιά παράδειγμα τό σπίτι τοΰ Κουτούφου καί άπό τήν κατά μήκος τομή του άς ξε-
χωρίσουμε τίς κύριες γραμμές (πίν. 3/Β), πού άποτελοΰν τήν άρχιτεκτονική σύνθεσι τοΰ έσωτε-
ρικοΰ χώρου τοΰ άνωγιοΰ του. Οί διαπιστώσεις πού μπορούμε νά κάνουμε είναι οί έξής:

α'. Τά ορθογώνια πού άποτελοΰν ή επίπεδη έπιφάνεια τής γούκερης (δετυ) καί ή έπιφάνεια
τοΰ τοίχου όπου άνοίγεται τό βορεινό παράθυρο (θιρσ) παρουσιάζουν τήν 'ίδια άναλογία μήκους
καί πλάτους (τε παράλληλος πρός ρι).

β'. Τό βορεινό παράθυρο βρίσκεται άκριβώς στό μέσο τοΰ κομματιού τοΰ τοίχου (θιρσ),
πού έκτείνεται άπό τόν μεγκενέ (εζπρ) έως τόν άνατολικό τοίχο (ισ). Τό παράθυρο αύτό έχει
τήν άναλογία τοΰ τοίχου στόν όποιο άνοίγεται (κο κάθετος πρός ρι), ό όποιος πάλι γεννιέται άπό
τήν παράθεσι πλάι-πλάι δύο ορθογωνίων της αύτής άναλογίας (θξ κάθετος πρός ρι).

γ'. Τήν άναλογία τοΰ τοίχου αύτοΰ τήν βρίσκουμε καί στό κομμάτι πού είναι έπάνω άπό
τ' άμπάρια (θξ παράλληλος πρός αν), πού είναι έπομένως ή ίδια μέ τήν άναλογία τής έπιφάνειας
τής γούκερης (αν κάθετος πρός τε).

1. Μοϋ διηγήθηκαν ότι πολλοί παλιοί μαστόροι έλεγαν στόν ίδιοκτήτη ότι θά τοϋ διακοσμήσουν τά έργα
πού ανελάμβαναν «γιά νά τούς θυμούνται». Αύτδ σημαίνει ότι δ τεχνίτης δέν ήταν υποχρεωμένος νά ύποβληθή
σέ πρόσθετο κόπο καί νά χάση περισσότερο χρόνο άπ' δ,τι άπαιτοΰσε τδ έργο, γιά νά τδ διακοσμήση. Τδ έκανε
όμως άπδ φιλότιμο, σάν προσωπική προσφορά, δλως διόλου άνιδιοτελή, πού σημαίνει ότι ξεχείλιζε ή ψυχή του
άπδ καλλιτεχνική διάθεσι.

2. Στδν πίνακα 19/5 άριστερά φαίνεται πεταμένο ένα άπδ τά ράφια τοϋ μεγκενέ τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Ζούνη.
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δ'. Τέλος τό ορθογώνιο πού σχηματίζουν τά δύο άπανωτά ράφια (ζηθι) έχει τήν άναλο-
γία τοϋ τοίχου (βγδη) πού βρίσκεται άπο πάνω τους (θη παράλληλος πρός δγ).

Μέ τήν πρόχειρη αύτή άνάλυσι γίνεται φανερό γιατί τό άνώι πού έξετάσαμε προκαλεί αύτή
τήν τόσο οικεία καί «ζεστή» έντύπωσι πού νοιώθει κανείς καί μόνο βλέποντας τό σχέδιο της
τομής (πίν. 3/Α), καί γιατί καί οί δψεις (πίν. 5, 6) ή ή θέα τοΰ σπιτιοΰ άπ' έξω (πίν. 18/3) προ-
καλεί τίς ίδιες έντυπώσεις ήρεμης άρμονίας.

"Αν σ' αύτά προστεθή ή διατήρησι τών διαστάσεων τοΰ σπιτιοΰ στήν κλίμακα τοΰ άνθρώ-
που καί ή ορθολογιστική άντιμετώπισι τών λειτουργικών καί άλλων προβλημάτων όπου, όπως
είδαμε στά προηγούμενα, μέ άξιοθαύμαστη μαεστρία καί παρά τήν λιτότητα τών μέσων βρί-
σκουν τίς καλύτερες λύσεις, θά πρέπει νά θυμόμαστε μέ εύλάβεια τούς άνώνυμους λαϊκούς τε-
χνίτες πού μποροΰν μέ τά έργα τους νά μάς διδάξουν πολλά.
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Ή έξέτασι, στά προηγούμενα κεφάλαια, της λαϊκής άρχιτεκτονικής τής "Ιμβρου καί μά-
λιστα τής βασικώτερης μορφής της, τοΰ σπιτιοΰ, δέν μπορεί νά θεωρηθή ότι εξαντλήθηκε, άν
δέν προσπαθήσουμε νά διαφωτίσουμε μερικές άπορίες πού είναι άναπόφευκτο νά γεννηθοΰν στό
μυαλό τοΰ προσεκτικοΰ άναγνώστη.

Οί άπορίες αύτές μποροΰν νά συνοψισθούν στά παρακάτω τρία έρωτήματα: α' Σέ ποιάν
οικογένεια σπιτιών άνήκει τό ίμβριώτικο σπίτι; β' Πώς διαμορφώθηκε άρχικά; καί γ' Ποιά
ή σχέσι του μέ τά σπίτια άλλων περιοχών;

Ή πρώτη διαπίστωσι πού μποροΰμε νά κάνουμε, κατά τήν άναζήτησι άπαντήσεων στά έ-
ρωτήματα πού θέσαμε, είναι ότι ή "Ιμβρος είναι ένα άπό τά νησιά τοΰ Αιγαίου καί έπιβάλλεται,
κατά συνέπεια, νά κάνουμε τήν προ'ιτη σύγκρισι τοΰ σπιτιοΰ της μέ τά σπίτια τών άλλων αιγαιο-
πελαγίτικων νησιών. Ή σύγκρισι αύτή όμως μάς οδηγεί σέ έκπληξι, γιατί μάς κάνει νά δια-
πιστώσουμε ότι, ένώ σ' όλα τά νησιά τοΰ Αιγαίου — άκόμη καί σ' αύτή τή Σαμοθράκη, πού βρί-
σκεται βορειότερα άπό τήν "Ιμβρο1 — έφαρμόζεται ή κάλυψι τών σπιτιών μέ οριζόντιο δώμα2,
μόνο στήν "Ιμβρο καί τήν γειτονική της Λήμνο3 τά σπίτια καλύπτονται μέ κεραμωτή στέγη,
πού παρουσιάζει κλίσεις.

Ποΰ οφείλεται αύτή ή έξαίρεσι καί γιατί τή βρίσκουμε, έκτος άπό τήν "Ιμβρο, στή Λήμνο
καί όχι πουθενά άλλοΰ;

Τό δεύτερο μέρος τοΰ νέου αύτοΰ έρωτήματος μπορεί νά βρή κάποιαν έξήγησι, άν λάβουμε
ύπ' δψι τήν κοινή καταγωγή καί τη στενή έπαφή, στά περασμένα χρόνια, τών κατοίκων τών δύο
νησιών4. Τό πρώτο μέρος όμως γεννά δυσκολίες, γιατί, όσο καί άν ή κεραμωτή στέγη κατατάσ-
σει στήν όμάδα τών βορεινών οικιών5 τά σπίτια τών δύο νησιών, τά σπίτια αύτά παρου-
σιάζουν, κατά περίεργο τρόπο, καί μιά βασική διαφορά μεταξύ τους. Τής "Ιμβρου έχουν κατά
κανόνα τήν εί'σοδο στήν μακρυά τους πλευρά καί συνεπώς άνήκουν στήν πλατυμέτωπη
μορφή σπιτιοΰ, ένώ τής Λήμνου έχουν τήν είσοδο στή στενή τους πλευρά καί κατά συνέπεια
άνήκουν στή στενομέτωπη μορφή σπιτιοΰ, πού είναι πιό σπάνια6.

Πάντως μιά καί πρόκειται, καί στά δυό νησιά, γιά βορεινό τύπο σπιτιοΰ, θά πρέπει ν' άνα-
ζητήσουμε τήν προέλευσί του πρός τά βόρεια καί μάλιστα στή Θράκη, πού είναι ή πιό κοντινή
περιοχή πρός αύτή τήν κατεύθυνσι.

Τά σπίτια τής Θράκης, χτισμένα μέ πέτρες όπως καί στά δύο νησιά, άποτελοΰνται, στή

1. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, έτ. 2 (1940), σ. 27.

2. Γ. Α. Μέγα, Ή έλληνική οικία, 'Αθήναι 1949, σ. 6.

3. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου, ένθ' άνωτ., σ. 5.

4. Ν. 'Ανδριώτη, ένθ' άνωτ., σ. 13.

5. Γ. Α. Μέγα, Ή έλληνική οίκία, ένθ' άνωτ., σ. 7.

6. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου, ένθ' άνωτ., σ. 24. Μέ τόν καιρό τό σπίτι τής Λήμνου
κατάντησε πλατυμέτωπο, άλλ' αύτό όφείλεται στήν έξέλιξί του. Ή βασική του μορφή είναι στενομέτωπη.
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βασική τους μορφή, άπό ενα ισόγειο χώρο κατοικίας πού λέγεται, όπως καί στήν "Ιμβρο, σπίτ',
καί άπό έναν άλλο ισοδύναμο ή καί μεγαλύτερο χώρο, πού χρησιμεύει σάν άποθήκη καί στάβλος,
καί λέγεται κιλλάρ'1. Οί δύο αύτοί, ορθογωνίου σχήματος, χώροι ένώνονται κατά τή μικρή
τους πλευρά, σχηματίζοντας μ' αύτό τόν τρόπο ενα έπιμηκέστερο ορθογώνιο. Μπροστά σ' δλη
τή νότια πλευρά τοΰ ορθογωνίου αύτοΰ, όπου άνοίγονται οί πόρτες τοΰ σπιτιοΰ καί τοΰ κελλα-
ριοΰ, υπάρχει συνεχές υπόστεγο, τό χαγιάτι.

Είναι φανερό ότι ή μορφή αύτή άνταποκρίνεται άκριβώς στή μορφή τοΰ ίμβριώτικου ντα-
μιοΰ, μέ τήν καρτσέλα μπροστά. Χαρακτηριστικό της συγγενείας τών δύο μορφών εϊναι καί
τό γεγονός ότι όπως στό ντάμι της "Ιμβρου έτσι καί στό σπίτι της Θράκης δέν άνοίγεται κανένα
παράθυρο, άλλά ό φωτισμός εξασφαλίζεται μόνο μέ φεγγίτες τής στέγης, ίδιας μορφής καί στίς
δύο περιπτώσεις2.

'Εκτός άπό τόν βασικό τύπο σπιτιοΰ όμως, πού άνήκει στήν πλατυμέτωπη μορφή —σπίτι
δίπλα τό ονομάζουν στή Θράκη — έφαρμόζεται σέ μιά περιοχή της παράλληλα καί ένας δεύτερος
βασικός τύπος, στενομέτωπος, τό σπίτι στό μάκρος3.

Φαίνεται λοιπόν ότι οί πρώτες καταβολές γιά τή συγκρότησι τοΰ σπιτοΰ καί στά δύο νησιά
ανάγονται στήν ί'δια περιοχή, τή Θράκη, τής οποίας τό στενομέτωπο εϊδος προτιμήθηκε στή
Λήμνο, ένώ τό πλατυμέτωπο στήν "Ιμβρο.

Παρά τή βορεινή τους καταγωγή όμως τά σπίτια τών δύο νησιών δέν έμειναν άνεπηρέαστα
άπό τίς οικοδομικές συνήθειες τών άλλων αιγαιοπελαγίτικων νησιών, πού άκολουθοΰσαν τήν
παράδοσι τοΰ Νότου. Είδαμε στήν "Ιμβρο ότι κάτω άπό τά κεραμίδια έμπαινε φτέρη καί πατη-
μένη άργιλώδης λάσπη, σύστημα πού μπορεί νά θεωρηθή σάν ένα εϊδος «δώμα» μέ κλίσι. Τό
ΐδιο συνέβαινε καί στή Λήμνο, μόνο πού έκεϊ άντί φτέρης μεταχειριζόταν θαλάσσια φύκια4. Πολλά
ντάμια έξ άλλου στήν "Ιμβρο τ' άφηναν, όπως είδαμε, μόνο μέ τήν άργιλο, χωρίς νά προσθέτουν
άπό πάνω κεραμίδια, κάτι πού έκαμε τή στέγη νά πλησιάζη άκόμη περισσότερο πρός τό δώμα5,
ένώ στή Λήμνο στάβλοι καί άλλοι βοηθητικοί χώροι καλύπτονταν μέ πραγματικό, οριζόντιο,
δώμα6.

Χαρακτηριστικό πάλι τοΰ άγροτικοΰ σπιτιοΰ γενικά είναι νά συγκεντρώνη στόν 'ίδιο τόπο
όλους τούς άπαραίτητους γιά τή ζωή τοΰ χωρικοΰ χώρους, τόν στάβλο καί όλα τά βοηθητικά:
άποθήκη, φοϋρνο κ.τ.λ. Σέ πολλές περιπτώσεις άνθρωποι καί ζώα κατοικούν στόν 'ίδιο χώρο7,
ή κάτω εϊναι τά ζώα καί πάνω οί άνθρωποι8. Αύτονόητο είναι ότι καί στίς δύο περιπτώσεις οί
δροι υγιεινής καταστρατηγούνται καί ή άνεσι τής οικογένειας παραβλάπτεται. Γι' αύτό οί προσ-

1. Γ. Α. Μέγα, Θρακικαί οίκήσεις, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, έτ. 1 (1939), σ. 12.

2. Αυτόθι.

3. Αύτόθι, σ. 27 - 29.

4. Τό στρώμα πού άποτελοϋν τά φύκια τό λένε κουμ'διά. Τό περίεργο είναι ότι αύτό πού στήν "Ιμβρο λέ-
γεται «άκροκέραμο», στή Λήμνο φέρει τό όνομα παραφτέρωση. Μήπως καί έκεϊ χρησιμοποιούσαν φτέρη, πού
άργότερα άντικαταστάθηκε μέ τά φύκια; (Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου, ένθ' άνωτ., σ. 6).

5. Πάντως καί στήν περίπτωσι αύτή τό δώμα δέν εϊναι οριζόντιο, άλλά όπως είδαμε μέ κλίσι τουλάχι-
στον 25 τοις εκατόν.

6. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου, ένθ' άνωτ., σ. 5, 16.

7. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή έλληνική οικία, ένθ' άνωτ., σ. 35, είκ. 28, Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Θεσσαλικαί οικήσεις,
'Αθήναι 1946, σ. 57.

8. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου, ένθ' άνωτ., σ. 14.
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πάθειες γιά καλυτέρευσι τών δρων τής ζωής τείνουν στόν διαχωρισμό τής κατοικίας τοϋ άνθρώ-
που άπό τήν κατοικία τών ζώων. Αύτό όμως δέν είναι κατορθωτό άπό τή μιά μέρα στήν άλλη
καί μποροΰμε νά βροΰμε άγροτικά σπίτια, άρκετά εξελιγμένα άπό άλλες άπόψεις, πού νά μήν
έχουν όμως άκόμη διαχωρίσει τά δύο αύτά στοιχεία1.

Είναι χαρακτηριστικό τής "Ιμβρου ότι αύτό τό άποφασιστικό βήμα έχει γίνει σχεδόν έξ
άρχής, μέ τή συνύπαρξι τοΰ νταμιοΰ καί τοΰ σπιτιοΰ τοΰ χωριοΰ. "Ετσι τό τελευταίο μπόρεσε νά
πάρη τέτοιαν έξέλιξι, ώστε νά είναι δύσκολο νά καταταχθή στήν κατηγορία τοΰ καθαρά «άγρο-
τικοΰ» σπιτιοΰ, όπου άνήκει άναμφισβήτητα τό ντάμι. Γι' αύτό, τό σπίτι τοΰ χωριοΰ βρίσκεται
πολύ κοντά στό νοικοκνρόσπιτο, καί γίνεται άσφαλώς τέτοιο δταν στό δεύτερο έξελικτικό του
στάδιο μπαίνη, όπως είδαμε, ή σκάλα μέσα, πολλαπλασιάζονται οί χώροι καί δημιουργήται καί
ό ιδιαίτερος μονσαφιρ όντας, πού δέν λείπει άπό τά νοικοκυρόσπιτα. 'Αλλά καί αύτό τό μονό-
σπιτο, μέ τό έπάνω καί κάτω σπίτι καί τήν πολυσύνθετη γούκερη, έξασφαλίζει στόν "Ιμβριο χω-
ρικό ζωή σχεδόν τόσο άνετη, όσο καί τό καθαυτό νοικοκυρόσπιτο.

Πώς όμως πρωτοφάνηκε στήν "Ιμβρο αύτό τό χώρισμα σέ πάνω καί κάτω σπίτι, πού δέν
βρίσκεται άλλοΰ σέ σπίτια αύτής τής κατηγορίας2; Καί πώς τό τόσο σοφά ώργανωμένο συγ-
κρότημα τής γούκερης, πού σ' άλλα χωριατόσπιτα μπορεί νά είναι ένα άπλό σανίδι, όπου στοι-
βάζονται τήν ήμερα τά στρωσίδια3;

Γιά νά μπορέσουμε νά βροΰμε άπάντησι στό έρώτημα, πρέπει ν' άνατρέξουμε σέ παλιότερα
χρόνια καί νά στραφούμε πρός τήν 'Ανατολή. Θά δοΰμε τότε ότι οί Τοΰρκοι, πού κατάκλυσαν τή
Μικρά 'Ασία, σάν μουσουλμάνοι συνηθισμένοι νά κάθωνται σταυροπόδι πάνω σέ χαλιά καί σέ
χαμηλά μιντέρια είχαν — καί έχουν ώς σήμερα — τή συνήθεια νά βγάζουν τά παπούτσια τους,
δταν έμπαιναν στό δωμάτιο όπου θά καθόταν.

Τό δωμάτιο γι' αύτούς ήταν τό σπίτι (hane) στό όποιο ώδηγοΰσε ένας διάδρομος, στήν
άρχή άνοιχτός, πού έπαιρνε διάφορες ονομασίες, άπό τίς όποιες ή συνηθέστερη ήταν σοφάς4.

"Οπως άντιλαμβανόταν τό δωμάτιο σάν σπίτι, έτσι άντιλαμβανόταν τόν σοφά σάν δρόμο,
καί τόν διέσχιζαν μέ τά παπούτσια. Μόλις όμως έμπαιναν στό δωμάτιο έπρεπε νά τά βγάλουν.

1. Γ. Α. Μέγα, Θεσσαλικαί οικήσεις, ένθ' άνωτ., σ. 33.

2. "Υπερυψωμένα μέρη, μέσα σέ χωριάτικα μονόσπιτα, βρίσκουμε καί σ' άλλες περιοχές, όπως π.χ. στά
Δωδεκάνησα, άλλά πρόκειται γιά έπιφάνειες πολύ μικρές, σχετικά μέ τήν όλικήν επιφάνεια τοϋ έσωτερικοΰ χώ-
ρου τοΰ σπιτιοΰ, καί πολύ ύπερυψωμένες (75- 80 έκ.), πού χρησιμεύουν μόνο γιά ύπνο, όπως δείχνει καί τ' δνομά
τους: κρέββατος ( Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκανήσου, 'Αθήναι 1949, σ. 43, είκ. 23), κρεάτι
(αυτόθι, σ. 20, είκ. 8), κράτος (αυτόθι, σ. 25, είκ. 11) κ.ο.κ. Τήν ίδια έννοια καί τόν ίδιο προορισμό έχει καί ό
σοφάς, σέ χωριατόσπιτα τής Λέσβου, πού δέν έχει σχέσι μέ τό τζάκι καί εϊναι άρκετά υπερυψωμένος (Τό έλληνι-
κό λαϊκό σπίτι, έκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου, 'Αθήναι 1960, σ. 131, είκ. 7). Πρός τό άπάνω σπίτι τής "Ιμβρου μπο-
ροΰμε, κατά κάποιο τρόπο, νά συγκρίνουμε τήν πεζούλα πού βρίσκουμε σέ μερικά νησιά τής Δωδεκανήσου. Τό
ΰψος της, δταν τό δάπεδο εϊναι χωμάτινο, εϊναι 20 - 40 έκ., ένώ δταν εϊναι ξύλινο φθάνει τά 50 - 60 έκ. (Γ. Α. Μ έ-
γ α, Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκανήσου, ένθ' άνωτ., σ. 12). Αύτή ή πεζούλα όμως εϊναι σάν ένας στενός διά-
δρομος έμπρός στό τζάκι (αύτόθι, πίν. Γ/3). Χαρακτηριστικό πάντως εϊναι ότι γιά ν' άνέβουν στήν πεζούλα έ-
βγαζαν τά παπούτσια τους (αύτόθι, σ. 13), πού σημαίνει ότι ή πεζούλα καί τό άπάνω σπίτι έχουν τήν ϊδια προ-
έλευσι, όπως θά δοΰμε παρακάτω.

3. Στή Θράκη π.χ. γιά τό στοίβαγμα τών στρωσιδιών άρκεϊ μιά σανίδα έπάνω σέ τέσσερα χαμηλά πόδια
πού λέγεται χαρακτηριστικά γίκους (Γ. Α. Μέγα, Θρακικαί οικήσεις, ένθ' άνωτ., σ. 9, είκ. 1, σ. 13, είκ. 4,
σ. 15, είκ. 7, σ. 20, είκ. 13).

4. S. Η. Ε 1 d e m, Türk evi plan tipleri, Istanbul 1955, σ. 16.
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Γι' αύτό τό λόγο τό πάτωμα τοϋ δωματίου χωρίστηκε σέ δύο άνισα μέρη: ένα μικρότερο, πολλές
φορές λιθόστρωτο, στή στάθμη τοΰ σοφά, όπου έβγαζαν καί άφιναν τά παπούτσια1 καί τό ώνό-
μαζαν παποντσλονκ (pabuçluk), καί ένα, πολύ μεγαλύτερο, σκεπασμένο μέ χαλιά ή τουλά-
χιστον μέ κιλίμια, όπου πατώντας χωρίς παπούτσια, κάθονταν, έτρωγαν κ' έκοιμότανε. Αύτό
τό μέρος τοΰ δωματίου, πού γινόταν κατά κανόνα ξύλινο γιά νά είναι ζεστό, καί όπου ύπήρχε
τό τζάκι, τό ύπερύψωναν κατά 10 - 20 έκ. καί τό ώνόμαζαν σεκι (seki)2.

Τόν τοίχο τοΰ δωματίου πού άντιστοιχοΰσε στό παπουτσλοΰκι τόν κάλυπτε ένα σύνθετο
ντουλάπι. Αύτό άποτελοΰνταν συνήθως άπό ένα μεγάλο, όχι πολύ βαθύ, κεντρικό μέρος μέ δύο
μεγάλα κανάτια, τό γιουκλοΰκι (yüklük), πού χρησίμευε γιά νά στοιβάζωνται μέσα τά στρωσί-
δια τοΰ ύπνου, κατά τή διάρκεια τής ήμέρας. Τό εύρύχωρο αύτό ντουλάπι δέν άρχιζε άμέσως άπό
τό πάτωμα, άλλά ύστερ' άπό μιά σειρά μικρά ντουλαπάκια. Στήν μιάν άκρη τοΰ γιουκλουκιοΰ,
ή καί στίς δύο, ύπήρχαν άπανωτά ράφια, οί χοτζρέδες (höcre), πού πολλές φορές είχαν στήν
κάτοψι τριγωνικό σχήμα γιά ν' άποτελέσουν, μέ τήν κλίσι τής δψεώς τους, «μετάβασι» άπό
τό στενώτερο γιουκλοΰκι πρός τά βαθύτερα πλευρικά ντουλάπια3.

Πολλές φορές, άντί γιά διαχωριστικό τοίχο άνάμεσα σέ δύο δωμάτια, έμπαιναν δύο γιου-
κλούκια ράχι μέ ράχι σχηματίζοντας, μέ τόν τρόπον αύτό, άπό πάνω τους, ένα είδος πατάρι,
όπου άποθήκευαν ξηρούς καρπούς. Τό σύνολο τότε έπαιρνε τό όνομα μουσαντιρά (musandira)4,
πού στά έλληνικά έγινε μονσάντρα ή μισάντροΡ.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ό χωρισμός τοΰ σπίτου στήν "Ιμβρο στά δύο, μ' ένα σκαλο-
πάτι, άνάγεται στό μικρασιατικό «σεκί», πού τό συναντούμε, άρκετά πρώιμα, στόν άρχαιότερο
τύπο σπιτιού τής περιοχής πού χαρακτηρίζεται άπό άνοιχτό σοφά ή χαγιάτι6. Ή άπλούστερη
μορφή τοΰ σπιτιοΰ αύτοϋ άποτελεϊ μονόσπιτο. "Οπως στήν "Ιμβρο, έτσι καί στό σπίτι αύτό οί
κάτοικοι του κάθονται, τρώνε καί κοιμούνται στό σεκί, τό άντίστοιχο τοΰ έπάνω σπιτιοΰ, όπου
βρίσκεται καί τό τζάκι. Τό γιουκλοΰκι, πού βρίσκεται στό παπουτσλοΰκι, τό άντίστοιχο δηλαδή
μέρος πρός τό «κάτω σπίτι», διαθέτει ένα μέρος γιά τά στρωσίδια — ή διαφορά του άπό τή γού-
γερη είναι ότι τό τμήμα αύτό έχει καπάκια άντί περντέ — πού άρχίζει ύστερα άπό τά χαμηλά
άμπαρούδια7, ένα ή δύο ντουλάπια στενώτερα καί «χοτζρέδες», δηλαδή τά ράφια πού στήν "Ιμβρο
άποτελοΰν τόν μεγκενέ8.

1. S. Η. Ε 1 d e m, Türk odasi, Güzel Sanatlar, άρ. 5, είκ. 23, 24.

2. Σχετικά μέ τό «σεκί» τό χαμηλότερο μέρος, έκτός άπό τήν όνομασία «παπουτσλούκ», έπαιρνε καί τήν
όνομασία «σεκί-άλτί» (seki altl) δηλ. «τό κάτω μέρος τοϋ σεκί».

3. C. Ε. Α γ s e ν e n, Türk sanati tarihi, σ. 541, 542, είκ. 1089.

4. S. Η. Ε 1 d e m, ϊνθ' άνωτ., σ. 21.

5. Στά Γιάννενα λεγόταν μουσανταράς (Τό ελληνικό λαϊκό σπίτι, ένθ' άνωτ., σ. 223), στό Μέτσοβο καί
τή Σιάτιστα μεσάντρα (αύτόθι, σ. 254, είκ. 34, σ. 269), στή Βέροια μονσάντρα (αύτόθι, σ. 290) κ.ο.κ.

6. S. Η. Ε 1 d e m, Türk evi plan tipleri, ένθ' άνωτ., σ. 31.

7. Τ' άμπαρούδια αύτά είδαμε ότι στήν "Ιμβρο τά λένε καί μισάντερα, όνομασία πού δέν εϊναι άλλη άπό
τό «μουσαντιρά».

8. Ή διάδοσι στοιχείων, σάν τό «σεκί» καί τή «μουσαντιρά», άπό τά άνατολικά δρια τής Μικράς 'Ασίας
έως τή σημερινή Γιουγκοσλαβία καί 'Αλβανία, χώρο όπου περιλαμβάνεται καί ένα μεγάλο μέρος τής 'Ελλάδος,
όπως έπίσης καί όίλλων ούσιαστικών στοιχείων τής οικοδομικής καί τής μορφολογίας τών σπιτιών στις διάφορες
κατηγορίες τους, προκάλεσε τό παράδοξο φαινόμενο νά διεκδική κάθε μιά άπό τίς χώρες πού άναφέρθηκαν τήν
πατρότητα τών σπιτιών αύτών, όπως τήν διεκδικεί καί ή Τουρκία, τής όποίας έπικράτειαν άποτελοΰσε δλος ό
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Άν λοιπόν στο ντάμι βρίσκουμε την έπίδρασι της Θράκης, στο σπίτι τοϋ χωρίου ή μικρα-
σιατική έπίδρασι είναι έπίσης έκδηλη.

Το γεγονός πάλι ότι ό "Ιμβριος χωρικός πιθανόν νά κατασκευάζη ό 'ίδιος το ντάμι του, όπως
κάνουν και άλλου1, οχι όμως καί τό σπίτι τοϋ χωριοΰ πού κατά κανόνα είναι μαστορικό
— άκόμη, όπως είδαμε, καί αύτός ό φούρνος — μας έπιτρέπει ίσως νά σκεφθούμε ότι ή παλιά
αυτή έπίδρασι προέρχεται όχι κατ' εύθεΐαν άπό τη Μικρά 'Ασία, άλλά πάλι μέσω Θράκης, πι-
θανόν άπό την Άδριανούπολι, όπου εφαρμόζεται ό χωρισμός τοϋ όντα καί ό μουσαντιράς σέ άρ-
χοντικά καί νοικοκυρόσπιτα2.

"Ετσι στην "Ιμβρο δημιουργήθηκαν δροι κατάλληλοι εύθύς έξ άρχής, για νά έκδηλωθή ή έμ-
φυτη καλλιτεχνική διάθεσι τοϋ λαϊκοΰ τεχνίτη καί νά φθάση στο υψηλό αισθητικό σημείο πού
εί'δαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Άπό την άποψι αύτή το ίμβριώτικο σπίτι μπορεί νά συγκριθή μέ το δωδεκανησιακό3. 'Ενώ
όμως εκεί ή καλλιτεχνική διάθεσι έκδηλώθηκε μάλλον στις λεπτομέρειες, σάν πλούσιος διάκο-
σμος, στην "Ιμβρο έκδηλώθηκε, όπως ε'ίδαμε, σέ καθαρά άρχιτεκτονϋκό έπίπεδο, μέ την εύρυθμη
συγκρότησι των μερών τοϋ ίδιου τοϋ σπιτιού.

Στά έπί μέρους, στο ίμβριώτικο σπίτι θά βροΰμε, όπως είναι φυσικό, πολλά κοινά γνωρί-
σματα μέ λαϊκά σπίτια άλλων περιοχών4, όπως καί άνάλογες ονομασίες των διαφόρων έξαρτη-
j.H

γεωγραφικός χώρος όπου είναι διαδεδομένη ή μορφή αύτή σπιτιού. Ή διαμάχη είναι πιό έντονη άνάμεσα στούς
Τούρκους ερευνητές καί τους "Ελληνες, γιατί οί πρώτοι πιστεύουν ότι ό ομοιόμορφος τρόπος ζωής, πού γενικεύ-
θηκε μέ την έγκαθίδρυσι της 'Οθωμανικής αύτοκρατορίας, καί τά γοϋστα καί οί άπαιτήσεις μιας τουρκικής ιθύ-
νουσας τάξεως υπήρξαν οί άποφασιστικοί παράγοντες στή διαμόρφωσι της μορφής τοϋ σπιτιοΰ, τό όποιο συνε-
πώς, στήν ούσία του, είναι τούρκικο, παρά τις τυχόν άλλες, παλαιότερες ή σύγχρονες μ' αυτό, έπιδράσεις πού πρέ-
πει νά θεωρηθούν έπουσιώδεις. Οί δεύτεροι πάλι, ξεκινώντας άπό τη σκέψι ότι ή 'Οθωμανική έπικράτεια έκά-
λυψεν άκριβώς τόν χώρο της Βυζαντινής αύτοκρατορίας, όπου προϋπηρχεν ήδη μιά μορφή σπιτιοΰ, μέ μακραίωνη
παράδοσι, πιστεύουν ότι αύτή άποτελεΐ τήν ούσία τοΰ μετά την "Αλωσι σπιτιοΰ, πού δέν ϊκαμε όίλλο άπό τοΰ νά
προσαρμοσθή στις άπαιτήσεις της ζωής των 'Οθωμανών. "Αν, λέγουν, σ' αύτό προστεθή καί τό γεγονός ότι, κατά
τήν όθωμανική περίοδο, οί τεχνίτες ήταν ώς έπί τό πλείστον έλληνικής καταγωγής ραγιάδες, ώργανωμένοι
μάλιστα πολλές φορές σέ συντεχνίες, πρέπει νά δεχθή κανείς ότι ή μορφή τοΰ σπιτιοΰ παρέμεινε έλληνική. 'Από
τήν άντιπαράθεσι των δύο άπόψεων γίνεται φανερό ότι τό ζήτημα δέν Ϊχζι άκόμη ξεκαθαριστη, γιατί δέν ϊχει
μαζευτη άρκετό ύλικό σέ μονογραφίες, γιά νά μπορέση νά έπιχειρηθή μέ ασφάλεια μιά γενική σύνθεσι. Είναι
έξ άλλου αύτονόητο ότι δέν φθάνει ή έρευνα μέσα στά όρια των παραδοσιακών δεδομένων ένός τόπου ή ένός μόνο
λαοΰ, άλλά χρειάζεται νά έπεκταθή καί στόν γύρω γιά νά μπορέση, μέ τη σύγκρισι, νά διαφωτισθή κατά βάθος
τό ζήτημα.

Έπί μέρους μελέτες στήν 'Ελλάδα ϊχουν γίνει καί γίνονται εύτυχώς άρκετές, όχι μόνο άπό ιδρύματα (Κέν-
τρον 'Ερεύνης της Έλληνικής Λαογραφίας της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Ύπουργεΐον 'Ανοικοδομήσεως, Ε. Μ.
Πολυτεχνεΐον κ.δ. ), άλλα καί άπό ιδιώτες, κυρίως άρχιτέκτονες (Μουτσόπουλος, Κουμανούδης, Βασιλειάδης ν. Α. ).
'Αξιόλογες σχετικές έργασίες γίνονται καί στήν Τουρκία, οί όποιες πιθανόν νά μην είναι πολύ γνωστές σ' όλους
τούς έλληνόφωνους μελετητές. Γι' αύτό θεώρησα σκόπιμο, μέ τήν εύκαιρία της μελέτης αύτης, νά προσθέσω
στό τέλος της, σάν παράρτημα, μιά σχετική μέ τό σπίτι τούρκικη βιβλιογραφία.

1. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή οίκοδομία της Λήμνου, 8νθ' άνωτ., σ. 11, Τοΰ ί δ ί ο υ, Θεσσαλικαί οική-
σεις, ϊνθ' άνωτ., σ. 60.

2. S. Η. Ε 1 d e m, Türk evi plan tipleri, ίνθ' άνωτ., σ. 87, παράδειγμα 117, σ. 88, παράδ. 119.

3. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή λαϊκή κατοικία της Δωδεκανήσου, £νθ' άνωτ., σ. 51.

4. Τό τζάκι καί ό φοΰρνος είναι άπαραίτητα στοιχεία σ' όλα τά λαϊκά σπίτια. Επίσης τά μικρά άνοίγματα.
Οί θυρίδες, πού λέγονται άλλοΰ «παραθύρες» (Πάρος) ή «θυρίες» (Δωδεκάνησα), είναι κι αύτές διαδεδομένες,
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μάτων τοϋ σπιτιοΰ1. Πάντως καί σ' αύτό τό κεφάλαιο πρέπει νά τονισΟή ή όξυδέρκεια μέ τήν
οποία χρησιμοποιήθηκε κάθε τι εξυπηρετικό — σάν τόν καταρράχτη καί τον άρχικό μάνταλο,
πού άλλοΰ σπανίζουν — στή ζωή τοΰ άγρότου, έφαρμόσθηκαν τρόποι — σάν τήν άπομόνωσι τής
χωρίς οροφή στέγης καί τήν ύπερύψωσι τοΰ άλωνιοΰ — πού εξασφαλίζουν άνεσι ή εύκολία,
καί πού δείχνουν μέ πόσο ορθολογισμό έλυναν τά τεχνικά προβλήματα πού παρουσιαζόταν καί
μάλιστα μέ τρόπο αξιοθαύμαστα πρακτικό.

Αύτή ή σύμπτωσι όμως καλλιτεχνικής, τεχνικής καί πρακτικής μορ-
φής στά οικοδομικά έργα είναι άκριβώς εκείνο πού άποτελοΰσε πάντα καί δέν θά παύση ποτέ
ν' άποτελή αύτή τήν ο ύ σ ί α τής 'Αρχιτεκτονικής2, στήν όποια μποροΰμε έπομένως νά συμ-
περάνωμε ότι έφτασε ή λαϊκή οίκοδομία τής "Ιμβρου.

Εϊναι πολύ λυπηρό πού ή βιασύνη καί ή προχειρότητα, πού χαρακτηρίζουν τήν έποχή μας,
δέν πρόσεξαν τό άξιοθαύμαστο αύτό έπίτευγμα τής λαϊκής ψυχής.

όπως έπίσης απαραίτητο εϊναι τό ράφι, πού στή Θράκη λέγεται «ράχτι», ένώ ή κανιά, πού λέγεται καί «ψωμοσά-
νιδο» (Θράκη), στα Δωδεκάνησα εϊναι πλεχτή καί στρογγυλή τό σχήμα, καί λέγεται «πέντουλος» (στήν Κω), ή
«ψωμαθήκα» (στήν Τήλο). Σπανιώτερος εϊναι ό καταρράχτης καί ό μάνταλος, πού μοιάζει μέ τόν καταρράχτη,
όπως είδαμε, καί μπαίνει στό έπάνω μέρος τής πόρτας (Θράκη). Στά Δωδεκάνησα, όπου άπανταται, όνομάζεται
«κοράκι» (ό «κόραξ» τών Βυζαντινών, πού σήμαινε μάνταλο). "Ο λαγηνοστάτης έπίσης δέν λείπει άπό πουθενά.

1. Ό λαγηνοστάτης π.χ. στήν Κρήτη καί τήν Κω λέγεται σταμνοστάτης, στήν Τήνο σταμνοθήκη, στή Λή-
μνο λαηνουστάτ'ς, στήν Κάλυμνο σταμνουΟήκη, στήν Κάρπαθο σταμνοθοϋκα, στήν Τήλο σταμνόσταση, στή Θράκη
λαγηνοκάμαρα καί στή Θεσσαλία σταμνολόγος. Έπίσης ή γούκερη παίρνει τά όνόματα γούκερ' στή Λήμνο,
γίκους καί γιουκλοΰκι στή Θράκη, γίκος στή Θεσσαλία, μονσάντρα στήν Κω καί στή Βέροια, μεαάντρα στή
Σιάτιστα καί στό Μέτσοβο, μουσαντιράς στά Γιάννενα.

2. Π. Μ ι χ ε λ ή, Ή άρχιτεκτονική ώς τέχνη, 'Αθήναι 1940, σ. 18.

7
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Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ1

Συστηματικές έργασίες άναφερόμενες τόσο στο χωριάτικο όσο καί στο άστικο σπίτι
καί στά άξιόλογα τούρκικα άρχοντικά (κονάκια, κιόσκια, γιαλιά κ.τ.λ. ) καθώς καί στά παλιά
παλάτια γίνονται στις δυο 'Αρχιτεκτονικές Σχολές της Πόλης.

Ή μιά άπ' αύτές, ή παλαιότερη, είναι έκείνη πού είναι ένσωματωμένη στήν «Κρατική
'Ακαδημία Καλών Τεχνών» (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi)2. Ή άλλη, νεώτερη, προστέ-
θηκε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στήν παλαίμαχη «Σχολή Μηχανικών» (Mühendis
Mektebi), πού άπετέλεσε τό σύγχρονο Teknik Üniversite (κατά λέξι: Τεχνικό Πανεπιστήμιο,
δηλ. Πολυτεχνείο), μέ τήν έπωνυμία Yüksek Mimarlik Fakültesi ('Ανωτάτη 'Αρχιτεκτονική
Σχολή ).

"Ενας άπό τούς παλαιότερους καθηγητές της 'Ιστορίας της 'Αρχιτεκτονικής τοΰ 'Ανωτά-
του 'Αρχιτεκτονικού Τμήματος (Yüksek Mimarlik Bölümü) της 'Ακαδημίας Καλών Τεχνών,
ό Τζελάλ Έσάτ Άρσεβέν (Celai Esat Arseven), δημοσίευσε σέ γαλλική γλώσσα τό 1939
μιάν ιστορία της τουρκικής τέχνης μέ τον τίτλο «L' art turc», οπού άνάμεσα στις σελίδες 89
καί 116 άναφέρεται στά σπίτια.

Αύτή ύπήρξε ή πρώτη προσπάθεια μιας συνολικής θεωρήσεως τής μορφολογίας τοϋ τουρ-
κικού σπιτιού, μάλλον σύντομης.

Τό θέμα τό διαπλάτυνε άργότερα καί το χειρίστηκε μέ περισσότερη μεθοδικότητα ό ίδιος
συγγραφέας σέ μιά πολύτομη «'Ιστορία τής τουρκικής τέχνης» (Türk sanati tarihi, Istanbul),
πού τήν περιέλαβε στις εκδόσεις του το 'Υπουργείο τής Παιδείας (Maarif Vekâleti Yayinlan)
καί εξακολουθεί νά έκδίδεται έως σήμερα (1971 ) σέ φυλλάδια, κατά ακανόνιστα χρονικά δια-
στήματα3.

Ό ίδιος έχει έκδώσει μιά τετράτομη «'Εγκυκλοπαίδεια τής τέχνης» (Sanat ansiklopedisi,
Istanbul 1943 )4, πού παρουσιάζει σπουδαιότητα γιά τον "Ελληνα έρευνητή, γιατί μπορεί νά
βρή εκεί τη σημασία, καθώς καί την άντίστοιχη γαλλική ονομασία, δλων των τούρκικων δρων
πού συναντά κανείς στήν έλληνική λαογραφία5.

1. Βλ. σ. 47, ύποσ. 8.

2. "Οπου έκτός άπό τήν 'Ανωτάτη 'Αρχιτεκτονική Σχολή περιλαμβάνονται οί Σχολές Ζωγραφικής, Γλυ-
πτικής καί Διακοσμητικών Τεχνών.

3. "Εως τώρα έχει συμπληρωθή τό περί άρχιτεκτονικής μέρος τοϋ έργου, πού άπό τή σελ. 535 έως τή
σελ. 629 άναφέρεται στό σπίτι.

4. Στά σπίτια άναφέρονται τά λήμματα: α' Türk evleri - Τούρκικα σπίτια" β' Dogu Anadolu evleri -
Σπίτια της 'Ανατολικής Μικρας 'Ασίας· γ' Orta Anadolu evleri - Σπίτια της Κεντρικής Μικρας 'Ασίας"
δ' Eski istanbul evleri - Παλιά σπίτια τής Πόλης" ε' Edirne ve Rumeli evleri - Σπίτια τής 'Αδριανουπόλεως
καί τής Ρούμελης.

5. "Οπως π.χ. τούς δρους χαγιάτι, σοφάς, όντας, σαχνισί, μεσάντρα, γιουκλοΰκι, τζάκι, σοβάς, ταμπλάς,
τσατμάς κ.τ.λ.
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Καί στίς δύο 'Αρχιτεκτονικές Σχολές υπάρχει "Εδρα 'Αποτυπώσεων (Rölöve Kürsüsü).
Στήν έδρα αύτή τής 'Αρχιτεκτονικής Σχολής τής 'Ακαδημίας Καλών Τεχνών αρχηγός είναι
ό Sedat Hakki Eldem (Σεντάτ Χακκή Έλντέμ), ένας άπό τούς πιό ταλαντούχους παλαιότερους
άρχιτέκτονες τής Τουρκίας καί πρωτοπόρος στή δημιουργία σύγχρονης τουρκικής άρχιτεκτονι-
κής, βασισμένης στά παραδοσιακά δεδομένα τοΰ τόπου1.

Ό καθηγητής Έλντέμ δημοσίευσε στό πέμπτο τεΰχος τοΰ περιοδικοΰ τοΰ Υπουργείου
τής Παιδείας Güzel Sanatlar (Γκιουζέλ Σανατλάρ = Καλές Τέχνες, Istanbul 1944, σ. 1 - 28)2,
μιά μελέτη μέ τόν τίτλο 17 nci Ye 18 nci asirlarda türk odasi (To τούρκικο δωμάτιο στόν
17ο καί τόν 18ο αιώνα), όπου προβαίνει σέ περιγραφή καί τυπολογική κατάταξι τών δωματίων
τών τουρκικών σπιτιών τών δύο αύτών αιώνων.

Ό ίδιος δημοσίευσε, στίς εκδόσεις τοΰ Πολυτεχνείου, μιάν άξιόλογη μελέτη, 236 σελίδων,
μέ τόν τίτλο Türk evi plan tipleri (Τύποι κατόψεων τοΰ τουρκικού σπιτιοΰ) όπου, βασιζό-
μενος έπάνω σέ 1500 κατόψεις τοΰ άρχείου τής έδρας του, επιχειρεί μέ αύστηρά επιστημονικό
τρόπο μιά τυπολογική κατάταξι τών κατόψεων3. Στό τέλος τοΰ βιβλίου υπάρχει περίληψι άγ-
γλιστί4.

Ή "Εδρα 'Αποτυπώσεων τής 'Αρχιτεκτονικής Σχολής τής 'Ακαδημίας Καλών Τεχνών άρ-
χισε, τελευταία, νά δημοσιεύη τίς άποτυπώσεις τοΰ άρχείου της σ' ένα περιοδικό πού έκδόθηκε
τό πρώτο του τεΰχος: Rölöve, I (D.G.S.A. Tüksek Mimarlik Bölümü Rölöve Kürsüsü
Tayim) (Έκδοσι τής Έδρας 'Αποτυπώσεων τοΰ 'Ανωτάτου 'Αρχιτεκτονικού Τμήματος τής
Κρατικής 'Ακαδημίας Καλών Τεχνών)5. Σ' αύτό δημοσιεύονται άποτυπώσεις διαφόρων ειδών
κτηρίων, άνάμεσα στά όποια υπάρχουν καί σπίτια διαφόρων κατηγοριών6.

1. Ή δράσι τοϋ Σεντάτ Χακκή Έλντέμ μπορεί νά συγκριθή πρός τή δράσι τοΰ Πικιώνη στήν Ελλάδα.
'Από τά σπουδαιότερα έργα του, όπου διαφαίνεται ή προσπάθειά του γιά τή δημιουργία σύγχρονης τούρκικης
άρχιτεκτονικής, είναι τό κτήριο τής Σχολής Επιστήμης καί Φιλολογίας (Fen ve Edebiyat Fakültesi) στό Πανε-
πιστήμιο τής Πόλης (Istanbul Üniversitesi) καί τό Δικαστικό μέγαρο (Adliye sarayi) στό Σουλτάν 'Αχμέτ.

2. Τό περιοδικό δέν έκδίδεται πιά καί όλα του τά τεύχη έχουν έξαντληθή.

3. Τό συμπέρασμά του εϊναι ότι τά τούρκικα σπίτια — όπου περιλαμβάνονται καί τά αρχοντικά τής Ελλά-
δος — μπορούν νά καταταχθούν σέ 4 τύπους, μέ διαφοροποιητικό στοιχείο τόν «σοφά», πού άποτελεΐ τόν συνδε-
τικό κρίκο άνάμεσα στά δωμάτια. Οί τύποι αύτοί είναι οί έξής: α' sofasiz plan tipi — τύπος κατόψεως χωρίς
σοφά" β' dis sofali plan tipi - τύπος κατόψεως μέ έξωτερικό σοφά- γ' iç sofali plan tipi - τύπος κατόψεως μέ
έσωτερικό σοφά- δ' orta sofali plan tipi - τύπος κατόψεως μέ κεντρικό σοφά.

4. Basic plans οί turkish house.

5. Τό περιοδικό μπορεί νά θεωρηθή ότι εϊναι άνάλογο πρός τήν έκδοσι τοϋ Ε.Μ.Π. 'Αθηνών διά τό «λαϊ-
κό σπίτι», μέ τή διαφορά ότι στό τούρκικο δημοσίευμα τό βάρος δόθηκε στά σχέδια, γιατί ώς κείμενο ύπάρχει
μόνο ένας πρόλογος τοΰ Σ. Χ. Έλντέμ. 'Από τήν άποψι αύτή βρίσκεται πιό κοντά στήν άλλη έκδοσι τοΰ Ε.Μ.Π.:
«Τά βυζαντινά έκκλησάκια τής 'Αττικής», άπό τήν όποία όμως πάλι τό τούρκικο διαφέρει κάπως, γιατί τά σχέ-
διά του δέν άνά-^ονται σ' ένα μόνο θέμα, όπως στό έλληνικό.

6. Τά θέματα είναι: 1. Istanbul Bogaziçi köyleri yeplesmelen—Ή έγκαθίδρυσι τών χωριών τοΰ Βο-
σπόρου. 2. Resmî ve kültürel tas binalan — Επίσημες καί πολιτιστικές λίθινες οίκοδομές. 3. Istanbul ve
Anadolu evleri — Σπίτια τής Πόλης καί τής Μικρας 'Ασίας. 4. Çesmeler ve sebiller — Κρήνες καί κτήρια
διανομής νεροΰ.

Στό τρίτο μέρος, «Σπίτια τής Πόλης καί τής Μ. 'Ασίας», ύπάρχουν πλήρεις άποτυπώσεις τών έξής σπιτιών:
1. Τοΰ ποιητοΰ Ναμπί στό Σκουτάρι - Χρυσόπολι. 2. Τοΰ Γιαβέρ πασά στό Έγιούπ- Κεράτειος κόλπος. 3. Δυό
παραθαλάσσιων σπιτιών στήν 'Αντιγόνη - Πριγκηπόννησα. 4. Δυό σπιτιών στήν 'Αλάνια -'Αττάλεια. 5. Τριών
χωριάτικων σπιτιών στά βουνά τοΰ Ταύρου. 6. Δυό σπιτιών στό Μπουτζάκ.
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Κατά τά κρατούντα στήν 'Αρχιτεκτονική Σχολή τοΰ Πολυτεχνείου, οχι μόνο ή άνακήρυξι
σε διδάκτορα ή υφηγητή προϋποθέτει τήν υποβολή διατριβής, άλλά καί γιά τον επιμελητή υπάρ-
χει ή ύποχρέωσι νά ύποβάλη μιάν «έργασία έπαρκείας» (yeterlik çalismasi). Διατριβές καί
έργασίες, 8ταν έγκριθοΰν1, δημοσιεύονται στις έκδόσεις τής Σχολής (Teknik Üniversite Yük-
sek Mimarlik Fakiiltesi Tayinlan = 'Εκδόσεις τής 'Ανωτάτης 'Αρχιτεκτονικής Σχολής τοΰ
Τεχνικοΰ Πανεπιστημίου).

Στά έπόμενα άναγράφονται, κατά χρονολογική σειρά, εκείνες άπό τις έργασίες αύτές πού
έ'χουν θέμα τό σπίτι καί τά συναφή προς αύτό ζητήματα.

1. Κ a f e s ο g l u, R., Orta anadolu köy Evlerinin Yapisi ( Κ α φ έ σ ο γ λ ο υ, P.,
Ή κατασκευή των χωριάτικων σπιτιών τής Κεντρικής Μικράς 'Ασίας), 1949. Έργασία επιμε-
λητού, σελ. 64, σχέδ. έντός κειμένου 12, φωτ. 52, παρένθετοι πίνακες 6.

Ό συγγραφέας πήρε μέρος, κατά τό 1928, σέ μιάν άποστολή τοΰ Υπουργείου Δημοσίων
"Εργων πού είχε σκοπό νά μελετήση, έπί τόπου, τό κτισμένο μέ ωμές πλίνθους χωριάτικο κτήριο
στήν περιοχή τοΰ 'Εσκή Σεχίρ, τής 'Αγκύρας καί τής Καισαρείας.

Τά θέματα πού εξετάζει είναι: α' τά υλικά (ωμή πλίνθος, πέτρα, ξύλο)" β' τά θεμέλια" γ'
ή τοιχοδομία (άπό ωμή πλίνθο, λίθινη, ξύλινη)· δ' ή στέγασι (δώμα, στέγη)· ε' κάλυψι στεγών
καί πατωμάτων. Στούς παρένθετους πίνακες άποτυπώσεις μέ κλίμακα 1/100 ένός τζαμιού καί
τριών σπιτιών τοΰ 'Εσκή Σεχίρ καί ένός σπιτιοΰ τής 'Αγκύρας.

2. Β e k e n, G., Garbî anadolu mintikasi Kerpiç Binalan ( M π ε κ έ ν, Γ., Τά κτή-
ρια άπό ωμή πλίνθο τής Δυτικής Μικράς 'Ασίας), 1949. 'Εργασία επιμελητού, σελ. 89, σχέδ.
26, παρένθ. πίν. 17.

Στήν έργασία έξετάζεται ή κατασκευή, άπό ωμή πλίνθο, στήν Δυτική Μικρά 'Ασία καί
συγκεκριμένα στήν περιοχή Σμύρνης, Μπαληκεσίρ καί Κιουτάχιας.

"Υστερ' άπ' τήν έξέτασι των γεωγραφικών, κλιματολογικών, οικονομικών καί συγκοινω-
νιακών δυνατοτήτων, μελετάται τό οικοδομικό υλικό καί παρουσιάζονται 8 συγκεκριμένα παρα-
δείγματα, άπό τή Μενεμένη καί τά χωριά τής Σμύρνης, τής Κιουτάχιας, τής Πανόρμου τοΰ
Μπαληκεσίρ καί τής Μάνιας. Καθένα άπό τά παραδείγματα εξετάζεται άπό όλες τις πλευρές.

3. Τ ο m s u, L., Bursa evleri ( Τ ο μ σ ο ύ, Α., Σπίτια τής Προύσας), 1950. Διατριβή
υφηγεσίας, σελ. 153, σχέδ. 150, φωτ. 126.

Ή έργασία έχει σκοπό νά παρουσιάση τά χαρακτηριστικά καί τήν καλλιτεχνική σημασία
τής τουρκικής κατοικίας. 'Εξετάζονται πρώτα τά τούρκικα σπίτια άνάλογα προς τά υλικά πού
χτίστηκαν. 'Ακολουθεί ή ιστορία των σπιτιών τής Προύσας καί υστέρα τά γενικά χαρακτηρι-
στικά των κατόψεών τους, ή διάρθρωσι των δωματίων τους, τά παράθυρα, ό διάκοσμος, οί οροφές,
οί θύρες, τά έρμάρια κ.τ.λ. Ή μελέτη περιέχει άποτυπώσεις 20 σπιτιών.

4. Κ ö m ü r c ü ο g 1 u, E., Ankara evleri ( Κ ι ο μ ο υ ρ τ ζ ι ό γ λ ο υ, Ε., Σπίτια
τής 'Αγκύρας), 1950. Διατριβή ύφηγεσίας, σελ. 111, σχέδ. καί φωτ. 138, έ'γχρ. παρένθ. πίν. 1.

Τό πολύ χαρακτηριστικό σπίτι τής 'Αγκύρας έξετάζεται λεπτομερώς άπό τον συγγραφέα
άπό ίστορικογεωγραφική, τεχνική καί κατασκευαστική άποψι. 'Αναλύονται τά διάφορα μέρη τοΰ
σπιτιού καθώς καί ό πλούσιος στά σπίτια τής 'Αγκύρας διάκοσμος, εσωτερικός καί εξωτερικός.

1. Ή ϊγκρισι γίνεται άπό έπιτροπές τακτικών καθηγητών της Σχολής άνάμεσα στούς όποιους ύπηρξαν
κατά καιρούς καί ξένοι, όπως οί Ρ. Bonatz, C. Holzmeister, I. Verzone, Κ. Erdmann.
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Σέ ιδιαίτερο κεφάλαιο έξετάζεται έπίσης ό έγχρωμος, γραπτός διάκοσμος τών σπιτιών. Στό
έργο περιέχονται άποτυπώσεις δώδεκα σπιτιών τής παλαιάς 'Αγκύρας.

5. Β ι n a n, M., Kapilar (Μπινάν, M., Θύρες), 1950. 'Εργασία επιμελητού, σελ. 96,
σχέδ. 103.

Τά παραδείγματα τής εργασίας έχουν διαλεχτή άπό διάφορα έργα τουρκικής άρχιτεκτονικής,
άνάμεσα στά όποια καί σπίτια: δύο θύρες τοΰ κάστρου τοΰ Ρούμελη Χισάρ, δύο τοΰ Τσινιλή
Τζαμί στό Σκούταρι, δύο τής βιβλιοθήκης τοΰ Χεκίμογλου 'Αλή Πασά, ή εξώθυρα τής βιβλιο-
θήκης τοΰ τζαμιού τοΰ Φατήχ, διπλή θύρα κήπου σπιτιοΰ, θύρα παραθαλάσσιου θερέτρου στό
Μπαλτά Λιμάν τοΰ Βοσπόρου, έσωτερική θύρα σπιτιοΰ, δύο θύρες άπό μαυσωλεία τοΰ 'Ικονίου.

6. Berk, C., Konya evleri ( Μ π έ ρ κ, Τ ζ., Σπίτια τοΰ Ικονίου), 1951. Διατριβή
υφηγεσίας, σελ. 205, σχέδ. 119, παρένθ. πίν. 42.

Στό πρώτο, γενικό, μέρος τής έργασίας έξετάζεται ή γεωγραφική, γεωλογική, κλιματολο-
γική, ιστορική καί πολεοδομική κατάστασι τοΰ 'Ικονίου. Στό δεύτερο μέρος έξετάζονται πρώτα
οί κατόψεις, οί τύποι, τά χαρακτηριστικά, τά ύλικά καί ή κατασκευή τών σπιτιών τοΰ 'Ικονίου
καί ύστερα τά διάφορα μέρη τοΰ σπιτιοΰ, δωμάτια, τοίχοι, οροφές, πατώματα, στέγες, παρά-
θυρα μέ τά παραθυρόφυλλα καί τά καφάσια τους, θύρες, εξώστες, σοφάδες, κλίμακες, χαγιάτια
κ.τ.λ.

7. Çakiroglu, Ν., Kayseri evleri (Τσακίρογλου, Ν., Σπίτια τής Καισα-
ρείας), 1951. Διατριβή υφηγεσίας, σελ. 68, παρένθ. πίν. 35.

Ή έργασία χωρίζεται σέ τρία μέρη. Στό πρώτο έξετάζεται ή ιστορία τής Καισαρείας, ή
γεωλογική καί τοπογραφική της κατάστασι, ή σημερινή της κατάστασι, ό τρόπος ζωής τών
κατοίκων της, ή παράδοσι, ή οικονομική κατάστασι της, τά ύλικά καί οί τρόποι κατασκευής
τών σπιτιών της. Στό δεύτερο μέρος έξετάζονται τά καθαυτό σπίτια τής Καισαρείας, πού εικο-
νίζονται στούς πίνακες, ένώ στό τρίτο έξετάζονται τά «άμπελόσπιτα» καί οί λεπτομέρειές τους.

8. Β i n a il, Μ., Türk saçak ve kornisleri (Μπινάν, M., Τούρκικα γείσα καί
κορνίζες), 1952. Διατριβή υφηγεσίας, σελ. 243, σχέδ. καί φωτ. 217, παρένθ. πίν. 80.

Μολονότι τό θέμα είναι γενικώτερο, γιατί άφορά όλα τά σελτσουκίδικα καί οθωμανικά
δημόσια καί μή κτήρια, τά ξύλινα κυρίως «σατσάκια», πού έφαρμόζονται καί στά άρχοντικά
τής Ελλάδος, ενδιαφέρει τόν "Ελληνα έρευνητή.

9. Ε r g i n b a s, D., Diyarbakir evleri ( 'Ε ρ γ κ ί ν μ π ά ς, Ν τ., Σπίτια τοΰ Διαρ-
βακίρ [Άμίδας] ), 1954. Διατριβή ύφηγεσίας, σελ. 34, παρένθ. πίν. 32.

Στό πρώτο μέρος τής έργασίας δίδονται διάφορα παραδείγματα άπό δημοσιεύματα περί
σπιτιών τοΰ Διαρβακίρ. Στό δεύτερο μέρος παρέχονται πληροφορίες σχετικές μέ τήν πόλι, τά
διάφορα μέρη τών σπιτιών της, παρουσιάζονται σπίτια πού άναστήλωσε ό συγγραφέας, καθορί-
ζονται τύποι σπιτιών καθώς καί οί δροι πού συνέβαλαν στήν δημιουργία τους. Τέλος δίδονται
πληροφορίες καί λεπτομέρειες περί τών ύλικών οικοδομής.

10. Kuban, D., Türk barok mimarisi (Κουμπάν, Ν τ. Ή άρχιτεκτονική τοΰ
τουρκϋκοΰ μπαρόκ), 1954. Έργασία επιμελητού, σελ. 144, σχέδ. καί φωτ. 177.

Ή μελέτη αποτελεί έκθεσι τής έρευνας πού έκαμε ό συγγραφέας γύρω στό θέμα τής άλλοι-
ώσεως τής οθωμανικής αρχιτεκτονικής κατά τόν 18ο αιώνα άπό ξενικές έπιδράσεις. Ή έρευνα
περιωρίστηκε κυρίως στό διάκοσμο, πού υπέστη τήν περισσότερη άλλοίωσι, γι' αύτό καί άντί
τοΰ δρου «μπαρόκ» θεωρεί ό συγγραφέας προτιμότερο τόν δρο «τούρκικο ροκοκό». Μολονότι
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ή μελέτη δέν άφορα ειδικά τά σπίτια, άλλά άναφέρεται σέ κάθε είδους κτήρια, δέν στερείται έν-
διαφέροντος γιά τον μελετητή των σπιτιών, καί μάλιστα των αρχοντικών μέ τον ξενικό διάκοσμο.

11. Ε s e r, L., Kiitahya evleri ( Έ σ έ ρ, Α., Σπίτια τής Κιουτάχιας), 1955. Διατριβή
υφηγεσίας, σελ. 98, παρένθ. πίν. 87, σχέδ. 8, φωτ. 46.

Τά πολύ ένδιαφέροντα σπίτια τής Κιουτάχιας σιγά σιγά εξαφανίζονται, γι' αύτό ή μελέτη αύτή,
πού περιέχει άποτυπώσεις καί επιτόπια έ'ρευνα, άποκτά τήν σημασία πολύτιμου ντοκουμέντου.
Περιεχόμενα: α' παράγοντες πού έπέδρασαν στήν οικοδομή τοΰ σπιτιού" β' ή κατασκευή των
σπιτιών τής Κιουτάχιας· γ' άνάλυσι των σπιτιών της Κιουτάχιας (γενική, αρχιτεκτονική, κα-
τασκευαστική)- δ' συμπέρασμα.

12. Kafesçioglu, R., Kuzey bati anadoluda ahsapev yapilari (Καφεστσίο-
γ λ ο υ, P., Κατασκευές ξύλινων σπιτιών στή Βορειοδυτική Μικρά Ασία), 1955. Διατριβή
υφηγεσίας, σελ. 129, φωτ. 63, πίν. 40.

Ή μελέτη έξετάζει τά ξύλινα σπίτια τής Βορειοδυτικής Μικράς 'Ασίας άπό κατασκευαστι-
κήν άποψι. Γιά τήν πραγματοποίησι τοΰ σκοποΰ αύτοΰ ό συγγραφέας άπό το 1950 έως το 1953
κατά τούς θερινούς μήνες έξέτασε τά οικοδομικά συστήματα καί καθώρισε τις λεπτομέρειές τους
σέ 28 επαρχίες καί 110 χωριά τους. Στο πρώτο μέρος τής έργασίας δίδονται πληροφορίες γιά
ένδεκα σπίτια πού άποτυπώθηκαν. Τό δεύτερο μέρος άναφέρεται στήν κατασκευή των ξύλινων
σπιτιών, στις βασικές άρχές καί τις ιδιότητες τής ξύλινης κατασκευής, τά θεμέλια, τον σκελετό,
τις προεξοχές, το γέμισμα τοΰ σκελετοΰ καί τήν κάλυψί του, τις στέγες καί τήν κάλυψί τους.
"Ενα τελικό, γενικό, συμπέρασμα κατακλείει τήν ολην έργασία.

13. Ε ν r e n, M., Tiirkevinde çikma ( 'Ε β ρ έ ν, Μ., Ό εξώστης στο τούρκικο σπίτι),
1959. Διατριβή υφηγεσίας, σελ. 127, κατόψεις 165 έξωστών.

Στό εισαγωγικό μέρος τής μελέτης δίδεται ό ορισμός καί ή ιστορία τοΰ έξώστη. Στο δεύ-
τερο μέρος οί λόγοι πού γέννησαν τον έξώστη. Στό τρίτο εξετάζονται οί τύποι των έξωστών:
α' άπό κατασκευαστική άποψι" β' άπό άποψι ύλικοΰ κατασκευής' γ' άπό αρχιτεκτονική καί
μορφολογικήν άποψι. Σ' ενα τελευταίο μέρος, πού έχει τόν τίτλο «άστεοδομία καί έξώστης»,
έξετάζεται ό ρόλος τοΰ έξώστη μέσα στήν πόλι καί ή έπίδρασί του στό δρόμο.

14. Τ ο s u n, T., Millî mimarimizde Kula evleri ( Τ ο σ ο ύ ν, Γ., Τά σπίτια τής Κούλας
στήν έθνική μας άρχιτεκτονική ), 1969. 'Εργασία επιμελητού, σελ. 116, γενικά σχέδια 13,
φωτ. 45.

"Υστερ' άπό τήν ιστορία, τήν γεωγραφία καί τά υλικά οικοδομής τής Κούλας, κωμοπόλεως
τοΰ νομοΰ Μαγνησίας, εξετάζονται πρώτα τά «αρχιτεκτονικά μέλη» των σπιτιών της καί μετά
αποτυπώνονται μέ όλες τους τις λεπτομέρειες δεκαεπτά σπίτια διαφόρων τύπων.

15. Συνεργείο καθηγητών καί φοιτητών τής 'Αρχιτεκτονικής Σχολής τοΰ Orta Dogu
Teknik Üniversitesi (Τουρκοαμερικανικό Πολυτεχνείο Αγκύρας), Göynük, a survey of a
town in a timber region, 1970. Συλλογική έργασία, σελ. 64, γενικά σχέδ. 7, φωτ. 116.

Ή Γκιοΐνούη είναι μικρή πόλι τοΰ νομοΰ Bolu (Κλαυδιούπολις). Στην μελέτη άποτυπώ-
νονται καί εξετάζονται δέκα σπίτια, γιά τό καθένα άπό τά όποια έχει καταρτισθή καί μιά «έπο-
πτική έκθεσι» (survey inventory) άγγλιστί. Οί τελευταίες 11 σελίδες άναφέρονται σέ δημό-
σια κτήρια, τζαμιά, γέφυρες, βρύσες κ.τ.λ. 'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν φωτογραφίες
εξαρτημάτων: κλειδαριές, σύρτες, φεγγίτες, κάγγελα κ.τ.λ.

Τελευταίως στήν 'Αρχιτεκτονική Σχολή τοΰ Orta Dogu Teknik Üniversitesi (Middle
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East Technical University) της 'Αγκύρας, Πολυτεχνείου πού ιδρύθηκε μέ τή βοήθεια τών
'Αμερικανών καί όπου ή διδασκαλία γίνεται στήν αγγλική γλώσσα, ώργανώθηκε Τμήμα 'Ανοι-
κοδομήσεως (Department of Restoration) πού δημοσίευσε τήν πρώτη του συλλογικήν έρ-
γασία μέ τόν τίτλο Göynük, a town in a timber region. Πρόκειται γιά βιβλιάριο 64 σελίδων,
τό όποιο «presents a selection of photographs taken during the trip, sketches and mea-
sured drawings prepared from the surveys together with selected objects and fittings
conserved by the staff and the students in the department's laboratory», όπως διαβάζει
κανείς στόν πρόλογο. Στό βιβλιάριο παρουσιάζονται κατόψεις, τομές, δψεις καί φωτογραφίες
δέκα σπιτιών, πού συνοδεύονται τό καθένα άπό μονοσέλιδη έκθεσι. Πέντε σελίδες περιέχουν
φωτογραφίες λεπτομερειών, άλλες πέντε άναφέρονται σέ ποικίλου προορισμού κτήρια.

Μιάν άλλη κωμόπολι, τήν Kula, πού βρίσκεται στήν δυτική Μικρά 'Ασία, μελέτησε ό άρ-
χιτέκτων Yilmaz Tosun, έπιμελητής ιδιωτικής 'Αρχιτεκτονικής Σχολής τής Σμύρνης. Ή δια-
τριβή (116 σελ., 1970), πού χαρακτηρίστηκεν άπό τούς καθηγητάς τής Κρατικής 'Ακαδημίας
Καλών Τεχνών πού τήν έκριναν ώς «εξαιρετική», δημοσιεύτηκε μέ τόν τίτλο «Millî mimarimizde
Kula evleri» (Τά σπίτια τής Κούλας στήν εθνική μας άρχιτεκτονική ) καί περιλαμβάνει τά έξής
κεφάλαια: 1. 'Ιστορία τής Κούλας, 2. Γεωγραφία τής Κούλας, 3. Τά ύλικά οικοδομής στήν Κούλα,
4. Τά στοιχεία τής οικοδομής, 5. Πρόγραμμα καί γενικό σχήμα τών σπιτιών, 6. Παραδείγματα.
Στό τελευταίο αύτό κεφάλαιο περιλαμβάνονται κατόψεις, τομές, δψεις, φωτογραφίες καί λεπτο-
μέρειες 16 σπιτιών τής Κούλας.



RÉSUMÉ *

L'ARCHITECTURE POPULAIRE DE L'ILE D'IMBROS

introduction

Dans la partie nord-est de la Mer Égée, entre les îles de Limnos au sud et de Samo-
thrace au nord, se trouve l'île d'Imbros — en turc Imroz — qui fait partie de la Ré-
publique Turque.

L'île n'est ni exclusivement montagneuse comme Samothrace, ni tout à fait plate
comme Limnos. Son aspect, grâce à une succession de montagnes de hauteur moyenne et
de vallées, est varié et pittoresque. D'une forme allongée, elle est couverte d'une verdure
assez abondante, où l'olivier sphérique s'oppose agréablement au saule vertical. Son sol
pourtant est plutôt pierreux, c'est-à-dire pas très fertile, exigeant un dur travail de la
part de ses habitants. Pour cette raison dans l'Antiquité, l'île était le lieu de culte d'une
divinité symbolisant la fertilisation de la terre, divinité qui s'appelait Imbramos>
d'où le nom Imbros.

Du point de vue géologique, il s'agit de l'un des quatre sommets de la prolongation
sous-marine de la Thrace voisine.

L'île comprend sept villages dont les habitants s'occupent principalement d'agri-
culture. Les maisons de ces villages et les fermes dispersées sur toute la surface de l'île
sont construites en pierre, conformément à un type qui, se développant de génération en
génération, s'éleva à un admirable degré de perfection fonctionnelle. Vraie «Machine à
habiter» d'après le mot fameux de Le Corbusier, ce type a trouvé des solutions ration-
nelles jusque dans les plus petits détails, avec une simplicité de moyens et une adaptation
aux buts pratiques, tout à fait remarquables.

Malheureusement la civilisation contemporaine, mal comprise, tend à faire disparaî-
tre l'ancienne maison, en la remplaçant par des copies maladroites de maisons bourgeoises,
sans aucun caractère spécifique.

* Le but de ce résumé est de donner au lecteur étranger un aperçu cohérent de l'architecture po-
pulaire d'Imbros, exposé en grec dans les pages qui précèdent. C'est pour cela que beaucoup de passages,
même des chapitres entiers, sont traduits tels quels.

Dans la version grecque, de nombreux renvois servent à justifier ce qui est écrit dans le texte, et
aussi à compléter ce dernier par l'exposition des faits qui ne se lient pas directement à l'architecture.

Pour ne pas allonger encore ce résumé, déjà très long, on a évité de répéter cette partie de l'étude,
mais on a incorporé dans le texte français les numéros et les signes des planches, des dessins et des
photographies qui l'accompagnent.

L'appendice à la fin de l'étude constitue une liste des publications en langue turque, concernant
l'habitat.
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Notre étude se propose de présenter, aussi fidèlement que possible, la maison ancienne
de l'île, dans son type primitif et dans ses formes évolutives, créées par l'effort de ré-
pondre à des nouveaux besoins.

I. LES MAISONS

Les maisons que l'on rencontre aujourd'hui dans les villages d'Imbros peuvent se
classer comme suit:

a. Celles dont les murs sont totalement construits en pierre.

b. Celles qui, malgré leur construction en pierre, présentent, à l'intérieur, quelques
cloisons en bois.

c. Celles dont une partie de la surface extérieure est construite en bois.

d. Celles qui sont totalement construites en bois.

e. Celles qui se construisent aujourd'hui, avec des matériaux et des méthodes mo-
dernes et qui sont, par conséquent, tout à fait étrangères à la tradition locale.

On est autorisé à dire que les maisons appartenant aux quatre catégories traditionnelles
sont toujours à deux étages. Les quelques maisons à un étage rencontrées, sont des pro-
priétés de familles pauvres et costituent une exception.

Les maisons de la première catégorie sont, malheureusement, condamnées à dispa-
raître, parce qu'elles sont depuis longtemps abandonnées. Un très petit nombre d'entre
elles sont encore habitées mais elles ont subi de tels changements qu'il est difficile de
fixer leurs formes premières. Fixer une date à ces anciennes maisons est aussi très difficile.
Les recherches entreprises à ce propos, sans nous procurer des éléments précis, nous per-
mettent de les considérer comme datant de deux cents ans au minimum.

Il est évident que l'étude de ces maisons a un intérêt particulier, parce qu'elles con-
stituent la base de toute l'évolution de la maison imbriote et reflètent la façon de vivre des
habitants de l'île, façon qui n'est pas tout à fait perdue aujourd'hui, malgré la modernisa-
tion de l'habitat.

Heureusement dans le village de Zeytinlikeuï, une maison de cette catégorie est con-
servée presque intacte, son propriétaire l'ayant utilisée comme dépôt de foin. Cette maison,
malgré son ancienneté — elle a été construite il y a trois cents ans — a subi très peu de
changements, plutôt superficiels. Pour cette raison nous en ferons la description. Elle ser-
vira d'exemple-type des maisons de la catégorie à laquelle elle appartient. Connue dans
le village comme la maison de Coutouphos, du nom de son dernier propriétaire, elle pré-
sente sommairement la forme d'un parallélépipède rectangle, dont l'axe principal se di-
rige de l'est à l'ouest. De cette façon le volume de la maison protège la cour, qui s'étend
au sud, du vent froid du nord.

La maison est constituée de deux étages, dont le rez-de-chaussée — le kato'i — sert
de dépôt, et le premier étage — Vanoï — de domicile. On accède à chacun de ces étages par
le sud. Un escalier en pierre ( planche: 1/Π) mène à une terrasse — le hayati (X) — sur
laquelle ouvre la porte d'entrée du premier étage. Aujourd'hui une seconde porte donne
sur la terrasse. Elle mène à une chambre à demi ruinée (0) rajoutée plus tard. L'addition

8
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chambre a eu pour concéquence de donner à l'escalier une direction perpendiculaire au
mur sud, tandis que sa place habituelle est — comme nous verrons plus loin — d'être
tangente à ce mur.

Les deux étages forment un seul espace intérieur, et c'est pour cette raison que ces
maisons portent le nom de «maisons simples» — monospita. Aussi quand les villageois
disent «maison» — spif ou spitos — ils entendent le premier étage, l'anoï. Le plancher de
celui-ci possède, à peu près en son milieu, un gradin, qui crée dans la partie est un niveau
légèrement supérieur (10 cm). Cette partie est, surélevée, du spitos s'appelle «maison d'en-
haut» — apano spit' — (Ασ), tandis que la partie ouest, basse, s'appelle «maison d'en-bas»
— kato spW — (Κσ). L'apano spiV est la partie où la famille se repose, mange et dort.

Contre le mur est, exactement sur l'extrémité de l'axe pricipal de la maison, est placé le
foyer, qui a comme fonction de chauffer l'espace intérieur du premier étage et sert aussi
à la cuisson des repas. A droite et à gauche du foyer s'ouvrent deux fenêtres symétriques
et encore une autre au commencement est du mur nord. Au sommet, la cheminée porte
une étagère en pierre. Elle se prolonge au-dessus des fenêtres sur les trois murs de la mai-
son d'en haut, par des étagères, simples ou doubles, en bois.

Quand on entre de la terrasse dans la maison d'en bas, on trouve à droite, à une courte
distance de la porte d'entrée, une niche carrée dans le mur sud — le laguinoustaf s (A) —
où l'on pose la cruche d'eau potable. Tout le côté ouest de la maison d'en bas est occupé par
les ambaria (A) — dépôts de céréales — au-dessus desquels, au niveau du toit, s'ouvre une
petite fenêtre — Vambarothyrida (pl. 3: Θα). Elle sert à la ventilation de la maison. Vis-à-
vis de la porte d'entrée, adossée au mur nord, se dresse une armoire—la goukeri — qui s'étend
des dépôts jusqu'au gradin qui sépare la maison d'en haut de la maison d'en bas. Cette
armoire se compose: a) D'une partie plus grande (pl. 1: Γ), sans battants, qu'on ferme par
des courtines et sert à déposer matelas, oreillers etc., pendant la journée, b) D'une partie
plus petite avec battants, où l'on met les vêtements (N). c) D'une troisième partie de forme
triangulaire — le ménguéné (M) — qui constitue un système de rayons superposés, où l'on
mettait les objets servant pour la nourriture. L'anoï n'avait pas de plafond et c'est pour
cela que la construction du toit présentait de l'ordre. Quelquefois des lucarnes dans le toit,
qui s'appelaient phenguités (Φ), deux d'habitude (une sur la maison d'en haut et une sur
la maison d'en bas), augmentaient la lumière au premier étage. Pour finir avec cet étage il
faut mentionner le «trou du chat» — la gatothyrida (pl. 5: Γτ) — pour l'entrée libre de cet
animal très utile à cause des rats qui menaçaient les céréales.

Le katoï, à l'encontre de l'anoï, dont les murs étaient couverts d'un mélange de boue
argileuse et de foin et aussi badigeonnés, restait sans enduit. Il ne portait pas de fenêtres,
sauf une toute petite ouverture — thyridaki (pl. 2: Θδ) — au mur est pour la ventilation.
Le plancher aussi restait nu. On se contentait de bien battre la terre. Dans un coin du rez-
de-chaussée se trouvait une sorte de cave — Vabadi (pl. 2: Αμ) — qui servait à mettre
les olives. Elles devaient reposer quelque temps, avant d'être envoyées à l'huilerie.

Le rez-de-chaussée, comme nous avons vu plus haut, était le dépôt de la maison. Ici
se trouvaient les jarres d'huile et de vin. Elles étaient de dimensions différentes, allignées
devant les murs et enfoncées un peu dans la terre pour être mieux équilibrées (pl. 3: Σφ).
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Ici encore s'empilait le bois combustible et les branches d'arbres — les cladourés — qui
servaient à l'allumage du four, et tout ce dont la famille avait besoin.

Quelquefois, dans le katoï dormaient aussi les poules, mais dans la maison que nous
étudions il existe pour celles-ci un espace spécial au-dessous de la terrasse (pl. 2: Κμ).

Si l'on examine les coupes de la maison (pl. 3, 4), on voit que les hauteurs sont pro-
portionnées à la stature de l'homme. Au premier étage la hauteur est de 2 m 20, hauteur
qui serait très basse s'il existait un plafond. Mais comme les pentes du toit sont visibles,
il s'ajoute encore un mètre au point le plus haut. Le volume intérieur devient ainsi agré-
able. La porte a une hauteur de 1 m 80. La même hauteur existe entre la poutre mé-
diane du plafond et le plancher du rez-de-chaussée. Ces hauteurs s'harmonisent avec les
dimensions en plan. D'où l'harmonie des dimensions des façades.

La disposition du terrain, où pénètre la maison voisine, a fait naître le besoin d'éten-
dre la cour vers l'ouest (pl. 5/B), où est posé le four (Φν). Dans la partie sud de la cour
se trouve le cabinet (Ακ) et aussi un abri protégé contre le vent — le soundourma (Σ) — où
se repose l'animal de trait quand il vient de loin, tout en sueur.

Ici finit la description de la maison et nous n'avons rencontré aucune disposition con-
cernant un besoin humain tout à fait vital, la toilette. Cela provient du fait que jusqu'à
l'époque de la construction de la maison examinée — une maison des plus anciennes, com-
me nous avons observé — on se lavait dans des cuvettes. Les adultes se lavaient sur la
terrasse et les enfants dans la maison. Mais il est sûr que quelques années plus tard, l'évier
est devenu indispensable. Nous le trouvons dans une maison du village de Tepekeuï.
L'évier est posé au premier étage, dans une seconde niche, à côté de la niche à cruche.

Variations. Le type de maison que nous venons d'examiner présente quelques varia-
tions qu'il faut examiner aussi. D'après les coutumes locales, les parents devaient doter leur
fille d'une maison, quand elle allait se marier. Ils construisaient donc à cette occasion une
petite maison qu'on nommait «maison des vieillards» — le guérico. Ainsi la fille pouvait
prendre possession de l'ancienne maison de ses parents. Nous avons ainsi une première va-
riation, une seconde se produira, quand l'ancienne maison sera doublée en conservant la
même terrasse et la même cour. On trouve une maison pareille, vieille de deux cents ans, au
village de Derekeuï. La seconde maison a son axe principal perpendiculaire à l'axe principal
de la première (pl. 7/A et pl. 18/4). L'édifice présente ainsi du dehors la forme d'un «L».
La façon dont les murs sont construits montre que la seconde maison n'est pas très éloi-
gnée de la première dans le temps. Dans une autre maison double à Zeytinlikeuï (pl. 7/B)
apparaît un autre élément ajouté à l'extrémité de la terrasse qui s'allonge, un pressoir de
raisins. Il semble que l'ancien propriétaire de cette maison vivait du vin qu'il fabriquait
et avait besoin, par conséquent, d'un pressoir spécial pour les grandes quantités de
raisins.

Un guérico de cette époque existe, presque intact, au village de Yeni Mahallé (pl.
7/Γ). Le foyer entre deux fenêtres, que nous trouvons dans la maison normale, ne permet
pas de diminuer considérablement la largeur. Pour cette raison et afin que la nouvelle
variation puisse naître, on raccourcit la maison dans le sens de la longueur. L'organisation
intérieure, avec la maison haute et basse, la goukeri, la niche de la cruche, les étagères, la
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fenêtre du nord, la fenêtre haute etc., est toujours la même que celle de la maison normale.
Cependant au premier étage manquent les dépôts à céréales, parce que leur présence em-
pêcherait le développement de la goukeri. Mais les vieux n'avaient pas besoin d'emmaga-
siner des céréales parce que c'étaient leurs enfants qui pourvoiraient à ce besoin.

L'orientation de cette maison à cause de son mur sud qui touchait la route, était con-
traire à l'habituelle, c'est-à-dire que sa terrasse se trouvait au nord. Le fait que dans la
maison examinée, et dans d'autres cas pareils, on était obligé de protéger le hayati par des
planches improvisées, montre combien cette orientation dérangeait les habitants. Très
naturellement, ce que le besoin avait imposé ne tarda pas à devenir une situation établie.
C'est ainsi que nous trouvons des hayatis fermés quand l'orientation de la maison ne peut
pas convenir. Nous trouvons un exemple typique de hayati fermé au village de Badem-
likeuï. La maison, du type de celle de Coutouphos, conserve intact un grand nombre de ses
caractéristiques, même ses dépôts de céréales (pl. 7/Δ), mais la terrasse constitue un se-
cond espace fermé, avec cheminée additionnelle et fenêtre du nord (pl. 18/6). Même situa-
tion au rez-de-chaussée, où l'on entre d'abord dans une pièce qui se trouve au-dessous du
hayati fermé, et après au katoï.

Dans cette maison et dans une autre aussi, au village de Kalekeuï (pl. 7/E), le hayati
fermé est plus organiquement lié au corps principal de l'édifice, qui prend la forme d'un
«L». On peut aussi discerner, dans ces mêmes maisons, l'idée de l'élargissement du hayati,
puisqu'il prend — une fois fermé — les dimensions d'une chambre. Dans la maison de Kale-
keuï on peut même penser que le hayati ne disparaît pas totalement mais qu' il est réduit
à une espèce de palier, détail que l'on n'observe pas à la maison de Bademlikeuï, où le
palier est atrophié.

Évolution. Il n'est pas improbable que la présence du hayati fermé ait fait naître l'idée
de transporter l'escalier dans la maison, en le plaçant dans le nouvel espace ainsi acquis.

Nous trouvons cette disposition à la maison de Maria Delikonstanti au village de
Bademlikeuï (pl. 8/A), où l'une des branches du «L», que nous avons vu se constituer à
Kalekeuï, s'allonge pour contenir l'escalier. Les deux premières marches de cet escalier
sont en pierre (Π) — souvenir de l'ancien escalier en pierre — tandis que les autres marches
sont en bois (Ξ), puisque l'escalier est déjà à l'abri des intempéries.

L'allongement de l'espace permet au surplus de diviser le premier étage par une cloi-
son légère en bois. Une nouvelle chambre est ainsi formée portant le nom de moussafir
oda, chambre de réception. Dans la maison que nous examinons, le premier étage est
libéré des dépôts de céréales, lesquels s'installent dans le nouvel espace du rez-de-chaussée.
Cet espace demandait une appellation. Il est nommé katogui et la dénomination katoï se
limita au dépôt, lequel a la même destination que dans la maison simple.

Au premier étage, là où finit l'escalier, se forme une petite salle (Σλ), qui a d'un côté
le grand espace qui correspond à l'anoï de l'ancienne maison simple (Σπ) et de l'autre la
nouvelle chambre de réception (Mo). Cette petite salle, qui est, comme nous l'avons dit
plus haut, l'aboutissement de l'escalier — comme à l'ancien hayati ouvert — a quelque
chose de l'ancienne terrasse, laquelle, d'une certaine façon, est rentrée dans la maison.
L'autre notion du hayati, comme lieu où l'on sortait du premier étage pour prendre de l'air,
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a provoqué ici la continuation de la salle vers l'extérieur par un petit balcon suspendu.

Ainsi commence une évolution naturelle de la maison du type monospito vers un
nouveau type. Ce nouveau type, nous le voyons se constituer sous différents aspects avec
tendance au rétrécissement et à la simplification. Dans un seul cas l'axe des nouveaux
espaces, au lieu d'être perpendiculaire à l'axe de la maison simple, lui est parallèle. Cette
disposition se trouve dans une maison de Zeytinlikeuï (pl. 8/B). Elle redevient de nouveau
perpendiculaire, mais cette fois avec un contour de la forme simple d'un rectangle. Telle
est la maison d'Anastase Stephanidès, à Zeytinlikeuï aussi, laquelle peut être considérée
comme l'aboutissement de l'évolution (pl. 8/Γ). Ainsi le volume de la maison a trouvé dans
son ensemble la forme simple de parallélépipède rectangle. Sa surface totale n'est pas
beaucoup plus grande que la surface de la maison simple ancienne. Pourtant le nouveau
type a, au lieu de deux, quatre pièces. De celles-ci deux correspondent à l'anoï et au
katoï de la maison ancienne, avec des dimensions plus restreintes. Toutes les dépendances
de ces deux espaces sont conservées, sauf les ambaria de céréales qui ont été transportés
à la katogui.

L'évolution de ce type continue par l'allongement de tout l'édifice dans le but de li-
miter la grandeur, relativement démesurée, de la katogui et d'augmenter, en même temps,
la grandeur de la petite salle du premier étage. La conséquence de cette évolution est de
créer, au rez-de-chaussée, une troisième pièce, qui a pris le nom de hamoï. Nous avons
ainsi — comme nous pouvons le constater à la maison de Jean Banagos à Zeytinlikeuï
(pl. 8/Δ) — au rez-de-chaussée:

a. L'ancien dépôt, qui conserve sa destination et monopolise le nom de katoï (dans
le type primitif il désignait tout le rez-de-chaussée).

b. La katogui (Κγ) laquelle, limitée à des dimensions raisonnables, constitue l'en-
trée du nouveau type, en conservant du type immédiatement précédent l'habitude de
mettre là les ambaria.

c. Le hamoï (Χμ), qui est une chambre correspondant à la maison haute du type
primitif, ayant, comme elle, une cheminée entre deux fenêtres, des étagères etc.

La fonction du hamoï est donc de servir de cuisine, de chambre de tous les jours et
de salle à manger.

C'est dans la chambre de l'anoï au-dessus du nouveau katoï que l'on dort. Elle corres-
pond, elle aussi, à la maison haute ancienne et c'est pour cette raison que l'on trouve de
nouveau la cheminée entre deux fenêtres (Σπ). La nouvelle pièce au-dessus du hamoï est,
comme on l'a constaté, le moussafir oda (Mo), lequel, avec la salle agrandie (Σλ), est des-
tiné, comme autrefois la maison basse, aux réceptions.

Une caractéristique de ce type est que la salle acquiert, dans beaucoup de maisons,
une porte large, vitrée (Τμ), qui s'étend à peu près sur tout le mur vers le balcon, preuve
que la notion de cette salle ne cesse pas d'être étroitement liée à la notion du hay ati ouvert.

Il n'est pas exagéré de dire que ce type n'est pas inférieur au type primitif du mono-
spito, puisqu'il sert d'une façon efficace aux nouvelles conditions de la vie. L'utilisation de
chaises et de tables normales se généralise peu à peu, et la différenciation des pièces est con-
sidéré déjà comme indispensable. Poui cette raison les anciennes maisons simples com-
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mencent à être abandonnées. La vogue du nouveau type est si grande que plus tard, les
maisons des riches agriculteurs eux mêmes, seront construitesc omme variations de ce type.

La maison de Scarlatos à Zeytinlikeuï (pl. 8/E) est de ce type; elle fut construite,
d'après une inscription murée sur la façade principale, en 1896. Elle peut être considérée
comme appartenant à la phase évolutionniste, où la katogui a son axe parallèle à l'axe
du katoï, avec la différence qu'il existe aussi un hamoï. Cela veut dire que l'ancien dépôt
(Απ), le katoï du nouveau type, ne se trouve pas sur la même ligne que la katogui (Κγ)
et le hamoï, comme à la maison de Banagos (pl. 8/Δ), mais derrière ces deux pièces, comme
dans la maison de Marica Karadimitri (pl. 8/B). Dans l'anoï la salle est devenue importante,
parce qu'elle est la plus grande pièce de la maison et s'ouvre sur le long et étroit balcon
par une grande porte vitrée, comme à la maison de Banagos. Nous pouvons constater
dans la chambre derrière la salle une correspondance avec l'ancien spitos. Cette cham-
bre conserve du type ancien la cheminée et les dépôts de céréales, et même l'ambaro-
thyrida d'en haut. Mais sa longueur est la moitié du dépôt qui se trouve au-dessous et sa
largeur est aussi plus petite, afin que la salle puisse s'agrandir. L'autre moitié de la lon-
gueur du dépôt est couverte par une autre chambre, tandis qu'une troisième, le moussafir
oda du nouveau type (Mo), se trouve au-dessus du hamoï.

Un type intermédiaire, que l'on rencontre seulement au village de Derekeuï et qui
n'a pas présenté d'évolution ultérieure, est formé, avant même l'introduction de l'escalier
en pierre dans la maison. La naissance de ce type est due sans doute à la tendance de multi-
plier les pièces indépendantes. Pour obtenir ce résultat on a fait glisser le hayati jusqu'au
milieu de la façade où s'ouvrait la porte d'entrée du premier étage et l'escalier resta en
dehors. Mais quand on passait le seuil de la porte, on se trouvait dans une petite pièce
d'entrée qui s'étendait en profondeur jusqu'à l'axe principal de la maison (pl. 9/A). Au
delà de cet axe on a installé une goukeri pour la pièce qui correspondait à la maison haute
(Ox) et une seconde, adossée à la première, qui correspondait à la maison basse (02). Ainsi
à la place du spacieux spitos, se sont formées deux chambres relativement petites. Au-
cune de ces chambres ne peut évidemment contenir les volumineux ambaria. Il m'est im-
possible aussi d'affirmer si ces derniers se sont installés au katoï, parce que la maison,
quand je l'ai visitée, servait d'écurie en bas et de grenier en haut. C'était la seule maison
conservant sa forme primitive. Toutes les autres de ce type étaient remaniées de façon à
se rapprocher du type définitif.

Il est évident que l'acheminement évolutif de la maison imbriote examiné jusqu'à
présent avait comme point de départ les nécessités de la vie dans l'île. Pour cette raison
les types nouveaux ne présentent aucun élément étranger. L'élément étranger apparaît
d'abord au village central, le Merkezkeuï, où la tendance vers des habitudes urbaines est
plus forte, due sans doute aux dispositions de ses habitants expatriés qui retournaient
chez eux.

Nous avons vu que dans le type définitif, la chambre qui se trouvait au-dessus du
hamoï était utilisée comme moussafir oda, c'est-à-dire comme chambre officielle de récep-
tion. L'hôte désirait que la chambre où il recevait son invité ait une allure plus bourgeoise.
Avant tout il fallait disposer de grandes fenêtres. Mais le lourd mur en pierre ne permet-
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tait pas des ouvertures excessivement grandes. Les artisans insistaient sur le fait que du
point de vue construction le désir de leur client n'était pas réalisable. Le client insistait
aussi de son côté et demandait comment on avait pu percer toutes ces fenêtres qu'il
avait vues ailleurs. La réponse était qu' «ailleurs» les maisons étaient construites en bois.
D'où la question naturelle : N'est-il pas possible de construire aussi des murs en bois là
où il fallait percer des fenêtres? A partir du moment où l'un des murs du moussafir oda
fut construit en bois pour permettre de percer deux grandes fenêtres (pl. 8/Z), l'élément
étranger était introduit dans le type indigène.

Au commencement, ce mur en bois constitue la partie haute de la façade étroite de
l'édifice (pl. 8/Z), par peur de gâter la résistance des murs longs déliés à leurs extrémités.
Ce mur glissera, un peu plus tard, vers le dehors constituant un sahnissi, c'est-à-dire un
balcon fermé s'appuyant sur les poutres en bois du plancher (pl. 8/H).

Plus tard encore, d'une façon naturelle, une nouvelle idée apparaît: puisque ce mur
est si léger qu'il peut être suspendu comme un balcon, il sera possible d'enlever aussi le
mur du hamoï qui se trouve sous ce balcon. Ainsi à la place de ce mur une grande ouverture
très convenable pourra être construite pour y installer une vitrine et changer le hamoï en
boutique. Il suffit pour cela de tourner le sahnissi vers la route (pl. 8/Θ).

Ainsi un nouveau type, très utile, est créé. Il est généralisé surtout chez ceux qui
veulent avoir une boutique, et s'étend à la plupart des villages. Quand on s'est, habitué
à l'idée du mur en bois, la voie est ouverte à la construction d'un étage entier en bois
(pl. 19/3).

Il est évident que la méthode de construction des maisons en bois est étrangère à
la tradition locale. Elle fut apportée à l'île par des artisans travaillant, quand ils ne trou-
vaient pas du travail chez eux, dans la proche Anatolie où la maison en bois était de
règle. C'est pour cela que nous rencontrons à Imbros, sauf les maisons couvertes de plan-
ches à l'extérieur, des maisons construites d'après le système anatolien : murs extérieurs
en bois recouverts d'enduit, planches aux extrémités, aux coins et aux balcons (pl. 19/4).
Mais la force des données traditionnelles est telle que, même dans le type de maison
anatolienne, on retrouve des éléments locaux caractéristiques. Ainsi la maison imbriote
demeure. Cela malheureusement ne peut pas se dire pour les maisons contemporaines.
Comme nous l'avons signalé dans l'introduction de ce travail, elles sont radicalement éloi-
gnées de la tradition. Grâce à l'allodialité qui permet à des ouvriers sans formation spéci-
ale la facilité du maniement du béton armé, ces maisons offrent un aspect hétéroclite et
une qualité plus que basse. Ce phénomène ne se rencontre évidemment pas seulement à
Imbros.

II. LES PARTIES DE LA MAISON

L'ancienne maison simple, que nous avons décrite au premier chapitre, est composée
de la cour ouverte et de l'édifice à deux étages. Ici nous allons examiner de plus près les
différentes parties constituant ces deux divisions essentielles de la maison.

a. La cour. La cour se trouvait habituellement, comme nous l'avons vu, devant le côté
sud de la maison, qui la protégeait des vents froids du nord par son volume. Il est évident
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que, quand le village était habité pour la première fois, cette règle était applicable. Mais peu
à peu, à cause des doublages, des additions et d'autres interventions inévitables imposées
par les besoins vitaux, les cours furent raccourcies, rapetissées et souvent ont changé d'ori-
entation. Ainsi parmi les maisons que nous avons examinées, celle de Coutouphos a sa
cour prolongée vers l'est, celle de Stéphanidès vers le nord. Dans des maisons plus ré-
centes il se peut qu'il n'existe même pas de place pour une cour. On peut citer comme
exemple la maison de Maïnari à Tepekeuï qui est privée de cour. Son four se trouve vis-à-
vis de la maison, de l'autre côté de la rue.

1. Le f ο u r. La plus notable dépendance de la cour est, sans doute, le four, indis-
pensable à chaque maison pour la cuisson du pain. Il constitue un petit édifice à part (pl.
9/B) construit — au moins pendant l'époque des maisons simples — avec le même soin
que les maisons. Dans cet édicule dont le toit se prolonge en avant de la façade principale,
la partie où l'on allume le feu se compose d'une coupole construite de morceaux de tuiles
qui conservent la chaleur. La coupole, d'un diamètre de 1 m. 20, s'appuie sur une base
compacte d'une hauteur de 60 cm. Elle est couverte à l'intérieur du four par des pierres
plates formant une surface strictement plane. Une ouverture, la «bouche» (Σμ), sert à in-
troduire les branches qui chaufferont le four, puis les pains à cuire. Une autre, plus petite,
à la partie haute de la coupole, la «narine» (Ai), sert à aérer le four s'il devient surchauffé.
Ce dernier trou est fermé du dehors par une petite plaque.

2. Le soundourma. Assez de maisons ont dans un coin de la cour un soundour-
ma, place couverte, servant à amasser des choses qui n'exigent pas beaucoup de précau-
tions, par exemple du bois à brûler. La même place peut servir d'abri pour la bête de som-
me qui revient de loin couverte de sueur.

3. La 1 a t r i n e. A la maison de Scarlatos, construite, comme nous l'avons vu, en
1896, lalatrine n'a aucune relation avec la maison. Elle est construite, comme dans la mai-
son ancienne de Coutouphos, dans un coin de la cour. Ceci montre que la tradition des la-
trines indépendantes des maisons se perpétua jusqu' à ces dernières années. Il semble que dans
le passé lointain, les latrines n'existaient pas, mais q'elles ont été construites très tôt, avec
plancher en bois. Au milieu, une ouverture carrée. Aucune latrine ne conserve aujourd'hui
cette forme ancienne, chose très naturelle, si l'on pense qu'avec l'évolution rapide des con-
ditions hygiéniques, c'est la latrine qui s'est modernisée la première.

b. L'édifice. Si maintenant, de la cour nous tournons notre attention vers l'édifice
qui constitue la maison proprement dite, nous verrons que sa partie la plus importante est

1. L e foyer. Il est placé, comme nous l'avons vu dans la description, dans le mur
est du premier étage. Son ouverture est toujours arquée (pl. 4). Une petite niche creusée
dans la paroi intérieure de la cheminée servait pour poser la lampe à huile.

Un tout petit four était construit dans la plupart des cheminées, où l'on pouvait,
en cas d'urgence, faire cuire un seul pain (pl. 1 : Φρ). Ce petit four était aussi utilisé pour
amasser les cendres.

2. La goukeri. Remarquable dépendance de la maison, la goukeri se compose,
comme nous l'avons déjà vu, de trois parties: une armoire sans portes où l'on posait les
matelas pendant la journée (pl. 3 : Γ). Cette partie ouverte ne commençait pas dès le plan-
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cher mais à une hauteur de 40-50 cm, où s'ouvraient de petites armoires avec portes (Μμ).
Suivait une partie d'armoire avec porte, beaucoup plus étroite que la première, où l'on
posait les vêtements (N). A la suite de cette armoire fermée, finissant au gradin qui sépa-
rait la maison haute de la maison basse, se trouvait le menguéné (M), triangulaire en
plan, très utile à la ménagère parce qu'il se compose d'étagères superposées. On y mettait
des objets qui servaient à la préparation du repas.

3. Les dépôts de céréales. Les ambaria qui couvrent, comme nous
l'avons vu, le mur est de bout en bout, sont toujours construits en bois (pl. 11/A). Leurs
parois se composent de planches verticales dont les joints sont couverts par des baguettes.
Les dépôts ont une largeur d'un mètre et demi à peu près. En bas une petite ouverture,
avec couvert glissant d'où coule le contenu.

4. Les étagères. Sauf l'étagère en pierre qui se trouvait, comme nous l'avons
vu, sur la partie haute de la cheminée, les autres étagères étaient faites en bois. Elles
formaient une surface horizontale de 20 à 25 cm de largeur, qui aboutissait d'habitude, à
une étroite baguette posée verticalement, de 3 à 4 cm. Ainsi les objets posés sur l'étagère
ne tombaient pas (pl. 10/Ζ:β). Quand l'étagère était double, cet obstacle se trouvait à la
surface d'en bas (pl. 10/Z : a), plus étroite (d'une largeur de 8-15 cm).

5. La niche de la cruche. Cette niche qui se trouvait, comme nous l'avons vu,
à droite de la porte d'entrée, portait à sa partie basse une planche verticale, arrondie vers
le haut (pl. 10/B), où touchait le ventre de la cruche. Elle se trouvait ainsi dans une po-
sition inclinée, chose qui facilitait son déplacement.

En descendant au rez-de-chaussée nous trouvons

6. L'a b a d i. Nous avons vu que l'abadi de la maison de Coutouphos était construite
en bois. Mais, d'après ce que racontent les paysans, l'abadi dans les maisons anciennes é-
tait construite en matériau dur. Nous trouvons un pareil échantillon dans une maison de
Kalekeuï, dont nous avons déjà parlé à propos de son hayati fermé (pl. 7/E). Il faut donc
conclure que l'abadi de la maison de Courouphos a remplacé une autre abadi, plus ancienne.

Indépendamment de ses matériaux de construction, l'abadi portait une petite ouver-
ture vers le bas, d'où coulait le gliosmos, c'est-à-dire le jus des olives, qui s'écoulait par
un petit canal dans une cavité, à peu près de 50 cm.

7. Les jarres. Les jarres présentent différentes formes et leur volume varie con-
sidérablement. Les plus usuelles ont une hauteur de 75 cm à un mètre. Celles-ci portent à
leur partie basse des incisions horizontales facilitant l'adhérence avec la terre où l'on en-
fonçait les jarres jusqu'à ce qu'elles soient stables. Leur partie haute était décorée sou-
vent de beaux dessins géométriques (pl. 10/A).

III. LES «DAMIA»

a. Description. Le dami est un complément indispensable de la maison pour l'agri-
culteur d'Imbros. C'est une maison auxiliaire, avec des pièces nées des besoins de la vie
agricole, l'écurie, l'aire où l'on bat le grain, la grange etc. La partie du séjour de la famille
n'a pas d'importance primordiale dans ce complexe. C'est pour cette raison que, malgré
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sa ressemblance avec la maison du village, le dami n'est pas divisé en maison haute et
maison basse. Sa seule destination est de servir de place où l'on prépare le repas et où
l'on dort. Au surplus il n'a pas de fenêtres et ne reçoit la lumière que par les lucarnes
du toit.

Le plancher, quand le dami est d'un étage, est en terre battue. D'où le besoin d'un
escabeau très bas pour s'asseoir autour de la table, et d'un lit pour le sommeil. Ce lit se
compose (pl. 13 : Kp) d'une série de planches posées l'une près de l'autre sur des appuis
triangulaires. Puisque les matelas peuvent rester pendant le jour sur le lit, la goukeri de-
vient inutile. Mais avec celle-ci disparaît aussi le très utile menguéné. Par contre les éta-
gères sont multipliées (Θ) longeant tous les murs. D'une des fermes du toit pend aussi la
kania, une planche qui porte le pain.

La seconde pièce du dami est le blokos (pl. 12, 13: Μκ), où l'on amasse la paille. Il
porte une ouverture vers le haut — la blokothyrida — d'où l'on jette la paille (pl. 12/B).
Quand le blokos est rempli jusqu'au niveau de cette ouverture, on ferme celle-ci. Ensuite
on jette la paille par le toit, d'où l'on enlève, dans ce but, quelques tuiles et des planches.
Ainsi le blokos se remplit à pleins bords.

Devant le blokos se trouve l'aire où l'on bat le grain. Ainsi le transport de la paille au
blokos est facilité. Lorsque l'inclinaison du sol s'y prête, on place cette aire derrière le
dami à un niveau surélevé. Alors on nivelle la place à l'aide d'un mur de soutènement.
De cette façon on peut avoir accès au toit, en utilisant seulement comme pont une planche
épaisse (pl. 13).

Une troisième pièce essentielle est l'étable (pl. 12, 13: Σβ) des bœufs avec une crèche
en pierre ou en bois. Une partie de l'étable est séparée par une cloison de verges tressées.
Elle sert à contenir la paille des bœufs (pl. 13 : Xp).

Les pièces du dami se complètent par une écurie pour l'animal de trait et par un
four, indispensable quand le dami est isolé. Lorsque plusieurs damia sont réunis, c'est le
plus ancien qui a un four, dont se servent aussi les voisins. Ceux-ci sont obligés, d'après
la coutume, d'offrir une part de leur cuisson au propriétaire du four.

b. Variations et évolution. La forme la plus simple du dami est celle où toutes les
pièces, que nous avons décrites plus haut, sont placées en ligne droite, constituant un
édifice à un étage, long et étroit. Les portes de chacune de ces pièces s'ouvrent sur un
porche. Il s'allonge devant le côté long de l'édifice et s'appelle cartsella (pl. 12/A, 13: Κλ).

Une forme évoluée du dami à un étage est celle où le monospito du village est com-
biné avec les pièces agricoles. Alors le katoï prend la place de l'écurie. Le blokos, assez
haut, sans cependant monter jusqu'au toit de la maison, porte la blokothyrida ainsi
qu'une porte vers le katoï (pl. 12/B). Il est évident que ce type est né du besoin d'un sé-
jour plus confortable pour la famille. S'y ajoute le désir de réduire les dépenses de la con-
struction, en mettant l'écurie sous le même toit que l'habitation. A ces avantages est
venu s'ajouter un autre, quand le blokos s'est élevé jusqu'au toit de la maison à deux éta-
ges et a acquis ainsi un espace considérable. Cette dernière forme est la plus répandue (pl.
12/Γ).



VI. CONSTRUCTION

6?

iv. construction

Jetons maintenant un coup d'œil sur la construction remarquable des édifices d'Imbros.

a. La construction en pierre. La nature de la roche d'Imbros, qui est un schiste,
procure à la pierre de construction une forme parallélépipède. Par conséquent le mur qui
est construit avec ces pierres est très résistant. Il existe encore dans les villages des murs
admirablement conservés. Ils sont en pierre sèche très ancienne.

Dans les anciennes maisons le système de construction des murs en pierre est presque
isodome (pl. 20/2), et là où il n'est pas si régulier, on se sert de grosses pierres d'angle
(pl. 20/3). Elles ont quelquefois une longueur excessive (pl. 20/4). Outre le renforcement
des angles, la ligature est aussi très soignée, faite à l'aide de grandes pierres transversales,
les tsapia ou klidia (clés) (pl. 14/Γ : Τσ), qui se répètent à peu près à chaque mètre.

Dans les maisons simples l'épaisseur du mur est de 60 cm, autant pour le rez-de-
chaussée que pour le premier étage. Plus tard cette épaisseur s'est réduite à 50 cm. Le mur
est avait d'abord une épaisseur de 70 cm, dont 50 pour le foyer. Mais plus tard ce mur
aussi conserva son épaisseur normale de 60 cm. Là où se trouve la cheminée, le mur fait
saillie vers le dehors de 15 à 20 cm. Cette saillie s'appelle kremasti (pl. 3, 6 : Kp). Elle
aboutit vers le haut à une cheminée carrée construite elle aussi en pierre (pl. 6 : Μζ), le
badja. Son orifice est protégé, dans les maisons anciennes, par deux plaques appuyées l'une
contre l'autre (pl. 20/5) ou par une espèce de cruche renversée (pl. 20/6), sans fond.

Les fondations, d'une épaisseur de 70-80 cm, descendaient jusqu'à la terre solide, or-
dinairement le rocher, qui se trouvait à un niveau peu profond.

Les ouvertures dans les murs portaient comme linteaux des pièces de bois, les kene-
tlémés (pl. 14 : a), qui étaient posées aussi en bas (β). Comme le dernier kenetlémé vers le
dehors se trouvait sur la même surface du mur, on le protégeait contre les intempéries
par des planches. Mais elles aussi étaient condamnées à pourrir, surtout à cause de l'eau
qui descendait en léchant la façade. On a obvié à ce mal par une plaque en ardoise qui
joue exactement le rôle du sourcil (γ). Elle est posée au-dessus de la dernière — vers le
dehors — pièce de bois du linteau. La dite plaque, légèrement penchée, obligeait l'eau
à se condenser en gouttes (pl. 20/8). L'épaisseur de ces «sourcils» était quelquefois très
mince, pas plus d'un cm (pl. 21/1). Là où finissait le mur, on mettait aussi une plaque
plus épaisse, Vakroquéramo, qui constituait la corniche finale de la maison (pl. 20/6, 8).
Elle sortait du mur de 10 - 15 cm, en le protégeant efficacement (pl. 20/2).

b. La construction en bois. Toit et plancher étaient construits en bois, provenant
des arbres de l'île, le saule haut et droit, le châtaigner et surtout le chêne.

Dans les maisons simples anciennes le toit s'appuyait sur deux fermes. Pour l'iso-
lation thermique des combles on posait sur les planches de la toiture une couche de feuilles
d'une plante, la phtérie, qui pousse en abondance dans l'île. Elle était recouverte d'une se-
conde couche de terre argileuse, contenant un peu de paille et battue. Sur cette dernière
on posait les tuiles. Dans les villages sur les collines, on ajoutait des pierres sur les tuiles,
afin d'empêcher ces dernières d'être déplacées par les vents violents.

Comme nous l'avons déjà vu, des lucarnes s'ouvraient sur les toits des maisons et des



68

D'L'ARCHITECTURE POPULAIRE DE L'ILE D'IMBROS

damia. Ces lucarnes, les phenguités, étaient formées de tuiles spéciales avec un trou au mi-
lieu (pl. 11/B). Un couvercle de verre, Vaniforias (Αφ), dont la forme était celle d'une cloche
et le matériel un verre de fabrication primitive, fermait le trou de la tuile spéciale.

Portes et fenêtres aussi étaient faites en bois. Les portes, comme celles de la maison
de Coutouphos (pl. 15), sont des «portes pleines» avec traverses. Du côté intérieur de la
porte, dans sa partie supérieure et vers le côté des pentures, pendait le katarachtis, très
simple mais très intéressant au point de vue utilité pratique. Il s'agit d'un petit morceau
de bois, capable de tourner autour d'un clou qui le tenait suspendu par son bout au lin-
teau de la porte (pl. 15/B). A son autre extrémité il était coupé de telle façon qu'il pre-
nait la forme d'un «L». En s'ouvrant la porte (α-α') déplaçait le bout libre (γ) du kata-
rachtis qui, par ce mouvement, montait un peu. A ce moment l'extrémité du battant de
la porte entrait dans la cavité de la forme en «L». Si ensuite la porte commençait à se fer-
mer, le katarachtis la suivait, parce qu'il n'était pas en position verticale. Mais alors le bord
de la cavité en «L» descendait vers le bas et pressait le battant de la porte l'empêchant ainsi
de se fermer. Si l'on pense que plus le battant «fait un effort» pour être fermé, plus le ka-
tarachtis le presse, on ne peut qu'admirer l'efficacité fonctionnelle de cette invention
extrêmement simple, mais très utile à la ménagère. Quand celle-ci a «les mains pleines»
il suffit qu'elle pousse de son pied le battant de la porte pour être sûre que celle-ci ne se
refermera pas avant d'être liberée du katarachtis.

De forme analogue à celle du katarachtis est aussi le loquet qui tient la porte fermée
(pl. 15 : Μν). Plus long que son analogue, il s'épaissit du clou vers son extrémité en
forme de «L» (pl. 15/Γ). Quand le battant se met en mouvement pour être fermé, sa partie
supérieure glisse sur un des côtés du loquet triangulaire. Au moment où le battant touche
l'encadrement de la porte, il se trouve au bord de la cavité en «L». Alors le loquet «tombe»
(a - b) et emprisonne le battant. Ouvrir la porte est tout à fait impossible sans faire
«monter» le loquet. Pour faire monter le loquet et libérer la porte du dehors, on fait un
petit trou (δ) à l'encadrement, au point où se trouve le loquet. Celui-ci est monté à l'aide
d'un bout de bois ou d'un clou (γ).

Cette espèce de loquet, qui s'appliquait aux anciennes maisons simples, présuppose
un encadrement de porte assez épais pour pouvoir y ouvrir un canal où se mouvra l'ex-
trémité du loquet. Autrement, à l'ouverture de la porte, le loquet tombera et prendra une
position verticale. Il faut aussi que le cadre de la porte soit assez épais pour pouvoir ouvrir
le trou par lequel on fera «monter» du dehors le loquet.

Dans des maisons de date plus récente, où l'encadrement des portes n'est pas très
épais, on se sert d'un autre type de loquet en bois qui s'ouvre du dehors à l'aide d'une
ficelle (pl. 15/Δ). Il fait penser aux loquets métalliques de l'industrie. Mais ce nouveau
loquet n'a pas du tout la perfection fonctionnelle du précédent. Pour pouvoir, par exemple,
fermer la porte d'un seul coup, comme on faisait avec l'ancien loquet, on donne une pente
à la «niche» où le loquet tombe, pour immobiliser la porte. Le glissement du loquet sur
cette pente laisse beaucoup à désirer, parce qu'elle se fait difficilement et exige d'être
graissée, de temps en temps, avec du savon.

Le système des portes pleines continue encore après la formation des types nou-
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veaux de maisons, même pour les portes intérieures. Cependant, on peut quand même
discerner une tendance à faire la porte «semblable» à des portes à petits cadres, comme
on peut le constater dans une maison du village Zeytinlikeuï. L'une des trois planches qui
constituent la surface de la porte est tirée en arrière (pl. 15/E).

Il est curieux de constater qu'à une époque beaucoup plus récente et dans la maison
de Scarlatos qui peut —comme nous Γ avons vu plus haut — être considérée déjà comme
urbaine, les battants des portes présentent un système qui ressemble au système à petits
cadres. Elle peut tromper quelqu'un qui voit la porte d'un côté, tandis que, quand il la
voit de l'autre côté, il constate qu'il s'agit bel et bien d'une variation de l'ancien système
de porte pleine (pl. 11/Γ).

Les fenêtres. A la maison de Coutouphos les fenêtres possèdent deux vantaux
à tenon et mortaise. Il s'agit sans doute de fenêtres plus récentes remplaçant d'autres
plus anciennes. Ce type de fenêtres s'applique à tous les types après la maison simple (pl.
19/2). A des maisons de ce genre d'autre part s'applique la fenêtre en guillotine, non
construite à tenon et mortaise. La liaison des bois s'effectue seulement à «mis-bois». La
moitié d'en haut de la fenêtre est fixe et porte à sa partie basse un anneau de fer où passe
une baguette pour tenir les volets (pl. 21/5). Solution très simple mais aussi très efficace.

La grandeur des fenêtres augmente avec le temps. D'une largeur de 55 - 60 cm et
d'une hauteur de 85 - 120 cm aux monospita, elle se divise en quatre surfaces vitrées.
Dans les fenêtres du type de maison traditionnelle postérieur, la largeur est de 75 - 80 cm
et la hauteur atteint jusqu'à 130 cm, tandis que les surfaces vitrées sont au nombre
de 6, même quelquefois de 8.

V. AUTRES ÉDIFICES

La maison du village qui sert à des besoins divers et permet à la famille de se suffire
à elle-même est, très naturellement, l'espèce d'édifice le plus répandue. Il existe sans doute
d'autres édifices; chacun d'eux a comme destination de répondre à un besoin spécial,
mais, dans les années plus anciennes au moins, ils étaient peu nombreux. Les besoins aux-
quels ces espèces d'édifices sont appelées à répondre sont communautaires, comme le
moulage du blé, la trituration des olives, le blanchissage du linge et l'acquisition de quel-
ques articles indispensables qui ne peuvent être fabriqués à la maison.

a. Le moulin. Le moulage du blé s'effectuait dans des moulins à vent ou des moulins
à eau. Il est possible de trouver ces deux genres à la fois dans le même village. Aujourd'hui
les deux systèmes sont remplacés par la machine. On peut apercevoir des ruines des
anciens moulins çà et là aux alentours des différents villages.

b. L'huilerie. Elle est aussi mécanisée aujourd'hui, mais les vieux se rappellent
l'époque où la grosse pierre était mise en mouvement par les bras de l'homme ou par
l'effort d'un cheval. L'édifice ne présentait pas un intérêt spécial parce qu'il était une
espèce de soundourma.

c. Le lavoir. Le blanchissage, qui exigeait une eau abondante, s'effectuait près des
fontaines spéciales, couvertes ordinairement d'un toit. Une grande fontaine-lavoir de cette
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espèce est encore en fonction au village de Derekeuï, tandis qu'une autre, de petites dimen-
sions, mais sans doute de l'époque des monospita existe et fonctionne encore à Zeytinli-
keuï (pl. 16/A).

d. La boutique. Plus d'intérêt présente la boutique qui est de petites dimensions et
n'a qu'un étage. Le but visé par celui qui la construit n'est autre que le principe fonda-
mental de chaque boutique, c'est - à - dire montrer de la meilleure façon la marchandise
pour attirer l'attention du passant et lui faire acheter quelque chose. Cela sera évidem-
ment possible à l'aide d'une grande ouverture. C'est pour cette raison que l'on place, bout
à bout, deux grandes fenêtres en guillotine, du type que nous avons vu appliquer aux
anciennes maisons simples. Mais comme cette grande double fenêtre exigerait de grandes
pièces de bois pour que son ouverture soit couverte, on a trouvé une solution très pratique
à ce problème. La grande fenêtre est combinée avec la porte d'entrée de la boutique et
on a élevé le tout jusqu'au toit en le protégeant de la pluie par un prolongement du toit
(pl. 21/6). Ainsi est créé un type de boutique caractéristique, très commode.

Ce système de combinaison de la porte d'entrée avec la fenêtre qui sert de vitrine
s'applique aussi à l'autre type, que nous avons vu en examinant l'évolution de la maison,
où le hamoï est devenu boutique. Dans ce cas la grande ouverture est protégée par la sail-
lie du balcon en bois du moussafir oda qui se trouve au-dessus (pl. 19/1).

e. Le café. Les édifices que nous avons examinés jusqu'à présent avaient comme
destination de pourvoir aux besoins matériels de la vie quotidienne. Si maintenant nous
tournons notre pensée vers des sphères plus spirituelles, il faudra mentionner le café
comme centre social de rencontre. Mais il a eu une évolution si rapide vers des types
urbains, que dans aucun village ne subsiste un édifice identifiable aux anciens types du
café. Dans le village de Tepekeuï est conservé quand même le souvenir d'un café très
ancien où se réunissaient les riches villageois, tandis que les pauvres se réunissaient le
dimanche dans la cour de l'église.

f. L'église. Jusqu'à une époque récente on ne peut même pas parler d'école. On peut
parler au contraire, et même abondamment, d'églises, parce que, si l'amour pour tout ce
qui touche à la religion caractérise toutes les populations agricoles, à Imbros la religiosité
est liée à chaque expression sociale. Mais pour nous dont le but est d'étudier l'architecture
populaire de l'île, la construction des églises a très peu de spécimens qui nous intéressent.
Ce phénomène, de prime abord paradoxal, a une cause inattendue: la grande ferveur
religieuse des Imbriotes. Ce zèle exceptionnel avait comme résultat la recherche du «meil-
leur» pour l'édification de leurs églises, et le «meilleur» se confond presque toujours avec
le «nouveau». Ainsi on a construit des églises, peut-être assez monumentales, mais mal-
heureusement étrangères à la tradition locale.

Nous nous contenterons donc d'examiner Γ «Église Basse» de Zeytinlikeuï et une cha-
pelle caractéristique. Elles nous permettront de nous faire une idée de la construction tra-
ditionnelle d'églises à Imbros. A celles-ci nous ajouterons la chapelle de St Théodore, près
du même village, à cause de sa singularité due à l'addition d'une nef à l'abside d'une église
très ancienne.

L'Eglise Basse que les villageois connaissent simplement sous la dénomination de
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Panaguia — La Toute Sainte — est dédiée à la Dormition de la Vierge. Elle est construite
conformément au système de construction traditionnel, que nous avons vu appliquer aux
maisons anciennes, comme celle de Coutouphos (pl. 22/2). Ses longs murs sont renforcés
de trois contreforts triangulaires qui montent jusqu'au toit (pl. 22/3). Un grand «sourcil»,
comme celui que l'on mettait au-dessus des fenêtres des maisons, s'étend au-dessus de
l'abside ronde, où s'ouvrent deux fenêtres laissant son axe aveugle (pl. 22/3). L'artisan
inconnu a appliqué ici la solution la plus commode pour l'autel. En n'ouvrant pas de fe-
nêtre sur l'axe de l'église, il a procuré à l'autel un fond qui, recevant la lumière de deux
fenêtres symétriques, s'illumine d'une façon heureuse.

Devant la façade principale de l'église se trouve un banc de pierre, et à sa droite une
série de cellules de moines, abandonnées aujourd'hui, avec une cartsella devant elles.

g. La chapelle. La chapelle que nous avons l'intention de présenter, est aujourd'hui
démolie, parce qu'on l'a considérée comme . . . insignifiante ! Elle était dédiée à la Vierge
Mnimoritissa et se trouvait sur un tertre, à droite de la rue qui mène du village central
à Derekeuï, un peu avant le point où commence la route vers Tepekeuï.

La chapelle, à nef unique, était excessivement petite. Elle avait 3 m 20 de large
et 4 m 30 de long (pl. 17/Δ : a). Son iconostase en bois, d'une forme simple, était posée
à une distance de 1 m 30 du mur est, et son abside pouvait à peine contenir l'autel.
Sur la façade ouest, à droite et à gauche de la porte d'entrée, deux bancs de pierre
étaient adossés au mur. Une pierre de couleur gris-vert, ayant au milieu un cercle en
creux, au-dessus de la porte, constituait sa seule décoration architecturale (pl. 17/Δ : γ).
Mais ce qui attire notre attention sur cette chapelle si petite, c'est précisément cette porte
d'entrée, qui mettait le constructeur inconnu devant un dilemme artistique très sérieux.
Les dimensions de la façade sont si restreintes que l'ouverture d'une porte de hauteur
normale — comme celle de la maison de Coutouphos par exemple — la rapprocherait
tellement du toit, que la petitesse de la façade serait immédiatement remarquée, et l'en-
semble donnerait l'impression d'un jouet. Ce problème esthétique si délicat, l'artisan
populaire qui a construit la Mnimoritissa non seulement l'a senti avec une intuition
artistique remarquable, mais il en a trouvé, grâce à cette même intuition innée, la solu-
tion. Sacrifiant le «pratique» à 1' «esthétique», il a donné à la porte une hauteur de 1 m 52
(pl. 17/Δ : β, 22/4). De loin la chapelle apparaît ainsi beaucoup plus grande qu'elle ne
l'est en réalité. Inconsciemment, nous comparons les dimensions de la façade à celles de
la porte que nous croyons de dimensions normales. Nous nous rendons compte des
vraies dimensions de la porte seulement quand nous voulons y passer. Alors nous sommes
obligés de «courber la nuque». On peut se demander si cet inconvénient pratique ne prend
pas — en tant qu'acte de soumission — une importance symbolique, quand il s'agit
d'entrer dans la Maison de Dieu.

Toutes les chapelles d'Imbros n'ont pas évidemment les dimensions exceptionnelles
de celle que nous avons décrite. Mais leur forme générale et leur disposition intérieure sont
ordinairement les mêmes. La chapelle de St Théodore de Zeytinlikeuï est une exception.
Ici l'abside est aussi large que la nef (pl. 17/A). Mais ce n'est pas seulement ce détail qui
différencie cette chapelle de toutes les autres. L'abside, d'une largeur excessive pour des
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chapelles pareilles (diam. 2 m 60), a un mur plus épais (80 cm) que celui de la nef (60
cm). Autre fait plus important: malgré la construction du mur en pierres locales il
présente l'alternance caractéristique (pl. 16/Γ : a) des lits de pierres avec des briques des
murs byzantins, et plus précisément de ceux de 1' «École de la Capitale». La grandeur des
briques (26 X 2,5 cm), le genre et l'épaisseur du mortier (courassani de 4 cm), ne permet-
tent pas de douter qu'il s'agit d'une construction byzantine. Au surplus, des pierres fai-
sant saillie du mur de l'abside vers le nord et le sud, montrent que cette dernière appar-
tenait à une église plus large qu'aujourd'hui. Dans et autour de la chapelle, d'autre part,
on rencontre des fûts des colonnes (β), libres ou enfoncés dans les murs. Il existe aussi
dans l'église un parapet byzantin (pl. 17/B), ainsi qu'une plaque plus petite présentant
une croix entre deux dauphins (pl. 17/Γ), murée au-dessus de la porte d'entrée de la cha-
pelle.

Il n'y a pas lieu ici d'étudier le problème archéologique de la fixation des dimensions,
de la forme et de la chronologie de l'édifice byzantin; il suffit que nous donnions
les preuves de son existence. Mais ce qu'il faut exalter ici, c'est la virtuosité et le
sentiment artistique de l'artisan populaire qui a ajusté la nef de la chapelle à l'abside de
l'église ancienne. En dépassant les limites de l'art d'un maçon habituel, il a profité des
restes de l'ancienne église pour «orner» la chapelle. D'abord il a scellé au-dessus de la porte
la plaque des dauphins, en prenant soin, pour la rehausser, de l'encadrer de deux briques
byzantines en haut et de deux autres de côté (pl. 17/Γ). Il a rempli aussi la petite cavité
de l'arc, sur lequel s'appuie la croix, avec un morceau de brique, qu'il a spécialement
taillé dans ce but. Plus loin il a scellé un morceau de colonne en marbre, décrivant
ainsi sur le mur sombre un cercle blanc. Mais ce cercle non plus il ne le laissa pas à l'état
naturel. Il l'entoura de morceaux de briques qui ne se dirigent pas vers le même centre,
et laissent le quart de bas du cercle non couvert (pl. 16/Γ : β). Une croix gravée sur le
demi-cercle d'en haut complète la composition.

La virtuosité décorative de l'artisan populaire ne le laisse pas négliger les morceaux
les plus insignifiants même qu'il trouve sur place. Au mur sud de la chapelle une ligne
de petits morceaux de marbre blanc produisent une ligne fortement lumineuse sur le
fond sombre de sa surface.

Devant la chapelle s'étend une cour pavée de pierres, avec une cheminée pour la fête
du Saint Protecteur du village. Sa fête se déroule, jusqu'à présent, avec beaucoup de
magnificence.

VI. OBSERVATIONS ESTHÉTIQUES

Les observations faites au chapitre précédent, à propos de la décoration des cha-
pelles, peuvent s'étendre à toute l'architecture populaire d'Imbros. Décorer un élément
architectural était pour l'artisan une affaire d'amour propre. Ainsi les poinçons des fer-
mes, sont décorés par des incisions (pl. 14/Δ). Les supports des étagères prennent des for-
mes décoratives (pl. 10/Z). Les planches étroites, posées à leurs extrémités, deviennent
dentelées, et les ouvertures des menguénés présentent de riches formes décoratives (pl.
10/E). Les^maçons non plus ne le cèdent en rien sur ce point; on voit dans les rues des vil-
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lages des coins d'édifices coupés en biais, formant ainsi un triangle vers le haut. Non seu-
lement ce triangle présente des formes décoratives intéressantes, mais quelquefois aussi
dans le tressage de la partie verticale du mur en biais, on aperçoit des combinaisons de
pierres décoratives (pl. 9/E, Ζ, H, Θ - 22/5, 6, 7). Des combinaisons décoratives de pierres
ou de briques aussi sur les cheminées (pl. 20/7).

Les manifestations de ce sentiment artistique inné dans l'âme populaire ont certaine-
ment une importance beaucoup plus grande. Elle saisit d'une façon instinctive les pro-
portions irréprochables dans l'œuvre qu'elle crée. Cette œuvre acquiert ainsi la qualité
d'une vraie oeuvre d'art. Il n'est pas exagéré de dire que la maison imbriote possède cette
qualité.

Pour nous en convaincre, prenons comme exemple la maison de Coutouphos. Isolons
de sa coupe longitudinale (pl. 3/B) les lignes principales qui constituent la composition
architecturale de l'espace intérieur de son anoï. Les observations que nous pouvons faire
sont les suivantes:

a. Les rectangles formés par la surface plane de la goukeri (δετυ) et par la surface du
mur, où s'ouvre la fenêtre nord (θιρσ), présentent la même proportion (τε parallèle à pi).

b. La fenêtre nord se trouve exactement au milieu de la partie du mur (θιρσ) qui s'é-
tend du menguéné (εζπρ), jusqu'au mur est (ισ). Cette fenêtre a la proportion du mur
dans lequel elle est ouverte (κο perpendiculaire à pi). D'autre part celui-ci est né de la
juxtaposition de deux rectangles de même proportion (θξ perpendiculaire à pi).

c. Nous trouvons aussi la proportion de ce dernier mur dans la partie qui se trouve
au-dessus des dépôts de céréales (θξ parallèle à αν). Elle a par conséquent la même propor-
tion que celle de la goukeri (αν perpendiculaire à τε).

d. Enfin, le rectangle limité par les deux étagères superposées (ζηθι) a la proportion
du mur (βγδη) qui se trouve au-dessus d'elle (θη parallèle à δγ).

Ces observations expliquent pourquoi l'intérieur de l'anoï de la maison examinée
produit cette impression si intime et «chaude» » ressentie même à la seule vue du dessin de
sa coupe (pl. 3/A), des façades (pl. 5,6), ou de sa photographie (pl. 18/3). Les artisans po-
pulaires en bien des cas peuvent être aisément nos maîtres. Songeons aux dimensions
des maisons imbriotes, à l'échelle humaine, à la solution rationnelle portée aux problèmes
fonctionnels, aux plus petits détails, preuve d'une virtuosité admirable. Il nous sera
alors impossible de ne pas éprouver de l'admiration pour ces artisans du peuple.

VIL RELATIONS

L'étude, dans les chapitres précédents, de l'architecture populaire d'Imbros et sur-
tout de son élément principal, la maison, ne peut pas être considérée comme terminée,
sans essayer de répondre à quelques questions qui se posent spontanément au lecteur
attentif. Ces questions sont les suivantes: a. A quelle famille de maisons appartient celle
d'Imbros? b. Quelle est son origine? c. Quelle est sa relation avec les maisons d'autres ré-
gions ?

D'abord la position d'Imbros. Étant une des îles de la Mer Égée, il est tout à fait

10
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naturel de comparer sa maison avec celles des autres îles de la même Mer. Mais cette
comparaison nous cause une surprise. Nous constatons que seulement à Imbros, et dans
l'île voisine de Limnos, les maisons sont couvertes d'un toit en tuiles. Dans toutes les
autres îles de la Mer Égée — même à Samothrace qui se trouve au nord d'Imbros — la
couverture est en terrasse.

Quelle est la cause de cette exception et pourquoi la trouvons - nous, sauf à Imbros,
seulement à Limnos et non autre part?

La seconde partie de cette nouvelle question peut trouver une réponse. Prenons en
considération la descendance commune et les relations étroites, dans les années passées,
des habitants des deux îles.

La première partie de la question présente des difficultés. Quoique le toit en tuiles
groupe les maisons des deux îles dans la série des maisons nordiques, ces maisons pré-
sentent curieusement une différence essentielle entre elles: les maisons d'Imbros ont
toujours l'entrée sur leur côté long. De ce fait elles appartiennent au groupe des maisons
à front large, tandis que celles de Limnos ont l'entrée sur leur côté étroit et appartiennent
au groupe des maisons à front étroit, qui est plus rare.

Malgré cette différence, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de maison de type
nordique, il faut chercher son origine au Nord et surtout en Thrace, la région la plus
proche.

Les maisons de Thrace, construites en pierre, comme celles des deux îles, sont com-
posées, dans leur forme essentielle, d'une pièce à étage unique où l'on habite et qui est
nommé, comme à Imbros, spiti (maison) et d'une autre, plus grande, qui sert de dépôt
et d'écurie et s'appelle kilar. Ces deux pièces, de forme rectangulaire, s'unissent par leurs
côtés étroits formant de cette façon un rectangle de proportions allongées. Devant le côté
long, orienté vers le sud, de ce rectangle s'ouvre un porche continu où sont percées les
portes du spiti et du kilar.

Il est évident que cette forme correspond exactement à la forme du dami imbriote
avec la cartsella en avant. Ce qui caractérise aussi la parenté des deux formes est le fait
suivant. Comme au dami d'Imbros, aucune fenêtre n'est percée dans la maison de Thrace;
l'éclairage de l'intérieur ne se fait que par les lucarnes du toit. Elles ont la même forme
dans les deux cas.

Sauf ce type de base de maison qui appartient au groupe des maisons à front large
— nommé spiti dipla en Thrace — il existe parallèlement, dans une de ses régions, un
second type de base de maison à front étroit appelé spiti sto makros. Il paraît donc que les
maisons de toutes les deux îles ont leur origine en Thrace dont le spiti dipla est appliqué à
Imbros et le spiti sto makros à Limnos.

Malgré leur origine nordique, les maisons des deux îles ne sont pas exemptes d'influ-
ences constructives des autres îles de la Mer Égée qui suivaient la tradition du Sud. Nous
avons vu qu'à Imbros sous les tuiles on mettait une couche de phtérie et une couche de
boue argileuse, système appliqué au doma, c'est-à-dire au toit en terrasse du Sud. La même
construction s'applique aussi à Limnos, mais au lieu de la phtérie on se sert des algues de
la mer. D'autre part nous avons vu aussi que nombre de damia secondaires étaient cou-
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verts seulement d'argile, sans tuiles, chose qui approchait le toit du doma réel, c'est-à-
dire tout à fait horizontal.

Une autre caractéristique de la maison agricole en général est de réunir à la même
place toutes les pièces nécessaires à la vie de la famille, l'écurie, et les pièces auxiliaires:
dépôt, four etc. Dans beaucoup de cas hommes et animaux habitent la même pièce ou les
animaux sont en bas et les hommes en haut. Il est évident que dans les deux cas les con-
ditions d'hygiène sont violées et le confort de la famille en souffre. Pour cette raison les
efforts pour l'amélioration des conditions de la vie tendent à la séparation du domicile
de l'homme de celui des animaux. Impossible de réaliser ce projet d'un jour à l'autre. Il
est possible de trouver des maisons agricoles assez évoluées à d'autres points de vue,
mais dans lesquelles ces deux éléments ne sont pas encore séparés. Que ce pas décisif ait
été fait à peu près dès le commencement, par la création en même temps du dami et de
la maison du village, est une des caractéristiques d'Imbros. La maison a tellement évolué
qu'il est difficile de la classer dans la catégorie de la maison «agricole», à laquelle appar-
tient indiscutablement le dami. C'est pour cela que la maison «villageoise» se trouve,
à Imbros, très près de la maison «bourgeoise» et devient à peu près telle, quand, en son
second stade évolutif, l'escalier se place à l'intérieur, les pièces se multiplient et appa-
raît aussi la pièce spéciale pour l'hôte, le moussafir oda. Celle-ci ne manque pas dans
les maisons bourgeoises. Le monospito même, avec la maison haute et basse et la goukeri
aux compositions multiples, procure au paysan imbriote une vie presque aussi confor-
table que la vraie maison bourgeoise.

Mais quelle est l'origine de cette division en maison haute et basse qui ne se trouve
que dans les maisons de cette catégorie? Quelle est aussi l'origine de ce complexe de gou-
keri, si savamment organisé, lequel dans les maisons paysannes d'autres pays peut n'être
qu'une simple planche où l'on entasse les matelas pendant le jour?

Pour trouver une réponse à ces questions il faut tourner le regard vers l'Anatolie
des temps passés. Nous verrons alors que les Turcs, qui ont envahi l'Asie Mineure, avaient
l'habitude d'enlever leurs souliers quand ils entraient dans la chambre d'habitation. Ils
s'asseyaient alors, les jambes croisées, sur des tapis et des minders, qui sont des canapés
très bas et très larges.

La chambre était pour eux la «m a i s ο n» (hane) à laquelle conduisait un corridor,
d'abord ouvert, qui prenait différents noms dont le plus usuel était Sofa. Comme ils
concevaient la chambre comme une «maison», ils concevaient le sofa comme une «rue» et
ils le traversaient en portant leurs souliers. Mais au moment où ils entraient dans la
«maison», c'est-à-dire la chambre, il fallait les enlever. C'est pour cela que le plancher de
la chambre se divisa en deux parties: une plus petite, le paboutchlouk, habituellement
couverte de dalles de pierre cuite, au niveau du sofa (on y enlevait et laissait les souliers),
et une autre, plus grande, couverte de tapis, sur laquelle en marchant sans souliers, on
s'asseyait, mangeait et dormait. Cette partie de la chambre, le seki, toujours en bois
pour être chaud et où se trouvait le foyer, était surélevé de 10 à 20 centimètres.

Le mur de la chambre qui correspondait au paboutchlouk était couvert d'une ar-
moire complexe. Elle se composait d'une grande partie centrale qui portait deux battants,
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le yukluk, servant à entasser les matelas pendant le jour. A l'une des extrémités du yuk-
luk, ou même à toutes les deux, se trouvaient des étagères superposées, les heudjré. La
plupart d'entre elles avaient une forme triangulaire, pour constituer, avec leur façade en
biais, une surface intermédiaire du yukluk, plus étroite, vers les armoires de côté qui é-
taient plus larges.

Il est évident, d'après la description de la maison anatolienne, que la division en deux
du monospito d'Imbros à l'aide d'un gradin, se réfère au seki, qui se rencontre assez tôt
dans le type le plus ancien de la maison d'Asie Mineure. Ce type est aussi un monospito
avec sofa ouvert ou hayat. Dans cette maison les habitants vivent, mangent et dorment
au seki, pendant de la maison haute d'Imbros. Il contient aussi le foyer. Le yukluk qui se
trouve au paboutchlouk, pendant de la maison basse, a, comme la goukeri, une partie
pour les matelas — avec la seule différence que cette partie aussi porte des battants —· et
commence, comme elle, par de petites armoires basses. Une ou deux armoires pour les
vêtements et des heudjrés, le pendant du menguéné imbriote, complètent le complexe.

Si donc dans le dami nous discernons l'influence de la Thrace, l'influence anatolienne
est évidente dans la maison du village. Le paysan imbriote construit peut-être lui-même,
comme c' est l'habitude dans d'autres régions, son dami, mais pas sa maison de village.
Celle-ci est toujours artisanale. Ce fait nous permet peut-être de penser que cette influ-
ence provient non pas directement de l'Asie Mineure, mais, par l'intermédiaire de la Thrace,
probablement d'Edirne. Là existe aussi la division de la chambre et l'armoire complexe
dans les maisons bourgeoises et aristocratiques.

Ainsi à Imbros se sont réalisées, dès le commencement, les conditions convenables pour
la manifestation de la disposition artistique innée de l'artisan populaire. Celle-ci s'élève au
niveau dont nous avons parlé au chapitre précédent.

A ce point de vue la maison imbriote peut se comparer avec celle du Dodécanèse.
Mais tandis que là-bas la disposition artistique s'est manifestée plutôt dans les détails —
comme un décor riche —, à Imbros elle s'est manifestée, comme nous l'avons vu, sur le
plan purement architectural, par la composition esthétiquement convenable des parties
mêmes de la maison.

Dans les détails nous trouverons, comme il est naturel, à la maison imbriote des points
communs avec les maisons populaires d'autres régions. Les dénominations analogues des
différentes parties de la maison le prouvent. Mais il faut insister, ici aussi, sur la clairvoyan-
ce avec laquelle l'artisan d'Imbros a utilisé toute chose. Elles sont pratiquement effi-
caces (comme le katarachti et le loquet ancien). Il a aussi appliqué des modes qui assu-
rent le confort et facilitent la vie (comme l'isolation thermique du toit et la surélévation
du lieu de broyage du grain). Tout ceci prouve le rationalisme avec lequel on affrontait
les problèmes techniques, pour aboutir à des solutions pratiques admirablement efficaces.

Mais cette coïncidence de la forme artistique, technique et pratique
constitue le fond même de l'architecture. Nous pouvons donc conclure qu'elle a imprégné
l'architecture populaire de l'île Imbros.
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Α = 'Αμπάρι

Αγ = 'Αγκωνάρι

Αι = Άνιπνιά

Ακ - 'Αναγκαίο

Αλ = 'Αλώνι

Αμ = Άμπαντή

Αν = 'Ανώι

Απ = 'Αποθήκη

Αρ = 'Ακροκέραμο

Ασ = Άπάνου σπίτ'

Ας = Άν αγάς

Αφ = 'Ανηφοριάς

Β - Βράχος

Βπ = Βορεινό παράθ.

Bp = Βρύση

Θφ = Φουρνοθυρίδα

Κ = Κρουνός

Κβ = Κρεβάτι

Κγ = Κατωγη

Κδ = Κρομμυδάκια

Κλ = Καρτσέλα

Κμ = Κουμάσι

Κρ = Κρεμαστή

Κσ = Κάτου σπίτ'

Κτ = Κατώι

Κφ = Κορφιάτης

Κχ = Καταρράχτης

Λ = Λαηνουστάτ'ς
Αχ = Λαχανικά

Γ = Γούκερη

Γτ = Γατοθυρίδα

Δ = Δοκάρι

Δρ = Δρόμος

Δτ = Διατόνι

Ε = Είσοδος

Εξ = 'Εξώστης

Θα = Άμπαροθυρίδα

Θδ = Θυρ'δάκι

Θρ = Θυρίδα

Θσ = Θέοΐι

Μ = Μεγκενές

Μα = Μακάσι

Μζ = Μαζγκάλι, μπατζας

Μκ = Μπλοκός

Μλ = Μακασλίκι

Μμ = Μισάντρα

Μν = Μάνταλος

Mo = ΜουσαφΙρ όντας

Μπ = Μπαμπάς

Μσ = Μισοντόκι

Μτ = Μποστάνι

Μφ = Μπριόφλι

Π = Πετρόσκαλα

Πγ = Πηγάδι

Πζ = Πεζούλα

Πρ = Προσθήκη

Πσ = Πετρόσκαφη

Πτ = Πατητήρι

Πχ = ΠαχνΙ

Σ = Σουντουρμας

Σβ = Στάβλος

Σκ = Σκιστή

Σλ = Σάλα

Σπ = Σπίτος

Σρ = Σκόρδα

Στ = Στϋλος

Σφ = Σφίδα

Τ = Τζάκι

Τζ = Τζακόπετρα

Τμ = Τζαμόπορτα

Τσ = Τσάπι

Φ = Φεγγίτης

Φλ = Φάλι

Φν = Φούρνος

Φρ = Φουρνί

Χ = Χαγιάτι

Χμ = Χαμώι

Χν = Χαντάκι

Χρ = Χόρτο
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