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Εργασία από την Θέκλα 



Παλιά επαγγέλματα



Λατερνατζής

• Λατερνατζής είναι ένας επαγγελματίας με διπλή ιδιότητα. Είναι ο 
κατασκευαστής της λατέρνας σε πρώτο στάδιο και σε δεύτερο ο 
τραγουδοθέτης,. Ο τραγουδοθέτης (σταμπαδόρος) μπορεί να είναι ο 
εκτε Η λατέρνα είναι ένα δύσκολο όργανο, γιατί οι νότες βγαίνουν 
από μεταλλικά ελάσματα, που είναι τοποθετημένα στη σειρά σαν 
δόντια χτένας.λεστής, δηλ. ο παίκτης.



.



Πεταλωτής

• Ο πεταλωτής έβαζε στα ζώα τα πέταλα που ήταν ας πούμε τα παπούτσια 
τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο πεταλωτής ήταν τα πέταλα, το 
σφυρί, η τανάλια, το σατράτσι και τα καρφιά. Στην αρχή ακινητοποιούσαν 
το πόδι του ζώου και ο πεταλωτής έβγαζε το παλιό φθαρμένο πέταλο. 
Μετά με το σατράτσι που ήταν ένα μαχαίρι σε σχήμα μικρού τσεκουριού 
έκοβε την οπλή του ζώου από κάτω έτσι ώστε να την ισιώσει. Μετά έβαζε 
το καινούργιο το πέταλο και το κάρφωνε με τα ειδικά καρφιά. Τα καρφιά 
αυτά είχαν μεγάλο κεφάλι έτσι ώστε να προεξέχουν από την πατούσα του 
ζώου και να μη γλιστράει. Τα πέταλα ήταν σε διάφορα μεγέθη και τα 
κατασκεύαζαν από σίδερο. Τα πέταλα είχαν τρύπες γύρω - γύρω για να 
μπαίνουν τα καρφιά. Το πετάλωμα γινόταν και στα τέσσερα πόδια του 
ζώου. Αυτό γινόταν για να μπορεί να περπατάει στους κακοτράχαλους 
δρόμους χωρίς να πληγώνονται τα πόδια του και για να διατηρεί την 
ισορροπία του.





Καλαθάς

• Οι καλαθάδες ήταν τεχνίτες που έφτιαχναν τα «κασάκια» ή 
«καφάσια», καθώς και τα ψάθινα καθίσματα για καρέκλες. Τα 
«κασάκια» τα χρησιμοποιούσαν στη Λέσβο για να βάζουν μέσα 
τις ελιές, τα φρούτα, τα λαχανικά και άλλα προϊόντα προς 
μεταφορά. Για παράδειγμα, οι πλανόδιοι έμποροι τα 
τοποθετούσαν συμμετρικά στα γαϊδούρια και τα έδεναν με σκοινί 
για να ισορροπούν. Επίσης τα χρησιμοποιούσαν για να 
«σκεπάζουν» τα μικρά κατσικάκια που προορίζονταν για 
σφάξιμο για να μη «λιαστούν», δηλαδή να μην κινούνται πολύ 
στο ύπαιθρο, ώστε να είναι τρυφερό το κρέας τους




