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ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΣΣΣΟΟΟ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



    Σα διϊφορα επαγγϋλματα των ανθρώπων δημιουργοϑνται για 
να καλϑψουν κϊποιεσ ανϊγκεσ που υπϊρχουν ςτισ διϊφορεσ 
εποχϋσ. Ϊτςι ςτα αρχαύα τα χρϐνια μπορεύ να υπόρχε κϊποιοσ 
τεχνύτησ που θα όταν πολϑ ςημαντικϐσ ,γιατύ ϋφτιαχνε τϐξα και 
βϋλη, ϐμωσ ςτη ςημερινό εποχό θα όταν τελεύωσ ϊχρηςτοσ αφοϑ 
κανϋνασ δεν τα χρειϊζεται πια. Σα επαγγϋλματα δηλαδό 
εξαρτώνται απϐ την εποχό και τισ ανϊγκεσ τησ.  
   Εμεύσ θα ςασ παρουςιϊςουμε κϊποια απϐ τα επαγγϋλματα που 

βρόκαμε ερευνώντασ τισ παλιϐτερεσ εποχϋσ τα οπούα ϐμωσ 

ςόμερα δεν υπϊρχουν ό τεύνουν να εκλεύψουν. Κι ϐμωσ η 

οικονομικό κρύςη δεν αποκλεύεται να «ξαναγεννόςει» οριςμϋνα 

απϐ αυτϊ, γι’ αυτϐ καλϐ εύναι να τα γνωρύςουμε, ιδύωσ οι νεϐτερεσ 

γενιϋσ ςτισ οπούεσ εύναι παντελώσ ϊγνωςτα. Ωλλωςτε, τύποτα δεν 

αποκλεύεται!  

Γι’ αυτϐ : 

«««μμμϊϊϊθθθεεε   τττϋϋϋχχχνννηηη   κκκιιι   ϊϊϊςςςτττηηηνννεεε   κκκιιι   ϊϊϊμμμααα   πππεεειιινννϊϊϊςςςεεειιισσσ   πππιιιϊϊϊςςςτττηηηνννεεε»»»,,,      

που λϋγανε και οι παλιού και δεν εύχαν ϊδικο…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΣΣΑΑΑ   ΕΕΕΠΠΠΑΑΑΓΓΓΓΓΓΕΕΕΛΛΛΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ   ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΦΦΦΘΘΘΕΕΕ   ΠΠΠΟΟΟΤΤΤ   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΖΖΖΕΕΕΙΙΙ   ΝΝΝΑΑΑ   ΘΘΘΤΤΤΜΜΜΟΟΟΜΜΜΑΑΑΣΣΣΕΕΕ   

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΣΣΣΙΙΙ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΣΣΣΕΕΕΛΛΛΟΟΟΤΤΤΝΝΝ   ΜΜΜΕΕΕΡΡΡΟΟΟ   ΣΣΣΗΗΗ   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΔΔΔΟΟΟΗΗΗ   ΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΙΙΙΝΝΝΑΑΑΙΙΙ:::   

   
ΚΚΚΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΜΜΜΑΑΑΣΣΣΟΟΟΡΡΡΑΑΑ    
   Το επάγγελμα του καςερομάςτορα, όπωσ και τα περιςςότερα 
παραδοςιακά επαγγζλματα, περνοφςε από γενιά ςε γενιά. Το 
καςζρι το παραςκεφαηαν οι καςερομάςτορεσ ςε μικρά ξφλινα ι 
πζτρινα οικιματα γνωςτά ωσ καςαρίεσ.  

   

   

ΨΨΨΑΑΑΑΑΑΣΣΣ    ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΛΛΛΛΛΛΜΜΜΝΝΝΩΩΩΝΝΝ    
   Οι ψαράδεσ των λιμνϊν δοφλευαν ςε ομάδεσ τριϊν ι ζξι 
ατόμων γνωςτά ωσ “ντουκιάνια’. Ζφτιαχναν τθν καλφβα τουσ 
ςτο μζροσ όπου ψάρευαν, το λεγόμενο “φουντάνι’. Οι 
καλφβεσ τουσ ιταν φτιαγμζνεσ από μακριά ξφλα, τα “λοφρα’, 
από καλάμια και ραγάηια και είχαν ςτο κζντρο του δαπζδου 
μια πζτρινθ εςτία για να μποροφν να μαγειρεφουν. Ο χρόνοσ 
που περνοφςαν ςε αυτζσ τισ καλφβεσ ιταν μεγάλοσ, ςχεδόν 9 
μινεσ με μικρζσ παφςεισ όπου επζςτρεφαν ςτα ςπίτια τουσ. 
Οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ιταν δφςκολεσ λόγω των καιρικϊν 
φαινομζνων. Συνικωσ ψάρευαν με δίχτυα, με γρίπο (είδοσ 
τράτασ) ι κατίκια (καλαμωτζσ ψαροπαγίδεσ). 
 

 

   

   

ΞΞΞΥΥΥΛΛΛΟΟΟΚΚΚΟΟΟΡΡΡΟΟΟΣΣΣ    
   Ο ξυλοκόποσ είναι αυτόσ που κόβει ξφλα από το δάςοσ για 
βιοποριςτικοφσ λόγουσ. Ζκοβε τα ξφλα και τα μετζφερε ςτον τόπο 
κατανάλωςισ τουσ. Τα ξφλα που ζκοβε ιταν από μικροφσ κάμνουσ 
μζχρι τεράςτιουσ κορμοφσ δζντρων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που 
ικελαν να καλφψουν. Στθ ςυνζχεια τα φόρτωναν ςτα γαϊδουράκια 
και ςτα άλογα και κατευκφνονταν ςτο χωριό για να τα πουλιςουν. 
  
 

ΥΥΥΦΦΦΑΑΑΝΝΝΤΤΤΑΑΑ    
  
 
 
  Οι υφάντρεσ που 
δοφλευαν επαγγελματικά, είχαν μόνιμα ςτθμζνο τον 
αργαλειό και δοφλευαν αςταμάτθτα κακϊσ δζχονταν 
ςυνζχεια παραγγελίεσ. Ιταν κουραςτικι και πολφπλοκθ 
εργαςία και αμείβονταν ςε είδοσ, και ςπάνια ςε χριματα. 
Υπιρχαν και νοικοκυριά που ζςτθναν τον αργαλειό το 
χρονικό διάςτθμα που δεν υπιρχαν γεωργικζσ δουλειζσ και 
υφαίνανε τα απαραίτθτα για τθν οικογζνειά τουσ. 
 



 
 
 
 
 

ΤΤΤΣΣΣΑΑΑΟΟΟΥΥΥΧΧΧΟΟΟΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    
   Για να φτιαχτοφν τα τςαροφχια, οι τςαρουχοποιοί ζπαιρναν 
το αποτφπωμα του δεξιοφ ποδιοφ του πελάτθ, βάηοντασ ζνα 
χαρτί ςτο πάτωμα και ακουμποφςαν το πόδι πάνω ςε αυτό. 
Με το μολφβι ζκαναν το περίγραμμα του πζλματοσ και ςτθ 
ςυνζχεια με τθ μεηοφρα μετροφςαν το μικοσ και το φάρδοσ 
του ποδιοφ ςτα δάχτυλα και ςτο κουτουπιζ. 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    ΓΓΓΟΟΟΥΥΥΝΝΝΟΟΟΤΤΤΣΣΣΑΑΑΟΟΟΥΥΥΧΧΧΩΩΩΝΝΝ    
    Πταν ζςφαηαν τα γουροφνια, ζκοβαν με πολφ προςοχι το δζρμα 
τουσ, το αλάτιηαν με χοντρό αλάτι και το αφινανε περίπου 10 μζρεσ να 
αργάςει. Μετά οι τεχνίτεσ τελάρωναν το δζρμα με πθχάκια χιαςτί και 
κάκετα και το αφινανε ςτο τελάρο ζνα μινα για να ςτεγνϊςει και να 
ςκλθρφνει. Στθ ςυνζχεια και αφοφ ζπαιρναν τα μζτρα του ποδιοφ 
καταςκεφαηαν τα γουρνοτςάρουχα.  
 
 
 
 

   

   

ΧΧΧΑΑΑΛΛΛΚΚΚΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    ΘΘΘϋϋϋ   ΣΣΣΛΛΛΔΔΔΕΕΕΑΑΑΣΣΣ    
 
   Ο χαλκωματάσ για να φτιάξει το χαλκό, τον ζλιωνε 
πρϊτα ςτο χυτιριο και μετά τον ζριχνε ςε τετράγωνα 
καλοφπια, και τον άφθνε να ςτακεροποιθκεί. Θ 
διαδικαςία επεξεργαςίασ του φφλλου χαλκοφ 
απαιτοφςε ςυνεχϊσ φωτιά κατά τθ διάρκεια όλων των 
εργαςιϊν (λζπτυνςθ, ςχθματοποίθςθ, κόλλθςθ). Πταν 
ςτερεωνόταν ο χαλκόσ, τον ζβαηε ςτθ φωτιά και αφοφ 
κοκκίνιηε καλά τον ζβαηε πάνω ςτο αμόνι, όπου τον 
κρατοφςαν με τθν τςιμπίδα 5 με 6 άτομα γφρω γφρω 
από το αμόνι και άρχιηαν να τον χτυποφν με μεγάλα 
ςφυριά μζχρι να διαμορφωκεί ςτο πάχοσ που ικελαν. 
Υπιρχαν όμωσ και τεχνίτεσ όπου τον αγοράηανε 
ζτοιμο ςε μεγάλα φφλλα και τον ζκοβαν ανάλογα με 
το ςκεφοσ που ικελαν να φτιάξουν. 
 
 
 



 

ΓΓΓΑΑΑΝΝΝΩΩΩΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    ΘΘΘ    ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
     Τα παλιά χρόνια τα ςκεφθ που χρθςιμοποιοφςαν οι 
άνκρωποι για τισ κακθμερινζσ τουσ ανάγκεσ και ιδίωσ 
ςτθ μαγειρικι, ιταν μπακιρζνια (χάλκινα). Αυτά με τον 
καιρό και τθν πολφ χριςθ οξειδϊνονταν και γινόντουςαν 
επικίνδυνα. Ζτςι ζπρεπε να περαςτεί θ επιφάνειά τουσ 
με ζνα ειδικό μζταλλο, το καλάι (καςςίτεροσ) και να 
προςτατευκεί από τθν επικίνδυνθ οξείδωςθ, τθ γανίλα. 
Αυτι θ δραςτθριότθτα ιταν το γάνωμα. 
Ο γανωτισ ξεκινοφςε κάκε πρωί με ζνα άδειο τςουβάλι 
ςτισ γειτονιζσ και μάηευε τα ςκεφθ από τα νοικοκυριά 
που χρειαηόντουςαν να γανωκοφν. Αφοφ ςθμείωνε 
πόςα ςκεφθ ζπαιρνε από κάκε νοικοκυριό, επζςτρεφε 
ςτο εργαςτιρι του. 
 
 

ΒΒΒΥΥΥΣΣΣΟΟΟΔΔΔΕΕΕΨΨΨΘΘΘΣΣΣ---ΤΤΤΑΑΑΜΜΜΡΡΡΑΑΑΚΚΚΘΘΘΔΔΔΕΕΕΣΣΣ    
    Οι ταμπάκθδεσ τθσ Κεςςαλίασ κατεργάηονταν δζρματα από 
βόδια, γουροφνια, μοςχάρια και γίδεσ. Συγκζντρωναν τα δζρματα 
και τα ζβαηαν ςτο ποτάμι για να μαλακϊςουν. Στθν ςυνζχεια 
ζκοβαν τα δζρματα ςτθ μζςθ, τα τοποκετοφςαν ςτο καβαλζτο και 
τα ζξυναν με το ειδικό μαχαίρι και να αφαιρζςουν τα υπολείμματα 
κρζατοσ και λίπουσ. Τα τοποκετοφςαν πάλι ςτο ποτάμι για μερικζσ 
ϊρεσ και αφοφ τα ζπλεναν καλά, τα μετζφεραν ςτο εργαςτιριό 
τουσ. Εκεί τα αςβζςτωναν για να αφαιρζςουν το μαλλί. Το μάδθμα 
του μαλλιοφ γινόταν με τα χζρια καλά λαδωμζνα για να μθ 
ματϊνουν. Ζπειτα ζβαηαν τα δζρματα ςε γοφρνεσ ι ςε ςιδερζνια 
βαρζλια όπου ζριχναν αραιωμζνο αςβεςτοπολτό και τα άφθναν 
εκεί 24 ϊρεσ για να φουςκϊςουν. Τα μετζφεραν πάλι ςτο ποτάμι, 
τα ξζπλεναν καλά και τα ξανατοποκετοφςαν ςτο καβαλζτο για να 
τα ξαναξφςουν. 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΒΒΒΟΟΟΥΥΥΝΝΝΛΛΛΑΑΑΘΘΘΣΣΣ    
     Το επάγγελμα του καρβουνιάρθ ιταν 
εποχιακό. Ζςτθνε καμίνια από τθν άνοιξθ μζχρι 
το φκινόπωρο. Για να ςτιςει το καμίνι διάλεγε 
ζνα μζροσ όπου προςτατευόταν από τον άνεμο. 
Τα ξφλα που χρθςιμοποιοφςαν ιταν κυρίωσ από 
δζντρα και είχαν μικοσ 2 μζτρα περίπου. 
Ζςτθνε τα ξφλα όρκια πολφ κοντά το ζνα ςτο 
άλλο, ζτςι που να ςχθματίηουν ζνα λοφάκι, 4 
μζτρα φψοσ περίπου και άφθνε ςτο κζντρο του 
ςωροφ μια τρφπα με διάμετρο 50 εκατοςτά. 
Σκζπαηε τον ςωρό από ξφλα με άχυρα, πάχουσ 2 
– 3 δάχτυλα και πάνω από τα άχυρα ζριχνε 
μαλακό χϊμα που το είχε κοςκινίςει πριν. Αφοφ 
τζλειωνε όλθ αυτι θ διαδικαςία, τοποκετοφςε 
γφρω γφρω ςτθ βάςθ του, πλαγιαςτά ξφλα 
φψουσ 1 με 1,5 μζτρο. 
 



 

ΚΚΚΕΕΕΑΑΑΜΜΜΟΟΟΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΘΘΘ   ΑΑΑΓΓΓΓΓΓΕΕΕΛΛΛΟΟΟΡΡΡΛΛΛΑΑΑΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    
    Θ δουλειά του κεραμοποιοφ ιταν εποχιακι και εργαηόταν τθν περίοδο του καλοκαιριοφ για 4 με 5 
μινεσ. Θ δουλειά ιταν βαριά και πολφωρθ. Εργαηόταν από τισ 3 τα ξθμερϊματα ζωσ τισ 10 το βράδυ, 
με ζνα διάλλειμα το μεςθμζρι, λόγω τθσ υπερβολικισ ηζςτθσ. Αγόραηε ι νοίκιαηε το χϊρο που 
εργαηόταν 3 περίπου ςτρεμμάτων με 
καλό και μπόλικο χϊμα που να 
επαρκεί για 3 με 4 χρόνια. Εκεί ζςτθνε 
το εργαςτιριό του. Άνοιγε ζνα πθγάδι 
βάκουσ 3 μζτρων περίπου και 
καταςκεφαηε μια ξφλινθ καλφβα. Τθ 
χρθςιμοποιοφςε για αποκικθ των 
προϊόντων του και για φπνο. Στθ 
ςυνζχεια, πίςω από τθν καλφβα 
καταςκεφαηε το καμίνι με τοφβλα και 
λάςπθ, οι τοίχοι του οποίου είχαν 
πάχοσ 60 – 80 εκατοςτά. Το κάτω 
μζροσ του καμινιοφ ιταν θμιυπόγειο 
και είχε φψοσ 70 εκατοςτά, και εκεί 
άναβε τθ φωτιά. Το επάνω μζροσ του 
καμινιοφ είχε διαςτάςεισ 3×4 μζτρων 
και φψοσ 3 μζτρων και ζμοιαηε με ζνα ευρφχωρο δωμάτιο. Πταν τζλειωνε θ καταςκευι του καμινιοφ, 
κακάριηε ο κεραμοποιόσ καλά το ζδαφοσ ολόγυρα από τθν καλφβα ζτςι ϊςτε να είναι λείο. Αυτό ιταν 
το “αλϊνι’, ςτο οποίο κα τοποκετοφςε αργότερα τα τοφβλα και τα κεραμίδια για να ςτεγνϊςουν. 
 

   

ΣΣΣΑΑΑΓΓΓΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΘΘΘϋϋϋ    ΣΣΣΑΑΑΜΜΜΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
    Ραλαιότερα οι άνκρωποι όταν ικελαν να μετακινθκοφν από τον ζνα τόπο ςτον άλλο ι να 
μεταφζρουν κάποιο φορτίο, χρθςιμοποιοφςαν τα ηϊα (άλογα, μουλάρια, γαϊδοφρια), αφοφ πρϊτα τα 
ςαμάρωναν. Δθλαδι τοποκετοφςαν ςτθ ράχθ του ηϊου το ςαμάρι. Το ςαμάρι χρθςίμευε ωσ κάκιςμα 
του αναβάτθ και για να ςτερεϊςουν επάνω του 
διάφορα αντικείμενα. Οι ενδιαφερόμενοι 
πιγαιναν το ηωντανό τουσ ςτον ςαγματοποιό 
και εκείνοσ αφοφ υπολόγιηε με το μάτι το 
μζγεκοσ του ηωντανοφ, ζφτιαχνε το ςαμάρι. 
Ρολλοί όμωσ ςαγματοποιοί, χρθςιμοποιοφςαν 
ζνα ξφλινο πιχθ με υποδιαιρζςεισ, με τον 
οποίο μετροφςαν το ηϊο από το επάνω μζροσ 
των μπροςτινϊν ποδιϊν, γνωςτό ωσ χτζνια, ωσ 
τουσ γοφοφσ, τα γουφάρια, για να μθν πζςουν 
ζξω ςτα μζτρα. Στθ ςυνζχεια ζκανε παραγγελία 
το ςκελετό, το “ξυλίκι’, όπου γινόταν από ξφλο 
οξιάσ. Ζπαιρνε ο μάςτορασ μια κυρτι ρίηα και 
τθν πελεκοφςε. Φςτερα με το ςκαρπζλο 
(ηουμπλά) άνοιγε τρεισ τρφπεσ για να περάςουν 
οι “παϊδεσ’, δθλαδι τα ξφλα που ςυνδζουν το 
“μπροςτάρι” με το “πιςτάρι’. Το “μπροςτάρι” είναι μια μονοκόμματθ πλάκα που ζχει 2 – 3 πόντουσ 
φάρδοσ και το “πιςτάρι” είναι το πίςω μζροσ. 
 
 
 
 



 
 

ΡΡΡΕΕΕΤΤΤΑΑΑΛΛΛΩΩΩΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    ΘΘΘϋϋϋ   ΑΑΑΛΛΛΜΜΜΡΡΡΑΑΑΝΝΝΘΘΘΣΣΣ    
     Λόγω του ότι όλεσ οι μετακινιςεισ γινόντουςαν με τα ηϊα, ζδιναν 
πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτο πετάλωμα των ηϊων. Τα πζταλα ιταν τα 
“ςιδερζνια” παποφτςια που τοποκετοφνταν ςτισ οπλζσ των ηϊων, για 
να μθ φκαροφν και για να διατθροφν τα ηϊα τθν ευςτάκειά τουσ 
κατά τισ μεταφορζσ, δθλαδι να μθ γλιςτράνε. Το πετάλωμα ι αλλιϊσ 
καλφγωμα γινόταν κάκε τρεισ με ζξι μινεσ, ανάλογα με τθ φκορά 
που υπιρχε. Τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφςε ο πεταλωτισ ιταν 
μια τανάλια για να βγάηει τα παλιά πζταλα, ζνα ειδικό μαχαίρι 
“ςατίρα” με το οποίο ζκοβε το ξερό νφχι του ηϊου, ζνα ςφυρί για να 
καρφϊνει τα καρφιά και μια λίμα για να λιμάρει τα νφχια του ηϊου 
μετά το πετάλωμα. 
 
 
 

ΤΤΤΥΥΥΡΡΡΟΟΟΓΓΓΑΑΑΦΦΦΟΟΟΣΣΣ    
   Οι τυπογράφοι ζπιαναν δουλειά ςτισ 5 το απόγευμα και τζλειωναν το ξθμζρωμα. Ραλιά οι 
επαρχιακζσ εφθμερίδεσ ιταν τετραςζλιδεσ και θ κάκε ςελίδα είχε 8 ςτιλεσ. Αρχίηανε πάντα τθν 
ςτοιχειοκεςία από τισ 2 μεςαίεσ ςελίδεσ, όπου εκεί ζμπαιναν οι επιςτολζσ, οι αγγελίεσ, οι διαφθμίςεισ 

και γενικότερα οι λιγότερο ςθμαντικζσ ειδιςεισ. Ζδινε 
το κείμενο ο δθμοςιογράφοσ ςτον τυπογράφο και αυτόσ 
με τθ ςειρά του ςτεκόταν όρκιοσ μπροςτά ςτθν κάςα, 
ζπαιρνε ζνα ζνα τα γράμματα και βάηοντάσ τα ςτθ ςειρά 
ςτο ςυνκετιριο ςχθματιηόντουςαν οι λζξεισ. Πταν 
τελείωνε θ μια αράδα, βάηανε το διάςτιχο για να μθν 
τουσ φφγουν τα γράμματα και ςυνζχιηαν τθν επόμενθ 
αράδα. Για να ςτερεωκοφν τα γράμματα και να μθ 
ςκορπίςουν, όταν ζφταναν ςτθν 5 ι 6 αράδα, τισ 
ζβρεχαν λίγο με ζνα ςφουγγάρι και ζτςι 
ςτερεωνόντουςαν. Πταν τζλειωνε θ ςτιλθ, τθν 
τοποκετοφςαν ςε ζνα μικρό ςελιδοκζτθ. Με τον ίδιο 
τρόπο ςτοιχειοκετοφςαν και τισ άλλεσ ςελίδεσ. Θ πρϊτθ 
και θ τελευταία ςελίδα τυπωνόταν τελευταία, γιατί οι 

δθμοςιογράφοι ζπρεπε πρϊτα να ακοφςουν το τελευταίο δελτίο ειδιςεων ςτο ραδιόφωνο, μιασ και ςε 
αυτζσ τισ ςελίδεσ γραφόντουςαν οι πιο ςθμαντικζσ ειδιςεισ. 
 
 
 
 

ΜΜΜΡΡΡΑΑΑΜΜΜΡΡΡΕΕΕΘΘΘΣΣΣ    
   Τα παλιά χρόνια ο μπαρμπζρθσ ιταν υπαίκριο 
επάγγελμα. Εντόπιηαν ζνα καλό μζροσ όπου δε φυςοφςε, 
ζςτθναν τθν πολυκρόνα και δοφλευαν εκεί. Αργότερα 
ςτεγάςτθκαν ςτα καφενεία, μιασ και τα κουρεία ιταν 
ταυτόχρονα και ςτζκια. Μαηευόντουςαν εκεί οι άντρεσ, 
κουβζντιαηαν και διάβαηαν εφθμερίδα. Καμιά φορά 
ζλεγαν και παραμφκια, γιατί οι περιςςότεροι κουρείσ 
ιταν και καλοί παραμυκάδεσ. 
 
 



 
 
 

ΑΑΑΚΚΚΛΛΛΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
    Θ παραγωγι του οφηου ξεκινοφςε από τον 
τρφγο του αμπελιοφ. Βάηανε τα τςαμπιά μζςα 
ςε τςουβάλια, κόβανε κατά μικοσ ζνα τςίγκινο 
βαρζλι και ςτερεϊνανε με ςφρμα τισ δφο άκρεσ 
τθσ μιασ πλευράσ για να βάλουν μζςα το 
τςουβάλι με τα ςταφφλια. Ακολουκοφςε το 
πάτθμα με τα πόδια για να ςπάςουν οι ρόγεσ 
και ο μοφςτοσ κυλοφςε από τθν ανοικτι μεριά 
του βαρελιοφ και ςυγκεντρϊνονταν ςε ζνα 
δοχείο. Αυτό ιταν το κραςί. Τα τςάμπουρα ι 
ςτζμφυλα που ζμεναν ςτο τςουβάλι τα μάηευαν 
ςε μεγάλα δοχεία, ρίχνανε λίγο νερό μζςα και 
τα άφθναν για 15 μζρεσ περίπου να ωριμάςουν. Το διάςτθμα αυτό, κάκε πρωί και βράδυ, 
ανακατεφανε τα τςάμπουρα με ζνα ξφλο για να μθν ξινίςουν. Πταν τα τςάμπουρα ι τςίπουρα, 
ωρίμαηαν τα ςκεπάηανε με κλαριά δζντρων και από πάνω τουσ τοποκετοφςαν πζτρεσ για βάροσ. 
Αργότερα ςκεπάηανε τα τςάμπουρα με νάιλον και από πάνω βάηανε άμμο. 
 
 
 
 

ΣΣΣΤΤΤΑΑΑΓΓΓΑΑΑΛΛΛΟΟΟΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΛΛΛ    
  Ο ςτραγαλοποιόσ αγόραηε από τον παραγωγό τα ρεβίκια Λοφλιο με 
Αφγουςτο. Στθ ςυνζχεια τα ξεχϊριηε ανάλογα με το μζγεκοσ και τα 
ζψθνε ανακατϊνοντάσ τα ςιγά ςιγά με το χζρι περίπου μια ϊρα. 
Τθν επόμενθ μζρα αφοφ είχαν κρυϊςει, τα ξανάψθνε και τα 
άπλωνε ςτο υπόγειο για δυο με τρεισ εβδομάδεσ. Πςο 
περιςςότερεσ μζρεσ τα άφθνε, τόςο πιο αφράτα γίνονταν τα 
ςτραγάλια.  
 
 

 
 
 
 

ΣΣΣΚΚΚΟΟΟΥΥΥΡΡΡΑΑΑΣΣΣ    
    Τθν περίοδο που φφτευαν τα καλαμπόκια, φφτευαν τριγφρω και 
φουκαλόςπορο, ο οποίοσ κζλει χωράφι με γερά χϊματα και μάλιςτα 
ποτιςτικό για να μεγαλϊςει. Σε δυο με τρεισ μινεσ, αν ψίλωνε το φυτό, 
το ζκοβαν. Το κακάριηαν όπωσ κακαρίηουν και τα καλαμπόκια και το 
ζτριβαν με λινάρι. Αν το χόρτο ιταν χοντρό, το ζςκιηαν, ανάλογα με το 
πάχοσ που είχε, ςε δφο ι τρία κομμάτια. Φςτερα το ζκοβαν ςτο μικοσ 
τόςο μεγάλο όςο ικελαν να φτιάξουμε τθ ςκοφπα, το “φουκάλι’. 
 
 
 

 
 
 



   

   

ΧΧΧΑΑΑΛΛΛΒΒΒΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΔΔΔΕΕΕΣΣΣ    
    Ο χαλβατηισ αγόραηε το ςθςάμι από τον 
παραγωγό, το ζβαηε ςε μεγάλεσ ξφλινεσ κάδεσ 
και το μοφςκευε για 4 με 5 ϊρεσ για να 
μαλακϊςει θ φλοφδα του και να βγει πιο 
εφκολα. Οι κάδεσ αυτζσ είχαν ςτθ βάςθ τουσ μια 
κάνουλα με μια ςίτα μπροςτά για να ςυγκρατεί 
το ςθςάμι. Αφοφ άδειαηαν το νερό και 
ςτράγγιηαν καλά το ςθςάμι, το ζριχναν μζςα ςε 
ξφλινεσ κοπάνεσ και 2 άντρεσ κοπάνιηαν με 
ξφλινουσ κόπανουσ το ςθςάμι ϊςπου να 
ξεφλουδίςει. Αμζςωσ μετά ζριχναν το ςθςάμι ςε 
κάδθ με άλμθ πυκνότθτασ 12 βακμοφσ μπωμζ. 
Με τθν άλμθ θ μεν φλοφδα του ςθςαμιοφ 
κατακακόταν ςτον πάτο τθσ κάδθσ ςαν λάςπθ, το δε αποφλοιωμζνο ςθςάμι επζπλεε. Για να ξεπλζνουν 
το ςθςάμι, ο χαλβατηισ μάηευε το ςθςάμι με λαμαρινζνιεσ ςζςουλεσ (μικρό κοίλο φτυαράκι) τρυπθτζσ 
για να φεφγει το νερό, και το ζριχνε ςε μια άλλθν κάδθ, όπου ζπεφτε τρεχοφμενο νερό και ζφευγε από 
μια κάνουλα που βριςκόταν ςτθ βάςθ τθσ κάδθσ, αφοφ πρϊτα ξζπλενε το ςθςάμι. Μετά το ξζπλυμα το 
ςθςάμι ιταν ζτοιμο για ψιςιμο. 
 
 
 

ΑΑΑΚΚΚΟΟΟΝΝΝΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    
   Ο ακονιςτισ γυρνοφςε από γειτονιά ςε γειτονιά για να ακονίςει μαχαίρια, 
τςεκοφρια, ψαλίδια και άλλα κοφτερά αντικείμενα που χρειαηόντουςαν ακόνιςμα. 
Ζτςι κουβαλοφςε το ακόνι, όπου ιταν ζνασ τροχόσ φτιαγμζνοσ από μια λεία και 
ςκλθρι πζτρα, ιταν ειδικι πζτρα. Είχε διάμετρο περίπου 30 εκατοςτϊν και 
ςτθριηόταν πάνω ςε μια ξφλινθ βάςθ που το φψοσ τθσ ζφτανε το ζνα μζτρο 
περίπου. Κακϊσ ο ακονιςτισ πατοφςε το πεντάλι, ο τροχόσ περιςτρεφόταν και 
ακόνιηε τισ λεπίδεσ. Πταν τζλειωνε το ακόνιςμα, ζςιαηε τα μαχαίρια και τα ψαλίδια 
με τισ λίμεσ και τα ςφυριά, γιατί από τθν πολφ τθν χριςθ, ςτράβωναν. Τζλοσ τα 
λάδωνε με τθ λαδόπετρα για να μθ ςκουριάςουν. 
 
 
 
 
 

ΑΑΑΜΜΜΑΑΑΞΞΞΑΑΑΣΣΣ   
   Ο αμαξάσ χρθςιμοποιοφςε ζνα αμάξι με τζςςερισ τροχοφσ, όπου το 
ζςερναν ζνα, δφο ι ακόμα και τζςςερα άλογα. Μερικζσ φορζσ 
χρθςιμοποιοφςαν και γαϊδοφρι. Με τθν άμαξα πραγματοποιοφςε ο 
αμαξάσ μεταφορζσ ανκρϊπων. Συνικωσ ςφχναηαν ςτουσ ςτακμοφσ των 
τρζνων, των λεωφορείων, ςτα λιμάνια και ςτισ πλατείεσ. Εκεί περίμεναν 
τουσ πελάτεσ τουσ για να τουσ μεταφζρει ςτον προοριςμό τουσ μαηί με τα 
πράγματά τουσ. 
 
 
 
 



 

ΓΓΓΑΑΑΛΛΛΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    
    Ο γαλατάσ άρμεγε πρωί πρωί τισ αγελάδεσ του, τισ κατςίκεσ του ι τα πρόβατά του, όποιο ηωντανό 
είχε ο κάκε γαλατάσ, και κρατοφςε μερικό γάλα για να κάνει θ οικογζνειά του τυρί ι γιαοφρτι και το 
υπόλοιπο το πουλοφςε. Γζμιηε ςτα γκιοφμια (βακιά μπακιρζνια ςκεφθ με ςτόμιο) το φρζςκο γάλα και 

τα φόρτωνε ςτο γαϊδουράκι του και ςτθ 
ςυνζχεια κατευκφνονταν ςτισ γειτονιζσ. Πταν 
ζφτανε ςτον προοριςμό του, ζδενε το 
γαϊδουράκι του ςε κάποιο δζντρο και άρχιςε 
να μοιράηει το γάλα. Είχε μια μικρι κοφπα 
όπου γεμάτθ ηφγιηε μιςι οκά και ζτςι 
υπολόγιηε τθν ποςότθτα που πουλοφςε. Είχε 
μόνιμουσ πελάτεσ, πρϊτα ζκανε τθ μοιραςιά 
ςε αυτοφσ και αν περίςςευε, γφριηε ςτισ 
γειτονιζσ και προςπακοφςε να πουλιςει το 
υπόλοιπο. Πλοι ικελαν γάλα, γιατί ιταν 
φρζςκο και ολόπαχο. 
 

 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΑΑΑΚΚΚΑΑΑΣΣΣ    
     Το καλάκι τα παλαιότερα χρόνια, το χρθςιμοποιοφςαν για τθ 
μεταφορά και τθ φφλαξθ διάφορων ειδϊν, όπωσ καρποφσ, καπνό, 
μαλλί, φροφτα, καλαμπόκι, βαμβάκι, ακόμα και διάφορα ροφχα. 
Το καλάκι ιταν πλεκτό ςκεφοσ από ευλφγιςτα κλαδιά. Υπιρχαν 
διάφορα μεγζκθ καλακιϊν, ανάλογα με τθ χριςθ τουσ. Οι 
καλακάδεσ ζκοβαν από τα ποτάμια ευλφγιςτα κλαδιά ιτιάσ ι 
λυγαριάσ και τα άφθναν ςτον ιλιο να ξερακοφν. Μετά τα ζβρεχαν 
για να αποκτιςουν ευλυγιςία και άρχιηαν να πλζκουν. Συνικωσ 
βοθκοφςε όλθ θ οικογζνεια ςτο πλζξιμο. 
 
 
 
 

ΚΚΚΛΛΛΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    ΘΘΘϋϋϋΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΛΛΛΑΑΑΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    
  Ο Κιρατηισ ιταν ο άνκρωποσ ο οποίοσ διζκετε ζναν 
αρικμό αλόγων και ζκανε μεταφορζσ εμπορευμάτων και 
ανκρϊπων, ζναντι κάποιασ αμοιβισ. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ 
διαδρομζσ ιταν ςε κοντινζσ πόλεισ, αλλά 
πραγματοποιοφςαν και μακρινά ταξίδια από τθ Κεςςαλία 
ςτθν Ιπειρο και ςτθν Μακεδονία. Θ δουλειά του κιρατηι 
ιταν δφςκολθ και απαιτοφςε ςκλθραγϊγθςθ, γιατί 
υπιρχαν περιπτϊςεισ όπου ζπρεπε να ζρκει αντιμζτωποσ 
με τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ αλλά και με λθςτζσ. Θ 
ςχζςθ που είχε ο αγωγιάτθσ με τα άλογά του ιταν πολφ 
ςθμαντικι και ιδιαίτερθ. Υπιρχαν περιπτϊςεισ όπου τουσ 
ζδιναν και γυναικεία ονόματα. 
 
 
 



ΛΛΛΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΑΑΑΔΔΔΟΟΟΟΟΟΣΣΣ    
   Ο λουςτραδόροσ ςφχναηε ςυνικωσ ςε πλατείεσ με 
μεγάλθ κίνθςθ. Χρθςιμοποιοφςε ζνα ξφλινο καςελάκι 
όπου γφρω γφρω κρεμόντουςαν οι βοφρτςεσ και τα 
βερνίκια με τα διάφορα χρϊματα. Γυάλιηε τα 
κακρεφτάκια του και τα μπροφντηινα ςκαλιςμζνα 
ςτολίδια ςτο καςελάκι του για να προςελκφςει τουσ 
πελάτεσ του. Αυτόσ κακόταν ςε ζνα χαμθλό ςκαμνάκι 
και τουσ περίμενε υπομονετικά. Μερικζσ φορζσ ζκανε 
διάφορα κόλπα με τισ βοφρτςεσ ςτον αζρα, για να τουσ 
προςελκφςει. 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΡΡΑΑΑΓΓΓΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    
   Το επάγγελμα του παγοπϊλθ ιταν ευκαιριακό, λόγω 
του ότι πάγο χρθςιμοποιοφςαν μόνο το καλοκαίρι. 
Ζβριςκαν ζνα καρότςι και πάνω ςε αυτό μετζφεραν τον 
πάγο και περνοφςαν από γειτονιά ςε γειτονιά. Εάν είχαν 
τθν οικονομικι δυνατότθτα, αγόραηαν μια μεγάλθ 
παγωνιζρα και τθν ζςτθναν ςτθν άκρθ του δρόμου για 
τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και ζκαναν τον παγοπϊλθ. 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΡΡΑΑΑΓΓΓΩΩΩΤΤΤΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
Οι παγωτατηιδεσ βράηανε το γάλα και προςκζτανε 
ηάχαρθ, αυγά, κακάο ι βανίλια, ανάλογα με τθ γεφςθ 
που κζλανε να φτιάξουν. Πταν ζβραηε το μείγμα, το 
κατζβαηαν από τθ φωτιά και το τοποκετοφςαν ςε ζνα 
μεταλλικό κάδο, ο οποίοσ βριςκόταν μζςα ςε ζνα ξφλινο 
βαρζλι. Στο κενό που υπιρχε ανάμεςα ςτο ξφλινο 
βαρζλι και ςτον κάδο, ζβαηαν πάγο και ςυνζχιηαν να 
ανακατεφουν το μείγμα μζχρι να πιξει. 
Φορτϊνανε το βαρζλι ςτο καρότςι, και με μια ειδικι 
μεταλλικι κουτάλα και τα χωνάκια ξεκινοφςαν τθ 
δουλειά τουσ. Κατά διαςτιματα ζριχναν κομμάτια 
πάγου εξωτερικά για να μθ λιϊςει το παγωτό. 
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ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΟΟΟΥΥΥΜΜΜΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
   Ο παςουμτηισ ζπαιρνε ζτοιμα, επεξεργαςμζνα δζρματα, 
ςυνικωσ μαφρα και καφζ γιατί αυτά είχαν περιςςότερθ 
ηιτθςθ. Ζβαηαν τον πελάτθ να πατιςει με γυμνό πόδι πάνω ςε 
ζνα χαρτί και ζκανε το περίγραμμα του ποδιοφ με μολφβι. 
Μετροφςε με τθ μεηοφρα το πάχοσ του ποδιοφ ςτα δάχτυλα και 
ςτθν καμάρα. Στιριηε το δζρμα ςτθν τάβλα και το ζκοβε με τθ 
φαλτςζτα, λάμα 30 εκατοςτϊν περίπου, ςφμφωνα με το 
ςτάμπο που ιταν από χαρτόνι. Στθ ςυνζχεια ζκοβε τθ φόδρα 
που ιταν από δζρμα προβιάσ ι γίδασ και τθ γάηωνε από τθν 
ανάποδθ.  
 
 
 
 
 
 

ΤΤΤΕΕΕΝΝΝΕΕΕΚΚΚΕΕΕΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
  Το επάγγελμα του τενεκετηι ιταν από τα πιο 
επικερδι, ίςωσ γι” αυτό υπιρχαν τόςα πολλά 
μαγαηιά. Στο κατάςτθμά του μποροφςεσ να 
βρεισ κουβάδεσ για να βγάηουν νερό από το 
πθγάδι, γκιοφμια για το γάλα, ςόμπεσ, μπουριά, 
ποτιςτιρια, νιπτιρεσ, λεκάνεσ, καηάνια για το 
βράςιμο των ροφχων, χωνιά, μαςτραπάδεσ και 
γενικότερα αντικείμενα που χρειαηόντουςαν 
κυρίωσ τα νοικοκυριά.  
 
 
 
 
 

ΥΥΥΡΡΡΑΑΑΛΛΛΚΚΚΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΩΩΩΤΤΤΟΟΟΓΓΓΑΑΑΦΦΦΟΟΟΣΣΣ    
   Ο υπαίκριοσ φωτογράφοσ χρθςιμοποιοφςε 
ζνα ξφλινο ορκογϊνιο πλαίςιο που ςτθριηόταν 
ςε ζνα τρίποδα, τθ φωτογραφικι μθχανι. Ο 
φακόσ βριςκόταν ςτο κζντρο του ορκογωνίου 
και από κάτω υπιρχε ζνα καςελάκι με 
ςυρταράκια που περιείχαν όλα τα απαραίτθτα 
υλικά εκτφπωςθσ μζςα ςε μπουκαλάκια. 
Ρολλοί φωτογράφοι ςτόλιηαν γφρω γφρω το 
πλαίςιο με παλιζσ φωτογραφίεσ. Από τθν άλλθ 
μεριά του πλαιςίου, υπιρχε ζνα μαφρο 
φφαςμα όπου ο φωτογράφοσ ζμπαινε από 
κάτω, τον ςκζπαηε δθλαδι, για να μπορζςει να 
τραβιξει τθ φωτογραφία. φκμιηε τον φακό 
και.. τςαφ, ζτοιμθ θ φωτογραφία! 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΧΧΧΑΑΑΝΝΝΛΛΛΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
     Τα παλιά χρόνια υπιρχαν πολλά χάνια γιατί 
δεν υπιρχαν μεταφορικά μζςα για να κάνουν 
ζνα ταξίδι ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Το 
μεταφορικό τουσ μζςο ιταν τα ηϊα και τα 
μακρινά ταξίδια μπορεί να κρατοφςαν μζρεσ. 
Τα χάνια αυτά ιταν μικρά κτίςματα και είχαν 
ζνα μεγάλο υπόςτεγο με πάγκουσ γφρω γφρω 
και τραπζηια. Το πάτωμα ιταν ξφλινο ζτςι ϊςτε 
αφοφ ζτρωγε ο ταξιδιϊτθσ, το ψθτό αρνί, τθ 
ςαλάτα και το κραςί, μποροφςε να ςτρϊςει τα 
ςτρωςίδια του ςτο πάτωμα και να κοιμθκεί 
ςτρωματςάδα.  
 
 
 

ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕΣΣΣΘΘΘΔΔΔΕΕΕΣΣΣ    (((ΟΟΟΛΛΛ    ΧΧΧΥΥΥΣΣΣΟΟΟΑΑΑΦΦΦΤΤΤΑΑΑΔΔΔΕΕΕΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑΛΛΛ    ΟΟΟΛΛΛ    ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΘΘΘΣΣΣΤΤΤΑΑΑΔΔΔΕΕΕΣΣΣ)))   
  Ζκαναν τθ δουλειά του κεντθτι με ςυρματοκλωςτζσ, χρυςζσ ι 
αςθμζνιεσ. Κεντοφςαν εικόνεσ, λάβαρα, ςιματα ςτολϊν και πολλά 
κεντιματα για άμφια ιερϊν και άλλα είδθ που χρειάηονταν για 
εκκλθςιαςτικι χριςθ. 
 
 
 

ΑΑΑΓΓΓΥΥΥΟΟΟΧΧΧΥΥΥΣΣΣΟΟΟΧΧΧΟΟΟΟΟΟΛΛΛ    
  Δοφλευαν το αςιμι από τα χρόνια τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ και εργάηονταν ςε 
μεγάλα κζντρα τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, όπωσ θ Κεςςαλονίκθ και ςε πολλζσ 
ευρωπαϊκζσ πόλεισ.  
 
 

ΝΝΝΤΤΤΕΕΕΛΛΛΑΑΑΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    
   Τα παλιά τα χρόνια που δεν είχαν ανακαλυφτεί το ραδιόφωνο, θ τθλεόραςθ και το μεγάφωνο οι 
αρχζσ του χωριοφ είχαν πρόβλθμα να επικοινωνιςουν με τουσ κατοίκουσ και να τουσ πουν για κάποια 
πράγματα ι αποφάςεισ που τουσ αφοροφςαν. Ζτςι όταν ικελαν να ανακοινϊςουν κάτι ςτουσ 
κατοίκουσ είχαν το ντελάλθ. Δουλειά του ιταν να γυρίηει ςε όλο το χωριό και να φωνάηει αυτό που 
ζπρεπε να μάκουν όλοι οι χωριανοί. Κυρίωσ ςτεκόταν ςτα 
ψθλότερα ςθμεία  για να μπορεί να ακοφγεται από όςο το 
δυνατόν περιςςότερουσ.  Αυτό το ςθμείο λοιπόν ιταν 
ιδανικό για το ντελάλθ ζτςι ϊςτε να ακουςτεί από πολλοφσ 
ςυγχωριανοφσ. Ο ντελάλθσ ζπρεπε να είναι βροντόφωνοσ 
για να μπορεί να φωνάηει δυνατά και να τον ακοφνε και 
υπομονετικόσ γιατί ζπρεπε να γυρίςει όλο το χωριό και να 
φωνάηει για να μεταφζρει το μινυμα. Ρλθρωνόταν από τθν 
Κοινότθτα. Σιμερα που υπάρχουν τα μεγάφωνα μπορεί πιο 
εφκολα να ανακοινϊςει θ Κοινότθτα αυτό που κζλει ςτουσ 
κατοίκουσ, κι ζτςι δε χρειάηεται ο ντελάλθσ. 
 
 



 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    ΣΣΣΑΑΑΡΡΡΟΟΟΥΥΥΝΝΝΛΛΛΟΟΟΥΥΥ    
  Τίποτε δεν πετοφςαν. Τα κατακάκια του λαδιοφ που ζμεναν ςτα 
κιοφπια - μοφργα - τα ζκαναν ςαποφνι. Τθ μοφργα τθν ζβραηαν ς' 
ζνα καηάνι με καυςτικι ςόδα. Το μείγμα το 'βαηαν ςε ςκάφεσ για να 
ςτεγνϊςει και μετά το 'κοβαν κομμάτια. Το ςαποφνι ιταν ζτοιμο. 
Σιμερα δε φτιάχνουν ςαποφνια πια μ' αυτό τον τρόπο. Ακόμα και 
τα κουκοφτςια από τθν ελιά τα επεξεργάηονταν ςε ειδικά 
εργοςτάςια και το υπόλειμμα το χρθςιμοποιοφν ςαν καφςιμο υλικό 
που ζχει μεγάλθ κερμαντικι απόδοςθ επειδι ζκτόσ από το ξφλο 
είναι εμποτιςμζνο και με λάδι. 
  
 
 
  

ΑΑΑΓΓΓΟΟΟΦΦΦΥΥΥΛΛΛΑΑΑΚΚΚΑΑΑΣΣΣ    ΘΘΘϋϋϋ    ΔΔΔΑΑΑΓΓΓΑΑΑΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    
   Το επάγγελμα του αγροφφλακα υπάρχει εδϊ και αρκετά χρόνια, 
αν και τα τελευταία χρόνια ςταδιακά καταργείται. Τον τελευταίο 
χρόνο θ νζα κυβζρνθςθ διλωςε ότι το ςϊμα τθσ αγροφυλακισ κα 
επαναςυςτακεί ,γιατί κρίκθκε ότι θ προςφορά του ςτθν αγροτικι 
αςφάλεια είναι ςθμαντικι .Το ςϊμα τθσ αγροφυλακισ ανικει ςτο 
Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. 
 
 
 
 
 

ΟΟΟΜΜΜΡΡΡΕΕΕΛΛΛΑΑΑΣΣΣ    
  Ο ομπρελάσ που κάπου - κάπου κάνει τθν εμφάνιςι του ακόμα και ςτισ 
μζρεσ μασ επιςκεφαηε κατεςτραμμζνεσ ομπρζλεσ. Σιμερα βζβαια ςπάνια 
επιςκευάηουμε τθν ομπρζλα μασ. Αν χαλάςει αγοράηουμε καινοφργια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΕΕΕΚΚΚΛΛΛΑΑΑΣΣΣ    
   Ο καρεκλάσ ιταν αυτόσ που ζφτιαχνε καρζκλεσ, 
Ζφτιαχνε πρϊτα τον ξφλινο ςκελετό τθσ καρζκλασ 
και ςτθ ςυνζχεια ζπλεκε με ψάκα τθ βάςθ τθσ 
καρζκλασ όπου κα κάκονταν οι άνκρωποι. Αυτό 
γινόταν για να είναι πιο αναπαυτικζσ οι καρζκλεσ. 
 
 
 
 



ΑΑΑΚΚΚΟΟΟΥΥΥΔΔΔΛΛΛΑΑΑΘΘΘΣΣΣ    
   Κυρίωσ με το όνομα αρκουδιάρθσ φερόταν 
ςυνικωσ ο τςιγγάνοσ εκείνοσ που παλαιότερα 
περιιγε αρκοφδα ςε υπαίκριεσ παρουςιάςεισ – 
επιδείξεισ και με αυτό τον τρόπο χρθματίηονταν. 
Οι αρκουδόγυφτοι κρατοφςαν ςυνικωσ ζνα ντζφι 
ι ακόμθ πιο παλιά τφμπανο με το οποίο απζδιδαν 
τθ μελωδία ζχοντασ δεμζνθ τθν αλυςίδα από 
τθν ηϊνθ τουσ μια αρκοφδα με φιλϊτρο . Τισ 
περιςςότερεσ φορζσ είχαν και μια μαϊμοφ, επίςθσ 
δεμζνθ με αλυςίδα, από τθν ηϊνθ τουσ . Διάλεγαν 
λοιπόν για τισ παρουςιάςεισ κυρίωσ πλατείεσ που 
παρουςίαηαν κάποια ςχετικι κίνθςθ ι και 
δρόμουσ ςυνοικιακοφσ . Πταν λοιπόν 
ςταματοφςαν κάποιοι περαςτικοί , άρχιηε το πρόγραμμα . 
 
 
 

ΓΓΓΚΚΚΛΛΛΛΛΛΤΤΤΣΣΣΑΑΑΣΣΣ    
  Άλλο ζνα επάγγελμα του ποδαριοφ, που ςχεδόν ζχει ςβιςει, όπωσ 
και τα περιςςότερα από τα παλιά, διότι ςιμερα λίγοι είναι αυτοί 
που αγοράηουν γκλίτςεσ, αλλά κι αυτοί που τισ φτιάχνουν. Για τθν 
καταςκευι χρθςιμοποιοφνται δφο είδθ  ξφλου. Θ κεφαλι γίνεται 
από ρίηα πιξαριοφ, που φζρει πάνω τθσ διάφορα ανάγλυφα ςχζδια, 
ενϊ θ βζργα από ξφλο κρανιάσ. Υπάρχουν δφο ειδϊν γκλίτςεσ : θ 
τςοπάνικθ και θ γεροντικι. Στθν πρϊτθ θ κεφαλι είναι πιο μεγάλθ 
και με μεγαλφτερθ καμποφρα. Επίςθσ υπάρχει μεγαλφτερο κενό 
μεταξφ κεφαλισ και βζργασ και τοφτο για να ςτθρίηεται και να 
ξεκουράηεται ο ίδιοσ. Στθ γεροντικι, θ κεφαλι είναι μικρι ,αλλά 
πιο κομψι. 
 
 
 

ΕΕΕΛΛΛΣΣΣΡΡΡΑΑΑΚΚΚΤΤΤΟΟΟΑΑΑΣΣΣ    ΕΕΕΛΛΛΣΣΣΘΘΘΤΤΤΘΘΘΛΛΛΩΩΩΝΝΝ    ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΚΚΚΟΟΟΛΛΛΝΝΝΩΩΩΝΝΝΛΛΛΩΩΩΝΝΝ    
  Ο ειςπράκτορασ ιταν-και είναι ακόμθ ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ-ο άνκρωποσ που 
ζκοβε τα ειςθτιρια μζςα ςτο λεωφορείο. Ιταν ζνα επάγγελμα με πολλζσ δυςκολίεσ 
και λίγα χριματα. Ο ειςπράκτορασ ςτθν αρχι ζκοβε τα ειςθτιρια. Αργότερα ανιγγθλε τισ ςτάςεισ των 
λεωφορείων, βοθκοφςε ςτο ανεβοκατζβαςμα των  
επιβατϊν, ζδινε οδθγίεσ να κατεβαίνουν από κάποια 
πόρτα και να προχωροφν οι επιβάτεσ ϊςτε το 
λεωφορείο να παίρνει πιο πολλοφσ. Πςοι δφςκολοι 
επιβάτεσ είχαν κάποιο πρόβλθμα ξεςποφςαν ςτον 
ειςπράκτορα. Αν αργοφςε να εκτελεςτεί το δρομολόγιο, 
αν οι επιβάτεσ κουβαλοφςαν ογκϊδθ αντικείμενα, αν 
και αν... πάντα αυτόσ ιταν υπεφκυνοσ. Ο οδθγόσ 
κλειςμζνοσ ςτο κουβοφκλιο οδιγθςθσ,δεν είχε ευκφνθ. 
Άλλωςτε υπιρχε και θ ενδεικτικι πινακίδα που ζγραφε: 
«ΜΘΝ ΟΜΛΛΕΛΤΑΛ ΣΤΟΝ ΟΔΘΓΟ» και του αποςπάτε τθν 
προςοχι από τθν οδιγθςθ. 
 
 
 



 
 

ΕΕΕΦΦΦΘΘΘΜΜΜΕΕΕΛΛΛΔΔΔΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    
    Ο πλανόδιοσ εφθμεριδοπϊλθσ ιταν ο επαγγελματίασ που αςκοφςε 
το επάγγελμά του χωρίσ να ζχει ςυγκεκριμζνο μαγαηί. Ραραλάμβανε 
τισ εφθμερίδεσ από τα πρακτορεία διανομισ τφπου και προωκοφςε 
τθν κακθμερινι κυκλοφορία του19 ελλθνικοφ τφπου περπατϊντασ 
ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ και τισ πλατείεσ τθσ πόλθσ.Τισ πουλοφςε 
ςτουσ περαςτικοφσ ι τισ άφθνε ςτθν είςοδο των ςπιτιϊν των μόνιμων 
πελατϊν του. 
 
 
 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΪΪΪΤΤΤΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    ΘΘΘ   ΓΓΓΚΚΚΑΑΑΪΪΪΤΤΤΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
  Ρρόκειται για το μουςικό που ζπαιηε τθν παραδοςιακι κάιντα ι 
γκάιντα που ςιμερα όλο και λιγότερο ςυναντάμε. Θ ςυμβολι του 
καϊτατηι ςτθν παράδοςθ είναι ςθμαντικι, αφοφ είχε πρωταγωνιςτικό 
ρόλο ςε γιορτζσ, πανθγφρια και κάκε άλλου είδουσ διαςκζδαςθ. 
 
 
 
 
 

   ΚΚΚΑΑΑΝΝΝΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    

   Ζμοιαηε με κινθτό κατάςτθμα, ζτςι κακϊσ ιταν φορτωμζνοσ με τα 
πιλινα ςταμνιά. Ρολφτιμο είδοσ και απαραίτθτο τα παλιά χρόνια θ 
κανάτα. Εκεί φφλαγαν οι άνκρωποι το νερό για να παραμζνει δροςερό, 
αφοφ δεν υπιρχαν τότε ψυγεία. Αλλά οφτε και βρφςεσ υπιρχαν ςτα 
ςπίτια και αναγκαηόταν ο κόςμοσ να προμθκεφετε το νερό από κάποια 
υπαίκρια βρφςθ-πθγι τθσ γειτονιάσ. 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΝΝΝΤΤΤΑΑΑΑΑΑΣΣΣ    
  Επάγγελμα που γζννθςαν οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ 
ςυναλλαγισ. Συνικωσ περιφερόταν ςτισ αγορζσ ι όπου 
χρειαηόταν, ακόμα και ςτα πανθγφρια, για να ηυγίςει 
κάποιο βάροσ (τςουβάλι ςιτάρι, καλαμπόκι, πατάτεσ, 
ςφαχτό κ.α.).Χρθςιμοποιοφςε κανταρόξυλο και ςχοίνι 
για να δζνει τα αντικείμενα ϊςτε να τα ηυγίςει με το 
καντάρι. Το καντάρι είχε μια βζργα με ςθμειωμζνεσ 
χαρακιζσ για τισ οκάδεσ (1 οκά = 1200 γραμμάρια) που 
πάνω τθσ μετακινοφςαν το κρεμαςμζνο βαρίδι. Είχε 
ακόμα τα γατηάκια που κρεμοφςαν τα αντικείμενα. 
 
 
 
 



   

ΚΚΚΑΑΑΡΡΡΕΕΕΛΛΛΟΟΟΥΥΥ    
  Συναφζσ με το επάγγελμα τθσ μοδίςτρασ 
ιταν και το επάγγελμα τθσ καπελοφσ. 
Αυτι ζφτιαχνε τα καπζλα με τα οποία 
ςυμπλιρωναν το ντφςιμό τουσ οι κυρίεσ τθσ 
εποχισ, μια και ιταν τθσ μόδασ. Τα υλικά 
καταςκευισ των καπζλων ιταν ςε κάποιο 
βακμό ειςαγόμενα, αλλά αρκετά υφάςματα 
προζρχονταν από εμπορικά κζντρα τθσ 
Ακινασ. Τα είδθ των καπζλων που 
καταςκεφαηε ςχετίηονταν με τθν εποχι του 
χρόνου. Τα καλοκαιρινά καπζλα ιταν ςυνικωσ 
από ψάκα (ψάκινα) και τα διακοςμοφςε με 
υφαςμάτινα ι ψεφτικα λουλοφδια. Αντίκετα τα χειμωνιάτικα ιταν πιο επίςθμα και καταςκευάηονταν 
από ακριβά υφάςματα Τα διακοςμοφςαν με και αρκετζσ φορζσ με τοφλια που τα χρθςιμοποιοφςαν ςτα 
καπζλα με βζλο. Στισ μζρεσ μασ υπάρχουν οι μεγάλεσ εταιρείεσ που παράγουν μαηικά καπζλα και 
διάφορα άλλα αξεςουάρ. 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΑΑΑΓΓΓΚΚΚΛΛΛΟΟΟΗΗΗΟΟΟΡΡΡΑΑΑΛΛΛΚΚΚΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    
   Ο καραγκιοηοπαίχτθσ ιταν πάντα άντρασ. Θ δουλειά του 
ιταν να κινεί με νιμα ι με τα μπαςτοφνια τισ χάρτινεσ ι 
δερμάτινεσ φιγοφρεσ πίςω από ζνα λευκό πανί. Υπιρχε 
μια φωτεινι πθγι από πίςω του. Οι κεατζσ ζβλεπαν μόνο τθ 
ςκιά των φιγοφρων και όχι και του καραγκιοηοπαίκτθ. 
Αναλάμβαναν να διαςκεδάςουν τον κόςμο ςτισ 
γιορτζσ και ςτα πανθγφρια. Ο “μπερντζ” ιταν θ αφορμι για 
τον καραγκιοηοπαίκτθ για να μιλά για τισ περιπζτειεσ του 
Ζλλθνα μζςα από τισ ιςτορίεσ του καραγκιόηθ. Το 
επάγγελμα αυτό ζχει ςχεδόν εξαφανιςτεί.  
 
 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    ΘΘΘϋϋϋΚΚΚΑΑΑΛΛΛΑΑΑΦΦΦΑΑΑΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    
    Στα τοφρκικα katran ςθμαίνει πίςςα, άςφαλτοσ κι επομζνωσ κατρατηισ 
ιταν αυτόσ που αςχολοφνταν με τθν πίςςα. Κυρίωσ θ δουλειά του ιταν να 
πιςςάρει τα ιςτιοφόρα και τισ βάρκεσ που ζπλεαν ςτθ κάλαςςα. Ακόμα, με 
πίςςα άλειφε και τα βαρζλια. Τϊρα υπάρχουν οι εταιρείεσ λιπαντικϊν. 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΦΦΦΕΕΕΡΡΡΑΑΑΝΝΝΤΤΤΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    
   Στα περιςςότερα χωριά τθσ Ελλάδασ , τισ περιςςότερεσ 
φορζσ ο καφετηισ ςυνδφαηε τθ λειτουργία του καφενείου 
του με τθν πϊλθςθ ειδϊν που δεν ζβγαηε ο τόποσ του, 
όπωσ καφζ, τςιγάρα, ηάχαρθ, ρφηι, μπακαλιάρο, ςπίρτα, 
παςτζσ ςαρδζλεσ, φρίςεσ (ρζγγεσ), ταραμά, χαλβά και 
άλλα. Ακόμθ μποροφςε να ζχει πανιά, κλωςτζσ, βελόνεσ, 
δερμάτινα και ίςωσ είδθ τςαγκάρικου. Σιμερα ςπάνια 
βρίςκουμε καφεπαντολωλεία. 
 



 

ΚΚΚΘΘΘΟΟΟΡΡΡΛΛΛΑΑΑΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    
   Είναι ο τεχνίτθσ που καταςκευάηει κεριά και λαμπάδεσ 
για τισ εκκλθςιζσ, αλλά κυρίωσ για τουσ ιδιϊτεσ οι οποίοι 
τισ χρθςιμοποιοφςαν ςτα κρθςκευτικά ζκιμα και τάματα 
αλλά και ςτα ςπίτια. Ραλιά αγόραηε ο ίδιοσ το κερί από 
τουσ μελιςςοκόμουσ και το ζβαηε ςε ζνα μεγάλο δοχείο ι 
ςε φοφρνο με κάρβουνα. Στθ ςυνζχεια άδειαηε το 
λιωμζνο κερί ςε ζνα μακρφ δοχείο. Ζξω από αυτό υπιρχε 
ηεςτό νερό για να κρατάει το λιωμζνο κερί ςε ςτακερι 
κερμοκραςία. Μζςα ςε αυτά βουτοφςε τθςχάρα που 
ιταν από δφο παράλλθλεσ ςανίδεσ που ενϊνονταν με 
ςχοινιά. Το μικοσ του κεριοφ εξαρτάται από το άνοιγμα τθσ ςανίδασ. Το φιτίλι το προμθκεφονταν ςε 
κουβάρια. Στο κακαρό κερί ζμπαινε υποχρεωτικά κίτρινο φιτίλι για να ξεχωρίηει. Θ τζχνθ τθσ 
κθροπλαςτικισ ςυνεχιηόταν ςυνικωσ μζςα από τθν οικογενειακι παράδοςθ. 
 
 

ΚΚΚΛΛΛΩΩΩΝΝΝΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΔΔΔΕΕΕΣΣΣ    –––ΣΣΣΤΤΤΛΛΛΦΦΦΤΤΤΕΕΕΣΣΣ    
  Δοφλευαν πάντα ςτθν φπαικρο, ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ και θ δουλειά τουσ ιταν να 
φτιάχνουν κλωςτζσ από φυςικό ι τεχνθτό μετάξι, επίςθσ και βαμβακερά νιματα.  
Από τθ μία θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και από τθν άλλθ θ εξαφάνιςθ τθσ 
παραδοςιακισ ςτολισ ζφεραν τθν παρακμι του. 
 
 

ΚΚΚΟΟΟΦΦΦΛΛΛΝΝΝΑΑΑΣΣΣ    
   Οι ανάγκεσ των αγροτικϊν εργαςιϊν και κυρίωσ θ ςυγκομιδι αγροτικϊν προϊόντων τϊρα 
καλφπτονται από μθχανικά μζςα, δθλαδι ξφλινα τελάρα, πλαςτικζσ κλοφβεσ, χάρτινα τελάρα κ.α. Τα 
παλιά χρόνια όμωσ, τισ αγροτικζσ ανάγκεσ τισ κάλυπταν με 
τα καλάκια, κοφίνια όπωσ τα ζλεγαν. Τα κοφίνια άρχιηαν 
από μικρά, τα κοφίνια των αυγϊν, τα πανζρια κ.α. Οι κόφεσ 
ιταν τα πιο διαδεδομζνα και χρθςιμοποιοφνταν για το 
κόψιμο των ςταφυλιϊν κυρίωσ. Τα κοφίνια για το ψωμί 
ιταν ςε ςχζδια πικαριοφ με καπάκι πλεκτό. Ακόμα οι 
κοφινάδεσ ζπλεκαν και τισ μεγάλεσ γυάλινεσ μποτίλιεσ για 
να μθν ςπάςουν. Το επάγγελμα του κοφινά ιταν ςτα χωριά 
οικογενειακι παράδοςθ. 
 
 

ΚΚΚΩΩΩΜΜΜΟΟΟΔΔΔΟΟΟΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    
  Θ τζχνθ του κωμοδρόμου ιταν μια από τισ πιο παλιζσ 
τζχνεσ τθσ Κφπρου. Ο κωμοδρόμοσ καταςκεφαηε και 
επιδιόρκωνε εργαλεία κυρίωσ τςάπεσ, κοφςπουσ, ξινάρια, 
υνιά, πζταλα και ότι άλλο εργαλείο του παράγγελναν. Εκτόσ 
από τα εργαλεία καταςκεφαηε κάγκελα και γραδζλλεσ τα 
οποία οι κάτοικοι χρθςιμοποιοφςαν για να κτίςουν τα 
ςπίτια τουσ. Για τθν καταςκευι των εργαλείων 
χρθςιμοποιοφςε φυςερό για να ανάβει τα κάρβουνα που 
ζκαναν το ςίδερο να μαλακϊνει και να κοκκινίηει. 
Ακολοφκωσ κτυποφςε πάνω ςτο αμόνι με το ςφυρί και του 
ζδινε το ςχιμα που ικελε. Στισ μζρεσ μασ υπάρχουν οι 
εταιρείεσ ςιδιρου. 



 
 

ΛΛΛΑΑΑΓΓΓΟΟΟΥΥΥΜΜΜΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    
  Πταν γίνονταν πόλεμοι ο λαγουμτηισ αναλάμβανε να ανοίξει 
ςιραγγεσ (λαγοφμια) κάτω από τα τείχθ του φρουρίου. Εκεί 
τοποκετοφςαν τα εκρθκτικά τουσ για να ανατινάξουν το φροφριο. 
Με τθν ανατίναξθ των λαγουμιϊν τα τείχθ ι ζπεφταν όλα ι 
γκρεμίηονταν ςε ζνα ςθμείο. Επίςθσ αν είχαν παγιδευτεί άνκρωποι 
ςε ςπθλιζσ ι ορυχεία αναλάμβαναν να ανοίξουν ςιραγγεσ για να 
τουσ απεγκλωβίςουν. Τϊρα υπάρχουν μεγάλα μθχανιματα που 
αναλαμβάνουν εργαςία, όταν αυτό χρειάηεται, πραγματοποιϊντασ 
ζνα ζργο πολφ ταχφτερα, όπωσ ο γνωςτόσ “μετροπόντικασ” που 
ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν καταςκευι του ΜΕΤΟ τθσ Ακινασ. 
 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΝΝΝΑΑΑΣΣΣ    
   Ο καςτανάσ είναι ζνα από τα επαγγζλματα που ζχουν χακεί 
τα τελευταία χρόνια. Ο καςτανάσ ζκανε τθν εμφάνιςι του 
ςτουσ δρόμουσ με τα πρϊτα κρφα. Εκεί ζςτθνε το 
μαγαηάκι του, το οποίο περιείχε το ςκαμνάκι και τθ φουφοφ 
του. Άναβε τα κάρβουνα ςτθ φουφοφ και πάνω ζψθνε τα 
κάςτανα. Στθ ςυνζχεια τα χάραηε ϊςτε να ψθκοφν 
καλφτερα και πιο γριγορα. Με μια μεταλλικι λαβίδα τα 
γφριηε για να ζχουν ομοιόμορφο ψιςιμο. Δίπλα από τθν 
φουφοφ είχε ζνα χωνάκι από εφθμερίδεσ μζςα ςτισ οποίεσ 
ζβαηε τα κάςτανα για να τα πουλιςει. Μερικοί όμωσ 
καςτανάδεσ γφριηαν και ςτισ γειτονίεσ με μικρά καρότςια 
μζςα ςτα οποία είχαν τα κάςτανα. Ρολλοί μάλιςτα από 
αυτοφσ τα πουλοφςαν και βραςμζνα. 
 
 
 
 
 

ΒΒΒΑΑΑΕΕΕΛΛΛΑΑΑΣΣΣ       

  Ιταν τεχνίτθσ, ειδικόσ ςτθν καταςκευι βαρελόςχθμων και 

ςκαφοειδϊν ςκευϊν από ξφλο καςτανιάσ ι δρυόσ. Το ξφλο 

περνοφςε από ειδικι επεξεργαςία και μετά το ζκοβαν ςε λεπτζσ 

ςανίδεσ, που τισ βρζχανε για να παίρνουν εφκολα τθν 

κατάλλθλθ κλίςθ. Κατόπιν περνοφςαν τα ςτεφάνια, τα 

χτυποφςαν με το ματςακόνι για να ςφίξουν καλά και μετά 

τοποκετοφςαν τουσ δυο επίπεδουσ πυκμζνεσ.  

 

 

 

 



 

ΗΗΗΕΕΕΥΥΥΓΓΓΑΑΑΣΣΣ     

   Οι ζευγϊδεσ αναλϊμβαναν το ϐργωμα, τη ςπορϊ 

και τη ςυγκομιδό των χωραφιών.  Όργωναν με το 

ξϑλινο αλϋτρι που το ϋςερναν δϑο βϐδια ό 

μουλϊρια, ενώ κϊποιεσ φορϋ σ, εκτϐσ απϐ τα δικϊ 

τουσ χωρϊφια, ϐργωναν και ϋςπερναν και τα 

χωρϊφια ϊλλων κατούκων και αμεύβονταν 

επιπλϋον.  

 

 

   ΚΚΚΤΤΤΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    (((ΡΡΡΕΕΕΤΤΤΑΑΑΣΣΣ)))  

   Ο κτύςτησ όταν ςτισ πϐλεισ και ςτα χωριϊ 

πολϑ διαδεδομϋνο επϊγγελμα, επειδό τϐτε ϐλα 

τα ςπύτια χτύζονταν με πϋτρεσ απελϋκητεσ και 

πελεκημϋνεσ. Οι κτύςτεσ ακϐμη ϋκαναν 

μερεμϋτια, επιςκεϑαζαν παλιϊ ςπύτια κ.ϊ.  

’αυτοϑσ υπϊγονται και οι «πελεκϊνοι», που 

ϋβγαζαν και πελεκοϑςαν κατϊλληλεσ για 

πελϋκημα πϋτρεσ κι ϋκαναν τισ καμαρϐπετρεσ, 

τισ μυλϐπετρεσ και τα πελϋκια για τισ πϐρτεσ και 

τα παρϊθυρα. Οι ύδιοι ϋκαναν καμπαναριϊ που 

απαιτοϑςαν μεγϊλη αντύληψη και προχωρημϋνη 

τεχνικό.  

 

ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΡΡΡΑΑΑΤΤΤΘΘΘΣΣΣ       

  Γυρνώντασ απϐ χωριϐ ςε χωριϐ με γϊιδαρο ό μουλϊρι 

αγϐραζε μικρϋσ ό μεγϊλεσ ποςϐτητεσ προώϐντων απϐ τουσ 

χωρικοϑσ τα οπούα και μεταπουλοϑςε ςε ϊλλα χωριϊ με 

διϊφορο κϋρδοσ. τουσ μεταπρϊτεσ ανόκουν και οι 

κερατζόδεσ και οι πραματευτϊδεσ.  

 

ΜΜΜΡΡΡΑΑΑΚΚΚΑΑΑΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    

    Πνιγμϋνοσ ςτα ρϊφια με τισ κονςϋρβεσ, τισ ζϊχαρεσ, 

τα ζυμαρικϊ και ϐλα τα απαραύτητα για το μαγεύρεμα 

τησ νοικοκυρϊσ. Φωρύσ ψυγεύο, πουλοϑςε ϐλα τα 

βαςικϊ εύδη και τρϐφιμα χϑμα και τισ περιςςϐτερεσ 

φορϋσ βερεςϋ. υνόθωσ, το μπακϊλικο όταν εμπορικϐ 

και καπηλειϐ.όμερα με τουσ ϐρουσ που 

διαμορφώθηκαν απϐ τη ςϑγχρονη οικονομύα και την 

επικρϊτηςη των ςοϑπερ μϊρκετ τα μπακϊλικα 

χϊθηκαν, εκτϐσ απϐ εκεύνα τα λύγα που λειτουργοϑν 

ακϐμα ςτα χωριϊ. 

 



 

   ΜΜΜΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ       (((ΥΥΥΦΦΦΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ)))      

  ε λύγα κεφαλοχώρια υπόρχαν τα καταςτόματα 

υφαςμϊτων, που ςυνόθωσ όταν και ραφτϊδικα. 

Εμπορικϊ που πουλοϑςαν ϐλα τα εύδη που εύχαν ζότηςη 

ϐπωσ μεταξωτϊ, βαμβακερϊ, βελοϑδινα, χαςϋδεσ, 

ποπλύνεσ, αλατζϊδεσ, τςύτια κ.λπ., καθώσ -μην ξεχνϊμε- 

οι γυναύκεσ ϋραβαν τϐτε τα ροϑχα μϐνεσ τουσ. 

 

 

   ΜΜΜΥΥΥΛΛΛΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   

   Η καλλιϋργεια ςιτηρών όταν πολϑ διαδεδομϋνη μϋχρι 

το 17ο αιώνα, ενώ ςτη ςυνϋχεια περιορύςτηκε 

ςημαντικϊ. Οι ϊνθρωποι τϐτε φρϐντιζαν δϑο φορϋσ το 

χρϐνο, (φθινϐπωρο – ϊνοιξη) για την παραςκευό του 

ςταρϋνιου ό καλαμποκύςιου αλευριοϑ. Αλευρϐμυλοι 

υπόρχαν ςε ϐλα τα χωριϊ , οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ 

οπούουσ όταν υδρϐμυλοι, δηλαδό τουσ κινοϑςε η δϑναμη 

του νεροϑ, οπϐτε τουσ ϋχτιζαν πϊντα δύπλα ςε ποτϊμια 

και ρεματιϋσ. όμερα λειτουργοϑν ελϊχιςτοι.  

 

 

ΝΝΝΕΕΕΟΟΟΥΥΥΛΛΛΑΑΑΣΣΣ       

   την παλιϊ Αθόνα που δεν υπόρχαν βρϑςεσ μϋςα ςτα 

ςπύτια, ο νερουλϊσ αναλϊμβανε την τροφοδϐτηςό τουσ με 

νερϐ. Τπόρχε ςυνόθωσ ϋνασ νερουλϊσ ςε κϊθε γειτονιϊ και 

εύχε ςταθερό πελατεύα . Ϊκανε πολλϊ κοπιαςτικϊ 

δρομολϐγια και αμειβϐτανε περύπου 1 δεκϊρα τον τενεκϋ. Σο 

επϊγγελμα του νερουλϊ διατηρόθηκε μϋχρι το 1930, οπϐτε 

ιδρϑθηκε η ΟΤΛΕΝ.  

 

 

ΑΑΑΣΣΣΟΟΟΡΡΡΑΑΑΤΤΤΘΘΘΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

   Ο ραςοπατητόσ με τισ φτϋρνεσ των ποδιών του και με τη βοόθεια 

νεροϑ και πλοϑςιασ ςαπουνϊδασ πατοϑςε μϊλλινεσ πατητϋσ 

(κλινοςκεπϊςματα) και ϋνα ϊλλο μϊλλινο υφαντϐ, τη ρϊςα απϐ 

ϐπου ϋκαναν τα ραςύδια για μικροϑσ και μεγϊλουσ.  

 

 



 

ΣΣΣΦΦΦΟΟΟΥΥΥΓΓΓΓΓΓΑΑΑΑΑΑΣΣΣ    

   Σο επϊγγελμα του ςφουγγαρϊ εύχε ωσ αντικεύμενο την αλιεύα και την επεξεργαςύα ςφουγγαριών, 

καθώσ και την πώληςη τουσ ςτην αγορϊ. Ο ςφουγγαρϊσ αςχολιϐταν εύτε με τον εντοπιςμϐ και τη 

ςυλλογό ςφουγγαριών ςτο βυθϐ τησ θϊλαςςασ, εύτε με το χειριςμϐ των βοηθητικών μηχανημϊτων 

απϐ την επιφϊνεια του ςκϊφουσ για παροχό βοόθειασ ςτουσ ςφουγγαρϊδεσ-δϑτεσ. Οι 

δραςτηριϐτητεσ του ςφουγγαρϊ περιλϊμβαναν την κατϊδυςη και παραμονό 3-4 ώρεσ ςε βϊθοσ ωσ 

18 μϋτρα για τη ςυλλογό ςφουγγαριών, ςπανιϐτερα την κατϊδυςη ςε βϊθοσ μεταξϑ 50-60 μϋτρων 

και παραμονό 15 λεπτών για ςυλλογό ςφουγγαριών, την ανϊδυςη ςε αργοϑσ ρυθμοϑσ για να 

επιτευχθεύ αποςυμπύεςη, την ταξινϐμηςη 

των ςφουγγαριών και την αρχικό 

επεξεργαςύα τουσ πϊνω ςτο ςκϊφοσ. 

 Σα απαραύτητα εργαλεύα και οι ειδικού 

εξοπλιςμού που απαιτοϑνταν για την 

ϊςκηςη του επαγγϋλματοσ όταν 

μηχανοκύνητο ςκϊφοσ, ςυνόθωσ καϏκι, 

καταδυτικό ςτολό, μϊςκα, ςχοινιϊ, 

βαροϑλκα, ραντϊρ, ηχοβολιςτικϐ, φτερϊ, 

βαρύδια, λϊςτιχο, μαρκοϑτςι, μηχϊνημα 

παραγωγόσ και παροχόσ αϋρα και ξϑςτρα 

για το ξερύζωμα των ςφουγγαριών. 

 

ΗΗΗΩΩΩΕΕΕΜΜΜΡΡΡΟΟΟΟΟΟΣΣΣ       ΙΙΙ   ΤΤΤΣΣΣΑΑΑΜΜΜΡΡΡΑΑΑΣΣΣΘΘΘΣΣΣ       

  Σισ αγοραπωληςύεσ των ζώων αναλϊμβαναν οι 

ζωϋμποροι, που ονομϊζονταν και "τςαμπϊςηδεσ". 

Επύκεντρο των αγοραπωληςιών αποτελοϑςαν τα 

παζϊρια (οι λαώκϋσ αγορϋσ τησ εποχόσ) και οι 

ζωοπανηγϑρεισ που ςυνϐδευαν ςυνόθωσ τισ 

εορταςτικϋσ και εμπορικϋσ δραςτηριϐτητεσ των 

μεγϊλων πανηγυριών . Εκτϐσ απϐ τουσ ντϐπιουσ 

ζωϋμπορουσ, την περιοχό επιςκϋπτονταν τϐτε και 

μεταπρϊτεσ απϐ την υπϐλοιπη Ελλϊδα, για να 

διαπραγματευτοϑν με τουσ ντϐπιουσ την 

αγοραπωληςύα ζώων. 

    

    ΚΚΚΟΟΟΛΛΛΑΑΑΟΟΟΥΥΥΗΗΗΕΕΕΟΟΟΛΛΛ    

   Οι κολαουζϋροι όταν επιφορτιςμϋνοι με 

το μϋτρημα του χρϐνου που χρειαζϐταν 

κϊποιοσ βουτηχτόσ ςφουγγαριών να 

παραμεύνει ςτη θϊλαςςα. Δεν εύχαν 

ρολϐγια για να μετροϑν τον χρϐνο, αλλϊ 

εύχαν την γνωςτό μασ κλεψϑδρα. 
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   ΓΓΓΥΥΥΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΣΣΣ          (((ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΤΤΤΕΕΕΥΥΥΤΤΤΘΘΘΣΣΣ)))    

     Ϊφερνε παλιϊ ςτα χωριϊ, φορτωμϋνοσ ό με 

το ζώο ϐτι μποροϑςε να φανταςτεύ κανεύσ : 

υφϊςματα με τον πόχη, πουκϊμιςα, κϊλτςεσ, 

κλωςτϋσ, εςώρουχα, κουμπιϊ, λϊςτιχο, 

κουβαρύςτρεσ, τςατςϊρεσ, χτϋνια, βαφϋσ και 

πολλϊ ϊλλα ακϐμα. Η πληρωμό γύνονταν 

ςυνόθωσ ςε εύδοσ.Σο επϊγγελμα του πλανϐδιου 

εμπϐρου, που γυρνοϑςε ςτα χωριϊ και ςτισ 

γειτονιϋσ, αςκοϑςαν επαγγελματύεσ διαφϐρων 

ειδικοτότων, που όταν ςυχνϊ και παραγωγού 

του προώϐντοσ. Οι ϋμποροι αυτού μετϋφεραν το 

εμπϐρευμϊ τουσ ςτουσ ώμουσ ό πϊνω ςτο 

υποζϑγιο που τουσ ςυνϐδευε.  

 

 

ΛΛΛΝΝΝΛΛΛΑΑΑΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

  ΄Ερινοι λϋγονται τα αρςενικϊ ςϑκα [οι ορνιού] που 

βϊζουν οι ςυκοπαραγωγού ςτισ ςυκιϋσ για να 

γονιμοποιηθοϑν και να κϊνουν ςϑκα. Αυτϊ εύναι ςϑκα 

που τα παύρνουν απϐ αρςενικϋσ ςυκιϋσ ό αγριοςυκιϋσ και 

τα περνοϑν ςε κλωςτϋσ για να εύναι εϑκολο το κρϋμαςμα 

ςτισ κανονικϋσ [θηλυκϋ σ] ςυκιϋσ. Ϊτςι ϐταν οι ϋρινοι 

ξεραθοϑν ςκϊζουν και βγαύνουν απϐ αυτοϑσ τα ωϊρια 

τησ γονιμοπούηςησ που με τα ϋντομα και τον αϋρα 

γονιμοποιοϑν τα ϊλλα. Οι ϊνθρωποι αυτού που μϊζευαν, 

αποθόκευαν και πωλοϑςαν τουσ ορνιοϑσ ό ερινιοϑσ 

λϋγονταν ερινιαςτϋσ ό ρινιαςτϋσ. 

 

 

 

   ΞΞΞΥΥΥΛΛΛΟΟΟΚΚΚΕΕΕΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣ  

   Ο ξυλοκερατϊσ όταν ειδικϐσ ςτην επεξεργαςύα των 

κερϊτων των ζώων και ιδύωσ των κριαριών. Οταν 

πϊρουμε κϊποιο κϋρατο απϐ ζώο και ιδύωσ απϐ κριϐ, 

επειδό αυτϐ ϋχει ςαν ςυςτατικϐ το βοϑτυρο και την 

κερατύνη και ϊλλα υλικϊ, και το ζεςτϊνουμε αυτϐ 

γύνεται εϑπλαςτη ϑλη. Ϊτςι ο τεχνύτησ μπορεύ να 

κϊνει κοχλιϊρια κοινώσ χουλιϊρια ό κουτϊλια, 

πιροϑνια, τςατςϊρεσ, κουμπιϊ και ϐτι ϊλλο ςοφιςτεύ 

εκεύνη τη ςτιγμό.  

   



   

   ΣΣΣΑΑΑΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ  

   Ο ςαματατζόσ όταν πληρωμϋνοσ ταραξύασ δημοςύων 

ςυγκεντρώςεων εύτε απϐ κϊποια πολιτικό ό ςυντεχνιακό 

παρϊταξη εύτε μεμονωμϋνο υποψόφιο, ϋτςι που να εύναι 

ϋτοιμοσ να δρϊςει ςε κϊποια δεδομϋνη ςτιγμό. Όταν ο 

εκπρϐςωποσ κϊποιασ παρϊταξησ δυςκολευτεύ να 

ςυνεχύςει ςε κϊποια κϐντρα, ο ςαματατζόσ θα επϋμβει με 

φωνϋσ και ακατονϐμαςτεσ φρϊςεισ που να διεγεύρει το 

θυμϐ των ϊλλων, ώςτε να διακοπεύ η ςυνεδρύαςη.  

 

 

ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΘΘΘΤΤΤΛΛΛΑΑΑ     

         Ϊνα παλιϐ επϊγγελμα που ςόμερα τεύνει να εξαφανιςτεύ  εύναι τησ κεντότριασ.Και αυτϐ ςυμβαύνει 

γιατύ αντικαταςτϊθηκαν τα εργατικϊ χϋρια με τισ μηχανϋσ....Σα επιδϋξια χϋρια  τησ κεντότριασ 

εκεύνησ τησ εποχόσ  κατϊφερναν  να δημιουργοϑν πϊνω ςτο ϑφαςμα, τϋλεια ςχϋδια και 

καλλιτεχνικϊ δοςμϋνα, που οϑτε και  η τελειϐτερη μηχανό ςόμερα  δε θα μποροϑςε να αποδώςει με 

τϐςη λεπτομϋρεια, χϊρη, ρυθμϐ και αρμονύα. Όλα τα ςχϋδια των κεντημϊτων, όταν εμπνευςμϋνα 

απϐ τη φϑςη και το περιβϊλλον και ϋπαιρναν 

ιδιαύτερη μορφό με το ςυνδυαςμϐ των βελονιών  

πϊνω ςε διϊφορα υφϊςματα.Αυτϊ τα ϋργα 

τϋχνησ, τα πουλοϑςαν και μ΄αυτϐ το τρϐπο  

ςυντηροϑνταν οικονομικϊ κϊποιεσ 

οικογϋνειεσ. Εδώ πρϋπει να τονύςουμε ϐτι 

υπόρχαν και υπϊρχουν ακϐμη και ςόμερα τα 

εκκληςιαςτικϊ κεντόματα.Δυςτυχώσ πολλϊ απϐ 

τα παλιϊ ςχϋδια δε ςυνεχύζουν να γύνονται, λϐγω 

τησ δυςκολύασ ςτην εκτϋλεςη και του χρϐνου 

που απαιτεύ η καταςκευό τουσ, με κύνδυνο να 

εξαφανιςτεύ εξ ολοκλόρου η τεχνικό του 

παραδοςιακοϑ κεντόματοσ.  

 

 

ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΣΣΣΟΟΟΥΥΥΛΛΛΑΑΑ    

   Σςαγκϊρηδεσ που αςχολόθηκαν μϐνο με παντϐφλεσ, 

οργϊνωςαν εργαςτόρια, αλλϊ ϋβγαιναν και ςτη γϑρα για το 

λιανικϐ κϋρδοσ. Μερικϋσ απϐ τισ παντϐφλεσ όταν 

ολοκϋντητεσ.  

 

   

http://1.bp.blogspot.com/-hMZGLttbCgY/TZZw4xNuxbI/AAAAAAAAAgg/GpHhwGzdnpM/s1600/154980_172058182822053_165703003457571_502495_6737970_n.jpg


   ΑΑΑΣΣΣΒΒΒΕΕΕΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    

         Ο αςβϋςτησ χρηςιμοποιόθηκε κυρύωσ ωσ 

επύςτρωμα ςτα ςπύτια, ςτισ αυλϋσ, ςτα 

καλντερύμια και ςτισ κρόνεσ. Οι αςβεςτοποιού 

ϋφτιαχναν τον αςβϋςτη ςτα αςβεςτοκϊμινα 

χρηςιμοποιώντασ ωσ καϑςιμη ϑλη τουσ πρύνουσ 

και τα κλαδιϊ τησ ελιϊσ, μετϊ την περύοδο του 

κλαδϋματοσ. Σα αςβεςτοκϊμινα τα καταςκεϑαζαν 

οι ύδιοι: ϊνοιγαν ϋνα μεγϊλο λϊκκο, ϋχτιζαν τα 

τοιχώματϊ του με «λιγδϐπετρεσ» και ςυνϋχιζαν 

προσ τα πϊνω με μαρμαρϐπετρεσ και λϊςπη. Σισ 

μαρμαρϐπετρεσ τισ εξϐρυςςαν απϐ τα νταμϊρια 

με τη βοόθεια λοςτοϑ ό βαριοποϑλασ. Η καϑςη μετϋτρεπε τισ μαρμαρϐπετρεσ ςε αςβϋςτη. Η φωτιϊ 

ςτο αςβεςτοκϊμινο ξεκινοϑςε τα ξημερώματα, ενώ η καϑςη ϋπρεπε να εύναι ςυνεχόσ για ϋνα 

εικοςιτετρϊωρο, ώςτε να αςβεςτοποιηθεύ η πϋτρα. Μετϊ την καϑςη χρειαζϐταν ακϐμα μύα μϋρα 

για να κρυώςει το καμύνι. τη ςυνϋχεια τη διανομό του αςβϋςτη αναλϊμβαναν οι αγωγιϊτεσ, που 

κουβαλοϑςαν τον αςβϋςτη μϋςα ςε τρύχινα τςουβϊλια.. όμερα δεν υπϊρχουν πια αςβεςτοποιού, 

εφϐςον ο αςβϋςτησ παρϊγεται μαζικϊ απϐ ειδικευμϋνεσ βιομηχανύεσ.  

   

   

ΧΧΧΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    

      Ο ιδιοκτότησ των παλιών υπαύθριων καταλυμϊτων, των πανδοχεύων (που ονομϊζονταν «χϊνια«, 

απϐ την περςικό λϋξη χαν = ξενώνασ). Αντύςτοιχοι δηλαδό, με τουσ ςημερινοϑσ ξενοδϐχουσ. Σα 

χϊνια εξυπηρετοϑςαν τουσ ταξιδιώτεσ, 

παρϋχοντασ ςτϋγη ςτουσ ύδιουσ και ςτα 

ζώα τουσ. Για πϊρα πολλϊ χρϐνια όταν ο 

μοναδικϐσ ςταθμϐσ και το κατϊλυμα 

ϐλων των κοινωνικών τϊξεων, μϋςα ό 

καθ” οδϐν ϋξω απϐ τα χωριϊ μασ. 

Οικονομικϊ εϑποροι, αλλϊ και πτωχού, 

ϋμποροι, εμπορευϐμενοι και 

«πραματευτϊδεσ» – «γυρολϐγοι», 

περιηγητϋσ, διαβϊτεσ και μεταφορεύσ, 

ταχυδρϐμοι και προςκυνητϋσ, μαθητϋσ 

και «ςυμπεθερικϊ», που κινοϑνταν ςτην 

περιοχό, ςτϊθμευαν ς’ αυτϊ. Εκεύ κατϋλυαν ακϐμη και ομϊδεσ εργατών και μαςτϐρων (κτιςτών, 

χαλκουργών – «καλαντζόδων», «ντενεκεντζόδων» – φαναρτζόδων κλπ.), που κινοϑνταν απϐ χωριϐ 

ςε χωριϐ για να βρουν εργαςύα. Όλα εύχαν αυλό ϐπου ϊραζαν οι αραμπϊδεσ, ςτϊβλουσ για τα ζώα, 

και κυρύωσ δωμϊτια για τη διανυκτϋρευςη των ταξιδιωτών. Παρϊλληλα διϋθεταν χώρουσ για τισ 

ςυναθρούςεισ και τισ αγοραπωληςύεσ. Φϊνια υπόρχαν ςτο Καρπενόςι και ςτουσ δρϐμουσ για τα 

χωριϊ. Σα χϊνια ςτη δϑςβατη περιοχό μασ όταν πολλϊ και ϊφηςαν πολλϋσ ιςτορύεσ πύςω τουσ.   

 

 



   

ΛΛΛΑΑΑΤΤΤΕΕΕΝΝΝΑΑΑΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    

   Η λατϋρνα όταν ϋνα μουςικϐ ϐργανο 

που ςτα παλιϐτερα χρϐνια γνώριςε 

μεγϊλη δϐξα. Για να παύξει η λατϋρνα 

χρειϊζονταν οπωςδόποτε δϑο ϊτομα . Ο 

ϋνασ την εύχε ςτην πλϊτη του ό αργϐτερα 

που ειχε ρϐδεσ την πϋρναγε ςτο δρϐμο, 

και ο ϊλλοσ τη γϑριζε .Αυτϊ τα ϊτομα 

λεγϐντουςαν λατερνατζόδεσ. Οι 

λατερνατζόδεσ γϑριζαν πϐτε μϐνοι τουσ 

ϐταν η λατϋρνα όταν ςτισ δϐξεσ τησ, πϐτε 

με ςυνοδεύα κϊποιο ντϋφι . Ϊπαιζαν 

διϊφορα λαώκϊ τραγοϑδια που όταν και 

τα ςουξϋ τησ κϊθε εποχόσ . 

Οι λατερνατζόδεσ πόγαιναν ςε μαγαζιϊ , ςε πϊρκα ό ςτουσ δρϐμουσ και πολλϋσ φϐρεσ μαζεϑονταν 

γϑρω τουσ ο κϐςμοσ και ϊκουγε τα τραγοϑδια που παύζανε. Όταν τελεύωνε το τραγοϑδι , περνοϑςε 

ϋνα ϊτομο που όταν και ο βοηθϐσ τουσ κρατώντασ ανϊποδα το καπϋλο του ό το ντϋφι και του 

ϋριχναν μϋςα οι ϊνθρωποι λεφτϊ . 

 

 

ΟΟΟ   ΡΡΡΑΑΑΚΚΚΤΤΤΛΛΛΚΚΚΟΟΟΣΣΣ    ΓΓΓΛΛΛΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑΛΛΛ       ΘΘΘ   ΜΜΜΑΑΑΜΜΜΘΘΘ    

   Όπωσ ϐλοι λύγο πολϑ ξϋρουμε τα πιο παλιϊ 

χρϐνια , ειδικϊ ςτην επαρχύα , δεν υπόρχαν 

ςπουδαγμϋνοι γιατρού , αλλϊ ϊνθρωποι απλού 

που ξϋρανε να γιατρϋψουν διϊφορεσ αρρώςτιεσ , 

με βϐτανα τησ ελληνικόσ υπαύθρου και ϋκαναν 

και διϊφορα ϊλλα πρακτικϊ που τα όξεραν απϐ 

πϊππου προσ πϊππου. Υτιϊνανε αλοιφϋσ , 

ξϋρανε τισ δοςολογύεσ των βοτϊνων για την κϊθε 

πϊθηςη και πολλϊ αλλϊ για διϊφορεσ αρρώςτιεσ 

. πολλού ϋβγαζαν λεφτϊ απϐ αυτϐ που ϋκαναν 

.αλλϊ υπόρχαν και ϊλλη που δεν ϋπαιρναν λεφτϊ 

και βοηθοϑςαν τον κϐςμο να αντιμετωπύςει τισ 

διαφορϋσ αρρώςτιεσ που υπόρχαν 

τϐτε.Πρακτικϐσ γιατρϐσ , μποροϑμε να ποϑμε , 

ϐτι όταν και η μαμό ,που πόγαινε ςτα ςπύτια και 

βοηθοϑςε τισ γυναύκεσ να τεκνοποιόςουν. 

 

 

 



 

   ΦΦΦΕΕΕΤΤΤΣΣΣΑΑΑΣΣΣ    

    Εκεύνη την εποχό τα μϋςα μεταφορϊσ όταν περιοριςμϋνα για τουσ 

λύγουσ, ϋτςι οι πλανϐδιοι ϋμποροι, με τισ πενιχρϋσ οικονομικϋσ 

δυνατϐτητεσ τα δουλεμϋνα κορμιϊ και τη δυνατό ψυχό, μετϋφεραν ςτη 

πλϊτη τουσ – κρεμαςμϋνα απϐ τον ώμο – τα αςκιϊ με τισ φϋτςεσ ό και το 

τςουβϊλι με τισ ςταφύδεσ, ςτοιχιςμϋνα το ϋνα πύςω απϐ το ϊλλο, αυτϐ με 

το πιο εϑθραυςτο περιεχϐμενο πϊντα απϐ την ϋξω πλευρϊ. Αν 

παρϊλληλα ϋπρεπε να κουβαλοϑν και διαφορετικό ποιϐτητα λαδιοϑ τϐτε 

κρατοϑςαν – ανϊ χεύρασ – και μια γκαζοντενϋκα ϐπου ςυνόθωσ βϊζανε 

τα ποιο θολϊ λϊδια. Η παρουςύα τουσ ςτισ γειτονιϋσ που περιδιϊβαιναν 

για να ςυλλϋξουν την πραμϊτεια τουσ, γινϐταν αιςθητό απϐ το 

τραγουδιςτϐ τουσ «μϐτο» «φετςϐλαδα, τςιγαρϐλαδα, κακο-ςταφύδεσ…» 

με το οπούο καλοϑςαν τισ νοικοκυρϋσ να βγϊλουν ςτο κατώφλι του 

ςπιτιοϑ τουσ τα κατϊλοιπα, μεταξϑ ϊλλων, απϐ το πρωτογενϋσ υλικϐ τησ 

μαγειρικόσ χρόςησ.  

 

 

ΜΜΜΠΠΠΑΑΑΛΛΛΨΨΨΜΜΜΑΑΑΣΣΣΗΗΗ    

   Σισ πρωινϋσ ώρεσ αλλϊ και τισ απογευματινϋσ ϋκανε την εμφϊνιςό 

του ςτισ λαώκϋσ ςυνοικύεσ ο πλανϐδιοσ μπαλωματόσ. Εύχε 

κρεμαςμϋνη ςτον ώμο του μια τςϊντα με τα απαραύτητα εργαλεύα: 

ςφυριϊ, ςουβλιϊ, καρφιϊ, ξυλοπρϐκεσ, κϐλλα, κομμϊτια απϐ 

λϊςτιχο (που προερχϐταν απϐ παλιϋσ ρϐδεσ αυτοκινότων) και την 

απαραύτητη ποδιϊ για να μην λερώνονται. Η τιμό όταν ανϊλογα με 

τη εργαςύα 1-2-3 δρχ. το κομμϊτι και ςτα 1918 το ςϐλιαςμα των 

παπουτςιών κϐςτιζε 10 δρχ. 

 

 

ΚΚΚΟΟΟΚΚΚΙΙΙΝΝΝΑΑΑ    

   Υρϐντιζε να φτιϊχνει ο ύδιοσ τα κϐςκινα μια και δεν χρειαζϐταν 

πολλϊ υλικϊ και εργαλεύα για να γύνει. Μια ψιλό ςύτα ό μύα 

τρυπημϋνη λαμαρύνα ό ακϐμη και ϋνα δϋρμα με τρϑπεσ -ανϊλογα 

για τη δουλειϊ που το χρειαζϐταν η νοικοκυρϊ- και ϋνα λεπτϐ, 

ςτρογγυλϐ ξϑλο, το "καςνϊκι", γϑρω-γϑρω, όταν τα υλικϊ που 

χρειαζϐταν για να γύνει ϋνα κϐςκινο. 

 

 

 



 

ΣΣΣΑΑΑΜΜΜΝΝΝΑΑΑ       

   Ο ςταμνϊσ προμηθευϐταν απϐ νωρύσ ϐλα τα πόλινα εύδη, τα 

απαραύτητα για το νοικοκυριϐ, ϐπωσ ςτϊμνεσ, πόλινεσ 

κατςαρϐλεσ, κιοϑπια και γλϊςτρεσ απϐ τα γϑρω καμύνια. Σα 

φϐρτωνε ςε κοφύνια που κουβαλοϑςε το γαώδουρϊκι του και 

γϑριζε ςτισ γειτονιϋσ για να ξεπουλόςει. 

 

 

 

ΚΚΚΡΡΡΑΑΑΑΑΑ    

   Σο επϊγγελμα του κραςϊ όταν εποχιακϐ. Κατϊ τον 

Οκτώβριο με τα πρώτα κρϑα όταν ϋτοιμο το κραςύ. Η 

ποςϐτητα του κραςιοϑ υπολογύζονταν ςε μεταλλικϊ 

κϑπελα τησ οκϊσ ό μιςοκϊρικα κι ο κραςϊσ εύχε πϊντα 

μαζύ του και το δρϊμι. 

 

   

ΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    

   Αυτϐσ που πουλοϑςε το λϊδι το ϋπαιρνε απϐ τουσ εμπϐρουσ, που το 

ϋφερναν απϐ τη νϐτια Ελλϊδα μϋςα ςε κιοϑπια ό βαρϋλια. Ο 

μικροπωλητόσ ϋπαιρνε το λϊδι, που όταν αγνϐ λϊδι ελιϊσ, το ϋβαζε ςε 

ξϑλινα βαρϋλια και τα φϐρτωνε ςε κϊρο. 

 

 

 

ΜΜΜΠΠΠΟΟΟΤΤΤΓΓΓΑΑΑΣΣΣΑΑΑΣΣΣΖΖΖΗΗΗ    

    Η προετοιμαςύα τησ μπουγϊτςασ γινϐταν ςτο ςπύτι του 

μπουγατςατζό απϐ το απϐγευμα τησ προηγοϑμενησ μϋρασ. 

Κατϊ τισ 7 - 8 η ώρα ϋβγαινε ςτην πλατεύα, ςυνόθωσ εύχε 

ςτϋκι ςτον Βαρδϊρη και την πωλοϑςε ςτουσ περαςτικοϑσ 

που πόγαιναν εκεύνη την ώρα ςτη δουλειϊ τουσ. Η τιμό τησ 

όταν μύα δραχμό το κομμϊτι ό 3 δραχμϋσ η οκϊ. 

 

 



 

ΜΜΜΑΑΑΝΝΝΣΣΣΖΖΖΟΟΟΤΤΤΝΝΝΑΑΑ    

   Ο μαντζουνϊσ για να ετοιμϊςει το νοςτιμϐτατο μαντζοϑνι που 

μοςχοβολοϑςε ξυπνοϑςε απϐ τη νϑχτα. Σα υλικϊ που χρηςιμοποιοϑςε 

όταν λύγη ζϊχαρη, νερϐ, διϊφορα χρώματα, αρώματα, μπαχαρικϊ και 

ϐ,τι ϊλλο όταν απαραύτητο.  

 

ΛΛΛΟΟΟΤΤΤΚΚΚΟΟΟΤΤΤΜΜΜΑΑΑΣΣΣΖΖΖΗΗΗ    

   Πολϑ ςυχνϊ ςε δρϐμουσ περαςτικοϑσ ςε ςτϊςεισ λεωφορεύων ό 

ςτουσ ςταθμοϑσ των τρϋνων, ςυναντοϑςε κανεύσ τον πλανϐδιο 

πωλητό λουκουμιών. Εμφανιζϐταν κατϊ τισ 10 το πρωύ αλλϊ και 

το απϐγευμα.  

 

ΑΑΑΛΛΛΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΖΖΖΗΗΗ    

   Με την κϊταςπρη ποδιϊ του και το ςκοϑφο, τυλιγμϋνοσ ςτα ζεςτϊ, 

με τη φουφοϑ αναμμϋνη, ϋνα μικρϐ ςκαμνύ, το αςτραφτερϐ χϊλκινο 

γκιοϑμι, τα κουπϊκια και το δύςκο διαλαλοϑςε ςτουσ παγωμϋνουσ 

δρϐμουσ το αχνιςτϐ και μυρωμϋνο ςαλϋπι. Οι περιςςϐτεροι 

ςαλεπιτζόδεσ όταν μικραςιϊτεσ.  

 

ΛΛΛΕΕΕΜΜΜΟΟΟΝΝΝΑΑΑΣΣΣΖΖΖΗΗΗ    

   την παλιϊ Θεςςαλονύκη ο λεμονατζόσ ϋκανε την εμφϊνιςό του 

απϐ τισ 10 το πρωύ μϋχρι αργϊ το απϐγευμα. Ετούμαζε ςτο ςπύτι 

του απϐ νωρύσ την λεμονϊδα, την οπούα τοτποθετοϑςε ςτο κϋντρο 

ενϐσ χϊλκινου, γυαλιςτεροϑ τεπϐζιτου και γϑρω-γϑρω ϋβαζε πϊγο. 

υνόθωσ οι λεμονατζόδεσ όταν αρβανύτεσ.  

 

   

ΑΑΑΤΤΤΓΓΓΟΟΟΤΤΤΛΛΛΑΑΑ    

   Ο αυγουλϊσ ϋπρεπε τη νϑχτα να ξεκινόςει απϐ τα γϑρω χωριϊ 

τησ Θεςςαλονύκησ, φορτώνοντασ απϐ βραδϑσ ακϐμα την 

πραμϊτεια του ςτο κϊρο ό και ςτον ώμο του πολλϋσ φορϋσ και 

που αποτελοϑνταν απϐ αυγϊ, απϐ κϐτεσ και κοκϐρια, ανϊλογα με 

τισ απαιτόςεισ.  

 



 

ΑΑΑΒΒΒΔΔΔΕΕΕΛΛΛΑΑΑ    

   Σο επϊγγελμα του αβδελϊ ξεκινϊει τον περαςμϋνο 

αιώνα και η ακμό του φτϊνει μϋχρι το 1953.Αβδελϊδεσ 

όταν κυρύωσ οι γϑφτοι. Σο ςτϋκι αγορϊσ των αβδελών 

όταν η τοϊ Φορτιϊτη και δύπλα η οδϐσ Μενελϊου. Ο 

αβδελϊσ ϋβαζε μϋςα ςε μικρϊ βαζϊκια μύα ό δϑο βδϋλεσ 

ό ϐςεσ του ζητοϑςε ο αγοραςτόσ και τισ πουλοϑςε        

1 δραχμό την καθεμιϊ.  

 

ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΝΝΝΣΣΣΕΕΕΡΡΡΜΜΜΙΙΙΣΣΣΖΖΖΗΗΗ    

   Δεν πρϐκειται για μεμονωμϋνουσ τεχνύτεσ αλλϊ για μικρϊ, 

ϋκτακτα, ειδικευμϋνα ςυνεργεύα του Δόμου που δοϑλευαν 

με ημερομύςθιο. υνόθωσ δοϑλευαν κοντϊ ςτισ ρϊγεσ του 

τραμ και επιςκεϑαζαν τα φθαρμϋνα ςημεύα με κυβϐλιθουσ, 

ςκληρϋσ πϋτρεσ λαξευμϋνεσ ςυνόθωσ απϐ γρανύτη, 

κατϊλληλεσ για την οδϐςτρωςη. 

 

 

ΣΣΣΟΟΟΤΤΤΛΛΛΟΟΟΤΤΤΠΠΠΑΑΑΣΣΣΖΖΖΗΗΗ    

  Οι τουλουπατζόδεσ όταν μια ομϊδα ανθρώπων, ιδιωτών, που 

εύχαν το ςτϋκι τουσ μϋςα ςτα Λαδϊδικα. Πυροςβϋςτεσ όταν κυρύωσ 

Εβραύοι. Σο επϊγγελμα αυτϐ υπόρχε ςτη Θεςςαλονύκη μϋχρι το 

1920.  

 

 

ΥΥΥΑΑΑΝΝΝΑΑΑΡΡΡΣΣΣΖΖΖΗΗΗ    

  Σο επϊγγελμα του φαναρτζό λειτοϑργηςε 

ςτη Θεςςαλονύκη μϋχρι το 1935 που 

αντικατϊςτηςε ο ηλεκτριςμϐσ. Οι 

φαναρτζόδεσ όταν δημοτικού υπϊλληλοι και 

όταν επιφορτιςμϋνοι κατϊ περιοχϋσ με το 

ϊναμμα και ςβόςιμο των φαναριών που 

υπόρχαν ςτουσ δρϐμουσ. 

 

 

 



 

 

 

 

ΚΚΚΟΟΟΤΤΤΠΠΠΙΙΙΔΔΔΙΙΙΑΑΑΡΡΡΗΗΗ    

Οι ςκουπιδιϊρηδεσ όταν δημοτικού υπϊλληλοι και περνοϑςαν 

απϐ τισ γειτονιϋσ ϐτι ώρα τουσ βϐλευε. Ηταν ςυνόθωσ Σοϑρκοι ό 

γϑφτοι.  

 

ΚΚΚΑΑΑΪΪΪΥΥΥΕΕΕΝΝΝΕΕΕ    

  Ο καφετζόσ ϊνοιγε το μαγαζύ του πολϑ πρωύ. Ϊβαζε την 

ποδιϊ του για να περιποιηθεύ την πελατεύα του.  

 

 

 

 

 

 

ΡΡΡΟΟΟΛΛΛΚΚΚΑΑΑΣΣΣ    

ΓΓΓΛΛΛΑΑΑΟΟΟΥΥΥΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    

ΜΜΜΟΟΟΔΔΔΛΛΛΣΣΣΤΤΤΑΑΑ    

ΡΡΡΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΔΔΔΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΚΚΚΕΕΕΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    

ΚΚΚΕΕΕΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΚΚΚΟΟΟΥΥΥΛΛΛΟΟΟΥΥΥΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    

ΤΤΤΥΥΥΟΟΟΚΚΚΟΟΟΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    

ΡΡΡΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΔΔΔΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΑΑΑΝΝΝΚΚΚΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    

ΤΤΤΑΑΑΒΒΒΕΕΕΝΝΝΛΛΛΑΑΑΘΘΘΣΣΣ    

ΦΦΦΥΥΥΣΣΣΤΤΤΛΛΛΚΚΚΑΑΑΣΣΣ    

ΡΡΡΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΔΔΔΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΡΡΡΑΑΑΛΛΛΑΑΑΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΡΡΡΟΟΟΞΞΞΕΕΕΝΝΝΘΘΘΤΤΤΕΕΕΣΣΣ    

ΡΡΡΑΑΑΡΡΡΛΛΛΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    

ΜΜΜΟΟΟΥΥΥΤΤΤΑΑΑΥΥΥΤΤΤΣΣΣΘΘΘΣΣΣ    

ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΜΜΜΡΡΡΕΕΕΚΚΚΑΑΑΣΣΣ    

ΑΑΑΛΛΛΜΜΜΡΡΡΑΑΑΝΝΝΛΛΛΔΔΔΕΕΕΣΣΣ    

ΚΚΚΑΑΑΟΟΟΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣ                                     
 



 
 
    Σόμερα πολλϊ από αυτϊ τα επαγγϋλματα δεν υπϊρχουν, γιατύ δεν υπϊρχουν οι 
αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ. Η τεχνολογύα προχώρηςε και τα επαγγϋλματα αυτϊ ό 
αντικαταςτϊθηκαν με πιο ςύγχρονα ό εξϋλειψαν τελεύωσ. Η αλματώδησ ανϊπτυξη τησ 
ζωόσ του ανθρώπου δηλαδό ϋχει και οριςμϋνεσ επιπτώςεισ. Όςο προχωρεύ η τεχνολογύα θα 
καταργηθούν και ϊλλα επαγγϋλματα. Τουλϊχιςτον, ασ προςπαθόςουμε να τα 
διατηρόςουμε ςτισ μνόμεσ μασ.  
 

   ΚΚΚΑΑΑΠΠΠΟΟΟΙΙΙΑΑΑ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ   ΑΑΑΤΤΤΣΣΣΑΑΑ   ΣΣΣΑΑΑ   ΕΕΕΠΠΠΑΑΑΓΓΓΓΓΓΕΕΕΛΛΛΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ   ΟΟΟΜΜΜΨΨΨ      ΑΑΑΝΝΝΣΣΣΕΕΕΞΞΞΑΑΑΝΝΝ      ΣΣΣΟΟΟ         
ΦΦΦΡΡΡΟΟΟΝΝΝΟΟΟ      ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΤΤΤΠΠΠΑΑΑΡΡΡΦΦΦΟΟΟΤΤΤΝΝΝ   ΑΑΑΚΚΚΟΟΟΜΜΜΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΑΑΑ...                  
   ΑΑΑΤΤΤΣΣΣΑΑΑ      ΕΕΕΙΙΙΝΝΝΑΑΑΙΙΙ:::   
 

ΚΚΚΑΑΑΜΜΜΠΠΠΑΑΑΝΝΝΑΑΑ    

   ΚΚΚΟΟΟΤΤΤΔΔΔΟΟΟΤΤΤΝΝΝΑΑΑ    

   ΦΦΦΑΑΑΛΛΛΚΚΚΟΟΟΤΤΤΡΡΡΓΓΓΟΟΟ---ΣΣΣΛΛΛΔΔΔΕΕΕΑΑΑΣΣΣ    

ΡΡΡΑΑΑΝΝΝΤΤΤΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    

ΡΡΡΟΟΟΛΛΛΚΚΚΑΑΑΣΣΣ    

ΑΑΑΛΛΛΩΩΩΝΝΝΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΤΤΤΣΣΣΑΑΑΓΓΓΚΚΚΑΑΑΘΘΘΣΣΣ    

ΜΜΜΟΟΟΔΔΔΛΛΛΣΣΣΤΤΤΑΑΑ    

ΑΑΑΓΓΓΓΓΓΕΕΕΛΛΛΟΟΟΡΡΡΛΛΛΑΑΑΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΡΡΡΑΑΑΓΓΓΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    

ΑΑΑΓΓΓΟΟΟΦΦΦΥΥΥΛΛΛΑΑΑΚΚΚΑΑΑ    

ΓΓΓΑΑΑΝΝΝΩΩΩΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΚΚΚΕΕΕΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΡΡΡΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΔΔΔΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΛΛΛΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΜΜΜΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΥΥΥ    

ΣΣΣΦΦΦΟΟΟΥΥΥΓΓΓΓΓΓΑΑΑΑΑΑΣΣΣ    

ΜΜΜΥΥΥΛΛΛΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ    

ΨΨΨΛΛΛΛΛΛΛΛΛΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΛΛΛΔΔΔΛΛΛΚΚΚΟΟΟ    

ΚΚΚΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΝΝΝΑΑΑΣΣΣ    

ΨΨΨΑΑΑΑΑΑΣΣΣ   

ΚΚΚΟΟΟΥΥΥΛΛΛΟΟΟΥΥΥΤΤΤΗΗΗΘΘΘΣΣΣ    



ΚΚΚΑΑΑΑΑΑΓΓΓΚΚΚΛΛΛΟΟΟΗΗΗΟΟΟΡΡΡΑΑΑΛΛΛΚΚΚΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΤΤΤΟΟΟΧΧΧΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΣΣΣ    

ΡΡΡΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΔΔΔΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΑΑΑΝΝΝΚΚΚΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘΣΣΣ    

ΤΤΤΑΑΑΒΒΒΕΕΕΝΝΝΛΛΛΑΑΑΘΘΘΣΣΣ    

ΚΚΚΟΟΟΥΥΥΕΕΕΑΑΑΣΣΣ    

ΡΡΡΑΑΑΡΡΡΛΛΛΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    

ΦΦΦΥΥΥΣΣΣΤΤΤΛΛΛΚΚΚΑΑΑΣΣΣ    

ΡΡΡΟΟΟΞΞΞΕΕΕΝΝΝΘΘΘΤΤΤΕΕΕΣΣΣ    

   ΒΒΒΤΤΤΡΡΡΟΟΟΔΔΔΕΕΕΧΧΧΗΗΗ    

ΚΚΚΑΑΑΡΡΡΑΑΑΒΒΒΟΟΟΜΜΜΑΑΑΡΡΡΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟ    

ΚΚΚΟΟΟΤΤΤΚΚΚΛΛΛΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΟΟΟ    

ΑΑΑΓΓΓΜΜΜΑΑΑΣΣΣΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΟΟΟ    

   ΚΚΚΑΑΑΡΡΡΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΟΟΟ    

   ΒΒΒΑΑΑΡΡΡΕΕΕΛΛΛΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΟΟΟ    

ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΑΑΑΘΘΘΟΟΟΠΠΠΛΛΛΕΕΕΚΚΚΣΣΣΗΗΗ    

   

   

   

   

ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΨΨΨ   ΟΟΟΜΜΜΨΨΨ      ΗΗΗ   ΖΖΖΨΨΨΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΟΟΟΙΙΙ   ΑΑΑΠΠΠΑΑΑΙΙΙΣΣΣΗΗΗΕΕΕΙΙΙ   ΣΣΣΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΦΦΦΨΨΨΡΡΡΑΑΑΝΝΝΕΕΕ,,,   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΦΦΦΨΨΨΡΡΡΑΑΑΕΕΕΙΙΙ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΣΣΣΗΗΗΕΕΕΣΣΣΑΑΑΙΙΙ   ΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟΣΣΣΕΕΕΡΡΡΟΟΟ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΗΗΗ   

ΣΣΣΕΕΕΦΦΦΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΑΑΑ...   ΣΣΣΟΟΟ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΣΣΣΕΕΕΛΛΛΑΑΑΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΙΙΙΝΝΝΑΑΑΙΙΙ   ΝΝΝΑΑΑ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΙΙΙΟΟΟΤΤΤΡΡΡΓΓΓΟΟΟΤΤΤΝΝΝΣΣΣΑΑΑΙΙΙ      

ΤΤΤΝΝΝΕΕΕΦΦΦΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙΝΝΝΟΟΟΤΤΤΡΡΡΙΙΙΑΑΑ   ΕΕΕΠΠΠΑΑΑΓΓΓΓΓΓΕΕΕΛΛΛΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΝΝΝΑΑΑ   ΜΜΜΠΠΠΟΟΟΡΡΡΕΕΕΟΟΟΤΤΤΝΝΝ   ΝΝΝΑΑΑ   

ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΤΤΤΧΧΧΟΟΟΤΤΤΝΝΝ   ΣΣΣΙΙΙ   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΓΓΓΚΚΚΕΕΕ   ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΚΚΚΟΟΟΜΜΜΟΟΟΤΤΤ...   

   

   

   

   



   

ΚΚΚΑΑΑΠΠΠΟΟΟΙΙΙΑΑΑ   ΛΛΛΟΟΟΙΙΙΠΠΠΟΟΟΝΝΝ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ   ΣΣΣΑΑΑ   ΕΕΕΠΠΠΑΑΑΓΓΓΓΓΓΕΕΕΛΛΛΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ   ΑΑΑΤΤΤΣΣΣΑΑΑ   ,,,ΣΣΣΟΟΟ   ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ,,,   

ΠΠΠΙΙΙΘΘΘΑΑΑΝΝΝΟΟΟΝΝΝ   ΝΝΝΑΑΑ   ΑΑΑΥΥΥΟΟΟΡΡΡΟΟΟΤΤΤΝΝΝ:::   

   

   ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ      ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗ       ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    

   ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ   ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΨΨΨΝΝΝ   ΣΣΣΕΕΕΦΦΦΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΨΨΨΝΝΝ   ΣΣΣΗΗΗ    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΥΥΥΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΣΣΣΨΨΨΝΝΝ   

ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΨΨΨΝΝΝΙΙΙΨΨΨΝΝΝ   

   ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ   ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΨΨΨΝΝΝ   ΣΣΣΡΡΡΟΟΟΥΥΥΙΙΙΜΜΜΨΨΨΝΝΝ   

   ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ      ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΔΔΔΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΨΨΨΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΪΪΪΟΟΟΝΝΝΣΣΣΨΨΨΝΝΝ   
 ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ      ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΣΣΣΟΟΟ  

   ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ   ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗ    ΕΕΕΥΥΥΟΟΟΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΑΑΑΛΛΛΤΤΤΙΙΙΔΔΔΑΑΑ    (((LLLOOOGGGIIISSSTTTIIICCCSSS)))   

   ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ      ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΤΤΤ    

 ΣΣΣΟΟΟΝΝΝ      ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗ    ΤΤΤΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑ  

 

 

                                                                                                                  ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗ    ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    
   

  Ενεργειακόσ Μελετθτισ 
 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ ςε Τεχνολογίεσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 
 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ ςε Συςτιματα Θλεκτρικισ Ενζργειασ 
 

 Τεχνικόσ Αυτοματιςμϊν 
 

 Τεχνικόσ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων 
 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ ςε κζματα Αυτοματιςμϊν 
 

 Σφμβουλοσ Ενεργειακϊν Επενδφςεων 
 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ ςε κζματα Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ 
 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 
 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ ςτο Βιοκλιματικό Σχεδιαςμό & Κτιριακζσ Εφαρμογζσ 
 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ ςε Συςτιματα - Δίκτυα Aερίων 
 

 Τεχνικόσ Αιολικϊν Συςτθμάτων. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΨΨΨΝΝΝ   ΣΣΣΕΕΕΦΦΦΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΨΨΨΝΝΝ   ΣΣΣΗΗΗ    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΥΥΥΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΣΣΣΨΨΨΝΝΝ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΨΨΨΝΝΝΙΙΙΨΨΨΝΝΝ      
   

 Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ *Mobile Applications Developer+ 
 

 Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Ρρογραμματιςτισ *Software Engineer (Developer)+ 
 

 Αναλυτισ Συςτθμάτων/ Σχεδιαςτισ Δικτφων *Systems Analyst/ Network Planner+ 
 

 Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν *Business Analyst+ 
 

 Υπεφκυνοσ Διαδικτφου [Digital Media Specialist and/or Web Master] 
 

 Μθχανικόσ Δικτφων [Network Engineer] 
 

 Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων [Enterprise and Systems Architect] 
 

 Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων [Development and Network Engineering 
Management] 

 
 Υπεφκυνοσ Ροιότθτασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/ Δικτφων [Quality Assurance Manager] 

 
 Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/ Δικτφων *ICT Security Manager+ 

 
 Μθχανικόσ Υλικοφ *Hardware Engineer+ 

 
 Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν Aνάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν Eγκατάςταςθ Υλικοφ *Test Specialist+ 

 
 Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Ρροϊόντων ι/και Υπθρεςιϊν *Product and/or Services Manager+ 

 
 Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΡΕ *ICΤ Project Manager+ 

 
 Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων *Database & Data Center Administrator+  

 
 Υπεφκυνοσ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/ Λειτουργίασ Δικτφου *Business Information/Network Manager].                        

        
   Εικονικοί διαχειριςτζσ / ψθφιακοί κακθγθτζσ. Ευφυι είδωλα ι χαρακτιρεσ υπολογιςτϊν (avatar) ενδζχεται 

να βοθκοφν ι ακόμα και να αντικαταςτιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ τάξεισ. 
             

  Καταςκευαςτζσ εναλλακτικϊν οχθμάτων. Κα χρειαςτοφμε ςχεδιαςτζσ και καταςκευαςτζσ τθσ επόμενθσ 
γενιάσ μζςων μεταφοράσ, χρθςιμοποιϊντασ εναλλακτικά υλικά και καφςιμα.. 
           

   Ρροςωπικοί παρουςιαςτζσ ειδιςεων. Κακϊσ το τθλεοπτικό, ραδιοφωνικό και διαδικτυακό περιεχόμενο 
γίνεται όλο και περιςςότερο εξατομικευμζνο, κα υπάρχουν κζςεισ εργαςίασ για ανκρϊπουσ που κα 
εργάηονται με παραγωγοφσ και διαφθμιςτζσ ϊςτε να δθμιουργοφν ειδιςεισ και κζματα ανάλογα με τα 
προςωπικά ενδιαφζροντα του κακενόσ. Θ εξατομίκευςθ κα γίνεται από θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ενϊ θ 
παρουςίαςθ των ειδιςεων κα γίνεται από ανκρϊπουσ. 
         

     Κακαρίςτριεσ δεδομζνων. Κακϊσ αυξάνονται τα θλεκτρονικά δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ για τον 
κακζνα μασ, κα χρειαηόμαςτε οπωςδιποτε μια ειδικζσ κακαρίςτριεσ - ζσ που κα ξεφορτϊνεται με αςφάλεια 
ό,τι δεν χρειαηόμαςτε. 
            



 Εικονικοί δικθγόροι. Πςο περιςςότερο επικοινωνοφμε online, τόςο κα αυξάνεται θ ανάγκθ για ειδικοφσ 
δικθγόρουσ που κα επιλφουν νομικζσ διαφορζσ μεταξφ ατόμων που ηουν ςε διαφορετικζσ χϊρεσ με 
διαφορετικά νομικά ςυςτιματα. 
 
            

  Οικιακι θλεκτρονικι βοθκόσ. Οι θλεκτρονικζσ βοθκοί κα μασ βοθκοφν να οργανϊνουμε τθν θλεκτρονικι 
ηωι μασ, κα οργανϊνουν τα email μασ, κα εξαςφαλίηουν τθν ςωςτι αποκικευςθ των προφίλ, των 
δεδομζνων και των passwords μασ. 
            

  Χρθματιςτζσ χρόνου. Ο χρόνοσ πάντα ιταν χριμα και υπάρχουν ιδθ άνκρωποι που αναλαμβάνουν 
διαχείριςθ χρόνου. Στο μζλλον, ενδεχομζνωσ να προκφψουν και αγορζσ όπου ο χρόνοσ κα 
διαπραγματεφεται ωσ εναλλακτικι νομιςματικι μονάδα. 
             

 Υπάλλθλοι κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ενδεχομζνωσ να χρειαςτοφμε εργαηόμενουσ που κα αναλάβουν 
ανκρϊπουσ που ζχουν υποςτεί τραφματα ι ζχουν μπει ςτο περικϊριο τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
          

    Ρροςωπικοί μάνατηερ. Αυτι θ δουλειά κα είναι προζκταςθ του ρόλου που ςιμερα παίηουν οι ςτυλίςτεσ 
και οι μάνατηερσ των διαςθμοτιτων. Κα είναι ο υπεφκυνοσ για τθν δθμιουργία τθσ προςωπικισ μασ 
«μάρκασ» χρθςιμοποιϊντασ κοινωνικι δικτφωςθ και άλλα μζςα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΨΨΨΝΝΝ   ΣΣΣΡΡΡΟΟΟΥΥΥΙΙΙΜΜΜΨΨΨΝΝΝ    
   

   

   Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ & Ροιότθτασ Τροφίμων 

 Υπεφκυνοσ Μarketing Τροφίμων 

 Επιςτθμονικόσ Σφμβουλοσ Εταιρειϊν Τροφίμων 

 Επιςτιμονασ R&D 

 Στζλεχοσ Εργαςτθρίων Ελζγχου Ροιότθτασ 

 Υπεφκυνοσ Νομοκεςίασ και Επικοινωνίασ 

 Υπεφκυνοσ Ρρομθκειϊν Α' Υλϊν 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ Ραραγωγισ Τροφίμων 

 Μθχανικόσ Υποδομϊν & Συντιρθςθσ. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΔΔΔΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΨΨΨΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΪΪΪΟΟΟΝΝΝΣΣΣΨΨΨΝΝΝ    

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ - Ανακφκλωςθσ Δομικϊν Ρροϊόντων Εξειδικευμζνο  

 Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ Δομικϊν Ρροϊόντων 

 Μθχανικόσ Καταςκευϊν με ζμφαςθ ςτθ Διαχείριςθ Ενζργειασ 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ Ραραγωγισ Δομικϊν Ρροϊόντων 

 Στζλεχοσ Ρροϊκθςθσ και Ρϊλθςθσ Ενεργειακά Οικονομικϊν Δομικϊν Ρροϊόντων (Green Marketing). 

 Αρχιτζκτονασ Βιοκλιματικισ Δόμθςθσ 

 Στζλεχοσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ Δομικϊν Ρροϊόντων 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ Οικονομίασ Δομικϊν Ρροϊόντων 

 

                                                               ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΣΣΣΟΟΟ       

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ Διαχείριςθσ και Ανακφκλωςθσ Ειδικϊν Αποβλιτων (βιομθχανικά κτλ) 

 Ειδικόσ Αντιρρφπανςθσ 

 Υπεφκυνοσ Ραρακολοφκθςθσ Υδάτινων Αποδεκτϊν και Ροιότθτασ Ρόςιμου Νεροφ 

 Σφμβουλοσ Βιομθχανικισ Συμβίωςθσ ςε κζματα Ρεριβάλλοντοσ 

 Οικονομολόγοσ του Ρεριβάλλοντοσ 

 Ειδικόσ ςτον Ρεριβαλλοντικό Ζλεγχο και Ριςτοποίθςθ 

 Επαγγζλματα Εφαρμογϊν ςτον Τομζα του Ρεριβάλλοντοσ 

 Νομικόσ Ρεριβαλλοντικϊν Κεμάτων.  

 Ειδικοί αντιςτροφισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Πςο αυξάνονται οι ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κα 

χρειαςτοφν μθχανικοί – επιςτιμονεσ για να ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ ι ανατροπι των αποτελεςμάτων. Το 

φάςμα των επιςτθμϊν και τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφν κα περιλαμβάνει, ενδεχομζνωσ, τθ 

ςυμπλιρωςθ των ωκεανϊν με ρινίςματα ςιδιρου και τθν τοποκζτθςθ γιγαντιαίων ομπρελϊν που κα 

εκτρζπουν τισ ακτίνεσ του ιλιου. 

 Αςτυνομία καιρικϊν μετατροπϊν. Θ κλοπι ςφννεφων για να δθμιουργθκεί βροχι, είναι κάτι που ιδθ 

ςυμβαίνει ςε κάποιεσ γωνιζσ του πλανιτθ και ςτο μζλλον κα χρειάηονται ειδικά ςϊματα που κα 

προςτατεφουν τα ςφννεφα και κα ελζγχουν ποιοσ ζχει δικαίωμα να ψεκάςει με ιωδίδια (τα ιωδίδια με 

τθν πάροδο του χρόνου υφίςτανται ςε περιοριςμζνθ ζκταςθ διάςπαςθ, κατά τθν οποία ελευκερϊνεται 

ιϊδιο) αργφρου  για να προκαλζςει βροχι από τα περαςτικά ςφννεφα. 

 Διαςτθμικοί πιλότοι, τουριςτικοί ξεναγοί και αρχιτζκτονεσ. Με εταιρείεσ ιδθ πολλά υποςχόμενεσ ςτον 

τουριςτικό χϊρο, κα χρειαςτοφμε πιλότουσ και ξεναγοφσ του διαςτιματοσ κακϊσ και αρχιτζκτονεσ που 

κα ςχεδιάηουν που κα ηοφμε και κα εργαηόμαςτε. Τρζχοντα ζργα ςτο SICSA (Ρανεπιςτιμιο του Χιοφςτον) 

περιλαμβάνουν ζνα κερμοκιπιο ςτον Άρθ, ςελθνιακά φυλάκια και οχιματα εξερεφνθςθσ του 

διαςτιματοσ. 

  Κάκετοι αγρότεσ. Τα κάκετα αγροκτιματα, ςε ουρανοξφςτεσ ςτο κζντρο των πόλεων κα αυξθκοφν 

εντυπωςιακά μζχρι το 2020. 



   

 

                                          ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗ    ΕΕΕΥΥΥΟΟΟΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΑΑΑΛΛΛΤΤΤΙΙΙΔΔΔΑΑΑ    (((LLLOOOGGGIIISSSTTTIIICCCSSS)))   

 

 Υπεφκυνοσ Μεταφορϊν (Transportation Manager) 

 Υπεφκυνοσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (Supply Chain Manager) 

 Υπεφκυνοσ Logistics (Logistics Manager) 

 Υπάλλθλοσ Logistics (Logistics Coordinator) 

 Υπεφκυνοσ Διανομισ (Distribution Manager) 

 Υπεφκυνοσ Εξαγωγϊν (Export Manager) 

 Αποκθκϊν (Warehouse Manager) 

 Μθχανικόσ Logistics (Logistics Engineer) 

 Υπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Ηιτθςθσ (Demand Planner) 

 Υπεφκυνοσ Αγορϊν/Ρρομθκειϊν (Purchasing / Procurement Manager) 

 Υπάλλθλοσ Αποκθκϊν (Warehouse Coordinator) 

 Υπεφκυνοσ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν (Customer Service Manager). 

 

 

                          

 

                                                                                                            ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΟΟΟΤΤΤ    ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΤΤΤ    

 

 Εξειδικευμζνο Στζλεχοσ Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ - Ανακφκλωςθσ Ρροϊόντων Μετάλλου 

 Μθχανικόσ Εκμετάλλευςθσ Μεταλλείων και Ορυκτϊν Ρόρων 

 Μθχανικόσ Τεχνολογίασ Μεταλλικϊν Υλικϊν 

 Τεχνίτθσ Καταςκευϊν Αλουμινίου 

 Γομωτισ 

 Χειριςτισ Μθχανθμάτων Ζργου 

 Εφαρμοςτισ, Τεχνίτθσ - Εφαρμοςτισ Μθχανθμάτων 

 Θλεκτρολόγοσ - Θλεκτρονικόσ - Ειδικόσ Αυτοματιςμϊν 

 Τεχνίτθσ Μεταλλικϊν Καταςκευϊν 

 Συγκολλθτισ και Κόπτθσ Μετάλλων - Θλεκτροςυγκολλθτισ - Οξυγονοκολλθτισ 

 Χειριςτισ Εργαλειομθχανϊν Κοπισ/Μορφοποίθςθσ Μετάλλων. 

 

 

 

   



                                                                                                                                    ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗ    ΤΤΤΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    

   

 Χθμικόσ Μθχανικόσ ι Χθμικόσ -ςτθν Ζρευνα και Ραραγωγι Φαρμακευτικϊν & Ραραφαρμακευτικϊν 

Ρροϊόντων 

  Λατρόσ Κλινικόσ Γενετιςτισ 

 Κλινικόσ Ρακολόγoανατόμοσ (Clinical Pathologist) 

 Φαρμακοποιόσ - Φαρμακολόγοσ 

 Υπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (Λατρικόσ ζλεγχοσ- Αξιολόγθςθ) (Medical Auditor) 

 Μοριακόσ Βιολόγοσ 

 Κλινικόσ Φαρμακοποιόσ 

 Λατρόσ Επείγουςασ Λατρικισ (Emergency Doctor-Acute Medicine) 

 Ψυχολόγοσ με ειδίκευςθ ςτθν Κοινωνικι Κλινικι Ψυχολογία των Εξαρτιςεων 

 Νοςθλευτισ Γθριατρικισ 

 Ρλθροφορικόσ τθσ Υγείασ (Health Informatics). 

  Καταςκευαςτζσ μελϊν του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Θ τεχνολογία κα προχωριςει αρκετά ϊςτε να 

δθμιουργοφνται ηωντανά ανκρϊπινα μζλθ με αποτζλεςμα να υπάρξει ανάγκθ καταςκευαςτϊν μελϊν 

του ςϊματοσ, καταςτιματα που κα τα πωλοφν και κα τα επιςκευάηουν. 

 Νανο-γιατροί. Ρρόοδοι ςτον τομζα τθσ νανοτεχνολογίασ για τθ δθμιουργία υπο-ατομικϊν ςυςκευϊν και 

κεραπειϊν είναι πολφ πικανόν να φζρουν αλλαγζσ ςτθν προςωπικι περίκαλψθ και ζτςι κα χρειαςτεί μια 

νζα γενιά νανο-ειδικϊν ιατρικισ που κα διαχειρίηονται τισ νζεσ κεραπείεσ. 

 Αγρότεσ γενετικά τροποποιθμζνων τροφίμων. Οι αγρότεσ νζασ γενιάσ κα καλλιεργοφν φυτά και κα 

εκτρζφουν ηϊα που κα είναι γενετικά τροποποιθμζνα ζτςι ϊςτε να παράγουν περιςςότερθ τροφι και να 

περιζχουν κρεπτικζσ πρωτεΐνεσ. 

  Διαχειριςτζσ/ ςφμβουλοι θλικιωμζνων. Κα χρειαηόμαςτε ειδικοφσ οι οποίοι κα διαχειρίηονται τθν υγεία 

και τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ θλικιωμζνων. Κα μποροφν να χρθςιμοποιοφν μια ςειρά από νζεσ 

κεραπείεσ φαρμάκων, ψυχικισ υγείασ και εκγφμναςθσ. 

 Χειροφργοι αφξθςθσ τθσ μνιμθσ. Χειρουργοί κα μποροφν να προςκζςουν επιπλζον μνιμθ ςε ανκρϊπουσ 

και να βοθκιςουν αυτοφσ που είναι υπερβολικά εκτεκειμζνοι ςε πλθροφορίεσ και χρειάηονται 

περιςςότερθ μνιμθ για να αποκθκεφουν τθν ενζργεια. 

 Θκικιςτζσ τθσ Νζασ επιςτιμθσ. Κακϊσ θ επιςτθμονικι πρόοδοσ επιταχφνεται ςε τομείσ όπωσ θ 

κλωνοποίθςθ, ενδζχεται να χρειαςτεί μια νζα γενιά ανκρϊπων που κα καταλαβαίνουν τθν επιςτιμθ και 

κα βοθκοφν τθν κοινωνία να κάνει θκικζσ επιλογζσ εξζλιξθσ. Δεν κα είναι πια ηιτθμα το αν μποροφμε να 

κάνουμε κάτι αλλά το αν πρζπει.  

 Εφαρμοςτζσ καραντίνασ. Εάν ζνασ κανατθφόροσ ιόσ αρχίςει να εξαπλϊνεται ταχζωσ, λίγεσ χϊρεσ, και 

λίγοι άνκρωποι, κα είναι ζτοιμοι. Οι νοςοκόμεσ δεν κα επαρκοφν. Κακϊσ τα ποςοςτά κνθςιμότθτασ 

αυξάνονται και οι πόλεισ κα κλείνουν, κάποιοσ κα αναλαμβάνει τθ φφλαξθ των πυλϊν. 
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