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Α'. ΚΑΤΟΙΚΙΑ

I. ΟΙΚΙΣΜΟΣ

1. 'Ονομασία οικισμού (παλαιά και νέα), χρόνος και λόγοι ίδρύσεώς του.
Σχετικές παραδόσεις και ειδήσεις. Π.χ. τά χωριά Κουτσοχεράδος (Νάξος),
Κρουσώνας (Κρήτη), Μενετές (Κάρπαθος), Σαχτούρια (Κρήτη) κλπ. ώνομά-
σθηκαν έτσι άπό σχετικά έπεισόδια κατά τη διάρκεια πειρατικών επιδρομών.
Τά χωριά Σωτηριάνικα και Παπαδιάνικα Λακωνίας πήραν το δνομά τους άπό
ομώνυμες οικογένειες.

2. "Εκταση και πληθυσμός (παλαιότερα-σήμερα). Μεταναστεύσεις τών
κατοίκων προς τό έξωτερικό (πότε και ποϋ;). Πρός τό έσωτερικό, προς τά
αστικά κέντρα ή πρός άλλους γεωργικούς οικισμούς ή βιομηχανικές μονάδες
υπαίθρου ("Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας, Πτολεμαΐδα κ.ά.).

3. Θέση οικισμού (παραλιακός, μεσογειακός, πεδινός, ορεινός).

4. Παράγοντες πού έπέδρασαν στην εκλογή τοΰ χώρου και τή διαμόρ-
φωση του οικισμού.

α') 'Εδαφολογικοί (έδαφος εύφορο, άγονο, πετρώδες, άμμώδες, σεισμο-
γενές κ.ά.),

β') Κλιματολογικοί (βροχές, ξηρασία, χιόνια, άνεμοι, ψϋχος, ζέστη),
γ') Ιστορικοί (δουλεία, πειρατεία, ληστεία, μετανάστευση, άπελευθέ-
ρωση κ.ά.),

δ') Κοινωνικοοικονομικοί (τσιφλίκια, έλευθεροχώρια κλπ.),
ε') Επαγγελματικοί (άσχολίες τών κατοίκων-προϊόντα: βοσκοί, γεωρ-
γοί, ψαράδες, βιοτέχνες-σιτάρι, λάδι, κρασί, καπνός, βαμβάκι κ.ά.),

ς') Διάφοροι: π.χ. καταστροφές άπό φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύ-
ρες κ.ά.).

5. Τύπος οικισμού.

α') Μονοκεντρικός (μονοπολικός, συγκεντρωτικός): άμφιθεατρικός, κυ-
κλικός, άσύμμετρος κ.ά.,

β') Πολυκεντρικός (κατά ουνοικίες),

γ') Μέ γραμμικό κέντρο (κατά μήκος παραλίας, ποταμών, δρόμων κλπ.),
δ') Κατά συστάδες (π.χ. Δυτ. Ικαρία).
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6. Εσωτερική διάρθρωση. "Εχει δημιουργηθή μέ βάση κάποιο σχέδιο
(πολεοδομικό) ή κατά τις ανάγκες τοΰ καθένα; Λόγοι πού ενδεχομένως έπέ-
δρασαν σ αυτό (άσφάλεια, έδαφος, κλίμα κ.ά.).
α') Συνοικίες (δνομα, θέση, πληθυσμός).

β') Ρυμοτομία (δρόμοι κεντρικοί, της «γειτονιάς», καλντερίμια, σοκά-
κια, στοές, καμάρες). Π.χ. στο Μανδράκι της Νισύρου «της τύφλας το ρυμίδι»
είναι δρομάκι πλάτους 80 έκ. (Γ. Α. Μέγας, Εισαγωγή εις τήν Λαογραφίαν,
19722, σ. 113). Στή Θήρα το κατάστρωμα των δρόμων ήταν λιθόστρωτο γιά
δυο λόγους: γιά τήν άρτια κατασκευή και αντοχή στήν κυκλοφορία και γιά τήν
περισυλλογή τοϋ νεροΰ της βροχής (I. Ν. Κουμανούδης, 1960, σ. 31). Δενδρο-
φύτευση δρόμων, τρόποι φωτισμού δρόμων και δημόσιων χώρων.

γ') Δημόσια κτήρια και θέση τους στον οικισμό (εκκλησία, σχολείο,
κοινοτικό κατάστημα, χάνια (καραβανσαράι, άμιλικό κ.ά.).

δ') Πλατεία, άγορά, καφενεία. "Εχουν σχέση μέ τήν κεντρική εκκλησία
ή 6χι; Ό ρόλος τους στήν κοινωνική ζωή (χοροί, πανηγύρια, εμποροπανηγύρεις
έβδομαδιαΐες ή ετήσιες, έκλογές, δημοπρασίες, συζητήσεις, περίπατοι κλπ.).
Ό ρόλος τοϋ άλωνιοΰ στήν κοινωνική ζωή τοϋ χωριοΰ. (Χοροστάσι, γιά τή
συγκέντρωση γυναικών, νυχτέρια κλπ.),
ε') Επικοινωνία μεταξύ τών σπιτιών.

ς') "Υδρευση (υδραγωγείο, βρύσες, πηγάδια, δεξαμενές κ.ά.). Πώς γι-
νόταν ή υδρευση παλιότερα; Ό ρόλος της βρύσης ή τοϋ πηγαδιοΰ στή ζωή τοϋ
οίκισμοΰ. Διακανονισμός της σειράς γιά τήν ύδρευση. Σχετικές διενέξεις.
"Εθιμα πού σχετίζονται μέ τή βρύση ή τό πηγάδι τοϋ χωριοΰ (προσκύνημα
άπό τή νύφη, φίλεμα της βρύσης ή τοϋ πηγαδιοΰ τήν Πρωτοχρονιά κ.ά.).
Παραδόσεις σχετικές μέ τή βρύση (νεράιδες, τό νερό πού κοιμάται κλπ.),
ζ') 'Αποχέτευση.

η') Νεώτερες προσθήκες, έπέκταση τοΰ οίκισμοΰ (παλαιά και νέα συνοι-
κία).

θ') Κατανομή τοΰ πληθυσμοΰ (έχει κάθε οικογένεια δικό της σπίτι,
αύλή, κήπο κλπ. ή δχι;).

ι') Ταξική κατανομή τοΰ πληθυσμοΰ (γειτονιά τών προυχόντων, τών πλου-
σίων, τών τεχνιτών, τών φτωχών κλπ.).

ια') Τσιφλίκι (διάρθρωση σέ σχέση μέ τά έλευθεροχώρια-κεφαλοχώρια).
ιβ') Χώρος οπού συνήθως κατασκήνωναν οί γύφτοι ή ένδεχομένως άλλοι
πλανόδιοι έπαγγελματίες.

ιγ') Χώρος προορισμένος γιά έτήσιες έμποροπανηγύρεις (παζάρια) και
έβδομαδιαΐες αγορές. Σχετικές εγκαταστάσεις. Ειδικός χώρος γιά ζωοπανη-
γύρεις.

ιδ') Σφαγεία.
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7. Όχύριοση (ενδεχομένως). II.χ. κάστρα, τείχη, πύργοι, υπόγειες
στοές, κρυψώνες. Εκλογή φυσικά οχυρής θέσεως. Τοπωνύμια σχετικά μέ
τήν οχύρωση τοϋ οικισμού (Κάστρο, Παλιόκαοτρο, Πύργος, Καστέλλι, Φραγκο-
κάστελλο, Βίγλα, Γονλάς, Κουλές κ.ά.). Παραδόσεις και ειδήσεις γιά τήν οχύ-
ρωση τοΰ οικισμού ή τήν καταστροφή του άπό έπιδρομές πειρατών, ληστών κλπ.
Π.χ. στο Λαγόλι Γόρτυνος 'Ηρακλείου Κρήτης τά σπίτια έπικοινωνοΰσαν
μέ όπές (ξετρύπια), γιά να άλληλοβοηθοΰνται οί κάτοικοι σέ περιπτώσεις
έπιδρομής τουρκικών άποσπασμάτων (ΚΛ, χφ. 2819, σ. 4). Μήπως οί έξω-
τερικοί τοίχοι τών ακραίων σπιτιών τοϋ οικισμού ήταν συνεχόμενοι και χω-
ρίς παράθυρα, έτσι πού νά άποτελοΰν μικρό τείχος; (Χίος, 'Αλόννησος κ.ά.).
Μικρά παράθυρα και πόρτες στό ισόγειο σπιτιών, πολεμίστρες, ζεματίστρες
γιά λόγους άμυντικούς. 'Ιδιωτικά οχυρωματικά κτίσματα. Π.χ. οικογενειακοί
πύργοι της Μάνης, ό Γουλάς τοϋ Δελένδα στη Θήρα, πυργόσπιτα στό Πήλιο
κ.ά. Δημιουργία οικισμών έξω άπό τείχη (βαρόσια). Πότε δημιουργήθηκαν
και λόγοι πού συντέλεσαν στη δημιουργία τους. (Παρέλευση τοΰ κινδύνου άπό
εχθρικές έπιθέσεις, αύξηση πληθυσμού κλπ.).

8. Νεκροταφείο. Θέση (κοντά σέ παραλία, πέρα άπό ρεματιά), άπόσταση
άπό τον οικισμό, προσανατολισμός. Κοινοτικά (ένοριακά) και οικογενειακά
νεκροταφεία. 'Ιδιόκτητοι τάφοι. Περιγραφή τών τάφων, τών σταυρών κλπ.,
καταγραφή έπιγραμμάτων, στίχων κ.ά., πού άναφέρονται στό νεκρό 'άνάλογα
μέ τήν ήλικία του, τό φΰλο του, τό έπάγγελμά του, τις συνθήκες τοΰ θανάτου
του και γενικώτερα τις άντιλήψεις γιά τό θάνατο. Προλήψεις και δεισιδαιμο-
νίες. Σέ ποιόν άγιο είναι άφιερωμένη ή εκκλησία τοΰ νεκροταφείου; (π.χ.
άγ. 'Αθανάσιος, άγ. Ταξιάρχες, άγ. 'Απόστολοι κ.ά.).

9. Μύλος (νερόμυλος, άνεμόμυλος, ζωοκίνητος μύλος), ελαιοτριβείο,
νεροτριβή, φοΰρνος, βαφεία:, ταμπακόμυλος, μπαρουτόμυλος κ.ά. εργαστήρια
και σχέση τους μέ τόν οικισμό.

10. 'Αγροικίες (καλύβια, έξοχικά, κατάμερα, στανοτόπια κ.ά.) έξω άπό
τόν οικισμό. Θέση και άπόσταση άπό τόν οικισμό. Λόγοι ιδρύσεως τους (γιά
τήν έξυπηρέτηση τών κατοίκων τόν καιρό της συγκομιδής τών καρπών, γιά
τή χρησιμοποίησή τους τό καλοκαίρι ή τό χειμώνα κλπ.). Τρόποι και υλικά
κατασκευής. Βασικός εξοπλισμός τους. Έξέλιξή τους σέ οργανωμένους οι-
κισμούς (γιά λόγους τουριστικούς, έλλειψη κινδύνων κλπ.).

11. Μοναστήρια. Θέση και άπόσταση άπό τόν οικισμό. Περιγραφή τους.
Παραδόσεις σχετικές μέ τήν ίδρυσή τους, τά κτήματά τους, τήν ένδεχόμενη
καταστροφή τους κλπ. Σχέσεις τών μοναστηριών μέ τόν οικισμό. Τό μοναστήρι
ως αιτία δημιουργίας οΐκισμοΰ (παροχή έργασίας στα κτήματα τοΰ μοναστη-
ριού (κολλήγοι, ήμερομίσθιοι, μισακάρηδες), οχύρωση τών κατοίκων στό μο-
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ναστήρι σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής, συνδρομή σέ περιπτώσεις σιτο-
δείας, ελεημοσύνη προς τούς φτωχούς). Διενέξεις μεταξύ τών κατοίκων τοϋ
οίκισμοΰ και τών μοναχών γιά θέματα συνόρων, καταπάτηση μοναστηριακών
κτημάτων, φθορά μοναστηριακών καλλιεργειών άπό βοσκούς κλπ.

12. 'Αρχαιολογικοί χώροι κοντά ή μέσα στόν οικισμό. ('Αρχαία καΐ
μεσαιωνικά κτίσματα, τείχη, τζαμιά, λουτρά (χαμάμ), κρήνες, ευρήματα διά-
φορα). Σχετικές παραδόσεις.

13. 'Οριοθέτηση (σύνορα, τερμόνια κ.ά.), τρόπος καθορισμού τών περιο-
χών τών οικισμών:

α') φυσικά δρια (ρεύματα, κορυφογραμμές, δέντρα, «ριζιμιά» πέτρα,
φορά τών νερών, θάλασσα, λίμνη κλπ.),

β ) τεχνητά δρια (παράχωμα κάρβουνων σέ καθορισμένα σημεία, χάραξη
σταυροΰ σέ «ριζιμιά» πέτρα ή σέ δέντρο, εικόνισμα, σωρός άπό πέτρες κ.ά.).
Π.χ. σέ έγγραφα της τουρκοκρατίας ορίζονται ως έξης δρια περιφερείας: «'Από
τον κρημνόν, τον εύρισκόμενον άνωθι τοΰ ποταμοΰ τοΰ όνομαζομένου Κυριακή
μέχρι τής τοποθεσίας Κυργιακιά έκεΐθεν διά τοΰ δέτου μέχρι της «σταυρωμέ-
νης πέτρας»... έκεΐθεν μέχρι της πλατειάς πέτρας... έκεΐθεν μέχρι τής
«ριζιμιάς πέτρας». . . και εκείθεν καταλήγει εις τό χείλος τής θαλάσσης»
(Νικ. Σ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών έγγράφων άφορών-
των εις τήν ίστορίαν της Κρήτης 1 (1657-1672), 1975, άρ. 370, σ. 270 κέξ.).
Σέ καθορισμό τών συνόρων τοΰ χωριοΰ Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) Φωκίδας
ό άγάς τής περιοχής συμβούλεψε νά χώσουν κάρβουνα σέ μερικά σημεία πάνω
στά δρια μέ τά γειτονικά χωριά, πράγμα πού άναφέρθηκε και στή γραπτή άπό-
φασή του (Γεώργ. Χασιακός, 'Ιστορικά και λαογραφικά τής Κουκουβίστας
(Καλοσκοπής) Φωκίδος, 1968, σ. 15).

Βεβαιώσεις τών άρχών, άποφάσεις δικαστηρίων, πωλητήρια έγγραφα,
ταπιά, συνορλεμεδες κλπ. πού σχετίζονται μέ τά δρια, παράθεση έγγράφων.

Διαφωνίες-άμφισβητήσεις σχετικές μέ τά δρια. Ποΰ κατέφευγαν στις
περιπτώσεις αύτές οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ (στις τουρκικές άρχές, στό Πατριαρ-
χείο;). Σχετικές αποφάσεις. Δωροδοκία τών άρμοδίων άρχών. Π.χ. σέ έγγρα-
φο άναφέρεται ότι «. . .οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Γοΰβες, επαρχίας Πεδιάδος [Η-
ρακλείου] ένάγουσι τον Μουσταφά άγαν έπί τω λόγω ότι άγοράσας παρά τοΰ Δη-
μοσίου τήν.. . Περιστερά Μονήν κατέλαβε και τούς ύπ' αυτών καλλιεργουμένους
άγρούς των. 'Αποστέλλεται έπί τόπου υπάλληλος τοΰ ίεροδικείου, δστις κα-
τόπιν έξετάσεως διαφόρων μαρτύρων προερχομένων έκ τοΰ χωρίου Άρχά-
νες, προέβη είς τόν καθορισμόν της περιοχής τών Γουβών...» (Νικ. Σ. Σταυ-
ρινίδης, δ.π., 2 (1672-1694), άρ. 757, σ. 181). Ή 'Αράχοβα Λακωνίας είχε
συνοριακές διαφορές μέ τά Βέρβαινα και τις Κερασιές και πολλές συμπλοκές
είχαν γίνει στά σύνορά τους, ώσπου κατέφυγαν στήν Τουρκική κυβέρνηση
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και ζήτησαν νά πάη Τούρκος γεωμέτρης νά καθορίση τά σύνορα. Ό γεω-
μέτρης άποστάλθηκε «άλλ' ό. . . Μαυριάς καίτοι επιμελώς κατεσκοπεύετο
ύπό τών εις θέσιν Άγιος Γεώργιος Κάμπου συνελθόντων άντιπροσώπων τών
άλλων χωρίων, κατώρθωσε νά δωροδοκήση τον Τοϋρκον θέσας εντός τοϋ δο-
χείου, δι' οδ επινεν ούτος, ώς και έντός της κριθής τοΰ ίππου του άρκετήν πο-
σότητα χρημάτων και οΰτω ώρίσθησαν τά έτι και νΰν υπάρχοντα δρια της
Αραχόβης» (Φ. Κουκουλές, Οίνουντιακά, 1908, σ. 38-39).

Παραβίαση συνόρων και συνέπειες (συρράξεις μεταξύ γειτονικών χω-
ριών, άφορισμός τοΰ χωριοΰ, πού έκανε το άδίκημα κ.ά.). Αντιλήψεις γιά
τά σύνορα τών χωριών (μαγικός προστατευτικός κύκλος). Τί πιστεύεται γι'
αύτά και τί ενέργειες θρησκευτικού ή μαγικοΰ χαρακτήρα γίνονται και μέ ποιο
σκοπό; Π.χ. ίδρυση έξωκκλησιών ή προσκυνηταριών, φύτευση και «ΰψωμα»
δέντρων κατά μήκος τών συνόρων, θυσίες, περιάροση, περιφορά εικόνων κατά τη
διάρκεια κάποιας γιορτής (σέ τί άποβλέπουν;). Παραδόσεις γιά άγιους πού
προστατεύουν τό χωριό κρατώντας τις άρρώστιες και τις θεομηνίες έξω άπό
τά σύνορα τοΰ χωριοΰ, μαγικές πράξεις στά σύνορα χωριοΰ γιά τήν άπο-
δίωξη άρρώστιας ή γιά τήν προστασία τοΰ χωριοΰ άπ' αύτή. Π.χ. στά σύνορα
τών χωριών Έλληνοχώρι και Καρωτή, κοντά στό Διδυμότειχο, άνοίχθηκε τό
1922 όπη άπ' όπου πέρασαν οί κάτοικοι τοΰ Έλληνοχωρίου, γιά νά άπαλλα-
γοΰν άπό τή γρίππη (Γ. Α. Μέγας, Μαγικαΐ και δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός
άποτροπήν επιδημικών νόσων, ΕΛΑ 5-6 (1943-44), σ. 32-33). Ενταφια-
σμός νόθου, «βρυκολακιασμένου» νεκροΰ άπό έπιδημίες (χολέρα, λώβα, λέ-
πρα κ.ά.) έξω άπό τά σύνορα, προκειμένου νά άπομακρύνουν τή θεία τιμω-
ρία (στήν περίπτωση τοΰ νόθου) ή τόν κίνδυνο άπό τό χωριό.

14. Επικοινωνία μέσα στόν οικισμό και έξω άπό αύτόν μέ άλλους
οικισμούς και άστικά κέντρα (δρόμοι, γεφύρια, ποτάμια, θάλασσα κλπ.),
ονομασίες δρόμων και γεφυριών (Βλαχόϋτρατα, Τρανή Στράτα, Μαρμαρά-
στρατα, τό Γεφύρι τον Μανόλη, της "Αρτας κλπ.). Μέσα και τρόποι γιά τό
πέρασμα ποταμών (μονόξυλα, κινητές γέφυρες, καρούλια κ.ά.). Μεταφορά
ξυλείας μέ τό ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ. Άλλοι τρόποι έπικοινωνίας μέσα και έξω
άπό τόν οικισμό (κτύπημα καμπάνας, σφυρίγματα, άναμμα φωτιάς, τηλέ-
γραφος, τηλέφωνο κλπ.). Σχέσεις γειτονικών ή και άπομακρυσμένων οικισμών
μεταξύ τους (κοινά πανηγύρια, άνταλλαγές προϊόντων κλπ.).

II. ΣΠΙΤΙ

1. Γενικά.

α') 'Ονοματολογία (σπίτι, κονάκ', γωνιά κ.ά.). Τί εννοεί ό χωρικός μέ
τόν δρο «σπίτι»; (τό οικοδόμημα, τό νοικοκυριό, τήν οικογένεια, δλα μαζί;)



6

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Οικόπεδο πάνω στο όποιο χτίζεται, τό σπίτι (τόπος, σπιτότοπος, σπιτοκαΟι-
οίά, ττεριοχή). Προσανατολισμός. Άπό τί εξαρτάται (άπό τό έδαφος, τό κλί-
μα;) Π.χ. στήν Κάρπαθο «ό προσανατολισμός είναι πάντα άνατολικός ή έτσι
ώστε νά βλέπη τούς νότιους άνέμους (τούς κάτω καιρούς) και οχι τό δυτικό
άνεμο (τον μπονέντη)» (Έλ. Λειμώνα-Τρεμπέλα, Τό λαϊκό καρπάθικο σπίτι,
Θεσ/νίκη 1970, σ. 15).

β') Χρονολογία άνεγέρσεως και ένδεχομένως έπισκευών και προσθηκών,
γ') Χτίστες και τεχνίτες. Είναι ντόπιοι ή ξένοι; Άπό που και γιατί
ήλθαν στο χωριό; Μήπως άνήκουν σέ συντεχνίες (εονάφια)',

δ') Ποιοι έ'διναν τό σχέδιο τοϋ σπιτιού, μήπως αύτοδίδακτοι άρχιτέκτο-

νες;

ε') Ποιά τάξη διατήρησε τήν παραδοσιακή τέχνη οίκοδομήσεως περισσό-
τερο χρόνο και γιά ποιους λόγους; Οικονομική και κοινωνική κατάσταση γενι-
κώτερα τών ιδιοκτητών, παλαιότερα και τώρα.

ς') Αλλοίωση τών παραδοσιακών μορφών τοΰ σπιτιοΰ. Χρησιμοποίηση
παλαιότερων υλικών και μορφών οίκοδομήσεως σέ νεώτερα κτίσματα, εισα-
γωγή στοιχείων και μορφών άπό τό έξωτερικό (Δυτ. Εύρώπη, Αίγυπτο κλπ.),
άπό τούς μετανάστες, έπιδράσεις γενικά ξένων προτύπων. Άπό πότε χρησιμο-
ποιείται τό σίδερο και άπό πότε τά τζάμια;

ζ') Εσωτερική διάρθρωση τοΰ οίκισμοΰ. Περίοπτη θέση γιά τά σπίτια
τών πλουσίων (αρχοντικά). Σπίτια τών φτωχών (παρακατιανά) ή τών κολλήγων.

η') Τί προσέχει ό χωρικός κατά τήν άνέγερση τοΰ σπιτιοΰ, τή λει-
τουργικότητα τών χώρων (εξυπηρέτηση τής οικογένειας, άποθήκευση τών
προϊόντων, στάβλιση τών ζώων), τήν αισθητική έντύπωση (καλλιτεχνική έμ-
φάνισ/), διακόσμηση), τήν οικοδομική παράδοση, δλα τά παραπάνω ;

2. Οικοδομική.

α') Οικοδόμοι (βλ. Επαγγέλματα),
β') Οικοδομικά ύλικά.

1. Πέτρα (μαρμαρόπετρα, σιδερόπετρα, άθασόπετρα κ.ά.). Πηλός (εί-
δη χώματος: κοκκινόχωμα, ασπρόχωμα), πλίνθοι (τρόπος κατασκευής και
προμήθειάς τους), ξύλα (τρόπος προμήθειας, τόπος και χρόνος κοπής), καλά-
μια κλπ. Πώς άντιμετωπίζεται στήν οικοδομική ή έλλειψη ξυλείας (κατασκευή
θόλων και δώματος ή χωρίς δώμα, όπως π.χ. στή Θήρα) ;

2. Ποιά ύλικά είναι ντόπια και ποιά όχι; ΠοιοΙ χρησιμοποιούν τά ντόπια;

3. Ποιοι μεταφέρουν τά ύλικά;

4. 'Τπάρχουν προλήψεις ή έθιμα πού σχετίζονται μέ τό χρόνο προμήθειας
τών ύλικών; (π.χ. τά ξύλα τής στέγης δεν κόβονται μέ χασοφεγγαριά). Μήπως
ορισμένη εποχή κοπής τών ξύλων συντελεί στήν άνθεκτικότητά τους;
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5. 'Αλληλοβοήθεια κατά τή συγκέντρωση τών υλικών ( ξ έλαση, μιντάτι,
γιοϋτος, δανεικαριά, αργατιά κ.ά.). Π.χ. στο Παλαιοχώρι Σιράκου «στο χτί-
σιμο ένός σπιτιού. . ., σαν προσκαλέση τούς χωριανούς ό νοικοκύρης, έρχονται
εκείνοι πρόθυμα για δουλειά. Άλλος τήν πέτρα, άλλος τό σπάσιμο, άλλος τό
κουβάλημα...» (ΚΛ, χφ. 2747, σ. 30-31, 1963).

6. Σύνδεση τών ύλικών μεταξύ τους (μέ πηλό, μέ ασβέστη, μέ πορσε-
λάνη, μέ τσιμέντο κ.ά.).

7. Ή χρησιμοποίηση ορισμένων ύλικών έχει σχέση μέ τό ΰψος τών τοί-
χων, μέ τήν άνθεκτικότητά τους κλπ., μέ τή δημιουργία καλύτερων συνθη-
κών διαβιώσεως;

8. Επιχρίσματα (άσβέστης και χώμα, κοπριά βοδιών). Μήπως γίνεται
μερική επίχριση εξωτερικά ή δεν γίνεται έπίχριση;

9. Χρησιμοποιείται ειδικό χώμα γιά την εξωτερική επάλειψη ως προσ-
τατευτικό άπό τή βροχή; Άπό ποϋ τό προμηθεύονται;

10. Άπό πότε έχει είσαχθή ή χρήση τοϋ τσιμέντου;

11. Χρησιμοποιείται πισσόχαρτο γιά τήν επικάλυψη τής στέγης;

12. Κατασκευάζονται στέγες άπό τσίγκο, άμιαντοτσιμέντο και γιατί;

γ ) Οικοδομικά εργαλεία.

1. Χτιστών (σφυρί, μυστρί, στάθμη, άλφάδι κ.ά.).

2. Ξυλουργών (πριόνι, σκεπάρνι, πλάνη κ.ά.).

3. Βοηθών-έργατών (φτυάρι, τσαπί, πηλοφόρι, κουβάς γιά τή μετα-
φορά τοΰ πηλοΰ κ.ά).

4. Διάφορα (σκαλωσιές, τροχαλίες κ.ά.). Παράθεση φωτογραφιών και
σχεδιαγραμμάτων.

δ ) Οικοδομικές έργασίες.

Τρόπος θεμελιώσεως στά διάφορα έδάφη (άνοιγμα θεμελίων: βάθος, πλά-
τος, γέμισμα). "Εθιμα πού σχετίζονται μέ τή θεμελίωση. Γίνεται θυσία ζώου
(άρνιοΰ, πετεινού κ.ά.), πότε άκριβώς και μέ ποια τελετουργία; Γίνεται άγιασμός;
Τί τοποθετείται στά θεμέλια (άγιασμός, άβγά τοΰ Πάσχα, χρήματα, λουλούδια
επιταφίου κ.ά.) και ποΰ άκριβώς (στή δεξιά γωνία ή κάτω άπό τό κατώφλι;)
Κατόρυξη (στοίχειωμα) σκιάς άνθρώπου στά θεμέλια. Συμπόσιο κατά τή θεμε-
λίωση. Σχετικές πρός τό θεμέλιωμα τοΰ σπιτιοΰ παραδόσεις και δοξασίες.
Παράδειγμα: Στήν 'Ικαρία προσέχουν ή ήμέρα τής θεμελιώσεως νά είναι
«Δευτέρα, Τετράδη ή Παρασκευή. "Οταν βάλωμε νά θεμελιώσωμε, ό νοικο-
κύρης θά φέρη τόν παπά νά κάμη άγιασμό. Μετά θά βάλη ό χτίστης μερικές
πέτρες στό θεμέλιο και θά βάλωμε στις τέσσερις γωνιές τοΰ σπιτιοΰ άπό ένα
μπουκαλάκι άγιασμό νά τά χτίσωμε μέσα στον τοίχο. Τήν ήμέρα αυτή ό νοικο-
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κύρης θά σφάξη μιά κατσίκα νά φάνε οί μαστό ρ ο ι, καί οί 'πουργοί» (ΚΑ, χφ.

2449, σ. 355).

ε') Τοιχοδομία.

1. Πάχος τοίχου ανάλογα μέ τον δροφο (ακριβείς διαστάσεις).

2. "Τψος.

3. Πώς έξασφαλίζεται ή στερεότητα τοϋ τοίχου (παρεμβάλλονται ξύλα
κατά μήκος, ξυλοδεσιά, ή κάτι άλλο; (είκ. 1 καί 2).

4. Πώς γίνεται τό οικοδόμημα άνθεκτικό στις σεισμικές δονήσεις;

5. Πώς προστατεύονται οί τοίχοι άπό τή βροχή καί τήν υγρασία;

6. Διακοσμούνται εξωτερικά (στις γωνίες, τήν κορυφή, τό μέσο);

7. Πώς λέγονται οί κατά μήκος καί κατά πλάτος πλευρές τοΰ σπιτιοΰ;
(π.χ. στή Σύμη οί κατά μήκος λέγονται μακρυνάρια κ' οί κατά πλάτος προσκε-
φαλάδια).

8. 'Ασπρίζονται οί τοίχοι; "Αν ναί, νά παρατεθή τό σχετικό γλωσσικό
ύλικό (γαλαχτίζω, άσβεοτώνω, σιονρμπετώνω, παλαμίζω). Πότε γίνεται τό
άσπρισμα; (Χριστούγεννα, Πάσχα, σέ άλλες εορτές, σέ άκανόνιστα χρονικά
διαστήματα;) Γίνεται γιά λόγους αισθητικής, καθαριότητας ή ύγιεινής («γαλα-
χτίσματα» στις έπιδημίες); Μήπως άποφεύγονταν ένδεχομένως τό άσβέστω-
μα γιά λόγους ασφαλείας; Π.χ. γιά τούς λόγους αύτούς στή Θήρα τά σπίτια
καί οί ναοί παρέμειναν μέ τή φυσική άπόχρωση τών οικοδομικών υλικών.

3. Μέρη τοϋ σπιτιοΰ.

α') Στέγη. 1. Γενικά (ατέη, στέγη, σκέπη, δώμα κ.ά.). 'Ονοματολογία
τών μερών τής στέγης (είκ. 3 καί 4). Άπό τί ξύλο είναι τά δοκάρια τής στέ-
γης καί γιατί; Προλήψεις σχετικές μέ τόν άριθμό τών ξύλων καί τό χρόνο
τής κοπής τους (μονός-χασοφεγγαριά). Ποιοι κατασκευάζουν τό σκελετό τής
στέγης; (μαραγκοί, ξυλουργοί;) Σχετικό γλωσσικό ύλικό (τσάτισμα, τσιατί-
ζο), σκεπάζω). Αλληλοβοήθεια κατά τήν κατασκευή τής στέγης. Παράδειγμα:
Στήν περιοχή Σητείας τής Κρήτης ή στέγη κατασκευαζόταν κατά τήν Κυρια-
κή ή άλλη έορταστική ήμέρα μέ τή δωρεάν συμπαράσταση φίλων καί συγ-
γενών (Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1969-72, σ. 32).

Πώς προφυλάγονται οί τοίχοι άπό τά νερά τής στέγης ; ' Υδρορρόη (ρεύτης,
κάνολος, άστρεχα κ.ά.). Τρόπος κατασκευής. 'Επιδιόρθωση τής στέγης (ξέ-
σερμα, ρόδωμα, ξανάνιωσμα κ.ά.). "Εθιμα κατά τήν άρχή καί τό τέλειωμα τής
κατασκευής τής στέγης.

2. Είδη στέγης: α') Επίπεδη (δώμα). Πώς στηρίζεται; (μέ καμάρα,
μέ δοκούς). 'Ονοματολογία τών διαφόρων μερών τής έπίπεδης στέγης (τρά-
βες, μεσιάς, ψιαλώματα, παταγιόλες κ.ά.). Τί χώμα χρησιμοποιείται γιά τήν
επίστρωση τής στέγες; (πάσπαρος παττελιά, λεπιδόχωμα, μπολέττα κ.ά.).
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'Ιδιότητες τοΰ χώματος (άδιάβροχο;). 'Επίστρωση (κύλισμα τοΰ χώματος
μέ τόν κύλινδρο). Κύλινδρος, κόπανος (περιγραφή-φωτογραφίες). Πώς συγ-
κρατείται τό χώμα; (μέ γείσο, ε'ίσωμα, άκοοδώματα\) Μέτρα γιά νά είναι ή
στέγη αδιάβροχη (άλάτισμα, κύλισμα μέ κύλινδρο, κοπάνισμα κλπ.). Μέτρα
γιά τήν άποχέτευση τοΰ νεροΰ (ύδρορρόη). Χρησιμοποίηση τής ΰδρορρόης
γιά λόγους αισθητικούς. Πώς άντιμετωπίζεται τυχόν «φούσκωμα» τής στέ-
γης άπό τή βροχή; Προστίθεται κατά καιρούς χώμα; 'Αντικαθίσταται ή
στέγη λόγω τοΰ ύπερβολικοΰ βάρους; Κάθε πότε γίνεται αύτό;

Πώς λέγεται ό πάνω άπό τη στέγη άκάλυπτος χώρος (άέρας); Ποιοι
λόγοι υπαγορεύουν τήν κατασκευή έπίπεδης στέγης; (έλλειψη κατάλληλων
ύλικών γιά άλλο είδος στέγης, λόγοι αισθητικοί, παραδοσιακοί).

Χρησιμοποίηση της στέγης γιά διάφορες γεωργικές και οικιακές εργασίες
(αποξήρανση καρπών, άπλωμα ρούχων, ύπνος της οικογένειας τό καλοκαίρι).

β') Επικλινής (σαμαρωτή, γερτή, μονόρριχτη, μονόπλατη, σπίτι μονο-
κέραμο, σπίτι με δνό πανιά, με τρία πανιά κλπ.). 'Ονοματολογία τών μερών
της έπικλινοΰς στέγης. 'Υλικά κατασκευής (κεραμίδια, πλάκες, χόρτο, χώμα
κ.ά.). Λόγοι χρησιμοποιήσεώς τους (πρόχειρο ύλικό στήν περιοχή -καιρικές
συνθήκες). Τρόπος κατασκευής τής στέγης. Συγκράτηση τών κεραμιδιών ή
τών πλακών. Ύδρορρόη (άστρέχα, κάναλος, σταλαμίδα). Πώς λέγεται ή πέ-
τρινη προεξοχή στό σημείο συναντήσεως τών τοίχων και της στέγης; (γρε-
πίδα, αετός). Πώς λέγεται τό μεταξύ τών δοκών της στέγης κενό; (π.χ. στά
Άγραφα χατέλι, στήν Αιτωλία κεράνι, στή Θεσσαλία νταβάνι). Πώς αξιο-
ποιείται ; (κρεμούν οί χωρικοί τά κρεμμύδια, τά σκόρδα, τό καλαμπόκι, τά
σΰκα, τά λουκάνικα κ.ά. κατά τόν χειμώνα;)

γ') Θολωτή. Π.χ. Στήν Ανάφη προτιμοΰν τις θολωτές στέγες άπό έλ-
λειψη ξυλείας. Πώς κατασκευάζονται; Τί σκοπούς έξυπηρετοΰν;

β') Θύρα. Σέ ποιά πλευρά τοΰ σπιτιοΰ βρίσκεται και γιατί; Βλέπει πρός
τό δρόμο ή πρός τήν αύλή; Είναι μονόφυλλη ή δίφυλλη; (είκ. 5, 6, 7, 8). Μή-
πως άνοίγει ιδιαίτερα τό άνω μέρος, γιά νά μπαίνη τόφώς;(είκ. 9, 10). Π.χ.
στάΜάλια 'Ηρακλείου «γιά νά έχη φώς τήν ήμέρα έκαναν τήν πόρτα μέ πα-
ναπόρτι. "Ετσι κλειοΰσε ή μισή και τό παναπόρτι έμενε άνοικτό» (ΚΛ, χφ.

2868, σ. 5, 1964).

Διαστάσεις (μικροΰ ή μεγάλου μεγέθους;). Ποΰ οφείλεται τυχόν τό μικρό
μέγεθος; Στή Θράκη π.χ. «γενίτσαρ' διάερναν στον κάμπο κι άμα ξαπόμενε
κάνας. . . όπου ήγλεπε φέξος, έκεϊ πάαιζε. Γι' αύτό τό φράζαν τό σπίτ' όλόυ-
ρα, νά μή φαίν'ται φέξος. Και τις πόρτες τις έκαναν μικρές, άλογο νά μή χω-
ράη μέσα. Θά μπής τρεις τέσσερις πόρτες, γιά νά βρής ποΰ κάθεται» (Γ. Α.
Μέγας, 1969, 34).

Πώς λέγονται οί παραστάδες της θύρας; (παραστάδες, παραστόξνλα,
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ορθοστάτες). Άπό τί ύλικο κατασκευάζονται; (ξύλο, μάρμαρο, πέτρα). Πώς
συγκρατείται ή θύρα στο πλαίσιο; (ύπάρχει οπή, σιδερένιοι κρίκοι). Πώς κλεί-
νεται έσωτερικά ή θύρα; (μέ σύρτη, αμπάρα, τσάγκαλο) (βλ. είκ. 11, 12).

Πώς κλείνεται άπ' έξω; (μέ κλειδαριά, μέ σύρτη, μέ ειδικά συστήματα
(καταπίδι, κοράκι.). Υπάρχει άσφάλεια; Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή καί
νά παρατεθούν σχεδιαγράμματα (είκ. 13, 14).

Υπάρχει όπή στο κάτω μέρος ή δίπλα στή θύρα καί γιατί; (γιά νά μπαί-
νουν καί νά βγαίνουν οί γάτες καί οί όρνιθες) (είκ. 15. Δ. Λουκόπουλος, 1925,
σ. 9, Άριστ. Πασαδαΐος, 1973, σ. 16).

Κατώφλι. Πώς κατασκευάζεται; 'Αποτελείται άπο μονοκόμματο μάρ-
μαρο; Έθιμα καί σχετικές δοξασίες. Π.χ. οταν ή νύφη εισέρχεται στο σπίτι
τοΰ γαμπρού, ή πεθερά βάζει τό κλειδί τοϋ σπιτιοΰ στο κατώφλι, άλλά καί ή
νύφη οταν φεύγη άπό τό σπίτι της, στο κατώφλι σπάζει ένα ποτήρι ή πιάτο.

'Ανώφλι. Πώς κατασκευάζεται; Είναι διακοσμημένο; "Εχειεπιγραφή,
χρονολογία, όνομα τοΰ ιδιοκτήτη καί τοΰ μάστορα κ.ά.; Είναι ευθύγραμμο,
τοξωτό ή άλλου σχήματος; (είκ. 16, 17, 18). "Εθιμα καί σχετικές δοξασίες.
Π.χ. σταυρώνουν τό άνώφλι μέ τό κερί τής Λαμπρής. Ή νύφη άλείφει τό άνώ-
φλι τοϋ νέου σπιτιοΰ της μέ μέλι, γιά νά είναι γλυκειά ή ζωή της. 'Ανάρτηση
στεφάνων Πρωτομαγιάς κλπ.

'Υπέρθυρο ( φανέστρα, φεγγίτης, θυρίδα, φεγγίστρα). Διακόσμηση (δια-
κοσμητικά θέματα: ρόδακες, σταυρός, πεντάλφα, άνθη, φίδια, πρόσωπα κ.ά.)
(είκ. 19-20).

Ρόπτρο (χέρι, τσοκαλίδι, χερούλι, κατσαμπίδι). Είναι ξύλινο ή μεταλ-
λικό; Σχήμα (στενόμακρο, κυκλικό, κεφαλή ή χέρι άνθρώπου (είκ. 21) κ.ά.).

'Υπάρχει στις δύο γωνίες τοΰ υπέρθυρου έντειχισμένο ξύλο πού προεξέχει;
(γροθάρ, είκ. 11, Δ. Λουκόπουλος, 1925, σ. 10). Σέ τί χρησιμεύει; (γιά νά δέ-
νουν τά ζώα, γιά νά κρεμοΰν πρόχειρα διάφορα πράγματα).

Διακόσμηση γενικά τής θύρας. (Μέ καρφιά, μέ .ξυλόγλυπτες παραστάσεις
κλπ.).

γ') Παράθυρα. Θέση, σχήμα καί διαστάσεις. "Εχουν υαλοπίνακες; "Αν
ναί, άπό πότε, άν όχι, τί χρησιμοποιούσαν προηγουμένως; Πώς κλείνονται
(μέ σύρτη, μέ περάτη); Είναι σιδερόφρακτα καί γιατί; Πώς λέγονται τά
σίδερα (καφάσι, σιδεριά); (Σέ πολλές περιοχές τά παράθυρα ήταν σιδερό-
φρακτα γιά τό φόβο Τούρκων, ληστών, κλεφτών). 'Υπάρχουν άνοίγματα
άθέατα άπό έξω; Ποΰ καί γιατί κατασκευάζονται (γιά νά ελέγχεται ό δρόμος;)
Λείπουν έντελώς τά παράθυρα; Άν ναί, γιατί; (φόβος Τούρκων, κλεφτών,
ληστών, πειρατών, Γ. Α. Μέγας, 1969, σ. 35). Πώς εξασφαλίζεται σ' αύτή
τήν περίπτωση ό φωτισμός; (άπό τή θύρα, άπό τό φεγγίτη) (είκ. 22, 23, 24).

Παραθυρόφυλλα (είκ. 25,26, 27). Τά παράθυρα έχουν τό ΐδιο
άνοιγμα εσωτερικά καί εξωτερικά; Μήπως εξωτερικά είναι στενώτερα; Γιατί;
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'Υπάρχει ξύλινο έπιστέγασμα στο παράθυρο; (ξώστης, πλάκωμα). Στον επάνω
δροφο τά παράθυρα είναι μεγαλύτερα και γιατί; Υπάρχουν ζωγραφισμένα
ψευτοπαράθυρα; Ποΰ βρίσκονται; Τί διακοσμήσεις φέρουν;

Φεγγίτες : 'Ονομασία ( φανέστρα, θυρίδα, φεγγίστρα). Θέσ/) (πάνω άπό
τή θύρα, στήν οροφή). Σχήμα (τετράγωνοι, ημικυκλικοί, κυκλικοί, τριγωνι-
κοί). Χρησιμότητα (φωτισμός, έξαερισμός, έξοδος τοΰ καπνοΰ). Πώς κλείνον-
ται; Διακόσμηση, διακοσμητικά θέματα (εΐκ. 18, 19, 20, 28).

δ') Τοίχοι. 'Επιφάνεια τοίχων (εσωτερικά). Είναι καλυμμένη μέ επίχρι-
σμα ή δχι; Πόσο πάχος έχει ή έπικάλυψη; Είναι άσβεστωμένη ή χρησιμοποιεί-
ται γιά έπίχρισμα χρώμα και γιατί; (π.χ. κόκκινο, γιά νά μή φαίνεται ή
«καπνιά»;). Πότε άσπρίζεται; (Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι). Διακοσμούν-
ται οί τοίχοι μέ σχέδια και ποιά; Σέ ποιο κυρίως δωμάτιο;

Υπάρχει ζώνη μέ διακοσμητικό χαρακτήρα στό ύψος τής οροφής; Υ-
πάρχουν έντειχισμένα άρμάρια (θυρίδες) γιά την άποθήκευση διαφόρων πρα-
γμάτων; Πώς λέγονται (παραΟνρες, ντουλάπια κ.ά.); Σέ ποιο ΰψος τοΰ τοίχου
βρίσκονται τά ράφια (πουλίταα, σονβάντζες κ.ά.); Οί τοίχοι καλύπτονται κατά
ένα μέρος μέ ύφάσματα; Είναι ντόπια ή τοΰ εμπορίου (υφαντά, κεντήματα,
σταμπωτά); Χώρος γιά την άνάρτηση οικογενειακών φωτογραφιών, κάδρων
κλπ.).

Ό τοίχος έξωτερικά. (Έπικάλυψη, άσπρισμα, διακόσμηση). Ξύλινοι τοί-
χοι, εξώστες, μπαλκόνια (σαχνιΰιά, κεπέγκια κ.ά.) (εΐκ. 29, 30).

Μεσότοιχοι-χωρίσματα: Πάχος, ΰψος. Κατασκευή (περιγραφή). 'Υλικά άπό
τά όποια κατασκευάζονται (καλάμια, κονίαμα, ξύλα λεπτά και κονίαμα, πέτρες
και κονίαμα, σανίδια) (βλ. εΐκ. 31, 32). Μήπως κατασκευάζονται όπως και οί
εξωτερικοί τοίχοι; Ποιά άνάγκη επέβαλε τήν προσθήκη μεσοτοίχων; (μοίρα-
σμα τοΰ σπιτιοΰ μεταξύ άδελφών, άλλαγές στήν οικογενειακή συγκρότηση
(βλ. Γ. Α. Μέγας, 26, 1969, σ. 110).

ε') Δάπεδο ( καθ ιό, πάτωμα κ.ά.). 'Υλικά κατασκευής του:

1. Χώμα. Γίνεται επίστρωση μέ άσβέστη, κοπριά βοδιών, κοκκινόχω-
μα και πότε; 'Αφαιρείται τό χώμα, όταν άνυψωθή έξ αιτίας πολλών επι-
στρώσεων; Π.χ. στή Θράκη «άλείφοντας άλείφοντας γιομόζ'». Γι' αύτό κατά
μικρά διαστήματα έπισκευάζεται (Γ. Α. Μέγας, 1969, σ. 20). 'Εργαλεία πού
χρησιμοποιούνται γιά τήν επίστρωση (δοχείο νεροΰ, σκούπα, κύλινδρος).

2. Πλάκες. Τοποθετούνται τυχαία ή δχι; Συνδέονται μεταξύ τους και
πώς; Συνδυασμοί γιά διακοσμητικούς λόγους (π.χ. μαίανδροι, τρίγωνα, κύ-
κλοι, παράλληλες γραμμές).

3. Βότσαλα-ψηφΐδες. Σπίτια μέ βοτσαλωτό δάπεδο. Ποιοι τό κατασκευά-
ζουν; Πώς γίνεται ή έπιλογή τών βοτσάλων; Πώς γίνεται ή έπικόλληση; Δια-
κοσμητικά θέματα (άνθη, πουλιά, γεωμετρικά σχήματα κ.ά. βλ. εΐκ. 33).

4. Σανίδια. Είναι ομοιόμορφα ή δχι; 'Από τί ξύλα κατασκευάζονται;
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Χρησιμοποιούνται μόνο στά αρχοντικά; Άπό ποιους παράγοντες εξαρτάται
τό είδος τών υλικών; (οικονομική κατάσταση ιδιοκτήτη, ύπαρξη άφθονης ξυ-
λείας στήν περιοχή, όροφος τοϋ σπιτιοΰ, κλίμα).

ς') 'Οροφή (ταβάνι, μπαγδατί). Φαίνονται τά δοκάρια τής στέγης ή κα-
λύπτονται άπό σανίδια; Άν συμβαίνη τό δεύτερο, πώς είναι τοποθετημένα τά
σανίδια; Τά δοκάρια τής οροφής είναι ξύλινοι κατεργασμένοι δοκοί ή άκατέργα-
στοι; Είναι σοβατισμένη ή όροφή μέ άσβέστη, χώμα κλπ.; Υπάρχει διακό-
σμηση; Ποιά είναι τά θέματά της; Είναι τά ΐδια ή παρόμοια σ' ολα τά σπίτια;
Άπό τί εξαρτάται αυτό; Ποιοι διακοσμούν τήν όροφή (ξένοι ζωγράφοι, ξυλογλύ-
πτες κλπ.) Πώς άμείβονται;

Κρέμεται άπό τήν όροφή κάποιο άντικείμενο ή γεωργικά προϊόντα; (π.χ.
δέσμες κρομμυδιών, σκόρδων).

ζ') Εστία. 'Ονομασίες (τζάκι, γωνιά, τσιμινιά, τσιμιά, παρακαμίν',
παραγών' κ.ά.). Θέση στή μέση τοΰ δωματίου, στή μέση τής μεγαλύτερης
πλευράς του, σέ μιά γωνία, έξω άπό τό κυρίως σπίτι (Σύμη). Άπό τί κατασκευά-
ζεται ή βάση τοΰ τζακιοΰ; (άπό χώμα, άπό χώμα καί ξύλα, άπό τοΰβλα). Προ-
εξέχει άπό τό δάπεδο; Πόσο; Πώς λέγεται ό χώρος μπροστά άπό τήν εστία
(παραστιά, ποδιά, παρακαμίν'); Πώς λέγονται τά ξύλα πού άποτελοΰν τήν «πα-
ραστιά» (παραστιόξυλα);

Ποΰ τοποθετείται τό σκεύος γιά τό μαγείρεμα; (σέ πέτρες, κρέμεται άπό
τήν οροφή μέ άλυσίδα;)

Άπό ποΰ βγαίνει ό καπνός (άπό καπνοδόχο, διασκορπίζεται στό δωμάτιο
καί βγαίνει άπό τό φεγγίτη;) Ποΰ βρίσκεται ό φεγγίτης; 'Ονομασίες τής
καπνοδόχου (μπουχαρής, φ'καρής, φουγάρος, τσιμινιά, ανηφόρας (Κρήτη),
άνεκαπνιά (Κάρπαθος)). Πώς κατασκευάζεται εσωτερικά; (μέ σκαλοπάτια
γιά νά μή «κατεβάζη» = καπνίζη ή πώς άλλιώς); Υπάρχουν ειδικοί κτίστες
πού κατασκευάζουν καπνοδόχους ; Προεξέχει άπό τόν τοίχο καί μέ ποιό τρό-
πο ; Σέ τί χρησιμεύει ή προεξοχή ; Γιά τήν τοποθέτηση τοΰ λύχνου, τής λάμπας ;
Τί άλλο τοποθετείται πάνω σ' αύτή ; Υπάρχουν κοντά στήν έστία θυρίδες γιά
τήν τοποθέτηση διάφορων άντικειμένων (παραθύρες, ντουλάπια, άρμάρια).
Πώς είναι κατασκευασμένη ή καπνοδόχος πάνω άπό τή στέγη; Είναι χτιστή;
(μέ πέτρες, πλάκες ή κεραμίδια), είναι παλαιό πήλινο άγγεϊο, έχει ιδιαίτερη
καλλιτεχνική μορφή; "Εχει τρύπες άπό οπού βγαίνει ή υποβοηθείται νά βγή
ό καπνός; Ποιος ό προσανατολισμός της; Τό έπάνω μέρος περιστρέφεται γιά
νά διευκολύνεται ή έξοδος τοΰ καπνοΰ (κόκορας, κοκορίκος, πετεινός κλπ.).
Σκεπάζεται ή καπνοδόχος γιά νά μή μπαίνη νερό κλπ. καί πώς;

Έθιμα καί προλήψεις σχετικά μέ τήν έστία. Πίστη στήν ίερότητά της. Υ-
πάρχει ειδική θέση μπροστά σ' αύτή, πού προορίζεται γιά τόν άρχηγό τής οικο-
γένειας; Προσκύνηση άπό τή νύφη τής εστίας. Περιφορά τοΰ νεογνοΰ γύρω άπό
αύτή. Περιφορά ζώων πού έχουν άγορασθή ή άποκτηθή καί μπαίνουν πρώτη
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φορά στο σπίτι (σκύλοι, γάτες κλπ.). Δοξασίες γιά τή φωτιά και σχετικές
μαντικές συνήθειες.

4. Αύλή. Προσανατολισμός και λόγοι πού τόν έπιβάλλουν. Π.χ. στήν
"Ιμβρο κατά κανόνα «ή αύλή βρισκόταν στή νότια πρόσοψη τοΰ σπιτιοΰ,
γιά νά προφυλάγεται μέ τόν όγκο του άπό τόν κρύο βοριά» (Ά. Πασαδαΐος,
1973, σ. 23). Βλέπει πρός τό δρόμο ή βρίσκεται στό εσωτερικό τοΰ σπιτιοΰ;
Γιά ποιό λόγο ή αύλή βρίσκεται στό έσωτερικό τοΰ σπιτιοΰ; (γιά νά είναι άσφα-
λισμένο ό,τι βρίσκεται μέσα σ' αύτή, γιά νά μή φαίνωνται οί γυναίκες
πού έργάζονται έκεϊ, έξ αιτίας τής μορφολογίας τοΰ εδάφους, όπως π.χ.
στήν Τήνο κ.ά.). Βρίσκεται στό ισόγειο ή στό ΰψος τοΰ α' όρόφου έξ αι-
τίας έδαφικών άνωμαλιών; Είναι περιφραγμένη; Πώς; (μέ τοίχο κτιστό, μέ
ξύλα, μέ πυκνόφυλλαή άγκαθωτά φυτά (μάντρα, τοίχος, φράχτης, αημηντήρι).
Πώς λέγεται ολόκληρο τό οικόπεδο οπου βρίσκεται τό σπίτι; (περιοχή, ανλαγάς)
("Ηπειρ., Θεσσ.). Πώς λέγεται ή αύλόπορτα; (Κάρπαθος: επορτία, ξώπορτα,
ξεπόρτι). "Εχει μικρό ή μεγάλο σχήμα; (μεγάλη, γιά νά μποροΰν νά μπαίνουν
στήν αύλή τά φορτωμένα ζώα, εΐκ. 34). Πώς κλείνεται; (μέ ζεμπερέκκι, μέ μά-
νταλο;) Υπάρχει ρόπτρο σ'αύτές; Μήπως ή έξώθυρα χτίζεται μέ ύπέρθυρο;
Τό υπέρθυρο αύτό είναι διακοσμημένο; Στά άρχοντικά ύπάρχει οΐκόσημο τής
οικογένειας; Μήπως κρεμοΰν προληπτικά γιά τήν βασκανία στήν έξώθυρα
ή τό φράχτη κόκκινο παννί, σκόρδο, πέταλο κ.ά. ;

Πώς είναι ή διάταξη τών βοηθητικών χώρων (μαγειρείο, φοΰρνος, στά-
βλος, άχυρώνας κ.ά.); Γύρω άπό τήν αύλή; Κατά μήκος τής προσόψεως τοΰ
σπιτιοΰ; 'Απομένει έλεύθερος χώρος στήν αύλή; Πώς άξιοποιεΐται; Ή αύλή
είναι στρωμένη μέ πέτρες, πλάκες, βότσαλα, χαλίκια, τσιμέντο (σήμερα;) ή
όχι; Μέ ποιό τρόπο έχει γίνει ή έπίστρωση;

Είναι εύρύχωρη ή αύλή και γιατί; (γιά χορούς κατά τίς έορτές, γιά τήν
άποξήρανση καρπών, γιά διάφορες οικιακές εργασίες: πλύσιμο, άπλωμα, γνέ-
σιμο κ.ά.). Μήπως έχει μικράνει έξ αιτίας προσθηκών στό σπίτι, άλλαγής
προσανατολισμού της κ.ά., ή άντίστροφα έχει μεγαλώσει, γιά νά χωρέση τά
σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα; "Εχει κάθε σπίτι δική του αύλή; Μήπως
έπικοινωνοΰν έσωτερικά οί αύλές περισσότερων σπιτιών; Ποΰ λείπει ή αύ-
λή; (στά σπίτια τών κολλήγων στά τσιφλίκια;)

Υπάρχουν δένδρα στήν αύλή; Ποιά προτιμιοΰνται και γιατί; Π.χ. μουριά,
γιά τά φύλλα της, πού χρησιμοποιούνται γιά τή εκτροφή μεταξοσκωλήκων).
Ποιά άποφεύγονται έξ αιτίας προλήψεων (καρυδιά, συκιά, άκακία κ.ά.);
Υπάρχουν «κληματαριές» ; Μήπως τό καλοκαίρι κατασκευάζουν τεχνητή σκιά;
(τσαρδάκι). Υπάρχουν άνθοστοιχίες; (παρτέρια, δράνες, γλάστρες κ.ά.).
Κατά ποιό τρόπο είναι διατεταγμένες ; Τί λουλούδια φυτεύονται; Ποιά άποφεύ-
γονται (γιασεμί) και γιατί; Μήπως υπάρχει στήν αύλή μικρός κήπος γιά τήν
καλλιέργεια λαχανικών;
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III. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

1. Μαγειρείο. 'Ονομασία (μαγειρείο, κουζίνα, ματζάτο κ.ά.). Βρίσκεται,
μέσα στο σπίτι ή στήν αύλή; 'Αποτελεί προέκταση τοϋ κυρίως δωματίου;
Βρίσκεται στο χαγιάτι; Είναι άπαραίτητο στο σπίτι; Είναι ευρύχωρο; Χρησι-
μοποιείται καί ως χώρος, όπου τρώει ή οικογένεια; Ποΰ βρίσκεται ή έστία;

Υπάρχει νεροχύτης; Είναι πέτρινος; Πώς χύνεται το νερό; Υπάρχει δο-
χείο (νιπτήρας;) ή ειδική εγκατάσταση; Άν δεν ύπάρχη νεροχύτης, πλύνουν
τά πιάτα στήν αύλή ;

'Υπάρχει ειδικός χώρος γιά τήν τοποθέτηση τών πιάτων; Πώς λέγεται;
(πιατοθήκη, πιατοθέστρα κ.ά.). Υπάρχουν άλλα «ράφια» μέσα στο μαγειρείο;

'Τπάρχει ειδική θέση γιά τήν τοποθέτηση τοΰ λαγηνιοΰ καί ποΰ; (λαη-
νοθέΰτρα, λαηνοστάτης, λιενίκι κ.ά.). Ποΰ τοποθετοΰν τό ψωμί, σέ ειδικό
ράφι, στήν καρναλη, ψωμαθούκα; (= δενδρύλλιο μέ 3 ή 4 κλώνους, τούς ό-
ποιους ξεφλουδίζουν, βλ. είκ. 35, 36).

2. Φούρνος. 'Ονομασία (ψωμαδιό (Λήμνος)). Ποΰ χτίζεται καί γιατί;
(χτίζεται σέ υπόστεγο, στήν άκρη τοΰ ήλιακοΰ, στήν αύλή γιά νά άποφεύγε-
ται ό κίνδυνος πυρκαϊάς ή σέ ιδιαίτερο κλειστό χώρο (φουρνόσπιτο) (είκ. 37,
38. 38α).

"Εχει κάθε οικογένεια δικό της φοΰρνο ή ύπάρχει κοινός φοΰρνος γιά
περισσότερες οικογένειες; Πώς λέγεται; (άνταμ'κός, σιμιΰιακός, μιαιακος κ.ά.).
Μήπως οί οικογένειες αύτές συνδέονται μέ συγγένεια; (κληρονομικός φοΰρ-
νος). Μήπως υπάρχει ενας φοΰρνος γιά όλο τό χωριό; Σέ ποιόν άνήκει; (στήν
Κοινότητα, σέ ιδιώτη φούρναρη - ψωμά). Πώς πληρώνεται ό φούρναρης;
(Σητεία: 1-2 κουλοΰρες - κριθαροκουλοΰρες-ή μιγαδερό ψωμί). Πώς ορίζεται
ή σειρά γιά τό φούρνισμα τοΰ ψωμιού στον κοινό φούρνο; (Σητεία: άπό τή σει-
ρά παραλαβής τοΰ προζυμιοΰ άπό τόν ιδιοκτήτη τοΰ φούρνου). Κάθε πότε ζυμώ-
νει ψοίμί ή οικογένεια (κάθε βδομάδα, κάθε 3-4 μήνες;) Ψήνουν γιά δεύτερη
φορά ψωμί (παξιμάδι); "Εθιμα πού σχετίζονται μέ τό «φούρνισμα» καί τό
«ξεφούρνισμα» τοΰ ψωμιοΰ. Προλήψεις πού σχετίζονται μέ τό φοΰρνο γενικώ-
τερα.

Κατασκευή. Ποιοι τόν κατασκευάζουν; (Λήμνος, οί γυναίκες). Πώς
κατασκευάζεται; (περιγραφή).

Ύλικά κατασκευής (τούβλα, πέτρες, κοκκινόχωμα). 'Τπάρχει ειδικό χώμα
άνθεκτικό σέ υψηλές θερμοκρασίες; Πώς κατασκευάζεται ό θόλος τοΰ φούρνου
καί πώς λέγεται; (ούρανός).

Πώς κατασκευάζεται ή επιφάνεια τοΰ φούρνου καί πώς λέγεται; Λεπτο-
μερής ονοματολογία τοΰ φούρνου καί τών μερών του.

Είναι μονός ή διπλός; Τί σχήμα έχει τό άνοιγμα καί πώς λέγεται; (ατό-
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μα, πόρτα;) Μέ τί κλείνεται; (μέ πλάκα όμοιόσχημη, μέ μεταλλική πόρτα μέ
λαβή;) "Εχει ό θόλος όπή γιά νά βγαίνη ό καπνός (αντί) ; Ποϋ βρίσκεται;
Πώς λέγεται ό χώρος, όπου συγκεντρώνουν τά κάρβουνα; (Κάρπαθος: άνάονρα,
στόμα, Νίσυρος: ρό(δ)α, Κύπρος: λάμνη, άβάτζη ή αποβάθρα). Πώς λέγεται
τό κοϊλο μέρος, όπου συγκεντρώνουν τή στάχτη; (άλαουθράκι, σταχτολόος κ.ά.).

Καύσιμη ύλη (ξύλα, ξερόκλαδα, θάμνοι κ.ά.). Πώς φαίνεται ότι ό φούρ-
νος έχει πυρακτωθή, έκαψε ό φούρνος, κάηκε ό φούρνος κ.ά.; (άσπρίζει ό ούρα-
νός του;) Μέποιό τρόπο συγκεντρώνουν τά κάρβουνα; (μέ τό κιλμπερί κ.ά.).

Πώς σκουπίζουν τήν επιφάνεια τοΰ φούρνου; (μέ τήν πάνα, πάνη, πάνι-
στρο, άναβουνί, άναουνί;) Άπό τί κατασκευάζεται; Άπό χλωρά κλαδιά δεμέ-
να σ' ένα ξύλο, τό πανόξυλο; Άπό πανί; Πώς λέγεται τό ξύλο μέ τό όποιο
ανακινούν τά ξύλα και καίονται μέσα στό φούρνο; (όντράβλιστρο Θεσσαλία-
πανόξνλο).

'Εργαλεία τοΰ φούρνου. Τί τοποθετούν κάτω άπό τό ψωμί, γιά νά μή
ασταχτώνεται»', (φύλλα καστανιάς, πλατάνου, άλεύρι κ.ά.). Υπάρχει στό
στόμιο τοΰ φούρνου χώρος (πεζούλι) γιά τήν τοποθέτηση της πινακωτης
(κουπποσάνι(δ)ον) ; (βλ. ζύμωμα). Ποΰ τοποθετείται τό ψωμί; (σέ ψωμοπίθα-
ρα, σέ κάνιστρα, στήν καρναλή). Άν δέν ύπάρχη φοΰρνος, ποΰ ψήνουν τό ψωμί;
(στή γάστρα, στό τζεραμί(δ)ιν, στο σάτζι).

3. Πηγάδι (λάκκος, τουλονμπα κ.ά.). Θέση στήν αύλή, στό υπόγειο τοΰ
σπιτιοΰ (εΐκ. 208). "Εχει πηγάδι κάθε σπίτι; Τρόποι προσδιορισμού τών ύπο-
γείων πηγών. Πώς άντλεϊται τόνερό; (μέμάγκανο, μέ άλακάτη ή άλακατονιν —
άνέμη) (εΐκ. 209 - 210). Λεπτομερειακή περιγραφή τών όργάνων και τοΰ τρό-
που άντλήσεως μέ σχετικές φωτογραφίες ή σχεδιαγράμματα. Υπάρχει προ-
εξοχή στό στόμιο τοΰ πηγαδιού; Γιατί; Μήπως υπάρχει δίπλα λεκάνη (πέ-
τρινη, κτιστή) γιά τό πότισμα τών ζώων ή τό πλύσιμο; "Εθιμα, μαντικές
συνήθειες, παραδόσεις σχετικές μέ τό πηγάδι.

4. Πατητήρι (ληνός). Περιγραφή. Θέση μέσα στό σπίτι, στήν άποθήκη,
στό άμπέλι κ.ά.). Χρήση (γιά τήν έκθλιψη σταφυλιών). Μήπως χρησιμοποιεί-
ται και γιά άλλους σκοπούς, σάν κρεββάτι, γιά τήν άποθήκευση διαφόρων άντι-
κειμένων κ.ά.); Μήπως ύπάρχει πατητήρι μόνο στό ύπαιθρο στις περιοχές τών
άμπελιών; (βλ. κεφ. Αμπελουργία).

5. Κρύπτη (κρυψώνα, μπίμτσα κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται; (μέσα στό σπίτι,
στό ύπόγειο). Σέ τί χρησιμεύει; (γιά τή φύλαξη πολύτιμων άντικειμένων,
χρημάτων, τροφίμων;) Μήπως κρύβονταν τά μέλη τής οικογένειας σέ περιπτώ-
σεις κινδύνων; 'Εξακολουθεί νά ύπάρχη σήμερα;
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6. Στάβλος (άξάτα, κούρτα (Λήμνος), ντάμ (Θεσσαλία), αχούρι (Μέγαρα),
καθοικιά, σταβλί, καθέδρα (Κέα) κ.ά.). Ιΐοϋ βρίσκεται; (στο ισόγειο τοϋ σπιτιοΰ,
στήν αύλή, έξω άπό τό χωριό;) Ύλικά κατασκευής (άπό πέτρα, πλίνθους, ξύλα,
χόρτο κ.ά.). Σχήμα. Στέγη. Είναι εύρύχωρος; "Εχει παράθυρα; Ή θύρα είναι
μικρή; Γιατί; Εσωτερικά υπάρχουν χωρίσματα; (μέ ξύλα, κλαδιά, χτιστά
κ.ά.). Σταβλίζονται σέ διαφορετικούς χώρους τά μεγάλα ζώα (βόδια, άλογα, γαϊ-
δούρια κ.ά.) καί τά μικρά (πρόβατα, γίδες κ.ά.); Ποΰ τοποθετούνται οί ζωο-
τροφές; (παχνί, φάτνη, παθενή) (ΚΛ, χφ. 775, σ. 24, Πόντος). Περιγραφή.
Ποΰ ποτίζονται τά ζώα; (ποτίστρες). Ποΰ βρίσκονται; (στήν αύλή, στή βρύση
τοΰ χωριοΰ;) Μήπως διέμεναν μέσα στό στάβλο καί άνθρωποι; Ποιοι; (οί
έργάτες, οί ζευγίτες, οί ύπηρέτες, «οί μαζώχτρες» κ.ά.). Πότε; (κατά τήν επο-
χή τής συγκομιδής τών ελιών, τών σταφυλιών κλπ.). Μήπως παλαιότερα
ό στάβλος ήταν μέσα στό σπίτι καί μεταφέρθηκε στήν αύλή ή έξω άπό τό χωριό ;
Πότε έγινε αύτό καί γιατί; Επικοινωνεί ό στάβλος μέ τό κυρίως σπίτι; Σέ τί
χρησιμεύει αύτό; (γιά τήν εύκολώτερη περιποίηση τών ζώων κατά τό χειμώνα);

7. 'Αχυρώνας. 'Ονομασία (άχερώνας, άθεμωνιά, γυροβόλι, άχιρώνα
(άσελωνάριν (Κύπρος)). Ποΰ βρίσκεται; (κοντά στό στάβλο, μέσα στό σπίτι;)
Τί άποθηκεύουν έκεϊ; (ζωοτροφές, ξύλα κ.ά.). Μήπως άποτελεΐ τόν α' οροφο
τοΰ στάβλου; Στέγη. Μήπως έχει τρύπες γιά τήν άποθήκευση τοΰ άχύρου;
(βλ. Γ. Παπαχαραλάμπους, 1968, σ. 37). Μήπως οί ζωοτροφές άποθηκεύονται
στό ύπαιθρο άπό έλλειψη χώρου; Πώς γίνεται ή άποθήκευση αύτή;

8. Όρνιθώνας (γουμίς, κοτέτσι, κάτοικας, κούρνα, τσοίτη, πονλύμαν-
τρα, όρνιθοκέλλι κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται; (μέσα στήν αύλή ; πάνω σέ δένδρα; για-
τί;) 'Αποτελεί ιδιαίτερο οίκημα ή μέρος τοΰ στάβλου; (βλ. είκ. 39). Τρό-
πος κατασκευής. 'Από ποΰ μπαίνουν οί όρνιθες, γιά νά «κουρνιάσουν» τή νύχτα;
Τήν ήμέρα είναι ελεύθερες ή μέσα σέ περιφραγμένο χώρο; Ποΰ γεννοΰν οί όρ-
νιθες; (στή «φωλιά»).

"Εθιμα καί προλήψεις σχετικές μέ τις όρνιθες καί τόν όρνιθώνα.

9. Μάντρα γιά τό χοίρο (κονμος, χοιροκέλλι, τσάρχος, χοιρόμαντρα
κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται; Κοντά στό σπίτι ή σέ άρκετή άπόσταση άπό τόν κατοι-
κημένο χώρο τοΰ σπιτιοΰ;) Περιγραφή. Σκεύη πού χρησιμοποιούνται γιά τό
τάισμα τοΰ χοίρου. Καθαρισμός τής χοιρόμαντρας. Υπάρχει σήμερα οργα-
νωμένη τοπικά χοιροτροφία; Περιγραφή τών χοιροστασίων καί διαφορές άπό
τόν παραδοσιακό τρόπο έκτροφής χοίρων.

10. 'Αποχωρητήριο (άπόπατος, πόρεψη, μουστερέκι, κενέφι, αναγ-
καίος, ανάγκη, άναγκαΐον, καμπινε (σημ.) κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται; (μέσα στό
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σπίτι, στήν αύλή, μακριά άπό τήν αύλή, μέσα στό κοτέτσι;) 'Υπάρχει σ' δλα
τά σπίτια; Ποιοί κατασκεύασαν πρώτοι άποχωρητήρια; (οί πλούσιοι, οί ξενι-
τεμένοι). Άπό πότε; Μήπως ύπάρχουν δύο; (υπαίθριο γιά τό θέρος-έσωτερικό
γιά τό χειμο>να;) Πώς κατασκευάζεται; (μέ ξύλα, μέ πλίνθους κ.ά.). Είναι
περίφρακτο ή άπό τις τρεις μόνο πλευρές; Άπό ποιά μέρη αποτελείται; Πού
διοχετεύονται οί άκαθαρσίες; 'Τπάρχει υπόνομος; Υπάρχει λάκκος υπόγειος
(καταβόθρα, βόθρος κ.ά.); 'Τπάρχει άποχέτευση; Άπό πότε; Άπό πότε έπι-
βλήθηκε ενδεχομένως άπό τήν Πολιτεία ή δημιουργία άποχωρητηρίου σέ κάθε
σπίτι ;

11. Πλυσταριό (πλΥμμαρκόν, πλύση, πλυσταριό κ.ά.). Πού βρίσκεται;
(μέσα στό σπίτι, στό υπόγειο ή ισόγειο, μέσα στήν αύλή κ.ά.). Πώς λέγεται
τό πλύσιμο τών ρούχων; (πλύμμαν, σκαμμάτισμα-πλυννίσκω, σκαμματίζω,
λευκαίνω κ.ά.). 'Τπάρχουν μαρμάρινες, πέτρινες ή πήλινες λεκάνες γιά τό πλύ-
σιμο τών ρούχων; Ποΰ άλλοΰ τοποθετούνται; (σέ τίστι, σέ σκάφη κ.ά.). Μήπως
πλύνουν στή βρύση ή στόν ποταμό ; 'Τπάρχουν έκεϊ λεκάνες μόνιμες καί «καμί-
νια» γιά τή θέρμανση τοΰ νερού; Χρησιμοποιείται στάχτη γιά τό πλύσιμο;
Πώς; Χρησιμοποιούν σήμερα άπορρυπαντικά; Ποΰ τοποθετούνται τά ροΰχα
μετά τό πλύσιμο (σέ κοφίνια, πανέρια κ.ά.). Τά «χοντρά» ροΰχα τά κοπανίζουν,
γιά νά πλυθοΰν καλά; Μέτί; (μέ κόπανο, ψαούτα κλπ.). Ποΰ άπλώνουν τά ροΰ-
χα; (στό φράχτη, σέ ειδικό σχοινί κλπ.).

12. Δεξαμενή νεροΰ (γιστέρνα, στέρνα κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται; (στήν
αύλή, κάτω άπό τό σπίτι, στό δώμα). Πώς κατασκευάζεται ; (μέ πέτρα καί άμμο-
κονίαμα, μέ χώμα κ.ά.). Σχήμα. Πώς καλύπτεται; Πώς γεμίζει; Μέ νερό τής
βροχής, μέ νερό άπό πηγή; Πώς συγκεντρώνει τό νερό; Επικοινωνεί μέ τήν
ύδρορρόη τής στέγης; Σέ τί χρησιμοποιείται τό νερό τής δεξαμενής; Γιά πλύ-
σιμο, πότισμα, κλπ.). Διοχετεύεται τό νερό τής δεξαμενής στό σπίτι; Επαρ-
κεί τό νερό γιά τις άνάγκες τής οικογένειας; Πώς καθαρίζεται καί άπολυμαίνε-
ται ή δεξαμενή;

IV. ΚΤΡΙΩΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΠΙΤΙΟΤ

1. 'Ανάλογα μέ τούς ορόφους.

α') Μονόσπιτο (μονόχωρο). Σχήμα, διαστάσεις. Χρησιμοποίηση τοΰ
χοίρου. 'Τπάρχουν μονόσπιτα στόν τόπο; Σέ ποιούς άνήκουν; Περιγραφή
λεπτομερής. Ποιοι λόγοι ώδήγησαν στήν προσθήκη νέων χώρων στήν άπλή
μορφή σπιτιοΰ, στό μονόσπιτο; (αύξηση τών μελών τής οικογένειας, γάμος παι-
διών, παραχώρηση δικαιωμάτων άπό τόν τσιφλικά σέ κολλήγους σέ περίπτω-
ση τσιφλικοχωριοΰ κ.ά.).

2
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Μέ ποιο τρόπο έπιτυγχάνεται ή αύξηση τοϋ χώρου ; (δημιουργία δύο ή
περισσοτέρων δωματίων στό πίσω μέρος τοΰ σπιτιοΰ. Κλείσιμο (μέ κτίσιμο ή
μέ άλλο τρόπο) τοΰ ύπάρχοντος προστώου (χαγιατιοΰ) και προσθήκη νέου).

Προσθήκη δύο ή περισσότερων δωματίων μέ έπέκταση τής προσόψεως
άπό τή μία ή και τις δύο πλευρές. (Προσθήκη κατ' έπέκταση στήν ΐδια οικο-
δομική γραμμή).

Προσθήκη χώρων άπό τή μία ή και άπό τις δύο πλευρές τοΰ σπιτιοΰ μέ
έπέκταση τής στέγης πρός τά πλάγια.

Περίφραξη ολόκληρου τοΰ χαγιατιοΰ ή μέρους του μέ τήν κατασκευή ένός
ή δύο δωματίων (σχήμα Γ ή Π).

Μήπως σχηματίζεται άντίστοιχος πρός τό προστώο κλειστός χώρος
στήν οπίσθια πλευρά; Πώς έξασφαλίζεται ό φωτισμός και ό άερισμός τών
χώρων πού άποκλείεται μέ τις προσθήκες; Μήπως έπαυξάνεται ό χώρος κατά
μεικτό τρόπο; Μέ τίς έπαυξήσεις έπέρχεται ουσιαστική άλλαγή στήν άρχική
μορφή τοΰ σπιτιοΰ ; Μήπως οί προσθήκες σέ παλαιότερου τύπου σπίτια συνετέ-
λεσαν στή δημιουργία ένός ορισμένου σχεδίου σπιτιού, βάσει τοΰ όποιου κτί-
σθηκαν και κτίζονται τά νεώτερα; Υπάρχει άνάγκη νέων έπαυξήσεων σήμερα;
Μέ τίς προσθήκες μετατοπίσθηκε ό χώρος τοΰ κυρίως «σπιτιοΰ» ; 'Υπάρχει
ιδιαίτερος χώρος κάτω άπό τήν Ϊδια στέγη γιά τή διαμονή τών μελών τής
οικογένειας, τη στάβλιση τών ζώων και τήν άποθήκευση τών καρπών και γε-
νικά όλων τών άπαραίτητων γιά τήν άνάπτυξη τής άγροτικής οικιακής οικο-
νομίας χώρων;

β') Διώροφο σπίτι. 'Ονομασία (δίπατο, άνωγιαστό, μέ ανώι και κατώι).
Λόγοι δημιουργίας (κλίση τοΰ έδάφους, αύξηση τών μελών τής οικογένειας
κ.ά.).

1. 'Ισόγειο. 'Ονομασία (κατώι κ.ά.). Άπό πόσους χώρους αποτελείται;
(μονόχωρο, δύο δωμάτια κ.ά.). Πώς χρησιμοποιείται; (ώς στάβλος, άποθήκη
κ.ά.).

Ή διαίρεση τών χώρων μέ τί εί'δους τοίχους πραγματοποιείται (μέ χαμη-
λά φράγματα γιά τόν περιορισμό κυρίως τών ζώων κ.ά.); 'Υπάρχει παράθυρο;
Είναι μεγάλο ή μικρό και σέ τί ΰψος βρίσκεται άπό τό έδαφος; Διαμένει έδώ
ή οικογένεια; Μήπως φράζεται τό προστώο γιά τήν αύξηση τοΰ χώρου τοΰ
ισόγειου; Πώς λέγεται ό νέος χώρος; (εξω κατώγι, ξωκάτωγο κ.ά.).

Πώς χρησιμοποιείται; (γιά τή στάβλιση τών ζώων;) Πάνω άπό τό προ-
στώο μήπως χτίζεται τό χαγιάτι ή ήλιακός;

2. 'Ανώγειο (ανώι,'ξάνωγο, σπίτι κ.ά.). Χτίζεται ολόκληρη ή έπιφάνεια
ή άφίνεται άκάλυπτο μέρος τής στέγης τοΰ ισογείου ή και πέρα άπ' αύτή ;
(σαχνισί κλπ.). 'Ιδιόμορφες περιπτώσεις. Μήπως υπάρχει δημιουργία χώρου
πάνω άπό δρόμο;

Άπό ποσους χώρους άποτελεΐται; (άπό τό σπίτι και τήν άζάτα\ Άπό
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τον νουν τά, το μαγεργειό και το λιακωτό ; Άπό τή σάλα, τήν αποθήκη και δυο
νοντάδες; κλπ.). Σε ποιο χώρο περνά ή οικογένεια τον περισσότερο χρόνο
τής ήμέρας; 'Υπάρχει εστία (τζάκι) και ποΰ;'Υπάρχουν περισσότερα άπό ένα
υπνοδωμάτια; Διατίθεται χώρος γιά τούς φιλοξενουμένους; Ποϋ βρίσκεται ή
κουζίνα; Επικοινωνία μέ τό ισόγειο (μέ σκάλα εσωτερική ή εξωτερική). Ή
σκάλα είναι ξύλινη ή πέτρινη; Πώς καλύπτεται ή εσωτερική σκάλα (μέ κλα-
βανή, καταπαχτή κ.ά.); Ή έξωτερική σκάλα βρίσκεται στήν πρόσοψη; Πώς
κατασκευάζεται; (ύλικά και τρόπος). Μήπως τό πλατύσκαλο στεγάζει τήν
πόρτα τοΰ ισογείου; Ποΰ στηρίζεται; 'Εκμετάλλευση τοΰ χώρου κάτω άπό
τή σκάλα (άποθήκευση ξύλων κ.ά.). 'Υπάρχει στέγαστρο πάνω άπό τή σκάλα
ή είναι άκάλυπτη;

γ') Πολυόροφο (πυργόσπιτα, αρχοντικά κ.ά.).

2. 'Ανάλογα μέ τή θέση τής εισόδου κ.ά.

α') Στενομέτωπο σπίτι (δηλ. μέ είσοδο άπό τή στενή πλευρά). Άπό πόσα
δωμάτια άποτελεΐται; (μονόχωρο, μέ δύο δωμάτια κλπ.). Σέ τί χρησιμεύει
κάθε δωμάτιο; Ποΰ βρίσκεται ή έστία; Πόσους ορόφους έχει και γιατί; Σέ
ποιούς λόγους οφείλεται ή στενομέτωπη μορφή του; (έλλειψη έπαρκοΰς χώ-
ρου, άλλοι λόγοι;) 'Υπάρχει προστώο - ύπόστεγο (μπροΰστι, χαγιάτι κ.ά.);

Είναι τό ύπόστεγο προέκταση τής στέγης και άκάλυπτο άπό τίς τρεις
πλευρές ;

Μήπως προεκτείνονται παράλληλα οί τοίχοι τών μακρινών πλευρών;
Ποιά άνάγκη ώδήγησε στή δημιουργία τής προεκτάσεως αύτής; (ή έλλειψη
χώρου;) Σέ τί χρησιμοποιείται ό νέος χώρος; (γιά τήν παραμονή τών γυναι-
κών κατά τίς ώρες έργασίας ή άναπαύσεως, γιά τήν τοποθέτηση τοΰ άργαλειοΰ,
γιά τήν παραμονή τής οικογένειας τό καλοκαίρι κ.ά.). Μήπως χτίζεται έν μέρει
τοίχος στήν πρόσοψη ως φράκτης τοΰ προστώου; Πώς λέγονται τά οριζόντια
δοκάρια πού ύποστηρίζουν τή στέγη του και πώς τά κατακόρυφα στηρίγματα;
(ταμπάνια). Μήπως τό προστώο βρίσκεται στόν β' όροφο; Γιατί;

β') Πλατυμέτωπο (δηλ. μέ είσοδο στή μακριά πλευρά).

'Ονομασία (μακρυνάρι). Άπό πόσα δωμάτια άποτελεΐται; Βρίσκονται
δεξιά και άριστερά άπό τήν κύρια είσοδο; Ποΰ βρίσκονται τά παράθυρα; Πό-
σους ορόφους έχει; Είναι συνήθως μονώροφο; 'Υπάρχει προστώο (υπόστεγο,
χαγιάτι); Πόσο μέρος άπό τήν πρόσοψη καλύπτεται; Πώς σχηματίζεται (μέ
προέκταση τής μιάς ή και τών δύο στενών πλευρών); Μήπως προεκτείνεται
τό σπίτι άπό τή μιά πλευρά; Πώς καλύπτεται; Μέ προέκταση τής στέγης ή
είναι ξεχωριστή χαμηλότερη στέγη ; Είναι τό ύπόστεγο μακρόστενο ή είναι
περίπου τετράγωνος χώρος; Πώς άξιοποιεϊται (κουζίνα, αποθήκη κ.ά.);

Σκοπιμότητα τής υπάρξεως τοΰ ύποστέγου προστώου. (Προστασία τής
εισόδου άπό τή βροχή και εξασφάλιση τόπου γιά πιό άνετη διαμονή τής οίκο-
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γένειας κατά το θέρος γιά το γεϋμα, τον υπνο, γιά τις γυναικείες έργασίες, γιά
τήν άποξήρανση καρπών κ.ά.)· 'Τπάρχει άπλο υπόστεγο πάνω άπό τήν κύρια
είσοδο τοΰ σπιτιοΰ;

Μήπως στό υπόστεγο αύτό χτίζεται ό φοΰρνος; "Υπαρξη άπλοΰ στέγα-
στρου πάνω άπό τήν είσοδο τοΰ σπιτιοΰ.

Ποΰ βρίσκεται ή έστία; Ποΰ τό ύπνοδωμάτιο; 'Τπάρχει χώρος γιά τή
διαμονή τής οικογένειας, τή στάβλιση τών ζώων καί τήν άποθήκευση τών καρ-
πών;

γ') Καμαρόσπιτο (συνήθως εύρύχωρο σπίτι πού ή στέγη του στηρίζεται βα-
σικά σέ χτιστό πέτρινο τόξο).

Τό καμαρόσπιτο είναι συνήθως έπιπεδόστεγο, γιατί; 'Τπάρχουν σπίτια
μόνο μέ μιά καμάρα ή καί μέ περισσότερες; Ποιά σπίτια έχουν συνήθως καμά-
ρα; (τά πλατυμέτωπα). Ή καμάρα διαιρεί οπωσδήποτε τό χώρο; Επιδιώκει
αύτή τή διαίρεση ό ιδιοκτήτης; Πώς ονομάζονται οί χώροι; (στό Καρύδι Ση-
τείας: πρώτη σπάλα, μέσα σπάλα).

Τεχνική κατασκευής τής καμάρας. Χρησιμοποιείται ξύλινο καλούπι;
Τί σχήμα έχουν οί πέτρες μέ τις όποιες χτίζεται (σφηνοειδείς) καί γιατί; 'Ονο-
ματολογία: κλειδί ή μεσαία πέτρα τής καμάρας, βολτόπετρες, καμαρολίΟια, άλ-
λες πέτρες.

'Τπάρχουν ειδικοί τεχνίτες γιά τήν κατασκευή τής καμάρας; Άπό ποΰ
έρχονται ή κατάγονται (άπό ορισμένα χωριά;). Καλύπτεται ή καμάρα μέ σοβά
ή οχι; Μήπως διακοσμείται καί πώς; Στή θέση πού πατεί ή καμάρα πάνoj στούς
παραστάτες δημιουργείται κεφαλοκόλωνο; (έπίκρανο;)

Σέ πόσους καί ποιούς χώρους χωρίζει ή καμάρα τό σπίτι; 'Τπάρχουν σέ
κάθε χώρο κόγχες (καντούνια, κονλτούκια κ.ά.); Οί κόγχες αύτές έχουν δια-
φορετικό βάθος;

'Τπάρχουν χώροι γιά τήν τοποθέτηση λαδιοΰ, κρασιού κ.ά.; Σέ τί χρησιμο-
ποιούνται; (κουζίνα, τζάκι, φοΰρνος, άποθήκη κ.ά.). Πώς λέγεται ό χώρος κάτω
άπό τή καμάρα (σάλα;) καί ή κόγχη τής έστίας; (Σφακιά: καμινάδα).

Μήπως υπάρχουν δυό καμάρες; (δικάμαρο). Ποιά σπίτια είναι δικάμα-
ρα; (βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1969-72, σ. 27-56).

δ') Ύπόσκαφο. Ποΰ κατασκευάζεται καί γιατί; Π.χ. στή Θήρα, όπου ή
σύσταση τοΰ έδάφους έξ αίτιας τοΰ ύφαιστείου εύνοεϊ αύτοΰ τοΰ είδους τήν
κατασκευή. Τρόπος κατασκευής. 'Εξέλιξη καί διαρρύθμιση τοΰ χώρου, άνά-
λογα μέ τις άνάγκες. Π.χ. στή Θήρα τό άρχικό άπλό όρυγμα μέσα στό
έδαφος γιά τήν εξυπηρέτηση γεωργικών άναγκών έξελίσσεται σέ σύνθετη
κατοικία γιά τις άνάγκες τής οικογένειας καί άπό αγροικία σέ μόνιμη κατοι-
κία. Είναι ολόκληρη ή κατοικία ύπόσκαφη ή μέρος της μόνο (πρόσοψη χτιστή) ;
Πώς άντιμετωπίζεται ή υγρασία; (μεγάλα παράθυρα στην πρόσοψη κλπ.).
Ποιοι ζοΰν σέ ύπόσκαφα σπίτια; (οί πολύ φτωχοί;)
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V. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕYΗ
Α'. ΕΠΙΠΛΑ

1. Γενικά (βλαντιά, σάγκαρα, νοικοκυρειό, μόμπιλα κ.ά.).

'Τπήρχαν πολλά έπιπλα στά παλιότερα σπίτια; Π.χ. σε πολλά μέρη «τά

σπίτια ήσαν μονόσπιτα καί δεν είχαν πολλά έπιπλα. Δέν μας χρειαζόνταν όμως.
Διότι έμεΐς καταγινόμασταν καί άνδρες καί γυναίκες στήν κτηνοτροφία καί
στις χειρωνακτικές εργασίες. Φεύγαμε τό πρωί καί γυρίζαμε νύχτα» (ΚΑ, χφ.
2807," σ. 31-2, 1963, Σφάκα Σητείας).

'Εξοπλισμός τοΰ σπιτιοΰ μέ έπιπλα καί λόγοι πού συνετέλεσαν σ' αύτό.
Π.χ. ή βελτίωση τών οικονομικών όρων, ό χωρισμός τών μεγάλων οικογενειών
μέ άποτέλεσμα νά έξασφαλισθή περισσότερος χώρος στό σπίτι γιά κάθε οικο-
γένεια, ή άπαλλαγή τής γυναίκας άπό τις βαρειές έργασίες τής υπαίθρου, ή μό-
δα κλπ.

Σχέση τών βασικών έπίπλων τοΰ σπιτιοΰ μέ τις άσχολίες τών κατοίκων.
Ή έπίδραση τών κλιματολογικών συνθηκών.

'Επιλογή τής πρώτης ύλης γιά τήν κατασκευή τών έπίπλων. Π.χ. στόν
νησιωτικό χώρο ή έλλειψη ξυλείας έπέβαλε τή χρησιμοποίηση τής πέτρας
καί τών χτιστών έπίπλων. 'Αντίθετα στήν ήπειρωτική χώρα κυριαρχούν τά
ξύλινα έπιπλα. Πότε έκοβαν τά ξύλα στή δεύτερη αύτή περίπτωση ; (όταν πέ-
φτουν τά φύλλα, στή γέμιση τοΰ φεγγαριού κλπ.).

Ποιοι κατασκεύαζαν τά έπιπλα (ειδικοί τεχνίτες) ή άπό ποΰ τά προμηθεύ-
ονταν;

2. Εϊδη έπίπλων: α') Κλίνη (κρεββάτι, ψάθα, στρώμα, σοφάς, μιντέρι,
κράτθος, πεζούλα, καριόλα κ.ά.). 'Τπηρχαν σπίτια πού δέν είχαν κλίνη; Π.χ.
«πολύ παλαιά δέν υπήρχαν κρεββάτια. "Εστρωναν κάτω στό πάτωμα μία ψάθα
πλεγμένη μέ σάζια (=βοΰρλα)» (ΚΑ, χφ. 3565, σ. 4, Βαλτερό Σιντικής Σερ-
ρών, 1971 κ.ά.). «Παλιότερα οί άνθρωποι έκοιμώντο στρωματσάδα στό πάτω-
μα» (ΚΑ, χφ. 2904, σ. 24, Αύλότοπος Θεσπρωτίας, 1964 κ.ά.). «Στά μαντζά-
τα κοιμάται όλη ή οικογένεια, όταν είναι ολιγομελής, παραστιάς (=κοντά στή
φωτιά)» (ΚΑ, χφ. 3014, σ. 195, Βίτσα Ζαγορίου, 1966).

1. Χτιστή κλίνη. Περιγραφή. «Ή πεζούλα... ήταν ψηλότερη άπό τό ύπό-
λοιπο δάπεδο, τό κυρίως σπίτι, μιά πιθαμή καί ήταν καμωμένη μέ τουσουμέ καί
άσπρισμένη... » (ΚΑ, χφ. 2868, σ. 5, Μάλια Ηρακλείου, 1964). Στή Νάξο
«στά παλιά σπίτια θά συναντήσωμεν κρεββάτια. . . χτιστά σέ μία γωνία τοΰ
σπιτιοΰ. . . Λέγονται ροοϊ (ό ροός). Άπό κάτω τό κρεββάτι αύτό ήταν ξεκου-
φωτό καί τό χρησιμοποιούσαν γιά νά κρύβουν τά διάφορα προϊόντα τους. . .»
(ΚΑ, χφ. 3431, σ. 1-2, 1968). Στήν Κρήτη κ.ά. ό χώρος πού υπάρχει κάτω άπό
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το σοφά χρησίμευε γιά άποθήκη τών δημητριακών (ΚΛ, χφ. 2866, σ. 6, 1963).
Στήν Κρήτη έπίσης «έπάνω είς τό πατητήρι έτοποθετοϋσαν ξύλα, έπί τών
οποίων έθετον σανίδες και έγίνετο αύτό το κρεββάτι των» (ΚΛ, χφ. 2836, σ.
3, Άξος Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, 1963).

2. Ξύλινη κλίνη. Περιγραφή. Στήν Κάλυμνο «ό κράτ'θος ήταν ψηλός,
ξύλινος και άνέβαινε κανείς έπάνω μέ μιά ξύλινη σκάλα στερεωμένη και αύτή
στον κράτ'θο. Γιά νά μήν πέφτουν τά παιδιά κάτω άπό τόν κράτ'θο, ύπηρχαν
τά περμακλίκια και ή κονταρία, στην όποία κρεμούσαν όλα τά ρούχα τά
σκολιάτινα... Ή κονταρία, και τά περμακλίκια, εφ' όσον οί νοικοκυραίοι
τοΰ σπιτιοΰ ήσαν πλούσιοι, ήσαν σκαλιστά» (ΚΛ, χφ. 3373, σ. 5-6, 1967).
Στό Πήλιο «στού χειμουνιάτ'κου ήσαν τά κρεββάτια, πού άποτελοΰνταν άπό
ξύλινα «στρίπουδα» γιά πόδια, πάνω στά όποϊα τοποθετούσαν σανίδες» (ΚΛ,
χφ. 3666, σ. 24, 1973). Στήν περιοχή Σερρών τό κρεββάτι ήταν άπό σανίδια
στηριγμένα έπάνω σέ δυό γερά ξύλα (ΚΛ, χφ. 3144, σ. 2, 1965). Στήν περιοχή
'Ηρακλείου Κρήτης «σέ μιά άκρη τοΰ πόρτεγου έφτιαχναν τόν σοφά. Ξύλινος
ώς έπί τό πλείστον. 'Εδώ στό σοφά κοιμούνταν τό άντρόγυνο και έκειά δίπλα
τους βάζανε και τό κοπέλι τους, όταν ήτανε μωρό» (ΚΛ, χφ. 2868, σ. 5, 1964).

3. Σιδερένια κλίνη. Περιγραφή. Πότε άρχισε νά εισάγεται στό παραδο-
σιακό σπίτι και άπό ποιά κοινωνική τάξη;

Σέ τί χρησίμευε ό χώρος κάτω άπό τήν κλίνη; Π.χ. στήν Κρήτη κ.ά. «κά-
τω άπό τόν σοφά έβαζαν πιθάρια μέ τό λάδι ή μέ τούς καρπούς (άμύγδαλα ή
σιτάρι») (ΚΛ, χφ. 2868, σ. 5, 1964). Στήν Κάλυμνο «τό έσωτερικό μέρος τοΰ
κράτ'θου ήταν τό μέρος όπου τοποθετούσαν τίς κουμπάνιες τους. 'Εκεί ύπήρ-
χαν πίθοι μέ λάδι, κριθάρι, σύκα, τενεκέδες μέ τό τυρί. . . τό άμπάρι αύτό
έκλεινε μέ μιά πόρτα ξύλινη» (ΚΛ, χφ. 3373, σ. 5-6, 1967). Στή Μήλο «τό
κάτωθεν τοΰ κρεββατιοΰ μέρος έλέγετο «άποκρέββατος» και έχρησιμοποιεΐτο
διά τήν άποθήκευσιν εύμεγέθων σκευών, ώς ό μάγγανος, ή σβίγα, μεγάλαι
πήλιναι ή ξύλιναι λεκανίδες κ.ά. Έπίσης είς τόν άποκρέββατον έτοποθετοϋσαν
πεπόνια, καρπούζια, πατάτες κλπ. άραιωμένα, νά άερίζωνται γιά νά μή σαπί-
σουν» (ΚΛ, χφ. 2777, σ. 108, 1963).

4. Διακόσμηση τής κλίνης. Π.χ. στή Μήλο «τό πρόσθιο και τό οπίσθιο
μέρος τοΰ κρεββατιοΰ έκαλύπτοντο μέ τά «μπροστινάρια» και τά πισινάρια», πού
έστηρίζοντο είς τά σίδερα και είς τά ξύλα. ΤΗσαν δέ κουρτίνες άπό χασέ ή βα-
τίστα κεντητή ή φραμπαλά μέ δαντέλλα ή «κλάδα». Τό κάτω μέρος τοΰ κρεββα-
τιοΰ έκαλύπτετο μέ τόν «γύρο» κατασκευασμένον άπό τό αύτό ύφασμα...»
(ΚΛ, χφ. 2777, σ. 14,1963). «Γΰρο τό κρεββάτι είχε «γΰρο»~πού τό έτύλιγε, κεν-
τημένο μέ κόκκινα κεντήματα ή ταντέλλα. Έπάνω στό κρεββάτι σεντόνια
ύφασμένα στό τελάρο και πατανίες μέ «περάτισες» και ξόμπλια. Επίσημες
μαξιλαροθήκες, άσπρες μέ κόκκινα κεντήματα» (ΚΛ, χφ. 2862, σ. 2, 'Αρχον-
τικό 'Ηρακλείου Κρήτης, 1964). Στή Σφάκα Σητείας «τίς κοντάδες τοΰ νυφικοΰ
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σοφά στόλιζαν μέ μυρτιές και κρεμούσαν σέ καλάμια κουλούρια τοΰ γάμου κ'
έκεϊ έβαζαν και τά προικιά της νύφης νά φαίνωνται» (ΚΛ, χφ. 2807, σ. 32,
1963).

5. Κλινοστρωμνή (στρονσίδια, στρωσονδι, τσερμπάλι, κρεββατοστρώ-
σι, στρώση, γιατάκι κ.ά.). Στρώματα. Στό Σισάνι Κοζάνης «τά στρώ-
ματα τά έχουν γιομάτα μέ άχερο. Τό άχερο τό άλλάζουμε κάθε καλοκαίρι»
(ΚΛ, χφ. 3358, σ. 126, 1968). Στά Μάλια Πεδιάδος Κρήτης «γιά στρώμα
έβαζαν μάζες ξερές μέσα σέ ένα πολύ μεγάλο τσουβάλι άπό λινάτσα, έπάνω σ'
αύτό έβαζαν μιά κουρέλα και πάνω άπό κεϊ τήν άνάπλα» (ΚΛ, χφ. 2868, σ.
8, 1964). Στή Μήλο «έπάνω άπό «τσί τάβλες» έστρωναν τά ρούχα. . . δηλ.
τσί κουρελοΰδες, τό τηλλάρι, τσί σιντονοπατανίες, τσί πατανίες, τά μαξι-
λάρια» (ΚΛ, χφ. 2777, σ. 108, 1963). «Πάνω στις σανίδες έτοποθετεΐτο τό
στρώμα άπό «καλαμ'κόφ'λλα» και σπανιώτερα βαμβάκι. Τό ΐδιο και τά πρου-
σκιφαλάρια ή προσκιφαλάδις, δηλ. τά μαξιλάρια» (ΚΛ, χφ. 3666, σ. 24,
1973, Τσαγκαράδα Πηλίου). Ποιοι κατασκεύαζαν τά στρώματα; 'Υπήρχαν
ειδικοί στρωματοποιοί; 'Υλικά πού χρησιμοποιούσαν (άχυρο, διάφορα χόρτα
ξερά, κουρέλια, πούπουλα, βαμβάκι κ.ά.).

'Εργαλεία στρωματοποιοΰ (βλ. κεφ. Στρωματοποιια).

6. Κλινοσκεπάσματα (σκεπασίδι, σκέπασμα, πάπλωμα, γιοργάνια κ.ά.).
'Υλικά κατασκευής (μαλλιά αιγοπροβάτων, βαμβάκι κ.ά.).

Είδη κλινοστρωμνής και κλινοσκεπασμάτων πού κατασκεύαζαν οί γυναί-
κες στον άργαλειό: χράμια, μπατανίες, όπλάδες, καρπέτες, βελέτζες, καπλα-
μάδες, σεντόνια, κουρελοϋδες κ.ά. (βλ. και κεφ. 'Υφαντική).

Πότε περίπου άρχισε ό παραμερισμός τών ειδών οικιακής βιοτεχνίας
στά ε'ίδη κλινοστρωμνής και μέ τί άντικαταστάθηκαν ;

Ποΰ τοποθετούνται τά σκεπάσματα κατά τή διάρκεια της ήμέρας; Π.χ.
στη Μήλο «πάνω στήν κασέλα μέ τά γυαλικά ήταν στιβαγμένα τά ρούχα, τά
χράμια, δηλ. τά κιλίμια, οί πάνες, τό στρώμα, τά μαξιλάρια, σκεπασμένα μέ
όμορφη σεντόνα και δεμένα μέ σχοινί νά μήν πέφτουν, επειδή ήταν πολλά»
(ΚΛ, χφ. 3373, σ. 5-6, 1967).

'Υπάρχουν ιδιαίτερα στρωσίδια γιά τίς έπίσημες ήμερες και τίς γιορτές
(Χριστούγεννα, Πάσχα, γάμος, βάπτιση κλπ.); Ποΰ τοποθετούνται γιά φύλα-
ξη τίς υπόλοιπες ήμέρες τοΰ έτους (στά σεντούκια, στό γιοΰκο) ;

"Εθιμα, προλήψεις και δεισιδαιμονίες πού σχετίζονται μέ τήν κλίνη.
'Υπάρχουν κρεββάτια γιά τούς ξένους; Π.χ. στούς Γεωργανάδες Τρικάλων
στήν «καλήν κάμαρη» ύπάρχει ένα ντιβάνι γιά τόν «μουσαφίρη» (ΚΛ, χφ. 2781,
σ. 7, 1962). Στό Σπάρτο 'Αμφιλοχίας μεταξύ τών άπαραιτήτων έπίπλων τοΰ
σπιτιοΰ παλαιότερα ήταν ένα κρεββάτι «γιά κανένα μουσαφίρη», ένώ ή οικο-
γένεια κοιμόταν στό πάτωμα (ΚΛ, χφ. 3228, σ. 16, 1968). Στό Ρήγιο Διδυ-
μοτείχου τά μαξιλάρια πού έβαζαν στό κρεββάτι έπρεπε νά είναι άρκετά μεγά-
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λα ώστε νά χωρούν τουλάχιστον δύο άτομα, γιατί δέν έπρεπε τά άνδρόγυνα νά
κοιμούνται σέ ξεχωριστά μαξιλάρια (ΚΛ, χφ. 3094, σ. 3, 1966).

7. Μαξιλάρια. Σχήματα (επιμήκη, στρογγυλά κ.ά.). Μεγέθη (μικρά, με-
γάλα). Κάλυμμα (κλούφι κ.ά.). Άπο τί κατασκευάζονται (άπό υφαντό, λινό,
μάλλινο). Γέμισμα (άπό άχυρο, ξερά φύλλα καλαμποκιών, πούπουλα κ.ά.).
Μαξιλάρια γιά ειδικές χρήσεις (άρρώστους, μωρά κλπ.). Μαξιλάρια δια-
κοσμητικά. Πώς διακοσμούνται; Ποΰ τοποθετούνται; Συνήθειες πού σχετί-
ζονται μέ τό μαξιλάρι (σταύρωμα τοΰ μαξιλαριού πριν άπό τόν ύπνο, τοπο-
θέτηση ψωμιοΰ ή άλλων άντικειμένων κάτω άπό τό μαξιλάρι γιά τήν πρό-
κληση ονείρων ή γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ κακού κλπ.).

β') Λίκνο (κούνια, νάκα, βαβάλι, σαρμανίτσα, νανούδι, μπεσίκι, σκαψίδι
κ.ά.). "Υπάρχει άπαραίτητα σ' ολα τά σπίτια πού έχουν παιδιά; Άν όχι, ποΰ
κοιμούνται τά βρέφη ;

'Ονοματολογία τών διαφόρων μερών τοΰ λίκνου (κεφαλάρι, στεφάνι, πό-
δια, κάγκελα, στρώση, τέντα, κάλαμος, κοννιόξνλα, κοννιόπανο, κουνιοδέματα
κ.ά.). 'Τπάρχει δυνατότητα διαφυγής τών ούρων; Πώς στρώνεται τό λίκνο;
(μέ φύλλα δάφνης;) Πώς γίνεται άδιάβροχο τό στρώμα; Πώς προφυλάγεται
τό βρέφος άπό τά έντομα; (καλύπτεται τό λίκνο μέ ύφασμα λεπτό;) 'Τπάρχει
διακόσμηση τοΰ λίκνου καί σέ ποιές περιπτώσεις (σέ λίκνα πλούσιων οικο-
γενειών, πρωτότοκων); Μέ ποιο τρόπο κινείται;

Εΐδη λίκνων άνάλογα μέ τά ύλικά καί τόν τρόπο κατασκευής:

1. Ξύλινο. (Άπό ξύλο όξυάς, καρυδιάς, φουντουκιάς, καστανιάς, κέ-
δρου, πλατάνου). 'Τπάρχει ιδιαίτερη προτίμησ/;;

Σχήμα. Σκάφη χωρίς πόδια. Μήπως χρησιμοποιούν τή σκάφη τοΰ πλυ-
σίματος; Ή βάση είναι καμπύλη, γιά νά κινήται εύκολα; Σκάφη μέ πόδια καί
κεφαλάρια (είκ. 40). Ποιός τήν κατασκευάζει; (ειδικός τεχνίτης, ό πατέρας τοΰ
παιδιοΰ;) Μήπως χρησιμοποιείται ώς λίκνο άλλο άντικείμενο; (κυψέλη με-
λισσών, σαμάρι ζώου (ΚΑ, χφ. 1198, σ. 4-5).

2. Σιδερένιο. Άπό πότε χρησιμοποιείται σέ μεγάλη κλίμακα; Τόποι
κατασκευής καί προμήθειας.

3. Κρεμαστό. Άπό ποΰ κρέμεται; (άπό τήν όροφή, άπό δύο τοίχους;)
Πώς κατασκευάζεται; (μέ διπλό σχοινί, περασμένο άπό κρίκους, καί ύφασμα;)
Πώς διατηρείται τό ύφασμα τεντωμένο γιά νά μή άσφυκτιά τό βρέφος; Τί άλλο
τοποθετείται σ' αύτό;

4. Φορητό (νάκα, 'σαρμανίτσα, άνάεμα, μπεσίκι, καλικούντσα κ.ά.).
'ΐλικά κατασκευής: α') Άπό δέρμα (βοδιού, προβάτου κλπ.). Τρόπος κατα-
σκευής, έπεξεργασία τοΰ δέρματος κ.ά. β') Άπό ύφασμα.

Πώς μεταφέρεται; (στήν πλάτη, στά χέρια). Ποιός τό μεταφέρει (ή μητέ-
ρα, τά μεγαλύτερα άδέλφια;) Μπορεί νά εργάζεται ταυτόχρονα αύτός πού με-
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ταφέρει τήν κούνια; Σέ ποιές περιπτώσεις χρησιμοποιείται ή κούνια αύτή;
(οταν ύπάρχουν εργασίες στά χωράφια, οταν δέν ύπάρχη άλλο πρόσωπο έμπι-
στο γιά τή φύλαξη τοΰ βρέφους;) Ποΰ τοποθετείται ή κούνια στόν άγρό καί
μέτρα προστασίας γιά τό νήπιο. Τί τοποθετούν στήν κούνια, γιά νά μή
πλησιάζουν τά φίδια; (σκόρδο, κάτι άλλο;)

Άπό πότε τοποθετείται τό βρέφος στό λίκνο; (μετά τήν 9η ήμέρα, τήν
40ή κλπ.). "Εως τότε ποΰ κοιμίζεται; (στό κρεββάτι τοΰ ζεύγους, κοντά στή
μητέρα του, κοντά στό τζάκι;) Γίνεται διάκριση ώς προς τή θέση τοΰ κοριτσιοΰ
καί τοΰ άγοριοΰ καί γιατί; (π.χ. τό άγόρι κοιμίζεται δεξιά ή μπροστά άπό τή
μητέρα του, ενώ τό κορίτσι πίσω άπό αύτή). Κοιμίζεται τό βρέφος μεταξύ τών
γονιών του καί άν οχι, γιατί ; (π.χ. γιατί πεθαίνει, γιατί τό σκεπάζει ό ήσκιος
τους καί δέν μεγαλώνει, γιατί χωρίζει τό άνδρόγυνο κ.ά.) (βλ. ΚΑ, χφ. 2125,
σ. 26).

Προλήψεις σχετιζόμενες μέ τό λίκνο. Ποιός στρώνει γιά πρώτη φορά τό
λίκνο καί γιατί; (ή μητέρα τής λεχώνας, ή πεθερά;) Ποιοι φροντίζουν γιά
τήν άγορά ή τήν κατασκευή τοΰ λίκνου; (οί συγγενεϊς-γυναϊκες, ή πεθερά
κ.ά.). Τί τοποθετοΰν στό λίκνο, γιά νά μή «ματιαστή» τό παιδί; (π.χ. γαλάζια
χάντρα, «χαϊμαλί», ένα εικόνισμα, ένα σταυρό άπό βάγια, σταυρό άπό καλάμι
γιά νά μή προχωρή τό κακό (Πυλί Κώ) κ.ά.). Μήπως τοποθετοΰν κάτι ώς φυ-
λακτό στό λίκνο, οταν τό παιδί είναι άβάπτιστο; Π.χ. στό Καλέντζι 'Ιωαννί-
νων «όταν κοιμάται, βάζουν ένα κομματάκι τσαντήλα, πού στραγγίζουν τό
τυρί, καί ένα μαΰρο χτένι» (ΚΑ, χφ. 2315, σ. 12). Στήν 'Ολυμπία «όταν
ή μητέρα πάρη (τήν κούνια) στήν έξοχή, θά βάλη κάτω άπό τό μαξιλάρι της
λιβάνι, σκόρδο καί μπαρούτι, γιά νά άπομακρύνωνται τά δαιμόνια καί τό κακό
μάτι» (ΚΑ, χφ. 2125, σ. 26).

Πώς τοποθετείται τό μωρό στό λίκνο; Στή Λήμνο π.χ. «οταν βάλουν τό
μωρό στήν κούνια, τό πλαγιάζουν πάντοτε άπό τήν δεξιάν πλευράν καί όταν
θά τό κοιμίση, τό κάνει ή μητέρα μέ τήν παλάμη της ένα σταυρόν στό κεφάλι».
Προλήψεις σχετικές μέ τό λίκνισμα Π.χ. στήν Πλάτη 'Ορεστιάδας «δέν κου-
νούν τήν κούνια δύο άτομα μαζί, διά νά μή πάη στό σπίτι γρουσουζιά» (ΚΑ, χφ.
2371, σ. 42). Αποφεύγεται τό λίκνισμα άδειας κούνιας καί γιατί; Στή Γε-
ράνεια 'Ελασσόνας «δέν κινούν κενήν [τήν κούνιαν], διότι θά γεννήση ή μήτηρ
καί άλλο μικρό» (ΚΑ, χφ. 1966, σ. 18). Στήν περ. Σερρών πιστεύουν ότι «είναι
κρίμα τό λίκνισμα τής κούνιας χωρίς μωρό» (ΚΑ, χφ. 2058, σ. 8). Στή περ.
'Ορεστιάδας «δέν κουνοΰν άδεια τήν κούνια, γιά νά μή πεθάνη ή μητέρα του»
(ΚΑ, χφ. 2371, σ. 42). Ποιά είναι ή τύχη τοΰ λίκνου, όταν μεγαλώση τό παιδί;
Τό καταστρέφουν, τό διατηρούν; Στή Νάξο «όταν έχης μωρό, δέν πρέπει νά
πετάς τήν παλιά κούνια, γιατί χάνεται ή μοίρα τοΰ παιδιοΰ» (περ. «Οικο-
γένεια», άρ. 167, σ. 353 (20-11-29). Άλλες προλήψεις καί δοξασίες σχετικές
μέ τό λίκνο καί τόν ύπνο τοΰ παιδιού. Π.χ. όταν τό μωρό γελά στόν ύπνο του,
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γελούν οί μοίρες του κλπ.) Νανουρίσματα καΐ ποιος τά λέει (ή μητέρα, ή
γιαγιά, οί άδερφές, οί θειες);

γ') Τραπέζι (σοφράς, τάβλα, τράπεζας κ.ά.). Σχήμα, μέγεθος, χρήση.
Π.χ. στήν Κυανή Διδυμοτείχου «γιά τραπέζι είχαν ένα σανιδένιο χαμηλό
τραπεζάκι, πού τό έλεγαν σουφρά. Και τώρα τό έχουν μερικές οικογένειες.
Καθόταν σταυροπόδι και έτρωγαν. . . είχαν κί τού σανιδένιου τού σαντίρ'
κί μαρμάρινου τραπέζ'» (ΚΛ, χφ. 3059, σ. 3-4, 1966). Στό Βασιλίτσι Πυλίας
«ό σοφράς έχει σχήμα τραπεζιού μέ 4 πόδια, μόνο ότι τά πόδια του δέν φθά-
νουν ψηλότερα άπό 15 - 20 πόντους. Γύρω άπό τό σοφρά θά μαζευτούν
όλοι τήν ώρα τοΰ φαγητού διά νά φάνε» (ΚΛ, χφ. 2988, σ. 149, 1965). Στήν
Κρήτη κ.ά. τόν σοφρά «τόν έμεταχειριζούτανε γιά νά τρώνε, γιά νά σύρη φύλλα
ή γυναίκα γιά τσί πίττες, γιά νά καθαρίση τόν καρπό» (ΚΛ, χφ. 2858, σ. 3,

1963). Στά Μεσκλά Χανίων κ.ά. «τάβλα λένε, άμα παντρεύανε κανένα, τό
τραπέζι. Βάζανε μιά τάβλα κ' έβάζανε κειά τά πιάτα. Και στή βάφτιση και
σέ μιά παρέα μεγάλη. .. "Ηθελα προσκαλεστούνε σ' ένα σπίτι κι όταν μονο-
μερίζανε πολλοί, δέν χωρούσανε κ' έβάζανε τάβλα» (ΚΛ, χφ. 2798, σ. 192-193,

1964).

Σέ ποιό σημείο τοΰ σπιτιοΰ βρίσκεται συνήθως; (στό μέσο τοΰ δωματίου,
στήν κουζίνα).

Μήπως δέν ύπηρχε καθόλου τραπέζι; Στήν περ. Σερρών κ.ά. «τραπέζι
δέν υπήρχε, έτρωγαν δέ καθήμενοι κάτω, έπάνω σέ ένα σεντόνι και ολοι άπό
ένα τεψί» (ΚΛ, χφ. 3570, σ. 3, 1971).

Στρώσιμο τοΰ τραπεζιού {τραπεζομάντηλα, ταβλομεσάλες, καρέ κλπ.).
Θέσεις τών μελών τής οικογένειας στό τραπέζι (π.χ. ό άρχηγός τής οικογέ-
νειας καθόταν στό μέσο και οί άλλοι γύρω του μέ σειρά ήλικίας κλπ.). Οί γυ-
ναίκες και τά παιδιά κάθονταν στό τραπέζι κατά τήν ώρα τοΰ φαγητοΰ μαζί μέ
τούς άνδρες;

δ') Καθίσματα (σκαμνιά, καρέκλες, καναπές, μαξιλάρια κ.ά.). Σχήμα
και μέγεθος τού καθενός. Ποιοι τά κατασκεύαζαν; Διακόσμηση. Ποΰ τά το-
ποθετούσαν ;

ε') 'Αμπάρι. Σχήμα και χωρητικότητα. Υλικό κατασκευής (χτιστό,
ξύλινο κ.ά.). Σέ ποιό σημείο τοΰ σπιτιοΰ βρισκόταν; Μήπως χρησιμοποιούν-
ταν γιά άμπάρι ή κλίνη; Τί φύλαγαν στό άμπάρι; Τρόπος εξαγωγής τών
άποθηκευμένων καρπών. (Άπό ειδικό στόμιο πού άνοιγε στό κάτω μέρος).
Συντήρηση τών καρπών μέσα στό άμπάρι. (Τοποθέτηση στάχτης ή φύλλων
συκιάς, λεβάντας, δάφνης κ.ά.).

ς') Κασέλα (σεντούκι, μπαούλο, καρσέλα, κομμός, κασόνι κ.ά.). Μέγε-
θος και σχήμα (φωτογραφίες). Τόπος και χρόνος κατασκευής. Ποιοι τήν κατα-
σκεύαζαν; Διακόσμησ/). Διακοσμητικά θέματα. Τήν κλειδώνουν και μέ ποιό
τρόπο;
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"Ηταν απαραίτητο έπιπλο τοΰ σπιτιοΰ καί σέ τί χρησίμευε είδικώτερα;
Π.χ. στά Κατσανοχώρια καί Χουλιαροχώρια της 'Ηπείρου δλα τά πολύτιμα
πράγματα τοΰ σπιτιού βρίσκονταν άσφαλισμένα καί διπλοκλειδωμένα στήν
κασέλα τής γιαγιάς, πού ήταν ξύλινη καί κεντισμένη, προικιό άπο τή μακαρίτισ-
σα τή βάβω της. . .» (ΚΛ, χφ. 3326, σ. 30, 1968). Στο Κουκούλι Ζαγορίου
«τά εσώρουχα, τά γιορτινά ροΰχα καί τά προικιάτικα φυλάσσονται σέ μπαούλα
ή κομμά. Στά παλιότερα χρόνια έδιναν γιά προίκα όχι σάν τά σημερινά μπα-
ούλα. Δίνονταν καρσέλες κάρινες μέ σκέπασμα έπίπεδο, άλλά μέ προσοχή
στολισμένες μέ φιλντισένια κομψοτεχνήματα. Στήν άκρη τής καρσέλας, 10
πόντους σχεδόν άπό τήν έπιφάνειά του, ύπάρχει ένα στενό καί όχι βαθύ χώρισμα.
Τό χώρισμα αύτό λέγεται «παράκλι». Σ' αύτό τοποθετούν τά χρυσαφικά, κο-
σμήματα κ.ά. μικροπράγματα. . .» (ΚΛ, χφ. 2971, σ. 27, 1965). Στήν Κρήτη
κ.ά. σέ μιά γωνιά τοΰ σπιτιοΰ τοποθετούσαν τήν κασέλα.'Εάν τήν άνοιγε κανείς,
θά έβλεπε μέσα τήν προϊκα τοΰ κοριτσιού.

ζ') Διάφορα άλλα έπιπλα (καθρέφτες, πονρό, άρμάρι, ντουλάπες, μπου-
φές, κομμός, λαβομάνο κ.ά.). Περιγραφή τοΰ καθενός. Τρόπος χρησιμοποιή-
σεώς του.

η') Εικονοστάσι (εικόνισμα, κόνσμα, άκόνα κ.ά.). 'Υπήρχε ειδικό έπιπλο
ή βρισκόταν σέ έσοχή στόν τοίχο τοΰ σπιτιοΰ ; Π.χ. στήν περιοχή Διδυμοτείχου
σάν εικόνισμα «είχαν μιά ξύλινη θήκη πού έβαζαν τό εικόνισμα τής Παναγίας
ή τοΰ Χριστού καί τό έλεγαν «άκόνα» (ΚΛ, χφ. 3093, σ. 4,1965). «Εικονίσματα
είχαν παλαιά πού έκλειναν μέ καπάκια γιά τό φόβο τών κατακτητών)) (ΚΛ,
χφ. 3066, σ. 2, 1965). Στήν Βίτσα Ζαγορίου κ.ά. «τά κονίσματα είναι έν-
τειχισμένα» (ΚΛ, χφ. 3014, σ. 197, 1977) (βλ. 'είκ. 41).

Σέ ποιο σημείο τοΰ σπιτιοΰ τοποθετείται τό εικονοστάσι; Στήν Κρήτη
κ.ά. «άπέ τήν 'Λνατολή έβάνανε ένα εικόνισμα» (ΚΛ, χφ. 2857, σ. 2, 1963,
Κουμάσα Μονοφατσίου Ηρακλείου). «Στόν σοφά ύψηλά εϊναι τό εικονοστάσι»
(ΚΛ, χφ. 2863, σ. 4, 1963, Καστέλλι Πεδιάδος). Στά Κατσανοχώρια 'Ιωαννί-
νων τό εικονοστάσι βρίσκεται συνήθως στήν άνατολική γωνιά τοΰ χειμωνιά-
τικου, λίγο πιο κάτω άπό τό «νταβάνι» (ΚΛ, χφ. 3233, σ. 42, 1968). Στήν
Κύπρο (Λευκόνοικο Αμμοχώστου) «στήν κρεββατοκάμαρη ύπάρχει κ' ένα
μικρό έρμαράκι όπου βάλλομεν τούς άγιους μας» (ΚΛ, χφ. 2964, σ. 125,
1940).

Τί συνήθως περιλαμβάνει τό εικονοστάσι; Σ'αύτό πρέπει νά βρίσκωνται
μερικές εικόνες καί κει καίει ή καντήλα τοΰ σπιτιοΰ. Στό εικονοστάσι τοποθε-
τούνται, πέρα άπ' τις εικόνες, «μερικά κλωνιά βάϊα άπ' τήν Κυριακή τών Βαΐων,
τό άβγό τής Μ. Πέφτης, τό μπουκαλάκι μέ τό άγιασμα καθώς καί μερικά ξηρά
λουλούδια άπό τόν 'Επιτάφιο καί τις γιορτές τοΰ Σταυροΰ» (ΚΑ, χφ. 3036, σ.
51, Κουκούλι Ζαγορίου, 1966), τά στέφανα τοΰ γάμου κ.ά.

Πότε άνάβεται τό καντήλι; Π.χ. «τό καντήλι άπό τούς πλούσιους άνά-
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βεται κάθε μέρα, όποτε λένε «καίει άκοίμητη καντήλα». Άπ' τούς φτωχότε-
ρους ανάβεται άπό τήν παραμονή στις μεγάλες γιορτές και τίς Κυριακές» (ΚΛ,
χφ. 3036, σ. 51).

Διάφορες προλήψεις και δεισιδαιμονίες πού σχετίζονται μέ τό εικονο-
στάσι. Π.χ. τρίξιμο τών εικόνων, σπίθισμα τοΰ καντηλιοΰ, κοκκίνισμα ή
θόλωμα τοΰ λαδιού τοΰ καντηλιοΰ, έκρηξη τοΰ κόκκινου άβγοΰ κ.ά.

Β'. ΣΚΕΤΗ

Γενικά: νοικοκυρειό, χρείες, άναχρικά, άνάχρεια, τσουμπλέκια κ.ά. (Σχε-
τικές προλήψεις, παροιμίες κλπ. Π.χ. «Κύλισε ό τέντζερης και βρήκε τό κα-
πάκι»).

1. Κουζίνας: α') Χύτρα (κουτρούφ', κακάβι, τσουκάλι, χαρανί, άκατσονκα,
τέστους κ.ά.). Είναι μεταλλική ή πήλινη; (εΐκ. 42, 43).

β') Πιάτα (σκουτέλια, γαβάθες, τσανάκια, λιγγέρια, λακάνη κ.ά.). Είναι
ξύλινα, μεταλλικά ή πήλινα ; Μέγεθος (εΐκ. 44,45). Ποιοι τά κατασκευάζουν;
Σήμερα έχουν άντικατασταθή άπό τά βιομηχανικά ; Μήπως παλιότερα τά μέλη
τής οικογένειας έτρωγαν άπό κοινό μεγάλο σκουτέλι; "Εχουν διακοσμήσεις
και ποιές; Ποΰ τοποθετούνται; Στήν πιατοθήκη, άλλοΰ;

γ') Κουτάλια και πιρούνια (χουλιάρια, λίμπες, πιρόνια, τσετάλια κ.ά.).
Άπό τί υλικό είναι κατασκευασμένα; Άπό ξύλο, κόκκαλο, κέρατο, μέταλλο;
Ποιοι τά κατασκευάζουν; Οί βοσκοί, οί ξυλουργοί, ειδικοί τεχνίτες;

Είναι διακοσμημένα; (βλ. εΐκ. 46). Παλαιότερα χρησιμοποιούσαν κου-
ταλοπίρουνα; Άν οχι, πώς έτρωγαν (μέ τά χέρια;). Ποΰ τοποθετούνται τά
κουταλοπίρουνα; (στήν κουταλοθήκη). Περιγραφή κουταλοθήκης (βλ. εΐκ. 47).
'Υπήρχαν κουτάλια και πιρούνια γιά σερβίρισμα; (κουτάλα, κεβγκίρι, εΐκ. 48).

δ') Τηγάνι. Σχήμα και μέγεθος. Μέταλλο άπό τό όποιο κατασκευάζεται.
Ποιοι κατασκεύαζαν τηγάνια παλαιότερα; Χρήση και ονόματα τηγανιών, με-
γάλων και μικρών (σαγανάκι, τσιλεγανιστήρι).

ε') Γουδί (ιγδί, στουμπί, ντουμπεκι (Λιβήσι), κουτουλάς, καυκί, τζονμα,
τακατούκα, σκουρόουστούμπι, γαβάνι κ.ά.). Είναι ξύλινο, πέτρινο ή μεταλλικό;
(εΐκ. 49, 50, 51, 52, 53). Κατασκευάζεται έπί τόπου ή οχι; Χρήση γιά τό τρί-
ψιμο τοΰ άλατιοΰ, τής ζάχαρης, τής κανέλλας, τών μπαχαρικών, γιά τή σκορ-
δαλιά κ.ά.). Θεωρείται άπαραίτητο σκεύος;

ς') Ταψί. 'Ονομασίες άνάλογα μέ τό μέγεθος (σινί, σαχάνι, ταψάρα, τα-
ψάκι, νυχιός κ. ά.). Χρήσεις. Σχήμα (ορθογώνιο ή στρογγυλό).

ζ') Νταβάς (πλακί,καπακλί,ταβαδάκι, γιουβέτσι κ.ά.). Χρήση,
η') Χερόμυλος (τρίφτης, δρμος, ρεντες κ.ά.). Σχήμα. Τρόπος λειτουρ-
γίας (λεπτομερώς). Τί τρίβουν σ' αύτόν; (τό σιτάρι, τό καλαμπόκι κ.ά.).
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'Τπάρχει σήμερα άκόμη στά σπίτια ή έχει έγκαταλειφθή ή χρήση του; Πα-
ροιμίες, τραγούδια κ.ά. σχετικά μέ το χερόμυλο.

0') Γάστρα (σάτσι, ταρτάνα, λαμαρίνα, πούμα, πουγάνα). Άπο τί άπο-
τελεΐται; Σχήμα καί διαστάσεις. Ποιος τήν κατασκευάζει; Πώς χρησιμοποιεί-
ται γιά το ψήσιμο ψωμιού, πίττας κλπ.; Μήπως ή γάστρα πού χρησιμοποιούν
οί βοσκοί εϊναι άπό έλαφρότερο ύλικό (άλουμίνιο), γιά νά μεταφέρεται εύκολα;

2. Σκεύη πού χρησιμοποιούνται γιά τά ύγρά. Κανάτι πήλινο (μπότι,
μπόντσα, στάμνα, λαγήνι, κιούπι, κουμάρι κ.ά.). 'Τπάρχουν ντόπιοι κανα-
τάδες ; Άν ναί, πώς εργάζονται; Άν όχι, άπό πού φέρνουν τά πήλινα σκεύη ;
(είκ. 54-57). Χάλκινα κ.ά. υδροφόρα σκεύη : γκιούμι, κουκούμι, Ιμπρίκι,
κολοκύθα (είκ. 58-61).

Παγούρι, τσότρα, βιτσέλα, πλόσκα, μπούκλα κ.ά. (είκ. 62, 63). Άπό τί
εϊναι κατασκευασμένα; "Εχουν λαβή ; Πώς μεταφέρονται; Στά χέρια, στόν ώμο;
Ποιοι τά χρησιμοποιούν; (οί βοσκοί, οί έργαζόμενοι στούς άγρούς;)

Πιθάρια, βαρέλια, νταμιζάνες κ.ά. Σχήμα καί χρήση. Τρόποι προφυ-
λάξεως.

3. Διάφορα άλλα σκεύη: άλατιέρα (άλατερό, άλατολόος, είκ. 64), κα-
βουρδιστήρι, μπρίκι (τζιουβρές, τσεσβές, είκ. 65 κ.ά.), λαήνι (χερολένο, είκ. 66,
λεγένι κ.ά.), λεκάνη κ.ά., τρυπητό (είκ. 67), σουρωτήρι (σουρουχτήρ', στραγγι-
στερό,νλιστήριν κ.ά.), κλειδοπίνακο (είκ. 68), τ ζάρα ( κιούπι, κουρούπι κ.ά. πι-
διακός (είκ. 69), μπακράτσι, παρχατσόπον (είκ. 70), καυκί (καύκα, βίκα, ποτήρι
κ.ά.), κολοκύθα (άγκλιά, γρατσούνα, μπονγκλος, άγλούπι (είκ. 71), γιαλά, (Λέ-
σβος) κ.ά.), δοχεΐο νυκτός (τον πιδέξον, άγγειό, παγούρι, πάπια, κλακιο κ.ά.),
ροΐ (λαδικό (είκ. 72), φύτι, λαθ'κο κ.ά.), καζάνι (είκ. 73), πυροστιά (είκ. 74, 75),
σούβλα. (Νά παρατεθούν σχήματα καί νά γίνη λεπτομερής περιγραφή τής χρή-
σεως τους). Παγωνιέρα (μέ χιόνι, πάγο), ψωμιέρα, τρίφτης, ποτήρια, φλυτζάνια
(τσαγιού, καφέ), φοντανιέρες, σίδερο γιά σιδέρωμα κ. ά. (είκ. 76, 77).

4. Σκεύη σχετικά μέ τό ζύμωμα τοΰ ψωμιοΰ: α') Σκάφη (σκαφίδα κ.ά.).
Εϊναι ξύλινη (είκ. 78), πέτρινη ή μεταλλική; Σχήμα. Σχετικές προλήψεις (π.χ.
δέν πρέπει νά χρησιμοποιηθή γιά άλλη χρήση, έπειδή θεωρείται ιερή).

β') Κόσκινο (άβλοστήρ', βολιστήρ', σταρ'κό κ.ά.). 'Ονομασίες άνάλογα μέ
τό μέγεθος τών όπών (άρι κόσκινο, κνί, δασύ κόσκινο). Σχήμα. Υλικά κατα-
σκευής (δέρμα μέξύλο, ξύλινο εξολοκλήρου;). Χρήσεις (κοσκίνισμα τοΰ αλευ-
ριού, «πέρασμα» τοΰ τραχανά κ.ά.). Φράσεις σχετικές μέ τό κόσκινο (π.χ.
τό κοσκινίζει πολύ, παλιά μου τέχνη κόσκινο...).

γ') Σήτα (κόθαρος, πυκνάδα, άριόστα, κάψος κ.ά.). 'Ονομασίες άνάλογα
μέ τήν πυκνότητα τών όπών (άριά σίτα, μεταξωτή κ.ά.). Χρήσεις (κοσκίνισμα
αλευριού γιά γλυκίσματα ή άσπρο ψωμί κ. ά.). Ποιοι κατασκευάζουν σήτες;
(οί γύφτοι;) Σχετικές φράσεις.
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S') Πινακωτή (ψωμοθήκη κ.ά.). Αριθμός καί σχήμα τών θηκών (είκ.
79). Τραγούδια, παροιμίες κ.ά..

ε') Σφραγίδες (σφραγιστερό, σφραγίδα γιά τά πρόσφορα). Σχήμα καί
γράμματα χαραγμένα σ' αύτές (εΐκ. 80). Εϊδη σφραγίδων. Είναι άπαραίτητες
γιά κάθε σπίτι; "Αν ναί, γιατί; "Ιερές σφραγίδες. Χρήση.

ς') Πλαστήρι (μαλαχτήρα κ.ά.). Μορφή καί χρήση. Χρησιμοποιείται
γιά τό ((άνοιγμα τών φύλλων» (είκ. 81). Σέ περίπτωση πού δέν ύπάρχει, γί-
νεται χρήση τραπεζιού;

ζ') Πλάστης (πιττόξυλο, όκλαός κ.ά.), στρογγυλό ξύλο μέ τό όποιο «άνοί-
γονται» τά φύλλα τής ζύμης.

η') Ξεπορταριά γιά μπουγάδα (είκ. 82).

Πώς λέγονται γενικά τά χάλκινα σκεύη; (χαλκώματα;) Σήμερα χρησι-
μοποιούν τέτοια σκεύη; Ποιός τά κασσιτερώνει; Υπάρχει μόνιμος γανωτής
ή πλανόδιος;

Μνεία σέ παλαιά έγγραφα σκευών πού προικοδοτούνται. Παράθεση τού
κειμένου τών έγγράφων.

5. Φοιτιστικά. Υπάρχουν παράθυρα πού εξασφαλίζουν επαρκή φω-
τισμό στό έσωτερικό τοΰ σπιτιού κατά τή διάρκεια τής ήμέρας; "Αν οχι,
τί άναπληρώνει τήν έλλειψη αύτή : άνοίγματα στήν όροφή (ανηφόρας, φεγγίτης)
ή στήν πόρτα (βλ. καί κατοικία, σ. 11).

Τεχνητός φωτισμός. Πώς φωτίζεται τό σπίτι τή νύχτα; Στήν Αιτω-
λία όταν έπρόκειτο νά «νυχτερέψουν διά νά ξεφλουδίσουν καλαμπόκι ή
νά γνέσουν αί γυναίκες, μετέφερον έκ τοΰ δάσους ξηρά ξύλα άρκεύθου" δι'
αύτών ήνάπτετο τό πΰρ καί έτροφοδοτεϊτο διαρκώς, διά νά παρέχη ζωηρόν φώς.
Δαυλός άνημμένος έχρησιμοποιεΐτο καί ώς φανός, όταν επρόκειτο νά έξέλθη
τις τής οικίας έν τω σκότει» (Δ. Λουκόπουλος, 1925, σ. 98-99).

α') Φωτισμός μέ δαδί. Σκεύος πού τοποθετείται (βλ. ε'.κ. 82α). Άπο πού
γίνεται ή π,-ομήΊειά του;

β') Λύχνος. Σχήμα καί μέγεθος. 'Υλικό κατασκευής (μεταλλικός, πήλι-
νος). Ποιοι τόν κατασκευάζουν (οί φανοποιοί^ μόνοι τους οί χωρικοί); Ποΰ
τοποθετείται ό λύχνος γιά άποδοτικώτερο φωτισμό (στό τζάκι, σέ λυχνοστάτη);
(βλ. είκ. 83-84). Ε'ίδη λύχνων (διπλοί λύχνοι). Φωτιστική υλη (λάδι, λίπος
χοιρινό κ.ά). Προστασία τής φλόγας άπό τόν άέρα.

γ') Κεριά. 'Υλικά καί τρόποι κατασκευής. (Μέ κερί μελισσών, μέ ρητίνη,
μέ θιιάφι κ.ά.) Π. χ. στήν Ai-ωλία χ:ησιμοποιοϋσαν τά θειαφοκέρια ή φ ακέ-
ρια, δη>. φιτίλια βαμβακερά πού βουτοΰσαν σέ ύγρό θειάφι, πού έλιωναν σέ
σιδερένιο δοχείο (Δ. Λουκόπουλος, 1925, σ. 101). Προστασία άπό τόν άέρα ή
τή βροχή όταν χρησιμοποιούνται γιά φωτισμό ύπαίθριων χώρων (τοποθέτηση
τους σέ ύαλόφρακτα πλαίσια κλπ.).
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δ') Λάμπες. Σχήμα. Ύλικά καί τρόποι κατασκευής ή προμήθειάς τους.
Φωτιστική υλη (άσετυλίνη, πετρέλαιο κ.ά.). Πώς προστατεύεται ή φλόγα;
(μέ λαμπόγυαλο, μέ πλαίσιο (φανάρι) (βλ. είκ. 84α, 85). Άπό πότε χρησιμο-
ποιείται τό πετρέλαιο;

ε') Πολύφωτα. Ποιοι καί πότε τά χρησιμοποιούν; (οί εύποροι σέ μεγάλες
οικογενειακές γιορτές καί εκδηλώσεις). Περιγραφή. Κατασκευάζονται έπί
τόπου ή τά προμηθεύονται άπό άλλοΰ; Μέσα γιά τήν έξασφάλιση φωτός σέ
άγροτικές καί άλλες έργασίες (πότισμα τή νύχτα, ψάρεμα κ. ά.).

6. Είδη εξοπλισμού τοϋ σπιτιοΰ πού σχετίζονται καί μέ τά σκεύη.

α') Τάπητες (πάτια, χαλί, τσόλι, τσέργα κ.ά.). Τί στρώνουν στό δάπεδο;
(ψάθες, κουρελοϋδες, χαλιά, άντρομίδες, μπατανίες, κιλίμια;) Τά υφαίνουν
οί γυναίκες μόνες τους ή τά άγοράζουν, καί άπό ποΰ; 'ΐλικά πού χρησιμοποιούν
γιά τήν κατασκευή τους (ψαθί, γιδότριχα, κουρέλια κ. ά.).

Υπάρχουν «κάποιες» μέρες πού τά κρεμοΰν στά μπαλκόνια τους; (Μ.
Πέμπτη, Πέμπτη τής Διακαινησίμου).

Στρώνουν τό δάπεδο κάθε μέρα ή μόνο τις έπίσημες ήμέρες;
Σχέδια τών χειροποιήτων χαλιών.
Διάφορα άλλα στρωσίδια.

β') Κουρτίνες (τ ορνολέτο, φίντες, κουντρίνα, φ ρ άπα κ.ά.). Μεγάλες ή
μικρές. Υφαντές, κεντητές ή τοΰ έμπορίου;

γ') Πάντες (κεντήματα καί υφαντά, πού τοποθετούνται στούς τοίχους).
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Β. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΥΠΟΔΕΣΗ,
ΚΟΜΜΩΣΗ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ

Ι. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

1. Γενικά. Λόγοι πού συνετέλεσαν στή διαμόρφωση της : α') κλίμα, β')
ασχολίες τών κατοίκων, γ') οικονομική κατάσταση, δ') πολιτιστική άνάπτυξη,
ε') συντηρητικότητα, ς') μετανάστευση, ζ') πρώτες ύλες, η') καλλιτεχνική άντί-
ληψη κ.ά.

Φοριούνται σήμερα τοπικές ένδυμασίες; "Αν ναί, ποιοι καί πόσοι τίς φο-
ρούν καί μέ ποιά μορφή ; "Αν όχι, πότε έπαψαν νά τίς φορούν καί άπό τί άντικα-
ταστάθηκαν; 'Εγκαταλείφθηκαν αύτόματα έξ ολοκλήρου ή σταδιακά; Π.χ. τό
παντελόνι άντικατέστησε πρώτα τή βράκα, ό σκούφος τό φέσι κλπ.

Ποιά ένδυμασία ύποχώρησε ένωρίτερα στό συρμό, ή ανδρική ή ή γυναικεία
καί γιατί; Π.χ. ή άνδρική, έπειδή οί άνδρες ταξίδευαν ή μετακινούνταν καί
έρχονταν σέ έπικοινωνία μέ διαφορετικά ντυμένους άνθρώπους. 'Αντίθετα ή
γυναικεία, έπειδή οί γυναίκες παρέμεναν συνήθως άμετακίνητες μέσα στό ΐδιο
χωριό σ' όλη τους τή ζωή.

"Υπάρχει έντονη κοινωνική διάκριση στόν τρόπο ενδύσεως; Μήπως πα-
λαιότερα υπήρχε καί σχετική δέσμευση ; Π.χ. οί προύχοντες άπαγόρευαν στούς
φτωχούς νά ντύνωνται, όπως εκείνοι. Οί Τούρκοι άπαγόρευαν στούς "Ελληνες
τή χρήση τοΰ πράσινου χρώματος στά ένδύματά τους ή τό κόκκινο φέσι στούς
Κρητικούς.

'Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τών ενδυμασιών πού χρησιμοποιούν-
ταν κατά τήν εργασία (καθημερινές) καί κατά τίς έορτές (γιορτινές); Μήπως
διαφέρουν μόνο στήν ποιότητα τών υφασμάτων; Μήπως είναι άπλούστερες οί
καθημερινές καί γιατί;

Μοιάζουν οί ένδυμασίες τών κατοίκων γειτονικών χωριών ή πόλεων ; Οί
ξένες γυναίκες πού παντρεύονται στό χωριό φοροΰν τήν ένδυμασία τοΰ τόπου
τους ή προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες;

'Υπάρχουν ράφτες καί ράφτριες; Μήπως αποτελούσαν παλιότερα συντε-
χνία; 'Υπάρχουν ειδικοί διακοσμητές; Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή πλανόδιοι;
Άπό πού έρχονται ή πού πηγαίνουν (σέ περίπτο^ση ντόπιων ραφτών); Διηγή-
σεις καί άλλες ειδήσεις σχετικές μέ τούς ράφτες. Τρόπος έργασίας (πώς
έπαιρναν τά μέτρα, πώς έρραβαν κλπ.).
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Εργαλεία τών ραφτών (ταϋ, διαβήτης, χάρακας, βελόνια) καί ποιά άπ'
αύτά χρησιμοποιούνται σέ κάθε είδους ράψιμο (χοντρή, λεπτή, λινή, μεταξωτή
ένδυμασία).

Προλήψεις γιά τό ράψιμο ενδυμασίας καί ιδιαίτερα τής νυφικής (βλ. καί
κεφ. Ραπτική).

2. 'Ανδρική α') Καθημερινή (τής δουλειάς κ.ά.). Άπό πόσα μέρη άπο-
τελεΐται; Π.χ. άπο τή βράκα, τό πουκάμισο, τό γελέκι κ.ά, Άπό τί ύφασμα
κατασκευάζεται; (είναι ντόπιας κατασκευής ή τό φέρνουν άπό άλλού;) Είναι
πρακτική γιά τήν έργασία; Διατήρησε τόν παραδοσιακό της χαρακτήρα ή τόν
άπέβαλε νωρίς γιά λόγους πρακτικούς; Διαφέρει ή ένδυμασία τού γεωργού άπό
έκείνη τού βοσκού, τού κτίστη κ.ά. ; Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ό χωρικός
στήν καθημερινή ένδυμασία του καί γιατί; Ποιοι τήν κατασκευάζουν; (ντόπιοι
«ραφτάδες» ή οί γυναίκες;)

β') 'Επίσημη (γιορτερή, καλή, κυριακάτικη, σκολινή, γαμπριάτικη).

Άπό πόσα μέρη αποτελείται; Άπό τί ύφασμα κατασκευάζεται; Ποιος
τήν κατασκευάζει; Πότε κατασκευάζει καινούργια ένδυμασία ό χωρικός;
(όταν γίνεται γαμπρός, όταν «παντρεύη παιδί» κλπ.). Μήπως υπήρχαν ειδικοί
διακοσμητές τών στολών; Πώς λέγονται; (τερζήδες, χρυσοραφτάδες κ.ά.).
Άπό πού έρχονταν; Ποιά μέρη τής ένδυμασίας διακοσμούνται περισσότερο;
(τό μεϊντάνι, ή βράκα, τό ζωνάρι κ.ά.). Ποιά μέρη τής στολής κατά τή
λαϊκή αισθητική άναδεικνύουν τό άνδρικό παράστημα; (ή βράκα, τό γελέκι,
τό σφιχτό ζωνάρι;) Αντιλήψεις, σκώμματα γιά τή μή παραδοσιακή νέα ένδυ-
μασία. Υπάρχει διαφορά μεταξύ τής ένδυμασίας τών πλουσίων άνδρών καί
τών φτωχών (στήν ποιότητα, στήν κομψότητα, στή διακόσμηση); Ποιοι
εγκατέλειψαν νωρίτερα τήν τοπική στολή, οί πλούσιοι ή οί φτωχοί καί γιατί;
Ό τελευταίος τύπος στολής πού φορέθηκε στόν τόπο διέφερε ένδεχομένως άπό
προγενέστερους καί σε τί; Μήπως υπάρχουν διαφορές στήν ένδυμασία μεταξύ
κατοίκων ορεινής συνοικίας τοΰ χωριοΰ καί πεδινής; Ποΰ οφείλεται αύτό;
Τπηρχαν διαφορές στήν ένδυμασία σύμφωνα μέ τήν ήλικία καί ποιές; (ένδυμα-
σία νέων, μεσηλίκων, γερόντων).

Άπό ποΰ προμηθεύονται σήμερα τις ενδυμασίες οί χωρικοί; Ποιές μέρες
φορούν τήν έπίσημη στολή ; (τις Κυριακές, τις μεγάλες έορτές, στις πανηγύρεις
κ.ά.). Μήπως ύπήρχαν διαφορές μεταξύ τής ένδυμασίας τού πρωτοτόκου τέ-
κνου καί τών άδελφών του; Π.χ. στήν Κάρπαθο οί κανακάρηδες είχαν ιδιαί-
τερη ένδυμασία, διαφορετική κατά τήν άξια καί κατά τήν ποιότητα άπό τις
άλλες (Μ. Μιχαηλίδης - Νουάρος, 2, 1934, σ. 310).

γ ) Μέρη τής ανδρικής ένδυμασίας. 1. Πουκάμισο (καμία' ή Ισλίκ" (Μ. Α-
σία), πκάμσου (Θεσσαλία), πουκαμίσα (Πελοπ., Μακεδ. "Ηπειρος), καμιζόλα

3
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(Κρήτη) κ.ά.). Άπό τί ύφασμα κατασκευάζεται; Π.χ. στήν Κάρπαθο «κατά-
σαρκα (φοροϋν) ποκάμισο παμπακερό, ύφαντό στ' άργαστήρι καί ραμμένο
άπό τήν σύζυγον ή τήν μητέρα» (Νουάρος, 2, 1934, σ. 313). Στήν Κρήτη
«κατάσαρκα φοροϋν ένα πάνινο πουκάμισο, τήν καμιζόλα, καί άπό πάνω άλλο
βαμβακερό ή μεταξωτό» (Εύ. Φραγκάκι, 1960, σ. 35). Στή Μακεδονία (ΚΛ, χφ.
3565, σ. 7) «φοροϋν τήν πουκαμίσα, λευκήν μέ φαρδιά μανίκια» (ΚΛ, χφ.
2276, σ. 97). Τί χρώμα έχει καί γιατί;

Ποιοι τό κατασκευάζουν; (ή σύζυγος, ράφτης κ.ά.). Μήπως είναι κεντη-
μένο; Ποιος τό κεντά; Σέ ποιά σημεία γίνεται τό κέντημα; (στά μανίκια, τό
στήθος, τό γιακά;) Διακοσμητικά θέματα. Πώς είναι τά μανίκια; (φαρδιά,
στενά;) Τό γαμπριάτικο πουκάμισο είναι διαφορετικό; Ποιός τό κατασκευάζει;
(μήπως ή νύφη;)

2. Βράκα (φονφονλα, κάρτα (Κρήτη), σαλβάρι, βρατσί (Κυκλάδες), βρα-
κί (Θράκη, Μακεδ.), τσακτσίρ (Θράκη), μπουραζάνες ή σαλιβάρια ('Ήπειρος),
παντελόνι κ.ά.).

Άπό τί ύφασμα γίνεται; Στήν Κρήτη ή καθημερινή φορεσιά μπορεί νά
είναι ράσινη ή μπαμπακερή καμωμένη άπό στημόνι καί φάδι 'ίσα, μέ ράψιμο
άπό τή γυναίκα. Ή βράκα-σαλβάρι (ή γιορτινή) κεντάται μέ γαϊτάνι στις ρα-
φές καί στις μπατζαρές καί είναι άπό τσόχα. Τί χρώμα έχει; (μαΰρο, γερανί,
άσπρο κ.ά.).

Πόσα μέτρα ύφασμα άπαιτοΰνται γιά τήν κατασκευή της; 'Ονοματολογία
τών μερών τής βράκας (σοϋρες, λαγκιόλια, δίπλες, μπατζαρές, ποδαρές, καλα-

μοβράκια, στιβανοβράκια, ποδονάρια, άπόδιωνας, ζωνάρι, βρακοζώνα, μέση

* \
κ.α.).

Μήκος της βράκας (είναι μακρυά μέχρι τόν αστράγαλο ή μέχρι τό γόνατο ;).
Άπό τί εξαρτάται τό πλάτος της; Φοροϋν σήμερα τή βράκα; Άν ναί, ποιοι
καί ποιας μορφής; Πότε έγκαταλείφθηκε καί άπό ποιό άλλο ένδυμα άντικατα-
στάθηκε ;

Ποιοι φόρεσαν πρώτοι τή νέα ένδυμασία στόν τόπο; (οί ξενιτεμένοι, οί
ναυτικοί, οί έμποροι;) Σχετικά σκώμματα (φραγκοφορεμένοι, παντελονάδες
κ.ά.). Λαϊκές έκφράσεις σχετικές μέ τό παντελόνι.

3. Φουστανέλλα. Άπό τί ύφασμα κατασκευάζεται; (άπό κάμποτο, άπό
λινό κ.ά.). Τί χρώμα έχει; (λευκό;) Πώς έπιτυγχάνεται ή λεύκανση τοΰ ύφάσμα-
τος; Πόσο ύφασμα χρειάζεται; Πώς λέγονται οί πτυχές τής φουστανέλλας
(δίπλες, λαγκιόλια, μάνες·,) καί πώς έπιτυγχάνεται τό σιδέρωμα; Μήκος τής
φουστανέλλας (πάνω άπό τό γόνατο, κάτω ή στό ΰψος του ;). Άπό τί έξαρτάται
τό ΰψος; (άπό τήν ήλικία, τήν οικονομική καί κοινωνική κατάσταση, τό συρ-
μό;) Πώς στερεώνεται ή φουστανέλλα στή μέση; (μέ τό ζωνάρι;) Είναι τό
ζωνάρι κεντημένο ή ύφαντό; Τρόπος καί θέματα διακοσμήσεως. Υπάρχουν σή-
μερα γέροντες πού φορούν φουστανέλλα;
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4. Έπανωκόρμι (φέρμελη (Στ. Ελλάς), μεϊντάνι (Πελοπόννησος, "Ηπειρος),
τσιπούνι (Πελ/νησος, Κύπρος), γελέκι (Κρήτη), τσαμαντάνι (Στερ. 'Ελλάς,
Θράκη), κοντόβι (Μακεδονία), άμπράτσι (Κυκλάδες), μπιρίκος (Κυκλάδες,
Δωδεκάνησα), άντιρί (Χίος), ατανρογέλεκο (Δωδεκάνησα, Επτάνησα). "Υ-
φασμα καί χρώμα. Είναι κοντό ή μακρύ; "Εχει μανίκια, στενά ή φαρδυά;
Μήπως πέφτουν στήν πλάτη; Είναι κεντημένα; Σέ ποιά σημεία γίνονται τά
κεντήματα; Μήπως εϊναι όλοκέντητα; Ποιοι τά κεντούν; Εϊναι σφιχτό καί
σταυρωτό τό έπανωκόρμι; Πώς κουμπώνει; Μέ κουμπιά; Μέ κορδόνι; Ποιά
σημασία έχει γιά τή στολή τό έπανωκόρμι; 'Αναδεικνύει τό παράστημα έκεί-
νου πού τό φορεί;

5. Ζωνάρι (αελιάχι, βρακουζώνα κ.ά.). 'Από τί ύφασμα κατασκευάζεται;
Εϊναι υφαντό, κεντημένο ; Μήκος καί τρόπος δεσίματος. Μήπως άφίνουν ένα
τμήμα νά κρέμεται; Τί βάζουν στό ζωνάρι; (τήν καπνοθήκη, τό πουγγί;) Εϊναι
άπαραίτητο εξάρτημα τής ένδυμασίας; Μήπως έχει καί πρακτική άξία; (προ-
φύλαξη άπό τό κρύο, άπό κοίλη). Εκφράσεις πού σχετίζονται μέ τό ζωνάρι.

6. Έπανωφόρι (σανταμάρκα, Θράκη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), τζιουμπες
(Μακεδ., Μ. 'Ασία), πατατούκα (Μακεδ., Κυκλάδες, Επτάνησα), κάπα, φλο-
κάτα (Μακεδ., "Ηπειρος, Στ. Ελλάς), ταλαγάνι ("Ηπειρος, Θεσσαλία), γούνα,
γιακαλί ("Ηπειρος), κοντόαι, καπότα, τΰούκνα, βαρδακούρι (Πελοπόννησος
κ. ά.), γαμπάς, άμπάς (Κρήτη, Κυκλάδες, 'Επτάνησα κ. ά. ). 'Από τί ύφασμα
κατασκευάζεται (ντόπιο ή άγοραστό); Τό ντόπιο άπό τί ύλικά γίνεται; 'Από
μαλλιά γιδιών ή προβάτων; Πώς γίνεται τό ύφασμα αδιάβροχο ; Μήκος. Χρώ-
μα. "Εχει καί κουκούλα, διακοσμήσεις καί ποιές; Ποιοι τό διακοσμούν (πλα-
νόδιοι καποτάδες, ντόπιοι ραφτάδες κλπ.).

7. Καλύμματα της κεφαλής: α') Φέσι. Σχήμα. Χρώμα. Ποιοι τό φορούν
(οί νέοι, οί γέροι;) καί πότε; Μήπως άντικαταστάθηκε άπό άλλο κάλυμμα τής
κεφαλής; (Π.χ. πρωτύτερα «δέν έβαζαν κούκους παρά φέσια σπαστά κόκκινα
μέ μεγάλη φούντα» (ΚΑ, χφ. 1162Γ', σ. 110, Κρήτη). Τό χρώμα έχει σχέση
μέ τήν ήλικία ή τήν κοινωνική θέση; "Εχει τό φέσι φούντα ή οχι; Άν ναί, πώς
εϊναι; (κοντή στήν κορυφή ή κρέμεται στήν πλάτη;) 'Τπάρχουν σήμερα ήλι-
κιωμένοι, πού φορούν φέσι; Σχετικές λαϊκές εκφράσεις.

β') Σαρίκι (σερβέτα (Μ. Ασία, Θράκη), καλαπ-πόσι (Δωδεκάνησα), μαν-
τήλι (Επτάνησα), ΰαρίτζιν (Κύπρος) κ. ά.). Άπό τί ύφασμα κατασκευάζεται;
Εϊναι μονόχρωμο ή πολύχρωμο; Πώς τό δένουν; Ποιοι τό φορούσαν; Μήπως
οί Ιούρκοι καί οί προύχοντες; Μήπως τό φορούν καί σήμερα στήν έργασία
τους; Γιατί; (γιά τόν ιδρώτα, γιά τόν ήλιο;)

γ') Σκούφια (καλπάκι, αιερβέτα, καβούκι, κονκος, κ'λιάφι, μπερετίνα,
μπερέτα κ. ά.). Σχήμα. Χρώμα (μαύρο ή άσπρο;). Ποιοι τή φορούν; (οί
μεσήλικες, οί ήλικιωμένοι, οί παντρεμένοι;) Γιά ποιο σκοπό τή φορούν; (γιά
τό κρύο, τόν ήλιο, γιά άλλο λόγο;) Ποιοι κατασκεύαζαν τις σκούφιες; Σήμερα
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τις προμηθεύονται άπό το έμπόριο; Μήπως ή σκούφια ορισμένου σχήματος
είναι διακριτικό έπαγγέλματος; (π.χ. ψαράδων, τσοπάνων κ.ά.). Λαϊκές έκ-
φράσεις σχετικές.

δ') Κατσούλα (κουκούλα, κοϋκος κ.ά.). Σχήμα καί χρώμα. Μήπως συνο-
δεύει τήν κάπα; Ποιοι τή φορούν; (οί βοσκοί;) Γιατί; (γιά το κρύο, τή βροχή ;)

ε') Πένθιμη ένδυμασία. Πώς υποδηλώνουν οί άνδρες τό πένθος; Φορούν
ειδική στολή ή δχι; "Αν ναί, τί φορούν; (π.χ. στήν Κρήτη «οί άνδρες βάζουνε
μαύρο πουκάμισο καί πολλοί καί μαύρο μαντήλι στό κεφάλι» (Μαρία Λιουδάκι,
Ή τελευτή στήν Κρήτη, Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 2 (1939),
σ. 425). Στή Λάρισα φορούν 40 μέρες άνάποδα τά ρούχα. Ύστερα μαυροφο-
ρούν (Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ 1, σ. 137). Στή Σκύρο «φορούνε τό μαντήλι μαουλίκα»
δ.π.). "Αν δχι, τί φορούν ώς διακριτικό τού πένθους; (ταινία μαύρη στό χέρι,
στό στήθος, τίποτε;) Υπάρχει ειδική ένδυμασία πού βάζουν στό νεκρό; Μή-
πως τήν έχουν φυλάξει γιά τήν ώρα έκείνη; Άπό πότε τήν έτοιμάζουν; Σχε-
τικές δοξασίες.

δ ) Συμπληρώματα ανδρικής ενδυμασίας

1. Πουγγΐ (Πόντος, "Ηπειρος, Άδριανούπολη), κουλέττα (Πελοπόνησος),
ταγαρτσίκι (Λειβήσι Καππαδοκίας, Αιτωλία), παλάσκα, τουρμπάς (Άδριανού-
πολη), κ.ά.). Σχήμα. Υλικό άπό τό όποιο κατασκευάζεται (άπό νήμα, πανί,
δέρμα κ.ά.). Ποιός τό κατασκευάζει ; (ή γυναίκα, ειδικός;) Μήπως έχει καλ-
λιτεχνική άξία; Είναι κεντημένο, ζωγραφισμένο; κ.ά. Ποιοι τό έφεραν; (οί
πλούσιοι, οί άρχηγοί τών οικογενειών κ.ά.). Μήπως μέ τό χρόνο έγινε μόνο δια-
κοσμητικό; Λέξεις καί φράσεις σχετιζόμενες μέ τό πουγγί.

2. Καπνοσάκκουλο (μπαμπακέρα, ταμπακέρα κ.ά.). Σχήμα. Υλικό κα-
τασκευής. Είναι χειροποίητο ή όχι; Μήπως είναι διακοσμημένο καί ποΰ; Τό
χρησιμοποιούν καί σήμερα; Ποΰ τό κρεμούσαν οί παλαιότεροι; (στή ζο'ινη;)
Άπό τί έχει άντικατασταθή σήμερα; Τό χρησιμοποιούσαν άλλοτε δλοι ή ήταν
ενδεικτικό τής κοινωνικής θέσεως ή οικονομικής καταστάσεως ορισμένων
προσώπων; Τί άλλο, έκτός άπό τον καπνό, έβαζαν μέσα στή θήκη;

3. Κομπολόγι (κουμποσχοίν', μπιγλέρι κ.ά.).' Σχήμα. Άπό τί υλικό κατα-
σκευάζεται; (άπό κεχριμπάρι, ξύλο, κόκκαλο, κέρατο κ.ά.). Ποιοι τό κρα-
τούσαν ή τό κρατούν; (οί γέροι, οί προύχοντες;)

4. Μπαστούνι (μαγκούρα, ζουπανίκα, στουράκι (Πόντος), μαμέλα, δεκα-
νίκι, ματσούκι, ματσόλα, άγκλίτσα κ.ά.). Άπό τί κατασκευάζεται; (άπό ορι-
σμένο είδος ξύλου, άπό μέταλλο;) Ποιοι τό κρατούν; (οί γέροι, οί πλούσιοι, οί
βοσκοί;) Ποιοι τό κατασκευάζουν; (οί ίδιοι, ειδικός ξυλουργός;) Πώς είναι ή
γκλίτσατών βοσκών; (άπλή, μέ ξυλόγλυπτη κεφαλή;) Τί μορφή έχει ή κεφαλή;
(φιδιού, σκύλου, κριοΰ, άνθρώπου, δράκοντα κ.ά.). Ποιός τήν διακοσμεί
(ό ίδιος ό βοσκός;) καί πώς έξηγοΰνται τά διακοσμητικά θέματα; Πότε; (όταν
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βόσκη τό κοπάδι του;) Πώς είναι.τό μπαστούνι τών εύπορων καί πώς λέγεται;
(ματσόλα;) Ποιός τό κατασκευάζει (ειδικός ξυλουργός); "Εχει άξία καλλιτε-
χνική; Είναι λεπτότερο άπό τά άλλα; 'Αποτελεί ένδεικτικό τής κοινωνικής
θέσεως τού άνθρώπου ; Λέξεις καί φράσεις σχετικές μέ τό μπατσούνι.

5. Μαχαίρι (λάζος, σουγιάς, καζίνα, σπαθί, ψηφί κ.ά.). Μέγεθος καί σχή-
μα. Πώς είναι ή λαβή (ξύλινη, μετάλλινη, κεράτινη); Φέρει διακοσμήσεις;
Μήπως άναγράφονται δίστιχα, γνωμικά, μαντινάδες κ.ά. στή λεπίδα; Ή λε-
πίδα καλύπτεται μέ θήκη; Πώς λέγεται ή θήκη; (φονκάρι, θηκάρι κ.ά.). Ποΰ
έτοποθετοΰνταν τό μαχαίρι; (στό σελάχι, στό ζωνάρι;) Σέ τί χρησίμευε (ώς
διακοσμητικό, ώς προστατευτικό;) Σήμερα έξακολουθοϋν οί άνδρες νά φέρουν
μαχαίρι;. Γιατί; Ποιά ή σημασία τοΰ μαυρομάνικου μαχαιριού;

3. Γυναικεία α') Καθημερινή (τής δουλειάς, της κουζίνας, γιά τό σπίτι
κ. ά.). Άπό πόσα μέρη άποτελεΐται; (πουκαμίσα, φουστάνι, βράκα, άντερί ή
σαγιάς, σεγκούνι κ. ά.). Διαφέρει άπό τή γιορτινή ένδυμασία; Σέ τί; (στό ύφα-
σμα, στήν πολυτέλεια, στήν διακόσμηση;) Άπό τί ύφασμα γίνεται; (ύφαντό,
ντόπιο ή τοΰ εμπορίου;) Είναι πρακτική γιά τίς έργασίες; (π. χ. είναι ή φού-
στα πιο κοντή καί στενή, τά μανίκια μέχρι τή μέση τοΰ χεριού, πιό άπλή κ. ά.;)
Διατήρησε τόν παραδοσιακό της χαρακτήρα ή τόν άπέβαλε γιά λόγους πρακτι-
κούς; Αποδίδει μεγάλη σημασία στήν καθημερινή ένδυμασία της ή χωρική;

Διαφέρει ή ένδυμασία τής νέας άπό τήν ένδυμασία της παντρεμένης καί
τής ήλικιωμένης ; Ένδυμασία παντρεμένης πού έχει άποκτήσει παιδιά καί μά-
λιστα άγόρια.

Ή ένδυμασία πού συνηθίζεται στις πεδινές περιοχές καί ένδυμασία τών
ορεινών περιοχών.

Ή καθημερινή ένδυμασία άνάλογα μέ τήν οικονομική καί κοινωνική κα-
τάσταση, τήν άπασχόληση κ. ά. Ποιοι τήν κατασκευάζουν; (ντόπιοι ή ξένοι;)

1. Μεσοφόρι (κολοβόλι, πουκάμισο, πουκαμίσα κ. ά.). Άπό τί ύφασμα
γίνονταν; (άπό ύφαντό, άπό άμερικάνικο κάμποτο κ. ά.). Χρώμα. Πώς γίνεται
ή έπεξεργασία τοΰ ύφάσματος, γιά νά γίνη λευκό; "Εχει τό μεσοφόρι μανίκια
ή οχι; Τί υψος έχει; Είναι κεντημένο ή οχι;

2. Πουκάμισο (ζουπούνα, λιπαδές, σωκάρδι, σαραφάνι, πάρτα, χιμίσ'
(Μ. Ασία), κάμ'σο (Μακεδονία), ρούτα, καναβίτσα (Κρήτη) κ. ά.). Χρώμα
(λευκό, μπλέ σκούρο (Άν. Θράκη), μαύρο (Θεσσαλία) κ. ά.).

'Ύφασμα (λινό, λινοβάμβακο, μεταξωτό, βαμβακερό, λινομέταξο κ. ά.).
Φοριέται κατάσαρκα ή πάνω άπό τό μεσοφόρι; "Εχει μανίκια; Είναι ένα ή πε-
ρισσότερα; Είναι μακρυά, στενά ή φαρδυά; Φαίνονται άπό τό φόρεμα; Είναι
κεντημένα; Διακοσμητικά θέματα (άνθη, γεωμετρικά σχήματα, ρόδα, κλωνά-
ρια, πέρδικες, πιπερίτσες, καμπαναριά, έκκλησίες κ. ά.). Ό συμβολισμός τους.
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Ποιος τά ράβει; (μοδίστρα ή ή ίδια ή χωρική;) Μήπως φαίνεται ό ποδόγυρος;
Είναι κεντημένος ή όχι;

3. Φούστα (καβάδι, τσούκνα, φουστάνι, σάρτζα κ. ά.). Χρώμα (μαύρη,
πολύχρωμη, κόκκινη κ. ά.). "Υφασμα (άλατζένια, βαμβακερή κ. ά.). Είναι μέ
έπανωκόρμι ή φοριέται μόνο άπό τή μέση καί κάτω; Πώς λέγεται τό επάνω μέ-
μέρος; (μπούστος, κόρφος, γελέκι κ. ά.). "Εχει μανίκια ή είναι συνήθως χωρίς
μανίκια; Είναι πολύ φαρδυά, κεντημένη; Μήπως άπό τά κεντήματα ή τό χρώμα
διακρίνονται οί άνύπαντρες άπό τις παντρεμένες; Είναι άπαραίτητο τμήμα τής
καθημερινής στολής ή όχι;

4. Βράκα. Χρώμα (άσπρη ή μαύρη;). Ύφασμα. Μέχρι ποιό ύψος τών πο-
διών φθάνει; (μέχρι τούς αστραγάλους, τά γόνατα κλπ.;) Γιατί τή φορούν;
Πώς στηρίζεται στή μέση; (μέτό βρακοζώνι;) Πώς δένονται τά δύο σκέλη της
στούς άστραγάλους; Τή φορούν πάντοτε; Υπάρχουν σήμερα γυναίκες, πού
φορούν τή βράκα; Φέρει διακοσμήσεις; Σέ ποιά σημεία καί ποιές;

5. Καβάδι (σιγκούνι, άντερί, σαγιάς κ.ά.). Χρώμα καί άπό τί εξαρτάται;
(άπό τήν ήλικία; τήν οικονομική κατάσταση;) Ύφασμα (υφαντό, μάλλινο,
τσόχα κ. ά.). "Εχει μανίκια ή όχι; Φθάνει μέχρι τά γόνατα, τούς άστραγάλους;
Πότε τό φορούν; (τό χειμώνα;) Είναι άπαραίτητο τμήμα τής καθημερινής
στολής; ΤΗταν διακοσμημένο; Διακοσμητικά θέματα καί συμβολισμός τους.

6. Ποδιά (μεσάλα, μπροστινέλα, τσουχούρι, πιτσίρκα, σπαργάτσι, πι-
στιμάλι, φουτάς κ. ά.). Χρώμα καί άπό τί έξαρτάται; (άπό τήν ήλικία ή άπό
τήν περίσταση;) Ποδιά άνύπαντρου κοριτσιού, άρραβωνιασμένης, παντρεμένης
μέ παιδί καί μάλιστα αγόρι, πολύτεκνης, ήλικιωμένης, χήρας. Ποδιά γιά τό
Πάσχα, τά πανηγύρια, τούς γάμους, τήν ταφή. Ύφασμα (ύφαντή, τσόχινη
κ. ά.). Διακόσμηση. Τά διακοσμητικά θέματα είναι κεντημένα ή ύφασμένα;
Ποιά είναι τά θέματα αυτά; (γεωμετρικά σχήματα, άνθη, πουλιά κ. ά.). Τά δια-
κοσμητικά θέματα ποιά σημασία έχουν άνάλογα μέ τή θέση τους στήν ποδιά;

7. Κεφαλόδεσμος (μαντήλα, τσεμπέρι, φέσι, σαρίκ , μαμονκι, γάζα, πα-
πάζι, μπόλια, πίνα κ. ά.). Ύφασμα. Χρώμα. Τρόπος δεσίματος. Μήπως έξαρ-
τάται άπό τήν ήλικία; Δια κόσμηση. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές
μέ τό μαντήλι. Άρπαγμα τοΰ μαντηλιού σάν άρραβώνα. Κλέψιμο τού μαντη-
λιοΰ νεράιδας (παραδόσεις σχετικές).

8. Ζώνη (ζωνάρι βλαφουρίν, φοτά κ. ά.). Είναι πάνινη ή μεταλλική;
Είναι κεντητή ή ύφαντή; "Αν είναι μεταλλική, τί σχήμα έχει καί πώς κλείνει;
(μέ θηλειά, μέ πόρπη ;) Είναι εξάρτημα άπαραίτητο τής καθημερινής ένδυμα-
σίας; Μήπως δέν τήν φορούν κάθε ήμέρα στήν έργασία; Μήπως δανεί-
ζονται ζώνη άπό τήν έκκλησία γιά τό γάμο ; Τί συμβολίζει ή ζώνη ; Διακόσμη-
ση καί σημασία τών διακοσμητικών σχημάτων.

β') Γιορτινή (καλή, κυριακάτικη, σκολινή κ. ά.). Άπό πόσα μέρη άποτε-
λεϊται; (πουκαμίσα, φουστάνι, βράκα, άντερί, σεγκούνι κ. ά.). Σέ τί διαφέρει
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άπό τήν καθημερινή στολή; (στο ύφασμα, τήν πολυτέλεια, τή διακόσμηση;)
Άπό τί ύφασμα κατασκευάζεται; (ντόπιο ή τοϋ έμπορίου;) Διατήρησε τόν
παραδοσιακό της χαρακτήρα ή τόν έχασε νωρίς; "Αν συμβαίνη τό πρώτο,
σέ τί οφείλεται; (στό ότι οί γυναίκες δέν ταξιδεύουν συνήθως, στό απομονωμένο
τοΰ χωριοΰ, στή συντηρητικότατα τών γυναικών κ. ά.;)

Ποιά σημασία άποδίδει ή χωρική στήν καλή της ένδυμασία; Μήπως τήν
θεωρεί σαν κάτι τό πολύτιμο καί συγκεντρώνει σ' αύτήν ολη τή φροντίδα της;
Μήπως οί νεώτερες καί οί άνύπαντρες γυναίκες προσέχουν περισσότερο τήν
ένδυμασία τους; Πότε ράβει τήν καλύτερη στολή της ή χωρική (έκτός άπό τή
νυφική;) "Οταν είναι «κορίτσι τής παντρειάς», νεόνυμφη κ. ά.; Διαφέρει ή
γιορτινή ένδυμασία τής πεδινής χωρικής άπό τήν ένδυμασία τής ορεινής; Τής
πλούσιας άπό τήν ένδυμασία τής φτωχής;

Υπάρχουν σήμερα στολές πού φορούν οί γυναίκες σέ ορισμένες τουλάχι-
στον εορτές; Μήπως διαφέρουν άπό παλαιότερο τύπο στολής;

Ποιός ράβει τήν ένδυμασία; (ράφτης, ράφτρα ειδική ή όχι;) Ποιός τήν
διακοσμεί; (οί τερζήδες, κεντήστρες κ. ά.;) Μήπως άγοράζονται ορισμένα
τμήματα (γελέκι, ζώνη κ. ά. ;) άπό ορισμένη πόλη ή χωριό, όπου τά κατασκευα-
ζουν; (π.χ. στά 'Ιωάννινα κατασκευάζονταν οί μπακιριένιες ζώνες, στήν Αρά-
χοβα τό ύφασμα γιά τό άντερί κ. ά.).

1. Εσώρουχα (μεσοφόρι, κολοβόλι, πουκάμισο, βράκα, ζουπούνι, μπού-
στος, στηθοπάνι κ. ά.). Άπό τί ύφασμα γίνονταν ή γίνονται; (άπό χασέ, κάμπο-
το έπεξεργασμένο, λινό, ύφαντό;) Τί χρώμα είχαν; (λευκό συνήθως;) Ποιός
τά έρραβε; (μοδίστρα;) Μήπως τά έρραβαν μόνες τους οί γυναίκες, έπειδή
δέν ήθελαν γιά διάφορους λόγους νά πάνε στή μοδίστρα; Ήταν τά έσώρουχα
κεντημένα ή μέ άλλο τρόπο διακοσμημένα; Άν ναί, σέ ποιά σημεία καί ποιές
διακοσμήσεις έχουν; (μανίκια, ποδόγυρος). Μήπως δέν φοροΰσαν στηθόδεσμο
καί μεσοφόρι; Τί φοροΰσαν άντί γι' αύτά;

2. Πουκάμισο (ζουπούνα, λιπαδες, σωκάρδι, ρούτα γραφτή κ. ά.).
Χρώμα. "Υφασμα (μεταξωτό, βαμβακερό, λινομέταξο κ. ά.). Τό φορούν κα-
τάσαρκα; Μήπως φορούν περισσότερα άπό ένα; Πόσα; Ποιό άπό όλα είναι τό
καλύτερο; Καλύπτεται έντελώς τό πουκάμισο άπό τό φόρεμα; Είναι διακοσμη-
μένο; Σέ ποιά σημεία καί ποιά είναι συνήθως τά διακοσμητικά του θέματα;
Ποιός τά κεντά; Μήπως έξαρτάται ή ονομασία άπό τίς διακοσμήσεις; (πουκα-
μίσα σταφυλάτη, σπαρτινάτη, μαοννάτη, τό καλό με τα χρυσά, τό κανταράτο).

Αποδίδουν οί γυναίκες μεγάλη σημασία στό πουκάμισο; Είναι δυνατό
νά λείπη άπό τήν ένδυμασία; Πότε τό φορούν; (τίς Κυριακές, στά πανηγύρια,
τίς έορτές κλπ.;) Σέ ποιά ήλικία ράβουν τό πρώτο «γιορτινό» πουκάμισο;
Δίνονται πουκάμισα ώς προίκα στήν κόρη;

Νυφιάτικο πουκάμισο (τσονποκάμισο λιναρένιο (άπό λινό ύφασμα) ή μπαμ-
πατσόλα (βαμβακερό) (Αστυπάλαια).
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Σχέδια κεντημάτων: ξόμπλι μέ τούς δίξους (κυκλικά κεντητά μοτίβα— τό
θέμα της γλάστρας). Τό πουκάμισο μπορεί νά έχη μανίκια ή όχι; Τό κεντούν ειδι-
κές κεντήστρες ή οί ίδιες οί γυναίκες; Μέποιά τεχνική; (γραφτή, ξομπλιαστή).

3. Φόρεμα (φούστα, καβάδι, τσούκνα, σάρτζα κ.ά.). Χρώμα (μονόχρωμο
ή πολύχρωμο;) "Τφασμα (στόφα χρυσούφαντη, δαμασκό, βελούδο, μεταξωτό
κ.ά.). "Εχει σημασία τό είδος τοΰ ύφάσματος; Άπό τί έξαρτάται; (άπό τήν
ήλικία, τήν οικονομική κατάσταση κ.ά.).

Τά υφάσματα άπό πού τά άγοράζουν; Μήπως τά φέρνουν άπό τά ταξίδια
τους οί ναυτικοί;

"Εχει τό φόρεμα μανίκια ή όχι; Είναι διακοσμημένο; Διακοσμητικά θέμα-
τα. Σέ ποιά σημεία υπάρχουν διακοσμήσεις; Ποιοι τά διακοσμούν;

Τό φοροΰν πάντοτε ή μόνο τό χειμώνα;

"Τπάρχουν σήμερα τέτοια φορέματα ώς κειμήλια; Πώς είναι καί σέ ποιόν
άνήκουν; Μήπως διαφέρουν άπό άλλα παλαιότερα;

4. Βράκα. Χρώμα (άσπρη ή μαύρη;). "Τφασμα (μεταξωτό, τσόχα;). Σέ
ποιό υψος τών ποδιών φθάνει; Ποιές τή φοροΰν; (οί παντρεμένες, οί ήλικιω-
μένες;) Πώς διακοσμείται; Είναι άπαραίτητο ένδυμα; Μήπως έχει έγκατα-
λειφθή νωρίτερα άπό άλλα φορέματα;

5. Καβάδι (άντερί, σιγκούνι, σαγιάς κ.ά.). Χρώμα (άπό τί έξαρτάται;)
Τό ύφασμα είναι ντόπιο ή τού έμπορίου; "Εχει μανίκια ή οχι; Πώς γίνεται
ή διακόσμηση; 'Τπάρχουν ειδικά έργαστήρια διακοσμήσεως;

γ') Νυφική. Ποιός πληρώνει γιά τήν κατασκευή της; (ή νύφη, ό γαμπρός;)
Πότε έτοιμάζεται; (πριν άπό τό γάμο, μόλις τό κορίτσι είναι «τής παντρειάς»).
Ποιός τή ράβει καί τή διακοσμεί; 'Τπάρχει ειδική κεντήστρα; Άπό πόσα μέρη
άποτελείται; μεσοφόρι, πουκάμισο, ρουτι κ.ά.;

Έθιμα σχετικά μέ τήν κοπή τοΰ ύφάσματος άπό τή μοδίστρα (άσήμωμα
τοΰ ψαλιδιοΰ, σταύρωμα τοΰ ύφάσματος κ.ά.). Μήπως είναι ορισμένος ό
άριθμός ραπτριών; (π.χ. στήν Μ. Ασία τό έραβαν έφτά μονοστέφανες).
"Εθιμα πού σχετίζονται μέ τό ντύσιμο τής νύφης. Π.χ. στή Δυτ. Θράκη οί
συγγενείς τού γαμπροΰ τήν ταΐζουν γλυκά πριν τήν ντύσουν. Στή Μακεδονία
τά ροΰχα της τά βάζουν στό κόσκινο καί κάτω άπό τό κάθισμα τό σιδερένιο
λουρί τ' άλετριοΰ. Στήν "Ηπειρο στολίζουν τή νύφη πίσω άπό ένα σεντόνι
καί βάζουν στή ζώνη της μιά σακοράφα. Μήπως φοροΰν στή νύφη άκάθαρτο
ροΰχο, γιά νά άποφύγουν τά μάγια; Μήπως τήν άλλάζουν σέ γειτονικό σπίτι;
Γιατί; Τί έφερναν οί συγγενείς ώς δώρο στή νύφη; (στή Χίο «κάθε σόι είχε
ένα βρακί γιά τή νύφη».

Ποιά τμήματα τής ένδυμασίας προσέχουν περισσότερο; (τό πουκάμισο,
τόν κεφαλόδεσμο, τή ποδιά, τήν ζώνη;)

Τό νυφικό πουκάμισο φέρει ιδιαίτερη διακόσμηση; Ποιά; Κεφαλόδεσμος.

δ') Πένθιμη. Φορούν μαύρα λόγω πένθους ; Άπό τί έξαρτάται τό είδος
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τής ένδυμασίας και ό χρόνος τοΰ πένθους; (άπό τό βαθμό συγγένειας, άπό
τήν ήλικία τοΰ νεκροΰ;)

Τί φοροΰσαν οί χήρες στήν κηδεία; Στό Καβακλί ή χήρα ντυνόταν νύφη
στήν κηδεία. Στή Λέσβο «φοροϋν τά πιό καλά τους ροΰχα στήν κηδεία καί
άσπρο φοινίτσι στό κεφάλι. Τήν έπαύριο τά βάφουν όλα ίσαμε τρία χρόνια».

Τί φορούν οί χήρες τίς πρώτες σαράντα μέρες; Π.χ. δέν άλλαζαν ένα
χρόνο, τώρα 40 μέρες (Γ. Α. Μέγας, ΖΕΛ 1, σ. 137). Στήν Εύβοια ή χήρα
φορεί άνάποδα τό εξωτερικό της ένδυμα. Στή Θεσπρωτία φορούν τό σιγκούνι
άνάποδα.

Τί φορούν στήν κεφαλή ; Στή Σκΰρο δένουν τό μαντήλι. Στήν Κρήτη δένουν
τό μαντήλι πηγουνίτη (βλ. Εύ. Φραγκάκι, 1,2, είκ. 6, 7). Χρησιμοποίηση ά-
σπρου μαντηλιού άπό τίς χήρες (βάζουν άσπρο μαντήλι στόν ώμο, στό κεφάλι,
γιά νά μετάσχουν σέ γαμήλια έκδήλωση).

ε') Κοσμήματα ώς συμπλήρωμα τής γυναικείας φορεσιάς (τζοβαϊρικά,
μπιλετζίκια, χρυσαφικά κ. ά.).

'Υλικά κατασκευής τους (χρυσάφι, άσήμι, σμάλτο, σαβάτι κ. ά.). Ποιοι
τά κατασκεύαζαν (κουγιουμτζήδες-χρυσικοί, άσημουργοί). 'Ηταν ντόπιο!, ή
έρχονταν άπό άλλοΰ καί άπό ποΰ;

Κοσμήματα τοΰ κεφαλιού (τεπελίκια, φλουριά, τρέμουσες, καρφίτσες,
κ. ά.).

Κοσμήματα τού λαιμοΰ (χαϊμαλιά, κολαΐνες, γιορντάνια κ. ά.).

Κοσμήματα τοΰ στήθους (εγκόλπια, γιορντάνια, κιουστέκια, καρφίτσες,
κ. ά.).

Κοσμήματα της μέσης (πόρπες μέ κλειδωτάρια, ζώνες, κιουστέκια κ. ά.).

Κοσμήματα τών χεριών (βραχιόλια, δαχτυλίδια κ. ά.).

Διακοσμητικά θέματα τών κοσμημάτων.

Ποιότητά τους άνάλογα μέ τήν οικονομική, κοινωνική κατάσταση τής
γυναίκας, τήν περίσταση πού τά φορούσε, τήν ήλικία κλπ.

Κοσμήματα πού κληροδοτούνται άπό γενιά σέ γενιά.

Κοσμήματα μέ φυλακτικό, άποτρεπτικό καί γενικώτερα μαγικό χαρα-
κτήρα (κωσταντινάτα, φυλακτά, σταυροί κ. ά.).

'Ανταλλαγή κοσμημάτων κατά τούς άρραβώνες καί τόν γάμο (δαχτυλί-
δια, γιορντάνια κλπ.).

Τόπος φυλάξεως τών κοσμημάτων (σεντούκι, ειδική κρύπτη;).

'Απαγόρευση χρησιμοποιήσεως τών κοσμημάτων άπό τίς γυναίκες κατά
τήν Τουρκοκρατία γιά λόγους άσφάλειας καί προφυλάξεώς τους άπό Τούρκους,
ληστές κλπ. (σχετικά έγγραφα καί άποφάσεις).

Προσφορά τών κοσμημάτων τής γυναικείας στολής γιά κοινωφελείς σκο-
πούς (εξαγορά αιχμαλώτου, ενίσχυση εθνικών άγώνων κ. ά.).
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II. ΥΠΟΔΕΣΗ

1. "Υποδήματα ανδρικά: α') Τσαρούχια (γ ου ρουνοτσάρον χα, αρβανίτικα,
μονά, 'γγαρέζικα, λονροτσάρονχα κ.ά.). Άπο τί δέρμα γίνονται; (χοίρου, βο-
διού;) Καταργασία; τοΰ δέρματος. Τρόπος κατασκευής τών τσαρουχιών. Ποιοι
τά κατασκευάζουν (οί 'ίδιοι ή ειδικοί;) Άπό πόσα μέρη άποτελοΰνται; Τά φο-
ροΰν άκόμη καί σήμερα; Ποιοι καί πότε; Πώς λέγονται; (τσαρουχάδες;)
Είναι άνθεκτικά; Λαϊκές εκφράσεις σχετικές μέ τά τσαρούχια.

β') Στιβάνια (μπότες, ποδήματα κ.ά.). Άπό τί δέρμα γίνονται; ΄Ποιοί
τά κατασκευάζουν; Τά αγοράζουν άπό τήν πόλη; Τά φοροΰν μέ τήν έπίσημη
στολή ή καθημερινά; Μήπως σήμερα έχουν έκλείψει; Τί χρώμα έχουν;

γ') Σκαρπίνια (κουντούρια, τολζούκια, πίγκες, τσαρδίνια). Άπό τί δέρμα
κατασκευάζονται; Ποιός τά κατασκευάζει ; Σχήμα. Είναι δετά; Πότε τά φορού-
σαν (στις έπίσημες έμφανίσεις;). Σήμερα έχουν άντικαταστήσει τά τσαρούχια
καί τά στιβάνια; Ποιοι τά πρωτοφόρεσαν;

δ') Άλλα είδη υποδημάτων πού πιθανώς φοροΰν στόν τόπο (καουτσου-
κένια, γαλότσες κλπ.).

Φοροΰν υποδήματα οί χωρικοί μέσα στό σπίτι; Μήπως είναι ξυπόλητοι;
Άν φοροΰν, πώς λέγονται; (πασούμια, παντόφλες, γεμενιά κ.ά.). Άπό τί
ύλικό κατασκευάζονται; (άπό δέρμα, ψάθα, ύφασμα κ.ά.). Μήπως τά φοροΰν
μόνο οί πλούσιοι; 'Τπάρχουν περιπτώσεις πού τά άφίνουν έξω άπό τό σπίτι;
Γιατί;

ε') Κάλτσες (σκαρτσούνια, σκάρτσες, τσουράπια, σκουφούνιαχΛ.). Είναι
ύφαντές ή πλεκτές; "Εχουν διακόσμηση; Ποιά χρώματα προτιμούσαν καί
γιατί; Φθάνουν μέχρι τά γόνατα; Μήπως τις φορούσαν σάν υποδήματα στήν
εργασία τους οί γυναίκες; Ποιοι τις έπλεκαν; (συνήθως οί ίδιες).

2. 'Υποδήματα γυναικεία (τσαρούχια, σάνες, καλέγρες, μέστια κ.ά.).
' ΐ'λικό άπό τό όποίο κατασκευάζονται. (Άπό δέρμα ποιοΰ ζώου (άκατέργαστο
ή κατεργασμένο), άπό ύφασμα, άπό ξύλο κ.ά.). Πότε τά φοροΰν; Στις εξωτερι-
κές εργασίες φοροΰν τσαρούχια; Μήπως είναι ξυπόλυτοι; Ποιός κατασκευάζει
τά υποδήματα; (ό παπουτσής, ό τσαγκάρης, ό τσαρουχάς, ό ίδιος ό χωρικός;)

Ίποδήματα κεντητά ή πλεχτά (νυφικά πασουμάκια, παντόφλες γιά τις
γιορτές, γιά μέσα στό σπίτι κλπ.).

III. ΚΟΜΜΩΣΗ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ

1. Γυναικών, α') Κόμμωση. "Τψος τών μαλλιών καί σχετικές μ' αύτά
άντιλήψεις (π. χ. τά μακριά μαλλιά είναι άπαραίτητο στολίδι τής γυναικείας
ομορφιάς κ. ά.). Προτιμήσεις στό χρώμα τών μαλλιών καί σχετικές δοξασίες.
Ί ραγούδια, δίστιχα κλπ. πού εξυμνούν τά μαλλιά.
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1. Λούσιμο. 'Υλικά πού χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν στο λούσιμο,
γιά νά μεγαλίόσουν, νά πληθύνουν, νά γυαλίσουν, νά δυναμώσουν τά μαλλιά. Π .χ.
Σέ πολλά μέρη γιά νά δυναμώσουν τά μαλλιά τά άλειφαν μέ πετρέλαιο ή λάδι.
Στην Πάργα κ. ά. «γιά νά μεγαλώσουν τά μαλλιά κόβαν ένα κλωνάρι άπό κλη-
ματαριά καί έβγαζαν τό ζουμί της καί τό παΐρναν καί βρέχανε τίς ρίζες άπ' τά
μαλλιά» (ΚΛ, χφ. 3891, σ. 69, 1976). Στην "Ιμβρο «τό καλύτερο νερό γιά
λούσιμο θεωρείται τής βροχής. "Οταν έβρεχε, τό μάζευαν καί τ' άποθήκευαν
μέχρι νά τό χρησιμοποιήσουν. Στό ζέσταμα πρόσθεταν καί φύλλα καρυδιάς,
γιά νά έχουν λαμπερά μαλλιά» (Ν. Νταλντάς, Ίστορική-λαογραφική μελέτη
τής "Ιμβρου, 1982, σ. 140). Σέ πολλά μέρη τά μαλλιά τά έλουζαν μέ άλισίβα,
μέσα στήν οποία πρόσθεταν φλούδες πορτοκαλιού, φύλλα μυρτιάς καί δάφνης,
ή μέ πολυτρίχι. Στήν περ. τής 'Επιδαύρου «τήν έποχή, πού ή δενδρογαλιά άλ-
λάζει δέρμα, αν τό βροΰν, τό παίρνουν καί τό βράζουν κι αύτό βγάζει λάδι μέ
τό όποιο άλείφουν τά μαλλιά τους οί γυναίκες, γιά νά θρέφωνται καί νά γίνων-
ται μακριά σάν τή δενδρογαλιά» (ΠΑ, χφ. 603, σ. 41). Στήν περιοχή "Εβρου
«γιά τό πλύσιμο τών μαλλιών δέν μεταχειρίζονταν σαπούνι, άλλά πηλό γιά νά
γίνωνται μαλακά» (ΚΛ, χφ. 3093, σ. 7, 1965, Ν. Ψαθάδες).

2. Βάψιμο, διατήρηση τοϋ χρώματος τών μαλλιών. Π.χ. «τά πρικα-
μύγδαλα τά βάνουνε στά μαλλιά ντως 'ιά νά μή ψαραίνουνε» (ΠΑ, χφ. 2931,
σ. 43, 1977, Κριτσά Λασηθίου). Στόν Πολιχνίτο Λέσβου «όποια ήνταν ψαρά
τά μαλλιά τσ' 'έν τά 'θιλι, τά 'βαβγι (=τά έβαφε) μαύρα μέ 'ν καραμπουγιά.
"Οποια ήθιλι, τσί μί τούν κ'νά τά έβαβγι νά κουτσ'νίσιν', τσίτά κουπιλλ'δέλια
τά μικρούτσ'κα, άμα ήλούζανταν, βάζαν τα κ'νά στά μαλλιά ντουν» (ΚΛ, χφ.
3579, σ. 84, 1971). Σέ πολλά μέρη τά έβαφαν μέ καραμπογιά. «Οί ξανθές
λούζουν τά μαλλιά τους μέ χαμομήλι» (ΚΛ, χφ. 3920, σ. 30, 1976, Ιίαπα-
δάτες Μεσολογγίου). Συνταγές γιά τό βάψιμο τών μαλλιών. Παράδειγμα:
«σάν έπιθυμής νά βάψης τά μαλλιά τής κεφαλής καί τάς τρίχας τής γενειάδος
καστανόχροα, άπόβρασε καλώς τά χλωρά πράσινα έξώφυλλα τών νωπών
καρυδιών καί έπάλειψε διά τού άποβράσματος άπό καιρόν είς καιρόν τάς τρί-
χας καί μαλλία καί θά φανούν καστανόχροα» (έφημ. «Πίνδος» 2 (1884), άρ.
69, σ. 3, Λάρισα). «Οί Γιαννιώτισσες τά μαλλιά τά βάφουν μέ τή σκόνη 'Αφρι-
κανικού φυτού, τό όποιο τούς δίνει χρώμα ξύλου mahagony. Τό έθιμο αύτό
τηρείται άπό τό δέκατο έτος τής ήλικίας μέχρι τού γάμου. 'Ακολούθως τό
χρώμα γίνεται πιο μαύρο άπό τό τού κόρακα» (Οί Γιαννιώτισσες έπί τής έπο-
χής τού 'Αλή, 'Ηπειρωτικά 1 (1938), σ. 246).

Βαφή τών μαλλιών μέ κινά (κίνιασμα, κ'νιάσματα, δκνιαΰμα κ. ά.). Σέ
ποιές περιπτώσεις γίνεται (στό γάμο, σέ γιορτές κ. ά.); Π.χ. «γιά τήν έορτή
τών Βαΐων τά κορίτσια έβαφαν τά μαλλιά τους μέ οκνά. Άγοράζαν άπό τό
φαρμακείο οκνά χρο'ιματος σκούρου καφέ, πού έμοιαζε σάν τριμμένη κόπρος
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άπο γίδια. "Εβαζαν σ' Ινα δοχείο κρασί, έρριχναν μέσα τήν όκνά, τά θέρμαιναν
λίγο στή φωτιά, ξέπλεκαν τά μαλλιά, τά έμάζευαν δλα είς τήν κορυφήν τοϋ
κεφαλιού καί άπ' έπάνω έβαζαν τήν όκνά καί έδεναν το κεφάλι μέ μιά τσίπα
(μαντήλι). Μετά άπο 24 ώρες έβγαζαν τήν τσίπα έτ'ναζα τά μαλλιά, τά έλου-
ζαν καί έγίνοντο, εάν μεν ήσαν ξανθά, ροϋσα, κόκκινα, άν δέ ήσαν μαϋρα, κα-
στανά. Τά μαλλιά διατηρούσαν τό χρώμα των μέχρι ένα μήνα» (Τρισεύγ.
Τρυποσκούφη - Πορφύρη, Ίστοριο - λαογραφία τοϋ χωρίου Λιοπράσου Τρι-
κάλων, 'Ιστορικά - Λαογραφικά τών χωριών τοΰ ν. Τρικάλων, 3 (1966), σ.
186). Στήν Κομοτινή «ούχτώ μέρις Ιιρουστά àb (Ιή χαρά στέλν' ή γα!)ρός
μαζ'ά: κ'νά, τέλα, ζαχαρ'κά... Τού Σαββάτου τού βράδ' θά πααίν' ή γαΙ>ρός
στσή νύφ'ς νά χουρέψουν τού κ'νά gedjé. Θά πααίν'ς τού σπίτ' τσή νύφ'ς, θά
πάρουν ένα τάσ' γ'ουμάτου κ'νά κί τρία κιριά άναμμένα κί θά τού παίρνη
κάθα μνιά, νά χουρεύ' (Ιή g'và κί θά ρίχνη παράδις μέσα». (Στίλπ. II. Κυρια-
κίδης, Τά κατά τόν γάμον έθιμα έν Γκιουμουλτζίνη, Λαογραφία 2 (1910), σ.
48, 49).

Τραγούδια καί έθιμα σχετικά μέ τό «κίνιασμα» τής νύφης. II. χ. στή
Σαλαμίνα «μικρά ποσότης κουνά, έντός χάρτινων χωνίων διενέμετο άντί προσ-
κλητηρίων είς άπαντας τούς συγγενείς, τούς μέλλοντας νά μετάσχωσι τοΰ γά-
μου, ϊνα δι' αύτοΰ αί κόραι καί αί νέαι γυναίκες βάψωσι τούς όνυχας» (II. Φου-
ρίκης, Γάμος καί γαριήλια σύμβολα παρά τοις Άλβανοφώνοις τής Σαλαμίνος,
Λαογραφία 9 (1928), σ. 527 - 528).

Σέ πολλά μέρη σώζεται ή φράση «άπόμ'νε ή νύφ' μί τ'ν άκνά», οταν κάτι
ματαιώνεται. Συμβολική ενδεχομένως σημασία τοΰ «κινιάσματος».

3. Χτένισμα τών μαλλιών. Χτένια. Ε'ίδη. Ποιοι τά κατασκεύαζαν; Υλικά
κατασκευής (άπό κόκκαλο, ξύλο, μέταλλο κ. ά.). Τρόποι προμήθειάς τους (γυ-
ρολόγοι πωλητές, στά παζάρια, στις άγορές τών πόλεων κ. ά.). Χτένισμα. Πε-
ριγραφή. Συνήθως «τά μαλλιά τά έλουζαν πρώτα καλά μέ άλισίβα, μετά τά
χτένιζαν πρώτα μέ τό τσιαγκλό καί μετά μέ τό λιανό τό χτένι» (IIA, χφ. 1681,
σ. 61, 1972, Πετροβούνι Ιωαννίνων). Τρόποι χτενίσματος: κοτσίδες (κόσες,
κουσιάνες κ. ά.), κουρλιά, κότσος, μποΰκλες κ.' ά. Σχήματα ή φωτογραφίες.
Συγκράτηση τών μαλλιών (τσιμπίδια, φουρκέτες, κοκκαλάκια, κορδέλες, τέλια
κ. ά.). Σχέση τοΰ τρόπου χτενίσματος μέ τήν ήλικία, τήν κοινωνική θέση, τήν
περίσταση. Χτένισμα τής νύφης. Περιγραφή. Σχετικές προλήψεις καί έθιμα
(άσήμωμα τής νύφης, προσοχή νά μήν πάρουν τά άποχτενίδια τής νύφης καί
τής κάνουν μάγια κ. ά.).

Κομμωτήριο. 'Τπήρχε ειδική κομμώτρια ; 'Εργαλεία κομμωτικής.

Τραγούδια, δίστιχα κ. ά. πού έχουν σχέση μέ τά μαλλιά.
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β') Καλλωπισμός. 1. Καλλυντικά (φκιασίδια, ψιμύθια, έφταμόρφι, μπογιές,
γιψίδια, μορφάδι κ. ά.).Ή κοινή γνώμη γιά τίς γυναίκες πού χρησιμοποιούσαν
καλλυντικά. Σχετικές έκφράσεις καί σάτιρες. Π.χ. «τέτοια βάναν μαναχά έκειές
πού 'ταν του γλυκού νερού. Τού κοκκινάδ' τού 'χαμαν άπ' τή μάνα μας» (ΠΑ,
χφ. 1680, σ. 73, Λυγιά Πρεβέζης, 1972). «"Αν μιά γυναίκα ήταν φκιασιδω-
μένη, τήν γελούσαν καί τήν λέγαν καραγκιόζη» (ΚΑ, χφ. 4131, σ. 189, Σπή-
λαιο Γρεβενών, 1979). Στή Σκύρο «οί μεγαλοστρατίτ'σες στολιζότανε, βάναν
άπ' ούλα, άλλά τά 'φαγε το καρφί (=μείνανε άνύπαντρες)» (ΠΑ, χφ. 3381,
σ. 101, 1979). Στή Ρούμελη λέγεται «γάιδαρος εϊν' ό γάιδαρος κι άν φορή τή
σέλα/κι ή γριά κι άν φκιασιδώνεται, δέν γίνεται κοπέλα» (Ξ. 'Αναγνωστόπου-
λος, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 58).

'Ηθική ύπόσταση εκείνων πού «φκιασιδώνονταν». Παραινέσεις τής 'Εκ-
κλησίας γιά τήν κατάργηση τών φκιασιδιών. Π.χ. σέ νομοκάνονα τού 17ου αί.
τής μονής τών 'Ιβήρων άναφέρεται «...στολίζονται αί γυναίκες μέ κακόν σκοπόν
διά νά φανούν είς τούς άνδρας, ή άλείφονται μέ ψιμύθι ή καί μέ άλλον φτιά-
σμα καί παγαίνουν είς τήν έκκλησίαν, διά νά τές βλέπουσιν οί άνδρες ώς ώραιες...
Αύτά όλα τά άμαρτήματα ό διάβολος μάς παρακινάει καί τά έργαζόμεσθεν»
(Ν. Γ. Πολίτης, "Εν κεφάλαιον νομοκάνονος, Λαογραφία 3 (1911-12), σ. 388).
Σέ τοιχογραφία τοΰ 1802, στό γυναικωνίτη τής άγ. Μαρίνας τού Κισσού, τοΰ
ζωγράφου Παγώνη, μιά γυναίκα μέ τή φορεσιά τής έποχής βάφεται, ένώ ό
διάβολος τής κρατεί τόν καθρέφτη. 'Επιγραφή: «'Εδώ ό διάβολος στολίζει
έκείνους όπού άγαποΰν τήν διαβολικήν μεταμόρφωση/» (Κίτσος Μακρής, Ή
λαϊκή τέχνη τοΰ Πηλίου, 'Αθήνα 1976, σ. 208).

Σαπούνι γιά τήν περιποίηση τού σώματος. Άπό τί κατασκευάζεται (άπό
λάδι, λίπος ορισμένου ζώου κ. ά.). Χρησιμοποίηση άλλων ύλών γιά τήν καθα-
ριότητα καί περιποίηση τοΰ σώματος (σαπουνόχωμα, σαπουνόχορτο κ. ά.).
Π. χ. στήν Τσαγκαράδα Πηλίου «μέ τά άνθη τοΰ σαπ'νόχουρτου» έπλεναν τό
κορμί τους οί γυναίκες. Τά άνθη αύτά, όταν τρίβωνται, παράγουν πλούσιο άφρό
καί εύχάριστο άρωμα» (ΚΛ, χφ. 3666, σ. 50-51, 1973).

Χρησιμοποίηση μοσχοσάπουνου. Μετάβαση σέ λουτρό (χαμάμ). Συχνό-
τητα μεταβάσεως καί χρόνος παραμονής έκεϊ.

2. Περιποίηση τοΰ προσώπου. Καθαρισμός. Μέσα καί τρόποι πού χρη-
σιμοποιούνταν. II. χ. στην Εύβοια «γιά νά γυαλίση τό πρόσωπο έδεναν καλά
λίγη ζάχαρη στή φωτιά, όταν κρύωνε τήν έκαμναν δυο πιτταρούδια κι έβαζαν
τό ένα στό δεξί μάγουλο καί τ' άλλο στό άριστερό καί κολνοΰσε. "Υστερα τό
τραβούσαν κι έβγαινε μαζί καί ή πέτσα τοΰ προσώπου. Πονούσαν, άλλά μπρός
στά κάλλη τί 'ν' ό πόνος. Τό πρόσωπο άσπριζε καί γυάλιζε» (ΚΛ, χφ. 2299,
σ. 9, 1957). Σέ πολλά μέρη πλένανε τό πρόσωπο τους μέ γάλα «γιά νά φκιάν'»
(ΠΑ, χφ. 1516, σ. 40, 1972, Πισώνας Εύβοιας).
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Κρέμες, γαλακτώματα. Τρόπος παρασκευής. Υπήρχαν ειδικοί (κυρίως
γυναίκες, οί σουλμαδοϋδες), πού άσχολοΰνταν με τήν παρασκευή τους; ' Υλικά
πού χρησιμοποιούσαν (βούτυρο, γάλα, ξύδι, κερί, ύδράργυρος, χώμα, στουπέτσι
κ. ά.). Παραδείγματα: Στή Γαλατινή Βοΐου έφτειαναν τό λιγδιάρη «άπό κερί
άπό μελίσσια, κάμφορα, βούτυρο καί βασιλικό καί τά βράζαν σ' ένα λιγκέρ'
(πιάτο μπακιρένιο) στό φοΰρνο. "Οταν λιώναν, τά έρριχναν όλα σέ ποτήρι μέ
κρύο νερό καί μαζί ένα σχοινάκι, γιά νά τό τραβούν. 'Αφού πάγωνε στό νερό,
ήταν έτοιμο, γιά ν' άλειφτοΰν» (ΚΛ, χφ. 3803, σ. 226, 1975). Στήν Ξυλαγανή
Δυτ. Θράκης «βράζουν βούτυρο άνάλατο μέ κερί, ώσπου γίνεται μιά άλοιφή.
Σέ άλλο δοχείο στουμπίζουν «σουϊλιμένι» (κάτι σάν στύψη). Ρίχνουν λίγες
σταγόνες ουζο καί κατόπιν ύδράργυρο. Τά στοιχεία αύτά σμίγουν καί σχηματί-
ζουν ένα μαΰρο πολτό, πού άνακατεύεται μέ τό μείγμα κεριοΰ-βουτύρου. Τήν
κρέμα αύτή έβαζαν στό πρόσωπο καί την κρατούσαν όλη τήν ήμέρα. Προκα-
λούσε εφίδρωση, καθάριζε τούς πόρους καί επιδρούσε σάν λευκαντική κρέμα»
(ΚΛ, χφ. 3535, σ. 15, 1971). Στά Βουρλά τής Μ. 'Ασίας έβαζαν «τό κερί μέ
τό σπερματσέτο καί τό άμυγδαλόλαδο σέ μιά κατσαρόλα σέ λίγη φωτιά. 'Αφού
λιώσουν, τά άφίνουν νά πήξουν. Ύστερα τά δουλεύουν. Προσθέτουν παρθενι-
κον γάλα, γλυκερίνη καί όταν ασπρίσουν καλά, προσθέτουν καί τό πισμούτ
καί όξυτζετζίνη. Άν θέλουν, βάζουν καί άλλη μυρωδιά» (Ν. Μηλιώρης, Τά
Βουρλά, Αθήναι 1965, σ. 65-66, σημ. 3).

Πούδρες. Ύλικά καί τρόπος παρασκευής. Π. χ. στά Κανάλια τής Καρ-
δίτσας «παλιά, καί μερικές ακόμη καί σήμερα, κοπανοΰν τό ρύζι, κι έτσι γίνεται
κάτι σάν πούδρα, πού τήν χρησιμοποιούν γιά τό πρόσωπο. Αύτό τό καλλυντικό
λέγεται άρντζέντος» (ΠΑ, χφ. 3192, σ. 23, 1978). Στήν Άργαλαστή τού Πη-
λίου «άπό φκιασίδια τότες είχαν μοναχά τήν πούντρα άπό τραντάφυ'λλα φτια-
σμέν', άσπρα κί κόκκινα. Τά μάζωναν τό Μάη καί τά ήλιαζαν τόν 'Ιούλιο, άπ'
έχ' πουλλή ζέστα κί μετά τά 'τριβαν πουλύ κί τά 'φκιαναν σκόν' κί μ' αύτήν
άλειβαν τού πρόσωπο τ'ς» (ΠΑ, χφ. 3030, σ. 51-52, 1977).

3. Βάψιμο τών χειλιών. Χρησιμοποιούσαν κοκκινάδι καί σέ ποιά έκταση ;
Υλικά πού χρησιμοποιούσαν γιά τήν παρασκευή του. 11 .χ. στ-)]ν Οίτη Φθιώ-
τιδας «τότε δέν άλείβουνταν τίπουτα. ΗΙταν ούλες ροϊδοκόκκινες. "Ηξιραν
όμως ένα χουρτάρ', τού βουϊδόγλουσσου. π'κουκκίν'ζι τά χείλια κί τά μάγουλα»
(ΠΑ, χφ. 3004, σ. 21, 1977). Στήν Περαχώρα Κορινθίας, «φτειασίδια δέ
βάζανε. Οί πιό μοντέρνες βάζανε λεποΰσα, ρίζα άπό ένα χορτάρι στά χείλια
καί στά μάγουλα» (IIA, χφ. 1759, σ. 2, 1973). Τραγούδια, δίστιχα κ. ά. εκ-
φράσεις σχετικές μέ τό κοκκινάδι.

4. Βάψιμο τών ματιών. Υπογράμμιση καί τονισμός τών βλεφάρων καί
τών φρυδιών (τσατίκι, χόχλιασμα).
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'Υλικά πού χρησιμοποιούν (σουρμέ, ραστίκι, χολλά, μουτζούρα άπό τηγά-
νι, σκόνη άπό φουντούκια ή αμύγδαλα κ. ά.). II. χ. στήν Κύπρο «γιά νά βά-
ψουν τά μάτια καί τά φρύδια των, έπιάναν τήμ μπράτσα γιά τό κουτάλιν, έβάλ-
λαν παμπάτζιν πάνω τζ' έδίνναν το. Άλειφαν το με λάιν τζιαί έπιάνναν τήμ
μούζην πού τές μαείρισσες. Έκάμναν μιά στά φρύδκια τους; μιά στά μάθκια
τους τζ' έμαυρίζαν τα» (ΠΑ, χφ. 2168, σ. 10, 1974). Ό Γάλλος περιηγητής
Jean Palerne (1852) γράφει γιά τίς'Ε?ιληνίδες τής Πόλης: «Βάφουν όλες τίς
βλεφαρίδες, οπο^ς οί Τουρκάλες, μέ καραμπογιά. "Εχουν... μικροτεχνάσματα
πού βάφονται καί γίνεται τό βλέμμα τους τόσο γλυκό καί ελκυστικό, πού δύσ-
κολα μπορείς νά ξεφύγης άπό τίς παγίδες» (Κυρ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώ-
τες στήν Ελλάδα, Αθήνα 1972, σ. 417). Τραγούδια, δίστιχα κ. ά. γιά τά βαμ-
μένα μάτια. Ειδικό βάψιμο τών βλεφάρων της νύφης, γιά νά μένουν άκίνητα.
II. χ. στό Σκοπό τής Θράκης «άλλοτε τά βλέφαρα τής νύφης έχρίοντο μέ
άσπράδι άβγού, γιά νά μήν παίζουν» (Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ 1, σ. 79).

5. 'Αποτρίχωση. Σέ ποιά σημεία τοΰ σώματος έκαναν άποτρίχωση (στό
πρόσωπο, στά χέρια, στά πόδια;) 'Υλικά πού χρησιμοποιούσαν (ζάχαρη, κερί,
τρεμεντίνα, έλαφρόπετρα κ.ά.). Π.χ. στήν Χίο «ή τρεμεντίνα (ρητίνη) έχρη-
σιμοποιεϊτο διά ν' άφαιροΰν αί νεαραί τάς τρίχας τοΰ προσώπου, τό «χνούδι».
Γραΐαι, έχουσαι ειδικώς αύτό τό έπάγγελμα, έλάμβανον σπάγγον, ήτοίμαζον
δι' αύτοΰ έργαλεΐον όμοιον μέ τό παιγνίδιον τοΰ «κουμπιού» καί ένέβαπτον
αύτό είς τήν ρητίνην. Συστρέφουσαι δέ κατόπιν τόν σπάγγον έφερον αύτόν
είς έπαφήν μέ τό δέρμα. Ούτος συστρεφόμενος άπέσπα τάς έπ' αύτοΰ κολλω-
μένας τρίχας» (Β. Κ. Λαμπρινουδάκης, Συλλογή χιακών παροιμιών, Λαογρα-
φία 17 (1958), σ. 480).

6. Βάψιμο νυχιών. 'Υλικά πού χρησιμοποιούν (κινά, μπογιά κ. ά.). Π.χ.
«οί γυναίκες τής Σμύρνης βάφουν τά νύχια κόκκινα καί τά φρύδια μαύρα»,
σημειώνει ό περιηγητής Marchebens ("Ενα ταξίδι στή Σμύρνη στά 1833 μέ
τό πρώτον άτμόπλοιον, Μικρασιατικά Χρονικά 1 (1938), σ. 188). Βάψιμο
τών δαχτύλων τής νύφης καί τών κοριτσιών μέ κινά κατά τό γάμο.

7. Περιποίηση τών χεριών. Αλοιφές πού χρησιμοποιούσαν γιά νά μαλα-
κώνουν (λεμόνι, κεραλοιφή, γλυκερίνη, κ. ά.) άπό τίς άγροτικές εργασίες.

8. "Αρώματα. Παρασκευάζονται έπί τόπου ή τά προμηθεύονται άπό άλλοΰ
και άπό ποΰ; 'Υλικά παρασκευής τους (τριαντάφυλλα, λεβάντα, ροδοδάφνη,
γιασεμί κ. ά.). Τρόποι παρασκευής. Παράδειγμα: Στήν "Γμβρο «στά παλιά
χρόνια έφτιαχναν κολώνια άπό τριαντάφυλλα. Σ' ένα μπουκάλι μέ σπίρτο (κα-
θαρό οινόπνευμα) βάζανε πέταλα άπό τριαντάφυλλα. Τ' άφηναν στόν ήλιο γιά
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νά γίνουν οί σχετικές ζυμώσεις καί νά προστεΟή ή μυρωδιά» (Ν. Νταλντάς,
Ίστορική-λαογραφική μελέτη τής "Ιμβρου, Θεσ/νίκη 1982, σ. 140). Στά
Βουρλά τής Μ. 'Ασίας παρασκεύαζαν «ροδόσταμο, άθόνερο άπό λουλούδια
νερατζιάς ή λεβάντας. Οί άτμοί περνούσανε άπό άπόσταξη καί όταν ύγροποιοΰν-
ταν, δίνανε τό άνάλογο προϊόν. Στή λεβάντα βράζανε μαζί καί άλλα λουλούδια:
σπάρτα, πικροδάφνη, ροδοδάφνη, άκόμα καί άγγούρια. Μέ τό άρωματικό
αύτό άλείφανε οί γυναίκες τά προσώπατά τους, τά μούτρα τους» (Ν. Μηλιώ-
ρης, Τά Βουρλά τής Μ. 'Ασίας, μέρ. Β', 1965, σ. 65). 'Αρώματα πού προμη-
θεύονταν άπό άλλοΰ. Ποιοί τά έφερναν (οί ναυτικοί, οί ξενιτεμένοι, κ. ά.);
Ποιές κοινωνικές τάξεις τά χρησιμοποιούν καί ποιά ή κοινή γνώμη γιά τή
χρησιμοποίησή τους;

9. Λιάστιξη (τατουάζ). Σέ ποιά σημεία τού σώματος γινόταν; (στό μέ-
τωπο, στά χέρια, στό στήθος κ. ά.). Ποιός τήν έκανε (οί ΐδιες οί γυναίκες
μεταξύ τους, κάποια ειδικευμένη); Διακοσμητικά θέματα (σταυρός, άνθη
κ. ά.) καί ένδεχόμενη συμβολική σημασία τους.

Γενικά, τραγούδια, δίστιχα κ. ά. πού άναφέρονται στόν καλλωπισμό τών
γυναικών.

2. 'Ανδρών. Μήκος τών μαλλιών άνάλογα μέ τήν ήλικία, τήν κοινωνική
θέση, τό πένθος κ. ά. Περιποίησή τους. Κόψιμο, λούσιμο, χτένισμα, άρωματι-
σμός. 'Ιδιαίτερη φροντίδα γιά τό χτένισμα τοΰ γαμπροΰ. Σχετικές προλήψεις
καί δεισιδαιμονίες.

Χρησιμοποίηση διαφόρων ουσιών γιά τήν διατήρηση τοΰ χροιματος ή τή
βαφή τών άσπρων μαλλιών. Μήπως ή χρησιμοποίηση άρωμάτων άπό τούς
άνδρες θεο^ρεΐται ύποτιμητική; Χρησιμοποίηση λαδιού ή άλλης ούσίας γιά τό
γυάλισμα τών μαλλιών. Κατσάρωμα τών μαλλιών (κλοισιμο, φούντωμα κ. ά.).

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τή δύναμη τών μαλλιών (φύ-
λαξη τών κομμένων μαλλιών κάποιου νά μήν τά πάρη ό άνεμος καί πάθη ζάλη,
χρησιμοποίηση μαλλιών σέ μαγικές πράξεις κ. ά.). Τραγούδια, δίστιχα κ. ά.

Ξύρισμα τοΰ κεφαλιού σέ περιπτώσεις πένθους ή τιμωρίας γιά κάποιο
άδικη μα.

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες γιά τό φαλακρό.

Γενειάδα. Σχήμα καί μέγεθος. Περιποίηση. Ξύρισμα. Σχετικά έργαλεΐα
(?νεπίδες, ξυράφια, πινέλο, σαπούνι, αιμοστατικά κ. ά.).

Μουστάκι. Σχήμα καί μέγεθος. Θεωρείται άπαραίτητο συμπλήρωμα τής
άνδρικής έμφανίσεως; Σχετικές άντιλήψεις.

Κουρείο. Θέση του μέσα στόν οικισμό. Ό ρόλος του στήν κοινωνική ζωή
του (τόπος συγκεντρώσεως τών άνδρών γιά πολιτικές καί άλλες συζητήσεις).
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Εξοπλισμός τοϋ κουρείου: εργαλεία, αρώματα, καλλυντικά κ. ά.
Πλανόδιοι κουρείς καί τρόπος έργασίας τους.

Καλλωπισμός γενικώτερα τών άνδρών. Κοσμήματα (άλυσίδες, καρφίτσες,
δαχτυλίδια, ρολόι κ. ά.). Ποιότητα καί άριθμός άνάλογα μέ τήν κοινωνική θέση,
τήν ήλικία, τήν περίσταση κ. ά.

Χρησιμοποίηση καλλυντικών καί ψιμυθιών άπό τούς άνδρες. "Αν γίνεται,
σέ ποιό βαθμό καί ποιά ή κοινή γνώμη γι' αυτούς πού τά χρησιμοποιούν; Π. χ.
τούς κατοίκους τής Μαγνησίας Μ. 'Ασίας οί κάτοικοι τών γύρω χωριών τούς
λέγαν «κιναλήδες, τάχα θηλυπρεπεΐς. Πώς βαφόνταν σάν τίς τουρκάλες μέ τόν
κινά. Πώς χρωμάτιζαν τά μαλλιά τους μέ κινά καί τά νύχια τών χεριών τους»
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, φάκ. Α18, σ. 1, 1962, Μαγνησία Αίολίδας
Μ. 'Ασίας). Στή Χίο κ. ά. τούς νέους πού καλλωπίζονται τούς λένε «φουντού-
ληδες» (Δημ. Γρ. Σπανός, Ό Έγρηγόρ,ος τής Χίου, 'Αθήναι 1980, σ. 253).
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Γ. ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

1. Γεύματα (πρωινό, κολατσό, μερεντι, όλημερνό, δειλινό, γιόμα, δείπνο
κ. ά.).

α') Πρωϊνό. 1. Ποιά ώρα λαμβάνεται; Π.χ. στό Διδυμότειχο οί εργαζόμενοι
κατά τις 8 τό πρωΐ «θά σταματήσουν τή δουλειά λίγο, γιά νά φάνε τόν πρωϊνό
τσορμπά - γάλα καί βρασνίτσια (=μικροί βώλοι ζυμαριοΰ, πού τά έτοιμάζει ή
νοικοκυρά καί τά φέρνει μέσα σέ μιά τσουκάλα)» (ΚΛ, χφ. 3067, σ. 7, 1966).

2. Άπό τί άποτελεϊται; Π.χ. τό πρωϊνό φαγητό στόν Αύλότοπο Θεσπρωτίας
κ. ά. είναι ό τραχανάς. «Άπό τά μέσα τοΰ Νοέμβρη μέχρι τά τέλη τοΰ Μάρτη
αύτό είναι τό πρωϊνό τους φαΐ» (ΚΛ, χφ. 2904, σ. 75-7, 1964). Στ/jv περ.
'Ηρακλείου Κρήτης πρωϊνό φαγητό ήταν ή γριά. «ΤΗταν χόνδρος, τόν έβαζαν
άποβραδίς στό νερό νά μουσκέψη. Τό πρωΐ έβγαζαν τό νερό, τόν έβαζαν στό
τηγάνι μέ λάδι ή γλίνα τοΰ χοίρου καί άλάτι καί έψήνετο. Τόν έσέρβιραν μέ
ζάχαρη» (ΚΛ, χφ. 2819, σ. 11, 1963). Στό Λυκόφως Σουφλίου τρώγανε όλοι
σχεδόν τό «κατσιαμάκ' μέ 'ριμποσίτ'κου άλεύρ' (=καλαμποκίσιο άλεύρι)»
(ΚΛ, χφ. 3088, σ. 4, 1966).

Διάφορες άλλες πρωινές τροφές (χυλοπίττες, γιοφκάδες, κουρκούτι, τη-
γανόπιττα, σταφυλαρμιά, πετροζονμι κ. ά.).

Συνοδεύεται τό πρωϊνό άπό ποτό (κρασί, τσικουδιά, τσίπουρο κ.ά.);

3. Πρωϊνά ροφήματα (γάλα, τσάϊ, βραστάρι, τσορβάς, καφές κ.ά.).

4. Νηστήσιμες πρωινές τροφές. Π.χ. στό Σουφλί "Εβρου «τό τρίμμα... τό
προτιμούσαν τις Σαρακοστές, γιατί ήταν νηστήσιμο. Μέσα σέ μιά κατσαρόλα
έβαζαν νερό στή φωτιά νά ζεσταθή. "Οταν ζεσταίνονταν, έρριχναν μέσα ταχίν'.
Τό άνακάτευαν καλά ώσπου έλυωνε. Μετά τό κατέβαζαν άπό τή φωτιά καί
έτριβαν μέσα κομμάτια ψωμιού» (ΚΛ, χφ. 3098, σ. 13-14, 1966).

5. Χειμωνιάτικες καί καλοκαιρινές πρωινές τροφές. 1Ί. χ. σέ πολλά μέρη
ό τραχανάς θεωρείται άριστο θερμαντικό χειμωνιάτικο πρωϊνό. Στό Διδυμό-
τειχο συνηθισμένη πρωϊνή τροφή είχαν τήν σταφυλαρμιά. Σέ βρασμένο καί
κρυωμένο μούστο έρριχναν ολόκληρα τσαμπιά σταφύλια καί μέσα σέ σακκου-
λάκια κρεμούσαν χορδάλι (συνάπι). Τά έκλειναν σέ πιθάρια καί τήν άνοιξη τά
άνοιγαν καί έτρωγαν πριν πάνε στή δουλειά. Τό θεωρούσαν καλοκαιριάτικο
δροσερό πρωϊνό κολατσιό» (ΚΛ, χφ. 3082, σ. 4, 1966).

6. 'Εξάρτηση τής πρωϊνής τροφής άπό t/jv έργασία - έπάγγελμα καί τήν
κοινωνική τάξη. Π. χ. «Οί τσομπάνηδες έτρωγαν καλά γιά πρωϊνό καί κοντά



ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

51

τους. παίρνανε ψωμότυρο, έλιές, σκόρδο καί κρεμμύδια... ενώ οί γεωργοί
προσμπουκίζανε τήν αύγή καί ή νοικοκυρά έφερνε τό φαί στή τζούμα (ξύλινο
δοχείο, ειδικό γιά τή μεταφορά φαγητού)» (ΚΛ, χφ. 2906, σ. 8, 1964, Χώρα
Τριφυλίας). « Πολλές φτωχές οικογένειες τρώνε τό ούμάτς τσιορπασί (βρασμένη
ζύμη μέ γάλα). Άν δέν βρίσκεται στό σπίτι γάλα, βράζουν τή ζύμη μέ νερό...»
(ΚΛ, χφ. 3086, σ. 6, 1966, Διδυμότειχο). Στήν 'ίδια περιοχή «...οί κάπως
εύκατάστατοι ρίχνουν στή σούπα τοΰ τραχανά κατά τό βράσιμο καί τυρί, όποτε
γίνεται πιό νόστιμος καί θρεπτικώτερος» (ΚΛ, χφ. 3041, σ. 15, 1966).

7. Δυναμικότητα κάθε τροφής. Π. χ. στήν περιοχή 'Ηρακλείου λέγεται
μεταξύ τών γεωργών: «Ό χυλός ώςτό χωράφι κι ό ζορμπάς στό μεσοστράτι»,
μέ τήν έννοια ότι ό ζορμπάς είναι τροφή άδύναμη κι ώσπου νά φθάση ό γεωρ-
γός στό χωράφι έχει πεινάσει» (ΚΛ, χφ. 2819, σ. 10, 1963). Πρωϊνό τών
παιδιών καί άρρώστων.

8. Πιθανές διαφοροποιήσεις στόν τρόπο τής πρωινής διατροφής έξ αιτίας
άλλαγών τών κοινωνικοοικονομικών όρων ζωής.

9. Σημασία τής πρωινής τροφής γιά τήν ύγεία καί σχετικές προλήψεις.
Π. χ. σέ πολλές περιοχές επικρατεί ή άποψη ότι δέν πρέπει νά βγής άπό τό
σπίτι σου τό πρω'ί, χωρίς νά φάς έστω καί μιά μπουκιά ψωμί.

β') Πρόγευμα (κολατσό, δάκωμα, καφαρτίν κ. ά.). 1. Ποιά ώρα λαμβά-
νεται καί άπό τί άποτελεΐται; (κατά τίς 10 τό πρωΐ τρώνε άβγά, τυρί, έλιές,
ψωμί, κρεμμύδια κ. ά.). Πόση ώρα περίπου διαρκεί, όταν πρόκειται γιά έργα-
ζόμενους; Είναι άπαραίτητο γεύμα; Συνοδεύεται άπό ποτό; 2. Πρόγευμα τών
παιδιών. Π. χ. στό Σουφλί «τό κουσμιρί είναι πρόγευμα πολύ πρόχειρο πού
τό συνηθίζουν τά παιδιά. Παίρνουν ψωμάκι μαλακό χωρίς γωνία καί τυρί φρέ-
σκο. Παίρνουνε μία πετσέτα φαγητοΰ καί τρίβουνε μέσα έκεϊ τό ψωμί καί τό
τυρί σέ πολύ μικρά κομματάκια καί μετά πιάνοντας τήν πετσέτα άπό τίς γωνίες
τή στρίφουνε καί πιέζουν κατ' αύτό τόν τρόπο τό περιεχόμενο μέσα στήν πε-
τσέτα. "Υστερα τήν άνοίγουνε καί έχουν ένα μεγάλο σβώλο πιεσμένου ψωμιοΰ
καί μικρά κομματάκια άπό τυρί. Τά παιδιά βγαίνουν στό δρόμο καί τό τρώνε
φωνάζουν δέ κουσμιρί... κουσμιρί...» (ΚΛ, χφ. 3372, σ. 28-9, 1967).

γ') Γεΰμα μεσημβρινό (φαΐ, μεσημεριανό, μερέντι κ. ά.). ~Ηταν πάντα
άπαραίτητο ή μήπως δέν συνηθίζονταν; Π. χ. στή Μάνη "Εβρου «τό μεσημέρι
τρώγανε πολύ σπάνια. Κακή συνήθεια πού έπικρατεΐ καί σήμερα» (ΚΛ, χφ.
3106, σ. 8, 1966). Στην ίδια περιοχή κ. ά. τό μεσημέρι δέν μαγείρευαν, γιατί
εργάζονταν στά χωράφια καί γι' αύτό έτρωγαν ξηρά τροφή, δηλ. τυρί, έλιές,
άβγά, παστά, σκόρδα καί ψωμί «στό πόδι».

Γεΰμα στό σπίτι. Ποιά ώρα λαμβάνεται συνήθως καί άπό τί άποτελεΐται;
Καθίζει όλη ή οικογένεια στό κοινό τραπέζι ή δέν θεωρείται άπαραίτητο τό
μεσημέρι;
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Γεύμα στον τόπο εργασίας. Άπό τί αποτελείται.; Ποιά ώρα λαμβά-
νεται. καί πόση ώρα συνήθως διαρκεί; Ποϋ μεταφέρεται καί διατηρείται τό
φαγητό; Χειμωνιάτικο καί καλοκαιρινό γεϋμα. Ανάπαυση μετά τό γεϋμα γιά
τούς εργαζόμενους σέ δική τους έργασία ή σέ ξένη. Ποτά πού συνοδεύουν τό
γεύμα.

δ') 'Απογευματινό (δειλινό, προσφάι κ. ά.). Ποιά ώρα λαμβάνεται καί
άπό τί συνήθως άποτελείται; Μήπως δέν συνηθίζεται; Μήπως είναι νεώτερη
συνήθεια;

ε') Δείπνο (βραδυνό, φαΐ κ. ά.). Ποιά ώρα λαμβάνεται καί άπό τί άποτε-
λεΐται; Π. χ. στούς Πετράδες "Εβρου τό βραδυνό ήταν πάντοτε άλαγκίτες.
«Στή φωτιά έβαζαν ένα τρίποδα, πάνω στόν όποίο τοποθετούσαν μιά πέτρινη
πλάκα μέ λεία επιφάνεια. Άφοΰ ζεσταινόταν καλά, άλειφαν τήν έπιφάνειά της
μέ λάδι καί περιέχυναν χυλόν παρασκευασμένον άπό άλεύρι άραβοσίτου πού
τόν άφηναν μέχρι πού νά ψηθή. Τό ψημένο αύτό παρασκεύασμα τό άλειφαν
μέ πετιμέζι καί τό τρώγανε» (ΚΛ, χφ. 3085, σ. 5, 1966). Στήν Κρήτη μαγει-
ρεύονταν γιά βραδυνό συνήθως «χόντρος άναγερτός» (χόντρος μέ γάλα) (ΚΛ,
χφ. 3780, σ. 10, Άκτούντα Ρεθύμνης, 1974).

Είναι άπαραίτητη ή παρουσία στό βραδυνό τραπέζι όλων τών μελών τής
οικογένειας; Σέ πολλά μέρη τής 'Ελλάδος τό βραδυνό παίρνει χαρακτήρα οικο-
γενειακής 'ιεροτελεστίας. "Ολα τά μέλη τής οικογένειας πρέπει νά είναι παρόντα.
Ό πατέρας κόβει τό ψωμί φέτες καί τις τοποθετεί στό χαμηλό τραπέζι, γύρω
άπό τό όποίο κάθονται όλοι σταυροπόδι. Ή οικοδέσποινα άδειάζει φαγητό σ'
ένα μεγάλο πιάτο, άπό τό όποίο τρώνε όλοι. Συνοδεύεται τό δείπνο μέ κρασί;
Λαμβάνεται βραδυνό ρόφημα (τσάι, γάλα, βραστάρι κ. ά.);

ς') Συμπληριόματα τροφής (προαφάι, ξενηστίκωμα, προσμπούκι κ. ά.),
πού λαμβάνονται κατά μή τακτά χρονικά διαστήματα άπό τά παιδιά ή τούς
έργαζόμενους. Άπό τί συνήθως άποτελούνται ; (ψωμί μέ λάδι ή ζάχαρη, ψωμί
μέ τυρί ή έλιές, φροΰτα κλπ.).

ζ') Εθιμοτυπία τών γευμάτων. Σέ ποιά γεύματα είναι άπαραίτητη ή
παρουσία όλων τών μελών τής οικογένειας; (π. ,χ. στό δείπνο, στό έορταστικό
τραπέζι κ. ά.). Ποΰ τρώνε; (στό τραπέζι, στό σοφρά, στό πάτωμα, στό κρεβ-
βάτι;) Σειρά πού τοποθετούνται τά άτομα γύρω άπό τό κοινό τραπέζι. II. χ.
στήν κορυφή ό πατέρας καί γύροί μέ σειρά ήλικίας οί άλλοι. Τρώνε άπό κοινό
πιάτο; Γίνεται προσευχή στήν άρχή καί στό τέλος; Ποιός μοιράζει τό ψωμί;
Ποιός στρώνει τό τραπέζι; (μήπως οί νύφες, όταν υπήρχαν στό σπίτι;) "Επλε-
ναν τά χέρια πριν άρχίσουν νά τρώνε; Μήπως οί νύφες έχυναν νερό νά πλύνουν
οί άλλοι τά χέρια; Κάθονταν οί γυναίκες στό κοινό τραπέζι ή περίμεναν νά
τελειώσουν οί άλλοι γιά νά φάνε;

'Εθιμοτυπία οταν στό τραπέζι υπήρχε φιλοξενούμενος. Π. χ. ή νοικοκυρά
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δέν τρώει ποτέ στο 'ίδιο τραπέζι μέ τό φιλοξενούμενο πρόσωπο άλλα στέκεται
όρθια καί υπηρετεί.

Εορταστικά γεύματα. Στον Αύλότοπο Θεσπρωτίας στις γιορτές καί στά
περίδειπνα προσκαλούν πάντοτε τόν παπά τοΰ χωριού, πού εύλογεϊ πριν καί
μετά τό φαγητό. "Ολοι εύχονται ή συλλυποΰνται άνάλογα μέ την περίπτωση
(ΚΛ, χφ. 2904, σ. 66-67, 1964).

Εύχές σχετικές μέ τό φαγητό (όρεξη, χώνεψη, ρέψιμο κλπ.),
η') Δοξασίες σχετικές μέ τίς διάφορες τροφές. Π. χ. Δέν κάνει νά τρώνε
τά παιδιά λαγό, γιατί γίνονται δειλά (ΚΛ, χφ. 2968, σ. 7, 1965, Ελληνικό
Ιωαννίνων). "Οποιος τρώει γλώσσα, γίνεται πολυλογάς (ΚΛ, 6. π.). Τά παιδιά
δέν κάνει νά τρώνε μυαλό κόκορα, γιατί θά γίνουν έλαφρόμυαλα. Τό μυαλό αό
τρώει ό νοικοκύρης (ΚΛ, χφ. 2781, σ. 13-4, Γεωργανάδες Τρικάλων, 1962).
"Οποιος τρο'ιει μυαλό παθαίνει ζαλάδες καί πέφτει σάν περάσει άπό ποτάμι
(ΚΛ, χφ. 3332, σ. 13, Αετοράχη 'Ιωαννίνων, 1968) κ. ά.

2. Προσαρμογή τής τροφής: α') στήν τοπική παραγωγή, β') στό κλίμα,
γ') στις άσχολίες καί τό επάγγελμα, δ') στήν οικονομική καί κοινωνική τάξη,
ε') στις δυνατότητες επικοινωνίας μέ άλλες περιοχές (έμπορικά κέντρα, εβδο-
μαδιαίες καί έτήσιες εμποροπανηγύρεις κ. ά.).

Διαφοροποιήσεις καί βελτιώσεις πού έπέφερε ή άνοδος τού βιοτικοΰ έπι-
πέδου. Πότε έγινε αύτό; Ποιές παραδοσιακές τροφές έξακολουθοΰν νά άποτε-
λοΰν βασικά είδη διατροφής τών κατοίκων; Ποιές έγκαταλείφθηκαν καί γιατί;
Εισαγωγή στό διαιτολόγιο νέων τροφών.

3. Βασικές τροφές.

α') Ψωμί. 1. 'Ανάλογα μέ τό άλεύρι πού παρασκευάζεται:
α') Σιταρίσιο (αγνό, καθάριο, καρβέλι, χάσικο, σίτινο κ. ά.). 'Αποτελούσε
τήν καθημερινή τροφή ή ήταν είδος πολυτελείας; Μήπως τό έτρωγε μόνο ή
ανώτερη κοινωνική τάξη; Σχετικές παροιμίες καί διηγήσεις. Ειδικά ψωμιά
άπό σιταρίσιο μόνο ά?^εύρι (πρόσφορα;)

β') Καλαμποκίσιο (μπαρμπαρέλιλα, μπομπότα, νταρόπιττα, ροκίσιο,
φλαοννα κ. ά.). Αντικαθιστά τό σιταρίσιο ψωμί;

γ') Κριθαρίσιο (αφράτο, κραμποκούκι, κριθαρίτης, λιπανό, σομόνι κ. ά.).
Παρασκευάζεται ψωμί άπό καθαρό κριθάρι; Μήπως άποτελοΰσε βασικό είδος
διατροφής γιά τίς κατώτερες κοινωνικά τάξεις;

δ') 'Ανάμεικτο άπό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη κ. ά. (ανάκατο, μιγαδερό,
σμιγό, σμιγάδι, τρισείρικο κ. ά.). Σέ ποιά άναλογία γίνεται ή άνάμειξη; 'Αντι-
κατέστησε τό καλαμποκίσιο ή τό κρίθινο; Σήμερα παρασκευάζεται ή έχει
αντικατασταθή άπό τό σιταρίσιο ψωμί;

2. 'Λνάλογα μέ τό σχήμα καί τό μέγεθος (άβγονλλα, κοντϋούνα, ντάκος,
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ποϋλος, σιμίτι, τσουρέκι, φραντζόλα κ. ά.). Πότε παρασκευάζεται, το κάθε είδος
καί σέ τί σχήμα; Ειδικά ψωμιά κατά τά Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά,
τό Πάσχα κλπ.

3. Άνάλογα μέ τό βάρος (βιταλ.ιά, διπλό, δυάρα, καρβέλι, λεφτή, όκάρι-
κος, σουμοννα, πισινίκι, φουρνοτάρες κ.ά.).

4. Άνάλογα μέ τή γεύση, τή σκληρότητα κλπ. (άγένωτο, λειψό, άνεβατό,
γλήνα, αμούργιο, απαλό, βλασερό, μαλακούρα, σύνωρο, ζεστό, φρέσκο, άγάνα,
ξεράδι, τάκος, μπαγιάτικο κ.ά.).

5. Άνάλογα μέ τό ψήσιμο: α') Ψωμί πρόχειρα ψημένο (πίττα, άνεβατή,
άνεμόπιττα, ζαρκόπιττα, κονσοννα, λαγάνα, προπνρα, τηγανόπιττα, πετα-
στή, πρόφιτο κ.ά.). Πότε παρασκευάζεται τό είδος αύτό τοΰ ψωμιοΰ;

β') Παξιμάδι (δίπνρο, καπνρα, καυκαλιά κ.ά.). Μήπως κάνουν παξιμάδι
όλο τό ψωμί, γιά νά διατηρήται καλύτερα;

6. Άλλα εΐδη ψωμιών (εφτάζυμο, άφτόζυμο, φτάζνμο, ροβιθένιο, ψα-
θουρια κ. ά.). Πότε παρασκευάζεται; (σέ γάμους, σέ γιορτές κλπ.). Τρόπος
παρασκευής. Προλήψεις σχετικές μέ τήν επιτυχία ή οχι τοΰ έφτάζυμου. Π. χ.
στήν Αμοργό «βάζουν σ' ένα τσουκάλι 10 σπειριά πιπέρι (έλαφρά κοπανισμέ-
νο), 1 - 1^2 οκά ρεβύθια (έλαφρά κοπανισμένα), φύλλα δάφνης καί σκυλοπι-
περιές (κόκκινες). Κατόπιν ρίχνουν μέσα λίγο νερό οχι πολύ ζεστό. Αύτή ή
δουλειά λέγεται σκίσιμο καί γίνεται κατά τό ήλιοβασίλεμα. Τή νύχτα σηκώ-
νονται καί τά ξυπνούνε (δηλ. τούς ρίχνουν λίγο ζεστό νερό) καί τούς λένε: «Τούρ-
κοι νά γινήτε». Τά σκεπάζουν καλά μέχρι τό πρωΐ. Τό πρωί μαζεύουν τόν άφρό
πού έχει γίνει επάνω στό τσουκάλι καί μ' αύτόν κάνουν τρεις φορές προζύμι.
Κατόπιν ζυμώνονται. Άρτους κάνει όποιος έχει κάμει σχετικό τάξιμο σέ άγιο
ή όποιος έχει εικόνισμα πού έορτάζει ή οποίος έχει εκκλησία δικιά του καί γιορ-
τάζει» (ΚΛ, χφ. 1953; σ. 22, 1953). Στήν Λατσίδα Κρήτης «τσή νύφης τά
κουλούρια τά κάνουν φτάζυμα» (ΚΛ, χφ. 1416, σ. 112, 1938).

7. Τρόπος παρασκευής κάθε είδους ψωμιού" (περιγραφή). Π.χ. στήν
"Ηπειρο «άναπιάνουν προζύμι, έπειτα γαλαχτίζουν, ζυμώνουν, κάνουν τά χέρια
μέ προσάλευρο νά μήν κολνάη τό ζυμάρι, είτα άποχερίζουν, τό άφίνουν καί
γένεται, φκιάνουν τά καρβέλια καί τά βάνουν 'ς τήν πινακωτή, είτα τά φουρ-
νίζουν καί κατόπιν τά ξεφουρνίζουν» (ΚΛ, χφ. 36, σ. 102). Στήν Τήνο κ. ά.,
οταν χάσουν κάτι, τάζουν στόν άγιο Φανούριο νά κάνουν μιά πίττα, πού τή
μοιράζουν στή γειτονιά. «Βράζουν στάχτη καί κάνουν άλουσιά. Βάζουν ένα
ποτήρι άλουσιά, γιά νά φουσκώση ή πίττα, ένα-δυό ποτήρια πορτοκάλια στι-
μένα, δυό λεμόνια καί λίγο ξυστό φύλλο λεμονιού, δυό ποτήρια λάδι, δυο ποτή-
ρια ζάχαρη, ένα-δυό ποτηράκια κονιάκ, ένα κουταλάκι σόδα μέσ' στό λεμόνι,
κανέλλα, μαύρες σταφίδες, σουσάμι, καρυφύλια κι όσο άλεύρι σηκώνει. Τή
ζυμώνουν καί τη βάζουν στό φοΰρνο» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, Αθήνα
1971, σ. 77). Σιτη Λατσίδα Κρήτης «οταν δέν έχουν ψωμί καί δέν έχουν καί
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πολύ άλεύρι ή ξύλα νά ζυμώσουν, τότε κάνουν κρίθινες πίττες, τά κριθοπιττο-
πούλια τόσο μεγάλα οσο είναι τό τηγάνι. Τά ψήνουν στό τηγάνι καί τρώνε
ώσπου νά ζυμώσουν» (ΚΛ, χφ. 1416, σ. 105,1938). Στήν 'Αμοργό φτειάχνουν
ένα είδος πίττας άπό ζύμη, οχι πολύ άνεβατής, πού ψήνεται πάνω σέ πλατύ
χωματένιο άγγεΐο σάν ταψί (ΚΛ, χφ. 1146, σ. 93, 1924).

8. Σχήμα, μέγεθος καί στολισμός κάθε είδους ψωμιού κ.ά. Π.χ. στή
Θήρα τίς «κουτσούνες» τοΰ Πάσχα τίς πλάθουνε μακρουλές καί τίς περι-
πλέκουνε μέ ζυμάρι. Βάζουνε άπάνω πάνω τό κόκκινο άβγό γιά κεφάλι. Τίς
τροχουλιές τίς πλάθουνε στρογγυλές σάν κουλλοΰρες, βάζουνε στή μέση
σταυρό άπό ζυμάρι καί σχηματίζεται τροχός. Στις τέσσερις άκρες τοΰ Σταυ-
ρού βάζουν ένα κόκκινο άβγό κι ένα σκι μέσα (ΚΛ, χφ. 2081, σ. 152-3,
1954). Στήν Κορώνη Πυλίας τίς «κουτσοΰνες» τίς πλάθουνε στρογγυλές σάν
κουλούρες ή μακρουλές καί τίς περ'.πλέκουνε (στολίζουνε) μέσα μέ ζυμάρι.
Βάνουνε στή μέση τό κόκκινο άβγό καί στολίζουν τήν κουτσούνα μέ άγκινα-
ρίτσες, μέ πουλάκια, μέ μύγδαλα, μέ σουσάμι. Άλλες πού είναι νά τίς μερά-
σουνε σέ μικρά παιδιά τίς κάνουνε σωστές κουτσουνίτσες μέ πόδια, μέ χέρια,
μέ κεφάλι (ΚΛ, χφ. 1159Α, ό.π.). Στήν Τήνο τό Πάσχα κάνουν «Βλαχοΰλες»
γιά τά κορίτσια κι «άξιωματ'κοί» γιά τ' άγόρια. Οί Βλαχοΰλες έχουν μιά ποδιά
κυκλική άπό μονοκόμματη ζύμη πού τήν περιστρέφουν σά σπείρα. Ή ποδιά
έχει γύρω-γύρω γιρλάντα. Άπ' τή μέση καί πάνω βάζουν κουμπιά καί στην
κεφαλή ένα κόκκινο άβγό. Ή ζύμη γυρίζει άποπίσω καί καλύπτει τό πάνω
μέρος τοΰ άβγοΰ. Είναι τό μαντήλι τής Βλαχούλας. Οί άξιωματικοί έχουν στολή
μέ δυό σειρές γιρλάντες, κουμπιά στά παντελόνια καί σπαθί στή ζώνη. Στό
κεφάλι έχουν κι αύτοί κόκκινο άβγό καί καπέλο» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971,
σ. 75).

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τό ζύμωμα τοΰ ψωμιοΰ. Π.χ.
δέν πρέπει νά τό ζυμώση γυναίκα πού έχει έμμηνα, γιατί δέ φουσκώνει. Γιά
ν' άνεβή τό ζυμάρι βάζουν στήν πινακωτή ένα κουτί σπίρτα ή τό σκεπάζουν
μ' ένα παντελόνι τού νοικοκύρη. Δέν δανείζουν νύχτα τό προζύμι κ.ά.

Προλήψεις, δεισιδαιμονίες καί δοξασίες πού σχετίζονται μέ τό ίδιο τό
ψωμί. Π.χ. δέν πρέπει νά πέση κάτω ψωμί καί νά τό πατήσουν. Δέν δανείζουν
ψωμί τό βράδυ. Δέν πρέπει νά τρώς τά ψίχουλα άπ' τό τραπέζι, γιατί θά τρώ-
γεσαι μέ τ' άδέρφια σου κ.ά.

9. Φαγητά μέ βάση τό ψωμί (άλεύρι) (παπάρα, βραστάρι, ζεματούρα, ζού-
πα, κραϋόσονπα, λαδοβρέχι, μπονκουβάλα, μπαζίνα, πανάδα, ριγανάδα, τρι-
φτάδες, ψωμοκαροννες κ.ά.).

Τρόπος παρασκευής κάθε είδους. Π.χ. στήν Κάλυμνο φτειάχνουν τό μερ-
μιζέλι παίρνοντας «κουλοΰρες κρίθινες πού βρέχουν λίγο μέ νερό, τίς κόβουν
μικρά κομμάτια καί βάζουν λάδι καί λίγο αλάτι. Πρόχειρο πρωινό» (ΚΛ, χφ.
3400, σ. 30). Στά Τζουμέρκα τό βράδυ τής 31 Δεκεμβρίου φτειάχνουν «μπου-
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κουβάλα» στο τηγάνι. Κάνουν ζεστό ψωμί, δχι άνεβατό, άλλά άλειψό, κουλού-
ρα. Καίνε πρώτα τό βούτυρο ή κυρίως τό λάδι καί τρίβουν μέσα τό ζεστό ψωμί
καί άνακατεύουν κι ένα νόμισμα ή σπειρί καλαμπόκι. "Υστερα βγάζουν μέ τήν
κουτάλα άπό τό τηγάνι καί τρώνε (Ήπειρ. 'Εστία 2 (1953), σ. 1277). Στήν
'Αμοργό μόλις σηκωθή ή νοικοκυρά τό πρωΐ, θά κάμη «παν-νάδα. Θά κόψη
ψωμί παξιμάδι καί τό σπά μέσ' στό τσουκάλι, καβουρδίζει κρεμμύδι μέ τό λάδι
καί ρίχνει καί λίγο γλυκάδι (ξύδι) καί νερό. Βάζει καί τά ψωμιά μέσα καί τρώ-
νε» (ΚΛ, χφ. 2764, σ. 302, 1963). Στό Βαλτερό Σερρών ή παπάρα «γίνεται
άπό μπουκιές ψωμί, κρεμμύδι καί ψιλοκομμένο πιπέρι καί λίγο άλάτι. Πρώτα
όλα αύτά τά άνακατεύουν καί κατόπιν τά ψήνουν μέλάδι»(ΚΛ, χφ. 3565, σ.
8, 1971). Στήν Κύπρο φτειάχνουν τά ψουμούδκια. «Κόβεται τό ψωμί σέ μικρά
κομματάκια, τόσο μικρά σάν άντίδωρο, κι ύστερα τά τηγανίζομε σέ λάδι.
"Υστερα τά βάζουμε σέ μιά κατσαρόλα, όπου υπάρχει «ψήμαν» άραιωμένο
μέ νερό, γιά νά χάση τήν πολλή γλυκύτητα» (Χρυσ. Κυπριανού, Τροφαί τού
χωρίου Τσακκίστρα τής Κύπρου, Λαογρ. 29 (1974), σ. 305).

Ζυμαρικά [άλευρομαγέρεμα, γιοψκάς, γρούτα, κονλουρίδι, κονρκουμπί-
νια, κονβκοναι, κοφτό, λαζάνια, μακαρόνια, μανέατρα, πίττα, ραφιόλια, τού-
τον μάκια, τραχανάς, χνλοπίττες κ.ά.).

Τρόπος παρασκευής καί μαγειρέματος κάθε είδους. Π.χ. στήν περιοχή
Έρμιονίδας «έπαιρναν ένα πολύ μικρό κομμάτι ζυμάρι, τό έπίεζαν μέ τό δά-
κτυλο, τραβώντας το άπότομα, ούτως ώστε έγίνετο πλατύ καί ολίγον καμ-
πυλωτό. Ένα-ένα τά κομμάτια αύτά, τίς γκό-γκ-λιες, τά έτοποθετοϋσαν σέ
ένα τεψί ή έπάνω στό σουφρά καί κατόπιν τά έβραζαν, τά έστράγγιζαν άπό τό
νερό, τά έρριχναν στήν άπλάδα, τά άλάτιζαν μέ τυρί, τά έζεμάταγαν μέ βού-
τυρο, τά έσερβίριζαν καί τά έτρωγαν» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 103, 1956). Στήν
Κύπρο παρασκευάζουν λαζάνια. Κατασκευάζουν ζύμη πηκτή, άφού άνακατέ-
ψουν νερό κι άλεύρι, όπως άκριβώς στις πίττες. Βάζουν λίγο άλάτι. 'Ανοίγουν
λεπτό φύλλο μέ τό «δκυοκλαΐν» (=πλάστη). Σάν είναι τυλιγμένο ολόκληρο
τό φύλλο στό «δκυοκλαΐν», τό κόβουν κατά μήκος μέ τό μαχαίρι κ' έτσι γί-
νονται πολλά φύλλα. "Υστερα, σάν είναι στό σανίδι, τραβούν κάθετες γραμμές
καί δημιουργούνται μικρά τετραγωνικά φύλλα-(2x2 έκ.). Τά ρίχνουν σέ ζεστό
νερό, ώσπου νά ψηθούν. "Οταν τά σερβίρουν, βάζουν άπό πάνω τριμμένο τυρί·
ή μυζήθρα ή «χαλλούμιν» μέ κουπανισμένο ξηρό «δκυόσμην (δυόσμο) γιά νά
μυρίζουν» (Χρύσ. Κυπριανού, Τροφαί τοϋ χωρίου Τσακκίστρα τής Κύπρου,
Λαογρ. 29 (1974), σ. 298-299). Στή Σύμη «πρώτα οί νοικοκυρές έζύμωναν
άλεύρι καί άνοιγαν έπειτα μ' ένα κυλινδρικό ξύλο λεπτά φύλλα ζυμαριοΰ
καί έπειτα τά έκοβαν είς μικράς καί στενάς λουρίδας καί τά έξήραινον είς τόν
ήλιον. Αύτά ήσαν τά μακαρόνια τους. Έλέγοντο «μάτσι» (ΚΛ, χφ. 2091, σ.
15, 1954).
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Ειδικές περιπτώσεις πού μαγειρεύονται ζυμαρικά. Π.χ. στήν Κίμωλο
«στή λοχού» βράζουν μιρμιζόλι (=κριθαράκι φτειαγμένο μέ το χέρι) καί κου-
λουρίδι (=χυλόπιττες). Τό μιρμιζόλι καί τό κουλουρίδι τσή τό έφτειαναν τό
πρωί» (ΚΛ, χφ. 2758, σ. 291,1963). Στή Λήμνο «τήν πρωτοχρονιά βράζ'νε
μακαρόνια σπιτίσια» (ΚΛ, χφ. 1160Γ, σ. 40, 1938). Στήν 'Αμοργό τήν Κυ-
ριακή τής Τυρινής συνηθίζουν τά «άμοργιανά μακαρόνια» (ΚΛ, χφ. 1953,
σ. 244, 1953).

10. Φαγητά μέ άλεύρι (άγούλα, άλενράκι, άλευρόγαλο, άπότριμμα, άρανι-
στά, γιουφκάδες, γυροστούτζια, ζάρα, κάσα, καταΰτατό, κατσόγρια, καφές βλά-
χικος, κουλονρίδα, κονρκούτι, μπαζίνα, τσορμπάς, ταχίνι, τριφτάδες, χυλός κ.ά.).
Τρόπος παρασκευής κάθε είδους φαγητού. II. χ. τά άρανιστά στήν 'Αμοργό
τά παρασκευάζουν έτσι: «Θέτουν εντός λεκάνης άλεύρι, είς τό όποιον χύνουν
νερό καί τό άναμιγνύουν, έως οτου νά σβοΛιάση. Τούς σβώλους βράζουν είς
ύδωρ καί έπειτα περιχούν μέ τηγάνιση» (κρεμμύδι μέ λάδι) (ΚΛ, χφ. 503,
σ. 16). Στούς Γαλανάδες Νάξου φτειάχνουν άραντά. «Βάνουν νερόν μέσα σέ
ένα βαθύ τηάνι καί βράζει καί έπειτα ρίχνουν μέσα τό άλεύρι πού τό έχουν
ταράξει προηγουμένως μέ λίγο νερό καί είναι κόΐίοι κόΙ>οι» (ΚΛ, χφ. 1466,
σ. 124, 1920). Στήν Άπείρανθο Νάξου κάνουν τή γριά. «Κάνουνε χυλό νερου-
λό, πιό σφιχτό άπό τής κατσίνας καί πιο νερουλό, σαχλί, άπό τό χυλό τών τηγα-
νιτών καί χύνουνε μέσ' στό τηγάνι όσο θέλει νά γέμιση. Λύτό πήζει καί ψήνεται
άπό τό ένα μέρος καί τό γυρίζουνε μ' ένα πιρούνι καί ψήνεται κι άπό τ' άλλο
μέρος. Δέ γίνεται χοντρό. Πιό χοντρό άπό ένα άσημένιο τάληρο» (ΚΛ, χφ.
1564, σ. 880, 1931).

11. Φαγητά μέ σιτάρι άλεσμένο (αλευριά, βώλος, γαλόχοντρος, τσορμπάς,
τριφτό, μπλιγούρι, φουσκωτές, τανά κ.ά.). Παρασκευή καί τρόπος μαγειρέ-
ματος. Π.χ. στή Σινώπη έφτειαχναν τό κορκότι. «Είναι σιτάρι άβραστο, τό
πάνε στόν ορμο καί τό τρίβουν μέ τά όρμοχέρια. Άμα τό τρίψουν τοΰ παίρνουν
τήν τσούπουρη καί τό φυλάγουν γιά τό χειμώνα» (ΚΛ, χφ. 1151, σ. 35-39,
1938). Στήν Τήνο «τά παλιά χρόνια πού οί άνθρωποι δέν είχαν τις σημερινές
οικονομικές δυνατότητες... έφτειαχναν χόντρο... σιτάρι άλεσμένο στόν χειρό-
μυλο». (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 71). Στή Γέρμα τής Μάνης «βρά-
ζουν τό σιτάρι χωρίς νά τό άλέσουν. "Υστερα τό ξηραίνουν είς τόν ήλιον. Τότε
τό άλέθουν καί τό άλεσμα λέγεται μπουλουγούρι καί χρησιμοποιείται δια φα-
γητόν βραζόμενον ώς ή όρυζα» (ΚΛ, χφ. 1523, σ. 145, 1929).

Ειδικές περιπτώσεις κατά τις όποιες μαγειρεύεται τό κομμένο σιτάρι.
Π.χ. στήν επαρχία Έρμιονίδας «πρό πολλών έτών τό κοφτό έθεωρεϊτο άπό
τούς φτωχούς έπίσημον γεύμα, δι' αύτό τό έβραζαν τήν Πρωτοχρονιά καί τό
έτρωγαν. Έλέγετο τό κάτωθι τετράστιχον:



58

ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Ό άη Βασίλης μέ κοφτό / φάτε σεις οί μαύροι οί φτωχοί
ό άη Βασίλης μέ ψητό / φάτε σεις οί άρχόντοι»

(ΚΛ, χφ. 2318, σ. 102, 1956).

Στή Θήρα τά Χριστούγεννα άλλοτε μαγειρεύανε τό κοφτό. ΆλέΟανε
σιτάρι καί τό μαγειρεύανε μέ κομματιαστό λαρδί (ΚΛ, χφ. 2081, σ. 142, 1954).
Στον Άγιο Βλάσιο Καρυστίας τού άγιου Βλασίου μετά τήν εκκλησία οί ξένοι
πήγαιναν στά σπίτια τών γνωστών τους. Μαγείρευαν «κεσκέσι», φαγητό άπό
τήν ψίχα τού σιταριού καμωμένο (ΚΛ, χφ. 2190, σ. 8, 1956).

β') Λάδι. Είδη λαδιού πού χρησιμοποιούνταν: έλαιόλαδο, σουσαμόλαδο,
μπιζιρόλαδο (άπό λιναρόσπορο), φουντουκόλαδο κ.ά.

Χρησιμοποίηση τοΰ έλαιόλαδου. Ποσότητα πού συνήθως κατανάλωνε
μιά οικογένεια τό χρόνο. Π.χ. στή Βούρμπα (Μηλιά) 'Ελασσόνας «μιά οικο-
γένεια τού χρόνου δέν έτρωγε πάνου άπό 2 οκάδες λάδι». Στό Κουκούλι Ζα-
γορίου «οί άρχοντάδες τό άγόραζαν μέ τό φόρτωμα καί τό έβαζαν σέ ειδικά
μεγάλα πιθάρια πού λέγονται κιούπια. Οί φτωχοί μέ τίς τενεκεδένιες κόφες
τής 1, ή 2 όκάδων καί μέ τό μπουκάλι τής 1/2 όκάς» (ΚΛ, χφ. 2971, σ. 31,
1965). Αντίθετα σέ περιοχές πού παράγουν λάδι χρησιμοποιούν τό λάδι πλου-
σιοπάροχα, συμπληρώνοντας μάλιστα άλλες τροφικές ελλείψεις.

Χρησιμοποίηση τοΰ λαδιοΰ γιά θεραπευτικούς σκοπούς (έντριβές, κατά-
ποση λαδιού κ.ά.).

Δοξασίες γιά τήν ιερότητα τού λαδιοΰ. Χρησιμοποίησή του γιά τό άναμμα
τοΰ καντηλιοΰ.

Κατανάλωση τού λαδιού σέ ορισμένες περιστάσεις. Π.χ. άπαραίτητη
χρήση λαδιοΰ στό μαγείρεμα τίς ήμέρες τής νηστείας.

Τί χρησιμοποιούν άντί γιά τό λάδι στό μαγείρεμα, λίπος χοιρινό ή άπό
άλλο ζώο; Βούτυρο άπό γάλα. Πώς τό έξασφάλιζαν; Ποΰ τό διατηρούσαν;
Παράλληλη χρήση λαδιού καί λίπους.

Άπό πότε τό λάδι άρχισε νά χρησιμοποιήται σέ ευρύτερη κλίμακα;

Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις πού έχουν σχέση μέ τό λάδι. Π.χ.
Μέ τό λάδι κι οί πέτρες τρώγονται.Τό λάδι είναι τού άνθροιπου ή παρηγοριά κ.ά.

γ') Έλιές. Χρησιμοποίηση τους ώς κύριας' τροφής ή ώς συμπληρώμα-
τος. Είδη έλιών. Τρόπος συντηρήσεώς τους.

δ ) Κρέας. Είδη κρέατος πού καταναλώνονται περισσότερο τοπικά, παλιό-
τερα καί σήμερα (στις περισσότερες περιοχές επικρατούσαν τά χοιρινά καί γιδο-
πρόβατα, τά πουλερικά, ενώ τό βοδινό-μοσχαρίσιο καταναλώνονταν λιγώτερο).

Περιπτώσεις πού έτρωγαν άπαραίτητα κρέας (στούς γάμους, στις μεγάλες
γιορτές κ.ά.). Π.χ. «κρέας έτρωγαν συνήθους τίς μεγάλες γιορτές καί ορισμένες
Κυριακές. Τό κρέας προερχόταν κυρίως άπό τίς κότες πού είχαν στήν αύλή
τους ή άλλα ζώα (χοίροι, πρόβατα, κατσίκια), πού τά άνάτρεφαν οί ίδιοι» (ΠΛ,
χφ. 3420, σ. 55, Κουκά Λεμεσοΰ, 1979). Στήν Κρανιά Γρεβενών καί άλλοΰ
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«κρέας άπο μοσχάρι πολύ λίγες φορές καί λίγες οικογένειες χρησιμοποιούν.
Οί περισσότερες οικογένειες μόνο στις μεγάλες γιορτές καί στά πανηγύρια
τρώνε κρέας φρέσκο. 'Τπάρχουν όμως καί οικογένειες πού έχουν διαφορετική
τροφή, κάπως καλύτερη» (ΚΛ, χφ. 2604, σ. 4, 1962). Στόν "Εβρο «κρέας δέν
τρώγανε παρά μόνον τά Χριστούγεννα πού σφάζανε τό χοίρο καί τοϋ άγ.
Γεωργίου πού σφάζανε ένα άρνί κάθε σπίτι καθώς καί σέ έλάχιστες άλλες
γιορτές» (ΚΛ, χφ. 3106, σ. 8, 1966).

Κρέατα συντηρημένα (παστά, καπνιστά κλπ.) καί τρόποι παρασκευής
τους (παστουρμάς, άπάκια, σνγγλινα, λουκάνικα κ.ά.). Π.χ. στήν Κρήτη άμα
σφάζουν τό άρνί ή τά κατσίκια, κόπτουν όλα τά ψαχνά μέρη αύτοΰ καί τά βά-
ζουν σέ ξύδι δυνατό, όπου τ' άφίνουν μίαν ήμέραν. Κατόπιν τά τσιγαρίζουνε
είς τήν φωτιά. Άμα τσιγαριστοϋν, τά βάζουν σέ πήλινα δοχεία τοποθετοϋντες
αύτά έτσι σφιχτά καί πατηκωτά. "Επειτα λειώνουν τό ξύγκι τών αιγοπρο-
βάτων καί τό περιχύνουν, γεμίζοντας τό δοχείο μέ αύτό. (Σταμ. Σταμ[ατίου],
"Ηθη καί έθιμα της ζωοκλοπής στήν Κρήτη, έφ. "Εθνος, άρ. 8873 (1938),
σ. 3).

Φαγητά μέ βάση τό κρέας. Τρόποι παρασκευής. Λεπτομερής περιγραφή.

Συμπλήρωση τού διαιτολογίου σέ κρέας μέ τό κυνήγι, τή ζωοκλοπή κ.ά.
Πουλιά καί ζώα πού κυνηγούσαν ή έκλεβαν. Τρόποι πού τά μαγείρευαν. Φα-
γητά μέ υποπροϊόντα τοΰ κρέατος (καβουρμάδια, κοκορέτσια, λουκάνικα, όμα-
τιές, πατσάς, σπληνάντερο κ.ά.).

Κρέας ζώων πού έτρωγαν ή άπόφευγαν γιά ορισμένες θεραπευτικές ή βλα-
πτικές ιδιότητες (π.χ. κρέας σκατζόχοιρου, θεραπευτικό τών ρευματισμών,
κρέας λαγοΰ άποφεύγονταν άπό τις έγκυες ώς δύσπεπτο κ.ά.).

ε') "Οσπρια. Ε'ίδη όσπριων πού χρησιμοποιούνταν: φασόλια, κουκιά, ρεβύ-
Οια, φάβα, λαθούρι, λουβιά. Σχέση τών όσπριων πού καταναλώνονται μέ τήν
παραγωγή τοΰ τόπου.

Τρόποι παρασκευής τών όσπριων (σούπα, στό ταψί, μέ χόρτα, μέ κρεμ-
μύδια, σαλάτα, μέ κρέας κ.ά.). Π.χ. στή Σάμο κ. ά. νοστιμώτερη θεωρείται
ή φάβα πού γίνεται άπό τά σαμαντάκια (μικρά κουκκιά). Μετά τό βρασμό
σερβίρεται μέ μπόλικο νωπό λάδι. Τρώγεται πάντα μέ ώμο κρεμμύδι: «Φάβα
χουρίς κριμμύδ', γάμουςχουρίς πιχνίδ'». Στή Χρυσή Καστοριάς «τά φασόλια
γιά νά γίνουν πιό νόστιμα, τά έβραζαν σέ τσουκάλι πήλινο. "Εβραζαν βέβαια
καί στ' άλλα άγγειά, κατσαρόλα χάλκινη, χαλκοματένιο τσουκάλι. "Οταν έβρα-
ζαν καλά, έβγαζαν ένα πιάτο σπειριά, έριχναν μέσα σ' αύτά το άνάλογο άλάτι,
κοκκινο πιπέρι, τά ζουλούσαν καί τ' άνακάτωναν καλά καί μετά τά έριχναν
στο τσουκάλι. Στη βράση έβραζαν κρεμμύδι καί πιπεριές στεγνές καί τσιοΰ-
τσκες. Μετά τό φκιάσιμο, πρόσθεταν τό λάδι. Τό άφηναν νά βράση γιά λίγο».
(Ά. Στεφόπουλος, Οί τροφές τής Χρυσής Καστοριάς, Γιάννινα 1981, σ. 42).

Λνάμειξη όσπριων μέ άλλα υλικά (πατάτες, κολοκύθια, λαχανικά κ.ά.).
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ς') Λαχανικά - χόρτα. Είδη λαχανικών πού καταναλώνονται. IJoià καλ-
λιεργούνται καί άπό πότε; Π.χ. άπό πότε καλλιεργείται ή πατάτα, ή ντο-
μάτα, οί μελιτζάνες κ.ά. ;

Φαγητά πού παρασκευάζονται μέ λαχανικά μεμονωμένα ή άνάμεικτα.
Λεπτομερής περιγραφή τοΰ τρόπου παρασκευής. Π.χ. στά Κοτύωρα τοΰ Πόν-
του μέ τσουκνίδες έφτιαχναν τά «κιντέας». «Άφοΰ βράσουν καλά οί τσουκνίδες,
στραγγίζεται τό νερό τους σέ 'ιδιαίτερο δοχείο καί όπως μένουν, τίς περιχύνομε
μέ άλεύρι καί άνακατώνοντας άρκετήν ώρα μέ τό κουτάλι τίς κάνομε σάν πουρέ.
Στό τέλος περιχύνομε λίγο δυόσμο. Κατά τό σερβίρισμα μπορεί κανείς νά πε-
ριχύση λάδι καί λεμόνι» (Ξεν. Άκογλου, Κοτύωρα, 1939, σ. 102).

Διατήρηση τών λαχανικών. Μέθοδοι συντηρήσεώς τους. 'Αποξήρανση
(ξερά χορταρικά, τομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές κ.ά.) μέ έκθεσή τους στον
ήλιο, πολτοποίηση (πελτές τομάτας), τοποθέτηση τους σέ άρμύρα (άρμιά) ή
ξύδι (τουρσιά). Π.χ. στό Μετόχι Μαγνησίας «πολύ διαδεδομένη είναι ή συνή-
θεια κάθε καλοκαίρι νά λιάζουν στον ήλιο διάφορα έποχιακά λαχανικά. Πρέπει
νά κάνουν κομπάνια γιά τόν χειμώνα. Λιαστά κάνανε τίς μελιτζάνες πού τίς
κόβανε λεπτές φέτες καί τίς άρμάθιαζαν. Τό ίδιο έκαναν γιά τίς μπάμιες, κόκ-
κινα πιπέρια καί τά φασόλια, τίς χάντρες, τίς ντομάτες» (ΠΑ, χφ. 4082, σ.
50, 1977).

ζ') Άβγό. Θεωρείται κύρια τροφή ή χρησιμοποιείται γιά συμπλήρωμα;
Διάφορες τροφές μέ βάση τό άβγό (άβγόπιττα, καγιανάς, καριστιρμά, λαδό-
ματα, μπονλέρι, νεροφούστονρο, ξεβυτά, ομελέτα, σφουγγάτο, φούστορον,
χοσμερί κ.ά.). Τρόποι παρασκευής. Π.χ. στά Κοτύωρα τοΰ Πόντου γιά «τό
νεροφούστορον έσπαναν άβγά σ' ένα πιάτο, οπού έρριχναν καί δυό κουτάλια
άλεύρι καί τά χτυποΰσαν μέ τό κουτάλι. Τά έρριχναν έπειτα στό βρασμένο τό
νερό, τ' άνακάτευαν, κι άφοΰ έπαιρναν μιά βράση, περιέχυναν καμμένο βούτυρο
μέ κοκκινισμένο μέσα ψιλοκομμένο κρεμμύδι» (Ξ. Άκογλου, Τά Κοτύωρα
τοΰ Πόντου, 1939, σ. 106).

Ειδικές περιπτώσεις πού προσφέρεται άβγό ή τρώγεται άβγό. Π.χ. τήν
τελευταία Κυριακή τής άποκριάς πρέπει «νά κλείσουν τό στόμα τους» τρώγον-
τας άβγό καί πάλι μέ άβγό νά «τ' άνοίξουν» στό άναστάσιμο τραπέζι. Στά
Βούρβουρα «όταν τελεί ώση τό γλέντι (τοΰ γάμου), τό άντρόενο τρώει έναν
καενά (άβγά τηγανητά) (Έπαμ. Γ. Παπαμιχαήλ, Ό γάμος στοΰ Βούρβουρα
τής Κυνουρίας, Λαογρ. 2 (1910), σ. 404). Στήν Καππαδοκία προσφέρονταν
καϊγανάς (άβγά μέ άλεύρι, νερό καί βούτυρο) στούς καλεσμένους σέ γέννηση
παιδιού. 'Επίσης ή πεθερά πρόσφερε στό γαμπρό (Έμμ. Τσαλίκογλου, Λαογρα-
φικά τών Φλαβιανών Καππαδοκίας, Μικρ. Χρον. 15 (1972), σ. 141,142).

Άβγά τοΰ Πάσχα. Τρόπος βαφής. Προσφορά άβγών στούς νεκρούς.

Βράσιμο τοΰ άβγοΰ γιά νά γίνη σφιχτό ή μελάτο. Π.χ. στήν Κωστάνα
Θεσπρωτίας βάζουν τό νερό στή φωτιά καί μόλις βράσει ρίχνουν τό άβγό καί
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λενε το «Πάτερ ήμών...» τρεις φορές καί το άβγό το βγάζουν άμέσως γιά νά
γίνη μελάτο. "Οταν θέλουν το άβγο σφιχτό, λένε τό «πιστεύο^» μιά φορά. Μέ
τό «άμήν» τό άβγό εχει σφίξει. Δέν έχουν ρολόγι (ΚΛ, χφ. 2748, σ. 43-44,
1963).

η') Ψάρι. Είδη (μπαρμπούνια, παλαμίδα, σαρδέλες, τσίροι, μαρίδα,
φρίσσα, μπακαλιάρος, σκουμπρί κ.ά.). Καταναλώνονται πολλά ψάρια; Σέ
περιοχές πού άπέχουν άπό τή θάλασσα πώς έφθαναν τά θαλασσινά; Σέ άπο-
μακρυσμένες άπό τή θάλασσα περιοχές ή κατανάλωση ψαριών μήπως ήταν
θέμα οικονομικής ευεξίας; (όποιος είχε παρά, έτρωγε ψάρια). Ποταμίσια
ψάρια.

Τρόποι μαγειρέματος τών ψαριών. Π.χ. στή Σινώπη «έπαιρναν σκου-
μπριά, σταφίδες, κουκουνάρια, κανέλα, πιπέρι, άλάτι, μαϊντανό, κατόπιν έκα-
ναν σύβραση μέ μπόλικο κρεμμύδι, βάζουν κατόπιν τά κρεμμύδια, τά σαλεύουν,
μερικές φορές, κατόπιν τά κατεβάζουν καί μέ τό γόμο αύτό γεμίζουν τά ψάρια.
Γυρίζει κατόπιν τήν ούρά τους, τή χώνει μέσα στό στόμα τοΰ ψαριού, τά ράβει
άπό τά πλάγια, τά άλευρώνει καί τά τηγανίζει» (ΚΛ, χφ. 1151, σ. 89, 1938).
Στή Μήλο «σέ λίγο ζουμί κόβουν ψιλές φέτες κρομμύδι, ρίχνουν λίγο λάδι,
άλάτι, πιπέρι καί τά άφίνουν νά βράσουνε. "Υστερα ρίχνουν μέσα χοντρό άθερνό
«κεφαλά» ή «πηρουνίτη» καί άμα βράση, βάζουν τά ψαράκια μαζί μέ τό ζουμί
σέ βαθιά πιάτα, στίβουν λεμόνι, ρίχνουν λάδι ώμό καί ξερά κομμάθια ψωμί»

(ΚΛ, χφ. 2777, σ. 39, 1963).

Φαγητά σέ ειδικές περιπτώσεις. Π.χ. στήν Τήνο «στις κηδείες καί στά
μνημόσυνα «κάνουν πανέρι», δίνουν δηλ. ψωμοτύρι, ψάρια τηγανητά καί μπα-
καλιάρους (Άλ. Φλωράκης, Τήνος 1971, σ. 73). Στό Μοναστηράκι Σερ-
ρών τής Μεταμορφώσεως (6 Λύγ.) έτρωγαν ψάρι ή μπακαλιάρο (ΚΛ, χφ.
2057, σ. 10, 1954). Στήν 'Αράχοβα «τ' Σωτήρος όλα τά σπίτια θά μαγερέ-
ψουν ψάρι ή μπακαλιάρο ή μπρί μπιργιάνι. Βάζουν στό ταψί χόρτα πού νά 'χουν
πριν πάρει λίγη βράση κι άπό πάνω τό ψαρικό μέ ντομάτα, λάδι, μαϊντανό καί
τό ψήνουν στό φοΰρνο. 'Ανάβουν τούς φουρνάδες συντροφικά κάμποσες γειτό-
νισσες. "Οποια δέν θέλει νάπάη σ' αύτό, τόν ψήνει στήν τσερέπα (γάστρα). 'Εν
άνάγκη άπλώς στή φωτιά. Τό φαΐ αύτό γίνεται άπαραιτήτως, έκτος τών άλλων
ήμερών, τών Βαγιών, τοΰ Εύαγγελισμοΰ καί τοΰ Σωτήρος» (ΚΛ, χφ. 1153Β,
σ. 22, 1938).

Προλήψεις, δεισιδαιμονίες, παροιμίες, παροιμιώδεις έκφράσεις κλπ., πού
σχετίζονται μέ τά φαγητά μέ ψάρια.

θ') Πίττα. Ε'ίδη πίττας πού συνηθίζονται: λαχανόπιττα, κολοκυθόπιττα,
αβγόπιττα, καΐσμαρόπιττα, πλακόπιττα, πιτταράκια; πασπαλόπιττα, γαλό-
πιττα, μοσέντα, ριζόπιττα, μπαμπανέτσα, τραχανόπιττα κ.ά. Τρόπος παρα-
σκευής κάθε είδους. Λεπτομερής περιγραφή.
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Συνηθίζεται ή παρασκευή πίττας καί σε ποιές περιστάσεις; (τήν Κυριακή,
τίς γιορτές, όταν θέλουν νά κάνουν κάποιο πρόχειρο φαγητό).

ι') Γλυκά. Ποιά γλυκά συνηθίζονται καί σέ ποιές περιστάσεις; (στις με-
γάλες γιορτές, στις ονομαστικές γιορτές;)

Είδη γλυκών (μπακλαβάς, δίπλες, τηγανίτες, μαρμαρίτες, ξεροτήγανα,
μουσταλευριά, λουκουμάδες, χαλβάς, μουστοκούλουρα κ.ά.).

Τρόποι παρασκευής. Λεπτομερής περιγραφή. Άπό πότε εχει άρχίσει ή
παρασκευή πολλών γλυκισμάτων; Ποιά ήταν τά κυριώτερα παλιότερα γλυ-
κίσματα (άν υπήρχαν; Π.χ. στό Μέσα Λασίθι «δέν είχανε τσί άνέσεις τσί ση-
μερινές, ούτε γλυκά είχανε, γιατί ποΰ νά βρής ζάχαρη, μόνο άν ήθελα νά 'χουν
κανένα άμύγδαλο φυλαμένο γή καρύδι νά κεράσουν τή ρακή» (ΠΑ, χφ. 3268,
σ. 26, 1978). Σέ πολλά μέρη γιά γλυκίσματα είχαν τά ριτσέλια, στραγάλια,
πετιμέζι κ.ά. Γλυκίσματα πού συνηθίζονται στόν γάμο κ.ά.

ια') Φρούτα. Ποιά φρούτα συνηθίζονται (παλιότερα καί σήμερα); Σχέση
τής καταναλώσεώς τους μέ τήν τοπική παραγωγή.

Συντήρηση τών φρούτων γιά τόν χειμώνα.

4. Τροφές κατά τή διάρκεια τής εβδομάδας (καθημερινές, Κυριακή). Π.χ.
«τές Κυριακάες έκάμνασιν κρέας ψητόν μέ πατάτες καί όρνιθαν. Τές άλλες
ήμέρες έμαειρεύκασιν όσπρια, φασόλες γιαχνίν, κουτσιά βραστά, λουφκιά
γιαχνί ν γιά χοχλαστά, φατζιήν» (ΠΑ, χφ. 2167, σ. 17, Πλάτρες Λεμεσού
Κύπρου, 1973). Στό Πραγγί Διδυμοτείχου «τό πληγούρι μέ τό κοτόπουλο, πού
είναι ένα άπ' τά νοστιμώτερα φαγητά, είναι φαγητό τής Κυριακής» (ΚΛ, χφ.
3103, σ. 5, 1966). Τήρηση τής νηστείας τήν Τετάρτη καί Παρασκευή. Π.χ.
στή Χώρα Τριφυλίας «Τετράδη καί Παρασκευή τρώγανε ριγανάλατο (=ρίγανη
καί άλάτι αλεσμένα)» (ΚΛ, χφ. 2906, σ. 7, 1964), στόν Ξιδά 'Ηρακλείου «Τε-
τράδη καί Παρασκευή έτρώγανε βραστούς χοχλιούς τσαί έλιές» (ΠΑ, χφ. 1694,
σ. 162, 1972). Περιπτώσεις πού καταλύονταν ή νηστεία (όταν συμπίπτη μέ
μεγάλες γιορτές, όταν είναι ή έβδομάδα τοΰ γάμου).

5. Τροφές τοϋ λαϊκοΰ έορτολογίου.

Τοΰ άγ. Γεωργίου τοΰ Σποριάρη ή Μεθυστή (3 Νοεμβρ.). Δοκιμή τών
κρασιών.

Τών Ταξιαρχών (8 Νοεμβρ.). Τηρείται νηστεία κατά τήν έορτή τους καί
γιατί ;

Τοΰ άγ. Φιλίππου (15 Νοεμβρ.). Μικρή άποκριά. Φαγητά πού συνη-
θίζουν νά παρασκευάζουν, ΐΐ.γ. στήν Λίτωλία οί γυναίκες κάνουν μακαρόνια
μέ τό ζυμάρι καί τά πάνε στούς άντρες τους στά χωράφια.
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Τών Είσοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρ.). Πολυσπόρια, κόλλυβα κ.ά.

Τοΰ άγ. Ανδρέα (30 Νοεμβρ.). Συνήθεια νά φτειάνουν τηγανίτες καί σχε-
τικές δοξασίες. (Γιά νά μή τρυπήση τό τηγάνι κ.ά.).

Τής άγ. Βαρβάρας, προστάτριας άπό τήν ευλογιά (4 Δεκεμβρ.). Παρα-
σκευή μελόπιττας, κολλύβων κ.ά. Π.χ. στή Σιγή τής Μ. 'Ασίας «παίρνουν
προζύμι καί κάνουν μιά πίττα μέ άλεύρι, τήν ψήνουν στό φοΰρνο καί, άμα ψηθή,
τήν περιχάνε μέ τό μέλι. Τή βάζουνε κατόπιν πάνω σ' ένα τραπέζι καί τό τρα-
πέζι τό βάζουν πάνω σ' ένα τριδρόμι. 'Εκεί πάει ό παπάς καί κάνει παρά-
κληση. Κατόπιν τήν κόβει ή νοικοκυρά καί τήν μοιράζει στόν κόσμο. 'Από
τό μέλι τής πίττας κάνουν σταυρό στήν πόρτα τους. "Οσον καιρό είναι επι-
δημία ή «ευλογημένη» μοιράζουν όλο γλυκά».

Τοΰ άγ. Σπυρίδωνα (12 Δεκεμβρ.). Προσφορά γλυκών στόν άγιο σέ
περιπτώσεις αύτόπονου.

Τοΰ άγ. Μοδέστου (18 Δεκεμβρ.). Παρασκευή γλυκών καί κολλύβων άπό
τούς γεωργούς.

Τής άγ. 'Αναστασίας (22 Δεκεμβρ.). Παρασκευή ειδικών γλυκισμάτων.
Γιά ποιο σκοπό γίνεται;

Δωδεκαήμερο: 1. Χριστούγεννα. Φαγητά, γλυκίσματα, ψωμιά πού συνη-
θίζονται. Χοιροσφάγια καί σχετικές συνήθειες. Π.χ. στό Πύθιο 'Ελασσόνας
«τό κυριώτερο φαγητό τών Χριστουγέννων εϊναι οί ντολμάδες μέ χοιρινό
κρέας, ώς καί τό κιμπάπι στή σούβλα ώς είδος κοκορέτσι» (ΚΛ, χφ. 1977, σ.
17, 1952). Στό Μαυροκκλήσι τής Θράκης κ.ά. «τό χριστουγεννιάτικο φαγητό
ήταν ή μπάμπου. Άλλα φαγητά ήταν τό κεμπάπ, χοιρινό ψητό στό φοΰρνο
καί κρέας ή λουκάνικα μέ πληγούρι ή κουσκούσι» (Λαογραφικά Μαυροκκλησίου,
Θρακικά 44 (1970), σ. 237).

Σέ πολλές περιοχές τοΰ έλληνικοΰ χώρου τήν παραμονή ή άνήμερα τών
Χριστουγέννων έσφαζαν τό χοίρο. Π.χ. στήν Κύπρο «τήν παραμονή τών
Χριστουγέννων οί Τσακκιστριώτες σφάζουν τούς χοίρους πού τούς μεγάλωναν
όλο τό χρόνο. Πιό παλιά κάθε σπίτι εϊχε κι ένα γουρούνι- τώρα δέν έχουν όλοι.
"Ετσι κάμνουν τά λουκάνικα, τις λοΰντζες τους, τή ζαλατίναν τους, τό λαρτίν
τους καί τήν μύλλαν (λίπος)... Κατά τή διάρκεια τών εορτών τών Χριστου-
γέννων συνηθίζουν νά τρών «κκερπαστήν», δηλαδή μεγάλα κομμάτια χοιρινό
κρέας ή συκώτι, πού τό ψήνουν άπ' εύθείας στά κάρβουνα τής τσιμινιάς» (Χρυσ.
Σ. Κυπριανού, Τροφαί τοΰ χωρίου Τσακκίστρα, 1974, σ. 297-8).

2. Πρωτοχρονιά. Βασιλόπιττα. Φαγητά καί γλυκίσματα. Τρόποι παρα-
σκευής. Σχετικές συνήθειες (πολυσπόρια, στολισμός τού τραπεζιού, κόψιμο
της πίττας, προσφορές σέ δαιμονικά οντά, στούς νεκρούς, δώρα, κεράσματα
κ.ά.).

3. Θεοφάνια. Φωτοκόλλυβα, παρασκευή ψωμιών, κουλλουριών καί άλλων
φαγητών. Π.χ. στή Λήμνο φτειάχνουν μαρμαρίτες (τηγανίτες). «Παίονουμ'
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άγιασμό άπ' τήν άγκλησά τοϋ Φωτός, τήν πρώτη μέρα (οχ' άνήμερα) και
κάνουμ' μαρμαρίτες. Ζ'μώνουμ' ζ'μάρι μέ νερό καί μέ τόν άγιασμό κ' έπειτα
τ' άνελοΰμε καλά. Πυρώνουμ' τό πλακί καί τό βάζουμ' στήν πυρουστιά καί
φωτιά πολλή άποκάτ' καί χύνουμ' μέ τό κουτάλ' άργιά άργιά καί γίνουνται
τρυπίτσες. Καί λέμε τά παιδιά, ότι έρνται καλλ'καντζάρ' καί τίς τρυποΰν».

4. Σύναξη 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (7 Ιαν.). Διανομή πίττας (μπουγά-
τσας) στήν έκκλησία. Θυσία ζώου καί κοινή έστίαση (κουρμπάνι). Π.χ. στό
Βάρος Λήμνου «τ' άη Γιαννιοΰ τό ταχειά έσφαζαν ένα μπαλιό (=παλιόβοϊδο),
τό μαγειρεϋαν καί τό τρώγαν όλ' οί χωριανοί, άντρες, γυναίκες μέσ' στ' άλώνι
(πλατεία)». Συμπόσιο καί διασκέδαση τών παιδιών.

Τής άγιας Δομνίκης (8 Ιαν.). Συμπόσιο μεταξύ γυναικών. Φαγητά πού
παρασκευάζονται.

Τοΰ άγ. 'Αθανασίου (18 Ιαν.). Θυσία πετεινοΰ καί γιά ποιό λόγο γίνεται.

Τοΰ άγ. Εύθυμίου (20 Ιαν.). Παρασκευή πίττας καί διανομή της μετά
τή λειτουργία.

Τοΰ άγ. Τρύφωνα (1 Φεβρ.). Θυσία ζώου (κουρμπάνι) άπό τούς γεωργούς.

Τής Υπαπαντής (2 Φεβρ.).

Τοΰ άγ. Χαραλάμπους (10 Φεβρ.). Θυσία ζώου καί συμπόσιο (κουρμπάνι).

Τοΰ άγ. Βλασίου (11 Φεβρ.). Συμπόσια στούς έκκλησιαζόμενους. Φα-
γητά πού μαγειρεύονται (σιτάρι κομμένο, μαγειρεμένο μέ μέλι καί βούτυρο,
κρέας προβάτων ή γιδιών πού θυσιάζουν).

'Αποκριές. Τροφές πού συνηθίζονται κατά τή διάρκειά τους. Τήρηση ή
οχι τής νηστείας τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή. Π.χ. στή Σύμη ή Τετάρτη
καί ή Παρασκευή τής Κρεατινής λέγονται «άποβολές», γιατί τρώγουν κριάς»,
ένώ στήν Κορώνη Πυλίας «τίς νηστεύουν γιά τό Χριστό, δέν τρώνε ούτε λάδι».
Χοιροσφάγια καί σχετικές συνήθειες.

Τσικνοπέμπτη. Συνήθειες κατά τήν ήμέρα αύτή (ψήνουν κρέατα, λιώνουν
τά λίπη τών χοίρων, πλύνουν τά λουκάνικα κ.ά.).

Ψυχοσάββατο. Κόλλυβα, χαλβάς καί φαγητά διάφορα γιά «νά σχο^ρεθοΰν
τά πεθαμένα». Κοινά γεύματα σέ συγγενικά σπίτια.

Κυριακή τής Τυροφάγου. Ειδικά φαγητά (μακαρόνια^ τυρόπιττες, τυρο-
ζούμι κ.ά.). Προσφορές στούς νεκρούς (πίττα, τυρί, κρασί, σιτάρι κ.ά.). Κοινό
τραπέζι μεταξύ συγγενών. Εύχές, προπόσεις καί άλλες συνήθειες. Έθιμο τοΰ
κλεισίματος τοΰ στόματος μέ άβγό (χάσκα).

Μεγάλη Σαρακοστή. 'Ιδιαίτερα φαγητά κατά τήν Καθαρά έβδομάδα (λα-
γάνες, μπονρανί, τσουκηδόπιττα, λαχανόπιττα, χουσιάφι κ.ά.). Τρόποι παρα-
σκευής. Τρίμερο. Τραπέζι μέ ειδικά φαγητά τήν Καθαρή Τετάρτη (καρυδό-
πιττα, σούπα με φασόλια καί πετιμέζι, άφριστός, χυλόπιττες κ.ά.). Φαγητά
νηστίσιμα (όσπρια, σταφίδες, πετιμέζι, κονρκούτι κ.ά.).
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Τών άγιων Σαράντα (9 Μαρτίου). Σαραντόπιττες (πίττες μέ 40 φύλλα
ή 40 τηγανίτες ή φαγητά άπο 40 ειδών χόρτα ή όσπρια). Άλλα ειδικά φαγητά.

Τού Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου). Κατάλυση ψαριών.

Σάββατο τοΰ Λαζάρου. Ειδικά ψωμιά καί κουλλούρια (λαζαράκια, λα-
ζόνια). Σχήμα, τρόπος παρασκευής καί χρήση.

Κυριακή τών Βαΐων. Εστιάσεις μεταξύ κοριτσιών. Κατάλυση ψαριών.
Π .χ. στήν Κρήτη κ. ά. «πρέπει νά φάνε κείνη τήν ήμερα ψαρικό παστό ή φρέ-
σκο. Είναι άνάγκη νά γλείψουν έστω καί κόκκαλο τοΰ ψαριοΰ γιά τό καλό».

Μεγάλη 'Εβδομάδα. Νηστεία. Νηστήσιμα φαγητά. Ειδικά φαγητά καί
ποτά τής Μ. Παρασκευής (νερόβραστα φαγητά μέ ξύδι,χοχλιοί βραστοί κ.ά.).
Ζύμωμα τών κουλλουριών τοΰ Πάσχα. Υλικά, σχήμα, τρόπος παρασκευής.
Πασχαλινές πίττες. Σφαγή τών άρνιών. Επίσκεψη καί προσφορά τροφίμων
στά νεκροταφεία.

Κυριακή τοΰ Πάσχα. Ειδικά φαγητά (μαγειρίτσα, άρνί στή σούβλα ή
ψητό, πίττες κ.ά.). Τρόποι μαγειρεύματος. Διανομή πασχαλινών τροφίμων
σέ φτωχούς. Τί άποφεύγουν νά φάνε τήν ήμέρα τοΰ Πάσχα; Π.χ. οί βοσκοί
άποφεύγουν τά κόκκινα άβγά, γιά νά μή βγάλουν τά ζώα άβγουλήθρες. Δια-
νομή τυριού, γάλακτος άπό τούς βοσκούς.

'Εβδομάδα τής Διακαινησίμου. 'Υπαίθρια γεύματα.

Τού άγίου Γεωργίου (23 Απριλίου). Θυσίες ζώων (άρνιών κυρίως). Κοινά
γεύματα. Προσφορά γάλακτος καί ψωμιών στήν έκκλησία άπό τούς βοσκούς.

Πρωτομαγιά. Τί τρώνε μόλις ξυπνήσουν; (μιά μπουκιά ψωμί, ένα κουκκί
φρέσκο ή σκόρδο, αντίδωρο τής Μ. Πέμπτης κ.ά.).

Τού άγίου Αθανασίου (2 Μαΐου). Θυσία ταύρου ή άρνιοΰ.

Τών άγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης. Θυσία ταύρων ή άρνιών. Διανομή
κρεάτων στό έκκλησίασμα.

Τής Μεσοπεντηκοστής. Συνεστιάσεις στήν εξοχή.

Τής Αναλήψεως. Συμπόσια στις στάνες. Διανομή γάλακτος καί τυριοΰ
άπό τούς τσοπάνηδες.

Τής Πεντηκοστής. Προσφορά κολλύβων καί γαλατόπιττας στήν έκκλησία
γιά τή συγχώρηση τών νεκρών. Συμπόσιο στήν έξοχή.

Τού άγ. Πνεύματος καί τής άγ. Τριάδος. Προσφορά τροφών καί δείπνα
πάνω στους τάφους. Π.χ. στόν Πόντο «τ' Άε Πνεμάτ' έσυνήθιζαν νά προσφέ-
ρουν έπί τών τάφων ρυζόγαλο, φούστουρον (σφουγγάτο) καί ξύγαλα. Μετά τό
τρισάγιον τού ιερέως καθήμενοι πέριξ τών τάφων έτρωγον τά προσφερόμενα
φαγητά. Είς δέ τήν οίκίαν προ τοΰ φαγητού έτρωγον τρία κουτάλια ξύγαλα».

Τών άγ. Αποστόλων. Τηρείται νηστεία καί πόσες μέρες; Μήπως έχει
καταργηθή;

Τής άγ. Μαρίνας (17 Ιουλίου). Προσφορές άπαρχών (σύκων, σταφυλιών

5
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κ.ά.). Πανηγύρια καί συμπόσια. Θυσία ζώου (κουρμπάνι) καί διανομή τών
κρεάτων στούς πανηγυριστές.

Τοΰ Προφήτη 'Ηλία (20 Ιουλίου). Θυσίες ταύρων, κριαριών. Διανομή
τών κρεάτων. Θυσίες πετεινών. Προσφορά «τηγανιάς» άβγών «διά νά πέψη
τόν άέραν του» (Κύπρος).

Τής άγ. Παρασκευής (26 Ιουλίου). Συνεστίαση στό προαύλιο τής έκ-
κλησίας. Θυσία πετεινοΰ.

Σαρακοστή τοΰ Αύγούστου (1-15). Νηστεία. Τηρείται αύστηρά; Νηστή-
σιμα φαγητά. Διανομή φρούτων, προσφορά σταφυλιών, σύκων κ.ά. Στις Κυ-
δωνιές τήν 1 Αύγούστου «κάθε καλή νοικοκυρά έβαζε ένα πιάτο ελιές, μισές
μαύρες, μισές άσπρες, καί τις έστελνε στή γειτονιά, σ' όσες δέν είχαν, γιά νά
φάνε κείνη τήν ημέρα».

Τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος (6 Αύγ.). Προσφορά σταφυλιών στήν
έκκλησία (άπαρχές). Κατάλυση ψαριών.

Τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (15 Αύγ.). Τέλος της νηστείας. Πανηγύρια
καί συνεστιάσεις στόν περίβολο τής έκκλησίας.

Τού άγ. Φανουρίου (27 Αύγ.) Παρασκευή φανουρόπιττας (κουλλούρας),
πού τή μοιράζουν στά παιδιά γιά νά συχωρέσουν τή μάνα τοΰ άγίου. ('Αρά-
χοβα).

Τοΰ άποκεφαλισμοΰ τοΰ Προδρόμου, τοΰ Νηστευτή (29 Αύγ.). Νηστεία
καί αποφυγή τροφίμων πού θυμίζουν αίμα. Π.χ. στά Τελώνια Αέσβου «δέν
κόβουν καρπούζι μέ τό μαχαίρι στό πάνω μέρος, νά μή ξεκεφαλίζουμ' έτσι τόν
άη Γιάννη. Κείν' τή μέρα τίποτε δέν τρώνε, είναι νηστησμάρχης άγιος». Τά-
ματα στόν άγιο σέ περιπτώσεις άσθενειών. Π.χ. «τόν άη Γιάννη τόν 'Αποκε-
φαλιστή τόν έκαναν τάμα, άλλος πετεινάρ', άλλος κατσικάκ' γιά τόν πυρετό.
Πήγαινε μιά οικογένεια κ' έσφαζε. Παίρνανε τό κεφάλι τοΰ πετεινού καί τό
κρεμάγανε σέ μιά συκιά καί τ' άφήνανε έκεΐ... Καί τό τάμα πού 'κανεν ό νοικο-
κύρης στόν άη Γιάννη δέν τό 'τρωγεν ό ίδιος. "Αλλοι τό τρώγαν. Τ' άφηνε έκεΐ
κι όποιος τό 'βρίσκε τό 'τρώγε. «Ψυχικό ήτανε». Συμπόσια στόν περίβολο
τής έκκλησίας. Τί μαγειρεύεται; (φάβα, φασόλια κ.ά.).

1 Σεπτεμβρίου. 'Ανταλλαγή φαγώσιμων (φρούτων τής εποχής) μεταξύ
συγγενών.

Τοΰ άγ. Μάμαντα (2 Σεπτ.). Συνεστιάσεις. Πανηγύρια μέ θυσίες άρνιών.

Γέννηση τής Θεοτόκου (8 Σεπτ.). Θυσία ταύρου καί κοινό τραπέζι στήν
έκκλησία.

Τού Σταυροΰ (14 Σεπτεμβρ.). Νηστεία. 'Αγιασμός τοΰ σπόρου στήν
έκκλησία. Κόλλυβα.

Νά σημειωθούν καί νά περιγραφούν μέ κάθε λεπτομέρεια οί τροφές, τά
σχετικά έθιμα καί οί δοξασίες τοΰ λαοΰ, πού συνδέονται μέ κάθε μιά άπό τις
έορτές αύτές καθώς καί άλλες ένδεχομένως πού δέν άναφέρονται.
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6. Τροφές πού συνηθίζονται σέ ειδικές περιπτώσεις τής κοινωνικής

ζωής.

α') 'Εγκυμοσύνη. Προσφορά φαγο'ισιμων στήν έγκυο, γιά νά μήν άποβάλη.

β') Γέννηση. Φαγο'ισιμα ώς δώρα (μπουγανίκια, λοχονσιάτικα, παραμό-
νια), στή λεχώνα άπό τούς συγγενείς και γείτονες (καθάριο ψωμί, λουκου-
μάδες, πίττα, κοτόπουλο βραστό, φιδέ, κρασί, σούπα, χυλόπιττες, κ.ά.).
Παράθεση γεύματος σέ συγγενείς και φίλους. Κεράσματα (τηγανίτες, γλυ-
κά κ.ά.). 'Ενδεχόμενες διαφορές στόν έορτασμό γιά τή γέννηση άγοριού
άπό τή γέννηση κοριτσιού. Π.χ. στήν Κάτω Λαψίστα «μετά τόν τοκετό όλες
οί γυναίκες συγγενείς πήγαιναν στή λεχώνα μπουγανίκια, δηλ. πίττα μέ γάλα
καί κοφτό (πληγούρι) ή ρυζόπιττα μέ ζάχαρη. Τά μπουγανίκια τά πήγαιναν
πάντα μέ μιά κ'λούρα καθάριο σιταρένιο ψωμί, μέχρι πού ή λεχώνα έκλεινε
σαράντα μέρες άπό τόν τοκετό» (ΚΛ, χφ. 3822, σ. 270,1976). Στήν Καρωτή
Διδυμοτείχου κ.ά. «όταν ή λεχώνα βρίσκεται στό κρεββάτι, ύπό τών γειτόνων
καί γνωστών προσφέρεται είδος τσορμπά άπό γάλα, ρύζι, ρυζόγαλο καί ρεβύ-
Οια. Κατά τήν ήμέραν τού τοκετού γίνεται είς τό σπίτι τής λεχοϋς ένα τρα-
πέζι, καλούμενο «τραπέζι τής Παναγιάς» (ΚΛ, χφ. 1499, σ. 17, 1922).

Τραπέζι γιά τίς Μοίρες (στις 3 ή στις 7 μέρες). Φαγητά πού έπρεπε νά
τοποθετηθούν στό τραπέζι. Συνεστίαση τών μελών τής οικογένειας. Π.χ. στή
Ρόδο «στις έφτά τοΰ μωροΰ όλοι οί καλεσμένοι καθίζουν καί τρώγουν καί πί-
νουν. Τά 'ποφάγια ώς τήν άλλη μέρα δέν τά σηκώνουν, γιατί περιμένουν τίς
Μοίρες τοΰ παιδιού νά 'ρθουν καί νά φάγουν γιά νά εύχαριστηθοΰν καί νά τό
καλομοιράσουν» (Άν. Βρόντης, Ροδιακή λαογραφία, νΥαογρ. 11 (1937), σ.
574). Στό Μεγ. Μοναστήρι τής Λάρισας, «τ'ς ίννιά μέρις πίστιβαν ότι πή-
γιναν οί Μοϊρις... ή πιθιρά έκανι γλυκές πίττις, πιτ'μέζια, μέλ' κί τ' άφη-
ναν δίπλα στού τ£άκ', άπάν' στού σουφρά, γιά νά γλυκαθοΰν οί Μοΐρις» (ΠΑ,

χφ. 3018, σ. 61, 1977).

Συμπόσιο τήν ήμέρα τοΰ πρώτου λουτρού (κολυμπίδια). Ποιοι παίρνουν
μέρος καί ποιές είναι οί ύποχρεώσεις τους; Δώρα στή μαμμή (τηγανίτες, μπου-
γάτσα κ.ά.). Π.χ. στόν Πεντάλοφο Βοΐου «τή μέρα τοΰ πρώτου λουτροΰ κάνουν
τραπέζι στό όποιο παίρνουν μέρος τό συγγενολόι τής λεχώνας. Μαζί του φέρνει
καί τίς μπουγάτσες μέσα σέ μιά κανέστρα, γεμάτη μέ τ' άπαραίτητα δώρα καί
μιά κανάτα κρασί. Άλλοι άντί μπουγάτσας φέρνουν τηγανίτες περιχυμένες
στό μέλι» (ΚΛ, χφ. 2493, σ. 9, 1962).

γ') Συμπόσιο κατά τή βάφτιση τοΰ νεογέννητου. Δώρα σέ φαγώσιμα τών
γονιών πρός τό νουνό. Στήν Τάλα Πάφου «μετά τά βαφτίσια κάμνουν τραπέζιν
τζαί κάχεται τζ' ό παπάς τζ' οί συγγενείς τζαί τρών τζαί πίνουν. "Εχουν φαγιά
λογιών-λογιών. "Ορνιχες βραστές, σοΰπες, κονιάκια, κρασιά» (ΠΑ, χφ. 2172,
σ. 77, 1974).
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δ') "Αλλες περιπτώσεις πού γίνεται τραπέζι στο σπίτι τού νεογέννητου,
κεράσματα κλπ. (συμπλήρωση χρόνου άπό τή γέννησή του, φούσκωμα τών
δοντιών, πρώτο περπάτημα κ.ά.).

ε') Γάμος. Συμπόσιο άρραβώνων. Φαγητά, γλυκίσματα καί ποτά πού
συνηθίζονται (αρνιά, ψάρια, κουλλοΰρες, κρασί κ.ά.). Δώρα τοΰ γαμπρού γιά
τό τραπέζι τών άρραβώνων (κρέας, γλυκίσματα, κρασί).

Συμπόσια κατά τή διάρκεια τής έβδομάδας τοΰ γάμου στό σπίτι τής
νύφης καί τοΰ γαμπροΰ. Ειδικά φαγητά, γλυκίσματα καί ψωμιά (χνλός, κε-
σκέσι, ρέσιν, ψητά κ.ά.). Τρόπος παρασκευής τους. Νηστεία τών μελλονύμφων.
Πόσο διαρκεί; Συμπόσιο τής Κυριακής τοΰ γάμου. Μέ τίνος έξοδα γίνεται;
(τοΰ γαμπροΰ;) Συνεισφορά τών καλεσμένων στό γαμήλιο τραπέζι (κανίσκια,
προσφορά κρέατος, ψωμιού, κρασιού κ.ά.). Ειδικοί μάγειροι γιά τά φαγητά
τοΰ γάμου. 'Εξυπηρέτηση κατά τή διάρκεια τοΰ συμποσίου. Θέσεις τών συν-
δαιτημόνων στό τραπέζι τοΰ γάμου. Σχετική έθιμοτυπία. 'Ιδιαίτερα φαγητά
γιά τούς νεόνυμφους (κοτόπουλο, ρύζι κ.ά.) καί σχετικές δοξασίες τού λαοΰ
γι' αύτά. Ή νύφη τρώει στό τραπέζι τού γάμου; 'Ιδιαίτερη περιποίηση τοΰ
κουμπάρου.

Τραπέζι γιά τά μπρατίμια τή Δευτέρα μετά τό γάμο.
Τάισμα τοΰ γαμπροΰ καί τής νύφης τή Δευτέρα τό πρωι. Π.χ. στά Λει-
βάδια Λάρνακας τής Κύπρου «τήν Δευτέραν, 'πού τό πορνόν έπέρναν τοΰ άν-
τρόυνου φαΐν πεζουνούθκια (περιστέρια), γιά νά φάσιν τζαί νά 'ν' άγαπημένοι»
(ΠΑ, χφ. 1718, σ. 66, 1972).

'Επιστροφή τής νύφης στό πατρικό σπίτι (πιστρόφια). Τραπέζι άπό τούς
γονείς στό άντρόγυνο. Φαγητά πού συνηθίζονται. Φαγώσιμα ώς δώρα στό
άντρόγυνο (κόττες, ψωμί, φρούτα κ.ά.).

Κεράσματα κατά τή διάρκεια τοΰ πρώτου χρόνου τοΰ γάμου. Συνεστιά-
σεις μεταξύ τών στενών συγγενών καί τών κουμπάρων.

ς') Θάνατος. 'Αλληλεγγύη προς τό σπίτι τού νεκρού. Προσφορά φαγητών
στήν οίκογένειά του τις πρώτες μέρες μετάτό θάνατο. Περίδειπνο (παρηγοριά).
Πότε γίνεται; (μετά τήν ταφή;) 'Από τί άποτελεϊται συνήθως; (ψάρια, φασό-
λια, φάβα κ. ά.). Φαγητά πού άποφεύγονται καί γιατί; Π.χ. στό Πλωμάρι
Λέσβου «άμα άπέθινι κανένας γ'οί δ'τσοί 'έν τρώγαν κριάς γιά 40 μέρις.
Μόνου φασοΰλις, κ'τσιά, χουρτάρια, ψάρια. Τρονγαμ'τσί μπακαλιάρου γιαχνί,
τσί φασοΰλις καβουρμά» (ΠΑ, χφ. 2449, σ. 19, 1975), ένώ στή Ζάκυνθο «τό
βράδυ τής κηδείας στό τραπέζι τής παρηγορίας τρώνε βραστό βοϊνό, προσφέ-
ρουνε ζουμί μέ λίγο κρέας» (ΠΑ, χφ. 771, σ. 60, 1969).

Πιάτο γιά τό νεκρό. Ποΰ στρώνεται τό τραπέζι τής παρηγοριάς καί πώς
κάθονται γύρω άπό αύτό οί συνδαιτημόνες; Ποτά πού πίνουν. Μοίρασμα
κολλύβων, παξιμαδιών, καφέ ή άλλου ποτού μετά τήν κηδεία.

Μνημόσυνα. Κάθε πότε γίνονται; Κόλλυβα, ψωμιά καί άλλα φαγώσιμα
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πού μοιράζονται στήν εκκλησία. Συνεστιάσεις συγγενών. Φαγητά πού παρα-
σκευάζονται. Προσφορές τροφίμων στούς τάφους. Πότε γίνεται αύτό;

ζ') Συμπόσια ύπαίθρια μέ τήν εύκαιρία πανηγυριού. Πού γίνονται καί μέ
ποιά έθιμοτυπία (στον περίβολο τής έκκλησίας, στό άλώνι, στîjv έξοχή;)
Μήπως τό φαγητό έτοιμάζεται άπό τήν έκκλησιαστική επιτροπή; Ποιοι συν-
εισφέρουν γι' αύτό ; Θυσίες ζώων πού προσφέρονται στόν άγιο (κουρμπάνια).
Περιγραφή τους.

η') Συμπόσια στό σπίτι μέ τήν εύκαιρία γιορτής ένός μέλους τής οικογένειας,
άναχωρήσεως ή γυρισμού ξενιτεμένου κ.ά. Φαγητά πού παρασκευάζονται καί
τρόπος παρασκευής τους. Προπόσεις, εύχές άνάλογα μέ τήν περίσταση. Π.χ.
στ!) Δάφνη Βοΐου «τό βράδυ τής παραμονής τής άναχωρήσεως μαζεύονται
στό σπίτι τού μετανάστη οί πλησιέστεροι συγγενείς του καί μαζί μέ όλα τά
μέλη τής οικογενείας τρώγουν σέ κοινό τραπέζι γιά τελευταία φορά, ποιός ξέ-
ρει! Μπορεί νά είναι καί ή τελευταία» (ΚΑ, χφ. 2437, σ. 2, 1962). 'Επίσης
στή Σαμονίβα τοΰ Σουλίου «στό γυρισμό τοΰ ξενιτεμένου τόν καλοκαρτεροΰν
μέ τραπέζι, μέ σφαχτό κρέας ψημένο, πίττες, ούζο, φροΰτα. Μαζεύονται οί
συγγενείς καί οί φίλοι καί διασκεδάζουν χωρίς νά πηγαίνουν δώρα» (ΚΛ, χφ.
2277Α, σ. 190-191, 1958).

θ') Φιλοξενία. Θέση τοΰ ξένου στό τραπέζι. Φαγητά πού προσφέρονται.
Σχετικές διηγήσεις.

ι') Συνεστιάσεις, κεράσματα σέ περιπτώσεις συνεργασίας γιά την εκτέ-
λεση ένός έργου (νυχτέρια, μιντάτ/, ξέλαύη κ.ά.). Φαγητά καί γλυκίσματα πού
προσφέρονται.

7. Τροφές εγκύων, βρεφών, γερόντων, αρρώστων κ. α.

α') Τής εγκύου. Ποιές τροφές πρέπει νά παίρνη ή έγκυος καί ποιές ν'
άποφεύγη καί γιατί; Π.χ. πρέπει νά μή τρώη λαγό, γιατί θά λαγοκοιμάται
τό παιδί ή σαλιγγάρια, γιά νά μή σαλιάζη κ.ά. Προσφορά στήν έγκυο φα-
γητού πού «τής μύρισε», γιά νά μήν άποβάλη.

β') Τής λεχώνας. Τροφές καί ποτά καθαρτικά (χαμομήλι, τσάι, σούπα,
κρασί κ.ά.). Τροφές πού τήν τονώνουν καί φέρνουν γάλα. Π.χ. στό Νεστόριο
Καστοριάς «ή λεχώνα γιά νά κατεβάση γάλα έπρεπε νά τρώη κρεμμύδια, φα-
σόλια, λαγγίτες.Τό κρέας άπαγορεύονταν, ώσπου νά σαραντίση» (ΚΛ, χφ. 2459,
σ. 23, 1962). Στήν Άγγεριά τής Πάρου «τίς πρώτες ήμέρες ή λεχώ τρώγει
βραστό παξιμάδι μέ μέλι καί μέ σουσάμι έως ότου νά έ'λθη τό γάλα της. Πίνουν
φλισκούνι καί γλυκάνισο. "Επειτα κοτόπουλο καί ζουμί» (ΚΛ, χφ. 1956, σ.
14, 1953). Ειδικές προφυλάξεις καί σχετικές δοξασίες. Π.χ. στήν Κίμωλο
τό φαγητό πού έτρωγε ή λεχώνα «σούγλι, μιρμιζόλι καί κουλουρίδι τής τό έβα-
ζαν μέσα στήν τσάσκα (πιάτο βαθύ), πού είχε εύλογήσει ό παπάς μετά τή

γέννα» (ΚΛ, χφ. 2758, σ. 292, 1963).
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γ') Τοΰ βρέφους. Πρώτη τροφή (χαμομήλι, γλυκάνισο, τίλιο κ. ά.). Θηλα-
σμός καί πόσο διαρκεί; Πότε δίνουν στό παιδί άλλη τροφή καί ποιά συνήθως;
Π.χ. στή Νάουσα (πρόσφ. Πόντου) «πρώτη τροφή τοΰ μωροΰ ήταν τό τσάι,
τό ζαχαρωμένο πανί, τό μαλέζ (άλευροσούπα), τό γαλατοχάβιτσον (κρέμα)
ή χαλβάς καί μερικές φορές μασημένο άπό τή μάνα ζαχαρόψωμο» (ΚΛ, χφ.

3022, σ. 126, 1966).

Ποτά καί γλυκίσματα γιά νά κοιμάται ήσυχο καί νά μή κλαίη τό παιδί.
Π.χ. στήν "Αμπελο Σάμου «μέ άφέψημα άπό τό ξερό κεφάλι τοΰ άφιονιοΰ πό-
τιζαν τά μωρά γιά νά κοιμηθοΰν, όταν ήταν υπερβολικά γκρινιάρικα καί άνή-
συχα» (ΚΛ, χφ. 3809, σ. 92, 1975). Τροφές μασημένες πού έδιναν στό παιδί.
Μέχρι πότε γίνονταν αύτό; Π.χ. στήν Πωγωνιανή «μάτσελο, καρύδι ή άμύ-
γδαλο ματσαλισμένο (μασημένο) δίναν οί γριές στά μικρά παιδιά. Τό κάνανε
άλοιφή καί τούς τό δίνανε» (ΚΛ, χφ. 2956, σ. 18, 1965).

Λιχουδιές πού δίνονταν στά παιδιά (χαρούπια, βελανίδια ψημένα, καρύ-
δια, άμύγδαλα, άσπρο ψωμί, τηγανίτες κ.ά.).

Τροφές πού τονώνουν τό βρέφος ή καί άπομακρύνουν κάποια άρρώστια.
Π.χ. «ποτίζουν τό παιδάκι κάρβουνο, γιά νά μή λιποθυμάη καί νά μή τό πιάνη
κόψιμο» (ΚΛ, χφ. 2012, σ. 2, Πράσινο Γορτυνίας, 1953). Στήν περ. 'Ηλείας
«τοΰ μωροΰ τοΰ δίνουν νά φάη ρόιδο, γιά νά μή τρυποΰν οί φτέρνες του άπό
τό γλυκό, όπως λέγουν τήν άσθένεια αύτή. Πριν τοΰ δώσουν τίποτε άλλο τό
ποτίζουν κρασί, γιά νά μή μεθάη» (ΚΛ, χφ. 2181, σ. 3, 1955).

δ') Τών ήλικιωμένων. Εϊδη τροφών. Σούπες, κουρκούτι, τσορβάς, χυλο-
πίτες κ.ά.

ε') Τών άρρώστων. Τροφές τονωτικές καί θεραπευτικές (ξαρρωστικύ).
Τρόπος παρασκευής. 'Ασθένειες πού θεραπεύουν. Π.χ. στό Μεγ. Περιστέρι Δω-
δώνης «τά ραδίκια τά μαζεύουν καί τά βράζουν. Τό ζουμί τους τό πίνουν όσοι
ύποφέρουν άπό νεφρά. Όσοι ύποφέρουν άπό πίεση τρώγουν κάθε πρωί νηστικοί
4-5 σκλίθρες σκόρδου. Κοπάνιζαν επίσης κανέλα, μοσχοκάρυδο, καρυοφύλλι
καί καρδοβότανο. Τ' άνακατεύαν μέ άγνό μέλι καί τό 'διναν σέ άδύνατα παιδιά
γιά νά πάρουν έπάνω τους» (ΚΛ, χφ. 3420, σ. 229, 1967-68). Σέ πολλά
μέρη ό σκατζόχοιρος θεωρείται ώς θεραπευτικό τών ρευματισμών.

Δίαιτα καί άποχή άπό ορισμένες τροφές σέ περιπτώσεις άσθένειας ή γιά
τήν πρόληψή της.

ς') Τροφές τών εργαζομένων. Τοΰ γεωργού, τοΰ βοσκοΰ, τών ταξιδευτών,
τών ψαράδων, σφουγγαράδων κ.ά., πού λείπουν άπό τό σπίτι όλη τήν ήμέρα
ή ένδεχομένως πολλές μέρες. Τροφές πού μεταφέρονται καί διατηρούνται εύ-
κολα. Φαγητά πού έτοιμάζονται έπί τόπου. Π.χ. «οί έξωμάχοι σηκώνονται
πρωί-πρωί, τρώνε γάλα, ψωμοτύρι ή τραχανά τόν χειμώνα καί φεύγουν. Τό
μεσημέρι τρώνε καλά κάτω άπό τήν ήσκιάδα κάποιου δένδρου κρέας άπο σφα-
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κτό τής στάνης, όσπρια, λαχανικά, βακαλάο, ρέγγες, σαρδέλλες παστές κ.ά.
Πίνουν ούζο διά νά ξεκουράζονται» (ΚΛ, χφ. 3701, σ. 19, Καλάβρυτα 'Αχαίας,
1973). «Οί τραταραϊοι τρώγανε όρθιοι τραβώντας κουπί. "Ενα κομμάτι ψωμί,
έλιές, ντομάτες, τυρί» (ΚΜΣ, φάκ. Α7, σ. 1094, Άιβαλί, 1937). Οί ψαράδες
ψήνουν πρόχειρα ψάρια ή φτειάνουν σούπα (κακαβιά).

Τροφές πού δίνονται ειδικά στούς εργαζόμενους στό θέρος (άριάνι, τρι-
■ψάνα, σκορδάρι, λαδοψυχιά κ.ά.).

'Ιδιαίτερη περιποίηση τών εργατών κατά τήν πρώτη καί τήν τελευταία
ήμέρα τής έργασίας (κριτόμάς). Π.χ. στήν Κύπρο «όταν τελείωναν τό θέρος
καί έρκοντο στό σπίτιν,ή νοικοτζυρά έκαμνεν ξεροτήανα, γιατί ήταν τά ποθέρκα.
Στό θέρο τό βράδυ, όταν γυρίζαν στό σπίτι, έτρώαν όσπρια, ρέγγες, σΐιοΐρο τη-
γανητό τζαί κρασί τζαί αύκά τζαί διασκεδάζασι ώσπου νά μεθύσουν» (ΠΑ,
χφ. 3295, σ. 30, 1978). «"Οταν τελείωνε τό άλώνισμα, έφερνε ή νοικοκυρά
τόν καλύτερο κόκορα ψημένον μέ πατάτες ή μέ μακαρουνάδα μέ στριφτά στό
σουφρά μακαρόνια. Πάντα στό άλίόνισμα θά είχαν κόκορα» (Γ. Μπούζα,
Τό Λυκουρέσι. 'Ιστορία - Λαογραφία, 1982, σ. 89).

Συμπόσια στόν κούρο τών αιγοπροβάτων, στόν τρύγο, στό άρμάθιασμα
τοϋ καπνού κ.ά. Ειδικά φαγητά καί τρόπος παρασκευής τους.

ζ') Κοινωνική πρόνοια. Τροφές πού προσφέρονται σέ φτωχούς, γέρους, χή-
ρες, ορφανά πού έχουν άνάγκη. 'Ορισμένες ημέρες τοΰ χρόνου πού συνηθί-
ζεται ή προσφορά. Λόγοι γιά τούς οποίους γίνεται (γιά τή συγχώρηση τών
νεκρών, γιά τήν ύγεία καί προκοπή τής οικογένειας κ.ά.).

η') Τροφές μέ κάποιες μαγικές καί θεραπευτικές, όπως πιστεύεται, ιδιότη-
τες. Σχετικές δοξασίες. Τρόποι παρασκευής τους. Π.χ. στό Μεσενικόλα Καρδί-
τσας κ.ά. «άμα είχε κάποιος χρυσή, έπαιρνες ένα άβγό καί τό ξεστέρωνες τρεις
βραδυές καί τό 'δωναν καί τό 'πινε μέ λεμόνι σ' ένα πιάτο» (ΠΑ, χφ. 3191, σ.
82, 1978). Προσφορά τροφών (μελόπιττας, κουλουριών κ. ά.) στις νεράιδες
γιά θεραπευτικούς σκοπούς.

θ') Τροφές πού δίνονται σέ κάποιον, γιά νά τόν επηρεάσουν,όπως πιστεύε-
ται, θετικά ή άρνητικά. Π.χ. δίνουν στόν ύποψήφιο γαμπρό νά φάη γλώσσα
άπό γάιδαρο, χωρίς νά τό άντιληφθή, γιά νά συγκατατεθή νά πάρη τή νύφη
πού τοΰ δίνουν.

ι') Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις πού έχουν σχέση μέ τίς άντιλή-
ψεις τοΰ λαοΰ γιά τή διατροφή γενικά (ποσότητα, ποιότητα, είδος τροφής, άξία
ορισμένων τροφών κ.ά.). Παραδείγματα: «Τό πολύ φαΐ σπληνιάζει καί τό λίγο
στομαχιάζει» (Σέρβια Κοζάνης κ.ά.). «"Οποιος δέν έπείνασε, τί είν' τό ψωμί
δέν ξέρει» ('Επτάνησα). «Πού πείνα ψωμιά θωρεί κι ό λιμάγρηςπίττες» ("Η-
πειρος). «Ό φιδοφαγωμένος κοιμήθηκε, ό πεινασμένος όχι» (Γορτυνία). «Τό
κρεμμύδι τό πρωί / κάνει άντερο παχύ / καί τό σκόρδο τήν ήμέρα/ φέρνει στήν
καρδιά άέρα» (Θράκη).
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Προλήψεις, δεισιδαιμονίες καί γενικά λαϊκές δοξασίες γιά τή διατροφή
καί τις διάφορες τροφές είδικώτερα. Π.χ. οταν τρως, δέν πρέπει νά άφίνης
τήν τελευταία μπουκιά, γιατί χάνεις τη δύναμή σου κ.ά.

8. Συντήρηση τών τροφών. Μέθοδοι συντηρήσεως κάθε είδους τροφής:
Πάστωμα, καβούρδισμα, κάπνισμα τών κρεάτων καί τών ψαριών, ξήρανση,
τοποθέτηση στο λάδι ή στο ξύδι λαχανικών, χόρτων, κ.ά., συντήρηση του
τυριού, βουτύρου κλπ. σέ υπόγειες σπηλιές, σέ άποθήκες ύγρές, σέ πηγάδια
κ.ά. Παραδείγματα: «Κόβουν τό κρέας καί τό άλατίζουν μέ άφθονο άλάτι.
Μετά άπό οχτώ ήμέρες θά τό λειώσουν, δηλ. θά τό βάλουν σέ ένα μεγάλο κα-
ζάνι νά βράση πολύ μέχρις ότου νά τρώγεται εύκόλως. Κατόπιν τό τοποθετοΰν
σέ πήλινες στάμνες καί τό σφραγίζουν πρόχειρα. Άπό τή στάμνα αύτή θά
τρώγουν όλο τό χρόνο μέχρις ότου ξαναέρθουν τά γουρνοσφαξίματα καί βάλουν
νέο παστό» (ΚΛ, χφ. 2988, σ. 115, Βασιλίτσι Πυλίας, 1965). Στη Β. 'Ελλάδα
άλάτιζαν κραμπολάχανα στήν «άρμιά». Τις πατάτες βάζουν στό άχυρο καθώς
καί τά καρπούζια καί άλλα φρούτα, ώστε νά διατηρηθούν πολύ» (ΚΛ, χφ.
3152, σ. 9, Προβατάς Σερρών, 1966).

Διατήρηση τών άβγών (τοποθέτηση τους σέ άλάτι, άχυρο κ. ά.).

9. Ποτά. Ποιά ποτά συνηθίζονται; (κρασί, τσίπουρο (ούζο, σούμα, ρακί,
τσικουδιά), καφές, τσάϊ, βυσινάδα, μπουζάς κ.ά.).

α') Κρασί. 'Τπάρχει τοπική παραγωγή ή τό άγοράζουν άπό άλλου; Ε'ίδη
κρασιοΰ (κόκκινο, άσπρο, ρετσινάτο κ.ά.). Κατανάλωση κρασιού ιδιαίτερα
κατά τις γιορτές καί τούς γάμους, τά περίδειπνα κλπ. Προπόσεις όταν έπιναν
κρασί.

Δοξασίες γιά τήν ιερότητα τοΰ κρασιοΰ καί σχετικές συνήθειες. Π.χ.
στήν Άν. Θράκη «τήν παραμονή τά Χριστούγεννα, τό βράδυ στό τραπέζι
έβαζαν στή μέση τό πιάτο μέ τά χριστόψωμα, ένα ποτήρι κρασί καί τρία ψωμιά.
Αφού έφαγαν, ό νοικοκύρης έρριχνε λίγο κρασί σέ μιά καθαρή γωνιά τής κά-
μαρας» (Έλπ. Σταμούλη-Σαραντη, Άπό τήν Άν. Θράκη, 1958, σ. 152).

β') Τσίπουρο. Παράγεται έπί τόπου ή τό φέρνουν άπό άλλοΰ καί άπό
ποΰ; Άπό τί παράγεται; (άπό σταφύλια, μοΰρα, κούμαρα, σύκα κ.ά.).

Κατανάλωση τοΰ τσίπουρου (όταν εργάζονται, στις γιορτές, στά κερά-
σματα κ.ά.).

Χρησιμοποίηση του γιά θεραπευτικούς σκοπούς (πονόκοιλους, έντριβές
κ.ά.).

γ') Καφές. Άπό τί παρασκευάζονταν ή μέ τί άναμειγνύονταν; (μέ ρεβύ-
θια, κριθάρι, φασόλια κ.ά.). Τρόπος παρασκευής. Γλυκαντικές ύλες (πετιμέζι,
ζάχαρη-κάντιο κ.ά.). Πότε πίνονταν (τό πρωί, τό μεσημέρι;) Σέ ποιες περι-
πτο>σεις προσφέρονταν καφές; (σέ επισκέψεις, στήν κηδεία, στά μνημόσυνα;)

δ') Δροσιστικά ποτά (βύσινο, μπουζάς, κρανόζουμο Υ.Λ.). Τρόποι παρα-
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σκευής. Τρόποι, διατηρήσεως. Σε ποιες περιστάσεις προσφέρονταν; Χρησι-
μοποίηση τους γιά θεραπευτικούς σκοπούς.
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Δ. ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

1. Γενικά. 'Αποτελεί ή κτηνοτροφία κύρια άπασχόληση τών κατοίκων;
Άν ναί, σέ ποιο ποσοστό παλαιότερα καί τώρα;

Συνθήκες πού εύνοοΰν τόν ποιμενικό βίο (κλίμα, έδαφος, βλάστηση κ.ά.).
Μήπως ύπάρχουν νομάδες κτηνοτρόφοι στήν περιοχή, δηλ. πού νά μετακινούν-
ται ορισμένες εποχές τού χρόνου;

2. Ποιμενικές οικήσεις (στανοτόπι, μαντροκάΟισμα, στάνη, μητάτυ
κ.ά.). Ποΰ χτίζονται; (μέσα στό χωριό, σέ άπόσταση άπό κατοικημένες περιο-
χές ;)Άπό τί επηρεάζεται ή έκλογή τοΰ τόπου; (άπό τό κλίμα, άπό τό έδαφος, άπό
τό είδος τών ζώων;) Μένουν μόνιμα οί βοσκοί στόν ΐδιο τόπο όλο τό χρόνο ή
μετακινούνται κατά έποχές; (χειμαδιά-καλοκαιρινά). Ό τόπος έγκαταστάσεως
τών αιγοπροβάτων διαφέρει άπό τόν τόπο έγκαταστάσεως τών κοπαδιών μόνο
μέ πρόβατα; Είναι δυνατή ή συμβίωση περισσότερων άπό ένα κοπαδιών στόν ΐδιο
τόπο; («σέ γιδαρέικο στανοτόπι ένας μονάχα γιδάρης μπορεί νά κονέψη. Καί
στανεύει πρώτος άπ'τούς γιδαραίους, όποιος προφτάσει») (Λουκόπουλος, Ποι-
μενικά, 1930, σ. 24).

α') Άνθρωποκαλύβα (βλαχοκάλνβο, γρέκι, κατοικία, κονάκι, κατοννα,
ταράτσα κ.ά.). Σέ ποιό σημείο τού ποιμενικού οίκισμοΰ χτίζεται καί γιατί;
(κοντά στήν μάντρα;) Π.χ. στή Νάξο «οί μητάτοι έχουνε μικρή πόρτα καί
ήτανε σέ άπόκρυφο μέρος. 'Ήτανε πρώτ' αύτό γιά τσοί πειρατές» (ΚΛ, χφ.
2303, σ. 186, 1959). Σχήμα καί μέγεθος.Υλικά καί τρόπος κατασκευής. Είναι
στεγασμένη ή όχι; 'Εσωτερική διαρρύθμιση. Ποΰ βρίσκεται ή έστία; Ποΰ κοι-
μούνται τά μέλη τής οικογένειας τοΰ βοσκού τό καλοκαίρι καί τό χειμώνα;
Θέρμανση. Τρόπος άποχετεύσεως τών νερών τής βροχής (αύλάκι γύρω άπό
τήν καλύβα).

Κατασκευάζονται καλύβες σέ δένδρα ή πάνω σέ ξύλα καί γιατί;

"Επιπλα (κρεββάτια, κρεμανταλάς, καθίσματα κ.ά.) (είκ. 86) καί σκεύη
(έργαλεΐα τυροκομίας, οικιακής χρήσεως κ.ά.). Είναι χειροποίητα ή τοΰ εμπο-
ρίου; Ποΰ τοποθετούνται;

β') Ποιμνιοστάσιο (μάντρα, μητάτο, στάνη, στρονγγα, ταράτσα, μαντρο-
τόπι, στανοτόπι, χειμαδιό κ.ά.) (είκ. 87). Έκλογή τοΰ κατάλληλου τόπου. Παρά-
γοντες πού έπιδροΰν σ' αύτήν (π.χ. προσανατολισμός, διαμόρφωση τοΰ έδάφους
κ.ά.). Υλικά καί τρόπος κατασκευής. Είναι στεγασμένο ή όχι ; Υπάρχει διαφορά
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μεταξύ τοΰ ποιμνιοστασίου γιδιών καί προβάτων; Ποιοί τό κατασκευάζουν;
Μέρη τού ποιμνιοστασίου: 1. (Έ)ριφώνα (άξιάτο, σακαστήρα, άρνοκέλλι,
δόλωνας, εριφόκουμος, λαβδαριά, παραμάντρι, χωρισόμαντρα κ.ά.). Ποΰ βρί-
σκεται; Γιά ποιά ζώα προορίζεται (γιά τά κατσίκια καί άρνιά πού θηλάζουν;)
Πώς κατασκευάζεται; Πρόνοια γιά την προστασία τών άμνοεριφίων άπό τά
άγρια ζώα. Τοποθετοΰν ή σχεδιάζουν σέ έμφανές σημείο κεφαλή βοδιού, φι-
διού κ.ά., γιά νά κρατοΰν μακρυά τά άγρια ζώα;

2. Μάντρα (στάνη, γαλάρι, ματζικονρα, στρούγγα, όβορός, κούρταχ.ί.)
(είκ. 88, 89). 'Ονοματολογία τών διαφόρων μερών τής μάντρας (πόρος, στρουγ-
γολίθι, γαλάρι κ.ά.). Σχήμα καί τρόπος κατασκευής. Εϊναι υπαίθρια ή στεγασμέ-
νη; Προστασία τοΰ ποιμνίου άπό τή βροχή καί τό ψΰχος. 'Ιδιαίτερη προστασία
τών αιγοπροβάτων πού θηλάζουν. Θέσεις τής μάντρας γιά τήν έξυπηρέτηση τοΰ
βοσκού κατά τό άρμεγμα (παραμάντρι, σκαλομάντρι, γαλάρι, πόρος κ.ά.)·
Διαφορές τής θερινής μάντρας άπό τή χειμερινή. Προφύλαξη τής μάντρας καί
τοΰ ποιμνίου μέ μαγικούς ή άλλους τρόπους (άπό βασκανία κ.ά.).

3. Τυροκομείο (μητάτο, τυροκέλλι, τυρόσπιτο κ.ά.). Σέ ποιό σημείο
τής στάνης βρίσκεται; 'Ιδιαίτερο διαμέρισμα γιά τήν άποθήκευση καί συντήρηση
τών τυροκομικών προϊόντων (τυροκέλλι, τυρότρυπα κ.ά.). Προστασία τών τυρο-
κομικών προϊόντων άπό τις καιρικές συνθήκες καί άπό κλέφτες.

4. Στάλος (σταλιά, σταλίστρα, στάμι, στάλιστρο κ.ά.) (είκ. 90). Εϊναι
φυσική σκιά ή τεχνητή ; Τρόπος κατασκευής τού τεχνητού στάλου (π.χ. κόβουν
τήν κορυφή δένδρων, γιά νά φουντώσουν οί κλάδοι καί νά δημιουργήσουν σκιά,
κατασκευάζουν υπόστεγο;) Εϊναι άπαραίτητος τό καλοκαίρι ή οχι; Πότε οδη-
γούνται τά αιγοπρόβατα στόν στάλο; (τό μεσημέρι;)

Λέξεις καί φράσεις σχετικές μέ τό στάλο (σταλιάζω, σταλιά, σταλίζω
κ.ά.). Κατασκευή στάλου σέ ξένο χωράφι. Σ' αύτή τήν περίπτωση τί υποχρέωση
έχει ό ιδιοκτήτης τοΰ κοπαδιού; (νά δίνη τήν κοπριά ;)

3. Ξεχειμώνιασμα-ξεκαλοκαίριασμα. Πότε καί πώς γίνεται ή μεταφορά
τοΰ ποιμνίου στό χειμαδιό (ξεχειμαδιό, παραχειμάστρα-χειμάδι)'. Σχετικές
συνήθειες τών βοσκών. Πού βρίσκονται τά χειμαδιά; 'Εγκαταλείπουν οί
βοσκοί τό χώρο τής θερινής τους διαμονής, γιά νά έγκατασταθοΰν τό επόμενο
καλοκαίρι σέ νέο; Άν ναί, γκρεμίζουν τήν καλύβη καί τή στάνη ή όχι; Άν
δέν τήν γκρεμίζουν, έξακολουθοΰν νά διαμένουν έκεΐ 1-2 άτομα, γιά νά τή
φυλάγουν καί πώς άμείβονται τά άτομα αύτά; Στό χειμαδιό κατασκευάζουν
νέα καλύβη καί μάνδρα;

Μήπο^ς ό βοσκός άφαιρεΐ τά κουδούνια άπό τό ποίμνιο κατά τή μεταφορά
του στό χειμαδιό; Πότε άκριβώς γίνεται αύτό καί γιατί; (παραδείγματα)·

Πότε γίνεται ή μετακίνηση τοΰ ποιμνίου στά βουνά; Σχετικά έθιμα. Κρέ-
μασμα τών κουδουνιών στά ζώα. Σχετικές προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. Ή
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μετακίνηση αύτή πώς γινόταν παλαιότερα, οργανωμένα, μέ πολλούς βοσκούς,
μαζί καί μέ ποια ενδεχομένως τάξη ; Τελευταία φορτώνουν τά ζώα σέ φορτηγά
αύτοκίνητα καί άπό πότε; 'Απώλειες κατά τή μετακίνηση.

4. Κούρος (κούρεμα, διπλόκονρο, ξεμπάνιααμα, ατεροκούρι κλπ.). Χρό-
νος πρώτου κούρου καί λόγοι πού τόν επιβάλλουν (τόν Μάρτιο στά χειμαδιά
«κωλοκουρίζουνε τό πρόβατο», καθαρίζουν τήν ούρά καί τήν κοιλιά, γιά νά
άρμέγεται εύκολώτερα (ΚΛ, χφ. 867, σ. 173). Τί κάνουν τά πρώτα μαλλιά;
Χρόνος δεύτερου κούρου (τέλος Μαΐου-άρχές Ιουνίου).

Προλήψεις σχετικές μέ τήν ήμέρα ένάρξεως τού κούρου. Π.χ. «ό κούρος
άρχίζει οποιαδήποτε μέρα τής έβδομάδας έκτος άπό Τρίτη, Παρασκευή
καί Κυριακή. Αύτές οί τρεις μέρες έχουν τρεις ώρες ένάντιες καί δέν κάνει
ν' άρχίση ό κούρος» (ΚΛ, χφ. 969, σ. 451). Στή Μήλο «ή Τρίτη, ή Πέμπτη καί
τό Σάββατο είναι γρουσούζικες μέρες γιά τό κούρεμα καί δέν πρέπει νά
άρχίζης άπό αύτές. Άν τυχόν είναι άνάγκη νά συνεχισθή τό κούρεμα καί σέ
τέτοιες μέρες, τότε ή κακή τους επίδραση ξορκίζεται, άν τό ψαλίδι τό έχης άνοί-
ξει άπό τήν προηγούμενη μέρα, πού δέν είναι άποφράδα» (ΚΛ, χφ. 3000, σ.
74-75). Τά πρόβατα δέν τά κουρεύουν «στή λίγωση τοΰ φεγγαριού, νά 'ναι
καλόφεγγο τό φεγγάρι» (ΚΛ χφ. 2304, σ. 313, Μήλος).
Πώς γίνεται τό κούρεμα τών κατσικιών καί πώς τών προβάτων; Ποιός τά
κουρεύει καί γιατί;

'Εργαλεία κουρέματος (ψαλίδι, κουρεύτρα, χάλουπας, κλάπα κ.ά. (είκ. 91,
92, 93). «Για νά κουρευτούν εύκολα τά γίδια τά βάνουν στόν τσάταλο ή τσα-
τάλα πού τήν λένε κουρεύτρα. Διχαλώνουν τό κεφάλι τοΰ γιδιοΰ άνάμεσα στή δι-
χάλη τής κουρεύτρας. Ποπάνω περνοΰν τή βέργα άνάμεσα άπό τρυπίτσες πού
άνοίγουν καί στις άκρες άπ' τά τσατάλια. γιά νά μή μπορή νά άποτραβήξη τό κε-
φάλι του τό γίδι. . . Τά πρόβατα κουρεύονται άλλιώς. Τά ρίχνουν κάτω άνάσκελα,
κι άρχίζουν τό κούρεμα άπό τήν κοιλιά καί τά στήθια...» (ΚΛ, χφ. 867, σ. 38,
Αιτωλία). Κουρεύουν τά ζώα έξ ολοκλήρου ή άφίνουν μαλλιά στή ράχη ή άλλοΰ
καί γιατί; Π.χ. στήν 'Ολυμπία «τό τελευταίο πρόβατο πού θά κουρέψουν θά
τοΰ άφίσουν χαίτη όπως τά τραγιά, στήν κοιλιά δέ θά τοΰ κάνουν ένα σταυ-
ρό. Τά γίδια δέν τά κουρεύουν σέ όλο τό κορμί τους καί γι αύτό τά λέγουν καπε-
ρώνες. . . Στό τραγί θά άφίσουν λίγο μαλλί κάτω άπό τό σαγόνι» (ΚΛ, χφ. 2974,
σ. 7, 1965).

'Ονομασίες τοΰ μαλλιοΰ πού βγαίνει άπό ένα πρόβατο (τουλούπι, ποκάρι
κλπ.).

Προλήψεις καί άλλες συνήθειες σχετικές μέ τό μαλλί. Π.χ. «στό τέλος τοΰ
κουρέματος θά μαζέψουν οί τσοπάνηδες όλα τά προβατίσια μαλλιά σέ μιά με-
ριά καί θά τά λιβανίσουν. Τά γιδίσια μαλλιά θά τά μαζέψουν ολα έπάνω σέ
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ενα βράχο καί έκεΐ θά τά λιβανίσουν, γιά νά γκρεμισθούν στο γκρεμό οί σατανά-
δες πού είναι έπάνω τους» (ΚΛ, χφ. 2974, σ. 8-9, 1965, έπαρχ. 'Ολυμπίας).
«Δέν πουλούν τά μαλλιά ά δέ βγή ό Μάης, γιατί ψοφούν τά πρόβατα» (ΚΛ, χφ.
2304, σ. 313, Μήλος, 1959).

'Αλληλοβοήθεια μεταξύ τών βοσκών καί σχετικές συνήθειες. Π.χ. «το
Μάη, πού κουρεύγουνε τά όζά, κατεβαίνει ό βοσκός καί καλεί τσοί συγγενείς
καί φίλους νά κουρέψουνε» (ΚΛ, χφ. 1380Β, Λασίθι, 1939). «Ό κούρος γίνεται
στά καλοκαιρινά λιβάδια. . . κουρεύουν μέ τήν άράδα. Σήμερα κουρεύω έγώ,
αύριο σύ, παραμεθαύριο ό άλλος. . .» (ΚΛ, χφ. 867, σ. 173, Αιτωλία).

Δεισιδαιμονίες καί προλήψεις σχετικές μέ τόν κούρο. Π.χ. «τήν ώρα πού
κουρεύουν δέν πιάνουν κουβέντα μέ τούς περαστικούς, μόνον ό περαστικός πρέ-
πει νά εύχηθή μέ τά λόγια «χίλια τά ψαλίδια σου» καί νά φύγη» (ΚΛ, χφ. 2974,
σ. 8). «"Οταν τελεί ώση ή έργασία, ένώνουν άπό ένα σκόρδο μέ ένα γαρύφαλλο
καί τό κρεμάζουν στά κέρατα τών δύο ή τριών καλυτέρων ζώων. . . έπειτα
γκρεμίζουν τόν οπίσθιο τοίχο τής γαλαρόμαντρας καί βγαίνουν οί κατσίκες
έξω, γιατί τό έχουν σέ κακό νά τις άφίσουν νά φύγουν άπό τήν είσοδο πού μπή-
καν. Τήν ώρα αύτή ρίχνουν τουφεκιές. . . »(ΚΑ, χφ. 3923, σ. 45, Βροντάδες
Χίου, 1976).

Τραγούδια σχετικά μέ τόν κούρο. Π. χ.

Κουρέψαμε τις αίγες μας μέ τήν ύπομονή μας
νά χαίρωνται οί φίλοι μας νά σκάσουν οί οχτροί μας.
Κι όσα μερμήγκια 'ναι στή γή κι όσα πουλιά στά δάση
τόσα κατσικοπρόβατα ή μάντρα νά 'ποτάξη.

(ΚΑ, χφ. 2974, σ. 8.)

Μετά άπό τό τέλειωμα τού κουρέματος, ένέργειες γιά τή προφύλαξη τών
ζώων άπό τό δάγκωμα φιδιών.

5. 'Απογαλακτισμός τών άρνιών καί κατσικιών (απόκομμα, καπτσάλωμα
κ.ά.). Μέσα καί τρόποι πού χρησιμοποιούνται (κάλυψη τοΰ μαστού μέ πανί,
άλειμμά του μέ βουνιά, ρετσίνι, τοποθέτηση στό στόμα τοΰ ζώου σκληροΰ άντι-
κειμένου, καπτσαλιοΰ κ.ά. (είκ. 94). Πότε γίνεται;

6. Εύνουχισμός τών άρσενικών ζώων (μουνούχισμα, τσοκάνισμα κ.ά.).
Πότε γίνεται; (τόν Αύγουστο;) Τρόποι καί μέσα πού χρησιμοποιούν (τσόκανος
(είκ. 95), νιστέρι κ.ά.). Περιγραφή. 'Αντισηπτικά φάρμακα πού χρησιμο-
ποιούνται. 'Τπάρχουν ειδικοί γιά τόν εύνουχισμό καί ποιοι;

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες πού έχουν σχέση μέ τόν εύνουχισμό τών
ζώων.
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7. Πολλαπλασιασμός. Πότε αρχίζει, τό σμίξιμο τών ζώων (μαρκάλος
κ.ά.); Πόσο διαρκεί ή έγκυμοσύνη τους; Προσπάθειες γιά τή βελτίωση τοϋ
εί'δους τών ζώων.

8. 'Ασθένειες αιγοπροβάτων. 'Ονομασίες άσθενειών γενικά (αβδέλλα,
βούρλα, κλαμπάταα, μασταράς, νταλάκι, αερικό κ.ά.).

'Ασθένειες πού θεωρούνται άνίατες καί σχετικές δοξασίες τών βοσκών.
Π.χ. «τό νταλάκι ήταν ένα καιρό. Τά πρόβατα σκάζουν άποτόμως. . . μπορεί
έκατό πρόβατα νά ψοφήσουν. Τουφεκάγαμε μέ όπλο άπό πίσω στά πρόβατα
νά φεύγη» (ΚΛ, χφ. 2946, σ. 42, Κάτω 'Ορεινή Σερρών, 1965). Άλλη άρρο')-
στια είναι «τό στοιχειό, ό «λιαράκης», πού φαίνεται μέ μορφές διαφόρων
ζώων, ούρλιέται καί βατεύει τά πρόβατα, τά όποια άφοΰ μαυρίσουν στό πίσω
μέρος, ψοφοΰν» (ΚΛ, χφ. 1488, σ. 46, Καλοσκοπή Παρνασσού, 1928).

Ασθένειες πού θεραπεύονται καί τρόποι θεραπείας τους. Π.χ. «παρμός,
άμα κολλήση τά πράματα, χαλάει τό γάλα τους, κουτσαίνουν καί στραβώνονται"
γιατρεύεται μέ τό παρμόχορτο» (ΚΛ, χφ. 969, σ. 448). «Πιάσιμο: παίρνουν
σκορδοπλεξίδα καί τήν βράζουν μέσα στό κρασί ή καί σέ ξύδι καί τήν τυλί-
γουν έπάνω σέ έκεϊνο τό μέρος πού έχει πιασθή» (ΚΛ, χφ. 2171, σ. 51, περ.
Αμαλιάδας, 1954). «Πληγές: παίρνουν καύκαλο χελώνας, τό καίνε καί τό κά-
νουν σκόνη καί τό βάζουν έπάνω στήν πληγή καί σιγά-σιγά ή πληγή περνά»
(ΚΛ, χφ. 2171, σ. 51). Διάφορες άλλες ένέργειες πρός θεραπεία ή άπομάκρυνση
άσθενειών. Π.χ. όταν τά μικρά αιγοπρόβατα στέκουν συλλογισμένα, πιστεύουν
ότι έχουν τρέλλα. Τότε παί'νουν λαμπάδες τοΰ 'Επιταφίου, τά καψαλιάζουν
στό κούτελο καί συνέρχονται» (ΚΛ, χφ. 2143, σ. 249, Λήμνος, 1954). «Τό
άπόστημα τό φοβερίζουν μέ άναμμένο μπαρούτι» (ΚΛ, χφ. 1953, σ. 192,
Αμοργός, 1953). «"Οταν κλαμπατσάσουν τά πράματα, βουλλώνουν τά κουδού-
νια, γιά νά μήν άκούη ό διάβολος» (ΚΛ, χφ. 1098, σ. 385, Κορινθία, 1924).

Πρακτικοί κτηνίατροι καί τρόπος αμοιβής τους.

'Ασθένειες τοΰ κοπαδιού είδικώτερα : α ) άνάγκη (φρυγανίδα). Συμπτώ-
ματα καί θεραπεία. Στήν Αιτωλία «παίρνουν αίμα στ' αύτί ή στή μύτη καί
γερεύει. Τοΰ δίνουν σκορπίδια νά φάη. Τά στουμπάνε κάπου μέ πέτρα, τά στί-
βουν σέ νερό μέσα καί ποτίζουν τό πράμα. Κάνουν καί μαντολο'ίδι. Πιάνει
ένας τή φρυγανίδα, τό σκουλήκι, τήν κόβει μέ τά δόντια του καί τό πρωί πού
θά 'ναι νηστικός φτύνει στό στόμα τ' άναγκεμένου. Γερεύει...» (Λουκόπουλος,
Ποιμενικά, 1930, σ. 191).

β') άβασκαμός (φταρμός, βάακαμα, λάβα)μα κ.ά.). Συμπτώματα καί θερα-
πεία. Π.χ. «άν τύχη καί πάθη τό κοπάδι άπ' άβασκαμό, άνάβουν άναποδοφω-
τιά. Άλλά πρέπει ν' άνάψη τή φωτιά ένας πού νά 'χη τό ονομα Γιάννης.
Κρατώντας αύτός πρυοβολικά γυρίζει τά χέρια του πίσω στις πλάτες, πρυοβο-
λάει ώσπου άνάβει τήν ίσκα. . . Άφίνει ύστερα τήν ΐσκα καί γίνεται στάχτη.
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Τή ρίχνει στο νερό καί ποτίζει τό κάθε άβασκαμένο πράμα» (Λουκόπουλος,
Ποιμενικά, 1930, σ. 196).

Προφύλαξη άπό τή βασκανία. Στήν Αιτωλία «γιά νά μήν παίρνουν άπό
μάτι, βρίσκουν κουδούνι χωρίς βρονταλίδι. Βάνουν μέσα ύψωση παρμένη άπ'
τόν παπά, σπειράκι άρσενικό λιβάνι, σκόρδο μονογούλικο,τρία σιταρόσπειρα,
λίγο μπαρούτι καί κομμάτι ρίζα άπό παλαμωνίδα. Ζουμπουλάνε τό κουδούνι,
κλείνουν μέσα αύτά τά όχτώ είδη. Ύστερα τό κρεμούνε στό καλύτερο άπ' τά
πρόβατα» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 196).
γ') άστραποβάρεμα. Πρόληψη καί θεραπεία.

δ') βοή (τρελλα, βούρλα κ.ά.). 'Ενδείξεις καί θεραπεία. Στή Λήμνο τά
πρόβατα καί πρό πάντων τά μικρά «τά πιάνει τρέλλα», δηλ. στέκονται συλλογι-
σμένα, δέν άκολουθούν τά άλλα, δέν βόσκουν. Τότε παίρνουν λαμπάδες τοϋ'Επι-
ταφίου καί τά καψαλίζουν στό κούτελο καί συνέρχονται (ΚΛ, χφ. 2143, σ.
248-9).

ε') χολή (τσίρλα, τσίλλα, κολιάντζα κ.ά.). 'Ενδείξεις (διάρροια) καί
θεραπεία. Π.χ. στή Ρόδο «γιά νά θεραπευθούν τά ζώα τά ποτίζουν ζουμόν άπό
ξινά «μούνουρα» (=μοΰρα) (Ά. Βρόντης, Λαογρ. 12, 1938-48, σ. 221).

ς') κλαπάτσα. Συμπτώματα καί θεραπεία. Στήν περιοχή 'Αμαλιάδας
((τήν κλαπάτσα τήν παθαίνουν άπό τήν πολλή δροσιά. Κατ' αύτήν μικραί βδέλ-
λαι κολλούν είς τό στόμα τοΰ ζώου. Τότε τό σώμα γεμίζει νερό. Δίδουν εις τό
ζώον λάδι» (ΚΛ, χφ. 2172, σ. 50, 1954). Στή Μικρή Γότιστα τής 'Ηπείρου
«βάζουν προληπτικά στό άλάτι τών ζώων θειάφι» (KvV, χφ. 2031, σ. 54). Στή
Λητή Θεσ/νίκης δέν έγνώριζαν φάρμακα γιά τήν θεραπεία της. «Άπό τά συμ-
πτώματα καταλάβαιναν τήν άσθένεια καί τά ζώα τά έσφαζαν» (ΚΛ, χφ. 1880,
σ. 32-33, 1952). Στό Σχοινοχώρι Αργολίδας έλεγαν: «τά βρήκε (τά ζώα)
ή βλογιά, φιάξε τήν καρδάρα, τά βρήκε ή κλαμπάτσα, κάφ'την τήν καρδάρα»
(ΚΛ, χφ. 2135, σ. 64, 1954).

ζ') ευλογιά (βλογιά). Συμπτώματα τής άσθένειας καί σχετική θερα-
πεία. Στήν Κάτω'Ορεινή Σερρών «τότε, τά παλιά τά χρόνια, κάνανε καθαριό-
τητα καί παράχωμα σέ όσα ψοφοΰσαν, γιά νά μή τά τρώνε τά σκυλιά. Φωτιά
δέν δέχεται ή εύλογιά. . . Άν ήσουν παντρεμένος, δέν έπρεπε νά σμίξης μέ τήν
γυναίκα σου. Ούτε νά ξυριστής όσο καιρό εϊναι ή εύλογιά ούτε νά άλλάξης»
ΧΨ· 2946, σ. 43, 1965). Στήν Καλοσκοπή Παρσανίδας, «άμα έχουν βλογιά
τά πρόβατα, πιστεύουν ότι ό τσοπάνης πρέπει 40 μέρες νά μήν άλλάξη ροΰχα,
ή νοικοκυρά νά μή ζεματίση ούτε μαλλιά, ούτε ροΰχα, γιατί άλλιώς θά ψοφήσουν
όλα» (ΚΛ, χφ. 1488, σ. 46, 1928). Στή Λήμνο καί "Ηπειρο γιά νά θεραπεύσουν
ή νά προφυλάξουν τά ζώα άπό τήν εύλογιά τά «μπολιάζουν», δηλ. παίρνουν
ύλη άπό τό άρρωστο ζώο καί έμβολιάζουν τά ύγιή (ΚΛ, χφ. 2031, σ. 4, 1953,
χφ. 2143, σ. 244, 1954).

η') παρμάρα (κρατημάρα, πιάσιμο, πιόοτάντανος, παρμος κ.ά.). 'Ενδεί-
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ξεις καί θεραπεία. Π.χ. στό Λαγανά 'Αμαλιάδας «όταν το πρόβατο κολλήση
παρμάρα, πιάνεται άπό τά πόδια του καί δέν μπορεί νά περπατήση. Πλύνουν
τά πόδια του μέ άλισίβα καί τά ποτίζουν άλισίβα» (ΚΛ, χφ. 2185, σ. 123,
1955). Στήν "Ηπειρο «άλατίζουν μέ παρμόγαλο νά τούς περάση γρήγορα»
(ΚΛ, χφ. 2031, σ. 54, 1953). Στήν Αιτωλία «παίρνουν άπ' τό κάθε πρόβατο
τό ίδιο τό γάλα του. Τ' άφίνουν πολλές μέρες στόν ήλιο καί ξηραίνεται. Τό
τρίβουν, τό κάνουν σκόνη. Τά ταίζουν άπ' αύτή τή σκόνη καί γιατρεύονται.
"Η τά ταΐζουν πέστροφα ή παρμόχορτο πού ή ρίζα του μοιάζει σάν τού καμ-
προλάχανου» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 192).

θ') βήχας (πρέγκα, σακαή κ.ά.). 'Ενδείξεις καί θεραπεία. Στήν περιοχή
'Αμαλιάδας όταν βήχουν τά ζώα, τά άχνίζουν μέ βρασμένο εύκάλυπτο καί τά
άλείφουν μέ χοιρινό ξύγκι, πού λέγεται βασιλικό (ΚΛ, χφ. 2185, σ. 125, 1955)
ή βράζουν βρώμη μέ κρασί καί όπως είναι ζεστά, τά δίδουν στό ζώο νά φάη
(ΚΛ, χφ. 2172, σ. 50-51, 1963). Στή Στενή Χαλκίδας όταν τά ζώα βήχουν,
τά ταΐζουν καλαμόφυλλα (ΚΛ, χφ. 1891, σ. 39, 1953).

ι') φ'σούνα. 'Ενδείξεις καί θεραπεία. Στήν Αιτωλία όταν μυξιάζουν τά
ζώα καί βουλώνουν τά ρουθούνια «φυσούν ξύδι μέσα στά ρουθούνια τους καί
τά γιατρεύουν. Άν δέν φροντίση ό τσοπάνης νά γιατρέψη τά φσουνιασμένα
πρόβατα, βαστάει κι ένα χρόνο μπορεί νά πής ή άστένεια. Τά ποτίζουν καί
βρασμένο τρίμερο άπ' τίς μύτες» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 192-3).

ια') μαστίτιδα (μασταράς). 'Ενδείξεις καί θεραπεία. Π.χ. στό Σχοινο-
χώρι Αργολίδας παίρνουν αίμα άπό τούς μαστούς καί τούς άλείφουν μέ χοιρινό
λίπος (ΚΛ, χφ. 2135, σ. 64, 1954), ένώ στήν περιοχή 'Αμαλιάδας «βάζουν
στά μαστάρια άμμο κρύον» (ΚΛ, χφ. 2185, σ. 123, 1955). Στήν 'Ήπειρο καυτη-
ριάζουν τό μαστό μέ σκόρδο καί μπαρούτι (ΚΛ, χφ. 2031, σ. 55, 1953).

ιβ') ματόπονος (δραγγονμάρα, γκαβωμάρα, άσπρομάτιασμα, τσίμπλα,
κ.ά.). 'Ενδείξεις κα.ί θεραπεία. Π.χ. ή γκαβωμάρα στό Σούλι θεωρείται
άγιάτρευτη (ΚΛ, χφ. 976, σ. 462). Στή Θήρα «όταν τά πιάσουν τά μάτια ντως,
ξύνουν τής σουπιάς τό κόκκαλο καί τού ρίχνουν στά μάτια άπ' αύτή τή σκόνη»
(ΚΛ, χφ. 2081, σ. 121, 1954). Στήν Αμοργό ρίχνουν μέσα στά μάτια γλυκό
κρασί ή κοπανίζουν φύλλα τής άγριλιάς καί ρίχνουν μέσα στό μάτι τό ζουμί
(ΚΛ, χφ. 1953, σ. 193, 1953). Στήν περιοχή Αργολίδας όταν πάθουν τά μάτια
τού ζο'ιου, γυρίζουν τό έπάνω βλέφαρο άνάποδα καί μέ ένα πανί πού έχει ψιλό
άλάτι καί λάδι τό τρίβουν δυνατά (ΚΛ, χφ. 2135, σ. 65, 1954). Στή Μ. Γότι-
στα 'Ηπείρου «όταν κάνη στά μάτια (τό ζώο), βγάζει κοκκαλάκια στά βλέφαρα
σάν μισή άγκυρα. Γυρίζουν τά βλέφαρα, κάνουν έγχείρηση καί βγάζουν τά
κοκκαλάκια» (ΚΛ, χφ. 2031, σ. 55).

ιγ') ψώρα. Θεραπεία. Στις περισσότερες περιοχές τής Ελλάδος θεραπεύε-
ται μέ τήν έπάλειψη τοΰ ζώου μέ πετρέλαιο καί θειάφι. Στή Λήμνο «έβραζαν
κατράμι μέ θειάφι καί λίγο λάδι καί άλειφαν τά ψωριασμένα πρόβατα καί γίδια»
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(ΚΑ, χφ. 2143, σ. 241-2, 1954), ενώ στήν Αιτωλία «ψαίνουν στή φωτιά
τρεις χελώνες ώσπου νά γίνουν στάχτη. 'Ανακατεύουν τή στάχτη μέ άλάτι,
τή διανέμουν σέ τρία μερίδια καί ταίζουν τά πράματα τρείς χασοπέφτες (ο-
ταν σώνεται τό φεγγάρι ήμέρα Πέφτη. ..). "Αλλοι βράζουν σέ νερό καπνό καί
πρατοσκάρφη, τά πλένουν καί θεραπεύονται» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930,
σ. 195).

ιδ') ήσκιος (ησκιωμα, κωλοπάνης, ντιβετσικας, εϊδ'λο, λιαράκης κ.ά.).
Στήν Καλοσκοπή Παρνασσίδας τό στοιχειό ό «λιαράκης» φαίνεται μέ μορφές
διαφόρων ζώων, «ούρλιέται καί βατεύει τά πρόβατα, τά οποία άφοΰ μαυρίσουν
στό πίσω μέρος, ψοφούν» (ΚΛ, χφ. 1488, σ. 46, 1928). Στήν Αιτωλία τό η-
σκιωμα είναι ό «φόβος καί τρόμος τών τσοπάνηδων. Φάρμακα κι άν τά μεταχει-
ρ ι στή ς, τίποτα δέν κάνουν. Μέ τά μαντολοΐδια πολεμούν. . . 'Ανάβουν φωτιές
καί καίνε παλιοτσάρουχα στήν άκρη άπ' τή στάνη τή νύχτα. Ψέλνουν κι άγια-
σμούς. . . Βγάζουν τά κουδούνια άπ' όλα τά πρόβατα» (Λουκόπουλος, Ποι-
μενικά, 1930, σ. 194).

ιε') ψουρουμύτα, σπειρι κ.ά.'Ενδείξεις (σπειριά) καί θεραπεία (άλοιφή μέ
θειάφι;)

ις') βροντότριχα (άλαφοτρίχιααμα, βροντοτρίχιασμα κ.ά.). Στά Βούρ-
βουρα Κυνουρίας πιστεύουν ότι «είναι στό πλεμόνι καί γίνεται άπό τόν κουρνια-
χτό». 'Αλλού πιστεύεται οτι «προέρχεται, όταν τρώνε τά ζώα άβρεχο κλαρί έπί
πολύν καιρό». Θεραπεία.

ιζ') Άλλες άσθένειες τών αιγοπροβάτων (βλάσους [φθίση], σιόυτι [συνάχι],
φιάγκωμα κλπ.). Γιά τις άσθένειες τών ζώων βλ. καί Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ 2, σ.
116-118.

9. Ποιμενικά μουσικά όργανα :

α') φλογέρα (θιαμπόλι, καλάμι, τζαμάρα, σφυρίχτρα κ.ά.). Υλικά κα-
τασκευής (άπό καλάμι, ξύλο, μπρούντζο ή σίδερο, κόκκαλο, πλαστικό κ.ά.).
Σχήμα καί μέγεθος.

Είναι μονοκόματη ή άποτελεϊται άπό τμήματα καί πόσα; Τρόπος κατα-
σκευής (λεπτομερής περιγραφή). Π.χ. «ειδική προετοιμασία άπαιτεί ή κοκκά-
λινη φλογέρα, πού φτιάχνεται άπό τό μεσαίο κόκκαλο φτερούγας άετού ή άλλου
αρπαχτικού πουλιού (όρνιου). Άφοΰ μαδήσουν τή φτερούγα, θάβουν τό κόκκα-
λο στό χώμα, γιά νά καθαρίση άπό τό κρέας καί τό μεδούλι. Μετά τό πάνε στήν
εκκλησία, όπου καί τό άφήνουν πολλές ημέρες γιά νά λειτουργηθή. Τό όρνιο
είναι τού διαβόλου, άτιμο, καί πρέπει νά έξαγνιστή. Τέλος άνοίγουν τις τρύπες,
το τρίβουν μέ στάχτη γιά νά γίνη λείο, ή καί τό βράζουν μέ στάχτη γιά ν'
ασπρίση, καί τό στολίζουν, άν θέλουν, μέ διάφορα σχέδια» (Φ. Άνωγειανάκης,
Έλλην. λαϊκά μουσικά όργανα, Αθήνα 1976, σ. 148). Τρόπος πού παίζεται.

7
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Ποΰ τήν τοποθετεί ό βοσκός, όταν δέν τήν παίζη; (στό σελάχι, στό δισάκκι κ.ά.).
Τρόποι καθαρισμού καί συντηρήσεώς της. Π.χ. «όταν δέν παίζεται, χώνουν μέ-
σα στό κυλινδρικό ήχεϊο της μιά λεπτή βέργα. «"Ετσι είναι γεμάτη», λένε, καί
δέν πάει νά πέση χάμω». Μέ την ΐδια αύτή βέργα, μέ λίγο μαλλί λαδωμένο
στό ένα άκρο, καθαρίζουν την έσωτερική έπιφάνεια τής τζαμάρας. Τό λάδωμα
αύτό κρατάει έπίσης μαλακό τό ξύλο καί δέν τό άφίνει νά ραγίση».

β') σουραύλι (σουβριάλι,πιδαύλι, φιαμπόλι, ζουρνάς, μακροφλογέρακ.α.).
'Ονοματολογία μερών: γλωσσίδι (φελλός, σοϋρος, μπεϊρος, πιπίνι, ψύχα κ.ά.),
άνεμολόγος (σουραυλότρυπα, χελιδόνι, αυλάκι, φονιάς κ.ά.).

'Υλικά κατασκευής (άπό καλάμι, ξύλο κ.ά.). Σχήμα καί μέγεθος. Τρόπος
κατασκευής (λεπτομερής περιγραφή). Διακόσμηση. Ποιός τό κατασκευάζει;
(ειδικός τεχνίτης ή ό ίδιος ό βοσκός;) Τρόπος πού παίζεται. Οί βοσκοί προτι-
μούν τό σουραύλι άπό τή φλογέρα καί γιατί;

γ') μαντούρα (παντούρα, μπαντούρα). 'Υλικά κατασκευής (συνήθως
καλάμι). Σχήμα καί μέγεθος. Είναι μονοκόμματη ή όχι; Τρόπος κατασκευής
(λεπτομερής περιγραφή). Διακόσμηση. Τρόπος πού παίζεται.

δ') ασκαυλος (τσαμπούνα, γκάιντα, άσκομαντούρα κ.ά.). 'Υλικά κατα-
σκευής (άσκός-δέρμα αρνιού, κατσικιού καί καλάμι). Σχήμα. Τρόπος κατα-
σκευής (λεπτομερής περιγραφή). Τρόπος πού παίζεται.

ε') αλλα μουσικά όργανα πού δέν άναφέρονται έδώ(πρόχειρα άπό φύλλα ελιάς

il

κ.α.

10. Ραβδί τοϋ βοσκοΰ (άγκλίτσα, κατσούνα, μαγκούρα, ράβδα, τζουμάκα,
τσομπανίκα κ.ά. (είκ. 96)). Σχήμα καί μέγεθος. Υλικά πού χρησιμοποιούνται.
«Τή γκλίτσα τή φκειάνουνε άπό ξύλο άγριλιάς, άγκουρτσιάς, ρεικιοΰ, φιλικιοϋ,
κουμαριάς ή κρανιάς» (ΚΛ, χφ. 867, σ. 202). «Στά μέρη της περιοχής τοϋ Σου-
λίου στό έπάνω μέρος τής γκλίτσας βάζουν σιδερένια άγκούτσα. Τήν έχουν σιδε-
ρένια, γιά νά είναι δυνατή νά μποροΰν νά κρατήσουν ένα γίδι, καθώς τό πιάνουν
άπό τό πόδι» (ΚΛ, χφ. 976, σ. 464).

Τρόπος κατασκευής. «Ή μαγκούρα τής γκλίτσας δέ χρειάζεται καί κα-
μιά σπουδαία τέχνη γιά νά γίνη. Σιάζουν τά ρόζια τοΰ ξύλου, βγάζουν
τή φλούδα, τήν ξύνουν γιά νά πάρη λοΰστρο μέ τό κοπίδι κ' είναι έτοιμη. Τό
ξύλο πού τή φκειάνουν πρέπει νά είναι ολόισιο... Ή γκλίτσα είναι άλλο,
χρειάζεται τέχνη γιά νά γίνη. Αύτή είναι τό κεφάλι τής μαγκούρας. . . Λογιών
λογιών φόρμες άπ' άγκλίτσες βγάνουν τά χέρια τών πελεκάνων τσοπάνηδων»
(Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 18, 19).

Διακοσμητικά θέματα (φίδια, πουλιά, ζώα, άνθρωποι κ.ά.). Λεπτομερής
περιγραφή.

Τί συμβολίζει ή «γκλίτσα» γιά τό βοσκό; Δημώδεις εκφράσεις σχετικές
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μέ τή γκλίτσα (π.χ. «από μιά άγκλίτσα κρέμουμαι», «πήρα τήν άγκλίτσα»,
«κρεμάστηκα στήν άγκλίτσα» κ.ά.).

Χρησιμότητα τής γκλίτσας. Παράδειγμα: «Μ' αύτή θά βαρέση σκυλί ό
τσοπάνης, άν ριχτή νά τόν φάγη, θά χτυπήση άπάνω σ' άγριόπετρες, θά τή
βάλη στόν ώμο καί κρατώντας την άπ' τις άκρες θά κατεβαίνη τις πλαγιές. . .
Κάποτε θά τοΰ χρειασθή καί γιά οπλο» (ΚΛ, χφ. 474, σ. 141). «Μ' αύτή πιάνει
ό τσομπάνος τά πρόβατα καί βαρεί καί τό σκύλο» (ΚΛ, χφ. 2277Β', σ. 9,
Σαμονίβα Σουλίου, 1958). Μετά τό θάνατο τοΰ βοσκοΰ ή γκλίτσα φυλάγεται
στή στάνη, παραδίνεται σέ άλλο βοσκό ; Τί ένδεχομένως συμβολίζει ή ένέργεια
αύτή; Διάφορα εργαλεία καί μέσα (είκ. 97).

11. Τό κοπάδι (εχνη, κοπή, νομή, ορδή, κουράδι κ.ά.). Κοπάδι άρνιών
(άρνοκοπή κ.ά.), ζυγουριών (ζ'γουροκοπή κ.ά.), κριών (κριαροκοπή κ.ά.),
τράγων (τραονκουπή κ.ά.), τσαγκάδων (τσαγκαδοκόπαδο κ.ά.), γαλαριών
(^α/Ιαροκοπί), γαλαροκόπαδο κ.ά.).

12. 'Ονομασίες τών ζώων:

α') Άπό τήν ήλικία: 1. προβάτων: άρνί (άρνικό, άρνόθηλο, άρνός, άρνού-
δι, βυζασταρά, κοπάρνι, κουζί, όψιμάρνι, προβυζιαστό, πρωιμάρνι), ζυγούρι,
άρνάδα (μάρωπο, μιλιόρα, μπρουντζί, τουκλί, τσερούλι κ.ά.), δευτέρι, τριτάρι,
άπό δυό ψαλίδια, άπό τρία ψαλίδια, παλιομάρωπη, παλιό, δευτεροπάλαιο (έξι
χρόνων), τριπάλαιο (έπτά χρόνων).

2. γιδιών: άπογαλακτιζόμενα (άποβνζι, βετούλι, κακορίφι, κ.ά.,), ενός
χρόνου (βετούλα, εγκαιρότραγος, ρίφι, κατσίκι-άδα, μοσκούλα κ.ά-J, ένός-δύο
χρόνων (αιγια, βεργάδι, βετούλι, ριφόγα, χίμαιρα-ίδα κ.ά-J, δύο χρόνων f/3ερ-
ydit, βετούλα, δευτάρι, διβολόζονλο, ριφάδα, μιλιόρα, στειροπούλι, ατρουμ-
πούλι κ.ά.,), δύο-τριών χρόνων (γκαίρι, δευτέρι κ.ά.,), τριών χρόνων (τριτάρι
χΛ.), άπροσδιόριστης ήλικίας (^ουλακοΰ<5ι, κατσίκα κ.α.).

β') Άπότό γάλα: 1. προβάτων (άργούδελο, γαλακιάρα, -ικο, γαλάρι,
γαλαρομιλιόρα, γαλονσα, γαλατερή, εγγαλο, οψιμόγα, τσαγκάδα, χασογάλικο
Υ.Λ.), 2. γιδιών ( αγαλη, γαλάρα, γαλαχτερή, γαλονχα, εγγαλη, εγγαλομάρωπο,
καλόγαλη, στερφογαλιά, τσαγκάδα, μασταροκρατήτρια, πρωτόγαλη κ.ά.,).

γ') Άπό τις γεννήσεις: 1. προβάτων (άπό εν' άρνί, δυό αρνιά κλπ.,
όψιμόγεννη, πορνάρι, πρωτάρα, πρωτόγεννη, στειροπούλλα, τριτάρα, τριτό-
γεννη, κ.ά.) 2. γιδιών (αγεννη, άπόριφη, γεννημένη, διπλάρα, μουσκουλο-
γέννα, σημαδεμένη κ.ά.,).

δ') Άπό τά ένώτια: 1. προβάτων (σκουλαρικάτο, μαρτζελάτο, κ.ά.),
2. γιδιών (κατωσαγονάτη, λονλούδα, μηλιγγουλαδάτη, σκολαριγγάτη κ.ά.

ε') Άπό τά μαλλιά: 1. προβάτων (άδρότριχα, κατσαρόμαλλούσα, μαλ-
λάτο, μακρομάλλης, ρούντα, σκουλλάτη, τσιβήχ-ί., 2. γιδιών (βρακάτη,ζάρκα,
τσαμαδή, τριχάτη ν.Α.).
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ς') Άπό τά κέρατα: 1. προβάτων (άμπάδικο, βαβούλα, κέρατα ούλα,
κερούλα, κουροντα, κούτρονλη, πισωκέρα, σιοϋτο κ.ά.J, 2. γιδιών (άπλοκέρα,
λαμπαδοκέρα, μονοκέρα, όρθοκέρα, σιούτα, στεφανοκέρατο, στριφτοκέρα,
χριοκέρα x.ol.J.

ζ') Άπό τό κεφάλι (άστεράτο, μπούτσικο κ.ά.).
η') Άπό τά κουδούνια (κουδουνιάρα, κουδούνω κ.ά.).
θ') Άπό τους μαστούς: 1. προβάτων (άρμπαλοβύζα, καλαμοβύζα, μονο-
βύζα, τσιμπροβύζα χ.σ..), 2. γιδιών (βνζάτη, διχαλοβύζα, καλάρμεγη, κοντο-
βύζα, ντανταλοβύζα, ϋτριφορόγα χ.ί.).

ι') Άπό τήν ούρά: 1. προβάτων (άσπρονόρα, κολοβό, κουντονρης, -ικο,
μακρονονρα,πλατυνούραχΑ.), 2. γιδιών (καντελοράδικο, κολοβή, φονντοράδα,
φλαμπούρω, στραβουράδα κ.ά.,).

ια') Άπό τή μύτη και τά μάτια (φυρομάτα, άαπρομάτα, άαπροχείλα,
ψαρομούρω, καψαλομοΰρα, ταιμπίδω κ.ά.).

ιβ') Άπό τή στειρότητα: 1. προβάτων (αβγια, άργοττρόβατο, ζυγούρι,
μαρμάρα, ατειράρνι, στέρφα, -άρι, στερφοπροβατίνα ν.Λ.)2. γιδιών (αβγια,
αγεννο, άλίτσαγη, ατροφη, μαρμάρα, ατερφόγιδα, ατερφοκάλεϋα, χιμαίρι κ.ά.).

ιγ') Άπό τά αυτιά: 1. προβάτων (βάταα, κουτσάφτα, κονταουλό, κοψά-
φτης,τσιούλα, τσούπρα κ.ά.), 2. γιδιών (άσπράφτα, βαβούλα, καρλάφτικο, κο-
ψάφτα, μαλτέζα, μπρούτσικο, ντζιλιάφτι, ξουράφτικο, τσίπα, τσούλα κ.ά.).

ιδ') Άπό τό χρώμα (άράπω, άσπροκάνουτα, βάκρο, δαφνό, κάλεσα, κανού-
τα, κόρμπα, κόκκια, μαϋρο, λάγιο, λιάρο, μπάλια, μπέλα, σίβα, χελιό, ψαρό,
ρούσα, παρδάλα κ.ά.,).

ιε') Γιά διαφόρους λόγους: 1. προβάτων (ζουκουμέσιο, καραγκούνα, τσέ-
φαλη, μουρτάρα, χάρη, χιώτισσες, χΛ.), 2. γιδιών (αγρίμι, αλόγα, βεργή, κα-
κόσειρη, λαγώπα, πονηρή, μόρφω, στολίδια, τσαγκάδα, φαλαρή, μαλτέζες, χΛ.).

13. Σημάδια (χαραή, σαμιά, σφραγίδα κ.ά.). Είδη σημαδιών (κουτσαύτι,
φούρκα, κλειδί, τρύπα, νεθέρι, σφάχτρια, πόρτα, πιρούνι, κόκα κ.ά.). Μήπως
γίνεται σημάδεμα τών αιγοπροβάτων στή ράχη, στά μαλλιά κ.ά.; Υπάρχουν
φυσικά σημάδια; Π.χ. πολλοί «φροντίζουν ν' άποχτοΰν γίδια με φυσικά σημά-
δια. Καί το πετυχαίνουν. Στο νταμάρι είναι ή έπιτυχία. Θέλουν νά 'χουν γίδια
μαύρα, άφίνουν τίς γίδες καί μαρκαλιόνται μέ μαύρο τραγί. Τά θέλουν άσπρα,
μέ άσπρο. . .» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 71).

Γιά ποιό λόγο σημαδεύουν οί βοσκοί τά αιγοπρόβατα; (γιά νά ξεχωρίζουν
τά ζώα ένός κοπαδιού άπό τά άλλα; γιά νά ξεχωρίζουν μέσα στό κοπάδι τά ζώα
πού προορίζονται γιά σφαγή; κ.ά.)

Πότε γίνεται τό σημάδεμα; Στή Ρούμελη «σημαδεύουν τά πρόβατα μόλις
γεννιόνται» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 70). Στήν Κώ «κάθε χρόνο, τίς
πρώτες ημέρες τοΰ Μάρτη, τότε πού 'ποκόβγουν τά μικρά άπό τίς μάνες τους,



ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

85

σφραγίζουν καί τά νέα άρνιά καί ρίφια, δσα θά μείνουν στο κοπάδι» (Καρανα-
στάσης, Ποιμενικά Κώ, 1956, σ. 51). Κάθε βοσκός έχει ιδιαίτερο σημάδι γιά
τά ζώα τοΰ κοπαδιοΰ του; Επιτρέπεται ή μίμηση ή οικειοποίηση σημαδιοΰ άλ-
λου κοπαδιοΰ ; Είναι δυνατό νά παρατηρηθή μίμηση σημαδιών άλλου κοπαδιού
καί γιά ποιους λόγους; (γιά την κλοπή ξένων ζώων κ.ά). Τά σημάδια τοΰ κο-
παδιοΰ μήπως μεταβιβάζονται κληρονομικά; Σέ ποιά σημεία τοΰ σώματος
τοΰ ζίόου γίνεται τό σημάδεμα; (στά αυτιά, στή ράχη, στά μαλλιά κ.ά.).

14. Κουδούνια (άργυροκούδουνο, γαλ.αροκούδουνο, καμπανίτσα, κουδού-
να, κυπρί, -έλι, λέρι, -άκι, μπουζοΰκα, σκλαβέρι, τροκάνι, τσοκάνι, χαρχάλα
κ.ά.). Περιγραφή καί σχήμα κάθε είδους κουδουνιοΰ. Γιά ποιά ζώα προορίζεται
κάθε είδος κουδουνιοΰ; Π.χ. «τις μπουμποΰνες τις χρησιμοποιούν γιά τά πρό-
βατα καί σπανιώτερα γιά τά γίδια. 'Αλλά έλάχιστες χρησιμοποιούν καί μόνον
σέ γκιουσέμια (=κεσέμια). Τις κρεμοΰν γιατί είναι βαρειές καί θέλουν άξια
ζωντανά. Στά πρόβατα δέν κρεμοΰν ποτέ κλάπες» (ΚΛ, χφ. 1541, σ. 12, Στρό-
πωνες Εύβοιας, 1931). «Τό σκλαβέρι, μέγας κώδων, τίθεται είς τόν τράχηλον
τών άτακτοτέρων ζώων πρός σωφρονισμόν» (ΚΛ, χφ. 895, σ. 635, Κρήτη).

Λαιμαριά (κονλλονρα, στεφάνι, κονδουνιά, ζώστρα, λαιμοδέτης, κόΟρα,
σιδέρωμα, σκλαβέρωμα, κλειδί κ.ά.). 'Από τί κατασκευάζεται; (άπό ξύλο,
άπό μέταλλο κ.ά.). Τρόπος κατασκευής. Π.χ. «κόβουν καί πελεκούν άπό βαστα-
γερό ξύλο τήν κουλούρα, μιά λεπτή σανιδίτσα, πού νά λυγάη. Στή μέση άνοί-
γουνε τρυπίτσα. Σ' αύτή μέσα περνοΰν τό βαστάκι τοΰ κουδουνιοΰ. . . Γιά νά
βασταχτή τό κουδούνι άπ' τό στεφάνι χρειάζεται πρώτα τήν κλάπα, ύστερα
τήν άβδέλλα καί πιό πάνω τήν ψαλίδα» (ΚΛ, χφ. 867, σ. 39, Αιτωλία).

Ποιοι κατασκευάζουν τά κουδούνια (ντόπιοι ή ξένοι) ; Πώς τά κατασκευά-
ζουν; (βλ. καί Κωδωνοποιΐα). Μήπως τά άγοράζουν οί βοσκοί άπό άλλοΰ καί
άπό ποΰ; Παραδείγματα: Στήν 'Αράχοβα «τά κουδούνια τά κάνουν παραγγελία
στά Σάλωνα» (ΚΛ, χφ. 1153Α, σ. 1332, 1938). «Τά κουδούνια τά φκειάνουν
κουδουνάδες πού τούς βρίσκεις στό Μεσολόγγι, στό Βραχώρι, στό Καρπενήσι,
στόν "Επαχτο. 'Αλλά ή μάνα τών κουδουνιώνε είναι τά Σάλωνα μέ τά πολλά
εργαστήρια» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 76). Μήπως τά προμηθεύον-
ται από παζάρια καί ποΰ γίνονται αύτά; Π.χ. «οί Σαλωνίτες οί κουδουνάδες γιο-
μίζουν ολην τήν Ρούμελη μέ τά κουδούνια πού βγάνουν άπ' τά χέρια τους. Τά
φέρνουν στά παζάρια, τά πουλάνε σ' άλλουνούς εμπόρους. Τοΰτοι γιομίζουν
χώρες καί χωριά» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 76).

Χρησιμότητα τών κουδουνιών γιά τό κοπάδι. Π.χ. στήν Κώ «...στά
σπορικά, τράγους καί κριούς, κρεμάνε τά κουδούνια, γιά νά δείξουν τό μεγαλείο
τους.. . Γιά τόν ίδιο λόγο φοράνε κουδούνια καί στά δυναμωμένα ζώα... Πολ-
λές φορές, ενώ ή βαρούμενη κατσίκα ή προβάτα έχει γεννήσει, οί πιστικοί δέν
το υποψιάζονται. . . Δέν ήμποροΰν όμως νά ξεφύγουν καί άπό τόν προδότη
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ήχο τοϋ κουδουνιού...» (Καραναστάσης, Ποιμενικά Κώ, 1956, σ. 53-54).

Επιλογή τών κουδουνιών άπό τον βοσκό. «Ό τσοπάνης πού θά θελήση νά
άρματώση τό κοπάδι του, δηλ. νά διάλεξη καί νά συνταιριάξη τά κουδούνια τοΰ
κοπαδιού του, πρέπει νά έχη τήν ΐδια εύαίσθητη άκοή όπως καί ό τεχνίτης-
κουδουνάς πού σκαλιάζει κουδούνια» (Φ. Άνωγειανάκης, Ελληνικά λαϊκά
μουσικά όργανα, 1976, σ. 64). Άπό τί εξαρτάται τό καλό άρμάτωμα τοΰ
κοπαδιού; Άπό τήν ικανότητα τοΰ βοσκοΰ νά διαλέγη καί νά συνταιριάζη
τούς ήχους τών κουδουνιών; Άπό τήν οικονομική του κατάσταση; Άπό τούς
τεχνίτες; Κάθε κοπάδι είχε διαφορετικό ήχο κουδουνιών; «Κουδουνώνονται»
όλα τά ζώα ή ενα ποσοστό; (1:2, 1:3, 1:5 κλπ.) Διαδικασία διαλέγματος τών
κουδουνιών. Γιά νά είναι βέβαιος ό βοσκός οτι τά κουδούνια ήχοΰν καλά:
α') Ακούει τά κουδούνια, χτυπώντας τα σιγά, κοντά στ' αύτί του. "Η χα-
μηλώνοντάς τα, σέ τόση άπόσταση άπό τό έδαφος όση θά είχαν άν ήταν κρε-
μασμένα άπ' τό λαιμό τοΰ ζώου. β') Τ' άκούει άπό μακριά, άπό δέκα, είκοσι
ή καί περισσότερα μέτρα, γιά νά δή άν ήχοΰν τό ΐδιο. γ') Τά ξαναδοκιμάζει,
άφοΰ πρώτα τά βρέξει, γιά νά βεβαιωθή οτι θά ήχοΰν τό ΐδιο καί στή βροχή,
δ') Ακουμπά ελαφρά ένα μυτερό άντικείμενο, π.χ. ένα καρφί, στήν έξωτε-
ρική έπιφάνεια ένός κύπρου πού ήχεϊ. Άν δέν σταματήση νά ήχή, άλλά άπλώς
άλλοιωθή ή οξύτητα καί ή ποιότητα τοΰ ήχου του, ό κύπρος αύτός δέν είναι
καλά φτιαγμένος καί δέν τόν άγοράζει» κλπ. Φ. Άνωγειανάκης, Ελληνικά
λαϊκά μουσικά όργανα, 1976, σ. 77).

Άφαιροΰν κάποτε οί βοσκοί τά κουδούνια άπό τό κοπάδι; Παράδειγμα:
Στήν περιοχή Παραμυθιάς «τή Μ. Πέμπτη άφαιροΰν όλα τά κουδούνια άπό τό
κοπάδι. Τό Πάσχα τά δίνουν στόν παπά νά τά εύλογήση καί τά ξαναφοροΰν τά

ζώα» (ΚΛ, χφ. 3000, σ. 70, 1966).

15. "Οργανα και σκεύη τής στάνης και τής τυροκομίας. Νά παρατεθή σχε-
διάγραμμα κάθε δοχείου : α') δοχείο γιά τό άρμεγμα (άρμεγός, άμούρκι, άρ-
μεγάρι, βεδονρα, γαλομέτρα, γαλεντήρι, καβάκι, καρδάρα, κουμπλίτσα, κου-
τουλάς, μπούτενα, μπονιότα, μπακράτσα, σιγλάκι, τααπρί κ.ά.) (είκ. 98, 98α,
99, 100, 101). Σχήμα καί μέγεθος. Χωρητικότητα. Είναι ξύλινο ή μεταλλι-
κό ; Ποΰ τοποθετείται; Μήπως χρησιμεύει καί γιά τή μέτρηση τοΰ γάλακτος;

β') καζάνι (χαρανί, κακάβα, λαβέτζι κ.ά.) (είκ. 102, 103), όπου βρά-
ζουν τό γάλα. Είναι μεταλλικό ή πήλινο ;

γ') γαλατοπηλίνα (πήλινα, λεκάνη, τζιανάκα) βάθους τεσσάρων ή πέντε
δακτύλων μέ μεγάλο άνοιγμα, γιά νά άπλώνη τό γάλα καί νά κάνη περισσότερο
καϊμάκι.

δ') γιαουρτολαήνα (καπακλί, καδί, διαουρτολόγος κ.ά.). Σχήμα, μέγεθος.
Χρήση (γιά τό πήξιμο τοΰ γιαουρτιού).

ε') τυροβόλι (τυρικό, πετροτνρι, τουπί, τυρολόγος, καλαΟούνα, τνριώνας)
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(είκ. 104,105, 106,107). Σχήμα καί χρήση. Ίλικό άπο το όποιο κατασκευά-
ζεται (άπό βούρλα, καλάμια, ξύλα, πέτρα κ.ά.).

ς') κάδη (βαρέλι, βούρτσα, δονρβάνι, ντρουμπουλίτσα, τάλαρος, καράμπα,
κοπανέλο, μπονντινέλλα, βλάντα, τσαλκατήρα κ.ά.) (είκ. 108, 109, 110).
Σχήμα καί μέγεθος. Χρήση (γιά τήν άποβουτύρωση τοΰ γάλακτος). Εϊναι ξύ-
λινη ή μεταλλική ;

ζ') ταράχτης (δγιόνίστρο, άδονιά, βονρτσόξνλο, δάρτης, καρέλι, κόφτης,
σκιαδονλι, φουρλέτσι κ.ά.) (είκ. 110, 111, 112, 113). Σχήμα, χρήση. «Μέ τόν
ταράχτη ταράσσουν τόν τσίρο καί τό γαλάτισμα, οταν φτειάχνουν μυζήθρα...
ό ταράχτης άροδάφνα γη άγρέλλι καί τό δγιόνιστρομ 'πό βαγιά» (Καραναστά-
σης, Ποιμενικά Κώ, 1956, σ. 39).

η') τσαντήλα (τουλπάνι, κνησαρόπανο, αιροπάνι, χαυλϊ κ.ά.) (είκ. 113).
Άπό τί άποτελεϊται ; (άπό ύφασμα μάλλινο, άπό χόρτο κ.ά.). Πώς χρησι-
μοποιείται ;

θ') διάφορα (πυτιολόγος, τυροτούπια, τνρόταυλα, τυρόσκαμνος, κρεμαν-
ταλάς, φούρκα, μάκινα, λουτσάρι κ.ά.) (είκ. 114). Σχήμα καί χρήση.

ι') ασκοί (άραγός, άσκόπουλο, βαταλάχι, βούργα, γαλατάσκι, γιδάσκι,
δερμάτι, πρόβεια, αιγλί, ταγαρτζίκα, τουλούμι, κ.ά.) (είκ. 115, 116). Χρήση
(γιά τή μεταφορά νεροΰ ή τής τροφής τοΰ βοσκού). Πώς κατασκευάζονται;
(περιγραφή).

16. Πότισμα τοΰ κοπαδιοΰ. Ποτίστρες (γούρνα, κάναλος, κονρίτας, ποτισιώ-
νας, μπάρα, άποδοχάρι, σπιθάρι κ.ά.) (είκ. 117). Ποΰ βρίσκονται ; Στήν Τήνο
«βρύσες κι άποδοχάρια δέν υπάρχουν μόνο μέσα στά χωριά, άλλά καί στούς
δρόμους πού πάνε στά χωράφια, γιά νά πίνουν τά ζωντανά. Παλαιότερα τά ζώα
ποτίζονταν άπό ρηχά πηγάδια» (Ά. Φλωράκης, Τήνος 1971, σ. 83-84) : Πώς κα-
τασκευάζονται ; (άπό ξύλο, άπό πέτρα, στό χώμα;) Π.χ. στό Γλινάδο Νάξου «νε-
ροποτίσι ή νεριποτίσης εϊναι λάκκος τεχνητός μέ νερό πού μπορούν τά ζώα νά
πίνουν νερό μόνα των ιδίως στά λιβάδια» (ΚΛ, χφ. 1121, σ. 107, 1924). Πώς
αντιμετωπίζουν τήν έλλειψη νεροΰ οί βοσκοί; (άνοίγουν πηγάδια, βρίσκουν γούρ-
νες μέ νερό τής βροχής; κ.ά.) Π.χ. στή Γορτυνία σπιθάρια λέγονται «κοιλότητες
πού γίνονται στις ριζιμιές πέτρες καί κρατούν τό νερό της βροχής. Συνήθως τά
σπιθάρια σκεπάζονται άπό τούς τσοπάνηδες, γιά νά τά 'χουν νά πίνουν νερό,
όταν δέν έχουν νά πιοΰν» (ΚΛ, χφ. 1559, σ. 80,1930). Μήπως οί ποτίστρες εϊναι
κοινές γιά όλα τά κοπάδια; Στις περιπτώσεις αύτές πώς γινόταν ό καθαρισμός
καί ή έπισκευή τους; Π.χ. στήν Τήνο «παλιότερα τά ζώα ποτίζονταν άπό ρηχά
πηγάδια. 'Επειδή όμως μόνο τό χειμώνα έφτανε τό νερό ώς τά χείλια, τις άλλες
εποχές τά ζώα άναγκάζονταν νά γονατίζουν στό στόμιο τοΰ πηγαδιού, γιά νά
πίνουν. "Οπως βύθιζαν τό στόμα τους στό νερό, άφηναν μέσα άποφάγια άπ'
τήν τροφή πού μόλις είχανε φάει. Τότε άναλάμβανε κάποιος άπό τούς χωρικούς



88

ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

νά καθαρίση το πηγάδι κι έπαιρνε γιά άμοιβή ένα άβγό άπό κάθε σπίτι» (Ά.
Φλωράκης, Τήνος 1971, σ. 84)

17. Προϊόντα κτηνοτροφίας: α') Γαλακτοκομικά (βλ. καί κεφ. Τροφές).

1. Γάλα. Τό πουλοϋσαν νωπό καί πώς γινόταν ή μεταφορά του στους τό-
πους διαθέσεώς του; Πώς άποφεύγονταν ή άλλοίωσή του κατά τή μεταφορά;
Πώς γινόταν ή διάθεση; (γαλατάδες). Ποιούς μήνες διέθεταν νωπό γάλα;

2. Βούτυρο. Τρόπος συντηρήσεως τό καλοκαίρι (τό τοποθετούσαν σέ
δοχεία σέ ύγρά υπόγεια, σέ λάκκους μέ χιόνι κ.ά.).Πώς τό διέθεταν στήν άγορά;
Τό έπαιρνε έμπορος άπό τή στάνη ή ό βοσκός τό μετέφερε στήν άγορά;

3. Γιαούρτι. Πότε συνήθως παρασκευάζεται; (τόν Αύγουστο όταν τό γάλα
εϊναι λίγο παχύ;) Τό πουλοϋσαν ή προωρίζονταν γιά τις άνάγκες τής οικογέ-
νειας τοΰ βοσκοΰ;

4. Τυρί. Τρόπος διατηρήσεως τής μυζήθρας προκειμένου νά πουληθή.

Ποιά εΐδη τυριών θεωρούνται καλύτερα; Πώς διατηρούνται; Πώς μεταφέ-
ρονται στήν άγορά;

β') Κρέας (αρνίσιο, γιδίσιο, θραονλι, ϊτσικο, πρόβειο, κλεψίμιο κ.ά.).
Διάφορα μέρη τοϋ σώματος τών αιγοπροβάτων (άντερα, εγκλισες, καπάκι,
κάρυδας, μερί, πατσοκέφαλα, σπάλα κ.ά.). Προτιμούν οί βοσκοί νά πουλήσουν
τά ζώα γιά κρέας ή νά τά κρατήσουν γιά παραγωγή γάλακτος; Πότε που-
λούν τά άρσενικά άμνοερίφια; Τρώνε συχνά κρέας οί βοσκοί; Άν όχι, πότε
τρώνε συνήθως; (τις μεγάλες έορτές, όταν κάποιο ζώο τραυματισθή θανά-
σιμα ή άρρωστήση κ.ά. Γίνεται αύτό γιά λόγους οικονομίας;) «Πάστωμα» τοϋ
κρέατος γιά τή διατροφή τής οικογένειας τοΰ βοσκοΰ. Πότε καί πώς γίνεται;
Φαγητά διάφορα μέ βάση τό κρέας (συνταγές) (βλ. καί κεφ. Τροφές).

γ') Δέρματα (προβιά, τομάρι, τραγιά, άρνόδερμα, καπροπέτσι, κριαροτό-
μαρο, ·ψοφάκι κ.ά.). Πρόχειρη κατεργασία τοΰ δέρματος μετά τήν εκδορά άνά-
λογα μέ τό σκοπό τής χρησιμοποιήσεώς του. Π.χ. «ό άραγός είναι προβιά
ζώου καί κυρίως κατσίκας. Ή προβιά αύτή ξυρίζεται έξωτερικώς, γιάνά μή
πιάνη μούχλα καί νά μή μαζεύη άκαθαρσίες. Δένεται άπό τά γόνατα μέ δυνατό
σπάγγο, μένει χωρίς κεφάλι. .. καί γίνεται ένα εϊδος σακκουλιοΰ κυλινδρικοΰ.
.. . Χρησιμοποιείται γιά νά βάζουν μέσα ξυνόγαλο» (ΚΛ, χφ. 3008, σ. 57-8,
Ανώγεια Ρεθύμνου,1966). Στήν Κώ καί άλλοΰ «ή βούργα ή ßo0pga, τό σακκούλι
τοΰ πιστικοΰ καί τοΰ βοσκοΰ, γίνεται άπό δέρμα τοΰ βυζανιάρικου άρνιοΰ ή
ριφιοΰ. Όταν γδέρνουν τό άρνί. . . βγάζουν άκέραιο τό δέρμα, τό καθαρίζουν
άπό τις τρίχες, δένουν καλά τό μέρος τής ούράς καί έχουν γιά στόμιο τό μέρος
τοΰ λαιμοΰ» (Καραναστάσης, Ποιμενικά Κώ, 1956, σ. 40). Κατασκευή άπό δέρ-
μα υποδημάτων τοΰ βοσκοΰ, στρωμάτων τής ποιμενικής κατοικίας, επενδύ-
σεως ενδυμάτων κ.ά. Ποιοι άγόραζαν τά δέρματα; Μήπως οί σφαγείς έπαιρ-
ναν τά δέρματα ώς άμοιβή; (βλ. καί κεφ. Βυρσοδεψία).
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με το ζώο άπό το όποιο προέρχονται, τό μήκος τους κ.ά. (ποκάρι, κωλόκουρο,
άρνόκονρο, κοζιά, πινόμαλλο, ρούντα, τραγόμαλλα κ.ά.). Διαλογή τών μαλλιών.

δ') Μαλλιά. Διάφορες ονομασίες μαλλιών άνάλογα μέ τήν ποιότητά τους,
μετά τό κούρεμα. Συγκέντρωση τών μαλλιών γιά πούλημα. «Άποθηκιάζουν τά
μαλλιά στό κατώγι τους, νά στέκουν νοτισμένα, νά πάρουν βάρος γιά τόν έμπορα»
(Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 55). Ποιά καί πόσα μαλλιά κρατούν γιά τίς
άνάγκες τής οικογένειας καί γιά τήν προίκα τών κοριτσιών ; Καθαρισμός τών
μαλλιών.'Επεξεργασία τους μέχρι τή νηματοποίηση (λεπτομερής περιγραφή).
Χρησιμοποίηση τοΰ ρύπου τών μαλλιών (μαλλόρωπος, πίνος, βαριά, νέβπος
κ.ά.) γιά τήν λεύκανση καί ένίσχυση τής βαφής ύφασμάτων. Χρησιμοποίηση
ακαθάρτων μαλλιών γιά θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. χρησιμοποιούνται άπλυτα
μαλλιά προβάτων μέ άβγό καί ρακή ώς έμπλαστρο, ώς κομπρέσσα κατά τόν
πονόλαιμο κ.ά.).

ε') Κοπριά (βερβελήθρα, βοννιά, γιδοκοπριά, προβατϋονλιά, φουσκί,
κακαρένΧζα κ.ά.). Πότε καθαρίζεται ή μάντρα άπό τήν κοπριά; (μιά φορά τό
χρόνο, συχνότερα;) Χρησιμότητα. Π.χ. «οί γ'δουκουπριές είνι καλά γιά τά
φ'ντάνια, γιά νά κουπρίζουμι τά καπνουτόπια» κ.ά. Πουλεϊ ό βοσκός τήν κο-
πριά στούς γεωργούς ή τή δίνει ώς ένοίκιο γιά τούς βοσκότοπους;

Χρησιμοποίηση τής κοπριάς γιά τή λεύκανση μάλλινων ύφαντών. "Αλλες
χρήσεις τής κοπριάς (οικοδομικό ύλικό, καύσιμη όλη;).

18. Εχθροί τοΰ κοπαδιού καί τρόποι προστασίας του: α') Λύκος (ζούδι,
ζ'λάπ, χαβωμένος κ.ά.). Πότε συνήθως επιτίθεται στό κοπάδι ό λύκος; Σχε-
τικές λαϊκές έκφράσεις: π.χ. «ό λύκος στήν άντάρα χαίρεται» κ.ά. Πώς άντι-
λαμβάνονται οί βοσκοί τήν έμφάνισή του; Μέ τή βοήθεια τών σκυλιών ή όχι;
Ποιά μέτρα παίρνουν οί βοσκοί, όταν παρουσιασθή λύκος στήν περιοχή; Στήν
Αιτωλία «άπ' όλα, όσα μπορείς νά κάμης γιά νά ξεπαστρέψης τό λύκο, πιό
άσφαλτο είναι ή παγάνα. Συνεννοΰνται οί τσοπάνηδες ποχουν τό ζουλάπι
στό σβέρκο, ειδοποιούν καί τούς χωριάτες ένα γύρο. Τή δείνα μέρα έχουν παγά-
να, λένε. 'Ακούοντας τό χαμπέρι, καθένας παίρνει τό τουφέκι του. Οί άνήξεροι
άπό ντουφέκια παίρνουν τενεκέδες τοΰ πετρελαίου, κουδούνια, ξύλα καί τούμ-
πανο ... Οί κυνηγοί πιάνουν τά καρτέρια» καί όταν σκοτώσουν τό λύκο «οί κυ-
νηγοί τόν γδέρνουν, παίρνουν τό τομάρι, τό περνοΰν σέ μακρύ ξύλο. Πιάνει ό
ένας άπό δω κι ό άλλος άπό κεϊ, καί τό πάνε γύρα. Κερνάνε τό λυκοτόμαρο...»
(Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 143, 144). Άλλοι τρόποι γιά τήν έξόντοιση
τοΰ λύκου είναι τά δόκανα καί οί παγίδες σέ μέρη όπου υποψιάζονται οί βοσκοί
ότι θά περάση, τό άναμμα φωτιάς σέ διάφορα σημεία γύρω άπό τή στάνη κ.ά.

Παροιμίες, παραδόσεις, δοξασίες σχετικές μέ τό λύκο. Π.χ. «τρώει σά
λύκος», «ό λύκος κι άν έγέρασε. . .». Ό λύκος είναι δημιούργημα τοΰ διαβό-
λου (σχετική παράδοση). Ό λύκος «έχει τή λυκοχαβιά. "Οντας τόν συνάντηση
άνθρωπος, χαβώνεται. Πιάνεται ή γλώσσα του άπ' τό φόβο. . . Τή λυκοχαβιά
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την κόβουν άπ' τό τομάρι οί κυνηγοί, πού θά τόν βαρέσουν στήν παγάνα. . .
Φυλαχτό μαγικό είναι αύτή ή λυκοχαβιά» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930,
σ. 144, 145).

Άγιοι προστάτες τών βοσκών άπό τό λύκο, π.χ. ό άγιος Μηνάς. «Ό άγιος
αύτός κόβει τό στόμα τώ ζουλαπιών» (Αίτωλία). Στή γιορτή του (11 Νοεμβρ.)
δέν άνοίγουν ψαλίδι, δέν κόβουν τίποτε μέ τό μαχαίρι γιά τό λύκο» (Γ.Α. Μέ-
γας, ΖΕΛ 3, σ. 155).

β') Τσακάλι. Πότε κάνει έπιδρομή στό κοπάδι; (ημέρα καί νύκτα;)
Πώς τό άντιμετωπίζουν οί βοσκοί; Π.χ. τή νύχτα «άνάβουν φωτιές ένα γύρο
στή στάνη, κι έτσι δέ ζυγώνουν» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 145). Στή-
νουν παγίδες ή ένέδρες καί τό σκοτώνουν; Είναι έπιζήμιο γιά τό κοπάδι όσο
καί ό λύκος; Παροιμία: «έπεσα άπ' τό λύκο στό τσάκαλο» έπί άνθρώπων, ση-
μαίνει ότι καί οί δυό είναι περίπου τό ίδιο έπικίνδυνοι.

γ') Άλεποΰ (κυρά Μαριά, καταραμένη, σταμάτα, μαμμίτσα κ.ά.).
Ποιά ζώα κυρίως κινδυνεύουν άπό τήν άλεποΰ; (τά νεογέννητα άμνοερίφια, τά
άρρωστα κ.ά.). Πώς τήν έξοντώνουν οί βοσκοί; (μέ παγίδες, ένέδρες κ.ά.).
Μήπως καταφεύγουν σέ μαγικές ένέργειες; Στή Κώ «τήν ξορκίζουν μέ ξόρκια
καί τή δένουν.. . ή τή στέλλουν δήθεν στήν Ανατολή (Μ. Ασία). . . Άν κάποτε
έρθουν σέ προστριβές μεταξύ τους οί πιστικοί, τή στέλλουν, μέ τά μάγια, ό
ένας στό μαντρί τοΰ άλλου, γιά νά τόν έκδικηθή. Τά μάγια γιά τήν άλεποΰ τά
κάμνουν γυναίκες καί μάλιστα πρέπει ή μάγισσα νά είναι τριστέφανη» (Καρα-
ναστάσης, Ποιμενικά Κώ, 1956, σ. 80).

δ') Διάφοροι άλλοι εχθροί (άετός, βιτσίλλα, γύπας, γεράκι κ.ά.). Πώς
προστατεύει τό κοπάδι του ό βοσκός άπό αύτούς; (μέ σκιάχτρα, μέ πυροβολι-
σμούς, μέ ξόρκια κ.ά.). Σημάδια μέ τά όποία έλέγχεται ή είσοδος άγριου
ζώου στή μάντρα κατά τήν άπουσία τοΰ βοσκοΰ.

19. Τυροκομία: α') Άρμεγμα (άρμεγιά, άρμεή, δίγαλο κ.ά.). Πότε γίνε-
ται τό άρμεγμα καί πόσο χρόνο διαρκεί; Στή Λήμνο «είναι δυό άστρα πού άμα
τά ίδοΰν πρέπ' νά βγοΰν οί κεχαγιάδες στήν άρμεγή» (ΚΛ, χφ. 1160Γ", σ. 118,
1938). Στή Νάξο γίνεται «ταχινή άρμεά καί βραδινή άρμεά» (ΚΛ, χφ. 1117, σ.
139, 1924). Στήν Εύβοια «άρμέου τά γίδια τό γιόμα. Αύτό λέγεται όταν τά
άρμέγουν πρωί, γιόμα καί βράδυ, κι αύτό γίνεται γιά λίγον καιρό τό Μάη καί
ώς τά μισά τοΰ θεριστή, όπότε άρχινάει νά ξιραίνιτι ού τόπους (τό χορτάρι)
καί τότε στρίβει τό γάλα τους καί τό παρατάνι τό ένα άρμιμα» (ΚΛ, χφ. 1541,
σ. 17, Στρόπωνες Ευβοίας, 1931). Πώς γίνεται τό άρμεγμα;

β') Τυροκομείο (γαλατάδικο, μητάτο, μούλα, μπαντζαρειό, τνροκόμι, τυρο-
κέλλι κ.ά.). Χώρος καί τόπος. Στό Σούλι «τά μπαντζαρειά τά φκειάνουν σέ σπη-
λιές βαθειές μέσα ή σέ έξοχικές καλύβες, γιά νά διατηριέται ψύχρα μέσα καί
γιά νά μή χαλάη τό τυρί. "Οταν τό μπαντζαρειό είναι δυό καλύβες ή μία συνέ-
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χεια στήν άλλη, ή πρώτη είναι τό τυροκομείο πού πήζουν τό τυρί. Ή πίσω ή
καλύβα χρησιμεύει γι' άποθήκη» (ΚΛ, χφ. 976, σ. 476).

γ') Τυροκόμος (άρμεγάρης, κονόμος, μπάντζιος, μιταράρης κ.ά.). Είναι
ειδικός τεχνίτης ή οποιοσδήποτε βοσκός; Στήν "Ηπειρο π.χ. «μπάντζιος είναι ό
τεχνίτης, ό τυροποιός. Αύτόν τόν προσλαμβάνει σά μαθητή ό έμπορος, ό τυροκό-
μος, καί τόν πληρώνει μέ τό μήνα» (ΚΛ, χφ. 976, σ. 477, Σούλι). Βοηθοί τοΰ
τυροκόμου (μαντρατζής, παραχέρι, παρατυροκόμος).

δ') "Οργανα καί σκεύη τυροκομίας· βλ. "Οργανα καί σκεύη τής στάνης.

ε') Γαλακτοκομικά προϊόντα (τρόπος παρασκευής)" βλ. καί προϊόντα
κτηνοτροφίας.

1. Γάλα (άνεμόγαλα, άρμυρόγαλα, γκερεμέζι, κατόκι, ξινόγαλο, άρρός,
πρωτόγαλα, πιτόγαλα, τνρόγαλα κ.ά.). «Τό γκερεμέζι, γάλα άλατισμένον καί
βρασμένον, διατηρούμενον εντός άσκοΰ, όπου πήζει ολίγον, τρώγεται ώς τυρός»
(ΚΛ, χφ. 1096, σ. 223, 1924). «Τόν Αύγουστο άρμένε τά πρόβατα οί τσοπάνη-
δες στις τρεις μέρες καί κοντά κοντά στό τέλος Αύγούστου, στις δεκαπέντε,
είναι λίγο τό γάλα. Τότε γίνεται τό κατσίκι, πηκτό γιαουρτοειδές γάλα»
(ΚΛ, χφ. 867, σ. 57, Αιτωλία, 1927). «Κολόστρα, τό πρώτο γάλα πού άρμέγεται
σάν γεννήση τό σφαχτό. Σάν τό βράσουν γίνεται πολύ πηχτό καί νόστιμο»
(ΚΛ, χφ. 2292, σ. 68, περ. Γορτυνίας, 1959).

2. Βούτυρο. Τρόπος παρασκευής. «Τό γάλα τό ρίχνουν στήν κάδη καί
άρχίζουν νά τό δέρνουν μέ τό σταυρό. "Οσο πιό πρωΐ τό δέρνουν τό καλοκαίρι,
τόσο καλύτερα, διότι τόσο περισσότερο βούτυρο βγάζει τό γάλα, έπειδή κάνει
δροσιά. .. Μέ τό τακτικό καί πολύωρο αύτό δάρσιμο τοΰ γάλακτος, άρχίζει
νά μαζεύεται τό βούτυρο. Ό σταυρός είς τήν στρογγυλήν βάσιν του φέρει τέσ-
σαρες όπές», οί όποιες σχηματίζουν σταυρόν. . . "Οταν μαζευθή πολύ (βούτυ-
ρο), τό μαζεύουν μέ τά χέρια καί τό κάμουν σβώλια, μέ γάλα, τά όποια
αλατίζουν καί φυλάσσουν εις ένα δοχείο ν πήλινον, έως ότου τό πιάση τό ((ά-
λάτι» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 160, περ. Έρμιονίδας, 1956). «Μέσα στή βλάντα
βάζουν γάλα καί τό κτυπούν περίπου μισή ώρα μέ τό φουρλέτσο καί βγά-
ζουν βούτυρο καί ξινόγαλο. Τό βούτυρο άνεβαίνει πρός τά έπάνω καί τό μα-
ζεύουν μέ τό κουτάλι καί τό ξινόγαλο μένει κάτω» (ΚΛ, χφ. 2277Δ', σ. 31,
Άγ. Κυριακή Θεσπρωτίας, 1958).

Διατήρηση. Στήν Αιτωλία «τό διατηροΰν πολύν καιρό φρέσκο μέ τό νερό.
Γιομίζουν ώς τήν κορφή τήν κάδη νά σκεπάζεται καλά τό βούτυρο. Στις δυό,
στις τρεις τ' άλλάζουν. Χύνουν τό παλιό νερό καί βάνουν φρέσκο άπ' τή βρύση»
(Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 153).

Βρώση τοϋ βουτύρου. Τό τρώνε νωπό ή ώς άρτυμα στό φαγητό; Πώς
προφυλάσσεται τό βούτυρο άπό τήν άλλοίωση; (άλατίζεται;) Φαγητά μέ βάση
τό βούτυρο (βλ. καί κεφ. Τροφές).
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3. Γιαούρτι (άργιάνι, άρμόγαλα, διαγούρτι, κάσα, ξύγαλο, τσαλαγονρι,
χύτης κ.ά.)· Πώς παρασκευάζεται; Στή Σαμονίβα Σουλίου «άφοΰ άρμέξωμε,
στραγγίσωμε καλά τό γάλα μέσα σ' ένα γανωμένο κακάβι. . . τό βράζομε ως
δτου χουχλάει καλά, τό άνακατεύομε, τό βγάζομε άπ' εκεί καί τό άφίνομε ώς
40ο. Παίρομε γιαουρτόσπειρο (σπόρο άπό γιαούρτι), τό διαλύομε σέ νερό
κι άραιώνει χτυπώντας μέ τό κουτάλι, πού είναι ξύλινο. Τό ρίχνομε μέσα στό
βρασμένο γάλα, τό άνακατεύομε καλά, τό σκεπαίνομε μ' ένα καθαρό πανί, τό
άφίνομε 3-4 ώρες, τό ξεσκεπαίνομε καί είναι έτοιμο πηγμένο γιά τό φαΐ»
(ΚΛ, χφ. 2277Ά, σ. 158-9, 1958). Στή Μάνη «βράζουν μίαν όκάδα ή περισ-
σότερον γάλα καί τό άφίνουν νά ξινίση ολίγον, "ΐστερα τό ρίχνουν είς μίαν σακ-
κούλαν μέ άλάτι, τό κρεμούν καί «στραγγίζει τό τζίρο του». Ή σακκούλα αύτή
λέγεται ξινοσακκούλα. Συνήθως τό παρασκευάζουν τόν Αύγουστον» (ΚΛ, χφ.
1523, σ. 158, 1929). Χρησιμοποιεί ό βοσκός γιαούρτι γιά τήν διατροφή του;
'Εδέσματα μέ βάση τό γιαούρτι (συνταγές).

4. Μυζήθρα (άβγογαλιά, άνΟότυρος, άθαρή, γκίζα, κλωτσοτύρι, μανούρι
κ.ά.). Τρόπος παρασκευής. Στή Νάξο «παίρνομενε τό καζάνι μέ τό τυρόγαλο,
τό βάζομενε στή φωτιά καί άρχίζεινά βράζη. Άφοΰ τοΰ βάλωμενε φωτιά, θά τό
δοκιμάσωμενε μέ τό χέρι μας νά δοΰμε, άν είναι ζεστό γιά νά τοΰ βάλωμενε
τό βράσμα (25% γάλα). Παίρνομενε τό μουντίκαίτό σαλεύομενε μέσ' στό πάτο
τοΰ καζανιοΰ σιγανά. 'Αρχεύει καί άθίζει. Κόβομενε λίγο τή φωθιά κι εξακο-
λουθεί ν' άνεβάζη τή μυζήθρα καί νά πήζη» (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 153, 1959).
Στήν "Ηπειρο τή νωπή μυζήθρα «τήν μαζεύομε μετά σ' ενα τσαντήλι, γιά νά
στράγγιση, καί κάνομε ο,τι σχέδιο μυτζήρα θέλομε. Θέλομε στό βαρέλι καί
τήν άλατίζομε ή στόν τενεκέ ώς ότου γεμίση καί τη σφραγίζομε. Τήν άνοίγομε
όταν θέλωμε νά τή φάμε καί νά τήν πουλήσωμε. Ή τή μαζεύομε στρόγγυλα
κομμάτια στά τσαντήλια άνάλογα τό βάρος πού θέλομε 1-2 οκάδες κεφαλάκια,
τήν άλατίζομε γύρα-γύρα, τή βάζομε στό δίχτυ καί τήν κρεμάμε στόν άέρα
μέσα στήν άποθήκη. Αύτή δέν παθαίνει τίποτα ώς οτου τήν κάνομε χρήση»
(ΚΛ, χφ. 2277, σ. 160-1, 1958). Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες πού έπικρατοΰν
κατά τή διάρκεια τής παρασκευής τής μυζήθρας. «"Οτινα τυροκομούνε καί
προπάντων τή μυζήθρα, είναι καλά νά μήν τυχαίνη κανείς, γιατί ή μυζήθρα
φταρμίζεται. "Αμα μπη κανείς πού φταρμίζει έκειά πού τυροκομούνε, άντί νά
χωρίση ή μυζήθρα καί νά ξεχωρίση, άρχίζει ό όρρός νά βράζη καί ή μυζήθρα
γίνεται ρυτίδια-ρυτίδια, σά ροβίθια» (ΚΛ, χφ. 1380Β, σ. 43-4, Λασίθι, 1919).
Θεωρείται ή μυζήθρα εκλεκτό ή ευτελές τυρί; Χρησιμοποιείται ώς τροφή κυ-
ρίως τοΰ βοσκοΰ ή πουλιέται;

5. Τυρί. Είδη: άνθότυρος, άρμοτύρι, άσκοτύρι (τονλομοτύρι), βουστίνα,
γκίζα, κασέρι, λαδοτύρι, μανούρι, μπάτζιος, ξινοτύρι, τνρομύζηθρο, χλωρό,
χονσμάρι κ.ά.

Τρόπος παρασκευής κάθε είδους. Στήν Αιτωλία «βράζουν τό γάλα λίγο
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μέσ' στο λεβέτι. Τό βγάνουν άπ' τή φωτιά καί τ' άφίνουν νά κρυώση, οχι
καί πολύ. Νά μείνη χλιό. Τότε ρίχνουν τήν πυτιά μέσα τρίβοντάς την. "Ετσι σέ
λίγη ώρα πήζει τό γάλα καί γίνεται τυρί. "Αν τύχη πολύ ζεστό τό γάλα, δέν πή-
ζει. Καίεται ή πυτιά καί πάει χαμένη» (ΚΛ, χφ. 867, σ. 552). «Ό μπάτζιος
είναι τυρί ολίγον σκληρό, κατασκευάζεται δέ πριν πάρουν τό βούτυρο άπό τό
γάλα πού άρμέγουν, ρίχνουν πιτυά, μόλις άρχίζει νά πήξη τό χτυπούν μέ τόν
κόφτη (έργαλεΐον έκ ξύλου) 300 φορές καί μετά τινας ώρας άλλες 150 φορές.
"Υστερα τό άφίνουν καί πήζει είς μεγάλα κομμάτια, τά μαζεύουν λίγα, λίγα,
τά βάζουν σέ τσαντήλες καί γίνονται στρογγυλά σάν κεφάλια» ('Αρ. Δ. Παπα-
χατζόπουλος, Τό Κεραμίδιον, Θεσσ. Χρον. 2, 1931, σ. 128). Στήν 'Αράχοβα ή
φορμαέλλα θεωρείται πολύ εκλεκτό τυρί. «Τό τυρί τό βάζουν σέ μιά σακκούλα
καί τό στραγγίζουν. Κατόπιν τό βάζουν σέ ειδικά κοφινάκια καί όπως είναι τό
βάζουν καί τό βράζουν μέσα στό ξινόγαλο, πού βγήκε άπό τό στράγγισμα.
Τώρα δέν τό στραγγίζουν καθόλου σέ τσαντίλα άλλά τό πήζουν έτσι ώστε νά
μπή καλά στή φορμαέλλα (κοφίνι) »(ΚΛ, χφ. 1153Α, σ. 133, 1938).

Πώς συσκευάζεται καί συντηρείται τό τυρί μέχρι τήν πώληση ή κατανά-
λωσή του ; Στή Νίσυρο «τό τυρί τό κρατούν στό κρασί, τό βάζουν στή λάσπη τού
κρασιού μέ άλάτι καί λίγο λάδι» (ΚΛ, χφ. 1548, σ. 23, 1946). Στή Νάξο τό
τυρί «τό βάζομενε στόν τυρόσκαμνο, τό πιτακώνομενε καί βγαίνει ό τυρόγαλος.
Τοϋ βάνομεν' υστέρα τό άλάτι ντου άπό πάνω. Τό γυρίζομενε καί τό άλατίζο-
μενε καί άπό κάτω καί άπό τά πλάγια. Θά κάμη τρεις, τέσσερις μέρες μέσ' στό
τυροβόλι καί εϊναι έτοιμο» (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 153, 1959). Τό «χαλλούμιν» εϊναι
τυρί πού διατηρείται σέ τεμάχια ή βώλους μέσα σέ στάμνα (ΚΛ, χφ. 1150,
σ. 179, Κύπρος, 1925). Στήν περ. Σερρών «τήν ούρντα (τυρομυζήθρα) τή βά-
ζεις στά τουλούμια (άσκούς). Τά τουλούμια εϊναι άπό τομάρι άπό κατσίκι. . .
Μένει ολο τό χειμώνα μέσα ή ούρντα» (ΚΛ, χφ. 2946, σ. 34-5, 1965).

Φαγητά μέ βάση τό τυρί. Π.χ. ή φορμαέλλα τρώγεται τηγανητή μέ λίγο
βούτυρο. Στό τέλος στάζουν λίγο λεμόνι έπάνω ή, όπως οί τσοπάνηδες συνη-
θίζουν, ψητή άπλώς στή φωτιά, όπου τήν κρατάν καρφωμένη σ' ένα πιρούνι.
Καλύτερη εϊναι ή σούβλα άπάνω στή θράκα» (ΚΛ, χφ. 1153Α, σ. 133, 1938).
Παρασκευή πιττών καί άλλων φαγητών μέ τυρί.

20. Πυτιά (άγαατέρα, διαουρτόσπορος, καταϋτατός, μαγιά, πήμα, πντίδι, τν-
ρογαλιά κ.ά.). Πώς παρασκευάζεται; Παλαιά τή μαγιά τήν έβγαζαν άπό τό στο-
μάχι θηλάζοντος νεογέννητου άρνιοΰ ή κατσικιού. «Βγάζεις τή μαγιά καί τήν
βάζεις σέ τσουκάλι καί ρίχνεις νερό καί άλας καί παίρνεις άπό αύτό καί ρίχνεις
στό γάλα» (ΚΛ, χφ. 2946, σ. 35, περ. Σερρών, 1965). Στήν 'Αρκαδία οί βο-
σκοί πήζουν τό γάλα μέ ένα χόρτο όνομάζονενο «κοτίτσα» (ΚΛ, χφ. 767, σ.
220) καί άλλοΰ χρησιμοποιούν γάλα της συκιάς γιά τόν ϊδιο σκοπό. Στό
Γύθειο ή πυτιά κατασκευάζονταν μέ τόν άκόλουθο τρόπο: «Κοπανίζουν τήν
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κοιλιά χοίρου, τήν άλατίζουν καί ρίπτουν στύμμα, τυρόγαλο καί κολοκύνθην,
καί έτσι λαμβάνουν το ύγρόν, το πυτερό, με το όποιον πήζουν τό γάλα», (ΚΛ,
χφ. 335, σ. 291). Στήν "Ιμβρο «παραδέχονται ότι καί άπό γαστέρα λαγοϋ πή-
ζεται τυρί. 'Αλλά τό ποίμνιον αύτοϋ όστις έπιχειρήση νά πήξη τυρί μέ γαστέρα
λαγοϋ εξαφανίζεται. Δι' αύτό, άμα θέλουν νά έκδικηθοΰν ποιμένα, τοΰ δίδουν
γαστέρα άπό λαγό γιά νά πήξη τυρί» (ΚΛ, χφ. 1421, σ. 465, 1926).

21. Οικογενειακή ζωή τών βοσκών.

Θέση τοΰ βοσκοΰ καί τής συζύγου του στήν οικογένεια καί γενικώτερα
στήν ποιμενική κοινωνία.

'Ανατροφή τών παιδιών. Παιγνίδια πού παίζουν. 'Επικοινωνία μέ άλλα
παιδιά. Μόρφωση. Συνηθισμένη ήλικία γιά γάμο. Γίνονται συνοικέσια μεταξύ
τών βοσκών καί γειτόνων γεωργών; Στήν Κώ «σπάνια κόρη ζευγά παντρεύε-
ται βοσκό καί κόρη πιστικοΰ γεωργό, γιατί δέν ξέρουν τις δουλειές τής μάν-
τρας, όπως καί οί πιστικούδαινες τής ζευγαϊκής» (Καραναστάσης, Ποιμενικά
Κώ, 1956, σ. 86). Πώς προικίζονται τά θηλυκά παιδιά; ('Εξοπλισμός ποιμε-
νικού σπιτιοΰ, γιδοπρόβατα).

22. Ένδυμασία τών βοσκών- βλ. κεφ. 'Ενδυμασία.

23. Τροφές. Ποιές είναι οί βασικιότερες τροφές τών βοσκών; Καταναλώ-
νουν κυρίως τροφές πού προέρχονται άπό τό κοπάδι ; Τρώνε πολύ κρέας ή μήπως
άποφεύγουν νά σφάζουν ζώα τοΰ κοπαδιοΰ συχνά καί γιατί ; Φαγητά μέ βάση
τό κρέας. Τρόπος παρασκευής (συνταγές). Παρασκευάσματα μέ βάση τό γάλα
ή τό τυρί. Τρόπος παρασκευής (συνταγές). Συνήθεις (καθημερινές) τροφές
(πρωϊνό, μεσημεριανό, βραδινό κλπ.). Συνήθεις ώρες κατά τις όποιες παίρνει
τήν τροφή του ό βοσκός καί ή οίκογένειά του. Πώς μεταφέρει τήν τροφή του
καθημερινά ό βοσκός; Φαγητά καί γλυκίσματα σέ ειδικές περιστάσεις (γά-
μους, γεννήσεις) καί έορτές. Στήν Κώ «τις καλές ήμέρες, Χριστούγεννα,
Άη Βασιλειοΰ, Φώτα, Απόκριες καί Πάσχα, σφάζουν ένα σφαχτό καί τρώει
δλη ή οικογένεια μαζί μέ τούς βοσκούς καί τά βοσκαρίδ^)ια). . . Τό άρνί τής
Λαμπρής γίνεται φουρνιστό ή 'φτό. . . Τό πρώτο γιμελλάκι (άρνί γάλακτος)
πού θά φάνε, τό κάνουν σαλαμούρα, δηλ. τό βράζουν, κάμνουν τό ζωμό του
σούπα καί άνακατεύουν τό κρέας μέ ψιλοκομμένο κρεμμύδι, λάδι καί λεμόνι...»
(Καραναστάσης, Ποιμενικά Κώ, 1956, σ. 88). Πώς ζυμώνεται καί διατηρείται
τό ψωμί; Τό κάνουν παξιμάδι γιά νά τό παίρνουν μαζί τους οί βοσκοί;

24. Κοινωνική οργάνωση τών βοσκών (τσελιγκάτα). Πόσες περίπου
οικογένειες βοσκών άπαρτίζουν τό τσελιγκάτο; Σέ τί άποβλέπει ή συνεργασία;
Πόσο διαρκεί; Μπορεί ό βοσκός νά έγκαταλείψη τό τσελιγκάτο οποτεδήποτε
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επιθυμήσει; Πότε άποχωρεΐ; (π.χ. δυό φορές τόν χρόνο σέ ορισμένη εποχή, μιά
τήν άνοιξη μέ τό τέλος τής χειμερινής περιόδου καί άλλη τό φθινόπωρο, μέ την
λήξη τής καλοκαιρινής;)

Κάθε ποιμενική οικογένεια, πού μετέχει στό τσελιγκάτο, διατηρεί όλα
τά δικαιώματα ιδιοκτησίας στά αιγοπρόβατα; Πώς γίνεται ή διάκριση τών
αιγοπροβάτων κάθε οικογένειας; Τά «σημαδεύουν» μέ μαχαίρι στό αύτί; Π.χ.
μιά οικογένεια κάνει μιά κοψιά στό άριστερό αύτί, άλλη στό δεξιό κλπ., καί
κάθε οικογένεια έχει δική της καθιερωμένη «σαμιά».

Αριθμός τών αιγοπροβάτων κάθε τσελιγκάτου. Π.χ. ό άριθμός προβάτων
ποικίλλει άπό δύο χιλιάδες πού έχουν τά μικρότερα, μέχρι πέντε χιλιάδες πού
έχουν τά συνηθισμένα. Τά μεγάλα τσελιγκάτα είχαν πρόβατα περισσότερα
άπό πέντε χιλιάδες.

Διαβάθμιση στήν ιεραρχία τοΰ τσελιγκάτου άνάλογα μέ τόν άριθμό τών
αιγοπροβάτων κάθε ιδιοκτήτη. Ποιός γίνεται τσέλιγκας; 'Εκείνος πού διέθετε
τά περισσότερα αιγοπρόβατα (π.χ. 500 καί άνω), ό ίκανώτερος; Πώς λέγονται
οσοι έχουν λίγα αιγοπρόβατα (π.χ. 300) (σμιχτές;) καί πώς όσοι έχουν άκόμη
λιγώτερα (π.χ. 100) (τσοπάνοι;). Ή διαφορά στήν ιδιοκτησία δημιουργεί δια-
κρίσεις ή καί δικαιώματα; Μετέχουν όλοι στις έργασίες τοΰ τσελιγκάτου;
(φύλαξη κοπαδιού, βοσκή, άρμεγμα, τυροκόμημα, κούρεμα, περιποίηση ζώων
κλπ.). Μετέχουν στις έργασίες τοΰ τσελιγκάτου βοηθητικά καί τά μέλη τών οι-
κογενειών τών συνεταίρων-βοσκών; Παίρνουν άμοιβή γιά τίς προσφερόμενες
έργασίες; Στή Θεσσαλία γιά όλες τίς έργασίες δέν πληρώνεται κανείς.

'Τποχρεώσεις τοΰ τσέλιγκα (ενοικίαση βοσκοτόπων, προμήθεια ζωοτρο-
φών, πώληση άρνιών, μαλλιών, τυριοΰ κ.ά.). Παίρνει μόνος του άποφάσεις
γιά τά θέματα τοΰ τσελιγκάτου ; Σέβονται όλοι τίς άποφάσεις του ; Συνεργασία
τοΰ τσέλιγκα μέ τούς ((σμιχτές» καί τά άλλα μέλη τοΰ τσελιγκάτου γιά τήν λή-
ψη άποφάσεων. Βοηθιέται στή διοίκηση ό τσέλιγγας άπό τά άλλα μέλη τοΰ
τσελιγκάτου ή τά τελευταία ρυθμίζουν τίς έσωτερικές υποθέσεις τοΰ τσελιγ-
κάτου; (βοσκή, άρμεγμα, τυροκόμημα, περιποίηση τοΰ κοπαδιού).

Συνδέεται ή τύχη τοΰ τσελιγκάτου μέ τήν προσωπικότητα καί τόν δυνα-
μισμό τοΰ τσέλιγγα; Περιπτώσεις διαφωνιών καί διαλύσεως τοΰ τσελιγκάτου.

Άπό ποΰ παίρνει τήν ονομασία τό τσελιγκάτο, άπό τό όνομα τοΰ τσέ-
λιγκα; (Στή Θεσσαλία άναφέρεται τό τσελιγκάτο τοΰ Μόρφου, τοΰ Μπάρδα,
τών Άγορογιανναίων, τοΰ Φασούλα κ.ά.).

Μεταβιβάζεται κληρονομικά τό δικαίωμα τής άρχηγίας τοΰ τσελιγγάτου;

Πώς γίνονται οί προμήθειες καί πωλήσεις στό τσελιγκάτο; Υπάρχει
ειδικός γιά τήν τήρηση τών λογαριασμών; Παράδειγμα: «Ό τσέλιγκας μετά
απο κάθε άγοραπωλησία ή προμήθεια ένημερώνει τά άλλα μέλη τοΰ τσελιγκά-
του. . . σημειώνει στό «δεφτέρι» του τήν πράξη, τίς τιμές καί ο,τι άλλο χρειά-
ζεται γιά τόν λογαριασμό. Τό «δεφτέρι» είναι ένα μικρό τετραδιάκι. Κάθε
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μέρα καταγράφει όλες τις πράξεις καί παρακολουθεί τά έσοδα καί έξοδα». Πό-
τε καί πώς γίνεται ή έκκαθάριση λογαριασμών;

Πώς μοιράζεται τό κέρδος; Π.χ. μετά τή συμφωνία τών λογαριασμών
τό πλεόνασμα πού θά προκύψη μοιράζεται στόν καθένα άνάλογα μέ τόν άριθμό
τών ζώων του. Μόνο στόν τσέλιγγα έπί πλέον θά δοθούν καί οί δαπάνες παρα-
στάσεώς του.

Σέ περιπτώσεις διαφωνίας σέ ένα θέμα τί γίνεται; (ψηφοφορία, έπικρατεϊ
ή γνώμη τοΰ τσέλιγκα;)

Ποιός ό δεσμός τών μελών τοΰ τσελιγκάτου μεταξύ τους; Εϊναι άπλώς
συνεταιρικός ή συγγενικός; Μήπως άποτελοΰν πατριά; Ποιοι άπαρτίζουν τά
τσελιγκάτα; (Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Άρβανιτόβλαχοι, κτηνοτρόφοι διάφοροι;)
(Βλ. κυρίως τήν μελέτη τοΰ Λαζάρου 'Αρσενίου, Τά τσελιγκάτα, 'Αθήναι 1972,
άπό όπου έχουν ληφθή καί τά παραπάνω έντός εισαγωγικών κείμενα, καί Κ.
Δ. Καραβίδα, 'Αγροτικά, 1931).

25. Συνήθειες τών βοσκών. Ποιμενικά ήθη καί έθιμα.

α') Ζωοκλοπή (κλεψά, κοπή, κοψά κ.ά.). Εϊναι διαδεδομένη ή συνήθεια
τής ζωοκλοπής μεταξύ τών βοσκών; Ζωοκλέπτες εϊναι οί ϊδιοι οί βοσκοί
ή τρίτα πρόσωπα; Πώς γίνεται ή ζωοκλοπή καί ποιά μέτρα λαμβάνουν οί
ζωοκλέπτες, γιά νά μή γίνουν άντιληπτοί άπό τόν βοσκό; Στή Νάξο «όάεν
έπηγαίναμενε νά κλέψωμενε σέ μιά μάίίρα έβάναμε μιά'υχιά (νύχι) ψωμί στό
στόμα, τό ρίχταμε τοΰ σκυλιοΰ καί δέν έμίλειενε. 'Εμπαίναμενε μέσα κ' έπαίρ-
ναμε όσα θέλαμε» (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 250,1959). Στό Καλέντζι'Ιωαννίνων «τά
παλιά χρόνια έκλεφταν οί τσομπαναραΐοι. Τό κλεμμένο εϊναι νόστιμο, ήταν
άπλέρωτο. Γιά νά μή τούς πάρ' μυρωδιά ό τσέλιγκας, οί τσομπαναραΐοι τό
'ριναν τό σφαχτό μέσα στό τ'ρόγαλο πού έ'βραζεν κ' έβραζε» (ΚΛ, χφ. 2382,
σ. 247, 1961).

Τιμωρίες τών ζωοκλεπτών. Στό Λασίθι «όταν κλέψουν άπό κάπου πρό-
βατα, γιά νά έκδικηθή ό βοσκός πού τοΰ έκλεψαν πηγαίνει κι αύτός καί κλέ-
φτει καί τά ρίχνει μέσα σέ λατσίδα πού νά μή μπορέση νά γλυτώση» (ΚΛ, χφ.
1380, σ. 34,1939). Μήπως καταφεύγουν καί σ' άλλα μέσα προκειμένου νά περιο-
ρίσουν τήν ζωοκλοπή; (άφορεσμό, καλμοκαζάρα, κατάρες, μαγικά κ.ά.). Στήν
Κρήτη όταν σέ ίνα. διαμέρισμα παρουσιάση έξαρση ή ζωοκλοπή, προσκαλείται
ό έπίσκοπος καί διαβάζει τόν άφορεσμό. Συνήθως αύτό εϊναι άποτελεσματικό
καί γιά λίγο τουλάχιστο χρόνο περιορίζεται τό κακό. Ό άσεβής ζωοκλέπτης
πιστεύεται ότι έχει χαράξει σταυρό κάτω άπό τό πέλμα, γιά νά μή συλλαμβάνε-
ται κατά τήν κλοπή καί νά μήν έπηρεάζεται άπό άφορεσμούς, όρκους καί μαγγα-
νείες. Λέγεται δέ «σταυροπάτης» (Στ. Ξανθουδίδης, Ποιμ. Κρήτης, Λεξικογρ.
'Αρχ. 5 (1918), σ. 309). Ποιά γνώμη έχουν γιά τόν ζωοκλέπτη οί κάτοικοι τής
περιοχής; Θεωρείται άξιο παλληκάρι, περιζήτητος γαμπρός, έξυπνος καί έπιδέ-
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ξιος; Σχετικές διηγήσεις καί δοξασίες. Στή Βερδικούσα Ελασσόνας οί βοσκοί
έτρωγαν πολλά κλεμμένα. «Έβαναν συνεριά (άμιλλα) ποιός θά φάη πλιότερα
κλεμμένα νά γίνη παχύς κί γερός, γιά νά νικήση τούν άλλον σ' παλαίστρα, στού
παναυρι ή τσ' άλλες τσ' γιορτές στού χουριό νά μάς γλέπ'ν τά κορίτσια κι ού
κόσμους» (ΚΛ, χφ. 2933Α', σ. 56-57, 1964).

Οί άρχές τής περιοχής καταδίωκαν τούς ζωοκλέπτες καί πώς τούς τιμω-
ρούσαν; Π.χ. «πουλλές φουρές τούς έπιαναν μί κλιμμένα οί χουρουφυλάκοι κί
τούς κριμοΰσαν τά τουμάρια στού λαιμό καί τούς πάηναν φυλακή κι έξορία»
(ΚΛ, χφ. 2933Α', σ. 56-57, 1964).

Παροιμίες, παραδόσεις, επώνυμα, παρωνύμια, άνέκδοτα, τραγούδια, σχε-
τικά μέ τήν ζωοκλοπή. Στήν 'Ικαρία λέγεται ή παροιμία «άπιαστοςκλέφτης,
πρώτος άφέντης» καί τό σατιρικό τραγούδι:

"Αμα γυρίσω καί σέ δώ νά κρέμεσαι στόμ πάλο,
έτσι μου δίνει ό λογισμός νά πά νά κλέψω κι άλλο,

ένν. τό κλεμμένο ζώο πού κρέμεται σφαγμένο ('Αλέξης Ί. Πουλιανός, Λαογρα-
φικά 'Ικαρίας, 2, 1976, σ. 346).

β') Παιγνίδια τών βοσκών. Πότε κυρίως άσχολούνται μέ τό παιγνίδι
οί βοσκοί; (όταν συναντιούνται πολλοί μαζί, όταν τά αιγοπρόβατα βόσκουν σέ
άσφαλές μέρος κ.ά.). Παράδειγμα: «Όταν πολλοί τσοπάνηδες κάθωνται σ' ένα
μέρος κ' είναι άνάγκη νά πάη ένας νά γυρίση τά πρόβατα, γιατί ξεμάκραιναν,
παίζουν τά κιόσια. "Οποιος χάνει, πάει νά τά γυρίση. Κάποτε παίζουνε τά κιό-
σια ποιός θά κερδίση τό ψωμί τ' άλλουνοϋ» (ΚΛ, χφ. 867, σ. 315, Αιτωλία).

Ποιά παιγνίδια είδικώτερα παίζουν οί βοσκοί καί πώς παίζουν τό καθένα;
(περιγραφή). Παράδειγμα: «Οί τσοπάνηδες παίζουν τήν ίννιάρα. Κάποτε καί
γιά λεφτά. Τά τσοπανόπουλα πηδάνε στις τρεις, ρίχνουν τό λιθάρι. Παίζουν
καί τίς σουμάδες» (ΚΛ, χφ. 867, σ. 315, Αιτωλία). Πώς άλλιώς διασκεδάζουν
οι βοσκοί; (παίζουν τή φλογέρα, κατασκευάζουν ραβδιά, ρόκες, κουτάλια κ.ά.).

26. Συνεταιρισμοί βοσκών (σμίξιμο, άρκαβλιό, συντροφιακα κ.ά.). Σέ
ποιές περιπτώσεις γίνεται συνεταιρισμός βοσκών; Παραδείγματα: "Οταν
δύο ή τρεις βοσκοί έχουν δικά τους τόσο λίγα ζώα καθένας, ώστε νά μή είναι
δυνατό νά γίνη μεγάλο κοπάδι, τότε «συντροφιάζουν» τά κοπάδια τους καί
αναθέτουν σέ ένα έκ περιτροπής τήν βοσκή τού κοπαδιού. 'Επίσης οί βοσκοί γιά
διευκόλυνσή τους κάνουν ένα είδος συνεταιρισμού, τό «άρκαβλιό». Δηλ. παίρ-
νουν με τή σειρά τό γάλα καί τών δύο μανδρών καί τό τυροκομούν. 'Εκείνος
που εχει σειρά νά πάρη τό γάλα, ό άρκάβλης, «είναι υποχρεωμένος νά μετρήση
με ένα πιδιακό τό ποσόν, πού θά πάρη άπό τήν ξένη μάνδρα. Τό μέτρημα αύτό
λέγεται χάλεμα καί πάνω σέ μιά βέργα άπό ροδοδάφνην σημειώνει μέ κόκκες τό
ποσον τών πιδιακών, πού παίρνει άπό τήν ξένην μάνδρα» ('Α. Βρόντης, Λαογρ.

7
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12, 1938-48, σ. 218, Ρόδος). Άλλοτε «μαζεύονται δυό τρεις συνεταίροι καί
ό ένας θα βοσκάη τά στέρφα, οί δυό τά γαλάρια» (ΚΛ, χφ. 2946, σ. 34, Άνω
'Ορεινή Σερρών, 1965). «"Οταν άρχίση τό μαξούλι, δυό ή τρεις μάνδρες τά
σμίγουν, γιά νά βγάλουν βούτυρο. Τούτο γίνεται άπό Μαρτίου μέχρι τέλους
Μαΐου, όταν θά κάμουν τούς λογαριασμούς των, θά δούν πόσα πρόβατα είχαν,
πόσο βούτυρο έβγαλαν» (ΚΛ, χφ. 2143, σ. 31-33, Λήμνος, 1954).

27. Πρόσληψη βοσκοΰ. Σέ ποιές περιπτώσεις προσλαμβάνεται βοσκός
{πιατικός, ρογιασμένος, βαλτός, τσοπάνος, τσοπάνος με ρόγα κ.ά.) γιά τήν
βοσκή τού ποιμνίου ; (οταν ό ιδιοκτήτης έχη πολλά αιγοπρόβατα, όταν ό ίδιος
άδυνατή νά άσχοληθή μέ τή βοσκή κ.ά.). Πότε γίνεται ή πρόσληψη καί πόσο
χρόνο διαρκεί; Συνήθως ό χρόνος άρχίζει γιά τόν πιστικό «άπό Σταυρού
(14 Σεπτ.) καί τελειώνει τού άλλου Σταυρού» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930,
σ. 13). Στήν "Ηπειρο ή «ρόγα» μπορεί νά διαρκή άπό «"Αι Γιώρη σ' "Αι Δη-
μήτρη» (ΚΛ, χφ. 2030, σ. 20, 1953).

Μέ ποιούς όρους γίνεται ή πρόσληψη τοΰ βοσκού; Στή Μ. Γότιστα 'Η-
πείρου «ό Π. ροϊάστηκε στόν Κ. "Αι Δημήτρη σ' "Αι Γιώργη γιά 150 γρόσια
μέ ψωμοτσάρουχα κί μπακτσίσι (δώρο) μιά άρνάδα. . . ή γιά 300 γρόσια καί
τσαρούχια άπ' τ' ράχη του» (ΚΛ, χφ. 2030, σ. 20). Στήν Αιτωλία τήν ρόγα ό
πιστικός τήν έπαιρνε «σέ είδος ή σέ χρήματα.Έκτος άπ' τή ρόγα ό βαλτός τσο-
πάνης πρέπει νά παίρνη τή φάκνα (=τροφή) καί τήν ποδεσιά του. Ή ποδεσιά
κοστίζει τό πιό πολύ στόν άφεντικό» (Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 13).

Ποιοι προσλαμβάνονται ώς πιστικοί; (φτωχοί, ορφανά κ.ά.). Μήπως είναι
ξένοι άπό άλλα χωριά; Ποιά ή κοινωνική τους θέση; (θεωρούνται «παρακατια-
νοί», σκλάβοι τών τσελιγκάδων κ.ά.).

28. 'Ενοικίαση κοπαδιοΰ (συμμισιακά, συντροφικά, σιδεροκέφαλα, κε-
σιμιάρκα, σεμπριακά κ.ά.). Μέ ποιούς όρους γίνεται ή ένοικίαση; Στή Ρόδο
«σέ άλλα χωριά παίρνει ό νοικοκύρης τά θηλυκά ρίφια ή αρνιά καί τά άρσενικά
τά μοιράζει μέ τόν τσοπάνην. Σέ μερικά χωριά γίνεται τό άντίθετο καί σέ άλλα
πάλιν μοιράζονται καί τά άρσενικά καί τά θηλυκά. Οί μάνες μένουν πάντα τοϋ
νοικοκύρη» (Άν. Βρόντης, Λαογρ. 12, 1938-1948, σ. 223-4). Στή Νάξο «Öds
θέλη καένας, δώνει τά ζωάόβοα σιδεροκέφαα. Σιδεροκέφαα θά πή πώς όσα
δώνεις, τόσα θά περιάβης, άματά ξαναπάρης. Ά' δώσης 10 κεφάλια καί ψοφή-
σουνε καί τά 10, θά πάρης 10. Βάνουν καί τήν τιμή. . . Ό βοσκός μπορεί νά
δώση τά ζωάόβοα μισάρικα. . . Άμα θένε πάλι τά μισάρικα, πλερο'ίνει τά μισά
έκείνος πού τά παίρνει καί τά 'χουνε στή μέση» (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 371, 1959).
Στή Λήμνο όταν ένας ένοικίαζε τά πρόβατα σέ «κεγαγιά», τά έλεγαν σιδεροκέ-
φαλα. Τό ενοίκιο ήταν 2 1/2 έως 3 οκάδες τυρί κατά κεφαλή. Καί άν ήταν τά
πρόβατα έως 5 καί 1 άρνί τό Πάσχα. Άν ήταν 10 ή 15, τά ίδια, άλλά έδινε
ό κεχαγιάς καί 3 μαλλιά έπιπλέον (ΚΑ, χφ. 2143, σ. 19-20, 1954).
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Ποιός πληρώνει τούς φόρους (μαντρατορίκιαχ.ί.)·, (ό νοικοκύρης, ό ένοι-
κιαστής, άπό κοινού;)

29. Ενοικίαση βοσκότοπων (πάχτωμα). Πότε γίνεται ή ένοικίαση τών
βοσκότοποι; (τήν άνοιξη, τό φθινόπωρο;) Τά κτήματα αύτά άνήκουν στήν
κοινότητα, σε μοναστήρι, σε ιδιώτες;

Πώς γίνεται ή συμφωνία; Στήν Καλοσκοπή Παρνασσού «τά κοινοτικά
λιβάδια μοιράζουνται σύμφωνα μέ τόν άριθμό τών προβάτων σέ περιοχές, τά
«τσιγρέκια» ή «μοιράδια». Σέ καθένα τσιγρέκι ρίχνεται μιά στρούγκα άπό
μιά παρέα» (ΚΛ, χφ. 1488, σ. 45, 1928). Στή Βερδικούσα Ελασσόνας «όντα
έρχονταν ού κιρός, άνταμωνιμάσταν ούλοι οί τζιουμπαναραϊοι σ' κοινότητα
καί μοιραζάμι τά μαντριά φαλκάρια-φαλκάρια» (ΚΛ, χφ. 2933Α', σ. 57-58,
1964).

'Αμοιβή του ιδιοκτήτη τού βοσκότοπου (βόβκηστρο, βοΰκιάτικα, νόμι,
πάχτος,τοπιάτικο, χειμαδιάτικο κ.ά.). Στή Λήμνο οί κοινότητες είχαν «κοινο-
τικούς μεράδες» καί οί περίοικοι τούς ένέμοντο δίδοντες έκαστος άναλόγως τοΰ
ποιμνίου του άπό ένα ή δύο «κουλμπάνια» (άρνιά) είς τήν έκκλησίαν ή κοινότη-
τα» (ΚΛ, χφ. 2143, σ. 7, 1954).

30. Συνεργασία-άλληλοβοήθεια: α') Κατά τό κούρεμα (βλ. Κοΰρος).

β') Γιά τήν άντιμετώπιση έχθρών τοΰ κοπαδιοΰ (λύκου, κλεπτών κλπ.)

(βλ. Εχθροί τού κοπαδιοΰ).

γ') Κατά τή συγκρότηση νέου κοπαδιοΰ. Στήν περιοχή 'Ηλείας «έκεϊνος
πού θέλει νά συστήση ποίμνιον θά βγή σέ χάρες. Θά πάρη μαζί του έναν πού
γνωρίζει καλά τούς τσοπάνηδες καί θά δώση γι* αύτόν καλές συστάσεις. Θά
τοΰ δώσουν καλά καί λοβά πράματα. Στις χάρες διώχνουν οί τσομπάνηδες τά
ζημιάρικα καί άποκοτιάρικα πράματα πού τούς στενοχωρούν...» (ΚΛ, χφ.
2175, σ. 1-2, 1955). Στήν "Ηπειρο «όντα ψοφούν ή χάνωνται τίποτε σφαχτά,
δίνουν κορμπάνι γιά τούς νοικοκυραίους» (ΚΛ, χφ. 51, σ. 95). Στήν Κρήτη
επίσης «όταν καταστραφή κάποιος βοσκός γιά οποιαδήποτε άφορμή, τότε τόν
βοηθούν οί άλλοι βοσκοί καί ξανακάνει «κουράδι». . . Άλλά γιά νά τοΰ δώσουν
το πρόβατο, ζυμώνει αύτός μιά δυο φουρνιές κουλούρια, παίρνει καί κάμποσες
οκάδες κρασί καί επισκέπτεται όλα τά «μιτάτα». Σέ κάθε μιτάτο τοΰ δίνουν
καί τό άρνί. Αύτό τό μάζεμα λέγεται άρνοκλήσι» (ΚΛ, χφ. 1131, σ. 4-5,
1937, πρβλ. Ξανθουδίδης, Ποιμ. Κρήτης, Λεξικογρ. 'Αρχ. 5, 1918 [1920], σ.
320). 'Υπάρχει άκόμη σήμερα ή συνήθεια αύτή;

δ ) Σέ διάφορες άλλες περιπτώσεις. Π.χ. στήν Κώ «στόν πιστικό πού παν-
τρεύει τήν κόρη του όλοι, συγγενείς καί γνωστοί, θά πάρουν τό κανίσκι τους,
ένα άρνί ή κατσίκι, γιά νά τό σφάξη στή χαρά τοΰ παιδιοΰ του ή καί νά τό προσ-
Θέση στά ζώα πού τοΰ δίνει γιά προίκα. . .». Έπίσης «στις άρχές τοΰ φθι-



100

ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

νοπώρου. . . συμφωνοΰν τρείς-τέσσερις πιστικοί καί πάνε στο βουνά γιά νά
κόψουν ξύλα τή μιά μέρα γιά λογαριασμό τοΰ ένός καί τήν άλλη τοΰ άλλου. ..
Τό βράδυ διασκεδάζουν» (Καραναστάσης, Ποιμενικά Κώ, 1956, σ. 84).

31. Θρησκευτική ζωή τών βοσκών. "Εχουν άνεπτυγμένο τό θρησκευτικό
συναίσθημα οί βοσκοί καί πώς έκδηλώνεται; Π.χ. κάνουν άπαραίτητα το
σταυρό τους, οταν ξυπνούν τό πρωί, όταν τρώνε, όταν πήζουν τυρί, όταν άρχίζουν
τό κούρεμα κ.ά.; Σέβονται τήν έκκλησιαστική ή μοναστηριακή περιουσία;
Σχετικές διηγήσεις.

Τάματα σέ άγιους, άγιασμοί. Στήν Κώ «όταν άρρωσταίνουν τά πρόβατα ή
τά γίδια, καλούν τόν παπά νά κάμη πάλι άγιασμό καί νά διαβάση τή βασκανία,
γιά νά φύγη τό κακό. Στόν άγιο τοΰ χωριοΰ τους ή στόν Παλερμνιώτη τάζουν
οί πιστικοί τό άρρωστο πρόβατο ή γίδι καί, άν γίνη καλά, τό στέλλουν νά θυσια-
σθή στή χάρη του. Πολλά άρνιά καί κατσίκια σφάζονται στό παναΰρι τού χω-
ριοΰ, ταξίματα τών πιστικών», (Καραναστάσης, Ποιμ. Κώ, 1956, σ. 93). Στήν
περ. Παραμυθιάς «άμα πέφτη άρρώστια στά ζώα, τότε φωνάζουν τόν παπά
νά τά εύλογήση στό μαντρί. Μόνο τά άλβανόφωνα χωριά ραντίζουν καί μέ άγια-
σμα πού έχουν φυλαγμένο στό σπίτι τους. Καί οί Τουρκαλβανοί τής περιοχής
σέ περίπτωση έπιζωοτίας καλοΰσαν "Ελληνα παπά, γιατί αύτουνοΰ ή εύχή πιάνει
καί όχι τοΰ χότζια τους» (ΚΛ, χφ. 3000, σ. 70, 1966).

Εορτές τών βοσκών καί άγιοι προστάτες τους :

α') Πρωτοχρονιά. Παρασκευή βασιλόπιττας μέ τά διακριτικά τής ποι-
μενικής τέχνης. Στό Βογατσικό Καστοριάς τό «βασιλόψωμο είναι μιά μπου-
γάτσα μέ γράμματα άπό πάνω μέ ζυμάρι: τό μαντρί άπό τά πρόβατα, μιά καλύ-
βα. σταυρό, μπιμπλιά, σταφύλια άπάνω, γιά νά γεννούν τ'άρνιά καί τά κατσίκια»
(Γ. Α. Μέγας, ΖΕΛ 3, σ. 43).Στήν περ. Παραμυθιάς πάνω στήν κουλούρα ή νοι-
κοκυρά «φτιάχνει είτε μέ κονταρίτσα (βελόνη πλεξίματος) είτε μέ ξύλο τό
μαντρί, γίδια, πρόβατα,άκόμη καί τήν άλαταριά. . . Αύτή τήν παίρνει ένα θηλυκό
τοΰ σπιτιοΰ, συνήθως ή γυναίκα ή ή κοπέλα τοΰ σπιτιοΰ, όταν είναι καθαρή. ..,
ξεκινάει νύχτα πριν άκόμη ό τζομπάνης άνοιξη τήν ποριά τοΰ μαντριοΰ, τήν
άνοίγει μόνη της, έχοντας στήν άγκαλιά της τοΰφες πουρνάρι, πού τις έκοψε
μόνη της.. . Προχωρεί κατ' εύθεϊαν στήν γωνιά τής καλύβας, πρός τήν φωτιά
άκουμπάει τις τοΰφες καί φυσάει ν' άνάψουν. . . Μετά εύχεται: όσα πράτς-
προύτς, τόσα άρνιά καί κατσίκια. Τήν κουλούρα τήν βάζει στό κέρατο τοϋ
γκεσεμιοΰ καί τήν τρώγει ό βοσκός» (ΚΛ, χφ. 3000, σ. 66-68, 1966).

β') Θεοφάνια. 'Αγιασμός τοΰ ποιμνιοστασίου. Φύλαξη άγιασμοΰ τών
Φώτων γιά περιπτώσεις έπιζωοτίας.

γ') τοΰ άγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρ.). Στό Καινούργιο Χωριό Πυλίας
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((τον άγιο Χαράλαμπο τόνε φυλάνε οί τσοπάνηδες γιά τό φίδι». Στό Κατσι-
δόνι Σητείας Κρήτης «τόν λειτουργά όποιος τά ζώα του δέν πηγαίνουν καλά
καί τάσσεται νά τοΰ τά Οεραπεύση» (Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ 3, σ. 63).

δ') τοΰ άγιου Βλασίου (11 Φεβρ.). Τήρηση τής άργίας κατά τήν έορτή
τοΰ άγιου πού θεωρείται προστάτης άπό τόν λύκο καί τό τσακάλι.

ε') τοΰ Εύαγγελισμοΰ. "Εξοδος τών ποιμνίων άπό τά χειμαδιά. Τοποθέ-
τηση τών κουδουνιών στά ζώα τοΰ κοπαδιοΰ. Στήν περ. Παραμυθιάς όταν θέ-
λουν νά άρματώσουν ένα ζώο μέ κουδούνι, είτε μικρό είτε μεγάλο, τοΰ φοροϋν
κουδούνι στις 25 Μαρτίου γιά πρώτη φορά. Τό κουδούνι τό εύλογεϊ ό πα-
πάς (ΚΛ, χφ. 3000, σ. 70, 1966).

ς') Μ. Εβδομάδα. Ποιμενικές συνήθειες κατάτή διάρκεια τής Μ. Εβδο-
μάδας. Στή Νάξο «όλοι οί παλαιοί τό 'πηζαν όλη τή Μ. Εβδομάδα (τό γάλα)
καί τό παίρνανε καί τό πηγαίνανε στό χωριό νά τό μοιράσουνε. Έμοιράζανε
καί τ' άρνόριφα δώρο στσοί γνωστοί άωνε» (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 373, 1959).
Στήν Κρήτη «τήν Μ. Εβδομάδα ό βοσκός «ξεγιαλίζει», ήτοι φέρει τό ποίμνιον
έκ τοΰ χειμαδιού είς τάς θερινάς νομάς. Οί έπί πληρωμή βοσκοί τοΰ χειμώνος
λαμβάνουν τά συμφωνηθέντα έμπολα (άρνιά ή κατσίκια) καί τό ποίμνιον παρα-
λαμβάνει ό κουραδάρης, ό όποιος έχει εύρει τόν κονόμον, τούς γκαλονόμους, τούς
στειρονόμους καί τόν μαντρατζήν» (Ξανθουδίδης, Ποιμ. Κρήτης, 1920, σ. 315).
Στή Λέρο «τήν Μ. Τετάρτη θά 'ρθουνε στήν μάντρα άπό παλιό έθιμο οί δεκαδιά-
ρηδες. Θά τά μαζέψης όλα στή μάνδρα νά τά μετρήσουν. . . τήν Μ. Τετάρτη πού
θά 'ρθη νά μετρήση τήν μάντρα ό δεκαδιάρης θά φωνάξη τούς κοτσαμπάσηδες
νά έρθουν γιά νά είναι παρόντες καί νά γράφη σ' αύτούς ό δεκαδιάρης τό φόρο»
(ΚΛ, χφ. 2279, σ. 369-70, 1958). Στην Καρωτή Διδυμοτείχου «τό ταχιά τήν
Πασχαλιά πααίνομε καί τό γελαδάρη μεΐς 'πό ένα ψωμί κ' ένα άβγό» (ΚΛ, χφ.
1500, σ. 36, 1922).

ζ') τοΰ άγιου Γεωργίου. 'Απόδοση ιδιαίτερων τιμών στόν άγιο. Πανηγύ-
ρια καί συμπόσια. Θυσίες ζώων (κουρμπάνια). Συμβάσεις μεταξύ τών βοσκών.
Ενοικίαση βοσκοτόπων. Πρόσκληση συγγενών καί φίλων στή στάνη καί εστία-
ση τους. Διανομή τεμαχίων κρέατος καί τυριοΰ σέ γείτονες καί συγγενείς.
Λειτουργίες καί τάματα γιά τήν άνεύρεση χαμένων ζώων, θεραπεία άσθενειών
κλπ. Μαγικές καί δεισιδαίμονες συνήθειες γιά τήν άποτροπή κακών άπό τή
μάντρα.

η') Πρωτομαγιά. Συνήθεια νά πίνουν γάλα, νά κατασκευάζουν στεφάνι
με λουλούδια, όπου τοποθετούν σκόρδα, συκόφυλλα, ρόδια κλπ.

θ') τής 'Αναλήψεως ('Αρμυρής, Πληθερής, Γαλατοττέφτης, Συναληψιοϋ
κ.ά.). Τέλεση άγιασμοΰ άπό τόν ιερέα στή στάνη. Προσφορά τοΰ γάλακτος καί
του τυριοΰ κατά τήν ήμέρα αύτή. Κοινό τραπέζι συγγενών καί φίλων στή στάνη,
χαιρετισμοί καί εύχές, διασκεδάσεις κ.ά., πλύσιμο τών αιγοπροβάτων στή
θάλασσα, σέ ποταμό ή λίμνη.



102

ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

ι') τών άγίων 'Αποστόλων. Στή Σίφνο πηγαίνουν στά μαντριά καί πίνουν
γάλα. Αύτό λέγεται «παστός» (ΚΛ, χφ. 655, σ. 47). Στήν Κρήτη αάγιαποστο-
λιάζω» σημαίνει ξεχωρίζουν τά έγγαλα οί «κοινατόροι» καί παραλαμβάνει κα-
θένας τά δικά του καί τό άνάλογον εισόδημα κατά τήν έορτήν τών άγίων 'Απο-
στόλων, όταν στερεύουν πλέον τά πρόβατα» (Ξανθουδίδης, Ποιμ. Κρήτης,

1920, σ. 275).

ια') τής Παναγίας (15 Αύγ.). Στή Λέρο «τά παλιά χρόνια οί τσοπάνηδες
έφέρνανε όξω άπό τήν Παναγιά τοΰ Κάστρου τήν παραμονή τής γιορτής της
τις μάντρες. "Εκανε ό παπάς άγιασμό κ' έρραινε τις μάντρες. Αύτοί άφιερώ-
νανε άπό ένα ζώ στήν Παναγία κ' έφεύγανε. Τό ζώ αύτό τό τρώγανε στό πανη-
γύρι » (ΚΛ, χφ. 2279, σ. 287,1958). Στή Λήμνο «στις 15 Αύγ. τά παιδιά πού
είναι στοιχημένα σέ τζομπάνηδες έχουν γιορτή. Στις μάντρες πάνε τ' άφεντικά
καί κείνη τήν ήμέρα συμφωνάνε ή φεύγουν. Τά τζομπανέρια μαζεύονται στούς
μύλους πρωί-πρωί καί σφυράνε, μαζεύονται στήν πλατεία καί χορεύουν μέ τή
λύρα, μέ τά όργανα» (ΚΛ, χφ. 1160, σ. 60, 1938).

ιβ') τοϋ άγίου Μάμα (2 Σεπτ.). Ό άγιος θεωρείται προστάτης τών κο-
παδιών. Σχετικές συνήθειες κατά τήν έορτή του.

ιγ') τοΰ Σταυροΰ (14 Σεπτ.). Προσφορές στήν έκκλησία, κατασκευή φυλα-
χτών. Στό Μεγανήσι Λευκάδας «οί τσοπαναραϊοι παλαιά πηγαίνανε λίγα μαλ-
λιά άπό τά πρόβατα, άπό τά γίδια, τά πηγαίνανε στήν έκκλησιά. 'Εφκιάνανε
μιά λειτουργία, ψωμί σφραγισμένο. Έπαίρνανε ύστερ' άπό τή λειτουργία το
ψωμί αύτό καί τά μαλλιά, τά βάνανε μέσα σ' ένα κουδούνι, τό πλάθανε νά μή
φεύγουν, δηλ. τό χτυπούσανε στά έξω χείλη καί τό βάνανε γιά φυλαχτικό στο
γκεσέμι ή τραι ή σουρτάρι. Τό κρατούσε κάθε γκεσέμι ολον τόν χρόνο» (ΚΛ,
χφ. 2276, σ. 418-9, 1958). Στή Νάξο οί βοσκοί «τήν πpωτoσετεbpιà 'έ dà
πααίνανε τά ζωάόβοα στό νερό, 'ιά νά μή άωνε κάμουνε ποδαρικό, μόνο τά
πααίνανε άπάνω σέ μιά βορφη καί τά 'χανε έκεΐ όλη μέρα. 'Εκείνη τήν ήμέρα
(14 Σεπτ.) δέν ήκανενε νά σφάξης καί νά βγάλης αίμα άπό ζώ. "Αν έψόφανε,
τό 'φινενε νά ψοφήση, 'έ dô 'σφαζενε» (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 184, 1949).

32. Προλήψεις, δεισιδαιμονίες καί μαγικές ενέργειες τών βοσκών,
α') Σχετικές μέ τά ζώα καί τή μάντρα. Στήν Άρνισσα Πέλλας όσο έγεν-
νοΰσαν τά πρόβατα ό βοσκός δέν ξυρίζονταν, δέν έπλύνονταν, δέν κτενίζονταν
(ΚΛ, χφ. 2394, σ. 155, 1961). Στή Ρόδο «τό 'χουν κακό νά μετροΰν τά κατσι-
κοπρόβατα καί νά τά νεμιλοΰν (κάμνουν λόγον) τήν νύχτα». 'Επίσης «όταν πρω-
τοβάλουν ένα ρίφι ή άρνί στόν ριφώνα,τοΰ λέγει ή μαντρατόρισσα: ώς 'γαπάς
τό γάλα σου, νά 'γαπάς καί τή μάνα σου» (Άν. Βρόντης, Λαογρ. 12, 1938-48, σ.
230). Στή Νάξο «άμα 0ρωτοβάου dà ζά στή μάdpa, γιά νά τ'άρμέξουνε, έτότες
βάζουνε δυό μαχαίρια μαυρομάνικα στό σταύρωμα (είσοδος τής μάνδρας) και



ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

103

περνούν τά ζά άπό πάνω. Αύτό γίνεται γιά κάθε κακό» (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 115-16,
1959). Στήν 'Ικαρία έξ άλλου πολύ προσέχουν, «άν πάη κανείς νά κοιτάξη μέσα
στή μάνδρα, όταν είναι μέσα οί αίγες. Το έχουν κακό. Μπορεί νά έλθη «γρουσου-
ζιά» (ΚΛ, χφ. 2449, σ. 453, 1962).

β') Μέ τό πούλημα ή τή σφαγή ζώου. Στή Ρόδο «άπό όσα κατσικοπρό-
βατα πουλούν, βγάζουν μερικές τρίχες, γιά νά μή φεύγη τό γούρι άπό τήν
μάντρα». Έπίσης «όταν σφάξουν κανένα άρνί ή ρίφι βάλλουν τό κεφάλι του
άνατολικά καί οί τσοπάνηδες τό σφάζουν βάλλοντας τό λαιμό του στό ντιπόρι
(παραστάδα) τής μάντρας» ('Αν. Βρόντης, Λαογρ. 12, 1938-48, σ. 230). Στην
'Ικαρία «πολλοί βοσκοί τάς αίγας πού πωλούν τάς σφάζουν οί ίδιοι γυρίζοντες τό
κεφάλι τοϋ ζώου πρός άνατολάς καί σταυρώνοντας μέ τό μαχαίρι τρεις φορές λέ-
γοντας «νά χιλιάση ή άγέλη», διότι φοβούνται μήπως αύτός πού θά τό σφάξη
είναι «γρουσουζοχέρης καί τοΰ μαγαρίση τό κοπάδι» (ΚΑ, χφ. 2449, σ. 454,
1962). Στή Λήμνο οί κτηνοτρόφοι δέν σφάζουν τά σφαχτά τους μέσα στήν
μάνδρα, άλλά στό χαγιάτι. Λέγουν δέ ότι δποιος κοιμηθή στό χαγιάτι (σώμαν-
δρο), ονειρεύεται άσχημο όνειρο (ΚΑ, χφ. 2143, σ. 164-65, 1954).

γ') Μέ τήν τυροκομική. Στή Νάξο «άμα τυροκομήση ό βοσκός τρεις μέρες,
θά χύση τό τζίρο νά μήν τόνε πιούνε τά ζωάόβοα τά θηλυκά, χοίροι, σκύλοι,
γιατί, λέει, σκά τό τυρί. Τήν ήμέρα πού πρώτη φορά τυροκομοΰνε, πρέπει νά μή
φάνε άπό κείνο τό τυρί γυναίκες καί ό,τιδήποτε θηλυκά ζω<Ιόβολα» (ΚΛ, χφ.
2303, σ. 281, 1959). Στή Ρόδο, «όταν κάμνουν τήν γριά (καϊμάκι) βούτυρο,
πρεπει ένα παιδάκι νά περπατά έξω άπό τό στάβλο, γιά νά βγάλη περισσότερο
βούτυρο» ('Αν. Βρόντης, Λαογρ. 12, 1938-48, σ. 229). Στήν "Ηπειρο, «αν ό τσέ-
λιγκας δώσ' λίγο τ'ρί σ' ένα διαβάτ', τ' λέει : «δσα τά 'χ'ς άλλα τόσα νά σοΰ
γεν'ν'» (ΚΛ, χφ. 2382, σ. 268, 1961). Στήν 'Αράχοβα ό τσοπάνος «γιά νά
πήξη τό γιαούρτι του, τό μελετάει καί λέει: Σάν ψουμί, σάν τυρί, σάν κορτσίσο

βυζί» (ΚΛ, χφ. 1153Α', σ. 132, 1938).

δ') Μέ τίς ήμέρες τής έβδομάδας, τοϋ μήνα κλπ. Στήν περ. Πυλίας τήν
Ιρίτη δέν κάνουν άρχή στό άρμεγμα ούτε στήν τυροκομία (ΚΛ, χφ. 1159, σ.
56, 1938). Στήν 'Ηλεία οί βοσκοί τήν Τρίτη δέν πουλούν μαλλιά τών αιγο-
προβάτων, γιά νά μή τρελλαίνωνται τά ζώα καί δέν κουρεύουν Τετάρτη ή
Παρασκευή, διότι θά έλθη κακόν είς τό ποίμνιον. 'Επίσης δέν δανείζουν τί-
ποτε, διότι πιστεύουν ότι θά έπέλθη κακόν είς τό ποίμνιον (Κ. 'Ηλιόπουλος,
Ποιμενικά 'Ηλείας, Λαογρ. 12, 1938-48, σ. 284).

ε') Μέ τήν κλοπή ζώου ή πράγματος άπό τήν στάνη. Στήν περιοχή Κο-
ρινθίας, άν κλέψη κάποιος άλάτι ή σκεύος άπό τή στάνη, πιστεύεται ότι προκαλεί
φθορά στό ποίμνιο. «Μοΰ μαγάρισαν τό κοπάδι», λένε (ΚΛ, χφ. 1098, σ. 460,
1924). Έπίσης στήν Καλοσκοπή Παρνασσοΰ πιστεύουν ότι «άμα κλέψη κα-
νένας, μπορεί νά ψοφήσουν δικά του, άλλά καί κείνου πού τοΰ έκλεψε. Αύτό έξ-
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αρτάται άπο τό στρέξιμο, πού θά κάνη στόν ένα ή στόν άλλο» (ΚΛ, χφ. 1488,
σ. 47, 1928),

ς') Μέ διάφορες περιπτώσεις. Στήν περ. Παραμυθιάς πιστεύουν ότι δεν
κάνει νά νοθεύης τό γάλα ούτε τίποτε άπό τά προϊόντα του, διότι παθαίνει το
«βιό», παθαίνουν τά ζώα άρρώστιες ή άλλο κακό (ΚΛ, χφ. 3000, σ. 73, 1966).
Στήν 'ίδια περιοχή πιστεύουν ότι, γιά νά προκόψη τό κοπάδι, πρέπει νά δίνουν
στούς πτωχούς κανένα ζώο (σ. 77).

Βασκανία (μάτι, φταρμός, μάτιασμα κ.ά.). Πρόληψη τής βασκανίας καί
θεραπεία της.

Μαντική: σπλαχνοσκοπία, ώμοπλατοσκοπία (έξέταση τής ώμοπλάτης)

κλπ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ, Ποιμενικά Κρήτης, Λεξικογραφικών Άρχεΐον τής Μέσης
καί Νέας "Ελληνικής 5, 1918 [1920], σ. 267-323.

2. ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιμενικά της Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1930.

3. Κ. Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Γεωργικά καί ποιμενικά τής Κύπρου, Λαογραφία 11
(1934), σ. 67-111.

4. Κ. Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιμενικά τής'Ηλείας, Λαογραφία 12 (1938-48), σ. 253-
285.

5. Γ. Δ. ΖΕΥΓΩΛΗΣ, Ποιμενικά τής όρεινής Νάξου, Λαογραφία 15 (1953-54), σ.
61-110.

6. ΑΝΑΣΤ. Μ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, Ποιμενικά της Κώ, Λαογραφία 16 (1956), σ. 21-
104.

7. ΑΓΓ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Οί Σαρακατσάνοι, 'Αθήνα 1957.

8. ΘΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Τά ποιμενικά τής Τσακωνιδς, Λαογραφία 30 (1975-76), σ.
45-160.



Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ

I. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ*

1. Γενικά.

α') Ποιες άγροτικές περιοχές προορίζονται (παλαιότερα καί τώρα) για
τή σπορά καί ποιές χρησιμοποιούνται ώς βοσκοτόπια; Γίνεται έναλλαγή τους
κατά χρονικά διαστήματα; Άν ναί, γιά ποιο σκοπό (γιά νά ξεκουράζεται τό
χωράφι;)

β') Σέ ποιούς άνήκαν ή άνήκουν τά καλλιεργούμενα κτήματα (σέ χωρι-
κούς, σέ γαιοκτήμονες, σέ κοινότητες, σέ μοναστήρια) ;

γ') Ασκούν οί χωρικοί άποκλειστικά τή γεωργία ώς κύριο επάγγελμα ή
παράλληλα πρός τή κτηνοτροφία κ.ά. ; Άλλοι έπαγγελματίες πού άσχολοΰνται
καί μέ τήν γεωργία.

δ') Υπάρχουν ιδιοκτήτες μεγάλων κτημάτων; (τσιφλικάδες;). Ποιοί
εργάζονταν παλαιότερα στά μεγάλα κτήματα τών γαιοκτημόνων καί μέ ποιούς
όρους; Ώς μεμονωμένα άτομα ή μέ ολόκληρη τήν οίκογένειά τους; Πώς ώνο-
μάζονταν (κολλήγοι, σέμπροι, μισακάτορες, σιμκϊακατόροι κ.ά.); Σχέση τους
μέ τούς ιδιοκτήτες (κολληγιά, σεμπριά κλπ.). Κοινωνική θέση τών έργαζομέ-
νων στά κτήματα τών γαιοκτημόνων. Αμοιβή τους καί σέ τί συνίστατο;
(σέ είδος, σέ χρήμα;) Ποιά τά δικαιώματά τους καί πώς τά διεκδικούσαν;
'Τπήρξαν άντιδράσεις άπό μέρους τών κολλήγων κατά τών γαιοκτημόνων;
(Θεσσαλία κ.ά.).

Περιστατικά πού δείχνουν τή συμπεριφορά τών ιδιοκτητών πρός τούς
εργάτες τους.

ε') Έχρησιμοποιούνταν γιά τίς γεωργικές έργασίες εργάτες; Π.χ. έπο-
χιακα γιά τό θέρισμα, τόν τρυγητό κ.ά. ; Άπό ποΰ έρχονταν; ΤΗταν άνδρες μό-
νο ή καί γυναίκες; Ποιά ή άμοιβή τους; Ποΰ διέμεναν; Σέ ειδικό κατάλυμα
μεσα στό κτήμα; Ποιός τούς διέτρεφε καί πώς; Συνηθισμένες τροφές. Αναφέ-
ρονται επιγαμίες μεταξύ τών ξένων εργατών ή έργατριών καί τών ντόπιων
ή υπήρχαν ίσως εμπόδια γι' αύτό καί ποιά;

ς ) Έχρησιμοποιοΰνταν καί δούλοι Αν ναί, άπό ποιούς τόπους προέρχον-
ταν; Ζοΰσαν μόνιμα στά σπίτια τών πλουσίων; Ποιά ήταν ή κοινωνική τους
θέση;

* Γιά τή σύνταξη τοϋ κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό τό «Έρωτη-
ματολόγιον διά γεωργικά έργαλεϊα καί κατ' εθιμον πυράς» (Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1968).
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2. Γεωργός καί γεωργία

α') Γενικά. Γεωργός (ζευγάς, ρεσπέρης, ζευγολάτης κ.ά.), γεωργία (ρε-
σπερωσύνη, καλλουργιά, ζευγαρωσύνη κ.ά.). Γεωργική ζωή τοΰ χωριοΰ (σέ
άντίθεση μέ βοσκοτόπια) (μετόχι, χωράφι, κτήματα κ.ά.). Πώς λέγεται τό
κτήμα κάθε γεωργού; (πράμα, χωράφι, εχι κ.ά.).

β') 'Ονομασίες χωραφιών άνάλογα μέ τό καλλιεργούμενο είδος (σιταρο-
χώραφο, κριθαροχώραφο, ρο(β)οχώραφο κ.ά).

γ') 'Ονομασίες τοΰ έδάφους άνάλογα μέ τή σύσταση καί τήν ποιότητά
του: 'Αμμώδες (αμμουδερή, ψαμμόια, άμμότριχο, τραγάνα, καυκάρα, άμμού-
τσα κ.ά.), άργιλώδες (δίτριχο, αλιπας, ασπρόχωμα, γλίνα, άσπρουγας, πα-
τελλιά κ.ά.), άλμυρό (αρμύρα, άσπρόγα, λίσβατα, βιλαώρα, άσβεστοή κ.ά.),
λεπτό (παπάρα, χαρχαλίδα, μαδάρα, φτενο(γ)ή, φτενάγρα κ.ά.), λιπαρό
(δυνατή, κεφαλόχωμα, γλυκότριχο, ξυγκοχώραφο, κοπροή κ.ά.) πετρώδες
(βεργκίν, προυσάκια, συγκοφτό, κούσκουρας, χαλέπα, χάλαρα κ.ά.), ύγρό
(γούπατο, χούμα, μούσγα, τσαΐρι, τσιλόχωμα κ.ά.), διάφορα (λιβάδι, πέτακας,
ποταμόσερμα, ρυακοφάωμα, συκεροή κ.ά.).

δ') 'Ονομασίες του έδάφους άπό τό χρώμα του (κουκ κνόια, μανρόγια, μέ-
λαγγας, βαλαώρα, άγρίδι, κιτρινόχωμα, μολυβόχωμα, φυρρόι, ασπρόχωμα κ.ά.).

3. 'Αγρός: α') Γενικά (τόπος, χωραφιά, λαγοκνλίστρα, δργεμα, γή, μετόχι,
πράμα κ.ά.), άγονος (κανκαλο, λισβάρι, άχελωνότοπος, μπαιρι, βιράνι, σερνικό-
τοπος, κράκονρα, στέρφο, ζερβότοπος κ.ά.), εύφορος (βαρ(ι)κό, βαθυχωμιά,
αφαλός, θηλυκός, καρπερό, αρχοντικό, λιπαροή κ.ά.), καλλιεργημένος (κι-
νουργιά, κύλισμα, μονόνιασμα, άναχυμένο, μερωσιά, έλληνοή, ήμεράδα κ·ά·),
άκαλλιέργητος (απαίδευτος, βεράνι, άζευγάριστος, άνέργωτος, άγριώματα
άκάμωτος, άκαλλούργητος κ.ά.), δυσκολοκαλλιέργητος (μαλάκια, λάγγουνα,
σκάμματα, μαζιά, γράβανος, κακόβουλος κ.ά.), άρδευόμενος (ρούπι, ποτιστι-
κός, βρυσικός κ.ά.), άνυδρος (ξερικό, ξερότοπος, ξεροή, ξεροχώραφο κ.ά.),
καμμένος (λαζιό, καψάλα, καψάλιο κ.ά.), έκχερσωμένος (καινουργιά, νεόλημ-
μα, βγάλ.μα, ανοιμα, ράξιμο κ.ά.), λιπασμένος (βαρ'κό, λιέρα, άναύλοχος
κ.ά.), σπαρμένος (παρασπόρι, σεμπρικό, σπαρμένο κ.ά.), φραγμένος (κλεΐσμα,
γούπατο, περιβόλι, γύρισμα, φραμένο, περίβολας κ.ά.), προσηλιακός (ηλια-
κό, λιόδαρτο, εμπυρος, καψοή κ.ά.), μετά τό θερισμό (άμαλαγιά κ.ά.), άπό
τή διαμόρφωση τοΰ έδάφους (λάκκα, ξωχώραφο, διάρραχο, απλάδι, συπό-
ταμο, σύρρυακο, άπανεμίδι κ.ά.).

β') "Ορια (σύνορο, σννόρι, τερμόνια, τράφος, όρός, 'ροθέσιν, 'ροστάσι,
γϋρος, άκροχο'ιραφο κ.ά., σννοριάρης, σύμπλιος, συνοράτορας, σεφής, ομορος
κ.ά.). Τρόποι καθορισμού τών ορίων: 1. Φυσικά όρια (ποτάμι, πλαγιά, λω-
ρίδα χωραφιού άκαλλιέργητη, πέτρα «ριζιμιά», δημόσιος δρόμος, βρύση, φορά
τών νερών, δάσος κλπ.).
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Παραδείγματα: Στά Άγραφα «τά χωράφια συνοριάζονται κάποτε καί
με χαντάκι. Δέν είναι όμως τό καλύτερο συνόριασμα τό χαντάκι, γιατί εύκολα
τό μετακινεί κανείς καί παρασυνοριάζει τό χωράφι του ή καί μπορεί νά χωθή τό
χαντάκι καί τότε γεννιόνται φιλονικίες γιά τά σύνορα» (Λουκόπουλος, Γεωργι-
κά, 1938, σ. 154). Στήν Κορώνη Πυλίας «τά σύνορα τών κτημάτων ορίζονται μέ
μάντρες, φράχτες (γράνες), αύλάκια ή στρατόνια. Τά στρατόνια γίνονται, άν αφή-
σουν οί δυό γειτόνοι λίγο μέρος άσκαβο άπό τό ένα καί άπό τό άλλο μέρος καί
έκεΐ τό χώμα μένει σκληρό καί θεωρείται ώς σύνορο. Άλλοι πάλι σκάβουν αύ-
λάκι. Γράνα είναι τό σύνορο πού άποτελεΐται άπό ένα φυσικό φράχτη άπό βά-
τα, άρκουδόβατα κι άλλα άγρια φυτά. Τό σύνορο αύτό συνηθίζεται όταν τό ένα
κτήμα βρίσκεται είς χαμηλότερο έπίπεδο άπό τό άλλο. Τό κτήμα τού ένός τε-
λειώνει είς τήν επάνω άκρη τής γράνας καί τού άλλου άρχίζει άπό κάτω»
(ΚΛ, χφ. 1159Β', σ. 57, 1938). Σέ πωλητήριο χωραφιού αναφέρεται «σύνο-
ρα είς τό ένα μέρος δημοσιά (όδός), είς τό άλλο μέρος κεφαλόβρυσο, χαντάκι καί
χλινός, είς τό άποκάτω μέρος πλατάνια καί λαγκάδι, είς τό άπάνω μέρος δημο-
σιά καί τό ξερικό χωράφι έως άπάνου...» (Νικ. Παπαδόπουλος, Δικαιο-
πρακτικά έγγραφα Σοποτού (ιζ'-ιη' αι.), Έπετηρίς τών Καλαβρύτων, 8, 1976,
σ. 118).

2. Τεχνητά όρια {σταλίκια (Κρήτη, Χίος κ.ά.), ταονρλιά (Ιωάννινα),
καμπανέλια (Ιθάκη), ΰτρομποτίροι (Μάνη), αζονρες (Ρόδος), κονκκοι (Λέ-
σβος), rρονλλιά (Κάρπαθος) κ.ά.). Π.χ. στήν Κάρπαθο «τρουλλί, τό, καί συνήθ.
τρουλλία, τά, πέτρες έπάλληλοι πού θέτουν κατά διαστήματα είς τά σκάμματα
της Έλύμπου, ώς όροθέσια» (Νουάρος, Λαογρ.Σύμμ. 2,1934, σ. 49). Στή Λέσβο
«βάζανε συνίρια λογής-λογής. Είχανε τ' άρμάκια καί χωρίζανε τά κτήματα ή
στήνανε κοΰκκοι (πέτρες ή μιά πάνω στήν άλλη) ή μπήγανε στή γης παϊβάνια
(παλούκια)» (ΚΛ, χφ. 1446Ά, σ. 332, 1940). Στά Κύθηρα «έπί λαχανοκή-
πων διαχωρίζονται μέ «στρατόνια», διά τών οποίων γίνεται έμβασία. Έπί δέ
χέρσων στήνουν κατ' άποστάσεις «τρουλλία» έπί πετρών, τάς όποιας άσβεστώ-
νουν. . . Έπί δέ τών δένδρων ιδία τών άγιάτικων έλιών, χαράσσουν ένα σταυ-
ρόν ή τά άρχικά γράμματα τοΰ ονόματος τού ιδιοκτήτου» (ΚΛ, χφ. 2327,
σ. 31-32, 1959). Στή Ρόδο «τό ένα χωράφι χωρίζει άπό τό άλλο μέ βαστα(γ)ούς
ή άνοριές ή όχτους. Άνοριά λέγεται όταν τό όροθέσιο γίνεται μέ πέτρες έμπη-
γμένες στό έδαφος, βαστα(γ)ός όταν γίνεται μέ σωρόν χώματος καί οχτος όταν
μαζί μέ τόν σωρόν τοΰ χώματος ύπάρχη καί χαντάκι γύρο στό χωράφι» (Άν.
Βροντής, Οί ζευγάδες, 1938, σ. 106). Στις Κυδωνιές τής Μ. Ασίας «τά σύνορα
γνωρίζονταν άπό τόν τρόπο πού καλλιεργούσαν τά χωράφια τους.Άν ένας καλ-
λιεργούσε οριζόντια, ό άλλος τά καλλιεργούσε κάθετα» (ΚΛ, χφ. 1358, σ.
48, 1939).

3. Διαδικασία οριοθετήσεως. Ποιοι συμμετέχουν (παλαιότερα καί σήμερα)
στον καθορισμό καί τήν τοποθέτηση τών ορίων; Π.χ. στήν "Ηπειρο «όταν
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θέλανε νά μοιράσουνε περιουσία, καλούσαν τον πάρεδρο συμβούλιο στο σπίτι,
τούς κερνούνε καί κατόπιν τούς παίρνουνε καί πάνε σέ μέρος πού θέλουνε νά
μοιράσουνε καί βάζουν τά σ'νόρ'τα, δηλ. τρεις πέτρες μακρουλές. Χώνουν τη
μισή μέσα στή γή. Ό ένας σύνορας μπαίνει στήν άπάνω άκρη τοϋ χωραφιού,
ό άλλος στή μέση καί ό τρίτος στήν κάτω» (ΚΛ, χφ. 1432, σ. 240, 1940).
Στήν Κρήτη γιά νά μοιράσουν τά χωράφια τους «δυό συγκύριοι ή δυό-τρία άδέρ-
φια παίρνουν δυό μάρτυρες, πηγαίνουν καί τά σταλικώνουν. . . τούς μάρτυρες
τούς παίρνουν μαζί γιά νά μή μετανιώση ό ενας άπό τούς ενδιαφερομένους καί
βγάλη μαγλατά (στρεψοδικήση) καί ξεσύρη τά σταλίκια» (ΚΛ, χφ. 1105, σ.
140, 1937).

4. Παραβίαση όρίων (παρασυνέριασμα, ξεστραλίκωμα) καί σχετικές συνέ-
πειες (καυγάδες, χειροδικία, καταφυγή στό δικαστήριο κλπ.). Π.χ. Σέ νοτα-
ριακή πράξη τών Παξών αναφέρεται: «τήν σήμερον (19 Αύγ. 1689). . . έμοί-
ρασαν τό χωράφι είς μερτικά τρία. . . καί έμοίρασαν οί γέροντες. . . καί ώς
καθώς έβαλαν τούς τερμόνους οί άνωθεν γέροντες. . . έμειναν εύχαριστημένοι
τά άνωθεν τρία μέρη. . . καί οποίος ήθελε εύγή, νάπληρώνη δουκάτα ρ είς τήν
κάμαρα τήν άφεντική ύπό μαρτυρίας τών άνωθεν» (Γ. Α. Πετρόπουλος, Νοτα-
ριακαί πράξεις Παξών (1658-1810), Αθήναι 1958, σ. 75-76, άρ. 130). Δοξασίες
σχετικές μέ τόν «παρασυνοριάρη». Στή Δ. Κρήτη πιστεύουν ότι «όποιος ξεστρα-
λικώνει, δέν ξεψυχά. Γιά νά ξεψυχήση τοΰ βάνουν κάτω άπ' τό μαξιλάρι ένα
κομμάτι στραλίκι καί ξεψυχά» (Μέγας, ΖΕΑ 1, σ. 104). Στό Λοζέτσι 'Ηπεί-
ρου «όποιος βγάλη τά σ'νόρ'τα πεθαίνει μέσα στό χρόνο καί τό παίρνει βάρος
στήν ψυχή του» (ΚΛ, χφ. 1432, σ. 241, 1940).

5. Σέ περίπτωση πού ώς όριο κατασκευάζεται φράχτης άπό τί άποτελείται;
(άπό ξύλα, κλαδιά, δένδρα, σύρματα, πέτρες). Τί δένδρα είδικώτερα χρησιμο-
ποιούνται γιά φράχτες; (κυπαρίσσια, φραγκοσυκιές, αγκαθωτοί θάμνοι κ.ά.).
Τρόπος κατασκευής φραχτών (φύτευση δένδρων, συνδεσμολογία ξύλων ή
κλαδιών κλπ.). (Λεπτομερής περιγραφή μέ σχεδιαγράμματα ή φωτογραφίες).
Χρησιμότητα τοΰ φράχτη εκτός άπό τήν οριοθέτηση (προστασία τοΰ κτήματος
άπό τά ζώα, τόν κλέφτη, τόν άέρα κ.ά.).

6. Είσοδος στό κτήμα (γερίν, εμπατή, εμπασιά, πόρος κ.ά.). Άνοιγμα
στό φράχτη γιά τήν παράνομη είσοδο στόν άγρό άνθρώπων ή ζώων (άμπονριά,
πόρος, σύρτα, τρύπα κ.ά.).

7. Δικαίωμα δρόμου καί ύδρεύσεως μέσα άπό τόν άγρό προς τά γειτονικά
κτήματα (αυλάκια, άπόχτονμα, στρατόνι, στράτα, διάβα κ.ά.). Άπό ποΰ προήλ-
θε; (μοίρασμα κτήματος μεταξύ άδελφών κ.ά.). Προστριβές έξ αιτίας τοΰ περά-
σματος καί σχετικοί διακανονισμοί. Π.χ. στις Κυδωνιές «τά κτήματα πού τύ-
χαιναν νά είναι μακριά άπό τό δρόμο είχαν μονοπάτι ή περατζάνα άπό τό γειτο-
νικό χωράφι» (ΚΛ, χφ. 1354, σ. 50, 1939). Στις Ποταμιές Πεδιάδος 'Ηρα-
κλείου «γιά νά άφήση κάποιος νά ποτιστή τό διπλανό του χωράφι μέ τό δι-
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κό του νερό, όταν τό άλλο δέν είχε, έπρεπε ή νά 'ναι συγγενής ή σύντεκνος μέ
τόν ιδιοκτήτη του, ή νά έχη ό άλλος τό δικαίωμα. Δηλ. νά ήτανε συμφωνημένο
μέ τό λόγο άπό παλιά, άπό τούς προγόνους τους» (ΚΑ, χφ. 3404, σ. 161,
1979).

γ') Τμήμα τοΰ άγροΰ ποΰ προορίζεται για καλλιέργεια (δργος, έργος,
στραφός κ.ά.). 'Ακαλλιέργητες άκρες (γερίν, άτσιά, αύγατή, καλόγερος,
πατλιά, άναβόλα, άναχερισάδα, άνεσκαφίδα, άποΰκαφη κ.ά.). Μήπως άφίνονταν
έπίτηδες άκαλλιέργητες μιά ή περισσότερες άκρες τοΰ άγροΰ; Γιατί; (μήπως
γιά νά βόσκουν τά κατοικίδια ζώα;) Τμήματα τοΰ άγροΰ πού χωρίζονται μέ
αύλακιές (κατεβατό, σποριά,, ώμος, σφύρες κ.ά.).

Κατασκευή άναλημμάτων (πεζούλια, ξερολιθιές, γράνες, δέματα κ.ά.)
γιά τή στερέωση τοΰ κατηφορικού καί άνώμαλου έδάφους. Π.χ. «'Απ' άκρη σ'
άκρη τοΰ χωραφιοΰ δέματα μόνο στά πολύ ριχτά χωράφια φτιάνουν, όπως εϊ-
ναι κείνα πού βρίσκονται σέ πλαγιές 'Αγραφιώτικων βουνών ή βουνών τής
Εύρυτανίας καί Κραββάρων. . . Σέ άλλα μέρη, όπου δέν εϊναι τόσο πλαγινός
ό τόπος, τά δέματα γίνονται κομματιαστά. . . "Ετσι άνάμεσα στό πρώτο δέμα
καί στό δεύτερο άνεμένει μιά άναμεσαριά, ή μεσάντρα πού λένε. . . Κι ολο αύτό
γίνεται, γιά νά μένη ή διάβα» (Λουκόπουλος, Γεωργικά, 1938, σ. 124-125).
Ποιός κατασκευάζει αύτά τά άναλήμματα καί μέ ποιά συνήθως ύλικά;

Ξεχέρσωμα δάσους (ρόγγι, ρόγγιασμα, ξεκοντσούρωμα κ.ά.) γιά τή δη-
μιουργία καλλιεργήσιμου χωραφιοΰ. Πότε καί πώς γίνεται; Γιά ποιές συνήθως
καλλιέργειες προορίζονται αύτά τά χωράφια (δημητριακά, άμπέλια κ.ά.); Μέ
ποιούς τρόπους άποφεύγουν οί γεωργοί τήν τιμωρία γιά τήν καταστροφή τοΰ
δάσους (βάζοντας κρυφά φωτιά, φθείροντας τά μεγάλα δένδρα μέ ξεφλούδισμα
τοΰ κορμού κοντά στό έδαφος, ή ζεμάτισμα μέ καυτό νερό ή δραστικό καυστικό
όξύ κοντά στή ρίζα κ.ά.).

Δημιουργία χωραφιών κοντά στήν κοίτη ποταμών (λογγά). Π.χ. «μέ τά
λιθάρια χτίζει στήν άκρη τής κοίτης τού ποταμοΰ τοϊχον ψηλό, τή σφεντόνα.
Μπρος στόν τοίχο σηκώνει τήν παλαίστρα νά διώχνη τήν κατεβασιά. "Επειτα
ξεστρεμματάει τήν ξελιθισμένη τοποθεσία. Βγάζει ρίζες, πέτρες καί τά πετάει
όλα στήν άκρη. Ζεύει τά βόδια, οργώνει τό μέρος αύτό καί τό σπέρνει καλαμ-
πόκι» (Λουκόπουλος, Γεωργικά, 1938, σ. 134). Τί καλλιεργείται συνήθως στά
έδάφη αύτά; (καλαμπόκι, όσπρια κλπ.). Πότισμα.

δ') Καλλιέργεια άγροΰ (καλλουργιά, αργασμα, δούλεμα, άν άστε μα κ.ά.).

Προετοιμασία τοΰ άγροΰ γιά τό όργωμα (καθαρισμός άπό τις πέτρες, τά
κλαδιά καί τά χόρτα, ξεκοντσούρωμα, κάψαλος κ.ά.). Πότε γίνεται ;(τό χειμώνα,
τό καλοκαίρι;) Στήν Τσακωνιά «νωρίς τό καλοκαίρι, άφοΰ ξεκουραστή κάπως
ό ξωμάχος άπό τ' άλώνια, άρχίζει τό ακαθέζισμαη, τό καθάρισμα τοΰ χωραφιοΰ
... Οί καΰτρες (σωρός κλαδιών) θά μείνουν στή θέση τους μερικές μέρες)
ώσπου νά ξεραθοΰν τά κομμένα. . . Πλακώνει τις καΰτρες μέ πέτρες, γυρίζει
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έπειτα καί καίει τά κλαδιά...» (Κωστάκης, Γεωργικά, 1976, σ. 79). Προετοιμα-
σία τών εργαλείων (προμήθεια, επιδιόρθωση, καθάρισμα κ.ά.). Ποιός άναλαμ-
βάνει αύτές τίς έργασίες (ό ΐδιος ό γεωργός, ό γύφτος;). Ή διαδικασία τής
προετοιμασίας τών έργαλείων (σειρά προτεραιότητας στό γύφτο, άμοιβή κλπ.),
(βλ. καί 'Επαγγελματικός βίος).

Ιο όργωμα (ζευγάρι, νιατός, κάμονμα, μάγιασμα, πρωτάνοιμα, άνέχωμα
κ.ά.). Πότε γίνεται (τήν άνοιξη;)καί γιά ποιό λόγο; (γιά νά ξεριζωθούν τά ζι-
ζάνια, γιά νά λιαστή τό χώμα κ.ά.).

2ο όργωμα (άνάχυμα, δευτέρι, διάβασμα, διβόλι, δίσκαμμα κ.ά.). Πότε
γίνεται (τόν 'Απρίλιο, τόν Μάϊο) ;

3ο όργωμα (άνάκομμα στά τρία, τριβόλισμα, τριαλέτρι κ.ά.). Πότε γίνε-
ται; (τόν Μάϊο;) Είναι άπαραίτητο ή όχι; Πότε γίνεται τό οριστικό όργωμα
(τόν 'Οκτώβριο;) 'Ονομασία (ζευγάρισμα, βαθύ, ξύπνημα, βωλοσήκωμα). Τί
περιμένει ό γεωργός γιά νά όργώση; (νά βρέξη;)

Λίπανση τοΰ χωραφιοΰ μέ ζωϊκή κοπριά (βοδιών, αιγοπροβάτων κλπ.).
Π.χ. «άφίνει ό γεωργός τόν τσοπάνο νά βόσκη τά προβατά του στό άβόσκητο
χορτάρι τοΰ φυλαγμένου χωραφιοΰ του καί ό τσοπάνος κοιμίζει τό κοπάδι μιά,
δυό, τρεις βραδυές μέσα γιά ν' άφήσουν τά πρόβατα τήν κακαράτζα τους καί τό
κάτουρο. Ό γεωργός παίρνει τό φορτιάρικό του καί πάει στά σταλιά. . . πού
σταλίζουν τά πρόβατα καί τά γίδια. Μαζεύει προβατοκοπριές καί γιδοκοπριές
καί τίς φέρνει στό χωράφι» (Λουκόπουλος, Γεωργικά, 1938, σ. 177). Φυτική
κοπριά (μέ καύση: καλαμιάς μετά τόν θερισμό, θάμνων κλπ.) ή μέ κάλυψη
(παράχωμα), χλόης (τριφυλλιού, λαθουριοΰ κλπ.) μέ όργωμα.

Πότε έγινε γιά πρώτη φορά χρήση χημικών λιπασμάτων; Σέ ποιό βαθμό
χρησιμοποιούνται σήμερα;

4. 'Εργαλεία οργώματος α') "Αροτρο (άλετρο, άλέτρ', άλέτρι κ.ά.).

1. Ξύλινο άροτρο, α') Μορφή παλαιότερα καί τώρα. Παράθεση φωτογρα-
φιών ή σχεδιαγραμμάτων μέ λεπτομερή ονοματολογία τών μερών του. Ποιός
τό κατασκεύαζε ή τό κατασκευάζει ; Τό κατασκευάζει μόνος του ό γεωργός,
ειδικός τεχνίτης; Άπό τί ξύλο κατασκευάζεται; (πλάτανος, έλατο κ.ά.). Τί
ιδιότητες πρέπει νά έχη τό ξύλο; (νά είναι εύλύγιστο καί σκληρό;) Πότε
κόβεται τό ξύλο; Πώς γίνεται ή κατεργασία του; (ό γεωργός τό ξεφλουδίζει,
τό βάζει στην κοπριά, γιά ν' άργαστή). Πώς λυγίζει τό σκληρό ξύλο; (τό βά-
ζει στή φωτιά χλωρό ή στή στάχτη;) Χρησιμοποιούνταν άροτρα μονοκόμ-
ματα (δηλ. άπό ενα ξύλο) ; (είκ. 118-123)

β ) Μέρη τοΰ άροτρου: 'Τνί. Τύποι ύνιών γιά την άροτρίαση χωραφιών
άνάλογα μέ τό έδαφος (χωματερά, πετρώδη κ.ά.) (είκ. 124-125).

Σπάθη: Σχήμα καί ύλη άπό τήν όποια κατασκυάζεεται.
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Άλλα μέρη: Χερούλι, σταβάρι, άλετροπόδα, φτερό, κοντούρι, κλειδί,
προσήνιωση, σφήνα, γούζι κ.ά. (φωτογραφίες ή σχεδιαγράμματα).

2. Σιδερένιο άροτρο. Τύποι: μονόφτερο, δίφτερο, περιστρεφόμενο. Άπό
πότε χρησιμοποιείται; Γιά ποιά κτήματα χρησιμοποιείται κάθε τύπος; Ποιός
τό κατασκευάζει ή άπό ποΰ γίνεται ή προμήθειά του; Φωτογραφίες ή σχεδια-
γράμματα γιά κάθε τύπο σιδερένιου άροτρου μέ τις άντίστοιχες ονομασίες
τών μερών του (είκ. 126-128).

3. Ζυγός. Τύποι καί έπί μέρους ονομασίες (είκ. 129-132). Εξαρτήματα τοΰ
ζυγού (π.χ. λουριά, λοϋρα, ζεϋλες, πιζεύλια, λαιμαριες κλπ.) (είκ. 133-135).

Πρόσδεση τού άροτρου στό ζυγό. (Λεπτομερής περιγραφή, φωτογραφίες,
σχεδιαγράμματα τύπων ζυγού, έξαρτημάτων του καί τρόπων συνδέσεώς του
μέ τό άροτρο) (είκ. 136-142).

Εργαλεία γιά τήν κατασκευή καί επιδιόρθωση τοΰ άροτρου (π.χ. σκεπάρ-
νι, πριόνι, άρίδι, άρνάρι, ξυλοφάι, λίμα, ξυάλι κ.ά.) (είκ. 143-144,147).

4. Τρακτέρ. Άπό πότε χρησιμοποιείται; "Εχει παραμερίσει έντελώς τό
άροτρο ή χρησιμοποιείται παράλληλα; Στή δεύτερη περίπτωση άπό ποιά
άνάγκη ;

β') Βοηθητικά έργαλεϊα (δισάκκι, σποροσακκούλα κ.ά. βλ. άμέσως παρα-
κάτω).

5. "Οργωμα καί σπορά, α') Ποιά ζώα χρησιμοποιούνταν ή χρησιμο-
ποιούνται γιά τό όργωμα (βόδια ή άλλο ζώο, π.χ. άλογο, μουλάρι, γαϊδούρι)
καί πόσα; (δύο ή ένα). Ποιός ώργωνε παλαιότερα (ή σήμερα); (άνδρας (ό ιδιο-
κτήτης τοΰ άγροΰ ή άλλος), γυναίκα, υπηρέτης;)

Περιγράψετε λεπτομερειακά, πώς γίνεται τό ζεύξιμο τών βοδιών (ή τοΰ
βοδιού, τοΰ άλογου) στό ξύλινο άροτρο. (Παράθεση φωτογραφιών καί σχεδια-
γραμμάτων) (είκ. 137-142).

Πώς κατευθύνει ό γεωργός τά ζευγμένα ζώα (ή ζώο) κατά τό όργωμα,
μέ σχοινί, τοΰ όποιου τά άκρα έχουν δεθή στά κέρατα τών ζώων ή άλλιώς;
(Περιγραφή καί σχεδιάγραμμα ή φωτογραφία).

β') Τρόποι οργώματος παλαιότερα καί τώρα. 'Οργώνεται τό χωράφι
εύθύγραμμα, περιφερειακά ή μέ άλλο τρόπο; (παράθεση σχεδιαγραμμάτων).

Ή σπορά καί τό όργωμα τοΰ άγροΰ γινόταν (ή γίνεται άκόμη) σέ λωρίδες
(δηλ. άπορες ή σποριές, ντάμιες, σιασιές, μεαδράδες κλπ.); Πώς χωρίζονταν
ή λωρίδα (ή σποριά), μέ αύλακιά;

'Τπάρχει ή συνήθεια νά γίνεται ή σπορά τού σιταριοΰ καί άλλων δημητρια-
κών μόνο μέ σκαπάνη, δηλ. χωρίς τή χρησιμοποίηση άροτρου;

Άπό πότε χρησιμοποιείται τρακτέρ καί σιτοσπορέας γιά τό όργωμα;
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Άνοιγμα τών αυλακιών με το ύνί (κάθετα, πλάγια, βαθιά κλπ.). Σε ποιά
είδικώτερα οργώματα (σπορές) γίνεται χρήση τών τρόπων αυτών ή άλλων;

Πόσα οργώματα γίνονταν (ή γίνονται) καί πότε γιά τή σπορά τών δημη-
τριακών; (καλλουργιά, διβόλιΰμα, γύρισμα κλπ.). Πόσο χρόνο πρέπει νά
μείνη άσπαρτο τό χωράφι, δηλ. σέ άγρανάπαυση, γιά νά σπαρθή κατόπιν
σιτάρι κ.ά. ;

Πόσα οργώματα γίνονται γιά κάθε είδος καλλιέργειας (σιταριού, κριθαριοϋ,
αραβόσιτου, ψυχανθών, κηπευτικών κλπ.) καί ποιά έποχή;

γ') Ποιά εργαλεία ή σκεύη χρησιμοποιούνται βοηθητικά καί πώς γιά τή
σπορά (δισάκκι, σποροσακκούλα κ.ά.), γιά τό καθάρισμα άπό τό χώμα, τά
χόρτα, τίς ρίζες κλπ. τοΰ ποδαριοΰ, τών φτερών, τοΰ ύνιοΰ κ.ά.; (έλλειψοειδές
σιδηρένιο ραβδί, τοποθετημένο στό άκρο τοΰ βουκέντρου κλπ.).

δ') Γίνεται μετά τό όργωμα ισοπέδωση τοΰ χοιραφιοΰ (σβάρνισμα, διβόλι-
σμα, βωλοκόπημα); Μέτί τρόπο; Μέ βωλόσυρο, σβάρνα, κύλινδρο; (παράθεση
φωτογραφιών ή σχεδιαγραμμάτων) (είκ. 148-150).

Γίνεται σκαφή μερών τοΰ άγροΰ πού δέν έχουν όργωθή (μέ σκαλίδα, τσαπί
κ.ά.); (είκ. 145-146). Τρόπος σκαψίματος. Εργαλεία πού χρησιμοποιούνται
γι' αύτό (φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα).

ε') "Εθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίες κατά τή διάρκεια τής σποράς.
Π.χ. ό γεωργός, όταν ξεκινά γιά νά σπείρη, κάνει τό σταυρό του, ρίχνει μαζί μέ
τό σπόρο καί κόκκους ροδιοΰ, άποφεύγει τή σαρκική έπαφή μέ τή γυναίκα του,
γιά νά είναι καθαρός κλπ. Ή γυναίκα τοΰ γεωργοΰ φτειάχνει γλύκισμα τό με-
σημέρι τής σποράς, δέν άφίνει άνοιχτή τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ οσο διαρκεί ή
σπορά, δέν δανείζει τίποτε κλπ.

Άγιοι πού προστατεύουν τούς γεωργούς, τά σπαρτά καί τά ζώα πού ορ-
γώνουν, π.χ. ό άγιος Φίλιππος, ό άγιος Μόδεστος κ.ά. Συνήθειες τών γεωρ-
γών τήν ήμέρα τής μνήμης τους.

Διατηρούνται καί μετά τήν εισαγωγή τών μηχανικών μέσων καλλιεργείας
οί παραπάνω συνήθειες; Πιθανές διαφοροποιήσεις.

ς') Πρώιμη καί όψιμη σπορά. Άπότί έξαρτάται; Άπό τό έδαφος, τό κλί-
μα, τίς καιρικές συνθήκες κ.ά.; Π.χ. στήν Τσακωνιά «τά παραλιακά χοιράφια
σπέρνονται πρώιμα, γιά νά προλάβουν νά μεστώσουν πριν άρχίσουν οί ζέστες.
Δέν είναι έξ άλλου πολλά τά νερά στά μέρη μας τήν άνοιξη, κι άν ή σπορά
γίνη όψιμα, οί πιθανότητες γιά καλή σοδειά είναι λίγες» (Κωστάκης, Γεωρ-
γικά, 1976, σ. 93).

Ποιά είδη σπέρνονται πρώιμα (σιτάρι, κριθάρι, κουκιά κ.ά.) καί ποιά
όψιμα (καλαμπόκι, τριφύλλι, φασόλια κ.ά.);

Πότε σπέρνονται τά όψιμα είδη; (Φεβρουάριο, Μάρτιο). Πότε φυτρώνουν;
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ζ') Βοτάνισμα τών σπαρτών. Πότε γίνεται; (τόν Απρίλιο;) Ποιά ζιζά-
νια άφαιροΰνται; (άγριόβικος, λύκος, άγριοκόκκια κ.ά.).

Ξεστάχυασμα τών δημητριακών καί ώρίμασή τους. Σχετικές εκφράσεις:
«ξεσταχυάζει τό στάρι», «γαλάτωσε» τό σιτάρι, «ψάνισαν τά σιτάρια», «πήρε
ψωμί, ψώμωσε, γίνηκε», «μελίχλωρα» σιτάρια κλπ.

η') Πότισμα τών σπαρτών (πρωτοπότισμα, διπλοπότισμα, πρώτο χέρι, δεύ-
τερο χέρι, νεροδιάβααμα). Άπό πού έρχεται τό νερό γιά τό πότισμα; Είναι
ποταμίσιο, πηγαίο (βγαλτικό) ή άρτεσιανό; Πώς διοχετεύεται στά χωράφια
(υδραγωγοί, αύλάκια, μηχανήματα αντλήσεως κ.ά.). Κατασκευή υδραγωγών
(αυλάκι, κάναλος, κιούγκι κ.ά.). Δέση τού νερού. Συνεργασία γιά τό άνοιγμα
καί τό καθάρισμα τών αύλακιών. Κατασκευή στέρνας (γούρνα, μ'χός, κ.ά.) γιά
τή συγκέντρωση νεροΰ. Δικαιώματα πάνω στό νερό μιας πηγής (άνταμικό).
Μοίρασμα τοΰ νεροΰ άνάλογα μέ τήν έκταση τοΰ κτήματος. Πώς καθορίζεται
ή σειρά τοΰ ποτίσματος (μέ χαρτί);

6. Θερισμός

Πώς διαπιστώνει ό γεωργός τήν ώρίμαση τών σιτηρών; Ποιά σπαρτά
θερίζονται πρώτα καί ποιά άκολουθοΰν; (Συνήθως θερίζουν πρώτα τό σανό
καί στή συνέχεια τό κριθάρι καί τή βρώμη. Τελευταία τό σιτάρι καί τή σίκαλη).

α') Εργαλεία Οερισμοϋ.

Εργαλεία πού χρησιμοποιούνταν παλαιότερα (δρεπάνι, μαχαίρι κλπ.).

Εΐδη δρεπανιών παλαιότερα καί σήμερα (οδοντωτά, μέ κόψη, λελέκι)
(είκ. 151-152). Άπό πότε χρησιμοποιείται κάθε είδος; Σχεδιαγράμματα.

Κόσα (είκ. 153). Χρησιμοποιείται γιά τό θερισμό δημητριακών ή μόνο
χόρτων; (Λεπτομερής περιγραφή καί ίχνογραφήματα τών θεριστικών έργα-
λείων). Ποιός κατασκεύαζε τά θεριστικά έργαλεΐα; Άπό ποΰ γίνεται ή προ-
μήθειάτους; Ποιός τά επισκευάζει; Προετοιμασία τών έργαλείων πριν άπό
τό θερισμό (επιδιόρθωση, τρόχισμα κ.ά.).

Γινόταν παλαιότερα ό θερισμός μέ τά χέρια (χωρίς έργαλεΐα) (π.χ. τοΰ
κριθαριοΰ, τών ρεβιθιών ή ζωοτροφών) ;

β') Θερισμός τών δημητριακών.

1. Σέ ποιο ύψος άπό τό έδαφος θερίζονται μέ τό δρεπάνι ή άλλο έργαλεΐο
τό σιτάρι, τό κριθάρι, ή βρώμη, ή σίκαλη κλπ. καί γιατί;

Πώς λέγεται αύτό πού μένει στό χωράφι μετά τήν κοπή τών σταχυών;

Πώς τοποθετούνται τά δράγματα (οί χεριές) στό έδαφος; Πολλά μαζί;
Πόσα; Μήπως τοποθετείται κάθε δράγμα χωριστά; "Οπου τοποθετούνται
πολλά μαζί, οί κεφαλές τών σταχυών βρίσκονται πρός τήν ΐδια κατεύθυνση
ή διασταυρώνονται; (Περιγράψετε λεπτομερώς).

Πώς λέγονται τά δράγματα πού τοποθετούνται μαζί; (άγκαλιές;)

2. Οί θεριστές.

8
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Ποιοι θερίζουν, άνδρες καί γυναίκες; 'Υπήρχαν (ή υπάρχουν) θεριστές,
έρχονταν ώς επαγγελματίες γι' αύτο το σκοπό άπό άλλο τόπο καί ποιό;
'Αμοιβή τών θεριστών μέ ήμερομίσθιο (μεροκάματο) ή κατ' άποκοπή (ξεκοπής).
Τρόπος άμοιβής (σέ χρήμα ή σέ είδος). Τό ήμερομίσθιο ήταν μέ παροχή φαγη-
τού ή χωρίς φαγητό;

'Ακολουθούν τούς θεριστές άλλα πρόσωπα (γυναίκες ή παιδιά), τά όποια
παίρνουν άπ' αύτούς τά δράγματα [δραξιές, πιάϋματα, χεριές, χερόβολα) τών
σταχυών καί τά τακτοποιούν στό έδαφος; Μήπως οί ίδιοι οί θεριστές άποθέτουν
στό έδαφος τά δράγματα;

3. Μεσημεριανή διακοπή. Ποΰ συγκεντρώνονται οί θεριστές; (σέ κάποια
σκιά σέ κοντινή βρύση;) Φαγητό. Τί τρώνε συνήθως στό θέρος; (έλιές, τυρί,
σκορδάρι, ψωμί κ.ά.). Πόση ώρα άναπαύονται τό μεσημέρι; (ώσπου νά πέση
ό ήλιος, ώσπου νά γείρουν τ' άπόσκια). Πώς προφυλάγονται οί θεριστές
άπό τόν καυτερό ήλιο; (μέ μαντήλια, μέ ψαθάκια;)

4. Νυχτοθέρισμα. Πώς βλέπουν γιά νά θερίσουν τή νύχτα; (άνάβουν φω-
τιές, κεριά, δαυλούς;) Προτιμοΰν τό νυχτερινό θέρισμα άπό τής ημέρας.
Μήπως άρχίζουν νά θερίζουν μόλις χαράζει, μέχρι νά βγή ό ήλιος;

5. Τί κρατούσαν οί θεριστές ιδίως στό άριστερό χέρι γιά προφύλαξη
κατά τό θερισμό; (παλαμαριά, ύφασμα). Παράθεση σχημάτων καί περιγραφή.

Κατά τήν έναρξη τής έργασίας τήν πρώτη ήμέρα έβαζαν κάτι στή
μέση τους, γιά νά μή αίσθάνωνται κόπωση (νά μή πονή ή μέση τους;) Είχε
σημασία ή ήμέρα τής έβδομάδας ή τοΰ μήνα γιά τήν έναρξη τοΰ θερισμοΰ;

6. Τελευταία ήμέρα τοΰ θερισμοΰ. Παράθεση λεπτομερών πληροφοριών γιά
τήν τελευταία ήμέρα τοΰ θερισμοΰ.'Αφίνουν μέρος τοΰ άγροΰ άθέριστο; (<5ρά-
κος, άποθέρι κλπ.). Τί πιστεύουν σχετικά; Πλέκουν σταυρό ή ψάθα πού τοπο-
θετούν στό εικονοστάσι; Πώς λέγεται, γιά ποιό σκοπό γίνεται καί πόσο χρόνο
φυλάγεται έκεΐ; (μέχρι τήν έπόμενη σπορά, άναμειγνύεται μέ τό σπόρο;)
Άλλα ήθη καί έθιμα, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, παιχνίδια κλπ.

Τραγούδια κατά τό θερισμό. Είναι σχετικά μέ τήν έργασία πού διεξάγεται
ή οχι; Λέγονται πρός άνακούφιση τών εργαζομένων;

7. Τό δέσιμο (δεμάτιααμα) τών σταχυών.

Πότε έδεναν τά στάχυα; Αμέσως μετά τό θερισμό ή μετά άπό παρέλευση
ορισμένου χρόνου, καί πόσου, γιά νά ξεραθοΰν; Πώς γινόταν τό δεμάτιασμα;
Ποιός έδενε τά στάχυα καί ποιός τά μετέφερε καί τά παρέδινε ώς χεριές, άγκα-
λιές; Πώς τά έδεναν; (μέ κοινά σχοινιά, μέ σχοινιά άπό βελονοειδεΐς θάμνους,
π.χ. β ρ ούλα, σπάρτα κλπ.). Κατά τό δέσιμο τών δεματιών μήπως χρησιμοποι-
ούνταν καί έργαλεϊο (π.χ. τεμάχιο ξύλου 30-40 έκ.). Λεπτομερής περιγραφή
τής έργασίας μέ παράθεση φωτογραφιών ή σχεδιαγραμμάτων.

Τά δεμάτια μετά τό δέσιμο άφίνονταν έπί τόπου ή συγκεντρώνονταν σέ
ορισμένο μέρος τού θερισμένου άγροΰ;

Τρόπος τοποθετήσεώς τους.
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7. Άλωνισμός

α') Μεταφορά τών δεματιών γιά άλωνισμό. Συγκεντρώνονταν στό χωράφι
ή μεταφέρονταν σέ άλλη θέση, π.χ. στό άλώνι, στήν αύλή τοΰ σπιτιοΰ κλπ.;
Πώς ονομάζεται ό χώρος όπου τοποθετούνται τά δεμάτια; (θεμωνοστάσι,
Οεμωνιά, θεμωνιάστρα κλπ.). Τρόπος τοποθετήσεως (σέ σωρό μέ τά στάχυα
προς τό κέντρο κλπ.).

Τό άλώνι άνήκει σέ μιά μόνο οικογένεια ή σέ περισσότερες; Άν άνήκη σέ
πολλές οικογένειες, πώς χρησιμοποιείται, δηλ. μέ ποιά σειρά καί πόσο χρόνο ;

β') Άλώνι. Ποΰ κατασκευάζονταν (ή κατασκευάζεται); Μέσα στόν οικι-
σμό, στήν αύλή τοΰ σπιτιοΰ ή έξω άπό τό χωριό; Ρόλος τοΰ άλωνιοΰ στή ζωή
τοΰ χωριοΰ γενικώτερα (χοροστάσι, τόπος συγκεντρώσεων). Εΐδη άλωνιοΰ,
π.χ. χωματάλωνο, πετράλωνο κ.ά.

Πώς επισκευάζεται τό άλώνι πριν νά άρχίση ό άλωνισμός; (π.χ. καθαρισμός
τού χωματάλωνου καί έπάλειψη τοΰ δαπέδου καί τοΰ γύρω τοιχώματος,
οπού ύπάρχει, μέ πηλό άπό χώμα ή μέ μείγμα κοπριάς βοδιών καί άχύρων).

Ή προετοιμασία τοΰ άλωνιοΰ καί ή έναρξη τοΰ άλωνισμοΰ γίνεται ορισμέ-
νη ήμέρα καί ώρα; Μήπως χρησιμοποιείται άνεμοδείκτης γιά τή φορά καί
τήν ένταση τοΰ άνέμου; Πώς ονομάζεται καί άπό τί συνήθως κατασκευάζε-
ται; Πότε άρχίζει τό άλώνισμα καί πότε λήγει;

Πώς γίνεται ή τοποθέτηση τών δεματιών καί τό άπλωμά τους στό άλώνι;
Περιγραφή καί σχεδιαγράμματα. Πώς γίνεται τό άλώνισμα τών σταχυών,
όταν χρησιμοποιούνται ζώα (βόδια, άλογα κλπ.);

γ') Άλώνισμα γιά νά γίνουν άχυρα τά στάχυα. Παράδειγμα: Σέ πολλά
μέρη τοποθετείται στό μέσο τοΰ άλωνιοΰ ξύλινος στύλος (στιγερός, στρόϋρας
κ.ά.), άπό τόν όποιο έξαρτώνται σχοινιά, γιά νά συγκρατούνται τά ζώα, έτσι
πού «νά έρχωνται γΰρες» καί νά κόβουν τά στάχυα.

Ζεύξη τών ζώων γιά τόν τρόπο αυτόν τοΰ άλωνισμοΰ. Σύνδεση τοΰ σχοι-
νιοΰ άπό τόν κάθετο άλωνόστυλο μέ τά ζώα; (μέ θηλειές κλπ.).

Άλωνισμός χωρίς άλωνόστυλο. Λεπτομερής περιγραφή τών παραπάνω
τρόπων άλωνισμοΰ καί άλλων ένδεχομένως (είκ. 154-155).

Άπό ποιά ώρα τής ήμέρας άρχίζει ό άλωνισμός καί πότε διακόπτεται;

Χρησιμοποιείται άλωνόβεργα (βουκέντρι, φ*κέντρα κ.ά.) γιά τά ζώα κατά
τόν άλωνισμό; Πόσες στρώσεις (δηλ. άπλώματα) σιταριού, κριθαριοΰ, βρώμης
κλπ. άλωνίζονταν συνήθως τήν ήμέρα καί πώς λέγεται ή έργασία τοΰ άλωνί-
σματος ένός άπλώματος; (στήν Κρήτη: δούλα.)

δ') Ποιοι άλωνίζουν, ό ΐδιος ό γεωργός μέ δικά του ζώα ή υπήρχαν
(ή ύπάρχουν άκόμη) ειδικοί γιά τό άλώνισμα; Στήν Αιτωλία οί βαλμάδες
(άλωναραΐοι, άγωγιάτες), πού εϊχαν βόδια ή άλογα άναλάμβαναν τόν άλω-
νισμό.

ε') 'Εργαλεία πού διευκολύνουν καί υποβοηθούν τήν άχυροποίηση τών
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σταχυών: δουκάνα (άδοκάνα, ντουκάνη, ντουγενι κ.ά.) (εΐκ. 157-158), άλωνό-
πετρα (είκ. 156) (κύλινδρος), δικράνι (δικούλι, θ'κούλ', διχάλι κ.ά.) ξυλόφτυαρο,
κόπανος, σύρτης, τουρμούκι (είκ. 159-161) κ.ά.). Περιγραφή καί τρόπος χρη-
σιμοποιήσεώς τους. Π.χ. σέ πολλούς τόπους χρησιμοποιείται τό δικράνι, γιά νά
έπαναφέρωνται μέσα στό άλώνι τά στάχυα πού βγαίνουν άπέξω μέ τό άλώ-
νισμα.

Ποιός κάθεται συνήθως πάνω στή δοκάνη;

Άπό πότε χρησιμοποιούνται τά εργαλεία αύτά; Κατασκευάζονται επι
τόπου άπό τόν Ϊδιο τό γεωργό ή τά προμηθεύεται άπό άλλου καί άπό ποΰ;

ς') Χρησιμοποιούνταν παλαιότερα άλλα μέσα χωρισμού τοΰ καρποΰ άπό
τά στάχυα, π.χ. τό κοπάνισμά τους μέ χοντρό ξύλο (τόν κόπανο, λιράδι κ·ά.)
(είκ. 167) ή μέ άλλο τρόπο;

Περιγραφή τοΰ κοπάνου (ξύλο άπό τό όποιο κατασκευαζόταν, μήκος, πά-
χος, σχήμα). Τό κοπάνισμά τών σταχυών γινόταν στό άλώνι ή στήν αύλή;
Γιά ποιά δημητριακά γινόταν (ή γίνεται) χρήση τοΰ κοπάνου; (π.χ. φακής,
ρεβιθιών κλπ. (είκ. 166). Άπό πόσα καί ποιά πρόσωπα γίνονταν; Μόνο άπό
τά μέλη τής οικογένειας ή καί άπό συγγενείς; Αναλάμβαναν τό έργο αύτό
άλλα πρόσωπα μέ άμοιβή; Πώς ώνομάζονταν τά πρόσωπα αύτά; Πώς γινόταν
τό κοπάνισμά αύτό γιά μεγάλες ποσότητες δημητριακών;

Ποΰ τοποθετούνται τά στάχυα γιά τό κοπάνισμά; (στό έδαφος ή σέ ξύλο;)
Πόσες στρώσεις (δηλ. απλώματα) σταχυών κοπανίζονταν συνήθως τήν ήμέρα;
Τό κοπάνισμά άπέβλεπε μόνο στό χωρισμό τοΰ καρποΰ ή καί στήν άχυροποίη-
ση τών σταχυών; (Περιγράψετε λεπτομερώς τόν τρόπο αύτό τοΰ χωρισμοΰ
τοΰ καρποΰ άπό τά στάχυα (σχεδιαγραφήματα ή φωτογραφίες).

Κατά τό άλώνισμα τραγουδιούνται τραγούδια; Άν ναί, ποιά; Κατά τό κο-
πάνισμά μήπως λέγονταν ειδικά δίστιχα ή φράσεις γιά τόν συντονισμό τού
ρυθμού τής έργασίας;

ζ') Πότε γιά πρώτη φορά έγινε χρήση άλωνιστικής μηχανής στόν τόπο;
Ποιός τήν έφερε (πρόσωπο, συνεταιρισμός κλπ.); (Περιγράψετε τόν τρόπο
τής λειτουργίας της).

η') Λίχνισμα (ξανέμισμα) (είκ. 162). Πότε γίνεται καί άπό τί κυρίως εξαρ-
τάται; Γίνεται μέ ευνοϊκό άνεμο ; Πώς άντιμετωπίζεται ή άπνοια (μέ προσευχές,
μέ επωδές, μαγικές ένέργειες κλπ.); Στήν Κύπρο, γιά παράδειγμα, «έπικαλοΰν-
ται τόν Προφήτη 'Ηλία νά πέψη τόν άέρα του καί τοΰ προσφέρουν θυσίαν
μίαν τηανιάν, τήν οποίαν έκθέτουν είς ύψηλόν μέρος έως ότου πνεύση άνεμος»
(Ξεν. Φαρμακίδης, Κυπριακή Λαογραφία, 1938, σ. 43).

'Ονομασίες άλωνισμένων σταχυών (Αιτωλία: λειώμα, Κρήτη: μάλαμα).
Μέ ποιά έργαλεϊα σωρεύονται τά αλωνισμένα στάχυα γιά τό λίχνισμα (καρπολόι
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λιχνιτήρι, τσουγκράνα, όικράνι, φτυάρι κ.ά.) (είκ. 160-162). Σχήματα καί
περιγραφή.

Σχήμα τοϋ σοιροΰ (στρογγυλός, έπιμήκης). Μήπως συνηθίζεται νά καρ-
φώνεται κάτι πάνω στό σωρό πριν άπό τό λίχνισμα; (μαχαίρι, θρινάκι κλπ.).
Ποιός είναι ό σκοπός τοϋ εθίμου;

θ') Έργαλεΐα λιχνίσματος (φωτογραφίες, ίχνογραφήματα) καί τρόπος
χρησιμοποιήσεώς τους.

Ποιός λιχνίζει (άντρας, γυναίκα, ειδικός λιχνιστής μέ άμοιβή;) Πώς άπο-
χωρίζεται ό καρπός άπό τούς κονδύλους (κότσαλα, κάμπια); Μήπως συνηθί-
ζεται δεύτερο άλώνισμα, γιά νά άποφλοιωθή ό καρπός; Ζεύονται μέ ειδικό
τρόπο τά ζώα γι' αύτοΰ τοΰ είδους τό άλώνισμα; (ξεβαβονλισμα, καρπολώνε-
μα'. Κρήτη). Γιά ποιά είδικώτερα δημητριακά γίνεται;

ι') Καθαρισμός τοΰ καρποΰ άπό τά άχυρα πού έμειναν μετά τό λίχνισμα
(δριμόνισμα, κοσκίνισμα). Τρόποι καί έργαλεΐα (κόσκινο, δριμόνι, διχάλι,
φτυάρι, άριολόγι κ.ά.) (είκ. 163-165). Παράθεση σχετικών φωτογραφιών καί
σχεδιαγραμμάτων.

ια') Ό καρπός γίνεται σωρός; Μέ ποιό έργαλεΐο; Γίνεται σταυρός πάνω
στόν σωρό καί ποιά ή μορφή του; Μήπως μπήγεται στήν κορυφή τοΰ σωροΰ
έργαλεΐο τοΰ λιχνίσματος; Ποιό καί γιά ποιό λόγο; Προσκύνηση καί άσπασμός
τοΰ σωρού άπό τόν γεωργό. Εκτενής περιγραφή τών σχετικών εθίμων.

ιβ') "Αλλα έθιμα πού έπικρατοΰν προτοΰ μεταφερθή ό καρπός στό σπίτι
καί μετά τή μεταφορά του έκεΐ (δράκος, ψάθα, σταυρός κ.ά.) (είκ. 177).

ιγ') Ποιές οφειλές προς τρίτους έπρεπε νά καταβληθούν σέ καρπό στό άλώνι;
ή δεκάτη, ή άμοιβή τού παπά (παπαδιάτικο), τοΰ άγροφύλακα (δραγατίκι), τοΰ
σιδερά (γυφτιάτικο), τοΰ δασκάλου, τοΰ ιδιοκτήτη τοΰ άλωνιοΰ κ.ά. Σχετικές
συνήθειες.Έρχόταν π.χ. ό δικαιούχος στό άλώνι, γιά νά είσπράξη τήν οφειλή;

ιδ') Μέτρα γιά τή μέτρηση τοΰ σιταριού, τοΰ κριθαριοΰ κλπ., παλαιό-
τερα καί τώρα (όνομα, σχήμα, χωρητικότητα). Παράθεση ίχνογραφημάτων
ή φωτογραφιών) (είκ. 168-171)

ιε') Μεταφορά τοΰ καρποΰ καί τόπος άποθηκεύσεώς του (άμπάρι) (είκ.
175-176). 'Αποθηκεύονταν στόν άγρό μέσα σέ λάκκους, στόν άχυρώνα ή
στό σπίτι σέ δοχεία, άμπάρια κλπ.; Λεπτομερής περιγραφή τών σχετικών
περιπτώσεων καί συνηθειών. Τρόποι καί μέσα συντηρήσεως τοΰ καρποΰ.

'Αποθήκευση τοΰ άχύρου σέ άποθήκη (άχυρώνα, άχεριώνα), κοντά στό
σπίτι ή στόν άγρό κοντά στό άλώνι. Συσκευασία του (σέ δέματα;) (είκ. 172).

Πώς γινόταν ή μεταφορά τού άχύρου; Μέ ειδικό δίχτυ (χαρερι, γιργάθι
κλπ.) ή ειδικά διασκευασμένα κάρρα; (είκ. 173-174).

ις') Πώς γινόταν ή διαλογή τοΰ σπόρου; Κατάτή διάρκεια τοΰ θερισμοΰ
άπό τά καλύτερα στάχυα ή μετά τό άλώνισμα; 'Από ποιό είδικώτερα μέρος τοΰ
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σωροΰ; (άπό τό μέρος πού συγκεντρώνονταν ό βαρύτερος καρπός;) Τρόποι καί
μέσα γιά τή συντήρηση του σπόρου.

8. Τά ζώα τοϋ γεωργοϋ (καματερά): α') Βόδια. Τί είδους βόδια προτι-
μοΰνοί γεωργοί (τά μικρόσωμα, τά μεγαλόσωμα;) καί άπότί έξαρτάται ή προ-
τίμηση τους; (άπό τό έδαφος, τίς δυνατότητες έξασφαλίσεως ζωοτροφών, τόν
όγκο έργασίας;) Π.χ. στά Κράββαρα, τήν Εύρυτανία, τό Λιδωρίκι «μεγαλό-
σωμα βόδια δέν μπορούν νά πατήσουν τά τσόπουρα πού ό Θεός μάζεψε όλην
τήν πέτρα, όση είχε σκοπό νά ρίξη πάνω στή γη, καί τήν έρριξε σ' αύτά. Οικο-
νομικά στή θροφή, σβέλτα (εύκίνητα) στήν περπατησιά κι εύκολα σ' όλα τους
βόδια είναι τά μικρόσωμα. Σάν νά τά είχε κανείς παραγγελία είναι γι' αύτά
τά τόπια. .. Εξάλλου στόν κάμπο δέν κάνουν αύτά τά βόδια, όπου τά κα-
λιεργήσιμα είναι χοντροχώραφα καί θέλουν γερές πλάτες, γιά νά σύρουν τό
άλέτρι» (Λουκόπουλος, Γεωργικά, 1938, σ. 83). Διατρέφονται στόν τόπο βόδια;
'Αγοράζονται άπό άλλου; Διαθέτει κάθε γεωργός ζευγάρι βοδιών ή μόνο ένα;
Στή δεύτερη περίπτωση πώς συμπληρώνεται τό ζευγάρι (σεμπριά, κολληγια)>
Σχετικές συνήθειες καί συμφωνίες. Π.χ. στήν Αιτωλία «οί σεμπριές γίνονται
άπό χινοπώρου μέρες, πάντα πριν άπ' τά πρωτοβρόχια καί διατηρούνται ένα
χρόνο... πήρες τού σέμπρου τό βόδι, τό έζεψες γιά νά κάμης τό χωράφι σου,
όλη κείνη τήν ήμέρα πού θά τό έχης νά κάνης δική σου δουλειά είσαι υποχρεω-
μένος νά τό Ορέφης. Δικό σου έξοδο ή θροφή του. "Εφτασε τό βράδυ, δέν έχεις
ύποχρέωση νά θρέψης του σέμπρου τό βόδι... )) (Λουκόπουλος, Γεωργικά,
1938, σ. 85). Διάλυση τής σεμπριάς. Αιτίες: άσυμφωνίατών γεωργών, θάνατος
τοΰ ένός ζώου κλπ.

'Υπάρχουν έπαγγελματίες ζευγάδες; "Οροι έργασίας τους.

β') "Αλλα ζώα πού χρησιμοποιούνται γιά τό όργωμα (άλογο, μουλάρι,
γαϊδούρι) καί γιατί; (πρόβλημα τροφής, έδάφους, πολλαπλής εξυπηρετήσεως
τοΰ γεωργοΰ κ.ά.).

γ') Περιποίηση τών ζώων. Προμήθεια καί είδος ζωοτροφής. 'Ιδιαίτερη
φροντίδα τοΰ γεωργοΰ γιά τά ζώα του την έποχή τοΰ οργώματος καί τής σποράς.
Ειδικά χωράφια γιά τή βοσκή τών καματερών ζο'ιων. Καθάρισμα τοΰ στάβλου.
Περιποίηση τοΰ ίδιου τοΰ ζώου (ξύστρισμα, πλύσιμο στή θάλασσα ή στό ποτάμι
κ.ά.) γιά νά ξεκουρασθή ή καλλωπισθή. Π.χ. στήν Κώ «τό καλοκαίρι οί βουά-
ρουες όδηγοΰν τά βόδια καί άλλα ζώα σέ κοντινή θάλασσα, γιά νά τά λούσουν.
Τρίβουν μέ τά χέρια τό τρίχωμά των, γιά νά φύγη ή σκόνη καί ό ιδρώτας. Άν
δέν είναι κοντά ή θάλασσα, τά πλένουν στά πηγάδια ή στις βρύσες, όπου τά
παν, γιά νά πιοΰν νερό. "Οταν τά μουλάρια καί τά γαϊδούρια είναι κουρασμένα,
τούς βρέχουν τό στήθος καί τά μπροστινά πόδια, γιά νά ξεκουραστούν, άλλά καί
νά μή πιάνωνται ποτέ, δηλ. νά μήν ύποφέρουν άπό ρευματισμούς» (Καραναστά-
σης, Οί ζευγάδες, 1952, σ. 228). 'Ιδιαίτερη περιποίηση στά ζώα πού προορί-
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ζονται γιά άναπαραγωγή. Στήν Κώ «το καλοκαίρι, ενώ όλα τά βόδια βόσκουν
στήν άποκάλαμη μέ τήν έπίβλεψη τοΰ βουάρη, τό μπουά (τόν ταΰρο γιά
άναπαραγωγή) τόν πάνε στόν κήπο... γιά νά δυναμώνη καί νά διατηρή τό
σπεϊλίκιν, δηλ. τά πρωτεία» (Καραναστάσης, Οί ζευγάδες, 1952, σ. 229).

δ') 'Ονόματα τών ζώων: 1. Άπό τό γένος καί τήν ήλικία: α') βο-
διών: άελλιά, γελάδα (θηλυκό βόδι άνω τών 2 έτών), παλιομοΰσκα (όταν χρο-
νιάση), άτσουμάα (θηλυκό βόδι μέχρι 2 έτών), δαμάλα (πάνω άπό 2 έτών), ταύ-
ρος, τριώτικο (τριών έτών), γκονχτια (γερασμένα βόδια), β') γαϊδάρων:
πουλάρι, -ίνα (ώς έξη μηνών), γάαρος, γαδάρα, γουμάρι (ήλικιωμένο γαϊδού-
ρι), σονππάς (τό άρσενικό γαϊδούρι, πού μόλις καβαλλικεύεται) κ.ά. γ') αλό-
γων : καζωνί (άκαβαλλίκευτο άλογο), τθαΐ, τθάα (φοράδα μικρή), καζώνης,
φαρι (άλογο πού καβαλλικεύεται), φοράδα.

2. Άπό τό χρώμα: α') βοδιών: ζουμπούλλης (μαύρο βόδι μέ άσπρη κοι-
λιά), κόκκινης, μαυρομάτης, σαρής, βαγιάνος (όλόασπρο βόδι), καππαρός,
(μέ πυρόξανθο τρίχωμα), παρδάλης, -ω, καψάλης (κατάμαυρος), μελισσός,
-ή (μέ τρίχωμα στό χρώμα τοΰ μελιοΰ), καραγκιόζης (μέ μαύρα μάτια), βρογ-
χείλης (μέ τρίχωμα άσπρο) κ.ά.

β') γαϊδάρων: ψαρής, μαϋρος, χελλιός, -ιά, μουζοΰρης, -ω κ.ά.

γ') μουλαριών-άλόγων: κόκκινης,-ω, καστανός-ή, ψαρός -ή, μελίσσης, κ.ά.

3. Άπό άλλα γνωρίσματα: α') βοδιών: κουμπανιός, -ιά (όνομα πού δί-
νουν σέ βόδι πού μοιάζει πολύ μέ άλλο βόδι τοΰ ίδιου ζευγά, γιά διάκριση),
σκατζονυχιασμένο (όταν σκάζουν τά νύχια του), κακοβοϊδάκι, ζαρόβοΐδο (μι-
κρόσωμο), άγγελος (μεγαλόσωμο, παχύ βόδι) κ.ά.

β') άλογων, μουλαριών, γαϊδάρων: ζαρτονκης (όταν δέν βαδίζη στρωτά),
κλωτσάρικο, τΠαμονχικο (όταν δέν καβαλλικεύεται εύκολα), δραχμάνης,
(όταν βαδίζη γρήγορα καί στρωτά) κ.ά.

4. Άπό τή σχέση τους μέ τό όργωμα: άμαθο, άνέβγαλτο, μαθημένο,
ξεβγαλμένο, σαΐνι, γοργόνι, όκνά, τεμπέλης κ.ά.

ε') Εκπαίδευση (τιθάσευση) τών ζώων Π.χ. στήν Κώ κ.ά. «στό άμά-
Οητο μουλάρι ή γάιδαρο βάζουν τό στέκιν, δηλ. δύο κομμάτια σχοινιοΰ,
μέ τό όποιον δένονται τά έμπροστινά μέ τά πισινά πόδια, δεξί μέ δεξί καί
ζερβί μέ ζερβί στό μέσον άκριβώς τής κνήμης... Τό ζώο, πού φορεί τό
στέκιν, είναι υποχρεωμένο νά σηκώνη ταυτόχρονα τά πόδια τής ίδιας πλευράς
καί νά κάμνη ίσα βήματα» (Καραναστάσης, Οί ζευγάδες, 1952, σ. 231).

Πρώτο ζέψιμο τοΰ ζώου στό ζυγό. Μέσα καί τρόποι γιά τήν τιθάσευση
δύστροπου ζώου (χαϊδέματα, περιποίηση, τάισμα, άπειλές, ξυλοδαρμός).

'Εκπαίδευση τού ζώου γιά τήν έλξη τοΰ άρότρου. Παραγγέλματα σχετικά.

ς') Εύνουχισμός τών ζώων (στρίψιμο, τράβηγμα, κοπάνισμα, μουνούχισμα,
τσοκάνισμα). Ποιά ζώα ευνουχίζονται; (όσα προορίζονται γιά καματερά, γιά
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κρέας). Ποια έποχή γίνεται συνήθως ό ευνουχισμός καί σέ ποιά ήλικία τοϋ ζώου;
Άπό ποιόν ευνουχίζονται; Άπό ειδικό; (τσοκανιστής, μοννοϋχος, τραβηχτής
κ.ά.). "Οργανα ευνουχισμού (δακανονρα, τσίτα, τσοκανιστήρι, τσόκανος κ.ά.).

1. Τρόποι και μέσα εύνουχισμοϋ: α') μέ τσοκάνισμα. Συνήθως «ρίχνουν
θηλειά στά πόδια τοΰ ζώου καί πεδικλώνουν τό βαρβάτο δαμάλι. Πεδικλωμένο
δέν μπορεί νά σταθή καί πέφτει κάτω τ' άνάσκελα. Βάζουν άνάμεσα σέ δυό
κοντάρια ξυλένια, ξεφλουδισμένα καί καλοδουλεμένα, τόν τσόκανο, πού λένε,
καί σφίγγουν μέ κανναβίδια (σχοινιά άπό καννάβι) τό λωρί (νεΰρο) άπ' όπου
κρατιώνται τά λιμπά τοΰ βοδιοΰ. Πονεϊ φοβερά τό ζώο, άλλ' αύτό κανείς δέν
τό προσέχει. Γιά νά νεκρώση ολότελα τό νεΰρο, χτυπάει ό τσοκανιστής μέ κό-
πανο τά δυό κοντάρια, πού άπαρτίζουν τόν τσόκανο» (Λουκόπουλος, Γεωργικά,

1938, σ. 91).

β') μέ κοπάνισμά. Στήν Κώ π.χ. «δένουν τά πόδια τοΰ ζώου γερά, τό ρί-
χνουν χάμω καί κρατούν γερά τά πόδια καί τά κέρατά του, γιά νά μήν ήμπορή
νά κινηθή. "Ενας συμπιέζει μέ δυό ξύλα, σέ σχήμα χάρακα, τόν σάκκο τών όρ-
χεων καί σπρώχνει τούς όρχεις πρός τό κάτω μέρος, ώσπου νά τσιτώση καλά
ό σάκκος. Δένει έπειτα τά δυό ξύλα γερά, γιά νά μή χαλαρωθή τό σφίξιμο καί
άρχίζει νά χτυπά τούς όρχεις τοΰ ζώου μέ ένα ξύλινο σφυρί άλύπητα. . .»
(Καραναστάσης, Οί ζευγάδες, 1952, σ. 234). Στήν Κρήτη «μετά τό σάμωμα
(σημάδεμα) γίνεται τό μουνούχισμα ή κοπάνισμά τών άρσενικών τοΰ παρελ-
θόντος έτους. Τό κοπάνισμά γίνεται έπί ξύλου είδικοΰ τοΰ καλουμένου άντί
(τό). 'Επί τούτου διά λίθου κοπανίζουν τές όγκιές ή άβασταγούς τών όρχεων»
(Ξανθουδίδης, Ποιμενικά Κρήτης, Λεξικογρ. Άρχ. 5, 1918 (1920), σ. 315).

γ') μέ αφαίρεση τών όρχεων: «Ό μουνοΰχος σχίζει μέ ένα σουγιά τόν
σάκκο τών όρχεων, άφαιρεϊ τούς όρχεις, ράβει έπειτα τήν τομή καί τήν άλεί-
φει μέ μιάν άλοιφή άπό κοπανισμένο σκόρδο, άλάτι καί λάδι, γιά ν' άποφύγουν
τή μόλυνση» (Καραναστάσης, Οί ζευγάδες, 1952, σ. 235).

2. 'Επιτυχία τοΰ εύνουχισμοϋ καί πληρωμή τοΰ εύνουχιστή.

3. Τί συμβαίνει, όταν άποτύχη στήν έπέμβασή του ό εύνουχιστής καί τό
ζώο άρρωστήση καί ψοφήση; (δίωξη τοΰ εύνουχιστή κλπ.)

3. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τόν εύνουχισμό τών ζώων.
Στό Σούλι π.χ. «τό τράβηγμα γίνεται καλύτερα τή Λαμπρή, δευτέρα μέρα
τής Λαμπρής καί τή Μεγ. Πέφτη» (ΚΛ, χφ. 976, σ. 442). Στήν Αιτωλία «τό
τσοκάνισμα τών δαμαλιών γίνεται τοΰ Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου. Τού 'βραν
άπ' τσ' παλιούς. Τότε δέν κλουβιάζουν τά πράματα. Κλούβιασμα γένιτι: πέ-
φτουνε τά λιμπά τους καί παθαίνουνε χνέρια, σκουληκιάζουνε κι άλλα» (ΚΛ, χφ.
867, σ. 216).

ζ') 'Αρματωσιά τών ζώων: 1. Σαμάρι [σαγή, σαμάρι κ.ά.). Ποιός τό κα-
τασκευάζει; {σαμαράδες, σαμαρτζήδες κλπ.). Υπάρχουν σαμαράδες στόν τόπο;
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Άν οχι, άπό ποΰ προμηθεύονται τά σαμάρια οί γεωργοί; (Β?;, καί Σαγματο-
ποιία).

2. Καπίστρι. Άπό τί άποτελείται; (άπο σχοινί, άπο δέρμα;) Διακόσμηση
κ.ά. προστατευτικά γιά τό μάτιασμα (φούντες, καθρεφτάκια, τρίχες αγριό-
χοιρου, ύψωμα κ.ά.). Άπλό δέσιμο άπό τό λαιμό ή τά κέρατα.

3. Κουδούνια. Είδη κουδουνιών πού ταιριάζουν σέ κάθε ζώο. Μπορεί μέ
τόν ήχο τού κουδουνιού νά διακρίνη ό γεωργός άπό μακριά τό ζώο του;

4. Άλλα έξαρτήματα: Σέλλα, φίμωτρο (στομούχι), τροβάς γιά τή ζωοτρο-
φή κ.ά. Πετάλωμα (καλίγωμα). Ποιός τό κάνει; (ειδικός πεταλωτής ή ό ίδιος
ό σαμαράς;)

5. Εργαλεία τοΰ πεταλωτή (καλιγοσφύρια). Πότε πρωτογίνεται τό πε-
τάλωμα τοΰ ζώου; Ποιός φτειάχνει τά πέταλα; Τρόπος πεταλώματος. Πώς
θεραπεύουν ζώο πού τό πλήγωσε τό καρφί τοΰ πετάλου; (μέ καυτό λάδι;)

η') Οικόσιτη κτηνοτροφία. Νά παρατεθούν λεπτομερή στοιχεία γιά τήν
κτηνοτροφία αύτή (είδος ζώων, άριθμός, τρόπος βοσκής καί συντηρήσεώς
τους, καί γιά τό ρόλο της στή ζωή τών κατοίκων τής ύπαίθρου (γεωργών,
βοσκών, έπαγγελματιών κ.ά.).
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II. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

1. Ελαιώνας (λιοκήπι, λιόφυτο, έλαιοπερίβολο, λιοστάσι, λιοτόπι, λιοΰρι,
λιδιάς, περιβόλι κ.ά.). Ποϋ βρίσκεται (κοντά στον οικισμό ή σε μεγάλη άπό-
σταση); Κατανομή τών έλαιοδένδρων κατά οικογένειες. Έκταση πού καλ-
λιεργείται ή ελιά στήν περιοχή καί άπό πότε;

2. Έλιά (δένδρο), α') ονομασίες άνάλογα μέ τήν ποικιλία (αγριελιά,
άδραμυτιανή, δαφνολιά, δρονπα, κορωνιά, καρυδολιά, ψλολιά κλπ.), τήν
ήλικία (άμπόλα, μουρέλο, μεγαλόριζη γεροντολιά), τό φύτεμα, τό κλάδεμα,
τόν έμβολιασμό κλπ. (γροθάρι, κεντρωμάδα, κότσινας, κουρουπάδα, όρθοφό-
τα, φιντάνα, φτελογιά κ.ά.).

β') Μέρη ελιάς (άροδαμός, γροθί, θαλλί, καλαμάρια μα, λιόφ'λλα, λονμάκι,
ΰκουδί, λιόκλαρα, ΰτανρος κλπ.).

γ') Καλλιέργεια:

1. Φύτευση. Πότε γίνεται; (χειμώνα, άνοιξη κλπ.). Σέ πολλά μέρη γί-
νεται τό φθινόπωρο καί τό χειμώνα (ΚΛ, χφ. 3612, σ. 18, 1972). Σχετικές
προλήψεις. Στήν Κρήτη προσέχουν νά γίνη σέ «λίγωση» τού φεγγαριού (ΚΛ,
χφ. 2866, σ. 22, 1963). Τρόπος φυτεύσεως (μέ παραφυάδες, μοσχεύματα κ.ά.).
Στήν Κρήτη «ή έλιά φυτεύεται μέ κουτσάκι. Τό φθινόπωρο κόβουν ένα κομμάτι
ρίζα καί τήν βάζουν σ' ένα ντενεκέ μέ κοπρόχωμα. Τόν έπόμενο χρόνο κόβουν
τόν πάτο τού ντενεκέ καί φυτεύουν τό μουρέλλο μαζί μέ τόν ντενεκέ, γιά νά
μή πειραχτούν οί ρίζες» (ΚΛ, χφ. 2866, σ. 20, 1963). 'Αλλού «τόν 'Οκτώβρη
βγάζανε τίς άργουλίδες (μικρές άγριες έλιές) καί τσί τοποθετούσανε στήν κοί-
μηση μέχρι τήν άνοιξη, πού τσί φυτεύανε στήν όριστικήν τωνε θέση» (ΚΛ, χφ.
3780, σ. 18, Άκτούντα Ρεθύμνης, 1974). Στήν Κάρπαθο «εάν τυχόν είς τό
χωράφι πού θά τό φυτεύσουν έλαιόδενδρα ύπάρχουν άγριλλοί, τούς έμβολιάζουν
(φυλλιάζουν, μπολιάζουν), συνήθως όμως κόπτουν κλώνους (χόλους) άπό άλλα
έλαιόδενδρα... Τρίτος τρόπος είναι τά μουρέλλα, δηλ. τεμάχια κλάδων έλαίας,
κοπτομένων άπό τίς μούρες, μήκους 0,30 - 0,40, οί όποιοι χώνονται έντός τοΰ
έδάφους τελείως» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαογρ. Σύμμ. Καρπ. 2, 1934,
σ. 67). Στήν περιοχή Λακο:>νίας τόν Μάρτιο κόβουν άπό ένα καλό έλαιόδεν-
δρο τά ίσια καί κατακόρυφα βλαστάρια «χρονιάρικα», πού τά λένε «άητούς»
ή «άητάδια». Αύτά τά χώνουν βαθιά στό χώμα καί τόν Μάη τά βγάζουν, τά
κόβουν κομμάτια γύρω στά 30 έκ. καί τά φυτεύουν σέ βραγιές, λίγο πλαγια-
στά καί τά ποτίζουν συχνά, γιά νά 'χουν πάντα υγρασία..., είναι τά λεγόμενα
«γροθάρια» κι είναι ήμερα δένδρα, δέν χρειάζονται έμβολιασμό (ΚΛ, χφ. 3773,
σ. 56, 1973). Στήν 'Ιθάκη «βγάνανε άγρίλια άπό τσού λόγγους, άπό Όχτώ-
βρη ώς Γενάρη. Τά χώνανε στό χωράφι καί τά κεντρώνανε στήν έποχή. Αύτά
ήτανε τά κεντροφύτια» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 352, 1956).



ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

123

2. Περιποίηση (καθάρισμα, σκάψιμο, λίπανση, κλάδεμα κλπ.). Στη Μήλο
τον χειμώνα μετά τη συγκομιδή τό λιόφυτο σκάβεται μέ «δίστομες άξίνες» ή
οργώνεται άπό μικρόσωμες αγελάδες. Γύρω άπό τή ρίζα «ξεμουρίζεται», γιά
νά άπορροφήση ύγρασία ή ρίζα καί τήν άνοιξη «σαβουρώνεται», γιά νά μήν
εξατμίζεται ή ύγρασία. Σπάνια τά λιόφυτα λιπαίνονται (ΚΛ, χφ. 2777, σ. 162,
1963). Στήν Κάρπαθο πιστεύουν ότι «οί έλές όταν μιά φορά πιάσουν, δέ χρειά-
ζονται τίποτε άλλο μόνον σύναμα τοΰ καρποΰ» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάροα,
0. π., σ. 68). Στούς Παξούς τις ελιές τις κλαδεύουν τό φθινόπωρο ή τήν άνοιξη
καί τις σκάβουν άνοιξη ή καλοκαίρι. Τις λιπαίνουν τό φθινόπωρο μέ κοπριά.
Στις έλιές κτίζονται πεζούλες γύρο άπό τις ρίζες, γιά νά συγκρατούν τό χώμα
καί τή λίπανση άπό τις βροχές» (ΚΛ, χφ. 3035, σ. 367, 1966). Στή Λέσβο
«κάθε χρόνο τό δένδρο τό σκάφτ'ς, τό ζιβγαρίζ'ς. Στό β'νό εϊχαμι λιγοστά σέτια
(πεζούλες). Βάζουνι κοπριά άπό ζά. Στά τρία χρόνια ήθελα τσ' άνανοίξουμι
λάκκοι — τό Φλεβάρη — καί νάν τζί ρίξωμι τή goυπpιά, γιά νά φάη νερά, νά
πιή ή ρίζα. Τήν άφήναμι νά φάη τσί βροχάδες Φλεβάρη, Μάρτη, 'Απρίλη κι
ύστερα τσί σκεπάζαμι κ' έμνησκε ή κοπριά μέσα» (ΚΛ, χφ. 1446 Β', σ. 278,
1940). Στήν 'Ιθάκη παλιά δέν κάνανε «κλάδο» στις έλιές. Είναι νέο σύστημα,
πού τό φέρανε οί Ιταλοί. «Βέβαια έλέανε πώς: Τήν ελιά νά τήν φυτεύη ό νοικο-
κύρης καί νά τήν κλαδεύη ό εχτρός», δηλαδή νά γίνεται βαθύ κλάδεμα. 'Επίσης
κλαδεύεται στρογγυλά γιά νά μαζεύεται εύκολα ό καρπός» (ΚΛ, χφ. 2194,
σ. 355, 1956).

3. Εμβολιασμός. Στήν Άσή Γωνιά Χανίων κ.ά. τά έλαιόδενδρα «τά
κεντρίζομε σέ τρία-τέσσερα χρόνια. Παίρνομε άπό μεγάλη έλιά άμάθια ειδικά
καί βγάζομε μπάλωμα καί βάζομε στό μουρέλο, άνοίγει καί γίνεται ήμερο...
"Αμα κανείς δέν γατέχη, πάμε οσοι γατέχομε καί τόνε βοηθούμε καί φυτεύγει
δωρεά καί τά κεντρίζομε (ΚΛ, χφ. 2799, σ. 84-85, 1964).

4. Προστασία τών μικρών έλαιοδένδρων άπό τά ζώα κλπ. Π.χ. «έπά τσί
φυτεύγομε τσ' έλιές άγρια, γιατί έχει πολλά έχνη καί θά τσί φάνε καί γι' αύτό
τσί ξεπατώνομε άπό άγρια μέρη καί άνοίγομε λάκκους ένα μέτρο βάθος καί ένα
πλάτος καί δυόμισυ τό μουρέλο καί δέν τό φτάνουν οί κατσίκες καί τά βόδια.
Γι' αύτό τά φυτεύγομε κρεμοσιά (ύψηλά). Τά τυλίσσομε μέ σφάκες, γιά νά
μή τά καίη ό ήλιος...» (ΚΛ, χφ. 2799, σ. 84, Ö. π.).

5. 'Ασθένειες (δάκος, ελιόδακρο, πυρηνοτρίψτης, κόμποι, μαυρίλα, καπνιά,
λεκάνιο, ξννισμα, άντιδεντρι, κονρτοΰλιααμα, λυασομάμουνο, παμπάκ· κλπ.).
Πότε εμφανίζεται κάθε άσθένεια; Καιρικές συνθήκες πού εύνοοΰν τήν εμφάνιση
καί άνάπτυξή της. Συμπτώματα καί καταπολέμησή της. Π.χ. στή Χίο λενε:
«τοΰ Άγούστου τό νερόν ή σκουρδούλλα τών έλιών» (ΚΛ, χφ. 3482, σ. 313,
1969). Μέ τόν πυρηνοτρίφτη τά φύλλα τής ελιάς παρουσιάζουν κηλίδες καί ό
καρπός μαΰρα στίγματα, «μαυρίλλα», καί πέφτει άπό τό δένδρο. Στά Μεσκλα
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Χανίων λέγουν «καρβουνοβεντέμα», οταν «ή έλιά άθή καί κάνη πολλές έλιές
καί υστέρα καβουρτίζουνται (μαυρίζουν καί πέφτουν άπό δάκο). Ό δάκος τσί
τρυπά καί τσί χαλά» (ΚΛ, χφ. 2798, σ. 190, 1964).

6. 'Αντιλήψεις, παραδόσεις, παροιμίες, προλήψεις κλπ. γιά την έλιά

(δένδρο ιερό κλπ.).

3. Έλιά (καρπός), α') 'Ονομασίες άνάλογα μέ τό είδος (θροϋμπες, ά-
σπονδες, άσπρολιές, δαφνολιές, άγονσκανές, βρώσιμες, γαδονρολιές, γλνκολιές,
δίφορες, ζαργάνες, θρονμπολιές,κοπανισαριές, κορωνέϊκες, κονρμάδες κ.ά.), τόν
τρόπο ή χρόνο συγκομιδής, τήν επεξεργασία, τή διατήρηση κλπ. (αδάμαστες,
άλατσολιές, άποδιαλέουδα, πρωτολίδια, άπολίδια, άπομαζώματα, άγριολόγι, κο-
λυμπάδες, κοκκολόγια, λαδερές, ξνδολιές, νερατζολιές, τσακιστές, χαμάδες κ.ά.).

β') Εσοδεία (βεντέμα, μαξούλι, λαδιά, σοδιά, άνέσοδη, ασοδη, κισιρο-
χρονιά, μισολαδιά, κοντσοβεδέμα κλπ.). Προετοιμασία γιά τή συγκομιδή τοϋ
έλαιόκαρπου. Στούς Παξούς «ό κάθαρος γένεται μέ γράβαλο (οδοντωτό σιδε-
ρένιο χτένι) καί μέ άγριόσκουπες 'πό ξερά κλαδιά ελιάς, σμυρτιάς (άγριόθαμνα)
καί τά 'λιόφ'λλα τά βάνουνε στά βουλοκόφινα» (ΚΛ, χφ. 3035, σ. 367-8,1966).
Πότε αρχίζει καί πόσο διαρκεί ή συγκομιδή; Στήν 'Ιθάκη π.χ. «όταντά πρό-
βατα καί τά γίδια άρχίζανε νά τρώνε τόν καρπό άπό κάτου, αύτό έδειχνε πώς ή
έλιά έμπασε λάδι καί πώς ήτανε καιρός γιά μάζωμα. Περιμένουμε νά κάμη
στέγνες» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 357). Στά Φιλιατρά Μεσσηνίας «οταν γίνουν οί
έλιές, δηλαδή μαυρίζουν ή κερασίζουν, άρχίζει ό ράβδος (ράβδισμα)» (ΚΛ, χφ.
2136, σ. 13, 1954). Ή συγκομιδή άρχίζει περίπου τόν 'Οκτώβριο καί τελειώ-
νει τόν Φεβρουάριο.

δ') Προλήψεις σχετικές μέ τήν άρχή τής συγκομιδής. Στούς Βαρελαίους
τής Ευβοίας δέν κάνουν άρχή στή συγκομιδή τήν Κυριακή (ΚΛ, χφ. 2042, σ.
120, 1953), ενώ στή Σκούρα καί Βαρβίτσα Λακωνίας δέν άρχίζουν ποτέ Τε-
τάρτη, γιατί θά πικρίζη τό λάδι (ΚΛ, χφ. 3773, σ. 57, 1973). Στήν Εύβοια,
«τό λάδι πού θά βγή άπό τή χαμάδα δέν κάνει νά κάψουν στό καντήλι τοΰ εικο-
νοστασίου η τής έκκλησίας» (ΚΛ, χφ. 2042, σ. 120, 1953).

4. Ελαιοτριβείο.

α') 'Ονομασίες: άλετριγουδειό, άλετρουβειό, βίδα, γαλιάγρα, λαδαρειό,
λιόμύλος, μηχανή, ντραβειό, τριό, φάμπρικα κ.ά.

β') Θέση τοϋ ελαιοτριβείου ή τών ελαιοτριβείων μέσα στόν οικισμό (κοντά
σέ ρέμα γιά νά φεύγουν τά νερά, στις συνοικίες γιά πιο εύκολη μεταφορά τών
ελιών ή ποΰ άλλου;). Υπάρχει ελαιοτριβείο σέ κάθε χωριό; Σέ άντίθετη περί-
πτωση πώς εξυπηρετούνται οί κάτοικοι; (σέ ελαιοτριβείο γειτονικού χωριοΰ;)

γ') 'Ιδιοκτησία τοΰ ελαιοτριβείου. Άνηκε ή άνήκει σέ σχετικά πλούσιους,
στήν εκκλησία (βακούφικο, εκκλησιαστικό), σέ ορισμένες οικογένειες (οικο-
γενειακό), σέ περισσότερους άπό ένα ιδιοκτήτες (συνεταιρικό).
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δ') 'Υποτυπώδη ελαιοτριβεία οικιακής χρήσεως. Νά γίνη λεπτομερής πε-
ριγραφή τών τύπο^ν τους και τοϋ τρόπου λειτουργίας τους (βλ. είκ. 178, 179).
Ήταν τά ελαιοτριβεία αύτά τυποποιημένα ή είχαν μεγάλη ποικιλία, άνάλογα
μέ τήν ευρηματικότητα τοΰ κάθε παραγωγού, πού είχε πάλι σχέση μέ τό
χώρο πού υπήρχε διαθέσιμος στό σπίτι, μέ τά ύλικά, μέ τήν οικογενειακή του
κατάσταση κ.ά.; Π.χ. στό Άρώνι Χανίων Κρήτης «οί πολύ παλαιοί ψάχνανε
νά βρούνε ένα μεγάλο καί στρωτό χαράκι (βράχο). Πελεκούσανε ένα γύρω-
γύρω καί άλλο ένα τή «ροή», δηλ. τό αύλάκι πού πήγαινε τό λάδι στό δο-
χείο. Στό ΐδιο τό χαράκι άνοίγανε ενα λάκκο. Παίρνανε τις έλιές πού ήταν
νά τις κάνουν λάδι, τις βάζανε σ' ένα μικρό σακκί ή σακκούλα καί τή ρίχνανε
στό λάκκο. Μετά παίρνανε ένα βόλι άπ' αύτά τά μεγάλα πού πετοΰσαν παλιά
τά κανόνια καί τό χτυπούσαν πάνω στό σακκί πού είχε τις έλιές τόσες φορές
όσες είχαν άνάγκη οί έλιές νά γίνουν σάν άλοιφή. Τότε παίρνανε τό σακκούλι,
τό βάζανε στό μεγάλο βράχο, μέσα στό αύλάκι καί τό πετρώνανε μέ τό βόλι.
Τό λάδι τότε έτρεχε στό αύλάκι κι άπό κει μέσα στό κιούπι. Γιά νά μή πηγαίνη
δεξιά ή άριστερά ή πέτρα ή τό βόλι, άνοίγανε κοντά στό γύρο τοΰ αύλακιοΰ 4
λακκάκια καί βάζανε στύλους. "Ετσι ή πέτρα ή τό βόλι έμενε στή θέση του.
Μ' αύτόν τόν τρόπο ό κόσμος έχανε τό μισό περίπου λάδι» (ΚΛ, χφ. 4128,
σ. 52-54).

ε') Τύποι ελαιοτριβείων δημοσίας χρήσεως: 1. Ελαιοτριβείο ξύλινο, δηλ.
μέ ξύλινο κυρίως πιεστήριο (είκ. 180, 181,182). Παραλλαγές κατά τόπους τοΰ
ξύλινου ελαιοτριβείου καί τρόπος λειτουργίας του. Π.χ. τό εικονιζόμενο παλαιό
ξύλινο ελαιοτριβείο άπό τήν Κάρπαθο (είκ. 181) «άποτελεΐται άπό δύο άγράττια
(α-α), έπί τών όποιων στηρίζεται ή απάνω πλάντρα (β), ξυλίνη χονδρά καί βαρεία
σανίς μέ τήν οποίαν πιέζουν τά σακκούλια τών έλαιών. Διά νά ίσταται ή άπάνω
πλάντρα υπάρχουν δύο βφεντνλια (y-y) όπως καί δύο άλλα μεγαλύτερα (δ-δ),
διά νά πιέζουν περιστρεφόμενα μέ μανα( β)έλλεςτψ πλάντραν πρός τά κάτω
κτλ. Ή βάσις τού μηχανήματος, ή κάτω πλάντρα (ε) είναι άκίνητος καί έπ'
αύτής τοποθετούνται τά σακκούλια. Ή λειτουργία είναι σαφής. 'Αφού θέσουν
τά σακκούλια τό εν έπί τοΰ άλλου είς τό κενόν διάστημα μεταξύ τής άπάνω καί
τής κάτω πλάντρας (β καί ε) χαλαρώνουν διά στροφής τά κάτω σφεντύλια ώστε
νά έλευθερωθή ή άπάνω πλάκα, ήτις μέ τό φυσικόν της βάρος κατέρχεται καί
φθάνει τήν έπιφάνειαν τών σακκουλιών. Κατόπιν δύο άνθρωποι μέ μαναβέλλες
στρέφουν τά πάνω σφεντύλια (δ-δ) γύρω είς τά οικεία άγράττια καί τοιουτο-
τρόπως πιέζεται ή πλάντρα διά νά σφίξη περισσότερον τά σακκούλια καί νά
έκπιεσθή τό λάδι, πού τρέχει εντός τής σκάφης (ζ). Διά νά στηρίζεται καλύ-
τερον τό μηχάνημα κατά τήν λειτουργίαν του υπάρχουν δύο στηρίγματα,
άρχίζοντα άπό τήν βάσιν (τήν κάτω πλάντραν) καί καταλήγοντα είς τόν όπισθεν
τοϊχον. Ταύτα λέγονται άντιπάτια (Νουάρος, Ααογρ. Σύμμ. Καρπάθου, 2, 1934,
σ. 70, σημ. 2).
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2. Ελαιοτριβείο σιδερένιο, δηλ. με σιδερένιο κυρίως πιεστήριο. Άπό
πότε τό σιδερένιο έλαιοτριβεΐο άντικατέστησε τό ξύλινο; Νά γίνη λεπτομερής
άναφορά στά στάδια, στις αίτιες καί στούς τρόπους άντικαταστάσεως τών ξύ-
λινων μερών άπό τά σιδερένια. Άπό πότε ύπάρχουν σέ λειτουργία υδραυλικά
έλαιοπιεστήρια; Έχουν αντικαταστήσει πλήρως τά παλαιά ή τά τελευταία

ξακολουθούν νά λειτουργούν παράλληλα μέ τά καινούργια καί γιατί; Ποιά
άπό τά παλαιά μέρη ή όργανα αύτούσια ή βελτιωμένα έχουν διατηρηθή ενδε-
χομένως στά σύγχρονα έλαιοπιεστήρια καί γιατί;

3. Μέρη τοϋ ελαιοτριβείου (ξύλινου καί σιδερένιου):

'Αδράχτι (άτρακτος), κατακόρυφο καί κοχλιωτό ξύλινο ή σιδερένιο έργα-
λεΐο, πού πιέζει γιά τήν έκθλιψη τοΰ λαδιοΰ.

Άλώνι, πέτρινο, μεταλλικό κλπ. δοχείο, μέσα στό όποιο πολτοποιεΐται ο
έλαιόκαρπος.

('Α)ποδόχι, λεκάνη στήν όποία πέφτει τό έκθλιβόμενο λάδι.

Δίστυλο, πιεστήριο ξύλινο μέ δύο στύλους, στούς οποίους στηρίζεται τό
όλο πιεστήριο.

Εργάτης (άργάτης). Ξύλο στό όποιο περιτυλίγεται χοντρό σκοινί. "Οταν
περιστρέφεται, άναγκάζει τό άδράχτι νά πιέζη τις άλεσμένες έλιές.

Ζευπίλια (τσουράπες κ.ά.) πλεκτά άπό βέργες, άπό μαλλί ή άπό σκοινί,
μέσα στά όποια τοποθετούνται οί άλεσμένες έλιές καί εκθλίβονται.

Ζυγός. 'Οριζόντιο δοκάρι σφηνωμένο στό κέντρο τοΰ λιθαριοΰ πού αλέ-
θει τις έλιές. Στό άκρο του προσδένεται τό ζώο πού περιστρέφει τό λιθάρι.

Καμίνι. Τό μέρος πού ζεσταίνεται μέσα σέ καζάνι τό νερό, πού χρησιμεύει
γιά τό «θέρμισμα» τών άλεσμένων ελιών.

Κατωλαύρι. Ανοικτό μέρος πού υποδέχεται τό λάδι ή τό μαύρο νερό.

Κύλινδρο. Κύλινδρος πέτρινος μέ τόν όποιο άλέθουν (θλίβουν) τις έλιές.

Μαναβέλα. Ξύλινος μοχλός μέ τόν όποιο στρέφονται οί κοχλίες τοΰ έλαιο-
πιεστηρίου.

Πλακωτή. Επίπεδη πλάκα άπό ξύλο ή γρανίτη πάνω στήν όποία τοπο-
θετούνται τά ζεμπίλια (τσουράπες, ντορμπάδες) μέ τις έλιές γιά τήν έκθλιψη
κ.ά. Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή τών παραπάνω μερών καί άλλων ένδεχο-
μένως μέ μνεία τών ονομάτων τους κατά τόπους καί μέ παράθεση φωτογρα-
φιών ή σχεδιαγραμμάτων.

4. "Οργανα καί σκεύη ελαιοτριβείου: άγκλιά, ασκιά, βέργα, δοσό, κον-
φοτέρα, κόχνλας, λύχνος, μαλαθούνα, μάτια, μουτάψια, μποξάς, ντρουβάδες,
σεντίνα, σινίκι, σφνρίδι (σφυρίδα), τσονπί, τάσι, τσαντίλα, τσουράπα, φιτι-
λιώνα, χαράρι κ. ί. Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή τους καί νά παρατεθούν
σχεδιαγράμματα ή φωτογραφίες.

5. 'Εργάτες ελαιοτριβείου {άλετρουβάρης, λιοτρονβάρης, λιτρουβάρης,
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ντρουβάρης, καραβοκύρης, μυλωνάς, φαμπρικάρης κ.α.). 'Αριθμός κατά
περίπτωση τών έργαζόμενων στο ελαιοτριβείο, ζωοκίνητο (είκ. 183) ή
οχι, ρόλος καί υποχρεώσεις τοϋ καθενός ξεχωριστά. Παραδείγματα :
Στό Άδραμύτιο Μ. 'Ασίας «κάθε μύλος (ελαιοτριβείο) είχε εφτά όχτώ
νοματαϊοι πού δουλεύανε. "Ητανε ό μάστορης πού δούλευε στ' άδράχτ', ό
κατιρτζής μί τ' άλογό τ' μαζί, πού δ'λεύανι στ' μπέτρα. "Υστερα ό καλαθάς,
πού βάζ' φωτιά στά καζάνια κί βράζ' θερμός κί κ'βανεΐ τσί μαστόρ' κοντά κί
ποτίζανε τσ' τορβάδες... Εΐχι άκόμη τό γιαρντιμτζή, π' άνεβαίνει στήν πρέσσα
κί κάνει μπασκί, μάινα. 'Απ' όλοι τσί νοματαϊοι είχι δυό, γιά ν' άλλάζινι. 'Ή-
θελε κάν' καθένας τό στάμα τ' » (ΚΛ, χφ. 1446Β, σ. 232, 1940, πρόσφυγες
στή Λέσβο). Στήν Κορώνη Πυλίας «στό λιοτριβειό είναι τέσσεροι λιοτρουβα-
ραϊοι κι ό καραβοκύρης πέντε. "Εχουνε καί δυό άλογα κ' ένα βασταγό γιά νερο-
λόγο. Καραβοκύρης λέγεται εκείνος πού σηκώνει τό λάδι άπού τήν κασέλα»
(ΚΛ, χφ. 1159Α, σ. 157, 1938).

Γυναίκες ώς έργάτριες στά έλαιοτριβεΐα.

6. Λειτουργία τοϋ έλαιοτριβείου.

α') Καθαρισμός τοΰ χώρου. Πλύσιμο τών ζεμπιλιών (τσουραπών, σάκ-
κων) σέ ποτάμι ή στή θάλασσα. 'Αναζήτηση καί έξεύρεση τών έργατών ή
εργατριών καί τού καραβοκύρη. Σχετικές συμφωνίες.

β') "Εναρξη τής λειτουργίας. Χρόνος πού διαρκεί ή καθημερινή έργασία
(άπό πότε συνήθως μέχρι πότε καί άνάλογα μέ τήν έποχή τής εσοδείας).
'Υπάρχουν περιπτώσεις πού δουλεύουν οί εργάτες σέ βάρδιες; Σειρά προ-
τεραιότητας τών παραγωγών.

'Εξαγωγή λίγου λαδιοΰ μέ έλιές συνήθως τοΰ ιδιοκτήτη, γιά νά λαδω-
θούν τά μηχανήματα, τά όργανα καί τά σκεύη τοΰ ελαιοτριβείου. Τί γίνεται
άντίστοιχα στά συνεταιρικά έλαιουργεια;

γ') Μεταφορά τοΰ έλαιόκαρπου άπό τά σπίτια ή άλλους τόπους άποθη-
κεύσεως στό ελαιοτριβείο. Ποιοι άπό τούς εργαζόμενους στό ελαιοτριβείο τίς
μεταφέρουν καί μέ ποιό τρόπο; Σκεύη πού χρησιμοποιούνται (πανέρια, κο-
φίνια, τσουβάλια κ.ά.). Χρησιμοποιοΰνται καί ζώα κατά τήν μεταφορά;

δ') Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή τών διαφόρων τρόπων καί τών στα-
δίων τής έλαιοπαραγωγής (πολτοποίηση τοΰ καρποΰ, συμπίεση του καί εξα-
γωγή τοΰ λαδιοΰ). Ρόλος τοΰ κάθε εργαζόμενου στό ελαιοτριβείο λεπτομερώς.
Έπίσης νά σημειωθούν οί άλλαγές πού ένδεχομένως έχουν έπέλθει στόν
τρόπο έργασίας τών προσώπων μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου καί τήν τεχνολο-
γική εξέλιξη.

ε') Υποχρεώσεις τοΰ ελαιοπαραγωγού. Π.χ. νά παραθέση ένα ή δυό γεύ-
ματα στούς έργάτες καί πότε (όταν π.χ. ό καρπός του είναι πολύς καί τούς
άπασχολή συνέχεια μιά ή περισσότερες μέρες;). Μήπως ήταν ύποχρέωση τοΰ
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ιδιοκτήτη ή παροχή φαγητού στούς έργάτες σέ ύλη τήν περίοδο λειτουργίας
τοΰ ελαιοτριβείου; 'Ιδιαίτερη περιποίηση τών εργατών.

ς') Γινόταν αλάτισμα τοΰ έλαιόκαρπου προτοΰ παραδοθή στό έλαιοτρι-
βεϊο; Γιατί, γιά νά μή σαπίζη; Υπολόγιζαν (μετρούσαν) τίς έλιές χονδρικά
προτοΰ τίς αλέσουν; Πώς (μέ σχήματα, άλεσιες κτλ.);

ζ') Μέτρηση τοΰ λαδιοΰ. Μέ ποιό τρόπο γινόταν ή γίνεται; (μέ δοχεία
πήλινα, μεταλλικά;) 'Ονομασία καί χωρητικότητα τών δοχείων (1, 2, 5, 10
κλπ. οκάδες). Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα καί τά μεγάλα καί τά μικρά δο-
χεία, γιά νά διευκολύνωνται ; Νά παρατεθούν φωτογραφίες ή σχεδιαγράμ-
ματα τών χρησιμοποιουμένων άλλοτε καί τώρα δοχείων μετρήσεως μέ ενδεί-
ξεις καί άλλα στοιχεία γιά τήν ύλη άπό τήν όποια κατασκευάζονται, καί τή
χρήση τους ευρύτερα ώς μέτρων.

η') Ποιός ήταν έπιφορτισμένος μέ τή μέτρηση τοΰ λαδιοΰ (ό καραβοκύ-
ρης); Μέ ποιό τρόπο τό μετρούσε; μεγαλοφώνως γιά νά άκοΰν όλοι γύρω;
Γινόταν ή μέτρηση μπροστά στόν παραγωγό, στόν εισπράκτορα τής δεκάτης ;

θ') Δικαιώματα τοΰ έλαιοπιεστηρίου καί τών έργατών. Είναι ή ήταν
πάντοτε σταθερά ή παρουσιάζουν αυξομειώσεις μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου
γιά διάφορους λόγους; (π.χ. συναγωνισμός ελαιοτριβείων). 'Υπάρχουν πε-
ριπτώσεις καταβολής τής άμοιβής τών έργατών σέ χρήμα; Π.χ. στήν Περα-
χώρα Κορινθίας «οί εργαζόμενοι έπληρώνοντο μέ χρήμα, 1500-1800 δρχ. κατά
μήνα, ό μάστορας 2500 καί 3000 κατά μήνα. 'Αργότερον μέ λάδι, 3 οκάδες
τήν ήμέραν, ό μάστορας 5-6. Τώρα τελευταίως έχει φθάσει 7-8 κιλά καί ό
μάστορας 10-11» (ΚΛ, χφ. 3612, σ. 65, 1972). Πώς Μοιραζόταν έπειτα
τό λάδι μεταξύ τών ιδιοκτητών καί τών δικαιούχων έργατών; 'Υπήρχαν
δυνατότητες έπαυξήσεως τής άμοιβής τών έργατών σέ λάδι; Π.χ. σέ χωριά
τοΰ 'Ηρακλείου Κρήτης «υπήρχε στή φάμπρικα καί ένα βαρέλι, στό όποιο
έβαζε ό παραγωγός σά δώρο ό,τι είχε ευχαρίστηση καί τό έλεγαν «διακονιάρη»
(ΚΛ, χφ. 3491, σ. 40, 1970). «Τό δωριζόμενον λάδι μοιράζονται έξ ίσου ολοι
μετά τήν λήξιν τής άλεστικής περιόδου» (ο. π., σ. 10).

ι') 'Άλλοι τρόποι συμφωνιών μεταξύ τοΰ παραγωγού καί τοΰ ιδιοκτήτη
τοΰ έλαιοτριβείου ή τοΰ καραβοκύρη. Π.χ. παράδοση στό ελαιοτριβείο τού
έλαιόκαρπου κατ' αποκοπή καί υποχρέωση τοΰ ελαιοτριβείου νά παραδώση
στόν παραγωγό ορισμένη ποσότητα (καμμιά φορά καί ποιότητα) λαδιοΰ,
άνεξάρτητα άπό πόσο λάδι θά παραχθή.

ια') Είσπραξη τής δεκάτης (σέ λάδι ή χρήμα) πού έχει κατακυρωθή σέ
εργολάβους υστέρα άπό σχετική δημοπρασία. Καταβολή ένδεχομένως άμοι-
βών σέ λάδι σέ διάφορους υπαλλήλους (άγροφύλακα, δάσκαλο, παπά κ.ά.).

ιβ') Μεταφορά τοΰ λαδιοΰ στά σπίτια. 'Από ποιούς είδικώτερα έργάτες
γίνεται καί μέ ποιό τρόπο (μέσα σέ άσκιά, σέ δοχεία, μέ τά ζώα) ; Κεράσματα
τών έργατών άπό τον παραγωγό, άνταλλαγή σχετικών εύχών, προλήψεις καί
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δεισιδαιμονίες γιά τό πρώτο λάδι κ. ά. Π.χ. στό Βασιλίτσι Πυλίας της Μεσση-
νίας «στό πρώτο λάδι πού βγαίνει άπό τή νέα παραγωγή μπορεί νά περάση
άβυσσος. Άβυσσος σημαίνει νά γεμίση ή τζάρα ή τό πιθάρι πού βρίσκεται
τό λάδι καί νά χύνεται. Έάν τή στιγμή πού χύνεται βρεθή κάποιος έκεΐ χωρίς
νά μιλήση, μπορεί νά μαζέψη όσο λάδι θέλει» (ΚΛ, χφ. 2988, σ. 117, 1965).
Στά Λαζαράτα Λευκάδας «άπό τό πρώτο λάδι πού θά βγάλουν άνάβουν τό
καντήλι τής Παναγιάς» (ΚΛ, χφ. 2017, σ. 9, 1952-55).

ιγ') Περάτωση τής λειτουργίας τού έλαιοτριβείου, άπαιτούμενες έργασίες,
λύση τών συμβάσεων, σχετικά έθιμα, τραγούδια, παραμύθια, άνέκδοτα, ευ-
χές κ.ά. κατά τή διάρκεια λειτουργίας τού έλαιοτριβείου.

Γίνεται ή γινόταν παραγωγή λαδιού στό σπίτι τό φθινόπωρο σέ περί-
πτωση πού είχε έξαντληθή τό λάδι τής χρονιάς καί μέ ποιό τρόπο; Ποιός
παίρνει τόν παραγόμενο έλαιοπυρήνα μετά τήν έκθλιψη τού έλαιόκαρπου στό
ελαιοτριβείο; Χρησιμοποίηση του ώς καύσιμης ύλης, ώς τροφής γιά τά ζώα,
στή βιομηχανία.Άλεση έκ νέου στό ελαιοτριβείο τών μερών τοΰ πυρήνα πού
δέν έχουν άρκετά συμπιεσθή (άκραΐα μέρη τών σάκκων, τσουραπών) καί έξα-
γωγή λαδιοΰ (γριάς) πού τό καρπώνονται μόνο οί εργάτες τοΰ λιοτριβειοΰ.

7. Είδη λαδιοΰ (ονομασίες καί περιγραφή τών χαρακτηριστικών τους):
άγουρόλαδο, άζύμωτο, άθέρμιστο, θολό, καβαλέτο, λαμπάντε, μερκαντίλι,
μονργόλαδο, ντ ρου βίαιο, τσαγγό, φέτσα, ώρμόλαδο κ. ά. Ποιό λάδι θεωρείται
καλής ποιότητας καί ποιό όχι; Μέτρα γιά νά έξασφαλίζεται καλή ποιότητα
λαδιοΰ (άπό τή συλλογή καί περιποίηση τοΰ έλαιόκαρπου μέχρι τήν άποθή-
κευση τοΰ λαδιοΰ). Μέσα γιά τόν καθαρισμό του.

Υποστάθμη τοΰ λαδιοΰ (άλιμούργκα, άλουπάς, άμούργα, η, ο, ζούτΰα,
ζούρα, ουλιό, παχολάδα, ροϋπος, τζίζουρος, τζούζουρος, τσίταουρο κ.ά.).

Μετάγγιση τοΰ λαδιοΰ. Συνηθίζεται, πότε καί γιατί;

8. Έλαιοδοχεϊα (άμουργολόγος, δερμάτι, κάδη, καπάΰα, λαδοπίθαρο,
λαδοκουρονπα, μπάτης, ξέστα, ροΐ, τάλαρος κ.ά.). Νά παρατεθούν φωτογραφίες
ή σχεδιαγράμματα μέ στοιχεία γιά τή χωρητικότητά τους (είκ. 184,185,186).

9. Χρησιμοποίηση τοΰ λαδιοΰ ώς θεραπευτικού μέσου, ίερότητά του,
σχετικές άντιλήψεις, ένέργειες, προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, παροιμίες κ.ά.
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III. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ)

1. 'Αμπέλι (άκλαδούρα, πρωτιμή, φ'τειά, φυτό, μπιτάδο, νιοφύτι κ.ά.).

α') Μέρη αμπελιού: άρμακάς (πρόχειρος πέτρινος φράχτης, 'Αράχοβα),

εμπασιά (τοιχογύρισμα άμπελιοϋ, Θήρα), γουβϊ (λάκκος όπου φυτεύεται τό
κλήμα, Αιτωλία), κουμούλι, -α (σωρός χώματος γύρω άπό κάθε ρίζα κλήμα-
τος, περ. Κορινθίας), κοντρούλι, -α (σωρός χώματος γύρω άπό τή ρίζα κλή-
ματος έτσι, ώστε νά μένη κενός χώρος γιά τόν άερισμό καί τό πότισμά του,
Καλάβρυτα), πετοούρι (τμήμα άμπελιού, Καλάβρυτα), στάσ' (λωρίδα άμπε-
λιοϋ, Αιτωλία), τράφος (τοίχος άμπελιοϋ, 'Αμοργός), χ'τι (μέρος κατηφορικό
άμπελιού, 'Αμοργός), τσιρέκι (1/4 τοΰ στρέμματος τμήμα τοΰ άμπελιοϋ, 'Αγία
"Αννα Ευβοίας), άμπελότοπος (άμπελοή, άμπελόχωμα, άμπελο χώραφο κ.ά.).

β') 'Ονομασίες: άνάλογα μέ τή σύσταση καί τήν άποδοτικότητα τοΰ έδά-
φους τοΰ άμπελιοϋ. Π.χ. άμπελομάνα (πολύ γόνιμο), βαρικό (άμμώδες), ξέ-
στερο, δυσικό (άμπέλι σκιαζόμενο άπό δένδρα), τραγάνα (πετρώδες) κ.ά. 'Ανά-
λογα μέ τήν έκταση τοϋ άμπελιοϋ. Π.χ. άμπέλι πέντε νοματώνε, δυο τσαπιώνε,
τριών ημερών, στρατόνι (Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας) κ. ά.

2. Κλήμα: α') ονομασίες (άμπελιά, βεργίν, κληματιά, κληματσίδα, περο-
γλιά, φυτό κ.ά.).

β') Είδη κλήματος (ζαβίρι, κορίθι, μαρτζαβί, πιρπινιόλα, σκυλαπνί-
χτρα, χαμάμπελος, ψαροσύρικο, γραιντζελιά κ.ά.).

γ') Μέρη κλήματος: κορμός (άμπελόρριζα, άποκουρά, κουζούπα, κουρ-
βουλι, κούρβουλο, κουρμούλα, κουτσούρα, κούτσουρο, μάνα, άτυπα κ.ά.).

καταβολάδα (άντρουβεργίδα, κατάβολας, καταβολάδι, βάλμα, κατου-
ρίδια, κορμόθεμα, ρίγι, αύμανού κ.ά.).

παραφυάδες (κωλόβεργα, ακαμάτης, παράστεμα, άνεμιστάκοι, άντηρί-
δια, κονλούκι, κωλορίζια, παραπέτι κ.ά.).

κληματαριά (κρεββαταριά, κρεββατίνα, κρεμασαριά, περγουλιά κ.ά.).

3. 'Εργαλεία αμπελουργού: α') άμπελοτρύπανο (γιά τό φύτεμα τοΰ άμ-
πελιοϋ) (είκ. 187).

β') κλαδευτήρι (άμπελοκλαδεύτηρο, κοσόρα, κλαδευτήρα, κλαδοκόπος,
κονέτζι, μανάρι, σβανάς, τριτσέτο, φαλτσέτα κ.ά.) (είκ. 188, 189).
γ') ψαλίδα (γιά τό κλάδεμα) (είκ. 187).
δ') άμπελοπρίγιονο (πιργιόνι, πριόνα κ.ά.) (είκ. 190, 193).
ε') κεντιστήρι (γοά τό χαράκωμα τοΰ άμπελιοϋ) (είκ. 191).
ς') τρυγολόγος (φαλτσέτα κ.ά.).

ζ') τρυγοκόφινο (τρυγητήρ, γαλίτσι, κόφα, πανέρι, καλάθα, κοφινο-
λόγος,^ τρυγοκάλαθο κ.ά.). Σχήμα καί μέγεθος (είκ. 192). Χρήση.

η') κόφτης (κρεαπή, κροπή, σταφιδοκόφτης, κ.ά.). Σχήμα καί χρήση.
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0') ψεκαστήρα (ψιχαστήρα, μπούσουλας, θειαφιστήρι κ.ά.). Σχήμα
(είκ. 194, 195). Χρήση. (Γιά το ψέκασμα τοϋ άμπελιοΰ μέ θειάφι, στάχτη κ.ά.).

ι') τσάπα, -ί. Σχήμα (είκ. 196), μέγεθος, χρήση.

Τόπος καί τρόπος προμήθειας τών παραπάνω εργαλείων. Παράθεση φωτο-
γραφιών ή σχεδιαγραμμάτων.

4. Καλλιέργεια: α') Φύτεμα (άμπελοφύτεμα). Σκάψιμο τοΰ άμπελιοΰ. 'Ερ-
γαλεία σκαψίματος (δικέλι, τσάπα, -ι, άξίνα κ.ά.). Πότε καί πώς γίνεται τό σκά-
ψιμο; Πώς γίνεται ή διευθέτηση καί τό χώρισμα τοΰ άμπελιοΰ γιά το φύτεμα
τών κλημάτων; Στις περισσότερες περιοχές γιά νά φυτέψουν τό άμπέλι, άν τό
χωράφι είναι κατηφορικό, κάνουν έναν όχτο (τοίχο) στό κάτω μέρος καί λίγο-
λίγο τό «στρεμματίζουν» (τό σκάβουν) καί τό ισιώνουν. Κατόπιν κτίζουν δεύ-
τερο τοίχο κ.ο.κ. "Οταν στρώσουν τό χώμα «θά τό σταφνίσουν» (σταθμίσουν)
μέ τό σχοινί, δηλ. θά χαράξουν τις σειρές καί άποστάσεις γιά τό φύτεμα τού
άμπελιοΰ.

Αλληλοβοήθεια καί σχετικές συνήθειες κατά τό φύτεμα νέου άμπελιοΰ.
Π.χ. στήν Κύπρο «τό φύτεμα τοΰ άμπελιοΰ ήτανε, πριν άπό λίγα άκόμη χρόνια,
κάτι πού 'μοιάζε μέ γλέντι τρικούβερτο. 'Εκείνος πού άποφάσιζε νά φυτέψη
άμπέλι, τίποτε δέν πλέρωνε γιά έργατικά, μά σύμφωνα μέ κάποιο παλιό έθιμο
ήτανε υποχρεωμένος νά κάμη σέ όσους τόν βοηθούσαν στή «φυτειά» γλέντι τρι-
κούβερτο» (Κυπρ. Γράμματα 1 (1934), σ. 236). Στήν Κώ «όταν θέλουν νά φυ-
τέψουν άμπέλι, ό ένδιαφερόμενος ευρίσκει νέους καί νέες καί τούς προσκαλεί νά
βοηθήσουν νά φυτέψουν άμπέλι... Ό ιδιοκτήτης έτοιμάζει φαγητά, κρασί,
διάφορα ξηρά φρούτα, διότι είναι Μάρτιος, καί τό τοπικό γλύκισμα ή μαεργιά»
(ΚΛ, χφ. 2263, σ. 65, 1958).

Μήπως κατά τό φύτεμα νέου άμπελιοΰ γίνεται άγιασμός άπό τόν ιερέα;
(Κύπρος). Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τό φύτεμα τού άμπελιοΰ.
Π.χ. στήν περ. Μεσολογγίου όταν φυτεύουν άμπέλι, φροντίζουν νά είναι «γιό-
μιση τού φεγγαριού, γιά νά 'ναι καρπερό». Λέγεται άκόμη ότι όταν τό φεγγάρι
είναι τριών ήμερών, θά καρπίση τό άμπέλι στά τρία χρόνια (ΚΛ, χφ. 2137,
σ. 3,1954). Στή Στενήμαχο τής Άν. Θράκης «τό φύτευμα τών άμπελιών έπρεπε
νά γίνεται μέ τή νέα σελήνη. Γιατί όπως έκείνη θάγίνη πανσέληνος, έτσι καί τό
άμπέλι θά εύδοκιμήση» (ΚΛ, χφ. 1154, σ. 16, 1938). Στήν περ. Μεσολογγίου
δέν βάζουν άμπέλι προτού νά περάση χρόνος, άφ' ότου πέθανε κάποιος «γιά νά
μή φάη τό κεφάλι του» ό φυτευτής (ΚΛ, χφ. 2137, σ. 3.).

Εύχές, τραγούδια κ.ά. σχετικά μέ τό φύτεμα. Π.χ. «καλοπιασμένο καί
καλά διάφορα» (Πυλί Κώ).

«Στύπαν τζαί λοΰκκομ, πιννιάν τζαί βοΰκκον» (Κύπρος)
Τ' άμπέλι πού έβάλαμεν νά ζήση χίλια χρόνια
νά τρών, νά πίνουν, νά γλεντούν έμείς τσαί τά άγγονια.
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Παπά μου, βλόα το τσαί σύ
νά κάμη έτσου σιερκόν κρασίν.
'Έλα πού νά λαώνεσαι
μεμ μέ θωρείς τσαί χώνεσαι.
(Κυπρ. Γράμμ. 1 (1934), σ. 236).

Πότισμα μετά τό φύτεμα.

β') Βλαστολόγημα (βλαστολόγι, κουτσοφονντισμα, καθαρός, κορψολόγημα,
μονολόημα, στειρολόγημα, τσάκισμα κ.ά.). Πότε καί άπό ποιούς γίνεται; Σχε-
τικές προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. Π.χ. «τό καθάρισμα τοΰ άμπελιοΰ γίνεται
τό Σαραντάμερο» (ΚΛ, χφ. 2279, σ. 162, Λέρος, 1958).

γ') Βοτάνισμα [πάστρεμα, ξεβοτάνισμα, άργολόημα κ.ά.). Χρόνος καί
τρόπος βοτανίσματος.

δ') Δέσιμο. Χρόνος καί τρόπος δεσίματος. Υποστήριξη σέ ξύλα (πασσα-
λοι, περαντζάνες, κρεββαταριές, άναρρίχηση σέ δένδρα κ.ά.).

ε') Θειάφισμα (άπνριασμα, δειάφνισμα κ.ά.). Χρόνος καί τρόπος Οειαφί-
σματος.

ς') Κλάδεμα (καθαίρα, κάθαρος, τάγια, κλάδος κ.ά.). Χρόνος κλαδέματος
καί σχετικές προλήψεις, παροιμίες κλπ. Π.χ. στή Μήλο κλαδεύουν «τό Γενάρη
άμα τό φεγγάρι είναι καλόφεγγο, δηλ. λίγωση» (ΚΛ, χφ. 2304, σ. 287). Στή
Λέρο «τ' άμπέλια τά κλαδεύουνε τό Φλεβάρη- τών "Αι Σαράντ' κλαδεύουνε
τις κληματαριές» (ΚΛ, χφ. 2279, σ. 31). Στήν Τήνο τά άμπέλια τά κλαδεύουν
τόν Γενάρη. "Οσοι έχουν κληματαριές τις κλαδεύουν τού Άγίου Τρύφωνα (Άλ.
Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 106). Εύχές κατά τό κλάδεμα. Π.χ. «καλό
'πόλνισμα (βλάστηση) κί μπουλάκι (εΐθε) νά δώσ' π'ρισσά σταφύλια» (Στε-
νήμαχος). Στήν 'Ικαρία κλαδεύουν τόν 'Ιανουάριο, χωρίς νά προσέχουν στις φά-
σεις τής σελήνης. 'Τπάρχει καί σχετική παροιμία: «τό Γενάρη κόψε κλήμα
καί φεγγάρι μήν κοιτάζης» (ΚΛ, χφ. 2449, σ. 74).

ζ') Ξελάκκωμα (λάκκιασμα, λάκκωμα, λεκάνωμα, ξεμούρα κ.ά.). Χρό-
νος καί τρόπος σκαψίματος. Περιγραφή. Γιά ποιό λόγο γίνεται; (γιά τή λί-
πανση τοΰ κλίματος, γιά τή συγκράτηση τού νεροΰ, γιά τή φύτευση κουκ-
κιών κ.ά. στούς λάκκους κλπ.;)

η') Ράντισμα. Πότε καί πώς γίνεται; Γιά τήν πρόληψη ή καταπολέμηση
ποιας άσθένειας (περονόσπορου;) Χρησιμοποιούμενα ύλικά (γαλαζόπετρα,
θειάφι κ.ά.).

θ') Σκάψιμο (σκάλισμα, άμπελόσκαμμα, ξεχωμα, δευτέρι, διπλόσκαμμα
κ.ά). Χρόνος σκαψίματος. Σέ ποιό βάθος γίνεται τό σκάψιμο; Αλληλοβοήθεια
στό σκάψιμο.

ι') Διάφορες άλλες φροντίδες γιά τήν ευδοκίμηση τοΰ άμπελιοΰ. Στερέωμα
(ύπο στύλωση).
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5. Εχθροί τοϋ άμπελιοΰ: α') 'Ασθένειες τών φύλλων καί σταφυλιών
(άψρακίτης, μπαλίκι, μπαλούκι, μπαμπακονλα, μπάστρα, σ'ναπίδ', σιρίτσι,
τσυκλαμιά, τυλιγάδι, χολέρα κ.ά.). 'Ενδείξεις, πρόληψη καί καταπολέμηση.

β') Έντομα πού προσβάλλουν τό άμπέλι (μελιτούρα, σκαθάρι κ.ά.). Κα-
ταπολέμηση τους.

γ') Παρασιτικά φυτά (βοΰτιμο, κουλτίδα, κολλητσίδα κ.ά.). Καταπολέμη-
σή τους (έκρίζωση, ραντισμός μέ διάφορες ουσίες κλπ.).

Χρησιμοποίηση θρησκευτικών καί μαγικών μέσων γιά την πρόληψη καί
καταπολέμηση τών διαφόρων άσθενειών. Π.χ. στην'Ιεράπετρα Κρήτης «ότινα
φανερωθή καμμιάν άρρωσθιά στ' άμπέλια, παίρνουνε καλορίζικα τοΰ 'Επιταφίου
καί τά θυμιάζουνε κι ο,τι άρρώσθια κι άν είναι, περνά» (ΚΛ, χφ. 1381Β, σ.
158, 1939). 'Αγιασμός καί τήρηση τής άργίας κατά τήν έορτή τοΰ άγίου Τρύ-
φωνα (1 Φεβρ.). Θάψιμο άβγοΰ τοΰ Πάσχα στή μέση ή στις τέσσερις γωνίες
τοΰ άμπελιοΰ, γιά νά τό προφυλάγη άπό τό σκαθάρι κ.ά.

δ') Πουλιά καί διάφορα ζώα (άλεπού, σκατζόχοιρος κ.ά.). Καταπολέμηση
ή άπομάκρυνσή τους (μέ παγίδες, ένέδρες, δηλητήρια καί σκιάχτρα). Τύποι,
τρόποι καί ύλικά κατασκευής τών σκιάχτρων (ομοιώματα άνθρώπων κ.ά. ). Αύ-
τοσχέδιες συσκευές πού παράγουν θόρυβο (τσακατίρα, μουγκρινάρα, τραγκα-
νέλλα κ.ά.) (είκ. 197). Περιγραφή τους καί σχεδιαγράμματα.

6. Άμπελοφύλακας (δραγάτης, βεργάτης, περδιάρης, βλεπές, μπικτσής
κ.ά.). Πώς διορίζεται καί γιά πόσο χρόνο; (γιά τήν περίοδο τής ώριμάνσεως
τών σταφυλιών; Μετά τό σκάψιμο;) Πώς άμείβεται; Σέ είδος, σέ χρήμα; Π.χ.
στά Φιλιατρά Μεσσηνίας άφίνουν ένα κλήμα άτρύγητο καί λένε ότι είναι γιά
τόν άγροφύλακα (ΚΑ, χφ. 2136, σ. 12, 1954).

Πώς έπιβλέπει τήν περιοχή τών άμπελιών; (έστηνε τήν δραγασιά (καλύ-
βα) σέ κατάλληλη τοποθεσία ή κρύβονταν σέ φυσικούς κρυψώνες;)

'Ανέκδοτα, παροιμίες, τραγούδια κ.ά. σχετικά μέ τόν άμπελοφύλακα. Π.χ.
Τσάμπα, τσάμπα τά σταφύλια
κι ό μπικτσής δέν είνι 'δώ
πάει στή βρύσ' νά πιή νιρό
κί κατάπχι εν' άβγό.

7. Τρύγος (βεντέμα, καμπανολόημα, κοκκολάι, τρνος κ.ά).

α') Γενικά. Προετοιμασίες γιά τόν τρύγο. 'Εξασφάλιση εργατριών, κου-
βαλητάδων, καλαθιών. Προετοιμασία φαγητών καί ποτών, καθαρισμός τοΰ πα-
τητηριοΰ κ.ά.

Πότε γίνεται ό τρύγος; (Αύγουστο, Σεπτέμβριο,'Οκτώβριο άνάλογα μέ
τό κλίμα). "Εναρξη τού τρύγου. Καθορισμός άκριβοΰς ήμερομηνίας. Π.χ. στήν
'Αγία Άννα Εύβοιας ώρίζονταν κανονικά επισήμως άπό τήν κοινότητα ή
έναρξη τοΰ τρύγου (ΚΛ, χφ. 1479Β', σ. 13, 1942). Στήν Άνακού Καππαδο-



κίας «ό πατρικός (ό κλητήρας) τοϋ χωριοΰ ανεβαίνοντας στον Καλέ ειδοποιούσε
άποβραδίς γιά τδ μέρος που θά τρυγοΰσαν τήν επομένη... Έπρεπε νά τρυγήσουν
δλοι τήν ΐδια μέρα στο ΐδιο μέρος, γιατί στήν έπιστροφή περίμενε ό ένοικιαστής
γιά το φόρο» (Θ. Κωστάκης, Ή Άνακού, 1963, σ. 370). Στή Ρόδο ή ήμέρα
ένάρξεως τοΰ τρυγητοΰ καθορίζεται άπό τόν έμπορο, πού θά άγοράση τό στα-
φύλι (ΚΛ, χφ. 2139, σ. 2, 1954).

Προλήψεις σχετικές μέ τήν ήμέρα ένάρξεως τοΰ τρύγου. Π.χ. στή Λευκάδα
δέν κάνουν άρχή τό Σάββατο. Τό ΐδιο καί τήν Τρίτη «γιατί έχει μιάν ώρα κακή
καί δέν ξετρυγάνε ποτέ» (ΚΛ, χφ. 2141, σ. 3, 1954, πρβλ. χφ. 2137, σ. 2-3,
περ. Μεσολογγίου, 1954). Στήν 'Ικαρία τόν τρύγο τόν άρχιζαν Δευτέρα ή
Τετάρτη. «Ή Τρίτη είναι γρουσούζικια μέρα» (ΚΛ, χφ. 2449, σ. 75,1962).
Στή Λέρο προσέχουν «ποιά μέρα έπεσε τ' άη Γιαννιού τοΰ Λιοτροπιοΰ (24
Ίουν.) καί άρχίζουν τήν άλλη μέρα. "Αν είναι Τετάρτη πού 'πεσε, άρχίζουν νά
τρυγοΰν τήν Πέμπτη» (ΚΛ, χφ. 2279, σ. 163, 1958).

β') Εργαλεία τρυγητού: 1. τρυγολόγος (βλ. έργαλεϊα άμπελουργοΰ).

2. τρυγοκόφινο (βλ. έργαλεϊα άμπελουργοΰ).

3. κάδος (ασκός, καροντα κ.ά.). Σχήμα καί μέγεθος. Χωρητικότητα.

Σέ τί χρησιμεύει; (γιά τή μεταφορά τών σταφυλιών στό πατητήρι;)

γ') Περιγραφή τοϋ τρύγου. Συμμετοχή τών παιδιών τοΰ σχολείου στόν

τρύγο (σχολική άργία). Φαγητά πού συνηθίζονται κατά τή διάρκεια τοΰ τρύγου.
Διασκεδάσεις, πρόσκληση οργάνων. Τραγούδια κατά τή διάρκεια τοΰ τρυγη-
τοΰ. Συναγωνισμός μεταξύ τών νέων στό τραγούδι. 'Αγωνίσματα. 'Αφίνουν
σταφύλια γιά τόν χειμώνα; Πώς τά συντηρούν; Μέτρηση τής ποσότητας τών
σταφυλιών (μέ φορτώματα, μέ κοφίνια;).

Μεταφορά τών σταφυλιών στό πατητήρι. Ποιοι τά μεταφέρουν; (άνδρες
συνήθως;) Μέσα μεταφοράς (στόν ώμο προκειμένου γιά μικρές άποστάσεις;).
Χρησιμοποίηση ειδικών προσωμίων, γιά νά μήν πληγώνεται ό ώμος. Μέ ζώα;
Διαθέτουν οί αμπελουργοί δικά τους ζώα;

Έρχονται ειδικοί άγωγιάτες άπό τό ΐδιο χωριό ή άπό τή γειτονιά;

Μέ κάρρα; Υπάρχουν ειδικά κάρρα γιά τή μεταφορά τών σταφυλιών;
Μήπως διασκευάζονται κατάλληλα τά συνηθισμένα κάρρα;

Τόπος μεταφοράς καί τρόπος έκφορτώσεως. Ειδικά τραγούδια τών «κου-
βαλητάδων».

Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις σχετικές μέ τόν τρύγο. Π.χ. «θέρος,
τρύγος, πόλεμος» κ.ά.

Εύχές XGCTGC τον τρύγο : ((Νά χόβουμε xal νά φυρουν» (τελειώνουν^
«καί τοΰ χρόνου πιότερα», «χίλιες χιλιάδες κιλά» κ.ά.

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές. Π.χ. στή Λευκάδα «στό τέλος
τοΰ τρύγου άφίνουν ενα κλήμα άτρυγο, νά μήν λιμάξουν τά σταφύλια» (ΚΛ,
χφ. 2017, σ. 7, 1952-53).
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8. Τρυγητός τής σταφίδας. Προετοιμασία τοϋ άλωνιοΰ γιά το άπλωμα
τής σταφίδας (καθαρισμός, στρώσιμο κλπ.). Χρόνος ένάρξεως καί διάρκεια.
Ποιοι μαζεύουν τή σταφίδα; (συνήθως γυναίκες;) Τρόπος πληρωμής τους σέ
είδος, σέ χρήμα. Ποιοι τή μεταφέρουν στό άλώνι; Πώς ξηραίνουν τή σταφίδα;
(τήν άπλώνουν στό άλώνι ή τήν «άρμαθιάζουν» καί τήν κρεμούν σέ σχοινιά;
Περιγραφή τοΰ τρόπου άποξηράνσεως). Καθαρισμός τής ξερής σταφίδας.
Λίχνισμα τής σταφίδας (περιγραφή), συγκέντρωση γιά άποθήκευση. Μεταφορά
στήν άποθήκη. Σέ περιπτώσεις έκμισθώσεως τοΰ άμπελιοϋ πώς γινότανε τό
μοίρασμα; Συντήρηση τής σταφίδας μέχρι νά πουληθή.

9. Είδη σταφυλιών (άνάλογα μέ τό χρώμα, τό σχήμα, τό χρόνο ώριμάν-
σεο)ς, τόν τόπο άπ' όπου μεταφέρθηκε άρχικά τό κλήμα κ.ά.): άβγουλάτο
(Κύθνος, Πελοπόννησος), άγγελομάχος (Νάξος), αννες (Κύθνος, Σίφνος), άγού-
μαστος (Μακεδονία, Μεσημβρία, Πελοπόννησος), άητονύχι, άθίρι ('Αμοργός,
Ρόδος, Κρήτη), άΟούσα, άποστολιάτικο, καμπανός, άσπρονδι, βοΐδομάτι, δι-
γόνι, εφτακοίλι, κλωσά αριά, κουμαριανό, κουντονρα, κρουστάλλι, λιάτικο,
μαντηλαριά, μαυρούδι, μοσχάτο, ραζακί, ροδίτης, ρωμαίικο, σαββατιανό, σι-
δερίτης, σιρίκι, τσαμπάτο, φωκιανό, κ.ά.

10. Οινοποιία, α') Πατητήρι (αργαστήρι, καλιάργα, καρούτι, κορίτος, λη-
νού, πανίτσα, πάτημα, πατερό, πάτος, σαραπχανές, σκαφόνι, τραπεζονιά κ.ά.)
(είκ. 198, 199, 200, 201). Ποΰ βρίσκεται; (στό άμπέλι, στό σπίτι). Μήπως ό λη-
νός τοΰ σπιτιοΰ έξυπηρετεϊ καί άλλους σκοπούς εκτός άπό τό πάτημα τών στα-
φυλιών; Π.χ. στην 'Αγία Άννα Εύβοιας τά πατητήρια χρησιμεύουν καί ώς

δεξαμενές νεροΰ τής βροχής (ΚΛ, χφ. 1479 Β', σ. 21, 1942).

Σχήμα καί χωρητικότητα. Λεπτομερής περιγραφή τοΰ πατητηριοΰ. Π.χ.
στήν περιοχή Καστοριάς «τό καρούτι» είναι μεγάλη κάδη γιά 100-150 φορτώ-
ματα σταφυλιών στερεωμένη μέ 6-8 ποδαρικά πού άντιστοιχοΰν είς τά σιδε-
ρένια στεφάνια τής κάδης καί φθάνουν έως πάνω» (ΚΛ, χφ. 1100Γ', σ. 54,
1937). Στά Λαζαράτα Λευκάδας «ή πατητήρα» είναι μία κάδη σάν βαρέλι
μεγάλο άνοικτό έπάνω ξύλινο, είς τήν βάσιν της έχει ένα μικρό πορτάκι, διά νά
πέφτουν μετά τό πάτημα τά τσίπουρα» (στέμφυλα) (ΚΛ, χφ. 2017, σ. 8,1952).
Στή Μήλο τό πατητήρι «ήτο παραλληλεπίπεδον μήκους καί πλάτους 2 έως 4 μ.
καί ύψους 1 μ. Τό δάπεδον είχε κλίσιν πρός τήν μίαν πλευράν, ή όποία είχε
όπήν διά νά χύνεται ό μούστος είς τό «δοχειόν» (λάκκος βάθους 1 μ. περίπου),
άφοΰ προηγουμένως διήρχετο άπό τή «σουρωτήρα» (παλαιόν καλάθι ή διά-
τρητος τενεκές) (ΚΛ, χφ. 2339, σ. 12, 1960).

Μέρη τοΰ πατητηριοΰ: Ύπολήνιον (άποδοχάρι, άποδόχη, βαγένι, βοντσί,
γούβα, δοχειό, κάδη, λάντζα, ποδόχι, πολήμι κ.ά.). Περιγραφή.

Χρησιμοποιούνται σήμερα μηχανοκίνητα πιεστήρια γιά τήν έκθλιψη τών
σταφυλιών; Άν ναί, άπό πότε;
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β') Πάτημα τών σταφυλιών (ζούψιμο, άρμεγμα, μουστομπάτι κ.ά.). Καθα-
ασίίοζ τοϋ πατητηριοΰ και τών δοχείων (φούντωμα βαρελιών, πλύσιμο μέ
αρωματικά φηά, ρετσίνωμα τών βαρελιών κ.ά.). Έργαλεΐα καί μέσα γιά το
καθάρισμα τών βαρελιών (κοραστάρι, ξύστρα κ.ά.) (είκ. 202). Καθαρισμός
τών σιηφΑιά» spiv ριχτούν στό πατητήρι. Μήπως παραμένουν τά σταφύλια
στο πατητήρι ©ριγμένο χρόνο καί γιατί; (γιά νά λιαστοΰν, γιά νά πάρουν τό
απάτητο χρασί νάμα;)

Πώς γίνεται το πάτημα τών σταφυλιών; (περιγραφή). Στήν έπαρχ. Έρ-
μιονίδας Ά πάτημα τό χάνουν οί «πατσαλιάρηδες» (οί πατητάδες). Άφοΰ
πλύνουν τά πόδια των και ανασηκώσουν τά παντελόνια των άρχίζουν «νά πατσα-
λάνε» (νά πατούν) τά σταφύλια. Ό μούστος τρέχει άπό τό λούκι σ' ένα άλλο
σπιθούλι μικρότερο καί χαμηλότερο άπό τό πατητήρι ή σέ μία σκάφη ή σέ ένα
μεγάλο λεβέτι» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 127-8,1956). Στή Στενήμαχο «όταν τρυ-
γήσουν, φέρνουν τά «τσάμπ'ρα» καί τά ρίχνουν μέσα στούς ληνιούς κι έκεΐ άρχί-
ζουν τό πάτημα. Σβαίνει μέσ' στό ληνιό ένας μί τά σώβρακα, πλυμένους καλά
κί πατάει τά σταφύλια» (ΚΛ, χφ. 1154, σ. 17, 1938). Πώς έπιτυγχάνεται ή
τέλεια έκθλιψη τών σταφυλιών; (πιέζονται μέ λίθους, άφίνονται στό πατητήρι
γιά νά στραγγίσουν;)

Μεταφορά καί άποθήκευση τού μούστου (τοποθέτηση σέ βαρέλια). Πα-
ραμονή τοΰ κρασιοΰ μέσα στό βαρέλι, πιθάρι κλπ.

Χρησιμοποίηση διαφόρων ούσιών γιά τή βελτίωση τής ποιότητας τοΰ κρα-
σιού καί τή συντήρηση του. Π.χ. στήν Άγια Άννα τής Εύβοιας τό κρασί μέσα
στό βαρέλι μένει 40 μέρες. Έν τω μεταξύ τού βάζουν καί «άρετσίνα». Τό βα-
ρέλι σφραγίζεται μετά τις 40 μέρες (ΚΛ, χφ. 1479Β', σ. 17-18, 1942). Δοκιμή
τοΰ κρασιοΰ. Σέ πολλές περιοχές τής Ελλάδος δοκιμάζουν γιά πρώτη φορά
τό κρασί στις 3 Νοεμβρίου (τοΰ άγίου Γεωργίου τοΰ Μεθυστή). Σχετικές
συνήθειες.

Μέτρηση τοΰ κρασιοΰ. Π.χ. στήν περ. Έρμιονίδας «ό οίνος μετριέται μέ τό
σεκιο (δοχείο κυλινδρικό μέ χειρολαβή). "Ενα σέκιο χωρεί 3 μπάτσες μούστο,
μία δέ μπότσα ισοδυναμεί μέ 2 οκάδες» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 128, 1956).

"Ελεγχος τής πυκνότητας τοΰ κρασιοΰ (γραδάρισμα). "Οργανο γιά τή
μέτρηση (γράδο). Τρόπος μετρήσεως. Φιλτράρισμα. Μέσα καί τρόποι.

γ') Προϊόντα οινοποιίας. 1. Γλεύκος (άπόσταμα, βράσμα,κάζα, Ααγάρι,
λάγγερο, μούστος, πλυτσάς, πρόβιος, πρόσνρο κ.ά.). Χρησιμοποίηση τοΰ
γλεύκους (γιά τήν παρασκευή γλυκισμάτων; μουσταλευριάς; βλ. καί κεφ.
Τροφές).

2. Κρασί. Ειδη: άγιάσμα, αδάμαστο, άδρύ, ανέρωτος, άπόσταμα, βαμμέ-
νο, βερδέας, βισάντο, βραστός, γνναικόκρασο, γλνκάρμεμα, ηλιασμένο, καδό-
κρασο, κουμανταριά, κουτελίτης, λάγκυρο, μαγγανίτης, μαρονβάς, μοσχάτο κ.ά.
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11. Οίνοπνευματοποιΐα.

α') Οινόπνευμα (άποράκι, βινάς, κλωσταριδιά, κουκουζίνα, μηλουράκ',
λαμπίκο, μουρνόρακη, πρωτοστάλαγμα, ρακή, στροφλιά, σκούμπα, σούμα, τσι-
κονδιά, τσίπουρο, οϋζο κ.ά.). "Υλη άπό τήν όποια παρασκευάζεται (στέμφυλα,
άλλά καί μοϋρα, κούμαρα, μήλα κ.ά.). Ποιά εποχή γίνεται ή εξαγωγή τοΰ οινο-
πνεύματος;'Απαιτείται ειδική άδεια; Ποιός τήν δίνει; Τί συμβαίνει σέ περι-
πτώσεις παράνομης οίνοπνευματοποιΐας; Σχετικές διηγήσεις, άνέκδοτα κτλ.

β') 'Αποστακτήρας (έξαρτήματα) (είκ. 203).

1. Καζάνι. Σχήμα καί χωρητικότητα. Διάφορα έπί μέρους εξαρτήματα

(καπάκι, λουλάς κ.ά.).

2. Ψυκτήρας (μπιρμπινίτσα, λεκάνη, ρούμπα, κ.ά.).

3. Ρακοκούρουπο (λαήνι, κονρονπι κ.ά.) γιά τή συλλογή τοΰ οινοπνεύματος.

γ') Τρόπος παρασκευής τοΰ οινοπνεύματος. Π.χ. στή Νάξο «άφοΰ πατή-
σουν τά σταφύλια, παίρνουν τή στροφιλιά (τά πατημένα σταφύλια) μέσα σέ
ντενεκέδες καί τ' άδειάζουν μέσα σέ μεΟύρες.Ή μεθύρα δέν κάνει νά 'ναι σκεπα-
σμένη, γιατί σέ λίγες μέρες άρχίζει νά βράζη. 'Απάνω στή μεθύρα βάζουν ένα
ξερό φρύανο. Μπορεί καί άπό πάνω άπό τό φρύανο νά βάλουν μιά πέτρα, γιά
νά τό πιέζη. Μέσ' στή μεθύρα θά μείνουνε οί στροφιλιές κανένα μήνα μέχρι
πού νά τελειώση τό βράσιμο πού κάνει. "Υστερα είναι έτοιμες γιά νά τσί βγά-
λουν, γιά νά βγάλουν τή ρακή... Γιά νά μήν εξατμίζεται (άπό τό καζάνι) ή ρακή,
τό χρίζουν μέ βουδιά. Βρίσκουν φρέσκια βουδιά καί τό χρίζουν γύρω... Κατόπι
βάνουν τό λαήνι άπό κάτω άπό τό νουλά καί άνάβουν φωθιά κι άρχίζει καί βρά-
ζει. "Οταν βράζη, γίνεται άτμός πού άνεβαίνει καί περνά μέσα άπό τόν νουλά.
Έν τω μεταξύ τή μπιρμπινίτσα τήν έχουν γεμίσει νερό. Μόλις περάσει ό άτμός,
κρυώνει καί γίνεται νερό, ρακή πού τρέχει μέσα στό λαήνι...» (ΚΑ, χφ. 2342,
σ. 276, 278, 1960).

Τρόποι δοκιμής τοΰ οινοπνεύματος. Π.χ. ρίχνουν λίγο στή φωτιά κατά
διαστήματα καί άν άνάβη, συνεχίζουν τήν άπόσταξη, άν όχι, τήν διακόπτουν.

Ούσίες πού βελτιώνουν τήν ποιότητα καί τή γεύση τοΰ οινοπνεύματος.
Π.χ. γλυκάνισο, μάραθο, μαστίχα κ.ά. Πότε ρίχνονται μέσα στό οινόπνευμα;

δ') 'Υποπροϊόντα: Στέμφυλα (ζήφανα, τσάμπουρα, τσίπουρα κ.ά.). Σέ
τί χρησιμοποιούνται (γιά άπόσταξη οινοπνεύματος, ώς λίπασμα, ώς ζωοτροφή
κ.ά.); Κατάλοιπα τοΰ κρασιοΰ (άζούρα, κάσα, ουλιά, ρέτσα, τρυγιά, ϋλη, χαρ-
μάνι κ.ά.).

ε') Δοχεία μεταφοράς καί συντηρήσεως τοΰ κρασιοΰ καί τού οινοπνεύμα-
τος (άσκί, κρασοπίθαρο, κρασοκουρούπα, μασίνα, νταμιτζάνα κ.ά.). Σέ ποια
δοχεϊα διατηρείται τό κρασί καλύτερα καί γιά περισσότερο χρόνο ; Καθαρισμός
τών δοχείων (πλύσιμο μέ θυμάρι, σχίνο, φασκόμηλο κ.ά. ευώδη φυτά. Θεια-
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φισμα τών βαρελιών, λιβάνισμα κ.ά.)· Παράθεση φωτογραφιών καί σχεδια-
γραμμάτων.

IV. ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1. Γενικά. Άπο πότε καλλιεργείται συστηματικά ό καπνός καί ποιά άλ-
λη καλλιέργεια έχει ενδεχομένως εκτοπίσει; Λόγοι πού ώδήγησαν στην fan-
κράτηση τής καλλιέργειάς του (άποδοτικώτερη παραγωγή, έδαφος κατάλληλο
γιάκαπνοφυτεία κ.ά.). Π.χ. στά μέρη τοΰ Αγρινίου καί στό Ξηρόμερο λένε:
«κάλλιο καπνό, παρά σιτάρι καί καλαμπόκι. "Εχω καπνό, έχω σιτάρι περισ-
σότερο άπ' όσο θά μοΰ έδινε τό καπνοχώραφο. Γιομίζει κι ή σακούλα μου
παράδες» (Δ. Λουκόπουλος, Γεωργικά, 1938, σ. 349).

2. Καπνοχώραφα (καπνοτόπια). "Εδαφος (τραγανό, βελαώρα, πετρώδες,
ξερικό). Φύτεμα καπνού σέ χωράφια πού ήταν φυτεμένα τόν προηγούμενο
χρόνο μέ δημητριακά (άμειψισπορά).

3. Σπορά. Προστασία τοΰ σπόρου άπό τήν ύγρασία, τις άσθένειες κλπ.
Προετοιμασία τών καπνοσπορείων (χασλαμάδες) καί χρόνος σποράς. Π.χ.
«στά μέσα τοΰ Μαρτίου, σέ μέρη επίπεδα, κοντά στό χωριό ή καί μέσα στήν
αύλή τοΰ σπιτιού, θά έτοιμαστοΰν οί χασλαμάδες. Είναι παράλληλες βραγιές,
ύψους 30 έκ. Στήν έπίπεδη έπιφάνειά τους θά στρωθή ένα στρώμα ψιλής άμ-
μου (ποταμίσιας). 'Επάνω σ' αύτή θά ρίξουν μιά μικρή στρώση κοπριάς ζώων,
καλά χωνεμένη, τήν όποία έχουν περάσει άπό κόσκινο. 'Επάνω σ' αύτή τώρα,
άφοΰ προηγουμένως τήν πατήσουν καλά, μέ μιά σανίδα, θά ρίξουν τό σπόρο.
Τό σπόρο τόν βάζουν σέ μιάτσαντήλα καί τόν βρέχουν, ώστε νά προβλαστήση.
Τήν ώρα τής σποράς τόν άνακατεύουν μέ στάχτη ή ψιλή άμμο, ώστε νάπέση
συμμετρικά σ' όλη τήν έκταση τής βραγιάς» (ΚΛ, χφ. 3234, σ. 15, 1962,
Άμφια Ροδόπης). Στήν Πλατανιά Δράμας έτριβαν τά σπόρια τοΰ καπνού.
Τά βάζανε μέσα σ' ένα σακούλι καί τάκτυπούσανε μ' ένα κουντάλ' (ρόπαλο).
Αύτό γινότανε γιά νά ξεφλουδισθή. Μετά έπαιρναν τό κοσκίν' καί καθαρίζαν
αύτήν τήν ήμέρα καί ρίχνανε στό σπόρο» (ΚΛ, χφ. 2952, σ. 247, 1965).

4. Ποτίσματα, βοτάνισμα, ψέκασμα τών καπνοφύτων μέχρι «νά φτάσουν»
γιά μεταφύτευση στό καπνοχώραφο. Προφύλαξη τοΰ φυτωρίου άπό τις καιρι-
κές συνθήκες.

5. Προετοιμασία τοϋ χωραφιοΰ γιάτή μεταφύτευση τοΰ φυντανιοΰ. 'Ορ-
γώματα, λίπανση κ.ά. Πότε καί πώς γίνεται ή μεταφύτευση; Λεπτομερής περι-
γραφή. Αλληλοβοήθεια στό φύτεμα τοΰ καπνού. Π.χ. «τό χωράφι τό περνού-
σαν τρία τέσσερα χέρια όργωμα. Μετά έκαμνε ό γεωργός γραμμές μέ τό άλέτρι.
"Οταν πήγαιναν νά φυτέψουν, ό ένας άνοιγε τις τρύπες έπάνω στις γραμμές μέ
τό πασκίν (φυτευτήρι) καί μετά έρριχνε μέ τό άριστερό νερό άπό τό ποτιστήρι.
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Ακολουθούσε άπό πίσω άλλος, πού φύτευε τά φυντάνια καί τά στερέωνε μέ
το πασκίν» (ΚΛ, χφ. 2952, σ. 241-42, 1965, Νικηφόρος Δράμας).

6. Εχθροί τοϋ καπνοΰ (οί καιρικές συνθήκες, τό σκουλήκι, πού κόβει τό
φυτό στή ρίζα, στάχτωμα κ.ά.). Καταπολέμηση τους.

7. Συγκομιδή. Χρόνος ένάρξεως καί διάρκειά του. Π.χ. στό Σπάρτο 'Αμ-
φιλοχίας «μέ τό κιτρίνισμα τών κάτω φύλλων άρχίζει τό μάζεμα. Πρώτα μα-
ζεύουν τό «πατόφ'λλου» καί έν συνεχεία τό μεσ'νόφ'λλου καί τελευταία τό
κουρφόφ'λλου. Τό μάζεμα γίνεται πάντοτε τίς πρωινές ώρες, γιατί άν τόν μαζέ-
ψουν τό άπόγευμα, ό καπνός δέν θά γίνη καλός. 'Από τίς 2 τά μεσάνυχτα τό
χωριό βρίσκεται ξαπλωμένο στις αύλές κι άρχίζει τό μπιλόνιασμα» (ΚΛ, χφ.
3228, σ. 28, 1968). Στή Θράκη κ.ά. «άπού τούν Άλουν'στή ώς τού τέλους τ'
καλουκιργιοΰ μαζεύ'νι καπνά. Ούλ' τού καλουκαίρ' άπού τ' νύχτα σ'κώνιτ',
τρέχ'νι μέ τά άμάξια στά χουράφια, σπάζ'νι τά γινουμένα φύλλα κί πρου-
τοϋ ξαλιουρίσ' (βγή ό ήλιος καί πάη ψηλά) άκόμα κί πατήσ' ή ζέστα, γυρίζ'νι
σπίτ' «(Λαογρ. 12, 1938-48, σ. 401). Μεταφορά τών φύλλων στό χώρο όπου
θά γίνη τό βελόνιασμα.

8. Βελόνιασμα (άρμάθιαυμα, μπούρλιασμα). Έργαλεϊα (βελόνα, σπάγγος
κ.ά.) καί τρόπος βελονιάσματος. Κρέμασμα στή λιάστρα γιά ξήρανση. Κατα-
σκευή καί χώρος πού τοποθετείται ή λιάστρα (κρεμανταλάς). Πόσες μέρες
παραμένουν τά άρμαθιασμένα καπνά στή λιάστρα (20 ήμερες ;) Παστάλι::σμα
(βαντάκωμα). Τρόπος καί χρόνος. Ποιοι μετέχουν στις έργασίες αύτές; Σχε-
τικές συνήθειες καί δοξασίες, τραγούδια κ. ά.

9. Έργαλεϊα καί μέσα τής καπνοκαλλιέργειας. Νά παρατεθούν φωτογρα-
φίες ή σχεδιαγράμματα μέ κάθε λεπτομέρεια πού άναφέρεται στή χρήση κάθε
εργαλείου ξεχωριστά (βλ. καί είκ. 204, 205).

Υ. ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΑΙΕΡΓΕΙΛ

1. Προετοιμασία τοΰ άγροΰ (καθάρισμα, όργωμα, στρώσιμο). Πότε καί
πώς γίνεται; Φύτεμα καί περιποίηση τοΰ βαμβακιού. Στή Νάξο «κατά πρώτον
τρίβουνε τό μπαμπακόσπορο χάμω στό χώμα, άφοΰ τόνε βρέξουνε, έπειτα τόνε
σπέρνουνε μέσα στσοί σφύρες (τμήμα τοΰ χωραφιοΰ) μέ τή φούχτα. Άφοΰ άνοι-
ξη, τά τσαπίζουνε καναδυό φορές, καί σάν άνθιση καί κάμη τσοί σβοΰρες. κατόπι
τό ξεβαβουλίζουνε» (ΚΛ, χφ. 1466, σ. 66, 1920). Μηχανική καλλιέργεια.

2. Συγκομιδή. Χρόνος καί τρόπος. Στή Μήλο «ή συγκομιδή τών βαβου-
λιών γίνεται πολύ πρωί. Τά μαζώνουν χαραή μέ πανισκία γιά νά μήν έχουνε
κάρκαδα (ξερά φύλλα). Τόσον δέ πρωί έσηκώνοντο, ώστε κατέστη παροιμιώ-
δης ή έκφρασις «γιά βαβούλια πάς;» λεγομένη στόν έγειρόμενον ενωρίς» (ΚΛ,
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χφ. 2339, σ. 21, 1960). Καρπός (βαβούλι, ποτηρήθρα, μπαμπούλα, καρύδι,
σβονρος, καρδίτσι, κοζάς, μπαμπακούρι, ποτήρι κ.ά.).

Που τοποθετείται, το βαμβάκι πού μαζεύεται; (σε σακκιά, σέ κοφίνια;)
Μεταφορά του στον τόπο έπεξεργασιας.

3. Ξήρανση τών «βαβουλιών» καί καθαρισμός τους άπό πρόσθετες ύλες.
Π.χ. «τις παμπούλλες, άφοΰ τές άφήσουν στόν ήλιο μερικές ήμέρες γιά νά ξε-
ραθούν καλύτερα, τις παίρνουν μιά-μιά καί τις καθερνούν καί τις ξεψειρίζουν,
βγάλλουν δηλαδή τά ξερά φύλλα πού βρίσκονται πάνω στό μπαμπάκι. Μετά
τό καθάρισμα ή ξεψείρισμα αύτό ξεπαμπουλλίζουν, βγάλλουν δηλαδή τό παμ-
πάκι άπό τό κέλυφος τού καρπού» (Άναστ. Γ. Βρόντης, Ροδιακά 1, 1939,
σ. 11-12).

4. Εργαλεία βαμβακουργίας: α') Εκκοκκιστική μηχανή (άνεμοδούρα,
τσικρίκα, μάγγανο, ξεκοκκίστρα, μαγγάνι, μονοχέρα κ.ά.). Μέρη (μαγγανό-
ξυλα, στρωσί, άγράττια, λαοϋτες, χέρι, σφήνες, ράμμα). Περιγραφή (είκ. 206).
Τρόπος μαγγανίσματος. Π.χ. «παίρνουν τό ξεβαβουλισμένο μπαμπάκι στό
χέρι καί τό πλησιάζουν στήν δευτέραν βέργαν, ή όποία τό αρπάζει σάν μαγνήτης
καί τό στριφώνει μέ τήν πρώτην βέργαν καί τό μέν μπαμπάκι πηγαίνει άπό
τήν πίσω μπάντα, ό δέ μπαμπακόσπορος άπό τό μπροστινό. Είς τό κρεββάτι
τοΰ μαγγάνου περνούν ένα μαντήλι τής κεφαλής, γιά νά πέφτη ό μπαμπακό-
σπορος)) (ΚΑ, χφ. 1466, σ. 68, 1920, Νάξος).

β') δοξάρι (δοξάρα, λαγονδ', κρουσταλόβεργα, στιβαχτήρα κ.ά.). Μέρη
(κόρδα, βεργί, λαούδι κ.ά.). Περιγραφή (είκ. 207). Στοίβαγμα (δόξεμα). Π.χ.
στή Ρόδο «γιά νά δοξέψουν τό μπαμπάκι τό βάλλουν σέ μιά ψάθα, σέ μιά άκρα
τής όποιας κάθεται σέ ένα σκαμνί μιά γυναίκα πού κρατά τή δοξάρα άπό τή
μέση καί έχοντας στις κνήμες τό πόι χτυπά μέ τό λαβούι τήν κόρτα. Μαζί μέ
τήν δοξάρα εκείνη πού δοξεύκει, κρατεί καί ένα βεργί γιά νά τσιτώνη ή
κάρτα καί νά μήν κορτιάζη.Μέ τά άδιάκοπα χτυπήματα τής δοξάρας τό μπα-
μπάκι εκτοξεύεται έδώ κι έκεΐ καί ξανοίγεται» (Άναστ. Γ. Βρόντης, Ροδιακά
1, 1939, σ. 13-14.)

γ') 'Πλακάτ/] (άλεκάτη, ρόκα), άδράχτι (άγράχτι, άρτάρτι κ.ά.), τυλιγάδι,
(άάνλιάδι, τνλιάδι κ.ά.), άνέμη (σβίγα κ.ά.).

Περιγραφή καί φωτογραφίες ή σχεδιαγράμματα. Χρήση τους.

5. Παραπέρα επεξεργασία τοϋ βαμβακιοΰ. Π.χ. στή Μήλο μετά τό στοί-
βαγμα μέ τό δοξάρι, τό βαμβάκι «τό κάνανε άποκλαμό καί τό τυλίγανε σ' ένα
καλάμι κι έγινούντανε τό σκαμάγγι. "ΐστερις άπό τό σκαμάγγι τυλίγανε λιγάκι
άποκλαμό στό άλεκάτι πού τό βάστα ή γυναίκα μέ τό ζερβί τζης χέρι καί μέ
τό καλό τζης γύριζε τή σβίγα. Μέ τό γύρισμα τσή σβίγας λαϊζούντανε (περι-
στρέφονταν) τό άδράχτι καί γινούντανε ή κλωστή πού τήνε τύλιγε στ' άδράχτι.
"Αμά 'θε νά γιόμιζε τό άδράχτι, βγάνανε τό μασούτι (ή κλωστή πού είχε γεμί-
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σει το άδράχτι) και ξακλουθούσανε τήν ίδια δουλειά. "Τστερις, άπό τή μέση
τοϋ μασουθιοΰ, πού ήτανε ή τρύπα τοΰ άδραχθιοΰ, περνούσανε μιά καρτσοβελόνα,
γιά νά γυρίζη τό μασούτι καί νά ξετυλίγεται καί τό τυλίγανε στό ντελιγάδι καί
τό κάνανε δεκάδια. Τέσσερα μασούθια κάνανε ένα δεκάδι κλωστή, "ΐστερις τό
δεκάδι τό βάνανε στήν άνέμη,γιά νά ξετυλίγεται καί στό άδράχτι τσή σβίγας
βάνεις μασούρια. "Οπως γύριζε ή σβίγα, γιομίζανε τά μασούρια κλωστή. Τά
μασούρια αύταδά τά περνούσαμε στή σαΐτα τσή κρεββαταριάς (άργαλειοΰ)
καί φαίναμε» (ΚΛ, χφ. 2339, σ. 22, 1960).

Ή έπεξεργασία τοΰ βαμβακιοΰ γινόταν άπό τούς ίδιους τούς παραγω-
γούς ή υπήρχαν ειδικοί τεχνίτες; (βαμβακάς, στιβαχτής κ.ά.). "Αν ύπήρχαν ειδι-
κοί, ήταν ντόπιοι ή πλανόδιοι; Ή ντόπια παραγωγή βαμβακιού έπαρκοΰσε
γιά τίς άνάγκες τών κατοίκων; Άν όχι, άπό ποΰ καί σέ ποιά μορφή προμη-
θεύονταν βαμβάκι; (άκατέργαστο στά παζάρια;)

6. Προϊόντα: βαμβάκι ώς ύφαντική ύλη. Γιά ποιά είδικώτερα ύφάσματα
προορίζονταν; (πουκάμισα, άσπρόρουχα, μαξιλάρια, πετσέτες κ.ά.). Σέ τί άρ-
γαλειούς υφαίνονταν; Βαμβακόσπορος. Χρησιμοποίηση του (γιά την παραγωγή
μπαμπακόλαδου καί μπαμπακόπιττας). Τρόποι έπεξεργασίας. Μηχανή έκθλί-
ψεως τοΰ βαμβακόσπορου γιά τήν εξαγωγή λαδιοΰ.

7. Μηχανοκίνητα εκκοκκιστήρια καί κλωστοϋφαντουργεία βαμβακιοΰ.
Άπό πότε έχουν άρχίσει νά λειτουργοΰν, άν υπάρχουν.

VI. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

1. Δένδρα καρποφορα (άμυγδαλιά, βερυκοκιά, δαμασκηνιά, έλιά, κυδω-
νιά, πορτοκαλιά κ.ά.). Λόγοι πού ευνοούν τήν καλλιέργεια κάθε είδους (έδαφι-
κοί καί κλιματολογικοί, άπορρόφηση τών προϊόντων κ.ά.).

2. Καλλιέργεια: α') Προετοιμασία τοΰ έδάφους. Φύτεμα. Περιποίηση.
Π.χ. γύρω άπό τό δένδρο κατασκευάζουν λάκκους (γονρνιασμα, ξελάκκωμα,
κομασούρα, ξελάκκισμα, παράνοιγμα), γιά νά ποτίζεται τό δένδρο κ.ά. Διαστά-
σεις τοΰ λάκκου άνάλογα μέ τό είδος τοΰ δένδρου. Σκαψίματα.

Περίφραξη (μέ ξύλα, μέ κλαδιά, μέ πέτρες) γιά τήν προστασία τού δέν-
δρου.

β') Πότισμα.

γ') Κόπρισμα. Είδος κοπριάς, χρόνος καί τρόπος λιπάνσεως. Άπό πότε
χρησιμοποιούνται λιπάσματα; Κατασκευή μάντρας προβάτων γύρω άπό τό δέν-
δρο, γιά νά κοπρισθή. Παράδειγμα: Στούς 'Οθωνούς τής Κέρκυρας «φτειάχνουνε
μέ κλαριά ένα τετράγωνο μαντρί μέ άνοιγμα καί τό βάζουν πότε στή μιά ελια
καί πότε στήν άλλη. 'Εκεί βάζουν τά πρόβατα τοΰ σπιτιοΰ νά μείνουν δέκα μέ-
ρες κ' ύστερα τοΰ άλλάζουν θέση» (ΚΛ, χφ. 2344, σ. 452, 1960).
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δ') Κλάδεμα (κλάδα, κοντσούρισμα, κορφοπάτημα, τσιμάρισμα κ.ά.).
Πότε γίνεται; 'Υπάρχει ειδικός κλαδευτής ; Τρόπος κλαδέματος άνάλογα μέ τό
είδος τοϋ δένδρου.

ε') Πολλαπλασιασμός. Μέ παραφυάδες (λονμάκια, άποκλάδια, ξεφνσίδια,
μασχαλίτες, ριζίτες κ.ά.). Πώς καί πότε γίνεται ή έπιλογή καί τό φύτεμα τών
βλαστών; Πότε γίνεται ή μεταφύτευσή τους;

Μέ καταβολάδες (κοίμισμα). Ποιά εποχή καί πώς γίνεται τό παράχωμα
τών κλάδων πού διαλέγονται;

Μέ σπόρο. Χρόνος σποράς, μεταφυτεύσεως καί έμβολιασμοΰ.

Μεταφύτευση άγριων δένδρων καί έμβολιασμός τους.

'Εμβολιασμός (μάτισμα, πικέντρισμα, μπόλιασμα, φύλλιασμα). Πότε
γίνεται; Τρόποι έμβολιασμοΰ (λεπτομερής περιγραφή καί σχήματα). 'Εργαλεία
εμβολιασμού (σχήματα).

3. Εργαλεία δενδροκομίας. Κλαδευτήρι (βατοκόπι, ξνλι κ.ά.) γιά τό κλά-
δεμα τών δένδρων. Ραβδιστήρα, γιά τό τίναγμα τών καρπών. «Άγκινάρι»
(αγγουλας, άγκερίδα, κ.ά.), γιά τό κατέβασμα τών κλαδιών καί τό μάζεμα
τών καρπών. Στΰλος (φούρκα, τσουλονμπάτζιν κ.ά.) γιά τήν ύποστύλωση τών
κλάδων).

4. 'Ανάπτυξη των δένδρων, άνθιση, καρποφορία. Συγκομιδή τών καρπών
άνάλογα μέ τό είδος τοΰ δένδρου. Συσκευασία ή έπεξεργασία τών καρπών. Άπο-
θήκευση, άποξήρανση κ. ά.

5. 'Ασθένειες τών δένδρων καί τρόποι καταπολεμήσεώς τους (ράντισμα,
κόψιμο τού άρρωστημένου κλάδου, άσβέστωμα κ.ά.).

6. Εχθροί τών δένδρων (ζώα κλπ.) καί τρόποι προφυλάξεώς τους. Πα-
ράδειγμα: Στήν Κρήτη «όταν έχουν κάπου νεαρές άμυγδαλιές, έλιές ή άλλα
φυτά πού τά τρώνε τά αιγοπρόβατα, τά βόδια καί οί γαϊδάροι, τότε διαλύουν
σέ νερό σκυλιές (ακαθαρσίες σκύλων), κατόπιν μέ μιά φούντα δένδρου ραντίζουν
τά νεαρά δενδρύλλια. Τά ζώα τότε δέν τά πλησιάζουν, γιατί μυρίζουν άσχη-
μα» (ΚΛ, χφ. 1416, σ. 160, 1938, Λατσίδα).

7. Δένδρα τοϋ δάσους (βελανιδιά, πεΰκο, δάφνη, όξυά, άγριοκαστανιά,
έλατο, πουρνάρι, λυγαριά, πλατάνι κ.ά.). Λεπτομερής περιγραφή τοΰ τρόπου
έκμεταλλεύσεώς τους.

8. Καλλωπιστικά δένδρα. Γίνεται συστηματική καλλιέργεια; Άπό πότε;

Ε'ίδη πού καλλιεργούνται καί τρόπος καλλιέργειάς τους.
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VII. ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

1. Κήπος (μποστάνι, περιβόλι, περίολος, μπαξές, σκάλα κ.ά.).

Μέρη τοΰ κήπου: πρασιά (αλιά, όρδίνι, βραγιά, φρύδι, κ.ά.), άντρά-
λικας, μπάγκος, εμπολος, πόστα, σποριά, αυλάκι, αράδα κ.ά.). Φράχτης (ορ-
τοι, πέργυρος, πλοκός, τοίχος, στρεγέρα κ.ά.). Άπό τί σχηματίζεται.;
(ξύλα, κλαδιά πλεγμένα, πέτρες, δέντρα φυτεμένα στή σειρά, θάμνους άγκα-
θωτούς κ.ά.). Περάσματα άπό τόν φράχτη (εμπατή, πόρος, άμποριά, τρύπα
κ.ά.) γιά τούς άνθρώπους ή τά ζώα. Ό ρόλος τοΰ φράχτη (σύνορο, προστασία
άπό τά ζώα καί τούς κλέφτες).

Άπόσταση τοΰ κήπου άπό τό σπίτι (συνήθως πολύ κοντά ή στήν αύλή
άλλά καί μακριά όταν έκεϊ ύπάρχη νερό). Είναι άπαραίτητος ό κήπος γιά τήν
οικογένεια; Κηπότοπος ώς στοιχείο τής προίκας. Π.χ. στήν 'Ικαρία «σπανίους
υπάρχει προικοσύμφωνο χωρίς νά άναφέρη ότι τής δίνει (τής νύφης) καί τόν
τάδε κήπο. Καί τώρα άκόμη δύσκολα γίνεται γάμος στά χωριά χωρίς νά δώ-
σουνε κήπο στή νύφη» (ΚΛ, χφ. 2272, σ. 281, 1955). Ποιος άσχολεΐται πε-
ρισσότερο μέ τήν καλλιέργεια τοΰ κήπου; Μήπως οί γυναίκες καί γιατί;

2. Ή παραγωγή κηπευτικών επαρκεί γιά τήν κάλυψη τών τοπικών αναγ-
κών; Άν όχι, άπό ποΰ τά προμηθεύονται (παλαιότερα καί σήμερα); 'Υπερπα-
ραγωγή κηπευτικών. Τόποι διαθέσεώς τους (σέ έβδομαδιαΐες άγορές, σέ κον-
τινά χωριά καί πόλεις). Τρόποι καί μέσα μεαφοράς τους (μέ ζώα, μέ κάρρα,
μέ αυτοκίνητα). Τά διαθέτουν οί ίδιοι οί παραγωγοί ή ειδικοί πλανόδιοι έμπο-
ροι-πωλητές; νΗταν ντόπιοι ή ξένοι (π.χ. γύφτοι);

'Εκμετάλλευση τών πλεονασμάτων τών νωπών κηπευτικών γιά τήν κά-
λυψη άναγκών καί κυρίως κατά τόν χειμώνα. Π.χ. παρασκευή σάλτσας (πελτέ)
άπό τίς ντομάτες, παρασκευή διαφόρων τουρσιών (άπό ντομάτες, άγγούρια, σέ-
λινα, λάχανα, πιπεριές, μελιτζάνες κ.ά.), άποξήρανση φασολιών καί άλλων κη-
πευτικών. Τρόποι συντηρήσεώς τους.

3. Καλλιέργεια τών κηπευτικών. Προετοιμασία τοΰ κήπου άνάλογα μέ
τό είδος τών κηπευτικών (όργωμα, σκάψιμο, λίπανση, χωρισμός σέ αυλάκια,
σειρές, κλπ.). Χρόνος φυτέματος ή σποράς κάθε εί'δους. Π.χ. «τόν Όχτώ-
βρη μέ τά νεράκια βάνουνε τσοί σπόρους γιά τσοί σαλάτες τους, κοπρί-
ζουνε καί ρίχνουνε τό σπόρο. Νά τσοί φάνε νόστιμες τσοί Άποκρές. Βάνουνε
καί ρίζες, φυτάδια, γιά τά κραμπία, τά μπρόκολα, τσοί μάπες... Τόν Κουτσο-
φλέβαρο κάνουνε λάκκους καί βάνουνε φουσκί, τό άνακατώνουνε μέ χώμα καί
ρίχνουνε καί τήν πατάτα» (Μαρ. 'Επτανήσια, Λαογρ. 12 (1938), σ. 89).

4. Προετοιμασία καί συντήρηση τοϋ σπόρου. Π.χ. «τόν σπόρον έτοιμά-
ζει κάθε περιβολάρης άπό τό προηγούμενο καλοκαίρι ώς έξής. Άπό κάθε φυτόν
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διαλέγει τά σπορικά, δηλ. τούς προς τήν ρίζαν τοΰ φυτοΰ καρπούς πού είναι
συνήθως οί ζωηρότεροι καί καλύτεροι. Τούς άφήνει έκεΐ νά μεστώσουν καλά,
καί όταν πλέον ώριμάση καλά καί ξηρανθή τό σπορικόν, τό κόπτουν, το ανοί-
γουν καί παίρνουν τούς σπόρους, τούς οποίους πλύνουν, ξηραίνουν καί δένουν
είς πανιά χωριστά» (Μ.Γ. Μιχαηλίδης Νουάρος, Λαογρ. Σύμμ. 2,1934, σ. 75).

5. Τρόποι φυτέματος ή σποράς τών κηπευτικών. Π.χ. στήν Αιτωλία «τά
φασόλια τά φυτεύουν άνάμεσα στο καλαμπόκι σέ άπόσταση μιάς δρασκελιάς
ένα μέ τ' άλλο. 'Ανοίγουν μιά γουρνίτσα καί χώνουν τρεις τέσσερες σπόρους
όλους μαζί... Φυτρώνουν καί άξαίνουν μέρα μέ τή μέρα... βρίσκουν τις καλα-
μποκιές καί κλαρώνουν καί περιτυλίγονται» (Δ. Λουκόπουλος, Γεωργικά,
1938, σ. 196).

Μεταφύτευση φυτών πού σπέρνονται σέ σπορεία (ντομάτες, πιπεριεί,
μελιτζάνες κ.ά.).

Περιποίηση τών κηπευτικών: Σκάλισμα, ξεχόρτισμα, λίπανση κ.ά.

6. Πότισμα. Άπό ποΰ προέρχεται τό νερό; (<X7co πηγή, άπό ποτάμι;)

Αύλάκια (άγος, νεροδιαγή, ποτιστής, χαντάκι, άμπολή κ.ά.). Πώς κατα-
σκευάζονται τά αύλάκια πού φέρνουν τό νερό άπό τό ποτάμι ή τήν πηγή στούς
κήπους; (χτιστά μέ πέτρες, πήλινοι σωλήνες (κιούγκια), ξύλινα (κανάλια) κ.ά.).
Ποιός τά κατασκευάζει ή τά επισκευάζει; (άπό κοινοΰ οί ένδιαφερόμενοι,
ή κοινότητα, ό νερουλάς;)

Δέση. Πώς γίνεται; (μέ πρόσχωση στό σημείο πού τό αύλάκι ένώνεται
μέ τό νερό, μέ τοίχο χτιστό κ.ά.;) Κόφτρα (τό σημείο όπου τό νερό στρέφεται
άλλοΰ" στήν Κρήτη: τσακίστρα).

Δεξαμενή νεροΰ (γούρνα, μ'χός, στέρνα κ.ά.). Πότε κατασκευάζεται; (ό-
ταν τό νερό πηγής ή πηγαδιοΰ δέν έπαρκή άπό μόνο του γιά πότισμα;) Άπό τί
άποτελεΐται; (είναι λάκκος άπλός στό έδαφος, είναι χτιστή καί άλειμμένη μέ
ειδικό ύλικό — πορσελάνη, κουρασάνι — τσιμεντένια;) Άνοιγμα γιά τήν
έξοδο τοΰ νεροΰ ((βονλωτήρα, απολνστήρα κ.ά.).

Νερό κοινό (άνταμικό, συμμισιακό κ.ά.). Πώς μοιράζεται στις περιπτώ-
σεις αύτές τό νερό; (άνάλογα μέ τις οικογένειες, άνάλογα μέ τήν έκταση τοΰ
κτήματος κ.ά.). Σχετικά συμφωνητικά καί έγγραφα. Διαφωνίες γιά τό μοίρα-
σμα. Πρόσληψη νεροφόρου γιά τή διευθέτηση τών διαφορών. Τρόπος πληρω-
μής του (μέ τις ώρες, μέ τήν ήμέρα κ.ά.). Κοινοτικά νερά. Τρόπος διανομής
τους. Διορισμός νεροφόρου (ποτιστή, νερολόου, ανλακιάρη, νεριάρη κ.ά.) γιά
το μοίρασμά του. 'Υποχρεώσεις του (τήρηση τής σειράς στό πότισμα, φρον-
τίδα νά μήν κόψη τό νερό άλλος, νά είναι τά αύλάκια καθαρά κ.ά.). Άμοιβή
του. Π.χ. στήν Αιτωλία τά «παλιά χρόνια πού είχαν πολλά σοδέματα ό κόσμος,
πλέρωνε τούς νεροφόρους σέ είδος, όπως καί τούς άγροφυλάκους, τούς γύφτους
κτλ. Σήμερα άλλαξαν τά πράματα... ό,τι είναι νά πλερώση, τό πλερώνει σέ
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χρήμα» (Δ. Λουκόπουλος, Γεωργικά, 1938, σ. 204). 'Ανομβρία (άνυδριά, άνα-
βροχιά, ξερι κ.ά.). Σχετικές λαϊκές δοξασίες (τιμο)ρία τοΰ Θεοΰ γιά κάποιο
κακό που έκανε κάποιος ή ολόκληρη ή κοινότητα κ.ά.). Μαγικοθρησκευτικές
πράξεις καί ένέργειες πού άποσκοποΰν στήν πρόκληση βροχής (λιτανείες, πα-
ρακλήσεις, ολονυκτίες, νηστείες, περπερούνα - περπερίτσα κ.ά.).

7. Λίπανση τοϋ κήπου (κόπρισμα, φούσκισμα κ.ά.). Πότε γίνεται; Λιπαν-
τικές ύλες (κοπριά αιγοπροβάτων, ορνίθων κλπ.). Πώς τοποθετείται ή κοπριά,
γιά νά είναι άποδοτικώτερη ; Άπό πότε χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα;

8. Είδη κηπευτικών: άγγούρια (άντζούρια, καοτραβέτσια, τροφχντά),
άγκινάρα, πατάτα (κολοκάαι, μπατάκα), κάρδαμο, κολοκυθιά (κχλκαμπάκια,
κρατουηά, πούλα, ϋαραβάνα), σέσκουλο, κουνουπίδι (καρναμπίτι), κράμβη
(κν,ρπολάχανο, μάπα, φρύο, τσιμούλι, κονρούπα, κουτσέλι), κρεμμύδι (κάβγιν.,
μαγγίπα, κοκκάρι), μαϊντανός (μακεδονίσι, περισίμπουλο), μελιτζάνα (βαζάνα,
μαζάνα), μπάμια, πεπόνι (καούη, βόντινες, κριθαρίτης, χειμωνιάτικο), πιπεριά
(άρναούτι), πράσσο (κεντανές, κονράθες), μπρόκολο, ραπάνι, σινάπι, σκόρδο,
ντομάτα (ζάρτζα, πομιλ.όργκα, φραγκοβατζάνα), φραγκόμηλα), καρπούζι (διά-
γκουρο, πατίχα, πλιζίνα, χειμωνικό), όσπρια: αύκος, κόπος, κουκκιά, λαθού-
ρι, ρεβύθια, ρόβι, παπούλα, ψαρές, καμπλιές, μπιζέλια, φακή, φακόροβο, φά-
βα, φασόλια (άμπελοφάσολα, βελονίδα, βλάχικα, λιανοφάσολα, γύφτικα, δεν-
τροφάσολα, λόπια, λοβίδια, μαυρομάτικα, μπαρμπούνια) κ.ά.

Χρόνος ώριμάσείος κάθε είδους. Τρόποι καί μέσα συγκομιδής.

9. 'Εργαλεία κηπουρικής: Δικέλι, σκαλιστήρα, τσάπα, άξίνα, τσαπούρι
(μικρή τσάπα), φυτευτήρι, γράβαλος (σκαλιστήρι), άστιμάρι (φυτευτηρι) κ.ά.

Υποστηρίγματα γιά τά διάφορα κηπευτικά είδη (φασολιές, άγγουριές,
ντομάτες κλπ.) (Κουρία, κλάρες, παλούκια, φασ'λόκλαρες κ.ά.).

10. Μέσα και τρόποι για τήν απομάκρυνση τών πουλιών καί τών βλα-
βερών ζώων (άσβός, άλεπού, σκατζόχοιρος κ.ά.) άπό τόν κήπο: Σκιάχτρο
(σονβιστρο, φλάμπουρο, σκιατζούρι, κουρκουλούκι, τσαγκάλι κ.ά.). Πώς κα-
τασκευάζεται καί ποΰ τοποθετείται; Περιγραφή του.

Θορυβώδη άντικείμενα (τσακατίρα, βραγκανέλα, μουγκρίστρα, μουγκρι-
νάρα, άνεμοδούρα, άνεμίδα, τριζοκολόκα κλπ.). Άπό τί άποτελοΰνται ; Λεπτο-
μερής περιγραφή καί τρόπος λειτουργίας τους. Π.χ. ή τσακατίρα γίνεται μέ
διάφορους συνδυασμούς άπό κρεμαστούς τενεκέδες, πέτρες καί μετάλλινα ελά-
σματα πού ήχοΰν στόν άέρα σάν σήμαντρα (Μουσείο Μπενάκη, Παραδοσιακές
καλλιέργειες, Αθήνα 1978, σ. 21). Στό Κουκούλι τοΰ Ζαγοριοΰ «γιά τή δη-
μιουργία κρότων στήν περιοχή τοΰ κτήματος, παίρνουν έναν άδειον γκαζο-
τενεκέ πού νά 'ναι άνοιχτός άπό τή μιά μικρή πλευρά του. Ή άνοιχτή αύτή
πλευρά... πρέπει νά 'ναι πρός τά κάτω. Άπό τήν έπάνω μικρή κλειστή πλευρά

10
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του

____ενεκε καί άπο τήν μέσα μεριά προσδένουν μ' ενα σπάγγο ενα^ξύλο οχι πολύ

χοντρό, άλλά κάπως μακρύ σέ τρόπο πού νά κρέμεται αύτό στό εξωτερικό τού
τενεκέ σά γλώσσα άπό τήν καμπάνα. Στήν κάτω άκρη τοΰ ξύλου αύτοΰ προσαρ-
μόζουν γιά νά κρέμεται άκόμα πιό κάτω ένα τεντωμένο σέ έλαφρά ξύλα πανί.
Τό πανάκι αύτό, καθώς είναι ελαφρό κουνιέται..., κουνιέται καί ή ξύλινη γλώσ-
σα καί δημιουργεί κρότο... Άλλοτε τόν τενεκέ αύτόν τόν κρεμούν μέ τό άνοι-
χτό μέρος πρός τά έπάνω. Άφοΰ τοποθετήσουν μέσα στόν τενεκέ αύτόν μιά
χελώνα ζωντανή, τόν κρεμοΰν κατόπι σ' ένα δένδρο, ώστε νά στέκεται στόν

άέρα (ΚΛ, χφ. 3454, σ. 83-84, 1969).

Διάφοροι άλλοι τρόποι γιά τήν άπομάκρυνση τών έπιβλαβών ζώων (κρέ-
μασμα παλιών ρούχων, χαρτιών, δίχτυα, άσπρισμα σειράς άπό πέτρες κ.ά.).

11. Άντληση νεροϋ. α') Πώς άναπληρώνεται ή έλλειψη ή άνεπάρκεια
τρεχούμενου νεροϋ; (άποθήκευση νεροΰ τής βροχής σέ ειδικές δεξαμενές, άνα-
ζήτηση υπόγειων νερών μέ γεωτρήσεις καί άντλησή του μέ διάφορους τρό-
πους). Εντοπισμός υπόγειου νεροΰ. 'Τπάρχουν ειδικοί γιά τόν εντοπισμό του;
Τρόποι καί μέσα πού χρησιμοποιούνται γι' αύτό.

Πηγάδια (είκ. 208). Αριθμός πηγαδιών στήν εύρύτερη περιοχή τοΰ οίκι-
σμοΰ. Τρόπος κτισίματος τοΰ πηγαδιού μέσα στή γη. Στόμιο τοΰ πηγαδιοΰ
(δαχτυλίδι κ.ά). 'Τπάρχουν ειδικοί πηγαδάδες; Καθάρισμα, άπολύμανση τοϋ
πηγαδιοΰ (μέ άσβέστη κ.ά.).

β') Τρόποι άντλήσεως τοϋ νεροΰ:

1. Σχοινί καί κουβάς, γκερδέλι (ξύλινος κουβάς) ή κύλινδρος (μάγγανος).

2. Αντλία μεταλλική (τουλούμπα, τροΰμπα).

3. Γεράνι (άεράνι). Μέρη του: γερανόστνλος (φούρκα, σκύλος) βέργα,
γερανόβεργα, κονταρία, αντένα (τό δοκάρι πού βάζουν πάνω στό γερανόστυλο,
γιά νά δέσουν τόν κουβά), περόνα (διξυάρι), γερανύπετρα, κουβάς, (σίκλα,
ντενεκές, κάβιο, μάνταλο, μπερέτης, μανταλιά κ ά.). Λεπτομερής περιγρα-
φή (βλ. καί είκ. 209, 210). Παράδειγμα: Στούς Γαλανάδες τής Νάξου τό
άεράνι είναι «δυό άθάνατα (ξύλα), τά όποια στεριο>νονται μέσα στή γη καί
τά τρυπούνε άπάν' άπάνω καί περνούνε ένα ξύλο. Μέσα στό ξύλο αύτό περνούνε
ένα άλλο άθάνατο, τό όποιον τρυποΰνε στή μέση, λέγεται δέ τοΰτο άντένα. Καί
εις μεν τό ενα άκρον τοΰ μεσαίου άθάνατου δένουν μιά μεγάλη πέτρα, είς δέ τό
άλλο κρεμοΰν μέ ένα σχοινάκι κι ένα καλάμι μακρύ καί είς τό κάτω άκρον τοΰ
καλαμιοΰ κρεμνούν ενα τενεκέ τοΰ πετρελαίου καί κατεβάζουνε τό άεράνι, οσά-
κις θέλουνε νά βγάλουνε νερό άπό τό πηγάδι, δηλ. οσάκις θέλουνε ν' άερανίσου-
νε» (ΚΛ, χφ. 1466, σ. 164, 1920).

4. Μαγγανοπήγαδο (άλακάτιν, ντολάπι, ροδάνι). Μέρη του: άδράχτι,
φανάρι, φαναρόξυλα (σταυροί, πεντόρραβδα, δόντια), σύρτης, μεσόρροδα - οξώ-
ροδα, δοξάρι, μανταλιά, μάλαμα, μάγγανος, μαγγανόγυρος κ.ά. Λεπτομερής
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περιγραφή του (βλ. καί είκ. 211). Τρόπος λειτουργίας του. Κινητήρια δύναμη.
Τρόπος συνδέσεως μέ τά ζώα. 'Εξαρτήματα ζεύξεως: βοσκός (κολαούζος: το
σχοινί πού οδηγεί τό ζώο), ζέμα, ζεϋλες, λιμπάς, μαξελάρια, σκρόφα, μον-
ρωμα, μπαλού, μπονντέλι, σκάφη, σιχλΐ (κουβάς) κ.ά.

Ποσότητα νεροϋ πού άντλεΐται μέ τό μαγγανοπήγαδο.

5. 'Ανεμόμυλος. 'Αριθμός μύλων γιά τήν άντληση νεροΰ καί τοποθεσίες
εγκαταστάσεως τους. Τρόπος κατασκευής τους παλαιότερα καί σήμερα. Π.χ.
στήν Κρήτη «οί σημερινοί άνενόμυλοι ώς προς τόν τρόπο κατασκευής, πολύ
μικρή σχέση έχουν μέ τούς παλαιούς. Αύτοί ήσαν κάπως «πρωτόγονοι». Ό
πύργος τοιν ήτο κτιστός σέ σχήμα ύψηλοΰ κώνου ή ξύλινος μέ άνθεκτικά, σχε-
δόν άκατέργαστα, άγριόξυλα... Τό άντλητικό σύστημα ήτο μία στοιχειώδης
άναρροφητική έδρα άντλίας πού μπορούσε νά άνυψώση τό νερό άπό μικρό
βάθος. Στήν κατασκευή κυριαρχούσαν ή πέτρα καί τό ξύλο. Τά άπό μέταλλο
τμήματα ήσαν έλάχιστα. Στούς σημερινούς κυριαρχεί τό μέταλλο» ('Ελευθ.
Κ. Πλατάκης, Λαϊκές ονομασίες άνεμομύλων, 1977, σ. 158).

'Εκτοπισμός τών άνεμόμυλων άπό σύγχρονα άντλητικά μηχανήματα.

Περιγραφή τοΰ παραδοσιακού άντλητικοΰ άνεμόμυλου. Μέρη του:
άλνσίδα, άξόνι, γαβέλια, καλαντάρα, κάλυκας, κεφαλάρι, κουλούρα, κύκλος,
ψύχες κ.ά. Τρόπος λειτουργίας τοΰ μύλου. Ποΰ διοχετεύεται τό νερό πού βγαί-
νει άπό τόν άνεμόμυλο; (σέ στέρνα, κατ' εύθεΐαν στόν άγωγό γιά πότισμα;)
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VIII. ΛΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1. Καλλιέργεια τοΰ λιναριού παλαιότερα καί σήμερα. Παραδείγματα: Στήν
Ιθάκη «όλα τά σπίτια έκάνανε λινάρι» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 519, 1956). Στό
Μαθράκι Κερκύρας «έσπέρνανε όλοι κι όλα τά ροΰχα πού φορούσανε τότες ήταν
άπό λινάρια. Έσπέρνανε λινάρια ούθε νά 'ναι. Λινάρια πού μεγαλώνανε καί δέν
έφαινόσουνε μέσα» (ΚΛ, χφ. 2344, σ. 305, 1960). Στή Μυρσίνη Σητείας «ή
καλλιέργεια τοΰ λιναριοΰ ήτο μιά άπαραίτητη γεωργική έργασία. Έλάχιστα
ήταν τά σπίτια στά χωριά, πού δέν καλλιεργούσαν λινάρι, κι αύτό, μόνο άν δέν
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είχαν χωράφι διαθέσιμο ή κατάλληλο. Σήμερα έλάχιστοι είναι οί γεωργοί πού
άσχολοΰνται μέ τήν καλλιέργεια αύτή» (ΚΛ, χφ. 3506, σ. 47, 1970).

Περιορισμός ή έγκατάλειψη τής λιναροκαλλιέργειας καί λόγοι πού ώδή-
γησαν σ' αύτό (εισαγωγή φθηνότερων βαμβακερών νημάτων, δυσκολία κατερ-
γασίας τοϋ λιναριού μέ πρωτόγονα έργαλεϊα, άποδοτικώτερες καλλιέργειες:
καπνά, όσπρια κ.ά.).

2. Τρόποι καλλιέργειας. Φύλαξη τού σπόρου (σέ κασόνια προφυλαγμένα
άπό τήν ύγρασία). Επιλογή κατάλληλου έδάφους (έπίπεδο, ελαφρό, άμμοαρ-
γιλλώδες, πλούσιο ή λιπασμένο, ποτιστικό κ. ά.). Προετοιμασία τοΰ έδάφους.
Σέ πολλά μέρη τό χωράφι πού προορίζεται νά καλλιεργηθή μέ λινάρι προετοι-
μάζεται μέ φροντίδα πολύ μεγαλύτερη άπό έκεϊνα πού προορίζονται γιά άλλες
καλλιέργειες. 'Οργώματα. Πόσα καί πότε γίνονται; (όργωμα, διάβασμα, τρι-
βόλημα, δεύτερο τριβόλημα, τρίτο τριβόλημα). Σβαρνίσματα άνάλογα μέ τή
φύση τοΰ άγροΰ καί τήν κατάσταση τοΰ έδάφους (σβαρνίσματα άπό ένα ώς
τρία). Σβάρνα πού χρησιμοποιείται. Σχολαστική προετοιμασία τοΰ άγροΰ.
Π.χ. όταν λένε «τό δούλεψαν σάν λιναροτόπι» ένα χωράφι, σημαίνει ότι έγινε
σέ βάθος καλλιέργειά του. 'Αμειψισπορά (καλλιέργεια συνήθως λιναριού σέ
χωράφια, οπού φυτεύθηκε τόν προηγούμενο χρόνο καλαμπόκι).

3. Λίπανση. Μέ ζωϊκή κοπριά. Στάλισμα προβάτων στό χωράφι μέ σκοπό
τή λίπανση. Χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα καί άπό πότε;

4. Ποικιλίες λιναριού. Σπόρος πού δίνει ύψηλά φυτά γιά τήν παραγωγή
κλωστής (κλωστικό λινάρι). Σπέρνεται σέ ποτιστικά έδάφη ; Σπόρος πού προο-
ρίζεται γιά τήν παραγωγή λαδιού (μπιζιρόλαδο) καί σπέρνεται οέ ξερικά χω-
ράφια.

5. Σπορά. 'Εποχή πού γίνεται. Στήν 'Ιθάκη «τό σπέρνανε Σεπτέμβρη,
'Οκτώβρη μέ τά πρώτα νερά, γιά νά γίνη ψηλό, λίγο πριν άπό τό στάρι. Τό
λινάρι θέλει πρώιμα. Ό τόπος ας είναι δεύτερος, δέν πειράζει. Τό σπέρνουν
μέ τσαπί ή μέ ζευγάρι (δργωμα). Δέν παίρνουνε προφυλάξεις σάν τό στάρι,
γιατί δέν είναι φαγώσιμο πράμα» (ΚΛ, χφ. 2184, σ. 519, 1956). Στή Μακεδο-
νία κ.ά. ή σπορά γίνεται τέλος Μαρτίου μέ άρχές 'Απριλίου. Τρόπος σποράς. «Ό
σπόρος τοΰ λιναριοΰ, ό «λινόσπορος» ή «λιναρόσπορος», σπέρνεται πάρα πολύ
πυκνός. Λένε πώς πρέπει νά πατή 40 κλαδιά τοΰ βουγιοΰ ό πόδας» (ΚΛ, χφ.
3506, σ. 47, Μυρσίνη Σητείας, 1970). Γιά ποιό λόγο γίνεται τόσο πυκνή
σπορά τοΰ λιναριού; (κατορθώνεται ή άνάπτυξη μονόκλωνων λεπτών φυτών
γιά καλύτερης ποιότητας λινοκλωστή;) Πώς έξασφαλίζεται τό όμοιόμορφο
σκόρπισμα; Σέ πολλά μέρη ό σπόρος άνακατώνεται προηγουμένως μέ ξερό
καί ψιλό χώμα, γιά νά διευκολύνεται τό όμοιόμορφο σκόρπισμα. Παράχωμα
τού σπόρου (μέ τή σβάρνα ή τό άλέτρι;).
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6. Περιποίηση, πότισμα, ξεβοτάνισμα.

7. Εχθροί τοϋ λιναριοϋ καί τρόποι καταπολεμήσεώς τους. Ζιζάνια (λύκος,
κονσκούτα κ.ά.), έντομα (ψείρα, μελίγκρα κ.ά.), τά πουλιά κλπ. «Ό πιό με-
γάλος εχθρός τοΰ λιναριοϋ είναι τά πουλιά. "Επρεπε λοιπόν ό μεγάλος αύτός
έχθρός νά ξορκισθή. "Οταν ό ζευγάς έσπερνε τό λινάρι, δεύτερο πρόσωπο τόν
ρωτούσε: — Εϊντα σπέρνεις έτά; Κι ό ζευγάς άπαντοΰσε: Χολή καί πνίξη τών
πουλιώ, ποκάμισα τώ κοπελλώ. Τό ϊδιο έπανελάμβανον τρεις φορές. Ό γεωρ-
γός όμως δέν σταματούσε στά ξόρκια. Έτοποθετοΰσε στό χωράφι καί «σούβι-
στρα» (σκιάχτρα)» (ΚΛ, χφ. 3506, σ. 47-48, Μυρσίνη Σητείας, 1970).

8. Συλλογή. Χρόνος. Στήν Κρήτη καί άλλα νησιά μαζεύεται τό Μάη.
Στήν άλλη Ελλάδα άπό μέσα μέχρι τέλη 'Ιουλίου. Στήν περιοχή Βελβενδοϋ
Κοζάνης τό λινάρι ωριμάζει κατά τά τέλη 'Ιουνίου, τών Άγίων Αποστόλων,
οπότε καί τό μαζεύουν. Τρόπος συλλογής. «Τό λινάρι δέν θερίζεται όπως τό
σιτάρι κλπ., άλλά ξεπατώνεται. Μάλιστα πρέπει νά ξεπατωθή πριν ξεραθή τε-
λείως, δηλ. μελίχλωρο» (ΚΛ, χφ. 3506, σ. 47, 1970). Στήν 'Ιθάκη έπίσης «δέν
τό θερίζουνε. Τό βγάνουνε. "Οχι δρεπάνι. Τό μαζεύουνε χεριές καί κάνουνε
σκουλίδες (άγκαλιές). Τή δουλειά αύτή τήν κάνουνε πιό πολύ οί γυναίκες.
"Υστερα τ' άφήνουνε στόν ήλιο νά ξεραθή καλά (10-15 μέρες), νά λιαστή» (ΚΛ,
χφ. 2194, σ. 519-520, 1956). Στήν περιοχή Κοζάνης «μετά τό ξερρίζωμα,
σχηματίζουν μέσα στό ϊδιο χωράφι πολλές μικρές πυραμίδες, τά «δρουμιά»,
στήνοντες όρθια τά λινόφυτα κατά χεριές, γιά νά στεγνώσουν 3-5 ήμέρες.
"Επειτα τά δεματοποιούν καί τά μεταφέρουν στό άλώνι» (Άντ. Δ. Χατζηπα-
πάς, Τό λινάρι, 1950, σ. 86).

9. Ξελίνισμα. Κοπάνισμα μέ ειδικό ξύλο (κόπανος, λιναροκόπανος) γιά
νά άφαιρεθή ό σπόρος άπό τις «ράπες» (κορμοί τών φυτών). Ποΰ γίνεται; (στό
άλώνι, στήν αύλή, σέ ειδικές έπίπεδες πέτρες, τις «κοπανόπετρες», σέ λιοπάνι
κ.ά.).

10. 'Ανέμισμα γιά νά φύγη τό άχυρο. Κοσκίνισμα γιά τόν καθαρισμό τοΰ
σπόρου. Στήν 'Ιθάκη π.χ. άφοΰ «λιαστή, τό κοπανίζουνε μέ τό λιναροκόπανο
(ή μιάν άρβύλα) γιά νά ξελινίση. Άπλώνουνε σ' ένα άλώνι ένα λιοπάνι κι άπάνω
τό κοπανίζουνε. Στό πανί μένει τό λινοκόκκι. Τό πάνε στόν άέρα καί τ' άνεμι-
ζουνε γιά νά φύγη τό άχερο καί νά μείνη τό καθαρό λινοκόκκι» (ΚΛ, χφ. 2194,
σ. 520, 1956).

11. 'Απολύμανση τοΰ σπόρου. Διαλογή τοΰ σπόρου πού προορίζεται γιά
σπορά. Χρησιμοποίηση τοΰ υπόλοιπου λινοκοκκιοΰ. Διάθεσή του στό έμποριο.
Παραγωγή λαδιοΰ (λινόλαδο, μπιζιρόλαδο) γιά τό φαγητό ή γιά τήν κατασκευή
χρωμάτων. Σπόροι λιναριού γιά φαρμακευτικούς σκοπούς (καταπλάσματα).
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12. Επεξεργασία τοϋ λιναριοΰ γιά τήν παραγωγή κλωστής,
α') Βρέξιμο τών στελεχών τοϋ λιναριοΰ γιά τον άποχωρισμό τών ινών καί
τοΰ φλοιοΰ άπό το ξύλο τοΰ βλαστού. Πότε γίνεται καί πόσο διαρκεί; Ποΰ καί
πώς τοποθετούνται τά δεμάτια τών λινοκαλαμιών ; (λινοβρόαιν, λινοβροχειο
κ.ά.). Π.χ. στή Μάνδρα Ξάνθης «τό λινάρι έπρεπε νά τό βγάλουνε μέ τό χέρι,
νά κοσκινίσουνε τό σπόρο διά νά τόν βγάλουνε, μετά τό έπηγαίνανε είς τή λίμνη
μέσα, τό έκάμνανε θημωνιά. Έπάνω είς τήν θημωνιά τοΰ λιναριοΰ έβάνανε
πέτρες ώστε νά μή τό σύρη τό νερό. Τό άφήναμε 15 ή 20 ήμέρες καί μετά τό
έφέρναμε είς τό άλώνι» (ΚΛ, χφ. 2392, σ. 449, 1961). Στό Ζιζάνι Πυλίας «τό
στουμπανιάζουν πρώτα μέ τόν κόπανο καί τό πηγαίνουν στό ποτάμι καί τό νε-
ρώνουν. Τό βάνουν στις λοΰμπες καί τό πλακώνουν μέ πέτρες καί τό άφίνουν
3-4 ήμέρες. Άμα είναι ψιλοκάλαμο, θέλει 3-4 ήμέρες» (ΚΛ, χφ. 1378Α, σ.
137). Στήν Κρήτη «οί ράπες μένουν στό νερό άκριβώς 9 ήμέρες. Οί όλιγώτερες
μέρες δέν είναι άρκετές γιά νά μουσκέψουνε οί ράπες καί οί περισσότερες έπι-
φέρουν σάπισμα στή χρήσιμη ύλη τών ραπών» (ΚΛ, χφ. 3506, σ. 48, 1970).

β') Μήπως ή σύσταση τοΰ νεροΰ έπιδρά στήν ποιότητα τής κλωστής; Σέ
πολλά μέρη «τά λινοβρόχια τά 'χουνε συνήθως σέ παράλια μέρη νά 'ναι τό νερό
τους βλήχα, αλμυρό καί γλυκό. Είναι ή φυσικά ή τεχνητά. Πρέπει νά μείνη
μέσα στό νερό τό λινάρι 15-20 μέρες. Νά 'ναι όλη μέρα στόν ήλιο, τό νερό νά
βράζη, γιά νά συφάη (μισοσαπίση), νά μυρίση καί λίγο. Έκεΐ βλέπει νά γέ-
νουνται καί χέλια άπό τή βρώμα» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 520, Ιθάκη, 1956).

γ') Στοίβιασμα τοΰ βρεμένου λιναριοΰ καί λιάσιμό του, άφοΰ τό βγάλουν
άπό τό λινοβρόχι. Δοκιμή γιά νά διαπιστώσουν, άν τό λινάρι είναι έτοιμο νά βγή
άπό τό νερό. «"Οταν βγάλουν άπό τό λινοβρόχι τό λινάρι, τό στένουν όρθιο κι
άμέσως τό βρέχουν μέ γλυκό νερό. Κι ύστερα τ' άφίνουν μιά μέρα στόν ήλιο
νά στεγνώση. "Επειτα τά κάνουν πάλε ξυλοφόρτια καί τά φέρνουν στά σπίτια
τους. Τά λιάζουνε στούς κήπους ξανά, γιά νά ξεραθοΰνε» (ΚΛ, χφ. 2194, σ.
521, 1956).

δ') Κοπάνισμά τοΰ ξεροΰ λινοκαλαμιοΰ μέ κόπανο γιά δεύτερη φορά. Σέ
πολλά μέρη ένας εργάτης παίρνει μιά δέσμη στελεχών (χειρόβολο) μέ τό άρι-
στερό του χέρι άπλωμένο πάνω σέ πλάκα πέτρινη καί μέ τό άλλο χέρι κτυπά τά
στελέχη έπάνω στήν πλάκα μέ ειδικό ξύλινο εργαλείο, τόν κόπανο.

ε') Σπάθισμα. Σπάθη (ξνλογαϊδάρα, μάγγανο κ.ά.) (είκ. 212). Περιγραφή
καί σχεδιαγράμματα. «Άλλοτε κάθε σπίτι είχε δικό του μάγγανο. Τό έφκιανε
ό μαραγκός, άπό άγριο ξύλο, μέσα στό χωριό. Τώρα άπομένουν λιγοστά» (ΚΛ,
χφ. 2194, σ. 522, 1956). Μέ τό σπάθισμα έπιτυγχάνεται ό άποχωρισμός τών
λινόξυλων άπό τίς ίνες; Τρόπος σπαθίσματος. ((Άπό τό μάγγανο βγαίνουνε
τούφες λινάρι πού τίς τυλίγουνε καί τίς βάνουνε στή μπάντα. Ή λινάτσα πού
φεύγει κάτω άπό τσί τρύπες τοΰ μάγγανου είναι άχρηστη... Τσί τοΰφες τσί
φυλάει σέ μιά κασέλα» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 522, 1956).
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ς') Κουτάλια μα (χλιάρισμα). Κουταλίδα (λείο σίδερο ή ξύλο ή κοινά κουτάλι
ή ενα κομμάτι φλασκί, γιά νά είναι μαλακό καί νά μή κόβη το λινάρι). Σκοπός
τού κουταλίσματος (άποχωρισμός τών λινόξυλων πού έμειναν μετά το σπάθι-
σμα). Τρόπος πού γίνεται τό κουτάλισμα. «Μέ τό άριστερό χέρι κρατούν τό
λιάδι πάνω στό γόνατο άπό τή μιά άκρη. Τήν κουταλίδα κρατούν μέ τό δεξιό
χέρι καί μ' αύτήν πιτακώνουν τό λιάδι, τραβώντας το συγχρόνως πρός τά όπίσω
μέ τό άριστερό χέρι, πού όπως είπαμε τό πιέζουν στό γόνατο» (ΚΛ, χφ. 3506,
σ. 48, 1970, Μυρσίνη Σητείας).

13. Προϊόντα τοΰ σπαθίσματος και τοΰ κουταλίσματος. Τά λινόξυλα
χρησιμοποιούνται γιά προσάναμμα, γιά ζεστασιά στό κοτέτσι, στή σκεπή
γιά νά μήν τήν περνά ή βροχή, γιά γέμισμα στά στρώματα, γιά στουπιά
κ.α.

14. Βούρτσισμα, γιά τήν άφαίρεση τών μικρών κομματιών τών φλοιών
καί υπολειμμάτων τών μικρών ινών. Τρόπος καί έργαλεΐα βουρτσίσματος.
Στήν περιοχή Κοζάνης π.χ. «μέ τό άριστερό χέρι κρατούν άπό μιά χεριά λινα-
ριού, πάνω στό γόνατο, μέ τό δεξιό δέ τό χτενίζουν μέ ειδική βούρτσα άπό
τρίχες κατά προτίμηση άγριόχοιρου. Τό υποπροϊόν τής εργασίας αύτής είναι
τό στουπί καλύτερης ποιότητας. Τό στουπί αύτό λαναρίζεται, κλώθεται καί
χρησιμοποιείται γιά τήν κατασκευή σάκκων γιά τό σάκκιασμα καί τή μεταφορά
γεωργικών προϊόντων» (Άντ. Δ. Χατζηπαπάς, Τό λινάρι, 1950, σ. 87). Στή
Μυρσίνη Σητείας «μετά τό κουτάλισμα τό λιάδι σύρνεται στό χτενιά. Είναι
περόνες άπό άτσάλι τοποθετημένες σέ ξύλινη βάση. Ή νοικοκερά κάθεται σέ
σκαμνί χαμηλό, έχει μπροστά στά πόδια της τό χτενιά καί παίρνοντας ένα-ένα
λιάδι, τό περνά στις περόνες πιέζοντάς το κάπως καί έν συνεχεία τό χτενίζει
τραβώντας το πρός τό σώμα της. Μέ τό πέρασμα άπό τό χτενιά χωρίζει τό
σκουλλούδι άπό τις κορκίδες. Τό σκουλλούδι μένει στά χέρια της νοικοκυράς.
Είναι ό άθός τοΰ λιναριού καί κλώθεται στή ρόκα. Κατά τήν ύφανση χρησιμο-
ποιείται ώς στημόνι. Οί κορκίδες πέφτουν κάτω. Είναι δευτέρας ποιότητος
καί κλώθονται δίχως ρόκα. Κατά τό φάσιμο χρησιμοποιούνται ώς φάδι» (ΚΛ,
χφ. 3506, σ. 48-49, 1970). Στήν 'Ιθάκη «τά σκουλλιά αύτά θά τά περάση άπό
τό λανάρι νά τά ξάνη. Θά ξεχωρίση τότε: α') ή λεκατησά, δηλ. οί βένες οί μα-
κριές πού μένουνε καί χρειάζονται γιά σπάγγο καλής ποιότητος, β') τά κρο-
κίδια ή φάδια πού χρησιμοποιούν γιά χοντρότερο ύφασμα καί τσουβάλια καί
γ') τό καλό σκουλλί γιά πλέξιμο» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 522-23).

15. Γνέσιμο. Ρόκες πού χρησιμοποιούνται γιά κάθε ποιότητα λιναριού.
(Στρογγυλή κεφαλόροκα γιά τή λεκατησιά, ρόκα τρίβλοχη γιά τά κροκίόια).

16. Τυλιγάδιασμα. Τύλιγμα τής κλωστής σέ μεγάλους κύκλους (λνσίδια).

17. Βράσιμο. Τό τυλιγαδιασμένο λινάρι-κλωστή τό βράζουν σέ νερό μέ
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στάχτη γιά νά μαλακώση έπί 1-1 '/a ώρα. Μπουγάδιασμα μέ σαπουνάδα γιά
νά φύγουν οί στάχτες καί ή άκαθαρσία. «Μετά το κλώσιμο το στημόνι (σκουλ-
λούδι) καί το φάδι (κορκίδες) ή μέ μιά λέξη τά οργατα, μουσκεύονται πάλι καλά
στο νερό καί κυλιούνται μετά σ' ένα κοφίνι καί μπουγαδιάζουνται δυο φορές.
Μετά τη δεύτερη μπουγάδα τά οργατα είναι έτοιμα γιά φάσιμο» (ΚΛ, χφ·
3506, σ. 49, 1970, Μυρσίνη Σητείας).

18. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ το πλύσιμο τού λιναριού.
Π.χ. ή Μεγαλοβδομάδα δέν κάνει νά βρή το λινάρι κλωσμένο καί άπλυτο.
Δέν πρέπει νά ύπάρχη στο λινάρι χολή. Το άντίθετο ήταν άσέβεια προς τον
Χριστό.

19. Καλάμισμα, ίδιασμα τής κλωστής. "Τφανση. Αργαλειός πού χρησι-
μοποιείται γιά τήν ύφανση τών λινών υφασμάτων, τών σάκκων κ.ά. Λινοβάμ-
βακα υφάσματα (στημόνι άπό λινάρι καί υφάδι άπό βαμβάκι) καί τό άντί-
στροφο).

20. Λεύκασμα. Περιγραφή. Σέ πολλά μέρη π.χ. τό λεύκασμα κάνουν
κυρίως τά κορίτσια. Τοποθετούν τά πανιά σέ άραιή διάλυση βοδινής κοπριάς
μέ νερό γιά μία νύκτα. Τήν έπομένη τά βγάζουν άπό τή διάλυση αύτή καί τά
πλένουν σέ τρεχούμενο νερό καί τά άπλώνουν στόν ήλιο νά στεγνώσουν. Ή
εργασία αύτή διαρκεί περίπου 10 ήμέρες. 'Απορρυπαντικά τοϋ έμπορίου γιά
τήν καλύτερη λεύκανση. Άπό πότε χρησιμοποιούνται;

21. Λινά ύφάσματα. Χρησιμοποίηση τους: γιά έσώρουχα, προσόψια,
μαξιλαροθήκες, πετσέτες φαγητού, σεντόνια κ.ά.

22. Χρησιμοποίηση τών προϊόντων καί ύποπροϊόντων τοΰ λιναριοΰ (κλω-
στές, ύφάσματα, λινόξυλα, στουπί, ίνες, λιναρόσπορος) γιά τήν κάλυψη τών
οικογενειακών άναγκών τοΰ γεωργοΰ σέ ενδύματα, λάδι κλπ., τήν άνταλλαγή
μέ άλλα προϊόντα, τή διάθεση στό εμπόριο.

Παραγωγή λαδιοΰ άπό τό λιναρόσπορο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΤ. Δ. ΧΑΤΖΗΠΑ1ΙΑΣ, Τό κλωστικό λινάρι στό νομό Κοζάνης, περ. 'Αγροτικός Τα-
χυδρόμος, 'Αθήναι, ετ. 35 (1950), σ. 85-89.

IX. ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1. Γενικά. Περιοχές μέ κύριο επάγγελμα τή ρητινοσυλλογή παλαιότερα
καί σήμερα (π.χ. Μέγαρα, 'Ελευσίνα, Μάνδρα, Βίλια, Άγιοι Θεόδωροι, Πε-
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ραχώρα, Σαλαμίνα κ.ά.). Πού έχει έγκαταλειφθή <τήμερα ή συλλογή ρετσινιού
καί γιά ποιούς λόγους;

2. Ρετσινιάρηδες. Ήταν άνδρες ή καί γυναίκες; 'Εργάζονταν άτομικά ή
σέ ομάδες, «μπουλούκια»; 'Εργάζονταν στήν περιοχή τους μόνο ή ταξίδευαν
καί σέ άλλες πευκόφυτες περιοχές; Ποιά έποχή ξεκινούσαν; Π.χ. «τά μπου-
λούκια τών ρη τινοσυλλογέων τής Μάνδρας έχουν φθάσει ήδη μέχρι τής Χαλ-
κιδικής. Οί πλανόδιοι ρητινοσυλλογεΐς έχοντες άρχηγόν τόν ένοικιαστήν ένός
δάσους, ξεκινούν άπό τήν Μάνδρα άρχάς 'Απριλίου, διά νά εύρίσκωνται είς τό
δάσος, πού θά εκμεταλλευθούν, πριν άκόμη άρχίσουν οί μεγάλες ζέστες»

(Κ. Φαλτάϊτς, Έβδομάς 1 (1927-28), σ. 643).

3. Ενοικίαση τών δασών. Μέ ποιούς ορούς γινόταν ; Συμφωνία τοΰ ενοι-
κιαστή μέ τούς ρετσινιάρηδες. Τρόπος πληρωμής τους. Δανεισμός πρός τούς
ρετσινιάρηδες κατά τή χειμερινή περίοδο. Τρόπος δανεισμοΰ (μέ τόκο;).

4. Καλλιέργεια τών πεύκων. Καθαρισμός, καταπολέμηση ασθενειών κ.ά.

5. 'Εργαλεία γιά τήν τοποθέτηση τών δοχείων στά πεΰκα καί γιά τή
συγκέντρωση τοΰ ρετσινιού. Δοχεία γιά τ/) συγκέντρωσή του.

6. Μέθοδοι γιά τή συγκέντρωση τοΰ ρετσινιοΰ. Λεπτομερής περιγραφή.
Π.χ. «τό μάζεμα τής ρετσίνας γίνεται κατά καρόκια, κατά συστάδας δηλ.
δάσους. Κάθε οικογένεια ρητινοσυλλογέως έχει ορισμένα Τμήματα δάσους
πρός έκμετάλλευσιν. Καί έργάζονται άνδρες, γυναίκες καί παιδιά τής οικογε-
νείας είς τό μάζεμα τής ρετσίνας» (Κ. Φαλτάΐτς, ό.π.).

Σε ποιόν παραδίδεται τό συγκεντρωμένο ρετσίνι ; (στόν ενοικιαστή ;)
Ποιός έχει τήν εύθύνη τής διαθέσεώς του;

7. 'Εγκατάσταση τών ρετσινιάρηδων στόν τόπο έργασίας. Δημιουργία
καλυβιών γιά τή διαμονή τών οικογενειών τους. 'Απαραίτητος έςοπλισμος
τους. Περιγραφή τών καλοκαιρινών αύτών κατοικιών.

8. Χρήσεις τοΰ ρετσινιοΰ, στήν οινοποιία, στήν ιατρική κ.ά.

9. Μέθοδοι άποστάξεως τοΰ ρετσινιού.

-10. Τραγούδια, παραδόσεις, άνέκδοτα κ.ά. πού άναφέρονται στούς ρετσι-
νιάρηδες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. ΦΑΛΤΑΊ ΤΣ, Τά καλοκαιρινά μπουλούκια, περ. Έβδομάς 1 (1927-28), σ. 643.

2. ΚΩΝ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Ρητίνη καί παράγωγα, 'Αθήναι 1933.

3. MAP. ΜΙΧΑΗΛ-ΔΕΔΕ, 'Αρβανίτικα τραγούδια Βοιωτίας, 'Αττικής, Πελοποννή-
σου κλπ., σειρά πρώτη, 'Αθήνα 1978, σ. 47-49.
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1. Χρόνος αλιείας. Ποιά εποχή άρχίζει τό ψάρεμα τών διαφόρων ειδών
ψαριών καί πόσο διαρκεί; Π.χ. στή Σινώπη τοϋ Πόντου «τίς άπόκριες ψάρευαν
τά καλκάνια... τό Μάρτιο ψάρευαν τά χαμψιά... τήν Μ. Σαρακοστή ψάρευαν
στρείδια καί χτένια» (ΚΛ, χφ. 1151, σ. 103, 1938), «Σεπτέμβριο μέ 'Ο-
κτώβριο είχαμε τό ψάρεμα τής παλαμίδας καί τής λακέρδας» (ό.π., σ. 101).
Στή λιμνοθάλασσα τοΰ Μεσολογγιοΰ «ή άλιεία τής μαρίδας άρχίζει τοΰ άγίου
Γερασίμου (20 'Οκτωβρίου) καί έξακολουθεϊ μέχρι τοΰ άγίου Νικολάου... μετά
τήν έορτήν τοΰ άγίου άρχίζουν τά άπάλια, ήτοι ή έποχή τής άλιείας τών άπο-
μενόντων πρός άλιείαν ιχθύων» (ΚΛ, χφ. 717, σ. 40,1925).Ό χρόνος ψαρέματος
έξαρτάται ένδεχομένως άπό μεταναστεύσεις (περάσματα) ψαριών; Π.χ. πέρασμα
ψαριών γίνεται στή θαλάσσια περιοχή τής Σκιάθου καί τής Σκοπέλου καί διαρ-
κεί άπό τόν 'Οκτώβριο μέχρι τόν 'Ιούνιο.

Γίνεται ψάρεμα τήν ήμέρα (ήμεροβόλια) ή τή νύχτα καί ποιών ψαριών
είδικώτερα;

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τό χρόνο τοΰ ψαρέματος.
Παροιμίες καί άλλες εκφράσεις. Στή Σωζόπολη τόν Αύγουστο δέν ψαρεύ-
ουν, έπειδή πιστεύουν ότι τά νερά γίνονται ξινά καί κόβονται τά δίχτυα.

'Εποχές πού άπαγορεύεται τό ψάρεμα καί γιατί; Λόγω άναπαραγωγής;

2. Ψαράδες: 'Ονομασίες: α') γενικά (ψαράς, άλιάς, γιαλοκόπος κ.ά.), β')
άπό τό είδος τών ψαριών (χαννάς, χταποδάς, χαννολόγος κ.ά.), γ') άπό τό είδος
τών διχτυών (άθιβολιάρης, διχτάς, διχτνάρης, διχτολόγος, τρατάρης, τρατολό-
γος), δ') άπό τό είδος τών οργάνων πού χρησιμοποιούνται (καμακάς, καμα-
κιάρης, καμακολόγος κ.ά.), ε') άπό τόν τόπο πού γίνεται τό ψάρεμα (βιβαράς,
κεφαλιώτης, κρεμασιώτης, λακκιώτης, σκάπουλας, γιαλαντζής κ.ά.), ς') διά-
φορα (βλησιδιάρης, κανονιέρης, μπουρλοτιέρης, ψοναεκάς, παγαδώρος κ.ά.).

3. Κοινωνική θέση. Ποιά ή κοινωνική θέση τών ψαράδων; Σχετικές άντι-
λήψεις (παροιμίες καί γνώμες). Π.χ. «δυό άνθρωποι κ'ένας ψαράς» (ΚΛ, χφ.
2276, σ. 29, Μεγανήσι Λευκάδας, 1958). «Τόμ ψαρά μήν κάμης φίλο/τί
δαγκώνει σάν τό σκύλο» (ΚΛ, χφ. 2268 Γ, σ. 748, Πάτρα, 1958). «Μήν κάμης
φίλο κηπουρό, κουμπάρο μαγκελλάρη/μή μπιστευτής καί τόν ψαρά, κ' οί
τρεις είναι γαϊδάροι» (Δ. Λουκάτος, Κεφαλλονίτικα γνωμικά, 1952, σ. 146).



ΑΛΙΕΙΑ

155

Οί ψαράδες εϊναι ντόπιοι ή ξένοι; Στή δεύτερη περίπτωση άπό πού έρ-
χονται καί πότε; "Εχουν τις οίκογένειές τους μαζί ή εϊναι μόνοι; "Ερχονται σέ
ομάδες ή μεμονωμένα; Π.χ. στήν Πρέσπα ψαρεύουν ψαράδες άπό τή Νιγρίτα
Σερρών, πού έπιστρέφουν στόν τόπο τους τό Μάη (Μακεδονική Ζωή, τεΰχ. 26,
(1968), σ. 32). Νυμφεύονται στόν τόπο της έργασίας τους ή όχι καί γιατί;
Μήπως περιφρονούνται άπό τούς άλλους;

4. Συνεργατική αλιεία. 'Τπάρχουν συνεταιρισμοί ψαράδων καί άπό πότε;
Προσλαμβάνονται οί ψαράδες ώς μόνιμοι ή οχι; Σέ ποιόν άνηκε τό άλιευτικό
πλοίο; Ποιός ώριζόταν ώς κυβερνήτης; Πώς προμηθεύονταν τά εϊδη διατροφής
τους οί ψαράδες; Ποιά ήταν ή άμοιβή τους; Εϊχαν τή δυνατότητα νά άποκτή-
σουν καλύτερη μεταχείριση καί άμοιβή; Πώς μοιράζονταν τά κέρδη; Π.χ.
στή Σωζόπολη έπαιρνε μισά τό καΐκι, μισά τό πλήρωμα. Ό καραβοκύρης
περισσότερα μερτικά, οί «παλάτζηδες» λιγώτερα καί οί ναύτες άπό ένα μερτικό
(Ά. Παρασκευόπουλος, Ψαρική, 1935-36, σ. 69κέξ.). Στήν 'Ιθάκη «τήν τράτα
τήν έχει συνήθως ένας. Οί άλλοι πού πάνε μαζί του δέν εϊναι μόνιμοι, εϊναι
έργάτες. Τώρα παρακαλάς γιά νά βρής. "Αλλη φορά σέ παρακαλούσανε. Έκα-
τεβαίνανε πολλοί στό γιαλό κι ό τρατάρης άναγκαζότανε νά τ' άφήση στή τύχη.
"Οταν ήτανε νά φύγουνε, αύτοί έμένανε. Άλλοι έπιανόντανε καί τσό 'σερνε ή
θάλασσα. Τούς έπαιρνε κι αύτούς. Έκεΐ πού έπαιρνε έξι ή βάρκα άνεβαίνανε
κ' έννιά. Αύτοί οί παραπανιστοί ήτανε φορέστηδες, δηλ. έτσι έθελοντές, δέν
τσού πλήρωνε. Καμμιά φορά ούτε καί στούς άλλους έργάτες έπλήρωνε φράγκο.
Τό μόνο πού ήτανε υποχρεωμένος νάν τσού δώση ψωμί κρίθινο καί κανά δυό
λίτρες ψάρι, άν έβγανε. Έπαρακαλούσανε κιόλας: «πάρε με, καπετά Γιώργη»...
(τσού λέανε καί μπουρανέλλους, κάπως περιφρονητικά όλους αύτούς). "Γστερα
έκαλυτερέψανε τά πράματα κ' οί άργάτες έπαίρνανε μισό μερδικό. Αλλά είχε
τρατάρηδες, πού είχανε καί μπακάλικο καί χασάπικο. "Ο,τι σόδίνανε, τό παίρ-
νανε πίσω... Ό τρατάρης έκαθότουνε έδεκεϊ στό τιμόνι κ' έτράβαε όπου ήθελε,
χωρίς νά δίνη λογαριασμό. Ό άργάτης δέ μπορούσε νά ρωτήση πού πάς» (ΚΑ,

χφ. 2194, σ. 319-320, 'Ιθάκη, 1956).

Παροιμίες, παροιμιώδεις έκφράσεις καί τραγούδια, πού άναφέρονται σέ
περιπτώσεις κακομεταχειρίσεως τών ψαράδων άπό τούς πλοιοκτήτες.

5. Αλληλοβοήθεια. Έθιμα άλληλοβοήθειας μεταξύ τών ψαράδων (περι-
πτώσεις π. χ. άπώλειας τού σκάφους ένός ψαρά άπό τρικυμία ή άλλες αιτίες).

6. "Οργανα άλιείας (άρναμεντα, προσαμεντα, άρμάτωμα, σίδερα, τζένια
κ.ά.). Περιγραφή.

α') 'Αγκίστρι. 'Ονομασίες (άγκίνι, αγκιστρας, άγκρίφι, απρι, ψλονψάρι,
κατσοννι, μυιάς κ.ά.) (είκ. 213). Μεγέθη άγκιστριών καί εϊδη ψαριών πού
ψαρεύονται μέ κάθε μέγεθος (περκόχαννα, λιθρΐηα, συναγρίδες κ.ά.). Άπό
ποΰ προμηθεύονται τά άγκίστρια;
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Τρόποι αλιείας μέ άγκίστρι:

1. Μέ καλαμίδι. Μήκος τοϋ καλαμιοΰ καί τοΰ νήματος. Άπό τί είναι
κατασκευασμένο τό νήμα; (άπό μετάξι, άπό νάυλον). Αριθμός άγκιστριών
πού χρησιμοποιούνται.

Εΐδη δολωμάτων (κομμάτι σουπιάς, πεταλίδες, γαρίδες, σκαρόχορτο κ.ά.).

Ό τρόπος ψαρέματος άπό τήν άκτή είναι μόνο έρασιτεχνικός ; Εΐδη ψα-
ριών πού ψαρεύονται.

2. Μέ πεταχτάρι (είκ. 214). Άπό τί άποτελεΐται; (άπό νήμα, άγκίστρι,
φελλό καί βαρίδι;) Πόσα άγκίστρια χρησιμοποιούνται; (δύο, τρία;) Άπό ποΰ
ρίχνεται τό πεταχτάρι; (άπό τήν άκτή, άπό τή βάρκα;) Δολώματα. Είδη
ψαριών πού ψαρεύονται.

3. Μέ συρτή (είκ. 215). Άπό τί άποτελεΐται; (άπό νήμα, φελλό καί βαρίδι
καί ένα άγκίστρι;) Άπό ποΰ ρίχνεται; (άπό τήν άκτή, άπό τή βάρκα;) Δο-
λώματα (ψεύτικο ψάρι άπό μέταλλο;). Ψάρια πού ψαρεύονται.

4. Μέ καθετή. Άπό τί άποτελεΐται; (άπό νήμα, βαρίδι, φελλό καί άγκί-
στρια;) (βλ. είκ. 216). Πόσα άγκίστρια χρησιμοποιούνται καί πώς είναι στε-
ρεωμένα στό νήμα; Τί δολώματα χρησιμοποιούνται; (γαρίδα, πεταλίδα, ψα-
ράκι;) Άπό ποΰ ρίχνεται; Τί ψάρια ψαρεύονται;

5. Μέ παραγάδι. Άπό τί άποτελεΐται ; (άπό τόν «τόνον» (χοντρή κλω-
στή μεγάλου μήκους, 300 όργυιές περίπου), πού κατά διαστήματα 2 έως 4 όρ-
γυιώνέχει τά «παράμελα» (λεπτότερο σπάγγο μήκους 1 όργυιάς περίπου) στό
άκρο τών οποίων προσδένονται τά άγκίστρια). Δόλωμα (μικρά ψάρια, τεμάχια
χταποδιού ή καλαμαριοΰ). Πώς γίνεται τό «καλάρισμα» τοΰ παραγαδιοΰ; Π.χ.
στή Μήλο «προσέδεναν τήν καλούμαν (σπάγγον) είς τό φλασκί (κολοκύνθη).
Τό μήκος τής καλούμας ήτο όσον καί τό βάθος τής θαλάσσης. Είς τό άλλο
άκρον τής καλούμας έδένετο τό μαζάρι (πέτρα σφαιρικοΰ περίπου σχήματος,
ή σιδηρούν άντικείμενον), καθώς καί ή άρχή τοΰ παραγαδιοΰ. 'Εάν τό ψάρεμα
έγίνετο τήν νύκτα, παρά τό φλασκί έδένετο καί κουντουνιέρα (πίναξ ξύλινος
φέρων ύπέρ αυτόν δύο τόξα σταυρωτά μέ κουδουνάκι, γιά νά βρίσκουν τό παρα-
γάδι)». Χρόνος πού συνήθως ρίχνεται τό παραγάδι. Πότε άνασύρεται; Τί είδους
ψάρια ψαρεύονται;

β') Άγκιστροκάτσουνας. Σχήμα καί χρήσ/) του. Π.χ. στήν Κάρπαθο «δι'
αύτοΰ άνασύρουν τήν άγκιστρωμένην σμύρναν» (ΚΛ, χφ. 227, σ. 28, 1892).

γ') 'Απόχη. 'Ονόματα (άπόχα, γαριδολόγος, λάζαρος, πέντονλας,πρόβλια-
κας, άραάγη, άρπάχτης κ.ά.) (είκ. 217, 218). Άπό τί άποτελεΐται; (άπό δίχτυ
προσαρμοσμένο σέ ξύλο;) Τί ψαρεύονται μέ τήν άπόχη; (μικρά ψάρια, γαρί-
δες, SOeçbnyià δολώματα;) Είναι άπαραίτητο έργαλεΐο τού ψαρά;

Βολαχτήρα (βολατήρι, βλαχτούρα, βολαντήρα, βολοκτήρα, κοπανέλλι
χ.<ζ.) (βλ. είκ. 219). Σέ τί χρησιμοποιείται; (γιά τόν έκφοβισμό τών ψα-
ριών;) Τί είναι τό βόλασμα; Πώς γίνεται καί πότε;
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ε') Γυαλί (είκ. 220).

ς') Δίχτυ (άθερνιά, άθίβολο, απλάδι, γοπόδιχτο, καρτέρι, άφρόδιχτο,
βαλκός, βονλιά, γρίπος, δίφανο, ενοδος, καβουρόδιχτο, καλαμωτή, πήρα,
παδιά, καρμάκι, καρπούλόγ', μανός, μπαρμπουνόδιχτο, μπραγάνι, όθονας,
πλεμάτι, σαρδούνια, σκουρτσίνα, σκυλοδίχτυα, σταφνοκάρι, ταλιάνι, τοάτα
κ.ά.).

1. Μέρη τοΰ διχτυοΰ(γαστέρα, καζίλι, κατάκωλο, κοννι -ια, ποτζόλια,
πόστα, παννί, κουρά, μάτι, μπούκος κ.ά.).

Είδη διχτύων (βλ. είκ. 221, 222): άπλά, μεσιανά, μανωμένα, μάνσες,
γοπόδιχτα κλαμπανόδιχτα, παλαμόδιχτα κ.ά.

2. Κατασκευή διχτύων. Ποιοι τά κατασκεύαζαν καί με τί ύλικά; 'Εργα-
λεία (σαίτα, μόδουλο κ.ά.) (είκ. 223). Στήν 'Ιθάκη «είχανε ενα ξύλινο μό-
δουλο πού έμετρούσανε τά μάτια... Τά φκιάνανε τεχνίτρες γυναίκες άπο τήν
Πρέβεζα ή το Θιάκι. Έπλέανε (έπλέκανε) καί οί άντρες. Τούς σπάους τούς
παίρνανε άπο τά έργοστάσια. Κατά τό μάτι τοΰ διχτυοΰ τό δίχτυ είναι φανό
ή πυκνό. Τά άπάνου σκοινιά τοΰ διχτυοΰ λεγόντανε καλαμένκα. Παλαιότερα
ήτανε ντόπια, άπό τραόμαλλα» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 312, 1956). Στήν περιο-
χή Βούρλων Μ. 'Ασίας τό δίχτυ πλέκονταν ή μέ «μίτον» (βαμβακερό σπάγγο)
ή μέ σπάγγο ή μέ μανό (πολύ ψιλό σπάγγο) ή μέ μετάξι... χρησιμοποιεί-
ται πρός πλοκήν ό μόδολος... καί ή σαΐτα. Τό έπάνω πλαίσιον τού δικτύου...
πλέκεται μέ κατσικότριχα» (ΚΛ, χφ. 776, σ. 3, 1921). Σήμερα άπό ποΰ άγο-
ράζουν τά δίχτυα; "Οπου δέν υπήρχαν παλαιότερα χειροποίητα δίχτυα άπό
ποΰ τά έφερναν; Πόσο στοίχιζαν περίπου; Ποιοι είχαν δικά τους δίχτυα;

3. Βαφή τών διχτύων. Στήν 'Ιθάκη «γιά νά βάψουμε τά δίχτυα άγορά-
ζουμε πεΰκο ή σέ κομμάτια ξύλο άνάλεστο ή σκόνη. Γιά νά τόνε χρησιμοποιή-
σουμε, βάνουμε σ' ένα ντενεκέ νερό 4 λίτρες. Τόνε βράζουμε... Παίρνουν τά
δίχτυα καί τά ρίχνουν μέσα στό καζάνι ή σέ μιά σκάφη. Βάφουν άλαφρά τά
δίχτυα καί βαριά τήν τράτα» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 322, 1956). Γιατί τά βάφουν;
(«Τό βάψιμο είναι γιά τή λίγδα, νά μή πιάνουνε τά δίχτυα. Ξυλιάζει ό σπάος
τοΰ διχτυοΰ καί πέφτει ή λίγδα»). Μετά τό βάψιμο τά δίχτυα χρησιμοποιούν-
ται άμέσως ή άφίνονται νά στεγνώσουν;

4. Συντήρηση τών διχτυών. 'Απλώνονται μετά τή χρησιμοποίηση τους
καί γιατί; Στήν 'Ιθάκη «τό καλοκαίρι άπλώνουμε τά δίχτυα κάθε μέρα, γιατί
έχει λάσπη ή θάλασσα κι άνάβουνε κι άπό τή ζέστη τά δίχτυα. 'Από τή ζέστη
πιάνει λίγδα ή θάλασσα... Τήν πιάνουν τά θύμια (φύκια). Τόν χειμώνα όμως
μπορούν νά μείνουν στή βάρκα άνάπλωτα καί 3 μήνες. Τό κρύο δέν τά σεπει
κ' ή θάλασσα τότες δέν έχει λάσπη» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 316, 1956). Ποΰ γίνεται
τό άπλωμα τοΰ διχτυοΰ; (έπάνω στις «γάβριες» (διχάλια) στήν παραλία, στά
άλμπουρα τής βάρκας;). Πώς μαζεύουν τά δίχτυα; Προσέχουν νά βρίσκωνται
σέ μιά σειρά οί φελλοί καί σέ άλλη τά βαρίδια; Στήν 'Ιθάκη (δ.π., σ. 316)
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«ύστερ' άπο τό άπλωμα, πρέπει νά μαζώξουμε «νετταριστά» τά δίχτυα (ξε-
μπερδεμένα), μέ τά φελλά άπάνου καί τά βολύμια κάτου, νά 'ναι έτοιμα γιά τό
καλάρισμα. Τά νεττάρουμε άπάνου σ' ένα σκουτί (τά κάνουμε κυκλικό σωρό)».
Τί προξενεί φθορά στά δίχτυα; Τά φύκια, οί ζόχοι, οί βράχοι της θάλασσας,
τά ψάρια (ή σμέρνα, ή φώκια, τό δελφίνι, ό κάβουρας κ.ά.); Πώς μπορεί νά
προλάβη ή νά σταματήση τήν καταστροφή ό ψαράς; Π.χ. «τό μόνο πού μπορείς
νά κάμης εϊναι νά τρέξης νά σ'κώσης τό δίχτυ, νά μή σοΰ κάμη μεγαλύτερη
ζημιά» (ό.π., σ. 316).'Επιδιόρθωση τών διχτυών. Ποιοι τά έπιδιορθώνουνή ;
Έργαλεΐα γιά τήν επιδιόρθωση.

5. Ρίξιμο τών διχτυών στή θάλασσα. Ποιά ώρα ρίχνουν τά δίχτυα στή
θάλασσα καί γιατί; (μετά τή δύση τού ήλιου; "Οταν τό ψάρεμα γίνεται «άπό
βολής»;) 'Ύστερα άπό πόσο περίπου χρόνο άνασύρουν τά δίχτυα; "Οταν
τό ψάρεμα γίνεται «άπό στατοΰ» ; Πόσο άφίνουν οί ψαράδες τά δίχτυα στή
θάλασσα; (τά άνασύρουν τήν έπομένη;) Πώς έντοπίζουν τά δίχτυα, όταν είναι
«φουσκοθαλασσιά»; (μέ σημαδούρα, καμπανάκι, φανάρι;) Πότε καί πώς άνα-
σύρονται συνήθως τά δίχτυα (μεσάνυχτα); (είκ. 224, 225). Τρόποι γιά τήν
προφύλαξη τών ψαράδων, όταν άνασύρωνται τά δίχτυα. Μήπως υπάρχουν
ψάρια πού έχουν φαρμακερά φτερά, δράκαινες, σκορπίνες, σμέρνες κ.ά. ;

6. Κυριώτεροι τρόποι ψαρέματος μέ δίχτυα:

α') Μέ άφρόδιχτο (χονδρό, μονό;). Εϊδη άλιευμάτων (γόπες, σαρδέλλες,
παλαμίδες, ρίκια, σαφρίδια κ.ά.). Πού ρίχνεται; (στά ρηχά;) Ρίχνεται άπό
βάρκα ή άπό τήν παραλία;

β') Μέ τράτα. Άπό τί άποτελεΐται; (άπό τή μάτσα (τό ξύλο πάνω
στό όποιο χτίζεται ή τράτα), τόν γρίπο (πού εϊναι δεμένος στή μάτσα), τά
μάτια, τήν τενέα (πλατειά ζώνη διχτυοΰ κάτω άπό τόν σάκκο), τήν μπαΐνα
(φελλός μεγάλος έπάνω στήν τενέα), τα κοννια (δυο φελλοί στρογγυλοί στις
δυό γωνιές τού σάκκου). Πώς λέγονται τά διάφορα μέρη τής τράτας άνάλογα
μέ τό μέγεθος τών άνοιγμάτων (ματιών) (κιάρα, κόντρα-κιάρα, ριγιάλια, ριγα-
νέλα (120 χιλιοστ.), γάλες, κατσαρέτο, κακονβέλλια (11-12 χιλ.), σάκκο ς
11-12 χιλ.), τσετάλια (8 χιλ.) (είκ. 222).

Πώς γίνεται τό καλάρισμα τής τράτας; (περιγραφή).

Ί πάρχουν ορισμένα μέρη στήν παραλία όπου γίνεται τό καλάρισμα καί για-
τί; Στήν'Ιθάκη «ή κάθε καλάδα έχει τό σημάδι της. Άν κάμης λάθος δεξιά ή
άριστερά ή στό βάθος, θά 'χης ζημιά. Θά σοΰ σκιστή ή τράτα. Θά ντέση σ' τσί
πάντες (πλευρά) ή στό σάκκο καί θά πάθη. 'Ή μπορεί νά τήν παρασύρουν τά
ρεύματα» (ΚΛ, χφ. 2194, σ.316, 1956). Πώς γίνεται τό «τράβηγμα» τής βάρ-
κας; (περιγραφή). Πώς συντονίζουν τήν προσπάθειά τους οί ψαράδες; Το-
ποθετούνται γιά τόν σκοπό αύτό σέ δυό σειρές; Επιφωνήματα, τραγούδια καί
ρυθμικές κινήσεις κατά τήν εργασία τοΰ τραβήγματος τής τράτας. (Ή τράτα
μας ή κουρελού/σήμερα δώ αύριο άλλοΰ κ.ά.).
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γ') Μέ ανεμότρατα. Σέ τί διαφέρει άπό τήν άπλή τράτα; (τή σέρνουν
καΐκια μέ μηχανή, πού μαζεύει τά δίχτυα;) Ψαρεύει σέ άνοικτές θαλάσσες;
Συνεταιρίζονται δύο ή περισσότερα πλοιάρια;

δ') Μέ γρί-γρί. Γίνεται τό ψάρεμα καί τήν ήμέρα καί τή νύχτα ; Πώς γίνεται
τό νυχτερινό ψάρεμα; (μέ λάμπες, μέ πυροφάνι;) Χρησιμοποιείται τράτα;
'Αριθμός βαρκών.

ε') Μέ πεζόβολο. Σχήμα τοΰ διχτυοΰ (στρογγυλό). Ποΰ τοποθετούνται τά
βαρίδια καί οί φελλοί;Τρόπος χρησιμοποιήσεως (βλ. καί είκ. 226, 227). Π.χ.
στήν έπκρχία Έρμιονίδας «τό ρίχνουν στά ρηχά νερά... 'Απλώνει σά φουστανέλ-
λα καί κατόπιν τό μαζεύουν. Μέ αύτό πιάνουν συνήθως κεφαλόπουλα» (ΚΛ,

χφ. 2318, σ. 196, 1956).

ζ') Καμάκι (κόκα, χέρα, χελοκάμακο, ψαροκάμακο, τρικράνι, διγόφι κ.ά.).

Εΐδη καμακιοΰ. Χρήσεις.

η') Κιοΰρτος (καρτάλι, γιορτάρι, κύρτος, κέρτος κ.ά.) (είκ. 228). Άπό τί
άποτελεΐται; («είναι είδος κοφινίου, μέ στενότερον στόμιον, κατεσκευασμένον
άπό καλάμια καί σύρμα. Τό σύρμα είναι γύρω είς τό στόμιον καί πρός τά έσω
σχηματίζει αίχμάς. Μέσα είς τό κοφίνι είναι ένα δίκτυ μέ δολώματα (ρέγγες
ή βακαλάο πολτοποιημένο) καί μία πέτρα γιά νά βουλιάη» (ΚΛ, χφ. 2318, σ.
196, 1956). Σέ ποιά νερά ψαρεύουν μέ κιοΰρτο; Τί ψάρια ψαρεύουν; (κεφάλους;)

θ') Φλασκί (ανεμούρι, καλάρια, κολόκα, χαλατονρι κ.ά.). Σέ τί χρη-
σιμοποιείται; (ώς σημάδι γιά τά δίχτυα;)

ι') Μπράγκα (άγγολόγι, άχινολόγος, εγγινας, πινολόγος κ.ά.). Σέ τί
χρησιμοποιείται; (γιά τήν άπόσπαση τών έχίνων καί τών οστρακοειδών;)
Σχήμα.

ια') Ξυλοσουπιά (σουπιά ξύλινη μέ μικρούς καθρέπτες). Ποιός τήν κατα-
σκευάζει; (ό ψαράς, βρίσκεται στό έμπόριο;) Πώς χρησιμοποιείται; Π.χ.
στήν Κύμη τή ρίχνουν στή θάλασσα μέ νήμα καί άλλος κρατεί άπόχη καί πιάνει
τήν σουπιά πού τήν πλησιάζει.

ιβ') Πυροφάνι (πυριά, περιφάνα, πριαφάγκλο, φακός κ.ά.). Φωτιστική
ύλη (δαδί, άσετυλίνη, πετρέλαιο κ.ά.). Ποΰ τοποθετείται; Πώς γίνεται τό
ψάρεμα;

ιγ') Σαλαγγιά (ααλαχιά, α αλατζά, χταποδολόγος κ.ά.). Άπό τί άποτε-
λεΐται; (άπό ένα κομμάτι ξύλο, οπού δένουν τό άρμίδι μέ 3-4 ή καί περισσό-
τερα άγκίστρια). Γιά ποιό είδος ψαριών χρησιμοποιείται; (γιά τό ψάρεμα τοΰ
χταποδιού κ.ά.). Πώς ρίχνεται στή θάλασσα; (τή ρίχνουν σέ μέρη όπου είναι
τρυπωμένα χταπόδια ή άλλα μαλάκια, πού τά έχουν επισημάνει μέ τό γυαλί).

ιδ') Σχοινιά (γιαμάλια, γούμενα, γριπόβολος, λυτάρι, καζίλι, καλούμα,
καμάρι, μανός, μίτος, παράμαλλο, σάγουλα, κτάρι, τσούδι, ταούχτι, χα-
λάρτ' κ.ά.). Εΐδη σχοινιών καί χρήση.

ιε') Διάφορα βοηθητικά ή αλλα έργαλεϊα (κοντραπεταάλι, κουλούρα, κου-
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κάρι, φλόκος, φονρνέλλια, ρονκάνα, μαγκλαβάρης, μαχαίρι, μολυβήθρα, άρμίδι,
μεσσινέζα, πεταχτάρι, συρταρόλι, σταλίκι, φελλοί, φονρκάδα, κασσορέτο κ.ά.)·
Περιγραφή καί χρήση.

7. 'Αλιευτικά σκάφη. Τί πλοιάρια υπήρχαν παλαιότερα γιά τήν άλιεία;
Ποϋ κατασκευάζονταν; Π.χ. «τά λεμβουργεϊα τής "Τδρας, με τή μακριά τους
παράδοση, είχαν είδικευτή στήν κατασκευή τών μικρών, ευκίνητων, λέμβων,
που τό μήκος τους ήταν 12-17 άγγλικά ποδάρια, μέ 4 συνήθως κουπιά καί μικρό
τρίγωνο πανί (λατίνι)». (Τ. Ζάππας, 'Αλιευτικό χρονικό, 1968, σ. 19). 'Ονο-
μαστοί καραβομαραγκοί.

8. Ψάρεμα σέ λίμνες, ποταμούς, βαλτώδη μέρη κ.ά. Τρόποι ψαρέματος:
Μέ τά χέρια; Π.χ. στό Αιτωλικό παλαιότερα γιά τό ψάρεμα τής μαρίδας «έλάμ-
βανον σχοινίον χονδρόν άπό βοϋρλον καί μεταβαίνοντες είς μέρος τής όχθης όπου
ύπέθετον ότι έζων μαρίδες έκάνανε βίλο, ήτοι έβύθιζον τό σχοινίον είς τήν λί-
μνην σχηματίζοντες δι' αύτοΰ ολίγον ολίγον υπεράνω τοΰ πυθμένος ήμικύκλιον,
εντός τοΰ οποίου έκλείοντο αί μαρίδες. Είναι δέ αύται κατά τάς διηγήσεις τών
αλιέων ψάρια δειλότατα, ώστε δέν έτόλμων νά ύπερβοΰν το σχοινίον. Τότε δύται
επιδέξιοι βυθιζόμενοι είς τό ύδωρ συνελάμβανον αύτάς διά τών χειρών, καθ' όν
χρόνον έκρύπτοντο ύπό τούς βράχους τής όχθης» (ΚΛ, χφ. 717, σ. 53, 1925).
Στό Σούλι «κάποτε πιάνουν καίμέτά χέρια μόνο τά ψάρια μέσα στό ποτάμι...
"Ετσι βγάνουν ψάρια όσα τά πιτύχουν στις τρύπες κάτω άπό πέτρες ή άπο
ρίζες» (ΚΛ, χφ. 976, σ. 722, 1933). Μέ όβαριά «στό γιαλό-όβάρι» (ΚΛ, χφ.
3007, σ. 34, περ. Άν. Ξηροβουνίου 'Ηπείρου, 1966), μέ διάφορα φράγματα
(καλαμωτή (είκ. 229), γυροβολίδι. βιβάρι (είκ. 230), τζένιο (είκ. 231, 232,
233 κ.ά.), μέ άπαγορευμένα μέσα (χρήση δυναμίτιδας, φλόμου, γαλατσίδας
κ.ά.). 'Εργαλεία (καμάκι κ.ά.) (είκ. 234).

9. Πώληση τών αλιευμάτων. 'Υπήρχαν μόνιμα ιχθυοπωλεία ; Πώς διέθε-
ταν οί ψαράδες τά ψάρια; Στήν 'Ιθάκη «τότες δέν ήτανε μανάβηδες νά πουλάνε
τά ψάρια. Έγυρίζανε οί έργάτες, ξενυχτισμένοι όπως ήτανε καί τά πουλούσανε:
— Ψάρι, ψάρι ! Κι έπρεπε νά γυρίζη όλη μέρα γιά νάν τά πούληση. Ό χωριάτης
τότε ούτε μαρίδα δέν άγόραζε. Τό πολύ πολύ καλογρίτσα» (ΚΛ, χφ. 2194, σ.
320, 1956). Πώς διατηρούνταν τό καλοκαίρι τά ψάρια φρέσκα; Στήν Εύβοια
«...μάζευαν τά άλιεύματα... τά βάζανε στις κασέλες καί τά χιόνιζαν» (Τ. Ζάπ-
πας, Αλιευτικό χρονικό, 1968, σ. 66). Πλανόδιοι ίχθυοπώλες (στήν Κρήτη
γύριζαν στά χωριά φορτωμένοι τά ψάρια σέ κουφίνι ή σέ γαϊδούρια). Υπήρ-
χαν ψαράδες-πωλητές έξ επαγγέλματος;

Πώς γινόταν ή μεταφορά τών άλιευμάτων άπό τήν παραλία στά άστικά
κέντρα; Π.χ. «είς τήν Ραφήνα... μοναδικά μεταφορικά μέσα ήταν οί δίτροχες
μονιππες σούστες πού κουβαλούσαν πάγο καί ψάρια. Οί σούστες αύτές, φορ-
τωμένες τ' άλιεύματα, τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι μέ ζέστη, σταμάταγαν στήν
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Παλλήνη κι άλλαζαν άλογα. "Οταν τά ψάρια ήταν λιγοστά κι ή σούστα ήταν
άσύμφορη, τά βάζανε σε πανέρια καί τά φόρτωναν σέ μουλάρια — σέ δυό τρία
διαδοχικά έπίπεδα — καί τά πήγαιναν στό Γέρακα, γιά νά τά φορτώσουνε στό
πρωινό τραίνο πού ερχόταν άπό τό Λαύριο. Κάποτε τά πήγαιναν καί ώς τήν
Αθήνα μέ τό μουλάρι !» (Τ. Ζάππας, 'Αλιευτικό χρονικό, 1968, σ. 71). Διά-
θεση τών ψαριών σέ έβδομαδιαΐες άγορές.

Διηγήσεις, παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις σχετικές μέ τή μεταφορά
καί τή συντήρηση τών ψαριών.

10. Συντήρηση (πάστωμα) τών ψαριών. Ποιά άλιεύματα πάστωναν; (τούς
βακαλάους, τίς ρέγγες, τά χταπόδια, τίς παλαμίδες κ.ά.). Τά πάστωναν πάντοτε
ή οταν υπήρχαν μεγάλες ποσότητες;

Τρόπος παστώματος. "Εβγαζαν τά έντόσθια καί τά σπάργανα καί τά αλά-
τιζαν μέ χοντρό άλάτι ; Τά κάπνιζαν στό τζάκι; Τά ξήραιναν στόν ήλιο; «Τά
χταπόδια — όσα κι άν ήταν — άρχινάγαν νά τά κοπανάνε στήν πέτρα, αφαι-
ρώντας πρωτύτερα τά μελάνια καί τ' άβγοτάραχα, τά παρουλίζουν (τρίβουν),
σκίζουν τίς κουκούλες κι υστέρα τ' άπλώνουν στά κοντάρια καί στις άντένες τής
βάρκας νά στεγνώσουν... Τά χταπόδια θά τά γύριζαν άπό τίς δυό μεριές κάθε
τόσο οσο νά ξεραθούν στόν ήλιο καί τόν άγέρα, νά γίνουν λιαστά. Αύτό θά κρα-
τούσε 5-6 μέρες» (Τ. Ζάππας, 'Αλιευτικό χρονικό, 1968, σ. 51).

Συσκευασία. Στήν Εύβοια τά χταπόδια, πού είχαν «λιαστή», «...τά βάζανε
χάμου, θά τά πλέκανε πλοκάμι μέ πλοκάμι, θά τά πάταγαν σφιχτά, καί θά τά
κάνανε μάτσα στρογγυλά, θά τά κάρφωναν κατόπιν μέ παλούκια, καμωμένα
άπό βέργες σκοίνου.Όσο πιό χοντρά ήτανε τούτα τά παλούκια, τόσο τό καλύτερο,
γιατί έτσι άβγάτιζε τό βάρος!» (Τ. Ζάππας, 'Αλιευτικό χρονικό, 1968, σ. 51).

11. Οικισμοί ψαράδων. Παραθαλάσσια χωριά πού οί κάτοικοι τους άσχο-
λοΰνται μέ τήν άλιεία (ψαροχώρια, ψαρόσπιτα κ.ά.) (είκ. 235). Πότε κτίσθη-
καν; Ποιοι τά έκτισαν; (ντόπιοι ψαράδες ή ξένοι;) Έκλογή τοΰ χώρου (βρί-
σκονται σέ ύπήνεμον μέρος κλπ.).

Κατοικίες. Υλικά κατασκευής, διαρρύθμιση καί λειτουργικότητα τών
χώρων τους. Δρόμοι. Τρόπος ζωής τών κατοίκων. Κοινότητες. Σχολείο. Υ-
πάρχουν οικισμοί ψαράδων μακριά άπό τά χωριά; Γιατί κτίσθηκαν; Γιά νά
μένουν οί ψαράδες τούς μήνες τοΰ ψαρέματος; Υλικά κατασκευής τών κατα-
λυμάτων τών ψαράδων (καλάμια, φύλλα πλατάνων, λυγαριών, ψάθα κ.ά.).
Σχήμα καί διαρρύθμιση τοΰ χώρου. Στις πρόχειρες αύτές καλύβες μένουν καί
οί οικογένειες τών ψαράδων ή μόνοι τους; Πόσο χρόνο μένουν σ χυτές] "Επιπλα
καί σκεύη άπαραίτητα γιά τήν παραμονή καί διατροφή τους καί γιά τήν εργασία
τους. Καταφύγια τών ψαράδων σέ περιπτώσεις τρικυμίας (έξωκκλήσια, σπη-
λιές κ.ά.). 'Υπήρχαν άλιευτικά κέντρα, όπου συγκεντρώνονταν οί ψαράδες μιάς
περιοχής; Π.χ. «οί Πεταλιοί, μέ τό μοναδικό μαγαζί... ήταν εκείνα τά χρόνια

11
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το πιο τρανό αλιευτικό κέντρο της νότιας Εύβοιας. "Εσφυζε άπό ψαράδικη ζωή,
πρό πάντων μέ τούς βοριάδες... Καπεταναίοι καί τσούρμα, πάνου-κάτου τρα-
κόσιοι νομάτοι, θά τρέχανε στό μαγαζί πού δέν προλάβαινε νά ξεφουρνίζη
ψωμί καί νά σερβίρη κρασί» (Τ. Ζάππας, 'Αλιευτικό χρονικό, 1968, σ. 67).

12. Τρόπος ζωής τών ψαράδων. Τήν έποχή τοΰ ψαρέματος παραμένει ό
ψαράς στόν τόπο τής δουλειάς του ή όχι; Θεωρεί τήν εργασία του σκληρή;
Προτρέπει τά παιδιά του νά άκολουθήσουν τό έπάγγελμά του ή τά άποτρέπει
καί γιατί; Σχετικές έκφράσεις. Ποιά ή γνώμη τών άλλων γιά τούς ψαράδες ώς
οικογενειάρχες; 'Ασχολούνται οί ψαράδες εκτός άπό τήν αλιεία καί μέ άλλα
έπαγγέλματα; Πώς τά θεωροΰν;

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τό ψάρεμα (π.χ. δέν λένε ποτέ
πόσα ψάρια έπιασαν, γιατί ματιάζονται κ.ά.).

Παραδόσεις σχετικές μέ τά διάφορα ψάρια καί τά στοιχειά της θάλασσας
(φώκια, λάμια, δελφίνια, νεράιδες, γοργόνες κ.ά.). Διηγήσεις τών ψαράδων μέ
τίς περιπέτειές τους στή θάλασσα (τό χειμώνα στά καφενεία κ.ά.). Τραγούδια
σχετικά μέ τούς ψαράδες. Ποιούς άγιους θεωροΰν προστάτες τους; Στή Σω-
ζόπολη της 'Α. Θράκης θεωροΰν προστάτη τόν άγιο Γεώργιο. Πώς τούς τι-
μούν ; (έχουν τήν εικόνα τους στήν βάρκα, εορτάζουν τήν ήμέρα τής μνήμης
τους κ.ά.). Πανηγύρια τών ψαράδων (τραγούδια καί χοροί). Παροιμίες και
παροιμιώδεις φράσεις γιά τό έργο τών ψαράδων.
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II. ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ

1. Προπαρασκευή τών σπογγαλιέων. 'Επιλογή τών σφουγγαράδων άπό
τούς πλοιοκτήτες. Γίνεται σχετικός διαγωνισμός ; 'Από πόσους καί ποιούς άπο-
τελοΰνταν τό πλήρωμα τοΰ σπογγαλιευτικού; (καπετάνιος, ναύκληρος, γραμ-
ματέας, τροφοδότης, τιμονιέρης, γεμιτζήδες, μοΰτσοι κ.ά.). Γιά κάθε θέση
θεωρείται κατάλληλη ορισμένη ήλικία; (π.χ. οί τιμονιέρηδες ηλικιωμένοι, οί
γεμιτζήδες έμπειροι, οί ναΰτες τών πανιών νέοι, ευλύγιστοι, καί οί μοΰτσοι
παιδιά συνήθως γιά βοηθητικές έργασίες). 'Υπήρχαν ειδικότητες στήν έργασία
ή όλοι έπρεπε νά περάσουν τά διάφορα στάδιά της μέσα στό πλοίο;
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Προμήθειες τροφίμων γιά το ταξίδι. Ποιος φροντίζει γι' αύτά (ό καπε-
τάνιος;) Τί είδους τρόφιμα συνήθως εϊναι (κρέας χοιρινό παστό, άσπρη γαλέτα,
κρασί κ.ά.); Παράδειγμα: Στήν "Τδρα «οταν ζυγώνη ό καιρός τοΰ μισεμοΰ, μα-
ζεύεται όλο τό πλήρωμα τοΰ καπετάνιου στό σπίτι καί φτειάνουνε τόν πα-
στρουμά καί τόν καβερμά πού θά πάρουνε μαζί τους στό μακρινό ταξίδι...»
(Ν. Χαλιορής, Ύδρέϊκα λαογραφικά, 1931, σ. 136).

2. Χρόνος άναχωρήσεως. Πόσο διαρκεί συνήθως ή σπογγαλιευτική περίο-
δος; Τελετή τής άναχωρήσεως. ('Αγιασμός, χορός καί διασκέδαση). Δοκιμαστι-
κές καταδύσεις τών σπογγαλιέων, έλεγχος τών έργαλείων σπογγαλιείας.
Παράδειγμα: «Ό βουτηχτής πρέπει νά βουτήξη δοκιμαστικά κάμποσες φορές,
άρχινώντας άπ' τά μικρά καί φτάνοντας σέ πιό μεγάλα βάθητα. Αύτουνοΰ θά
σφυρίξουνε τ' αύτιά, θά βγάλουν αϊμα, τό ϊδιο καί οί μύτες του, ώσπου νά συνη-
θίση...» (Τ. Ζάππας, Ψαράδες, 1973, σ. 96). Στήν "Τδρα «πριν νά φύγουνε τά
καΐκια γιά τό ψάρεμα τοΰ σφουγγαριού, κάνανε μιά έκδρομούλα γύρω στά ρημο-
νήσια τής "Τδρας καί δοκιμάζανετις μηχανές τους... »(Ν. Χαλιορής, Ύδρέϊκα
λαογραφικά, 1931, σ. 136).'Επίσης στήν Εύβοια «... σάν είναι νά κινήσης,
είναι μέσ' στά χρέητα νά βγής νά δοκιμάσης τά έργαλεΐα, τή φορεσιά μέ όλα
της τά εξαρτήματα. . . Νά σιγουρευτης πώς είναι ούλα άπίκου...» (Τ. Ζάππας,
Ψαράδες, 1973, σ. 96).

3. Έργαλεΐα σπογγαλιείας. Άπό ποΰ γίνεται ή προμήθειά τους; Ποιές
τελειοποιήσεις έχουν ύποστή τά σημερινά έργαλεΐα σπογγαλιείας σέ σχέση μέ
τά παλαιότερα; Ποιά είναι αύτά (περικεφαλαία, βαρβάρα, μαρκούτσι, κολαού-
ζος, τρόμπα, σκάλα, απόχη κ.ά.); Παράθεση φωτογραφιών ή σχεδιαγραμμάτων.

4. Τρόπος ντυσίματος τοΰ σφουγγαρά. Στήν Εύβοια «τοΰ φορέσανε πρώ-
τα τή χοντρή λαστιχένια φόρμα, τήν ολότελα στεγανή — μόνο οί χοΰφτες του
μεΐναν άπ' έξω γυμνές — τοΰ περάσαν κατόπι τό μπρούτζινο θώρακα καί τόν
έβίδωσαν πάνου στή φορεσιά του. Τοΰ 'βάναν ύστερα τά μεγάλα δερμάτινα
παπούτσια, πού μπαίνουν σέ βαριές σιδερένιες θήκες. Τοΰ περάσανε κατόπιν
τό μπότσο στή μέση καί τοΰ δέσανε άπάνου τόν κολαοΰζο, γιά νά δίνη σινιάλο
άπό κάτου. Στερνά τοΰ κρεμάσανε δυό βαριά μολύβια, κάπου είκοσι οκάδες
στήν πλάτη καί τοΰ δέσανε στή μέση μιά μεγάλη άπόχη.... Στερνά τοΰ βιδώ-
σανε στό κεφάλι τή μπρούτζινη περικεφαλαία μέ τό κρύσταλλο μπροστά, γιά
νά βλέπη καί τό μαρκούτσι στό πλάι πού τοΰ δίνουν άέρα άπ' τό καΐκι...»
(Τ. Ζάππας, Ψαράδες, 1973, σ. 100).

Εύχές στό βουτηχτή πριν άπό τήν κατάδυση: «πολλά σφουγγάρια καί
καλοβγάλωτα. . .». Χρόνος παραμονής στό νερό. Καταδύονται πολλοί βουτη-
χτές μαζί ή ό ένας διαδέχεται τόν άλλο; Ποιός έλέγχει τό βάθος της καταδύ-
σεως ; (δ μαρκουτσέρης ;)

5. Δίαιτα τών σφουγγαράδων. Οί βουτηχτές «άπό τις έντεκα τό βράδυ
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'ίσαμε τήν άλλη μέρα, γύρω στο ήλιοβασίλεμα πού θά σχολάσουν, δέν έπιτρέ-
πεται μήτε νά φάνε μήτε νερά νά πιουν...'Αλλιώς δέν μπορούν νά δουλέψουν.
Άν βουτήξουν σέ ρηχά, κάτου άπό 10 όργυιές, μπορούν βγαίνοντας νά βάνουν
κάτι στο στόμα τους. Σάν άνεβαίνουν άπό βαθύτερα νερά, μόνο τσιγάρο καί
καφέ μπορούν νά πάρουν» (Τ. Ζάππας, Ψαράδες, 1973, σ. 104). Κίνδυνοι κατά
τή διάρκεια τών σπογγαλιευτικών ταξιδιών (θάνατος, παραλυσία τών δυτών
κλπ.).

6. Καταμερισμός έργασίας στα πληρώματα τών πλοίων. Πώς έπε-
ξεργάζονται άρχικά τόν σπόγγο; «. . .Μέ σφουγγαροβελόνες στά χέρια περ-
νούνε σέ ψιλό σχοινάκι τά σφουγγάρια, καθώς είναι όλα τυλιγμένα στή γυαλι-
στερή μαύρη πέτσα τους καί τ' άμολάνε στή θάλασσα. Πρωτύτερα τά πατήσανε
καλά πάνου στό κατάστρωμα μέ τά γυμνά ποδάρια τους, γιά νά φύγουν οί
λευκοί χυμοί. .. Θά μείνουν μιά νύχτα στή θάλασσα. . . θά καθαριστούν προ-
σεχτικά καί θά στεγνώσουν γιά ν' άποθηκευτοΰν κατόπι. . . » (Τ. Ζάππας,
Ψαράδες, 1973, σ. 102-103).

7. Έξοδος τών σφουγγαράδων στή στεριά. Συναλλαγές μέ τούς κατοί-
κους τών άκτών τής Αφρικής, κίνδυνοι, σχετικές διηγήσεις.

8. Αντιμετώπιση θαλασσίων κινδύνων. Επίκληση άγιων καί ποιών;
Τάματα καί μαγικοί τρόποι (ρίψη στή θάλασσα λουλουδιών τοΰ 'Επιτάφιου,
λαδιοΰ τοΰ κανδηλιοΰ, πεντάφλας κ.ά.).

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τών σφουγγαράδων.

9. Επιστροφή τών σπογγαλιευτικών πλοίων. Τοΰ Σταυρού σταματά-
γανε τή δουλειά. "Ελεγαν: «Τοΰ Σταυροΰ καί λύσε, τοΰ Σταυροΰ καί δέσε»
(Ν. Χαλιορής, Ύδρέϊκα λαογραφικά, 1931, σ. 145).

10. Τρόπος διαθέσεως τών σφουγγαριών. Πουλιούνται στούς έμπορους
μόλις έπιστρέψουν τά σπογγαλιευτικά; Μήπως τά μεταφέρουν οί ίδιοι οί σφουγ-
γαράδες σέ μεγάλα λιμάνια; Πώς πουλιούνται; (μέ τό κομμάτι, κατ' αποκοπή,
μέ τό ζύγι;) Κατηγορίες σφουγγαριών (κατά τό μέγεθος, τήν ποιότητα κ.ά.).

11. 'Αμοιβές τών σπογγαλιέων. Παίρνουν προκαταβολή γιά τή συντήρηση
τών οικογενειών τους; Παίρνουν μερίδιο άπό τά κέρδη τοΰ ταξιδιοΰ; Στήν
"Τδρα «στά παλιά χρόνια... οί ναύτες καί ολο τό πλήρωμα τοΰ πλοίου έκτός
άπό τά πλατικά, πού παίρνανε στήν άρχή, παίρνανε καί μερδικό στό τέλος άπό
τά κέρδη τοΰ ταξιδιού. Τό μερδικό ώριζότανε. . . στό σπίτι τοΰ καπετάνιου»
(Ν. Χαλιορής, Ύδρέϊκα λαογραφικά, 1931, σ. 137). Μήπως οί βουτηχτές έπαιρ-
ναν ιδιαίτερη άμοιβή καί ποιά; Αποζημίωση δύτη, πού έπαθε σωματική βλά-
βη κατα την εργασία του. Συμπαράσταση πρός τήν οικογένεια δύτη πού πνί-
γεται.

Αλληλοβοήθεια μεταξύ τών σπογγαλιέων.
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12. Σπογγαλιευτικά πλοία. Τόπος κατασκευής. Μέγεθος καί σχήμα.
Διακόσμηση. Στή Νίσυρο «φέρναν άπ' όξω έπιταυτοΰ καραβοζωγράφους άπό
τή Σάμο καί τή Σύρακαί τή Μυτιλήνη» (Γ. Μαγκλής, Οί κοντραμπατζήδες τοΰ
Αιγαίου, 1970, σ. 51). 'Υπήρχαν ντόπιοι ζωγράφοι; Θέματα ζωγραφικής.
«Στά μεγάλα σκαριά, μπροστά στήν πλώρη. . . ή γοργόνα: μισή γυναίκα - μι-
σή ψάρι. Πίσω στήν πρύμη οί ζουγραφιές τοΰ καπετάνιου καί τής καπετά-
νισσας. Κι άν είχανε κόρη τής παντρειάς, βάζανε τή ζωγραφιά της άνάμεσά
τους. Σ' άλλα πλεούμενα υπήρχανε οί ζωγραφιές τών παλληκαριών τής έπανα-
στάσεως. Πιό συχνά φιγουράριζε ό μπουρλοτιέρης Κανάρης μέ τή δάδα στό
χέρι» (Γ. Μαγκλής, Οί κοντραμπατζήδες, σ. 50). 'Αμοιβές τών ζωγράφων.



Ζ'. ΚΥΝΗΓΙ

1. Κυνήγι (αβ(ι), κάτϋα, κυνηγάρης, άβτζής, κονβανολόγος, κράχτης,
πονλολόγος κ.ά., άγρεύω, άπουατήνω, καλλιάζω, ρογών ω, σκαθενω, βιγγι-
λάρω, κλαυκίζω, κράζω, μούλων ω, χοχλακιάζω κ.ά.).

2. Χρόνος κυνηγίου. Προσφέρονται ορισμένες εποχές γιά κάθε είδος θη-
ράματος και γιατί; Αποφεύγεται το κυνήγι ορισμένων θηραμάτων σέ ορισμένες
έποχές; 'Υπάρχουν «περαστικά» θηράματα; Π.χ. άπό το Μαθράκι Κέρκυρας
«περνάνε πολλά τρυγόνια. "Ολο τόν 'Απρίλη έχει τρυγόνια, πού έρχονται άπό
τήν 'Αφρική καί ξαναέχει τόν Αύγουστο πού γυρίζουν πίσω. Έδώ τά περιμέ-
νουνε οί κυνηγοί, γι' αύτό λένε: «Πάμε στά καλά κλαριά καί στούς κακούς
άνθρώπους» (ΚΛ, χφ. 2344, σ. 235, 1960).

3. Κυνηγετικοί σκύλοι. Άπό ποΰ τούς προμηθεύονται ; Πώς τούς έκπαι-
δεύουν γιά κάθε είδος κυνηγιοΰ; 'Ονομασίες (κοκκώνι, λαγονίκα, γονροννό-
ϋκνλο, ζαγάρι, άβιτζίδικο κ.ά.).

4. Προλήψεις και δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τήν άναχώρηση τοΰ κυνη-
γού (άπαντήματα άνθρώπων καί ζώων). Σχετικές προφυλάξεις. Π.χ. στή Ζά-
κυνθο «όταν ό κυνηγός σηκωθή τήν αύγήν γιά νά πάη στό κυνήγι, πρέπει νά
μήν τόν ρωτήσης ποΰ πάει. Κι άν τύχη καί σέ ρωτήση κανένα παιδί πού δέν ξέ-
ρει, πρόσεξε νά τοΰ πής μόνο τοΰτο: στό καλό σου ρώτημα, παιδί μου»
(Λαογρ. 16 (1956), σ. 554). Στά Χάσια «ό κυνηγός δέν δίνει σέ κανένα τίπο-
τε, όταν ξεκινάη γιά κυνήγι. Άν τό κυνήγι είναι χωριστό, δέν δίνει στό σύν-
τροφο του ουτε σπίρτο ν' άνάψη τσιγάρο... Γιά νά τοΰ δώση σπίρτο, πετάει τό
κουτί» (ΚΛ, χφ. 984, σ. 299, 1935).

Τί κάνει ό κυνηγός, όταν πιστεύη ότι τό δπλο του είναι «βασκαμένο»;
Στό Ρουμλούκι (Γιδά) Μακεδονίας «έβαζαν ένα μικρό άγόρι νά κατουρήση τό
τουφέκι γιά γούρι... έβαζαν τό ντουφέκι έκεϊ πού πλαγιάζουν τά όρνίθια, γιά
νά τό δρασκελίσουν ή τό δρασκελοΰσε ενα άγόρι» (ΚΛ, χφ. 984, σ. 297,1935).

Αντιλήψεις σχετικές μέ τούς κυνηγούς. Παροιμία: τοΰ κυνηγοΰ καί τοΰ
ψαρά τό πιάτο...

5. Μέσα καί τρόποι κυνηγιοΰ. Άπό τί εξαρτάται ό τρόπος καί τά μέσα
κυνηγιοΰ; Άπό τό είδος τοΰ θηράματος; Άπό τή διαμόρφωση τοΰ έδάφους;
Ποιοι είναι οί πιο συνηθισμένοι τρόποι κυνηγιοΰ;
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α') 'Αγκίστρι. Μέγεθος. Τρόπος χρησιμοποιήσεώς του. Θηρευόμενα είδη.
Π.χ. «οί κυργιαρίνις μπουρεί νά πιαστούν στ' άγκίστρια» (ΚΛ, χφ. 785, σ.
103, Αιτωλία, 1921-22).

β') Βρόχια. 'Ονομασίες (είκ. 236) (άντϊσπάθ', άντρουβιργίδα, άπέβιργονς,
άπονκάμαρονς, βρόχι, δοξάρι, θελιά κ.ά.). 'Από τί γίνονται; (άπό τρίχες
της ουράς αλόγου;) Πώς «στήνονται»; Στή Γέρμα Μάνης «λαμβάνουν 5-6
ένός άλογου ή ήμιόνου. Τάς στρίβουν καί είς τό ένα άκρον κατασκευάζουν τήν
φούρκα (άγχόνην). Τό άλλο άκρον δένουν είς τήν κορυφήν ένός ξύλου, άφήνοντες
ολίγον μήκος τών τριχών νά έξέχη. Τό ξύλο τούτο λέγεται βροχόξυλο καί δέν
πρέπει νά πιστεύη, δηλ. νά μένη άλύγιστον. Ούτω ό βρόχος είναι έτοιμος. Τό
άλλο άκρον τοΰ βροχόξυλου καρφώνουν έπί τοΰ έδάφους. Είς άπόστασιν μι-
κράν... καρφώνουν άλλη βέργα μικρότερη, πούτή λέγουν καμαρέτα. Κάτω άπό
τήν καμαρέτα, είς σχήμα κυκλικόν, καρφώνουν μικρά παλουκάκια. Λυγίζουν
τό βροχόξυλο καί τό συνδέουν μέ ένα άλλο παλούκι άπό τις τρίχες... Γύρω στά
παλουκάκια πιάνεται ή άγχόνη. Τό πουλί πηγαίνει νά τσιμπήση τό δόλωμα καί
πιάνεται» (ΚΛ, χφ. 1523Α', σ. 67, 1929). Πότε στήνονται; (τούς χειμερινούς
μήνες;) Τί «πιάνουν»; (κοτσύφια, τσίχλες κ.ά.).
γ') Δίχτυ (απόχη, άρα, κ.ά.).

δ') Ενέδρα (άκαρτέρι, καθιά, παγανιά, καθίϋτρα, κουαιάδα, μετερίζι,
πονϋί κ.ά.). Ποιά είδη θηρεύονται έτσι; Στήν Αιτωλία «μί κουσιάδις βαριόντι
οί λα(γ)οί τού βράδ' στού χουράφ', γιατί βγαίν'νι κί βουσκάν σταράκ'... οίφά-
σις δέ βαριόντι χουρίς κουσιάδα» (ΚΛ, χφ. 785, ό.π., σ. 235). Στή Λήμνο, «όταν
έκαμνε χιόνια, τά χωριά πού είχαν ένα γύρω λόφους καί στή μέση κοιλάδι,
έβγαινεν όλο τό χωριό, έπιαναν τά ύψώματα καί μέ ξύλα ξελάκιαζαν τις πέρ-
δικες... Μέσα στόν κάμπο, κατ' άποστάσεις ήσαν παιδιά καί γυναίκες έγκα-
τεστημένες, τις ξελάκιαζαν καί πάλιν... δτε μέ ένα πέταγμα ή δύο κουράζονταν,
λαχάνιαζαν καί τις κτυπούσαν μέ τό ξύλο καί τις σκότωναν» (ΚΛ, χφ. 2413,
σ. 13, 1954). Στήν Μακεδονία, όταν κυνηγούν τόν λύκο, «άνεβαίνουν έπάνω σ'
ένα δένδρο, πού τό χρησιμοποιούν γιά φυλάχτρα, καί χτυποΰν κατά διαστήματα
2-3 ή καί περισσότερα τροκάνια, διαφόρων μεγεθών. Ό λύκος τότε, όταν άκού-
ση τούς γνωστούς του ήχους, πλησιάζει. "Οταν δέ έλθη πολύ κοντά, ό κυνηγός
τόν υποδέχεται όπως πρέπει» (Ήρ. Καραλέκας, 'Αγρίμια καί πουλιά, 1968,
σ. 23).

ε') Καλύβα (κλούβα, τσαρδάκι κ.ά.). Ποΰ κατασκευάζεται; (πάνω σέ δέν-
δρα, κοντά σέ πηγές;) Μέ τί κατασκευάζεται; (μέ φρύγανα, κλαδιά πλατάνου,
φτέρες κ.ά.). Σχήμα καί μέγεθος. Ποιά είδη θηρεύονται έτσι; (μικρά πουλιά:
κοτσύφια, κίσσες, φάσες κ.ά. ή καί μεγαλύτερα;)

ς') Ξόβεργα (βεργάκι, βερκα κ.ά.). Πώς κατασκευάζονται; Στή Μάνη
((βράζουν φλομόγαλο μέ λάδι καί τό άπλώνουν έπάνω είς δέρμα μέ λάδι καί
βουτούν είς τήν κολλητικήν ύλην βεργιά. Αύτά έμπήγουν εις τήν γήν άπό 3 ή
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4... καί άπδ κάτω άπό τά βεργιά βάνουν λαμπινέρια (πεταλούδες) δεμένα μέ
κλωστήν... γιά νά ταράζωνται τά λαμπινέρια, μαζώνουν οί κυνηγοί μυρμήγκια
καί τά ρίχνουν έπάνω τους γιά νά τά τσιμπούν» (ΚΛ, χφ. 491, σ. 54, 1910).
Στήν Τήνο «(παίρνουν τον ώριμο καρπό ένός δέντρου πού λέγεται «όξός»... τον
χτυπούν μαζί μέ μέλι μέχρι νά γίνη ένα σώμα καί τ' άλείφουν πάνω σέ ψιλές
βέργες άγρελιοϋ... (τίς βέργες) τίς βάζουν σέ δέντρα χωρίς φύλλα γιά ν' άνα-
γκαστούν νά κάτσουν εκεί τά πουλιά. Μέ τίς ξόβεργες πιάνουν διάφορα «μι-
κροπούλια» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 133).

ζ') Παγίδα (δόκανο, άμαγκανιά, άπεντανρα, άντρονβεργίδα, ξυλόγατα,
φάκα, καπάτσα, λαγοσίδερο, πάτα, πλώτζα, σίδερο, τσιόπνα, λνκοπαγίδα κ.ά.)
(είκ. 237, 238, 240). Πώς κατασκευάζεται; 'Αγοράζεται άπό τό εμπόριο; Ποΰ
στήνεται καί πώς; Ποιά ζώα συλλαμβάνονται έτσι; Χρησιμοποιούνται γιά
τήν έξολόθρευση βλαβερών ζώων;

η') Περδικοπάνι. Τί άκριβώς είναι; Στήν Κάρπαθο π.χ. οί κυνηγοί γιά
νά συγκρατούν τίς πέρδικες έχουν μαζί τους περδικόπαννο, δηλ. ένα έγχώριας
κατασκευής μάλλινο ύφασμα μέ μαύρα καί άσπρα τετραγωνίδια, πού τό άπλώ-
νουν σέ δυό κοντάρια άπό καλάμι σταυροειδώς. Τά πουλιά βλέπουν τό χρώμα
τοΰ παννιοΰ καί άπατώνται νομίζοντας ότι είναι καί άλλες πέρδικες καί πλη-
σιάζουν, οπότε καί σκοτώνονται κοπαδιαστές (Μ. Μιχαηλίδης - Νουάρος,
Λαογρ. Σύμ. Καρπάθου 2, 1934, σ. 370).

θ') Πλάκες (κινόπλακα, πλακατούρα, πλακοπαΐδα, τσιόπνα) (είκ. 241).
Άπό τί άποτελεΐται ; (άπό τήν πλάκα, τά σκανταλίδια, τό ξυλαράκι κ.ά.). Πώς
τοποθετείται; Τί τοποθετούν γιά δόλωμα; (ψωμί, έντομα, σπόρους, σύκα κ.ά.).

Πώς πιάνεται τό πουλί; Στή Γέρμα Μάνης «κάποτε φκειάνουν λακκίσκον
(γουβί) κάτω άπό τήν πλάκα καί τό πουλί πέφτει μέσα καί τό πιάνουν ζωντανό»
(ΚΛ, χφ. 1523, σ. 209, 1929). Ποιά εΐδη πουλιών συλλαμβάνονται μέ πλάκες;

ι') Σφεντόνα (άσφεντόνα, λάστιχο κ.ά.) (είκ. 239). Πώς κατασκευάζεται;
Σχήμα. Ποιοι τή χρησιμοποιούν; (τά παιδιά;) Τί πουλιά κυνηγούν μέ τή
σφεντόνα; Τί χρησιμοποιούν ώς βόλι; (πέτρες μικρές, σφαιρίδια;)

Ποιά άπό τά παραπάνω μέσα κυνηγιού χρησιμοποιούνται άκόμη καί γιατί;

6. Εξαρτήματα κυνηγού: α') σάκκος (βούρκα, ντούρας κ.ά.). β') οπλο
(τσεφτές, πέρσα, σισανές, τσάγρα, κιρμάς, τζιάγγρα, βρουντάρ' κ.ά.). Εΐδη (μο-
νόκανο, δίκανο, καραμπίνα κ.ά.) καί χρήση είδικώτερα. Είδικώτερα έξαρτή-
ματα καί μέρη τοΰ όπλου [βέργα, γάζα, χαρμπί, καλύκωση, κάνη, μπούκα,
κοντάκι, κοκοράκι κ.ά.). γ') μπαρουτοθήκη καί θήκη γιά τά σκάγια (κολο-
κνθάκι, μπαροντολόος, άσκαερό, πονρνογλάσκι κ.ά.), τά φυσίγγια (φυσιγγιο-
θήκη) κ.ά.

Πώς γίνεται τό γέμισμα τοΰ όπλου; (περιγραφή). Πώς μετριούνται τό
μπαρούτι καί τά σκάγια; Πώς λέγεται κάθε γέμισμα τοΰ όπλου; (ριξιά, γεμω-
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σκιά κ.ά.). Κυνηγετικοί οροί (ματιάζω, ξεμασκαλίζω, παγκιοτίζω, άμονιάζω
κ. α.).

7. Θηρευόμενα εϊδη: α') Ζώα πού κυνηγοϋν γιά τό κρέας τους (πουλιά,
λαγός, άγριογούρουνο κ.ά.).

β') Ζώα γουνοφόρα (άλεπού, κουνάβι, νυφίτσα, άρκούδα κ.ά.).

γ') Ζώα έπιβλαβή γιά τήν κτηνοτροφία καί τή γεωργία (λύκος, άλεπού,
άρκούδα, τσακάλι, άσβός κ.ά.). Τί συνηθίζεται, όταν σκοτώνεται ένα άπό τά
επιβλαβή ζώα; Π.χ. στήν περ. Γρεβενών «όταν ένας χωριάτης σκοτώση λύκο,
τόν γδέρνει, γιομώνει τό τομάρι του σάλωμα (άχυρον) καί τό κάνει σά νά
εϊναι ζωντανός λύκος. Καί τότε τό παίρνει τό τομάρι καί γκιζιράει (γυρίζει)
τά σπίτια τοΰ χωριοΰ του καί άλλων γύρω χωριών. Άπό τά σπίτια τοΰ δί-
νουν σιτάρι, καλαμπόκι, ό,τι τέλος έχουν. Κι αύτός έξόν πού όφελιέται, φκιάνει
κι ένα τσιμπούσ' κί τρώει» (ΚΛ, χφ. 981, σ. 219, 1934). Σκωπτικά τρα-
γούδια γιά τόν λύκο, τήν άλεπού, τόν άσβό κ.ά.).

Παραδόσεις, παραμύθια, τραγούδια, παροιμίες, προλήψεις, δεισιδαιμονίες
κ.ά. σχετικά μέ τά θηρευόμενα ζώα. «Τό δέρμα τής νυφίτσας πιστεύεται ότι
έχει μαγικές ιδιότητες, γι' αύτό φτιάνουν μ' αύτό βαλ άντια, τά όποια πιστεύουν
ότι θά εϊναι άκένωτα» (Ήρ. Καραλέκας, Αγρίμια καί πουλιά, 1968, σ. 49).
«"Οταν σκοτώση κανείς άσβό, δέχεται πολλές αιτήσεις άπό χωρικούς, γιά νά
τούς δώση ένα τεμάχιο άπό τό δέρμα τοΰ άγριμιοΰ, γιά νά τό βάλουν είς τά
φυλακτά τών ζώων των, διότι επικρατεί ή πρόληψις ότι εϊναι προφυλακτικόν
κατά τής βασκανίας. 'Επίσης δέρμα άσβοΰ τοποθετοΰν μερικές φορές είς τό
πίσω μέρος τών σαμαριών οί σαγματοποιοί» (Ήρ. Καραλέκας, Αγρίμια καί
πουλιά, 1968, σ. 17). «Ό άνθρωπος πού θά έχη έπάνω του τό δέρμα πού εϊναι
γύρω άπό τό στόμα τοΰ λύκου, καί τό όποιο λέγεται «λυκοχαυγιά», άποκτά τήν
δύναμη νά «χαυνώνη» όσους τόν βλέπουν» (Ήρ. Καραλέκας, Αγρίμια καί που-
λιά, 1968, σ. 25). 'Επώνυμα, παρωνύμια κλπ., πού άποδίδουν στούς άνθρώπους
ιδιότητες τών θηρευομένων ζώων.Π.χ. Λύκος, Λυκάκης, Λυκούδης, Λυκόγιαν-
νης, άλεποΰ, Άλεπουδέλης, Αρκουδιάρης, Άρκουδογιάννης, Λαγός, μπούφος,
άετός κ.ά.). 'Υπάρχουν άγιοι προστάτες τών κυνηγών;

8. Συνεργατικό κυνήγι. 'Τπάρχουν έπαγγελματίες κυνηγοί; Συνεταιρί-
ζονται γιά νά εϊναι άποδοτικώτερο τό κυνήγι; Άπό τί έξαρτάται ό άριθμός τών
συνεργαζομένων κυνηγών; Άπό τό εϊδος τού κυνηγιού ή άπό άλλους παράγον-
τες; (γιά τό κυνήγι τοΰ λαγοΰ άρκοΰν 2-3 άτομα, ένώ γιά τό κυνήγι τοΰ άγριό-
χοιρου 7-10 άτομα). Πώς οί κυνηγοί πιάνουν τά καρτέρια; Πώς έξαναγκάζουν
τό θήραμα νά βγή άπό τή φωλιά του; Στό Πραιτώρι Έλατσόνας «έκεΐνοι πού
έχουν τά καρτέρια λουφάζουν καί περιμένουν μέ τό τουφέκι έτοιμο. Τά γουρού-
νια, σάν καταλάβουν πώς τά πλησίασαν κυνηγοί, άφήνουν τά γιατάκια τους καί
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το δίνουν. Φεύγουν προς τά εμπρός... έτσι πέφτουν άπό καρτέρι σέ καρτέρι
κλιμακηδόν» (ΚΛ, χφ. 981, σ. 922-923, 1934).

Κίνδυνοι γιά τούς κυνηγούς άπό τά άγρια θηράματα.

Πώς γίνεται σέ περίπτωση ομαδικού κυνηγιού ή διανομή τών θηραμάτων;
Στόν Γιδά Μακεδονίας «πριν άκόμα φτάσουν στό μέρος πού θά κυνηγήσουν,
συνεννοούνται καί λένε: —Πώς θά είναι τό κυνήγι, συντροφικό ή δ,τι χτυπήσ'
ό καθένας θά είναι δικό του ; Συντροφικό εννοούν νά μεράσουν δ,τι κυνήγι βρούνε
άνεξαρτήτως ποιός χτύπησε τό κυνήγι αύτό» (ΚΛ, χφ. 984, σ. 293-94, 1935).
Σέ περίπτωση πού θά «χτυπήσουν» μόνο ένα θήραμα, πώς τό μοιράζουν οί κυνη-
γοί; Στόν Γιδά «άν στό κυνήγι χτυπήσουν μόνο ένα λαγό... τότε τόν λαγό, άφοΰ
τόν γδάρουν, θά τόν κομματιάσουν σέ τρία ίσια πάνω κάτω μερίδια καί παίρνει
ό καθένας δποιο μερίδιο τοΰ άρέσει... Νόμος είναι τό δέρμα τοΰ λαγοΰ νά τό
παίρνη κείνος πού έρριξε καί τόν βάρεσε τό λαγό."Ετσι γιά άμοιβή του πού ξό-
δεψε μιά ριξιά» (ό.π.).

Τί γίνεται όταν τό κυνήγι δέν είναι δυνατό νά μοιρασθή; Μήπως έχει πε-
ρισσότερα δικαιώματα ό κυνηγός, πού κτύπησε τό θήραμα (παίρνει τό δέρμα
προκειμένου περί γουνοφόρου ζώου καί τό κεφάλι;) Σέ περίπτωση διαφωνίας
κατά τό μοίρασμα τί γινόταν; Στό Γιδά «άν δέν μείνουν σύμφωνοι στή μερασιά,
τότε πωλοΰν τό κυνήγι καί παίρνουν τά λεπτά πού είναι εύκολο νά μοιραστούν»
(ΚΛ, χφ. 984, σ. 298).

Ποΰ πουλοΰν οί επαγγελματίες κυνηγοί τό κυνήγι τους (σέ γειτονικές
πόλεις; σέ έμπορους, πού τό μεταφέρουν στις πόλεις;)

Άπό ποιόν έπαιρναν οί κυνηγοί άδεια γιά τό κυνήγι; Ποιές εποχές είναι
άπαγορευμένο καί γιατί;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΗΡ. ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ, 'Αγρίμια καί πουλιά τοϋ τόπου μας, 19683.
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1. Γενικά, α') Μελισσοκόμος (μελισσουργός, μελισσονργάρης κ.ά.). 'Υ-
πάρχουν επαγγελματίες μελισσοκόμοι ή άσκεΐταιή μελισσοκομία ερασιτεχνικά;

β') Μελισσότοπος (μελισσιώνας, μελισσοτόπι, μελισσοκήπι, μελισσο-
μάντρι, θυρί, σκευρϊν κ.ά).

Ποΰ είναι έγκατεστημένο; Σε μέρος υπήνεμο; Στήν Κίμωλο «στό μέρος
πού βάζομε τά ύψέλια πρέπει νά 'ναι πανεμικάτο, νά κόβγη τό βοριά» (ΚΛ, χφ.
2758, σ. 206, 1963). Στή Ρόδο «τό μελισσοτόπι πρέπει νά βρίσκεται σέ παρη-
λιακό μέρος, νά μήν τό πειράζουν οί άνεμοι καί νά βρίσκωνται έκεί κοντά νερά
καί δάση. Τό καλύτερο προσόν του μελισσοτόπου είναι νά τό επισκέπτεται ό
ήλιος τά λιοβασιλέματα καί τά λιοβγάλματα» (Άν. Βρόντης, 1938-48, σ.
196).

Αποτρεπτικά γιά τήν προστασία τοΰ μελισσότοπου άπό τό κακό μάτι
(π.χ. τοποθέτηση κεφαλιοΰ άγριοκάτσικου ή γαϊδουριοΰ, κόκκινου πανιού κ.ά.)
(είκ. 242).

γ') Μελίσσι. Είδη μελισσών: 1. βασίλισσα (βασιλιάς, μάνα, μελισσαριά
κ.ά.). Πώς λέγεται τό μελίσσι, πού δέν έχει βασίλισσα; (ξεπρωτιασμένη μέλισ-
σα (Σέλινο Κρήτης) κ.ά.) 2. εργάτρια (άκαμάτρα, μελιγκέρι κ.ά.) 3. κηφήνες
(άνεργες, αργοί, βονάτσιν (Κύπρος). Πότε φονεύουν τούς κηφήνες;

δ') Σμήνος μελισσών (άμπόλυμα, διακόπι, σμάρι, ασκέρι, γονίδι, κνβέρτι,
πρωτοπούλι, ρίμμα κ.ά.). Πότε βγαίνει άπό τήν κυψέλη; (τήν άνοιξη, τό καλο-
καίρι;) Τί συντελεί στό χωρισμό τοΰ σμήνους άπό τήν κυψέλη; (ή αύξηση
τοΰ άριθμοΰτών μελισσών;) Πώς τοποθετεί ό μελισσοκόμος τό νέο σμήνος στήν
κυψέλη ; Στή Ρόδο «τήν εποχή πού βγαίνουν τά άσμάρια ό μελισσουργός παρα-
φυλάει καί όταν δη πάνω σέ κανένα κλαδί δένδρου μέσα στόν μελισσότοπο σωρό
μέλισσες, τές βάλλει στόν άσμαρολό καί τές παίρνει σέ ένα άδειο δυψέλι» (Άν.
Βρόντης, 1938-48, σ. 203). Στήν Ακαρνανία ό μελισσοκόμος προσκαλεί τή βα-
σίλισσα «αιωρουμένου σμήνους μέ τούς λόγους: «έλα, μάνα μ', έλα, μάνα μ'»,
ένώ λέγει πρός τάς μέλισσας τάς είσερχομένας είς τήν νέαν κυψέλην: «Καλώς
τά π'λιά μ', καλώς τά π'λιά μ'» (ΚΛ, χφ. 1421, σ. 869, 1926).

Τί κάνουν όταν τό σμήνοςάπομακρύνεται άπό τόν μελισσότοπο; Π.χ. στή
Ρόδο «όταν φύγη κανένα άσμάρι άπό τόν μελισσότοπο καί πηγαίνη σέ μέρος
μελετημένο, όσον καί νά προσπαθή ό μελισσουργός, δέν θά μπορέση νά τό στα-
ματήση. Άν όμως δέν πηγαίνη σέ μελετημένο μέρος, τότε κάμνουν σταυρό
χάμαι στή γή, παίρνουν άπό κει χώμα καί τό ρίχνουν στό άσμάρι πού πετά,
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γιά νά τό έξαναγκάσουν νά καθίση. "Αλλοι ρίπτουν άσπρα πανιά καί με τό
μέσον αύτό έξαναγκάζουν τό άσμάρι νά καθίση σέ κανένα κλαδί καί άπό κει
τό παίρνουν σέ έτοιμασμένο δυψέλι» (Άν. Βρόντης, 1938-48, σ. 203).
Είναι δυνατό νά τοποθετήσουν σέ κυψέλη σμήνος άγριων μελισσών; Στή
Ρόδο «όταν δοΰν καμμιά άγριομέλισσα σέ καμμιά κουφάλλα, βάλλουν στήν
τρύπαν της ένα χονδρό καλάμι, τοΰ όποιου τό άλλο άκρον θέτουν στήν καματερή
μιάς κυψέλης. Στό καλάμι αύτό μερικοί βάλλουν καί δυό τρεις τρίχες καί σέ
λίγη ώρα οί άγριες μέλισσες θά μεταφερθούν άπό τήν κουφάλλα στήν κυψέλη»

(Άν. Βρόντης, 1938-48, σ. 203-204).

Μπορεί νά δημιουργηθή νέο σμήνος μελισσών άπό διάφορες κυψέλες;
Πώς συμφιλιώνονται μεταξύ τους οί μέλισσες σ' αύτή τήν περίπτωση; Στήν
'Ιθάκη «κάποτε (άνακάτωσαν) 4 τριτέλια κι έμονιάσανε, άλλά εύρήκ(α)ν μέσα
στό κουβέλι 4 ξεχωριστά σχέδια κερήθρας. Κάθε τριτέλι έδούλευε τό δικό του»
(ΚΛ, χφ. 2194, σ. 408, 1956).

2. Έργαλεΐα μελισσοκόμου: α') άσμαρολόγος (γερουλάς κ.ά.). Άπό τί
κατασκευάζεται; (άπό βοΰρλα, καλάμια, κ.ά.). Σέ τί χρησιμοποιείται; (γιά τή
συγκέντρωση μέσα σ' αύτό τού σμήνους τών μελισσών πριν τοποθετηθούν στή
νέα κυψέλη;)

β') ζάρτα (ραβδί μακρύ γιά τήν τοποθέτηση τής κυψέλης γιά τή σύλλη-
ψη τοΰ νέου σμήνους).

γ') θυμιατό (καπνολόος, καπνιστήρι κ.ά.) (είκ. 243) (πήλινο δοχείο γιά
νά καπνίζουν σμάρια) (ΚΛ, χφ. 1117, σ. 333, Νάξος, 1924). "Τλη πού καίεται
μέσα σ' αύτό. Στήν Κύθνο «γιά νά τρυήσης τά μελίσσια, τά καπνίζεις, μέ τή
βουδεά» (ΚΛ, χφ. 714, σ. 424, 1920).

δ') προσωπίδα (μουριόνι, μούρωμα, μουρίδα, μπαρμπούτα, μουστουχιά,
κατραμπούφα κ.ά.).

Άπό τί άποτελεΐται; (άπό δικτυωτό πλέγμα συρμάτινο γιά τό πρόσωπο
καί ύφασμα;) Σέ τί χρησιμεύει; (γιά νά πλησιάζη ό μελισσοκόμος τις κυψέλες
άφοβα;)

ε') χειρόκτια (χέρες, γάντια κ.ά.).

ς ) μελισσομάχαιρο (σίριππα, μαχαίρα, πιρούνι, κλειδί, ξέστρο, κηροκό-
πος) κ.ά.) (είκ. 244) γιά τήν αποκοπή τών κηρηθρών κατά τόν τρυγητό.

ζ') Λεκάνη, μελοπίθαρο, λούτρα (δεχοϋσα, γαστρόκουπα, γλάστρα, μα-
λαθούνα κ.ά.) (είκ. 245, 246) γιά τήν τοποθέτηση τών κηθηρών κατά τόν
τρυγητό.

η') κερόξυλα, γιά τήν έξαγωγή τού νεροΰ (είκ. 247).

θ') τυπάρια (χουμούρτι) γιά τή σχηματοποίηση τοΰ κεριού (είκ. 248).

ι') Μηχανή εξαγωγής μελιού (στίφτης, μελοστίφτης κ.ά) (είκ. 249).
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3. Μελισσοτροφικά φυτά. Ποΰ τοποθετούνται, οί κυψέλες; (σέ μέρη όπου
υπάρχουν άνθισμένα φυτά;) Ποιά φυτά προτιμούν οί μέλισσες; (τά ρείκια, το
θυμάρι, το θρούμπι, τά κούμαρα, το πεΰκο κ.ά.). Άπό ποιά φυτά πιστεύεται
οτι γίνεται τδ καλύτερο μέλι; Υπάρχουν φυτά πού ώς τροφή τών μελισσών
δημιουργούν πικρδ μέλι; Πώς άναπληρώνεται ή έλλειψη τροφής; Στήν Τήνο
«τίς ταΐζουν μέ πετιμέζι, μέσα σ' ένα δοχείο ρηχό, πού τό τοποθετούν στήν κυ-
ψέλη. Μέσ' στό πετιμέζι βάζουν ξυλαράκια, γιά νά κάθωνται πάνω οί μέλισσες
καί νά μήν κολλούν» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 130). Τί είναι τό μελισ-
σόχορτο καί σέ τί χρησιμεύει; «Είδος χόρτου διά τοΰ όποιου προστρίβουν τήν
κυψέλην, είς ήν θέλομεν νά έγκατασταθή ό νέος έσμός. . . ΐνα διά τής όσμής
προσελκύση τάς μέλισσας» (ΚΛ, χφ. 1096, σ. 194, Καλάβρυτα, 1924).

Γύρη (κέραθος, άκέραθος, κεράκι κ.ά.). Σέτί χρησιμεύει; «Ό λαός άγνοών
τόν προορισμόν τής γύρεως τήν θεωρεί έπί μέν τών ποδών τών μελισσών ώς
κηρίον, έν δέ τή κυψέλη άλλοτε μέν ώς περιττώματα τών νεαρών μελισσών. . .
καί άλλοτε ώς όξείδωσιν καί έξάνθησιν τοΰ κηροΰ, διό τήν ονομάζει κέραθον=
άνθος τοΰ κηροΰ» (ΚΛ, χφ. 895, σ. 324, Κρήτη, 1887). Άπό ποιά φυτά παίρ-
νουν περισσότερη γύρη οί μέλισσες; (άπό τό θυμάρι, τή ροδιά, τή μυρτιά, τήν
άλιφασκιά, τήν άκονιζά κ.ά.).

4. Εχθροί τών μελισσών. Ποιοι είναι οί κυριώτεροι εχθροί τών μελισσών ;
(σφήκα, ποντικός, κάμπια, σαύρα, άράχνη, φίδια, άσβός, μελισσοφάγος, χελι-
δόνι κ.ά.). Πώς προφυλάσσει ό μελισσοκόμος τό μελίσσι άπό κάθε έχθρό;
Στή Νάξο «σάν έχη κάμπια τό μελίσσι, τό καπνίζει μέ βουδιά καί σκάει ή
κάμπια» (ΚΛ, χφ. 1117, σ. 196, 1924). Στήν Καρδαμύλη τής Μάνης πιάνουν
τίς σφήκες μέ τόν πιάστη «ένα κλαδί λυγιάς άλειμμένο μέ μέλι» (ΚΛ, χφ.
890, σ. 172,1980). Στή Μήλο «ό μελισσουργός πρέπει κάθε μέρα νά'ναι στό με-
λισσοκήπι μ' ένα κομμάτι κλαδί στά χέρια νά κυνηγά (τίς σφήκες)» (ΚΛ, χφ.
2304, σ. 310, 1959). Στήν Τήνο «γιά νά καταπολεμήσουν (τίς άγριοσφήγκες)
βάζουν μπροστά στήν κυψέλη φάκες ειδικές μέ κάτι βρώμιο. Οί σφήγκες μπαί-
νουν στή φάκα καί μετά δέ μποροΰν νά βγοΰν. Άπό πάνω τούς ρίχνουν ζεμα-
τιστό νερό καί τίς καίνε ή όπως είναι τίς βουτούν σέ μιά γούρνα καί πνίγονται.
Παλιότερα, πού δέν ύπήρχαν οί φάκες, βάζαν δηλητήριο στό βρώμιο γιά νά φάη
ή σφήγκα καί νά ψοφήση» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 131).

Άλλοι τρόποι έξολοθρεύσεως τών έχθρών τών μελισσών καί συνήθειες
πού έπικρατοΰν. Στή Ρόδο όταν καταστρέφουν μιά φωλιά σφηκών, τήν σκά-
βουν γιά νά βροΰν τήν πίττα μέ τόν γόνο. «Τήν πίττα αύτή τήν γυρίζουν στά
σπίτια τών μελισσουργών καί παίρνουν διάφορα δώρα, χρήματα, άβγά και
πίττες μέλι. . .», έπίσης «οποίος κυνηγός σκοτώση χοιριόβρουλλα (άσβό), τόν
παραδίδει σκοτωμένο στά παιδιά τοΰ χωριοΰ, τά όποια τόν περιφέρουν στά
σπίτια τών μελισσουργών καί παίρνουν διάφορα δώρα, πού μοιράζονται μέ
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τον κυνηγό (Άν. Βρόντης, 1938-48, σ. 201-220). Φεύγει τό μελίσσι, όταν τό
προσβάλη ή πεταλούδα (κάμπια);

5. Κυψέλη (άμψέλια, κουβέλι, μελισσοκόφινο, γαστρί, κουβάνι, βαράδι,
φρασκί, κρινί, μισίδι, βουτσίν, μελισσομάντρι κ.ά.), είδη κυψελών:

α') ξύλινες {κυβέρτι, κρινι κ.ά.) (είκ. 250, 251). Στό Μεγανήσι Λευκάδας
«τά κυβέρτια τά πιό παλιά ήτανε κουφάλες σε κομμάτια άπό δεντροκορμούς.
Τά σκεπάζανε με πλάκα άπάνου κάτου. Στή μέση έβάνανε ένα σταυρό πού τό
χώριζε κι άπάνου οί μέλισσες έργαζόντανε. Τό στηρίζανε σέ πλάκα. Αφή-
νανε 4-D τρύπες» (ΚΛ, χφ. 2276, σ. 365, 1958).

Στή Ρόδο υπάρχουν «τά μονοκούβανα δυψέλια, πού είναι κορμοί κυ-
παρισσιών ή πεύκων ένα μέτρο μάκρος, τούς οποίους σκαφιδώνουν καίοντας
τό εσωτερικό μέρος γύρο στήν έντεριώνη. . . μέ τόν τρόπον αύτόν κοιλαίνουν
όλην τήν έσωτερικήν έπιφάνεια. . . σχηματίζοντας ένα σωλήνα» καί οί κα-
ταχύτες, «πού είναι κορμοί δένδρων καί αύτοί σκαφιδωμένοι άλλά άνοικτοί σάν
ένα αύλάκι» (Άν. Βρόντης, 1938-48, σ. 196-197) (βλ. είκ. 252).

β') Πήλινες (σταμνί, γυιρέλι, βρασκί, κονρούπι, χαστρί κ.ά.) (είκ. 253,
254). Στήν 'Ικαρία τά χαστριά είναι πήλινα. Κατασκευάζονται έπί τόπου.
«Τά χαστριά τά σαβαρώνομε (τά σκεπάζομε) στις πάντες κι άπό πάνω μέ
πλάκες. Τό σπιτάκι πού φτειάνομε μέ τις πλάκες, γιά νά τοποθετήσωμε μέσα
στό χαστρί, τό λέμε σαβαρέ" «θά σαβαρήσω τά χαστριά» (ΚΛ, χφ. 2449,
σ. 141, 1962). Στήν Τήνο «τ' άμψέλια είναι μακρόστενα, «σταμναδένια», μή-
κους 0,80-0,90, ύψους 0,40 καί άνοιγμα στομίου 0,40 περίπου. Τά βάζουν μέσα
στήν ξερολιθιά τής πεζούλας, άπ' όπου έξέχει μόνο τό στόμιο. Στά χείλη τοΰ
στομίου έφαρμόζει ένα καπάκι άπό πλάκα ή ξύλο μέ κουκάκια (τρύπες), γιά νά
περνοΰν οί μέλισσες» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 129).

γ') Λίθινες ('σμοδόχη, μελισσοθυρίδα, κυβέρτι κ.ά.). Πώς κατασκευάζε-
ται; Στήν Τήνο «οί μελισσοθυρίδες μπαίνουν μέσα στις πεζούλες. "Εχουν τις
ίδιες διαστάσεις με τ' άμψέλια, άλλά είναι φτειαγμένες άπό πλάκες σχιστολι-
θικές. Μιά πλάκα πάνω, μιά κάτω, δυό στά πλευρά, μιά στή βάση καί τό κα-
πάκι πού έχει επίσης κουκάκια» (Άλ. Φλωράκης, ό.π.).

δ') Άπό κοπριά, πευκοφλοιό (πιτέκι, πιτΰκι) (είκ. 257). 'Τπάρχει κυψέλη,
πού κατασκευάζεται άπό κοπριά άγελάδας (ΚΛ, χφ. 385, σ. 26, Άνακού, 1892).
ε') Άπό κοφίνι (κ'φούν', μελισσοκόφινο) (είκ. 255).
Μέρη τής κυψέλης: Είσοδος (άθολόγος, μελισσοθυρίδα κ.ά.). Κλεί-
νεται τόν χειμώνα;

Στέγαστρο (κανουνίδι, κανόνι κ.ά.) (είκ. 256). Κηρήθρες (σύγκερο, πίττα,
βυζά, μελισσόπιττα, κουφόπιττα κ.ά.). 'Ονομασίες τής κηρήθρας άνάλογα μέ τό
σχήμα καί τή θέση της στήν κυψέλη (οξίτης, τραβερσάρης, πομάριν, κατακό-
λι, οδηγός, μαχαιράτη, άρμενάϊη, κλαδωτή, κνκλάτη, σπαθάτη, βαρελάτη, πιτ-
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τάρι κ.ά.). 'Ονομασίες της πλήρους κηρήθρας (πιττόμελο, μελόπιττα, σνγ-
κερο κ.ά.). Ή κηρήθρα κατασκευάζεται άπό τίς μέλισσες ή είναι τεχνητή;
Ποιά άπο τίς δυό είναι άποδοτικώτερη ; Χρησιμοποιείται άκόμη ό παλαιός
τύπος κυψελών; Άν ναί, γιατί; (γιά τόν πολλαπλασιασμό τών μελισσών;)
Χρησιμοποιούνται παράλληλα καί οί δυό τύποι κυψέλης;

6. Πολλαπλασιασμός μελισσών. Πότε γίνεται; 'Ονομασίες τών ώαρίων
(σπόρος, γόνος, φτύσματα κ.ά.). Πού έναποθέτει τά ώάρια ή βασίλισσα;
(στό βασιλοκέρι;) Πώς τρέφονται οί νέες μέλισσες; Ποιές συνέπειες έχει ή
δημιουργία νέας βασίλισσας; (δημιουργείται νέο σμήνος;)

7. Τρύγημα. Πότε γίνεται; Π.χ. στήν Τήνο «τό μέλι τό τρυγούν άπό Αύ-
γουστο έως 'Οκτώβρη» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 130). Στήν Μήλο
«τσί μέλισσες τίς τρυγούμε στό τέλος τοΰ 'Ιουλίου άρχές Αυγούστου» (ΚΛ,
χφ. 2304, σ. 307, 1959). Στήν 'Ικαρία «τίς μέλισσες τίς τρυγοΰμε. .. τόν Αυ-
γουστον, Σεπτέμβριον καμμιά φορά καί τόν Όκτώβριον καί τήν άνοιξη» (ΚΛ,
χφ. 2449, σ. 143, 1962). Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τό τρύγη-
μα. Στή Μήλο «προσέχουν νά μή τρυγήσουν, όταν είναι δρίμες (άπό 1-6
Αύγούστου). . . Στό μέρος πού σφίγγομε τό μέλι, προσέχομε νά μήν περνούνε
άλλοι άθρώποι νά μάς βλέπουμε καί μάς ματιάσουνε τίς μέλισσες» (ΚΛ, χφ.
2304, σ. 308-309,1959). Στήν Κίμωλο «τίς μέλισσες τίς τρυγοΰμε τόν Άουστο,
κοιτάμε νά μήν είναι χασοφεγγαριά, ούτε δρίμες» (ΚΛ, χφ. 2758, σ. 206,
1963). Στήν 'Ικαρία «όταν πάμε γιά τό μελόβγαρμα, κοιτάζομε νά μή μάς
βλέπουν. Έπροσέχαμε γιά τό μάτι. "Οταν βγάλωμε τό μέλι, δποιος πε-
ράση άπό κεϊ ή όποιον άπαντήσωμε πρέπει νά τοΰ δώσωμε νά φάη μέλι» (ΚΛ,
χφ. 2449, σ. 144, 1962). Στή Ρόδο «οί μελισσουργοί άποφεύγουν τό τρύ'μα
Τρίτη καί Παρασκευή καί Σά(ββα)το καί όταν είναι χασοφεγγαριά. 'Επίσης
τό έχει κακό νά πάη στό τρύ'μα Ινας πού έχει πλησιάσει γυναίκα τήν περασμέ-
νη βραδυά» (Άν. Βρόντης, 1938-48, σ. 205).

Πώς γίνεται τό τρύγημα; Στή Ρόδο «ό μελισσουργός όταν θέλη νά τρύ-
(γη)ση, βάλλει τό διπροσωπί (προσωπίδα) καί καπνίζει τές μέλισσες μέ άναμμέ-
νη βουδκιά, γιά νά τές ζαλίση καί τές άπομακρύνη άπό τές πίττες, πού θέλει νά
βγάλη. . . Μέ τό στραβομάχαιρο άνοίγει τό πιτύκι (τό πώμα) καί μέ τό μελισ-
σομάχαιρο ξεκολλά τές πίττες καί τές βγάλλει δξω προσέχοντας νά μήν πει-
ράξη δσες έχουν βόνο (γόνο)» '(Αν. Βρόντης, 1938-1948, σ. 205). Στήν 'Ικα-
ρία «ό μελισσουργάρης γιά τό μελόβγαρμα φορεί τή μουτσίνα στό πρόσωπο,
γιά νά μήν τόν φάνε οί μέλισσες. Βάλλει βουδιά αναμμένη στό καπνιστήρι, γιά
νά καπνίση τές μέλισσες νά ζαλιστούνε, νά μή τρώνε. Στό χέρι του έχει τή
σιρίππα (εργαλείο μετάλλινο). Μέ τή σιρίππα κόβει τή ρίζα τοΰ κεριοΰ «τήν
ριζοκεριά» ... καί τραβάει κατόπιν τό κερί μέ τό μέλι» (ΚΛ, χφ. 2449, σ.
143 - 44, 1962). Στήν Αράχοβα Βοιωτίας παλαιότερα «γιά νά πάρης μέλι
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(έπρεπε νά) χαλάσης το μελίσσι. Τώρα πιά όταν πάρουν, δέν χαλάει μέ τάς
μεθόδους τών μελισσοκόμων» (ΚΛ, χφ. 1153Α, σ. 19, 1938).

Ό μελισσοκόμος άφαιρεϊ όλες τίς κηρήθρες ή μόνο ένα μέρος; Πόσες φορές
τό χρόνο γίνεται τό τρύγημα;

Πώς γίνεται ό χωρισμός τοΰ μελιοΰ άπό τό κερί; Στήν Τήνο «ζυμώνουν
τίς μελόπιττες μέ τό χέρι καί τίς άφήνουν σ' ένα κόσκινο νά στραγγίζουν. Τό
μέλι τρέχει μέσα σέ μιά κούπα. "Υστερα τίς ξαναζυμώνουν καί τρέχει μέλι
δεύτερης ποιότητας. "Ο,τι μείνει τό βράζουν σέ νερό καί, άφοΰ τό βάλουν σ'
ένα τσουβάλι, τό πιέζουν μέ δυό ξύλινες μαστιές καί τό κερί βγαίνει άπ' τούς
πόρους» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 130-31). Στή Ρόδο «γιά νά ξεχω-
ρίσουν τό μέλι άπό τό κερί, πιάννουν κατά πρώτο τές πίττες καί τές λυώνουν
μέ τά χέρια μέσα σέ ένα κοφίνι, πού σουρώνει σέ μιά σκάφη. Μέ τόν τρόπον αύτό
τό μέλι πηγαίνει στή σκάφη καί τά κεριά μένουν στό κοφίνι» (Άν. Βρόντης,
1938-48, σ. 206). Στήν νΥέσβο (πρόσφ. Άδραμυτίου) «ό μελισσουργός άμα
πάρ' τά μέλιτα, μνίσκει τό κερί. Στ'ν άποθήκη του έχ' ένα κοφίν' μεγάλο.
Βάνει κάτω μιά σκάφ' κι άπάνω μιά σκάρα. Κι άπάν' στή σκάρα τό κοφίν'.
Ρίχν' μέσα τ'ς μιλόπ'τες κί στάζ' τό μέλ' στή σκάφ'. Άπό κει τό παίρν'νε
μί μαστραπά κί τό βάν'νε στά λαγήνια» (ΚΛ, χφ. 1446, σ. 194, 1940). Σή-
μερα γίνεται κατά τόν ίδιο τρόπο ό άποχωρισμός τοΰ μελιοΰ άπό τό κερί ή
υπάρχουν μηχανήματα, γιά νά μή καταστρέφωνται οί κηρήθρες; Ποιά είναι
αύτά;

8. Προϊόντα μελισσοκομίας: α') μέλι. Πόσων ειδών μέλι παράγεται
(πρωτοπονλι, άπνρωτο, σκουτάρ' ; κ.ά.). Σέ τί χρησιμοποιείται κάθε είδος
μελιοΰ; Στή Λέσβο «(τό πρώτο μέλι) είνι γιά γλυκά-κάνουνι bακλαßoύ. Τό
άσπρο τό μέλ' είναι φαγο^σιμο . . . Τά υπόλοιπα τοΰ κοφινιοΰ τά βράζ'νε,
κι αύτό τό λέγανε bάλ-baσι. Σήκωνε νερό. Τό πρώτο θελά βγάλ' άφρό κι άντί
νά τόν πετάξη, τό 'δινε στά παιδιά. Τό φυλάγανε σέ λαγήνια. "Ητανε τό σορόπ',
τό πετιμέζι νά πούμε τοΰ μελιοΰ» (ΚΛ, χφ. 1446, σ. 194, 1940). Στή Ρόδο
έκτος άπό τό καθαρό μέλι κάνουν «τό μελόζουμο ή μελοπετούμεζο. Τόν άφρό
τοΰ μελοζουμιοΰ αύτοΰ τόν ξεχωρίζουν καί τόν ξαναψήνουν κάμνοντας τό πα-
στέλλι» (Άν. Βρόντης, 1938-48, σ. 206). Χρησιμοποιείται τό μέλι καί σάν
θεραπευτικό μέσο; Παρασκευάσματα διάφορα μέ βάση τό μέλι. Στήν επαρχία
Έρμιονίδας «πλένουν (τίς κερήθρες) μέ νερό γιά νά διαλυθή καλά τό μέλι πού
τυχόν έναπέμεινε. Μέ τό διάλυμα αύτό φτιάχνουν ένα είδος μουσταλευριάς. . .
Ρίχνουν μέσα στό o'jç άνω διάλυμα άνάλογη ποσότητα αλεύρου, τό βράζουν
έοις ότου δέση τό άλεύρι καί κατόπιν τό σερβίρουν. . .» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 154,
1956). Ποΰ καί πώς πουλοΰν τό μέλι;

β') κερί. Καθαρισμός και σχηματοποίηση. Στή Ρόδο ((τά κεριά (μετά
απο την α' έκθλιψη τών κηρηθρών) τά πιριχοΰν μέ ζεστό νερό καί σφίγγοντάς
τα κατόπιν μέ τά δυό χέρια λίγα λίγα τά κάμνουν βώλους. Τούς βώλους τούς
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θρίβουν καί τούς ρίπτουν μέσα σέ ένα καζάνι., όπου μέ τή φωτιά λυώνουν καί
γίνονται ένα ρευστό. Τό ρευστό αύτό τό βάλλουν στό κεροπούγκι (δυό ξύλα
καμπυλωτά) καί σφίγγοντάς το μέ τά κερόξυλα βγαίνει τό καθαρό κερί καί πέ-
φτει σέ μιά σκάφη γεμάτη νερό. Άπό τή σκάφη τό καθαρό κερί τό παίρνουν,
τό ξαναλυώνουν καί τό χύνουν μέσα σέ πήλινα πιάτα έντοπίου κατασκευής,
πού τά λέγουν χουμούρτια, γιά νά πάρουν τό σχήμα των. Τά τεμάχια αύτά
λέγονται τυπάρια» (Άν. Βρόντης, 1938-48, σ. 206). Πού χρησιμοποιούν τό
μαύρο κερί; Στήν Κρήτη «τήν κερόπολη τή βάνουνε στά πονέματα καί άνοί-
γουνε εύκολα» (ΚΛ, χφ. 1105, σ. 337, 1937). Ποΰ πουλούν τό κερί; Στούς
Στρόπωνες τής Εύβοιας «τήν κηρήθρα τήν φυλάνε σ' ένα μέρος καί τήν που-
λούνε άντί ελαχίστου στούς κηρηθράδες, αύτούς πού έχουν έπάγγελμα νά
άγοράζουν κηρήθρα» (ΚΛ, χφ. 1541, σ. 52-53, 1931).

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τή μελισσοκομία. Στή Μήλο
άποφεύγουν τό τρύγημα τήν Τρίτη καί φοβούνται τό «κακό μάτι» (ΚΛ, χφ.
2304, σ. 307, 1959). Στό Λιγουρειό Αργολίδας πιστεύεται ότι «όποιος κατα-
στρέψη μελίσσι, δέν έχει συχώρεση στόν άλλον κόσμο. Είναι τό ίδιο σάν νά
κατάστρεψε μίαν έκκλησιά» (Λαογρ. 5, 1915-16, σ. 646).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΛΑΪΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Ι. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

1. Ναυπηγείο (καρνάγιο, ταρσανάς, άρσανάς κ.ά.). Θέση του σέ σχέση
μέ τον οικισμό. Τοπωνύμια σχετικά (Παλιό Καρνάγιο, Ταρσενάς κ.ά.).

2. Ναυπηγός (μαραγκός, καραβομαραγκός, πρωτομάστορας κ.ά.). Έρ-
γάτες τοΰ ναυπηγείου καί εϊδίκευσή τους (άρμαόόρος, πριονιτζής, προνγον-
τζής, καλαφάτης, αριά ας (κονρκουτζσ.ς) κ.ά.). Καταμερισμός τής έργασίας.

3. Εγκατάσταση καν εργαλεία : άνεμοπρίονο, βαριά, βάζια (φαλάγγια,
γάζια, σκάρα κ.ά.), ζουμπάς, καλαφάτι, καρμανιόλα, καταποδός, κορδονάκι,
κοφτερό, μαλαχτάρα, μανάρι (μαναρόστελος), μασαλάς, μασταρι (γωνία),
ματσόλα, μούλα (κλάπα), μονρελο, μπάνιστρο, ξύστρα, ντάβδα, ξωυριστά-
ρι, παρμάκι, πονχι, σάρακας, σιομονρελο, σιόσταφνο, σκάρα, σκεπαρνιά,
σκοϋντρος, στάφνη (στάθμη), σταφνοκαύκι κ.ά. Περιγραφή καί φωτογραφίες
ή σχεδιαγράμματα (είκ. 258, 258α, 259). Χρήση τους.

4. Υλικά ποΰ χρησιμοποιούνται, α') Ξυλεία. 'Από ποΰ τήν προμηθεύον-
ται; Είδος ξύλων. Τρόπος καί χρόνος κοπής καί επεξεργασίας τους. Π.χ. στήν
'Ιθάκη «τά ξύλα τά παίρνανε άπό τή Ρούμελη κι άπό τά νησιά (Έχινάδες,
Πεταλάς, Όξυά), πότε κρυφά, πότε φανερά. Εύρίσκανε κι εδώθε άπό τό λόγγο
τοΰ Περαχωριοΰ, άλλά τώρα δέν άφήνουνε... Ό 'Αχελώος καμμιά φορά τά
'σερνε τά ξύλα στή θάλασσα... Τά ξύλα πού χρειάζονται είναι φτελιές, φράξα,
μουριές (γιά τό σκελετό καί τά στραβόξυλα). Έπίσης κυπαρίσσι γιά τά πετσώ-
ματα καί τήν κουβέρτα... Μάς φέρνουν ξύλα ξένα ή ντόπια. Τά κόβουν έπίτηδες
γιά στραβόξυλα. Νά 'ναι νευροκομένα, στή χάση τοΰ φεγγαριού καί νά 'χουν
έπίτηδες νερά... Στό πέτσωμα τοΰ καϊκιοΰ βάνουνε καί σουηδικά ξύλα, λαδερά,
κόκκινα. Τά εγχώρια είναι ήμερα ξύλα άπό έλατα. Τό έλατο μπαίνει καί στ'
άλμπουρα, άντένα. Τώρα βάζουν άμερικάνικα ξύλα άροζα» (ΚΛ, χφ. 2194,
σ. 25, 29, 30, 1956). Σέ ποιά μορφή προμηθεύονται τά ξύλα καί πώς τά επεξερ-
γάζονται; Προστασία τους άπό τά διάφορα έντομα, τήν υγρασία, τό άλμυρό
νερό.

β') Καρφιά (μαδεροκάρφια, κοπανέλια, τσιγκάδα κ.ά.), ελάσματα, μεταλ-
λικές βέργες κ.ά. πού χρησιμοποιούνται στή ναυπηγική. Άπό ποΰ τά προμη-
θεύονται; Π.χ. «τά καρφιά πού βάνουνε είναι τσιγκάδα (δηλ. γαλβανισμένα
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μέ τσίγκο). Τά παλιά χρόνια, έδώ κι 100 χρόνια, έφτιάνανε γύφτικα (σιδερένια)
τετράγωνα, πού τά παραγγέλνανε επίτηδες. Γιά τις τρύπες, έχει είδικόν εργάτη
τόν κουρκουτζή, δηλ. άριδά, πού ξέρει μόνο τις άριδιές νά κάμη» (ΚΛ, χφ.
2194, σ. 30, 1956, Ιθάκη).

γ') Στουπιά, ρετσίνι, κατράμι κ.ά. ύλικά γιά τό πίσσωμα, καλαφάτισμα
κλπ. τοΰ καραβιοΰ.

5. Σχεδίαση τοϋ καραβιοΰ (στορή, ρέσμη, βιδάρισμα, σάλα κ.ά.). Πώς
κόβονται καί πώς χρησιμοποιούνται τά χνάρια; Ποιά ξύλα κόβονται μέ χνάρια;
Π.χ. «σήμερα οί καινούργιοι «ρίχνουνε σάλα» (σχεδιάζουνε) καί φκειάνουνε τό
πλοίο. Οί παλιοί όμως ό,τι έφκειάνανε, τό φκειάνανε μέ το χνάρι. Τά κάνανε
μονόχναρα. Άρχινούσανε άπό τά στραβόξυλα τσή μέσης, προχωρούσανε στά
20, τό φορμαρίζανε έτσι κι ύστερα τ' άποτελειώνανε. Τό ζώνανε μέ μαδέρια.
Δέν έσχεδιάζανε τίποτα, ούτε έφκειάνανε όλο μαζί τό σκελετό» (ΚΛ, χφ.
2194, σ. 24, Ιθάκη, 1956).

Πώς κανονίζουν τήν κλίση τών σκαρμών καί τή στρώση τοΰ σκάφους;
(στελλάδο, στρωσάδο, ξώκλαδο). Τί είναι τά: ξανάστρεφο, πενεκιδάκι;

Σκαρί (ό σκελετός, ή φόρμα τοΰ σκάφους χωρίς τήν άρματωσιά). Άπό
τί έξαρτάται; (άπό τό είδος τοΰ σκάφους, άπό τό είδος τών ξύλων κ.ά.). Στή-
σιμο τοΰ σκαριοΰ. Π.χ. «άμα τελέψουν ούλες οί δουλειές στήγ καρίνα καί τά
ποδοστάματα, τότες πιά στήνομε τό σκαρί ορθιο (τό σκαρώνομε) άπά' στούς
πάλους, σέ υψος, πού νά σταθή, τό ποντελιάρομε πρύμα-πλώρα. Δυό ποντέλια
σέ κάθε ποδόσταμα καί τά ποντέλια της καρίνας, τούς άντιλήχτες. "Υστερα
άπό τό στήσιμο τοΰ σκαριοΰ, καρφώνομε, ένα σπάγγο πρύμα-πλώρα, γιά νά
ίσώσωμε τήν καρίνα. Σάν κάνει κόμπους, μετακινούμε πιό μέσα - πιό έξω τούς
άντιλήχτες, 'ίσαμε νά 'ρθη στήν ίσάδα της. Τήν ίδια δουλειά κάνομε καί γιά
τά ποδοστάματα, νά δοΰμε άν είναι ίσα καί κατακόρυφα. Γι5 αύτό κοτσάρομε
τή στάφνη στό κοράκι καί καρατέρομενά φέρομε τό ποδόσταμα στά ίσα του».
(Πουλιανός, Λαογραφικά 'Ικαρίας 3, 1977, σ. 541).

6. Μέρη τοΰ καραβιοΰ: α') 'Εξωτερικό: Καρίνα. Άπό τί ξύλο κατασκευά-
ζεται; Π.χ. στήν 'Ικαρία «ή καρίνα είναι τό πρώτο καί κύριο ξύλο. Είναι ή
ραχοκοκκαλιά τοΰ καϊκιοΰ. Ό άρχιμάστορας θά πάη άτός του στό ρουμάνι,
'ιά φέρη βότα-γύρισε πολλά δένδρα γιά νά σκαρμίση ποιό μπεΰκο 'ά κορμοθέκη
γιά καρίνα. Τό δέντρο πρέπει νά 'ναι ίσιο, ψηλό, μακρόσυρτο καί όσο μπορούμε
σόπαχο, σολίπαρο. Άπός τό κορμοθίκωμε καί -Το λιανίσωμε, θέλει προσοχή
στό ζύγισμα, γιά νά μή βγή άλα-βέρσα ή καρίνα. Είναι πίζουλο πράμα ή κα-
ρίνα. Δέν πρέπει νά'χη ψεγάδι» (Πουλιανός, 3, 1977, σ. 533). Είναι μονοκόμ-
ματη ή «ματισμένη»; («Τό μάκρος τής καρίνας είναι τό μάκρος τοΰ καϊκιοΰ.
Σάν είναι μικρό τό σκάφος, βρίσκομε καί μονοβολιό ξύλο. Γιά μεγάλα καΐ-
κια είναι σπάνιο νά βρής πεΰκο μέ μεγάλο μάκρος καί νά 'ναι σόχοντρο πά-
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νω κάτω το ξύλο. Σ' αύτά ή καρίνα γίνεται με ματσιά» (Πουλιανός, 3, 1977,
σ. 534). Μέρη της καρίνας (άσσος, ποντέλια, πατούρα, παρέλλα, άκράπι κ.ά.)
(βλ. καί είκ. 261).

Ποδόσταμα (το ξύλο πού έξέχει πρύμη - πλώρη άπ' τά μαδέρια ή ένώ-
νεται μέ τήν καρίνα στις άκρες της στήν πρύμη καί πλώρη. Άπο τί ξύλο κατα-
σκευάζεται; Διαφορές στο σχήμα του άνάλογα μέ το είδος τού καραβιού.

Τί είναι: κοράκι, γκάγκα, σώψωμο, τσούντα, άκράπι, μπρατσάλι; (είκ.
260).

Σκαρμοί (κόκκαλα, πόστες). Πώς κόβονται οί σκαρμοί (μέ χνάρια;) καί
πώς ρυθμίζεται ή κλίση τους; Άπο τί ξύλο κατασκευάζονται; Αριθμός τους
άνάλογα μέ τό είδος τοΰ καραβιοΰ (βλ. είκ. 262, 263).

Μαδέρια (τσάπα, τονρέλλο, καβαλλάρης, κόντρα ή δεύτερος καβαλλά-
ρης, κουπαστή, μπαστιγάγιο κ.ά.). Διακόσμηση τής τσάπας: Τής τσάπας το
κορδόνι, τρυπητό ή κουζέτο, παραπέτο ή μποϋρδο, ζωνάρι ή πανωζώναρο,
μπούνια κ.ά. Πώς κόβονται τά μαδέρια;

Κουβέρτα. Μέρη της: καμάρια, πικεριες (πόστες), πάνω σωτρόπι, μπρα-
τσόλια, σανταρόλια κ.ά. Μέρη, εξαρτήματα, όργανα τοΰ καραβιοΰ πού βρί-
σκονται πάν ω στήν κουβέρτα (πίντα, μπαμπάδες, ρούμπος, οκια, καδένα,
παγκάτσα, μπρατσόλια, κουμπανέλι, φουρκαδέλλες κ.ά.) (είκ. 267).

β') 'Εσωτερικό: σωτρόπι (κάτω σωτρόπι, σκάτσα, σώψωμο, άκράπι)
(είκ. 266). Άπό τί ξύλο άποτελεΐται; Ποΰ άκριβώς προσαρμόζεται; (πάνω
στήν καρίνα καί πάνω άπό τούς σκαρμούς;)

Πλαϊνά: στραγαλιές (φάρσα). Ξύλα πού μπαίνουν πρύμη - πλώρη χαμηλά
στά πλάγια καί κρατοΰν τούς σκαρμούς. Αριθμός τους άνάλογα μέ ιό μέγε-
θος τοΰ σκάφους (3 καί πάνο)). Χτένι, άστάρια ή λοϋροι, τρυπητό ή κουζέτο,
φουρνιστές, τουφέκια, κουπαστή (άπό πόσα ξύλα άποτελεΐται;) (βλ. είκ. 264).

Άμπάρι. Πώς ύπολογίζεται τό σημείο, όπου κόβεται τό άνοιγμα (ή τά
ανοίγματα) του άμπαριοΰ; Τί είναι τά: κουβοϋσα, μπουρμέδες, ταμπούκιο,
καπάκια-, Διαμόρφωση τοΰ άμπαριοΰ καί χρήση του άνάλογα μέ τό είδος τοΰ
καραβιοΰ, τό μέγεθος καί τήν εργασία πού εκτελεί (άλιευτικό, επιβατηγό,
φορτηγό κ.ά.).

Τιμόνι. Τρόπος κατασκευής. Μέρη του (αδράχτι, φτερό, διάκι, λαγου-
διέρα, βελόνια κ.ά.) (είκ. 269).

Κουπιά. Αριθμός άνάλογα μέ τό είδος τοΰ πλοίου (βλ. καί είκ. 268 καί
265).

7. Στάδια κατασκευής τοΰ καραβιοΰ (στήσιμο τοΰ σκαριοΰ, σκαρμολόη-
μα, πόστιασμα, φέδρωμα, πέτρωμα, καλαφάτισμα, παλάμηση κ.ά.). 'Εργασίες
σέ κάθε στάδιο χωριστά. Λεπτομερής περιγραφή. Π.χ. στήν 'Ιθάκη «κοράκια,
καρίνα καί σωκόρακα πάνε μαζί. Στραβόξυλα καί στρώσες πάνε μαζί. Αύτά
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όλα είναι, ό σκελετός. Μ' αύτά φορμάρουμε τό καράβι, καί άπό πάνω τό τροπώ-
νουμε. Δηλ. βάνουμε καδινέλες, άπόξου, γιά νά δώσουνε όλην τή φόρμα καί
νά κανονίσουν τά κανονικά διαστήματα άνάμεσ' άπό τά μαντάλια (σκαρμούς).
Θά ρίξουμε έπειτα ένα-δυό δρόμους στραγαλιές. Έπειτα θά τό ζώσουμε άλλο
'να δυό δρόμους. Άπό πάνω θά βάλουμε τσί καδινοπνίχτες (αύτό είναι κατά τό
σκαρί). Άπάνω στούς καδενοπνίχτες βάνουμε τσί καδίνες (καμαριά). Θά φο-
ρεσουμε καί τή σκάτσα (σωτρόπι), πού ένώνει τά στραβόξυλα μέ τήν καρίνα
καί δένεται μέ κιαβέττες (βίδες) κάτου σάν σπονδυλική στήλη. "Υστερα θά ν'
άρχίσουμε τό άπάνου ζώσιμο στό άπανωκάϊκο ή παραπέτο. Θά βάλουμε τό
φόδρο (σανίδι). "Υστερα θά κουπωσιάρουμε τό καΐκι. Θά βάλουμε ύστερα τά
μπραΤσόλια πρύμα-πλώρα, άπάνου καί κάτου. Ύστερα θά ν' άρχίση τό μέσα
κι όξου πέτσωμα μέ τσί στραγαλιές. Τώρα θά βάλουμε τούς άμοσκαλίτες άπου-
κάτου άπό τήν κουβέρτα, ξύλινα στηρίγματα μέ πόδι μακρύ. Βάνουμε καί τά
ξωζώναρα... Άφοΰ άποπετσώσουμε, θά σάξουμε τό καΐκι, θά τό πλανιάρουμε.
'Έπειτα θάν τό καλαφατίσουμε στά πλευρά του καί στό κατάστρωμα. "Επειτα
θά χωρίσουμε τ' άμπάρια κατά τή διάθεση τοΰ καπετάνιου. Θά βάλουμε τά
λεγόμενα μετζανιά καί τσί κοντοκαδίνες. Άπάνω στά μετζανιά θά βάλουμε τά
μαγουλοπόρτια, ξύλα πλατιά σάν κατώφλια, πού άπάνου τους θά πάη ή
μπουκαπόρτα. 'Ύστερα θά φορέσουμε τά τακάδα, χοντρά άγριόξυλα πού θά
περαστούνε άπό τά στραβόξυλα καί τά ένώνουν όλα μέ τό σκάφος... Μέ τσί
μπουκαπόρτες φκιάνουμε καί τό καμαρίνι γιά τή μηχανή ή παλιότερα τό
καμαρί τής πλώρης (σπεράγιο της πλώρης) καί τό καμαρί τής πρύμης» (ΚΛ,
χφ. 2194, σ. 36-37, 1956).

8. "Εθιμα πού έχουν σχέση μέ τά διάφορα στάδια τής κατασκευής τοΰ
καραβιοΰ. Παράδειγμα: Στήν 'Ικαρία «ή πρώτη πόστα, πού βάλλουν, είναι ή
μεσακιά, πού γίνεται σταυρός. Τότες πρωτοδείχνει τό σκάφος καί καρατέρεις
τή φόρμα πού θά πάρη καί είντα σκαρί θά βγή. Τήν ώρα κείνη, όλοι, δικοί καί
ξένοι στόν ταρσανά, άρχίζουν τά κεράσματα. Ή καπετάνισσα θά τοιμάση με-
ζέδες καί κρασίγ κι άπό γλυκά τηγανίτες, ξεροτήγανα, καί εύχονται όλοι τοΰ
καπετάνιου: Χαϊρλίδικο, καλορίζικο, τό καρφίν του μάλαμα». (Πουλιανός,
3, 1977, σ. 544).

9. Άρμάτωμα. Σέ ποιό στάδιο της κατασκευής γίνεται; (όταν είναι
έτοιμο τό σκάφος;) Άπό ποιά μέρη άποτελείται; (βλ. είκ. 270).

Κατάρτι (αρμπονρο). Σέ ποιά άπόσταση άπό τήν πλώρη μπαίνει τό με-
σαίο κατάρτι καί σέ ποιά τά άλλα κατάρτια ; Αριθμός άνάλογα μέ τό είδος τοΰ
καραβιοΰ (μονάρμπουρο, δικάταρτο, τρικάταρτο κ.ά.). Άπό τί ξύλο κατασκευά-
ζεται; (άπό κυπαρίσσι, λεύκα, έλατο κ.ά.). Είναι μονοκόμματο; Μέρη του:
σκάτσα-κογιάνι (ή φωλιά στό σωτρόπι τοΰ καταρτιού), σαλιώνας (ή τρύπα στήν
κουβέρτα πού περνά τό κατάρτι), καπελάγιο, αέρας, στεφάνι, άρμπουρέτο, ξάρ-
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τια, καρποϋζες, ξαρτόριζες, τραβέρσα, άρμαδονρος, κοτσανέλι, σκαλιέρες κ.ά.

Στράλια (πρυμιό πλωριό, μπαταράτσο, βαρδάρι) κ.ά. Άπο τί άποτε-
λοΰνται καί τί έξυπηρετοΰν; (είναι συνήθως άπο συρματόσχοινο καί συγ-
κρατοϋν τ άρμπουρα). Σχοινιά: άιτάντι, μαντάρι, μτΐάνιο, κατσαπόρα κ.ά.

Μπαστούνι (μικρό άρμπουρο στήν πλώρη). Πώς συγκρατείται; (μέ τή
βέντα, τήν τρίγκα κ.ά.).

Παλάγκο (τροχαλία γιά τή μεταφορά βαρών). Άπό τί άποτελεΐται; (συρ-
ματόσχοινο, μακαράς, ψαλίδα, χαλκάς, γάντζος, βέτα, σαμπάνι κ.ά.). Τρόπος
λειτουργίας. Σέ ποιό σημείο τοΰ σκάφους τοποθετείται;

Κουπί. Αριθμός κουπιών άνάλογα μέ τό είδος τοΰ σκάφους. Τρόπος
προσδέσεώς τους στό σκάφος. Μέρη τοΰ κουπιοΰ (τσουρούμι, πάρα, στρό-
μπος κ.ά.) (είκ. 268).

Άγκυρα (αγκουρα). Άπό τί μέταλλο κατασκευάζεται; Μέγεθος άνάλογα
μέ τό είδος τοΰ καραβιοΰ. Μέρη της (μάνα ή άνέλο, τσϊπος, χαλκάς, στρίντζος
κ.ά.). Σέ ποιό σημείο τοΰ καραβιοΰ τοποθετείται; Πώς μανουβράρεται κατά
τό σαλπάρισμα καί τό φουντάρισμα τοΰ καραβιοΰ ; Χρησιμοποίηση τροχαλίας
(μπόμπας) γιά τή διευθέτηση της άγκυρας στά μεγάλα καράβια. Περιγραφή.

Πανιά. Αριθμός άνάλογα με τό είδος τοΰ σκάφους. Υλικά κατασκευής.
Τρόποι δεσίματος (ψάθα, μπούμα, πένα, φλίτσι, λατίνι, σακολέβα, πινά-σταύ-
ρωσες, μπάρκο-βέστια, άρματωσά μπάρκο, φλόκος κ.ά.). Περιγραφή καί σχε-
διαγράμματα ή φωτογραφίες. Κόψιμο καί ράψιμο τοΰ πανιοΰ. 'Εργαλεία πού
χρησιμοποιούνται.

Αντένα (κοντάρι στρογγυλό πού πιάνει τό έπάνω μέρος τοΰ πανιοΰ). Μέρη
της (ζούντα, άπλες κ.ά.) (είκ. 271). Αρμένισμα τοΰ καραβιοΰ μέ πανιά. Πε-
ριγραφή. Άπλωμα ή μάζεμα τών πανιών άνάλογα μέ τόν καιρό.

10. Τύποι καραβιών (σκαριά) άνάλογα μέ τό μέγεθος, τό σχήμα, τήν
έργασία γιά τήν όποία προορίζονται, τά πανιά πού χρησιμοποιούν κ.ά. (βάρκα,
γολέτα, τρεχαντήρι, καραβόσκαρο, πέραμα, σκούνα, τσερλίγκι, μπόίης, τρα-
μπάκολο, μπρατσέρα, κοκκορέλι, κάγκαλης, δικάταρτο, τρικάταρτο κ.ά.).

Διαστάσεις, χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ κάθε τύπου, διαφορές άπό
τά άλλα κλπ.

Χρήση τοΰ κάθε καραβιοΰ (γιά φόρτωμα, γιά ψάρεμα, γιά σπογγαλιεία,
γιά μεΐαφορά επιβατών, γιά λαθρεμπόριο κ.ά.).

'Εξειδίκευση τών ταρσανάδων άνάλογα μέ τις άνάγκες τής περιοχής σέ
ορισμένους τύπους καραβιών.

11. Παράδοση τοϋ καραβιοΰ άπό τόν καραβομαραγκό στόν ιδιοκτήτη.
Διαδικασία παραδόσεως. Π.χ. στήν 'Ιθάκη «έπαράδινες παλιότερα τό καΐκι
στό νοικοκύρη του «έν καλή πίστει». Σήμερα κάνουμε συμβολαιογραφική πρά-
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ξη» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 40, 1956). Συμβολαιογραφικές πράξεις καί σχετικά
έγγραφα. Έθιμα.

12. Καθέλκυση τοϋ πλοίου. Προετοιμασία γιά τήν καθέλκυση. Π.χ.
«δσον καιρό δουλεύεται τό καΐκι, ιό έχουν έξωποστιασμένο πάνω σέ πόστες
(ξύλα καί σφήνες) κάτω άπό τήν πλώρη καί τήν πρύμη. Τά πλάγια του τά
κρατούν μέ τά ποντάλια, πού είναι μεγάλα ή μικρά, άναλόγως μέ τό καράβι.
Δεξιά μεριά κι άριστερή τοϋ καϊκιοΰ, σέ άπόσταση, είναι τά βάζα, δηλ. οί
χοντροί ξύλινοι δοκοί, πού άπάνω τους έκάθησε τό καΐκι γιά νά βγή στή στεριά.
Άπουκάτου άπό τά βάζα υπάρχουν σκορπισμένα άτακτα τά φελάγκια: δοκοί
έγκάρσιοι, πού άπάνου τους έκύλησαν τά βάζα, όταν άνέβασαν τό καράβι. Γιά
νά κατεβή τό καράβι θά τό φελαγκώσουν. Δηλ. θ' άλείψουν τά φελάγκια μέ
ξύγκι καί θά τά τακτοποιήσουν άπό κάτω άπό τά βάζα, ώστε νά κυλήσουν εύ-
κολα πρός τή θάλασσα... "Υστερα κλειδώνουν τά βάζα, δηλ. φέρνουν κοντά τά
δυό βάζα, ώστε νά σφίξουν τό καΐκι καί νά φτιάξουν τό αύλάκι του... Τώρα πού
έβαζώθηκε καλά τό καΐκι, άρκινάει ή δουλειά γιά τό ρίξιμο. Θάν τό ρίξουν μέ
τήν πρύμη, όχι μέ τήν πλώρη, γιά νά μή γίνη ζημιά στό τιμόνι καί στήν περ-
πέλα (φτερό)... Πριν άβαράρουν γιά τό ρίξιμο, δένουν άπό πίσω τό καΐκι στή
μηχανή, παλιότερα τόν άργάτη. Τό κρατάνε ώστε νά μολάρεται μέ ρέγουλα...
Τό ξεκίνημα άρκινάει μέ τό άγάντα ! ή άβάρα !... Τήν τελευταία στιγμή άνεβαί-
νουν πάνω στό καράβι κι οί ιδιοκτήτες του, ώστε νά βρεθούν μαζί του στή θά-
λασσα. Δέν κάνει νά πάη άσυντρόφευτο» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 10, 11, 12-15,
1956, Ιθάκη).

"Εθιμα καί προλήψεις πού έχουν σχέση μέ τήν καθέλκυση τοΰ καραβιοΰ
(βρέξιμο μέ κρασί ή άλλο ποτό, άγιασμός, βάφτισμα τοΰ καραβιοΰ κ.ά.). Π.χ.
«όταν θά ρίξουνε τό καράβι, θά νά 'ρθη ό νουνός νά φέρη τά γλυκά του καί πιοτά
καί θά γένη άγιασμός. Ό παπάς θά βάλη τά ιερά καί τό Εύαγγέλιο άπάνου στό
τεμόνι. Οί μαστόροι (ναυπηγοί) έχουνε πλάι κι ενα μεταξωτό μαντήλι άπλω-
μένο κι έκεΐ μέσα ρίχνει άναλόγως ό νουνός κι ό ιδιοκτήτης καί οί καλεσμένοι
τά δώρα πού θέλουν. 'Αγιάζει όλο τό καΐκι κι ύστερα ούλοι φιλοΰνε τό σταυρό
(ΚΑ, χφ. 2194, σ. 39-40, 1956, Ιθάκη).

13. 'Ονομασία τοΰ καραβιοΰ (όνομα άγίου, μέλους τής οικογένειας, άρ-
χαΐα ονόματα κ.ά.). "Εθιμα πού έχουν σχέση μέ τήν ονοματοθεσία τοΰ καρα-
βιοΰ.

14. Πλήρωμα τοΰ πλοίου (τσούρμο, μανούβρα, ασκέρι κ.ά.). Συγκρότηση
τοΰ πληρώματος άνάλογα μέ τόν Λροορισμό τοΰ πλοίου (τσουρμάρισμα).
Υπάρχει ειδικός γιά τή συγκρότηση τοΰ πληρώματος (τσουρμαδόρος) ;

α') Ειδικότητες και ιεραρχία: καπετάνιος (καραβοκύρης, καϊκσής κ.ά.),
ναύκληρος (λοατρόμος), κατεργάρης, τιμονιέρης, πιλότος, βαποριέρης, ναύ-
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της, έργάτης, κωπηλάτης (κουπφάχες), μούτσος, ταϊφάς, γεμιτζής, μαρνέ-
ρης, μπαρκάδος κ.ά. Μέρη ονομαστά γιά τούς ναυτικούς τους κτλ.

β') Χρόνος πού γίνεται ή πρόσληψη τών πληρωμάτων. Σχετικές συμφω-
νίες. Προετοιμασία τών πλοίων γιά τό ταξίδι. "Οροι άμοιβής τού προσωπικού.
Π.χ. «στά ψαράδικα πού έχουνε άπό ένα δυό ή τρεις τό πολύ συντρόφους,
πληρώνονται μέ τό μήνα. Οί τσέτες όμως καί τά γριγριά πληρώνουνε τούς συν-
τρόφους μέ τό μερδικό. Προτοΰ νά τσουρμάρουνε, τούς δίνουνε τά πλάτικα
(προκαταβολή) καί μετά, άμα τσουρμάρουνε, τά υπόλοιπα άπό τό μερδικό»
(ΚΛ, χφ. 2318, σ. 194, έπαρχία Έρμιονίδας, 1956).

Χρονικά διαστήματα πληρωμής άνάλογα μέ τό είδος έργασίας τοΰ καρα-
βιού (σπογγαλιευτικό, ψαράδικο, έμπορικό κ.ά.). Πίστωση στά μπακάλικα
καί τά άλλα καταστήματα μέ τήν προοπτική τής πληρωμής τοΰ ναυτικοΰ.

15. 'Αναχώρηση τοϋ πλοίου (πατέντα, πράτιγο, παρτέντζα κ.ά.). Ποιός
χορηγεί τήν άδεια;

Χρόνος άναχωρήσεως καί επιστροφής τών ναυτικών καί σχετικά έθιμα.
Παραδείγματα: Στή Μήλο «μετά τό άγιασμα τών νερών, ήσαν καί τά καΐκια
ελεύθερα νά έπαναλάβουν τά ταξίδια των, τά όποια όλο τό σαραντάμερο, άλλά
καί άπό τοΰ άγ. Δημητρίου είχον διακόψει. Παρά όμως τόν άγιασμόν τών
υδάτων οί καιροί δέν έπέτρεπον τήν έπανάληψιν τών ταξιδιών προ τού άγ. Χα-
ραλάμπους» (ΚΛ, χφ. 2339, σ. 152-53, 1960). Στή Λέρο «άμα ένας καπετάνιος
είναι νά ξεκινήση άπό τό λιμάνι, θά σταθή νά 'ρθουνε τά μεσάνυχτα γιά νά ίδή
τά σημάδια (τ' άσπρα) πώς πάνε »(ΚΛ, χφ. 2279, σ. 20, 1958).

16. Προλήψεις και δεισιδαιμονίες τών ναυτικών κατά τή διάρκεια τοϋ
ταξιδιού. Π.χ. οί ναυτικοί, όταν συναντήσουν φουρτούνα, συνήθως ρίχνουν λάδι
άπό τό καντήλι τοΰ άγίου Νικολάου στή θάλασσα ή άνάβουνε κερί άπό τόν Ε-
πιτάφιο. Στήν Έρείκουσα τής Κέρκυρας «οί ναυτικοί παίρνουνε άπό τήν Κέρκυ-
ρα τή μέτρα τοΰ άγ. Σπυρίδωνος (νήμα ΐσο μέτό μάκρος τοΰ λειψάνου τοΰ άγίου,
πού τό μοιράζουν γιά φυλαχτό στήν έκκλησιά) καί τήν έχουν μαζί τους στά
ταξίδια. Τήν ώρα τής τρικυμίας τη ρίχνουνε στή θάλασσα» (ΚΛ, χφ. 2344,
σ. 22-23, 1960). Στή Μήλο «άμα θέ νά 'ναι μεγάλη φουρτούνα κι άστραφτε κι
έβρόντα, έπαρουσιαζούντανε κάτι σάν κωλοφωτιές πράσινες καί κόκκινες κι
έγεμίζανε τ' άμπουρα, τά ξάρθια καί τά πανιά καί δέν έπαύανε, άν δέν έκόπαζε
ό άνεμος. "Οπου τήν άλλη μέρα παρουσιάζανε τά άρμπουρα καί ολα τά πράματα
κάτι σά μίξα. Γιά νά τά διώξωμε, χτυπούσαμε ντενεκέδες καί τά θυμιάζαμε
με λιβάνι. Λέγανε πώς ήτανε ξωτικά, πώς ήτανε μπάσταρδο παιδί καί τό
πετάξανε στή θάλασσα άβάφτιστο κι έγίνηκε τελο')νιο» (ΚΛ, χφ. 2339, σ.
43-44, 1960).

Πρόβλεψη τοΰ καιροΰ καί σχετικές συνήθειες καί έκφράσεις.

17. Λιμάνι (άραξοβόλι, ρίβα, καραβοστάσι, λιμενάρι, μαντράκι, λιμενο-
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(yτάσι, πόρτο, βάλα κ.ά.). Εϊναι φυσικός δρμος ή τεχνητός; Χωρητικότητα.
Τοπωνύμια πού φανερώνουν τήν ύπαρξη έκεΐ λιμανιού, σχετικές παραδό-
σεις (Καραβοστασιά, Καραβοτσακισιά, Βάλα, Μαντράκι κ.ά.).

Προκυμαία (ριχτίμι, πονντο, μώλος κ.ά.), άποβάθρα (μπαρκαροϋτσος,
πάγκος, σκάλα, ξυλογαδάρα κ.ά.), συρμή (συρτικό), νεώσοίκος (καλύβα, άρα-
ξοβόλι κ.ά.), μαρίνα, γιαλός, ξέρα, φολάδα (ύφαλος). Άκτωνύμια. Λεπτομερής
καταγραφή καί άναφορά σχετικών παραδόσεων.

Ναυτικοί όροι. Λεπτομερής καταγραφή καί έρμηνεία τους. Π.χ. άρόδου,
ρεμέζο - άρω, λάσκα, τράτος, ορτσάρω, μαϊνάρω, άφάτσο κ.ά.

18. "Οργανα τών ναυτικών άπαραίτητα κατά τό ταξίδι:

Χάρτης (χάρτα), κλεψύδρα (άμμωτό, μεζαρούλι, μεριδιάνα κ.ά.). Π.χ.
πριν άπό πολλά χρόνια μετρούσαν τις ώρες τής βάρδιας «μέ μεγάλα μεζαρού-
λια μέ άμμο. Τό χύσιμο τής άμμου άπό τό ένα μεζαρούλι στό άλλο διαρκούσε
μία ώρα. Με τή δύση τού ήλιου ό λοστρόμος έλεγε :
Καλησπέρα πρύμνα-πλώρα
καί τά παλληκάρια όλα,
ολους σάς καλησπερίζω
μεζαρούλιν τό γυρίζω
καί έστρεφε τό κενό μέρος τοΰ μεζαρουλιοΰ πρός τά κάτω καί άρχιζε ή ροή τής
άμμου» (ΚΛ, χφ. 671, σ. 25, Καστελλόριζο, 1915).

Πυξίδα (μπούσουλας), τρομπέτα (βούκινο, μπουρού, σφυρίχτρα) γιά τή

συνεννόηση μεταξύ τών πλοίων, βυθόμετρο (σκαντάλιο, σκαντίλιο, μπαρκέτα

1' \
κ.α.).

Περιγραφή κάθε οργάνου καί τού τρόπου λειτουργίας του. Πότε άντικατα-
στάθηκαν άπό σύγχρονα όργανα;

19. Εργαλεία και εξαρτήματα τοϋ πλοίου: βαρδαλάντζα, βαρδαμάς (έρ-
γαλεΐο μέ τό όποιο σπρώχνουν τό βελόνι, όταν ράβουν τά πανιά), βολαχτήρα
(βλ. Αλιεία), γάβρια (είδος τροχαλίας γιά τήν άνασήκωση βαρών), γάτζος
κοντάρι (γκουντάρ'), γρύλλος, διώμα, κώλωμα (σχοινί γιά τό δέσιμο τών πλοίων
στό άραξοβόλι), καβίλια, λαβάτι (δοχείο ξύλινο μέ λαβή, γιά τό άδειασμα τού
νεροΰ τής βάρκας), μπ'νέλους, σαμαδούρα, σαψάκι (ξύλινο δοχείο) κ.ά. Περι-
γραφή τοΰ καθενός, φωτογραφίες ή σχεδιαγράμματα, χρήση του.

20. Καράβια, πλοιάρια καί βάρκες πού προορίζονται γιά λίμνες ή πο-
τάμια (πλάβες, σχεδίες, μονόξυλα, κορύτα κ.ά.). Υλικά κατασκευής (ξύλο πεύ-
κου ή έλατου, κυπαρισσιού, άγριοκαστανιάς, λεύκας κ.ά.). Άπό ποΰ τά προ-
μηθεύονται; 'Τπάρχουν ειδικοί τεχνίτες; (Καστοριά: καραβάδες, Λάρισα: ξυ-
λουργοί κ.ά.). 'Επεξεργασία τών ξύλων (τοποθέτησή τους στό νερό, κάτω
άπό βάρη γιά νά πάρουν σχήμα καμπυλωτό).

α') Ναυπηγείο. 'Εργαλεία καί όργανα τοΰ ναυπηγού.
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β') Ναυπήγηση. Λεπτομερής περιγραφή. Π .χ. στήν Καστοριά «τοποθε-
τούνται σέ έπίπεδο μέρος στήν όχθη τής λίμνης δύο έγκάρσια ξύλα είς άπόστα-
σιν δύο περίπου μέτρων το ένα άπο το άλλο, τά όποια στερεώνονται στή γή μέ
μικρούς πασσάλους. Σ' αύτά έπάνω άρχίζει ή ναυπήγηση. Τοποθετείται πρώ-
τον τό πάτωμα, ό πάτος, τοΰ όποιου τά δύο άκρα είναι άρκετά ύπερυψωμένα
γιά νά λάβη τό καμπυλωτόν αύτοΰ σχήμα καί έτσι νά μπορή τό καράβι νά πλη-
σιάζη στάς οχθας τής λίμνης. 'Αμέσως κατόπιν στερεώνονται μέ έλαφράν πρός
τά έξω κλίσιν οί πλευρίτες καί εις τά άκρα άπό κάθε πλευρίτην δύο τρίγωνα
σανιδάκια, πρός συμπλήρωσιν τών άκρων αί σφήνες. Τά πλευρά τοΰ καραβιοΰ
άποτελοΰνται άπό τά παράτια καί τά περβάζια, τά δέ δύο άκρα αύτοΰ αί «πρύ-
μνες» σχηματίζονται άπό δύο σανίδια έκάστη, «λαμπάδες», αί όποϊαι δίδουν
μέ τήν κλίσιν καί τήν άμβλεϊαν των γωνίαν τό σχήμα είς τές πρύμνες τοΰ κα-
ραβιοΰ» (Άρ. Ζάχος, Τά καράβια τής Καστοριάς, Μακεδονικόν Ήμερολό-
γιον 12, 1936, σ. 161-62).

Καλαφάτισμα (άπόφραξη τών διάκενων καί ρωγμών, γιά νά μή μπαί-
νουν νερά στό καράβι). Πότε καί πώς γίνεται;

Πίσ.σωμα τοΰ καραβιοΰ. Ποιός τό κάνει καί πώς; Π.χ. στόν Πηνειό ποταμό
«τό πίσσωμα τής βάρκας τό κάνει ό ψαράς μόνος του στήν όχθη τοΰ ποταμοΰ.
Βάζει τόν τενεκε μέ τήν πίσσα στή φωτιά νά βράση καί νά άναλύση καλά.
"Υστερα κατεβάζει τήν πίσσα άπό τή φωτιά καί περιμένει νά φτάση κρυώνον-
τας στήν κατάλληλη θερμοκρασία. "Οταν τό χέρι του άντέχη μέσα στήν πίσσα,
μετρώντας άπό τό ένα μέχρι τό 40 είναι έτοιμη. Μέ μιά λινάτσα, πού τή βου-
τάει μέσα στήν πίσσα κάθε τόσο άλείφει καί τρίβει τή βάρκα, πρώτα άναποδο-
γυρισμένη άπό τό έξω μέρος κι έπειτα γυρισμένη κανονικά άπό μέσα... Μετά
τό δεύτερο πίσσωμα, πρέπει νά μείνη ή βάρκα στόν άέρα τρεΐς-τέσσερις μέρες.
'Έπειτα ό ψαράς τή βουλιάζει στό ποτάμι μέχρι τή μέση. Τήν άφήνει μέσα στό
νερό κάπου δέκα μέρες καί μετά τήν άδειάζει. Τότε ή βάρκα είναι έτοιμη γιά
χρήση» (Λένα Γ. Γουργιώτη, Οί παλιοί ψαράδες τοΰ Πηνειοΰ, Λάρισα 1977,
σ. 15).

γ') Συντήρηση τοΰ καραβιοΰ (πίσσωμα μιά φορά τό χρόνο, καλαφάτισμα
κλπ.). Πόσα χρόνια μπορεί νά διατηρηθή ένα καράβι; (περίπου 10 χρόνια;)

δ') Μέρη τοΰ καραβιοΰ. Λεπτομερής περιγραφή (πάτος, νύχι, βέρτζινα,
πλευρά (παράτια, περβάζια), ξωζώναρο, κοράκι, πρύμνη, κουπαστή (κου-
μποστή), σκάτσα, μάσκα, στραβόξυλα, πόδημα, καταπατητικό, πανέλια,
κατίνα, δικωπόσχοινα, τουράκι, κουπιά, γιέκια, κεφάλι, κούδα κ.ά.). (βλ. καί
είκ. 272, 273, 274).

ε') Χρωματισμός τού καραβιοΰ. Χρώματα πού χρησιμοποιούνται. Συν-
δυασμοί χρωμάτων γιά διακόσμηση.

ς') Μήκος του καραβιοΰ καί χωρητικότητά του.

ζ') Τρόπος οδηγήσεως τοΰ καραβιοΰ. 'Υπάρχει πηδάλιο;
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η') Κουπιά. Σχήμα καί άριθμός. Τρόπος χρησιμοποιήσεως τους. Π.χ.
στή λίμνη τής Καστοριάς «ό τρόπος κωπηλασίας είναι πρωτόγονος. Ό καρα-
βοκύρης λάμνει ολόρθος έστραμμένος προς τήν μπροστινή πρύμνη... Πηδάλιο
δεν ύπάρχει. Με έπιδέξιον χειρισμόν τών δικώπων ό καραβοκύρης κανονίζει
τήν κατεύθυνσιν καί τάς στροφάς τοΰ καραβιοΰ καί αποφεύγει τά έπικίνδυνα
κύματα κατά τάς τρικυμίας. Είς τό δύσκολο αύτό έργο μεγάλας ύπηρεσίας
προσφέρει τό δικωπόπλο, ένα μικρό δίκωπο πού στερεώνεται σ' ένα σκαρμό
στήν άριστερά μεριά τής μπροστινής πρύμνης» (Άρ. Ζάχος, Τά καράβια τής
Καστοριάς, Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 12, 1936, σ. 163).

θ') Χρησιμοποίηση τού καραβιοΰ: γιά ψάρεμα, γιά τή μεταφορά άνθρώ-
πων, ζώων καί ξυλείας άπό μιά όχθη τοΰ ποταμοΰ ή τής λίμνης σέ άλλη κ.ά.
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II. ΑΛΕΣΤΙΚΗ, ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

1. Θέση τοΰ μύλου στόν εύρύτερο χώρο τοΰ οίκισμοΰ (σέ ρέματα, σέ ξά-
γναντο κ.ά.). 'Επιλογή τοΰ χώρου. Π.χ. στήν Κάρπαθο «όταν ήθελαν νά κτί-
σουν άνεμόμυλο, πρώτα διάλεγαν μέρος προσήνεμο, πού νά τό πιάνουν οί έπι-
κρατέστεροι τοπικοί άνεμοι. Συνήθως οί μύλοι κτίζονταν πάνω σέ ράχες, ό
ένας δίπλα στόν άλλο... Μετά τήν εκλογή τοΰ τόπου έμπηγαν στό χώμα ένα
πάσσαλο μέ δεμένη μιά κορδέλα στήν άκρη του. Στήν κατεύθυνση πού τής
έδινε ό άέρας τοποθετούσαν τόν άξονα τοΰ μύλου» (Έλ. Λειμώνα-Τρεμπέλα,
Πεταλόσχημοι άνεμόμυλοι, 1973, σ. 64). Απόσταση τοΰ μύλου άπό τόν οικι-
σμό (γιά τήν εύκολη επικοινωνία κ.ά.). 'Τπάρχει μύλος σέ κάθε οικισμό;
Άν όχι, ποΰ άλεθαν οί κάτοικοι;

2. Μυλωνάς. Ήΐαν ό ιδιοκτήτης ?οΰ μύλου ή ένοικιαστής; Ήταν ντό-
πιος ή άπό άλλοΰ καί άπό ποΰ; Π.χ. τό χωριό Βουρδούρι Σπάρτης τής Μ.
Ασίας είχε πολλούς μυλωνάδες, πού νοίκιαζαν τούς μύλους τής περιοχής καί
έμεναν σ' αύτούς μέ τις οίκογένειές τους. Στις Κυκλάδες επειδή «ή κατασκευή
ένός άνεμόμυλου άπαιτοΰσε σημαντικό χρηματικό ποσόν, κτιζόταν άπό εύκα-
τάστατα πρόσωπα, πού τούς νοίκιαζαν σέ μυλωνάδες» (Ζαφ. Βάος - Στέφ.
Νομικός, 1974, σ. 94). 'Επίσης στή Δυτ. Μακεδονία συνήθως «ό μυλωνάς
δέν είναι ιδιοκτήτης τοΰ μύλου. Τόν έχει μέ τό νοίκι. Πληρώνει κάθε τόσο
κισίμι στ' άφεντικό» (Φ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτ. Μακεδονίας, Θεσ/
νίκη 1962, σ. 166). Κοινωνική θέση τοΰ μυλωνά. Διηγήσεις, παροιμίες κ.ά.
σχετικές μέ τήν επιδεξιότητα, τήν τιμιότητά του κλπ. Π.χ. «ό μύλος θέλει
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μυλωνά καί, το καράβι ναύτες». «Θεωρία επισκόπου καί καρδία μυλο^νά».

3. Δικαιώματα, υποχρεώσεις καί τρόπος λειτουργίας τοΰ μύλου. Σχε-
τικά έγγραφα καί έθιμικό δίκαιο. Γιά παράδειγμα στις Κυκλάδες «οί άρχοντες
κάθε νησιού, γιά νά προστατεύσουν τά συμφέροντα τοΰ κόσμου καί τών νοικο-
κυραίων τών μύλων άπό τούς έκβιασμούς τών μυλωνάδων, έβγαζαν ορισμένες
διαταγές. "Ετσι π.χ. μέ διαταγή τοΰ βοϊβόδα, άπαγορευόταν στούς μυλωνάδες
νά διατηρούν κοτέτσι κοντά στό μύλο, γιά νά μήν ταΐζουν τίς κότες τους άπό
τ' άλέσματα τών πελατών. Τούς έπέτρεπαν όμως νά διατηρούν έναν πετεινό,
γιά νά ξέρουν τίς ώρες τής νύχτας» (Ζαφ. Βάος - Στέφ. Νομικός, 1975, σ.
101). Παραμύθια, παροιμίες, τραγούδια, παραδόσεις καί εύτράπελες διηγήσεις
σχετικές μέ τούς μυλωνάδες καί τούς μύλους. Π.χ. «τών μυλωνάδων τά παιδιά
ψοφάνε άπό τήν πείνα». «"Οποιος δέν θέλ' ν' άκούσ' τά βαρδάρια, στού μύλου
δέν πάει» (Δημ. Οίκονομίδης, 1977-80, σ. 173-174).

4. 'Αμοιβή τοΰ μυλωνά (ξάι, άξιάγιασμα). Πώς ορίζονταν; Σχετικά
έθιμα καί έγγραφα. Σέ έγγραφο π.χ. τοΰ άρχείου τής Μυκόνου άναφέρεται «οτη
άλέσματα κάμουν η μυλονάδες στούς μύλους στάρη καί κρηθάρη νά πέρνουνε
αλεστικό στά δέκα ένα, πτερό, νά τό ζιάζη οταν το πέρνη καί να το δινη πάλι
μέ τό ζύγη...» (Ζαφ. Βάος - Στέφ. Νομικός, 1975, σ. 101). Σέ πολλές περιοχές
τό δικαίωμα άλέσεως είναι ένα πρός είκοσι. Υπερβάσεις τοΰ μυλωνά καί σχε-
τικές διηγήσεις. Πώς κρατά λογαριασμό μέ τούς πελάτες του; Π.χ. στή Δυτ.
Μακεδονία «έχει ένα ξύλο, τήν τσέτουλα, όπου γράφει-χαράζει μέ τό μαχαίρι
του γραμμές—τάκοιλά, πού δίνει γιά κισίμι. Παρόμοιο ξύλο κρατεί κι ό νοι-
κοκύρης. Κι όταν θέλουν νά έπαληθεύσουν τό λογαριασμό, ενώνουν τά δυό ξύλα»
(Φ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτ. Μακεδονίας 1, Θεσ/νίκη 1962, σ. 166).
Περιπτο'ισεις πού ό μυλοινάς δέν έπαιρνε δικαίωμα αλέσματος (σέ φτωχούς,
σέ τεχνίτες, γύφτους κ.ά.). Πελάτης τοΰ μύλου (άπαλέτης, αλεστής κ.ά.).

Ποσότητα τοΰ γεννήματοί: πού προορίζεται γιά άλεσμα (φορτιό, άλεσμα).
Πόσο περίπου είναι τό βάρος του; Πώς μεταφέρεται στό μύλο (μέ τά ζώα,
μέ «ζαλίκι» στήν πλάτη), μέ τί είδους σακκιά;

5. 'Εργαλεία τοΰ μυλο^νά (άνεξάρτητα άπό τό είδος τοΰ μύλου).

Σφυριά γιά τό χάραγμα τών μυλοπετρών. Σχήμα καί μέγεθος.

Τρίποδας. Σχήμα καί χρήση του. (Βάζουν έπάνω τή μυλόπετρα, γιά νά
τή «χαράξουν»).

Παπάς (ξύλο στρογγυλό πάν to στό όποιο τοποθετούν τή μυλόπετρα γιά
νά τή μεταφέρουν).

Σέσουλα (φτυάρι) ξύλινη ή τσίγκινη γιά νά μαζεύη τό άλεύρι.

Πλάστιγγα γιά τό ζύγισμα τών καρπών (καντάρι, στατήρας, βιδούρα).

Ζύγι, άλφάδι, γιά τόν έλεγχο τοΰ άξονα τής μυλόπετρας.
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Σφήνες, φτυάρι, τσάπα, κλαδευτήρι, γιά τό καθάρισμα τοΰ μυλαύλακου
(νερόμυλος).

Πριόνι, ροκάνι, πλάνη, σκεπάρνι, τριβέλ', γουβιά, σκαρπέλο, μυλοκόπι

(είκ. 278), έργαλεΐα μαραγκοΰ γ.ά τήν επιδιόρθωση τοΰ μύλου.

6. Άλεύρι (χοντράλεσμα, τσακιστό, πασπάλη κ.ά.). Εϊδη : άπό σιτάρι
(καθάριο), άπό καλαμπόκι (άραποσιτένιο), άπο κριθάρι, βρίζα κ.ά.

7. Εϊδη μύλων: α') Χερόμυλος. "Εχουν όλα τά σπίτια ή ορισμένα; Π.χ.
στήν Κρήτη ό χερόμυλος συμπλήρωνε τήν οικοσκευή. Στήν Άπείρανθο τής
Νάξου «τρεις μόνον χερόμυλοι ύπήρχον πρό τοΰ τελευταίου πολέμου. Είς τού-
τους ήλέθοντο φάβα ή τριφτό (χόντρος). Ή νοικοκυρά πού εϊχε τόν χερόμυλο
έκρατοΰσε διά πληρωμήν ένα φλυτζάνι στήν οκά άπ' όποιον ήρχετο έξωθεν
διά ν' άλέση» (Δημ. Οίκονομίδης, 1977-80, σ. 153). Μήπως ύπάρχει κοινός
χερόμυλος στήν αύλή τής έκκλησίας, πού τόν χρησιμοποιούν όλοι μέ τή σειρά;

1. Μέρη τοΰ χερόμυλου: Κατωλίθι (κατάρι, άττοκατάρι κ.ά.). Εϊναι ακί-
νητο; Προσαρμογή σ' αύτό τοΰ άξονα πάνω στόν όποιο στρέφεται τό πανωλίθι.
Πανωλίθι (πανάρι, άχπανάρι, άποπανάρι κ.ά.). Εϊναι διάτρητο; Πώς ονομά-
ζεται ή τρύπα (γλοϋπος) καί σέ τί χρησιμεύει; (στήριξη τοΰ πανωλιθιοΰ στό
κατωλίθι, τροφοδότηση ιού μύλου μέ τόν καρπό). Χελιδόνα (ένα κομμάτι σί-
δερο ή ξύλο διάτρητο στό κέντρο, σφηνωμένο στό κάτω μέρος τού πανωλιθιοΰ.
Μέσα άπό αύτή περνά ό άξονας τοΰ μύλου). Χερούλι γιά τό γύρισμα τοΰ μύλου.
Εϊναι ένα ή δύο ; Διάμετρος τών λιθαριών τοΰ χερόμυλου. Άπό τί εϊδος πέτρας
κατασκευάζονται; Ποιοι τούς κατασκεύαζαν; (ειδικοί πελεκάνοι;)

2. Τί άλεθαν συνήθως στό χερόμυλο καί γιά ποιό σκοπό; Π.χ. στήν Κρήτη
άκόμη «χρησιμοποιείται στά σπίτια ό χειρόμυλος, όπου άλέθεται τό σιτάρι
καί ή φάβα. Τό άλεσμένο σιτάρι λέγεται χόντρος καί χρησιμοποιείται όπου
καί τό ρύζι» (ΚΛ, χφ. 2857, σ. 7, Φουρνοφάραγγο Μονοφατσίου Ηρακλείου,
1963). Στούς Σοφάδες Καρδίτσας «χρησιμοποιούνται γιά νά τρίβουν τό ρόβι
γιά τροφή τών ζώων καί τό σιτάρι πού προορίζεται γιά μπλουγούρι καί τρα-
χανάς» (ΚΛ, χφ. 2874, σ. 46, 1964). Μήπως άλέθουν καί άλεύρι σέ έκτακτες
περιπτώσεις;

3. Τρόπος λειτουργίας του. Π.χ. στούς 'Οθωνούς τής Κέρκυρας «ό χερό-
μυλος εϊναι έγκαταστημένος πάνω σ ένα εϊδος τραπεζιού, πού ονομάζεται
τελέρι ή σκελετός, σέ υψος τέτοιο ώστε νά μπορή νά τόν δουλέψη Ινας άνθρω-
πος στεκούμενος όρθιος. Τά λιθάρια βρίσκονται στό κέντρο τού τελεριοΰ, τού
όποιου όμως ή έπιφάνεια (80x80 έκ.) καλύπτεται άπό παχειά λάσπη. Ή λα-
σπωμένη έπιφάνεια εϊναι κοίλη γύρω άπ' τά λιθάρια. "Ετσι μέ τό γύρισμα τού
μύλου, τό παραγόμενο άλεύρι πέφτει στήν αύλακιά καί μαζεύεται εύκολα μέ
κουτάλα καί μέ χέρια» (Αύγ. Σορδίνας, 1981, σ. 93). Στόν Αύλότοπο Θεσπρω-
τίας «τόν χειρόμυλο τόν τοποθετοΰν έπάνω σέ σεντόνι ούτως, ώστε τό άλεύρι
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πού θά εξέρχεται νά συγκεντρώνεται σ' αύτό. Το σιτάρι τό ρίχνουν οί γυναίκες
μέ τό χέρι τους λίγο-λίγο στήν τρύπα τής άνω πέτρας» (ΚΑ, χφ. 2904, σ.
119, 1964).

β') Νερόμυλος. 'Επιλογή τοϋ χώρου πού χτίζεται (ύπαρξη νεροΰ, κοντά
σέ ρέμα). 'Αριθμός μύλων στήν περιοχή καί ιδιοκτήτες τους. 'Ερείπια παλιών
μύλων καί σχετικές παραδόσεις καί τοπωνύμια (Παλιόμυλος κ.ά.). Υπάρχουν
σήμερα μύλοι στήν περιοχή σέ λειτουργία; Άν όχι, πότε σταμάτησαν νά
λειτουργούν καί γιατί;

Τό νερό είναι άρκετό γιά νά έξασφαλίση τήν κίνηση τοΰ μύλου ή συγκεν-
τρώνεται σέ στέρνα κι άπό κει διοχετεύεται στό μυλαύλακο; Στή δεύτερη περί-
πτωση πώς κατασκευάζεται ή στέρνα; Π.χ. στήν 'Ικαρία «κάνεις ένα άγωόν
καί τ' άγωέβγεις τό νερό άφ' τή νερομάνα ίσαμε τή στέρνα. Τή γιστέρναν τήγ
κάνομεν πάν' άφ' τό μύλου. Τόσομ πιο μεγάλη, τόσομ πιό καλά. Νά 'χη βάθος,
γύρω στο μέτρο. Γύρω-γύρω στήνομεν τούς άτσίρους, μακρόστενες πλακερές
πέτρες, κι άπόξω τίς παραχώνομε, γιά νά μήβ βρίσκη άραλίκιν τό νερό καί
ξομπλιάζη. Πολλές φορές στρώννομεμ πλάκες καί τόμ πάτο της στέρνας, γιά
νά στανιάρη, γιατί άμα είναι άμμουερόν τό χώμα, ροέβγει τό νερό. Ό πάτος
τής γιστέρνας γίνεται κατρακυλιστός, πρέπει νά γέρνη πρός τό πελέμι (στόμιο
τής στέρνας), γιά νά φεύγη καί τ' άποστράγγιν τής στέρνας... Άφ' τό πελέμιγ
ξεμπουκάρει τό νερό καί πάει στό κανάλι» (Άλ. Πουλιανός, Λαογραφικά 'Ικα-
ρίας 1, 1976, σ. 168).

Μέρη τής στέρνας (άπαντήρα, καλόερος κ.ά.).

1. Μέρη τοΰ νερόμυλου: α') Δέση (αρπαση, δεσιά). Σημασία της γιά τήν
καλή λειτουργία τοΰ μύλου. Ποΰ άκριβώς κατασκευάζεται ή δέση; (ψηλότερα
άπό τό μύλο, γιά νά έχη «κρέμαση» τό νερό, σέ μέρος γερό, γιά νά μή παρα-
σύρεται άπό τό νερό κ.ά.). Τρόπος κατασκευής της. Π.χ. «μέσα στό ποτάμι
καί σέ άνοιγμα τόσο, όσο νερό χρειάζεται ό μύλος, μπήγουν χοντρούς πασσάλους
άπό πεΰκα ή πλατάνια ή άλλα σκληρά δένδρα μήκους 2-3 μ. καί τά τοποθετούν
σέ άπόσταση 1-2 μ. τό ένα άπό τό άλλο. Αύτά τά στερεώνουν καλά μέσα στό
χώμα, γιατί άποτελοΰν τό πιό σπουδαίο μέρος τής δέσης. Οί χοντροί αύτοί
κορμοί λέγονται καί μάννες» (ΚΛ, χφ. 2874, σ. 55, Σοφάδες Καρδίτσας, 1964).
Ποιά έποχή κατασκευάζεται ή δέση (καλοκαίρι); Καταστροφή μερική ή όλική
τής δέσης όταν «κατεβάση» πολύ νερό. Ξεχύλισμα τής δέσης καί πλημμύρισμα
τοΰ μύλου. Πώς προστατεύεται στις περιπτώσεις αύτές ό μύλος ; (Στό μυλαύλακο
δημιουργούνται πολλές «κόφτρες», πού διοχετεύουν τό νερό στ' άλλα αυλάκια).

β') Μυλαύλακο (αυλάκι, χαλάκι, άχιτός, άωός, ναός, νομή, μπίλια κ.ά.).
Μήκος, πλάτος καί βάθος τοΰ αύλακιοΰ καί άπό τί έξαρτώνται ; (άπό τή μεγάλη
ή μικρή κρέμαση, άπό τή διαμόρφωση τοΰ έδάφους κ.ά.). Περιγραφή. Πλέγμα
άπό καλάμια (καλαμωτή) ή ξύλα πλεχτά (άμποριά, φράχτης) γιά τόν καθαρισμό
τοΰ νεροΰ πριν φθάση στήν κάναλη.



ΑΛΕΣΤΙΚΗ, ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

191

γ') Κόφτρα. Σέ τί χρησιμεύει; (γιά τή διοχέτευση τοΰ παραπανίσιου νε-
ροΰ;) Καθαρισμός τοΰ μυλαύλακου.

δ') Κάναλη (κανάλι, καρούτα, βαρέλια, βαράτ' κ.ά.). Ύλικά καί τρόπος
κατασκευής (άπό ξύλο, άπό πέτρα, άπό τσίγκο, άπό τσιμέντο κλπ.). Περι-
γραφή. Μέρη της (σφουναριά, σφούνι, φνσούνι, μπουντέλι κ.ά.). Διαστάσεις
(πρός τό μέρος τοΰ μυλαύλακου καί πρός τό μέρος τής φτερωτής). Ποιός
κατασκευάζει τήν κάναλη;

ε') Φτερωτή (τσέρκι, ρόδα). Άπό τί άποτελεΐται καί πώς μεταδίδει τήν
κίνηση στις μυλόπετρες; Π.χ. στούς Σοφάδες τής Καρδίτσας «ή φτερωτή άπο-
τελεΐται άπό δύο ξύλινους ή σιδερένιους κύκλους πού στηρίζονται μέ ένα
σταυρό, σέ κέντρο τοΰ όποιου ύπάρχει ή κυκλική μέ διάμετρο ΐση πρός τή διά-
μετρο τοΰ άδραχτιοΰ, στό όποιο στερεώνεται. Μεταξύ τών δύο αύτών κύκλων
είναι έφηρμοσμένα τά χλιάρια ή κουτάλια (πτερύγια) έπάνω στά όποια χτυπά
τό νερό καί άναγκάζει τή φτερωτή νά περιστρέφεται μαζί μέ τό άδράχτ', μαζί
δέ μέ τό άδράχτ' γυρίζει καί ή έπάνω μυλόπετρα, πού είναι στηριγμένη σ' αύτό»
(ΚΛ, χφ. 2874, σ. 65-66, 1964). Αριθμός τών φτερών (χλιάρια, κουτάλια).
Μέρη τής φτερωτής (φτερά, σφοντύλι, άξόνι, τράπεζος κ.ά.) (βλ. καί είκ.
275α). Διάμετρος.

ς') Ζονρειό (ζουριδιό, ζουρί, ζορειός, σβονρίο). Ποιό μέρος τοΰ μύλου
εϊναι (τό κατώτατο όπου στροβιλίζεται τό νερό καί όπου κινείται ή μυλόπε-
τρα, ό χώρος κάτω άπό τις μυλόπετρες κ.ά.). Πώς χωρίζεται άπό τό τμήμα
τοΰ μύλου, όπου εϊναι οί μυλόπετρες;

Στρώση τοΰ μύλου. Άπό τί άποτελεΐται καί πώς κατασκευάζεται; Ποιος
εϊναι ό ρόλος της; (Πάνω σ' αύτή στηρίζεται ή κάτω μυλόπετρα ακριβώς στό
κέντρο).

ζ') 'Αδράχτι (άξονας, κοπαστή, άγράττι). Περιγραφή. Λειτουργία του.
(Συνδέει τή φτερωτή μέ τις μυλόπετρες καί μεταδίδει στήν πάνω μυλόπετρα τήν
κίνηση. «Τό άδράχτ' εϊναι πολύ σπουδαίο εξάρτημα τοΰ μύλου... Εϊναι ένα ξύλο
στρόγγυλο ή τετράγωνο, τώρα γίνεται άπό μέταλλο σκληρό... Στό κάτω μέρος
στερεώνουν ένα κομμάτι σίδερο, άτσάλινο καί μυτερό, πού λέγεται κεντρί καί
μπαίνει μέσα στήν υποδοχή τοΰ κάβ'ρα κι έ/.εΐ στηριζόμενο περιστρέφεται.
Στό έπάνω μέρος έχει μιά άλλη υποδοχή γιά ένα άτσάλινο στρογγυλό σίδερο,
πού μπαίνει καρφωτό καί εξέχει άπό τήν κάτω πέτρα 10-15 πόντους... Στήν
κορυφή τοΰ άδραχτιοΰ τοποθετείται οριζόντια σέ ύποδοχή ένα άλλο πλατύ
σίδερο, πού έχει δεξιά καί άριστερά άπό ένα πτερύγιο. Λέγεται χελιδόνα. Στά
πτερύγια αύτά στηρίζεται ή μυλόπετρα κι άπ' αύτά κρατιέται» (ΚΛ, χφ. 2874,
σ. 64-65, Σοφάδες Καρδίτσας, 1964).

η') Χελιδόνα (μεταλλικό κομμάτι σέ σχήμα χοντρής πλάκας, τής όποιας οί
δυό μικρότερες έδρες έχουν (οχι πάντοτε) άπό μιά έγκοπή, ώστε νά μοιάζουν
μέ ούρά χελιδονιοΰ. Τοποθετείται σταθερά στό κέντρο της κάτω έπιφάνειας
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τοΰ πανωμυλιοΰ. Χελιδονιάστρα. Μικρή έγκοπή στο μέσο τής χελιδόνας, στήν
όποια μπαίνει τό πάνω μέρος τοΰ άδραχτιοΰ.

θ') Μυλόπετρες. Άπό τί πέτρα κατασκευάζονται (γρανίτη, πορφυρίτη, χα-
λαζία κ.ά.); Ποιός τίς κατασκευάζει; (ειδικοί πελεκάνοι;) Μήπως τίς προμη-
θεύονται άπό άλλοΰ καί μέ ποιό τρόπο; Διάμετρος. Μυλόπετρες άπό άτσάλι.
Χαράγματα τών μυλοπετρών. Είναι μονοκόμματες ή άποτελοΰνται άπό πολλά
κομμάτια κατάλληλα προσαρμοσμένα; Σφίξιμο τής περιφέρειας μέ ξύλινο
ή μεταλλικό στεφάνι (κόθρος).

Κάτω μυλόπετρα (στρώμα, κατωμύλι, κατώπετρα). Είναι άκίνητη; Δια-
στάσεις. 'Οπή στο κέντρο γιά τό πέρασμα τοΰ άδραχτιοΰ. Καρδιά τής μυλόπε-
τρας (ξύλινο δαχτυλίδι μέσα άπό τό όποιο περνά ό άξονας τοΰ άδραχτιοΰ).
Άπό τί ξύλο γίνεται ή καρδιά; (Συνήθως άπό συκιά, γιατί δέν τρίβεται καί
δέν καίγεται άπό τήν τριβή, άλλά πιάνει γυαλάδα).

Χάραγμα τών μυλοπετρών όταν δέν κόβουν. Ποιός τό κάνει; (ό μυλωνάς,
ειδικός τεχνίτης-μυλοκόπος;) Τρόπος τοΰ χαράγματος. Έργαλεϊα (μνλοκόπι

ι' \

κ.α.).

ι') Σηκωτήρα (ρεγουλατόρος, σπάθη, στανρός κ.ά.) (μοχλός σιδερένιος δε-
ξιά άπό τίς μυλόπετρες, πού ρυθμίζει τό άλεσμα, άν θά είναι ψιλό ή χοντρό).
Περιγραφή καί τρόπος λειτουργίας της.

ια') Σταματήρα (μοχλός στά άριστερά τών μυλοπετρών, πού ρυθμίζει τό
νερό, πού πέφτει στή φτερωτή). Περιγραφή καί τρόπος λειτουργίας της.

ιβ') Βαρδάρια (ξυλάκια πού κανονίζουν, ώστε οί σπόροι νά πέφτουν σέ
ΐση ποσότητα στις μυλόπετρες). Περιγραφή. Σχετικές εκφράσεις.

ι γ') Κοφινά (κάσα, καλάθι, κασόνι). Περιγραφή (είκ. 275, 276, 277).
Τρόπος λειτουργίας της.

ιδ') Κούτλας (συρταράκι, καρύδι κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται καί γιά ποιό σκοπό;
ιε') 'Αλενροθήκη (κασόνι, πότι κ.ά.). Σχήμα καί χωρητικότητα (είκ-276,
277). Περιγραφή καί τρόπος συγκεντρώσεως τοΰ άλευριοΰ.

Διάφορα άλλα έξαρτήματα τοΰ νερόμυλου, τρόπος λειτουργίας τους. Λε-
πτομερής περιγραφή.

γ') Ανεμόμυλος. 1. Επιλογή τοΰ χώρου (μνλοτόπια). Πρόβλεψη νά
μήν υπάρχουν κοντά στο μύλο φυσικά ή τεχνητά έμπόδια. (Απαγόρευση οίκο-
δομήσεο^ς κοντά στόν μύλο. Σχετικά έγγραφα. Δημιουργία πρόσθετου ορόφου
ή άνέβασμα τοΰ μηχανισμού ψηλότερα γιά τήν εξασφάλιση άνέμου). Παραδείγ-
ματα: Στήν Κάρπαθο ((μετά τήν επιλογή τοΰ τόπου έμπηγαν στό χώμα ένα
πάσσαλο μέ δεμένη μιά κορδέλα στήν άκρη του. Στήν κατεύθυνση πού της έδινε
ό αέρας τοποθετούσαν τόν άξονα τοΰ μύλου» (Έλ. Λειμώνα-Τρεμπέλα, Πετα-
λόσχημοι άνεμόμυλοι, 1973, σ. 64). Στις Κυκλάδες «οί άνεμόμυλοι δέν κτίζονται
πάντα στις κορυφές λόφων, όπως έγινε άρχικά, άλλά γιά νά βρίσκονται πιό
κοντά στά χωριά, χρησιμοποιήθηκαν κάθε μορφής έπίκαιρες θέσεις, άκόμα
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καί παραθαλάσσιες, ύπό τήν προϋπόθεση ότι στό μέρος αυτό φύσαγε ό κατάλ-
ληλος άέρας» (Ζαφ. Βάος - Στέφ. Νομικός, 1975, σ. 94). Είναι μεμονωμένος
μύλος ή συστάδα ανεμόμυλων;

2. Κατασκευή τοΰ άνεμόμυλου. Λεπτομερής περιγραφή. 'Τπάρχουν ει-
δικοί τεχνίτες (κτίστες, μυλομαραγκοί) γιά τό χτίσιμο τών μύλων; Εϊναι
ντόπιοι ή άπό άλλοΰ καί άπο ποΰ; Υλικά κατασκευής (πέτρες, ξύλα). Συγκέν-
τρωση τής ξυλείας (κοπή, στέγνωμα, ξεφλούδισμα).

3. Τύποι άνεμόμυλων: α') 'Ανεμόμυλος μέ κατακόρυφη κίνηση: 1. Μέ
περιστρεφόμενη άρματωσιά άνάλογα μέ τή διεύθυνση τοΰ άέρα (ξετροχάρης,
κοινός πυργόμυλος, κυλινδρικός μύλος, ((νάνος)), κυλινδρικός ταβλόμυλος κ.ά).
2. Μέ αρματωσιά σταθερή (άξετροχάρης πεταλόσχημος, ταβλόμυλος).

β') 'Ανεμόμυλος μέ οριζόντια κίνηση (κυλινδρικός ταβλόμυλος, κοινός
πυργόμυλος κ.ά.).

4. Τρόπος θεμελιώσεως, κτίσιμο — τοιχοποιία, διαμόρφωση τοΰ έξω-
τερικοΰ καί τοΰ έσωτερικοΰ χώρου τοΰ μύλου, όροφοι, δάπεδα, θυρώματα, πα-
ράθυρα, στέγη, σκάλα, υπόγειο — άποθήκη κ.ά. Λεπτομερής περιγραφή. Π.χ.
στήν Κρήτη καί τήν Κάρπαθο ή κάλυψη γίνεται πάντα μέ δώμα. Ή άπόληξη
τοΰ δώματος διακόπτεται σέ μερικά σημεία, γιά νά τρέχουν τά νερά τής βροχής.
Τό πάχος τοΰ τοίχου κυμαίνεται γύρω στά 0,50-0,75 μ. Μερικοί μύλοι εϊναι
εξωτερικά ένισχυμένοι μέ τοίχο άντιστηρίξεως, στήν πλευρά τών φτερών, πού
δέχεται ΐίς μεγαλύτερες πιέσεις κι έτσι γίνεται πιό ψηλή στή θέση αύτή. Γενικά,
οί τοίχοι εϊναι πολύ γερά χτισμένοι, γιατί εκτός άπό τό βάρος τοΰ δώματος
φορτίζονται καί μέ πρόσθετες πιέσεις, όπως τοΰ μηχανισμοΰ, τής μυλόπετρας
καί προπάντων μέ τήν πίεση τοΰ άέρος στά πανιά.

5. Μέρη τοΰ άνεμόμυλου: κατώι, πατάρι, ανώι, σκεπή (τρονλα,τρουλόξυλα,
στεφάνι κ.ά.). Ποΰ βρίσκονται τά διάφορα έξαρτήματα τοΰ μύλου; Π.χ. στήν
'Απείρανθο Νάξου ό μύλος χωρίζεται σέ τρεις χαμηλοτάβανους χώρους. «Ό
πρώτος, ισόγειος... λέγεται κατώι... 'Εδώ έτοποθέτουν τά άπό σιτάρι καί κρι-
θάρι άλέσματα καί τά τσουβάλια, τά περιέχοντα τά μετά τήν άλεσιν άλευρα. Ό
δεύτερος χώρος έχει ξύλινον πάτωμα καί λέγεται πατάρι. 'Εδώ ευρίσκεται ή
τράπεζο τοΰ μύλου, ήτοι όριζόντιον ξύλον, έπί τοΰ οποίου στηρίζεται ό κατα-
κόρυφος σιδηροΰς άξων τών μυλοπετρών... Ό τρίτος καί τελευταίος όροφος,
τό άνώι, έχει καί αύτός ξύλινον πάτωμα. 'Εδώ εϊναι έγκατεστημένος ό κύριος
μηχανισμός τοΰ άνεμομύλου μέ τις μυλόπετρες, τόν άξονα, τήν ρόδαν κλπ.»
(Δημ. Οίκονομίδης, 1977-80, σ. 162-163).

6. Μηχανισμός ΐοΰ άλευρόμυλου. Πώς έξασφαλίζεται ή λειτουργία του;
(μέ τή μετάδοση τής κινήσεως άπό ένα οριζόντιο άξονα σ' έναν κατακόρυφο;)
Μέρη του: Άξονας (άξόνι, ξόνι κ.ά.). Κυλινδρικός, οριζόντιος άξονας στόν όποιο
προσαρμόζονται τά φτερά καί ή ρόδα. Διαστάσεις. Ξύλο άπό τό όποιο κατα-
σκευάζεται (πουρνάρι, μουριά, καστανιά, έλατο κ.ά.). Πότε κόβεται; (στή
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«γέμωση» τοΰ φεγγαριού;) Ποιος τόν κατασκευάζει; (ειδικός τεχνίτης, πελε-
κάνος;) Σημεία υποδοχής της φτερωτής καί της ρόδας. Είναι άκίνητος ή
περιστρέφεται άνάλογα μέ τή διεύθυνση τοΰ άνέμου; Πώς στηρίζεται ό άξονας
στή φτερωτή; (στό στεφάνι, ξύλινη κυκλική υποδοχή).

Φτερωτή (άντενωσά, φτερά κ.ά.). Μέρη της: πανιά (μυλόπανα), άντένες
(φτερά), σχοινιά (σκότες), μοϋδες (μαζώματα), γούμενα (παλαμάρι, τιμόνι).
Λεπτομερής περιγραφή καί λειτουργία τους. 'Υλικά άπό τά όποια κατασκευά-
ζονται. Πώς διευκολύνεται ή περιστροφή τοΰ άξονα κατά τήν διεύθυνση τοΰ
άνέμου; Στήν Άπείρανθο τής Νάξου άλείβεται τό στεφάνι μέ σαπούνι ή άλειμμα
ξυγκιοΰ (Δ. Β. Οΐκονομίδης, 1977-80, σ. 165).

Μυλόπετρες. Άπό τί πέτρα άποτελοΰνται; (τραχίτης - μυλόπετρα κ.ά.).
Εϊδη μυλοπετρών άνάλογα μέ τήν ποιότητα καί τήν κατεργασία τους (πελε-
κητές, καρύκου, πόλεως, μαστόρου, μονζοΰρες κ.ά.). Κατασκευάζονται έπί
τόπου ή έρχονταν άπό άλλοΰ; (γνωστές οί μυλόπετρες τής Μήλου). Άπό πόσα
κομμάτια άποτελοΰνται καί πώς συνδέονται μεταξύ τους; Έπάνω πέτρα
(άπαναριά, πανάρι κ.ά.). Πώς συνδέεται μέ τόν οριζόντιο άξονα άπ' όπου παίρ-
νει τήν κίνηση; (Ή άπανώπετρα συνδέεται μέ τόν κατακόρυφο άξονα, τό βασι-
λικό σίδερο, μέ τόν οριζόντιο άξονα μέ τή βοήθεια τής ρόδας, όδοντωτοΰ τρο-
χοΰ άπό πουρνάρι ή άγριελιά, καί ένός δεύτερου τροχού, τής άνέμης ή φαναριοΰ).
Κάτω πέτρα (κατάρι, καταριά, κατώπετρα κ.ά). Ποΰ στηρίζεται; (στό ξύλινο
πάτωμα τοΰ άνωγιοΰ;)

Χαράγματα τών μυλοπετρών. Άνανέωσή τους γιά τήν καλύτερη λειτουρ-
γία τοΰ μύλου. Άπό ποιόν γίνεται; (άπό τόν μυλωνά, άπό ειδικό τεχνίτη-μυλο-
κόπο;) Συχνότητα τού χαράγματος (κάθε 4-5 ήμερες άλέσεως;). Ζύγισμα τών
μυλοπετρών. Έργαλεΐα πού χρησιμοποιούνται (διαβήτης, ζύι, άλφάδι κ.ά.).

Κοφινίδα (κουφίνα, κουφινία κ.ά.). Σχήμα καί μέγεθος. Χρήση της (γιά
νά ρίχνουν τόν καρπό, πού προορίζεται γιά τό άλεσμα).

Άλευροθήκη (σκάφη, άλευροδόχη κ.ά.). Σχήμα, μέγεθος καί χρήση της.

"Αλλα μέρη τοΰ μύλου. Περιγραφή καί λειτουργία τους (γούλα - σέσουλα -
ταΐστρα, καρύδι, κοσκινίστρα, χελιδόνα κ.ά.).

Ανεμόμυλος γιά τήν άντληση νερού (βλ. Κηπουρική).

δ') Ζωοκίνητος μύλος (γαϊδουρόμυλος, άλογόμυλος, κ.ά.). 'Υπήρχε στήν
περιοχή άλευρόμυλος, πού νά τόν κινοΰν ζώα; (οχι έλαιοτριβεΐο). Λεπτομερής
περιγραφή.
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III. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ

Πώς καί άπό ποΰ γίνεται ή προμήθεια τοΰ μαλλιοΰ; Πώς καί ποΰ τό καθα-
ρίζουν, τό πλύνουν, τό στεγνώνουν, τό λαναρίζουν; κ.ά.

Έργαλεϊα έριουργίας (λανάρια, κόφτης, λουριά, τσάχρα, μάγγανο ς, τσοϋ-
κλος, χτενιάς, μαλλόχτένα κ.ά.). Λεπτομερής περιγραφή καί παράθεση φωτο-
γραφιών ή σχεδιαγραμμάτων (βλ. είκ. 279-287).

Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή τής πορείας τής επεξεργασίας τοΰ μαλ-
λιού (καθάρισμα, πλύσιμο, ξάσιμο, λανάρισμα, γνέσιμο) μέχρι τή νηματοποίη-
σή του.

Συνεργασία καί άλληλοβοήθεια μεταξύ τών γυναικών γιά τήν επεξεργασία
τοΰ μαλλιοΰ, σχετικές συνήθειες (νυχτέρια κ.ά.).

IV. ΥΦΑΝΤΙΚΗ

1. 'Ασκείται ώς οικιακή τέχνη (άπό τίς γυναίκες) γιά τήν κάλυψη τών
άναγκών τής οικογένειας ή είναι βιοτεχνική έπιχείρηση (άπασχόληση άνδρών
καί γυναικών) γιά τίς άνάγκες τοΰ εμπορίου; Στή δεύτερη περίπτωση νά άνα-
φερθοΰν οί τόποι προορισμού τών προϊόντων καί ό τρόπος διαθέσεως. Πουλιούν-
ται τά προϊόντα έπί τόπου ή μεταφέρονται άπό τούς ίδιους τούς βιοτέχνες στούς
τόπους διαθέσεώς τους; Εκτίθενται σέ εμποροπανηγύρεις (παζάρια);

2. 'Υπήρχε συντεχνία υφαντουργών; Π.χ. στή Θράκη ή περίφημη συντε-
χνία τών άμπατζήδων της Φιλιππουπόλεως διοχέτευε στό εμπόριο όλη τήν έγ-
χώρια παραγωγή τοΰ άμπά ("Αλκή Κυριακίδου, 'Υφαντά, 1965, σ. 21). Ποιούς
άντιπροσώπευε ή συντεχνία καί γιά τά συμφέροντα ποιών φρόντιζε ; (γιά τούς
βιοτέχνες;) 'Ενίσχυε τήν οικιακή παραγωγή καί μέ ποιά μέσα; (ασχολούνταν
μέ τήν προμήθεια πρώτων υλών, φρόντιζε γιά τή διάθεση τών προϊόντων ;) 'Υπάρ-
χουν ύφαντουργοί γιά τήν παραγωγή ορισμένων ειδών ύφαντικής (γιά τήν τε-
λειοποίηση της τεχνικής, γιά τή διευκόλυνση τής ρυθμίσεως οικονομικών καί
εμπορικών προβλημάτων ή γιά ποιόν άλλο λόγο;)
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Πότε, που καί πώς γίνεται ή έκθεση υφαντών; Τά εκθέτουν οί ίδιοι οί
χωρικοί ή οί έμποροι;

3. 'Αργαλειός (άργαστήρι, βούφα, λάκκος κ.ά.). Που τοποθετείται, μέσα
στο σπίτι; (σε ειδικό δωμάτιο ή οπουδήποτε ;) Βρίσκεται κοντά σε παράθυρο
και γιατί; Μήπως στήνεται προσωρινά καί ποϋ κατά τή διάρκεια του χει-
μώνα ή του καλοκαιριού;

Φράσεις πού χρησιμοποιούνται όταν άρχίζη ή ύφανση: «στήνω αργαλειό»,
«άνοίγω τον αργαλειό» κ.ά.

Προλήψεις σχετικές μέ την έναρξη της ύφάνσεως. Π.χ. δέν αρχίζουν νά
υφαίνουν Τρίτη ή Μ. "Εβδομάδα κλπ.

Ε'ίδη αργαλειού πού μεταχειρίζονται (ορθός, στητός, του λάκκου ή άλλου
είδους;). 'Ονομασίες του άργαλειοϋ άπό το είδος τοΰ ύφαινομένου υφάσματος
(παννήσιος, άντρομιδήσιος, σχοινιάτικος, τών χαραριών κ.ά.). Νά γίνη λεπτο-
μερής περιγραφή κάθε είδους μέ παράθεση φωτογραφιών καί σχεδιαγραμ-
μάνων.

α') 'Ορθός.

β') Στητός.

'Ονοματολογία: α') τών τεσσάρων καθέτων στηριγμάτων του (ποδάρια,
κουροϋνες, καδρόνια κ.ά.), β') τών οριζόντιων στηριγμάτων της βάσεως καί
της κορυφής (πλευρά, σανίδια, καδρόνια κ.ά.), γ') του άντιοΰ (προσάντι, πι-
σάντι), ονοματολογία τών μερών του (κεφάλι, κότσι (το εξογκωμένο άκρο),
σώμα, κορμί), δ') του εξαρτήματος μέ το όποϊο στερεώνεται το ύφασμα (χέρι,
χερούλι, κουρούνα, σφιχτής), ε') τών καλαμιών ή βεργών πού σταυρώνουν το
στημόνι (καλάμια, βέργες, σταυρώματα κ.ά.), ς') τοΰ ξύλου μέ τό όποιο τεν-
τώνουν το ύφασμα (ξίγκλα, προγγίδί) καί τών μερών του (δόντια, δακτύλιος),
ζ') τών δύο ξύλων μέ τα όποια γίνεται «τό χτύπημα» του υφάσματος (σπάθες
κ.ά.), η') τών ξύλων μεταξύ τών οποίων τοποθετείται τό χτένι (πανώξυλο, κα-
τώξυλο, χτενόξυλα), θ') τοΰ ένδιάμεσου κτενοειδοΰς συμπλέγματος μέσα άπό
τό όποιο περνά τό στημόνι (χτένι), ι') τοΰ έξαρτήματος, πού άποτελεϊται άπό
τις σπάθες, τά χτενόξυλα, τό χτένι (πόρτα τοϋ αργαλειού, πέταλο, βάταλο;),
ια') τοΰ πλέγματος μέσα άπό τό όποϊο περνά τό στημόνι (μιτάρι κ.ά.), ιβ') τών
ξύλων τών μιταριών (μιταρόξνλα, μιτοηηρες, μιταρόβεργες κ. ά.) καί τών
νημάτων άπό τά όποια εξαρτώνται τά μιτάρια, ιγ') τών νημάτων, πού έξαρτών-
ται άπό τά μιτάρια καί προσδένονται στά άκρα τών πατηθρών, ιδ') της θέσεως
στην όποία καθίζει ή ύφάντρια (άργαστηροσάνιδο, σανίδι τοϋ άργαλειοϋ, σκα-
μνί κ.ά.), ιε') τοΰ καλαθιοΰ μέσα στο όποϊο ή ύφάντρια τοποθετεί τά μασούρια,
τά νήματα κ.ά., ις') της σαΐτας (κερκίδα, σαΐτα κ.ά.), ιζ') τοΰ φτεροΰ ή τοΰ καρ-
φιοΰ πού κρατεί τήν ξίγκλα άκίνητη (βλ. καί είκ. 288, 289).

Προετοιμασία τοΰ άργαλειοϋ καί σχετικές εκφράσεις (φτειάχνω αργαλειό,
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στήνω κ.ά.), ταξινόμηση του στημονιοϋ πάνω στον άργαλειό (φτειάχνω αργα-
λειό, στημονιάζω κ.ά.), πέρασμα τοϋ στημονιοϋ άπό τά μιτάρια (μιταρώνω,
μιταριάζω), πέρασμα τοϋ στημονιοϋ άπο τά σχοινιά τοϋ χτενιοϋ {προσκολλώ,
προσκλώνω, κολλάω, χτενιάζω κ.ά.).

Πώς λέγεται το μικρδ ξύλο πού ύποβοηθεϊ τήν εργασία της προσκολ-
λήσεως ή τοϋ χτενιάσματος (κλέφτης κ.ά.).

Πώς λέγεται το χτύπημα τοϋ ύφαινομένου μέ το χτένι; (χτύπημα, κρον-
σιμο, πήξιμο κ.ά.).

Πώς λέγεται τό τελείωμα τοϋ παννιοΰ (ξύφαση, περάτωμα, ρημ. ξwpαι-
νώ, περατώνω κ.ά.).

Ποιες κινήσεις άκριβώς κάνει ή ύφάντρια δτανΰφαίνη; Ποιες σέ κάθε
είδος παννιοϋ;

γ') 'Αργαλειός τοϋ λάκκου.

'Ονοματολογία τών διαφόρων μερών του: τών κάθετων ξύλων (παλούκια,
ποδάρια, καδρόνια) τών πλάγιων ξύλων (ρεντίνες, άστροπίνες, καδρόνια, λου-
ριά κ.ά.). Φωτογραφία ή ίχνογράφημα κάθε εξαρτήματος και τοϋ συνόλου.

4. 'Υφαντικές δλες.

Ποιες υφαντικές ύλες χρησιμοποιοϋν (παλαιότερα και σήμερα); Ποιες
ύλες δεν χρησιμοποιούνται πιά και γιατί; Παράδειγμα: Στη Μακεδονία και στη
Θράκη γιά τά υφαντά τοϋ άργαλειοΰ μόνο τό μαλλί και το μετάξι εξακολουθούν
νά παρουσιάζουν λαογραφικό ενδιαφέρον... τις άλλες υφαντικές ύλες, τό λινάρι,
τό καννάβι και ιδιαίτερα τό βαμβάκι, πολύ ένωρίς έπαψαν οι γυναίκες νά τις
κατεργάζωνται στό σπίτι, γιατί τις έβρισκαν έτοιμες, καλύτερες και φθηνότερες
στο έμπόριο» ("Αλκη Κυριακίδου, 'Τφαντά, 1965, σ. 7).

α') Τό μαλλί είναι ντόπιας παραγωγής; "Αν δεν επαρκούσε, άπο ποΰ τό
προμηθεύονταν; Επεξεργασία τοϋ μαλλιοΰ (πλύσιμο ή ζεμάτισμα, ξάσιμο).
Γιά κάθε είδος ύφαντοΰ ύπήρχε ειδική κατηγορία μαλλιοΰ;

β') Βαμβάκι. Καλλιέργεια ή προμήθεια έτοιμου βαμβακιού. Πώς τό κα-
τεργάζονταν ; Ποιά εργαλεία χρησιμοποιούσαν παλαιότερα γιά τήν κατεργα-
σία του; (μαγγάνι ή ροδάνι, δοξάρι κ.ά.). Άπό πότε έπαυσε ή κατεργασία
του βαμβακιού; Ποιάν άλλη ύλη χρησιμοποιούσαν γιά τήν ύφανση;

γ') Τό λινάρι και τό καννάβι καλλιεργούνταν στήν περιοχή; Πώς γίνεται
ή κατεργασία του; (Οί γυναίκες στη Θράκη άφοϋ έβγαζαν τό λινάρι άπό τό
χωράφι και τό έδεναν σε δεμάτια, τό χώριζαν έπειτα σέ τόσα μερίδια, δσες
γυναίκες, και κάθε μιά τους έδινε άπό ένα «σημάδι» στη «δραγομάνα» (άρχηγό).
'Εκείνη τό άνακάτευε στήν ποδιά της και έριχνε άπό ένα σέ κάθε μερίδιο. "Οπου
έπεφτε τό σημάδι της, έκείνη ήταν «ή μοίρα» της καθεμιάς). Παροιμίες και
διηγήσεις σχετικές μέ τό λινάρι.

δ') Μετάξι. Πώς γίνονταν ή κατεργασία τών κουκουλιών; (περιγραφή).
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"Εθιμα σχετικά μέ τή σηροτροφία. 'Ασχολούνται καί σήμερα άκόμη μέ
τήν μεταξοπαραγωγή ; "Εχουν έγκαταλείψει τον πατροπαράδοτο τρόπο ή τόν
έχουν πλουτίσει μέ τά σύγχρονα τεχνικά μέσα; (Βλ. καί Σηροτροφία).

ε') Υφαντά άπό γίδινο τρίχωμα (τ ραγόμαλλο, τ ραΐσω, γιδότριχα κ.ά.).
Τρόποι έπεξεργασίας καί νηματοποιήσεως. Τρόποι ύφάνσεως. Μήπως άπαι-
τεΐται ειδικός άργαλειός; 'ΐφαινόμενα εΐδη: σκουτιά, σαμαροσκούτια (ύπο-
σάγματα), ύφάσματα γιά κάπες, γιά τήν κάλυψη τών ποιμενικών καλυβιών,
γιά στρωσίδια κλπ. Είναι άδιάβροχα;

ς') Υφαντά άπό σπάρτο, βούρλα ή άλλο είδος χόρτου. Τρόποι πού χρησι-
μοποιούνται γιά τή νηματοποίηση τοΰ σπάρτου κλπ. Ύφανση. Ύφαινόμενα
εΐδη: ύφάσματα γιά τήν κατασκευή ενδυμάτων (σπάρτινα), στρωσίδια, κλινο-
στρωμνές κλπ. Μέχρι πότε περίπου χρησιμοποιούσαν αύτές τίς ύφαντικές ύλες;

5. Εΐδη τών ύφαντών: α') Άπό τήν τεχνική τής κατασκευής τους (μονό,
διπλό, δίμιτο, άπολυτό, σκονλωτά, θηλωτά, περαστά-βεργωτά, κλωστά, μα-
σουρωτά, σπαθωτά ή σανιδωτά, ξεφαδιαστά, συρτά κ.ά.). Άπό τί έξαρτάται
τό είδος τοΰ παννιοΰ (άπό τόν άριθμό τών μιταριών, άπό τό πέρασμα τοΰ
στημονιοΰ στά μιτάρια (μίτωμα ή μπούρλιασμα), άπό τό πόσες κλωστές θά
περαστούν άπό κάθε θύρα στό χτένι, άπό τό πόσες πατήθρες μεταχειρίζονται
οί ύφάντριες, άπό τόν τρόπο πού πατά ή ύφάντρια τίς πατήθρες κ.ά.).

Μονό πανί (γίνεται μέ δυό μιτάρια, δυό πατήθρες καί στό χτένι περνοΰν
μιά κλωστή σέ κάθε θύρα). Συνηθίζεται τό είδος αύτό τής ύφάνσεως πολύ;
Ποιά εΐδη κυρίως υφαίνονται έτσι;

Διπλό πανι (μέ τέσσερα μιτάρια, δυό πατήθρες καί δυό κλωστές στήν
κάθε θύρα τοΰ χτενιοΰ). Ποιά εΐδη υφαίνονται έτσι;

Δίμιτο (υφαίνεται μέ τέσσερα μιτάρια, τέσσερις πατήθρες καί δυό κλω-
στές σέ κάθε θύρα). Άπό ποΰ πήρε τήν ονομασία του;

Σκουλάτα, σκουλωτά. Άπό ποΰ έλαβαν τήν ονομασία τους; Πώς κατα-
σκευάζονται ;

Κλωστά. Χρησιμοποιείται πολύ τό είδος αύτό τής ύφάνσεως ; Σέ ποιά εΐδη ;

Μασουρωτά. Άπό ποΰ έλαβαν τήν ονομασία τους; (τό υφάδι είναι τυλι-
γμένο κατά τήν ύφανση στό μασούρι τής σαΐτας;) Σέ ποιά υφαντά χρησιμο-
ποιείται ή ύφανση αύτή; Ποιά ή σχέση τους πρός τά κουβαριαστά; (Τό ύφάδι
είναι τυλιγμένο σέ κουβάρι πού περνιέται μέ τά δάκτυλα στις κλωστές τοΰ
στημονιοΰ).

Σπαθωτά ή σανιδωτά. Ποιά υφαντά λέγονται έτσι; Πώς υφαίνονται;
(ξεφαδιαστά, συρτά κ.ά.).

β') Άπό τά χρησιμοποιούμενα ύλικά.

Μεταξωτά. Πώς υφαίνονται; 'Ονομασίες άνάλογα μέ τήν ποσότητα
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καί τον τρόπο ύφάνσεως τοϋ μεταξιού (ολομέταξα, άγνομέταξα, φαδομέταξα,
μεταξομπάμπακα, κουκουλάρικα, κοντνιά, φελεμενίσια, τιριπλικένια κ.ά.).

Μάλλινα. 'Ονομασίες άνάλογα με τό μαλλί που χρησιμοποιείται (τρα-
γομαλλίσια, μάλλινες κ.ά.), άνάλογα με την ύφανση τους (πεντανέμια, άγερινά,
άραχνιά κ.ά.).

γ') Άπό τά διακοσμητικά τους θέματα (λουριαστά, λουρωτά, άραδωτά,
ούγιαστά, κενάρια, τσοσμέδες, γιολίδικα, άνταμωτά, νταβάνωτά, σαντρατσω-
τά, κλονβωτά, ψηφωτά, κονταλίδικά, σκεμπελίδικά κ.ά.). Ποιά συνηθίζονται
άπό παλαιότερες εποχές; Πώς μαθαίνουν τά σχέδια οί ύφάντριες; Άπό παλαιά
υφαντά, άπό παλαιότερες ύφάντριες, άπό έντυπα σχέδια; Άπό πότε; Πώς
λέγεται τό κυρίως χρώμα τοΰ ύφαντοϋ, πάνω στό όποιο γίνονται τά σχέδια
(κάμπος, γή κ.ά.). Πώς λέγονται τά διακοσμητικά σχέδια; (ξόμπλια, πλου-
μιά, στολίδια κ.ά.).

δ') Άπό τήν προέλευσή τους (λόντρα, ευρωπαϊκό, λάχουρί, δαμασκό κ.ά.).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Τά υφαντά της Μακεδονίας και της Θράκης, 'Αθήνα 1965.

2. Δ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί, 'Αθήναι 1927, σ. 1-50.

3. ΑΓΓ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ελληνική λαϊκή τέχνη. Ρουμλούκι, Τρίκερι, Ικαρία. 'Αθή-

ναι 1931.

V. ΠΛΕΚΤΙΚΗ

1. Πλέχτρα. Γνωρίζουν όλες οί γυναίκες νά πλέκουν; Μήπως θεωρείται
άπαραίτητη γυναικεία γνώση; Άπό ποιά ήλικία άσχολοΰνται οί γυναίκες μέ
τό πλέξιμο; Μήπως άσχολοΰνται μέ τό πλέξιμο έπαγγελματικά; Ποΰ διαθέ-
τουν τά προϊόντα τους;

2. Έργαλεΐα πλεκτικής: καλτσόξυλο (ξυλοκάρτσοννο κ.ά.) (εργαλείο άπό
ξύλο, στό όποιο στερεώνεται μιά βελόνα πλεξίματος. Τό στερεώνει ή γυναίκα
στή μέση της) (είκ. 290). Καλτσοβελόνες (βελόνες μικρές, λίγο κυρτές, μέ άγ-
κιστρο στήν άκρη), κορσέδες (βελόνες 'ίσιες μέ άγκιστρο στήν άκρη γιά μπι-
μπίλες), κουσοννέλια (κοπανέλια) (είκ. 291) γιά δαντέλες καί γαϊτάνια, μα-
κρό βελόνα (ψιλές βελόνες (μΛαμπατσερες) γιά νήμα βαμβακερό), ρασοβε-
λόνες (βελόνες γιά μάλλινο νήμα) κ.ά.

3. Τρόποι πλεξίματος (πλέξεις): ϊσιο (κάλτσα, ψαροκόκκαλο), ανάποδο,
κοτσίδα, στριφτό κ.ά. Συνδυασμοί πλέξεων.
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4. Προϊόντα πλεκτικής: Κάλτσες άντρικές και γυναικείες (σκουφούνια,
τσουράπια, τερλίκια). Πλέξεις πού χρησιμοποιούσαν (γλωσσίτσα, κούκλα, σου-
ψρίτσα κ.ά.)· Διακόσμηση μέ συνδυασμούς χρωμάτων και κεντήματα. Ζακέ-
τες, φανέλλες, έσάρπες (μποξάδες), σκουφιά κ.ά. Πλεκτά πού προορίζονται
γιά τή διακόσμηση τοϋ σπιτιού ή τών ένδυμάτων: δαντέλα (μέριζα, μέρλα, μπι-
μπίλα, γαϊτάνι, πιτσίλι, τσάντα κ.ά.), σεντόνια, κουρτινάκια, άτραντέδες κ.ά.

VI. ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ

1. Κεντήστρα, κεντηστής (ξομπλιάστρα. πλουμίστρα, συρμακέζης κ.ά.).
Γνωρίζουν δλες ο'ι γυναίκες νά κεντούν; Μήπως θεωρείται άπαραίτητη γνώση
τους; Μήπως υπάρχουν ειδικές κεντήστρες; Διδασκαλία της κεντητικής άπό
έ'μπειρες κεντηστρες. Σέ πολλά μέρη τού έλληνικοΰ χώρου θεωρείται μεγάλο
προσόν της κοπέλλας νά είναι «χρυσοχέρα». Άπό τή στιγμή πού θά άρραβω-
νιαστή πρέπει νά έτοιμάση τά ρούχα της κ' ενα μεγάλο άριθμό κεντημένων
μαντηλιών γιά τό σόι τοϋ γαμπρού (μαντηλώματα). 'Επίσης επρεπε νά κεντή-
ση και τις βρακοζώνες κ.ά., πού θά χάριζε στόν γαμπρό και στούς καλεσμέ-
νους.

'Εργασία τών γυναικών έ'ξω άπό τό σπίτι (άγροτικές ή ποιμενικές έργα-
σίες, έπαγγελματική άπασχόληση κλπ.). Στις περιπτώσεις αύτές ποιος έτοι-
μάζει τά κεντήματα της προίκας τοϋ κοριτσιού; (έπαγγελματίες κεντήστρες,
ντόπιες ή άπό άλλα μέρη;) Στή Θράκη π.χ. «τό κέντημα μέ μετάξι σέ λεπτό
πανι, ό τσεβρές, εϊναι τέχνη, πού άπαιτεΐ χρόνο και ιδιαίτερες συνθήκες ζωής.
Σχετική άποχή άπό άλλες βαρειές δουλειές, πού μπορούν νά κάνουν τά δάχτυλα
τραχιά και δύσκαμπτα. Μακρόχρονη έξάσκηση μέ καθοδήγηση και έπιμέλεια...
Μέ λίγα λόγια, μια τέχνη άστική, αν οχι άριστοκρατική. "Οπως είναι φυσικό,
αύτά δεν μπορούσαν νά ισχύουν γιά τά κορίτσια πού δούλευαν στά χωράφια
και δεν είχαν ούτε τον καιρό ούτε τά μέσα γιά παρόμοια έ'ργα» (Έλ. Καλογε-
ροπούλου, Ή τεχνική τού τσεβρέ, 1972, σ. 137).

2. Κέντημα (ξόμπλι, πλου μι κ.ά.).

α') Τεχνική. Σχήμα τών υφασμάτων πάνω στά όποια γίνεται τό κέντημα
(τετράγωνα, στενόμακρα, στρογγυλά κ.ά.). Διάταξη τού σχεδίου πάνω σ' αύτό.
Εΐδη υφασμάτων άνάλογα μέ τόν προορισμό τους. Π.χ. άπό υφαντό κάναν τά
μεταξωτά τους σεντόνια, τά νυφικά και γαμπριάτικα έσώρουχα, τις πετσέτες,
τις βρακοζώνες κ.ά.

β') Χρώμα τών υφασμάτων πού κεντιούνταν (άσπρο, μαύρο, γαλάζιο,
γκρίζο κ.ά.).

γ') Κλωστές πού χρησιμοποιούνταν γιά κέντημα. Χρώματα και είδος
(μεταξωτές, βαμβακερές, χρυσές, άσημένιες: τρές, τέλια, στριφτό, τιρτίρι).
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δ') Βελονιές : τρυπ'τή, άνεβατό, μασινάκι, ρίζα, σάλιαγκας, διπλόριζα,
τρύπες, ελεφαντίδα, ψαοοκόκκαλο, ϊση, γαζωτή, σειράδι κ.ά. Τεχνική κάθε
βελονιάς.

ε') Υποδείγματα (ξόμπλι, στραβοκαντινέλα, άθιβόλι, άχνάρι κ.ά.). Πρω-
τοβουλία γιά τήν δημιουργία νέων σχεδίων. Ποιο είδος τεχνικής στο κέντημα
έπιτρέπει κάποιους νεωτερισμούς στο σχέδιο; Παράδειγμα: «Στα μετρητά
ή ξομπλιαστά τό σχέδιο διαμορφώνεται μέ σταυροβελονιές χωρίς νά προηγηθή
σχεδίαση. Ή κεντήστρα διαμορφώνει τό θέμα της μετρώντας τις σταυρωτές
βελονιές κάθε χρώματος... Στα γραφτά τό θέμα σχεδιάζεται πρώτα καί υστέρα
εκτελείται μέ διάφορες βελονιές. Ή γραμμή του είναι ελεύθερη... Τά μετρητά,
επειδή άκριβώς στηρίζονται στό μέτρημα, άφίνουν στενά περιθώρια πρωτο-
βουλίας στήν κεντήστρα... 'Αντίθετα, στά γραφτά, ή έλεύθερη άντιγραφή ή
καί τό ξεσήκωμα έπιφέρουν θελημένες ή άθέλητες μικροαλλαγές στό σχέδιο,
σχεδόν κάθε φορά» (Κίτσος Μακρής, Ή λαϊκή τέχνη τοΰ Πηλίου, 1976,
σ. 245).

Πώς γίνεται ή άποτύπωση τοΰ σχεδίου πάνω στό ύφασμα; (Μέ μολύβι,
μέ σκόνη άπό κάρβουνο ή άσβέστη κ.ά.). Π.χ. στούς τσεβρέδες της Θράκης
«στήν πλουμιστή τεχνική, τό σχέδιο ζωγραφίζεται μέ μολύβι πάνω στό πανί,
εΐτε μέ τις λεπτομέρειές του, είτε σέ γενικές γραμμές καί υστέρα γεμίζει μέ
τά χρώματα» (Έλ. Καλογεροπούλου, Ή τεχνική τοΰ τσεβρέ, 1972, σ. 141).

ς') Τρόποι κεντήματος : Στό χέρι, στό τελάρο (γκεργκεφι, μάγγανο
κ.ά.). Μέ ποιο τρόπο γίνεται το κέντημα στό στρωτό ;

3. Θέματα κεντητικής: λουλούδια, πουλιά, γεωμετρικά σχήματα, άν-
Ορώπινες μορφές καί παραστάσεις κ.ά. Λαϊκές τους ονομασίες. II.χ. στά τρι-
κεριώτικα πουκάμισα κεντοΰσαν «κοτάκ'-α ζουρλίδικα, πετροπούλια, πάπιες
ίσιες, άναποδόπαπιες, ράγες, θναίικο, σταφυλάκι, ραΐτσες, κλήμα μέ τά κομ-
μάτια, κλήμα μέ τό μήλο, κλήμα μέ τή ραΐτσα, κλήμα μέ τό λαγό, κουβέρτια
γερτά, κουβέρτια ίσια, κορφάδες γερές, ξόμπλι όρθιο, ξόμπλι γερτό, ξόμπλι
μέ ξάφι, ξόμπλι σαντέλκο, ξόμπλι μέ σταυρό, ξομπλάκι μέ πετροπούλι» ('Αγ-
γελική Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη, 1931, σ. 162-171).

Διακοσμητικά θέματα άνάλογα μέ τόν προορισμό τοΰ κεντημένου υφά-
σματος. Θέματα μέ συμβολικό ή μαγικό περιεχόμενο (π.χ. κεντήματα τής
γυναικείας ποδιάς, κεντήματα τής σαρακατσάνικης φορεσιάς, τοΰ πατμιακοΰ
«σπερβεριοΰ» κ.ά.).

Κεντήματα άνάλογα μέ τις περιστάσεις. Κεντήματα τοΰ νυφικοΰ που-
κάμισου, τής καραγκούνικης ποδιάς κ.ά.).

4. Προορισμός τών κεντημάτων: α') Διακόσμηση τής φορεσιάς (γυναι-
κείας, άνδρικής). Πουκάμισο (νυφικό, κανταράτο, τσιμπουκωτυ κ.ά.). Διακο-
σμητικά θέματα. Ποιος τό κεντά; (οί γυναίκες μόνες τους ή ειδικός τεχνίτες;)
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Φουστάνι (φονστάνα, τσούκνα, τσονκμάη κ.ά.). Ποδιά (νυφική, γιορ-
τινή, γεροντική, καθημερινή κ.ά.). Διακοσμητικά θέματα (παναούλα τής Σαρα-
κατσάνικης στολής τής Θράκης: σταυρός, φίδι, φεγγάρι, κλήμα κ.ά.). Συμβο-
λικός καί μαγικοθρησκευτικός τους χαρακτήρας.
Μπόλια, φέσι.

Επενδύτες (κάπα, κοντογούνι, ζιπούνι, σεγκούνα κ.ά.). Ειδικοί τεχνίτες
πού τά έραβαν καί τά διακοσμούσαν (χρυοοραφτάδες, τερζήδες, καποτάδες).
Άπό πού κατάγονταν; (Συρράκο, Αιτωλοακαρνανία κ.ά.). Πώς έργάζονταν;
Τεχνική. «Άπό άποψη τεχνικής τά έργα τών τερζήδων,τά λεγόμενα τερζήδικα
κεντήματα, είναι εκτελεσμένα μέ χρυσονήματα ή άργυρονήματα, στριμμένα
σέ λεπτά κορδόνια, τά χρυσογάιτανα, άσημογάιτανα ή χάρτζια, καί μέ μετα-
ξωτά γαϊτάνια. Τό σχέδιο σχεδιαζόταν σέ χαρτί πού καρφωνόταν πρόχειρα
πάνω στό ύφασμα. "Υστερα ό χρυσοράφτης άκολουθώντας τό περίγραμμά του,
έραβε τό γαϊτάνι μέ λεπτή κλωστή, τό «ράμμα». "Οταν τό κέντημα συμπληρω-
νόταν, έβγαζε τό χαρτί καί στήν καλή οψη τού υφάσματος έμενε ό χρυσός,
άστραφτερός διάκοσμος» (Πόπη Ζώρα, Κεντήματα καί κοσμήματα της έλλη-
νικής φορεσιάς, 1981, σ. 17). (Βλ. καί Ραπτική).

β') Διακόσμηση τοΰ σπιτιοΰ: σεντόνια, μαξιλάρια, κουρτίνες, πετσέτες
(μαχραμάδες,πεόκίρια, τονβαγιόλια κ.ά.), τραπεζομάντηλα, πάντες κάδρα κ.ά.

Διακοσμητικά θέματα. Εισαγωγή \έων σχεδίων (θέματα ρομαντικά άπό
γυναικεία περιοδικά, θέματα εμπνευσμένα άπό την άρχαιότητα κ.ά.).

γ') Αφιερώματα εκκλησιαστικά (άμφια χρυσοκεντημένα, έπιτάφιοι κλπ.).
Τεχνική τών κεντημάτων αύτών. Ποιοί τά κεντοΰν; (σέ μοναστήρια, άντρες
χρυσοκεντητές;)

Τραγούδια, δίστιχα, παραδόσεις κ.ά. σχετικά μέ τό κέντημα.
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VII. ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

1. Μεταξοσκώληκας (καματερό, θροφή, μαξούλι, μεταξαρειόχΛ.). Είναι
κύρια άπασχόληση τών κατοίκων ή δευτερεύουσα; Μήπως παλαιότερακαλλιερ-
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γοΰνταν συστηματικά ό μεταξοσκώληκας; Λόγοι πού συνετέλεσαν στήν έγκα-
τάλειψή του ή τή μείωσή του (οικονομικοί, κοινωνικοί κλπ.). «Άλλοτε είς τά
πλείστα χωρία τών Αγράφων οί κάτοικοι έπεμελοΰντο πολύ καί τής σηροτρο-
φίας, ην όμως νΰν άφήκαν έντελώς, κόψαντες καί πάντα τά μέχρις εσχάτων
υπάρχοντα μορεόδενδρα, διά τών φύλλων τών όποιων ώς καί τών τοιούτων τής
δρυός έτρέφοντο οί μεταξοσκώληκες. Έπί τουρκοκρατίας ή σηροτροφία είχε
μεγάλην άνάπτυξιν, τό δέ μορεόδενδρον εθεωρείτο ώς πολυτιμότατον άπόκτη-
μα... Άλλ' έγκατελείφθη σχεδόν νΰν ή σηροτροφία, διότι συνέπεσεν έπί σειράν
έτών νά μή εύδοκιμήση ή τοιαύτη έπίδοσις...» (Ν. Κ. Σπυρόπουλος, Τά Ά-
γραφα τής Θεσσαλίας, Θεσσαλικά Χρονικά 2 (1931), σ. 175).

2. Σπόρος (κονκονλόσπορος, μαμουνόσπορος κ.ά.). Προφύλαξή του άπό
τις καιρικές συνθήκες, τό μάτιασμα κλπ. Π.χ. στά Τελώνια Λέσβου «ζητάς
πρώτα τό σπόρο. "Ισα-ΐσα μιά δαχτυλήθρα σπόρο. Τόνε βάνεις μέσα σ' ένα
σακκουλάκι καί τόνε κρατάς άπάνω σου πάντα, στόν κόρφο σου μέσα ή στήν
ποδιά, στό ίδιο μέρος γιά νά 'χη τήν ίδια θερμότη πάντα. Άμα ζυγώνης σέ
άναμμένο φοΰρνο ή βγαίνης σέ πολύ κρύο, πρέπει νά τόν βγάλης άπό πάνω σου.
Νά τόν άφήσης στό τζάκι παράμερα νά στέκη, ώσπου νά σκάση. Τό σακκουλάκι
πρέπει νά 'ναι άπό άσπρο παννί» (ΚΛ, χφ. 1446Β, σ. 354, 1940).

Στήν Κίο τής Βιθυνίας οί μεγάλοι μεταξοπαραγωγοί «ήθελα βάλουν στό
μικρότερο δωμάτιο φωτιά, σόμπα ή μαγγάλι, θερμοκρ. 28° γιά νά «πυριάσου-
νε» τό σπόρο. Τό «πύριασμα» τό έκαναν πεπειραμένες γυναίκες, γιατί άν άνέ-
βαινε ή θερμοκρασία λίγο παραπάνω άφ' δ,τι έπρεπε, έκαίοταν ό σπόρος. Κάθε
σποροποιός είχε 15-20 κορίτσια, τις μποτσεκτσίνες. Είχε καί μιά άνώτερη,
τήν πρώτη. Ή πρώτη φρόντιζε νά πυριάση τό σπόρο καί είχε τήν εύθύνη γιά
δλη τή δουλειά. Οί μποτσεκτσίνες έμεναν στό μποτσεκλίκι, όσον καιρό έκαναν
τούς σπόρους... έτρωγαν μέσα στό μποτσεκλίκι μέ χρήματα τοΰ σποροποιοΰ
καί δέν είχαν τό δικαίωμα νά βγοΰν έξω, γιά νά μή μεταφέρουν μικρόβια»
(ΚΛ, χφ. 1132, σ. 172-173, 1937). Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ
τόν σπόρο. Π.χ. στήν Κάρπαθο τοΰ «Βαγγελισμοΰ παίρνομε τό σπόρο στήν
έκκλησιά, χωσμένο στόν κόρφο μας νά 'φκολοηθή. Τό δίνομε καί τοΰ παπά
νά τό βάλη στήν άγία Τράπεζα κοντά, τήν ώρα τής λειτουργίας. Δέν πρέπει
νά τό ξέρη κανένας, γιατί έχει καί κακό μάτι» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος,
Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου 2 (1934), σ. 240).

3. Μεταξουργείο (μεταξαρειό, μποτσεκλίκι κ.ά.). Χώρος πού βρίσκεται.
Ειδική διαρρύθμιση τοΰ χώρου πού προορίζεται γιά μεταξοκαλλιέργεια. Π.χ.
στήν "Εδεσσα κ.ά. «ή εκτροφή τών μαμουδιών ή σκουληκιών γινόταν συνήθως
στις κατοικίες, μέσα σέ εύρεϊς καί εύάερους χώρους τών σπιτιών, πού είχαν
κτισθή μέ προορισμό τήν κουκουλοπαραγωγή, μέ μεγάλα δωμάτια. 'Αργότερα
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δημιουργήθηκαν και ορισμένες οικοδομές, ώς ειδικά σηροτροφεϊα (τά μπι-
τ ζικλίκια) μέ άνοιχτούς μεγάλους χώρους» (Κ. Γ. Σταλίδης, 1974, σ. 97).

4. Εγκαταστάσεις: καλαμωτές (τϋαρδάκι, δρδινος, πατούρα, προόηλια-
στήρα, σκαλώματα, στ ad ία, στάτης κ.ά.). Περιγραφή και φωτογραφίες ή
σχεδιαγράμματα. Π.χ. «τό τσαρδάκι είναι τέσσερα ξύλα κατακόρυφα. Γύρω
άπό αύτά έχουν καρφώσει τρεις ή τέσσερις σειρές οριζόντια ξύλα, άπό τέσσερα
στήν κάθε σειρά. "Ετσι σχηματιζότανε τό τσαρδάκι. Αύτά τά οριζόντια ξύλα
είχαν μικρά καρφάκια στήν άκρη. Άπό κει γάντζωνε τό πλεμάτι. 'Επάνω
στο πλεμάτι έστρωναν κόλλες τού κουκουλιοΰ. Καθένα άπό αύτά τά διαμερί-
σματα ήτονε ένα τελάρο. Κάθε τσαρδάκι είχε τέσσερα τελάρα. ΕΙχεν όμως και
τσαρδάκι και λιγώτερα» (ΚΑ, χφ. 1132, σ. 173, Κίος Βιθυνίας, 1937). Στά
Τελώνια της Λέσβου γιά τό «κρεββάτωμα παίρνουν άστοιβιές άπό ροπάκια
(κλαδιά τρυφερά), άπό άπείραθες (φυτό), άπό άφατσά (άστράκα). Στρώνουν
σανίδια κι άπάνω τους ρίχνουν τις άστοιβιές, γύρω γύρω στο φράχτη γιά τ'
άγόρια (μεταξοσκώληκας). Τά κρεββατώνουν. Νά 'χουνε νά σεργιανάνε» (ΚΑ,
χφ. 1446, σ. 355, 1940).

5. Φυτά πού χρησιμοποιούνται γιά τό «κλάδωμα» τού μεταξοσκώληκα
(άγούδουρας, άσπρόκλαδα, βρωμοκλάδι, κουνούκλες, γαργάλι, γληγορίδι,
γαύρος, κουλούκλες, κουρασουκλάδι κ.ά.).

6. Πανέρια (άρλός, ταλιέρι, άντατροφάδι, βαγιούλι, κουφάρι, κρινί κ.ά.).
Σχήμα (στρογγυλό, τετράγωνο) και μέγεθος. Υλικά κατασκευής (πλεκτό,
άπό σανίδια και καλάμια. "Αλλα έργαλεϊα και μέσα μεταξοπαραγωγής (τρα-
πέζια, σοφάδες κ.ά.).

7. Καθαρισμός και απολύμανση τοϋ χώρου, τών έγκαταστάσεων και
μέσων μεταξοκαλλιέργειας. Π.χ. «ήθελα βράσουν καζάνια νερό και νά πλύνουν
τά τσαρδάκια δλα και τά παράθυρα και κατόπιν τό πάτωμα μέ βραστά νερά
πάλι. Μετά οΐ τοίχοι ήθελα άσπριστούνε όλοι. Αφού γενότανε δλη αύτη ή
καθαριότητα, ήθελα φράξουν όλες τις τρύπες και τις πιό μικρές μέ χαρτιά, κα-
τόπιν ήθελα βάλουνε μέσα σ' ένα ταβά θειάφι, τό 'διναν φωτιά και κλειοΰσαν
και τήν πόρτα, ώσπου νά καή τό θειάφι. "Ανοιγαν τήν άλλη ήμέρα κι έτσι αν
ήτανε κανένα μικρόβιο, τό σκότωνε τό θειάφι» (ΚΑ, χφ. 1132, σ. 172, Κίος
Βιθυνίας, 1937). Στή Λάστα Γορτυνίας κ.ά. «κάτω άπό τΙς πατούρες προσδέ-
νουν άραποσιτιές, τις όποιες άλείφουν μέ κόπρον βοός» (ΚΑ, χφ. 676, σ. 69,
1924).

8. Στάδια μεταξοκαλλιέργειας: α') Κλώσσημα τού σπόρου. Τοποθέτησή
του σέ καθαρά πανιά και παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Διάρκεια τού
κλωσσήματος (10 περίπου μέρες;). Χρώμα τού σπόρου, β') 'Εκκόλαψη και
εκτροφή. Χρόνος πού άπαιτεΐται. Τί ταΐζουν τά σκουλήκια σ' αυτή τή φάση ;
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«Λίγο λίγο θά σκάση ό σπόρος. Θά βγοΰνε τά «μωρουδέλια» καί θά περπατάνε.
Βάνουμε μέσα στό σακκούλι ένα φυλλάκι άπό συκαμιά. Θά μαζευτοΰν όλα στό
φυλλάκι. Θά ν' άνοίξουμε τό σακκουλάκι, θά βγάλουμε τό φύλλο μέ τη βελόνα,
θά τό βάλουμε σ' έ'να μέρος καθαρό, σ' ενα δίσκο μικρό, κ' έκεϊ θά ζοΰνε τά
μωρουδέλια. Τά βάζουμε μέσα σέ πανεράκια, δίσκους, νταβάκια, μ' ένα καθαρό
πανί κάτω, καί τ' άφίνουμε σέ μέρος ζεστό, στό τζάκι μέσα στην κουζίνα»

(ΚΛ, χφ. 1446, σ. 354, Τελώνια Λέσβου, 1940).

9. Ηλικίες τοϋ μεταξοσκώληκα (πρωτακούλι, μαυρί, μαυράκι, μύγα,
όθάκι, δεντεράκι, καλογερούδι, έψιμάκι, ψαράκι, δνοτάκι, πεταλέρι, τριτά-
κι, τρίτη, μεσιά, διαλιστή, μεγάλη, πλουμιστή, βασιλική, χρυσή, άναλλαγί-
της, κλαδούσα, νευρίδα, γαμπαρόλα, πεταλούδα, πουλάκα, άναμέλα κ.ά.).

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ήλικίας. Μεταμορφώσεις. Τροφή.
Παράδειγμα: «"Οταν σκάσουν οί σπόροι καί βγουν οί μυγίτσες, τούς ρίχνουν
φύλλα άγριας μουριάς έπί 8 ήμέρας. Στερνά άπό τις 8 ήμερες τό λένε πρωτακού-
λι καί κοιμάται 3-4 ήμέρες. "Υστερα ξυπνάει, τρώει φύλλα άγριας μουριάς καί
μπαίνει σέ άλλη ήλικία, τό λέν δευτεράκι καί μένει 8 ήμέρες. "Επειτα πέφτουν
σέ νάρκη έπί 3-4 ήμέρες καί έπειτα ξυπνάει. Ή νέα ήλικία λέγεται τριτάκι
καί διαρκεί 8 ήμέρες. Κατόπιν μπαίνει εις τήν ήλικίαν τής «μεγάλης». Εις
αύτην τήν ήλικίαν όταν εϊναι, τρώει πολύ. Κατόπιν τοΰ βάνουν κλαρί, φτέρες,
ρείκια, άπάνω στις καλαμωτές, πού έχουν πατωσιές-πατωσιές στή στάση καί
έτσι άνεβαίνει, φτειάνει τό κουκούλι του καί έκεΐ ναρκώνεται. Μετά 8 ήμέρες
τό κόβουν» (ΚΛ, χφ. 767, σ. 949, τ. δήμος Φαλαισίας 'Αρκαδίας, 1926).

10. 'Υπολείμματα τής τροφής και περιττώματα τοϋ μεταξοσκώληκα

(άσάρα, άφουσιά, οργιά κ.ά.). Καθαρισμός τών εγκαταστάσεων (ξέφκια-
σμα). Χρησιμοποίηση τών ύπολειμμάτων. Π.χ. στό Γέρμα Μάνης «τήν
άφουσίαν άναμειγνύουν μέ άχυρα ή συκόφυλλα καί τήν δίδουν ως τροφήν εις
τά βόδια. Θεωρείται μάλιστα εκλεκτή τροφή» (ΚΛ, χφ. 1523Α, σ. 57,1929).
Στήν Κάρπαθο «κάθε δυό μέρες τά καθαρίζουν καί πετοΰν τά άποφαούδια άπό
τά μαρονόφυλλα καί τη ψιλή βερβελλία των. Αύτά λέγονται μάνα τοΰ καματε-
ροΰ. Εις τή μάνα άφήνουν τά σκουλήκια τή προβιά τους» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-
Νουάρος, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου 2, 1934, σ. 240). Σέ άλλα μέρη χρησιμο-
ποιούνταν γιά κοπριά.

11. Κλάδωμα (κρεββάτωμα, σταύρωση). Π.χ. στήν "Εδεσσα «όταν πλέον
έχόρταινε τό σκουλήκι, σταματούσε νά τρώη καί έβγαζε τις άκαθαρσίες του,
κοπριές καί ούρα, καί τό σώμα του έπαιρνε μιά διαφανή οψη, χρυσή... Τότε
τοποθετούσαν στή σειρά κλαδιά μπηγμένα στό στρώμα άπό άγριόδενδρα (πουρ-
νάρι, δρΰς, πυξάρι, διάφοροι θάμνοι) καθαρισμένα άπό τά φύλλα τους στήν βάση
γιά νά άνεβαίνουν ψηλά τά σκουλήκια, ώστε νά ύπάρχη χώρος άποκάτω καί
νά επιτυγχάνεται άερισμός. Στά κλαδιά αυτά άνέβαιναν τά χορτάτα καί ώριμα
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μαμούδια καί διάλεγαν μιά θέση, στην οποία άφοϋ τοποθετούσαν ένα πρόχειρο
περίβλημα άρχιζαν τό πλέξιμο τών κουκουλιών σέ σχήμα 8» (Κ. Γ. Σταλίδης

1974, σ. 100).

Στήν Κίο Βιθυνίας ((όταν ξυπνοΰσε ((βασιλική», έτρωε άνάλογα μέ τόν
καιρό, άν ήταν ζεστό τό σπίτι, όκτώ μέρες, άν ήταν κρύο, δέκα ή δώδεκα,
κατόπιν γινόντανε κλαδοΰσες, δηλ. άλλαζαν χρώμα, γινόντανε ρόζ. Τότε κα-
ταλαβαίνανε πώς ήθελε κλάδωμα κ' έφέρνανε άπό τό βουνό θυμάρια καί φούντες
καί πιρνάρια καί κλαδιά καί τά κόβανε άνάλογα μέ τό ύψος τοΰ τσαρδακιοΰ.
Κατόπιν τά μπήγανε σειρές-σειρές, σμίγανε τίς κορυφές τους καί έσχημάτιζαν
σά μία άψίδα. Έκεΐ άνέβαιναν οί κλαδοΰσες καί έπλεκαν τό κουκούλι τους»
(ΚΛ, χφ. 1132, σ. 175, 1937).

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες κατά τό κλάδωμα. Σχετικές προληπτικές
ενέργειες. Παράδειγμα: Στήν Κάρπαθο πριν τοΰ βάλουν τά κλαδιά κάνουν μιά
γητειά: «Νά συκιά, νά σηκωθής, κυ(δ)ωνιά, νά κινήσης, καρά, νά καρυώσης,
άππιά, νά πη(δ)ήσης, έροά, νά ρο(δ)ινίσ/)ς, άστοι(β)ή,νά στοι(β)άσης», καί τοΰ
βάλλου τά χαλιά τής συκιάς, τής κυδωνιάς, τής καρυδιάς, τής άπιδιάς, της
ροδιάς, καί τής άστοιβής... βάλλου χάντρες, έλά τώ Βαγιώ καί χαμαϊλιά νά μή
τό φταρμίση καένας» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαογρ. Σύμμ. Καρπά-
θου 2, 1934, σ. 240-241).

12. Συγκομιδή (ξεκλάδωμα, τρύγημα κ.ά.): α') 'Αφαίρεση τών κλαδιών
άπό τά κρεββάτια. Καθαρισμός τοΰ χώρου, διάλυση τών εγκαταστάσεων καί
άσβέστωμα. Μάζεμα τών κουκουλιών άπό τά κλαδιά. Ποΰ τοποθετούνταν;
(στό πάτωμα, στά κρεββάτια ;)

β') Καθάρισμα τών κουκουλιών. 'Εργαλεία (λανάρι κ.ά.). Π.χ. «όταν
τελέψουν, κάνουν τίς κουκουλήθρες, τά σκεπάζομε 'πό πάνω νά μή φαίνουνται.
Είναι γιά τό μάτι. Τά σκεπάζομε μέ άλαφριά πανιά καθαρά ή μέ συκιάς φύλλα.
Τ' άφίνομε έτσι νά σταθούν τρεις μέρες πάνω στά κλαδιά. "Επειτα θά τά βγά-
λωμε πάνω άπό τά κλαδιά μέ προσοχή καί θά τά καθαρίσωμε άπό τά ξένα
σκουπιδάκια (μπαμπάκια, τσίπες, χώματα). Τούς βγάνομε τσού φραγμούς.
"Επειτα βάνομε τίς κουκουλήθρες στον ήλιο νά λιαστούν μιά μέρα μονάχα.
Είναι τέλια Μαγιοΰ τότε πού τά λιάζομε» (ΚΛ, χφ. 1446Β, σ. 356, Τελώνια
Λέσβου, 1940).

γ') Ψήσιμο τών κουκουλιών γιά νά ψοφήσουν οί πεταλούδες. Ποΰ καί πώς
γινόταν τό ψήσιμο; Στην "Εδεσσα π.χ. «ή άπόπνιξη γινόταν στούς κοινούς
φούρνους, άλλά έπειδή χρειαζόταν άτμός μέσα στό φοΰρνο, γιά νά μή ξεραθή
τό μετάξι καί ψηθή, έβαζαν μέσα κατσαρόλες μέ νερό κι έτσι έδημιουργείτο
άτμός» (Κ. Γ. Σταλίδης, 1974, σ. 101). Στά Τελώνια Λέσβου «άνάβουν φοΰρνο
καί μέσα βάνουν μέσα σέ ταψιά τίς κουκουλήθρες νά τίς φουρνίσουν. 'Εκεί μέσα
θά σκάση τό άγόρ' (μεταξοσκώληκας). Θά ψοφήσ'» (ΚΛ, χφ. 1446Β, σ. 356,
1940).
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δ') Στέγνωμα τών κουκουλιών. Που καί πώς γίνεται;

13. Χρήση τών κουκουλιών. Προορίζονταν γιά το εμπόριο ή γιά τις
οικογενειακές άνάγκες; 'Ερχόταν ό έμπορος καί έπαιρνε τό προϊόν ή ό παραγω-
γός τό πήγαινε στήν άγορά; Κέντρα εμπορίας μεταξιού (Προύσσα, Κων/πολη,
Θεσ/νίκη, "Εδεσσα, Σουφλί κ.ά.). Τρόπος πωλήσεώς τους. Π.χ. στήν "Εδεσσα,
πού άποτελοΰσε τήν «μπόρσα», δηλ. τόν ρυθμιστή της τιμής τών φρέσκων κου-
κουλιών, «οί σηροτρόφοι ξεφόρτωναν τά σακκιάτους κοντά στό παράπηγμα τού
σποροποιού, πού τά άνοιγε γιά νά παρουσιάζεται ή ποιότητα τών κουκουλιών.
Οί έμποροι περιτριγύριζαν όλα τά σακκιά, άνακάτευαν τά κουκούλια καί εκτι-
μούσαν τήν ποιότητα τοΰ καθενός. "Οταν έβρισκαν καλή παρτίδα, φρόντιζαν μέ
κάθε τρόπο νά τήν κλείσουν καί πολλές τέτοιες παρτίδες κατέληγαν σέ δημο-
πρασία. "Ολος εκείνος ό χώρος βούιζε άπό τις φωνές, τις συμφωνίες καί τις
άντεγκλήσεις τών άνθρώπων καί τούς θορύβους τών ζώων» (Κ. Γ. Σταλίδης,

1974, σ. 102).

14. Τρόποι πληρωμής. Σχετική διαδικασία. Π.χ. οί παραγωγοί έδιναν
τά κουκούλια στούς έμπορους, άπ' τούς όποιους έπαιρναν ζάχαρη, λάδι, σαπούνι
καί όλα τά χρειώδη γιά τήν οίκογένειά τους. Πίστωση σέ παντοπωλεία στό
όνομα τοΰ άγοραστη εμπόρου. Συμφωνίες γιά έξόφληση χρέους στό πούλημα
τών κουκουλιών.

15. Συνήθειες καί εκδηλώσεις πού έχουν σχέση μέ τή συγκομιδή τών κου-
κουλιών. Π.χ. «όποιος τρυγούσε, έπρεπε νά ταΐση τις μποτσεχτσίνες του (έρ-
γάτριες), γλυκό, ρυζόγαλο, χαλβά, κρασάτα (είδος μελομακάρονα)» (ΚΛ, χφ.

1132, σ. 176, Κίος Βιθυνίας, 1937).

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τήν καλλιέργεια τοΰ μεταξο-
σκώληκα. Παράδειγμα: Στήν Άδριανούπολη γιά νά εύδοκιμήσουν οί μεταξο-
σκώληκες, ό παραγωγός πρέπει «νά καταπιή ζωντανούς δυό-τρεϊς εξ αυτών»
(ΚΛ, χφ. 180, σ. 177, 58). Στό σπίτι πού καλλιεργούνται μεταξοσκώληκες, άν
συμβή νά πεθάνη κανείς, περιμένουν καταστροφή. 'Επίσης σέ πολλά μέρη
πιστεύουν πώς «ή γυναίκα πού τούς κάνει κακό, τό παίρνει στήν ψυχή της. Είναι
άμαρτία νά βλάψης τόσες ψυχές. Είναι άγνό πράμα. Ό μεταξοσκώληκας βρέ-
θηκε μέσα στοΰ Χριστοΰ τόν τάφο, μαζί μέ τό βασιλικό, κι εϊναι καί τά δυό
εύλογημένα» (ΚΛ, χφ. 1446 Β, σ. 358, 1940, Τελώνια Λέσβου).

15. Εχθροί τοΰ μεταξοσκώληκα: ποντίκια, μελιγκόνια, σαμιαμίθια,
φίδια, θόρυβοι, άσταθής θερμοκρασία, καπνός κ.ά. Τρόποι προστασίας. Π.χ.
βάζουν μέλι στό κάτω μέρος τής καλαμωτής καί πιάνουν τά μελιγκόνια (ΚΛ,
χφ. 767, σ. 343, Φαλαισία 'Αρκαδίας, 1926). Στή Λήμνο «όταν τρέφουν μετα-
ξοσκώληκα, άποφεύγουν νά ποΰντή λέξη «ποντικός», γιατί θά έπιδράμουν πον-
τικοί νά φάν τούς μεταξοσκώληκες. Γι αύτό λένε «ού κ'φός» ή «τά κ'φά» (ΚΛ,

χφ. 1477, σ. 86, 1928).
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16. 'Ασθένειες τοϋ μεταξοσκώληκα (άμολόγητο, βλάσιααμα, εμπια-
σμα, γυαλί, κεντί, στανρούι, βασιλική κ. ά.). Πρόληψη και θεραπεία τους.

17. Εξασφάλιση τοϋ νέου σπόρου. Γίνεται άπό τον 'ίδιο τόν παραγωγό ή
άπό ειδικό σποροποιό; Διάλεγμα κουκουλιών πού προορίζονται γιά σποροεξα-
γωγή. Π.χ. στήν Κάρπαθο «άπό τ' άνήλιαστα κουκκούλια κρατούν μιά-δυό έκα-
τοστές γιά σπόρο. Τά περνούμε σέ κλωστή και κάνομε τις άρμαθιές, πού τις
κρεμάζουν εις τ' άγιάζι ν' άνοίξουν πιο γρήγορα. "Οταν άνοίξουν, θά βγούν οί
λοΰγγρες (τά θηλυκά) τά μεγαλύτερα και τά βαδιά (τά άρσενικά), τά μικρότερα.
Στις 8 ή ώρα νταμώνουν και βατεύονται» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαογρ.
Σύμμ. Καρπάθου 2, 1934, σ. 242). Στήν Κίο της Βιθυνίας τά κουκούλια, πού
προορίζονταν γιά σπόρο, τ' άρμάθιαζαν και τά κρεμούσαν. «Σέ δεκαοχτώ μέρες
έβγαιναν οί πεταλούδες. Τις μαζεύανε τά κορίτσια, τις έβαζαν πάνω σέ κόλλες
και έζευγαρώνουνταν. Παίρνανε τά ζευγάρια και τά βάζανε χωριστά σέ κόλλες.
"Εμεναν τρεις τέσσερις ώρες ζευγαρωμένες και μετά πετούσανε τούς άρσενι-
κούς και τίς θηλυκές τις βάζανε μέσα σέ σακκουλάκια γιά νά «λύσουν τό σπό-
ρο». Κάθε σακκουλάκι τό έραβαν άπέ πάνω, έμενε έτσι ένα μήνα, ώσπου νά
ξεραθή ή πεταλούδα» (ΚΑ, χφ. 1132, σ. 178, 1937).

'Επιλογή τού μεστού σπόρου (βάζουν τό σπόρο στο νερό, μικροσκόπηση
κ.ά.). 'Απολύμανση τού σπόρου. ΙΤού διατηρείται ό σπόρος; (σέ σακκουλάκια
καθαρά, σέ ειδικά κουτιά;) Διατήρησή του σέ ψυγεία άπό τούς σποροποιούς.
Προμήθεια τού σπόρου άπό τόν παραγωγό. Χώρος όπου τόν διατηρούσε μέχρι
τήν έπώαση (σέ μέρος καθαρό, ξηρό και καλά άεριζόμενο ;).

18. Μεταξοεξαγωγή. Διαλογή τών κουκουλιών. 'Εργαλεία. 'Ανέμη (ανε-
μούρι, άργαλειός, μαγγάνι, μαγγαναριά κ.ά.) (εΐκ. 292). Λεπτομερής περιγρα-
φή και φωτογραφίες ή σχεδιαγράμματα. Τρόπος λειτουργίας της. Τήν κλω-
στοποίηση τών κουκουλιών τήν κάνει μόνος του ό παραγωγός ή ειδικός; (άνε-
λυτής, καζάζης, κουκλιού, μεταξαρον κ.ά.). Π.χ. στή Λέσβο τά κουκούλια τά
πηγαίνουν «στη νελύτρια. Είναι μια γυναίκα, πού τό 'χει δουλειά της νά τ'
άνελάη, νά βγάνη τή gλωστή... Άμα είναι καλά τά κουκούλια, βγαίνουνε σέ
μισή μέρα. Άν είναι κακά, χαλασμένα, σέ παιδεύουνε οΰλην τή μέρα. Παρα-
στέκονται οί νοικοκυρές στή νελύτρα και τή βοηθάνε» (ΚΛ, χφ. 1446Β, σ. 358,
1940).

Στήν Κάρπαθο «γιά νά βγάλουν τό μετάξι άπό τά κουκκούλια, πρέπει νά
τά μαγγανίσουν στή μαγγάνη...». Ζεσταίνουν νερό. «Παίρνουν ένα πινάκι κουκ-
κούλια και ρίχτουν μέσα στο νερό άπό μιά φουχτά. "Οταν ζεσταθή τό νερό τόσο
πού νά τό δέχεται τό χέρι σου, τ' άνεσκύλλεις (τ' άνακατεύεις) μέ τό νιάκι (θά-
μνος) και σιγά σιγά άνελιούν οί ίνιες (ίνες) τών κουκουλιών και βάλλεις μαζί κα-
μπόσες και κάνεις μιά ότρά (κλωστή άπό μετάξι) πού τή περνάς άπό ένα κρου-
κέλλι κοντά στο τενεκέ και τήν άνεβάζεις ψηλά και τήν ξαναπερνάς άπό ένα
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μακαρά. 'Εκεί στρίβεται καί κλώθεται ή κλωστή τοϋ μεταξιοΰ. "Υστερα τή
κατεβάζεις κάτω καί τήν περνάς σ' άλλο κρουκέλλι ένός καλαμιοΰ πού βρίσκε-
ται στήν άκρη του ό γέρος. Γιά ν' άνελίσωμε το μετάξι χρειάζονται δυο γυ-
ναίκες» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου 2, 1934, σ.
244-45).

Τά βρασμένα κουκούλια σέ τί χρησιμοποιούνται; Συνήθως «τά παίρνουν,
τά κόβουν μέ τό ψαλίδι καί βγάζουν άπό μέσα τό σκουλήκι. Τά ρίχνουν ύστερα
σ' ένα χαρανί καί τά βράζουν μέ σαπούνι. Κι όταν μισοβράσουν, τούς άλλάζουν
τό νερό ν' άσπρίσουν. Τά πλένουν καί τά βάζουν στόν ήλιο νά στεγνώσουν.
Αύτό πού έχουν τώρα είναι δεύτερο μετάξι. Τό λένε μπαμπάκι ή κουκ'λήθρα.
Πλέκουν μ' αύτό χοντρά πράματα: στόρια, σκεπάσματα, τρικό» (ΚΛ, χφ.
1446 Β', σ. 359, 1940, Τελώνια Λέσβου).

19. 'Αμοιβή γιά τή νηματοποίηση τοΰ μεταξιοΰ (σέ είδος, μέ χρήματα).
Π.χ. στήν Κάρπαθο «ή πληρωμή τής μαγγαναριάς είναι στά δυό πινάκια κουκ-
κούλια ένα πινάκι μέλαζη, πλυμένη, 'λιασμένη· κι άπό κάθε πινάκι κουκκούλια
κρατεί 3 κουκκούλια γιά νά μή βλαστημά τό πινάκι. Καί πίσω πίσω, όταν τε-
λειώση τό μαγγάνισμα ή νοικοκυρά δίνει στή μαγγαναριά καμμιά φουχτά κουκ-
κούλια ή όσα μείνουν, όταν γεμίσουν τό πινάκι, γιά νά βγάλη ένα φυτίλι μετάξι,
τό 1/4 τοΰ δεκαδιοΰ. Αύτά τά κουκκούλια τά λέγουν έμπαστιά (Μ. Γ. Μιχαη-
λίδης-Νουάρος, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου 2, 1934, σ. 247).

20. Ποιότητα τοΰ μεταξιοΰ (κεντομέταξο, κουκονλάδες, λιναταά, μαγνιά,
ώμό μετάξι, χοντράδες κ.ά.). Άπό τί έξαρτάται ή ποιότητά του; (άπό τά κου-
κούλια, άπό τόν τρόπο νηματοποιήσεως καί έπεξεργασίας;)

21. Εΐδη υφαντών άπό μετάξι καί τρόπος ύφάνσεώς τους.

VIII. ΒΑΦΙΚΗ

1. Βαφικές ύλες: α') Άπό φυτικές ούσίες. Άπό ποΰ τίς προμηθεύονται ;
Χρόνος συλλογής καί τρόπος συντηρήσεως τών βαφικών ύλών. Πώς χρησιμο-
ποιούνται; (τρόπος βαφής). Προσθήκη καί άλλων ούσιών γιά τήν ενίσχυση καί
στερέωση τών χρωμάτων (ξύδι, άλάτι, ρόδι, λεμόνι κ.ά.).

β') Άπό χημικά παρασκευάσματα. Άπό πότε άρχισε ή χρησιμοποίηση
τους; Θεωρούνται σταθερώτερα τά χρώματα άπό φυτικές ύλες;

2. Χρώματα: α') γαλάζιο (μέ αάραβο, πίνο, ΰαριά). Τρόπος βαφής, β')
καφέ (καρυδόταεφλα, βέντζα κ.ά.). γ') κίτρινο (γαλατσίδα, ζαφορά, κίτρι-
νο βότανο, πίτνκας, θράψος, ώχρα κ.ά.). δ') κόκκινο (βελανίδι, βονταμος,
κινά, κρεμμυδόφυλλα, πρινοκόκκι, ριζάρι, ρούδι κ.ά.). ε') μαΰρο (θράψος,

14
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κικίδι, μέλεγο, ροδότσελο, ρονδι, ακλήθρο, χαμάδα κ.ά.). ς') πράσινο (ακόνι-
ζα, χαμομηλιά, χαμολιά κ.ά.). ζ') λευκό (μέ κάπνισμα μέ θειάφι, μέ ασβέ-
στη, κοπριά βοδιών κ.ά.).

Ποιά χρώματα ήταν έπικρατέστερα καί ποΰ οφείλεται αύτό ; (στή χλωρίδα
τοΰ τόπου, στήν γνώση ορισμένων συνταγών, στό νερό τής περιοχής, τό όποιο
έπηρεάζει τό χρώμα, ή μήπως σέ άλλους λόγους; Π.χ. οί Τοΰρκοι άπαγόρευαν
στούς "Ελληνες τή χρήση τοΰ πράσινου χρώματος, γιατί ήταν τό ιερό τους
χρώμα) (Άλκη Κυριακίδου, Τά ύφαντά, 1965, σ. 77). Λόγοι έπίσης κοινω-
νικοί κ.ά. συνετέλεσαν στήν έπικράτηση ορισμένων χρωμάτων (χρήση τοΰ κόκ-
κινου ή γαλάζιου συμβολικά. 'Αποτρεπτική δύναμη τοΰ κόκκινου ή τοΰ γαλά-
ζιου στις μαγικές πράξεις καί ένέργειες).

Μήπως υπήρχε αύστηρή παράδοση στή χρήση τών χρωματισμών; 'Επι-
δράσεις άπό μεγάλα άστικά κέντρα.

Μήπως οί παραδοσιακές φυτικές βαφές χρησιμοποιούνται άκόμη καί σή-
μερα; Σέ ποιές περιπτώσεις καί γιατί; (γιά τό πρώτο βάψιμο, «γιάνά πιάση»).
Χρησιμοποιούνται παράλληλα χημικές βαφές τοΰ εμπορίου, γιά νά δοισουν
πιό έντονο χρώμα;

Λόγοι πού συνετέλεσαν στήν έπικράτηση τών χρωμάτων τοΰ έμπορίου
(ευκολία προμήθειάς τους, εύκολία στή χρήση, ποικιλία άποχρώσεων, έπιτυ-
χία έντονώτερων χρωματισμών κ.ά.).

Ποιές χρωστικές ούσίες εγκαταλείφθηκαν τελείως, ποιές χρησιμοποιούν-
ται άκόμη καί γιατί;

Προλήψεις, δεισιδαιμονίες κ.ά. σχετικές μέ τό είδος τοΰ χρώματος, τό
χρόνο καί τόν τρόπο βαφής. Παράδειγμα: 'Αποφεύγεται ή βαφή υφασμάτων
τήν Μ. Πέμπτη, τήν 1η Μαΐου, τής 'Αναλήψεως κλπ. άπό φόβο μήπως δέν
έπιτύχη ή βαφή κ.ά.

3. Είναι ή βαφική άποκλειστικά οικιακή άπασχόληση ή υπάρχουν καί
έπαγγελματίες βαφείς; Χωριά μέ ιδιαίτερη επίδοση στή βαφική νημάτων κ.ά.
('Αμπελάκια, Τίρναβος κ.ά.).

Συντεχνίες βαφέων. 'Οργάνωση καί σχέση πρός άλλα ενδεχομένως επαγ-
γέλματα. Εορτή, άγιος προστάτης, κοινωνική δράση κ.ά. τής συντεχνίας.
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IX. ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

1. 'Αγωγιάτης (κιρατζής, άγουγιάτ ς κ.ά.).

'Αγωγιάτες πού εργάζονται μέσα στήν ευρύτερη περιφέρεια τοϋ χωριοΰ
τους ή (παλαιότερα) μέ τόπους προορισμού ξένες χώρες (χώρες της Βαλκανικής
καί τής Εύρώπης γενικώτερα).

2. Μεταφερόμενα είδη (ξύλα, εμπορεύματα κ.ά.). Μεταφορά άνθρώπων.
Οί αγωγιάτες ως έμποροι. 'Από ποιές περιοχές προμηθεύονταν τά εμπορεύ-
ματα, ποιά καί ποϋ τά διέθεταν; (σέ παζάρια, κατ' εύθεϊαν στά χωριά).
Π.χ. οί άγωγιάτες της Σαμαρίνας έπαιρναν σιτάρι άπό τή Θεσσαλία καί τό
πουλούσαν σέ διάφορα ορεινά χωριά τής Πίνδου, όπως τά μαστοροχώρια τής
Κόνιτσας. Είδη πού προμήθευαν στούς πεδινούς πληθυσμούς.

3. Άγωγιάτες καί κτηνοτρόφοι. Μεταφορά τών οικογενειών καί άπο-
σκευών τών νομάδων κτηνοτρόφων στά χειμαδιά τό φθινόπωρο καί στά ορεινά
τήν άνοιξη. Κτηνοτρόφοι πού έργάζονται καί ως άγωγιάτες μέ τά ζώα τους
εποχικά.

4. Άγωγιάτες που ασχολούνται μέ τον άλωνισμό τών σιτηρών (άλω-
ναραϊοι) τών πεδινών κυρίως περιοχών.

5. Άγωγιάτες-λαΟρέμποροι. Σέ ποιά είδη καί σέ ποιές περιπτώσεις έκαναν
λαθρεμπόριο; (είδη μονοπωλίου;) Μέ ποιούς τρόπους διέφευγαν τον κρατικό
έλεγχο; (συνεργασία μέ τούς ληστές, μέ κατοίκους τής περιοχής, δωροδοκία
κρατικών όργάνων κ.ά.). Μέτρα καί τρόποι καταδιώξεως τοΰ λαθρεμπορίου.
Συνεργασία τών άγωγιατών μέ συστηματικούς λαθρέμπορους (κοντραμπατζή-
δες).

6. Ζώα πού χρησιμοποιούσαν (άλογα, μουλάρια), άνάλογα μέ τά ταξίδια
πού έκαναν καί τά φορτία πού μετέφεραν. Π.χ. γιά τούς δύσβατους δρόμους
είναι καταλληλότερα τά μουλάρια. Άπό ποιούς τά προμηθεύονταν; (άπό τούς
τσαμπάσηδες;)

Πόσα ζώα είχε ό άγωγιάτης; Μεγάλα καραβάνια γιά μακρινά ταξίδια.
'Ονομαστοί άγωγιάτες (π.χ. ό Ρόβας). Τό ζώο, πού μετέφερε τόν άγωγιάτη
(μπινεκι, μπροστάρι κ.ά.). 'Ιδιαίτερος στολισμός του.

7. Πρόνοια γιά τήν έξασφάλιση ζωοτροφών κατά τις μακρινές πορείες.
Ανεφοδιασμός κατά τήν πορεία. Καταλύματα τών άγωγιατών (χάνια) καί
τρόπο<: λειτουργίας τους (βλ. κεφ. Χαντζής, Χάνι).

8. Σάγμα (βλ. Σαγματοποιΐα) καί λοιπή εξάρτυση τοΰ κιρατζίδικου ζώου.
Φόρτωσή του μέ τή βοήθεια εΐδικοΰ οργάνου (φορτωτήρα, στρωτήρα, άναβα-
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σταχτηρα, ατνλος, μανέλα κ.ά.)· Μισό φόρτωμα (μπλενρος, μισογόμι, δισα-
κομεριά, μεριά κ.ά.). Πρόσθετο φόρτωμα (άπανωγόμι).

Τρόπος τιθασεύσεως (μέ καπίστρι, σουβλί, χαβιά, γκέμι, καρμπάτσι,
ζεγκί κ.ά.). Εκπαίδευση τους ώστε νά περπατούν στρωτά, όταν προορίζον-
ταν κυρίως γιά τή μεταφορά επιβατών. Άμοιβή τών αγωγιατών (άγουϊάτκου).
'Ιδιαίτερη άμοιβή γιά τή μεταφορά έπιβατών.

9. Μέτρα ποΰ έπαιρναν οί αγωγιάτες γιά τήν προστασία τής ζωής τους
κατά τά ταξίδια άπό τούς ληστές, τις καιρικές συνθήκες, τά άγρια ζώα (εξο-
πλισμός τους μέ τουφέκια, μαχαίρια, μαγκούρα, κρύψιμο τών χρημάτων,
συνεργασία άναγκαστικά μέ τούς ληστές κλπ.).

10. 'Οργάνωση τών άγωγιατών σέ συντεχνίες (έγγραφα, σφραγίδες καί
άλλα σχετικά μέ τήν όργάνωσή τους στοιχεία). Κοινωνική θέση καί δύναμη
τών άγωγιατών. Π.χ. στό χωριό Άγ. Λαυρέντιος τοΰ Πηλίου ή συντεχνία
τών «κιρατζήδων» άποφάσισε καί επέβαλε τήν καθιέρωση τής έορτής τοΰ
άγίου Αποστόλου τοΰ Νέου (Σωκρ. Βαμβάκος, 'Ιστορία τοΰ χωρίου Άγιος
Λαυρέντιος, Αθήναι 1927, σ. 52). Άγιοι προστάτες τών άγωγιατών καί σχε-
τικές συνήθειες καί εκδηλώσεις τήν ήμέρα τοΰ έορτασμοΰ τής μνήμης τους
(άγ. Μόδεστος;). Π.χ. στά Βουρλά τής Μικράς Ασίας «τό ίσνάφι τών κατιρ-
τζήδων (άγωγιάτες μέ μουλάρια) γιόρταζαν τοΰ άγ. Ευστρατίου, τ' άη Στρα-
τιού, κι εύνόητο γιά ποιό λόγο. Γιόρταζαν στή μικρή έκκλησία τοΰ άγίου αύτοΰ»
(Ν. Μηλιώρης, Τά Βουρλά 1, Αθήναι 1957, σ. 301).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. ΦΑΛΤΑϊΤΣ, Τά καραβάνια, άνάτ. περ. Συγκοινωνία, Ίούλ. - Δεκ. 1942.

2. ΘΕΜ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟυ, Ή άττοδημία τών 'Ηπειρωτών, 'Αθήναι 1958.

Χ. ΧΑΝΤΖΗΣ, ΧΑΝΙ

1. 'Επιλογή τοΰ τόπου πού χτίζονταν τά χάνια (στό ενδιάμεσο πολυ-
σύχναστων δρόμων, σέ πόλεις εμπορικές κ.ά.). Συνηθισμένες άποστάσεις μεταξύ
τών χανιών κυρίως τής υπαίθρου (μιας ήμέρας πορεία τό άνο'ιτερο).

Αριθμός χανιών σέ κεφαλοχώρια καί πόλεις, όπου γινόταν έβδομαδιαϊο
ή ετήσιο παζάρι.

2. 'Ονομασίες τών χανιών (άπό τόν ιδιοκτήτη, άπό τήν τοποθεσία, άπό
τόν ένοικιαστή κ.ά.). Τοπωνύμια πού έμειναν άπό παλιά χάνια (Παλιόχανο,
Τρία Χάνια, Χανόπουλο κ.ά.). Αλλαγή ονομασίας άπό τόν νέο ιδιοκτήτη.

3. 'Αρχιτεκτονική τών χανιών. Π.χ. μακρυνάρι ισόγειο, χωρισμένο σέ
δωμάτια, μέ άνώγειο σ' ένα τμήμα του ή καί χωρίς άνώγειο. Διαφορά τών
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χανιών τών πόλεων άπό τά χάνια της υπαίθρου. Εσωτερική αύλή τοϋ χανιοΰ,
δένδρα, πηγάδι, βρύση κ.ά. Χώροι και χρήση τους: χώρος γιά τά ζώα, γιά
καφενείο, και μαγειρείο, γιά ύπνο. 'Υπήρχε τζάκι καί σέ ποιο χώρο ; "Επιπλα
και σκεύη τοϋ χανιοΰ. 'Υπήρχαν κλινοσκεπάσματα (ψάθα κ.ά.) ή χρησιμο-
ποιούσαν δικά τους ροΰχα, γιά νά σκεπαστούν οί άγωγιάτες κι όσοι έμεναν
στό χάνι; (π.χ. τις κάπες τους). Φωτισμός τοΰ χανιοΰ.

4. 'Υπηρεσίες πού πρόσφερε τό χάνι καί ό χαντζής στούς ταξιδιώτες
(φαγητό, ύπνο, σταβλισμό τών ζώων). Φαγητά καί ποτά, πού συνήθως πρόσ-
φερε τό χάνι. Π.χ. «ή ζεστή φασολάδα μέ τό μπόλικο κοκκινοπίπερο καί τή
ρίγανη, ή μαγειρίτσα καί τό ξινόκρασο δέν έλειπαν ποτέ άπό τήν κουζίνα τοΰ
χαντζή. Οί πεινασμένοι στρατοκόποι, άφοΰ καταβρόχθιζαν, χωρίς διακοπή,
δυό καί τρεις γαβάθες κι έπιναν λίγες γουλιές κρασί άπό τήν πλόσκα, πού τήν
είχαν πάντοτε κρεμασμένη στό κότσι τοΰ σαμαριοΰ, ξάπλωναν στήν ψάθα καί
άποκοιμόνταν» (ΚΛ, χφ. 3816, σ. 19, περ. 'Ιωαννίνων, 1976).

5. Εϊδη ζωοτροφών πού προσφέρει τό χάνι (χόρτο, κριθάρι, βρώμη κ.ά.).

Πληρωμή τοΰ χαντζή γιά τό φαγητό, τις ζωοτροφές, τόν υπνο καί τό

σταβλισμό τών ζώων. Άλλες υπηρεσίες πού τυχόν πρόσφερε τό χάνι. Π.χ.
πληροφόρηση, διακίνηση άλληλογραφίας κ.ά.

Ή πληρωμή τοΰ χαντζή γινόταν πάντοτε μέ μετρητά; Γινόταν πίστωση
ένδεχομένως καί σέ ποιους; Π.χ. σέ γνωστούς άγωγιάτες. Σχέσεις τοΰ χαντζή
με τούς άγωγιάτες. Σχετικές παροιμίες.

6. Εφοδιασμός τοϋ χανιοΰ σέ τρόφιμα, καύσιμη ύλη, ζωοτροφές ιδίως
τό χειμώνα. Εϊδη πού τυχόν παρήγε ό χαντζής (φασόλια, φροΰτα, σιτάρι κ.ά.).

7. Ή καθημερινή ζωή στό χάνι. Πώς περνοΰσαν τις ώρες τους καί κυρίως
τις μεγάλες νύχτες τοΰ χειμώνα οί ταξιδιώτες; Τραγούδια, ιστορίες, άνέκδοτα,
εύτράπελες διηγήσεις κ.ά. πού διηγόνταν. Ανταλλαγή ειδήσεων καί πληροφο-
ριών γιά θέματα έμπορίου, παζαριών, εθνικά κατά τήν Τουρκοκρατία.

8. Οί κλέφτες και τά χάνια στήν Τουρκοκρατία. Οί ληστές-ζωοκλέ-
φτες καί τά χάνια στούς μεΐαπελευθερωτικούς χρόνους.

9. Σύναψη κοινωνικών σχέσεων, φιλικών καί άλλων δεσμών μεταξύ
άνθρώπων άπό μακρινές περιοχές πού γνωρίστηκαν σέ κάποιο χάνι (κουμπα-
ριές, άδελφοποιΐα κλπ.).

Χάνια πού συγκέντρωναν τούς καταγόμενους άπό μιά περιοχή, έπαρχία
ή χωριό, άπ' όπου ήταν καί ό χαντζής.

10. Χάνια ιδιωτικά, κοινοτικά (άμιλικά), χάνια εκκλησιαστικά (βακού-
φικα), χάνια τοΰ τουρκικοΰ δημοσίου. Τρόπος ένοικιάσεως τών κοινοτικών,
βακούφικων κλπ. χανιών. Γινόταν διαγ<υνισμός πλειοδοτικός ; Σχετικά έγγρα-
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φα (ένοικιαστηρια κ.ά.) όπου φαίνονται οί οροί ενοικιάσεως καί λειτουργίας
τών χανιών. Που βρίσκονται συνήθως τά κοινοτικά καί βακούφικα χάνια; (τά
πρώτα μέσα στο χωρίο συνήθως (άμιλικό).

11. Ό ρόλος τών μοναστηριών ώς κέντρων φιλοξενίας καί εξυπηρετή-
σεως τών περαστικών καί ταξιδιωτών.

12. Καραβάν-σεράγια. 'Αρχιτεκτονική τους. Ποΰ βρίσκονταν καί πώς
λειτουργούσαν; Σέ ποιο J άνήκαν; 'Αριθμός άνθρώπων καί ζώων πού μποροΰσε
συνήθως νά έξυπηρετήση ενα καραβάν-σεράι;

13. Χαντζήδες. Χωριά πού είχαν ιδιαίτερη επίδοση στο επάγγελμα τοΰ
χαντζή (π.χ. χωριά τοΰ Ζαγορίου καί τοΰ Πωγωνίου στήν "Ηπειρο). "Ελληνες
χαντζήδες πού διατηρούσαν χάνια σέ μακρινές περιοχές έξω άπο τόν έλληνικό
χώρο. Π.χ. Ζαγορίσιοι χαντζήδες στή Ρουμανία (Βουκουρέστι, 'Ιάσιο, Βράιλα
κ.ά.), Πωγωνήσιοι στήν Κων/πολη καί τή Μ. 'Ασία κλπ. Νά άναφερθοΰν τόποι
πού πήγαιναν καί εργάζονταν σάν χαντζήδες άνθρωποι άπό τήν περιοχή.

Κοινωνική θέση τοΰ χαντζή. Μεταβίβαση τοΰ χανιοΰ καί τοΰ έπαγγέλ-
ματος τοΰ χαντζή άπό πατέρα σέ παιδί.

14. Ποιά έποχή τοΰ χρόνου παρουσίαζαν τά χάνια τοΰ τόπου μεγαλύτερη
κίνηση καί γιατί; (τό καλοκαίρι, όταν ύπήρχαν σέ μικρή άπόσταση ετήσια
ή έβδομαδιαΐα παζάρια κ.ά.).

Πόσα άτομα είχε τό χάνι ώς προσωπικό; (μόνο τόν χαντζή καί τήν οίκο-
γένειά του, παραγιούς;)

'Ασφάλεια τοϋ χανιοΰ άπό τούς ληστές. 'Οπλισμός τοΰ χαντζή. 'Οχύρωση
τοΰ χανιοΰ.

15. 'Επαγγελματική οργάνωση τών χαντζήδων σέ συντεχνίες (ΐανάφια)
(κυρίως στις πόλεις). 'Οργάνωση, ιεραρχία, κανονισμός λειτουργίας, έργασία,
κοινωνική εύποιία κλπ. τής συντεχνίας. "Αγιος προστάτης της συντεχνίας,
έορτή πρός τιμή του, άργία, σχετικά έθιμα. 'Αφιερώματα τοΰ ίσναφιοΰ καί
διαφόρων χαντζήδων σέ εκκλησίες. Σχετικές άφιερωτικές έπιγραφές σε εικόνες
αγίων, έκκλησιαστικά βιβλία καί σκεύη, καταχο^ρίσεις άφιερωτηρίων σέ
εκκλησιαστικούς κώδικες, ενθυμήσεις κ.ά.

16. Χάνια πού καταργήθηκαν καί γιατί; Χάνια πού διατηρήθηκαν καί
λειτουργούν σέ σύγχρονη μορφή ώς εξοχικά κέντρα, ψησταριές κλπ. σέ ση-
μαντικούς αυτοκινητόδρομους. Πότε έγιναν οί άλλαγές αύτές;

'Ανέκδοτα, παραδόσεις γιά τά χάνια καί τούς χαντζήδες, γιά τό χαρακτή-
ρα τους, τά ελαττώματα καί τή ζωή τους γενικά.
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XI. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ, ΚΛΕΙΔΟΠΟΙΪΑ

Υπάρχουν (ή υπήρχαν) ειδικοί μέ κάποια δεξιοτεχνία στήν κατασκευή
τών κλειδαριών καί κλειδιών ή κατασκευάζονταν, ιδίως πολύ παλαιότερα, άπό
κάθε χωρικό; 'Αργότερα κατασκευάζονταν άπό μαραγκούς, σιδηρουργούς κ.ά.;

Εϊδη κλειδαριών (καί κλειδιών): α') 'Από ξύλο. Άπό τί ξύλο συνήθως,
γιά νά είναι άνθεκτικές; Είναι ολόκληρες άπό ξύλο ή κάποτε τά κλειδιά, ή καί
άλλα μέρη, είναι σιδερένια; Υπάρχει ενδεχομένως βαθμιαία έξέλιξη άπό τήν
τελείως ξύλινη κλειδαριά στή σιδερένια ή αύτό έχει σχέση μέ τόν τύπο τής
κλειδαριάς; Π.χ. στήν Κάρπαθο στή «μαντάλα», τύπο ξύλινης τεχνικής κλειδα-
ριάς (είκ. 293) τά κλειδιά είναι σιδερένια, εγχώριας κατασκευής, ένώ στό «μάν-
ταλο», πού είναι ατελέστερη κλειδαριά άπό τήν προηγούμενη, τό κλειδί είναι
ξύλινο. Πού καί μέχρι πότε κατασκευάζονταν καί χρησιμοποιούνταν ξύλινες
κλειδαριές; Πότε περίπου εγκαταλείφθηκε ή χρήση τους (άν έχη τελείως έγκα-
ταλειφθή), άμέσως μετά τή χρήση σιδερένιων κλειδαριών; Μήπως πρωτόγονες
ξύλινες κλειδαριές χρησιμοποιούνται άκόμη γιά τήν άσφάλιση στάβλων, άχυ-
ρώνων κλπ.; 'Ονοματολογία τών διαφόρων τύπων ξύλινης κλειδαριάς καί τών
μερών της. Λεπτομερής περιγραφή τών μερών της (σχήμα, διαστάσεις κλπ.),
τής τεχνικής της κατασκευής της, τοϋ τρόπου προσαρμογής της στή πόρτα
καί γενικώτερα της λειτουργίας της καί τής άσφάλειας πού παρέχει. Νά
παρατεθούν φωτογραφίες καί λεπτομερή σχεδιαγράμματα, πού νά διαφωτί-
ζουν τά παραπάνω.

β') Σιδερένιες. Ποιός τις κατασκευάζει ή, άν δέν κατασκευάζωνται έπί
τόπου, άπό ποΰ εισάγονται; (άπό τό έξωτερικό;) Άπό πότε άρχισαν νά χρη-
σιμοποιούνται; Τύποι σιδερένιας κλειδαριάς, ιδίως τής παλαιότερης, καί τρό-
πος τής λειτουργίας της. Νά παρατεθούν φωτογραφίες καί σχεδιαγράμματα.

Άλλα συστήματα άσφαλείας (άμπάρες, κοράκια κ.ά.). Περιγραφή καί
σχεδιαγράμματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. Γ. Μ1ΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου 2, 1934, σ.
272-281.
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XII. ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

1. 'Υπάρχει στήν περιοχή εργαστήριο κατασκευής κουδουνιών; Περιοχές
μέ ιδιαίτερη παράδοση στήν τέχνη αύτή (Σάλωνα (Άμφισσα), Μεσολόγγι,
Καρπενήσι, Ναύπακτος, 'Ιωάννινα, Κοζάνη κ.ά.).

Άπό πού αγοράζουν (άγόραζαν κυρίως) τά κουδούνια οί βοσκοί; Άπό τά
παζάρια καί ποιά; Παραγγελίες σειράς κουδουνιών γιά τό κοπάδι. Διάλεγμα
τών κουδουνιών άπό τόν βοσκό. Στή Ρούμελη «παίρνει ένα στό ένα χέρι, τ'
άλλο στ' άλλο... Δοκιμάζει τόν ήχό τους σκύβοντας τ' αύτί. Τά θέλει μ' αρμονία.
Αρμονία πού αύτός καταλαβανίει. Τ' άρμονισμένα τά ξεχωρίζει. Παίρνει
άλλα, τό ΐδιο. Άλλα κι άλλα. "Ολα τά σύσκαλα ξέχωρα. Ξηντάρια, όγδοηντά-
ρια, δραχμάρικα, πίπες, ένα σωρό κουδούνια ν' άρματώση τό κοπάδι. Τά σκά-
λιασε, λέει» (Δ. Λουκόπουλος, Ποιμενικά, 1930, σ. 77).

2. Κουδουνάς (κουδουνάρης, λεράς). Κατασκευάζει μόνο κουδούνια ή
είναι καί χαλκουργός, σιδεράς κλπ.;

3. Κουδουνάδικο. Θέση του μέσα στον οικισμό.

4. Εργαλεία και μέσα γιά τήν κατασκευή τών κουδουνιών. Μήτρα
(μάνα), καλούπια, κάσα κ.ά., άμόνι, σφυριά, φούρνος (χυτήριο), ποτάς, κου-
τάλες, τρυπάνια, καλέμια κ.ά. Περιγραφή τοϋ καθενός. Νεώτερα έργαλεΐα
πού διευκολύνουν τόν κουδουνά (τόρνος, δράπανο κ.ά.).

5. 'Υλικά πού χρησιμοποιούνται: Μέταλλο (χαλκός, μπρούντζος, κασσί-
τερος, νίκελ), χώμα γιά τό τύπωμα, καρβουνόσκονη κ.ά. Άπό ποΰ τά προμη-
θεύονταν; Μείγματα μετάλλων γιά καλύτερα άποτελέσματα.

6. Κατασκευή τών κουδουνιών. Λεπτομερής περιγραφή τών διαφόρων
σταδίων κατασκευής (τύπωμα, χύτευση, τελική έπεξεργασία, λιμάρισμα, έπι-
χάλκωση κ.ά.). Παράδειγμα: Γιά νά βελτίωση τή φωνή ό καλός «κουδουνάς
θά λιμάρη λίγο τό κουδούνι, κυρίως τό μεγάλο, καί έκεΐνο πού τό μέταλλο του
είναι επιτυχημένο γιά νά βγάλη έναν καλό ήχο... Τέτοιοι κουδουνάδες υπάρχουν
στήν Κατερίνη καί Ιωάννινα» (Εύδ. Μηλιατζίδου-Ίωάννου, 1972, σ. 183).

7. Διακόσμηση. Διακοσμητικά θέματα (γραμμές, ανθρώπινες μορφές,
ζώα, λουλούδια, χρονολογίες κ.ά.).

8. Εϊδη κουδουνιών: α') Ανάλογα μέ τόν τρόπο κατασκευής (χυτά, σφυ-
ρήλατα). β') Ανάλογα μέ τή χρήση τους (κυπριά σέ διάφορα μεγέθη, πλακοϋ-
λες, καμπανέλια, φούσκες γιά τά άλογα, σχολικά κουδούνια, άρνολεράκια).
γ') μεγάλα κουδούνια (τροκάνια, καμπάνες, τράκες). Μικρά κουδούνια (χαρ-
χαλάκια, χοχλιδολεράκια, γιλολεράκια κ.ά.).
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9. Μέρη τοϋ κουδουνιοΰ: τό κυρίως κουδούνι, κορυφή, χερούλι, γλωσσίδι
(μονό ή διπλό), στόμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Δ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιμενικά της Ρούμελης, 1930, σ. 75-82.

2. ΕΥΔ. ΜΗΛΙΑΤΖΙΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ, Τά κουδούνια καί ή τέχνη τους, 'Ηπειρωτική

'Εστία 21, 1972, σ. 176-189.

XIII. ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ, ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ

1. Εργαστήριο (τενεκτσίδικο, φαναρτζίδικο). Πού βρίσκεται σέ σχέση
μέ τόν οικισμό ; Είναι αύτοτελές τό επάγγελμα τοΰ φανοποιού (ντενεκτσή,
φαναρτζή κ.ά.) ή άποτελεϊ μέρος τής δουλείας τοΰ χαλκωματα;

2. Εργαλεία: Σίδερο (πάνω σ' αύτό κατεργάζονται τόν τσίγκο). Κολ-
λητήρι (σιδερένιο, μέ λαβή ξύλινη στή μιά άκρη άπ' όπου ξεκινά ένα σύρμα μέ
σιδερένια τριγωνική κεφαλή, μέ τήν όποία κολλοΰν μέ καλάι στις ενώσεις τοΰ
τενεκέ), μόραα (μέ οδοντωτά χείλη γιά νά σφίγγουν τόν τενεκέ), ματ α όλες
(ξύλινα σφυριά γιά νά κατεργάζεται ό τεχνίτης τόν τενεκέ), σφυριά (σιδερένια
σέ διάφορα μεγέθη), ψαλίδια, διαβήτες, λίμα, πένσα κ.ά. Περιγραφή καί φωτο-
γραφίες ή σχεδιαγράμματα. Χρήση τοΰ καθενός. 'Εργαλεία σύγχρονα (ήλε-
κτροκίνητα καί μή) τοΰ τενεκετζή (κορδονιέρα, κύλινδρος, ψαλίδι, ατράντζα ή
τσάκα, τρυπάνι, ήλεκτροπόντα, βενζινολάμπα κ.ά.). Περιγραφή καί φωτο-
γραφίες ή σχεδιαγράμματα. Λειτουργία καί χρήση τους. ΙΊοιά έργαλεϊα άντι-
κατάστησαν;

3. 'Υλικά: Τενεκές (λευκοσίδηρος), λαμαρίνα (γαλβανιζέ, μαύρη), καλάι,
σπίρτο (σβησμένο ή άσβηστο), ρετσίνι (άκατέργαστο, όπως βγαίνει άπό τό
πεύκο), νισαντίρι κ.ά. Τρόπος προμήθειας. Χρήση τους. 'Εργασία τοΰ φανο-
ποιού γιά τήν κατασκευή ένός άντικειμένου. Π.χ. γιά τήν κατασκευή τοΰ καζα-
νιού «ό τεχνίτης κόβει τή λαμαρίνα στό μέγεθος πού θέλει μέ τό ψαλίδι.
Κατόπι τήν στρογγυλεύει μέ τήν ματσόλα. Στις δύο ένώσεις τό κολλά. Ή κόλ-
ληση γίνεται ως έξής: 'Απλώνει τό σπίρτο ή τήν ρετσίνα στό μέρος πού πρό-
κειται νά κολληθή. Κατόπιν μέ τό ζεστό κολλητήρι λυώνει τό καλάι καί τό
στρώνει στό μέρος πού πρόκειται νά κολληθή. Τό άφήνει καί κρυώνει καί είναι
έτοιμη ή κόλληση... Μετά τήν κόλληση, άφοΰ σχηματισθή καί πάρη στρογγυλό
σχήμα, άνοίγει ό τεχνίτης άπό πάνω κι άπό κάτω μέ τήν κορδονιέρα τά κορ-
δόνια, προεξοχές στρογγυλές σέ άπόσταση 3-4 έκ. άπό κάθε στόμιο τοΰ καζα-
νιού. Τά κορδόνια συγκρατούν τά στεφάνια, πού μπαίνουν στά δύο στόμια τοΰ
καζανιοΰ άπ' τό έξω μέρος. Έν συνεχεία στό κάτω στόμιο μέ τήν κορδονιέρα
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πάλι άνοίγει χείλος, δηλ. γυρίζει προς τά έξω ένα μέρος 1-2 έκ. Κατόπιν το-
ποθετεί πάνω στό καζάνι λαμαρίνα, υπολογίζει τόν πάτο καί τόν κόβει μεγα-
λύτερο άπό την περιφέρεια τοΰ καζανιού... Έν συνεχεία, πιάνει τό χείλος καί
τό μέρος τοΰ πάτου πού έξέχει καί τά κλειδώνει, τό κλείδωμα γίνεται πρός τά
πάνω καί πρός τό έξω μέρος τοΰ πιάτου... Μετά βάζει ό τεχνίτης τά χερούλια
στό πάνω μέρος τοΰ καζανιού» (Κ. Γ. Σταλίδης, 1974, σ. 132-133).

4. Διακόσμηση. Διακοσμητικά θέματα καί έργαλεϊα πού χρησιμοποιούν-
ται γιά την χάραξή τους. Ποιά κυρίως σκεύη διακοσμούνται καί γιατί;

5. Έργαλεϊα και σκεύη πού κατασκευάζονται : γεωργικά (δριμόνι, ποτι-
στήρι, θειαφιστήρι, ψεκαστήρα, ντεπόζιτα γιά νερό κ.ά.), ποιμενικά (καρδάρι,
γκιούμι, καζάνι, κουτάλες, στραγγιστήρι, ποτίστρες, ταΐστρες γιά τά ζώα
κ.ά.), οικιακά (νιπτήρας, καζάνι, λεκάνες διάφορες, σκάφες, λαδερό, μπρίκι,
καφεκούτι, ζαχαριέρα, καπάκι, κύπελλο, ψωμιέρα, σαπουνοθήκη, κουταλοθήκη,
σέσουλα, καβουρντιστήρι, ταψιά, μαγκάλι, δίσκος, καμινέτο κ.ά.), φωτιστικά
(λύχνος, φαναράκι, καντήλια σέ διάφορα σχήματα καί μεγέθη), θερμάστρες καί
χωνιά, ύδρορρόες καί νεροσωλήνες, δράμια γιά ζύγισμα κ.ά. Περιγραφή τοΰ κάθε
σκεύους καί χρήση. Ποιά παλαιότερα σκεύη έχουν άντικαταστήσει καί άπό πό-
τε; Βιομηχανικά τενεκεδένια σκεύη. Τρόποι προμήθειάς τους. Διάθεση τών
άντικειμένων τής φανοποιΐας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ, Οί συντεχνίες καί τά επαγγέλματα στήν "Εδεσσα τήν περίοδο τής

Τουρκοκρατίας, "Εδεσσα 1974, σ. 128-133.

XIV. ΧΑΛΚΩΜΑΤΑΣ, ΚΑΣΣΙΤΈΡΩΤΗΣ

1. Χαλκωματάς (μπακιρτζής, χαρκιάς, γύφτος κ.ά.). 'Εργαστήρι τοΰ
χαλκωματά (χαρκιδειό, γυφταρειό, χαλκωματάδικο κ.ά.) Θέση του στόν οικι-
σμό. Τοπωνύμια σχετικά (Γύφτικα, Παλιά κ.ά.). Σχέση τους μέ άνάλογα έρ-
γαστήρια (σιδεράδικο, τενεκετζίδικο κ.ά.).

2. Έργαλεϊα: Καμίνι. Περιγραφή. Είναι χτιστό ή σκαμμένο στή γή; Φυ-
σερό (μαχάν, μοχάν , φ'σούνα). Μέγεθος καί σχήμα. Μονόφτερο ή δίφτερο;
Περιγραφή, σχεδιαγράμματα, τρόπος λειτουργίας. Π.χ. «τό μονόφτερο, πού
είναι καί τό πιό συνηθισμένο, άποτελεΐται άπό δύο τάβλες ξύλο σέ σχήμα άχλα-
διοΰ τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Αύτές ένώνονται γύρο-γύρο μέ
δέρμα πού σχηματίζει δίπλες σάν τοΰ άκορντεόν. Στή μιά τάβλα πρός τό φαρδύ
μέρος υπάρχει ένα άνοιγμα γιά νά μπαίνη ό άέρας. Τό τσουνί, ας ποΰμε, τοΰ
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άχλαδιοΰ καταλήγει σ' ενα τενεκεδένιο χωνί καί βγάζει τον άέρα, πού μέ ένα
κοντό σωλήνα φθάνει ώς τή φωτιά, καθώς ό μάστορας ή τό τσιράκι ανοιγοκλεί-
νει ρυθμικά τά χερούλια πού βρίσκονται άντίθετα άπό τό χωνί. "Οταν τό μοχάνι
είναι μεγάλο, τό κρεμούν ψηλά πάνω άπό τό καμίνι άπό ένα ικρίωμα σέ σχήμα
Π. 'Αντί για χερούλια έχει ένα τσεγκέλι άπ' όπου περνά τό σχοινί. Ή άκρη
αύτοΰ τού σχοινιού φτάνει μπρος τά πόδια τού μάστορα καί δένεται μέ ένα
σανίδι, τήν πατήθρα, ή καταλήγει σέ θηλειά πού περνά άπό τό πόδι τοΰ τεχνίτη.
'Έτσι, καθώς πατά ρυθμικά τήν πατήθρα κουνώντας τό πόδι του, ή κίνηση
μεταφέρεται στό μοχάνι πού βγάζει τόν άέρα, ένώ τά χέρια τού μάστορα μένουν
ελεύθερα, νά πυροινουν τόν χαλκό» (Εύδ. Μηλιατζίδου-'Ιωάννου, 1977, σ. 12).

Κουρί (ξύλινη τετράγωνη βάση άπό σκληρό ξύλο, κοντά στό καμίνι γιά
νά στρώνουν οί χαλκουργοί τά φύλλα ή τά μεγάλα άπλωτά σκεύη).

'Αμόνι. Μονοκόμματο, τετράγωνο, μέ πόδι στό κέντρο. Πάνω σ' αύτό
χτυποΰν τό χαλκό. Περιγραφή καί σχεδιαγράμματα.

Σφυριά. Μεγέθη καί σχήματα (χερόσφυρο, μτιερνάχ σφυρί, στρογγυλό
κ.ά.).

Ματσόλες, τοκμάκι, κουπάλι κ.ά. (ξύλινα σφυριά). Μεγέθη καί σχήματα.

Ψαλίδια σέ διάφορα μεγέθη. Διαβήτες (περγιέλι, κομπάσο κ.ά.) σιδερέ-
νιοι γιά τόν ύπολογισμό τής περιφέρειας τοΰ χαλκώματος.

Κοπίδια. Μεγέθη καί σχήματα. Ζουμπάδες (γιά τό άνοιγμα τρυπών στά
χαλκώματα), καρφί, καλούπι (σιδερένιο κοντόχοντρο ραβδί μέ τρύπες πέρα ώς
πέρα στή σειρά, γιά νά κάνουν τά καρφιά πού χρειάζονταν στά καρφωτά σκεύη).
Σχήμα. Κολλητήρια, βούρδουλο κ.ά.

Ποιός έφτειαχνε τά έργαλεΐα; (οί ΐδιοι οί τεχνίτες;) Τρόποι κατασκευής.
Π.χ. «τά σφυριά τους τά έφτειαχναν κομμάτι, κομμάτι καί τά κολλούσαν μέ
άμμο. Βουτοΰσαν τήν σιδερένια βέργα πού ήθελαν νά κολλήσουν ζεστή μέσα
στήν άμμο καί μετά τήν πλησίαζαν καί τήν άκουμποΰσαν στό άλλο επίσης
ζεστό σίδερο, ώσπου γινόταν ένα σώμα, σάν τζάμι» (Εύδ. Μηλιατζίδου-'Ιωάν-
νου, 1977, σ. 13).

3. Προσωπικό τοΰ χαλκουργείου. Άρχιμάστορας, μαστόροι, καλφάδες,
τσιράκια. 'Ιεραρχία. Συνεργασία μεταξύ έργαστηρίων γιά τις βαρειές δουλειές.

4. Ύλικά: Χαλκός (μπακίρι). 'Από ποΰ τόν προμηθεύεται ό μπακιρτζής;
(άπό τό εμπόριο άκατέργαστο, σέ φύλλα;) Κασσίτερος (καλάι) γιά τό γάνωμα
τών χαλκωμάτων. Μολύβι. Παλαιότερα γάνωναν μ' αύτό τά χάλκινα; Μπρουν-
τζοκόλληση (μπρούντζος καί ψευδάργυρος (τσίγκος) άναμιγμένα σέ ίση ποσό-
τητα). Χρησιμοποιείται γιά τό κόλλημα τών χαλκωμάτων; Νισαντίρι (χλω-
ριούχο άμμώνιο). Χρησιμοποιείται πριν άπό τό γάνωμα γιά νά κολλά τό καλάι;
Βιτριόλι (θειικό όξύ), σπίρτο γιά τό καθάρισμα τοΰ χαλκού πριν γανωθή.

Προμήθεια τών παραπάνω υλικών καί επεξεργασία τους.
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5. Επεξεργασία τοΰ μπακιριοΰ. 'Υπολογισμός τοΰ βάρους τών αντικει-
μένων πού πρόκειται νά κατασκευαστοΰν, προκειμένου νά γίνη έπεξεργασία
άνάλογης ποσότητας χαλκοΰ.

Τρόποι επεξεργασίας τών κομματιών (ταΰλάκια). "Ανοιγμα τοΰ μπα-
κιριοΰ σέ φύλλο μέ κτυπήματα άπό πολλούς τεχνίτες κυκλικά καί μέ φορά
άπό τό κέντρο προς τήν περιφέρεια. Κτύπημα πολλών κομματιών μαζί γιά
καλύτερο καί ταχύτερο άνοιγμα τοΰ φύλλου.

Μέτρημα τών διαστάσεων τοΰ σκεύους πάνω στό φύλλο καί κόψιμο του
μέ ειδικό ψαλίδι. Πώς δίνονταν ή κλίση σέ κάθε σκεΰος; Συγκέντρωση τών
ύπολειμμάτ<ον τοΰ φύλλου γιά ξαναλυώσιμο.

Κατασκευή τών άντικειμένων: Κτυπήματα μέ τά κατάλληλα σφυριά
γιά νά άπλώση ή νά μαζέψη τό φύλλο, νά φουσκώση ή κοιλιά, νά στενέψη ό
λαιμός κ.ά. "Ενωση δύο ή περισσοτέρων κομματιών μεταξύ τους. «Γιά νά
ένώση τις δύο άκρες καί τόν πάτο τοΰ χαλκώματος ό τεχνίτης, στό σημείο πού
θά ένωθοΰν κόβει τά νύχια, δηλ. μικρά δοντάκια, πού όταν ένωθοΰν οί δυό άκρες
θά χωθούν τό έ'να στό άλλο μέ χτύπημα στό άμόνι μέ τά σφυριά. Στά σημεία
τής ένώσεως τών νυχιών θά ρίξη μπρουντζοκόλληση, θά τά βάλη στό καμίνι
καί μέ τήν κατάλληλη θερμοκρασία θά γίνουν ένα σώμα» (Κ. Σταλίδης, Οί
συντεχνίες, 1974, σ. 110).

Πώς διακρίνεται ό καλός τεχνίτης (άπό τις ραφές πού κάνει στό σκεΰος,
άπό τόν τρόπο πού πετυχαίνει τις ένώσεις);

'Ανοιχτά χάλκινα σκεύη (σινιά, πιάτα). Περιγραφή κατασκευής.

Κλειστά χάλκινα σκεύη (μπακράτσι,γκιονμι, μαστραπάς, τζεζβες κ.ά.).
'Από πόσα μέρη άποτελοΰνται; (άπό ένα συνεχές φύλλο, άπό δύο ;) Τρόπος κα-
σκευής τής κάθετης ένώσεως τοΰ φύλλου. Διακόσμηση μέ ειδικό έργαλεϊο στό
σημείο αύτό, γιά νά μή διακρίνεται ή ένωση.

'Ιδιαίτερη εργασία γιά τήν κατασκευή τοΰ χείλους καί τών χερουλιών.
Λεπτομερής περιγραφή. Περισσότερο περίπλοκα σκεύη (μποζάς, λεγένι, λυ-
χνάρι κ.ά.) καί τρόπος κατασκευής τους.

Χρησιμοποίηση καρφιών (τυλιχτά, χυτά, εύρωπαϊκά), γιά τό σφίξιμο
τών μερών τοΰ σκεύους στά σημεία πού ενώνονται. Καρφιά μέ δύο κεφάλια
γιά τά μεγάλα καί βαριά σκεύη (καζάνια, ρακοκάζανα κ.ά.).

Κέρωμα τών χαλκωμάτων πού προορίζονται γιά τή μεταφορά ύγρών (μέ
άγνό μελισσοκέρι, μέ άλλο ύλικό;)

Γυάλισμα τών χαλκωμάτων. Πώς γινόταν παλιά καί πώς σήμερα;

6. Εργαλεία: Τσάρκι. Περιγραφή. Τρόπος λειτουργίας του.

Κετσές (μάλλινο χοντρό πανί άπό γιδόμαλλο). Τρόπος κατασκευής (ράψιμο
πολλών στρογγυλών κομματιών γιδόμαλλου, ώστε νά γίνουν μιά κυλινδρική
φέτα πού τήν περνούν μέ ψαροκόκκαλο καί σμιρίλι. Προσαρμόζεται στον τροχό).



ΧΑΑΚΩΜΑΤΑΣ, ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΤΗΣ 221

7. Καθαρισμός τοϋ σκεύους άπο το γάνωμα και τίς άκαθαρσίες.

Βούρτσα (γιά το γυάλισμα τοΰ χαλκώματος).

Τροχός. Περιγραφή, σχεδιαγράμματα.

Κάπνισμα τών χαλκωμάτων γιά νά διατηρήσουν τή γυαλάδα τους. Π.χ.
«έκαιγαν μάλλινα πανιά καί άκριβώς πάνω τους, άπό ενα δοκάρι, κρεμούσαν
τά μπακίρια. Με τή φλόγα καί τόν καπνό έπαιρναν ένα μενεβίς, ένα βερνίκι δηλ.
πού τά διατηρούσε κόκκινα καί γυαλιστερά. Δέν βερνίκωναν όσα σκεύη θά τά
γάνωναν καί έξωτερικά» (Εύδ. Μηλιατζίδου-'Ιωάννου, 1977, σ. 36).

Τοποθέτηση τών χαλκωμάτων σέ διάλυση νεροΰ μέ βιτριόλι, προκειμένου
νά πάρουν τό κοκκινωπό χρώμα. Στήν "Εδεσσα π.χ. «γιά νά πάρη τό χάλκωμα
τό κατάλληλο κοκκινωπό χρώμα του, ό τεχνίτης τό άφήνει 24 ώρες μέσα σ' ένα
βαρέλι πού έχει διάλυμα ύγροΰ μέ άναλογία σέ 50 κιλά νερό ένα κιλό βιτριόλι.
Μετά τό βγάλσιμο άπό αύτό τό διάλυμα, άφοΰ έχει πάρει πιά τό χρώμα του,
τό τρίβει, τό άλείφει μέ λίγο βιτριόλι καί κατόπιν τό στεγνώνει μέ πριονίδια»
(Κ. Σταλίδης, Οί συντεχνίες, 1974, σ. 110).

8. Διακόσμηση. Εϊδη διακοσμήσεως καί θέση τους πάνω στό σκεΰος
(στις μεγάλες επιφάνειες, στήν κοιλιά, στό λαιμό κ.ά.). Μέθοδοι διακοσμήσεως
(π.χ. γραμμές, κύκλοι συγκεντρωτικοί σέ κανονικές άποστάσεις πού γίνονταν
μέ τό τσάρκι). Χρονολογία κατασκευής καί όνομα τοΰ τεχνίτη. Ψαροκόκκαλο
μέ τή βοήθεια τοΰ καλεμιοΰ. Λουλούδια (ταιτσέκια).

Κτυπητη διακόσμηση πού γίνεται μέ τό σφυροκάλεμο. Μέ τά χειροκάλεμα
έκαναν συνήθως τήν ψιλοδουλειά.

Ποιός κάνει τή διακόσμηση (ό κατασκευαστής τών χαλκωμάτων ή ειδι-
κευμένος σ' αύτό τεχνίτης); Διακόσμηση ύστερα άπό ειδική παραγγελία άνά-
λογα μέ τη χρήση του. Διακόσμηση άνάλογα μέ τήν κοινωνική καί οικονομική
κατάσταση τών ένδιαφερομένων.

Διακοσμητικά θέματα: κυπαρισσάκια, κουκουνάρια, ρόδια, γεωμετρικά
σχήματα, λουλούδια, άνθοδοχεϊα, μαίανδροι. Συμβολικά διακοσμητικά θέματα:
πεντάλφα, άστέρι, μαργαρίτα, εκκλησία.

9. Κέντρα παραγωγής χάλκινων άντικειμένων (Κοζάνη, "Εδεσσα, Και-
σάρεια καί Προΰσα τής Μ. 'Ασίας, Οίνόη, Σούρμενα καί Τραπεζούντα τοΰ
Πόντου, Θεσσαλονίκη καί κυρίως ή Κωνσταντινούπολη καί τά Ιωάννινα).

10. Συντεχνιακή οργάνωση τών χαλκουργών. Προστάτες άγιοι καί σχε-
τικές έορταστικές εκδηλώσεις (Παναγία τών Χαλκέων στή Θεσσαλονίκη).
'Εσωτερική επαγγελματική οργάνωση καί ιεραρχία.

11. Χάλκινα σκεύη: Σινί. Μέγεθος και χρήση (γιά τραπέζι, σοφρά γιά
τούς φιλοξενούμενους καί τίς έπίσημες ήμέρες, γιά τή μεταφορά τών προικιών,
γιά κόλλυβα κ.ά).
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Ταψί. Σχήμα καί χρήση (γιά πίττες στο φοΰρνο ή στή γάστρα κ.ά.).
Διακόσμηση.

Δίσκος. Σχήμα καί μέγεθος. Διακόσμηση. Χρήση.

Λεγγέρι (μικρό, μεγάλο). Σχήμα, μέγεθος, χρήση.

Σαχάνι, τσανάκι, τάσι (σεφέρ τάσι, λουτροτάσι), τηγάνι, ταβάς, (γιουβέ-
τσι, χαμσί ταβάς), μπακράτσι, χαλκοτζούκι, ζγάρα, καζάνι, ρακοκάζανο, κου-
βάς, μπασίνα, γκιούμι, τεπές, στάμνα, χαλαστάρι, κουκουμάκι, κανάτι, μα-
στραπάς, καφόμπρικο (τσεσβές), τσότρα, τρυπητό, τυχερό, λεγενόμπρικο
(χερολίενο, λεγένι, λιένι, καφάσι, μπρίκι), νερόμπρικο, λαδερό, ντουρβάνι,
μύλος τοΰ καφέ, ταπία. Σκεύη πού προορίζονται γιά θέρμανση (μαγκάλι, σό-
μπα) καί φωτισμό (σαμντάνι, λυχνάρι, λάμπα κ.ά.), μποζάς. 'Επαγγελμα-
τικά σκεύη: ζυγαριά, λεκάνη τοΰ κουρέα, ναργιλές κ.ά.

'Εκκλησιαστικά σκεύη: κολυμπήθρα, καντήλια, έξαπτέρυγα, δίσκοι, μα-
νουάλια, καμπάνες κ.ά. 'Υπήρχαν τεχνίτες μέ ίδιαίΐερη επίδοση σ' αύτά;
(καμπανάδες κ.ά.).

12. Γάνωμα (επάλειψη τοΰ χάλκινου σκεύους μέ μείγμα άπό κασσίτερο).
Γανωτής (γανωτζής, καλαντζής, μάντης (Κύπρος).'Εργαστήριο ( γ αν ω ματ ά-
δικο, καλαϊτζίδικο, γανωτζίδικο). Ό γανωτής είναι μόνιμος ή πλανόδιος; Τό-
πος καί τρόπος έργασίας στή δεύτερη περίπτωση (πρόχειρη έγκατάστασή του
στό νάρθηκα τής έκκλησιάς, στήν αύλή κάθε σπιτιού, ενοικίαση δωματίου
κ.ά.). Μήπως τό γάνωμα τό έκανε ό χαλκουργός στό έργαστήριό του;

13. Έργαλεΐα τοΰ γανωτή: καμίνι, αμόνι, φ'σούνα (μοχάνι), τσιμπίδα,
σφυρί, βαμπάκι, κασίκι (ξύλινο έργαλεΐο), καρφοκόπος, τρνπητήρι, μαχα-
λοσάκχι (τό σακκί, όπου ό πλανόδιος τεχνίτης βάζει τά έργαλεΐα του), ψαλίδι
κ.ά. Πώς τά μετέφεραν στά ταξίδια τους οί πλανόδιοι καλαντζήδες;

14. Ύλικά τοΰ γανωτή: κασσίτερος (καλάι). Άπό ποΰ καί σέ ποιά
μορφή τόν προμηθεύονταν; Σπίρτο (κεζάπι, υδροχλωρικό οξύ), νισαντίρι
(άμμωνιακό άλας). Προμήθεια καί χρήση τους.

15. Εργασία τοΰ γανοηή: Καθάρισμα τών χαλκωμάτων, τρίψιμο (μέ
άμμο, στάχτη), ζέσταμα καί έπάλειψη μέ πλύσιμο καί στέγνωμα. 'Επάλειψη
μέ καλάι. Π.χ. μετά τό καθάρισμα «ενώ τό σκεΰος βρίσκεται πάνω στό καμίνι,
ρίχνει πρώτα άπό ένα πιάτο λίγο νισαντίρι, πού εϊναι σάν άσπρη χοντρή σκόνη
ή βουτά μέσα σ' αύτό τό βαμβάκι καί ύστερα τό άπλώνει προσεκτικά στήν
επιφάνεια πού θέλει νά γανώση. Τό νισαντίρι βοηθά στόν καθαρισμό τού σκεύους
καί συγχρόνως εϊναι διαλυτικό γιά τό καλάι, τό ψιλαίνει, όπως λένε. Κατόπιν
άκουμπά στό ζεστό σκεΰος τήν άκρη τής βέργας άπό καλάι, πού λυώνει στό
σημείο έπαφής της. Απλώνει προσεκτικά μέ τό βαμβάκι τό μίγμα πού δη-
μιουργείται άπό τόν κασσίτερο καί άπό τό άμμωνιακό άλάτι» (Εύδ. Μηλιατζί-
δου-'Ιωάννου, 1977, σ. 42).
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Σκεύη πού γανώνονται έσο^τερικά καί εξωτερικά. Γάνωμα τών βαθιών
σκευών. 'Εκμάθηση της τέχνης. Διάρκεια της μαθητείας.

16. Επισκευή σκευών (κολλήματα, μπαλώματα κ.ά.). Τρόποι επισκευής.
(Μέ πύρωμα στή φωτιά καί δέσιμο μέ καρφιά ή δόντια, άλλαγή χερουλιών,
πάτων, καπακιών κ.ά.).

17. Παρέες πλανόδιων γανωτών (μπουλούκι κ.ά.). 'Ιδιαίτερη εργασία
κάθε μέλους. Τρόπος διανομής τοΰ κέρδους.

18. Πληρωμή τών γανωτών (σέ χρήμα, σέ είδος).

19. Συνθηματική γλώσσα των γανωτών (άλειφιάτικα στήν "Ηπειρο
κ.ά.).
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Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα).

XV. ΡΑΦΤΗΣ, ΡΑΠΤΙΚΗ

1. Περιοχές μέ παράδοση στή ραπτική τέχνη (Μοσχόπολη, Κορυτσά,
Παραμυθιά, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Καλαρρύτες, Φούρκα, Σαμαρίνα, Μελέ-
νικο, Μπιτόλια, Κράβαρα, Στεμνίτσα, Μυτιλήνη, Χίος, Κρήτη κ.ά.). Λόγοι
πού εύνόησαν τήν ένασχόληση μέ τή ραπτική (άνεπτυγμένη κτηνοτροφία μέ
άποτέλεσμα τήν άνάπτυξη τής ύφαντικής, στενότητα τοΰ χώρου, περιορισμέ-
νες καλλιεργητικές δυνατότητες κ.ά.).

2. Ραφτάδες (τερζήδες). α') Ειδικότητες: ραφτάδες (ελληνοραφτάδες,
φραγκοραφτάδες), χρυσοραφτάδες, καποτάδες (άμπατζηδες, μπρουτζάδες, μπε-
ρουτσάδες, κεπετζήδες) κ.ά. Ράφτες γιά όλα τέ εΐδη τών ρούχων. Ράφτες
έκκλησιαστικών αμφίων.

β') Μόνιμα εγκατεστημένοι ραφτάδες. Ποΰ συνήθωί είχαν τά έργα-
στήριά τους (ραφτάδικο, τερζίδικο, άμπατζίδικο κ.ά.) ; (σέ μεγάλες πόλεις, σέ
έμπορικά κέντρα κ.ά.).

γ') Πλανόδιοι ραφτάδες. Περιοχές όπου άπό παράδοση άναζητοΰσαν έρ-
γασία. 'Επαγγελματικές περιφέρειες (τιμάρια κ.ά.) πού σέβονταν οί ραφτάδες
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μεταξύ τους. Π.χ. στήν Αιτωλία «ή πελατεία ήταν κληρονομικιά. Τή βρήκε
ό κάθε τεχνίτης άπ' τόν πατέρα του, άπ' τόν παππούλη του 'λότελα. Κι ό κά-
θε χωριάτης βρήκε τό ράφτη άπό Άδάμ-Παπαδάμ, πού λέει ό λόγος... Οί
Κοζιτσάνοι ραφτάδες κι οί Κλεπαιτες, όσοι εδώ έκεΐ σώζονται άκόμα, κρα-
τούν καί σήμερα τήν πελατεία σ' ολόκληρες περιφέρειες. Τό δήμο τών Εύρυ-
τάνων τόν τρώνε οί Κοζιτσάνοι. Δέν περνάει πανηγύρι στό χωριό πού νά μήν
ιούς βρίσκης μπροστά σου (Δ. Λουκόπουλος, 1927, σ. 123-124).

'Εποχές πού έφευγαν άπό τήν πατρίδα τους γιά τούς τόπους έργαοίας καί
έποχές πού γύριζαν πίσω (συνήθως φεύγουν τό φθινόπωρο καί γυρίζουν γύρο)
στό Πάσχα). 'Υπήρχαν καί περιπτώσεις πού έμεναν πολλά χρόνια στόν
τόπο έργασίας; Π.χ. «Οί Συρακιώτες καποτάδες, καθώς καί οί Καλαρρυτιώτες
καί οί Ματσουκιώτες καί οί Σαμαρινιώτες έγύριζαν κάθε χρόνο, ή κάθε δεύ-
τερο ή τρίτο ή τέταρτο χρόνο στήν πατρίδα των. Έγύριζαν τό καλοκαίρι στά
ορεινά δροσερά χωριά ίων καί έτοίμαζαν τά ύλικά» (Κ. Φαλτάϊτς, Καποτάδες -
τούς βρίσκης μπροστάτερζήδες καί καζάζηδες, 1928, σ. 70-71). Τό καλοκαίρι
στά χωοιά τους άσχολοΰντα> καί με άλλες έογασίες;

Ταξίδευαν μεμονωμένοι ή σέ ομάδες (μπουλούκια)- Οί ομάδες αύτές
άποτελούνταν τυχόν άπό συγγενείς μεταξύ τους τεχνίτες ή όχι; Κατά πόσο
προσπαθούν νά κρατήσουν την ραπτική στά οικογενειακά πλαίσια; 'Ιεραρχία
μέσα στήν ομάδα (προ^τομάστορας, κάλφας, τσιράκια). Χρόνος μαθητείας στήν
τέχ/η. Πώς μοίραζε ή παρέα τά κέρδη τής έργασίας;

3. Συντεχνιακή οργάνωση τών ραφτάδων (Ισνάφι, σινάφι κ.ά.). Όργά-
νοίση, σκοποί καί δραστηριότητα τής συντεχνίας. Σχετικά έγγραφα, μαρτυ-
ρίες σέ έπιγραφές, ένθυμήσεις σέ εκκλησιαστικά βιβλία, αφιερώματα κλπ.
Π.χ. σέ διαθήκη τοΰ 1659 άπό τή Ζάκυνθο άναφέρεται «δόσιμο» στόν άγιο
'Αθανάσιο «τών ραπτάδων». «Τω 1609 ήτο μονή παλαιά, δοθείσα τή συντε-
χνία τών ραπτών, οίτινες τω 1616 άνωκοδόμησαν αύτήν» (Δικ. Βαγιακάκος,
Μανιάται είς Ζάκυνθον, Έπετ. τοΰ 'Αρχείου τής 'Ιστορίας τοΰ Έλλην. Δικαίου
55), σ. 31). Άγιος προστάτης τής συντεχνίας, εορτή στή μνήμη του κ.ά.

4. "Οροι έργασίας τών ραφτάδων. Περιποίηση ιδιαίτερη άπό τίς γυναί-
κες τών οικογενειών, γιά νά κάνουν καλύτερη δουλειά. Π.χ. «ό ράφτης ράβει
όλα τά ραψίμια πό' χει στό σπίτι. Κάθεται μία, δυό, τρεις μέρες, μιά βδομάδα
κάποτε. Είναι φίλος τοΰ σπιτιού. Εξαιρετικές περιποιήσεις κάνει στό ράφτη
ή σπιτονοικοκυρά. Τοΰ πάει πρωΐ,γιόμα τό γλυκό του, τό ρακί του, τόν καφέ του.
Τοΰ φκειάνει τό πιό εκλεχτό φαγητό. Τοΰ φκειάνει καί τηγανιστό μ' άβγά καί
τυρί. Τοΰ ζυμώνει ψωμί μέ τήν πιό ψιλή σήτα. Παροιμία έχει μείνει πιά: Μήν
είσι ράφτης νά σοΰ φκειάσουμι τηγανιστό;» (Δ. Λουκόπουλος, 1927, σ. 126).
Αμοιβή τών ραφτάδων (σέ χρήματα σέ είδος;). Πληρώνονταν μέ τό κομμά-
τι; 11ίστωση άνάλογα μέ τόν χρόνο τής σοδειάς. Π.χ. γιά τούς τσοπάνηδες
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στόν κοΰρο, στο γάλα (σέ μαλλιά, βούτυρο, τυρί, άρνί κλπ.), γιά τούς γεωρ-
γούς στά σιτάρια, στά καλαμπόκια.

5. Τρόπος εργασίας. Πού κάθονταν κατά τήν ώρα τής έργασίας; (χά-
μω;) Πώς έπαιρνε ό ράφτης τά μέτρα γιά το ράψιμο κάθε ρούχου; (μέ τόν
ξύλινο πήχυ, μετρώντας τό ύφασμα απλωμένο στό πάτωμα, μέ τό μάτι;)
Ποιός κόβει τό ύφασμα (ό πρωτομάστορας); Ποιές είναι οί έργασίες τοΰ κάλ-
φα καί τοΰ τσιρακιοΰ; (καρφίτσωμα, άντίκρυσμα-ξάμωμα τών κομματιών,
τρύπωμα κ.ά.). Πόσες φορές δοκιμάζει τό ροΰχο ό ράφτης (πρόβα); 'Επιδιόρ-
θωση παλιών ένδυμάτων. Τρόποι ραψίματος καί σχετικοί όροι (φουντούκι).

6. Διακόσμηση τής στολής. Ποιός τήν κάνει; (ό πρωτομάστορας, ειδι-
κός τεχνίτης-χρυσοράφτης;)

7. Συνθηματική γλώσσα πού τυχόν μιλοΰσαν μεταξύ τους οί ραφτάδες
καί γιά ποιούς λόγους; (μπουκουραίικα, ραφτάδικα, μαστόρικα κ.ά.).

'Ιστορίες, άνέκδοτα, περιπαίγματα πού έχουν σχέση μέ τούς ραφτάδες.

8. Εργαλεία τών ραφτάδων: ψαλίδια (χοντροψάλιδο, τερζίδικο), πιάκας
(σιδερένια πιάστρα γιά νά πιάνη σάν τ' άγκίστρι τό σκουτί, πού ράβεται καί τό
κρατεί τεντωμένο), σπανέλι (βελόνι γιά τά μάλλινα), πήχυς (σιδερένιος ή ξύ-
λινος, μονοκόμματος ή σπαστός), δαχτυλήθρα κ.ά. 'Ιδιαίτερα εργαλεία γιά τό
ράψιμο κάπας. Οί πλανόδιοι ραφτάδες ποΰ τοποθετούσαν τά έργαλεϊα τους;
Πότε πήραν μηχανή ραψίματος; ΤΗταν άρχικά μόνο τοΰ χεριοΰ;

9. 'Υλικά ραπτικής: σεράδια (μάλλινα, λευκά ή χρωματιστά), κλωστές
ή ράμματα, χάρτσια (μαΰρα, κόκκινα, μεταξωτά, τσαπάρια, γαϊτάνια, ούτρές,
μπερσίμια κ.ά.). Τά κατασκεύαζαν οί ΐδιοι οί ράφτες ή τά άγόραζαν καί άπό

ποΰ ;

10. Τρόποι σιδερώματος τών ρούχων. Τοποθέτησή τους κάτω άπό τά
στρωσίδια τοΰ κρεββατιοΰ, χρησιμοποίηση σίδερου χωρίς ή μέ κάρβουνα.

11. Μοδίστρες γιά τό ράψιμο τών γυναικείων κυρίως ένδυμάτων. Ποΰ
εργάζονταν συνήθως; (στά σπίτια τών πελατισσών, στό σπίτι τους;) 'Εργά-
ζονταν έξω άπό τόν τόπο τους;

12. "Εθιμα, προλήψεις, δεισιδαιμονίες πού έχουν σχέση μέ τό ράψιμο
τών ένδυμάτων (ράψιμο νυφικής φορεσιάς, κόψιμο τοΰ υφάσματος, ιδιαίτερη
προσοχή νά μή πάρη έχθρός κάποιο κομμάτι άπό τό ύφασμα κ.ά.).
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XVI. ΚΟΤΡΕΑΣ, ΚΟΥΡΕΙΟ

1. Κουρείο (μπαρμπέρικο, μπαρμπερειό). Θέση του σΐον οικισμό (στήν
πλατεία, κοντά στήν εκκλησία;). Ό ρόλος του στήν κοινωνική ζωή τοϋ οίκι-
σμοΰ. (Τόπος συγκεντρώσεως τών άνδρών καί συζητήσεων γιά τά κοινά).

2. Κουρέας (μπαρμπέρης). Άπό ποιόν μάθαινε τήν τέχνη ; 'Υπήρχε οικο-
γενειακή διαδοχή στό επάγγελμα; Κοινωνική θέση τοΰ κουρέα. Άσκεϊ καί
άλλο επάγγελμα συνήθως; 'Έκανε οδοντιατρικές κ.ά. έργασίες;

3. Εργαλεία τοΰ κουρέα: ξυράφια, καίσι (δέρμα πάνω στό όποιο διορθώ-
νουν τήν άκμή τοΰ ξυραφιοΰ), μυροδοχεϊο (γκιονλονχτάν' κ.ά.), πετσέτα (γιά
τούς ώμους), μυρωδικά καί καλλυντικά γιά τήν περιποίηση τών πελατών
αιμοστατικά κ.ά.

4. Εργασία τοΰ κουρέα: ξύρισμα. Ε'ίδη ξυρίσματος. Ξύρισμα άνάλογα
μέ τήν κοινωνική θέση τοΰ καθενός. Σαπούνι πού χρησιμοποιόταν.

Κούρεμα καί περιποίηση τών μαλλιών. Χρησιμοποίηση διαφόρων ούσιών
γιά νά στέκωνται τά μαλλιά καί νά γυαλίζουν (κόλλα, κ.ά.). Ε'ίδη κουρέ-
ματος.

Σέ ποιές περιπτώσεις ό κουρέας επισκέπτεται τόν πελάτη του στό σπίτι;
(πελάτης πού άνήκει σέ κάποια κοινωνική τάξη, άνήμπορος, γαμπρός;)

5. Άμοιβή τοΰ κουρέα (σέ είδος, σέ χρήματα). Πληρωμή καΐά τήν περίο-
δο τής συγκομιδής μαζί μέ τόν άγροφύλακα, τόν παπά κ.ά.

6. Άπό πότε τά κουρεία έπαψαν νά είναι τόπος συγκεντρώσεως τών
άνδρών ;

7. 'Υπήρξαν παλαιότερα άνάλογα κομμωτήρια γυναικών; Άπό πότε
λειτούργησαν αύτά;

XVII. ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΊΑ

1. Ύποδηματοποιεΐο (κουντονράδικο, τσαγκάρικο, παπουτσίδικο, στι-
βανάδικο κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται; (στό κέντρο τοΰ οίκισμοΰ, στήν πλατεία;)

2. 'Υποδηματοποιός (τσαγκάρης, παπουτσής, κονντουράς, κουντρατζής
(φτειάχνει κουντούρια), γοβατζης (φτειάχνει γόβες), νταμπάκης (τσαρουχάς),
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στιβανάς, σκαρπιέρης (φτειάχνει σκαρπίνια), γεμενετζής. Προκειμένου γιά βιο-
τεχνία-συνεργεΐο : ό ιδιοκτήτης (μάστορας), ειδικευμένος τεχνίτης (κάλφας),
μαθητευόμενος (μαθητής, τσιράκι), μακινατζης (ό χειριστής μάκινας) κ.ά.
'Ιεραρχία μεταξύ τών εργαζομένων. Πλανόδιοι ύποδηματοποιοί. Τόπος καί
καί τρόπος εργασίας. Πηγαίνουν σέ εμποροπανηγύρεις καί εβδομαδιαίες άγορές;

3. 'Υλικά: α') Δέρμα (πετσί, βιδέλο, καμηλΜερμα, κεσελές, προβιά,
σεβρολονστρινο, σεβρό, τελατίνι, συρίμι, φασκιά, χοιροπέτσι, κ.ά.). Άπό πού
προμηθεύονται τά δέρματα; (άπό τήν ντόπια κτηνοτροφία, άπό τό εμπόριο;)

Κατεργασία τοΰ δέρματος άπό τούς υποδηματοποιούς παλαιότερα (βλ.
καί Βυρσοδεψία). Αλάτισμα ή τέντωμα στόν ήλιο νά ξεραθή. Βρέξιμο στό νερό
καί γιά πόσο χρόνο προκειμένου νά μαλακώση. Βούτηγμα σέ άσβηστο άσβέστη
γιά νά γίνη ή άποτρίχωση. Ξέπλυμα τοΰ δέρματος καί άποτρίχωση μέ τό μα-
χαίρι πάνω στό καβαλέτο (μάισμα, Κάρπαθος). Παραμονή τοΰ άποτριχωμένου
δέρματος στήν άσβεσταριά καί γιά πόσο χρόνο; Μήπως προσθέτουν διάφορες
ουσίες στόν άσβέστη γιά τήν καλύτερη έπεξεργασία τοΰ δέρματος; (θειάφι,
στάχτη). Ξύσιμο τοΰ δέρματος μέ κεραμίδι. Καθάρισμα μέ τό μαχαίρι καί
καθαρό νερό. Στύψιμο σέ σκόνη άπό βελανίδι καί στύψη. Κοπάνισμα. Λάδωμα
μέ λάδι καί λίπος. Πλύσιμο μέ ζεστό νερό. Βάψιμο καί γυάλισμα.

'Ιδιαίτερη τυχόν κατεργασία τής βακέτας. Στήν Κάρπαθο π.χ. «στις
βακέτες... στά στιψερά χρησιμοποιούμε, εκτός άπό τόν άσκιθθό (αύτοφυής θά-
μνος) καί πετίλα (σκόνη άπό φλοιό πεύκου)... Στό λάδωμα πάλι, άπό τήν όψη
τό κάνουμε μέ λάδι, κι άπό τήν όγδουρά μέ τόν ντεγρά (ιχθυέλαιο γιά βακέτες).
Πλένονται μετά στό ζεστό νερό, κι άφοΰ στεγνώσουν, είναι έτοιμα γιά νά στρω-
θοΰν. 'Επειδή δεν έχουμε κύλινδρο, όπως τό έργοστάσιο βυρσοδεψίας, χρησι-
μοποιούμε ένα πάγκο κ' έκεΐ πάνω τρίβουμε τις βακέτες μέ γυαλί, ώστε νά
στρώσουν. Άφοΰ στεγνώσουν, τά σκεφίζουμε μέ τό σκεφέ (ένα ειδικό μαχαίρι)
άπό τήν όγδουρά καί γίνεται πιο μαλακό» (Δ. Φιλιππίδης, Υποδηματοποιία,
1972, σ. 43). Συνεργασία δύο ή περισσότερων υποδηματοποιών γιά τήν κατερ-
γασία τών δερμάτων. Ειδικός χώρος (ταμπακιό, ταμπαχανές, ταμπακαρειό, τα-
μπάκικο). Στήν Κάρπαθο π.χ. ((στο βυρσοδεψείο, πού λέγεται ταμπακιό, συν-
εργάζονται τά δυο «μαγαζιά» τσαγκάρικα τής 'Ολύμπου... Ή δουλειά τοΰ
ταμπακιοΰ άρχίζει κάθε καλοκαίρι, τέλη 'Ιουνίου μέχρι τό Νοέμβρη... τό τα-
μπακιό χρειάζεται άφθονα νερά γιά τις έγκαταστάσεις του, γι' αυτό βρίσκουμε
όλα τά ταμπακιά μέσα στόν Ποταμό» (Δ. Φιλιππίδης, Υποδηματοποιία,

1972, σ. 44).

Αγορά καί χρησιμοποίηση κατεργασμένων δερμάτων καί λόγοι πού ώδή-
γησαν σ' αύτό. (Μείωση τής ντόπιας κτηνοτροφίας, δυσκολίες τής χειρωνακτι-
κής βυρσοδεψίας, άστυφιλία, καλύτερη ποιότητα τών βιομηχανοποιημένων
δερμάτων κ.ά.).

β') Σπάγγος (κλωνά, τσαρχοκλών' (οργιά, σφίκασμα). Είναι χειροποίητος
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η άγοράζεται άπο το εμπόριο; Ένίσχυσή του (βάψιμο, κέρωμα, δίπλωμα κ.ά.)·

γ') Καρφιά (πρόκες, τιλάκια, ξνλόπροκες, πουντίλες, κάψουλες κ.ά.).

δ') Ψαρόκολλα (τσερίσι κ.ά.).

ε') Ξύλο (ξυλοπάπουτσα, πατίνια, τσόκαρα, λαλίνια κ.ά.).

4. Εργαλεία καί μέσα: 'Αμόνι, σουβλιά (τσαγκαροσούβλι, κατσαμπρό-
κος κ.ά.), κοπίδια, γυριύτάρι (γιά τήν κατασκευή τσαρουχιών), δίύποντο
(εργαλείο γιά τό κέντημα τών παπουτσιών), βελόνες διάφορες, λίμα (γιά τή
λείανση τής σόλας), λίσσος (καμαρέτο, λισϋάκι κ.ά. γιά τήν στίλβωση τών
παπουτσιών), μάκινα, μέγγινα (μηχανή ραπτικής), μασάτι (γιά τό άκόνισμα
τής φαλτσέτας), τανάλια, ράσπα (ραοπάκι, στραβορασπάκι, ξυλόρασπα), ση-
κώϋτρα (γλώσσα, κόκκαλο γιά τήν άνασήκωση τής φτέρνας τοΰ παπουτσιοΰ
κατά τήν ύπόδεση), στέκα (μουστάς, γιά τήν λείανση τής σόλας), σφυρί, τζερ-
ντές, τρυπητήρι, φαλτσέτα, φιλέτο (γιά τή διακόσμηση τοΰ δέρματος), λα-
μπουγιό, αλτ σα, γάζος (ξυλοριστήρι), έλαφ ρόπετρα (γιά τό καθάρισμα τών
άσπρων στιβανιών), κατ όχι (δερμάτινη λωρίδα γιά τή στερέωση τοΰ δέρματος
πού δουλεύουν), λουρικά, ρόδα. Μαστέλλο (κάδη γιά τήν ύγρανση τών δερμά-
των). Πάγκος (τεζιάχι), πάνω στόν όποιο εργάζεται ό υποδηματοποιός. Μπρο-
στέλα (ποδιά, προπέρης κ.ά.). Είναι δερμάτινη ή άπό ύφασμα; Ντάσκα, τρά-
στο (σάκκα συνήθως δερμάτινη γιά τήν τοποθέτηση τών εργαλείων), δάχτυλας
(δερμάτινο κάλυμμα τοΰ δάκτυλου), ξεμοθηλιές, μπουντουβάλι, ποϋλες (είκ.
294).

5. Πρότυπα παπουτσιών: α') άχνάρι (άθιβόλι, αξαμο, σημαδούρι, στά-
μπα κ.ά.). Άπό τί άποτελεϊται (άπό χαρτί, άπό δέρμα); Πώς παίρνεται;

β') Καλαπόδι (ξύλινο καλούπι ποδιού). Καλαπόδια γιά παπούτσια καί
μπότες (γαμπάλι, γάμπα γιά μπότες, γυναικείο καί άντρικό καλαπόδι, παι-
δικό, άγγλικό, γαλλικό κ.ά.). Μέρη τοΰ καλαποδιοΰ: κλειδί (σφηνοειδές ξύλο
πού μπαίνει στήν ξύλινη γάμπα του, γιά νά αύξήση τό πάχος), κουντουπιες
(κούνιο, τριγωνικό ξύλινο κομμάτι, πού βιδώνεται στό πάνω μπροστινό μέρος
τοΰ καλαποδιοΰ), μπουγέτα (ή φτέρνα), καμάρα, μήλα (εξογκώματα τοΰ πέλ-
ματος), πιάν τα (τό μέρος τοΰ πέλματος μέ τό μεγαλύτερο πλάτος), πάντα (τό
μπροστινό μέρος).

Κατασκευή καλαποδιών. 'Εργαστήριο (καλαποδάδικο), τεχνίτες (καλα-
ποδάς, ραΰπαδόρος, πονταδόρος, τακουνάς κ.ά.).

'Εργαλεία καί μέσα: καβάλλος (θρανίο, όπου κάθεται ό πονταδόρος καί
εργάζεται), πάγκος (τραπέζι), μέγγενη, τόρνος, τροχός (γιά τή λείανση τοΰ
καλαποδιοΰ στόν τόρνο), ράσπα, πριόνι, μεζούρα, μοντέλο, στάμπα κ.ά.

Υπάρχει καλαποδάδικο στήν περιοχή; Άν όχι, άπό ποΰ προμηθεύονται
τά καλαπόδια οί υποδηματοποιοί;

6. Τρόπος εργασίας. Περιγραφή τής πορείας τής έργασίας γιά τήν κατα-
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σκευή τών υποδημάτων. Μέτρημα τοϋ ποδιού (άχνάρι, αξαμο, ξαμάρι). Κό-
ψιμο τοΰ δέρματος πάνω στό χνάρι (φόντι, ψίδια) καί μοντάρισμα (ξάμωμα)
πάνω στό καλαπόδι. Κόψιμο τής φόδρας (φουντώματα). Ράψιμο. Σόλιασμα
(πάτωμα).

'Εξειδικευμένες έργασίες άνάλογα μέ τό είδος τών παπουτσιών.

7. Διακόσμηση. Παράδειγμα: «Οί σχολιάτικες παντούφλες θά κοποΰν
είτε άπό λουστρίνι, εί'τε άπό άδιάβροχο (δέρμα)... Οί παντούφλες γίνονται καρ-
φωτές μέ ξυλόπροκες (οχι ραφτές)... Μέ τόν κατσαπρόκο βαράς καί βάζεις τίς
ξυλόπροκες... Θά βάλης πρώτα τόν πάτο στό καλαπόδι, κατόπιν τό ψίδι, τά
φιρέτα (μαργέλι ή τσακιστό) καί θά τά μουντάρης. Κατόπι θ' άρχίσης νά
καρφώνης τίς φίντες (βάρδουλο)... Άμα τήν καρφώσης όλη τήν παντούφλα
ένα γύρο, θά 'χης κομμένα τά φάλτσα γιά νά κάνης τό ντα/ούνι. Θά καρ-
φώσης όλα τά φάλτσα πάλι μέ ξυλόπροκες, γιά νά τά φέρης στό κανονικό
ΰψος πού χρειάζεσαι. "Εξω-έξω στό ντακούνι μπαίνει τό στερνίκι, πάλι άπό
γναστό πετσί. Αύτό τό καρφώνεις μέ τεξάκια (σιδερένια προκάκια). Μετά αφή-
νεις τίς παντούφλες νά στεγνώσουν δυό-τρεϊς ώρες στόν ήλιο. Σά στεγνώσουν,
θ' άρχίσης νά τίς ρασπάρης στις φίντες. Κατόπιν θά τίς ξύσης μέ τό γυαλί.
Μετά θά τίς γυαλίσης μέ τό στεκί καί τά ντακούνια μέ τό λαμπούγιο. Άνάλογα
βάφεις όλα τά πετσιά ένα γύρο καί τά ξεφορμάρεις... Μετά βάζεις τούς (έσωτε-
ρικούς) πάτους, μέ μυρτιές καί τούς κολλάς μέ κόλλα εύρωπαϊκή» (Δ. Φιλιπ-
πίδης, 'Υποδηματοποιία, 1972, σ. 47-48).

8. Παραγγελίες παπουτσιών. Αμοιβή τοΰ υποδηματοποιού (καλφαλίκι).
Μήπως ήταν παλαιότερα σέ είδος; (σιτάρι, καλαμπόκι κ.ά.).

9. Εΐδη υποδημάτων: α') 'Εργατικά (στιβάνια, τσαρούχια, καλίκια, σάν-
ταλα, παντόφλες κ.ά.). 'Υλικά μέ τά όποια κατασκευάζονταν. «Τόν παλιό και-
ρό πολλές οικογένειες έτρεφαν χοίρο πού σφαζόταν κάθε φθινόπωρο καί τό πε-
τσί του χρησίμευε γιά πάτους στά παπούτσια.Άλλες οικογένειες φαίνεται πώς
φέρναν χειροπέτσια άπό άλλα μέρη πού ταξίδευαν γιά νά δουλέψουν. Κάθε Σε-
πτέβρη μέ 'Οκτώβρη θά μαζευόταν τρεΐς-τέσσερες οικογένειες νά κάνουν
παρέες, συντροφιές. Κάθε παρέα θά έβαζε τά δέρματα τοΰ χοίρου στόν Ποταμό
μέσα στις βότσιες (φυσικούς λάκκους τής ρεματιάς). "Οταν τά δέρματα άρχιζαν
νά σαφλιάζουν (μαλακώνουν),τά πήγαιναν στούς τομαρολάκκους, όπου γινόταν
ή άργαση (άντίστοιχα μέ τά σημερινά άσβεσταριά) μέ τή στάχτη... "Οταν τά
δέρματα ήταν πιά έτοιμα, κάθε οικογένεια θά χώριζε τά κομμάτια τό πετσί γιά
τά ζευγάρια πού τής άναλογοΰσαν, δηλ. γιά κάθε μέλος της, άντρες, γυναίκες
καί παιδιά. Θά τά πήγαιναν τότε στούς παπουτσήδες, τούς καλικάες, γιά νά
ράψουν τά παπούτσια τοΰ καθενός. "Ολη ή δουλειά κατεργασίας γινόταν άπό
τίς γυναίκες» (Δ. Φιλιππίδης, 'Υποδηματοποιία, 1972, σ. 48-49). Στήν Αιτω-
λία «ενα άπό τά παλιά δέν άλλαξαν ο'ι τσοπάνηδες,τά τσαρούχια...Τά παπούτσια,
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βλέπεις, εύκολα τρίβονται άπο τις πέτρες καί χαλοϋν, γι αύτό τ' άποφεύγουν.
έπειτα καί γιατί δύσκολα πετσώνονται... Ένώ τά τσαρούχια πρώτα άπ' δλα
φοριόνται μέ μιά εύκολία..., έπειτα τά τσαρούχια γίνονται άπο πετσιά πιο πατά-
λικα, πιό βασταγερά στά άδριά καί άγρια βουνίσια χώματα...Άλλά τό πιό
σπουδαίο γιά νά τά πετσώσης δέν έχεις άνάγκη τόν τσαγκάρη. Τόν πετσωματή
σέ δαύτα μπορούν νά τόν κάνουν οί ΐδιοι οί τσοπαναραΐοι» (Δ. Λουκόπουλος,
Ποιμενικά της Ρούμελης, 1930, σ. 177-178).

Οί παλιότεροι στά ορεινά μέρη, στην Αιτωλία κ.ά., φορούσαν τσαρούχια
μέ θηλειές άπό δέρματα γουρουνίσια ή βοδινά. Γιά νά τά φκειάσουν, καί τά
'φκειαναν μόνοι τους, έκοβαν άπ' τό τομάρι τοΰ γουρουνιού τους, πού σφάζανε
τά Χριστούγεννα ή άπό βοϊδοπέτσια πού τ' άγόραζαν άκέρια άπό χασάπηδες.
'Επίσης προμήθειες μεγάλες άπό δέρματα έκανε τότε τό έμπόριο στήν Ουγ-
γαρία. Τά 'γγαρέζικα πετσιά έρχότανε κομμένα σέ πλατυές λωρίδες πού τις
έλεγαν φασκιές διπλωμένες σέ δίπλες ΐσιαμε τό μάκρος τοΰ ποδαριοΰ. Οί πιό
εύποροι άγόραζαν γιά τσαρούχια ολόκληρες φασκιές. 'Αλλά οί περισσότεροι
ζητοΰσαν άπό τόν έμπορο καί τούς έκοβε τόσο μονάχα πετσί, όσο άρκοΰσε γιά
ένα ζευγάρι. Τά λουριά τους τά 'βγαναν άπό παλιά τυροδέρματα, άφοΰ ξύριζαν
τις τρίχες» (Δ. Λουκόπουλος, Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί, 1927,
σ. 59).

Στήν Αιτωλία επίσης άντρες καί γυναίκες «φκειάνουν τά καπποτοτσάρου-
χα, τά ζγαρόνια, πού λένε στά μέρη τοΰ Καρπενησίου: τσαρούχια άπό κομμά-
τια παλιάς κάππας ή κι άπό καινούριο χοντρό καπποσκούτι. "Ιδια κι άπαράλ-
λαχτα όπως τά λουρουτσάρουχα μέ θηλειές μάλλινες. Καί γιά νά τά κάνουν πιό
βασταγερά καί πιό λουσάτα, τά πετσώνουν μέ χοντρά πετσώματα καί μάλιστα
τά προγγώνουν,γιάνά μήν ξαγλυστροΰνε πάνω στά κρούσταλλα καί στό παγω-
μένο χιόνι... Σκοΰτες λένε αύτά τά τσαρούχια στά άπανωχώρια τής Αιτωλίας»
(Δ. Λουκόπουλος, Πώς ύφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί, 1927, σ. 116-117).

Μήπως δέν φορούσαν παπούτσια τις καθημερινές; Πρόχειρα παπούτσια
άπό παλιά ύφάσματα, κομμάτια πετσί κ.ά. Σέ ποιά ήλικία «ποδένονταν» (φο-
ρούσαν υποδήματα) τά παιδιά; Έκ περιτροπής φόρεμα τών παπουτσιών μεταξύ
τών άδερφών τις Κυριακές καί γιορτές. Πότε άγόραζαν συνήθως καινούργια
παπούτσια; (τις μέρες τοΰ Πάσχα, στό πανηγύρι τοΰ χωριοΰ, στά παζάρια
τής περιοχής;) Παπούτσια πού έφερνε ό νουνός στό βαφτιστικό του (βαφτισιά-
ρικα).

β') Γιορτινά (στιβάνια, τσαρούχια, μαστορικά ή τεμπέλικα, βιδέλα, γεμε-
νιά, παντόφλες σχολιάτικες, γόβες κ.ά.). Υλικά κατασκευής. (Δέρματα καλύ-
τερα κατεργασμένα, ντόπια ή τοΰ εμπορίου). Π.χ. στήν Αιτωλία «τά πρώτα
τεχνικά τσαρούχια τά ονόμαζαν «τεμπέλικα τσαρούχια» ή «μαστορικά». Λίγοι
τά φοροΰσαν. Κι οί έργατικοί προμηθεύονταν τέτοια τσαρούχια, άλλά τά φο-
ρούσαν τις γιορτές, γιά νά εκκλησιάζονται. Οί πιό πλούσιοι στά χωριά εκτός
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άπό τά τεμπέλικα τσαρούχια, φορούσαν κάποτε καί παπούτσια βιδέλα της
φουστανέλλας» (Δ. Λουκόπουλος, Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί,
1927, σ. 59). Διακόσμηση. Διαφορές γιά λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς,
ήλικίας κ.ά. Π.χ. Στήν "Ολυμπο Καρπάθου «τά σχολιάτικα στιβάνια στις
λέφτερες κόρες γίνονται μυρτιές μέ νυχάκια (σχήμα ποδιού κόττας) καί που-
λάκια (σχήμα λουλουδιού ή πουλιού). Στις παντρεμένες γίνεται πλεχτό. Στούς
άντρες κάνουν καλαόρους (σαλιγκάρια). Γενικά στις γυναίκες τά πλουμιά
μπαίνουν σέ τρία σημεία: ψίδια, φτέρνες καί μπασταρδιά, ενώ στούς άντρες
μόνο στις φτέρνες» (Δ. Φιλιππίδης, "Υποδηματοποιία, 1972, σ. 53).

γ') Νυφικά παπούτσια. 'Ιδιαίτερη, τυχόν συμβολική, διακόσμηση.

10. Παραδοσιακά κέντρα κατασκευής υποδημάτων. Παραδείγματα :
«Ή Βισόκα τοΰ Λαγκαδά. Βγάζει όλο υποδηματοποιούς. Τό χωριό είναι
ένα άκέραιο τσαγκαράδικο. Κατασκευάζουν κάθε είδους παπούτσι, τό όποιον
καί πωλοΰν εις τά παζάρια τής Μακεδονίας καί Θράκης ή ξεκινοΰν οί 'ίδιοι
οί τεχνϊται καί μετέρχονται τήν τέχνην των εις όλην τήν Βαλκανικήν. "Αλ-
λην δουλειά άπό τήν ύποδηματοποιίαν δεν ξέρει σχεδόν τό χωριό. Οί κάτοικοι
της καυχώνται νά πιστεύουν ότι άν δεν ήσαν αύτοί, ό κόσμος θά έγύριζεν άκόμη
ξυπόλητος ή μέ γουρουνοτσάρουχα... Κοζανϊται ύποδηματοποιοί καί τσαρου-
χάδες ευρίσκονται παντοΰ τής Δυτ. Μακεδονίας καί ή τέχνη έξακολουθεϊ νά
πηγαίνη άπό τόν πατέρα στό παιδί, όπως καί παλαιότερα» (Κ. Φαλτάιτς, Ό
μακεδονικός βιοτεχνισμός, Ήμερολόγιον Θεσ/νίκης 1927, σ. 216-217). Ξα-
κουστά τσαρουχάδικα υπήρχαν στήν Υπάτη, στή Λειβαδιά, στή Λαμία, στήν
Άμφισσα, στό Μεσολόγγι, στόν Αστακό, στήν Καρδίτσα, στά Τρίκαλα καί στή
Λάρισα, στό Μέτσοβο καί κυρίως στά Γιάννινα. «Ή βιοτεχνία τσαρουχιοΰ άνε-
πτύχθη εις τό έπακρον. Κατ' έκατοντάδες τά ζευγάρια έξετίθεντο διά πώλησιν
επάνω σέ σειρές άπό καλάμια, έξω καί μέσα στά καταστήματα. Τά τσαρουχά-
δικα τοΰ Άστακοΰ τροφοδοτούσαν ολόκληρο τό Ξηρόμερο μέ τά εκλεκτά των
προϊόντα. Διέθεταν ειδικευμένους τεχνίτας καί τό τσαρούχι, πού έβγαινε άπό
τά χέρια των, ήτο άριστης ποιότητος, καλιβωμένο αριστοτεχνικά μέ λουστρίνι
καί ρέλο καί κεντημένο μέ τελατίνι μέ κίτρινο κερωμένο κορδόνι» (Χρ. Κ.
Χασάπης, Αστακός, Αθήναι 1976, σ. 13). Στήν Άναβρυτή Λακωνίας Ιφτεια-
χναν «τις ονομαστές άναβρυτιώτικες παντόφλες, πάντα μέ τό ΐδιο σχέδιο»
(ΠΑ, χφ. 605, σ. 33, 1968). Στά Χανιά ύπάρχει όδός μέ τή λαϊκή ονομασία «τά
Στιβανάδικα», πού είναι γεμάτη έργαστήρια στιβανιών, όπως καί στήν "Ολυμπο
τής Καρπάθου. Στά Φάρσαλα έφτειαχναν ξύλινα παπούτσια, «τά πατίνια»
(ΠΑ, χφ. 1506, σ. 85, 1972).

11. 'Οργάνωση τών υποδηματοποιών σέ συντεχνίες. Διάρθρωση καί σκο-
πός τους. Προστάτες άγιοι καί ειδικές έορτές καί άργίες. Π.χ. στή Λήμνο,
«τό κάθε έσνάφ' είχε ώρισμένη μέρα' τ'ς άγι Βαρβάρας γιόρταζαν οί παντο-
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φλάδες κι οί ταμπάκηδες μαζί» (ΚΑ, χφ. 1160 Α, σ. 152, 1938). Στήν Άνα-
βρυτή Λακωνίας οί παπουτσήδες είχαν προστάτη τον άγιο Σπυρίδωνα. ((Διότι
λένε ότι ό άγιος ήταν παπουτσής» (ΠΑ, χφ. 605, σ. 33, 1968).

12. Διάθεση τών παπουτσιών. "Εκθεση στό έργαστήριο, στά παζάρια,
στά γύρω χωριά ή πόλεις κ.ά.

13. Παραγωγή παπουτσιών σήμερα γιά λαογραφικά σωματεία καί συλ-
λόγους, γιά τουριστικούς σκοπούς κλπ.

14. Εγκατάλειψη τής παραδοσιακής κατασκευής παπουτσιών. Λόγοι
πού συνετέλεσαν σ' αύτήν (βιομηχανική παραγωγή, έλλειψη τεχνιτών, άλλαγή
τών κοινωνικών καί οικογενειακών δομών κ.ά.).

15. Επιδιόρθωση υποδημάτων. Έπιδιορθωτής (σκιτζής, μπαλωματής).
Είναι ό υποδηματοποιός ή ειδικός μπαλωματής; Μήπως είναι πλανόδιος; Π.χ.
στό χωριό Δάφνος Δωρίδας (π. Βοστινίτσα) κ. ά. δέν υπήρχαν παπουτσήδες.
«Μπαλωματήδες όμως ύπήρχαν, έρχονταν καί άπό τή Γρανίτσα γιά ορισμένη
έποχή. Στήν άρχή έργάζονταν μπροστά στήν αύλή τών μαγαζιών πού είδαμε
έως ότου έκτισε μικρό μαγαζί ό Παντ. Ράπτης καί τό νοικίαζε γιά τό σκοπό
αύτό» (Χαραλ. Θάνου, Ό Δάφνος Δωρίδος, 'Αθήνα 1975, σ. 80).
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XVIII. ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

1. Οικοδόμος (χτίστης, μάστορας, κοΰδας, ντουβαρτζής κ.ά.). Ειδικότη-
τες οικοδόμων: χτίστης, πελεκάνος, πετράς, πετροκάπος, νταμαρτζής, ντουβαρ-
τζής, σοβατζής, 'πουργός, μαραγκός κ.ά. "Εργο κάθε τεχνίτη άκριβώς. Ειδι-
κότητες πού μπορεί νά έχη συγχρόνως ό ΐδιος μάστορας. Ύπήρχαν παλαιό-
τερα χτίστες στήν περιοχή; "Αν ναί, πόσοι ήταν καί ποΰ εύρισκαν εργασία;
'Αναζητούσαν εργασία ταξιδεύοντας σέ μακρινούς τόπους; Νά άναφερθοΰν λε-
πτομερειακά τά χωριά καί οί περιοχές πού έργάζονταν ή εργάζονται άκόμη,
μέ προσδιορισμό καί τής χρονικής περιόδου. Π.χ. στό Πήλιο έργάζονταν οί
Ζουπανιώτες μαστόροι τόν 18ο καί 19ο αιώνα. 'Απαρίθμηση έκκλησιών,
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σχολείων, γεφυριών καί άλλων δημοσίων έργων πού κατασκεύασαν. Μή-
πως άπο ξένους τεχνίτες διδάχτηκαν τήν τέχνη καί οί ντόπιοι ; "Εχει σήμερα,
καί άπό πότε, αυτάρκεια μαστόρων ό τόπος; Οί ντόπιοι αύτοί μαστόροι έχτι-
ζαν παλαιότερα μέ πέτρα ή είναι οικοδόμοι (μπετατζήδες) τών τελευταίων
δεκαετιών ;

2. Επαγγελματικά ταξίδια τών μαστόρων, α') Ποιά έποχή του χρό-
νου άναχωροϋσαν οί μαστόροι γιά τούς τόπους έργασίας καί πότε έπέστρε-
φαν; Πόσο διαρκούσε ή άποδημία τους; Πολύχρονες άποδημίες καί λόγοι πού
τις έπέβαλλαν (μακρινές χώρες, μεγάλα έργα κ.ά.).

β') "Εθιμα κατά τήν άναχώρηση τών μαστόρων (οικογενειακό τραπέζι,
τραγούδια κ.ά.). Σχετικές προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. 'Αποχαιρετισμός
(ξεπροβόδισμα) τών μαστόρων άπό τά μέλη τών οικογενειών τους.

γ') Προετοιμασία τών μαστόρων γιά τό ξεκίνημα (επισκευή καί έλεγχος
τών έργαλείων, προμήθεια τροφίμων, εξασφάλιση ζώων, συγκρότηση ομά-
δων, «μπουλουκιών» μαστόρων, γιά νά έργαστούν μαζί κ.ά.). 'Αποσκευές γιά
τό ταξίδι. Μεταφορικά μέσα (ζώα, άργότερα σιδηρόδρομος κ.ά.). Είχαν δικά
τους ζώα ή χρησιμοποιούσαν τούς άγωγιάτες; Οί ίδιοι πήγαιναν καβάλα ή
μέ τά πόδια; Τά μαστοροπουλα πήγαιναν καβάλα;

δ') Σχέσεις τών μαστόρων τοϋ τόπου μέ ομότεχνους άλλων χωριών καί
περιοχών καί γνώμη τους γιά τήν έπαγγελματική κατάρτιση καί τέχνη τους.
Γιά τό μοίρασμα των περιφερειών, πού θά έργάζονταν οί μαστόροι κάθε χωριού,
υπήρχε κάποιου είδους συμφωνία άμεση ή έμμεση μέ τούς μαστόρους άλλων
μαστοροχωριών ;

3. Κοινωνική θέση τοϋ μάστορα. 'Απόψεις καί γνώμες τών μαστόρων
γιά τά άλλα έπαγγέλματα. 'Ασχολούνταν οί μαστόροι καί μέ τή γεωργία καί
τήν κτηνοτροφία; Άν ναί, σέ ποιές περιπτώσεις; (όταν δέν ταξίδευαν;) Άν όχι,
ποιοι άσχολούνταν μ' αύτά; (οί γυναίκες, οί άπόμαχοι μαστόροι;)

Διασκεδάσεις καί γιορτές τόν καιρό τής παραμονής τών μαστόρων στό
τόπο τους.

4. Όμάδα μαστόρων (μπουλούκι, παρέα, νταϊφάς, σ'νάφ' κ.ά.). α') Γε-
νικά. Άπό πόσα μέλη συνήθως άποτελεΐται, ποιές ειδικότητες περιλαμβάνει
καί πόσα ζώα χρειάζονται, γιά νά έχη αύτάρκεια μιά τέτοια όμάδα;

Συγκρότησή της καί ιεραρχία.

β') Πρωτομάστορας. Προσόντα, ήλικία, άρμοδιότητες διοικητικές, οικονο-
μικές κ.ά., φροντίδα γιά τήν έξεύρεση έργασίας. Πώς κλείνει δ πριοτομάστορας
τις συμφωνίες; Παίρνει προκαταβολή (καπάρο, μπροατάντζα, άρραβώνα) ;
Πηγαίνει στόν τόπο έργασίας πριν τό μπουλούκι ξεκινήση, γιά νά έξασφαλίση
τή δουλειά; Πληρώνεται γι αύτό καί πώς; Ποιά είναι ή εργασία του στήν
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οικοδομή; (π.χ. χτίζει τις γωνιές, τις μόστρες, είναι πελεκάνος κλπ). Ποΰ κα-
ταγράφει καί πώς τά ήμερομίσθια τών μαστόρων;

γ') Μαστόροι (καλφάδες). Μετά άπό πόσο περίπου χρόνο μαθητείας άπο-
κΐοΰν τήν ειδικότητα; Διάκριση σέ καλούς καί μέτριους μαστόρους. Χρησι-
μοποίηση τών καλών στό χτίσιμο τών εξωτερικών πλευρών τών τοίχων.

δ') Μαθητευόμενοι (μαστορούλια, τσιράκια ■/..&.). Άπο ποιά ήλικία συνή-
θως τά παιδιά άκολουθοΰσαν τούς μαστόρους στά ταξίδια; Τί έργασίες έκαναν
στήν άρχή καί σχετικές μέ αύτές ονομασίες τους. Π.χ. στήν "Ηπειρο «λασποπαί-
δια» είναι τά παιδιά πού φτειάνουν καί κουβαλούν λάσπη, «μπ λαροπαίδια»
αύτά πού κουβαλούν μέ τά μουλάρια πέτρες στήν οικοδομή άπό τό νταμάρι.
Χρόνος μαθητείας μέχρι νά άρχίσουν νά χτίζουν. Π.χ. άν είναι παιδί τοΰ πρω-
τομάστορα ή άλλου μάστορα, θά μάθη γρηγορώτερα τήν τέχνη άπό ένα ξένο ή
ορφανό πού άπασχολεϊται πολλές φορές γιά περισσότερο άπό τό συνηθισμ£νο
χρόνο σέ βοηθητικές έργασίες (κουβάλημα λάσπης, μαγείρεμα, πλύσιμο κλπ.);
"Οταν πρωτοχτίζη ένας μάστορας, σέ ποιούς τοίχους τής οικοδομής εργά-
ζεται καί γιά πόσο χρόνο;

Διηγήσεις, άνέκδοτα, τραγούδια σχετικά μέ τή ζωή τών μαστορόπου?^ων
καί τήν ενδεχόμενη κακομεταχείρισή τους άπό τούς μαστόρους.

5. Συμφωνίες γιά τήν ανέγερση οικοδομής. Είναι έγγραφες ή προφο-
ρικές; Υπάρχουν γραπτά συμφωνητικά, ιδιαίτερα παλαιότερα; Μέ ποιούς
όρους αναλάμβαναν οί μάστοροι τό έργο (μέ μεροκάματο, κατ' άποκοπή, μέ
τόν πήχυ); Συμφωνούσαν συγχρόνως καί γιά τή διατροφή τους («ξίψονμα»,
χωρίς φαγητό, «σύψουμα» μέ φαγητό).

Συμφωνία γιά τό χτίσιμο σχολείου, έκκλησίας, γιά τήν κατασκευή δρό-
μου καί άλλων δημόσιων έργων. Άν ήταν γραπτή, ποιοι τήν υπόγραφαν; Ποιοι
αναλάμβαναν τή διατροφή τών μαστόρων στις περιπτώσεις αύτές; Π.χ. σέ
πολλά μέρη στήν κατασκευή έκκλησίας τούς μαστόρους ταΐζουν οί κάτοικοι
εκ περιτροπής. "Οταν δέν τούς τα'ίζουν, μαγειρεύουν μόνοι τους οί μαστόροι ;

6. Ή ζωή τών μαστόρων στούς τόπους εργασίας, α') Ποΰ κοιμοΰνταν; (σέ
κάποιο κατάλυμα γιά τούς ξένους, στόν νάρθηκα τής έκκλησίας, σέ άχυρώνες
κ.ά;) β') Ποιοι άπό τό μπουλούκι άναλάμβαναν τό μαγείρεμα, τό πλύσιμο
τών ρούχων κλπ.; Π.χ. στά μπουλούκια τής Δυτ. Μακεδονίας τά μαστορό-
πουλα έπλυναν καί τά ροΰχα τών μαστόρων, γ') Ποιοι βοσκοΰσαν, κυρίως τις
νύχτες, τά ζώα τοΰ μπουλουκιοΰ; (τά μαστορόπουλα μέ τήν επιτήρηση ένός
μαστορα;) δ') Διατροφή. Πώς γίνεται τό μοίρασμα τοΰ φαγητού; Διακρίσεις
εις βάρος τών μαθητευομένων. Σχετικές διηγήσεις (π.χ. κρέμασμα τοΰ ψωμιοΰ
ψηλά άπό τόν πρωτομάστορα κ.ά.). Παροιμίες καί παροιμ. φράσεις, σχετι-
κές μέ τήν πολυφαγία τών μαστόρων. Π.χ. «τρώει σά μάστορας».
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ε') 'Ενδυμασία τών μαστόρων κατά τήν εργασία καί κατά τις αργίες.
'Αντίστοιχη τών μαστορόπουλων. Περιγραφή τους.

ς') Ποιές μέρες δέν εργάζονταν οί μαστόροι; Πώς —ερνοΰσαν τόν καιρό
τους τις μέρες τής άργίας; 'Επικοινωνία καί σχέσεις τους μέ τους κατοίκους
τοΰ τόπου έργασίας. Συγκεντρώνονταν σέ ορισμένα καφενεία, πλατείες κλπ. ;
Στις πόλεις, όταν έργάζονταν, έ'μεναν μαζί πολλοί; Καφενεία καί άλλοι χώροι
έπικοινωνίας τών μαστόρων πού έργάζονταν στις πόλεις. Εορτές τών μαστό-
ρων στούς τόπους έργασίας. Θεατρικές παραστάσεις, κυρίως κατά τις άπο-
κριές, γιά διασκέδαση άλλά καί γιά οικονομική τους ενίσχυση.

7. Συνοικίες χωριών, κωμοπόλεων και πόλεων πού σχηματίστηκαν άπό
τόν εποικισμό μαστόρων. Π.χ. 'Αναφιώτικα στήν 'Αθήνα, Μαστόρικα στό
Φανάρι τής Καρδίτσας, Ντουβαρτζίδικα στήν Κων/πολη κ.ά. Πότε καί πώς
έ'γινε ό εποικισμός αύτός; 'Εξέλιξη καί σημερινή σύνθεση τοΰ πληθυσμοΰ
τής συνοικίας αύτής καί επαγγέλματα τών κατοίκων της.

8. "Εθιμα θεμελιώσεως και άνεγέρσειος τής οικοδομής. Σχετικές συνή-
θειες (άγιασμός κ.ά.). Θυσία ζώου. Είδος ζώου πού θυσίαζαν άνάλογα μέ τήν
οικονομική κατάσταση τοΰ νοικοκύρη. Ποιός καί ποΰ τό έσφαζε; Ποιοί έτρω-
γαν τό σφάγιο; Γινόταν τραπέζι στούς μαστόρους ή άνήκε άποκλειστικά τό
σφάγιο σ' αυτούς; Πώς λεγόταν ή πρώτη πέτρα πού τοποθετούνταν κατά τή
θεμελίωση καί τί χάρασσαν πάνω σ' αύτή; (σταυρό;)

'Έθιμα κατά τήν κατασκευή τής στέγης (μαντηλώματα, μαντήλια, μπαχ-
τσίσια κ.ά.). Κατασκευή ξύλινων σταυρών στήν κορυφή τής στέγης, διακό-
σμηση τους (μέ λουλούδια ;). Δώρα στούς μαστόρους (μαντήλια, πουκάμισα, κάλ-
τσες κλπ.). Ποιοι τά προσφέρουν (οί συγγενείς, οί γείτονες); Υποδοχή τών
δώρων άπό τούς μαστόρους. Σχετικές συνήθειες. Π.χ. χτυπούν ρυθμικά τά
σκεπάρνια στά ξύλα της σκεπής καί ό πρωτομάστορας συνήθως καλωσωρίζει
τό δώρο λέγοντας ευχές: Καλώς ώρισε τό δώρο τοΰ άφεντικοΰ μας, νά ζήση,
νά χαρή τήν οίκογένειά του, νά πλουτίση κλπ. Νά καταγραφούν οί σχετικές
εύχές. 'Επίδειξη τών δώρων. Κρέμασμά τους στήν κορυφή τής στέγης. Μοι-
ρασμά τους μεταξύ τών μαστόρων.

Περιπτώσεις άπροθυμίας τοΰ νοικοκύρη νά άκολουθήση τό έθιμο. Πώς
άντιδροΰσαν σ' αύτές τις περιπτώσεις οί χτίστες; Υπήρξαν περιπτώσεις άνα-
φορας τοΰ εθίμου μεταξύ τών ορών τοΰ συμφωνητικού; Πραγματοποίηση τοΰ
εθίμου κατά τό κτίσιμο εκκλησίας, σχολείου καί άλλου κοινωφελούς έργου.

"Εθιμα κατά τήν ήμέρα παραδόσεως τοΰ σπιτιού (ζιαφέτι). Περιγραφή
τών σχετικών συνηθειών (τραπέζι στούς μαστόρους, διασκέδαση, χοροί κ.ά.).

9. Σχέσεις έργασίας. Τρόπος καί χρόνος πληρωμής καί έξοφλήσεως.
Τυχόν πληροψή σέ είδος. 'Εργασία μέ πίστωση (βερεσέ) σέ εποχές οικοδο-
μικής κρίσεως ή γιά άλλους λόγους. Π.χ. Örav δέν ήταν εποχή συγκομιδής,
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όταν ό νοικοκύρης ήταν γνωστός ώς καλοπληρωτής κ.ά. Σέ ποιο στάδιο παρέ-
διναν οί μαστό ρ ο ι τήν οικοδομή; (μέ σκεπή πάντα, χωρίς κουφώματα;)

10. Συνεργεία άλλων ειδικοτήτων πού ακολουθούσαν τούς μαστόρους
στά ταξίδια τους (μαραγκοί, ξυλόγλυπτες, ζωγράφοι κ.ά.). Τυχόν συνεργασία
τους μέ τούς μαστόρους (λεπτομερής περιγραφή).

11. Εργαλεία τών μαστόρων (φωτογραφίες καί σχεδιαγράμματα) (σφυρί,
πριόνι, σμίλη, βαριά, μυστρί, άκόνι, σκεπάρνι, ματσόλα, καλέμι, ματρακάς κ.ά.)
(είκ. 295-297). Παλαιότερα έργαλεϊα καί άντικατάστασή τους μέ νεώτερα (π.χ.
μέτρο σιδερένιο, σπαστό, νήμα τής στάθμης κ.ά.).

12. Περιγραφή τής κατοικίας καί τοϋ τρόπου οίκοδομήσεως (λιθοδομή,
πλινθοδομή κλπ.). Εΐδη λιθοδομής (σειρές (άράδα), άνώμαλο μωσαϊκό κ.ά.).
Οικοδομική ορολογία (βλ. καί κεφ. Κατοικία). Ενδεχόμενη συνήθεια νά κατα-
σκευάζουν οί μαστόροι δωρεάν στούς τόπους έργασίας τους καί κατά τό τέλος
τής περιόδου κάποιο κοινοτικό έργο κ.ά. Π.χ. στό Τρίκερι καί άλλα χωριά
τού Πηλίου τά καλντερίμια τά έχουν κατασκευάσει οί μαστόροι σέ άντάλλαγμα
γιά τή βοσκή τών ζώων τους σέ κοινοτικά κτήματα.

13. Τραγούδια, άνέκδοτα, εύτράπελες διηγήσεις, παροιμίες κ.ά. σχετικά μέ
τούς μαστόρους, τήν έργασία, τήν έξυπνάδα, τήν πολυφαγία τους καί άλλα χα-
ρακτηριστικά τής ζωής τους. Διηγήσεις γιά τά οικονομικά τους, τίς σχέσεις τους
μέ τούς ξένους κυριάρχους παλαιότερα (Τούρκους κλπ.) καί τήν έπιρροή,πού
άσκούσαν ορισμένοι μαστόροι σ αυτούς. Εύεργετήματα τών μαστόρων πρός
τούς ύποδούλους συγχωριανούς τους άπό τή σχέση τους αύτή μέ τούς κυριάρ-
χους (π.χ. άπαλλαγή άπό φόρους, άπό επιδρομές καί ιδίως άπό ληστές), κοι-
νωνικά έργα τών μαστόρων ('ίδρυση σχολείου, κατασκευή δωρεάν κοινωφελών
έργων, εκκλησιών κλπ.).

14. Συντεχνίες μαστόρων καί όργάνωσή τους. Σκοποί καί έργα τους.

15. Συνθηματική γλώσσα τών μαστόρων (μαστόρικα, κουδαρίτικα κ.ά.).
Λεπτομερές λεξιλόγιο. Σέ ποιές περιπτώσεις τή χρησιμοποιούσαν καί γιά ποιό
λόγο; (γιά νά συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς νά τούς άντιλαμβάνωνται οί
νοικοκυραίοι κ.ά.).
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1. Λατόμος (νταμαρτζής, μαρμαράς, πετροκόπος κ.ά.). Ειδικότητες
λατόμων (βαροκόπος, μπαζαδόρος, νταμαρτζής, μιναδόρος κ.ά.).

2. Λατομείο (νταμάρι, πετροκοπειό, μαρμαράδικο κ.ά.). Που βρίσκεται;
Τοπωνύμια σχετικά (Νταμάρια, Πελεκανιές, Μάρμαρα, Μαντέμι, Πλάκες κ.ά.).

3. Έργαλεΐα. Σόκος (τσάκος, πικούνι, πίγκος κ.ά.), χτενιά (Οραπίνα),
ματρακάς (σφυρί), ματικάπι, σφήνες, λοστός κ.ά. Σχήμα καί μέγεθος. Υλικά
άπό τά όποια κατασκευάζονται. Χρήση τους.

Σύγχρονα έργαλεΐα λατομείου (πιστόλα, γωνιά, κομπρεσέρ, δυναμίτης
κ.ά.). 'Από πότε χρησιμοποιούνται;

4. Έργαλεΐα γιά τή μετατόπιση τής πέτρας: γαϊδούρα (ξυλογαϊδούρα,
σκάρα κ.ά.). Σχήμα καί τρόπος χρήσεως της. Κατρακνλια (ξύλινοι ή σιδερέ-
νιοι κύλινδροι διαφόρων μεγεθών γιά τή μετατόπιση τών όγκων). Βίντσια,
γρύλοι, λοστοί, ρόδες γιά τή μετατόπιση τών όγκων.

5. Εϊδη πέτρας: μάρμαρο (άσπρο, γκρίζο, πράσινο, κόκκινο, μαύρο κ.ά.),
σχιστόλιθος (π)άκες, μαυρόπλακες κ.ά.). Γιά ποιό σκοπό προορίζονται (γιά
τό κτίσιμο σπιτιών, γιά τή διακόσμηση τους, γιά τάφους κ.ά.);

6. Τρόπος εξορύξεως. Π.χ. στήν Τήνο γιά τήν έξόρυξη τοΰ μαρμάρου
«καθάριζαν μιά επιφάνεια καί χάραζαν στά πλευρά τοΰ ογκου παράλληλες
γραμμές κάθε τέσσερεις-πέντε πόντους (κόβαν τις φάλκες) μέ τό σόκο. Βάθαι-
ναν τις φάλκες όσο περισσότερο μπορούσαν καί κατόπιν βάζανε μέσα ξύλινες
κωνικές σφήνες. Ποτίζοντας τις σφήνες κάθε τόσο, τό ξύλο φούσκωνε καί
χώριζε τελικά τό μάρμαρο. 'Ανοίγαμε μέ τό σόκου άπ' τό πίσω μέρος τ' μαρ-
μάρ' έναλούκ', Ι)ορεΐ νά πήγαινε καί τρία μέτρα τό λούκ', όταν δέν είχε κουμμό
κ' ήταν μεγάλου τού μάρμαρου. Κόβαμε φάλκες. "Οταν όμως είχε κουμμό, δέ
gόßαμε. Βάζαμε άμέσως τ' σφήνες. Κάναμε σφηνιές μέ τού βιλόν' καί τ'ς βά-
ναμε. Στά παλαιά χρόνια ήβάζαν ξύλινες σφήνες καί τ'ς πουτίζαν ν' άνοίξ' τού
μάρμαρου. 'Αργότερα βάναν σ'δερένιες. Μετά ήπιανες μέ τό σόκου τού μάρ-
μαρου νά τού σαϊλαντίσ'ς» (Άλ. Φλωράκης, Λιθογλυπτική, 1980, σ. 83).

7. Μέτρα για τήν προστασία τής πέτρας ή τοΰ μάρμαρου κατά τήν έξό-
ρυξη. (Άνοιγμα γιά τήν τοποθέτηση δυναμίτιδας σέ κατάλληλο σημείο, άνοι-
γμα μέ σφήνες κ.ά.).

8. Στοιχειώδης έπεξεργασία τής πέτρας στό λατομείο πριν μεταφερθή
στό εργαστήριο. 'Επιλογή τοΰ ογκου (τάκου), πλύσιμο, 'ίσιωμα μέ τήν χτενιά
κ.ά. Στούς Παξούς π.χ. «γιά νά κόψης καλά μιά μεγάλη πέτρα, πρέπει νά
πρωτοκάμης φωλιές μέ τόν πίγκο καί μέσα νά ρίξης νερό, νά ποτιστή 2-3 μέ-
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ρες, εβανες μέσα ξύλα-σφήνες καί έφούσκωνε μέ το νερό καί έσπαινε... Το'ιρα
πιά τις σπάνε μέ δυναμίτη ή μέ σιδερένιες σφήνες ή μέ σφόγια (στεφάνια σιδε-
ρένια)» (ΚΑ, χφ. 2250, σ. 202, 1957). Στήν Τήνο τά μάρμαρα «προτού μετα-
φερθούν στά έργαστήρια «σαϊλαντίζονται» (λαξεύονται ορθογώνια) στήν πελε-
κανιά. Ή άνω οριζόντια έπιφάνειά τους λέγεται «πρόσωπο», ή κατά μήκος
κατακόρυφη «μουρέλο» καί ή κατά πλάτος «κεφαλή». Τό πιο σκληρό μέρος
είναι ή κεφαλή... Τά «πλακοστρώματα» τά ισιώνουν μέ τήν κτενιά. Τό 'σιώ-
ναν μέ τ' gTîv.à, τού κάναν ΐσιο, πρώτα μέ τά χουάρά δόντια καί μετά άπ' τό
ψιλό. "Υστερα τού παστρεύαν μέ τ' λάμα. Παλαιά τού τρίβαν κί μέ πουριά γιά
νά γίν' λείου, μέ πιό ψιλό πουρί κί μέ πιο ψ'λό. Το>ρα όμως καί μέ σμυρίγλια»
(Άλ. Φλωράκης, Λιθογλυπτική, 1980, σ. 83).

9. Μεταφορά τής πέτρας. Τρόποι καί μέσα. Π.χ. «τά μεγάλα κομμάτια
τά σέρναν στή στάγκα (ενα ξύλο στρογγυλό ως 3 μέτρα), τή φορτώνονται 2
άνδρες ή 4 καί κρεμάνε άπό πάνω τή βαρειά πέτρα. Στούς Άντιπάξους έκό-
βανε έ'να κλαρί, έβάνανε άπάνω τήν πλάκα καί τήν πηαίνανε σέρνοντας. 'Ή τό
σέρνουνε μέ τή γαϊδάρα, δηλ. ενα δέλτα άπό ξύλα καί πάνω τό σώμα καί τήν
τραβούμε. Τις πήλες (πέτρινες τοΰ λαδιού) τις βάνανε πάνω σέ ροδούλα 3-4
άπουκάτου καί τήν άμπώνεις μέ τό λοστό καί πρεβατεΐ» (ΚΛ, χφ. 2250, σ.
202, Παξοί, 1957). Στήν Τήνο «κατέβαζαν τάκους άκόμη καί ένός κυβικοΰ
μέτρου προς τή θάλασσα, άπό δρόμους απότομους καί κατηφορικούς μέ τή
γαϊδούρα ή ξυλογαϊδούρα, είδος ξύλινης σχεδίας άπό σταβάρι (ίτιά).Τή «γαϊ-
δούρα» άποτελοΰσαν δύο παράλληλα γερά ξύλα, έλαφρά καμπυλωμένα στις
άκρες, καί άλλα δύο κάθετα καρφωμένα σ αύτά. Τοποθετούσαν έπάνω τά
μάρμαρα καί τήν έ'σερναν μέ σχοινιά, εΐτε οί 'ίδιοι οί νταμαρτζήδες, εΐτε μέ
βόδια ζεμένα στό ζυγό... Γιά τις μικρές μετακινήσεις μέσα στήν πελεκανιά
υπάρχουν τά «κατρακύλια», ξύλινοι ή σιδερένιοι κύλινδροι διαφόρων μεγεθών...
Χρησιμοποιούν έπίσης γρύλους καί βίντσια» (Άλ. Φλωράκης, Λιθογλυπτική,
1980, σ. 84).

Διάθεση τής πέτρας (αγορά έπί τόπου άπό τούς έμπορους ή τούς άμεσα
ένδιαφερόμενους).

10. Διακόσμηση τής πέτρας (πελέκημα, κέντημα κ.ά.). Ειδικοί τεχνίτες
(πελεκάνοι, λιθογλύπτες, μαρμαράδες, μαστόροι κ.ά.).

11. Εργαστήριο λιθογλυπτικής. Ποΰ βρίσκεται; (κοντά στό λατομείο,
κοντά σέ νεκροταφείο; κ.ά.). Περιγραφή του.

12. Εργαλεία λιθογλυπτικής : σφυρί κανονικό, ματρακάς, σφήνες διά-
φορες, γλώσσες γιά τό σκάλισμα, καλέμι, κοπίδι, βελόνια διάφορα, ντισλιδάκι,
φαγάνα, λάμα, λουκλούδικο, ποντίλι, γαρύφαλο, κουμπάσο, φαλαγγίνι, αρίδα,
γωνιά, πήχυ κ.ά. Άπό ποΰ τά προμηθεύονταν; Ποιοι τά επιδιόρθωναν; Π.χ.
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οί πελεκάνοι τής Πυρσόγιαννης Κόνιτσας «τά έργαλεϊα τά αγόραζαν άπό τά
μπακάλικα τοϋ χωριοΰ. Παλιότερα άγόραζαν καί άπό γύφτους πού στοίχιζαν
πιό φτηνά. Στά καμίνια τοΰ Νάσιου καί τοΰ Κώτσιου στό χωριό μιά ζωή πα-
ραξέναμε όλοι οί μαστόροι τά έργαλεϊα μας. Τά έργαλεϊα καί ιδίως τά βελόνια
καί τά κοπίδια χαλούσανε καί ήθελαν παράξυμα. Παλιότερα πληρώνανε ένα
γρόσι τό παράξυμα, άργότερα μιά δεκάρα καί έπί τών ήμερών μου πέντε δε-
κάρες καί σήμερα 8 δραχμές» (περ. Άρμολόι, άρ. 8-9 (1979), σ. 33).

13. Τρόπος έργασίας. Χάραξη τοΰ σχεδίου καί έκτέλεσή του. Π.χ. οί
πελεκάνοι τής Πυρσόγιαννης «βγάναν σχέδια άνάλογα μέ τό πνεΰμα μας ή
βλέπανε τά παλιά πού είχαν σπουδαίο πελέκημα. Πολλοί σχεδίαζαν τήν πέτρα
μέ μολύβι καί μετά πελεκοΰσαν, άλλοι όμως είχαν καλό χέρι καί δούλευαν τό
καλέμι χωρίς σχέδιο... Πάντως τό καθαρό πελέκημα μέ λουλούδια, σταυρούς,
πουλιά καί μέ ψιλοβελονιά σταμάτησε έκεϊ γύρω στά 1930. Στέρεψαν οί τρα-
νοί πελεκάνοι, χάλασε ή τέχνη» (περ. Άρμολόι, άρ. 8-9 (1979), σ. 33). Συγ-
κόλληση μαρμάρων ή πέτρας σέ περίπτωση πού έσπαζε όταν ήταν διακοσμη-
μένη. Υλικά πού χρησιμοποιούσαν (ζάχαρη μέ άσβέστη, κουρασάνι κ.ά.).

14. Συνεργεία λιθοξόων. α') Είναι αυτοτελή ή συνοδεύουν τούς οικοδό-
μους; 'Οργάνωση τους (άφεντικό, μάστορας, παραγιός κ.ά.). Ποιός οργανώ-
νει τήν έργασία; (άνάληψητοΰ έργου, διακανονισμός τής τιμής, παράδοση του
κ.ά.). Σχετικά συμφωνητικά.

β') Μαθητεία στήν τέχνη. Χρόνος πού άπαιτεϊται. Σχέσεις τοΰ μαθη-
τευόμενου μέ τό δάσκαλο του. 'Ενδεχόμενη κακομεταχείριση. Διατροφή καί
πληρωμή τοΰ μαθητευόμενου.

γ') Οικογενειακή παράδοση στήν τέχνη. Π.χ. στήν Τήνο «ή τέχνη της λιθο-
γλυπτικής ήταν άπό παλιά κληρονομική. Περνοΰσε άπό πατέρα σέ γιό, μαζί
μέ τά μυστικά της καί τήν κασέλα μέ τά σύνεργα πού τά 'χουν κειμήλια. Σέ
κάθε εργαστήρι δούλευαν πολλοί μαστόροι. «Κεϊνα τά χρόνια μπορούσες νά
βρής κι όκτώ καί δέκα μαστόρ' σ' ένα μαρμαράδ'κο: χώρια τ'ς παραγιοί.
ΤΗταν δέκα μαρμαράδ'κα στό Ιιάναρμο καί θά 'χαν κι έξήντα νομάτ' μέσα.
Καί καθένα θέ νά 'χε κι έξη παραγιοί» (Άλ. Φλωράκης, Λιθογλυπτική, 1980,
σ. 87).

δ') Συντεχνίες λιθοξόων. 'Οργάνωση τους. Σχετικά έγγραφα. Άγιος
προστάτης, γιορτή κ.ά.

ε') Αναζήτηση έργασίας έξω άπό τόν τόπο τής καταγωγής. Ταξίδια. Τό-
ποι έργασίας. 'Εποχή άναχωρήσεως καί έπιστροφής. Σχετικά έθιμα καί συνή-
θειες. 'Ονομαστοί λιθογλύπτες (Μίλιος ό Ζουπανιώτης κ.ά.). Μόνιμες έγκα-
ταστάσεις μαρμαράδων τεχνιτών στούς τόπους δουλειάς. Παράδειγμα ή εγκα-
τάσταση τών Τηνιακών μαρμαράδων στήν Αθήνα τόν περασμένο αιώνα (Άλ.
Φλωράκης, Λιθογλυπτική, 1980, σ. 87).
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15. "Εργα λιθογλυπτικής: οικοδομικά μέλη (άγκωνάρια, πόρτες μέ βά-
ση καί κιονόκρανα, πρέκια, καμαρολίθια, τζάκια πελεκητά, γωνίες, οικόσημα,
φεγγίτες κ.ά.). Υπάρχει ειδικός τεχνίτης ή κάποιος άπό τήν ομάδα τών μα-
στόρων γιά τήν φιλοτέχνησή τους; Π.χ. στήν περ. τής Κόνιτσας «οί τεχνίτες
πού ασχολούνταν στο πελέκημα ήταν ειδικευμένοι καί πάντα γεροντότεροι άπό
τούς κτίστες. "Ολα τά μπουλούκια φρόντιζαν νά έχουν πάντοτε κοντά τους
ένα δυό πελεκάνους, γιατί τά σπίτια πού φκιάνανε τότε εϊχαν πολλά πελεκή-
ματα. "Ολα τά άγκωνάρια, οί πόρτες καί τά παράθυρα γίνονταν πελεκητά
καθώς οί κορνίζες» (περ. Άρμολόι, άρ. 8-9 (1979), σ. 36).

16. Διακοσμητικά θέματα (σταυροί, λουλούδια, πουλιά, παραστάσεις
άνθρώπων ή ζώων, πεντάλφα, γεωμετρικά σχήματα, χρονολογία κ.ά.). Ενδε-
χόμενος συμβολισμός τών διακοσμητικών θεμάτων. Π.χ. ό συμβολισμός
τών προσωπείων στήν είσοδο κυρίως τών οικοδομημάτων είναι άποτρεπτι-
κός; (βλ. Κατερ. Γ. Κορρέ, Ή άνθρώπινη κεφαλή θέμα άποτρεπτικό στή
νεοελληνική τέχνη, Αθήνα 1978, σ. 67 κ.ά.).

17. Ταφόπλακες: Διακοσμητικά θέματα άνάλογα μέ τήν οικονομική καί
κοινωνική κατάσταση, τήν ήλικία, τό γένος, τό έπάγγελμα κ.ά. τοΰ νεκρού.

18. Διάφορα άλλα πέτρινα ή μαρμάρινα άντικείμενα: γουδιά, λεκάνες
γιά πλύσιμο, γιά λουτρά, γούρνες κ.ά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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σ. 30-47.

2. ΑΛ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ, Ή λαϊκή λιθογλυπτική της Τήνου, 'Αθήνα 19802.

XX. ΑΓΓΕΙΟΠΛΛΣΤΗΣ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

1. Γενικά. Υπάρχει άγγειοπλαστική τέχνη; Μήπως υπήρχε παλαιότερα
καί έγκαταλείφθηκε; Πότε καί γιατί;

Τήν άσκοΰν (ή τήν άσκοΰσαν) ντόπιοι ή ξένοι; Μήπως ύπάρχουν περιο-
χές πού έχουν πάρει τήν ονομασία τους άπό τά έργαστήρια άγγειοπλαστικής ;
(Τσεραμτές, Τσικαλαρειά, Τσαγκλί κ.ά.). Κέντρα άγγειοπλαστικής.

2. Χώρος εργασίας (τβικαλαργειό, κεραμιδαργειό κ.ά.). Ποΰ βρίσκεται;
(μεσα ή έξω άπό τό χωριό;) Άπό τί εξαρτάται ό χώρος έγκαταστάσεώς του;
(άπό τό χώμα, τό νερό;)
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3. Πότε άρχίζουν οί εργασίες; (τό Μάιο, τον Ιούνιο;) Συγκέντρωση
τών «μαστόρων» στόν τόπο έργασίας.

4. Τεχνίτες. Ποιος είναι ό τεχνίτης (μάστορας); Πόσοι άλλοι βοηθούν;
Γίνεται καταμερισμός έργασίας; Πώς ονομάζεται ό κάθε έργάτης; (χωματάς,
κοπανιστής, κοπέλι). Πώς γίνεται ή προετοιμασία τοΰ χώματος; (περιγρα-
φή). Υπήρχε ειδικός τεχνίτης γιά κάθε είδος άγγείου; Πώς τόν έλεγαν; (τσου-
καλάς, κανατάς, σταμνομάστορας, τσικαλομάστορας, κεραμιδάς κ.ά.). Μετά
άπό πόσο χρόνο μαθητείας θεωρούν κάποιον άξιο νά καθίση στόν τροχό ; νάγί-
νη τεχνίτης;

5. Πρώτη ϋλη. Τί χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη; Υπάρχει ειδικό χώμα;
Πώς τό διακρίνουν; Άπό ποΰ τό παίρνουν; Μήπως πρέπει νά είναι άπό βαθύ-
τερα στρώματα τής γής καί γιατί;

Τόπος άπ' όπου βγαίνει τό χώμα (χωματερές, πηλωρύχι, χώματα κ.ά.).
Διάφορα εϊδη τού χώματος. Μήπως άναμειγνύουν μέ τό χώμα καί άλλες ούσίες
καί γιατί; Πώς διαπιστώνει ό άγγειοπλάστης οτι τό χώμα, πού θά χρησιμο-
ποιήση, είναι κατάλληλο (περιγραφή δοκιμής). Παίρνουν άπό διάφορα σημεία
τοΰ τσικαλαρειοΰ (νταμάρι) χώμα; Τό ψήνουν στό καμίνι; Πώς διαπιστώνουν
αν τό χώμα είναι πορώδες; (μέ τή γλώσσα ή μέ νερό;)

Καύσιμη ύλη γιά τό ψήσιμο τών άγγείων (ξύλα, κάρβουνα).

Επεξεργασία τοΰ χώματος (στέγνωμα, κοπάνισμα, πλύσιμο, σούρωμα).

Προετοιμασία τοΰ πηλοΰ (περιγραφή). Πώς χρωματίζεται;

6. Εργαλεία πού χρησιμοποιεί ό άγγειοπλάστης (τροχός, καλούπια
κ.ά.):

α') Τροχός. 'Ονομασία κάθε τμήματος τού τροχοΰ (κεφαλαρέ, αδράχτι,
διαζύλι, άμάδα κ.ά.).

β') Καμίνι. 'Ονομασία. Ποιός τό χτίζει; (ύπάρχει ειδικός;) Πώς χτίζε-
ται; Σχήμα (στρογγυλό, τετράγωνο καί γιατί;). Μέτί ύλικά χτίζεται; Άπό πό-
σα μέρη άποτελεΐται; Ποΰ τοποθετούνται τάάγγεϊα γιά τό ψήσιμο; Πώς ρυθ-
μίζεται τό φάρδος καί τό ΰψος τοΰ άγγείου ; Ποΰ ζυμώνουν τόν πηλό; Μέτί τόν
άνακατεύουν; Πώς τοποθετούν τά άγγεϊα στό καμίνι γιά νά μή σπάσουν;
Σέ τί θερμοκρασία τά ψήνουν; Σέ ποιό στάδιο τής κατασκευής τά διακοσμούν;

«Γέμισμα» τοΰ καμινιοΰ (καμίνιαύμα, φορτώνω τό καμίνι, πυργιάζω τό
καμίνι). 'Εξαγωγή τών ψημένων (ξεφορτώνω, ξεκαμινιάζω κ.ά.). Πώς γίνεται
τό εσωτερικό βάψιμο;

7. Εϊδη άγγείων: α') Πιθάρια. Πώς κατασκευάζονται; Πώς διακοσμούν-
ται; Τί χωρητικότητα έχουν; Σέ τί χρησιμεύουν; Πώς τά διαθέτουν στήν άγο-
ρά; Πώς τά μεταφέρουν;

β') Σταμνιά (περιγραφή). Πώς κατασκευάζονται καί πώς διακοσμούνται;

16
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Σέ τί χρησιμεύουν; Πώς τά μεταφέρουν στήν άγορά; "Εχουν πάντοτε σταθερό
μέγεθος; Χρησιμοποιούνται ορισμένα ώς μέτρα χωρητικότητας;

γ') Τσουκάλια. Μήπως ψήνονται μέ ειδικό τρόπο; Σέ τί χρησιμεύουν;
(άν γιά τό μαγείρεμα, μήπως τά καπνίζουν κατά τό ψήσιμο, γιά νά πάρουν
μαύρο χρώμα;)

δ') Γλάστρες, κανάτια, θυμιατά, πιάτα, λεκάνες κ.ά.

8. Διακόσμηση. Πώς γίνεται ή διακόσμηση; Μέ χρώμα; Πώς τοποθετεί-
ται ; (άλείφεται ή έπιφάνεια πριν ή μετά τό ψήσιμο;) Πώς κατασκευάζονται
τά διακοσμητικά θέματα (μέ τό πλουμονδιστήρι',) Ποιά είναι τά διακοσμητικά
θέματα; (πουλιά, δικέφαλοι άετοί, λουλούδια, ζώα, γιρλάντες;) Πώς ονομάζον-
ται οί διακοσμήσεις (ξόμπλια;) καί άπό ποΰ τις εμπνέονται; Μήπως ή δια-
κόσμηση είναι πλαστική καί πώς επιτυγχάνεται; Μήπως ορισμένα είδη δέν
διακοσμούνται καί γιατί; (γιά λόγους οικονομίας, χρόνου κ.ά.;) Ποιά είναι τά
δοχεία πού δέν διακοσμούνται; (τσουκάλια, πιθάρια;)

XXI. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ

1. Κεραμοποιείο (κεραμιδαργειό, κεραμαργειό κ.ά.).'Επιλογή τοΰ τόπου
γιά τήν εγκατάσταση τοΰ έργαστηρίου. Άν «δέν έχη κοντά κλαρί, δέν μπορεί
νά γίνη καμίνι» (ΚΛ, χφ. 1159Α, σ. 124, Κορώνη Πυλίας, 1938). Οί κεραμο-
ποιοί είναι ντόπιοι ή έρχονται άπό άλλοΰ ; Πότε άρχίζουν οί εργασίες τους ; Π.χ.
στήν Κορώνη Πυλίας «οί καμινιαρέοι έκαναν τσούρμα πριν τής Λαμπρής καί
τή Δευτέρα τής Λαμπρής θά κινοΰσαν νά φύγουνε. Άλλοι έβαναν καμίνια ένα
γύρο, άλλοι πήγαιναν μακριά στήν Αμαλιάδα, στόν Πύργο, όπου ήξεραν πώς
θά πουλοϋσαν τά κεραμίδια τους. Μαζεύονταν τέσσεροι σύντροφοι κι ένας μά-
στορας πέντε καί δυό ή τρία παιδιά. Τά παιδιά ήταν άπαραίτητα. Κάθε σύν-
τροφος έπαιρνε μαζί του καί τό βασταγό του» (ΚΛ, χφ. 1159Α, σ. 124, 0π. π.).

Πότε σχολάζουν τά καμίνια; (τόν Σεπτέμβρη). Πόσες καμινιές θά κάνουν
κατά τή διάρκεια τοΰ καλοκαιριού;

2. Χτίσιμο τοϋ καμινιοΰ. Περιγραφή. Σχήμα καί χωρητικότητα. Κατά-
λυμα γιά τό συνεργείο. Προστασία τών έργαζομένων άπό τόν ήλιο (κατασκευή
πρόχειρου ύποστέγου).

3. Προετοιμασία των υλικών γιά τήν κατασκευή τών κεραμιδιών. Διάλε-
γμα τοΰ κατάλληλου χώματος. «Ούλα τά χο'ιματα δέν κάνουνε γιά κεραμίδια.
Πρέπει νά είναι χώμα καλό, άσπροπηλιά ή κοκκινόχωμα. Άμα βροΰν χωράφι
κι έ'χη χώμα καλό, συφωνάνε μέ τόν νοικοκύρη καί τοΰ τό πλεροινουν μέ τήν
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καμινιά. Κάθε καμίνια τήν πλερώνουν 50-60 δραχμές. Θά κουβαλήσουν τό
χώμα, 15-20 φορτώματα, καί θά τό ρίξουνε στή γούβα νά είναι άκόμα δυο ώρες
μέρα. Θά ρίξουνε καί τό νερό μέσα. Τήν αύγή μπονώρα άνακατεύουνε τό χώμα
πού είναι μέσ' στή γούβα μέ τις άξίνες,τό κάνουνε λάσπη καί τό βγάνουνε άπό
τή γούβα» (ΚΛ, χφ. 1159Α, σ. 124, όπ. π.).

Στήν 'Ιθάκη «έβγάνανε χώμα κατάλληλο, τό καθαρίζανε άπό τήν πέτρα
καί τό άπλώνανε νά λιαστή μιά μέρα. "Υστερα τό ρίχνανε στή λάτζα (μιά γούρνα
στρογγυλή κοντά στή θάλασσα), νά μουσκέψη. Τοΰ ρίχνανε θαλασσινό νερό,
γιατί δέν είχαν γλυκό. "Ολη νύχτα μούσκευε τό χώμα, νά γίνη πηλός. Τό πρωί
έμπαίνανε ξυπόλυτοι στή λάτζα καί τό πατοΰσαν μιά ώρα κοντά, κοντά νά χώ-
νονται ώς τό στραγάλι. Έγινότανε ένα ξύγκι, άπό τό πολύ πάτημα, ό πηλός»

(ΚΛ, χφ. 2194, σ. 562, 1956).

'Εξασφάλιση τών ξύλων γιά τό κάψιμο τοΰ καμινιοΰ.

4. Κάψιμο τών κεραμιδιών. 'Υπάρχει ειδικός μάστορας; Στήν 'Ιθάκη π.χ.
«οί μαστόροι έπλάθανε τή λάσπη. Είχανε ένα τυπάρι, οσο τό κεραμίδι κ' υστέρα
ένα καλούπι ξύλινο ή σιδερένιο στή φόρμα τοΰ κεραμιδιοΰ. "Ητανε κοντά άλώνι
μεγάλο κ' έκεϊ τ' άπλώνανε νά λιαστούνε» (ΚΛ, χφ. 2194, σ. 563, όπ. π.). Στή
Μυτιλήνη «τσαπίζανι τή λάσπ', όπως ζυμών'ς τό ψωμί. Τήν έπαιρνε ό μάστο-
ρας, τήν πήγαινι στό τζιάκι του καί τήν έκοβε. Έκοβι κεραμίδια. Εϊχι κί δυό
πιδιά κί τά κουβαλούσανι στόν ήλιο» (ΚΛ, χφ. 1446, σ. 39, 1940).

Πόσες μέρες πρέπει νά μείνουν στόν ήλιο τά κεραμίδια πριν νά ψηθοΰν
στό καμίνι; (4-5 μέρες;) Κάψιμο τοΰ καμινιοΰ. Τοποθέτηση τών κεραμιδιών
στό καμίνι (καμίνιααμα). «Σά στρώσουνε τά κεραμίδια μέσα στό καμίνι, θά
τό κλείσουνε καλά καί θά τό χτίσουνε άπόξω νά μήν ξεθυμάνη. Τή φωτιά τή
βάνουν τή νύχτα καί τήν καίνε κι οΰλη τήν άλλη μέρα. Τήν ταίζουνε μέ κλαδί.
Άφήνουνε καί περνάει μιά μέρα καί ξεχρίζουνε τό άνοιγμα γιά νά ξεθυμάνη μιά
στάλα τό καμίνι» (ΚΛ, χφ. 1159Α, σ. 124, όπ. π.).

5. Ξεκαμίνιασμα. Ποΰ τοποθετούνται τά νεοψημένα κεραμίδια; (σέ χώρο
στεγασμένο γιά τήν προστασία τους άπό βροχή ;).

Διάθεση τών κεραμιδιών στούς εμπόρους ή ιδιώτες.

6. 'Οργάνωση τοϋ συνεργείου τών κεραμοποιών (μάστορας, σύντροφοι,
παιδιά). 'Ιεραρχία. Μοίρασμα τών κερδών. 'Υπήρχε συντεχνία;

7. Προϊόντα κεραμοποιΐας: α') Κεραμίδια. Σέ πόσους τύπους κατασκευά-
ζονται; (βυζαντινό, γαλλικό).

β') 'Ακροκέραμα καί άλλα διακοσμητικά άρχιτεκτονικά μέλη (γλάστρες,
κεφαλοκόλωνα, κάγκελα κ.ά.) (είκ. 298). Κατασκευάζονται άπό ειδικούς
τεχνίτες; Καλούπια πού χρησιμοποιούνται.

γ') Πήλινοι σωλήνες (κιούγκια, διακλαδώσεις, σιφώνια κ.ά.) (είκ. 299).
Τρόπος κατασκευής.
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δ') Πλακάκια. Τρόπος κατασκευής. Πιθανή διακόσμηση και πώς επιτυγ-
χάνεται.

ε') Τοΰβλα. Είναι συμπαγή ή κούφια; Σχήμα καί μέγεθος. Πώς έπιτυγ-
χάνεται ή άνθεκτικότητά τους;

XXII. ΚΑΛΑΘΟ ΠΛΕΚΤΙΚΗ

1. Γενικά. Πόσοι καί ποιοι (άνδρες ή γυναίκες) άσχολοΰνται μέ τήν καλα-
θοπλεκτική ; Είναι έπαγγελματίες καλαθάδες ή άσκοΰν παράλληλα καί άλλα
επαγγέλματα (γεωργοί, βοσκοί κ.ά.); Συνθήκες πού εύνοοΰν τήν άνάπτυξη
τής καλαθοπλεκτικής (εύκολη εξεύρεση πρώτων ύλών, παραγωγή πού άπαιτεϊ
τή χρησιμοποίηση καλαθιών κ.ά.).

2. 'Υλικά: α') Καλάμια. Άπό ποΰ τά προμηθεύονται; Πότε κόβονται καί
γιατί (τόν 'Ιανουάριο - Φεβρουάριο); Ποΰ καί πώς άποθηκεύονται τά καλάμια;
(τοποθέτηση τους όρθια γιά νά μή σαπίζουν). Καθάρισμα τοΰ καλαμιοΰ προ-
κειμένου νά χρησιμοποιηθή γιά τό πλέξιμο. Βρέξιμο τοΰ καλαμιοΰ γιά ν' άπο-
κτήση ευλυγισία. Σχίσιμο τοΰ καλαμιοΰ.

β') Λυγαριά. 'Υπάρχει στόν τόπο ή τήν προμηθεύονται άπό άλλοΰ καί
άπό ποΰ; Πότε κόβεται καί γιατί; (τόν χειμώνα;) Αποθήκευση τής λυγαριάς
γιά τήν προστασία της άπό τή βροχή καί τόν ήλιο. Βρέξιμο τών βεργών γιά νά
μαλακώσουν. Τοποθέτηση τους σέ νερό καί «πέτρωμά» τους, ώστε νά σκεπά-
ζωνται τελείως, σκέπασμά τους μέ βρεγμένο πανί γιά νά διατηρούνται ύγρές.

γ') Σχίζες κερασιάς, κουφοξυλιάς κ.ά. δένδρων. Άπό ποΰ τίς προμηθεύον-
ται; Πότε κόβονται καί πώς διατηρούνται μαλακές καί κατάλληλες γιά πλέξιμο ;

δ') Βέργες μυρτιάς κ.ά. εύλύγιστων δένδρων.

ε') Ποιό ύλικό θεωρείται άνθεκτικώτερο ; Συνδυασμός δύο ή περισσότερων
ειδών. Χρησιμοποίηση τών ύλικών άνάλογα μέ τό είδος τοΰ καλαθιού καί τή
χρήση του.

3. Έργαλεϊα: τό μαχαίρι (γιά τό σχίσιμο τοΰ καλαμιοΰ ή τής λυγαριάς
κ.ά., γιά τό καθάρισμα τοΰ καλαμιοΰ), ό κόπανος (γιά τό μετά άπό τό βρέξιμο
κτύπημα τών βεργών), τό σουβλί (γιά τή διαστολή τών άποστάσεων μεταξύ
δύο συνεχών ύφαδιών), τό μέτρο (γιά τή μέτρηση τοΰ ύψους τών καλαθιών), τό
λάστιχο (γιά τήν προστασία τών χεριών τοΰ καλαθιοΰ), ή τανάλια κ.ά.

4. Πλέξιμο. 'Επιλογή τών βεργών πού θά χρησιμοποιηθούν γιά κάθε
μέρος τοΰ καλαθιού (πάτος, σώμα, χείλη). Περιγραφή τού πλεξίματος σέ όλες
του τίς φάσεις (είκ. 300).
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5. Προϊόντα: Καλάθια διαφόρων σχημάτων καί μεγεθών. 'Ονομασία,
σχήματα (κοφίνι, κόφα, κοφίνα, πολιτάρια κ.ά.) (είκ. 301). Άλλα εϊδη κα-
λαθοπλεκτικής: πανέρια, μαλαθοΰνες, καδροθήκες, χτενοθήκες, τουπιά κ.ά.

6. Χρησιμοποίηση τών καλαθιών (συλλογή καρπών, τοποθέτηση ρού-
χων, μεταφορά προϊόντων, ψάρεμα, μελισσοκομική κλπ.).

7. Διάθεση τών καλαθιών άπό τούς ίδιους τούς καλαθάδες ή άπό πλα-
νόδιους τσιγγάνους.

8. Διηγήσεις σχετικές μέ τούς καλαθάδες, παροιμίες, τραγούδια κ.ά.
Στό "Αργός π.χ. «οί καλαθάδες διηγούνται ότι τήν τέχνη τή βρήκε ένας άρχαϊος
σοφός όταν εϊχε έξορισθή έκεΐ, στις ώρες τής σχόλης του» (Μαρούλα Εύθυμίου-
Χατζηλάκου, Ή καλαθοπλεκτική τοΰ Άργους, 'Εθνογραφικά 2 (1979-80),
σ. 57).

XXIII. ΣΑΡΩΘΡΟΠΟΙΟΣ, ΣΑΡΩΘΡΟΠΟΙΪΑ

1. 'Υπάρχει άνεπτυγμένη βιοτεχνία κατασκευής σαρώθρων (σκουπών);
Είναι μεμονωμένοι σαρωθροποιοί ή οργανωμένες βιοτεχνίες; Άσχολοΰνται
γυναίκες καί άνδρες;

2. Έργαλεΐα τοΰ σαρωθροποιοΰ: φαλτσέτα (σβανάς, σουγιάς κ.ά.), βε-
λόνες (διάφορα μεγέθη). Περιγραφή, φωτογραφίες καί σχεδιαγράμματα.

3. Ύλικά πού χρησιμοποιούνται. Χόρτο (σάρωμα, σκούπα, άλιπίτσα,
κ.ά.). Τρόπος καλλιέργειας. Θερισμός του. Ξήρανσή του.

4. Κατασκευή τής σκούπας. Περιγραφή τής έργασίας τοΰ σαρωθρο-
ποιοΰ.

5. Εϊδη σαρώθρων: Σκούπες διαφόρων μεγεθών γιά οικιακή χρήση.
Ειδικές σκοΰπες, πού προορίζονται γιά τό γάμο (σκούπα τής νύφης). Διακό-
σμηση τους.

Άλλα ε'ίδη πού κατασκευάζονται μέ τό σάρωμα: Ψάθες, γιά τό πάτωμα,
καπέλα κ.ά.

6. Διάθεση τών προϊόντων τών σαρωθροποιών (στά παζάρια, στις πό-
λεις, στά χωριά πού δέν διαθέτουν τέτοια βιοτεχνία κ.ά.).

7. Κατασκευή πρόχειρων σκουπών (φροκαλιές) άπό διάφορα φυτά (ρεί-
κια κ.ά.) γιά τό σκούπισμα της αύλής, τών στάβλων κ.ά-
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XXIV. ΨΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ

1. Γενικά. 'Υπάρχει άνεπτυγμένη παραγωγή ψάθινων ειδών; Ποιοι άπα-
σχολοΰνται με τήν ψαθοπλεκτική (μήπως άποκλειστικά μόνο γυναίκες); Λόγοι
πού ευνοούν τήν άνάπτυξή της (ύπαρξη λιμνών καί έλών, όπου φυτρώνουν
άφθονα τά ύδρόβια φυτά πού χρησιμοποιούνται γιά τό πλέξιμο ψάθας). Π.χ.
πριν άπό τήν άποστράγγιση τής Κωπαΐδας οί γυναίκες τής περιοχής κέρδιζαν
πολλά άπό τήν ψαθοπλεκτική. Κέντρα ψαθοπλεκτικής ύπάρχουν στήν περιοχή
Σερρών, Γιαννιτσών, στή λίμνη 'Αγ. Βασιλείου Θεσσαλονίκης, στή Θεσσαλία,
"Ηπειρο, Αιτωλοακαρνανία καί Πελοπόννησο.

2. Έργαλεϊα πού χρησιμοποιούνται γιά τήν κοπή, τό καθάρισμα καί τό
πλέξιμο τής ψάθας.

3. Υλικά: α') Ψάθα (διάφορα εΐδη ύδροβίων φυτών: σαμάτσιν, παπύρι,
ρουγκονζιες, ραγιότι, βονρκα κ.ά.). Πότε θερίζεται ή ψάθα; (συνήθως 'Ιούλιο -
Αύγουστο). Είναι άπαραίτητο νά άπλωθή καί νά ξεραθή καί γιά πόσο χρόνο;
Μήπως μέ τό θερισμό καί τήν προετοιμασία τής ψάθας άσχολούνται μόνο οί
άνδρες ;

β') Καλάμια. Πότε κόβονται καί σέ τί χρησιμοποιούνται; (καλαμωτές
γιά τά ιχθυοτροφεία;)

4. Προϊόντα: α') ψάθες γιά στρώσιμο τών χωμάτινων δαπέδων τών σπι-
τιών, γιά τή χρησιμοποίηση τους ώς κρεββατιών, β') ψάθες γιά σκέπασμα κα-
λυβών, γ') καρέκλες, δ') καπέλα (σκιάδια) πού χρησιμοποιούν οί γεωργοί
κατά τό θερισμό, ε') ζεμπίλια γιά τή μεταφορά πραγμάτων καί πρόσφατα
τσάντες γυναικείες, ς') καλαμωτές γιά τά ιχθυοτροφεία κ.ά.

5. Τρόπος πλεξίματος κάθε είδους. Παράδειγμα: Στήν Τήνο «οί γυναίκες
άγοράζουν τίς ψάθες σέ διάφορα χρώματα κι άρχίζουν τό πλέξιμο άπ' την κορφή
τοΰ καπέλου κι άπό τόν πάτο τής τσάντας. Τίς καρφώνουν τή μιά κοντά στήν
άλλη άφήνοντας τίς άκριες, πού λέγονται «στημόνια» νά κρέμωνται. Κατόπι
παίρνουν άλλη ψάθα σέ ΐδιο ή σέ διαφορετικό χρώμα καί τήν πλέκουν μαζί μέ
τά στημόνια. "Οταν τελειώσουν, βάζουν γύρω-γύρω ένα τέλειωμα πλεγμένο
«κοτσίδα» καί, άν πρόκειται γιά τσάντες, προσθέτουν καί τά χερούλια» (Άλ.
Φλωράκης, Τήνος, 1971, σ. 149).

Διακόσμηση τών ψάθινων ειδών.

6. Τρόπος διαθέσεως τών προϊόντων ψαθοπλεκτικής. Μεταφορά τους σέ
άστικά κέντρα, έμποροπανηγύρεις κ. ά. Π.χ. στά Γιάννενα γίνεται άγορά ψαθών
τήν περίοδο τών Χριστουγέννων. «Αί γυναίκες τοΰ Περάματος, αί Περάτισσαι,
καί τοΰ Νησιοΰ, αί Νησιο'ιτισσαι, φέρνουν αί ΐδιαι μέ τίς βάρκες τό έμπόρευμά
των καί τό πωλοΰν. Άπό τά χωριά τών 'Ιωαννίνων κατεβαίνουν άνδρες καί
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γυναίκες και άγοράζουν ψάθες γιά τά σπίτια τους, πού συνήθως έχουν χωμάτινο
δάπεδο. Φέρνουν δικά τους προϊόντα, φουντούκια, καρύδια, μαλλιά, τυριά, μάλ-
λινα υφάσματα, καλαμπόκι, ξύλα, κάρβουνα καί άγοράζουν ψάθα» (Κ. Φαλ-
τάϊτς, Ψαθοπλεκτική, 1927-28, σ. 5). Στήν Τήνο «ένα εϊδος πού έχει πολλή
πέραση στούς προσκυνητές είναι τά ψάθινα (καπέλα καί τσάντες)» (Άλ. Φλωρά-
κης, Τήνος, Αθήνα 1971, σ. 149).

7. Σύγχρονη ψαθοπλεκτική βιοτεχνία. Μέσα καί τρόποι έργασίας.Ύλικά
πού χρησιμοποιούνται. Προμήθειά τους. Προϊόντα. Τρόπος διαθέσεώς τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. ΦΑΛΤΑΪΤΣ, Ή ψαθοπλεκτική εις τήν Ελλάδα, Έφημ. «Ή Βραδυνή», ετ. Ε

(1927-28), άρ. 2227, σ. 5.

2. ΑΛ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ, Τήνος, 'Αθήνα 1971, σ. 149.

XXV. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΟΣ

1. Σχοινοπλόκος (σκοίνας, μοντάφης κ.ά.).

Υπάρχει ειδικό έργαστήριο (σχοινιάτικο, μουτάφικο) ή είναι οικιακή
άπασχόληση ;

2. 'Υλικά : Γιδόμαλλο (τριχάρι, τραγόμαλλο), λινάρι (κανναβιά), βούρ-
λα (βρουλιά, χόρτο (ζώνη), σίλος (νηματώδες χόρτο), σπάρτο, άθάνατος
κ.ά.

3. Εργαλεία: στοιβαχτήρα (τιναχταρού). Σχήμα καί τρόπος λειτουργίας.
Έξαρτήματά της: παλούκια (ξύλα, συνήθως τέσσερα, πάνω στά όποια στερεώ-
νονται τό ένα άπό τά τέσσερα σχοινιά κατά τό πλέξιμο τού σχοινιού), παρτΰάς,
(μικρό κομμάτι σχοινιού στό μέρος πού συναντιώνται τά τέσσερα σχοινιά τών
παλουκιών) στοιβαχτρόξνλο κ.ά.

Ανέμη (καρονλι, ροδάνι κ.ά.) γιά τό κλώσιμο τοΰ μαλλιοΰ. 'Εξαρτήματα:
λντάρι (σχοινί τεσσάρων περίπου μέτρων πού χρησιμεύει γιά τό γύρισμα τής
άνέμης),μυΛια (κοχλίες πού πάνω τους στηρίζονται τά λυτάρια), μυλιόκαρφα
κ.ά., μπούρδα (γιά τό τύλιγμα τοΰ μαλλιοΰ), σάκκος (μιτζίκα, τσουβάλι, τα-
βερτσίκα), όπου τοποθετούν τήν τρίχα (μαλλί) μετά τό στοίβαγμα, τόρνος,
καλούπι (μακαράς κ.ά.), κάτϋοννας (μέ στρόφιγγα καί κρικέλλι, μέ τό όποιο
κρατοΰν τήν τριχιά, όταν κλώθεται τεντωμένη (εΐκ. 302-303) κ.ά.

4. Τρόπος κατασκευής τών σχοινιών. Λεπτομερής περιγραφή. Π.χ. στήν
Κάρπαθο τήν τριχιά κατασκευάζουν οί γυναίκες... «Παίρομε τό τριχάρι τών

κατσικών οσο χρειάζεται καί τό τινάσσομε στή τιναχταροΰ ή καίτό χεροχτε-
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νίζομε. "Υστερα άφοΰ το κάμω με τουλούπια, τό κλώθο με στόν άγραττά. Ή μιά
γυναίκα κάθεται και κρατεί τον άγραττά καί τον γυρίζει στο πόδι της καί ή άλ-
λη πού 'χει τά τουλούπια τοΰ τριχαριοΰ, τά τραυά μέ τά χέρια καί πάει ϊσα πί-
σω μέσα σ' ένα μακρύ δρόμο καί έτσι γίνεται μέ τό γύρισμα ένας μακρύς μακρύς
κλώνος, όπως κάνομε μέ τό άγράττι τά μαλλιά. "Οταν πιά φθάση κάμποσο διά-
στημα ό κλώνος, τότε άρχίζει ή γυναίκα, πού βαστά τόν άγραττά, νά τυλίσση τόν
κλώνο άπάνω του κι έτσι κάνει ένα κουβάρι... Άπό κάθε κουβάρι βγαίνει ένας
κλώνος γιά τη τριχιά' καμμιά φορά όμως βάζουν καί δυο ή τρεις κλώνους μαζί
— όταν εϊναι ψιλοί-καί κάνουν ένα χονδρύτερο στό κάθε κουβάρι. "Οταν γίνουν
οί κλώνοι, θά πάνε στόν τόρνο, πού έχει 3-4 κατσούνια καί σέ κάθε ένα δένουν
άπό ένα κλώνο... Οί κλώνοι κρατιούνται στά χέρια άπό 1-2 άνθρώπους χωριστά
καί κλώθονται καλά, έτσι πού τούς κρατούν τεντωμένους. "Οταν πιά κλωσθοΰν,
τότε θά ένωθοΰν οί 3-4 κλώνοι νά γίνουν ένας, ή τριχιά. "Εχουν τότε τό καλούπι
δηλ. ένα κομμάτι ξύλο μακρουλό μέ 4 αύλάκια, μέσα άπό τά όποια περνούν οί
3-4 κλώνοι... "Οταν ή γυναίκα πού βαστά τό καλούπι φθάση εις τόν τόρνον,
ή τριχιά είναι τελειωμένη... "Οταν πιά τελειώση ή τριχιά, την ξανακλώθουν
εις τόν τόρνον ξανάστροφα (γιά νά μαλακώση καί νά γίνη ΐσια ώστε νά δου-
λεύγεται εύκολα» (Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπά-
θου, 2, 1934, σ. 287 - 288). Στούς Παξούς «στό μακαρά γίνονται τά σχοινιά
(λυτάρια) άπό τά ζαμάχια (κάθε ζαμάχι άπό δυό κλωστές). "Ενώνει τις προσ-
κόλλησες άπάνω στην άνέμη μέ τά πουριά (καρούλια άπό ξύλο) ένας μικρός
τσιτσές πλάι στά πουριά σέ σύρμα. Τά ζαμάχια θά μαζευτούνε κουβάρια
κρεμασμένα. Κι εκείνα θά δουλευτούνε στό άργαλειό» (ΚΛ, χφ. 2250, σ.
299, 1957).

5. Είδη σχοινιών: εμπολο (υμπολο) δύο-τρία ή περισσότερα νήματα,
σκοινί, τέσσερα περίπου έμπολα μαζί, καζάρι (λιανοσκοίνι), τζίβα (χοντρό
σχοινί), τρικούλλινο (σχοινί μέ τρία νήματα), γούμενα (τρία έμπολα), τριχιά,
κανναβιά, σάουλλα (σχοινί άπό λινάρι), ζώνη (άπό χόρτο), βουρλιά (άπό
βούρλο ή σίλο) κ.ά.

6. Χρησιμοποίηση τών σχοινιών. Νά άναφερθοΰν άναλυτικά οί περιπτώ-
σεις πού χρησιμοποιούνται τά σκοινιά (γιά τό δέσιμο τών ζώων, στά σαμάρια,
γιά τήν άντληση νερού άπό πηγάδι, γιά τήν ύφανση σακκιών, χαλιών κ.ά.). Άπό
πότε χρησιμοποιούνται τά βιομηχανικά σχοινιά;

7. "Υφανση τρίχινων ύφασμάτων (πούλια) κλπ. Αργαλειός. Περιγραφή.
Π.χ. στούς Παξούς «τ' άργαλειό γιά τά τσόλια εϊναι μόνο τελλάρο. Δύο άντιά
συρταρωτά. Ανεβοκατεβαίνουν στό συρτάρι. Τόκάτω κυρίως άνεβοκατεβαίνει
μέ σφήνες. Τό άπάνω μένει άκίνητο. Τό φάρδος γιά τό κάθε τσόλι (έλιόπανο,
σφυρίδα) είναι κατά τήν παραγγελία καί μετριέται μέ ζευγάρια ζαμάχια. Στή
μέση είναι τό καλαμίτσι, γιά νά συγκρατήση τά μιτάρια. Τό χτένι σιδερένιο
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σάν πριόνι σε ξύλο περνάρι. Τό προυγγίδι νά κρατάη τό φάρδος στό ύφασμα.
Ό ζορμπαλάς χάνεται άνάμεσα στις κλωστές (ζαμάχια), γιά νά τά χωρίζη
καί ν' άλλάζη τίς σταύρωσες. Τό σύνολο στόν άργαλειό λέγεται στημόνι.
Χαραλόβεργα στηρίζει τό στιμόνι. Ή στάθμη κατεβάζει τή σταύρωση πρός τό
δουλεμένο μέρος» (ΚΛ, χφ. 2250, σ. 300, 1957).

'Τφάδι πού χρησιμοποιείται: τρίχινο, βαμμένο ή όχι. Πιθανές διακοσμή-
σεις. Διάσιμο. Μίτωμα, ύφανση. Περιγραφή.

Προϊόντα: τσόλια, τσουβάλια, ΐγγλες γιά τά σαμάρια τών ζώων, τροβάδες
(στράΐστα, δισάκκια), διάδρομοι γιά τά σπίτια κ.ά.

XXVI. ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ, ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑ

1. Σαγματοποιός (σομαράς, σαμαράς). Υπάρχουν σαγματοπο'.οί έπαγ-
γελματίες; Άν δέν ύπάρχουν, άπό ποΰ προμηθεύονται τά σάγματα οί κάτοικοι;

2. Εργαλεία σαγματοποιίας (καβαλέτο, καλούπι, κοπίδι, τρυπάνι, μη-
χανή, ξεγνριστάρι, σκιστό, δρέπανο, σμίλα, άρίδι, σγούρια, κάβουρας, άπο-
γωνιαστής κ.ά.). Νά παρατεθούν σχετικά σχεδιαγράμματα καί φωτογραφίες.
Χρήση κάθε έργαλείου.

3. 'Υλικά: ξύλα, άχυρα, χόρτο ειδικό, δέρμα, καρφιά κ.ά.

Ξύλα πού προτιμιούνται γιά τήν εξασφάλιση τής άντοχής τοΰ σαμαριοΰ.
Επεξεργασία τών ύλικών πριν άπό τήν κατασκευή: βρέξιμο τοΰ δέρματος
καί τοΰ ξύλου, έπιλογή τοΰ άχύρου, τοΰ χόρτου ή τοΰ ύφάσματος (κουφογιάν-
νης, σαμάκι), σχεδίαση, λύγισμα τών σανιδιών πού θά χρησιμοποιηθούν ώς
πλευρές. Λεπτομερής περιγραφή τής πορείας τής έργασίας.

4. Σαμάρι (σομάρι, σονμάρι, σιαμέρ', παλάγκα). Διαφορά μεταξύ σαμα-
ριών πού προορίζονται γιά διαφορετικά ζώα. α') Μέρη τοΰ σαμαριοΰ (βλ. είκ.

305-306):

1. 'Εμπρόσθιο (μπροστάρι, νώμος, μπροστινάρι κ.ά.) (είκ. 308).
Σχήμα καί διακόσμηση ένδεχομένως. Διακοσμητικά θέματα.

2. 'Οπίσθιο (πιστάρι, πιστογύρι) (είκ. 307). Σχήμα καί διακόσμηση.
"Εχει μεταλλική έπένδυση ; Γιατί ;

3. Πλευρές (παίδες, σαμαροπαΐδες κ.ί.). Σχήμα. Πώς έξασφαλίζεται ή
κύρτωσή τους;

4. Στρώμα τοΰ σαμαριοΰ (στρατονρα, στρωσίδι, σαμαροσκούτι, στρω-
ματιά) (είκ. 304). Τρόπος κατασκευής καί ύλικά πού χρησιμοποιούνται.

5. Διάφορα έξαρτήματα τοΰ σαμαριοΰ (σταυριά, σκαρβέλια, κάβουρας).
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Διακόσμηση (ραβδώσεις, παραστάσεις κ.ά.). Λουριά πού συγκρατούν τό
σαμάρι (μπροστελίνα, κουσκούνι, πισιλίνα, πισκά, ϊγγλα, ζώνη, μεσιά).

β') Τί στρώνουν πάνω στό σαμάρι άνάλογα με τήν περίσταση; (κατά τή
πομπική μετακίνηση τής νύφης, τοΰ κουμπάρου κλπ.).

Τί στρώνουν κάτω άπό τό σαμάρι γιά νά προστατεύεται ή ράχη τοΰ ζώου ;
(σαμαροσκουτί, σάγισμα, κετσές κ.ά.).

γ') Χρησιμοποίηση τού σαμαριοΰ γιά άλλους σκοπούς (π. χ. ώς κούνια
γιά μωρό).

δ') Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τό σαμάρι (π.χ. σέ πολλά
μέρη δέν άφίνουν τό παιδί νά καθίση πάνω στό σαμάρι (πού δέν είναι πάνω στό
ζώο), γιά νά μή βγάλη τό ζώο σπυριά).

Παροιμίες, παροιμιώδεις εκφράσεις (π.χ. «γάιδαρος ξεσαμάρωτος»), πα-
ραδόσεις, παραμύθια, ευτράπελες διηγήσεις, παιγνίδια, σκώμματα, αινίγμα-
τα, πειράγματα κ.ά. σχετικά μέ τό σαμάρι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ, Οί συντεχνίες καί τά έπαγγέλματα στήν "Εδεσσα τήν περίοδο τής

Τουρκοκρατίας, "Εδεσσα 1974, σ. 116-120.

XXVII. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (ΑΛΜΠΑΝΗΣ), ΠΕΤΑΛΩΤΙΚΗ

1. Γενικά. Είναι ή πεταλωτική άνεξάρτητο επάγγελμα ή άσκεΐται μαζί
μέ άλλα; (π.χ. τοΰ σαμαρά, τοΰ σιδηρουργού;) Μήπως δέν είναι καθόλου
έπάγγελμα καί άπλώς καθένας φροντίζει νά πεταλώνη τά ζώα του; Ποιός
κατασκεύαζε (ή κατασκευάζει) τά πέταλα καί τά καρφιά (παλαιότερα ό σι-
δεράς; σήμερα γίνεται προμήθειά τους άπό τό εμπόριο;)

2. Τρόπος μεταδόσεως τής τέχνης σέ επαγγελματίες καί μή πεταλωτές.
Μεταδίδεται άπό πατέρα σέ γιο ή μέ ποιόν άλλο τρόπο ; "Τπάρχουν έργαστήρια
πεταλωτικής; Άν ναί, πώς εϊναι οργανωμένα; 'Τπάρχουν σήμερα έξελιγμένα
έργαστήρια;

3. Έργαλεΐα. Στήν "Εδεσσα ό πεταλωτής χρησιμοποιεί τά έξής έργαλεΐα:
ψαλίδι ή πρέσσα (κόβει τά σίδερα), ντανάλια (βγάζει ή κρατεί τά πεταλόκαρ-
φα), σφυρί, σαντράτσι ή νυχοκόφτης (κόβει τά νύχια καί καθαρίζει τις οπλές),
άμόνι, σφυρί, ζουμπάς (άτσαλένιο καρφί πού άνοίγει τις τρύπες τών πετάλων),
φυσούνα ή φυσερό, τσιμπίδες (πιάνει τά ζεστά σίδερα καί τά κατεργάζεται),
βαριό ή βαριά (σφυριά πού χτυπά τά σίδερα), κούτσουρο (όπου στηρίζεται τό
πόδι τοΰ ζο'ιου μετά τό πεΐάλωμα γιά νά τοΰ λιμάρουν τά νύχια μέ τή ράσπα)
(Κ. Σταλίδης, 1974, σ. 70-71). Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή κάθε εργαλείου
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τών πεταλωτών της περιοχής, ανεξάρτητα άν εϊναι όμοιο μέ κάποιο άπό τά
προηγούμενα ή οχι καί νά παρατεθούν φωτογραφίες ή καί σχεδιαγράμματα
(είκ. 309).

4. Είδη πετάλων: εγχώρια, γιά τά ζώα τών ορεινών περιοχών (άλογα,
μουλάρια, γαϊδούρια, βόδια), γαλλικά (νεώτερα), μέ τά όποια πεταλώνουν τά
ζώα τοΰ κάμπου. 'Ανάλογα εϊδη πεταλόκαρφων (εγχώρια, μέ πλατύ κεφάλι?
γαλλικού τύπου, μέ φαρδύ κεφάλι). Τι πέταλα χρησιμοποιούν ειδικά γιά τά
βόδια;

5. Πετάλωμα. Συνηθίζεται ή άλληλοβοήθεια κατά τό πετάλωμα; Π.χ.
στό Μιστί τής Καππαδοκίας «γιά τό πετάλωμα τών ζώων βοηθοΰνταν μεταξύ
τους οί γείτονες, άν δεν υπήρχαν στό σπίτι δυό τρεις άντρες, πού χρειάζονταν
γι αύτή τή δουλειά» (Θ. Κωστάκης, Τό Μιστί, 1974, σ. 461). Είδη πεταλώ-
ματος: θερμό (ζεσταίνεται στή φωτιά τό πέταλο), κρύο (μέ κρύο τό πέταλο)
("Εδεσσα). Νά γίνη άναλυτική περιγραφή τών τρόπων καί τών μεθόδων πετα-
λώματος τών ζώων, πού συνδέονται καί μέ τήν άποφυγή βίαιων άντιδράσεών
τΌυς άπό τόν προκαλούμενο πόνο. Πόσες φορές τό χρόνο πεταλώνουν τά ζώα,
πότε καί γιατί; Π.χ. στό Μιστί «τό καλοκαίρι, πριν μεταφέρουν τά στάχυα
άπό τά χωράφια στ' άλώνια», έπειδή «μέ πεταλωμένα τά ζώα κοβόταν εύκο-
λώτερα ή καλαμιά» (Θ. Κωστάκης, ο.π., σ. 462).

'Αντισηπτικά καί άλλα φάρμακα γιά νά μή μολυνθή τό ζώο. Σέ περίπτωση
μολύνσεως, ποιοι τρόποι θεραπείας χρησιμοποιούνται;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ, Οί συντεχνίες καί τά επαγγέλματα στήν "Εδεσσα τήν περίοδο της

Τουρκοκρατίας, Έδεσσα 1974, σ. 69-71.

XXVIII. ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΪΑ

1. Γενικά. Υπάρχουν ειδικοί μαχαιράδες (μπιτσακτσήδες κ.ά.). Μήπως ή
μαχαιροποιία εϊναι μέρος τής έργασίας τών χαλκιάδων, σιδεράδων κλπ.;
Κέντρα μαχαιροποιίας (Μπιτσακτσίδικα Χανίων καί 'Ηρακλείου, Σκόπελος,
Σουβάλα Παρνασσίδας κ.ά.)

2. Εργαστήριο μαχαιρά (μαχαιράδικο, μπιτσακτσίδικο κ.ά.).

3. Εϊδη μαχαιριών καί ονομασίες τους (μποννιάλο, τΠίτρέτο, μπασαλής,
κασαπομάχιιιρυ στήν Κρήτη κ. ά.). Χρήση καί περιγραφή τους.
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4. Εργαλεία μαχαιροποιίας (παράθεση φωτογραφιών ή σχεδιαγραμμά-
των).

5. Τεχνική κατασκευής τοΰ μαχαιριοΰ καί τών μερών του.

α') Ααβή (χέρι, μανίκα κ.ά.). 'Τλικό κατασκευής ανάλογα με τή χρήση,
τήν εφευρετικότητα τοΰ κατασκευαστή, τήν οικονομική καί κοινωνική κατάσταση
τοΰ άγοραστή (φίλντισι γιά πλούσιους άγοραστές, κέρατο ζώου (βουβαλίσιο,
τραγίσιο, έλαφίσιο, κριαρίσιο κ.ά.), κόκκαλα άπό βοδινά πόδια ή άλογίσια κ.ά.).
Ποιό ύλικό εΐναι προτιμότερο καί ποιό άποφεύγουν καί γιατί; Π.χ. τό καλύ-
τερο κόκκαλο είναι τό μαΰρο βουβαλίσιο καί τό σκληρότερο καί πιό άνθεκτικό
τοΰ τράγου, κι ύστερα τοΰ έλαφιοΰ. "Ομορφο καί γερό είναι άκόμα τό κριαρί-
σιο, μέ προτίμηση στό «κεχριμπάρι μέ νερά»... 'Αντίθετα άποφεύγουν τά άλο-
γίσια, γιατί σαπίζουν ύστερα άπό λίγο καιρό... έπίσης όταν διαλέγουν κέρατα,
προτιμούν πάντα νά 'ναι άπό ζώα άρσενικά, πού είναι καθαρότερα καί κάνουν
νερά, άπό ένός θηλυκού. 'Επεξεργασία τής πρώτης ύλης καί κατασκευή τής
λαβής. Π.χ. «κάθε κόκκαλο βγάζει κι ενα μαχαίρι-μανίκα. Κόβονται πρώτα
οί άκρες καί μετά βράζεται μέ νερό, στάχτη καί άσβέστη 4-5 ώρες,γιά νά φύγουν
τά λάδια του καί ν' άποχτήση άσπρο καθαρό χρώμα. Πελεκιέται στή συνέχεια
μέ ειδικό σκεπάρνι, δίδοντάς του τό σχήμα πού θέλουν, λιμάρεται καί τέλος
λουστράρεται μέ μιά μπάλα πάνινη βουτηγμένη σ' άσβεστόνερο» (Μαν. Παπα-
δογιάννης, Τό Κρητικό μαχαίρι, 'Αμάλθεια 10 (1979), σ. 120). 'Επεξεργασία
τοΰ κέρατου. «'Αφού κοπή καί καθαριστή στά γυριστά του σημεία «ξεγυρίζε-
ται», κόβεται δηλαδή ή άπομέσα «ψιλή φλούδα», ζεσταίνεται σέ φωτιά μέχρι
νά γίνη «σάν τό σύκο μαλακό», τεντώνεται μέ τσιμπίδες, πρεσσάρεται σέ μιά
μικρή μέγγενη καί ΐσιο πιά, είναι έ'τοιμο νά γίνη ή μιά πλευρά τής χειρολαβής.
'Εδώ τό γυάλισμα γίνεται μ' ενα τζάμι γιά νά «μαγλανίση», νά γίνη λεϊο, καί
τό τελικό λοΰστρο μ' ένα πολτό άπό λάδι καί καρβουνόσκονη άφράτου ξύλου»
(Μαν. Παπαδογιάννης, 6π. π., σ. 120-121).

β') Θήκη (φ'κάρι, φονκάρι). Ύλικό καί τρόπος κατασκευής (άπό άγριελιά,
άπο καστανιά, σφάκα-πικροδάφνη, άπό άσήμι κ.ά.). Πότε πρέπει νά κοπή τό
ξύλο (σέ λίγωση του φεγγαριού); 'Επεξεργασία τοΰ ξύλου γιά τήν κατασκευή
τής θήκης (σκίσιμο, ξήρανση, πλανιάρισμα, κοίλανση κ.ά.). Κάλυψη τοΰ ξύλου
(μέ δέρμα). Ποιά δέρματα προτιμιοΰνται; (άπό μικρά ζώα γιά νά είναι λεπτά,
άπό χέλι κ.ά.). 'Επεξεργασία, βαφή, διακόσμηση. 'Ασημένια θηκάρια. Ειδικοί
τεχνίτες (καλεμτζήδες) γιά τήν κατασκευή τους. Τρόπος κατασκευής. 'Εργα-
λεία πού χρησιμοποιούνται (χνάρια, καλούπια, καλέμια κ.ά.). Διακοσμητικά
θέματα (φίδια, σταυρός, φυτά, γραμμές κ.ά.). 'Επιπλέον διακόσμηση (ξόμπλια,
ζέχια, κρόσσια, κρεμαστάρια, φλουράκια).

Χρυσά ή επίχρυσα καί έπάργυρα (χρυσοκαπνισμένα, φλωροκαπνισμένα)
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θηκάρια. Σχέση τους μέ τήν οικονομική και κοινωνική κατάσταση τοϋ κατό-
χου τους.

γ') Λεπίδα (λεμπίδα, κόψη, λάμα κ.ά.) τοΰ μαχαιριοϋ. Μέταλλο άπό τό
όποιο κατασκευάζεται (παλαιότερα άπό άτσάλι, μονοκόμματη, άργότερα άπό
άνοξείδωτο μέταλλο). Τρόπος κατασκευής. Έργαλεΐα (τροχός, σφυρί, άμόνι,
καλέμια, κολλητήρι, καμίνι).

Ε'ίδη λεπίδων (μέ μιά κόψη, σκαφιδωτή, μέ δυό κόψεις). Διακόσμηση.
Τεχνική τής διακοσμήσεως. Π.χ. στά Χανιά τής Κρήτης «τό γράψιμο πάνω
στό άτσάλι γίνεται άρκετά έξυπνα. Ή λεπίδα άλείφεται μέ κερί πού πάνω του
σχεδιάζουν ό,τι θέλουν μέ μιά βελόνα άπό μνήμης πάντα. "Υστερα σκεπάζεται
μέ άκουαφόρτε (νιτρικό οξύ) κι άλισαντήρι (νισαντήρι, χλωριούχο άμμώνιο)
ή άλάτι. Τό οξύ δέν επιδρά στό κερί, παρά μόνο στό άτσάλι. Ξεπλένοντας τό
κερί, μένουν τά χαράγματα στή λάμα» (Μαν. Παπαδογιάννης, Τό Κρητικό μα-
χαίρι, 0π. π., σ. 122-123).

Διακοσμητικά θέματα (λουλούδια, ζώα, άνθρώπινες μορφές κ.ά.). Χρο-
νολογία, ονομα τού τεχνίτη, τόπος κατασκευής πάνω στή λάμα τού μαχαιριοϋ.
Δίστιχα-μαντινάδες πού χαράζονται πάνω στή λάμα.

Δέσιμο τής λάμας μέ τή λαβή (περμανέ, καμτζε κ.ά.). Πώς στερεώνεται
ή λάμα στή λαβή (μέ καρφιά, μέ δακτυλίδια μεταλλικά κ.ά.); Κάλυψη τού
δεσίματος γιά λόγους πρακτικούς ή αισθητικούς (τσεμπερλίκι) (βλ. είκ. 310).

6. Προλήψεις, δεισιδαιμονίες, μαγικές δοξασίες πού έχουν σχέση μέ τό μα-
χαίρι, ιδιαίτερα τό μαυρομάνικο (μαγικός κύκλος χαραγμένος μέ μαυρομάνικο
μαχαίρι, άπέραστος άπό τά δαιμονικά, μαυρομάνικο μαχαίρι φτειαγμένο τή
Μεγαλοβδομάδα ή «τρεις Παρασκιές τήν ώρα πού μπαίνουνε στόν σπερνό»,
σάν φυλαχτό άπό ξωτικά, σέ σεληνιαζόμενους, σέ «δεσίματα», ξόρκια, γητειές
καί άλλες μαγικές πράξεις). Κατασκευή άσημένιων μαχαιριών άπό ειδικούς
μπιτσακτσήδες. Ή λαϊκή ποίηση μέ θέμα τό μαχαίρι εΐτε ώς όπλο τοΰ παλ-
ληκαριοΰ εϊτε ώς μέσο έκδικήσεως κλπ.

7. Τό μαχαίρι ώς συμπλήρωμα τής άνδρικής στολής. Πώς φοριέται καί
σέ ποιές περιπτώσεις;

XXIX. ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ, ΛΚΟΝΙΣΤΙΚΗ

1. 'Ακονιστής (τροχιτζής κ.ά.). Είναι ντόπιος ή πλανόδιος; Εϊναι συνήθως
γύφτος;

2. Έργαλεΐα τοΰ άκονιστή. Περιγραφή μέ φωτογραφίες καί σχεδιαγράμ-
ματα.
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3. Τρόπος τής έργασίας (λεπτομερώς). Τί συνήθως άκονίζει ό ακονιστής;
(μαχαίρια, ψαλίδια ή τί άλλο;) Τρόπος πληρωμής του (σέ χρήμα, σέ είδος;).

4. Ασκείται άκόμη τό έπάγγελμα τοϋ άκονιστή ή έχει έγκαταλειφθή ;
Στή δεύτερη περίπτωση ποιός άκονίζει τά μαχαίρια καί τά ψαλίδια (ό σιδεράς) ;

5. Διάφοροι άλλοι τρόποι γιά τό άκόνισμα τών παραπάνω έργαλείοίν άπό
τούς ίδιους τούς χωρικούς (πάνω σέ σκληρή πέτρα, σέ κομμάτι άπό κεραμίδι,
μέ τή βοήθεια σιδερένιων άντικειμένων, μέ λίμα;).

XXX. ΖΩΕΜΠΟΡΟΣ (ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ)

1. Γενικά. Χωριά οπού παρουσιάζεται ιδιαίτερη έπίδοση στό έπάγγελμα.
Π.χ. τό Βουνέσι (σήμ. Μορφοβούνι) τής Καρδίτσας, ή Δημητσάνα τής 'Αρκα-
δίας κ.ά.

2. 'Εποχικοί καί συστηματικοί έπαγγελματίες τσαμπάσηδες. Υπάρχουν
μέχρι σήμερα ή έχουν έκσυγχρονισθή καί διακινούνται μέ αύτοκίνητα;

3. Είδη ζώων πού εμπορεύονταν. Τσαμπάσηδες πού άσχολούνταν ιδιαί-
τερα ή καί άποκλειστικά μέ τό εμπόριο ορισμένου είδους ζώων. Π.χ. οί ζωέμ-
ποροι τού Αύδημίου Άν. Θράκης έμπορεύονταν κυρίως χοίρους, πού άγόραζαν
άπό τή Βουλγαρία καί τούς έφερναν καί τούς πουλούσαν κατά τά Χριστού-
γεννα στήν περιοχή τους.

4. Μέσα διακινήσεως τών τσαμπάσηδο^ν στούς τόπους έμπορίου τών ζώων
(παζάρια έβδομαδιαία καί ετήσια, χωριά μέ κτηνοτροφία άνεπτυγμένη κ.ά.).
Π.χ. είχαν ένα καλό άλογο δικό τους, χρησιμοποιούσαν άγωγιάτες.

Ιδιαίτερη άμφίεση τών τσαμπάσηδων. Διακόσμηση τών άλογων.

5. Κοινωνική θέση τών τσαμπάσηδοη'. Δεσμοί πού συνήπταν στά μέρη
πού συναλλάσσονταν καί ένδεχόμενη σκοπιμότητά τους (γιά τήν εύκολώτερη
προμήθεια ζώων μέ τή μεσολάβηση φίλων, κουμπάρων κλπ. ώς μεσιτών
πρός τούς πωλητές ή άγοραστές τών ζώων, γιά τήν έξασφάλιση διαμονής, όταν
διανυκτέρευαν κλπ.).

6. Ζωοπάζαρα πού προτιμούσαν ιδιαίτερα οί τσαμπάσηδες καί γιατί;
Π.χ. οί Κεφαλλονΐτες προτιμούσαν τά παζάρια τής Δυτ. Ελλάδος (Θέρμου,
Τριχωνίδας, Ναυπάκτου κλπ.), όπου εύρισκαν καί άγόραζαν έκτός τών μικρών
και μεγάλα ζώα. 'Επιτυχία τής έμποροπανηγύρεως άπό τήν παρουσία καί τίς
καλές άγοραπωλησίες τών ζοιεμπόρων.

7. Έθιμα τών ζωεμπόρων στις συναλλαγές κατά τή σύναψη μιας συμ-
φωνίας (έδιναν τά χέρια κ. ά.). Χρησιμοποίηση μεσιτών γιά τήν πραγματοποίηση
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τών άγοραπωλησιών. Ποιος πλήρωνε τον μεσίτη; (ό ζωέμπορος, ό αγοραστής,
ό πωλητής;) Πληρωμή κατά το ήμισυ.

8. Διάλεγμα τών ζώων. Προσδιορισμός τής ηλικίας (εξέταση τών δον-
τιών κ.ά.). Π.χ. στήν Αιτωλία «οί τσιασίτηδες (μεσίτες) ξέρουν καί μέ μαντολοΐ-
δια νά άνακαλύψουν την πραγματική ήλικία τοϋ ζώου. Χύνουν λίγο νερό σέ ποτήρι
μέσα. Βγάζουν μιά τρίχα άπό τήν ούρά τοϋ ζώου- στή μιά άκρη της κρεμούν
τό χρυσό δαχτυλίδι πού φοροΰν. "Ετσι κρεμασμένο τό δαχτυλίδι τό μπάζουν

στό άδειο τοΰ ποτηριού κρατώντας τήν τρίχα άπό τήν άλλη άκρη της. Τό χέρι
πού κρατεί τήν άκρη τής τρίχας μένει άκίνητο, κι όμως σιγά-σιγά άρχίζει τό
δαχτυλίδι νά κινήται πέρα καί δώθε σάν τό «εκκρεμές» στό ώρολόγι. Οί βόλ-
τες, όσο πάει, καί γίνονται συχνότερες καί πιό μεγάλες. Τό δαχτυλίδι τέλος
χτυπάει καί στά χείλια τοΰ ποτηριοΰ, ένα, δυό, τρία, τέσσερα... Μετράει ό
τσιασίτης τά χτυπήματα πού θά κάμη τό δαχτυλίδι- όσα είναι, τόσα θά είναι
καί τά χρόνια τοΰ ζώου πού πουλιέται» (Δημ. Αουκόπουλος, Γεωργικά τής
Ρούμελης, 1938, σ. 107-108). Προσπάθεια εξαπατήσεως τών άγοραστών μέ
διάφορους τρόπους (τρόχισμα τών δοντιών τών ζώων, χρησιμοποίηση διαφό-
ρων ούσιών γιά νά φαίνωνται ζωηρά κ.ά.).

Μεταφορά πολλών ζώων, πού άγόραζαν άπό ένα παζάρι οί ζωέμποροι.
Χρησιμοποίηση υπαλλήλων. Σημάδεμα μέ ειδική σφραγίδα ή άλλο τρόπο τών
ζώων πού άγόραζαν.

9. 'Ανταλλαγές ζώων (τράμπες) καί σχετική διαδικασία. Μήπως τις
άνταλλαγές έκαναν γύφτοι ζωέμποροι; Ποιά εϊδη ζώων προτιμοΰσαν οί
γύφτοι στις συναλλαγές τους; (τά φορτηγά ζώα;) Έθιμα κατά τις συναλλα-
γές μέ γύφτους ζωέμπορους (άπανωτίμι, συνήθεια νά κερδίζουν πάντα, έστω
καί άσήμαντο ποσό, κατά τήν άνταλλαγή ζώου, κ.ά.).

10. Πλανόδιοι ζωέμποροι. Ζίοέμποροι πού συνεργάζονταν μέ κρεοπώλες.
'Εξέλιξη τοΰ έπαγγέλματος τών ζωεμπόρων σέ κρεοπώλες.

11. 'Ανέκδοτα, ιστορίες, παροιμίες κ. ά. σχετικά μέ τούς τσαμπάσηδες.

XXXI. ΣΦΑΓΕΑΣ

1. Σφαγείο (χασαπειό, χασάπικο, σφααρέα, σφαζιά, μακελλειό κ.ά.).
Θέση του μέσα στόν οικισμό. Ειδικές εγκαταστάσεις (χώρος γιά τό σφάξιμο,
βρύση γιά τό πλύσιμο τοΰ σφαχτοΰ καί τοΰ χώρου, χώρος γιά τό κρέμασμα
τών σφαχτών, γιά τή συντήρηση τους κ.ά.).

2. Σφαγέας (χασάπης, μακελλάρης). 'Υπήρχε παλαιότερα στό χωριό ή
ό καθένας εξυπηρετούνταν σφάζοντας τά δικά του ζώα; 'Από πότε υπάρχει
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χασάπικο; "Οσων δεν έγνώριζαν νά σφάζουν, ποιοί έσφαζαν τά ζώα; (γνω-
στοί καί φίλοι;) Πώς τούς πλήρωναν; Άν δέν τούς πλήρωναν, μήπως τούς
προσέφεραν τό δέρμα τοΰ ζο'ιου;

3. Έργαλεΐα τοΰ χασάπη: Μαχαίρια διάφορα. 'Ονομασίες (σιατήρα,
κορτελίνα).Άπό ποΰ τά προμηθεύονται; Τσιγκέλια γιά τό κρέμασμα τών κρεά-
των. Κρεατοκόπι, τάκος (κορμός δένδρου, μάρμαρο κ.ά. για τό κόψιμο τοΰ
κρέατος), κρεμάλα (ξύλο πού στηρίζεται σέ δύο κάθετα ξύλα, γιά νά κρεμοΰν
τά σφαχτά), κάσα (κιβώτια όπου τοποθετοΰν τά ποδοκέφαλα τών σφαγμένων
ζώων), φουσκωτήρια (καλαμένιος σωλήνας γιά τό φούσκωμα τών ζώων
κατά τό γδάρσιμο) κ.ά.

4. Τρόποι θανατώσεως τών ζώων. Γδάρσιμο. Διαμελισμός. Διάθεση
τους στούς πελάτες.

5. Άπό ποΰ προμηθεύονται τά ζώα; Τρόποι γιά τήν γρήγορη πάχυνσή
τους προκειμένου νά σφαχτούν.

XXXII. ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ, ΑΣΗΜΟΥΡΓΟΣ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΑ, ΑΣΗΜΟΥΡΓΙΑ

1. Χρυσοχόος, άσημουργός (χρυσικός, χρυσοφός, κουγιουμτζής, άσημι-
τζής, συρμακέσης, βαρακτσής κ.ί.). Είναι ντόπιοι οί τεχνίτες ή κατάγονται άπό
άλλες περιοχές καί ποιές; Παλαιότερα ήταν εγκατεστημένοι μόνιμα ή ήταν πλα-
νόδιοι; Π.χ. «οί Στεμνιτσιώτες χρυσικοί γύριζαν άπό χωριό σέ χωριό τής Πε-
λοποννήσου δουλεύοντας τά άσημένια δαχτυλίδια πάνω στό σαμάρι τοΰ γαϊδου-
ριοΰ τους, ένώ τό ζώο πήγαινε... Οί χρυσικοί τών Πάδωντής Κόνιτσας καί τής
Μακεδονικής Νέβεσκας έγύριζαν μέ τό τσουβάλι ομοια μέ τούς γανωτήδες καί
έστηναν τό πρόχειρο εργαστήρι τους καί στό μικρότερο χωριό)) (Κ. Φαλτάιτς,
Οί πλανόδιοι τεχνίτες στήν 'Ελλάδα, Ελληνικά Γράμματα 3 (1928), σ. 10).

Άπό πότε έπαψαν νά περιοδεύουν οί πλανόδιοι χρυσικοί και άσημιτζήδες;
Άπό πότε καί πού εγκαταστάθηκαν μόνιμα ; (μήπως σέ μεγάλα άστικά κέντρα ;)
Π.χ. οί Καλαρρυτινοί «έχουν μεγάλα καταστήματα όχι μονάχα στά έλληνικά
κέντρα άλλά καί στήν Εύρώπη. Τό μεγαλύτερο χρυσοχοείο τής Ρώμης, τό
χρυσοχοείο Βούλγαρη, άνήκει σέ Καλαρρυτιώτες άπογόνους τών πλανόδιων
χρυσικών...» (Κ. Φαλτάιτς, όπ. π.).

2. Εργαστήριο χρυσοχόου. Πού βρίσκεται; 'Εργαλεία καί σκεύη (περι-
γραφή, σχεδιαγράμματα): χωνί (μεσιακό, μικρό, όκάρικο κλπ.), καμίνι, άμό-
νι, σφυρί, γυφτοτσίμπιόο, μασιά, μέγγενη (μεγάλη, μικρή) μυτοκάπι (γιά ν'
άνοίγουν τις τρύπες), δράπανος (γιά ν' άνοίγουν έπίσης τρύπες), παντέφκια
(καλούπια), τctoVj (jLcfxi (φυσερό γιά, τό ccvolyjjloc tou κο^ινιοΰ), fj,o.cfxciQdiQ, ql%Ôvl}
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σύρμα (σιδερένιο, μπρούτζινο, άρζάν), καλάμι, σπιτσούνι, πατσακωτήρι,
βούλα, ρινι (εγγλέζικο, μισοστρόγγνλο), αγγουρας, τσιοκάνι (μικρό, ζέχι,
μίλο).

3. Πρώτη ϋλη. α') Άπό ποΰ προμηθεύονται τό χρυσάφι και τό άσήμι
(μάλαμα) καί σέ ποιά μορφή (σέ ράβδους, σέ φύλλα, ρινίσματα) ; β') 'Επεξεργα-
σία του, προκειμένου νά χρησιμοποιηθή γιά τήν κατασκευή χρυσών άντικειμέ-
νων. Προσμίξεις μέ άλλα μέταλλα, γιά νά γίνη άνθεκτικώτερο τό κράμα ή φθη-
νότερο. Άλλες ούσίες πού χρησιμοποιούνται άπαραίτητα {άσημονέρι, βιτριόλι,
νισιαντίρι, ποντικοφάρμακο κ.ά.). Μέταλλα πού τοΰ είναι άπαραίτητα: άσήμι,
μολύβι, μπροΰτζος, καλάι, σίδερο. Πολύτιμα πετράδια (ματοστάτης, αστρο-
πελέκι (λυδία λίθος), άστρόπετρα, μαργαριτάρι κ.ά.).

γ') Τρόποι γιά τή διαπίστωση της γνησιότητας τοΰ χρυσοΰ (άγιάρι). Μέ-
τρηση μέ ειδικό όργανο, τό βαθμολόγο, δοκιμασία μέ τή λυδία λίθο (μελέγγι,
δικίμιν κ.ά.).

δ') Ζυγαριά γιά τά πολύτιμα μέταλλα καί τούς λίθους (βεζινές). Μέτρο:
τό καράτι, κεράτι (1/16 τοΰ δραμιοΰ). Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ό κόκκος
τοΰ ξυλοκέρατου καθώς καί τοΰ σιταριοΰ σάν μονάδα γιά τή μέτρηση τών πολύ-
τιμων μετάλλων ; Τό μαργαριτάρι έξ άλλου μετριέται μέ τό μιοκάλι (=1 1/2
δράμι).

4. Έργασί« τοϋ χρυσικού καί άσημιτζή άπό τήν παραλαβή τοΰ μετάλλου
μέχρι τήν κατασκευή τοΰ άντικειμένου (λεπτομερής περιγραφή).

5. "Εργα χρυσοχοΐας καί άσημουργίας: α') κοσμήματα: τσινάδες, γκρέ-
πια, ζάβες, χαρμπιά, ντουγάδες (χαϊμαλιά), κεμέρια, ζώνες, κουμπιά, σταυ-
ροί, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, φνσεκλίκια, τσαρονχοθηλιές, καρφίτσες, τα-
μπάκια, θηλυκωτάρια, γιορντάνια διάφορα κ.ά.

β') άντικείμενα οικιακής χρήσεως: χουλιάρια, τάσια, ποτήρια, μαχαίρια,
πλαίσια φωτογραφιών κ.ά.

γ') έκκλησιαστικά εϊδη καί σκεύη: πολυέλαιοι, μανουάλια, λειψανοθήκες,
σκευοφυλάκια, άγιο ποτήριο, λαβίδες κ.ά.

δ') επιχρυσωμένες ή έπάργυρες εικόνες άγιων.

6. Διάθεση τών έργων τών χρυσικών καί τών άσημιτζήδων. Τά που-
λούσαν οί ϊδιοι στά χωριά, μέ τήν εύκαιρία έμποροπανηγύρεως, στά έργα-
στήριά τους; "Ηταν δικής τους εμπνεύσεως ή δέχοταν ειδικές παραγγελίες;

7. Διακοσμητικά θέματα.

8. Συνθηματική γλώσσα τών χρυσικών κλπ. (π.χ. τά Μεστιτσιώτικα
τής Στεμνίτοας).

9. Συντεχνίες, οργάνωση σέ παρέες, ιεραρχία κ.ά. τών χρυσικών.

17
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XXXIII. ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ

1. Θέση τής νεροτριβής (σέ ρέματα,κοντά σέ πηγές;). Σχέση της μέ τούς
νερόμυλους (αποτελεί συμπλήρωμα τοΰ νερόμυλου ;). Στήν περίπτωση πού συν-
υπήρχε μέ τό νερόμυλο τίνος ή λειτουργία κράτησε περισσότερο ; (συνήθίος οί
νεροτριβές εξακολούθησαν νά λειτουργούν καί μετά τό σταμάτημα τών μύ-
λων). Τοπίονύμια σχετικά (Μαντάνια, Ντριστέλα κ.ά.).

2. Εΐδη νεροτριβών: α') Ντριστέλα (γούρα, νεροτρουβιά) καί μέρη άπό
τά όποια άποτελεΐται (κάναλη, καροντα), περιγραφή (είκ. 311, 312).

Τρόπος στηρίξεοος καί λειτουργίας τής κάναλης. (Άπό αύτή περνά τό
νερό πού πέφτει μέ δύναμη μέσα στόν κάδο καί άναταράζει καί άναποδογυρίζει
τά ρούχα γιά άρκετές ώρες).

Κάδος (γονρα, λίμνα κ.ά.). Άπό τί υλικό άποτελεΐται; (άπό σανίδια, άπό
τσιμέντο κ.ά.). Περιγραφή.

Αυλάκι, γιά τή διοχέτευση τοΰ νεροΰ. Τό νερό αύτό προορίζεται γιά
πότισμα ή γιά τήν κίνηση μαντανιοΰ ή άλλου μύλου;

Κατεργασία τών ρούχων στή ντριστέλα. Περιγραφή. «Τό νερό πέφτον-
τας άπό τήν κάναλη μέ μεγάλη δύναμη, ξανοίγει τά νήματα, τά πήζει καίτά
χοντραίνει μαζεύοντας τά μάλλινα υφάσματα» (ΚΛ, χφ. 3023, σ. 78, Μεγ.
Περιστέρι Ιωαννίνων, 1965). Βγάλσιμο τών ρούχων άπό τήν ντριστέλα. Ποιός
τά βγάζει; (ό ντριστιλιάρης-μυλωνάς, οί γυναίκες;)"Λπλωμα καί στέγνωμα.

Ποιά υφάσματα πηγαίνουν στή ντριστέλα; (τίς βελέντζες, τίς κάπες, τά
σαμαροσκούτια, κιλίμια κ.ά.). Χρόνος παραμονής τών υφασμάτων στή ντρι-
στέλα (εξαρτάται άπό τήν ποιότητα τοΰ μαλλιοΰ, τοΰ γνεσίματος, τής
ύφάνσεως;). Π.χ. «Ή καλοφτιαγμένη βελέντζα μέ ρουπόκι (μαλλί άπό άρνιά)
καί μέ νήμα όμπλό γίνεται πιό γρήγορα. Συνήθους ή κατεργασία τής βελέν-
τζας βαστάει άπό 18-48 ώρες. Οί κάπες άπό 8-12 ώρες, γιατί τό τράιο (γίδινο)
μαλλί άπολάει πιό γρήγορα» (ΚΛ, χφ. 3023, σ. 78, όπ. π.). «Τά καπερόνια
γιά νά γίνουν μαλακά καί άφράτα μένουν ένα 24ojpo στή νεροτριβή. Οί παντα-
νίες τέσσερα 24ωρα» (Παν. Άσημακόπουλος, Τό χωριό Σκληροΰ, Αθήναι
1976, σ. 157).
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Ποσότητα υφαντών πού τοποθετείται γιά κατεργασία. Π.χ. «μέσα στή
ντσιστέλα πρέπει νά μπή ώρισμένη ποσότητα ύφαντοΰ. Άν μπή μεγάλη ποσό-
τητα, δέν μπορεί τό νερό νά τήγυρίση. 'Εάν μπή μικρή ποσότητα, τά στριφο-
γυρίζει μέ ταχύτητα και μαδάει τήν τρίχα τους» (ΚΛ, χφ. 2750, σ. 139, Αι-
τωλοακαρνανία, 1963).

β') Μαντάνι (ντουλάπ , νιρουτριβειό, μπατάνι κ.ά.) (είκ. 313). Πού βρί-
σκεται; (μέσα στό μύλο, κοντά στή ντριστέλα, άνεξάρτητο;)

1. Μέρη πού τό άπαρτίζουν: Αγωγός τοΰ νεροΰ (καρούτα, κάναλη κ.ά.).
"Γψος καί διάμετρος. 'Υλικό άπό τό όποϊο άποτελεϊται (άπό ξύλο, άπό τσι-
μέντο).

Φτερωτή (σβούρα κ.ά.). Περιγραφή της. Ποΰ στηρίζεται;

Άξονας [αδράχτι). Άπό τί ξύλο άποτελεϊται ; Έξαρτήματά του [κοπάνια,
μασάδες κ.ά.). Ποΰ στηρίζεται;

Αργαλειός (ξύλινο πλαίσιο κάτω άπό τό όποϊο περνά ό άξονας. Έξαρτή-
ματά του (κρεββατάξυλα, κρεμαστάρι, ορθοστάτες κ.ά.).

Σκάφη (σκαψίδα, γούρνα κ.ά.). Άπό τί άποτελεϊται;

2. Λειτουργία τοΰ μαντανιοΰ. «Τό νερό πέφτοντας άπό τήν καρούτα μέ όρμή
στις κουτάλες τής φτερωτής κινεί περιστροφικά τόν άξονα, κάθε πόδι τοΰ
όποιου χτυπά δυνατά καί άνασηκώνει ψηλά τόν κόπανο πού πέφτει μέ δύναμη
καί χτυπά τό ύφασμα. Έτσι τό σκουτί σφίγγει, σκληραίνει, γίνεται στέρεο,
αποκτά γυαλάδα καί άρωμα» (Χφα έτους Ελληνικής Παραδόσεως, 1979, Χατ-
ζηπέτριο Τρικάλων, σ. 20).

Ποιά ύφάσματα κατεργάζονται στό μαντάνι; (σαγιάκια, δίμιτα καί γενικά
τοΰ άργαλειοϋ πού προορίζονταν γιά ένδυμασία).

Χρόνος πού άπαιτεΐται γιά κάθε είδος ύφάσματος. Π.χ. «τό σαγιάκι
χτυπιέται άνάλογα μέ τή σκληράδα καί τήν ποιότητα πού έχει τό μαλλί του.
Τά έμπορικά χτυπιούνται περίπου 3 ώρες, ενώ τά χωριάτικα, πού εϊναι πολύ
σκληρά, εϊναι δυνατόν νά χτυπιούνται καί πάνω άπό 24 ώρες. Τό σαμαροσκούτι
χτυπιέται περίπου 2 ώρες» (Κων. Σταλίδης, Οί συντεχνίες καί τά έπαγγέλματα
στήν "Εδεσσα τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, Έδεσσα 1974, σ. 113).

3. Προετοιμασία τώνύφασμάτων γιά τό μαντάνι. Πλύσιμο: Π.χ. στό Μεγ.
Περιστέρι 'Ιωαννίνων «προτοΰ βάλλουν [τά ροΰχα] στό μαντάνι, τά ρίχνουν
μιά-δυό ώρες στή νεροτρουβιά καί έπειτα τά βάζουν στό σκαφίδι γιά τήν
κατεργασία τους. Μένουν στό μαντάνι άνάλογα μέ τήν ποιότητα καί τό εϊδος
τοΰ ρούχου, περίπου άπό 5-12 ώρες. Περισσότερο έμεναν τά σφιχτοδουλεμένα
καλτσερά καί τό σαγιάκι, άπό τό όποϊο έφκιαναν τά νυφιάτικα σιγκούνια»
(ΚΛ, χφ. 3023, σ. 80-81, 1965).

4. Βγάλσιμο τοΰ ύφάσματος άπό τό μαντάνι. Τύλιγμά του γιά νά ίσιώση.
«"Οταν πλησιάζη τό μπατάνισμα στό τέλος, βγάζει ό τεχνίτης τό σαγιάκι
καί τό κάνει ρολό ώςέξής: Πάνω σ'ένα ξύλινο πάγκο, 1,20x2 μ. περίπου, εϊναι
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τοποθετημένο το γιαβάσι. 'Αποτελείται άπο δυο πελεκητά ξύλα, παράλληλα
το ενα πάνω άπο τό άλλο, μέ τις έσωτερικές έπιφάνειες εύθεΐες, μήκους περίπου
70-80 έκ. Τό κάτω ξύλο εϊναι καρφωμένο πάνω στόν πάγκο άκίνητο, ένώ τό
πάνω εϊναι κινητό. Μεταξύ τους δένονται στις άκρες μέ σύρμα ή σπάγκο.
Μέσα άπ' αύτά τά δύο περνά ό τεχνίτης τό σαγιάκι, πού τό έ'βγαλε άπό τό μπα-
τάνι καί τό τραβά άπό τήν μιά πρός τήν άλλη μεριά. "Ετσι όπως εϊναι σφιγμένο
τό γιαβάσι, τό σαγιάκι πού περνά άνάμεσα άπό τά δυο ξύλα γίνεται ίσιο,
σιδερώνεται, καί ό μπαταντζής, καθώς τό τραβά, τό τυλίγει ρολό» (Κ.
Σταλίδης, ό. π., σ. 113).

3. Πότε λειτουργεί ή νεροτριβή; (τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι;) Πότε
συνηθίζουν νά πηγαίνουν τά ρούχα γιά πλύσιμο; Π.χ. στήν Καρυδιά Πάργας
«τά τσόλια τά έπλεναν στήν νεροτροβιά τοΰ Εύαγγελισμοΰ, τό Πάσχα καί
στό χωριανό πανηγύρι» (ΚΑ., χφ. 3007, σ. 26, 1966).

4. Σέ ποιόν ανήκει ή νεροτριβή ; (στήν κοινότατα, σέ μοναστήρι, σέ ιδιώ-
τη ;) Σχέση της μέ τό μύλο.

5. Νεροτριβιάρης (μπαταντζής, ντριστελιάρης κ.ά.). 'Αμοιβή του. «Πα-
λαιότερα έκτός άπό λεπτά έδιναν γιά πληρωμή στούς μπαταντζήδες στάρ',
βρίζα, καλαμπόκ' κ. ά.» (ΚΑ, χφ. 3803, σ. 359, Δρυόβουνο Κοζάνης, 1975).
Υπολογισμός τοΰ βάρους τών υφαντών καί σημάδεμά τους άπό τόν νερο-
τριβιάρη, γιάνά τά διακρίνη άπό άλλα. Σημείωση τής οφειλής. Π.χ. «κάθε νοι-
κοκύρης έφερνε στό μπατάνι τό ύφασμά του. Γιά νά τό γνωρίζη τοΰ έδινε ό
μπαταντζής ένα κομμάτι άπό τό ξυλάκΐ" τό ξυλάκι άπετελεΐτο άπό δύο κομ-
μάτια ξύλου, πού τό ένα έφάρμοζε στό άλλο μέ άπόλυτο τρόπο μέ έγκοπές
καί σχισίματα. Τό άλλο κομμάτι τό έδενε στό σαγιάκι... Τό πλήρες ταίριασμα
τών δύο κομματιών πιστοποιούσε τήν κυριότητα τοΰ σαγιακιοΰ καί τό έπαιρ-
νε ό νοικοκύρης» (Κ. Σταλίδης, ό.π., σ. 112).

6. Συμφωνητικά καί άλλα έγγραφα σχετικά μέ τις νεροτριβές.

XXXIV. ΑΣΒΕΣΤΑΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ

1. Παραγοιγή τοΰ ασβέστη (παλαιότερα καί σήμερα). 'Εκάλυπτε τις άνάγ-
κες τής περιοχής ή γινόταν και εξαγωγή του καί μέ ποιά μέσα; (μέ άγωγιά-
τες, μέ τά καΐκια κ.ά.;)

2. 'Ασβεστάδες. ΤΗταν ντόπιοι ή έρχονταν άπό άλλες περιοχές καί ποιές;
Π.χ. οί κάτοικοι τοΰ χωριού Άσβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης περιπλανώνταν
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σ' ολόκληρο τόν ελληνικό χώρο άσκώντας τό επάγγελμα τοϋ άσβεστά. «Τόν
άσβεστη στήν Πέργαμο τόν κάνουν ξένοι μαστόροι. Έρχονταν άπό τό Άσβε-
στοχώρι της Μακεδονίας, χωρίς τις οίκογένειές τους, μέναν κάτω άπό τό
Τουρκοχώρι Χαρμανάο. Έκεΐ γύρω φύτρωναν πιρνάρια καί άρίκι. Κάναν τά
καμίνια, ψήναν τόν άσβέστη, μετά τόν φόρτωναν στά μουλάρια καί τόν κατέ-
βαζαν στήν Πέργαμο καί τόν πουλοϋσαν» (ΚΜΣ, φάκ· Α37, σ. 377, Πέργαμος,
1968). Πότε έφευγαν άπό τήν πατρίδα τους οί άσβεστάδες γιά τούς τόπους
έργασίας καί πότε επέστρεφαν; Ποΰ έμεναν; Κατασκευή πρόχειρων καταλυ-
μάτων. 'Οργάνωση καί ιεραρχία τους, σχηματισμός ομάδων κλπ. Οί μα-
στόροι (κτίστες), κατασκεύαζαν καί άσβέστη; Σέ ποιές περιπτώσεις;

3. Επιλογή τοϋ κατάλληλου τόπου γιά τήν κατασκευή τοΰ καμινιοΰ.
Τί κυρίως πρέπει νά διαθέτη; (καύσιμη ύλη καί πέτρα κατάλληλη, έδαφος
κατηφορικό κ.ά.).

Κατασκευή τοΰ καμινιοΰ. Σκάψιμο θεμελίων. Διαστάσεις τοΰ λάκκου.
Κτίσιμο τοΰ λάκκου. Τρόπος κτισίματος (μέ ξερολιθιά, μέ άγριόπετρα καί
κοκκινόχωμα κ.ά.). "Υψος τοΰ καμινιοΰ. Παράδειγμα: «Βγάνομε ένα λάκκο
3-4 μέτρα στρογγυλό βοθρί καί βάνομε ένα ξύλο στή μέση κι ένα σκοινί καί
γυρίζομε τό σκοινί γύρου-γύρου νά γενή στρογγυλό, γιατί ο,τι νά κάμη γωνιές
δέν ψήνεται. Καί μετρούμε τό σκοινί καί τό κάνομε όσω μποδαριώ θέλομε...
Πρίν βγούμε στήν επιφάνεια κάνομε θεμέλι κι άρχίζομε καί κτίζομε μέ μεγά-
λες χαράκες άσβεστόπετρες άπό μέσα κι άπόξω. 'Από μέσα εϊναι πηλόχτιστο
μέ κοκκινόχωμα. Ρίχνομε χαλίκια καί πέτρες γιά νά γενή σίγουρο. 'Απού τή
μπάντα πού ταιριάζει ό τόπος κάνομε τό μπόρο» (ΠΑ, χφ. 2931, σ. 162-163,
Κριτσά Λασηθίου, 1977) (είκ. 314).

Πώς επιτυγχάνεται τό κωνικό σχήμα τοΰ καμινιοΰ;

Πλήρωναν οί άσβεστάδες γιά τή χρήση τοΰ τόπου πού χτίζανε τό κα-
μίνι στόν ιδιοκτήτη -ίου; Πώς, σέ χρήμα, ή μήπως έδιναν γιά πληρωμή
άσβέστη; Γιά πόσο χρόνο νοίκιαζαν συνήθως τό χώρο πού χτίζανε τό καμίνι;

4. Γέμισμα τοΰ καμινιοΰ. Είδος πέτρας πού χρησιμοποιείται (άσβεστό-
λιθος κ.ά.).

5. Καύσιμη ΰλη (κλαδιά άπό θάμνους, λιόκλαδα, πυρήνα, κάρβουνο κ.ά.).
Συγκέντρωση τής καύσιμης ύλης προκειμένου νά άρχίση τό κάψιμο τοΰ καμι-
νιοΰ. Ποιά φυτά άπαγορεύεται νά χρησιμοποιηθούν γιά καύσιμη ΰλη; (θυμάρι
κ.ά. μελισσοκομικά φυτά, μεγάλα δένδρα;) "Αδεια γιά τό άναμμα τοΰ καμινιοΰ.
'Υπολογισμός τοΰ βάρους τοΰ άσβεστη προκειμένου νά φορολογηθή. Λαθραία
καμίνευση. Χρόνος πού απαιτείται γιά τό κάψιμο τοΰ καμινιοΰ (τρία μερό-
νυχτα). Τροφοδότηση τοΰ καμινιοΰ μέ καύσιμη ύλη. Κλείσιμο τοΰ καμινιοΰ.
Χρόνος πού χρειάζεται γιά νά κρυώση. Άνοιγμά του καί εξαγωγή τοΰ
άσβέστη.
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6. Μεταφορά τοΰ ασβέστη στους τόπους διαθέσεώς του.

'Εγκατάλειψη τών ασβεστοκάμινων. Άπό πότε έγινε αύτό; Πώς καλύ-
πτονται οί άνάγκες της περιοχής σέ άσβέστη ;

7. Εργαλεία τοΰ άσβεστα (φτυάρι, σίδερο, βαριά, ταρπάη κ.ά.). Περι-
γραφή, παράθεση φωτογραφιών καί σχεδιαγραμμάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ, Οί συντεχνίες καί τά έπαγγέλματα στήν "Εδεσσα τήν περίοδο τής

Τουρκοκρατίας, "Εδεσσα 1974, σ. 76-78.

XXXV. ΑΛΑΤΑΣ, ΑΛΑΤΟΠΟΙΪΆ

1. Αλυκές. Είναι φυσικές ή τεχνητές; Στή δεύτερη περίπτωση περι-
γράψετε τόν τρόπο κατασκευής τους. Τρόπος πληρώσεως τών δεξαμενών μέ
θαλασσινό νερό. 'Επικοινωνούν άπ' ευθείας μέ τή θάλασσα ή μέ σωληνώσεις;

2. Τρόπος έκμεταλλεύσεως παλαιότερα καί τώρα.

3. Συσκευασία τοΰ άλατιοΰ, μεταφορά καί διάθεση. Τοπωνύμια πού σχε-
τίζονται μέ τίς άλυκές.

Συγκέντρωση τοΰ άλατιοΰ. Καθαρισμός άπό ξένες προσμίξεις. Συσκευα-
σία γιά τήν προστασία του άπό τήν ύγρασία.

Διάθεση τοΰ άλατιοΰ στό εμπόριο. 'Εμπόριο καί λαθρεμπόριο άλατιοΰ
(άπό άγο^γιάτες κ.ά.).

4. 'Ορυκτό άλάτι. 'Εξόρυξη καί καθαρισμός του.

5. Διάφορες άλλες ούσίες πού μποροΰν ν' άντικαταστήσουν τό άλάτι (άλα-
τόχορτο, άλατόριζα κ.ά.). Προμήθεια καί χρήση τους.

6. Χρήση τοΰ άλατιοΰ στη μαγειρική, στη συντήρηση τροφίμων, σέ
εθιμικές εκδηλώσεις κλπ.

7. Παροιμίες, διηγήσεις κ.ά. πού άναφέροντκι στό άλάτι.

XXXVI. ΑΛΛΑΝΊΌΠΟΙΟΣ, ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΊΑ

1. Γενικά. 'Υπάρχουν έξ έπαγγέλματος άλλαντοποιοί καί άπό πότε;

2. Είδη άλλαντικών (λουκάνικα, σαλάμι, άπό πότε, παστουρμάς κλπ.).

3. Χρησιμοποιούμενα ύλικά. Τρόπος παρασκευής καί διατηρήσεο^ς (συν-
ταγές). Προορίζονται άποκλειστικά γιά τήν οικογένεια ή γιά εμπόριο;

4. ' Υπάρχουν βιοτεχνίες άλλαντοποιίας καί πώς λειτουργοΰν ;
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XXXVII. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ, ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΙΪΑ

1. Γενικά. 'Υπάρχει, τοπικά άνεπτυγμένη παραγωγή ξυλοκάρβουνου;
Χρησιμοποιείται γιά τήν κάλυψη τών τοπικών άναγκών ή γίνεται καί εξα-
γωγή ;

2. Καρβουνιάρηδες (καρβουνιαρέοι, καμιηαρέοι). Εϊναι ντόπιοι ή έρ-
χονται άπό άλλου καί άπό ποΰ; Π.χ. στήν 'Ικαρία «μέγα έξαγωγικόν εμπό-
ρευμα τής νήσου μέχρι πρό τίνος ήσαν οί άνθρακες, περί τήν κατασκευήν τών
οποίων τά μάλα ήσχολοΰντο οί Ίκάριοι, καί οίτινες εις Κωνσταντινούπολη,
Άλεξάνδρειαν καί άλλαχόσε μεταφερόμενοι, ούκ όλίγα τοις έγχωρίοις προσε-
πόριζον χρήματα" άλλά... ήδη οί Ίκάριοι μετήνεγκον τάς άνΟρακευτικάς
αυτών εργασίας εις τάς παρακειμένας νήσους καί είς τήν άσιατικήν ήπειρον,
ένθα μετέρχονται τό καταστρεπτικόν αύτών έργον, τά δάση είς άνθρακας με-
τατρέποντες καί άλλαχοΰ αύτούς έκποιοΰντες» (Έπαμ. Σταματιάδης, Ίκα-
ριακά, 1893, σ. 55). Ποιά εποχή έφευγαν οί καρβουνιάρηδες γιά τούς τόπους
εργασίας (καί ποιούς) καί πότε γύριζαν; Στήν 'Ικαρία οί άνθρακεργάτες έφευ-
γαν μετά τήν 'Αποκριά καί γύριζαν συνήθως τοΰ άγιου Φιλίππου (ΚΛ, χφ.
2272, σ. 107, 1955).

3. 'Εργαλεία τών καρβουνιάρηδων (τσεκούρι, φτυάρι, χτένα, κασμάς,
κλαδευτήρι κ.ά.). Περιγραφή, παράθεση φωτογραφιών ή σχεδιαγραμμάτων.

4. 'Επιλογή τοΰ χώρου και κατασκευή τοΰ καμινιοΰ. Κριτήρια γιά την
επιλογή τοΰ χοίρου (ύπαρξη κοντά δάσους). Κατασκευή τοΰ καμινιοΰ. Άνοιγμα
τής βάσεώς του. Διαστάσεις. Τρόπος τοποθετήσεως τών ξύλων (κάθετα,
παράλληλα, σταυρωτά) (βλ. είκ. 315). Κάλυψη τών ξύλων μέ ξερόφυλλα καί
κλαδιά. «Χωμάτισμα» τοΰ καμινιοΰ. Ανοίγματα πού άφίνονται γιά τό άναμ-
μα τοΰ καμινιοΰ.

5. Άναμμα τοΰ καμινιοΰ. Κλείσιμο τών άνοιγμάτων. Πόσο διαρκεί τό
κάψιμο τοΰ καμινιοΰ; 'Επιτήρηση άπό τούς καρβουνιάρηδες. Παράδειγμα:
Στήν 'Ικαρία «άμα καταλά(β)ης, πώς ήκάησαν τά ξύλα κι ήμεινε κουφάλα,
τότες νά τό ταΐσης τό καμίνι... Γι' αύτουά θέλει δυό 'νομάτους νά φυλάουν
βάρδια τό καμίνιν. Άμα δής νά βγαίν' άόλα (φλόγα) άπό καμμιάφ φουφουνιέ-
ρα, εϊναι σημάδιν πώς άπό κείνην τημ μεριά ψήθηκεν τό κάρβουνο... Τότε ά
ρίξης χώμα νά τηθ θάψης, νά ήμ παίρη πιά άπό κει άέραν. Τό ΐδιο ά κάμης
σ' ούλλες τις φουφουνιέρες. Άμα τελέψουν οδλλες οί φουφουνιέρες καί σκεπα-
στούν, τότες ά τ' άφίνης έκεά τό καμίνιχ χωσμένον, νά σβύση σιγά-σιγά»
(Άλ. Πουλιανός, Λαογραφικά 'Ικαρίας 1, 1976, σ. 146). Κρύωμα τοΰ καμι-
νιοΰ. Πόσο διαρκεί; Άνοιγμα τοΰ καμινιοΰ καί σάκκιασμα τών κάρβουνων.

'Υπολογισμός τής ποσότητας τών κάρβουνων πού βγάζει ένα καμίνι άνά-
λογα καί μέ τό εϊδος τών ξύλων. Π.χ. ένα καμίνι μέ 6.000 κιλά περίπου ξύλα
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όξυάς δίνει 1000 κιλά κάρβουνα. Γιά τά ΐδια κάρβουνα χρειάζονται 5000 κιλά
ξύλα δρυός.

"Αδεια γιά καμίνευση. Ποιος τήν χορηγούσε καί μέ ποιούς όρους; Λα-
θραία κάρβουνα. Τρόποι γιά τή μυστική καμίνευση καί διάθεσή τους. Συμπλο-
κές μέ τά όργανα τού νόμου. Σχετικά έπεισόδια.

6. Όμάδες καρβουνιάρηδων. Πόσα μέλη τις αποτελούσαν; Ποιός ειχε
τήν εύθύνη γιά τήν άδεια γιά τήν καμίνευση, γιά τό πούλημα τών κάρβουνων,
γιά τήν πληρωμή τών μελών τής ομάδας κ.ά.;

7. Μεταφορά τών κάρβουνων. Είχαν οί ΐδιοι οί καρβουνιάρηδες μεταφο-
ρικά ζώα ή έπαιρναν άγωγιάτες; Ποΰ πουλοΰσαν τά κάρβουνα; (στις πόλεις,
σέ μεγάλα λιμάνια;)

8. Χρησιμοποίηση τοΰ κάρβουνου παλαιότερα καί σήμερα (γιά τή βιομη-
χανία, γιά θερμαντική ύλη κ.ά.).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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XXXVIII. ΑΜΑΞΟΠΟΙΟΣ, ΑΜΑΞΟΠΟΙΪΑ (ΚΑΡΡΟΠΟΙΪΑ)
AMΑΞΗΛΑΤΗΣ (ΑΜΑΞΑΣ)

1. Εϊδη αμαξών (κάρρων, άραμπάδων). Ανάλογα μέ τόν άριθμό τών
τροχών (σούστα (είκ. 322), αραμπάς, τρόκ κ.ά.). 'Ανάλογα μέ τό ζώο πού τή
σέρνει (άλογάμαξα, βοδάμαξα, βονβαλ.άμαξα, γαΐδουράμαξα). 'Επιβατηγά
αμάξια (νταλίκα, πρίτσκα, παϊτόνι, λαντό, καρρέτα, καρότσα κ.ά.).

2. Άμαξοποιός. Υπήρχαν ντόπιοι άμαξοποιοί ή τά κάρρα άγοράζονταν
άπό άλλοΰ καί άπό ποΰ; Ή βιοτεχνία τής κατασκευής τών κάρρων άνήκε σέ
ντόπιο έπιχειρηματία ή σέ ξένο κεφαλαιούχο ; 'Αριθμός άμαξοποιών πού άπα-
σχολοΰνταν. Οί άμαξοποιοί είχαν ως άποκλειστική άπασχόληση τήν τέχνη
τους ή άσχολοΰνταν μ' αύτή ερασιτεχνικά; Π.χ. οί άμαξοποιοί στόν Πόντο
ήταν συγχρόνως καί οικοδόμοι, ξυλουργοί, γεωργοί κ.ά. (Γ. Χατζόπουλος,
Ή άμαξα tic τόν Πόντον, 1975-76, σ. 40). 'Εκμάθηση τής τέχνης. Γνωστά
κέντρα κατασκευής καί διαθέσεως κάρρων (Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Μιστί Καπ-
παδοκίας, Άδριανούπολη, Πύργος 'Ηλείας, Πάτρα, Βόλος κ.ά.). 'Ονομαστοί
άμαξοποιοί τοΰ τόπου.



ΑΜΑΞΟΠΟΙΟΣ, ΑΜΑΞΟΠΟΙΪΑ (ΚΑΡΡΟΠΟΙΪΑ)

2ϋ5

3. Εργαστήριο άμαξοποιίας (άμαςάδικο). Λεπτομερής περιγραφή.

4. Εργαλεία: άξινάρι (τσεκούρι γιά το πελέκημα τών ξύλων), άξινυ-
χουλιάρα (ξυλοαρίδα, γιά νά άνοίγη τρύπες στά ξύλα), διχάλι (ξύλο χοντρό μέ
δυο χηλές καί δυο μικρούς πασσάλους στά άκρα τών χηλών. Έπάνω σ' αύτό
πελεκούν το κεφάλι τοΰ τροχού), κατσαμάκι (άχνάρι γιά τον προσδιορισμό τής
θέσεως τών άκτίνων τοΰ τροχοΰ), μπιλέκι, αρίδα (τρυπάνι γιά το άνοιγμα τών
τρυπών στις άψίδες τών τροχών γιά τό πέρασμα τών άκτίνων), ρουκάνι, σκά-
μνος (χοντρό ξύλο μέ τέσσερα κοντά πόδια. Πάνω σ' αύτό υπάρχει άνοικτό
πλατύ μέρος (γιατάκι), οπού συσφίγγουν τίς άψίδες τών τροχών, γιά ν' άνοίξουν
τίς τρύπες τών άκτίνων), σκαφιδούλι (τραπέζι χωρίς επιφάνεια, μόνο μέ πλαί-
σια γιά τήν προσαρμογή τών άκτίνων στό κεφάλι), σκεπαρνιά, σκεπάρι, σμι-
λάρι (σιδερένιο κοπίδι γιά νά άνοίγουν τίς τρύπες στό κεφάλι τοΰ τροχοΰ γιά
τίς άκτίνες), στραβοσίδερο (τρυπάνι), στραβοχουλιάρα, τεζιάχι (πιεστήριο
τών άμαξοποιών γιά τό σφίξιμο τοΰ τροχοΰ), πριόνια, λοστός, αμόνι, τσιμπίδες,
κοπίδια, κονπαστό (σιδερένιο σφυρί μέ ξύλινη λαβή. Στήν άκρη του σχηματίζει
πεταλόσχημο άνοιγμα. Μ' αύτό χτυπά τόν άξονα, πού θά μπή ή ρόδα), ζαμπάς
(σιδερένιο σφυρί μέ ξύλινη λαβή καί στρογγυλή μύτη γιά τό άνοιγμα τρυπών
σέ ζεστό σίδερο), βαριό, βαριοπούλα, κοσιά (είδος πριονιοΰ), χεροψάλιδο, (γιά
νά κόβη σίδερα), ντανάλια, σφυρί, πριονάκι, γάντζος (είδος σφυριού γιά νά βάζη
τά στεφάνια στή ρόδα), σκάφη (ξύλινη μέ νερό γιά νά κρυώνη τά πυρακτωμένα
σίδ ερα), φιλιέρα, καμίνι καί φυσερό, ξυλοτόρνος, κορδέλα (παλαιότερα χειροκί-
νητη). 'Λχνάρια διάφορα κ.ά. (είκ. 316, 317, 318, 319).

'Αντικατάσταση ορισμένων παλιών χειροκίνητων εργαλείων μέ πιό σύγ-
χρονα. 'Από ποΰ τά προμηθεύονται, άπό πότε καί πώς τά επισκευάζουν ;

5. 'Υλικά κατασκευής. 'Από τί είδους ξύλα κατασκευάζονταν τά διάφορα
μέρη τοΰ κάρρου; Μέ ποιά κριτήρια τά διάλεγαν;

6. Μέρη τοϋ κάρρου: α') Ρόδες. 'Αριθμός τους άνάλογα μέ τό είδος τοΰ
κάρρου. 'Υλικό άπό τό όποιο κατασκευάζονται (άπό ρόλο συμπαγές, άπό ξύλο
καί σίδερο;) (είκ. 320). Τρόποι πού προσάρμοζαν (φοροΰσαν) τό σιδερένιο
στεφάνι στή ρόδα. Μέρη τής ρόδας (κεφαλάρι, στεφάνια, άκτίνες - παρμάκια,
άψΐδες (νταμπάνια).

β') Άξονας (άσος). Αριθμός άξόνων άνάλογα μέ τό είδος τοΰ κάρρου (δί-
τροχο, τετράτροχο). 'Τλικό άπό τό όποιο κατασκευάζεται (είκ. 321).

γ') Κάσα (καρότσα, τό τμήμα τοΰ κάρρου πού δέχεται τά μεταφερόμενα
είδη). Άπό τί άποτελεΐται; (άνάλογα μέ τή χρήση τοΰ κάρρου). Σχήμα καί
χωρητικότητα. Είναι σκεπασμένη ή άνοιχτή; Διακόσμηση.

δ') Άλλα μέρη καί έξαοτήματα τοΰ κάρρου: ψαλίδι, γιαστάκια (γιαστέ-
κια), τιμόνια (ρυμοί), παγιάντα (γωνία), σούστα, γάντζος (ρεζές, μεντεσές),
μακάζι, σιδερένια βέργα, ζυγός, κετσέδες, ζεγκιά (καβουρμάδες), ουρά, κο-
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λόνα, πατόξυλο, τσιβί, βίδα, χαλκάς κ.ά. Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή μέ
φωτογραφίες καί σχεδιαγράμματα (είκ. 322, 323, 324).

7. Κατασκευή τής αμαξας. Λεπτομερής περιγραφή (προμήθεια τών υλι-
κών, σχεδίαση, κατασκευή ορισμένων τμημάτων, συναρμολόγηση κ.ά.). Ποιά
τμήματα τοΰ κάρρου κατασκευάζονται έπί τόπου καί ποιά άγοράζονται έτοιμα
καί άπό ποΰ ; Σήμερα κατασκευάζονται κάρρα, άμαξες κλπ. ;

8. 'Εμπορία τών άμαξών. Τρόποι διαθέσεως τους. Σέ τί άποστάσεις άπό
τόν τόπο κατασκευής τους πουλιοΰνταν ; Διαφήμησή τους. 'Αντιπροσωπείες
σέ μεγάλα χωριά καί άστικά κέντρα. 'Ενοικίαση άμαξών καί όροι εκμισθώ-
σεως.

9. Συντεχνίες (σωματείο, ίσνάφι) άμαξοποιών. 'Ιεραρχία καί λειτουργία
τους. Κοινωφελείς κ.ά. εκδηλώσεις, γιορτές, άργίες κλπ.

10. Πρόσδεση τής αμαξας στά ζώα. Σχετικά έξαρτήματα (ζυγός, ζεϋλες,
ζυγόλουρα). Περιγραφή καί τρόπος συνδέσεώς τους, φωτογραφίες καί σχε-
διαγράμματα.

11. Θέση του άμαξα καί τοϋ συνοδοΰ του. Θέσεις τών επιβατών προκει-
μένου γιά επιβατικό άμάξι. Είναι σκεπασμένες ή άνοιχτές άμαξες; "Αμαξες
πολυτελείας.

12. Διακόσμηση τοΰ κάρρου γενικά. Διακοσμητικά θέματα, στάμπ:ες,
χρώματα. Ποιά χρώματα προτιμιοΰνται καί γιατί; Ποιοι τά διακοσμούν;

13. Τρόποι καί μέσα γιά ν' άποφεύγωνται οί κλυδωνισμοί τοΰ άμαξιοΰ
(σοΰστες, ελατήρια), τό κατρακύλισμα σέ κατήφορο, ή άνατροπή κ.ά.

14. Μεταφερόμενα εϊδη: γεωργικά προϊόντα (στάχυα άπό τό χωράφι στό
άλώνι, σιτάρι, σταφύλια, καρπούζια, άχυρο, ξυλεία κ.ά), άνάλογη διαρρύθμιση
τής καρότσας.

15. Μ ετατροπή φορτηγού κάρρου σέ έπιβατικό γιά νά χρησιμοποιηθή
σέ γάμους, σέ πανηγύρια κλπ. 'Αγώνες μέ βοϊδάμαξες κατά τά πανηγύρια
και σέ άλλες περιπτώσεις. Περιγραφή τους, έπαθλα γιά τούς νικητές.

16. Άμαξας (καροτΰέρης, καρολόγος, αραμπατζής κ.ά.). 'Εργάζεται σέ
ιδιόκτητο κάρρο ή νοικιασμένο ; 'Αμοιβή άνάλογα μέ τό μεταφερόμενο είδος
καί τόν τρόπο άναλήψεως τής έργασίας (μέ τό φορτίο, φορτοεκφόρτωση κ.ά.).

Σωματειακή οργάνωση τών αμαξάδων. Σχέσεις μεταξύ τους καί άλλη-
λοβοήθεια. 'Ιδιαίτερη ένδυμασία. Γιορτές. Θέση τους στήν κοινωνία.

17. Πότε καί γιατί έπαψαν νά χρησιμοποιούνται τά κάρρα; Μετά τήν
κατάργηση τους ποιό επάγγελμα άκολούθησαν οί άμαξάδες;
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XXXIX. ΒΑΡΕΛΑΣ, ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΪΑ

1. Βαρελοποιός (βαρελάς, βαγενάς, άγγειάς, βουτσάς, βουτσινάς κ.α.)
καί βαρελοποιεΐο (βαρελάδικο, βαγεναριό κ.ά.). Ειδήσεις γιά τούς βαρελο-
ποιούς καί περιγραφή τοΰ βαρελοποιείου. Είναι ντόπιοι ή άπό άλλες περιοχές;
Π.χ. «άπό τούς βαρελάδες οί πιό περίφημοι στήν τέχνη είναι όσοι βγαίνουν
άπό τήν Σωπική τής Β. 'Ηπείρου. Καί αύτοί γυρίζουν σέ όλη σχεδόν τήν Ελ-
λάδα καί φτιάνουν βαρέλια... Βαρελάδες όμως είναι καί οί κάτοικοι τής "Ιου,
καί τής Σαντορίνης, τοΰ Σοκράκι τής Κερκύρας καί πολλοί Πυργιώτες τής Πε-
λοποννήσου καί πολλοί Παριανοί» (Κ. Φαλτάιτς, Λοτόμοι, ταλιαδόροι, βαγε-
νάδες, 1928, σ. 182).

Οί πλανόδιοι βαρελάδες έρχονταν μεμονωμένοι ή σέ οργανωμένες ομάδες
(μπουλούκια, συντροφιές); Ποιά εποχή συνήθως ταξιδεύουν γιά δουλειά; (Ιού-
λιο - 'Οκτώβριο;) Αναλαμβάνουν τήν έξ άρχής κατασκευή βαρελιών ή μόνο
επιδιορθώσεις παλιών;

2. Εργαλεία βαρελοποιοΰ: αμόνι, βίδα, γαϊδούρα, γ ράφτης, γλνφτης,
γωνιά, διαβήτης, ζουμπάς, καβαλλέτο, καθαριστήρι, καζάνι, κα/.αφατικό, κα-
λούπι, κοπίδι, κορμός, κουμπάσο, κονραστάρι, λαδάκονο, λαδικό, ματικάπι,
κατσαδόρος, μαχαίρα, μέτρο, μηχανή, μουζούρα κ.ά.) (είκ. 325).

3. 'Υλικά βαρελοποιίας (δόγες, σίδερα, στουπί, φελλός, ψαθί κ.ά.) (είκ.
326). Άπό πού γίνεται ή προμήθεια τοΰ καθενός; Οί δόγες άπό τί ξύλο πρε-
πει νά είναι; (άπό δρΰ, όξυά, καστανιά;) Γιατί; Πώς πρέπει νά κοποΰν τά ξύ-
λα; (προσέχουν ώστε νά είναι στά νερά τους;) Πότετά κόβουν καί πώς τά έπε-
ξεργάζονται γιά νά τά χρησιμοποιήσουν; Πώς δίνουν τήν κλίση στις σανίδες -
δόγες τοΰ βαρελιού ;

4. Πορεία τής εργασίας τοΰ βαρελοποιοΰ. Πώς έτοιμάζει τις δόγες;
(π. χ. παίρνει τό ξύλο καί τό κόβει σέ μπόγια (όσο τό υψος τοΰ βαρελιού),
έπειτα πελεκάει τις δόγες, τις ξύνει, τις σκεπαρνίζει, τις πλανίζει, τις σκαρώνει
κ.ο.κ). Νά περιγραφή κάθε στάδιο επεξεργασίας τοΰ ξύλου. Πώς επιτυγχά-
νεται τό άδιάβροχο τοΰ ξύλου;
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5. 'Ονομασία κάθε μέρους τοΰ βαρελιοΰ (παζός, δόγες, πελάϊα, φούδια,
όκνα κ.ά.)· Είδη βαρελιών (βαρέλι, βούτα, βουτσί, νεροβάρελο, κρασοβά-
ρελο, λαδοβάρελο, μπότζα, μαστέλο, -άκι, κ.ά.) (είκ 327, 328). Σχήμα καί
χωρητικότητα. Ποΰ τοποθετούνται τά βαρέλια; 'Επισκευή τών βαρελιών.
Χρήση (γιά κρασί, γιά τυρί, γιά τουρσί κ.ά.).

6. Σωματειακή οργάνωση τών βαρελάδων (ΐσνάφια, συντεχνίες). Σχέσεις
μεταξύ τους καί άλληλοβοήθεια. 'Ιδιαίτερη ένδυμασία. Γ'ορτές, άγιος προστά-
της. Θέση τους στήν κοινωνία. Συνθηματική γλώσσα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. ΦΑΛΤΑΪΤΣ, Λοτόμοι, ταλ'-αδόροι, βαγενάδες, Ελληνικά Γράμματα 3 (1928), σ.

181-184.

2. Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ, Οί συντεχνίες καί τά επαγγέλματα στήν "Εδεσσα τήν περίοδο

τής Τουρκοκρατίας, "Εδεσσα 1974, σ. 78-83.

XL. ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ, ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ

1. Βυρσοδέψης (νταμπάκης, λιπατζής, παστωτής, ψιλικαδόρος, γναψ-
κιάς, σκιτζής). 'Από ποιό μαθαίνει τήν τέχνη; 'Από ντόπιους ή ξένους;

2. Βυρσοδεψείο: (γναφαρειό, σκιτζίδικο, ταμπαχανάς, ταμπάκικο, ταμπα-
καρειό κ.ά.). Θέση έγκαταστάσεώς του μέσα στόν οικισμό, σχετικά τοπωνύμια.

3. Εργαλεία (βέργα, βουλιαχτήρα, γάντζος, κολλητήρα, κοντάρι, κου-
λούρα, κοφινήθρα, μαγγανίκα, μάγγανο, μπάγκος, μπουράττο, ντουναλέτα,
πέτρα, σκεφές, σκουβάς, σπαθί, τριχιά, σίδερο, γυαλί, ψελλός, ψύλλο, χαράκι,
σκάλα, τσίτα, κοπίδι, καβαλ.άρης κ.ά.).

Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή τών έργαλείων μέ παράθεση φωτογραφιών
ή σχεδιαγραμμάτων.

4. 'Υλικά: είδη δερμάτων (βιδέλο, ζαρκάδι, προβιά, καρκάτϋα, κεψαλαριά
κ.ά.). Ποιά δέρματα κατεργάζονται οί βυρσοδέψες περισσότερο; Προορισμός
τών δερμάτων (γιά ύποδήματα, τσαρούχια, γοΰνες κ.ά.).

'Υλικά κατεργασίας: στύψη, αλάτι, διάφορα στυπτικά ξύλα, φλούδες δέν-
δρων, περιττώματα σκύλων κ.ά.). Νά γίνη λεπτομερής περιγραφή τής κατερ-
γασίας άπό τήν παραλαβή τού νωποΰ δέρματος μέχρι τήν παράδοση γιά χρη-
σιμοποίησή του (τέντωμα, τοποθέτηση σέ λάκκο μέ άσβέστη, λείανση, βαφή
κ. α.)
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5. 'Ιεραρχία μέσα στό έπάγγελμα (μάστορες, τσιράκια, χρόνος μαθη-
τείας) καί σχέση μέ άλλα επαγγέλματα (συντεχνίες;). Συντεχνίες, γιορτές,
άγιος προστάτης κ.ά.

6. Οικιακή βυρσοδεψία. Κατεργασία τών δερμάτων τών οικόσιτων ζώων
(γιδιών, προβάτων, χοίρων κ.ά.) γιά τήν εξυπηρέτηση τών οικογενειακών
άναγκών (κατασκευή τσαρουχιών, στρωμάτων, κόσκινων, μουσικών οργάνων,
τουλουμιών κ.ά.): αλάτισμα, τέντωμα, ξήρανση κ.ο.κ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ, Οί συντεχνίες καί τά επαγγέλματα στήν "Εδεσσα τήν περίοδο τής
Τουρκοκρατίας, "Εδεσσα 1974, σ. 124-128.

XLI. ΓΟΥΝΑΡΑΣ, ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑ

1. Γενικά, α') Γίνεται κατεργασία τής γούνας καί άπό πότε; Πόσοι άπό
τούς κατοίκους άσχολοΰνται μέ αύτή; 'Τπάρχει παραγωγή καί κατεργασία
γουνοφόρων δερμάτων καί ποιών ή τά προμηθεύονται άπό άλλοΰ; 'Από ποΰ
καί μέ ποιά μορφή (ολόκληρα, άποκόμματα) ; Πώς συρράπτονται; 'Τπάρχουν
ειδικευμένοι τεχνίτες; Τρόπος διαλογής τών εισαγομένων άπό τό εξωτερικό
δερμάτων.

Λόγοι πού ώδήγησαν στήν άνάπτυξη τής γουνοποιίας. Λαϊκές παραδόσεις.

β') Λαϊκές ονομασίες τών διαφόρων δερμάτων ή τών αποκομμάτων (κα-
μπάδικα, λεβρά, πεχλέδες, σαμούρια κ.ά.).

2. Εργαλεία γουνοποιίας (σταματονρα, σταματοκάρφια, βελόνες κ.ά.).

3. Τρόπος έργασίας. Ποιός κατευθύνει τήν έργασία καί πώς ονομάζεται
(άψεντικό, αφέντης, μάστορης κ.ά.); Πώς ονομάζονται οί δόκιμοι έργάτες (τσι-
ράκια) καί πώς οί έμπειροι; (εργάτες, καλφάδες, μαστόροι κ.ά.). 'Τπάρχει κα-
ταμερισμός έργασίας; Κάθε έργάτης είχε ορισμένη ειδικότητα; (χρωματιστής,
ούΐντής, χωριστής, ράφτης, μηχανικός κ.ά.). Συνθήκες έργασίας και σχεσεις
άφεντικοΰ καί έργατών. Παραδόσεις, παροιμίες κ.ά. σχετικές μέ ένδεχόμενη
σκληρότητα τών άφεντικών. Χρονική διάρκεια έργασίας κατά τό θέρος καί τόν
χειμώνα. 'Αλλαγή τοΰ ώραρίου έργασίας (γίνονταν νυχτέρια;).

Ποΰ εργάζονταν οί γουνεργάτες (στό σπίτι τοΰ άφεντικοΰ;) 'Εργαστήρια
καί συγκρότησή τους.

4. Ψυχαγωγία. Διηγήσεις, άνέκδοτα, τραγούδια, παραμύθια κ.ά.
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5. Εορτές τών γουνοποιών καί προστάτης άγιος (Προφήτης Ηλίας).

6. 'Οργάνωση σέ συνεταιρισμούς καί συντεχνίες. Σκοποί τών οργανώσεων

τους.

XLII. ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ, ΚΗΡΟΠΟΙΪΑ

1. Κηροττοιεΐο (κεράδικο, μουμτζίδικο κ.ά.), κηροπλάστης ι[τσερουλλάς,
μονμτζής κ.ά.). 'Υπάρχει έργαστήριο κηροπλαστικής ή οικιακή βιοτεχνία;

2. Έργαλεϊα: α') Καζάνι γιά το λυώσιμο τοΰ κεριοΰ (αάπκα, χύτρα κ.ά.).
Μέγεθος, σχήμα.

β') Κεροσάκκουλο (σαταελίτης) γιά τον καθαρισμό (διήθηση) τοΰ κεριοΰ).
γ') Καλούπι γιά τή σχηματοποίηση τοΰ κεριοΰ (τοπάρι, κιονπάρι κ.ά.).
Κουτάλες, γιά τήν μετάγγιση τοΰ λυωμένου κεριοΰ.

δ') Ρόδα, στεφάνι (ξύλινος οριζόντιος δίσκος μέ καρφιά στήν περιφέρεια,
πού γυρίζει πάνω σέ κάθετο άξονα) γιά τήν κατασκευή τών κεριών. Διάφορα
άλλα βοηθητικά εργαλεία.

ε') Βέργες (σιδερένιες, γιά τό πέρασμα τών φιτιλιών προτοΰ βγοΰν τά
τελάρα).

ς') Κόφτης (γιά τό κόψιμο τών φιτιλιών τών κεριών),
ζ') Τελάρα (σ' αύτά περιτυλίγει ό τεχνίτης τό νήμα).
Μηχανή περιτυλίγματος τελάρων.

η') Πιεστήριο. Ειδικό έργαλεϊο άπό λαμαρίνα, στό όποιο πιέζονται τά
φιτίλια τών άποκήρων ή καψιδιών. (Τά πιεσμένα φιτίλια μετά χρησιμοποιούν-
ται ώς προσανάμματα γιά τίς σόμπες πού καίνε ξύλα). (Κ. Σταλίδης, Οί συν-
τεχνίες, 1974, σ. 90-91). Περιγραφή καί σχήματα.

θ') Μύλος. 'Οκτάγωνο σιδερένιο έργαλεϊο πού χρησιμοποιείται γιά τήν
τοποθέτηση τών τελάρων, όταν βγαίνουν άπό τή μηχανή περιτυλίγματος.
Σέ κάθε μιά άπό τίς όχτώ πλευρές τοΰ μύλου τοποθετούνται τρεϊς σειρές τελά-
ρα μέ τά νήματά τους). Περιγραφή καί σχεδιαγράμματα. Τρόπος λειτουργίας.

3. Πρόηη ϋλη: Φιτίλι άπό νήμα βαμβακερό (δίκλωνο, τρίκλωνο κ.ά.).
Κερί άπό πίττες τών μελισσών (καθαρό κερί), παραφίνη καί στεατίνη. 'Από
πότε άρχισε ή χρησιμοποίηση παραφίνης κ. ά. βιομηχανικών ύλών γιά τήν κα-
τασκευή κεριών;

4. Προμήθεια τοϋ κεριοΰ. Υπάρχει άνεπτυγμένη μελισσοκομία; Μετά τόν
άποχωρισμό τής κηρήθρας άπό τό μέλι πώς καθαρίζεται καί σχηματοποιείται
τό κερί; Γιά παράδειγμα, στήν περιοχή 'Ερμιονίδας «άφοΰ πλυθοΰν καλά οί κη-
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ρήθρες παραμένουν τά τσίπουρα, δηλ. τά υπολείμματα της κηρήθρας. Αυτά τά
παίρνουν καί τά ρίχνουν μέσα σέ μιά σακκούλα άπό λινάτσα. Τούς ρίχνουν
ζεματιστό νερό καί μέ δυο ξύλα πιέζουν έκ τών άνω προς τά κάτω έξωτερικώς
τήν σακκούλα, έτσι ώστε νά στίβεται το περιεχόμενο της. Τό κερί λυώνει καί
χύνεται σ' ένα καζάνι. "Οταν κρυώση, τό μαζεύουν μέ τρυπητές κουτάλες καί
τό ρίχνουν σέ λεκάνες, όπου τό ξαναλυώνουν, ζεσταίνοντας τις λεκάνες στή
φωτιά. Μετά τό λυώσιμο τό κερί πήζει καί παίρνει πλέον τό σχήμα τών λεκα-
νών. Κάθε κομμάτι άπό τό κερί αύτό λέγεται τυπάρι» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 155,
1956). Στή Μήλο «τό κερί τό βάζουν σέ μιά λεκανίδα. Τό κόβουν σέ μικρά κομ-
μάτια καί τοΰ βάνουν νερό. Τό πλένουν καλά. "Υστερα τό στίβουν καί τό κάνουν
μεγαλύτερες μπάλες. Κατόπι τό λυώνουν. "Υστερα τό λυωμένο κερί τό βάζουν
σέ σακκούλι, κάτω άπό τό σακκούλι έχουν μιά λεκανίδα μέ νερό κρύο. Τό κερί
τό παίρνουν άπό τή λεκανίδα καί τό ξαναβράζουν. Κατόπι άδειάζουν μέ κουτά-
λα τό κερί στις σκουτέλες (καλούπια πήλινα), πού τις άλείβουν μέ λάδι, γιά νά
μήν κολλήση τό κερί. "Αμα κρυώση, τό βγάζουν άπό τις σκουτέλες καί είναι
έτοιμο γιά νά τό πουλήσουν» (ΚΛ, χφ. 2304, σ. 309-310, 1959).

'Υπολείμματα κεριοΰ πού δεν προορίζονται γιά τήν κηροπλαστική. Π.χ.
σέ πολλές περιοχές τό μαύρο κερί πού άπομένει τό χρησιμοποιούν οί ράφτες καί
οί τσαγκάρηδες γιά νά κερώνουν τήν κλωστή.

5. Τρόποι κατασκευής κεριών: α') Πλαστά. Στήν Άράχωβα Βοιωτίας
«κόβουν κομμάτια κερί καί πλάθουν κεριά κρατώντας τό σκοινί μέ τό στόμα»
(ΚΛ, χφ. 1153Α, σ. 21, 1938). Στήν περ. τής Έρμιονίδας «άφοΰ μαλακώσει
τό κερί, τό πλάθουν μέ τις άκρες τής παλάμης γύρω άπό ένα φιτίλι, τό όποιον
κρατεί δεύτερο πρόσωπο τεντωμένο. Τό πλάθουν έκ τών άνω προς τά κάτω
κανονίζοντας νά δώσουν τό πάχος πού θέλουν στό κερί, τό όποϊο πρέπει νά εϊναι
ίσόπαχον. Ό τρόπος αύτός εϊναι άπλός καί εκτελείται μόνον άπό γυναίκες. Μέ
τόν τρόπον δέ αύτόν μόνον κεριά καί λεπτές λαμπάδες ήμποροΰν νά κατασκευα-
σθούν είς μικράς ποσότητας» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 156, 1956).

Γιά ποιο σκοπό προορίζονται τά κεριά αύτά; (γιά μνημόσυνα, γιά τά
ψυχοσάββατα κ.ά.).

β') Χυτά. Στήν Τήνο κ.ά. «κερώνουν τά φιτίλια βουτώντας τα σ' ένα
καζάνι μέ ζεστό κερί, τά στίβουν μέ δυο ξυλαράκια κι άφοΰ τά χωρίσουν, τά
κρεμοΰν στή ρόδα... πού άνεβοκατεβαίνει άνάλογα μέ τό μέγεθος τών κεριών.
Σέ κάθε καρφί δένουν κι ένα φιτίλι. Σ' ένα καζάνι πιο έκεϊ βράζει τό κερί. Δίπλα
στή ρόδα υπάρχει ένα άλλο δοχείο πάνω σε τρίποδα, ένώ στό πάτωμα υπάρχει
ένα άλλο δοχείο, όπου μεταφέρουν τό λυωμένο κερί άπ' τό καζάνι. Άποκάτω
εϊναι άναμμένη φωτιά γιά νά διατηρήται τό κερί ζεστό. Ό τεχνίτης άνεβαίνει
σέ μιά σκάλα ξύλινη στό υψος τής ρόδας. Περιχύνει τά φιτίλια μέ κερί πολλές
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φορές μέχρι νά πάρουν το χόντρος πού θέλει» (Άλ. Φλωράκης, Τήνος, 1971,
σ. 152-153).

Λείανση τών κεριών. «Τά βάζουν ένα-ένα πάνω σ' ένα έπίπεδο σανίδι,
την ((πλάκα» καί μέ ένα άλλο σανίδι, τόν «πλάστρη», τά πλάθουν. Αύτό γίνεται
κυρίως στις λαμπάδες, οί όποιες λόγω τών πολλών χεριών, παρουσιάζουν άνω-
μαλία στήν επιφάνεια. "Οταν γίνεται ή εργασία αύτή, ραντίζουν τήν πλάκα μέ
νερό, γιά νά μήν κολλήσουν οί λαμπάδες» (ΚΛ, χφ. 2318, σ. 157, 1956, επαρ-
χία Έρμιονίδας).

"Αλλα άντικείμενα άπό κερί (ομοιώματα άνθρώπων γιά τάματα, διακο-
σμητικά κ.ά.).

Παραγωγή κεριών σέ μοναστήρια. Διάθεσή τους σέ θρησκευτικά πανη-
γύρια τής περιοχής. Ξαναπλάσιμο τών κεριών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Γ. ΣΤΑΛΙΔΗΣ, Οί συντεχνίες καί τά επαγγέλματα στήν "Εδεσσα τήν περίοδο
τής Τουρκοκρατίας, "Εδεσσα 1974, σ. 89-96.

XLIII. ΣΑΠΟΥΝΑΣ, ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΙΪΑ

1. Γενικά. Υπάρχει βιοτεχνία παρασκευής σαπουνιού (ΰαττ ναρειυ) ή κά-
θε οικογένεια παρασκευάζει μόνη της τό σαπούνι πού τής χρειάζεται; "Οταν δέν
παρασκευάζεται έπί τόπου σαπούνι, άπό ποΰ τό προμηθεύονται γιά τις άνά-
γκες τής καθαριότητας του σπιτιού και των άνθρώπων; (παλαιότερα κυρίως).

2. Ύλικά πού χρησιμοποιούνται: λάδι «χοντρό» ή «μούργα», σπίρτο
(καυστική ποτάσα), περισσεύματα λίπους, ύπολείμματα τοΰ κρασιοΰ στό βα-
ρέλι (γνλη, φέτσες, σαποννόπετρα (ϋαπουνόχωμα), αλισίβα, άλάτι κ.ά.

3. Εργαλεία: Καζάνι (χαρανί, γκαζοτενεκες κ.ά.), μέσα στό όποιο βρά-
ζουν τά ύλικά, κουτάλα ξύλινη γιά τό άνακάτεμα τοΰ μείγματος, καλούπια
γιά τήν τυποποίηση τοΰ σαπουνιού.

4. Παρασκευή τοϋ σαπουνιοΰ. α') Τρόποι. Παραδείγματα : Στήν Κύθνο
«στό σαπούνι βάνομε έπτά οκάδες λάδι, τό όποιο δέ θά 'ναι τόσο καλό, βάνομε
1 κιλό ποτάσσα καυστική, 6 κιλά νερό τσαί διάφορες μυρουδιές μέσα (φασκο-
μηλιά, δυόσμο) γιά νά μυρίζη ώραΐα. Τό βάνομε σέ μιά λεκάνη γλάστρινη, τό
δουλεύομε μέ ξύλινη κουτάλα ώσότου πήξει νά ξεράση τό νερό του. Τότες τό
βάνομε σέ κιβώτια, πού έχομε στροόσει μέ ένα ψιλό χαρτί, τό άδειάζομε μέσα,
τό άφηοΰμε νά στραγγίξη 2-3 μέρες, ύστερα τό χαρατσάζομε νά βγάλωμε
τσί πλάκες τό σαπούνι» (ΠΑ, χφ. 2927, σ. 130-131, 1977). Στήν περιοχή
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Λακωνίας «ζεσταίνουν πρώτα τό νερό σ' ενα μεγάλο χαρανί, ρίχνουν τό λάδι.
Βράζει λίγη ώρα τό μϊγμα καί ρίχνουν τό άλάτι. Συνεχίζεται τό βράσιμο γιά
5-6 ώρες καί τό μϊγμα σιγά σιγά πήζει. Τό κατεβάζουν άπό τή φωτιά καί τ'
άφήνουν, όπως είναι στό χαρανί. Τό μϊγμα τότε άνεβαίνει στήν επιφάνεια,
παγώνει καί στερεοποιείται, σιγά-σιγά σέ πάχος 10-15 ή 20 έκ... Τό άφνι^ουν
εκεί όλη τή νύχτα έξω γιά νά κρυώση καί νά στερεοποιηθή καλύτερα. Τήν άλλη
ή μέρα τό ξεσκεπάζουν, τό κόβουν μ' ένα μεγάλο μαχαίρι σέ μεγάλες στενόμα-
κρες φέτες, πού τις λένε «άγκωνάρια» κι έκεΐνες πάλι τις χαράζουν κάθετα
στό μήκος τους σέ μικρότερα κομμάτια, τις «πλάκες», χωρίς νά τις κόβουν
τελείως» (ΚΛ, χφ. 3773, σ. 29, Σκούρα καί Βαρβίτσα Λακωνίας, 1973).

β') Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες κατά τήν παρασκευή τοϋ σαπουνιού καί
σχετικές συνήθειες. Π.χ. στήν Κορώνη Πυλίας «τό σαπούνι δεν τό ψένουνε
ποτέ όταν εϊναι ντρύματα, δηλ. τις 6 πρώτες τοΰ Αύγούστου, τά Σάββατα τοΰ
Αύγούστου, καί τις Δευτέρες τοΰ Μαρτίου. Οΰτε Τρίτη, ούτε Παρασκευή. Τήν
ώρα πού θά βάλουν νά δέσουν τό σαπούνι, λένε, έλα, Χριστέ καί Παναγιά, Άγιε
μ' Νικόλα κι Άγιε μ' Γιώργη, καί σά τελειώσουν κόβουν δυο βεργούλες καί
τις κάνουν ένα σταυρουλάκι καί τις βάνουν άπό κάτω» (ΚΛ, χφ. 1159Α, σ.
145, 1938).

γ') Γνωρίζουν όλοι τήν παρασκευή τοΰ σαπουνιοΰή ύπάρχουν ειδικοί; Πώς
πληρώνονται γιά τήν εργασία τους αύτή; (μέ σαπούνι, μέ χρήματα;)

δ') Αξιοποίηση τών υπολειμμάτων τοΰ σαπουνιοΰ κατά τήν παρασκευή
του (καθαρισμός τών λεκέδων άπό λάδι στά πατώματα., τών μαγειρικών σκευών
άπό τή μουτζούρα κ.ά.).

ε') Φύλαξη τοΰ σαπουνιοΰ μέσα στό σπίτι σέ μέρος πού ν' άερίζεται, γιά
νά στεγνώση καλά καί χρησιμοποίησή του: γιά σωματική καθαριότητα, γιά
τό πλύσιμο τών ρούχων, τών πιάτων κλπ.

XLIV. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ - ΚΕΤΣΕΝΤΖΗΣ

1. Παπλωματάς (γιοργαντζής, γιοργανάς κ.ά.). Υπάρχουν ντόπιοι τεχνί-
τες ή έρχονται άπό άλλοΰ καί άπό ποΰ; Πρόσφυγες παπλωματάδες. Πλανό-
διοι παπλωματάδες. Ποιά έποχή έφευγαν άπό τόν τόπο τους καί πότε επέ-
στρεφαν; "Εφευγαν μεμονωμένοι ή σέ ομάδες (μπουλούκια) ; Πόσα άτομα άπο-
τελοΰσαν συνήθως τό μπουλούκι ; Είχαν καί ζώα μαζί τους γιά τή μεταφορά
τών έργαλείων κ.ά. ;

α') Έργαλεϊα: Γιά τό στοίβαγμα τοΰ βαμβακιού (δοξάρι, λαγονδι, άντι-
βεργι (τακμάκι). Περιγραφή καί σχεδιαγράμματα (είκ. 329).

18
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Γιά το ράψιμο τοϋ παπλώματος (βελόνες, διαφόρων μεγεθών, βέργα γιά
τό τίναγμα τών γεμισμάτων τοϋ παπλώματος, πήξη γιά τό μέτρημα, κουμ-
πάσο, διαβήτης γιά τόν σχεδιασμό σχημάτων πάνω στό πάπλωμα).

β') Υλικά πού απαιτούνται: βαμβάκι, μαλλί., τζίβα κ.ά. γιά τό γέμισμα
τοΰ παπλώματος. Ποιό ύλικό θεωρείται καλύτερο ;

γ') Υφάσματα διάφορα (στρωματσόπανο, δαμάσκο, κλάδα, μεταξωτό,
καναβάτσα κ.ά.) γιά τήν κάλυψη τοΰ παπλώματος. Κλωστές (σπάγγος κ.ά.)
γιά τό ράψιμο του.

δ') Κατασκευή τοΰ παπλώματος. Τίναγμα τοΰ βαμβακιού (τοΰ μαλλιού
ή της τζίβας), στρώσιμο του στό ύφασμα, ράψιμο, τίναγμα γιά νά άπλοιθή
ομοιόμορφα τό γέμισμα κ.ά.

ε') Διακόσμηση. Διακοσμητικά θέματα: άράδα, άράδα τσακιστή (ζίκ-ζάκ),
βεντάλια, μπακλαβαδωτό, ροζέτα, τζιμπούκι, καράβολας κ.ά.

ς') Διηγήσεις, άνέκδοτα, παραδόσεις σχετικές μέ τούς παπλωματάδες.

2. Κετσετζής. "Ήταν ντόπιοι οί κετσετζήδες (κατασκευαστές κετσέδων,
υφασμάτων άπό μαλλί ή τρίχες συμπιεσμένες) ή έ'ρχονταν άπό άλλοΰ καί
άπό ποΰ; Έρχονταν μεμονωμένοι ή σέ ομάδες (μπουλούκια-παρχανάδες). 'Ορ-
γάνωση καί ιεραρχία (μάστορης, τσιράκια). Ποΰ έμεναν καί ποΰ έργάζονταν;
Πώς συντηροΰνταν ; Πότε ξεκινοΰσαν γιά τήν περιπλάνησή τους καί πόσο διαρ-
κοΰσε τό ταξίδι τους; Άπό ποιά ήλικία έμπαιναν στήν τέχνη τών κετσέδων τά
παιδιά καί χρόνος μαθητείας. Π.χ. στό Μιστί τής Καππαδοκίας «όταν τ' άγό-
ρια γινόταν δεκάξι χρονών τούς δίνανε δυό ψωμιά καί τά στέλνανε στούς κετσέ-
δες. Άν, ώσπου νά γυρίσουν, είχαν φάει καί τά δυό ψωμιά, δέν ήταν γιά προ-
κοπή. "Επρεπε νά φέρουν τό ένα τουλάχιστο πίσω στό χωριό. "Ενα καλό τσιράκι
έπρεπε νά προσέχη τά γαϊδούρια τής συντροφιάς, νά μαζεύη τά ψωμιά καί νά
φέρνη πίσω στό χωριό τά παξιμάδια πού περίσσευαν» (Θ. Κωστάκης, Τό
Μιστί, σ. 443, σημ. 2). Δυσκολίες κατά τά ταξίδια καί τρόποι άντιμετωπίσεώς
τους (πείνα, ληστεία κ.ά.). Πότε διαδόθηκε ή τέχνη τών κετσέδων;

α') 'Εργαλεία: Δοξάρι, τσιρπί, κόπανος, μπασκον, χτένι, παρμάκια κ.ά.
Περιγραφή, σχεδιαγράμματα. Χρήση τοΰ καθενός. Ποιοι τά κατασκεύαζαν καί
άπό ποΰ τά προμηθεύονταν οί κετσετζήδες; Π.χ. στό Μιστί «τά ξύλα γιά τό
δοξάρι τά 'φερναν άπό τά γύρω χωριά, ενώ οί χορδές, πού γίνονταν μέ έντερα
προβάτων τις άγόραζαν στό 'Ικόνιο... Μιά χορδή γινόταν μέ 14 έντερα προβά-
του, όχι άρνιοΰ ούτε κατσικοΰ» (Θ. Κωστάκης, σ. 447).

β') 'Υλικά πού χρησιμοποιοΰνταν: Μαλλί (άρνίσιο, πάντα κοντό), κανα-
βάτσο, νερό βραστό.

γ') Κατασκευή τοΰ κετσέ. Τίναγμα τοΰ μαλλιοΰ, άπλωμα τοΰ καναβάτσου
σέ έπίπεδο μέρος, στρώσιμο πάνω σ' αύτό τοΰ μαλλιοΰ, ράντισμα μέ βραστό
νερό τών μαλλιών, στρώσιμο μέ τόν κύλινδρο, τύλιγμα τοΰ καναβάτσου μαζί
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μέ τό μαλλί σέ ρολό καί πάτημά του μιά ώρα περίπου. Άνοιγμα τοϋ ρολοΰ,
ξαναβρέξιμο καί ξανατύλιγμα τοΰ κετσέ. Πάτημα (λάχτημα) τοΰ κετσέ. Ψή-
σιμο τοΰ κετσέ μέ βραστό νερό μέ σαπουνάδα. Διακόσμηση.

δ') Κατασκευή κάπας άπό κετσέ. Τρόποι κατασκευής.

ε') Αμοιβή τών κετσετζήδων. Μοιρασιά στά μέλη τοΰ συνεργείου, άνά-
λογα μέ την ιεραρχία.

ς') Συνθηματική γλώσσα πού τυχόν χρησιμοποιούσαν κατά τή έργασία
τους. Λεπτομερής καταγραφή τών λέξεων καί ερμηνεία τους.

ζ') Ανέκδοτα, παραδόσεις, διηγήσεις πού άναφέρονται στό έπάγγελμα.
Π.χ. στό Μιστί υπάρχει παράδοση γιά τήν έφεύρεση τής τέχνης: «Ό χαλα-
τσί μανσούρ, ό τεχνίτης τών χαλιών, ήταν πρώτα κετσετζής. Αύτός έβγαλε τήν
τέχνη τών κετσέδων άπό ενα επεισόδιο..., είχε ένα έργαλεϊο καί τίναζε μπα-
μπάκι. "Οταν τελείωσε κάποτε τή δουλειά του, λέει, άς φτιάξουμε καί τό μαλ-
λί, άς κάνουμε δηλαδή κετσέ. Τίναξε τό μαλλί, τό έστρωσε, άλλά αύτό δέν κολ-
λούσε ! Έκεΐ πού σκεφτόταν, δάκρυσε άπό τή στενοχώρια του κι ένα του δά-
κρυ έπεσε πάνω στό μαλλί. Καί τότε τό μαλλί κόλλησε ! "Α, αύτό είναι, λέει.
I οΰ έλειπε νερό ! Κι' έβαλε τότε νερό κ' έκανε τόν κετσέ» (Θ. Κωστάκης, σ.

442-443).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΘΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Τό Μιστί της Καππαδοκίας, 'Αθήνα 1977, σ. 441-458.

XLV. ΥΑΛΟΥΡΓΟΣ, ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

1. Γενικά. Υπάρχει παραδοσιακός τρόπος κατασκευής γυάλινων άντικει-
μένων; Άπό πότε; Ασχολούνται πολλοί;

2. Πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούνται.

3. Εργαλεία καί σχετικές εγκαταστάσεις: Φούρνος, γιά τό λυώσιμο τοΰ
ύλικοΰ (τοΰ γυαλιοΰ). Χώρος, όπου ψύχεται σταδιακά, γιά νά άποφεύγεται τό
σπάσιμο.

Λαβίδες γιά τό πιάσιμο τής λυωμένης μάζας γιά τήν κατασκευή τών
φυσητών γυάλινων άντικειμένων.

Τόρνος γιά τή σχηματοποίηση τών διαφόρων άντικειμένων. Διάφορα
άλλα έργαλεϊα καί μέσα: βαρέλι άπό άργιλο, μασιά, μπαλλέτα, μυστρί, όργα-
νάκι, πιρούνι, τσιμπούκι, φούσκα κ.ά. Σχήμα καί χρήση τοΰ καθενός.

4. Περιγραφή τής έργασίας κατασκευής γυάλινων αντικειμένων. Διακό-
σμηση. Λείανσή τους.
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5. Προϊόντα ύαλουργίας (παράθεση σχημάτων καί φωτογραφιών). Διά-
θεσή τους στό εμπόριο, χρήση.

XLVI. ΥΛΟΤΟΜΟΣ, ΥΛΟΤΟΜΙΑ

1. Υλοτόμος (λατόμος, ξυλοκόπος, ξνλάς, ροκόπος, πριονάς, πελεκάνος,
σερτζής κ.ά.). 'Υπάρχει ιδιαίτερη επαγγελματική τάξη; Γιά παράδειγμα, ή
Βούρμπιανη τής Κόνιτσας, τά χωριά τής Καστοριάς, τό Καταφύγι Κοζάνης
είχαν ονομαστούς υλοτόμους (Κ. Φαλτάιτς, Λοτόμοι, ταλιαδόροι, βαγενάδες,
'Ελληνικά Γράμματα 3 (1928), σ. 182). Ποΰ εργάζονταν παλαιότερα; Πε-
ριοχές πού προσφέρονται γιά τήν άνάπτυξη τής υλοτομίας. Ε'ίδη δένδρων πού
κόβονται. Ξένοι ύλοτόμοι πού τυχόν έργάστηκαν στό παρελθόν στήν περιοχή
(όπως π.χ. Βούλγαροι σέ περιοχές τής ήπειρωτικής 'Ελλάδας).

2. 'Υλοτομία καυσόξυλων γιά τήν κάλυψη τών οικιακών άναγκών. Ποιός
κόβει τά ξύλα (άντρας ή γυναίκα;) Ποιά δένδρα είναι προτιμότερα γιά καυσό-
ξυλα; Πώς μεταφέρονται στό σπίτι; (μέ ζώο, μέ ζαλίκι, στούς ώμους;) Μετα-
φορά ξυλείας σέ μακρινές άποστάσεις (μέ τό ρεύμα ποταμού, μέ βίντσι κ.ά.).
"Αδεια γιά τήν κοπή καυσόξυλων άπό κοινοτικά κτήματα. Πώληση καυσόξυ-
λων (σέ πόλεις, σέ λαϊκές άγορές κ.ά.).

3. Επαγγελματική υλοτομία. 'Υπήρχαν ντόπιοι υλοτόμοι ή έρχονταν άπό
άλλοΰ; Π.χ. σέ πολλές δασωμένες περιοχές τής κεντρικής καί νότιας 'Ελλά-
δας έργάζονταν συνεργεία υλοτόμων άπό τό Καταφύγι, οί γνωστοί «Καταφ'-
γιώτες».

4. Συνεργείο ύλοτόμων (μπλοΰκ'). Άπό πόσα άτομα άποτελεΐται; 'Ορ-
γάνωση καί ιεραρχία. Καταμερισμός έργασίας κατά τήν ειδίκευση τών μελών.
Ή όμάδα τών ύλοτόμων έκμεταλλευόταν ή ΐδια τήν ξυλεία ή εργαζόταν γιά
λογαριασμό έργολάβου; Άπό ποΰ έπαιρναν άδεια γιά υλοτομία; Ποιά εποχή
επιτρέπονταν ή υλοτομία; (συνήθο)ς άπό άνοιξη μέχρι φθινόπωρο;) Άνάλογα
μέ τόν προορισμό της ξυλείας;

5. 'Εργαλεία ύλοτομίας: Πριόνια διαφόρων μεγεθών, τσεκούρια, σφήνες,
βαρειά κ.ά. Πριονιστήριο. Ύδροπρίονα (πριόνια, μπισκιά, κορδέλα κ.ά.). Πε-
ριγραφή καί τρόπος λειτουργίας. Ποΰ γινόταν ή έγκατάστασή τους; (σέ ποτά-
μια).

6. Στάδια τής ύλοτομίας: Κοπή τών δένδρων. 'Επιλογή καί καθάρισμα
τών κατάλληλων γιά ύλοτόμηση ξύλων, ξεφλούδισμα, πελέκημα. Σέ ποιό στάδιο
γίνεται ή μεταφορά στό πριονιστήριο; Πώς γίνεται ή μεταφορά; (μέ ζώα τοΰ
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συνεργείου, με έπαγγελματίες άγωγιάτες, με το ρεύμα ποταμών, μέ ειδικούς
κατηφορικούς διαδρόμους κ.ά.). Ραμμάτισμα (ευθυγράμμιση τών ξύλων, πού
προορίζονται γιά σανίδια, μέ βαμμένο σχοινί). Εϊδη σανιδιών άνάλογα μέ τη
χρήση τους (χοντρά - ταβάνια, μέτρια, καπλαμάδες).

7. Διάθεση τής ξυλείας γιά τις άνάγκες τής περιοχής ή μεταφορά της
σέ άλλες άγορές. Πώληση επί τόπου σέ έμπορους.

8. Σχέσεις τών ύλοτόμιον μέ άλλες έπαγγελματικές τάξεις (κτίστες,
μαραγκούς, ξυλογλύπτες). Π.χ. οί σερζήδες τής Βούρμπιανης καί τής Άετο-
μηλίτσας προμήθευαν τήν ξυλεία στούς ξυλογλύπτες τοΰ Τουρνόβου.

9. 'Αλλοεθνείς ύλοτόμοι, οροι έργασίας του κλπ.

XLVII. ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ, ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΗΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ,
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

1. Ξυλουργός (μαραγκός, ντουλγέρης, τουλιέρης, πελεκάνος, ντογρα-
ματζής, ταγιαδόρος κ.ά.). Έπαγγελματίες ξυλουργοί. Τόπος καταγωγής τους
καί πρόσωπα άπό τά όποια διδάχθηκαν τήν τέχνη. Πλανόδιοι ξυλουργοί πού
έργάζονται κοντά στούς κτίστες. Συντεχνιακές οργανώσεις ξυλουργών.

2. Εργαλεία τοϋ ξυλουργού: α') κοπής (τσεκούρι, σκεπάρνι, πριόνι κ.ά.),
β') σχεδιάσεως (μέτρο, τρίγωνο, διαβήτης κ.ά.), γ') γλυφής (ξυλοσφύρι, μα-
τσόλα, λούκι, αγρό μπα, ακαρπέλ.ο, τρυπάνι, ράσπα κ.ά.), δ') λειάνσεως (πλά-
ι 'ία, σουραμάς, χειρόπλανια κ.ά.), ε') βοηθητικά (σφυρί, τανάλια, σφιγκτήρες,
άκόνια, τραπέζι κ.ά.), ς') έργαλεΐα πού είχαν μαζί τους οί πλανόδιοι μα-
ραγκοί.

3. Ξυλεία. 'Λπό ποΰ γίνεται ή προμήθεια τής ξυλείας; Άπό τί έξαρτάται
τό είδος τής ξυλείας πού χρησιμοποιείται; (άπό τή χλωρίδα τοΰ τόπου, άπό
τήν άντοχή κάθε ξύλου, άπό τή δυνατότητα έπεξεργασίας πού παρέχει, άπό τις
οικονομικές δυνατότητες τοΰ άγοραστή κ.ά.).

Πότε κόβονται τά ξύλα; Π.χ. τά ξύλα πού προορίζονται γιά τήν ξυλογλυ-
πτική κόβονται τό χειμώνα, πριν άνεβοΰν οί χυμοί άπό τις ρίζες.

Ποιά εϊδη ξύλου προτιμιοΰνται καί γιατί ; Τί κατασκευάζεται άπό ξύλο
(πατώματα, ταβάνια σπιτιών, έργαλεΐα διάφορα, διακοσμητικά σύνολα). Ποΰ
γίνεται ή έργασία (στό μόνιμο εργαστήριο ; (μαραγκούδικο, ξυλουργείο, ντουλ-
γκέρικο κ. ά.).

4. Κατεργασία τών ξύλων (ξήρανση, ίσιωμα, αργαΰμα). Π.χ. «ή κα-
ρυδιά πού χρησίμευε γιά τήν κατασκευή εκκλησιαστικών έ'ργων, έπρεπε νά
μείνη δυό, τρία ή τέσσερα χρόνια μέσα στό τρεχούμενο νερό, γιά νά «σκοτωθή»,
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νά χάση τούς χυμούς καί νά άπονεκρωθοΰν οί Ινες της, ώστε νά μη συστέλλεται
ή «στραβώνη» (Κ. Μακρής, Ξυλογλυπτική (Νεοελληνική Χειροτεχνία) 1969,
σ. 75). Στή Νάξο «μέ πλάτανο κάνουνε σκαμνιά, πόρτες τοΰ μιτάτου, σκαφίδια
κλπ.» (ΚΑ, χφ. 1459, σ. 733). Στήν 'Ολυμπία «μέ άσφένταμον κατασκευά-
ζουν ξύλινα κουτάλια» (ΚΛ, χφ. 2418, σ. 21).

5. Εργαστήριο τοϋ ξυλουργού. Θέση του μέσα στόν οικισμό, περιγραφή

του.

6. Πληρωμή τών ξυλουργών σε χρήμα ή καί σέ είδος. Σέ ποιές εποχές
(π. χ. στήν Κατοχή) καί περιπτώσεις (π. χ. πολύ φτωχός νοικοκύρης-έργο-
δότης) γινόταν ή πληρωμή μόνο σέ είδος (καλαμπόκι, σιτάρι κ. ά.); Πληρώ-
νονταν μέ τό κομμάτι ή άλλιώς; Γινόταν συμφωνητικό; "Αν ναί, ποιούς ορούς
περιείχε; Πώς μοίραζαν οί πλανόδιοι μαραγκοί τά χρήματα πού κέρδιζαν στά
ταξίδια; Ποιός άπό τήν παρέα κρατούσε λογαριασμό;

7. Τρόπος ζωής τών πλανόδιων μαραγκών: Ποΰ έμεναν; Ποιός εξα-
σφάλιζε τή διατροφή τους; Ρουχισμός καί άλλα άναγκαΐα πού είχαν μαζί
τους στά ταξίδια.

8. Έργα τών ξυλουργών - μαραγκών, κουφώματα, πατώματα ξύλινα,
ταβάνια, έπιπλα καί οικιακά σκεύη κ. ά. Κατασκεύαζαν καί σκεπές ο'πιτιών;
Άν οχι, ποιοι τις έφτειαναν; Υπήρχαν μαραγκοί πού έκαναν καί ξυλογλυπτι-
κές έργασίες; Σκάλιζαν διάφορα διακοσμητικά θέματα, καί ποιά, στά ξυλουρ-
γικά έργα τους (σέ ταβάνια, πόρτες κ.ά.) καί σέ ποιές περιπτώσεις; (π. χ. άν
τό ζητούσε ό νοικοκύρης, άν ήταν αυτός καλοπληρωτής, όπότε οί μαραγκοί
ήθελαν νά τόν εύχαριστήσουν μέ τό νά σκαλίσουν κάτι πάνω στά έργα πού
έφτειαναν). 'Υπήρχαν ορισμένα διακοσμητικά θέματα γιά κάθε ξυλουργικό
κατασκεύασμα ;

9. Συνθηματική γλώσσα είχαν οί ξυλουργοί καί οί ξυλογλύπτες; Άν ναί,
ήταν δική τους ή τήν έμαθαν άπό άλλη επαγγελματική τάξη τοΰ τόπου τους ή
άπό τεχνίτες τοΰ ΐδιου ή άλλου επαγγέλματος (π. χ. κτίστες) στούς τόπους
εργασίας; Τήν χρησιμοποιούσαν οσο π. χ. καί οί κτίστες;

10. Ξυλογλύπτης (ταλιαδόρος, ταγιαδόρος, σκαλιστής κ.ά.). Τόπος κα-
ταγωγής. 'Υπήρχαν ντόπιοι ξυλογλύπτες; Ποΰ εργάζονταν; Τόποι μέ ιδιαί-
τερη επίδοση στήν ξυλογλυπτική (π. χ. Άγιον "Ορος, Τούρνοβο (σημ. Γορ-
γοπόταμος) τής Κόνιτσας, Μέτσοβο, Κλεινοβός Καλαμπάκας, Χίος, κ.ά.).
Σήμερα υπάρχουν ντόπιοι ξυλογλύπτες; Άν όχι, γιατί έγκαταλείφτηκε ή
τέχνη;

11. Εργαστήριο είχαν οί ξυλογλύπτες; Μήπ<ος χρησιμοποιούσαν κάποιο
χώρο — και ποιό; — τοΰ σπιτιοΰ τους; Περιγραφή του.
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12. Εργαλεία τοϋ ξυλογλύπτη. Είναι τά ίδια μέ τοϋ μαραγκού; Περι-
γραφή και χρήση τους, σχεδιαγράμματα καί φωτογραφίες.

13. Πρώτη ϋλη. Ποιά ξύλα προτιμούσαν; Ποιά προετοιμασία τούς έκα-
να ν; Άπο ποΰ τά προμηθεύονταν;

14. Έργα τών ξυλόγλυπτων: Διακόσμηση α') εκκλησιών (τέμπλα, προσ-
κυνητάρια, εικονοστάσια, παγκάρια, πλαίσια εικόνων, σκαλιστές εικόνες κ. ά.),
β') δημοσίων κτιρίων (άρχονταρίκια-ξενώνες κ. ά.) καί άρχοντικών (ταβάνια,
μεσάντρες, κασέλες, στεφανοθήκες, εικονοστάσια, κορνίζες κλπ.), γ') άκρό-
πρωρων καραβιών, λαϊκές ξυλογραφίες.

Σέ ποιά άκριβώς έργα είχαν ιδιαίτερη έπίδοση οί ξυλογλύπτες τοΰ τόπου;

'Επιγραφές χάρασσαν στά έργα τους; Σέ ποιά έργα τό συνήθιζαν καί μέ
ποιό περιεχόμενο; Πιστή καταγραφή καί φωτογράφιση επιγραφών σέ έργα
ξυλογλυπτικής.

"Εργα τής ποιμενικής ξυλογλυπτικής (ρόκες, σφοντύλια, άγκλίτσες κ. ά.),
διακόσμησή τους. Λεπτομερής περιγραφή, σχεδίαση καί φωτογράφηση ξυλό-
γλυπτων έργων.

15. Μαθητεία καί οργάνωση τών ξυλογλυπτών. Υπήρχαν συντεχνίες ή
μόνο παρέες τεχνιτών πού εργάζονταν μαζί; 'Ιεραρχία στήν παρέα καί τήν συν-
τεχνία. Καθήκοντα τών μελών. Χρόνος μαθητείας. Μήπως ήταν οικογενειακή
τέχνη ; Άν ναί, νά παρατεθούν γενεαλογικά δένδρα οικογενειών ξυλογλυπτών
μέ χρονικές ένδείξεις, άν είναι δυνατό, γιά τήν έποχή πού έζησε καί εργάστηκε
κάθε ξυλογλύπτης. Τελειοποίηση στήν τέχνη σέ γνωστά μεγάλα κέντρα ξυλο-
γλυπτικής τοΰ έσωτερικοΰ (π. χ. Άγιον "Ορος) ή τοΰ έξωτερικοΰ (π. χ. Φλω-
ρεντία).

16. Ταξίδια τών πλανόδιων ξυλογλυπτών. Πότε άναχωροΰσαν καί πότε
έπέστρεφαν; Προετοιμασία τους γιά τό ταξίδι, έθιμα κατά τήν αναχώρηση καί
επιστροφή, τραγούδια κ. ά. Σχηματισμός τής παρέας (σινάφι, νταϊφάς). Πόσα
άτομα τήν άποτελοΰσαν; Ή σύνθεση τής παρέας ήταν ή ίδια γιά πολλά χρόνια
καί πόσα;

17. Συμφωνίες γιά τήν άνάληψη ξυλογλυπτικών έργων. Πώς γίνονταν;
Υπογράφονταν συμφωνητικά; Κατά τή συμφωνία είχαν ώς βάση κάποιο
συγκεκριμένο σχέδιο γιά τό αναλαμβανόμενο έργο; 'Εργάζονταν «σύψωμα»
ή «ξίψωμα», δηλ. οί έργοδότ.-ς τούς εξασφάλιζαν ή όχι τήν τροφή; Τήν πρώτη
ύλη (ξυλεία) διέθετε ό τεχνίτης ή ό πελάτης; Γινόταν διαγωνισμός γιά τήν άνά-
ληψη εκτελέσεως ένός μεγάλου έργου;

18. Διακοσμητικά θέματα: α') 'Ιδιαίτερα μοτίβα πού σκάλιζαν στά τέμπλα,
στις κασέλες, στά ταβάνια κ. ά. Θέματα άπό τήν Αγία Γραφή, άπό τό φυτικό
καί ζωϊκό κόσμο, όπως δικέφαλοι άετοί, παγώνια, μαργαρίτες, κυπαρίσσια
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χ. ά. δένδρα, άπειχονίσεις ναών χ. ά. β') Σχεδιασμός τών γλυπτών διακοσμή-
σεων.

19. Συνεργασία τών ξυλογλυπτών μέ συγγενείς επαγγελματικές ειδι-
κότητες (μαραγκούς, κτίστες, ζωγράφους, ύλοτόμους κ.ά.).

20. Παραδόσεις, διηγήσεις, άνέκδοτα Χ. ά. σχετικά μέ τή ζωή καί τό
έργο τών ξυλογλυπτών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ, Οί ξυλογλύπτες τοϋ Τουρνόβου τής Κό-
νιτσας, Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης Έλληνικής Λαογραφίας 25(1977-80), σ.
290-302.

XLVIII. ΣΙΔΕΡΑΣ, ΣΙΛΗΡΟΥΡΓΙΚΗ

1. Γενικά. Σιδεράς (γύφτος, ντεμιρτζής, χαλκιάς,, φάβρος, καμιναδόρος
κ.ά.). Οί σιδεράδες είναι ντόπιοι ή έρχονται άπό άλλοΰ; Μήπως είναι ή ήταν
γύφτοι; Ποΰ μένουν; (σέ χωριστές συνοικίες, σέ άκρες χωριών;) Είναι μόνιμα
έγκατεστημένοι ή πλανόδιοι; Στη δεύτερη περίπτωση πότε κυρίως έρχονται
γιά εργασία στόν τόπο; Θέση τους στήν κοινωνία (παλαιότερα καί τιυρα).
Προσπαθούν νά προσαρμόσουν την τέχνη τους στήν σημερινή τεχνολογία καί
πώς; Μέ πόση προθυμία οί νέοι ακολουθούν τό έπάγγελμα τοΰ σιδερά (ύπάρχει
περιφρόνηση πρός τό έπάγγελμα) ;

2. Σιδεράδικο (γυφταρειό, ντεμιρτζίδικο, χαρκαδειό κ.ά.). Ποΰ βρίσκε-
ται; Περιγραφή τοΰ εργαστηρίου, μέρη του. Σέ ποιόν άνήκει τό σιδεράδικο
(στήν εκκλησία, στην κοινότητα, είναι ιδιωτικό) ; Τοποινύμια πού σχετίζονται
μέ σιδεράδικα (Γύφτικο, ΧαλΧουργειό κ. ά.).

3. Εργαλεία: α') Καμίνι (αργαστήρι κ. ά.). Περιγραφή καί τρόπος κα-
τασκευής του: πάγκος, φουφού, φυσερό κ. ά. (είκ. 330) β') 'Αμόνι. Σχήμα καί
μέγεθος, άριθμός άμονιών. Είναι κινητά ή σταθερά καί πώς προσαρμόζονται;
γ') Μέγγενη. Σχήμα, μέγεθος, χρήση (είκ. 331). δ') 'Λκόνι (άκόνα, άκονιά
βαρειά, σφυρί κ.ά.). (είκ. 332).

4. Εργασία σιδερά. Τρόποι κατεργασίας τού σιδήρου. Αειτουργία τοΰ
καμινιοΰ. Πόσα άτομα δουλεύουν (όλη ή οικογένεια τοϋ γύφτου); Ποιές επο-
χές; Καταμερισμός έργασίας.

5. Προϊόντα (γεωργικά καί άλλα εργαλεία, σκεύη κλπ. Φωτογραφίες καί
σχεδιαγράμματα). Τρόπος διαθέσεώς τους στό εμπόριο, σέ χωριά, σέ έβδομα-
δίαΐα καί ετήσια παζάρια. Άλλες έργασίες τοΰ σιδερά (π. χ. επισκευές όμπρελ-
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λών, τρόχισμα καί άκόνισμα μαχαιριών, ψαλιδιών κ. ά. εργαλείων, επιδιόρ-
θωση όπλων καί μηχανημάτων κ. ά.).

6. Προμήθεια τής πρώτης ϋλης. 'Από που; 'Από τούς παραγγελιοδό-
χους γεωργούς;

7. Πληρωμή τών σιδεράδων. Γινόταν σέ είδος ή σέ χρήμα; Συμφωνία
γύφτων σιδεράδων καί γεωργών γιά τήν πληρωμή τών πρώτων π. χ. σέ ετή-
σια βάση. Στήν Αιτωλία π. χ. οί «γύφτοι στά παλιότερα τά χρόνια δούλευαν
με κοντότα. Μονοκόμματα. Τόσα όλα όλα τό χρόνο θά σού πληρώνω γιά νά
μοϋ κάνης δουλειά όποτε τή χρειαστώ, αύτό είναι ή κοντότα... Τό είχαν διω-
ρισμένο οί προεστοί τοΰ χωριού τί νά πλερώνη τό κάθε ζευγάρι τό χρόνο στό
γύφτο καί τί τό βόδι. Ήταν ένας κάδος σιτάρι (30 όκ.) κι άλλος ένας καλαμ-
πόκι... Είχε τήν υποχρέωση νά φτιάνη (ό γύφτος) κάθε δουλειά πού θά τοΰ
παρουσίαζε ό γεωργός: μερεμέτια (επιδιορθώσεις), βουλώματα (συγκολλήσεις),
πού λένε τσιλικώματα, βαψίματα κι ό,τι άλλο" μέ τήν παρατήρηση πώς γιά νά
τά φτιάση, έπρεπε νά τοΰ παν τό σίδερο ή τό τσιλίκι πού χρειαζόταν. "Οσο
γιά τις καΐνουργιές (καινούργια έργαλεΐα) γίνονταν άλλες συμφωνίες. "Ωριζαν
οί προεστοί τόσο σιτάρι ή καλαμπόκι πρέπει νά δώση ό γεωργός γιά τό και-
νούργιο τσαπί, τόσο γιά τόν κασμά...» (Λουκόπουλος, 1938, σ. 76-77).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Α. Λ0ΤΚ0110ΤΛ0Σ, Γεωργικά τής Ρούμελης, 'Αθήναι 1938, σ. 50-79.

2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΚΟΥ, Τό καμίνι. 'Ηπειρωτικά Χρονικά 24(1982), σ. 345-358, πίν.

84-86.

XLIX. ΤΕΛΑΛΗ Σ

1. Τελάλης (ντελάλης, κήρυκας, διαλαλητής, κράχτης κ.ά.). Ποιός τόν
διώριζε (ή κοινότητα, οί έμποροι, ή εκκλησία) ; 'Έπρεπε νά έχη ορισμένα προσ-
όντα; (νά είναι βροντόφωνος, καλλίφωνος κλπ.).

2. Έργο τοϋ τελάλη, α) Ώς δημόσιου κήρυκα (καί κλητήρα): 'Ανακοί-
νωση καί διαβίβαση διαταγών τοΰ κοινοτικού συμβουλίου ή άλλου διοικητικού,
άστυνομικοΰ ή δικαστικού οργάνου, ανακοίνωση έκτελέσεως δημοπρασιών τής
κοινότητας καί τής έκκλησίας. ανακοινώσεις τών έκλογικών αποτελεσμάτων,
πρόσκληση τών χριστιανών γιά νά πάνε στήν εκκλησία στις γιορτές κ.ά. β )
Ώς ιδιωτικού κήρυκα: Γνωστοποιήσεις ποικίλου περιεχομένου (ένοικιάσεως
κτημάτων καί κτιρίων, πλειστηριασμών, άπωλειών ζώων, άφίξεων, αναχωρή-
σεων πλοίων κ.ά.).
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3. Τόπος άνακοινώσεων και δναλαλημάτων: Άπο ψηλά καί επίκαιρα
σημεία, άπό πλατείες, σταυροδρόμια κ.ά.

4. Χρόνος πού διαλαλούσε ό τελάλης (βράδυνες ώρες κ.ά.).

5. Τρόπος διαλαλήματος. Χρησιμοποίηση χειρογράφου, διαλά?ιημα άπό
στήθους, χρησιμοποίηση κουδουνιοΰ, επίδειξη δειγμάτων τών διαλαλούμενων
προϊόντων κ. ά.

6. Έλληνες καί αλλοεθνείς τελάληδες. Τούρκοι, Βούλγαροι κ. ά. τελά-
ληδες καί σέ ποιά γλώσσα διαλαλούσα^.

7. Τυπικά διαλαλήματα. Λεπτομερής καταγραφή καί μνεία τών περι-
πτώσεων πού χρησιμοποιείται τό καθένα.

8. Πληρωμή τοϋ τελάλη. ΤΗταν σέ χρήμα, σέ είδος, κατ' άποκοπή καί
ποιός τόν πλήρωνε, ή κοινότητα, οί κάτοικοι;

9. Έθιμα σχετικά μέ τόν τελάλη καί τό έργο του, κοινωνική θέση τοΰ
τελάλη, σύγχρονοι τελάληδες (μέ μεγάφωνα, αυτοκίνητα, άφίσσες κ.ά.).

L. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΛΑ-ΡΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

1. Γενικά. Ύπήρχαν ντόπιοι λαϊκοί ζωγράφοι; Άν όχι, άπό ποΰ έρχονταν;
Περιοχές μέ παράδοση στή ζωγραφική, κοσμική Χαί έκκλησιαστική (π.χ.
Κρήτη, Άγραφα, Χιονάδες τής Κόνιτσας, Σαμαρίνα Γρεβενών κ. ά.).

Άπό πό-ίε άναπτύχθηκε στόν τόπο ή ζωγραφική ; Σχετικές διηγήσεις
καί παραδόσεις. Σήμερα ύπάρχουν λαϊκοί ζωγράφοι; Άν όχι, γιά ποιό λόγο;

2. Εργαστήριο τοΰ ζωγράφου. Περιγραφή του.

3. Έργαλεϊα τοΰ ζωγράφου (πινέλο, καβαλέτο, καναβάτσο κ. ά.). IIρο-
μήθειά ΐους.

4. 'Υλικά. Χρώματα φυσικά καί "Τεχνικά, είδη τους, τρόποι παρασκευής
ή προμήθειάς τους.

5. Μαθητεία. Πώς μάθαιναν τήν τέχνη, άπό ποιόν; Χρόνος μαθητείας,
ειδίκευση σέ ορισμένο είδος ζωγραφικής (φορητές εικόνες, άγιογραφίες σέ
έκκλησίες καί τοιχογραφίες σέ άρχοντικά, ζωγραφιές σέ διάφορα έπιπλα κ. ά.).
Κέντρα ζωγραφικής, όπου άποκτοΰσαν καλύτερη γνώση της τέχνης τους.

6. Εργασία τοΰ ζωγράφου, προετοιμασία τής έπιφάνειας, πού θά ζωγρα-
φιστή, στάδια τής όλης έργασίας.

7. Ιεραρχία τοΰ έπαγγέλματος, μαστόροι καί βοηθοί, συντεχνίες, άγιοι
προστάτες, γιορτές καί άλλες εκδηλώσεις τών οργανωμένων ζωγράφων.
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8. Πλανόδιοι ζωγράφοι. Ποΰ πήγαιναν γιά έργασία, ποιες εποχές; Ταξί-
δευαν μόνοι ή παρέες καί πόσοι μαζί; Πώς μετακινούνταν στά ταξίδια; Ποια
έργαλεΐα καί άλλα εϊδη άπαραίτητα γιά τή διαβίωσή τους στά μακρινά μέρη
κουβαλούσαν μαζί τους; Πώς τά μετέφεραν; Πώς έξασφάλιζαν τόν ύπνο καί
το φαγητό ;

9. "Εργα τών λαϊκών ζωγράφων: α') κοσμικά (τοιχογραφίες σέ άρχον-
τικά, σέ ταβάνια, σέ σπίτια καί ταβέρνες, έπιπλα κλπ., προσωπογραφίες ήρώων
καί γενικά σημαντικών προσώπων, εικόνες σέ λαϊκά μυθιστορήματα, ζωγρα-
φικά έργα καραγκιοζοπαιχτών, όπως φιγοΰρες, σκηνικά, άφίσσες κ. ά., λαϊκές
έπιγραφές καταστημάτων κλπ. β') έκκλησιαστικά (τοιχογραφίες, φορητές
εικόνες κ. ά.).

10. Θέματα και τεχνική. Διακοσμητικά θέματα (πολιτείες, λιμάνια μέ
καράβια, λουλούδια, ιστορικά γεγονότα, έκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής,
σκηνές τής καθημερινής λαϊκής ζωής, έθιμα, τοπία κ.ά.). Σύνθεση τών χρω-
μάτων, τεχνική τοΰ σχεδίου, πρωτοτυπία καί πιστ/] αναπαράσταση γνωστών
παραδοσιακών μοτίβων, δανεισμός μοτίβων καί θεμάτων άπό άλλους τομείς
τής λαϊκής τέχνης, ξένες έπιδράσεις (μπαρόκ κλπ.).

11. Συμφωνίες γιά τήν άνάληψη ζωγραφικών εργασιών, όροι τούς οποίους
περιλάμβαναν, τρόπος πληρωμής (αποκοπής, σέ χρήμα, σέ εϊδος;). Συμφωνία
γιά τί) διατροφή τών ζωγράφων στούς τόπους έργασίας άπό τούς έργοδότες.
Κατά τήν εκτέλεση μεγάλων άγιογραφικών έργασιών σέ έκκλησίες ποιός τούς
τάϊ'ζε ; Σέ πολλά μέρη γιά παράδειγμα τούς τάιζαν κάθε μέρα οί χωριανοί έκ
περιτροπής. Έργάζονταν πάντα μέ άνάθεση έργου ή έφτειαναν καί έργα (όπως
πίνακες) πού πουλούσαν; Πώς τά διέθεταν;

12 Σύγχρονοι λαϊκοί ζωγράφοι. Θέματα έμπνεύσεώς τους (εθνική καί
κοινωνική ζωή, φύση κ.ά.), τεχνοτροπία τους, έπιδράσεις πού δέχονται κ.ά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Α. ΜΑΚΡΗΣ, Χιονιαδίτες ζωγράφοι, 'Αθήνα 1981.

LI. ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ, ΠΑΡΑΜΑΝΑ

1. 'Υπηρέτης (δοΰλος, φαμεγιος κ.ά.), υπηρέτρια {δούλα, παραμάνα,
παραβυζάΣτρα κ.ά.). Περιοχές πού έβγαζαν πολλούς υπηρέτες ή ύπηρέτριες
καί γιά ποιούς λόγους; Π. χ. "Ανδρος καί άλλα νησιά τών Κυκλάδων, ορεινά
καί άγονα χωριά. Ποΰ έπήγαιναν συνήθως γιά έργασία; Στούς νοικοκύρηδες
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τών κωμοπόλεων καί πόλεων τής περιοχής ή καί σε μακρινές πόλεις; Π. χ.
οί ύπηρέτριες-παραμάνες τής Άνδρου έπήγαιναν γιά εργασία στήν Αθήνα,
Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη κ. ά.

2. 'Υποχρεώσεις τοϋ νοικοκύρη πρός τόν υπηρέτη καί τοΰ υπηρέτη πρός
αυτόν. Σύνταξη σχετικοΰ συμφωνητικοΰ. Μίσθωση παιδιών ώς υπηρετών.
Ποιος έκλεινε στήν περίπτωση αύτή τή συμφωνία μέ τόν νοικοκύρη;

3. Πληρωμή τοϋ ύπηρέτη μέ μισθό (ρόγα κ.ci.) ή μέ άλλο τρόπο. Κάθε
πότε γινόταν; Έξοφλητήρια κατά τήν πληρωμή. Περιπτώσεις προικίσεως
κοριτσιών-ύπηρετριών άπό τόν κύριο στόν όποιο δούλευαν. Σχετικά προικο-
σύμφωνα.

4. Τό "έργο τής παραμάνας-παραβυζάστρας (φύλαξη καί θηλασμός τών
μικρών παιδιών τής οικογένειας τοΰ νοικοκύρη κ. ά.).

LIT. ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

"Οπως είναι γνωστό, επαγγέλματα, κύρια ή δευτερεύοντα, έποχιακά ή
όχι, πού άσκοΰνται πανελλήνια ή τοπικά άπό άνδρες, γυναίκες ή καί παιδιά,
υπάρχουν (ή ύπήρχαν) πολλά. Παρακάτω άναφέρονται μέ άλφαβητική σειρά
πολλά άπό τά σχετικά γνωστά. Αύτό δέν σημαίνει ότι ό συλλογέας δέν πρέ-
πει νά άναζητήση καί νά άνεύρη ένδεχομένως καί άλλα, άφοΰ ενδιαφέρει
ή επισήμανση καί περιγραφή καί τοΰ θεωρούμενου ώς άσήμαντου επαγγέλμα-
τος, πού άσκεϊται σήμερα ή παλαιότερα, π.χ. κατά τήν Τουρκοκρατία, πε-
ριορισμένα σέ μιά περιοχή έξ αιτίας ορισμένων συνθηκών πού έπικρατοΰν σ'
αύτή. Γιά νά διευκολυνθή στήν άναζήτηση ειδήσεων σχετικά μέ τά έπαγγέλ-
ματα αύτά, παραπέμπεται ό ερευνητής στά προηγούμενα κεφάλαια γιά τά κύρια
επαγγέλματα, άπό τά οποία μπορεί νά χρησιμοποιήση περισσότερα ή λιγώ-
τερα ερωτήματα, άνάλογα μέ τήν περίπτωση, ή άπό τήν άνάγνωση τών οποίων
μπορεί νά καθοδηγηθή γενικοιτερα. Ό εύσυνείδητος έρευνητής θά μπορέση
άσφαλώς νά βρή καί δικούς του τρόπους, γιά νά περιγράψη ή καταγράψη τό
υλικό του. 'Οπωσδήποτε, καί χωρίς αύτό νά είναι δεσμευτικό, τό κέντρο καί
την άφετηρία τών άναζητήσεών του, μέ δυνατότητες έπεκτάσεώς του καί πρός
άλλες κατευθύνσεις, μπορούν νά άποτελέσουν τά παρακάτο^ θέματα:

α') Γενικά. Άπό πότε παραδίδεται ή ύπαρξη τοΰ έπαγγέλματος ; IIόσοι
κάτοικοι άσχολοΰνται μ' αύτό; Γιατί άναπτύχτηκε; Οικονομική του σημασία.
Καλύπτει μόνο τοπικές άνάγκες; Γινόταν ή γίνεται καί έξαγο)γή τών παρα-
γομένου προϊόντων καί τεχνιτών γιά εργασία άλλου ; Τόποι έργασίας κ.ά.
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β') 'Επαγγελματίας (ονομασίες του, καταγωγή του, τρόπος μεταδόσεως
τής τέχνης του, καί κάθε πληροφορία πού σχετίζεται γενικά μέ τό πρόσωπο
του).

γ') 'Εργαστήριο (άν τό έπάγγελμα τό άπαιτή) ή τόπος άσκήσεως τοΰ
επαγγέλματος.

δ') 'Εργαλεία πού χρησιμοποιούνται. Λεπτομερής περιγραφή τού καθενός
ξεχωριστά, μέ παράθεση φωτογραφιών ή σχεδιαγραμμάτων. Προμήθεια τους.
'Ενδεχόμενη εξέλιξη ή πλήρης άντικατάσταση κάποιου εργαλείου, άπό πότε
καί γιατί κ.ά.

ε') Υλικά, πρώτες ύλες, Προμήθειά τους.

ς') Τρόπος τής έργασίας ή κατασκευής (ενδεχομένως) ορισμένων αντι-
κειμένων καί ποιά εϊναι τά άντικείμενα αύτά; Τρόπος διαθέσεως τών προϊόν-
των.

ζ') Κοινωνική θέση τού επαγγελματία, σχέση του μέ άλλους επαγγελμα-
τίες, ένδεχόμενη σωματειακή όργάνωσή του κ.ά.

η') Τρόπος άμοιβής του (παλαιότερα καί τώρα).

θ') Παραδόσεις (διηγήσεις εύρύτερα), παροιμίες, γνώμες, τραγούδια,
προλήψεις, δεισιδαιμονίες, θρησκευτικές άντιλήψεις κ.ά. πού σχετίζονται μέ
τό έπάγγελμα καί τόν έπαγγελματία.

ι') Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία, νεώτερη ή παλαιότερη, άπό την
προφορική ή γραπτή παράδοση (έγγραφα κ.ά.), πού συνδέεται μέ οποιοδήποτε
τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, αύστηρό ή χαλαρό, μέ τό έπάγγελμα καί τή ζωή τοΰ
έπαγγελματία, άκόμη καί άν τό έπάγγελμα αύτό άσκήται σήμερα στήν πόλη
ή άν έξ αίτιας αύτοΰ ή άλλου λόγου έχη άποβάλει ή μετασχηματίσει πολλά
άπό τά παραδοσιακά λαϊκά του στοιχεία καί έχη άστικοποιηθή, εξελίχθη ή
συγχωνευθή ή μεταπέσει σέ άλλο :

1. άβγουλάς· άβγοπώλης.

2. αδραχτάς· κατασκευαστής καί πωλητής άδοαχτιών.

3. άκτάρης, άχΐάρης' έμπορος μυρωδικών, μπαχαρικών κ. ά. άρωματικών
προϊόντων καί φαρμάκων ψιλικατζής, μυροπώλης, φαρμακοπώλης.

4. άλετράς, άλετράρης" κατασκευαστής άλετριών.

5. άλογάρης, άλογάς· έκτροφέας καί έμπορος άλογων.

6. άμανετζής· ιδιωτικός ταχυδρόμος, πού μεταφέρει άμανάτια, συσκευασμέ-
να δέματα.

7. άμέλης· ύπεύθυνος γιά τήν ύποδοχή καί φιλοξενία τών ξένων στόν κοινο-
τικό ξενώνα τοΰ χωριού, στό «άμελικό».

8. άμπατζής, άμπάζης, άμπάτζης, /.αραμπατζής· πωλητής άμπάδων ή ρά-
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πτης χονδρών εγχώριων ενδυμάτων γιά άνδρες άπο άμπά (χοντρό μάλ-
λινο ύφασμα).

9. άραϊτζής· ψιλιχατζής" πού μέσα άπό τά υπολείμματα πυρκαϊάς μαζεύει
διάφορα ψιλικά, κοσμήματα κ.ά.

10. άσταρτζής· κατασκευαστής «άσταριών», φοδρών.

11. άτέσης· θερμαστής χυτηρίου.

12. βαλμάς, βουκόλος, γελαδάρης" τροφός καί έμπορος ίππων καί ήμιόνων,
ίπποφορβός. Ίπποκόμος, κοιν. σΐΐζης. Ό μισθώνων τό άλογο ή μουλάρι
του γιά τόν άλωνισμό: άλωνάρης, 'λωνάρης κ.ά.

13. βαρκάρης, βαρκαδόρος, βαρκολόγος· λεμβοΰχος, πορθμέας.

14. βαρουξής, έπιχρυσωτής.

15. βασματζής· βλ. μπασμα(ν)τζής.

16. βελονάς· βελονοποιός.

17. βιολάρης, βιολιτζής, βιολάτορας" οργανοπαίκτης βιολιού.

18. βλαττάς· κατασκευαστές βλαττίων, μεταξωτών κόκκινων υφασμάτων.

19. βουρκάς· αυτός πού κατασκευάζει «βοΰρκες», δερμάτινους σάκκους.

20. βουτυράς· παρασκευαστής ή πωλητής βουτύρων, βουτυροποιός, βουτυρο-
πώλης.

21. γαβαθάς· κατασκευαστής γαβαθών, δηλ. ξύλινων ή πήλινων άγγείων γιά
φαγητό κυρίως.

22. γαλατάς· γαλακτοπο^λης, γαλακτοκόμος· βλ. καί ξινογαλάς.

23. γιαζιτζής· βλ. γραμματέας.

24. γιαμποτζής· μπαλωματής.

25. γιαουρτάς, γιαουρτολόγος, γιαουρτσής, γεγουρτζής· γιαουρτοπώλης.

26. γιασμαντζής· κατασκευαστής γιασμακιών, φερεντζέδων.

27. γιοργατζάς· βλ. χτενάς.

28. γιουζουκτσής· κατασκευαστής δακτυλιδιών.

29. γκαϊτατζής, γκαϊδατζής· κατασκευαστής ή οργανοπαίκτης γκάιντας, τσα-
μπούνας.

30. γραμματέας, γραμματικός, γιαζιτζής, κιαττίπης.

31. γριπάρης· ψαράς πού ψαρεύει μέ τόν γρίπο (άλιευτική συσκευή άπό
δίχτυα), ιδιοκτήτης ή κατασκευαστής γρίπων.

32. γυρολόγος· πλανόδιος μικροπωλητής, ιδίως ψιλικών καί πανικών.

33. δεβετζής· βλ. καμηλιέρης.

34. δεκατιστής, φορατζής, ταξιντάρης· συλλέκτης τοΰ φόρου καί κυρίως τής
δεκάτης.

35. δερβεντζής ή ντερβεντζής· Έλληνας ή 'Αρβανίτης άτακτος πού δου-
λευει κάτω άπό 'Αρβανίτη δερβέναγα, φύλακα τών δερβενιών (στενών).

36. διασαξής, γιασαξής· ραβδούχος, κλητήρας.

37. δουκανάρης· κατασκευαστής δοκάνων.
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38. δραγάτης, ντραγάτης, μαστιχοδραγά-της, βεργάτης, ντεμπουτάδος, μπε-
κτσής, βλεπές, τουρκοπούλος- άγροφύλακας, άμπελοφύλακας.

39. έμπορος· γενικά καί είδικο'ντερα πωλητής υφασμάτων καί ειδών νεοντερι-
σμοϋ" βλ. καί γυρολόγος, πραματευτής.

40. έμφιετζής· ιδιοκτήτης εργαστηρίου ταμπάκου.

41. εφημεριδοπώλης (πλανόδιος), έφημεριδάς.

42. ζαχαροπλάστης· ζαχαρτζής, σεκερτζής.

43. ζεμπιλάς· κατασκευαστής ζεμπιλιών, είδους καλαθιών.

44. ζευλάρης· κατασκευαστής ζευλών.

45. ζητιάνος· ζήτουλας, διακονιάρης, μπουλιάρης.

46. ζιβανάρης· παρασκευαστές ή πωλητής ζιβανίας, είδους οινοπνευματώ-
δους ποτοϋ.

47. ζυμοπουλητής· πωλητής ζύμης.

48. ζωναράς· κατασκευαστής ζωνών.

49. Ορουμποπώ(ου)λης· πωλητής φρυγάνων γιά τούς φούρνους.

50. ίπεκτσής· βλ. μεταξάς.

51. ίπποκόμος, σεΐζης· βλ. καί βαλμάς.

52. καβαδάς, καβαδίας' κατασκευαστής καβαδιών, είδους μανδύα, άλλιώς
καφταντζής.

53. καβάφης· έμπορος ή κατασκευαστής υποδημάτων δεύτερης ποιότητας.

54. καζάζης, καζάσης· μεταξουργός, μεταξοπλόκος.

55. καζανάς· κατασκευαστής καζανιών.

56. καζαντζής· λεβητοποιός, άλλά καί ιδιοκτήτης καζανιού γιά άπόσταξη
σταφυλιών καί παρασκευή ρακής.

57. καζινιάρης· αύτός πού πουλεΐ οινόπνευμα, ρακοπούλος.

58. καλαμάς· αύτός πού κόβει ή πουλεΐ καλάμια.

59. καλαποδάς· κατασκευαστής καλαποδιών.

60. καλεμκέρης· γλύπτης, χαράκτης.

61. καλιοντζής· ναύτης του πολεμικού ναυτικού παλαιότερα.

62. καλπακτζής, καλπακτσής" κατασκευαστής ή πωλητής καλπακιών, μάλ-
λινων ή δερμάτινων καλυμμάρων τής κεφαλής.

63. κάλφας· ύπάλληλος, βοηθός τεχνίτη, ιδίως ράπτη ή τσαγγάρη, πρακτι-
κός άρχιτέκτονας.

64. καμακάρης· κατασκευαστής ή πωλητής καμακιών.

65. καμηλιέρης, καμηλάρης, δεβετζής, σαραβάνος" αύτός πού εκτελεί μετα-
φορές μέ καμήλες.

66. καμινάρης, καμινάς" κατασκευαστής καμινιών ή εργάτης καμινιοΰ.

67. Κανταρτζής, στατεράς" κατασκευαστής ή πωλητής κονταριών, ζυγο-
ποιός.

68. καπελλάς, σκιαδάς· πιλοποιός καί πιλοπώλης.
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69. καπνοπώλης, ταμπακτζής, τουτουντζής.

70. καποτάς, χαπάς- ράφτης μάλλινων Χαπότων, /απών.

71. καραμελάς· κατασκευαστής ή Χαί πωλητής καραμελών Χαί άλλων ζα-
χαρωτών.

72. καραμπατζής- βλ. άμπατζής.

73. καρατζής· βλ. ληστής.

74. καρεκλάς, τσατράρης- κατασκευαστής, επισκευαστής ή καί πωλητής κα-
ρε/λών.

75. κασελάς, σεντουχάς, φορτσεράς- κατασκευαστής κασελιών κλπ.

76. κασιέρης· ταμίας, τραπεζίτης.

77. καστανάς· πωλητής /αστάνων καί ιδίως ψημένων καί βρασμένων.

78. κατσάνος· πλανόδιος έμπορος- βλ. πραματευτής, γυρολόγος.

79. κατσαρματζής· λαθρέμπορος καπνού.

80. κατσικάς· πλανόδιος πωλητής κατσικίσιου γάλακτος, πού άρμέγεται άπό
τις γίδες πού τόν ακολουθούν στούς δρόμους, αίγοβοσκός.

81. καφετζής· καφεπώλης, καφε/όπτης.

82. καφτα(ν)τζής· ό κατασκευαστής καφτανιών, πολυτελών μακρών μανδυών
μέ μακριά μανίκια σέ χρήση άπό τούς Τούρκους.

83. καψιμάλης· κοινοτικός εισπράκτορας φόρω;, χονδρέμπορος τροφίμων,
έμπορος λαχανικών, σταφυλιών κλπ., πάροχος, πού προσφέρει στούς ξέ-
νους, στούς στρατιώτες /.αί τά ζώα τους τροφή, χόρτο κ. ά. Συνών. κεχα-
γιάς τής χώρας, χαρτζιαντζής.

84. κερεστετζής· έμπορος κερεστέ, ναυπηγήσιμης ή οικοδομήσιμης ξυλείας,
ξυλέμπορος.

85. κεσιμτζής· ό κόφτης ή ό έργολάβος πού άναλαμβάνει νά Χαλλιεργήση
έ\α τμήμα περιουσίας.

86. κιαττίπης· βλ. γραμματέας.

87. κιουπάς· κατασκευαστής καί πωλητής κιουπιών, πιθαριών.

88. κιουρεκτζής· κατασκευαστής κουπιών.

89. κολτζής, χολιτζής, γκουλτζής· τ3λωνοφύλα.Χας.

90. κομπογιανίτης, βιχογιατρός, ματσουκάς, ψευτογιατρός- εμπειρικός για-
τρός.

91. κοντραμπατζής, χοντραμπαντιέρης- λαθρέμπορος.

92. κοσκινάς· κατασκευαστής κόσκινων.

93. κουγιουτζής· πηγαδάς.

94. κουζάρης, κουζαρής- αύτός πού κατασκευάζει κούζες, είδος άγγείου γιά
νερό.

95. κουλουράς· πωλητής ή παρασκευαστής κουλουριών, κουλουρ(ι)τζής.

96. κουρουτζής· φύλακας μοναστηριού κλπ., αγροφύλακας.

97. κρε(ο)μμυδάς· παραγωγός Χαί πωλητής κρεμμυδιών.
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98. κρεοπώλης· μακελλάρης.

99. κτενάς· βλ. χτενάς.

100. κωπηλάτης, κουπάς, κατεργάρης.

101. λαγουμιτζής· κατασκευαστής λαγουμιών, υπονόμων, μεταλλευτής· βλ.
καί σουδεφτής.

102. λαναράς, λαναριτζής· αύτός πού ξαίνει μαλλιά μέ λανάρι, έριουργός, καί
ό κατασκευαστής, διορθωτής καί πωλητής λαναριών.

103; λαχειοπώλης.

104. λεμπλεμπιτζής· πωλητής λεμπλεμπιών, άφράτων στραγαλιών έχει κα-
τάστημα λεμπλεμπιτζίδικο.

105. ληστής, καρατζής.

106. λο(υ)καντιέρης· ιδιοκτήτης, διευθυντής ή υπάλληλος λοκάντας, έστία-
τορίου, εστιάτορας.

107. λουκ(ου)ματζής· παρασκευαστής ή πωλητής λουκουμάδων.

108. λούστρος· στιλβωτής υποδημάτων κυρίως.

109. μαγγανάρης· κατασκευαστής μαγγάνων ή έργάτης σέ μαγγάνι.

110. μάγερας, μάγειρος, άχτζής· μάγειρας.

I'll, μακαρατζής· μεταφορέας βαριών άντικειμένων μέ τροχαλία, «μακα-
ρά».

112. μαλάς· μαλινοπουλητής, έμπορος μάλλινων ειδών.

113. μαμμή, μάμμος" μαιευτήρας.

114. μανάβης, ζαρζαβατζής- λαχανοπώλης.

115. μαντεμ(ι)τζής, μαδεμτζής, ματεμτζής· μεταλλουργός, μεταλλέμπορος,
ιδιοκτήτης μαντεμιοΰ.

116. μαντηλάρης* τυπωτής μαντηλιών τής κεφαλής.

117. μαστιχάρης, μαστιχάς· παραγωγός ή πλανόδιος πωλητής μαστίχας.

118. μαχαλεπάρης· παρασκευαστής ή πωλητής μαχαλ-λεπίν, φαγητού άπό
ρυζάλευρο.

119. μερτσάρης· μικροπωλητής τού δρόμου.

120. μεταλλουργός· βλ. ντερμιτζής, χαρκιάς, μαντεμτζής, σιδεράς.

121. μεταξάς, ίπεκτσής- τεχνίτης ή βιομήχανος πού κατεργάζεται μετάξι,
μεταξουργός, πωλητής μεταξιού. Βλ. καί πρισμιντζής.

122. μηχανάς, π'χανάς- κατασκευαστής μαχανιών, π'χανιών, δηλ. φυσερών
γιά τά καμίνια τών σιδηρουργών.

123. μι(κ)λιαράς· κατασκευαστής χάλκινων καζανιών.

124. μιχαντζής· ποτοπώλης.

125. μουτάφης, μουταφτζής, μεταφτσής, σακχυφαντής· κατασκευαστής τρί-
χινων άντικειμένων, τορβάδων, σακκιών, έφιππίων κ.ά.

126. μπακάλης, βακάλης' παντοπώλης.

127. μπαρουξής· κατασκευαστής μπαρουτιού.

19



290 ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΛΑΪΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

128. μπασμα(ν)τζής, βασματζής" κατασκευαστής ή πωλητής τυπωτών βαμ-
βακερών υφασμάτων, «μπασμάδων ή βασμάδων», τσιτιών.

129. μπεζάσης, μπεζάζης, πεζάης" ύφασματέμπορος, κυρίως τσιτιών.

130. μπεχλιβάνης, πεχλιβάνης, τζαμπάζης" σχοινοβάτης, παλαιστής.

131. μπισκιτζής· πριονιστής, αύτός πού κόβει ξύλα μέ πριόνι· βλ. καί πριο-
νάς.

132. μπογατσ(ι)ατζής* ό κατασκευαστής μπουγάτσιας.

133. μπόγιας, τζελάτης, φουτρής· ό δήμιος, ό εντεταλμένος νά μαζεύη άπό
τούς δρόμους τά άδέσποτα σκυλιά.

134. μπογιατζής, μποϊατζής" ελαιοχρωματιστής ή ύδροχρωματιστής, βαφέας
νημάτων καί υφασμάτων κυρίως, ενδυμάτων, καθαριστής καί βαφέας πα-
πουτσιών, λούστρος.

135. μποζατζής· κατασκευαστής ή πωλητής «μποζά», είδους δροσιστικού πο-
τού.

136. μποσματζής· έπιδιορΟωτής παλαιών λαϊκών ενδυμάτων.

137. μπουρεκτσής· κατασκευαστής καί πωλητής μπουρεκιού, είδους πίττας.

138. μυροπώλης, μυροποιός, άρωματοποιός, μυρεψός" πωλητής άρωμάτων
καί καλλυντικών.

139. ναλμπάντης, άλμπάνης.

140. νεκροθάφτης, πεθαμενατζής.

141. νερουλάς, σουγιουλτζής· μεταφορέας ή πωλητής νερού- βλ. καί σοΰτζος.

142. ντατσέρης· εισπράκτορας φόρου αιγοπροβάτων.

143. ντοκμετζής, δοκμετζής, μαντεμοχύτης· τεχνίτης χυτηρίου μετάλλων,
χρυσοχόος πού δουλεύει μέ χυτήριο.

144. ντουλγέρης, ντουλγκέρης, τιλγκέρης, δουλγέρης, ντουλουέρης, ντουγρα-
ματζής, τσιαγκιάρης· μαραγκός, κτίστης, οικοδόμος γενικά.

145. ντουντουλματζής· πωλητής παγωτών τό καλοκαίρι.

146. ντουφεξής, τσακματζής· οπλοποιός" βλ. καί ταπαντζής, τουφεξής.

147. ξιδάς· ξιδοπώλης.

148. ξινογαλάς· ποολητής ξινόγαλου, γαλατάς.

149. ξισταρκάς· ποΛητής κίστο^ν, ξισταριάς, γιά τόν φοΰρνο.

150. ξυλάς, ταχτατζής' ξυλέμπορος, κόφτης καί ποιλητής καυσόξυλων καί
κάρβουνοιν.

151. οδοντογιατρός.

152. οίνοπώλης, κρασοποιλης, κρασοποΰλος, κρασάς, ταβερνιάρης.

153. ομπρελάς· κατασκευαστής, πωλητής καί έπισκευαστής ομπρελών.

154. οπλοποιός· βλ. ντουφεξής.

155. όργαντζής· κατασκευαστής, πωλητής ή παίκτης μουσικοΰ οργάνου.

156. ούντζής, άλευράς" άλευροπώλης.

157. ούσουρτζής· ενοικιαστής φόρου δεκάτης.
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158. παγωτατζής· παγωτάρης, ντουντουλματζής, μπουγζατζής, κατασκευα-
στής ή καί πωλητής παγωτού.

159. πακτωτής, ίλτιζαμτζής- εισπράκτορας δεκάτης ή άλλων φόρων.

160. παλιατζής· παλα'.οπώλης.

161. παντοπώλης, μαγαζάτορας.

162. παραθυράς· τζαμ(ι)άς, τζαμτζής, τζαμιτζής, γυαλιάς- τεχνίτης πού κα-
τασκευάζει καί τοποθετεί παράθυρα, τζάμια κ.ά.

163. πασβάντης· νυχτοφύλακας, χωριού κυρίως.

164. πασματζής· τυπωτής βαμβακερών υφασμάτων.

165. παστελλάς· πωλητής παστελιού.

166. πατ-τιχάρης· πωλητής πατ-τιχών (καρπουζιών).

167. περατάρης, περαματάρης, περάτης, περατάρος, παραϊτάρης· πορθμέας.

168. περονάς· πωλητής περονιών κυρίως.

169. πεστεμαλτζής, πεσματζής- πωλητής πεστεμαλιών ή πεστιμαλιών, πι-
σκιριών γιά τό λουτρό.

170. πετρολαδάς· πωλητής πετρόλαδου, πετρελαίου.

171. πηγαδάς· κατασκευαστής πηγαδιών, φρεάτων, επιστάτης στις βρύσες
καί τις πήγες τοΰ χωριού.

172. πισιρ(ι)τζής· έργάτης φουρνιστής, άρτοψήστης.

173. πισσάς, πισσαρής- πωλητής πίσσας, ή ό τεχνίτης πού άλείφει μέ πίσ-
σα διάφορα δοχεία γιά συντήρηση.

174. πραματευτής· έμπορος ύφασμάτων, πλανόδιος έμπορος, γυρολόγος.

175. πριονάς· κατασκευαστής ή πωλητής πριονιών καί κυρίως κόφτης ξύ-
λων μέ πριόνι- βλ. καί μπισκιτζής.

176. πρισμιντζής, μπρισιμάς- βλ. μεταξάς.

177. ρακιτζής· παραγωγός ή πωλητής ρακής.

178. ρολογάς, σαατζής- ώρολογοποιός.

179. σαατζής· ωρολογοποιός- βλ. ρολογάς.

180. σαγιαξής· κατασκευαστής «σαγιακίων», χοντρών μάλλινων ύφασμά-
των γιά κάπες κλπ., δηλ. «σκουτιών».

181. σακκάς· υφαντής σάκκων, μεταφορέας νεροΰ σέ δερμάτινα σακκιά.

182. σαλεπιτζής· παρασκευαστής καί πωλητής «σαλεπιοΰ», είδους θερμαν-
τικού ποτοΰ.

183. σαμισάρης· παρασκευαστής ή πωλητής samisi, είδους γλυκίσματος.

184. σανιδάς· κατασκευαστής ή έμπορος σανίδων.

185. σανταλτζής· υφαντής καί πωλητής μεταξωτών καί μεταξοβαμβακερών
γερμεσουτιών.

186. σαραβάνος· βλ. καμηλιέρης.

187. σαράτσης· τσαρουχάς καί περισσότερο ό σελλάς, κατασκευαστής σελ-
λών, σελλοποιός.
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188. σαράφης· άργυραμοιβός, τραπεζίτης μέ κατάστημα σέ πόλεις, πλανό-
διος σέ έμποροπανηγύρεις κ.ά.

189. σαρκάρης· κατασκευαστής «σαρκών», σκουπών.

190. σαχατζής· ώρολογοποιός.

191. σεκερτζής, σεκέρης· ζαχαροπλάστης.

192. σελλάς· βλ. σαράτσης.

193. σεντουκάς, σενδουκάς, σαντουκτζής, κασελάς, κασσάς- κατασκευαστής
κιβωτίων, σεντουκιών κλπ.

194. σεπετζής· κοφινοπώλης.

195. σιλκιτζής· πωλητής πετσετών.

196. σιμιτζής, σιμτζής, σιμετζής" ό φούρναρης γενικά στήν "Ηπειρο. Στήν
Κων/λη σιμιτζής είναι ό πωλητής σιμιτιών (κουλουριών), κουλουρτζής,
καί φούρναρης, ό ψωμάς.

197. σιταράς, σταράς, σταροπουλητής· σιτέμπορος καί γενικά έ'μπορος δη-
μητριακών.

198. σκαλιέρης· φύλακας τής σκάλας, Τής άποβάθρας τού λιμανιού.

199. σκαλτάς· κατασκευαστής περικνημίδων γιά τούς φουστανελλάδες.

200. σκαραμαγγ(κ)άς· κατασκευαστής ή πωλητής «σκαραμαγγίων», δηλ. πο-
λυτελών υφασμάτων.

201. σκαφιδάς· κατασκευαστής καί πωλητής σκαφιδιών.

202. σκαφτιάς, σκαφιάς" έργάτης ειδικός στό σκάψιμο.

203. σκιτζής, σκιντζής· έπιδιορθωτής παλαιών ρούχων ή παπουτσιών, μπα-
λωματής.

204. σκουντελ-λάς· αυτός πού κατασκευάζει σκουτέλ-λια (είδος χύτρας).

205. σκουπιδιάρης, σκουπιδάς, σκουπιδολόγος· οδοκαθαριστής.

206. σκουφάς· κατασκευαστής ή έμπορος σκούφων.

207. σουδεφτής· αύτός πού άνοίγει σούδες, χαντάκια.

208. σουτζής· γαλατάς, γαλακτοπώλης.

209. σοΰτζος· νεροκράτης, νερουλάς.

210. σπετσιέρης· φαρμακοποιός.

211. στραγαλατζής· πωλητής στραγαλιών.

212. στρατουράς· κατασκευαστής στρατουριών (καλυμμάτων τών αλόγων),
σαγματοποιός.

213. συνάχτης· εισπράκτορας· βλ. καί δεκατιστής.

214. ταβαντζής· μαραγκός ειδικός στήν κατασκευή ταβανιών.

215. ταβερνιάρης, κάπελας, κάπηλος" αύτός πού έχει ταβέρνα, καπηλειό, οί-
νοπώλης.

216. τακεντζής, τακι(ν)τζής, τακιαντζής (μονταδόρος).

217. ταλιαντζής· αύτός πού έχει ψαράδικα καΐκια.

218. ταμπουρατζής· οργανοπαίκτης ταμπουρά.
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219. ταουξής· όρνιθοπώλης.

220. ταπαντζής· οπλοποιός, όπλοπώλης· βλ. καί τουρνατζής.

221. ταχμιτζής, ταχμιντζής· αύτός πού καβουρντίζει καί άλέθει τόν καφέ.

222. ταχυδρόμος, άμανετζής, πόσΤαγης.

223. τερετζής· πωλητής τοϋ κάρδαμου.

224. τζαμάς· κατασκευαστής, πωλητής ή περαστής τζαμιών.

225. τζαμπάζης, Τσαμπάσης· σχοινοβάτης καί θηριοδαμαστής, μεταπράτης
αλόγων κυρίως καί άλλων ζώων, ζωέμπορος, προπονητής άλογων σΤο
βάδισμα μέ ρυθμό.

226. τζεβα(χ)ερτζής, τζοβαϊρ(ι)τζής· τεχνίτης καί έμπορος τζοβαΐριών,
πολυτίμων λίθων, άδαμαντοπώλης, κοσμηματοπώλης.

227. τζουράς· πρακτικός γιατρός' βλ. καί κομπογιανίτης, τουρμπατζής.

228. τιφτικτσής· αύτός πού επεξεργάζεται «τιφτίκι», μαλλί 'Αγκύρας.

229. τομαράς· έμπορος άκατέργαστων δερμάτων ζώων, τομαριών.

230. τουλούμπατζης, τουλουμπατζής" πυροσβέστης.

231. τουρμπατζής γιατρός* έμπειρικός, πλανόδιος γιατρός.

232. τουρνατζής· οπλοποιός, τουφεξής.

233. τουτουντζής· καπνοπώλης ή καπνοπαραγωγός.

234. τουφεξής· κατασκευαστής ή πωλητής όπλων, παλιότερα καί ό στρατιώ-
της πού έφερε τουφέκι.

235. τσεμπερτζής· κατασκευαστής τσεμπεριών.

236. τσεπκεντζής· ράφτης τσεπκενιών, δηλ. γιλέκων άνδρικών, πού φοριόν-
Τουσαν πάνω άπό τήν φουστανέλα.

237. τσεσμετζής· αύτός πού κατασκευάζει βρύσες.

238. τσικρικάς, τσικρικώνης· κατασκευαστής τσικρικιών, διπλών ροδανιών.

239. τσιλπαντζής, ΐουλπαντζής, Τουρμπαντζής' πωλητής τουλουπανιών ή
τουρμπανιών, είδους λεπτών βαμβακερών υφασμάτων, μουσελίνας.

240. τσιμπουξής· κατασκευαστής ή πωλητής Τσιμπουκιών, ύπηρέτης σ' άρ-
χοντόσπιτα, πού φροντίζει τά τσιμπούκια (άγάδων κ. ά.).

241. τσο(χ)ατζής· κατασκευαστής ή έμπορος ύφασμάτων ή καί ρούχων άπό
τσόχα, έμπορος μαλλιού.

242. φαμπρικαδόρος· παρασκευαστής οινοπνευματωδών ποιών.

243. φελλοποιός.

244. φεσάς, φεσ(ι)τζής· φεσοποιός, φεσοπώλης, έμπορος φεσιών, άπό τήν
Τύνιδα κυρίως, καί σαλιών.

245. φούρναρης, φουρνάρης, φουρνάρος, ματζιπάς, φραντζολάς, έκμεκΤσης,
σιμιτζής, παξιμαδάς, άρΤοπούλος, ψωμάς' άρτοποιός, άρτοπώλης.

246. φύλακας, φυλακάτορας.

247. φωτογράφος· ύπαίθριος, πλανόδιος κλπ.

248. χαβουζάρης· ιδιοκτήτης ή φύλακας χαβουζών, δεξαμενών.



294 ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΛΑΪΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

249. χαλβατζής· χαλβαδοποιός.

250. χαλ-λουμάς* κατασκευαστής χαλ-λουμιών, είδους κυπριακοΰ τυριοΰ.

251. χαμάλης, βασταγάρης, βαστάζος" άχθοφόρος σέ χωριά, πόλεις, λιμά-
νια κ.ά.

252. χαμαμτζής· λουτράρης, ιδιοκτήτης ή υπάλληλος λουτρών.

253. χαράχτης, γραβαδοΰρος" ό τεχνίτης πού χαράσσει έπιγραφές, σχέδια,
εικόνες κ.ά.

254. χασισικλής, χασικλής' λαθρέμπορος χασίς.

255. χαταϊτζής, χετα(γ)ιτζής· έμπορος χεταγίων ή χαταγίων, είδους χιακών
υφασμάτων.

256. χιονάς, χιονιτζής· πωλητής πάγου καί χιονιοΰ πού τό μεταφέρει μέ
ειδική συσκευασία τό καλοκαίρι άπό τά βουνά.

257. χορτοβατζής· πωλητής διαφόρων εϊδών άπό σίδερο.

258. χουλιαράς, κουταλάρης" κατασκευαστής χουλιαριών, κουταλιών.

259. χρυσοσκουφάς· τεχνίτης χρυσοσκουφιών (χρυσών σκούφοιν).

260. χτενάς, κτενάς, γιοργατζάς" κατασκευαστής υφαντικών χτενιών.

261. ψαλιδάς· κατασκευαστής ψαλιδιών.

262. ψάλτης· ιεροψάλτης.

263. ψιλικατζής, άχτάρης, μερτσάρης" πωλητής ψιλικών, αρωματικών προϊόν -
των καί φαρμάκων βλ. καί άκτάρης.



ΕΙΚΟΝΕΣ*

* Οί παρατιθέμενες εικόνες, πού συνδέονται άναπόσπαστα μέ τό κείμενο τών έρωτη-
ματων πού προηγείται, έχουν ληφθή ή άναπαραχθή άπό διάφορα έντυπα, καί κυρίως άπό
τα έντυπα πού άναφέρονται στή βιβλιογραφία κάθε κεφαλαίου, άπό χειρόγραφα τοϋ Κέντρου
Λαογραφίας, πού έχουν κατά καιρούς καταρτίσει οί συντάκτες του καί άπό άλλες πηγές.
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Είκ. 2. Ξυλοδεσιά (Μέτσοβο, σ. 8)



Είκ. 3. Σκελετός τής στέγης : Α. Καλκάνι, Β. Καβαλλάρης, Γ. Άντιστύλι, Δ. Μαχιάδες,
Ε. Ταλλίδια, Ζ. Κοντοψάλλιδα (Αίτωλία, σ. 8)

Είκ. 4. Μέρη τής στέγης: α ματέρι, β παπαδάκι, γ τσιμπίδι, S δίπλα, ε κουρφιάτης, ζ μερτέ-
κια, η καταχτά, 0 κεραμίδια, ι μαχιές (Θεσσαλία, σ. 8)
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Είκ. 5. Πόρτα μονόφυλλη (Πιτσίδια 'Ηρακλείου, σ. 10)
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Είκ. 10. Πόρτες μέ πανωπόρτι (Τήνος, σ. 10)



ΚΑΤΟΙΚΙΑ

c ϊ r τ η c.

1

l'A'

Είκ. 11 (Αιτωλία, σ. 10)

Είκ. 12. 'Εσωτερικό πόρτας (Σιάτιστα,

Είκ. 13 (Αιτωλία, σ. 10)
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Είκ. 14. Κλειδαριά (Λιτόχωρο, σ. 10)

Είκ. 15. Πόρτα: α τρύπα καταπιδιοϋ, β καταπιδόξυλο, γκρικέλα, δ ρεζέδες (κλάπες), ε τρύπα
γιά τις γάτες καί όρνιθες (σ. 10)
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Είκ. 16. Άνώφλι ευθύγραμμο (Πιτσίδια Ηρακλείου, σ. 10)

Είκ. 17. 'Ανώφλι τοξωτό (Πιτσίδια Ηρακλείου, σ. 10)



ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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Είκ. 19. Φεγγίτης (Λαϋκος Πηλίου, σ. 10, II)

20
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Είκ. 20. Φεγγίτες διαφόρων τύπων (Τήνος, σ. 10, 11)
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Είκ. 23. Παράθυρο μέ σιδερώ καί διακοσμημένο άνώφλι (Πετροκεφάλι Ηρακλείου, σ. 10)



308
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Είκ. 26. Παραθυρόφυλλα
(Λαϋκος Πηλίου, σ. 10)

Είκ. 24. Παράθυρο μέ σιδεριά
(καφάσι) (Τρίκερι, σ. 10)

Είκ. 25. Παραθυρόφυλλα

(Πάργα, σ. 10)
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Είκ. 28. Φεγγίτης στή στέγη*(Θράκη, σ. 11)



310
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Είκ. 30. Ξύλινος εξώστης, κατα-
σκευαστική λεπτομέρεια
τοϋ προηγούμενου (σ. 11)



ΚΑΤΟΙΚΙΑ

311

Είκ. 31. Μπαγδατί (Βέροια, σ. 11)

Είκ. 32. Ξυλοδεσιά έσωτερικοϋ τοίχου (Βέροια, σ. 11)



312
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Είκ. 33. Δάπεδο βοτσαλωτο
(Σπέτσες, σ. 11)

Είκ. 34. Αύλόπορτα διπλή
(Λαϋκος Πηλίου, σ. 13)



312 ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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Είκ. 30. ΤωμοΟήκη (Κύθηρα, σ. 14)



312
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Είκ. 38. Φούρνος άπο πιθάρι (Μεσκλά Χανίων, σ. 14)
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Είκ. 45. Λακάνη (Ρόδος, σ. 28)

Είκ. 46. Ξύλινα κατάλια (Ααϋκος
Πηλίου, σ. 28)

Είκ. 47. Κουταλοθήκη
(Λαϋκος Πηλίου, σ. 28)

Είκ. 49. Γουδί ξύλινο
(Μάνη, σ. 28)

48. Κεβγκίρι (Σινώπη, σ. 28)
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312 ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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Είκ. 54. Μπότι (Αιτωλία, σ. 29)

Είκ. 55. Λαήνα (Αιτωλία, σ. 29)

Είκ. 57.
Κουμάρι
(Λαϋκος
Πηλίου,
(σ. 29)

Είκ. 50. Λαγήνια (Ααϋκος Πηλίου, σ. 30)



312
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Είκ. 64. Άλατολόγος (Νεστόριο
Καστοριάς, σ. 29)
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Είκ. 05. Μπρίκι (σ. 29)

Είκ. 66. Χερολένο (Σινώπη, σ. 29)

/

Είκ. 67. Τρυπετό (α. 29)

V

Είκ. 68. Κλειδοπίνακο (σ. 29)

Είκ. 69. Πιδιακός (Ρόδος, σ. 29)

Είκ. 70. Μπακράτσι (α. 29)

Είκ. 71. Άγκλούπι (Ρόδος, σ. 29)

- - ...α ι'-

21
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Είκ. 78. Σκάφη γιά ζύμωμα (σ. 29)

Είκ. 80. Σφραγίδες (σ. 30)
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Είκ. 82α. Δαδοστάτης
(Νεστόριο Καστοριάς, σ. 30)



312 ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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Είκ. 84. Λυχ·'ΐάς
(Μελένικο, σ. 30)

Είκ. 85,.Φανάρ'.α (<τ. 32)

Είκ. 84α. Λάμπα (σ. 31)



326

ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

Είκ. 88. (Ρόδος, σ. 75)



ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ
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Είκ. 90. Στάλος (Αιτωλία, σ. 75)



s

ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

Είκ. 91. Πρατοψάλιδο
(Λίτωλία, σ. 76)

Είκ. 92. Χάλουπας ή κλάπα
(Ρόδος, σ. 76)

Είκ. 93. Κουρεύτης
(Ρόδος, σ. 76)

Είκ. 94. Κα πι σάλι (Αιτωλία, σ. 77)

Είκ. 95. Τσόκανος (Αιτωλία, σ. 77)



ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ
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ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ

Είκ. 100. Μττονιότα
(Σούλι, σ. 86)

Είκ. 101. Μπακράτσι
(Σαρακατσάνοι, σ. 86)

Είκ. 102. Καζάνι
(Σούλι, σ. 86)

Είκ. 104. Τυροβόλι
ή λαμαρικός
(Χίος, σ. 86)

Είκ. 103. Λεβετόξυλο
(Αιτωλία, σ. 86)

Είκ. 105. Τουπί, φοκάλι (Κάρπαθος, σ. 86)



ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ
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Είκ. 106. Πετροτύρι
(Τήνος, σ. 86)

Είκ. 107. Καλαθούνα
(Χίος, σ. 86)

Είκ. 110. Βουρτσόξυλο ή κόφτης,
βούρ :σα ή ντρουμπουλίτσα
(Σαρακατσάνοι, σ. 86, 87)

Είκ. 108. Τάλαρος ή ταλάρα
(Σαρακατσάνοι, σ. 86)

Είκ. 109. Τάλαρος
(Σούλι, σ. 86)
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ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ
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Είκ. 111. Ταράχτης (Χίος, σ. 87)



ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ
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Είκ. 114. Μάκινα γιά νά
πατάνε τό κεφαλοτύρι
(Σούλι, σ. 87)

Είκ. 115. Γιδάσκι
(Σούλι, σ. 87)

Είκ. 116. Λουτσάρι γιά νά
τρώνε τά σκυλιά
(Αιτωλία, σ. 87)

Είκ. 117. Ποτίστρα άπό κορμό δένδρου (Χανιά, σ. 87)
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ΓΕΩΡΓΙΑ
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Είκ. 118. Ξυλάροτρο (Θεσσαλία, σ. 110)

Είκ. 119. Ξύλινο άροτρο (Μακεδονία, σ. 110)

Είκ. 120. Ξύλινο όίροτρο (Τσακωνιά, σ. 110)



ΓΕΩΡΓΙΑ
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Είκ. 124. ΎνΙ ξύλινου αρότρου
('Ίμβρος, Σαμοθράκη, σ. 110)

Είκ. 122. Ξύλινο άροτρο
(Πελοπόννησος, σ. 110)



336

ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 125. Ύνί ξυλίνου αρότρου
(Μακεδονία, σ. 110)

Είκ. 128. Σιδερένιο άροτρο (πουλούκι)
("Ιμβρος, Σαμοθράκη, σ. 111)

Είκ. 126. Σιδερένιο άροτρο
(Κυνουρία, σ. 111)

Είκ. 129. Ζυγός ξυλίνου άροτρου
(Πελοπόννησος, σ. 111)

Είκ. 127. Σιδερένιο άροτρο
(Εύβοια, σ. 111)
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Είκ. 131. Ζυγός ξυλίνου αρότρου (Τσακωνιά, σ. Ill)
α ζυγός, ββ' ζεϋλες, γ τσεντούκλι, δ πανωζεύλι, ε κρικέλι

Είκ. 132. Ζυγοί: α') γιά αλέτρι, β') γιά πουλούκι
("Ιμβρος, Σαμοθράκη, σ. III)

22



338

ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 133. Ζεϋλες
(Μακεδονία, σ. 111)

ms ^

Είκ. 134. Ζεϋλες (σ. 111)

α α

Είκ. 135. Λαιμαριές καί ζυγός μουλαριών (Τσακωνιά, σ. 111)

1. α σιδερένιος σκελετός, γ ζυγός ή παλάντρα, β κρίκος γιά τή σύνδεση τοϋ άλετριοΰ μέ

ζυγό, 2. ββ' γάντζοι άπ' όπου δένεται ό ζυγός στή λαιμαριά, γ σκοινί πού ενώνει τις ί
άκρες τής λαιμαριας.

το
δυό



ΓΕΩΡΓΙΑ

339

Είκ. 137. 'Λροτρίαση μέ σιδερένιο οίροτρο (Πελοπόννησος, σ. 111)



340

ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 139. 'Λροτρίαση μέ ξύλινο άροτρο (Θρακικά νησιά, σ. I ll)
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Είκ
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ΓΕΩΡΓΙΑ

,ροτριαση με ιυ/.ινο άροτρο

Είκ. 143. Κατασκευή αρότρου (σ. 111)



Είκ. 145. Γιασμάκ', τσαπί
(«ράκη, σ. 112)

Είκ. 146. Κασμάς, δικέλ'
(Θράκη, σ. 112)



344

ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 148. 1. Σβάρνα άραιοπλεγμένη. 2. Ξύλινο τουρμούκι γιά χοντρούς βώλους

(Θράκη, σ. 112)



ΓΕΩΡΓΙΑ
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Είκ. 151. Λελέκι ('Ιθάκη, σ. 113) Είκ. 152. Δρεπάνι καί παλαμαριά

("Ιμβρος, Σαμοθράκη, σ. 113)

ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 153. Κοσιά (Τρίκαλα, σ. 113)



ΓΕΩΡΓΙΑ
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Είκ. 155. Άλωνισμάς ('Ηράκλειο Κρήτης, σ. 115)



348

ΓΕΩΡΓΙΑ

Eue. 157. Ντουκάνα
(Θράκη, σ. 116)

Είκ. 158. Ντουκάνα
(Θράκη, σ. 116)



ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 159. Ξυλόφτυαρο καί σκούπα
(Θεσσαλία, σ. 116)

Είκ. 160. Λικούλια
(Εύβοια, σ. 116, 117)

Είκ. ICI. Τουρμουκάκι καί τουρμούκα (Θράκη, σ. 116, 117)



350

ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 162. Λίχνισμα ('Ηράκλειο Κρήτης, σ. 116, 117)

Είκ. 163. Δριμόνι
(Eößota, σ. 117)



ΓΕΩΡΓΙΑ

351



352

ΓΕΩΡΓΙΑ

Είκ. 168. Κουβέλι
(Θεσσαλία, σ. 117)

Είκ. 169. Κουβέλι
(Θεσσαλία, σ. 117)

Είκ. 170. Μισοκοίλι
(Θράκη, σ. 117)

Είκ. 171. Τενεκές
(Μακεδονία, σ. 117)



ΓΕΩΡΓΙΑ
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Είκ. 172. Κάσα δεσίματος χόρτου
(Μακεδονία, σ. 117)



354

ΓΕΩΡΓΙΑ
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Είκ. 177. Ψάθα (Τσακωνιά, σ. 117)

Είκ. 178. Λιοτριβεώ (ΛΙάνη, σ. 125)



356

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

Είκ. 180. Έλαιοπιβστήριο (Ριζοκάρπασο Κύπρου: α) ζεμπίλια
β) πέτρα γ) μοχλός 8) ύπομόχλιο ε) άντίσταση (σ. 125)



357 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

Είκ. 182. Έλαιοπιεστήριο (Κυθραία Κύπρου, σ. 125)
.) γαδουριά β) χολέτρα γ) νεβγιά 8) χαντζίρα ε) πέτρα (βάρος)



358

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

EU. 184. Δοχείο γιά τό «πιάσιμο» λαδιοΰ (μετάγγιση) (σ. 129)



Είκ. 187. Ψαλίδα, άμπελοτρύπανο
(Χίος, Νάξος, σ. 130)

Είκ. 188. Δριτσέτο
(Σίκινος, σ. 130)
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ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Είκ. 189. Κλαδευτήρια (σ. 130)

Είκ. 190. Πιργιόνι (Ψιλώτι Νάξου,
σ. 130)

Είκ. 191. Κεντιστήρια
(Χίος, σ. 130)

Είκ. 192. Καλάθι, γιά τον τρύγο
(τρυγοκόφινο)
(Λατσίδα Κρήτης, σ. 130)



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
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Είκ. 193. Πριόνι (σ. 130)

Είκ. 194. Θειαφιστήοι (σ. 131)



Είκ. 198. Πλεχτό πατητήρι (Κομοτηνή, σ. 135)



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

363

Είκ. 201. Τσιπουριαριά: α) κάδη, γ) μανέλα, 8) παλικάρι, ε) παπάς, ζ) κοίλη βάση γιά

τή ροή τοϋ μούστου (σ. I 35)



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Κίκ. 20.'). 'Αποστακτήρας (Νάξος, σ. 137)
α) καζάνι fi) σκέπασμα γ) /ρίσιμο μέ βουδιά δ) μπιρμπινίτσα ε) νουλάς στ) λαήνι



ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Είκ. 20',. 1 διάστρα, 2 ,ιαντάλι, 3 δέμα, 4 ποτιστήρα, 5 βελόνες, 6 φυτευτήρα, 7 τζουγκράνα

(Θράκη, σ. 13lJ)
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ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Είκ. 205. Μηχάνημα γιά τό βελόνιασμα τοϋ καπνοϋ
(Κατερίνη, σ. 139)



ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Είκ. 207. Δοξάρι καί λαγούδι (σ. 140)



Είκ. 209. Γεράνι (Χανιά, σ. 146)
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ΛΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΛ - ΑΛΙΕΙΑ

EU. 214. ΓΓεταχτάρι [α. 150)

Είκ. 215.



ΑΛΙΕΙΑ
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Είκ. 216. Καθετή (σ. 156)

Είκ. 219. Βολαχτήρα (α. 156)
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ΑΛΙΕΙΑ

Είκ. 122. Τράτα (σ. 157, 158)

Είκ. 223. Σαΐτα γιά τό πλέξιμο τών
δικτυών (Σάμος, σ. 157)



ΑΛΙΕΙΑ
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Είκ. 225. Τράβηγμα διχτύων (σ. 158)
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ΑΛΙΕΙΑ

Είκ. 226. Πεζόβολος (Βούρλα Μ. 'Ασίας, σ. 159)
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ft t er ι dL

Είκ. 229. Αιτωλία, σ. 1G0)

Είκ. 230. Βφάρι
(Μεσολόγγι, σ. 160)

α πόρτα
β πήρες
γ μισόπ'ρες
S κουρούπια
ε προσκέφαλο
ζ σκάρα
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ΑΛΙΕΙΑ

Είκ. 231. Βιβάρι (τζένιο)
(Μεσολόγγι, σ. 160)
α κρέμαση
β πελάδα
γ κρεββάτι
δ τσερδάκι
ε σερπή
ζ όρμίδα
η λάκκος
θ φύλλα

Είκ. 232. Πήρα
(Μεσολόγγι, σ. 160)
α στόμα, β χούλιασμα
γγ μαγούλια δ βάρδια

Είκ. 233. Σταφνοκάρι (σ. 160)

Είκ. 234. Καμάκι
(Μεσολόγγι, σ. 160)
α καλάμι
β κουμέτσι
γ χωνί
δ πλάκα
ε βέργες
ζ μουστάκια



ΑΛΙΕΙΑ - ΚΥΝΗΓΙ

377

Είκ. 235. Ταροκαλύβες (Κάρλα Θεσσαλίας, σ. 161)

Είκ. 236 ("Ηπειρος, σ. 167)



378

ΚΥΝΗΓΙ

Είκ. 237. Δόκανο (σ. 168)

Είκ. 239. Σφεντόνα (σ. 168)



Είκ. 240. Λυκοπαγίδα
(σ. 168)



380 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Είκ. 244. 'Εργαλεία μελισσοκόμου:
1 πιρούνι, 2 κλειδί, 3 ξέστρο (σ. 172)



Είκ. 24 5. Μελοπίθαρο
(Κρήτη, π. 172)

Είκ. 248. Χουμούρτι
(Ρόδος, σ. 172)

Είκ. 249. Μελοστίφτης (Αιτωλία, σ. 172)



382

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Είκ. 250. Μελίσσι (Τσαγκαράδα Πηλίου, σ. 174)

Είκ. 251. Ξύλινη
κυψέλη
(Κρήτη, σ. 174)

Είκ. 252. 1 Μονοκούβανο δυψέλι, 2 Καταχύτης
(Ρόδος, σ. 174)



ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

383

Είκ. 254. ΒρασκΙ
(Κρήτη, σ. 174)

Είκ. 253. Σωλήνες ή άνηφοράδες
(Άν. Κρήτη, σ. 174)

Είκ. 255. Κοφίνι
(Δυτ. Κρήτη, σ. 174)

Είκ. 257. Θυρί μέ φελλούς (Ρόδος, σ. 174)



384

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Είκ. 258. 'Εργαλεία καραβομαραγκοϋ: 1. ξυλόβιδες, 2. στέλα, χνάρι για τό σημάδεμα
τών γωνιών, 3. πλάνια, 4. γκινίσι, 5. γκινοϋτσος (Φούρνοι 'Ικαρίας, σ. 178)



ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

385

Είκ. 258α. 'Εργαλεία καραβομαραγκοϋ: 1. γάζος γιά την ένωση τών ξύλων καί τή συγ-
κράτησή τους σταθερά, 2. νταβίδια, 3. γρύλος, 4. σφιγκτήρας σύγχρονος, 5. μπάντουρο,
6. ζουμπάς γιά τό σφήνωμα τών καρφιών βαθιά (Φοΰρνοι 'Ικαρίας, σ. 178)

Είκ. 259. 'Εργαλεία καραβομαραγκοϋ: 1. χνάρι τοΰ τάκου (παπαδιάς) καί τοΰ πρυμιοϋ
ποδοστάματος βάρκας 8 μέτρων μήκους, 2. χνάρι μισό τάκου (παπαδιάς) γιά βάρκα 3.60
μ. μήκους, 3. χνάρι σκαρμών γιά τήν ϊδια βάρκα (3.60 μ.) (σ. 178)

25



386 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

2=.

Είκ. 260. Ποδόσταμο:
α) κοράκι
β) τσούντα
γ) σώγωνο-άκράτι
δ) παρέλιασμα καρίνας μέ ποδό-
σταμα

ε) ποδόσταμα (Ικαρία, σ. 180)
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t

Είκ. 261. Στήσιμο τοϋ σκαριοΰ:
α) καρίνα

β) ποντέλια στά ποδοστάματα
γ) ποντέλια τής καρίνας
δ) πάλοι

('Ικαρία, σ. 180)

Είκ. 262. Πόστα:
α) έ!δρα
β) κώλος
γ) στραβόξυλο
δ) ριπίδι, γδ) σκαρμός
ε) καπάκι (σ. 180)



387 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Είκ. 263. Πόστες, σκαρμοί: α) πόστες πρύμα, β) πόστες πλώρα, γ) ποντέλια, δ) ριπίδια,
ε) πόστες, ζ) σωτρόπι, η) κότσι, θ) φόρμες ('Ικαρία, σ. 180)

Είκ. 264. Χοντρώματα:
α) φουρνιστές, β) τουφέκια,
γ) πανιόλα, ε) στραγγαλιές,
ζ) λοϋροι, η) φάρσα, 0) κρουζέτο
(Ικαρία, σ. 180)



388

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Et*. 265. Μέρη του πλοίου: « γ) δέσεις, β) σωτρόπ[) 8) κουμπαστή> ε) ό ζ)

β) ροδοστάματα, ι) καδένα, χ) πλώρη, λ) πρύμη
(Βουρλά Μ. 'Ασίας, σ. 180)

55ΤΡ0ΠΙ

θ

55ΤΡΟΠI

Είκ. 266. (Βουρλά Μ. 'Ασίας, σ. 180)



389 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Είκ. 267: α) κουπαστή, β) μπαστιγάγιο,
γ) μπαμπάδες, δ) δκια, ε) καπάκια,
ζ) παλαμάρι, η) παραπέτο, θ) κουμπανέλι,
ι) καδένα ('Ικαρία, σ. 180)

Είκ. 268. Κουπί: α) τσουρούμι, β) πάρα, γ) σχοινί στρόμπος
(Βουρλά, σ. 180, 182)

Είκ. 269. Τιμόνι: α) δοιάκι,
β) αδράχτι,γ) φτερό,
δ) βελόνι (σ. 180)



390

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Είκ. 270: α)άρμπουρέτο, β) στεφάνι, γ) αέρας, δ) καπελάγιο, ε) τιμόνι, ζ) δοιάκι, λαγουδιέρα,
η) ξάρτια, θ) άρμπουρο, ι) σκαλιέρες, κ) άρμαδοϋρος, λ) τραβέρσα, μ) καρποϋζες, ν) ξαρτό-
Ρ'ζες, ξ) κοτσανέλια, π) μπαστούνι, ρ) βέντα, σ) τρίγκα, τ) θαλασσομάχος, υ) βαρδάρι,
χ) πριμιά στράλια, ψ) πλωριά στράλια, ω) μπαταράσο ('Ικαρία, σ. 181)



391 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Είκ. 271. Πανί. 1-2) άντένα α) μανταφούνι' σχοινί πού δένεται το πανί στήν αντένα,
β) μοϋδες· σχοινιά γιά τόν περιορισμό τοϋ πανιοΰ, 3-4) σκόττα, 1-3 κορφός, σχοινάκι

(Βουρλά, σ. 182)
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Είκ. 272. Πλοιάριο χωρίς καρίνα
καί μπαμπά:
α) ποδόσταμα πλώρης
β) ποδόσταμα πρυμιό
γ) καρένα
δ) γάντζος

ε) πέλλα, παραπέτασμα χαμηλό
(Βουρλά, σ. 186)

2
ζ

2
S



393 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Είκ. 273. β) κουπαστή, γ) βέρτζινα, 8) κοράκι, ε) στραβόξυλα, ζ) γιέκια, η) κεφάλι, θ) κούδα
ι) πήδημα, κ) καταπατικό, λ) πανέλια, μ) κατίνα, ν) σκάτσα, ξ) φάστια

(Μεσολόγγι, σ. 186)

Είκ. 274. α) νύχι, β) κουμπαστή, γ) ξιζώναρο, δ) βέρτζινα, ε) στραβόξυλα, ζ) πήδημα,
η) καταπατικό, 0) πανέλια, ι) κατίνα, κ) σκάτσα, λ) μάσκα (Μεσολόγγι, σ. 186)
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ΑΛΕΣΤΙΚΗ, ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

Είκ. 275α. Τμήμα τής
φτερωτής τοϋ προηγού-
μενου μύλου
(Κάρπαθος, σ. 191)

Είκ. 275. Μύλος (Κάρπαθος, σ. 192)

Είκ. 27C. Κοφίνι νερόμυλου (Ήπειρος, σ. 192)



395 ΑΛΕΣΤΙΚΗ, ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

Είκ. 277. Κοφίνι μέ κασόνι (Μεγ. Περιστέρι 'Ιωαννίνων, σ.Ί92)



396

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ

Είκ. 279. Λανάρια ('Ιωάννινα, σ. 195)

Είκ. 280. Ξάστρα (σ. 195)

Είκ. 281. Ρόκες (Αιτωλικό, σ. 195)



ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ

Είκ. 285. Τσικρίκι γιά καλάμισμα
Είκ. 284. Τσικρίκι (σ. 195) (Λαγκάδα 'Αμοργού, σ. 195)



398

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ

Είκ. 286. Γνέσιμο καί στρίψιμο τοϋ μαλλιοΰ
(Κύθηρα, σ. 195)

Είκ. 287. Νηματοποίηση (ανέμη, άνεμόποδας,
αδραχτος, Ορομίλι)
(Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σ. 195)



ΥΦΑΝΤΙΚΗ 399
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ΥΦΑΝΤΙΚΗ - ΠΛΕΚΤΙΚΗ

Είκ. 289. Σαΐτα αργαλειού (σ. 196)

■U

Είκ. 290. Καλτσόξυλα (σ. 199)

Είκ. 291. Κοπανέλλι (Μέγαρα, σ. 199)



ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ, ΚΛΕΙΔΟΠΟΙΪΑ 401

Είκ. 292. Κλωστοποίηση κουκουλιοϋ: α) καζάνι, β) σκουληκολόγος, γ) καρούλια, 8) ρο·
δανάδραχτος, ε) κλωστή, ζ) ροδάνι (σ. 292)

Είκ. 293. Μαντάλα προσαρ-
μοσμένη σέ κλειστή πόρτα
(Κάρπαθος, σ. 214)

26



402 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Είκ. 294. 'Εργαλεία τοϋ τσαγκάρη: 1. καλαπόδι, 2. φόντια, 3. σφυρί, 4. τρυπητήρι, 5. μου-
σάτι, 6. ψαλίδι, 7. τανάλια γιά μοντάρισμα, 8. τανάλια γιά καρφάκια, 9. άμόνι (σ. 228)

Είκ. 295. Ζύγι (σ. 236)

Είκ. 296. Μυστρί (σ. 237)



ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

403

Είκ. 297 (σ 236)
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ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Είκ. 298. Προϊόντα κεραμικής διακοσμητικά (σ. 243)



405 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Είκ. 299. Προϊόντα κεραμικής (σ. 243)



406

ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ

Είκ. 300. Φάσεις πλεξίματος καλαΘιοΐΓ ('Αργολίδα, σ. 244)

Είκ. 301. Καλάθια πλεχτά (πολιτάρια)
(Σκούρα-Βαρβίτσα Λακωνίας, σ. 245)



ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΟΣ
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Είκ. 303. Κρουκέλι, άγραττάς, καλούπι (Κάρπαθος, σ. 247)



408

ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ, ΣΑΓΜΑΤΌΠΟΙΪΑ

Είκ. 304. Κατασκευή στρώματος
τοϋ σαμαριοΰ
(Κρανιά Γρεβενών, σ. 249)



ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ, ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑ

409

Είκ. 308. Σαμάρι (Κρανιά Γρεβενών, σ. 249)



410 ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ, ΠΕΤΑΛΩΤΙΚΗ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΪΑ

Είκ. 309. Έργαλεΐα τοϋ πεταλωτή: 1. τσιμπίδα, 2 καί 7. σαντράτσι (νυχοκόφτης), 3. ντα-
νάλ'.α, 4. σφυρί, 5. ράσπα, 6. ζουμπάς, 8. σφυρί γιά σίδερα, 9. βαρειά, 10. κουτί γιά
πεταλόκαρφα, 11. κούτσουρο γιά κάθισμα. 12. πέταλα, 13. πλάκες (έλλην. τύπου)

(Έδεσσα, σ. 251)

3>
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Είκ. 310. Μέρη μαχαιριοϋ: 1. Λαβή, 2. παρμανέ, 3. σκάφη, 4. λάμα, λεπίδα, 5. ζέχι, G.
φουκάρι, 7. ξόμπλια, φλουράκια, 8. περσίνια (Κρήτη, σ. 253)



ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ

411
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ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ - ΑΣΒΕΣΤΑΣ - ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ



ΑΜΑΞΟΠΟΙΟΣ, ΑΜΑΞΟΠΟΙΪΑ (ΚΑΡΡΟΠΟΙΪΑ)

413

Είκ. 316. 'Εργαλεία καρροποιοϋ : 1. καδινέλα, 2. κουμπάσο, 3. μπρατσοπρίγιονο, 4. κί·
τσα, 5. μηχανή ή βίδα, 6. τσιμπίδι ("Εδεσσα, σ. 265)

Είκ. 317. Ή κίτσα (1) μέ το συντράβηχτρο (2) πού τραβούν το στεφάνι τής ρόδας άπό

τή φωτιά ('Ηλεία, σ. 265)

Είκ. 318. Μπόσολα μικρή καί μεγάλη ('Ηλεία, σ. 265)



414

ΑΜΑΞΟΠΟΙΟΣ, ΑΜΑΞΟΠΟΙΪΑ (ΚΑΡΡΟΠΟΙΪΑ

Εΐκ. 319.

1. 'Οδηγοί (χνάρια) γιά άψίδια,

2. 'Οδηγός γιά ξενοσέλι ή σαμαράκι
('Ηλεία, σ. 265)

Είκ. 320. Ή ρόδα:
1. στεφάνι, 2. άψίδες ή νταμπάνια,
3. άκτίνες ή παρμάκια, 4. κεφαλάρι,
5. στεφάνι, 6. τρύπα όπου μπαίνει ή
σιδερένια ποριά ('Έδεσσα, σ. 205)

Είκ. 321. "Ασος σούστας ('Ηλεία, σ. 265)



ΑΜΑΞΟΠΟΙΟΣ, ΑΜΑΞΟΠΟΙΪΑ (ΚΑΡΡΟΠΟΙΪΑ)

415

Είκ. 322. Σούότα: 1. κάσα, 2. κολόνες, 3. κολονάκια, 4. πατόξυλα, 5. χαλκάδες,
6. ούρά, 7. ρόδες, 8. σχοινί, 9. χαλκάς, 10. βέργα ("Εδεσσα, σ. 264, 266)

Είκ. 323. Σκελετός κάρρου:

1. ποριά

2. ούρα

3. γιαστάκια

4. ψαλίδι

5. κολόνα

6. γωνία

7. σταυρός

8. παγιάντες ("Εδεσσα,
σ. 266)



416 ΑΜΑΞΟΠΟΙΟΣ, ΑΜΑΞΟΠΟΙΪΑ (ΚΑΡΡΟΠΟΙΪΑ) - ΒΑΡΕΛΑΣ

Είκ. 324. Μπροστινό εσωτερικό μέρος τοϋ κάρρου:
1. άξονας, 2. κετσέδες ή κεπτσέδες, 3. γιαστάκια, 4. ζεγκιά ή καβουρμάδες, 5. μακάζι,
6. ούρά, 7. γωνία, 8. κολόνα, 9. πατόξυλο, 10. τσιβί, 11. βίδα (Έδεσσα, σ. 266)

Είκ 325. 'Εργαλεία βαρελά: 1. ξεγυριστάρι, 2. πλάνη, 3. σφιχτήρας, 4. ράσπα, 5. πριόνι,
6. κινίσι σέ διάφορα μεγέθη (Έδεσσα, σ. 267)



ΒΑΡΕΛΑΣ, ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΪΑ
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Είκ. 326. 'Υλικά βαρελοποιΐας: Τά στεφάνια, ό πάτος, οί δόγες ("Εδεσσα, σ. 267)



418

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ - ΣΙΔΕΡΑΣ

Είκ. 329. "Οργανα γιά τό ξάσιμο
τοϋ μαλλιοΰ: δοξάρι, λαγούδι
(Μιστί Καππαδοκίας, σ. 273)

Είκ. 330. 'Εργαλεία σιδερά. Τό καμίνι μέ τό φυσερό (Αιτωλία, σ, 280)



ΣΙΔΕΡΑΣ
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Είκ. 332. 'Εργαλεία σιδερά:

α) βαρειά

β) σφυρί

γ) άμπόλι

δ) βρεχτούρα

(Αιτωλία, σ. 280)
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