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Καλαθάς

Αγγειοπλάστης Γανωτής

Πεταλωτής



Πεταλωτής

• Παλιά υπήρχαν πολλοί πεταλωτές μια και ήταν απαραίτητοι 
αφού κάθε σπίτι στο χωριό είχε και ένα ζώο για τις δουλειές 
του, γαϊδούρι ή μουλάρι. 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.





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. Τα ψάθινα καθίσματα για τις καρέκλες 
προορίζονταν περισσότερο για τα καφενεία παρά για οικιακή χρήση. Οι 
καλαθάδες δεν αναλάμβαναν και την παραγωγή του ξύλινου πλαισίου της 
καρέκλας, που αποτελούσε έργο των ξυλουργών. Συνήθως οι καλαθάδες 
δούλευαν με παραγγελίες, αν και κάποιοι απ’ αυτούς γύριζαν με γαϊδούρια σε 
διάφορα χωριά και πουλούσαν (επί τόπου) τα προϊόντα τους. Οι περισσότεροι 
από αυτούς έκαναν παράλληλα κι’ άλλα επαγγέλματα κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, όπως εργάτες σε ελαιώνες και γενικά αγροτικές δουλειές, ενώ το 
επάγγελμα του καλαθά το εξασκούσαν κυρίως το καλοκαίρι.





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[1] 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.
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