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Πνιγμένος στα ράφια με τις κονσέρβες, τις ζάχαρες τα 

ζυμαρικά και όλα τα απαραίτητα για το μαγείρεμα της 

νοικοκυράς. Τα περισσότερα χύμα και αγορασμένα βερεσέ. 

Χωρίς ψυγείο, πουλούσε όλα τα βασικά είδη και τρόφιμα 

χύμα. Συνήθως, το μπακάλικο ήταν εμπορικό και καπηλειό. 

Σήμερα με τους όρους που διαμορφώθηκαν από την 

σύγχρονη οικονομία και την επικράτηση των σούπερ μάρκετ

τα μπακάλικα χάθηκαν, εκτός από εκείνα τα λίγα που 

λειτουργούν ακόμα στα χωριά.

Μπακάλης





Βαρελάς

Ήταν τεχνίτης, ειδικός στην κατασκευή βαρελόσχημων και σκαφοειδών 

σκευών, που τα κατασκεύαζαν από ξύλο καστανιάς ή δρυός. Το ξύλο 

περνούσε από ειδική επεξεργασία και μετά το έκοβαν σε λεπτές σανίδες, 

που βρέχανε για να παίρνουν εύκολα την κατάλληλη κλίση. Κατόπιν 

περνούσαν τα στεφάνια, τα χτυπούσαν με το ματσακόνι για να σφίξουν 

καλά και μετά τοποθετούσαν τους δυο επίπεδους πυθμένες. Οι αποθήκες 

παλιά ήταν γεμάτες με βαρέλια κλπ.





γυρολόγος

Έφερνε παλιά στα χωριά, φορτωμένος ή με το ζώο ότι μπορούσε να φανταστεί κανείς : υφάσματα με τον πήχη, πουκάμισα, 

κάλτσες, κλωστές, εσώρουχα, κουμπιά, λάστιχο, κουβαρίστρες, τσατσάρες, χτένια, βαφές και πολλά άλλα ακόμα. Η πληρωμή 

γίνονταν συνήθως σε είδος. Το επάγγελμα του πλανόδιου εμπόρου, που γυρνούσε στα χωριά και στις γειτονιές, ασκούσαν 

επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, που ήταν συχνά και παραγωγοί του προϊόντος. Οι έμποροι αυτοί μετέφεραν το 

εμπόρευμά τους στους ώμους ή πάνω στο υποζύγιο που τους συνόδευε. 



• Οι χαλβατζήδες που έφτιαχναν το χαλβά και οι σαλεπιτζήδες που έβραζαν και 
πουλούσαν το ζεστό σαλέπι, ήταν χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της πρώτης 
κατηγορίας. Αντίθετα οι γαλατάδες, οι πλανόδιοι υφασματέμποροι (ή «μπασματζήδες») 
που εφοδίαζαν τα χωριά της αγροτικής περιφέρειας, οι «μπαχτσαβάνηδες», που 
καλλιεργούσαν και πουλούσαν τα λαχανοπωρικά, καθώς και άλλοι πλανόδιοι έμποροι, 
μετέφεραν τα προϊόντα τους με το γαϊδουράκι, που έφερε το φορτίο του μέσα σε ειδικά 
κοφίνια. Οι γαλατάδες περνούσαν από τις γειτονιές κάθε πρωί και έφερναν φρέσκο 
γάλα μέσα σε ειδικά δοχεία από αλουμίνιο. Οι «μπαχτσαβάνηδες» που ονομάζονταν 
και «περιβολάρηδες» καλλιεργούσαν τα οπωρολαχανικά τους στα περιβόλια τους και τα 
διέθεταν στους εμπορομανάβηδες, ή τα πουλούσαν μόνοι τους στις συνοικίες.





τέλος


