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Πρόλογος: 

 

Η επιλογή επαγγέλματος είναι ένα ζήτημα που αφορά, αν όχι όλους, τότε τους 

περισσότερους εφήβους. Στις περισσότερες εργασίες για να μπορέσει ο έφηβος να 

καταρτιστεί και να ενασχοληθεί με αυτό που θέλει πρέπει να περάσει από 

πανελλήνιες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να φοιτήσει στη σχολή που χρειάζεται 

ώστε να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και να είναι ικανός να ασκήσει το 

επάγγελμα της επιλογής του. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εργασίες οι οποίες δεν 

απαιτούν πανελλήνιες, όπως παραδείγματος χάρη η δουλειά του αγρότη η του 

εκπαιδευτή σκυλιών. Έτσι αυτά τα επαγγέλματα χρειάζονται συγκεκριμένες γνώσεις 

που δεν βασίζονται στις πανελλήνιες, και ένας διαφορετικός τρόπος μπορεί να 

οδηγήσει στην άσκηση αυτών των εργασιών. 
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Αγρότης: 

 

Τα νέα προϊόντα που αποκτούν ξαφνικά ιδιαίτερη ζήτηση, όπως το ιπποφαές, η αλόη 

και άλλα, τα βιολογικά προϊόντα και άλλα πιο εξιδεικευμένα όπως αυτά χωρίς 

γλουτένη προσφέρουν άπειρες ευκαιρίες για απασχόληση με μεγάλη μάλιστα 

επιτυχία. 

Αγρότης είναι ένα πρόσωπο που ασχολείται με τη γεωργία, την αύξηση ζωντανών 

οργανισμών που προορίζονται για τρόφιμα ή πρώτες ύλες. Ο όρος συνήθως αφορά 

άτομα που κάνουν κάποιο συνδυασμό αύξησης βιοτικών οργανισμών σε πεδία όπως 

οι καλλιέργειες, οι οπωρώνες, οι αμπελώνες, τα πουλερικά ή άλλα ζώα. Ένας αγρότης 

μπορεί να είναι κάτοχος μιας φάρμας που φιλοξενεί καλλιέργεια φυτών ή εκτροφή 

ζώων ή μπορεί να εργάζεται σε γη που ανήκει σε τρίτους. Αυτό συμβαίνει στις 

προηγμένες οικονομίες, ωστόσο, συναντάται και ο αγρότης που είναι ο ίδιος κάτοχος 

της γης και ταυτόχρονα εργάτης σε αυτήν. Η διαδικασία για να γίνει κάποιος κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύνθετη. 

1. Καταρχήν πρέπει να έχει στην κατοχή του κάποια αγροτεμάχια είτε ιδιόκτητα, είτε 

ενοικιαζόμενα τα οποία και θα καλλιεργηθούν στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο  

2. Πρέπει τον καιρό που θα γίνονται οι δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ), τα 

αγροτεμάχια αυτά να δηλωθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

3. Αφού γίνει η δήλωση καλλιέργειας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στον 

ΟΓΑ. 

4. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα απαραίτητη είναι η εγγραφή στο 

Μητρώο Αγροτών.   

5.Τέλος στη φορολογική δήλωση που θα κάνει του χρόνου πρέπει να δηλώσει 

γεωργικό εισόδημα τουλάχιστον στο 35% του συνολικού εισοδήματος. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9
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Στενογράφος: 

  Η στενογραφία είναι μέθοδος ταχύτατης γραφής με ειδικό αλφάβητο, που δίνει την 

ευκαιρία να παρασταθεί ολόκληρη λέξη με απλή μονοκοντυλιά και έτσι να μπορεί 

αυτός που γράφει να παρακολουθεί τον προφορικό λόγο. Ως παράδοση οι 

στενογράφοι εργάζονται σε κοινοβούλια και δικαστήρια ενώ σε άλλους χώρους είναι  

πλέον σπάνιοι. Τα κεφαλαία, οι τόνοι, τα πνεύματα και τα σημεία στίξης εκτός από το 

ερωτηματικό καταργούνται. 

 

 

                                       ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

   Για να γίνει κάποιος στενογράφος δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο από κάποια σχολή. 

Κάθε δύο χρόνια διεξάγονται εξετάσεις δακτυλογραφίας και στενογραφίας. Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν όλοι χωρίς εξαίρεση. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν 

αιτήσεις συμμετοχής από την Υπηρεσία Εξετάσεων ή τα Επαρχιακά Γραφεία 

Παιδείας ή από την ιστοσελίδα Υπηρεσίας Εξετάσεων. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται 

στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είτε 

αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με τραπεζική επιταγή για τα απαραίτητα τέλη, στη 

διεύθυνση της Υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών δημοσιεύονται 

είτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων είτε στο ημερήσιο Τύπο ή στην 

επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας.  

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Εκπαιδευτής Σκύλων: 

 

Η σχέση αγάπης, αφοσίωσης και εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 

ιδιοκτήτες και τα σκυλιά τους, είναι μια δυνατή σχέση που έχει γίνει αντικείμενο 

πολλών ερευνών, αλλά και ειρωνικών σχολίων. Με τον κόσμο να στρέφεται όλο και 

περισσότερο στην αγορά ακριβών καθαρόαιμων σκύλων, παρά μάλιστα και την 

οικονομική κρίση, η εκπαίδευση των ζώων αυτών, καθώς επίσης και άλλων 

κατηγοριών ημίαιμων σκύλων αποτελεί άλλον έναν επαγγελματικό τομέα που ανθεί 

τα τελευταία χρόνια. Επειδή μάλιστα η διαδικασία είναι χρονοβόρα και δύσκολη, τα 

ποσά που πληρώνονται δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. 

Τα πτυχία δεν είναι συνεπώς απαραίτητα στη συγκεκριμένη απασχόληση, αλλά 

αντίθετα, η αγάπη για τα ζώα και η πρακτική στο συγκεκριμένο αντικείμενο μπορούν 

να φέρουν πιο κοντά εκπαιδευτές και ιδιοκτήτες κατοικίδιων, με τα επακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα της θέσης φυσικά. Τα αποτελέσματα των ειδικών είναι 

σίγουρα εντυπωσιακά. Τέλος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εκπαίδευση σκύλων 

είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να το κάνει ο καθένας με ευχαρίστηση και χωρίς τον 

κόπο και το διάβασμα που θέλουν άλλες εργασίες το μόνο που απαιτείται είναι η 

αγάπη. 
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Προγραμματιστής Ιστοσελίδων: 

Τα τελευταία 20 χρόνια ένα νέο επάγγελμα έχει αναδειχθεί και ονομάζεται 

προγραμματισμός ιστοσελίδων. Πολλοί ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν να ασχολούνται 

με το συγκεκριμένο αντικείμενο από μόνοι τους, διαβάζοντας και πραγματοποιώντας 

πειράματα, κάτι που σε έναν μεγάλο βαθμό συνεχίζεται και σήμερα. Οι 

προγραμματιστές αυτών των ιστοσελίδων έχουν φτάσει να πληρώνονται πολλές 

χιλιάδες ευρώ και να είναι περιζήτητοι. Μάλιστα μερικοί καταφέρνουν να γίνουν 

ακόμα πλουσιότεροι δημιουργώντας και λειτουργώντας οι ίδιοι τις ιστοσελίδες που 

κατασκεύασαν. 

Τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει κάποιος για να δημιουργήσει την δική του 

ιστοσελίδα είναι τα εξής: 

1) Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 

2) Κατασκευή Ιστοσελίδας 

3) Δημιουργία Περιεχομένου 

4) Δημοσίευση της Ιστοσελίδας 

5) Επίσημο λανσάρισμα ή εγκαίνια 
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Υδραυλικός: 

 

Ο υδραυλικός τοποθετεί, συναρμολογεί, συντηρεί και επιδιορθώνει τα δίκτυα 

ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και τα βοηθητικά τους μέρη. Για την άσκηση του 

επαγγέλματος, απαιτείται άδεια που χορηγείται μετά από τρία χρόνια πρακτικής 

άσκησης και εξετάσεις. 

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

1) Σωματική αντοχή 

2) Προσοχή και ευσυνειδησία  

3) Ευστροφία και ικανότητα αναζήτησης λύσεων 

4) Μαθηματική και μηχανική ικανότητα 

5) Επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών για τον χειρισμό των διάφορων 

εργαλείων. 

Ο υδραυλικός βρίσκεται πάντα σε πρώτη ζήτηση στον τομέα της κατασκευής 

κατοικίας, επισκευής,  συντήρησης  και αντικατάστασης ειδών ύδρευσης, θέρμανσης 

και υγιεινής. Η εργασία του συγκεκριμένου επαγγέλματος είναι χειρωνακτική και 

εκτελείται σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους. 
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Ηλεκτρολόγος: 

 

Ηλεκτρολόγος μηχανικός είναι o επαγγελματίας μηχανικός ο οποίος ασχολείται με 

τις τεχνολογικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και του 

ηλεκτρομαγνητισμού. Η επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού  περιλαμβάνει 

πολλούς τομείς, όπως πχ: 

- τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 

χρήσης ηλεκτρικής ισχύος, 

- τα συστήματα ελέγχου, 

- τα ηλεκτρονικά συστήματα  

- τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  

- τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα  

- τα συστήματα επεξεργασίας σημάτων  

- τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα  

και πολλούς άλλους ακόμη εφαρμοσμένους τομείς εξειδίκευσης. 
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Επίλογος: 

 

Άρα βλέπουμε πόσα πολλά και χρήσιμα επαγγέλματα μπορεί να κάνει κάποιος μόνο 

και μόνο από τα ενδιαφέροντα που έχει, χωρίς καν να πάρει κάποιο πτυχίο. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να παρατηρήσει κάποιος πως δεν πρέπει να απογοητεύεται με μια 

πιθανή αποτυχία και πως δουλειές υπάρχουν  για όλους, άλλες πιο εύκολες και άλλες 

πιο δύσκολες. Σε αυτήν την εργασία παρουσιάσαμε πολλά τέτοια επαγγέλματα 

σύμφωνα με τα οποία μπορεί κάποιος να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να 

εκφραστεί ανάλογα. 

Φυσικά ένα είναι σίγουρο, πως όποια δουλειά κι αν κάνει κάποιος με αγάπη, θα την 

υπογράψει με τελειότητα. Όπως είπε και ο Κουμφούκιος: « Διάλεξε ένα επάγγελμα 

που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις ποτέ στην ζωή σου» 

 

                                         Επιμέλεια εργασίας από: Κωνσταντίνα –Ιωάννα Κουτσαυλή 
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Πηγές: 

1) http://www.agronews.gr/ 

2) https://el.wikipedia.org 

3) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%

CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C

%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%

87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF

%82 

4) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%

CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86

%CE%AF%CE%B1 

5) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%

CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86

%CE%AF%CE%B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agronews.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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Ήταν τότε που η ατμόσφαιρα ήταν θολή, όχι από την αιθαλομίχλη ή το νέφος, αλλά 

από την σκόνη του χωματόδρομου, αφού η άσφαλτος δεν είχε περάσει από κάθε 

γειτονιά. Τότε που διάβαινες τα σοκάκια κι απ΄ τα ανοιχτά παράθυρα σ' έπαιρναν 

στο κατόπι όμορφες μυρωδιές. Τότε που σε κάθε γωνιά, έλεγες κι από μια 

καλημέρα, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζεις τον συνομιλητή σου Εκείνες τις εποχές, 

τα στελέχη εταιρειών ή οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων, ήταν πολλοί λιγότεροι 

από ότι σήμερα και πολλές από τις υπηρεσίες με περίσσια ζήτηση, δεν είχαν στέγη, 

προσφέρονταν στην ύπαιθρο, στην αυλή ή ακόμα και στις πλατείες των γειτονιών. 

«Μπακίρια γανώνω! Εφημερίδες! Εδώ το καλό σαλέπι», ήταν μερικές από τις 

συνήθεις φράσεις που ακούγονταν από τους  πλανόδιους, οι οποίοι κατανάλωναν το 

8ωρο τους περιφερόμενοι προς αναζήτηση πελατείας. Διαβαίνοντας το κατώφλι του 

εκσυγχρονισμού βέβαια, δεν ήταν μόνο το αστικό τοπίο και η κοινωνική 

συμπεριφορά, οι συνιστώσες εκείνες που διαφοροποιήθηκαν. Η μάχη της 

αυτάρκειας άλλαξε και τις καθημερινές ανάγκες, με αποτέλεσμα, να τοποθετηθούν, 

εκτός των άλλων, και πολλά επαγγέλματα του χθες, στο χρονοντούλαπο της 

ιστορίας. Ποιες είναι όμως οι εργασίες εκείνες που ακόμα κι αν κατακλύζουν τις 

αναμνήσεις των γηραιότερων, σήμερα, απουσιάζουν εντελώς ή έστω διατηρούνται 

με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό των εκπροσώπων τους. 
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                            1.Γαλατάς 

 

Ο γαλατάς ήταν επάγγελμα πλανόδιου μικροπωλητή παλαιότερων εποχών, που 

διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, που σήμερα έχει εκλείψει σχεδόν 

τελείως από αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ο γαλατάς εργαζόταν στα μεγάλα αστικά 

κέντρα και όχι στα χωριά, καθώς εκεί υπήρχε η δυνατότητα, εξ ανάγκης, για άμεση 

πώληση φρέσκου γάλακτος. Ο γαλατάς αναλάμβανε τη διάθεση του γάλακτος και 

άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων (συνηθέστερα γιαουρτιού η βουτύρου) στα 

σπίτια. Το μεταφορικό του μέσο ήταν ένα υποζύγιο (γάιδαρος ή μουλάρι, μερικές 

φορές ρυμουλκούσαν και ανοικτή ή κλειστή ελαφριά άμαξα) και αργότερα 

το ποδήλατο ή μηχανοκίνητο δίτροχο. Ο γαλατάς ήταν ο πρώτος πλανόδιος 

μικροπωλητής της ημέρας. Φόρτωνε τα γκιούμια του με το φρέσκο γάλα πάνω στο 

γαϊδουράκι και ξεκινούσε πολύ πρωί από το χωριό για την πόλη. Έπρεπε να 

προφτάσει να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες. Την ίδια πάντα ώρα, πιστό στο 

ραντεβού, έδενε σε κάποιο δέντρο το ζώο του και ξεκινούσε το μοίρασμα. Κάθε 

ημέρα έπρεπε να είναι ακριβής στην ώρα του γιατί τον περίμενε η κάθε νοικοκυρά με 

τη δική της κανάτα. Συνήθως ήταν μπακιρένια ή πήλινη. Μερικές πολυάσχολες 

νοικοκυρές άφηναν το άδειο σκεύος έξω από την πόρτα για να το γεμίσει ο γαλατάς, 

σκεπασμένο συνήθως με μια πέτρα από το φόβο της γάτας. Το γάλα αυτό, 

υποχρεωτικά οι νοικοκυρές έπρεπε να το βράσουν καλά, γιατί μπορούσε να 

προκαλέσει πυρετό. Ο γαλατάς είχε καθημερινά τη δική του πελατεία, επειδή όμως 

πάντα έβρισκε και γυναίκες που του ζητούσαν γάλα σε έκτακτες περιπτώσεις, 

φρόντιζε να έχει μαζί του και λίγο παραπάνω γάλα. Όταν δεν μπορούσε να το 

πουλήσει, φώναζε στους δρόμους: "ο γαλατάς! φρέσκο, ολόπαχο γάλα!". Ποτέ δε 

γύριζε πίσω με περισσευούμενο γάλα.  

 

 

Επιμέλεια: Ραφαέλα Κούρνη  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
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                                             2.Νερουλάς 

 

Ο νερουλάς ή νεροκόπος ήταν πλανόδιος πωλητής νερού και αναλάμβανε την 

τροφοδότηση των σπιτιών, σε πόλεις ή χωριά, που δεν είχαν δική τους προμήθεια. 

Στην παλιά Αθήνα του 19ου αιώνα όπου δεν υπήρχε ακόμα ύδρευση στα σπίτια, 

αναλάμβανε την τροφοδότησή τους με νερό που προμηθευόταν από τον Υμηττό και 

κουβαλούσε με γαϊδούρι, μουλάρι ή κάρο. Έκανε πολλά κοπιαστικά δρομολόγια και 

αμειβόταν περίπου 1 δεκάρα τον τενεκέ. Υπήρχε συνήθως ένας νερουλάς σε κάθε 

γειτονιά και είχε σταθερή πελατεία. Αυτή η δουλειά γινόταν από την άνοιξη και μέχρι 

το φθινόπωρο. Το χειμώνα ο κόσμος έπαιρνε νερό από τα ρυάκια που σχηματίζονταν 

από τις βροχές και τα χιόνια. Όλα αυτά γίνονταν στις πόλεις. Γιατί στην ύπαιθρο δεν 

υπήρχε πρόβλημα. Σε κάθε χωριό υπήρχαν 2-3 βρύσες και από εκεί εξυπηρετούνταν 

οι άνθρωποι. Στα βαρέλια υπήρχε και μια κάνουλα από την οποία γέμιζαν οι κανάτες 

του κάθε σπιτιού. Δεν έλειπαν βέβαια και οι  νερουλάδες με τις βοϊδάμαξες, στις 

οποίες μετέφεραν βαρέλια των 100 οκάδων, πουλώντας το νερό με τον κουβά για 

οικιακή κυρίως χρήση 

 

 

 

Επιμέλεια: Ραφαέλα Κούρνη 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B1
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                  3.Γανωτής 

Κουβαλώντας στην πλάτη του τα εργαλεία της δουλειάς, συνήθιζε να καλεί με την 

τραχιά, από το παίδεμα, φωνή του τις νοικοκυρές να φέρουν τα μπακίρια τους για 

γάνωμα. Τα χάλκινα οικιακά σκεύη, όπως τα ταχριά, τα καζάνια, τα κουτάλια, τα 

πιρούνια χρειάζονταν, συχνά πυκνά, γαλβανισμό και στίλβωμα με κασσίτερο, ή 

αλλιώς γάνωμα. 

Όταν προέκυπτε πελατεία, ο γανωτής, έστηνε την γκαζιέρα του στην αυλή του 

σπιτιού, έλιωνε τον κασσίτερο, κι αφού καθάριζε καλά το σκεύος, άλειφε το 

εσωτερικό του με σπίρτο και το τρίβε με κουρασάνι (τριμμένο κεραμίδι). Στη 

συνέχεια, κράταγε το σκεύος με την τσιμπίδα πάνω από τη φωτιά και έριχνε μέσα το 

νησιαντήρι (χλωριούχο αμμώνιο), για να στρώσει καλύτερα το καλάι( κασσίτερος) 

πάνω στο χάλκωμα. Το άπλωνε σ’ όλη την επιφάνεια του σκεύους μ’ ένα χοντρό 

βαμβακερό ύφασμα και στη συνέχεια το βουτούσε σε μια λεκάνη με κρύο νερό, που 

του έδινε η νοικοκυρά του σπιτιού. Το τελικό σκούπισμα γινόταν με βαμβάκι ώστε να 

αποκτήσει το σκεύος την απαραίτητη γυαλάδα. Το «γάνωμα», το οποίο επιβαλλόταν 

για λόγους υγείας, κυρίως στα σκεύη που χρησιμοποιούσαν στο μαγείρεμα, 

προσέφερε  πελατεία ολόκληρο το χρόνο. 

Αν και το επάγγελμα του γανωτή ακολούθησαν πολλοί τεχνίτες στη συνέχεια, οι 

πρώτοι που το εξάσκησαν ήταν οι τσιγγάνοι. Σήμερα βέβαια τον χαλκό 

αντικατέστησε το ανοξείδωτο ή και το πιο σύγχρονο κεραμικό, οπότε η 

επικασσιτέρωση είναι περιττή. Τα λίγα εναπομείναντα τέτοια σκεύη, που 

κληροδοτήθηκαν στις νεότερες γενιές, κρεμιούνται σε τοίχους ή κοσμούν τις βιτρίνες, 

κυρίως  εξοχικών κατοικιών. 

 

 

Επιμέλεια: Βασιλική  Μάλλιαρη                        
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                                    4.Λατερνατζής  
 

Ο λατερνατζής ήταν πλανόδιος μουσικάντης. Κρατούσε στο χέρι του ένα τρίποδο και 

στον ώμο του τη λατέρνα. Έτσι φορτωμένος που ήταν, γύριζε στους δρόμους, την 

έστηνε σε κάποιο σταυροδρόμι, γύριζε τη μανιβέλα και άρχιζε να παίζει. Συνήθως 

έπαιζε διάφορα λαϊκά τραγούδια κυρίως τα σουξέ της κάθε εποχής. Μαζεύονταν 

γύρω του ο κόσμος και άκουγε τα τραγούδια που παίζανε. Όταν τελείωνε το τραγούδι 

περνούσε ένα άτομο, που ήταν και ο βοηθός του, κρατώντας ανάποδα το καπέλο του 

η το ντέφι( που είχαν μερικές φορές ως συνοδεία) και του έριχναν μέσα οι άνθρωποι 

λεφτά. Εκτός από σταυροδρόμια οι λατερνατζήδες πήγαιναν σε πάρκα η ακόμα και 

σε μαγαζιά. Οι λατέρνες ήταν η φορητές η πάνω σε καροτσάκι. Η εξωτερική τους 

διακόσμηση ήταν σύμφωνα με το γούστο του ιδιοκτήτη. Υπήρχαν ακόμα και μαγαζιά 

που πουλούσαν ειδικά στολίδια και αλλά είδη για τον στολισμό αυτό. Συνήθως ήταν 

πολύ φορτωμένες με χάντρες, εικόνες, κομπολόγια ακόμα και κέλυφος χελώνας και 

ότι άλλο μπορούσε να σκεφτεί ο καθένας 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΕΡΝΑΣ Η πρώτη λατέρνα στην Ελλάδα δημιουργήθηκε γύρω 

στο 1880 από δυο φίλους. Τον έλληνα Ιωσήφ Αρμάου και τον Ιταλό Jegepe Turconi. 

Αυτοί οι δυο είχαν έντονες μουσικές και κατασκευαστικές δεξιότητες χάρη στις 

οποίες έφτιαξαν στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη λατέρνα. Μετά ακολούθησε μια 

ραγδαία εξέλιξη. Μάλιστα αν και στην Κωνσταντινούπολη υπήρξαν μόνο 2-3 

κατασκευαστές στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 60-80. Υπολογίζεται επίσης ότι πριν 

τον πόλεμο του 1940 υπήρξαν σε Αθήνα και Πειραιά περίπου 40.000 όργανα και 

αλλά τόσα μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ο τελευταίος κατασκευαστής ήταν από τις Σέρρες 

όπου έκλεισε το εργοστάσιο του το 1938  

 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΕΡΝΑΣ Ο κυριότερος 

λόγος της εξαφάνισης της λατέρνας ήταν η εμφάνιση του ραδιοφώνου και του 

γραμμοφώνου. Όμως η αποτελειωτική εξαφάνιση έγινε στην εποχή της δικτατορίας 

κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύτηκε η χρήση της λατέρνας αφού θεωρήθηκε 

όργανο του υποκόσμου. 

ΛΑΤΕΡΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Στη σύγχρονη εποχή η λατέρνα είναι αρκετά 

σπάνιο θέαμα. Αναλυτικότερα στην περιοχή της Αττικής υπάρχουν 8-9 

περιπλανώμενοι εκ των οποίων ένας στον Πειραιά, τρεις στην Αθήνα, ένας στη 

Γλυφάδα όπως και κάποιοι γύφτοι οι οποίοι όμως περιπλανιούνται σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. 

 

 επιμέλεια : Κάλλια Κοίλιαρη 
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                                5.Αγγειοπλάστης 

 

Με τον όρο αγγειοπλαστική εννοείται η τέχνη του αγγειοπλάστη, μία από τις 

παλαιότερες και πλέον διαδεδομένες τέχνες. Αντικείμενό της είναι η παραγωγή 

προϊόντων από πηλό που ψήνεται σε ψηλές θερμοκρασίες  για να γίνει σκληρός και 

ανθεκτικός. Η αγγειοπλαστική είναι μια από τις αρχαιότερες ασχολίες του ανθρώπου, 

καθώς τα προϊόντα αγγειοπλαστικής ήταν απαραίτητα για την αποθήκευση και 

μεταφορά κυρίως υγρών (λόγω της υδατοστέγειας του πηλού), αλλά και στερεών 

προιόντων. Κάποια αγγεία τα οποία είχαν ξεχωριστό σκοπό κατασκευάζονταν 

περίτεχνα και με υπέροχες αγγειογραφίες, κάνοντας τα έτσι σημαντικά κομμάτια της 

ιστορίας.Παρόλο που κάποτε η περιοχή του Κεραμικού, έβριθε από εργαστήρια 

τεχνητών που κατασκεύαζαν πιθάρια, ποτήρια, αγγεία, λυχνάρια και πολλά άλλα. Το 

κύριο εργαλείο τους, σχετικά απλό, αποτελείτο από έναν τροχό, έναν δίσκο δηλαδή 

στερεωμένο πάνω σε έναν κάθετο άξονα. Εκεί τοποθετούσε ο τεχνίτης τον πηλό και 

περιστρέφοντας τον, έδινε στον πηλό το απαραίτητο σχήμα με τα χέρια. Μόλις το 

δημιούργημα είχε ολοκληρωθεί, είτε έβγαινε στον ήλιο για να ξεραθεί είτε ψηνόταν 

στον φούρνο ώστε να ξεκινήσει στη συνέχεια η διαδικασία της διακόσμησης Στον 
σύγχρονο πολιτισμό, τα περισσότερα κεραμικά κατασκευάζονται βιομηχανικά και έτσι η 

τέχνη έχει χάσει το παλιό της κύρος. Ωστόσο, η αγγειοπλαστική παραμένει και στις 

μέρες μας, μία αναγνωρισμένη και σεβαστή μορφή διακοσμητικής τέχνης καθώς τα 

περισσότερα διακοσμητικά κεραμικά κατασκευάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο.  

 

    

επιμέλεια: ‘Άννα- Μαρία Λουκουκίδη 
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                                6.Παγωτατζής 

 

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με το παγωτό. Μικροί και 

μεγάλοι, όλες τις ώρες της ημέρας αναζητούν τη δροσιά της «παγωμένης 

απόλαυσης». Το παραδοσιακό ξυλάκι με γεύση βανίλιας ή το παγωτό χωνάκι, είναι 

χαραγμένα στην μνήμη μας, και σε μυρωδιά και σε γεύση. Που έβρισκαν οι 

παλιότεροι παγωτά όταν δεν υπήρχαν σούπερ μάρκετ και περίπτερα σε κάθε γωνιά; 

Τη δουλειά αυτή την αναλάμβανε ο παγωτατζής! Με το τρίτροχο ποδήλατο ή το 

μηχανοκίνητο καροτσάκι έκανε την εμφάνισή του στα συνηθισμένα στέκια, και 

διαλαλούσε το παγωτό του, στα δημοτικά σχολεία, στις εκκλησίες τις Κυριακές και 

τις γιορτές, στους γάμους και στα πανηγύρια, στις πλατείες, στα παζάρια, στις 

εκδρομές, στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και όπου αλλού σύχναζε πολύς κόσμος. Με 

το καρότσι του γεμάτο παγωμένη κρέμα και παγωτά κασάτα περιφέρονταν στις 

γειτονιές και πούλαγε την γλυκιά πραμάτια του. Μέσα σε ένα μεγάλο κάδο με χιόνι (ή 

έτοιμο πάγο αργότερα), έριχναν στρώσεις αλάτι για να διατηρείται η θερμοκρασία 

κάτω από το μηδέν. Εκεί βύθιζαν ένα δεύτερο κάδο πιο μικρό, γεμάτο παγωτό, το 

οποίο κάθε λίγο ανακάτευαν με μια μεγάλη ξύλινη κουτάλα για να μην 

κρυσταλλώσει. Στην Ελλάδα η πρώτη γαλακτοβιομηχανία άνοιξε το 1934, στον 

Βοτανικό. Λίγα χρόνια αργότερα άνοιξε και στη βόρεια Ελλάδα μεγάλη 

γαλακτοβιομηχανία, με έδρα τις Σέρρες. Τότε κυκλοφόρησε το πρώτο τυποποιημένο 

παγωτό. Οι πλανόδιοι παγωτατζήδες έγιναν σύμβολο μιας μεταπολεμικής Ελλάδας 

που εκσυγχρονιζόταν. 

 

     

Επιμέλεια: Βασιλική Μάλλιαρη  
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                                       7.Σφουγγαράς 

Οι πρώτες αναφορές στο επάγγελμα των σφουγγαράδων γίνονται ήδη από 

τον Όμηρο, αλλά και μεταγενέστερους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς. Η δουλειά 

των σφουγγαράδων είναι η αλιεία, έπειτα η επεξεργασία και τέλος το εμπόριο των 

σφουγγαριών. Σφουγγαράδες δεν θεωρούνται μόνο οι δύτες, αλλά και όσοι 

βρίσκονται στο σκάφος χειριζόμενοι τον μηχανικό εξοπλισμό προς βοήθεια των 

σφουγγαράδων-δυτών. Το επάγγελμα άκμασε στα μέσα του 19ου με αρχές 20ου 

αιώνα στα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κάλυμνο και τη Σύμη,ενώ έπειτα 

επεκτάθηκε και σε άλλα μέρη. Οι πρώτοι σφουγγαράδες εμφανίστηκαν γύρω στο 

1800. Οι πρώτοι δύτες, γνωστοί και ως "βουτηχτάδες", έκαναν γυμνή κατάδυση 

φτάνοντας σε βάθος 30 μ. χρησιμοποιώντας τη σκανδαλόπετρα, ένα κομμάτι 

μάρμαρο, που βοηθούσε στην γρήγορη κατάδυση. Τη δεκαετία του 1860 κάνει την 

εμφάνιση του το σκάφανδρο, η πρώτη στολή κατάδυσης , που ωστόσο ευθυνόταν σε 

μεγάλο ποσοστό για την Νόσο των δυτών, λόγω της γρήγορης ανάδυσης. Το 1920 

άρχισε να χρησιμοποιείται η μέθοδος Φερνέζ, ένας αναπνευστικός μηχανισμός που 

ελάττωσε τα ατυχήματα. Τη δεκαετία του 1970 καταργήθηκαν οι προηγούμενες 

μέθοδοι κατάδυσης και υιοθετήθηκε το "σύστημα του ναργιλέ", μία στολή 

βατραχανθρώπου με την προσθήκη ενός αεροσυμπιεστής του παρέχει αέρα από το 

σκάφος. Παράλληλα εκείνη την εποχή ιδρύθηκε στην Κάλυμνο η Κρατική Σχολή 

δυτών,η μοναδική στην Ελλάδα που παρείχε σε νέους δύτες κρατικό επαγγελματικό 

δίπλωμα. Τα σφουγγάρια ήταν τόσο διαδεδομένα που το εμπόριο τους έφτανε μέχρι 

και μέρη όπως η Κωνσταντινούπολη, η Οδησσός, το Κίεβο και η Μόσχα, καθώς και 

στον Ελλαδικό χώρο στη Σύρο και το Ναύπλιο. Λόγω των επικίνδυνων συνθηκών το 

επάγγελμα πλέον έχει εκλείψει. Το επάγγελμα του σφουγγαρά έχει ως αντικείμενο 

την αλιεία και την επεξεργασία σφουγγαριών, καθώς και την πώληση τους στην 

αγορά. Ο σφουγγαράς ασχολείται είτε με τον εντοπισμό και τη συλλογή σφουγγαριών 

στο βυθό της θάλασσας, είτε με το χειρισμό των βοηθητικών μηχανημάτων από την 

επιφάνεια του σκάφους για παροχή βοήθειας στους σφουγγαράδες-δύτες.Οι 

δραστηριότητες του σφουγγαρά περιλαμβάνουν την κατάδυση και παραμονή 3-4 

ώρες σε βάθος ως 18 μέτρα για τη συλλογή σφουγγαριών, σπανιότερα την κατάδυση 

σε βάθος μεταξύ 50-60 μέτρων και παραμονή 15 λεπτών για συλλογή σφουγγαριών, 

την ανάδυση σε αργούς ρυθμούς για να επιτευχθεί αποσυμπίεση, την ταξινόμηση των 

σφουγγαριών και την αρχική επεξεργασία τους πάνω στο σκάφος. 

 

 

Επιμέλεια : Χριστίνα Κυράνα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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                                    8.Σαλεπιτζής 

Εν έτη 2015, στην Ομόνοια ή στους γύρω δρόμους, δεν είναι απίθανο να συναντήσει 

κανείς, τους τελευταίους  εκπροσώπους του εν λόγω επαγγέλματος, αν και κατά 

γενική ομολογία κι αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός τείνει προς εξαφάνιση   

Το σαλέπι, η σκόνη δηλαδή που βγαίνει από τους αποξηραμένους κονδύλους 

διαφόρων ειδών της οικογένειας των ορχεΐδων, καθώς και το ζεστό αφέψημα που 

παρασκευάζεται από αυτό, όταν η σκόνη βράζεται με ζάχαρη ή μέλι και αρωματίζεται 

με πιπερόριζα ή κανέλα, αποτέλεσε για χρόνια το δυναμωτικό της χώρας τόσο για 

τους ξενύχτηδες όσο και για τους πρωινούς ανθρώπους του μεροκάματου.Ο 

σαλεπιτζής, με τον άσπρο σκούφο και την λευκή ποδιά του, τα πολύπλοκα και 

καλογυαλισμένα μπρούτζινα σκεύη, που συνήθιζε να κουβαλά στον ώμο κρεμασμένα 

από μια ξύλινη σανίδα, αποτελεί μια γραφική και συνηθισμένη εικόνα άλλων εποχών. 

Περιτριγυρισμένος σχεδόν πάντα από παρέες, ψήνοντας το ρόφημα σε εύθυμο κλίμα, 

κρατούσε το ενδιαφέρον των πελατών ανοίγοντας πάντα κάποιο πολιτικό ή άλλο 

θέμα για συζήτηση , γι αυτό κι από πολλούς θεωρείται πως έβαλε τις βάσεις για τα 

εξελιγμένα υπαίθρια καφενεία που ακολούθησαν στην Ελλάδα, αφού οι θαμώνες 

πίνοντας το ποτό τους ενημερώνονταν για την καθημερινότητα και αντάλλασσαν 

τις απόψεις τους. 

 

  

Επιμέλεια : Χριστίνα Κυράνα 
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                    9.Αβδελλάς 

Έχοντας τις ρίζες του στον 19ο αιώνα, το επάγγελμα του αβδελλά, συντηρήθηκε 

μέχρι και τα μισά του προηγούμενου, όσο οι βδέλλες χρησιμοποιούνταν ακόμα για 

θεραπευτικούς σκοπούς. Σε περιπτώσεις πίεσης ή πονοκεφάλων, οι βδέλλες ήταν το 

«εργαλείο» για τις τοπικές αφαιμάξεις. Οι πρώτοι που εξάσκησαν  το εν λόγω 

επάγγελμα, ήταν οι αθίγγανοι, οι οποίοι έμπαιναν ξυπόλητοι στα νερά και συνέλεγαν 

τις βδέλλες με τα χέρια. Στη συνέχεια τις τοποθετούσαν, συνήθως ανά δυάδες, σε 

μικρά βαζάκια, τα οποία διέθεταν προς πώληση     

Επιμέλεια : Νίκος Ντούνιας   
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                  10.Μπακάλης 
 

Για περίπου 30 χρόνια, από την λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι και τα 

τέλη της δεκαετίας του `70, την ραχοκοκαλιά του λιανικού εμπορίου, 

αποτελούσαν αποκλειστικά τα οικογενειακά παντοπωλεία και τα μπακάλικα της 

γειτονιάς. Περίπου 32.000 μικρά καταστήματα καταγράφονται διάσπαρτα στην 

επικράτεια της χώρας το 1977, τα οποία εμπορεύονταν τρόφιμα (εκτός από κρέατα 

& ψάρια), μη αλκοολούχα ποτά και είδη οικιακής χρήσεως ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις συνοδεύονταν και από κάποιο καφενείο ή μια ταβέρνα. 

 Πνιγμένος στα ράφια με τις κονσέρβες, τις ζάχαρες, τα ζυμαρικά και όλα τα 

απαραίτητα για το μαγείρεμα της νοικοκυράς. Χωρίς ψυγείο, πουλούσε όλα τα 

βασικά είδη και τρόφιμα χύμα και τις περισσότερες φορές βερεσέ. Συνήθως, το 

μπακάλικο ήταν εμπορικό και καπηλειό. Σήμερα με τους όρους που 

διαμορφώθηκαν από τη σύγχρονη οικονομία και την επικράτηση των σούπερ 

μάρκετ τα μπακάλικα χάθηκαν, εκτός από εκείνα τα λίγα που λειτουργούν ακόμα 

στα χωριά. 

 

  επιμέλεια: Νίκος Ντούνιας 
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                11.Καπνοδόχο Καθαριστής  

Ο καπνοδοχοκαθαριστής είναι ένα από τα παλαιότερα των σύγχρονων 

επαγγελμάτων καθώς η ιστορία του ξεκινά από την αρχαιότητα. Η σύγχρονη έννοια 

του καπνοδοχοκαθαριστή έχει αναπτυχθεί τα τελευταία διακόσια χρόνια όταν η 

καμινάδα έγινε αρκετά μεγάλη για να χωρέσει έναν άνθρωπο μέσα. Η εξέλιξη αυτή 

η οποία συνέπεσε με τη βιομηχανική επανάσταση μας έδωσε τη δημοφιλή εικόνα 

του καπνοδοχοκαθαριστή που όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, πολλές προλήψεις αναπτύσσονται, ίσως λόγω του ιδιόμορφου 

χαρακτήρα του έργου τους. Ευτυχώς για τους καπνοκαθαριστές οι πιο πολλές από 

αυτές τις δεισιδαιμονίες ήταν μάλλον θετικές, γεγονός που το υποδηλώνει ότι η θέα 

ή και το άγγιγμα ένας καπνοδοχοκαθαριστή θα μπορούσε να φέρει καλή τύχη. Αυτό 

ήταν ίσως το αποτέλεσμα του περιστατικού στο οποίο ένας καθαρισμός καμινάδας 

βοήθησε να σωθεί η ζωή του βασιλιά Γεωργίου Β (στην Μεγ. Βρετανία). Ακόμα και 

σήμερα καπνοδοχοκαθαριστές προσλαβάνωνται για να εμφανιστούν στη διάρκεια 

ενός βρετανικού γάμου, γιατί πιστεύεται ότι εάν η νύφη δει έναν, την γαμήλια 

ημέρα, θα της φέρει καλή τύχη!! Ο Καθαρισμός καμινάδων έχει γίνει το αντικείμενο 

έντονων συζητήσεων λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται η εργασία. Εισπνοή 

αιθάλης, στη διάρκεια καθαρισμού καμινάδας μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Η 

επαναλαμβανόμενη απροστάτευτη έκθεση σε αιθάλη από το εσωτερικό της 

καμινάδας μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Δυστυχώς, στό παρελθόν τα θύματα 

αυτών των επαγγελματικών κινδύνων ήταν συχνά παιδιά. Πολλά από αυτά τα παιδιά 

ήταν ορφανά... αγοράζονταν μέσα από ορφανοτροφεία από την ηλικία των 

τεσσάρων ετών από καπνοδοχοκαθαριστές ως μαθητευόμενο προσωπικό και 

χρησιμευαν για τον καθαρισμό της καμινάδας (κυριολεκτικά). Μια σειρά από 

νομοθετήματα έβαλε τέλος σε αυτό το όνειδος. Ένας τέτοιος νόμος θεσπίστηκε το 

1788 που περιόριζε την ηλικία ενός μαθητευόμενου στα οκτώ έτη και τον αριθμό 

των μαθητευόμενων για ένα καθαριστή σε έξι. Τελικά πενήντα δύο χρόνια αργότερα 

με άλλο νόμο που θεσπίσθηκε, έγινε αύξηση του ορίου ηλικίας για τον καθαρισμό 

καμινάδων στα είκοσι ένα. Σήμερα, εκτός από την πιο παραδοσιακό καθαρισμό της 

καμινάδας οι καπνοδοχοκαθαριστές συμβάλουν στη συντήρηση και καλή 

λειτουργεία μιας σειράς διαφορετικών συσκευών θέρμανσης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εξαερισμού που λειτουργούν με καύση 

φυσικού αερίου, πετρελαίου, ξύλου και τεχνικού ξύλου (παλέτες). Αν και 

καθαριστές καπνοδόχων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη περίφημη βούρτσα 

τους, εφαρμόζουν και πιο σύγχρονα εργαλεία, όπως μηχανές video για να 

εντοπίσουν μια απόφραξη μέσα σε μια καμινάδα. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούν ισχυρές αντλίες κενού για να ρουφήξουν την αιθάλη. Εν πάση 

περιπτώσει, φαίνεται ότι ο καθαρισμός της καμινάδας και ο καπνοδοχοκαθαριστής 

με κάποια μορφή είναι εδώ για να μείνει. Ο καπνοδοχοκαθαριστής είναι ένα από τα 

παλαιότερα των σύγχρονων επαγγελμάτων καθώς η ιστορία του ξεκινά από την 

αρχαιότητα. Η σύγχρονη έννοια του καπνοδοχοκαθαριστή έχει αναπτυχθεί τα 

τελευταία διακόσια χρόνια όταν η καμινάδα έγινε αρκετά μεγάλη για να χωρέσει 

έναν άνθρωπο μέσα. Η εξέλιξη αυτή η οποία συνέπεσε με τη βιομηχανική 

επανάσταση μας έδωσε τη δημοφιλή εικόνα του καπνοδοχοκαθαριστή που όλοι μας 

είμαστε εξοικειωμένοι. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλές προλήψεις 

αναπτύσσονται, ίσως λόγω του ιδιόμορφου χαρακτήρα του έργου τους. Ευτυχώς για 

τους καπνοκαθαριστές οι πιο πολλές από αυτές τις δεισιδαιμονίες ήταν μάλλον 

θετικές, γεγονός που το υποδηλώνει ότι η θέα ή και το άγγιγμα ένας 
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καπνοδοχοκαθαριστή θα μπορούσε να φέρει καλή τύχη. Αυτό ήταν ίσως το 

αποτέλεσμα του περιστατικού στο οποίο ένας καθαρισμός καμινάδας βοήθησε να 

σωθεί η ζωή του βασιλιά Γεωργίου Β (στην Μεγ. Βρετανία). Ακόμα και σήμερα 

καπνοδοχοκαθαριστές προσλαβάνωνται για να εμφανιστούν στη διάρκεια ενός 

βρετανικού γάμου, γιατί πιστεύεται ότι εάν η νύφη δει έναν, την γαμήλια ημέρα, θα 

της φέρει καλή τύχη!! Ο Καθαρισμός καμινάδων έχει γίνει το αντικείμενο έντονων 

συζητήσεων λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται η εργασία. Εισπνοή αιθάλης, στη 

διάρκεια καθαρισμού καμινάδας μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Η 

επαναλαμβανόμενη απροστάτευτη έκθεση σε αιθάλη από το εσωτερικό της 

καμινάδας μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Δυστυχώς, στό παρελθόν τα θύματα 

αυτών των επαγγελματικών κινδύνων ήταν συχνά παιδιά. Πολλά από αυτά τα παιδιά 

ήταν ορφανά... αγοράζονταν μέσα από ορφανοτροφεία από την ηλικία των 

τεσσάρων ετών από καπνοδοχοκαθαριστές ως μαθητευόμενο προσωπικό και 

χρησιμευαν για τον καθαρισμό της καμινάδας (κυριολεκτικά). Μια σειρά από 

νομοθετήματα έβαλε τέλος σε αυτό το όνειδος. Ένας τέτοιος νόμος θεσπίστηκε το 

1788 που περιόριζε την ηλικία ενός μαθητευόμενου στα οκτώ έτη και τον αριθμό 

των μαθητευόμενων για ένα καθαριστή σε έξι. Τελικά πενήντα δύο χρόνια αργότερα 

με άλλο νόμο που θεσπίσθηκε, έγινε αύξηση του ορίου ηλικίας για τον καθαρισμό 

καμινάδων στα είκοσι ένα. Σήμερα, εκτός από την πιο παραδοσιακό καθαρισμό της 

καμινάδας οι καπνοδοχοκαθαριστές συμβάλουν στη συντήρηση και καλή 

λειτουργεία μιας σειράς διαφορετικών συσκευών θέρμανσης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εξαερισμού που λειτουργούν με καύση 

φυσικού αερίου, πετρελαίου, ξύλου και τεχνικού ξύλου (παλέτες). Αν και 

καθαριστές καπνοδόχων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη περίφημη βούρτσα 

τους, εφαρμόζουν και πιο σύγχρονα εργαλεία, όπως μηχανές video για να 

εντοπίσουν μια απόφραξη μέσα σε μια καμινάδα. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούν ισχυρές αντλίες κενού για να ρουφήξουν την αιθάλη. Εν πάση 

περιπτώσει, φαίνεται ότι ο καθαρισμός της καμινάδας και ο καπνοδοχοκαθαριστής 

με κάποια μορφή είναι εδώ για να μείνει 

 

      Επιμέλεια : Άννα Μαρία Λουκουκίδη 
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              12.Εφημεριδοπώλης 
 

Ο εφημεριδοπώλης ήταν ο πλανόδιος πωλητής που το επάγγελμα του ήταν να 

πουλάει έντυπα, κυρίως εφημερίδες, εξ ου και η ονομασία του επαγγέλματος. Ο 

πλανόδιος εφημεριδοπώλης ήταν ο επαγγελματίας που ασκούσε το επάγγελμά του 

χωρίς να έχει συγκεκριμένο μαγαζί. Παραλάμβανε τις εφημερίδες από τα Πρακτορεία 

Διανομής Τύπου και προωθούσε την καθημερινή κυκλοφορία του ελληνικού τύπου 

περπατώντας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του. Τις πουλούσε στους 

περαστικούς ή τις άφηνε στην είσοδο των σπιτιών των μόνιμων πελατών του. 

Περιφερόμενος σε όλους τους δρόμους και τα πολυσύχναστα μαγαζιά (καφενεία, 

ταβέρνες κλπ) της γειτονιάς πεζός έχοντας τις εφημερίδες στη μασχάλη ή με 

ποδήλατο, όπως ο ταχυδρόμος της ίδιας εποχής, έχοντας τις εφημερίδες σε τσάντα 

που του έδινε η εκδότρια εταιρεία, την οποία συνήθως κρατούσε στον ώμο. Αρκετοί 

όμως, προτιμούσαν στέκι και πάγκο, όπου γινόταν πώληση όχι μόνο των εφημερίδων, 

αλλά και διάφορων περιοδικών. Ο εφημεριδοπώλης των αρχών του 20ού αιώνα 

διαλαλούσε τη πραμάτεια του: το «Σκριπ», το «Άστυ», την «Ακρόπολη» και πολλές 

φορές ενημέρωνε για τα μεγάλα γεγονότα: «Εφημερίδες! Έκτακτο παράρτημα! 

Πόλεμος! Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο! Από το πρωί εισέβαλε στη χώρα μας! 

Πόλεμος!» 

Αποτελούσε μία από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της γειτονιάς. 

 

 

επιμέλεια: Κάλλια  Κοίλιαρη 
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    

Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας: Τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς, 

ερευνητικά κέντρα, εκπαίδευση, ιδιωτική και δημόσια κατάρτιση, 

μεταφράσεις και διερμηνείες.  

Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας: Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, 

διερμηνεία και μετάφραση, τράπεζες, εκδοτικούς οίκους, επιμελητές 

εκδόσεων. 

Σλαβικών σπουδών: Καθηγητές ρωσικής ή της δεύτερης γλώσσας που 

έχουν διδαχθεί, μεταφραστές, διερμηνείς, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ή 

Δημόσιων Οργανισμών, ειδικοί συνεργάτες σε ερμηνευτικά κέντρα ή 

Πανεπιστημιακά τμήματα. 

Ομοίως και οι άλλες σχολές ξένων γλωσσών. 

Ιστορία : Ξεναγοί , υπάλληλοι κλάδου διοικητικού Π.Ε. κατηγορίας στη 

δημόσια διοίκηση  

Πολιτικές επιστήμες: δημόσιο διπλωματικό σώμα , παγκόσμια, 

τράπεζα, αναπτυξιακά προγράμματα του ΟΗΕ  

Ψυχολογία : Ψυχοθεραπευτής , σύμβουλος , προγραμματιστής 

υπολογιστών , σωφρονιστικός υπάλληλος , αστυνομικός ,ειδικός 

δημοσίων σχέσεων , διευθυντής πωλήσεων  

Πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας : πληροφορικός , 

σχεδιαστής προϊόντων, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Αρχειονομίας , βιβλιοθηκονομίας και μουσικολογίας : οργάνωσης , 

ταξινόμηση  εταιρικά αρχεία ως μουσικές εκθέσεις ,βιβλιοθήκες ή αρχεία 

σε ψηφιακή μορφή , γενικά αρχεία κράτους , τράπεζες , εθνική 

βιβλιοθήκη 

Βαλκανικών και ανατολικών σπουδών : κυβερνητικούς και διεθνείς 

οργανισμούς , διπλωματικό σώμα , Μ.Κ.Ο. , τράπεζες , βιβλιοθήκες , 

μουσεία , Μ.Μ.Ε  

Αστυφυλάκων : χώρο ναυτιλίας  
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Τεχνών ήχου και εικόνας : videoart , animation , comics, τεχνολογίες 

εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης , ανάπτυξη πολυμεσικών 

εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (DVD)   

τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών 

σπουδών:Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. , γραφείο διασύνδεσης στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών , γραμματεία νέας γενιάς νεολαίας και δια βίου μάθησης  

Αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας : αστυνομικός  

 Σ.Α.Σ.Σ. : αξιωματικός μετά από 2-3 μήνες  

Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού : Γυμναστής (σε σχολείο 

ή γυμναστήριο) , Προπονητής ομάδας , Φυσιοθεραπευτής ,Αθλητικός 

δημοσιογράφος , Επαγγελματίας αθλητής 

Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού : δημοσιογράφοι στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης (Τύπος, ραδιοφωνία, τηλεόραση) , 

σευπηρεσίες του υπουργείου , εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε , σε γραφεία 

Τύπου , δημοσίων σχέσεων σε διαφημιστικές επιχειρήσεις , ως 

σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα , ως πολιτιστικοί 

σύμβουλοι (ΟΤΑ, νομαρχίες, πολιτιστικούς οργανισμούς) κ.α. 

Θεολογίας : Κάποιος πτυχιούχος της θεολογίας μπορεί να γίνει 

ιερωμένος, να εργαστεί σε διάφορες εκκλησιαστικές υπηρεσίες. Αν 

κανείς ενδιαφέρεται για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, τότε θα 

μπορούσε να ασχοληθεί με σπουδές φιλοσοφίας απομονώνοντας τις 

προπτυχιακές σπουδές από την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. 

Νομικής : Ο πτυχιούχος μπορεί να γίνει δικηγόρος και νομικός 

σύμβουλος, αφού πετύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, 

συμβολαιογράφος , αφού πετύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις δυο χρόνια 

μετά την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή δικαστικός αφού 

πετύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Θεατρικών Σπουδών : Εξαίρετη επιλογή για το μηχανογραφικό δελτίο 

όποιου επιθυμεί να αποκτήσει θεωρητική κατάρτιση σε όλους τους 

τομείς της θεατρικής δραστηριότητας.Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού 

μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης 

στα Μ.Μ.Ε., ως υπεύθυνοι καλλιτεχνικών και θεατρικών προγραμμάτων. 



[28] 
 

Κοινωνιολογίας : Επαγγελματικά, η αξιοποίησή του μπορεί να γίνει στο 

χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Στον ιδιωτικό τομέα όμως τα 

πράγματα δείχνουν να γίνονται λίγο καλύτερα, αφού σχεδόν σε κάθε 

μεγάλη επιχείρηση μπορούν να κληθούν οι κοινωνιολόγοι για να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα κλπ. 

 

 

 


