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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι μαθητές της Α' Λυκείου έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο,
διδάσκονται στην Α' Λυκείου, αλλά και θα διδαχθούν στις επόμενες τάξεις του
Λυκείου, μαθήματα σχετικά με το παρελθόν του τόπου μας όπως ιστορία, κείμενα
που περιγράφουν παλαιότερες εποχές και άλλα σχετικά μαθήματα.
Στα επόμενα χρόνια θα προβληματιστούν σχετικά με την επιλογή του αντικειμένου
που θα επιλέξουν να σπουδάσουν, όσοι το επιθυμούν, αλλά και για την
επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Αφενός οι πληροφορίες που έχουν οι μαθητές για το παρελθόν του τόπου μας και
αφετέρου ο προβληματισμός τους για το μελλοντικό τους επάγγελμα, οδήγησαν στη
δημιουργία της ερευνητικής αυτής εργασίας για τα παραδοσιακά επαγγέλματα.
Στις μέρες μας η οικονομική κρίση με όλες τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει,
έχει κάνει πολλούς κατοίκους αστικών περιοχών να σκέφτονται σοβαρά την
επιστροφή στον τόπο καταγωγής τους και την ενασχόλησή τους με παραδοσιακά
επαγγέλματα. Φυσικά, δεν υπάρχουν πια όλα τα επαγγέλματα που αναλύονται μέσα
στις επόμενες σελίδες και όσα εξακολουθούν να αποτελούν ακόμη αντικείμενο
ενασχόλησης ορισμένων, ασκούνται με διαφορετικό τρόπο, πιο ξεκούραστα και με
σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές.
Βασικοί στόχοι αυτής της εργασίας είναι, οι μαθητές να :
γνωρίσουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα,
κατανοήσουν το περιεχόμενο των παραδοσιακών επαγγελμάτων,
περιγράφουν και να εξηγούν το αντικείμενο ενασχόλησης κάθε επαγγέλματος,
μεταδίδουν γραπτώς και προφορικώς τις γνώσεις τους τόσο στην ομάδα τους, όσο
και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να μάθει,
συσχετίσουν παλαιότερα επαγγέλματα με επαγγέλματα της εποχής μας,
συγκρίνουν τους παλαιότερους με τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής, κυρίως
αν ένα παραδοσιακό επάγγελμα εξακολουθεί να υφίσταται,
συνεργάζονται ανταλλάσσοντας τις ιδέες και τις πληροφορίες τους,
οργανώνουν το υλικό που συλλέγουν και
είναι ικανοί να αξιολογούν την πορεία των εργασιών τους, αλλά και το τελικό
αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας είναι
κυρίως η ομαδοσυνεργατική και σε ορισμένες περιπτώσεις η συνέντευξη, μέσα από
αφηγήσεις συγγενών, γνωστών και φίλων για ορισμένα παραδοσιακά επαγγέλματα.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε συγκεκριμένες
δραστηριότητες-αρμοδιότητες, ενώ προς το τέλος συνεργάστηκαν όλοι οι μαθητές
μαζί προκειμένου να ταξινομήσουν και να αξιοποιήσουν το υλικό τους.
Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΒΔΕΛΑΣ
Οι αβδελάδες έχουν τη ρίζα τους στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Παλαιότερα τις
βδέλες τις πουλούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς, κυρίως για τοπικές αφαιμάξεις,
όταν κάποιος είχε πίεση και πονοκεφάλους. Η τοποθέτηση μιας βδέλας σε κάποιο
σημείο του δέρματος γινόταν με ένα ανεστραμμένο ποτήρι, μέσα στο οποίο την είχαν
τοποθετημένη. Το ποτήρι απομακρυνόταν, μόλις αυτή κολλούσε στο δέρμα του
ασθενούς. Η ποσότητα αίματος που απορροφούσε ήταν γύρω στα 15 γραμμάρια.
Τις χρησιμοποιούσαν επίσης για να θεραπεύονται τα πρησμένα από την κούραση
πόδια των μουλαριών.
Οι συλλογείς έμπαιναν ξυπόλητοι μέσα στα νερά και τις μάζευαν με τα χέρια,
παίρνοντας παράλληλα και αυτές που είχαν κολλήσει στα πόδια τους.

Βδέλες

Έλη-Βάλτοι: χώροι συλλογής βδέλας

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ – ΔΡΑΓΑΤΗΣ
Το επάγγελμα του αγροφύλακα υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, αν και τα τελευταία
χρόνια σταδιακά καταργείται .Τον τελευταίο χρόνο η νέα κυβέρνηση δήλωσε ότι το
σώμα της αγροφυλακής θα επανασυσταθεί ,γιατί κρίθηκε ότι η προσφορά του στην
αγροτική ασφάλεια είναι σημαντική .Το σώμα της αγροφυλακής ανήκει στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

αγροφύλακας
Σκοπός είναι η φύλαξη των αγρών , η πρόληψη , η διώξη και τιμωρία κάθε
αγροτικού αδικήματος ( αγροζημιώσεις , κλοπές ,φθορές , παράνομοι βοσκοί ζώων ,
ζωοκτονίες ). Το σώμα της αγροφυλακής υπάρχει από το 1955 και προστατεύεται
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νομοθετικά από την πολιτεία. Υπάρχουν όμως ειδικοί νόμοι που ρυθμίζουν κατά
κατηγορίες τα αγροτικά αδικήματα. Οι αγροφύλακες έχουν
δικαίωμα να
οπλοφορούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Το επάγγελμα του αγροφύλακα είναι αρκετά δύσκολο , γιατί είναι υποχρεωμένος
να γυρίζει όλη την μέρα στα χωράφια και να ελέγχει να μη γίνονται αγροτικά
αδικήματα . Δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο , πρωί , μεσημέρι , βράδυ και πάντα στο
καθήκον .
Οι αγροφύλακες εκτός από τον έλεγχο, πρόσφεραν κι άλλες υπηρεσίες για
παράδειγμα , την περίοδο της άνοιξης έπαιρναν μαζί τους ‘’ μπόλια’’ και
εμβολίαζαν τα άγρια δέντρα που υπήρχαν στους αγρούς ή στους δρόμους . Γνώριζε
με κάθε λεπτομέρεια τίνος είναι το χωράφι , πόσα στρέμματα ήταν , τι καλλιέργεια
είχε. Ακόμη έδινε πληροφορίες
και στους γεωπόνους για καλλιέργειες ,
στρεμματικές εκτάσεις κτλ . Είχαν το ελεύθερο να κινούνται με οποιοδήποτε μέσο.

ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ ή ΚΕΡΑΤΖΗΣ
Οι αγωγιάτες αναλάμβαναν όλες τις αναγκαίες μεταφορές ποικίλων φορτίων με
άλογα ή με μουλάρια, τόσο μέσα στα όρια τοπικών οικισμών ή γειτονιών, όσο και
μεταξύ των χωριών ή των αστικών κέντρων. Μετέφεραν το λάδι και άλλα
εμπορεύματα, τα οικοδομικά υλικά, μάζευαν τα απορρίμματα και εξυπηρετούσαν
τους ταξιδιώτες. Ειδικά στα ορεινά χωριά, η μεταφορά τόσο των ανθρώπων, όσο και
των προϊόντων γίνονταν αποκλειστικά από τους επαγγελματίες αγωγιάτες, μέχρι τη
δημιουργία ολοκληρωμένου οδικού δικτύου τη δεκαετία του 1950.

αγωγιάτης
Σε κάθε χωριό ζούσαν και εργάζονταν αρκετοί αγωγιάτες, οι οποίοι μοιράζονταν
μεταξύ τους τις δουλειές αφού υπήρχε μεγάλη ζήτηση και το μεροκάματο ήταν καλό
ενώ παράλληλα ήταν οργανωμένοι και σε τοπικά σωματεία. Οι αγωγιάτες
χρησιμοποιούσαν «κασάκια» (κασόνια) για να τοποθετούν τα προϊόντα που
μετέφεραν. Η εκπαίδευση και η φροντίδα του φορτηγού ζώου (αλόγου ή μουλαριού)
ήταν εξαιρετικά σημαντική. Οι αγωγιάτες προτιμούσαν να εκπαιδεύουν εξαρχής
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μόνοι τους το ζώο και απέφευγαν τα ζώα που δεν τα είχαν μεγαλώσει οι ίδιοι από
μικρά γιατί είχαν μάθει ήδη άλλο αφεντικό. Για τις υπηρεσίες του ο αγωγιάτης
έπαιρνε μια πληρωμή που λεγόταν “αγώι”. Το αγώι κανονιζόταν με συμφωνία άλλοτε
κατά διαδρομή και άλλοτε κατά μονάδα βάρους του εμπορεύματος που μεταφερόταν.
Η αμοιβή του ήταν σχετικά καλή για εκείνα τα χρόνια όμως η δουλειά ήταν δύσκολη
και εξαντλητική.
ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ
Κύριο εργαλείο του ακονιστή ήταν ο ποδοκίνητος τροχός. Ο ακονοτρόχος ήταν
φτιαγμένος από ειδική πέτρα , τη σμυριδόπετρα από την Νάξο. Μπορεί να ήταν
ατόφια, συμπαγής, επεξεργασμένη σμύριδα ή σμυριδόσκονη μέσα σε καλούπι. Ο
τροχός είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοστών και στηριζόταν πάνω σε 4 ξύλινα πόδια
ενός μέτρου. Ήταν συνδεδεμένος με ένα μεγάλο λουρί (ιμάντα) που κατέληγε σε ένα
πετάλι, όπως του ποδηλάτου ή της ραπτομηχανής.

Πλανόδιοι ακονιστές
Όταν ο ακονιστής πατούσε το πετάλι, η περιστροφική κίνηση μεταδιδόταν στον
τροχό. Όσο περισσότερο περιστρεφόταν το πετάλι, τόσο γρηγορότερη γινόταν η
κίνηση του τροχού. Ο τροχιστής ακουμπούσε τα μαχαίρια στον τροχό με κατάλληλη
κλίση και με την τριβή έβγαιναν δέσμες από σπίθες, που έμοιαζαν με ουρά κομήτη.
Άλλα εργαλεία του ακονιστή ήταν η τανάλια, η πένσα, τα σφυριά και οι λίμες.
Οι νοικοκυρές κατέφθαναν στον ακονιστή και έφερναν μαχαίρια, ψαλίδια, κόσσες
και πλήθος άλλων κοπτικών εργαλείων. Εκείνος τα ακόνιζε με τέχνη που τα έκανε να
«ξυρίζουν». Αξέχαστη παραμένει για πολλούς η εικόνα του πλανόδιου ακονιστή.
Σκυμμένος από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην πλάτη, έφτανε από χωριό σε
χωριό. Γύριζε στις γειτονιές, στα καλντερίμια και στους χωματόδρομους
φωνάζοντας: «ψαλίδια, μαχαίρια, ακονίζωωω... ο ακονιστής». Κατά διαστήματα
ξεφορτωνόταν το βαρύ φορτίο του, ακουμπούσε κάτω τα εργαλεία του, έπαιρνε μιαν
ανάσα και ξαναφώναζε με όση δύναμη είχε. Δεν αργούσαν να φτάσουν οι κάτοικοι
με μαχαίρια, τσεκούρια, κλαδευτήρια κτλ για ακόνισμα. Οι πελάτες, οι περαστικοί ,
αλλά κυρίως τα παιδιά παρατηρούσαν με περιέργεια, αλλά και θαυμασμό τις σπίθες
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που ξεπηδούσαν από τον τροχό. Ο ακονιστής καμάρωνε που τόσος κόσμος
παρακολουθούσε την τέχνη του. Άπλωνε τα εργαλεία του και δοκίμαζε σε ξύλα τα
ακονισμένα μαχαίρια για να τους αποδείξει ότι έγινε καλή δουλειά .Κατά διαστήματα
έριχνε λίγο νερό στον τροχό για να κρυώνει και να λειτουργεί καλύτερα.
Σήμερα δεν ακούγεται πια η φωνή του ακονιστή. Έμεινε όμως να τον θυμίζει η
μαντινάδα που λέει: «Ήθελα να΄ μουν τροχατζής με τον τροχό στον ώμο για να
περνώ ελεύθερα τσι αγάπης μου το δρόμο».
ΑΜΑΞΑΣ
Ο αμαξάς γεννήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να μετακινούνται
γρηγορότερα από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο. Οι άμαξες με τις οποίες γίνονταν
οι μετακινήσεις είχαν από ένα έως τέσσερα άλογα. Οι αμαξάδες στόλιζαν τις άμαξες
με δερμάτινα καθίσματα, γυαλιστερά μπακίρια, διακοσμητικές ταινίες και κρόσσια,
χαϊμαλιά στα άλογα, καπέλα δικά τους και των αλόγων τους κλπ. Οι πρώτοι
αμαξάδες φορούσαν ειδική στολή. Μακριές κυανές ρεντιγκότες με αργυρά κουμπιά,
ψηλά καπέλα και μπότες. Δεν έλειπαν όμως και οι φουστανελάδες, οι οποίοι
αρνούνταν να αλλάξουν αμφίεση.

Αμαξάδες
Όταν αποφασίστηκε η στρώση του σιδηροδρόμου που θα ένωνε την Αθήνα με τον
Πειραιά, το 1869, ο σύνδεσμος Αμαξηλατών συντάραξε τη μικρή ελληνική κοινωνία
με τις διαμαρτυρίες του. Το εντυπωσιακό ήταν ότι αφενός ο σιδηρόδρομος πέτυχε και
κάλυψε μεγάλες ανάγκες και αφετέρου οι άμαξες πολλαπλασιάστηκαν και αυξήθηκε
η δουλειά τους. Η μάχη όμως μεταξύ αμαξάδων και ταξιτζήδων ήταν άνιση. Στη
δεκαετία του 1920, ο αριθμός των αυτοκινήτων είχε πολλαπλασιαστεί και
διαφαινόταν η εξαφάνιση των αμαξών. Ένα διάταγμα του 1925 έφερε νέες αλλαγές.
Όσοι αμαξάδες δεν είχαν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους «μετεκπαιδεύτηκαν»
με δαπάνες του κράτους. Έπαιρναν 25 δραχμές την ημέρα έως ότου αποκτήσουν
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Όσοι ήταν 30-40 ετών έλαβαν αποζημίωση
8.000δρχ, από 40-55 ετών 12000δρχ και όσοι ήταν πάνω από 55 ετών με 15ετή
προϋπηρεσία 15.000δρχ.
Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, περίπου 500 αμαξάδες συνέχισαν το δρόμο τους
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η αγορά και η συντήρηση των αλόγων ήταν
πανάκριβη, ενώ η δουλειά των αμαξάδων εξαιρετικά μειωμένη. Έτσι παραδόθηκαν
και οι τελευταίοι στον «μηχανικό πολιτισμό» και αντάλλαξαν τα αμάξια τους και
αυτοί με άδειες ταξί.
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ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΗΣ
Κυρίως με το όνομα αρκουδιάρης φερόταν συνήθως ο τσιγγάνος εκείνος που
παλαιότερα περιήγε αρκούδα σε υπαίθριες παρουσιάσεις – επιδείξεις και με αυτό τον
τρόπο χρηματίζονταν. Οι αρκουδόγυφτοι κρατούσαν συνήθως ένα ντέφι ή ακόμη πιο
παλιά τύμπανο με το οποίο απέδιδαν τη μελωδία έχοντας δεμένη την αλυσίδα από
την ζώνη τους μια αρκούδα με φιλώτρο . Τις περισσότερες φορές είχαν και μια
μαϊμού, επίσης δεμένη με αλυσίδα, από την ζώνη τους . Διάλεγαν λοιπόν για τις
παρουσιάσεις κυρίως πλατείες που παρουσίαζαν κάποια σχετική κίνηση ή και
δρόμους συνοικιακούς . Όταν λοιπόν σταματούσαν κάποιοι περαστικοί , άρχιζε το
πρόγραμμα .
Μόλις ο αρκουδιάρης άρχιζε να χτυπά το ντέφι με τη πρώτη λέξη ‘’Σήκω’’ η
αρκούδα σηκωνόταν στα πισινά πόδια και άρχιζε ρυθμικά και εναλλάξ να
ανασηκώνει τα πόδια μεταφέροντας το βάρος της από τι ένα πόδι στο άλλο . Μετά
τον χορό ακολουθούσαν οι μιμήσεις , βεβαίως με πρωταγωνίστρια την αρκούδα .
Έτσι η κάθε παράσταση , πραγματικά απέδιδε πλούσιο επιούσιο στον αρκουδιάρη.

Αρκουδιάρης
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ
Οι ασβεστοποιοί έφτιαχναν τον ασβέστη στα ασβεστοκάμινα χρησιμοποιώντας ως
καύσιμη ύλη πρίνους και τα κλαδιά της ελιάς , μετά την περίοδο του κλαδέματος. Τα
ασβεστοκάμινα τα κατασκεύαζαν οι ίδιοι : άνοιγαν ένα μεγάλο λάκκο, έχτιζαν τα
τοιχώματά του με «λισδόπετρες» και συνέχιζαν προς τα πάνω με μαρμαρόπετρες και
λάσπη. Η καύση μετέτρεπε τις μαρμαρόπετρες σε ασβέστη.
Η φωτιά στο ασβεστοκάμινο, ξεκινούσε τα ξημερώματα, ενώ η καύση έπρεπε να
είναι συνεχής για ένα 24ωρο, ώστε να ασβεστοποιηθεί η πέτρα. Μετά την καύση
χρειαζόταν ακόμα μια μέρα για να κρυώσει το καμίνι. Στη συνέχεια τη διανομή του
ασβέστη αναλάμβαναν οι αγωγιάτες, που κουβαλούσαν τον ασβέστη μέσα σε τρίχινα
τσουβάλια. Σήμερα δεν υπάρχουν πια ασβεστοποιοί, εφόσον το προϊόν παράγεται
μαζικά από ειδικευμένες βιομηχανίες.
ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ – ΧΑΜΑΛΗΣ
Ο αχθοφόρος έκανε παλιά τις μεταφορές των φορτίων, βαλιτσών από σταθμούς
λεωφορείων ή τρένων και διάφορα πράγματα από την αγορά μέχρι τα σπίτια. Έβαζε
τα πράγματα στην πλάτη του ή σε κάποιο καρότσι που τυχόν είχε και το έσερνε ο
ίδιος. Έπαιρνε το χαρτζιλίκι του και ξαναγύριζε στο πόστο του, για να κάνει και
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κάποιο άλλο δρομολόγιο.
Αργότερα οι πιο πολλοί από αυτούς απόκτησαν τρίκυκλο και εξακολούθησαν να
κάνουν αυτού του είδους τις μεταφορές, αλλά πιο ξεκούραστα.

Αχθοφόροι-χαμάληδες
ΒΑΡΕΛΑΣ
Ο βαρελάς ήταν τεχνίτης, ειδικός στην κατασκευή “βαρελόσχημα” και σκαφοειδών
σκευών, που τα κατασκεύαζαν από ξύλο καστανιάς ή δρυός .
Το ξύλο περνούσε από ειδική επεξεργασία και μετά το έκοβαν σε λεπτές σανίδες που
έβρεχαν για να παίρνουν εύκολα την κατάλληλη κλίση. Κατόπιν περνούσαν τα
στεφάνια , τα χτυπούσαν με το ματσακόνι για να σφίξουν καλά και μετά
τοποθετούσαν τους δύο επίπεδους πυθμένες. Οι αποθήκες παλιά ήταν γεμάτες με
βαρέλια κ.α.

Βαρελοποιείο

Βαρελάς

Τα σπουδαιότερα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο βαρελάς ήταν το πριόνι, το
τρυπάνι, η ταλιαδώρα, το καβουροσκέπαρο, η πένσα κ.τ.λ. Οι βαρελάδες κάθε
Σεπτέμβρη και μετά τον τρύγο έπιαναν δουλειά , γιατί τα παλιά βαρέλια θα γέμιζαν
με τον νέο μούστο και έπρεπε να τα συντηρήσουν και πάλι.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Είναι αυτός που έβαφε. Προέρχεται από την τούρκικη λέξη ‘’boya’’ που την
12

χρησιμοποιούμε κι εμείς σήμερα για να δηλώσουμε το χρώμα. Οι βογιατζήδες
έβαφαν επίσης βαμβακερά και μάλλινα νήματα , πατητές και πατανιές , χηράμια και
άλλα. Χρησιμοποιούσαν κυρίως φυτικά χρώματα αλλά και του εμπορίου. Ειδικά για
το κόκκινο χρησιμοποιούσαν ριζάρι και γι σταθερότατη βαφή βελανιδόκουπες.

Παραδοσιακά βαμμένες βελέντζες

Σύγχρονο βαφείο υφασμάτων

ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ – ΤΑΜΠΑΚΟΣ
Ο βυρσοδέψης είναι εκείνος που ασχολείται με την κατεργασία των δερμάτων.
Είναι από τα παλιά επαγγέλματα του κόσμου και είναι φυσικό αυτό, αφού τα ζώα και
όλα τα παράγωγά τους ήταν απαραίτητα για τη διαβίωση των ανθρώπων από την
αρχαία εποχή . Με το δέρμα των ζώων έφτιαχνε τα ρούχα , τα παπούτσια , τα
στρωσίδια , με το μαλλί ύφαινε επίσης ρούχα , στρωσίδια και άλλο απαραίτητο
εξοπλισμό. Το δέρμα όμως για να είναι χρήσιμο, έπρεπε να υποστεί μια σειρά από
διεργασίες. Τα πιο συνηθισμένα δέρματα που χρησιμοποιούσε ο βυρσοδέψης ήταν
του βοδιού, της αγελάδας , του βουβαλιού ,του αλόγου, των γουρουνιών , των
προβάτων και των κατσικών.

βυρσοδέψηδες-ταμπάκοι
Τα δέρματα των χοίρων και των αγελάδων επειδή ήταν χοντρά τα προόριζαν για
τσαρούχια , για σόλες και πάτους παπουτσιών. Τα πρόβεια τα έκαναν γιλέκα ή
φόδρες στο μέσα μέρος των παπουτσιών . Ακόμη τα χρησιμοποιούσαν και για την
κατασκευή σαμαριών. Η δουλειά του βυρσοδέψη ήταν δύσκολη και κυρίως
ανθυγιεινή . Ανυπόφορη ήταν η βρωμιά και η μυρωδιά του παλιού και σάπιου
δέρματος. Η καλύτερη εποχή για την αγορά δέρματος ήταν ο Οκτώβριος . Αν
άρχιζαν οι βροχές τα δέρματα δεν στέγνωναν . Από το καλοκαίρι ακόμη γύριζε στα
13

χωριά και παζάρευε τα δέρματα πριν ακόμη σφάξουν τα ζώα. Όταν τα μάζευε άρχιζε
το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας.
ΓΑΛΑΤΑΣ
Ο γαλατάς ήταν ο πρώτος πλανόδιος μικροπωλητής της ημέρας. Φόρτωνε τα
γκιούμια με το φρέσκο γάλα στο γαϊδουράκι του και ξεκινούσε πρωί-πρωί από το
χωριό του για την πόλη. Έπρεπε να προφτάσει να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες.
Την ίδια πάντα ώρα, πιστός στα ραντεβού, έδενε σε κάποιο δέντρο το ζώο του και
ξεκινούσε το μοίρασμα. Έπαιρνε στο χέρι ένα γκιούμι ( βαθύ μπακιρένιο σκεύος με
στόμιο) και στο άλλο την μικρή κούπα που ζύγιζε ½ μισή οκά και χτυπούσε τις
πόρτες. Ήξεραν οι νοικοκυρές και έβγαιναν με την μπακιρένια κανάτα ή την
κατσαρόλα στο χέρι. Μερικές πάλι για να μην σηκωθούν από το κρεβάτι, άφηναν το
κατσαρολάκι να το γεμίσει ο γαλατάς. Το γέμιζε αυτός και έβαζε και μια πέτρα από
πάνω για να μην αναποδογυρίσει το σκεύος κάποια γάτα.
Είχε συνήθως μόνιμους πελάτες, αν όμως τύχαινε και τους περίσσευε γάλα, τότε
έπαιρνε τους δρόμους φωνάζοντας : “ο γαλατάς’’ . Φρέσκο, ολόπαχο γάλα!!! μέχρι
να το πουλήσει όλο και να γυρίσει στο χωριό του.
Τα χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη τότε είχαν πολλή κτηνοτροφία .Αγελάδες,
πρόβατα, κατσίκες, άρμεγαν πρωί και βράδυ, κρατούσαν αυτό που ήταν να κάμουν
τυρί ή γιαούρτι και το υπόλοιπο το πουλούσαν. Ο κόσμος στην πόλη το αγόραζε,
επειδή ήταν φρέσκο και ολόπαχο. Δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που πίνουμε σήμερα.
Μέχρι την δεκαετία του ’70 περνούσαν ακόμα γαλατάδες απ' τις γειτονιές. Με τη
λειτουργία όμως των βιομηχανιών γάλακτος, χάθηκαν.

Παραδοσιακοί γαλατάδες
ΓΑΝΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Ο γανωτής μέχρι και πριν από 30 χρόνια γύριζε στα χωριά μας και φώναζε για να
τον ακούσουν οι χωριανοί και να πάνε τις κατσαρόλες τους και τα άλλα σκεύη της
κουζίνας τους για να τα γανώσουν. Είχε ένα μεταλλικό κυλινδρικό σκεύος με ένα
χερούλι από πάνω στον κουβά. Στο κάτω μέρος έβαζε φωτιά για να βράσει καλάι που
βρισκόταν στο πάνω μέρος του δοχείου σε ένα σκεύος. Με το λιωμένο ασημόχρωμο
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καλάι, έβαφε (γάνωνε) κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια, ταψιά , κατσαρόλες και στη
συνέχεια τα σκούπιζε με ένα βαμβάκι για να πάρουν γυαλάδα. Το λιωμένο καλάι το
ανακάτευε με ένα μεταλλικό μπαστουνάκι.

Ο γανωτής και τα αντικείμενα ενασχόλησής του

ΓΚΛΙΤΣΑΣ
Άλλο ένα επάγγελμα του ποδαριού, που σχεδόν έχει σβήσει, όπως και τα
περισσότερα από τα παλιά, διότι σήμερα λίγοι είναι αυτοί που αγοράζουν γκλίτσες,
αλλά κι αυτοί που τις φτιάχνουν. Για την κατασκευή χρησιμοποιούνται δύο είδη
ξύλου. Η κεφαλή γίνεται από ρίζα πιξαριού, που φέρει πάνω της διάφορα ανάγλυφα
σχέδια, ενώ η βέργα από ξύλο κρανιάς. Υπάρχουν δύο ειδών γκλίτσες : η τσοπάνικη
και η γεροντική. Στην πρώτη η κεφαλή είναι πιο μεγάλη και με μεγαλύτερη
καμπούρα. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερο κενό μεταξύ κεφαλής και βέργας και τούτο
για να στηρίζεται και να ξεκουράζεται ο ίδιος. Στη γεροντική, η κεφαλή είναι μικρή ,
αλλά πιο κομψή.

Γκλιτσάς
ΓΟΥΝΑΡΑΣ
Ο γουναράς κάνει εξειδικευμένες εργασίες με γούνες σπάνιων άγριων ζώων, όπως
επίσης και εξημερωμένων και παράγει γούνινα προϊόντα όπως παλτά, καπέλα,
γιακάδες, γιλέκα, φόδρες γάντια, ζώνες κ.τ.λ. Ταξινομεί και συγκροτεί συγκεκριμένες
ποσότητες για παραγωγή, προσδίδει αποχρώσεις στις τρίχες, κόβει και μαντάρει
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γούνες για να φτιάξει γούνινα παλτά, ράβει γούνινες φόδρες σε άλλα προϊόντα και
κάνει πολλές επιδιορθώσεις όταν χρειάζεται.
Χρησιμοποιεί βελόνες, πένσες, χτένες, τσιμπιδάκια, κοπτικές μηχανές, μηχανές
κουμπιών, στεγνωτήρες και συσκευές σιδερώματος.
Εργάζεται στο σπίτι του, στο εργαστήριό του και τελευταία σε εργοστάσια
κατασκευής γουναρικών.

γουναράς
ΓΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ
Γυρολόγοι ή πραματευτές ονομάζονταν οι πλανόδιοι έμποροι που περιφέρονταν από
περιοχή σε περιοχή και πουλούσαν προϊόντα που δεν ήταν διαθέσιμα στους τόπους
που επισκέπτονταν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους πραματευτές της Λέσβου οι
οποίοι διακινούσαν μεγάλες ποσότητες αγαθών εντός του νησιού τους (σπάνια
πήγαιναν εκτός νησιού). Ήταν μια δουλειά δύσκολη, με αντίξοες συνθήκες , αφού
πολλές φορές έλειπαν ακόμη και δύο ή τρεις μήνες από τα σπίτια τους. Γυρνούσαν
οπουδήποτε, είτε περπατώντας με το ‘’μπόξα’’ στον ώμο είτε φορτώνοντας το
εμπόρευμά τους στα γαϊδούρια . Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα άρχισαν να
χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι διέθεταν ως ‘’συρμαγιό’’ προϊόντα που
υπήρχαν σε αφθονία στην περιοχή τους, ή αποτελούσαν δικιά τους παραγωγή.

γυρολόγοι-πραματευτάδες
Αν και όταν πουλούσαν, με τα λεφτά αγόραζαν άλλα αγαθά ή αντάλλασσαν
προϊόντα, τα οποία μεταπουλούσαν στον επόμενο προορισμό τους.
Σ’ αυτό το πλαίσιο , τα ‘’συρμαγιά’’ κάθε γυρολόγου αποτελούσαν προϊόντα μιας
συγκεκριμένης περιοχής. Όταν έφθασαν στον προορισμό τους , οι γυρολόγοι
διαλαλούσαν το εμπόρευμά τους και προσδιόριζαν το μέρος που θα έστηναν τον
πάγκο τους. Μερικές φορές πλήρωναν ντελάλη για να το κάνει αυτό. Οι μέρες που
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ήταν κατά κύριο λόγο ευνοϊκές για τις δοσοληψίες των πραματευτάδων ήταν οι
Κυριακές και οι γιορτές, οπότε έστηναν τα εμπορεύματά τους έξω από την εκκλησία
όπου μαζεύονταν όλα τα μέλη της κοινότητας. Εναλλακτικές ευκαιρίες πρόσφεραν
τα πανηγύρια στα οποία υπήρχε μεγάλη προσέλευση από πολλές περιοχές. Οι
κυριότερες δεξιότητες των γυρολόγων, ήταν η δυνατή χαρακτηριστική φωνή, η
κοινωνικότητά του, το ταλέντο του στα παζάρια και φυσικά η ευστροφία για την
προσέλκυση της προσοχής των υποψήφιων αγοραστών.
ΔΑΔΑΣ
Ο δαδάς είχε σε μικρά δεματάκια δαδιά τα οποία τα κρεμούσε στο χέρι του μέσα σε
μικρά καλαθάκια και τα πουλούσε. Το δαδί παλιότερα το χρησιμοποιούσαν για
προσάναμμα και ειδικά για τα κάρβουνα. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην είχε δαδί μια
και σχεδόν όλοι χρησιμοποιούσαν για θέρμανση το μαγκάλι με τα κάρβουνα. Η
παρουσία τους ήταν πιο έντονη από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Το δαδί το
έβγαζαν από κορμούς παλιών πεύκων και από τις ρίζες τους.

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ
Ο τίτλος του δασοφύλακα χρησιμοποιείται ευρέως από το μεσαίωνα. Ο
δασοφύλακας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και την προστασία του δασικού
πλούτου από κάθε κίνδυνο αλλοίωσης ή καταστροφής του. Ο δασοφύλακας
υποστήριζε συνήθως μια θέση ίση με ένα σερίφη ή έναν τοπικό νόμο. Ήταν αρμόδιος
για την επιτήρηση δασικών περιοχών ιδιοκτησίας ενός λόρδου ή ενός ευγενή. Επίσης
φρόντιζε για τις διαπραγματεύσεις και την πώληση ξυλείας και γινόταν εμπόδιο
στους λαθροκυνηγούς.
Συχνά οι δασοφύλακες κράτησαν τίτλους προεξοχής στις τοπικές κοινότητες τους
και ενήργησαν επίσης ως δικηγόροι και διοικητές. Η αμοιβή τους ήταν συνήθως
πάνω από το μέσο όρο και έβγαζαν κόσμια και κερδοφόρα τα “προς το ζειν”.

δασοφύλακας
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ο εισπράκτορας ήταν-και είναι ακόμη σε ελάχιστες περιπτώσεις-ο άνθρωπος που
έκοβε τα εισητήρια μέσα στο λεωφορείο. Ήταν ένα επάγγελμα με πολλές δυσκολίες
και λίγα χρήματα. Ο εισπράκτορας στην αρχή έκοβε τα εισητήρια. Αργότερα
ανήγγηλε τις στάσεις των λεωφορείων, βοηθούσε στο ανεβοκατέβασμα των
επιβατών, έδινε οδηγίες να κατεβαίνουν από κάποια πόρτα και να προχωρούν οι
επιβάτες ώστε το λεωφορείο να παίρνει πιο πολλούς. Όσοι δύσκολοι επιβάτες είχαν
κάποιο πρόβλημα ξεσπούσαν στον εισπράκτορα. Αν αργούσε να εκτελεστεί το
δρομολόγιο, αν οι επιβάτες κουβαλούσαν ογκώδη αντικείμενα, αν και αν... πάντα
αυτός ήταν υπεύθυνος. Ο οδηγός κλεισμένος στο κουβούκλιο οδήγησης,δεν είχε
ευθύνη. Άλλωστε υπήρχε και η ενδεικτική πινακίδα που έγραφε: «ΜΗΝ ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ» και του αποσπάτε την προσοχή από την οδήγηση.

Εισπράκτορας παλαιού αστικού λεωφορείου

γελοιογραφία εποχής

Στην Αθήνα οι εισπράκτορες ήταν υπάλληλοι που είχαν το ωράριό τους. Έτσι
σχολώντας πήγαιναν στο σπίτι τους, έτρωγαν το ζεστό τους φαγητό και
ξεκουράζονταν. Οι εισπράκτορες που έκαναν τα υπεραστικά δρομολόγια, έμεναν
μέσα στο λεωφορείο για να γλυτώνουν τα έξοδα του ξενοδοχείου. Έτσι δεν είχαν την
άνεση να ξεκουραστούν και να φρεσκαριστούν. Η θέση του εισπράκτορα θεωρήθηκε
ασύμφορη και με υπουργικές ή συντεχνιακές αποφάσεις σταμάτησαν να
προσλαμβάνονται άλλοι. Έτσι, όσοι ήταν εισπράκτορες αν δεν συνταξιοδοτήθηκαν,
έγιναν οδηγοί, ελεγκτές, καταμετρητές ή αποθηκάριοι.
Πολλοί άνθρωποι από την επαρχία πούλησαν τις περιουσίες τους, πήραν τις
οικογένειες τους και πήγαν στην Αθήνα να γίνουν εισπράκτορες. Όταν έχασαν τις
θέσεις τους, η επιστροφή στα χωριά τους ήταν δύσκολη και έτσι έγιναν θύματα του
αστικού καθεστώτος.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ
Ο πλανόδιος εφημεριδοπώλης ήταν ο επαγγελματίας που ασκούσε το επάγγελμά
του χωρίς να έχει συγκεκριμένο μαγαζί. Παραλάμβανε τις εφημερίδες από τα
πρακτορεία διανομής τύπου και προωθούσε την καθημερινή κυκλοφορία του
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ελληνικού τύπου περπατώντας στους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες της πόλης.
Τις πουλούσε στους περαστικούς ή τις άφηνε στην είσοδο των σπιτιών των μόνιμων
πελατών του.

πλανόδιος εφημεριδοπώλης

σκίτσο
εφημεριδοπώλη

υπαίθριος εφημεριδοπώλης
(σήμερα)

Αν δεν κατάφερνε να πουλήσει όλες τις εφημερίδες του, πήγαινε σε χώρους που
συγκέντρωναν πολύ κόσμο, κυρίως αντρικό πληθυσμό, όπως καφενεία για να
ξεπουλήσει.
Μερικές φορές μαζί με τις εφημερίδες μετέφερε και λίγα περιοδικά προς πώληση
που προτιμούσαν να αγοράζουν οι κυρίες της εποχής (όσες μπορούσαν να διαβάσουν
επειδή το ποσοστό αναλφαβητισμού του πληθυσμού, κυρίως των γυναικών, ήταν
υψηλό). Μεγάλες ποσότητες περιοδικών δε μπορούσε να μεταφέρει, λόγω βάρους,
αλλά ήταν εφοδιασμένος με ποικιλία περιοδικών που κάλυπταν όλα τα γούστα (μόδα,
σινερομάντζα, καλλιτεχνικά νέα κτλ.)
Σήμερα, στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να βρει κανείς ελάχιστους υπαίθριους
πωλητές εφημερίδων και περιοδικών, οι οποίοι όμως δε μετακινούνται όπως οι
παλιοί εφημεριδοπώλες, αλλά έχουν σταθερό πόστο σε κάποιο κεντρικό σημείο της
πόλης. Ειδικότερα στην Αθήνα, μπορεί να δει κανείς διανομείς εφημερίδων σε
εισόδους-εξόδους του μετρό που μοιράζουν δωρεάν εφημερίδες, αν και τελευταία
στους σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου οι εφημερίδες είναι
τοποθετημένες σε μεταλλικές θήκες και οι περαστικοί μπορούν μόνοι τους να πάρουν
και να διαβάσουν μια εφημερίδα.
ΖΕΥΓΑΣ
Οι ζευγάδες αναλάμβαναν το όργωμα και τη σπορά των χωραφιών. Όργωναν με το
ξύλινο αλέτρι που το έσερναν δύο βόδια (τα ζευγαρόβοδα). Το «ζευγάρισμα»
απαιτούσε τέχνη και ειδικές γνώσεις για αυτό και οι ζευγάδες ήταν περιζήτητοι. Οι
ίδιοι εκτός από τα δικά τους χωράφια όργωναν και έσπερναν και τα χωράφια άλλων
αγροτών και αμείβονταν επιπλέον, επειδή διέθεταν την τέχνη τους αλλά και τη
συρμαγιά (δηλαδή τα βόδια και το αλέτρι). Σήμερα η ειδικότητα του ζευγά έχει
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εξαφανιστεί αφού το όργωμα γίνεται πια με μηχανικά μέσα.

Ζευγάδες ή ζευκαλάτες ή ζευγολάτες

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ-ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΣ
Ο χαλκός είναι ένα μέταλλο γνωστό από πολύ παλιά, με το οποίο κατασκεύαζαν
όπλα πολεμιστών, εργαλεία και είδη οικιακής χρήσης. Έχει δώσει μάλιστα το όνομά
του σε μια ολόκληρη περίοδο της εποχής των μετάλλων, την εποχή του χαλκού
(3000-1500π.Χ.). Πολλά αντικείμενα από χαλκό είναι εκτεθειμένα στα αρχαιολογικά
μας μουσεία.

Αρχαίος χαλκουργός
χαλκουργείο
Μέχρι τα νεότερα χρόνια υπήρχαν σε πολλές πόλεις χαλκουργεία, στα οποία
κατασκεύαζαν είδη νοικοκυριού και διακοσμητικά αντικείμενα. Μάλιστα ο χαλκός
σχηματίζει πολλά σημαντικά κράματα μεγάλης αντοχής με διάφορα άλλα μέταλλα,
όπως για παράδειγμα τον μπρούτζο(χαλκός και κασσίτερος), τον ορείχαλκο(χαλκός
και ψευδάργυρος) και με τέτοιες μορφές επεκτάθηκε η χρήση του. Τέτοιου είδους
αντικείμενα, ελληνικής κατασκευής ή εισαγόμενα από χώρες της Ανατολής, μπορεί
να βρει κανείς σε παλαιοπωλεία. Τώρα υπάρχουν τα εργοστάσια που μπορούν και
παράγουν μεγάλες ποσότητες σε λίγο χρόνο.
ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ή ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ
Πρόκειται για το μουσικό που έπαιζε την παραδοσιακή κάιντα ή γκάιντα που σήμερα
όλο και λιγότερο συναντάμε. Η συμβολή του καϊτατζή στην παράδοση είναι
σημαντική, αφού είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε γιορτές, πανηγύρια και κάθε άλλου
είδους διασκέδαση.
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παραδοσιακή γκάιντα

καϊτατζής

Πρόκειται για το μουσικό που έπαιζε την παραδοσιακή κάιντα ή γκάιντα που
σήμερα όλο και λιγότερο συναντάμε. Η συμβολή του καϊτατζή στην παράδοση είναι
σημαντική, αφού είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε γιορτές, πανηγύρια και κάθε άλλου
είδους διασκέδαση.
Σήμερα ο καϊτατζής ακούγεται όλο και λιγότερο. Η παρουσία του όμως είναι έντονη
και επιβλητική ορισμένες μέρες του χρόνου, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο
και Θεσσαλία, όταν τηρούνται παραδοσιακά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.
ΚΑΛΑΘΑΣ-ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΟΣ
Σε περιοχές που αφθονούσαν οι λυγαριές, οι μυρτιές, οι σφακές (πικροδάφνες) και
τα καλάμια ευδοκίμησε και το επάγγελμα του καλαθοποιού. Από τις μυρτιές και
κυρίως από τις λυγαριές οι καλαθοποιοί αποσπούσαν μακριές βίτσες με το τσερτσέτο
(ειδικό μαχαίρι) και έκαναν τους σκελετούς για να πλέξουν με τα σχισμένα καλάμια
καλάθια. Υπήρχαν ειδικά καλάθια για τις μεταφορές των φρούτων, για το πλύσιμο
των ρούχων, θήκες που προστάτευαν τις γυάλινες νταμιτζάνες (όπου έβαζαν το
κρασί) καθώς και περίτεχνα λεπτοδουλεμένα καλάθια που τα χρησιμοποιούσαν σε
εθιμικές τελετές όπως το «γαμπριάτικο». Η τέχνη της καλαθοπλεκτικής απαιτούσε
μεγάλη πείρα, δεξιοτεχνία και ταχύτητα και τη μάθαινε κανείς κυρίως μέσα από την
οικογενειακή παράδοση.

Καλαθοποιοί

καλαθοποιός
στην Αρχαία Ελλάδα

καλαθοποιός
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ΚΑΝΑΤΑΣ

Κατασκευή κανατιών
κανατάς
παλιό κανατάδικο
O κανατάς έμοιαζε με κινητό κατάστημα, έτσι καθώς ήταν φορτωμένος με τα
πήλινα σταμνιά. Πολύτιμο είδος και απαραίτητο τα παλιά χρόνια η κανάτα. Εκεί
φύλαγαν οι άνθρωποι το νερό για να παραμένει δροσερό, αφού δεν υπήρχαν τότε
ψυγεία. Αλλά ούτε και βρύσες υπήρχαν στα σπίτια και αναγκαζόταν ο κόσμος να
προμηθεύετε το νερό από κάποια υπαίθρια βρύση-πηγή της γειτονιάς.
Για την κατασκευή της κανάτας χρησιμοποιούσαν κοκκινόχρωμα που το κοσκίνιζαν
προηγουμένως για να φύγει η άμμος και τα άλλα άχρηστα υλικά. Το καθαρό χώμα
που έμεινε το έκαναν πηλό και το έπλαθαν σε διάφορα σχήματα. Έφτιαχναν με αυτόν
κανάτες , λαγήνια (δοχεία για νερό), τσουκάλια , γλάστρες , πιάτα κ.α. Έπειτα
φόρτωναν τα κανάτια , δένοντας το ένα με το άλλο με σχοινί , ή το τοποθετούσαν σε
κοφίνια που τα φόρτωναν στο ζώο τους και γύριζαν τις γειτονιές και τα χωριά.
Σήμερα οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν στάμνες. Υπάρχουν βέβαια, ως
διακοσμητικά αντικείμενα, αλλά έχασαν την πρακτική τους αξία.

ΚΑΝΤΑΡΑΣ
Επάγγελμα που γέννησαν οι ανάγκες της καθημερινής συναλλαγής. Συνήθως
περιφερόταν στις αγορές ή όπου χρειαζόταν, ακόμα και στα πανηγύρια, για να
ζυγίσει κάποιο βάρος (τσουβάλι σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες, σφαχτό
κ.α.).Χρησιμοποιούσε κανταρόξυλο και σχοίνι για να δένει τα αντικείμενα ώστε να
τα ζυγίσει με το καντάρι. Το καντάρι είχε μια βέργα με σημειωμένες χαρακιές για τις
οκάδες (1 οκά = 1200 γραμμάρια) που πάνω της μετακινούσαν το κρεμασμένο
βαρίδι. Είχε ακόμα τα γατζάκια που κρεμούσαν τα αντικείμενα.
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Παλιά καντάρια (ζυγαριές)
ΚΑΠΕΛΟΥ
Συναφές με το επάγγελμα της μοδίστρας ήταν και το επάγγελμα της καπελούς.
Αυτή έφτιαχνε τα καπέλα με τα οποία συμπλήρωναν το ντύσιμό τους οι κυρίες της
εποχής, μια και ήταν της μόδας. Τα υλικά κατασκευής των καπέλων ήταν σε κάποιο
βαθμό εισαγόμενα, αλλά αρκετά υφάσματα προέρχονταν από εμπορικά κέντρα της
Αθήνας. Τα είδη των καπέλων που κατασκεύαζε σχετίζονταν με την εποχή του
χρόνου. Τα καλοκαιρινά καπέλα ήταν συνήθως από ψάθα (ψάθινα) και τα
διακοσμούσε με υφασμάτινα ή ψεύτικα λουλούδια. Αντίθετα τα χειμωνιάτικα ήταν
πιο επίσημα και κατασκευάζονταν από ακριβά υφάσματα Τα διακοσμούσαν με
κορδέλες και αρκετές φορές με τούλια που τα χρησιμοποιούσαν στα καπέλα με
βέλο. Στις μέρες μας υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες που παράγουν μαζικά καπέλα και
διάφορα άλλα αξεσουάρ.

Καπελάδικο

Η άψογη εμφάνιση των κυριών σε παλαιότερες
εποχές απαιτούσε καπέλο

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗΣ
Ο καραγκιοζοπαίχτης ήταν πάντα άντρας. Η δουλειά του ήταν να κινεί με νήμα ή με
τα μπαστούνια τις χάρτινες ή δερμάτινες φιγούρες πίσω από ένα λευκό πανί. Υπήρχε
μια φωτεινή πηγή από πίσω του. Οι θεατές έβλεπαν μόνο τη σκιά των φιγούρων και
όχι και του καραγκιοζοπαίκτη. Αναλάμβαναν να διασκεδάσουν τον κόσμο στις
γιορτές και στα πανηγύρια. Ο “μπερντέ” ήταν η αφορμή για τον καραγκιοζοπαίκτη
για να μιλά για τις περιπέτειες του Έλληνα μέσα από τις ιστορίες του καραγκιόζη. Το
επάγγελμα αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί.
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Ευγένιος Σπαθάρης: ο κορυφαίος καραγκιοζοπαίκτης

θέατρο σκιών

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
Ήταν πλανόδιος που παρασκεύαζε και πουλούσε κάρβουνα. Ο τόπος εργασίας του
ήταν το καμίνι όπου έκαιγε χοντρά ξύλα από τα οποία προέκυπτε το κάρβουνο. Στη
συνέχεια το φόρτωνε στην άμαξα και γύριζε από τόπο σε τόπο για να το πουλήσει. Οι
άνθρωποι το αγόραζαν και το χρησιμοποιούσαν για διάφορες δουλειές στην
καθημερινή τους ζωή. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ήταν το φτυάρι, το καρότσι,
τα τσουβάλια και ο σπάγκος με τον οποίο έραβαν τα τσουβάλια.

Καρβουνιάρης
ΚΑΡΕΚΛΑΣ
Με τη χρησιμοποίηση ξύλων από πλάτανο ή από άλλα άγρια συνήθως δέντρα και
με τη βοήθεια σχοινιών από τα ποτάμια, ο καρεκλάς δημιουργούσε τις καρέκλες που
ήταν τριών ειδών. Οι συνηθισμένες με κάθισμα και πλάτη πίσω, οι κοντούλες που
δεν είχαν πλάτη, και αυτές που το μπροστινό πόδι συνδεόταν με το πίσω με πλάγιο
ξύλινο μπράτσο ώστε να χρησιμεύει στο να ακουμπάει αυτός που κάθεται.
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Καρεκλάδες
ΚΑΡΟΤΣΕΡΗΣ
Οι συμπαθείς αυτοί επαγγελματίες, τα χρόνια εκείνα, προτού ακόμα εμφανισθεί το
αυτοκίνητο, προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο κοινό. Για την ανέγερση των
αρχοντικών και των σπιτιών, καθώς και των διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, τα απαραίτητα υλικά μεταφέρονταν με τα κάρα. Η δουλειά του καροτσέρη
ήταν πολύ σκληρή, διότι έπρεπε με ζέστη, κρύο, βροχή, ακόμα και με χιόνι να κάνει
τις διάφορες μεταφορές, που πολλές φορές ήταν και από μακρινές αποστάσεις, όπως
πέτρες από τα λατομεία και άμμο από τα ποτάμια. Τα μονόκαρα ήταν και
ανατρεπόμενα. Η ανακάλυψή τους στις αρχές του αιώνα θα διευκολύνει πολύ στην
εκφόρτωση των οικοδομικών υλικών, όπως και των ανατρεπόμενων μεταπολεμικά
αυτοκινήτων. Στο άδειο κάρο, ο καροτσέρης του μονοκάρου καθόταν εσωτερικά και

καροτσέρηδες

καροποιός

στην αριστερή γωνία, για να μπορεί με το δεξί χέρι που κρατούσε τα γκέμια(ηνία)
και το καμουτσίκι, να κατευθύνει και να ελέγχει το άλογο. Ο καροτσέρης του
διπλοκάρου καθόταν μπροστά και στο μέσο της καρότσας, κρατώντας και με τα δύο
χέρια τα γκέμια. Ο καροτσέρης αντικαταστάθηκε από τους φορτηγατζήδες, τους
ταξιτζήδες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
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ΚΑΣΕΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
Το επάγγελμα του κασερομάστορα, όπως και τα περισσότερα επαγγέλματα,
περνούσε από γενιά σε γενιά. Το κασέρι το παρασκεύαζαν σε μικρά ξύλινα ή πέτρινα
οικήματα γνωστά ως κασερίες. Στη συνέχεια μετά την απαραίτητη διαδικασία
παρασκευής του κασεριού το τοποθετούσαν για ένα εικοσιτετράωρο σε καλούπια για
να πάρει το επιθυμητό σχήμα. Ακολουθούσε η μεταφορά του κασεριού από τις
κασερίες στα υπόγεια των σπιτιών όπου υπήρχε σταθερή θερμοκρασία και τα
τοποθετούσαν σε τεζάκια για να ωριμάσουν. Παρέμεναν στα υπόγεια για τρεις μήνες
και στη συνέχεια τα πουλούσαν στους εμπόρους.

Κασερομάστορας
ΚΑΣΤΑΝΑΣ
Ο καστανάς είναι ένα από τα επαγγέλματα που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Ο
καστανάς έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους με τα πρώτα κρύα. Εκεί έστηνε το
μαγαζάκι του, το οποίο περιείχε το σκαμνάκι και τη φουφού του. Άναβε τα κάρβουνα
στη φουφού και πάνω έψηνε τα κάστανα. Στη συνέχεια τα χάραζε ώστε να ψηθούν
καλύτερα και πιο γρήγορα. Με μια μεταλλική λαβίδα τα γύριζε για να έχουν
ομοιόμορφο ψήσιμο. Δίπλα από την φουφού είχε ένα χωνάκι από εφημερίδες μέσα
στις οποίες έβαζε τα κάστανα για να τα πουλήσει. Μερικοί όμως καστανάδες γύριζαν
και στις γειτονίες με μικρά καρότσια μέσα στα οποία είχαν τα κάστανα. Πολλοί
μάλιστα από αυτούς τα πουλούσαν και βρασμένα.

Καστανάδες
ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Στα τούρκικα katran σημαίνει πίσσα, άσφαλτος κι επομένως κατρατζής ήταν αυτός
που ασχολούνταν με την πίσσα. Κυρίως η δουλειά του ήταν να πισσάρει τα
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ιστιοφόρα και τις βάρκες που έπλεαν στη θάλασσα. Ακόμα, με πίσσα άλειφε και τα
βαρέλια. Τώρα υπάρχουν οι εταιρείες λιπαντικών.
ΚΑΦΕΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ
Στα περισσότερα χωριά της Ελλάδας , τις περισσότερες φορές ο καφετζής συνδύαζε
τη λειτουργία του καφενείου του με την πώληση ειδών που δεν έβγαζε ο τόπος του,
όπως καφέ, τσιγάρα, ζάχαρη, ρύζι, μπακαλιάρο, σπίρτα, παστές σαρδέλες, φρίσες
(ρέγγες), ταραμά, χαλβά και άλλα. Ακόμη μπορούσε να έχει πανιά, κλωστές, βελόνες,
δερμάτινα και ίσως είδη τσαγκάρικου. Σήμερα σπάνια βρίσκουμε καφεπαντολωλεία.

Καφεπαντοπώλης
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ
Ο κεραμοποιός είναι ένα επάγγελμα που έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα.
Εκεί , οι κεραμοποιοί έπλαθαν τα αγγεία με το χέρι και τα ξέραιναν έπειτα στον ήλιο.
Με τη διάρκεια του χρόνου ανακάλυψαν ότι όταν τα αγγεία ψήνονται στη φωτιά
έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Έπειτα με τον κεραμικό τροχό, η κατασκευή των αγγείων
γινόταν ευκολότερη. Τα σπουδαιότερα και πιο φημισμένα εργαστήρια βρίσκονταν
στην Αθήνα. Τα πρώτα αγγεία κατασκευάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν σε
καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου όπως το μαγείρεμα, την αποθήκευση των
τροφίμων κ.α. Αργότερα δόθηκε προσοχή και στην εμφάνιση με αποτέλεσμα ο
αγγειοπλάστης μέσα από τον πηλό να φτιάχνει αληθινά αριστουργήματα
καλλιτεχνικής έμπνευσης και εκτέλεσης.

Κεραμοποιοί- αγγειοπλάστες
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ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
Είναι ο τεχνίτης που κατασκευάζει κεριά και λαμπάδες για τις εκκλησιές, αλλά
κυρίως για τους ιδιώτες οι οποίοι τις χρησιμοποιούσαν στα θρησκευτικά έθιμα και
τάματα αλλά και στα σπίτια. Παλιά αγόραζε ο ίδιος το κερί από τους μελισσοκόμους
και το έβαζε σε ένα μεγάλο δοχείο ή σε φούρνο με κάρβουνα. Στη συνέχεια άδειαζε
το λιωμένο κερί σε ένα μακρύ δοχείο. Έξω από αυτό υπήρχε ζεστό νερό για να
κρατάει το λιωμένο κερί σε σταθερή θερμοκρασία. Μέσα σε αυτά βουτούσε τη
σχάρα που ήταν από δύο παράλληλες σανίδες που ενώνονταν με σχοινιά. Το μήκος
του κεριού εξαρτάται από το άνοιγμα της σανίδας. Το φιτίλι το προμηθεύονταν σε
κουβάρια. Στο καθαρό κερί έμπαινε υποχρεωτικά κίτρινο φιτίλι για να ξεχωρίζει. Η
τέχνη της κηροπλαστικής συνεχιζόταν συνήθως μέσα από την οικογενειακή
παράδοση. Ωστόσο σήμερα οι τοπικοί παραγωγοί κεριών έχουν μειωθεί ιδιαίτερα,
αφού τις τοπικές ανάγκες καλύπτουν οι εισαγωγές βιομηχανοποιημένων κεριών.

κηροπλάστες
ΚΛΩΝΑΤΖΗΔΕΣ –ΣΤΡΙΦΤΕΣ
Δούλευαν πάντα στην ύπαιθρο, σε ανοιχτούς χώρους και η δουλειά τους ήταν να
φτιάχνουν κλωστές από φυσικό ή τεχνητό μετάξι, επίσης και βαμβακερά νήματα.
Από τη μία η εξέλιξη της τεχνολογίας και από την άλλη η εξαφάνιση της
παραδοσιακής στολής έφεραν την παρακμή του.

Κλωνατζήδες

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Ένα επάγγελμα που υπήρχε παλιά και διατηρείται ακόμα και σήμερα, σε πολύ
μικρότερο βαθμό, είναι ο κουλουράς. Ο κουλουράς λοιπόν, ήταν ο υπαίθριος
μικροπωλητής ο οποίος πουλούσε κουλούρια. Κάθε πρωί ο κουλουρτζής, σύχναζε σε
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μέρη όπου περνούσε πολύς κόσμος, συνήθως σε κεντρικά σημεία πόλεων, έστηνε το
τραπεζάκι του με τα τακτοποιημένα σουσαμένια κουλούρια του και τα πουλούσε.
Συνήθως το σουσαμένιο κουλουράκι, που είναι γνωστό και ως “κουλούρι
Θεσσαλονίκης”, συνοδευόταν από το μικρό μαλακό τρίγωνο τυράκι στο
ασημόχαρτο. Πολλοί αγοραστές κουλουριών συνήθιζαν να αγοράζουν και ένα τυράκι
μαζί με το κουλούρι τους. Χαρακτηριστική ήταν η προτροπή των κουλουρτζήδων
“Φρέσκια κουλούρια”, για να αγοραστεί το προϊόν τους. Τώρα πια που υπάρχουν οι
φούρνοι και διαθέτουν εκτός από κουλούρια , μεγάλη ποικιλία αρτοποιημάτων και
σφολιατοειδών, οι δουλειές των κουλουράδων έχουν μειωθεί σημαντικά.

Πλανόδιος κουλουράς

κουλουράς σε σταθερό πόστο

ΚΟΦΙΝΑΣ
Οι ανάγκες των αγροτικών εργασιών και κυρίως η συγκομιδή αγροτικών προϊόντων
τώρα καλύπτονται από μηχανικά μέσα, δηλαδή ξύλινα τελάρα, πλαστικές κλούβες,
χάρτινα τελάρα κ.α. Τα παλιά χρόνια όμως, τις αγροτικές ανάγκες τις κάλυπταν με τα
καλάθια, κοφίνια όπως τα έλεγαν. Τα κοφίνια άρχιζαν από μικρά, τα κοφίνια των
αυγών, τα πανέρια κ.α. Οι κόφες ήταν τα πιο διαδεδομένα και χρησιμοποιούνταν για
το κόψιμο των σταφυλιών κυρίως. Τα κοφίνια για το ψωμί ήταν σε σχέδια πιθαριού
με καπάκι πλεκτό. Ακόμα οι κοφινάδες έπλεκαν και τις μεγάλες γυάλινες μποτίλιες
για να μην σπάσουν.
Το επάγγελμα του κοφινά ήταν στα χωριά οικογενειακή παράδοση. Από γενιά σε
γενιά η τέχνη διαδιδόταν μέχρι που σταμάτησε τελείως το πλέξιμο. Οι κοφινάδες το
χειμώνα έκοβαν τα καλάμια από τα ποτάμια και τα έδεναν δεμάτια για να ξεραθούν.
Τις βέργες τις έκοβαν μετά τον Ιούλιο , τις ξεφύλλιζαν και τις άπλωναν στον ήλιο να
ξεραθούν και αυτές για την επόμενη χρονιά. Το πλέξιμο των κοφινιών άρχιζε
εντατικά μετά το θέρο και τον αλωνισμό, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Τα παλιά
χρόνια κάθε Σάββατο οι κοφινάδες του χωριού πήγαιναν τα κοφίνια στο παζάρι για
πούλημα. Στην αρχή πριν κυκλοφορήσουν τα φορτηγά-αυτοκίνητα τα πήγαιναν από
το βράδυ με τα άλογα.
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Κοφινάδες
ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ-ΜΑΚΕΛΑΡΗΣ
Επειδή παλιά δεν υπήρχαν ψυγεία, για να συντηρούν το κρέας, δηλαδή το σφαγμένο
ζώο, έπρεπε το σφαχτό να διατεθεί σε μια ημέρα το πολύ. Αρχικά οι κρεοπώληδες
ήταν πλανόδιοι αλλά αργότερα στήθηκαν πάγκοι και στεγάστηκαν σε ξύλινες
παράγκες. Έπαιρναν τη χαντζάρα, έκοβαν όσο ήθελε η νοικοκυρά και μετά έπαιρναν
τη παλάντζα ή το καντάρι και ζύγιζαν το κρέας. Αν δεν κατάφερναν εντός της
ημέρας να πωλήσουν όλη την ποσότητα, έδεναν κομμάτια κρέας με σχοινιά και τα
κατέβαζαν στον πάτο των πηγαδιών για να διατηρηθούν δροσερά ως την επόμενη
μέρα που θα ξαναπήγαιναν για πούλημα.
ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ
Η τέχνη του κωμοδρόμου ήταν μια από τις πιο παλιές τέχνες της Κύπρου. Ο
κωμοδρόμος κατασκεύαζε και επιδιόρθωνε εργαλεία κυρίως τσάπες, κούσπους,
ξινάρια, υνιά, πέταλα και ότι άλλο εργαλείο του παράγγελναν. Εκτός από τα
εργαλεία κατασκεύαζε κάγκελα και γραδέλλες τα οποία οι κάτοικοι
χρησιμοποιούσαν για να κτίσουν τα σπίτια τους. Για την κατασκευή των εργαλείων
χρησιμοποιούσε φυσερό για να ανάβει τα κάρβουνα που έκαναν το σίδερο να
μαλακώνει και να κοκκινίζει. Ακολούθως κτυπούσε πάνω στο αμόνι με το σφυρί και
του έδινε το σχήμα που ήθελε. Στις μέρες μας υπάρχουν οι εταιρείες σιδήρου.
ΛΑΓΟΥΜΤΖΗΣ
Όταν γίνονταν πόλεμοι ο λαγουμτζής αναλάμβανε να ανοίξει σήραγγες (λαγούμια)
κάτω από τα τείχη του φρουρίου. Εκεί τοποθετούσαν τα εκρηκτικά τους για να
ανατινάξουν το φρούριο. Με την ανατίναξη των λαγουμιών τα τείχη ή έπεφταν όλα ή
γκρεμίζονταν σε ένα σημείο. Επίσης αν είχαν παγιδευτεί άνθρωποι σε σπηλιές ή
ορυχεία αναλάμβαναν να ανοίξουν σήραγγες για να τους απεγκλωβίσουν. Τώρα
υπάρχουν μεγάλα μηχανήματα που αναλαμβάνουν εργασία, όταν αυτό χρειάζεται,
πραγματοποιώντας ένα έργο πολύ ταχύτερα, όπως ο γνωστός “μετροπόντικας” που
συνέβαλε σημαντικά στην κατασκευή του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.
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