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Λίγα πράγματα για τον Λούστρο

 Λούστρος ή λουστραδόρος ονομάζεται ο πλανόδιος που το επάγγελμά του 

είναι να βερνικώνει και να γυαλίζει παπούτσια περαστικών. Στη δουλειά του 

λούστρου χρησιμοποιείται κασελάκι που μέσα έχει τα βερνίκια και βούρτσες για 

το γυάλισμα των παπουτσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα παλαιότερα 

(όπως φαίνεται & σε ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου[1]), οι 

λούστροι ήταν επί το πλείστον παιδιά ή έφηβοι, όπως και οι εφημεριδοπώλες. Η 

αμοιβή τους ήταν ελάχιστη καθώς ένας πελάτης τους έδινε περίπου δύο 

δεκάρες

 Διαδεδομένη σε πολλά μέρη του κόσμου, η δουλειά του λούστρου εξαφανίζεται 

σταδιακά στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, και σήμερα το λουστράρισμα 

σχεδόν πάντα θεωρείται περισσότερο μια τέχνη, παρά μια πραγματική δουλειά. 

Στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας, το 

επάγγελμα αυτό δεν ασκείται από πολλούς σήμερα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82




Λίγα πράγματα για το επάγγελμα  

νερουλα

 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. Ο Σπύρος 

Λούης, καθώς και ο πατέρας του, ασκούσαν αυτό το επάγγελμα στο Μαρούσι.

 Το επάγγελμα αυτό εκτοπίστηκε ταχύτατα με την ίδρυση της ΟΥΛΕΝ[1] -

κατόπιν ΕΕΥ[1] (1974-1980) & σήμερα ΕΥΔΑΠ- το 1930.

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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%9D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%82#cite_note-blogs.sch.gr-1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%95%CE%A5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%82#cite_note-blogs.sch.gr-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0




Λίγα πράγματα για το επάγγελμα 

Καστανάς

 Ο καστανάς, είναι ένα επάγγελμα που έχει αντέξει στο χρόνο! Η 
οικονομική κρίση δεν το χτύπησε τόσο σκληρά, όπως το χτύπησαν η 
βιασύνη, οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής και το άγχος του καταναλωτή, 
που δεν μπορεί πλέον να γευτεί τις μικροαπολαύσεις της πόλης. Το 
thebest.gr μίλησε με έναν από τους πιο παλιούς καστανάδες, τον 
Νίκο Ζυγούρα, ο οποίος αρνείται να αφήσει το πόστο του στο κέντρο 
της Πάτρας, ακόμη κι όταν βρέχει και φυσάει.




