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ΠΡΟΛΟΓΟ 
  Ρολλοί  είναι εκείνοι που κα επικυμοφςαν να 

περιγράψουν το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο 

γεννικθκαν και μεγάλωςαν, να αναφερκοφν ςτισ 

εμπειρίεσ  που απζκτθςαν μζςα ς’ αυτό, να 

ςυγκεντρϊςουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν  

και να παρουςιάςουν τα διάςπαρτα ςε διάφορεσ 

πθγζσ ι και τα μθ καταγεγραμμζνα ιςτορικά και 

λαογραφικά ςτοιχεία  από τθν τοπικι παράδοςθ. 

Ωςτόςο, λίγοι ζχουν τθν ερευνθτικι διάκεςθ και τθν 

ικανότθτα να προχωριςουν ςε ζνα τζτοιο 

εγχείρθμα.  

  Σ’αυτοφστουσ «ολίγουσ εκλεκτοφσ» ςυγκαταλζγεται 

ο ςυγγραφζασ του παρόντοσ βιβλίου «Τα που 

κυμάμαι μολογϊ» κ. Κοδωρισ Γεωργάκθσ, που,  

κινοφμενοσ από τθ μεγάλθ του αγάπθ για τον τόπο 

του, είχε το μεράκι να καταγράψει τισ προςωπικζσ 

παιδικζσ και εφθβικζσ του αναμνιςεισ, 

ςυνδυάηοντζσ τεσ  με τισ παρατθριςεισ του επάνω 

ςτο περιβάλλον τθσ γενζκλιασ γθσ, ςτο Ρινακοχϊρι 

Σφακιωτϊν.  

  Θ αίςκθςθ που αποκόμιςα  ςεργιανίηοντασ  ςτο 

βιβλίο είναι ότι πρόκειται για ζνα εξαιρετικά 

ενδιαφζρον και ζγκυρο βοικθμα τοπικοφ ιςτορικοφ 

και λαογραφικοφ ενδιαφζροντοσ, που φζρνει ςτο 

φωσ πράγματα τα οποία αγνοεί θ ςυντριπτικι 

πλειονότθτα των ςυμπατριωτϊν μασ και ιδιαίτερα οι 
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νζοι. Ο ςυγγραφζασ, με τθν αγάπθ και τθ νοςταλγία 

που τον διακατζχει για τον τόπο του και με τθ 

ςτρωτι χριςθ και τθν επιτυχι εκμετάλλευςθ τθσ 

ντοπιολαλιάσ, πζτυχε να δθμιουργιςει μια 

εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ για το χωριό του και, 

γενικότερα, για τθν φπαικρο τθσ Λευκάδασ. Το υλικό 

του το αντλεί, μζςω τθσ μνιμθσ, από τα προςωπικά 

του βιϊματα,  από τθ ηωι του ςτο αγροτικό 

περιβάλλον του αγαπθμζνου του χωριοφ, από όςα 

ζηθςε και άκουςε κοντά ςτουσ ξωμάχουσ γονείσ του, 

όπωσ ο ίδιοσ ςθμειϊνει. Το πλαίςιο, επομζνωσ,  

είναι απόλυτα ρεαλιςτικό και εικονογραφεί το 

μικρόκοςμο και τα ικθ τθσ περιοχισ  ςτισ δεκαετίεσ 

του ’60 και του ’70.   

  Το βιβλίο αποτελείται από 28 κεματικζσ ενότθτεσ, 

ςτισ οποίεσ περιγράφονται με λεπτομερι, απλό, 

άμεςο  και βιωματικό τρόπο όψεισ  του πολιτιςμοφ 

τθσ περιοχισ των Σφακιωτϊν και των όμορων 

χωριϊν, από τισ ποικίλεσ αρχιτεκτονικζσ εκδοχζσ του 

ωσ τα μζςα και τουσ τρόπουσ παραγωγισ, για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν φπαρξθσ των κατοίκων.  Το 

κείμενο βρίκει από πλθροφορίεσ για το κακζνα απ’ 

τα κζματα που πραγματεφεται και διερευνά 

εξαντλθτικά τισ διάφορεσ πτυχζσ τουσ. Ταυτόχρονα, 

με τισ  αναλυτικζσ και ενδελεχείσ  περιγραφζσ του ο 

ςυγγραφζασ ςυνυφαίνει αποτελεςματικά  λζξεισ  και 

όρουσ  τθσ  λευκαδίτικθσ  ντοπιολαλιάσ (το 

«ςθμαίνον») με το περιεχόμενο του «αντικειμζνου»  
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ςτο οποίο αναφζρονται, τόςο με το εννοιολογικό 

όςο και με το  βιωματικό, με μια λζξθ, με το 

«ςθμαινόμενο». Ζτςι ο αναγνϊςτθσ κατανοεί ςε 

βάκοσ το περιεχόμενο εννοιϊν, όπωσ τρεμζτηο, 

παγερίτςο, ανεμόμυλοσ κ.λπ., αλλά και αναςυνκζτει 

με τθ φανταςία του εικόνεσ για πρόςωπα, πράγματα 

και καταςτάςεισ, όπωσ ςτο απόςπαςμα που 

αναφζρεται ςτο «πθγάδι του Φρυά», ςτουσ  

Σφακιϊτεσ, όπου «βαςίλευε το νυφοπάηαρο, αφοφ  

οι λυγερόκορμεσ Σφακιςάνεσ, με τθ βαρζλα ςτο 

κεφάλι, κζντριηαν το ενδιαφζρον των υποψιφιων 

γαμπρϊν, με αποτζλεςμα εκατοντάδεσ ειδφλλια και 

ςυνοικζςια να ςτθκοφν, κάτω από τα υπεραιωνόβια 

πλατάνια του Φρυά».  

  Ραράλλθλα με τθν περιγραφι των διαφόρων 

κεμάτων και ςε ςυνάρτθςθ με αυτιν, δίνει το ςτίγμα 

του και ζνα πλοφςιο φωτογραφικό υλικό, που 

ηωντανεφει το περιεχόμενο και ςυντελεί ςτθν 

καλφτερθ κατανόθςθ και τθν αιςκθτοποίθςι του 

από τον αναγνϊςτθ. H πρωτογενισ αυτι εργαςία 

ολοκλθρϊνεται με γλωςςάρι. 

  Λίγοι από εμάσ κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν ότι 

γνωρίηουν όλα τα ςτοιχεία που με τόςθ 

μεκοδικότθτα, ςαφινεια και απλότθτα 

περιγράφονται από τον ςυγγραφζα. Ρρόκειται για 

μια ςθμαντικι προςκικθ ςτθ  γνϊςθ μασ ι 

καλφτερα για  ζνα λατομείο απ’ το οποίο μπορεί να 

εξορφξει κανείσ  πολφτιμα ςτοιχεία για τον 
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λευκαδίτικο πολιτιςμό  και για τουσ πρωταγωνιςτζσ 

του, τουσ γονείσ, τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ 

μασ. Γι’ αυτό, το ςυγκεκριμζνο βιβλίο ενδιαφζρει όχι 

μόνο τουσ ςυγχωριανοφσ του ςυγγραφζα, αλλά και 

όλουσ τουσ Λευκαδίτεσ, κακϊσ και τθν επιςτθμονικι 

μασ κοινότθτα.   

  Στον φίλο ςυγγραφζα, αφοφ τον ευχαριςτιςω για 

τθν τιμθτικι πρόταςθ να προλογίςω το ζργο του, 

εφχομαι από καρδιάσ να ςυνεχίςει τισ αναηθτιςεισ 

και τισ ερευνθτικζσ του προςπάκειεσ για τθν 

καταγραφι των ιςτορικϊν και λαογραφικϊν 

ςτοιχείων  τθσ περιοχισ. Κα είναι μεγάλθ προςφορά 

ςτον γενζκλιο τόπο του και, γενικότερα, ςτθ 

Λευκάδα.  

Αθήνα, Μάρτιος 2015  

Έκτορας Γ. Χόρτης 
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TO   ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΟ  ΤΛΙΚΟ.   
    Θ φωτογραφία του εξϊφυλλου  ανικει ςτθν 

δεκαετία του 1950.  Στο χωριό μου το Ρινακοχϊρι, θ 

γριά-βαβά, μαγειρεφει ςτθν γωνιά, κάτω από το 

μπουχαρί, για να βροφν το βράδυ ζνα πιάτο ηεςτό 

φαϊ, όταν κα γυρίςουν βρεγμζνοι και κατάκοποι από 

τισ δουλειζσ, ο πατζρασ, θ μάνα και ο παποφλθσ. 

    Οι άλλεσ φωτογραφίεσ του κεφαλαίου 

<<Φωτογραφικό  Υλικό>>, προζρχονται: 1) Από το 

προςωπικό μου αρχείο. 2) Το λεφκωμα του τζωσ  

Διμου Σφακιωτϊν: <<Κοπιάςτε. Καλϊσ ςασ 

θφραμε>>. 3) Το φωτογραφικό λεφκωμα τθσ Ζνωςθσ 

Διμων και Κοινοτιτων Λευκάδοσ.  4)  Θλεκτρονικι 

εφθμερίδα  <<My Lefkada>>. 5) Θλεκτρονικι 

εφθμερίδα:   <<Λευκαδίτικα Νζα>>. 6) Θλεκτρονικι 

εφθμερίδα: <<Άρωμα  Λευκάδασ>>.  7) Από το 

αρχείο του εκπλθκτικοφ Fritz Berger, του φιλζλλθνα 

Ελβετοφ, που τθν δεκαετία του 1960, αναμόρφωςε 

τθν νότιο  Λευκάδα,  αλλά χάραξε και μνιμεσ, μζςα 

από τθν ποιθτικι του φωτογραφία. 

     Στο τζλοσ του κάκε κεφαλαίου, του παρόντοσ 

βιβλίου, κα υπάρχει παραπομπι ςτθν ενότθτα 

<<Φωτογραφικό Υλικό>>, με τον αρικμό τθσ κάκε 

φωτογραφίασ, που αφορά το κεφάλαιο, με 

εμπεριςτατωμζνθ περιγραφι, (λεηάντα), θ οποία 

δίνει ηωντάνια και περιεχόμενο ςτισ  φωτογραφίεσ. 

 



11 
 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
       Θ εναςχόλθςθ με το παρελκόν  τθσ κάκε 

κοινωνίασ, δεν είναι μια απλι καταγραφι  εννοιϊν, 

καταςτάςεων και πραγμάτων, που αναςφρονται 

ςτθν επιφάνεια, ςαν απλόσ προςδιοριςμόσ και 

ςθμείο αναφοράσ ςυγκεκριμζνων εποχϊν, οφτε ζνα 

ρζκβιεμ αξιομνθμόνευτων γεγονότων και πράξεων,  

προσ χάριν  τθσ ςυλλογικισ  ιςτορικισ μνιμθσ,  αλλά 

είναι ζνα αζναο γίγνεςκαι, με πρωταγωνίςτρια τθν 

ίδια τθν κοινωνία, είναι μια βουτιά ςτθν  ιςτορικι 

διαδρομι του κάκε τόπου, ζτςι όπωσ αυτι  

βιϊνεται,  ι παραδίδεται από γενιά ςε γενιά, με όλα 

εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, που 

προςδιορίηουν αυτό το μπουκζτο, που ονομάηουμε 

ταυτότθτα τθσ κάκε περιοχισ.  

     Για τα χωριά τθσ Λευκάδοσ, το πζραςμα των 

αιϊνων,  ζχει να παρουςιάςει όλα εκείνα τα ςτοιχεία 

που κατατείνουν, από τθν μια πλευρά, ςτθν 

διαςφάλιςθ του επιοφςιου, αλλά κεμελιϊνουν, 

ςυγχρόνωσ, και  ζναν εκλεπτυςμζνο  λαϊκό 

πολιτιςμό, μζςα από δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ 

τζτοιεσ, που ορκά τον αναδεικνφουν ςαν 

πρωταγωνιςτι,  μζςα ς’ αυτόν τον πολφμοχκο και 

πολυκφμαντο  βίο, που ςε τελικι ανάλυςθ είναι θ 

ίδια θ ηωι ςε όλεσ τθσ τισ εκφάνςεισ, ενϊ το 

άκροιςμα τθσ αχαλίνωτθσ μνιμθσ, μπορεί να  περνά,  

αυτζσ τισ πτυχζσ και τισ εκφάνςεισ,  ςτισ κατοπινζσ 

γενιζσ,  ςτοχεφοντασ,  όχι απλά ςε μια νοςταλγικι 
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αναδρομι, αλλά,  ςε μία εποπτικι και κριτικι 

κεϊρθςθ τθσ παραδοςιακισ και ιςτορικισ 

εμπειρίασ, θ οποία αποτελεί, εν τζλει,  ουςιαςτικι 

προςφορά  παίδευςθσ των επιγόνων, ςτθν 

αδιάλειπτθ πορεία τθσ ηωισ.  

    Θ προςπάκειά μου, με τοφτο το ταπεινό πόνθμα, 

μακριά από μζνα κάκε οιθματικι ζξαρςθ ι 

ςφγκριςθ, αφοφ γνωρίηω καλά το τιτάνιο ζργο του  

<<πατριάρχθ>>  τθσ Λευκαδίτικθσ λαογραφίασ και 

παράδοςθσ, του Ρανταηι Κοντομίχθ,  είναι μια 

περιγραφικι και απλοϊκι  επιςτράτευςθ των 

παιδικϊν μου αναμνιςεων και ςυντίκεται, εξ 

ολοκλιρου,  από βιωματικά ςτοιχεία και μόνο,  όςα 

ζηθςα  και άκουςα  κοντά ςτουσ ξωμάχουσ γονείσ 

μου, Σοφοκλι και Ρολυξζνθ, χωρίσ  να υπειςζρχεται  

πουκενά  αφιγθςθ τρίτων, ι  ζτεροσ εξωγενισ 

παράγοντασ, ι ςχετικι βιβλιογραφία, ςτοχεφει δε 

ςτο να  παρουςιάςω και να αναδείξω όλα τα 

ανωτζρω ςθμαντικά δομικά υλικά ςτοιχεία,  όπωσ 

πιςτά και πρωτογενϊσ τα βίωςα, μακθτισ του 

Δθμοτικοφ Σχολείου τθν δεκαετία του 1960 και 

πζραςαν ςτθν μνιμθ  μου, ςτοιχεία που ςυνζκεςαν  

τθν ηωι του Λευκαδίτθ χωρικοφ, κατά το παρελκόν, 

ζτςι όπωσ αυτά παραδόκθκαν, από γενιά ςε γενιά,  

μζχρι, ςχεδόν, τθν δεκαετία του 1980. Διότι, αυτι θ  

χρονικι περίοδοσ, περίπου, προςδιορίηεται ςαν 

αφετθριακι αλλά και κομβικι, αφοφ, ζκτοτε,  

φαίνεται να ειςερχόμαςτε ςιγά-ςιγά, και ςτθν 
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Λευκάδα,  ςτθν εποχι τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ οποία 

ανζτρεψε τα πάντα και ειςιγαγε τθν κοινωνία ςε 

ζναν άλλο κόςμο επιτευγμάτων, μεταςχθματίηοντασ, 

αυτι τθν μικρι κοινωνία των χωριϊν μασ, ςε  

ανοιχτό πεδίο επιρροϊν και απόψεων,  που οδιγθςε 

ςτακερά και με τα κετικά, αλλά και με τα αρνθτικά 

τθσ ςτοιχεία, ςτθν ςθμερινι ομογενοποιθμζνθ 

κατάςταςθ, που εμφαντικά τθν αποκαλοφμε 

παγκοςμιοποίθςθ.  Σ’ αυτόν τον νζο κόςμο, που,  

ςχεδόν, ευκυγραμμίηεται ολόκλθροσ ςτον κυνιγι του 

ευδαιμονιςμοφ, ζρχεται το παρελκόν, μζςα από 

τζτοιεσ προςπάκειεσ, πιςτεφω,  για να δϊςει όλα 

εκείνα τα ςυγκριτικά ςτοιχεία, που οδθγοφν ςτον 

μζςο όρο του αφθγιματοσ τθσ ηωισ.  Στθν  

προςπάκειά μου αυτι,  κα χρθςιμοποιιςω 

αυτοφςιο  το λεξιλόγιο και τθν ντοπιολαλιά,  για τισ 

διάφορεσ ονομαςίεσ, που, ευνόθτο είναι, να 

διαφζρουν, μερικζσ,  ςε κάποια χωριά, ζνα λεξιλόγιο 

ζτςι όπωσ το βίωςα και το άκουςα, πρωτογενϊσ,  

ςτο χωριό μου, το Ρινακοχϊρι των Σφακιωτϊν. 

     Θ οικοτεχνία, θ χειροτεχνία, οι αςχολίεσ, οι 

καλλιζργειεσ, το εμπόριο,  οι καταςκευζσ και  τα 

φαγθτά του Λευκαδίτθ χωρικοφ, αλλά και θ χριςθ 

τθσ Λευκαδίτικθσ ντοπιολαλιάσ, είναι τα ςτοιχεία 

που κα πραγματευτεί θ παροφςα εργαςία, ςτοιχεία 

τα οποία δεν είναι απλά εργαλεία για τθν επιβίωςθ 

και μόνο , αλλά εμπεριζχουν  και υψθλά δείγματα 

πολιτιςμοφ και χαρακτθριςτικισ κουλτοφρασ, θ 
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οποία προςδίδει ςτα χωριά τθσ Λευκάδοσ τθν 

ειδοποιό εκείνθ διαφορά που ςυνκζτει, ςε τελικι 

ανάλυςθ, ςυνολικά  τον Λευκαδίτικο λαϊκό 

πολιτιςμό. Θ καταςκευι των ςπιτιϊν και τα 

τρεμζτηα, το ςφρςιμο των ςπιτιϊν, θ καταςκευι  των 

αχουριϊν, του κάτοικα, του φοφρνου, τθσ καλφβασ 

του ξεμόνιου, τθσ ςτζρνασ, του πθγαδιοφ,  του 

μπλοκοφ, του ξυλοκάμινου, του αςβεςτοκάμινου, 

των λιτροβιϊν, των λικιϊν, των αμπελϊνων, των 

λιοςταςιϊν, των οβορϊν,  των λοφρων του 

τινάγματοσ των ελιϊν,  των κρεβατιϊν, των 

καβαλζτων, των παγερίτςων, των ςιδερικϊν, των 

βαενιϊν, του τάλαρου, τθσ πφλασ του λαδιοφ, του 

αλατολόγου, των κοφινιϊν, των δικριανιϊν,  τθσ 

ςίτασ, των κόςκινων, τθσ μαλάκασ, τθσ πινακωτισ, 

των ανεμόμυλων, των νερόμυλων, το ςχίςιμο και το 

ςτάφνιςμα των κυπαριςςιϊν,  ο αργαλειόσ, τα 

διαςίδια, θ ανζμθ, το ανεμίδι, τα μαςοφρια,  θ 

καταςκευι των χοντροςκουτιϊν,   θ επεξεργαςία 

των τομαριϊν των ηϊων για οικιακι χριςθ, θ 

δθμιουργία των αςκιϊν,  θ καταςκευι του 

ςαπουνιοφ, οι βαφζσ των ροφχων και το γκράνο, το 

πλζξιμο με βελόνεσ και αγκιρίδι, το προηφμι, θ 

καταςκευι του ψωμιοφ, θ μουςτόπιτα, το πεκιμζηι,  

θ λαδόπιτα, το αλάτιςμα τθσ ςαρδζλασ,  θ 

καταςκευι  τθσ μαηλίκασ και  ςφινασ  του τυριοφ, θ 

καταςκευι του τραχανά, το τμάτςι, θ μπαηίνα,  θ 

καγιανι,  θ ανεβατι, το κοφίςι, θ ρυηόπιτα,  τα 

ςπερνά, θ κλοφρα τθσ Αποκριάσ,  και άλλα  
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χαρακτθριςτικά λευκαδίτικα φαγθτά του 

παρελκόντοσ, το καλάγλιςμα των αγγειϊν, το 

τζκιαςμα του ςανοφ, θ επεξεργαςία του λιναριοφ, το 

κζντρωμα των δζνδρων, το μάηεμα των ελιϊν, το 

όργωμα και θ ςπορά, τα αλϊνια,  το κζριςμα των 

ςπαρτϊν, ο τρφγοσ,  θ καταςκευι των λυχναριϊν και 

των φυτιλιϊν, το καλίγωμα  των αλόγων, θ 

καταςκευι ςαμαριϊν, το κοφρεμα των προβάτων,  θ 

επεξεργαςία του μαλλιοφ, είναι  οι καταςκευζσ, οι 

αςχολίεσ, οι οικοτεχνίεσ, οι χειροτεχνίεσ και το 

εμπόρειο του Λευκαδίτθ χωρικοφ, που κα 

αναβιϊςουν, μζςα από τισ ςελίδεσ του παρόντοσ 

βιβλίου, ςε πιςτι απόδοςθ και περιγραφι, που 

διαςφαλίηει, φρονϊ, θ βιωματικι μου  αντίλθψθ και 

κακθμερινι τριβι, ςτοιχεία που μου προςπόριςαν  θ  

αρωγι  και πρωτογενισ  ςυμμετοχι μου ςτον τίμιο 

αγϊνα των ξωμάχων ςυγχωριανϊν και  γονιϊν μου. 

      Πλα  τοφτα και άλλα πολλά, που, ο ςυςχετιςμόσ 

των γεγονότων και των παραςτάςεων, κακϊσ και  θ 

αναμόχλευςθ τθσ μνιμθσ, κα μου φζρουν  ςτο 

προςκινιο του  νου, κα μποφνε  ταξινομθμζνα και 

με πλιρθ  αναλυτικι περιγραφι, ςτο ςαγθνευτικό, 

κζλω να πιςτεφω, κάδρο τθσ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΧΚΕΣ…  

Λευκάδα   Λανουάριοσ  2015  

Κοδωρισ   Γεωργάκθσ - Ραποράκθσ 
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ΑΠ’ ΣΙ ΑΦΤΡΟΚΑΛΤΒΕ ΣΑ  

ΜΟΝΑΔΙΚΑ  ΠΕΣΡΙΝΑ ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΑ  

ΠΙΣΙΑ. 
      Το  νθςί τθσ Λευκάδοσ, όπωσ προκφπτει από 

ιςτορικζσ πθγζσ, κυρίωσ από το δίτομο ζργο του 

Ράνου οντογιάννθ: <<ΛΣΤΟΛΑ ΤΘΣ ΝΘΣΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΟΣ>>, κατοικείται απ’τθν αρχαιότθτα, αφοφ 

διάφορα πλθκυςμιακά φφλα ζχουν, ςτο πζραςμα 

των αιϊνων, εγκαταςτακεί, όπωσ:  Λζλεγεσ,  Δωριείσ,  

Κεφαλλινεσ,  Ακαρνάνεσ,  Κορίνκιοι, δεδομζνου ότι 

θ πρόςβαςθ ςτο νθςί ιταν εφκολθ, κυρίωσ από 

χερςαίουσ δρόμουσ, λόγω τθσ ςτενισ γειτνιάςεωσ με 

τθν απζναντι ακτι τθσ Ακαρνανίασ.  

     Ανατρζχοντασ, ςϋαυτό το διάβα των αιϊνων, για 

το νθςί τθσ Λευκάδοσ, κα διακρίνουμε δφο  

μακραίωνεσ περιόδουσ, ςε ότι αφορά τθν 

δθμιουργία μόνιμων οικιςμϊν ςτο νθςί. Κομβικό 

ςθμείο, ς’ αυτόν τον διαχωριςμό, κα κεωριςουμε 

τθν καταςτροφι τθσ Ρολίχνθσ του Κοφλμου, τθσ 

αρχαίασ Νθρίκου, κατά το τζλοσ του  12ου  αιϊνα, 

αφοφ εδϊ, ς’ αυτό τον χϊρο του Κοφλμου, όπωσ και 

ςτθν πεδιάδα του Ελλομζνου, φαίνεται να 

αναπτφςςεται, κυρίωσ, θ ηωι τθσ Λευκάδοσ, κατά 

τθν αρχαιότθτα και τα επακολουκιςαντα βυηαντινά 

χρόνια, χρονικό ςθμείο, που θ διάλυςθ τθσ ανωτζρω 

πολίχνθσ,  μάλλον, οδθγεί τουσ κατοίκουσ ςε 

διαςπορά ςτθν ενδοχϊρα του νθςιοφ, υπό μορφι 

μικρϊν οικιςμϊν, αφοφ το Κάςτρο, ςτο οποίο 
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δθμιουργικθκε το νζο υποτυπϊδεσ αςτικό κζντρο,  

χτίςτθκε ζναν αιϊνα αργότερα,  από τουσ Ορςίνι το 

1300.  Οδθγοφνται ςτθν ενδοχϊρα, πλζον, του 

νθςιοφ, αφοφ, από αυτόν τον αιϊνα, τον 12ο, 

γιγαντϊνεται θ τεράςτια μάςτιγα τθσ πειρατείασ,  θ 

οποία κράτθςε ςχεδόν μζχρι το πζρασ του 17ου 

αιϊνα.  Ζνα κράμα Αλγερίνων, Μουςουλμάνων  και 

Τοφρκων, από τθν μια πλευρά πειρατϊν και από τθν 

άλλθ  Φράγκων, Γενουατϊν και  Σικελϊν, 

λυμαίνονταν ολόκλθρο το Λόνιο, με αποτζλεςμα τθν 

εκδίωξθ των κατοίκων  ςτθν ενδοχϊρα του νθςιοφ,  

θ οποία Λευκάδα, λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, 

αποτελοφςε το ορμθτιριο των πειρατικϊν 

ςτολίςκων, με αποτζλεςμα να χαρακτθρίηεται, από 

πολλοφσ ιςτορικοφσ και περιθγθτζσ  τθσ εποχισ, ςαν 

<<επαίςχυντθ  φωλεά  πειρατϊν>>, ςε αντίκεςθ, με 

τθν προ του 12ου αιϊνα πρακτικι, όταν άνκιηε θ ηωι 

ςτα παράλια, με τα δφο προαναφερκζντα κζντρα, 

του Κοφλμου και τθσ πεδιάδοσ του Ελλομζνου,  να 

αποτελοφν τον πυρινα τθσ Λευκαδίτικθσ ηωισ. 

     Κατά τθν Επανάςταςθ τθσ Βουκζντρασ, το 1357, 

όταν οι Λευκαδίτεσ,  με επίκεντρο τουσ Σφακιϊτεσ, 

εξεγζρκθκαν κατά του Φράγκου δυνάςτθ Ηϊρηθ 

Γρατιανοφ, θ Λευκάδα είχε ςυνολικά, περίπου, πζντε 

χιλιάδεσ κατοίκουσ, όπωσ  υποςτθρίηει ο ιςτορικόσ 

Ράνοσ οντογιάννθσ,  (ΛΣΤΟΛΑ  ΤΘΣ  ΝΘΣΟΥ  

ΛΕΥΚΑΔΟΣ. ΤΟΜΟΣ  Ά),  ο οποίοσ,  ζκανε ςχετικζσ 

αναγωγζσ και υπολογιςμοφσ πάνω ςτον αρικμό των 
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πεντακοςίων μαχίμων,  που ζλαβαν μζροσ ςτθν 

εξζγερςθ. Ο μικρόσ αυτόσ αρικμόσ των κατοίκων του 

νθςιοφ, ζχει ςχζςθ και με τθν φονικι δραςτθριότθτα 

των πειρατϊν, αλλά, κυρίωσ,  με τθν δεςποτικι και 

ςκλθρι ςυμπεριφορά των θγεμόνων Ορςίνι και 

Ανδθγαυϊν, οι οποίοι κατείχαν το νθςί ςτο χρονικό 

διάςτθμα 1295-1362, με αποτζλεςμα, πολλοί  

Λευκαδίτεσ,  να  περνοφν απζναντι ςτθν Ακαρνανία, 

για καλφτερουσ και αςφαλζςτερουσ όρουσ ηωισ. 

      Αυτι τθν  πλθκυςμιακι αιμορραγία ανζκοψε, 

αμζςωσ μετά, θ Δυναςτεία των Τόκκων, που κατείχε 

το νθςί, για το διάςτθμα 1362-1479, πάνω από ζναν 

αιϊνα. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρουν, ο 

Λευκαδίτθσ ιςτορικόσ Ράνοσ οντογιάννθσ, ςτο 

προαναφερκζν μνθμειϊδεσ, για το νθςί, ζργο του,  

και ο Κερκυραίοσ Σπυρίδων Αςωνίτθσ, (ΤΟ ΝΟΤΛΟ 

ΛΟΝΛΟ ΣΤΟ ΟΨΛΜΟ ΜΕΣΑΛΩΝΑ), κατά τθν εποχι των 

Τόκκων, ςυνζβθ ςτο νθςί τθσ Λευκάδοσ ευρφτατθ 

πλθκυςμιακι διαςτρωμάτωςθ, μζςα από τον 

εμπλουτιςμό του νθςιοφ με νζουσ κατοίκουσ, 

Ζλλθνεσ, Φράγκουσ και Αλβανοφσ. Οι τελευταίοι 

ιταν χριςτιανοί, κατ’ αυτοφσ τουσ αιϊνεσ, αφοφ 

βίαια εξιςλαμίςκθκαν επιγενζςτερα, κατά τον 17ο 

αιϊνα. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ  δθμογραφικισ 

πολιτικισ των Τόκκων, ιταν  να υπερδιπλαςιαςκεί ο 

πλθκυςμόσ του νθςιοφ και να αγγίξει τισ δϊδεκα 

χιλιάδεσ. Εδϊ ακριβϊσ, κατ’ αυτοφσ τουσ χρόνουσ 

των Τόκκων, 14ο και 15ο αιϊνα, δθμιουργοφνται τα 



19 
 

περιςςότερα   χωριά τθσ Λευκάδοσ,  με τθν ςθμερινι 

τουσ μορφι και ονομαςία. 

      Σε ότι  αφορά,  τθν ςτοχευμζνθ προςπάκειά μασ,  

για τθν  περιγραφι και δθμιουργία τθσ Λευκαδίτικθσ 

κφριασ  κατοικίασ και των παρακολουκθμάτων τθσ, θ 

αφετθρία μασ  κα εςτιαςκεί περί το  τζλοσ  του 14ου 

αιϊνα και εφεξισ, αφοφ, τότε, οι διάςπαρτοι 

μικροοικιςμοί-αχυροκαλφβεσ, φαίνεται, να 

ςυνενϊνονται με τουσ πλθκυςμοφσ, που 

οργανωμζνα και μεκοδικά μετζφεραν ςτθν Λευκάδα 

οι Τόκκοι, και να δθμιουργοφνται τα χωριά του 

νθςιοφ, με τθν ςθμερινι τουσ μορφι.  

      Ζγινε λόγοσ, ανωτζρω, για οικιςμοφσ-

αχυροκαλφβεσ, διότι, χρονολογικά, πζραν, βζβαια 

των αρχαίων κτιςμάτων και ευρυμάτων ςτον 

Κοφλμο, ςτον Ελλομζνο, ςτον Ρόρο, ςτα Φραξοφλια 

του Αλζξανδρου, ςτον Βουρνικά,  ςτα  Χορτάτα  και 

ςτο οροπζδιο τθσ Εγκλουβισ, χρονολογικά, λοιπόν, 

αυτι είναι  μια πρϊτθ  περιγραφι,  που μασ δίνει ο 

Γερμανόσ Κάρολοσ Χόπφ, για τα ςπίτια των χωρικϊν 

τθσ Λευκάδοσ το 1357, χρονιά που ςυνζβθ θ 

εξζγερςθ των χωρικϊν του νθςιοφ κατά του Ηϊρηθ 

Γρατιανοφ. Στθν <<Ρραγματεία>> του, θ οποία 

μεταφράςτθκε ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα, από τον 

Κερκυραίο  γυμναςιάρχθ  Λωάννθ ωμανό, όπου 

παρουςιάηει  τα πολεμικά γεγονότα  αυτισ τθσ 

εξζγερςθσ, θ οποία πζραςε ςτθν Λευκαδίτικθ 

ιςτορία ςαν  <<Επανάςταςθ τθσ Βουκζντρασ>>,   
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περιγράφει,  ο Κάρολοσ Χόπφ, τον οικιςμό , που 

ιταν πζριξ τθσ Μονισ τθσ Επιςκοπισ ςτο ςθμερινό  

Σπανοχϊρι των Σφακιωτϊν, να αποτελείται από 

αχυροκαλφβεσ. H περιοχι ονομάηονταν Επιςκοπία, 

ζτςι τθν αποκαλεί ο Κάρολοσ Χόπφ, και όχι 

Σπανοχϊρι, ι Σφακιϊτεσ, από τθν φπαρξθ τθσ ζδρασ 

του επιςκόπου Λευκάδοσ ςτο εκεί νεόκτιςτο 

μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ.  Θ γενικευμζνθ ονομαςία 

Σφακιϊτεσ προζκυψε ζναν αιϊνα αργότερα, τον 15ο,  

επί δυναςτείασ Τόκκων ςτο νθςί, (1362-1479), όταν 

δθμιουργικθκαν, τα ςθμερινά εφτά χωριά των 

Σφακιωτϊν, μαχαλάδεσ τα αποκαλοφςαν, μετζπειτα, 

οι τοφρκοι, με εποικιςμό κατοίκων απ’ τα Σφακιά, οι 

οποίοι αναμείχκθκαν με τουσ ντόπιουσ κατοίκουσ 

των αχυροκαλφβων. Θ ζδρα του επιςκόπου 

μεταφζρκθκε, περί το μζςον του 14ου αιϊνα, 

ςφμφωνα με τον Κωνςταντίνο Μαχαιρά, αλλά και 

τον Κάρολο Χόπφ, ο οποίοσ αποκαλεί τθν μονι 

νεόκτιςτθ, το 1357, που ζλαβε χϊρα θ εξζγερςθ τθσ 

Βουκζντρασ. 

     Ζχουμε, ωσ εκ τοφτου, μια πρϊτθ μαρτυρία, για 

τθν μορφι των κατοικιϊν  περί το μζςον του 14ου 

αιϊνα. Λογικά, αυτι θ τεχνογνωςία τθσ καταςκευισ 

αχυροκαλφβασ,  φτάνει και μζχρι των θμερϊν μασ 

και κυρίωσ μζχρι τθν δεκαετία του 1980, που 

εκτείνεται θ ζρευνά μασ,  όπου εχρθςιμοποιείτο, θ 

αχυροκαλφβα, τα νεϊτερα χρόνια, όχι ςαν κφρια 

κατοικία,  πλζον, αλλά ςαν  καταςκευι ςτο ξεμόνιο, 
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δθλαδι ςτα μακρινά κτιματα και ςτα χειμαδιά, 

όπου ζμεναν προςωρινά οι χωρικοί, για το μάηεμα 

των ελιϊν, τισ ςπορζσ τουσ, ι για το ξεχείμαςμα των 

προβάτων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα,  οι 

αχυροκαλφβεσ,  που είχαν δθμιουργιςει  

εκατοντάδεσ  Λευκαδίτεσ  χωρικοί ςτο Άκτιο, ςτθν 

περιοχι τθσ Ροφντασ, που είχαν κτιματα, από τον 

αναδαςμό  του 1928, όπου ζκαναν ςπορζσ, τον 

Οκτϊβρθ, ι κζριηαν και αλϊνιηαν το καλοκαίρι.  

Επίςθσ, οι αχυροκαλφβεσ, δθμιουργοφνταν και ςαν  

παρακεριςτικι κατοικία,  όπωσ  ςυνζβαινε, κατά 

κόρον, ςτθν  Λυγιά, πριν πάρει τθν ςθμερινι τθσ 

μορφι,  όπου, οι κάτοικοι τθσ Κατοφνασ, ζμεναν ςε 

αχυροκαλφβεσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, τισ οποίεσ 

αποκαλοφςαν μπαράκεσ. 

      Αυτζσ οι αχυροκαλφβεσ, ενίοτε με νομαδικά  

χαρακτθριςτικά, αλλά και  πρόδρομοι των μετζπειτα 

μόνιμων πζτρινων καταςκευϊν, φτιάχνονταν με δφο 

τρόπουσ. Ο πρϊτοσ τρόποσ είχε ςαν αποκλειςτικό 

δομικό υλικό,  εξ ολοκλιρου, το ψακί, μια μορφι 

εφπλαςτου και μαλακοφ καλαμοειδοφσ, που 

φφτρωνε ςτισ όχκεσ των ρεμάτων, αλλά, κυρίωσ, το 

προμθκεφονταν οι Λευκαδίτεσ χωρικοί, ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ,  από τισ όχκεσ τθσ λίμνθσ Βουλκαριά, 

ςτθν  περιοχι  Σκράπια του Αγίου Νικολάου 

Ακαρνανίασ και το οποίο κουβαλοφςαν με τα άλογα. 

    Αρκετζσ φορζσ, το ψακί, αντικακιςτοφςε θ φτζρθ, 

ζνα μαλακό φυτό, θ οποία, ανακατεμζνθ με 
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ςμυρτιζσ και ςπάρτα, χρθςιμοποιοφνταν για 

πρόχειρεσ καταςκευζσ, όπωσ οι λεγόμενεσ 

μπαράκεσ, ι δραγάτεσ, οι οποίεσ ιταν  για  τθν 

κερινι διαμονι, εκτόσ κφριου ςπιτιοφ. Θ καταςκευι 

τθσ αχυροκαλφβασ, με το ψακί, είχε ωσ εξισ:  

Δθμιουργοφςαν εςωτερικά, με κυπαρίςςια, τον 

ςκελετό  του οικοδομιματοσ, ςτισ διαςτάςεισ που 

επικυμοφςαν και, ακολοφκωσ,  τα τοιχϊματα και θ 

ςκεπι  πετςϊνονταν  και επενδφονταν  με  μάτςα 

ψακιοφ, το οποίο, ςχεδόν, αδιαβροχοποιοφςε το 

εςωτερικό τθσ καλφβασ από τθν βροχι, ενϊ, το 

καλοκαίρι,  παρείχε ιδιαίτερθ δροςιά. Ππωσ 

προαναφζρκθκε, ςτθν Λυγιά, υπιρχαν τζτοιεσ 

καλφβεσ, τισ οποίεσ ονόμαηαν μπαράκεσ και οι 

οποίεσ, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ,  δεν ιταν απλά 

ιςόγειεσ, αλλά είχαν και δεφτερο διάηωμα, ενϊ, 

παραγαρτάριηαν μεταξφ τουσ, οι Κατουνιϊτεσ, ποιοσ 

κα παρουςιάςει τθν πιο εντυπωςιακι.  

     Ο δεφτεροσ τρόποσ είχε το ψακί και τθν πζτρα, 

ςαν υλικά. Με πζτρα ζχτιηαν αυτό που ζλεγαν βάηο  

τθσ καλφβασ, τουτζςτιν του τοίχουσ, και μόνο  ςτθν 

ςκεπι τοποκετοφςαν το ψακί, είτε  ςε ςχιμα 

τριγωνικό  με καβαλάρθ, με τα ανάλογα κυπαρίςςια, 

τα περαςτάρια, τριγωνικά τοποκετθμζνα για ςκεπι, 

είτε ςε ςχιμα κωνοειδζσ, όπωσ ςτουσ Σκάρουσ οι 

βοςκοί, είτε ςε ςχιμα κατεβατό, όπωσ ζλεγαν, 

δθλαδι χωρίσ καβαλάρθ, αλλά οι άκρεσ των 

κυπαριςςιϊν να πατοφν ςτουσ δφο απζναντι 
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τοίχουσ, εκ των οποίων, ο ζνασ,  ιταν υψομετρικά 

ψθλότεροσ απϋτον άλλο, για τθν ροι των νερϊν τθσ 

βροχισ. 

    Εξαίρεςθ ςτον τρόπο καταςκευισ  των καλφβων 

του ξεμόνιου, υπάρχει ςτο χωριό τθσ Εγκλουβισ,  

μιά ςπάνια μορφι αρχιτεκτονικισ αξίασ, όπου 

χρθςιμοποιείται, εξ ολοκλιρου, θ πζτρα και για τουσ 

τοίχουσ, αλλά και για τθν ςκεπι τθσ καλφβασ. Είναι 

οι περίφθμοι Βόλτοι,  ςτο οροπζδιο τθσ Εγκλουβισ, 

οι οποίοι, όπωσ προαναφζρκθκε, ζχουν  και 

ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι αξία, πζραν από τθν 

χρθςτικι τουσ αξία, αφοφ ιταν οι κερινζσ κατοικίεσ 

των Εγκλουβιςάνων, προκειμζνου να μαηζψουν το 

καλοκαίρι τισ τεράςτιεσ ςπορζσ φακισ, που είχαν, 

αλλά και τισ μεγάλεσ εκτάςεισ αμπελιϊν. Οι Βόλτοι, 

πολλοί των οποίων διαςϊηονται και ςιμερα ςε 

άριςτθ κατάςταςθ, ζχουν ςχιμα κολωτό και είναι, 

μονάτα, καταςκευαςμζνοι με πζτρα,  ζνα κτίςιμο, 

που απαιτοφςε μαςτόρουσ ειδικευμζνουσ, που να 

τηενεφονται με τθν πζτρα, προκειμζνου να τθν 

ςτεριϊςουν  ακόμθ και ςτθν ςκεπι, 

χρθςιμοποιϊντασ, ςαν ςυνδετικό υλικό, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, άμμο, ο οποίοσ βρίςκεται ςε 

τεράςτιεσ ποςότθτεσ ςτο οροπζδιο τθσ Εγκλουβισ 

και αςβζςτθ. Ρροςωπικά, είχα τθν χρυςι ευκαιρία, 

να επιςκεφκϊ και να μπω μζςα ςε αρκετοφσ 

βόλτουσ, όταν  πραγματοποιοφςαμε  γυρίςματα, για 

τοπικό Λευκαδίτικο τθλεοπτικό ςτακμό, ςχετικά με 
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τα περίφθμα αυτά κτίςματα των Εγκλουβιςάνων, 

αλλά και τα μοναδικά φακοχϊραφα τθσ περιοχισ, 

όπου παράγεται θ ονομαςτι, ςε ολόκλθρθ τθν 

Ελλάδα, <<Φακι  Εγκλουβισ>>, τθσ οποίασ θ 

ιδιαίτερθ κρεπτικι και μορφολογικι αξία, δεν 

οφείλεται μόνο ςτα ςυςτατικά του εδάφουσ, αλλά 

και ςτον ειδικό αζρα του οροπεδίου, ο οποίοσ 

ευνοεί  το μζςτωμα του οςπρίου. 

        Από τισ αχυροκαλφβεσ του 14ου αιϊνα,   κατά 

τθν εποχι τθσ Τουρκοκρατίασ ςτθν Λευκάδα, 1479-

1684,   αρχίηει θ μονιμότερθ καταςκευι  κατοικιϊν, 

ςτα χωριά του νθςιοφ, αφοφ, όπωσ προαναφζρκθκε, 

το υποτυπϊδεσ αςτικό κζντρο βρίςκονταν μζςα ςτο 

Κάςτρο, με κφριο δομικό υλικό, τθν πζτρα, ζνασ 

τρόποσ καταςκευισ που φτάνει μζχρι των θμερϊν 

μασ, ςίγουρα, ςιμερα,  με διαφορετικά ςυνδετικά 

υλικά, αφοφ το τςιμζντο και το ςίδερο, εμφανίηονται 

ςτθν οικοδομι,  και  ςτθν χϊρα γενικότερα,  ςτισ 

αρχζσ  του 20ου αιϊνα. Χαρακτθριςτικά κα 

αναφζρουμε, πωσ, ςτθν κορυφι του χωριοφ των 

Λαηαράτων, θ οποία ονομάηεται Δερβίςια, από τθν 

παραμονι του τοφρκου δερβίςθ εκεί, διαςϊηεται, 

ςιμερα, το ςπίτι ςτο οποίο διζμενε, το οποίο είναι 

ζνα καυμάςιο πζτρινο, αλλά διαφζρει ευκρινζςτατα, 

από τα άλλα παρόμοια του χωριοφ.  

     Θ δικι μασ περιγραφι αφορά τθν εποχι εκείνθ, 

όπου,  για να κτιςκεί  ζνα ςπίτι, απαιτοφνταν μια 

τιτάνια προςπάκεια, με ςυςτράτευςθ ςυγγενϊν, 
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φίλων και ςυγχωριανϊν,  για αυτό, άλλωςτε, και το 

ευφυολόγθμα των χωρικϊν μασ, πωσ: <<αν δεν 

κτίςεισ και δεν παντρζψεισ, δεν ζχεισ γνωρίςει τουσ 

κόπουσ τθσ ηωισ>>. Κατά τουσ αιϊνεσ αυτοφσ και 

μεταγενζςτερα, ζχουμε ςθμαντικι είςοδο ςτθν 

Λευκάδα, μαςτόρων τθσ πζτρασ, από τθν  Ιπειρο, 

τεχνίτεσ, που  <<πάντρεψαν>>  το δικό τουσ 

καλλιτεχνικό ταπεραμζντο με τθν  ντόπια τεχνικι και 

φιλοπονία του Λευκαδίτθ χωρικοφ, με αποτζλεςμα 

να προκφψει αυτόσ ο ιδιαίτεροσ αρχιτεκτονικόσ 

ρυκμόσ των Λευκαδίτικων πζτρινων ςπιτιϊν,  

εκατοντάδεσ των οποίων ςϊηονται και ςιμερα ςτα 

χωριά του νθςιοφ, με χαρακτθριςτικό τθν κολωτι 

πόρτα του κατωγιοφ, ι τισ ζρτεσ των γωνιϊν του 

ςπιτιοφ και περιμετρικά των πορτοπαράκυρων.  

      Αυτι,  θ εξ ολοκλιρου πζτρινθ καταςκευι, κάτω 

από τθν απειλι των καταςτροφικϊν ςειςμϊν, που 

πλιττουν, κατά καιροφσ,  τα Επτάνθςα,  

αντικαταςτάκθκε  με  ελαφρότερα φορτία, απ’ τισ 

αρχζσ του 20ου αιϊνα, ςτα χωριά, αφοφ ςτθν Χϊρα 

είχε εφαρμοςκεί νωρίτερα,  χρθςιμοποιϊντασ τθν 

πζτρα για το ιςόγειο και τθν αποκαλοφμενθ 

<<καταςκευι  τθσ ξυλοδεςιάσ>>, για τον όροφο,  μια 

καταςκευι θ οποία ζχει χαρακτθριςκεί ςαν 

Λευκαδίτικθ ειδικι αρχιτεκτονικι και ζχει γίνει 

αντικείμενο μελζτθσ  από ανϊτατα πνευματικά 

ιδρφματα τθσ χϊρασ, ςτθν οποία κυριαρχεί το ξφλο  

ςτθν  τοιχοποιία του πάνω ορόφου, με τριγωνικζσ 
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ξφλινεσ ςυνκζςεισ, που ςτο κενό τουσ μποροφν να 

κτιςκοφν, ενίοτε, και τοφβλα. Εξωτερικά μπορεί, θ 

ξυλοδεςιά, να καλυφκεί είτε με λαμαρίνεσ, ο 

γνωςτόσ τςίγκοσ, είτε, ςτα νεϊτερα χρόνια,  με 

κόντρα πλακζ καλάςςθσ, ενϊ, ςαν εςωτερικι 

επζνδυςθ, χρθςιμοποιοφνται διάφορα γνωςτά 

υλικά, όπωσ το χάρμποτ, ι το ξυλοτζξ. 

        Τα ςπίτια των χωριϊν μασ, κατά κανόνα,  ιταν, 

και είναι, διϊροφα και αποτελοφνταν  από το 

ιςόγειο, ι κατϊγι και τον πρϊτο όροφο, κα λζγαμε 

ςιμερα, ι <<το  απάνω ςπίτι>>, όπωσ 

χαρακτθριςτικά  το  αποκαλοφςαν, όρο που κα 

χρθςιμοποιοφμε και εμείσ, εφεξισ, ςτισ περιγραφζσ 

μασ.  Κυρίαρχα υλικά του κτιςίματοσ ιταν θ πζτρα, ο 

άμμοσ και ο αςβζςτθσ, υλικά που ςυνζκεταν τθν 

λάςπθ μπροτςολάνα.  

      Θ ςυγκζντρωςθ τθσ πζτρασ ιταν μια μακρά και 

επίπονθ  διαδικαςία. Κάκε μορφι μεταφορικοφ 

μζςου επιςτρατεφονταν,  προκειμζνου να 

ςυγκεντρωκεί,  από πολλά και μακρινά ςθμεία ςτον 

χϊρο τθσ οικοδομισ. Εργάτεσ, με βαριοποφλεσ, 

ζςπαγαν και ςκυλάβανε τα μεγάλα κοντριά, ηϊα 

κουβαλοφςαν ςτα ςαμάρια τθν πζτρα, οι γυναίκεσ 

ςτο κεφάλι τουσ, αλλά, κυρίωσ, θ μεταφορά τθσ 

γίνονταν με τθν ηευγζρα. Θ ηευγζρα, ζμοιαηε με το 

ςθμερινό νοςοκομειακό φορείο, αφοφ ιταν ζνα 

ξφλινο παραλλθλόγραμμο,  πατωμζνο με ςανίδεσ 

πλατιζσ ςτο μζςον και ςτισ τζςςερεισ άκρεσ εξείχαν 
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οι χειρολαβζσ. Φόρτωναν τθν ηευγζρα  πζτρεσ και 

δφο εργάτεσ, μπρόσ-πίςω,  τθν μετζφεραν ςτθν 

οικοδομι.  Θ πζτρα ζπρεπε να είναι ςκλθρι, να μθν 

είναι αυτό που αποκαλοφςαν ψωμόπετρα, ϊςτε, και 

κατά τθν κατεργαςία με το ςφυρί του μάςτορα και 

του λαουρζντε, βοθκοφ του μάςτορα, να μθν 

πολυκρυμματίηεται, αλλά και για να αντζχει τθν 

δφναμθ των ςειςμϊν. 

      Ο άμμοσ, επίςθσ, απαιτοφςε τεράςτιεσ 

προςπάκειεσ να ςυγκεντρωκεί, από τισ 

πλθςιζςτερεσ αμμϊδεισ περιοχζσ,  να μπει ςε 

τςουβάλια και να μεταφερκεί με τα ηϊα. Θ 

μεταφορά του άμμου, με τα ηϊα,  γίνονταν ωσ εξισ: 

Αν υπιρχαν διακζςιμα πολλά τςουβάλια, τότε, τα 

γζμιηαν και τα φόρτωναν ςτο ςαμάρι  των ηϊων. Αν 

δεν υπιρχαν,τότε κατζφευγαν ςε μια καυμάςια 

ευρεςιτεχνία, κατά τθν  οποία, ζπαιρναν το φφλλο 

ενόσ παλιοφ παράκυρου, ι δθμιουργοφςαν ζνα 

ομοίωμά του  και το τοποκετοφςαν κάκετα ςτο 

ςαμάρι του ηϊου, ϊςτε να εξζχουν  ομοιόμορφα και 

από τισ δφο πλευρζσ τα κενά,  που άφθναν τα 

ςπαςμζνα τηάμια, προςάρμοηαν πάνω ς’ αυτά τα 

κενά ςτόμια δφο τςουβάλια, τα οποία ιταν 

διαμπερι, αλλά από κάτω τα ζδεναν με ςπάγκο και 

άρχιηαν το φόρτωμα, με το  φτυάρι, ρίχνοντασ 

εναλλάξ, ςε κάκε τςουβάλι, μια φτυαριά άμμου, 

προκειμζνου να πεηζρνει το ςαμάρι και να μθν 

γζρνει μονιπαντα, δθλαδι από τθν μια μόνο 
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πλευρά.  Πταν γζμιηαν τα τςουβάλια άμμο , τα 

μετζφερναν ςτθν προσ δθμιουργία οικοδομι, 

άνοιγαν από κάτω το δεμζνο, με ςπάγκο,  ςτόμιο 

του τςουβαλιοφ και ςωριάηονταν ςτθν γθ ο άμμοσ.  

Υπιρχαν και υπάρχουν πολλζσ αμμϊδεισ εκτάςεισ 

ςτθν Λευκάδα, είτε υπό τθν  μορφι του γνωςτοφ 

άςπρου χαλικιοφ, το οποίο κοςκινοφςαν  με μεγάλα 

κόςκινα, προκειμζνου να πάρουν τον ψιλό άμμο του 

κτιςίματοσ, είτε με τθν μορφι του κόκκινου άμμου, 

όπωσ ςτθν περιοχι  τθσ Μαρίτςασ, μια περιοχι 

μεταξφ Αλεξάνδρου και Σφακιωτϊν, από τον άμμο 

τθσ οποίασ κτίςκθκαν ςχεδόν όλα τα ςπίτια των 

Μπροςτινϊν Χωριϊν του νθςιοφ. 

    Σε περίπτωςθ που δεν υπιρχαν κοντινζσ αμμϊδεισ 

περιοχζσ, τότε, οι Λευκαδίτεσ χωρικοί, μάηευαν από 

τα ρζματα και τα λαγκάδια τον άμμο, που ςϊρευε 

ςτισ λακκοφβεσ και ςτουσ λόμπουσ  θ ροι του 

χειμζριου νεροφ, μια διαδικαςία ςκλθρι και 

επίπονθ, που απαιτοφςε προςωπικό και δφναμθ για 

να υλοποιθκεί,  αφοφ, ςκροβοντιόνταν, όπωσ 

ζλεγαν, μζςα ςτα λικάρια, από τθν ςτιγμι που, 

αυτζσ οι ρεματιζσ και τα λαγκάδια, ιταν ιδιαίτερα 

δφςβατα και απρόςιτα. 

      Ο αςβζςτθσ παράγονταν ςτα αςβεςτοκάμινα, για 

τα οποία κα γίνει  ξεχωριςτι  αναφορά και  

ςβινονταν, δθλαδι λιϊνονταν, ςε αςβεςταριζσ, που 

δθμιουργοφνταν κοντά ςτθν προσ  ανζγερςθ 

κατοικία.  Τα ςπίτια είχαν ςχιμα κφβου, ι 
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παραλλθλόγραμμου, το δε ςυνολικό φψοσ ζφτανε 

και τα επτά μζτρα. Θ παραλλθλόγραμμθ καταςκευι 

χρθςιμοποιοφνταν, κυρίωσ, ςτισ μεςοτοιχίεσ, εκεί 

που δθμιουργοφνταν πολλά ςπίτια ςτθν ςειρά, με 

ςυνεχόμενο ενιαίο καβαλάρθ,  κατά  κανόνα 

ςυγγενϊν,  προκειμζνου να εξοικονομθκοφν υλικά 

και εργαςία. 

     Το κτίςιμο τθσ πζτρασ απαιτοφςε ειδικευμζνο 

μάςτορα, ο οποίοσ με μαεςτρία ζπρεπε να 

δθμιουργιςει το διπλό πρόςωπο του τοίχου, με 

κ(θ)λικωμζνεσ τισ πζτρεσ, εξωτερικά και εςωτερικά 

αρμολογιςμζνο, μάλιςτα, δθλαδι να καλφπτονται, εξ 

ολοκλιρου, τα κενά μεταξφ των πετρϊν, αφοφ δεν 

υπιρχε ςοβάτιςμα, ο δε τοίχοσ είχε πάχοσ  μζχρι και 

ογδόντα  εκατοςτά, ενϊ,  ςτο κενό που 

δθμιουργοφνταν ανάμεςα ςε εςωτερικι και 

εξωτερικι πζτρα, τς(ι)βίκωναν  μικρά πετραδάκια, 

ςφλετηάρια, ι ςόμπολα τα ζλεγαν, μαηί με λάςπθ, 

προκειμζνου να δζνει ο τοίχοσ και να μθν 

παρουςιάηει κοφφια ςθμεία.  Στισ τζςςερεισ γωνίεσ 

του ςπιτιοφ, αλλά και περιμετρικά ςε κάκε πόρτα 

και παράκυρο, τοποκετοφνταν οι ζρτεσ, οι οποίεσ 

ζρτεσ,  κάποτε,  ιταν και ξφλινεσ,  αλλά  μόνο πάνω 

απ’τα πορτοπαράκυρα, και όχι ςτισ γωνίεσ του 

ςπιτιοφ.  Σ ’αυτι τθν περίπτωςθ  γίνονταν,  κυρίωσ,  

από το ςκλθρό ξφλο του ρουπακιοφ, που αντζχει 

ςτον χρόνο και ςτα καιρικά φαινόμενα.  Οι ζρτεσ  

ιταν  πζτρεσ ειδικά πελεκθμζνεσ και λαξευμζνεσ, 



30 
 

που  ζδιναν ιδιαίτερο χρϊμα και τόνο ςτθν 

αρχιτεκτονικι του ςπιτιοφ. 1 
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  Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  14, 19,  30  και 49 
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Η  ΚΕΠΗ, ΣΑ ΚΟΡΣΑ, Η 

ΟΤΑΝΣΑ,  ΣΟ ΠΑΣΨΜΑ ΚΑΙ  ΣΟ 

ΣΑΥΝΙΜΑ ΣΨΝ ΚΤΠΑΡΙΙΨΝ.  
        Πταν ολοκλθρϊνονταν ο βάηοσ  του ςπιτιοφ, 

δθλαδι οι τζςςερεισ τοίχοι, τότε ςειρά είχε  θ ςκεπι 

και ακολοφκωσ το ξφλινο πάτωμα. Θ ςκεπι ιταν και 

πάλι αντικείμενο ειδικϊν μαςτόρων-μαραγκϊν, 

αφοφ ζπρεπε να τοποκετθκοφν ςυμμετρικά και 

τριγωνικά τα ματζρια, με τον παπά τθσ οικοδομισ, 

δθλαδι το κεντρικό κάκετο ματζρι, να δίνει  τθν 

τριγωνόςχθμθ μορφι ςτθν ςκεπι,  με τα υπόλοιπα 

ματζρια  και τα ςκόρτςα, δθλαδι οι ςανίδεσ με τισ 

οποίεσ πζτςωναν τθν ςκεπι,  πάνω ςτθν οποία κα 

ςτερεϊνονταν τα κεραμίδια. Τα οριηόντια  ματζρια 

τθσ ςκεπισ πατοφςαν πάνω ςτθν καταριχωςθ, 

τουτζςτιν ςτθν περιμετρικι κορυφογραμμι των 

τεςςάρων τοίχων, ςτα ειδικά κενά που άφθναν οι 

κτίςτεσ, προκειμζνου να ςτερεωκεί θ ςκεπι και να 

μθν απειλείται από τον αζρα. 

     Κάκε Φκινόπωρο, οι Λευκαδίτεσ χωρικοί,  

ζςερναν, αλλά ςζρνουν και ςιμερα,  τα κεραμίδια 

τθσ ςκεπισ, δθλαδι τοποκετοφςαν, εκ νζου,  τα 

κεραμίδια ςε ςωςτι διάταξθ, τα οποία είχε φζρει  

ςβορδάλα ο αζρασ και θ βροχι του χειμϊνα, που 

είχε περάςει, ϊςτε να είναι ζτοιμα για τον χειμϊνα, 

που κα  ακολουκοφςε, προκειμζνου, να μθν 

υπάρχουν ςταλαγματιζσ ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ.  
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     Το πάτωμα ςτθρίηονταν  με  ποντελάριςμα, 

δθλαδι, αρχικά πάνω  ςτθν καρίνα, ζνα τεράςτιο 

τετραγωνιςμζνο μαδζρι,  που ςυνζδεε τουσ δφο 

απζναντι τοίχουσ, και τθσ οποίασ καρίνασ τα άκρα 

πατοφςαν πάνω ςε ειδικά κενά, τισ κυρίδεσ, τισ 

οποίεσ άφθνε ο κτίςτθσ ςτο μζςον των τοίχων, κατά 

το κτίςιμο τθσ πζτρασ,  αλλά πατοφςε θ καρίνα  και 

πάνω ςε χοντρι κολϊνα ςτο κζντρο του κατωγιοφ.  

Το πάτωμα ςτθρίηονταν, πζραν τθσ καρίνασ, και ςτα 

τζςςερα ματζρια περιμετρικά των τεςςάρων τοίχων, 

ματζρια που πατοφςαν πάνω ςε ξφλινεσ  κολϊνεσ 

ςχιματοσ Τάφ, ςτθριγμζνεσ ςτο δάπεδο, τισ οποίεσ 

κολϊνεσ ανακοφφιηαν  ξφλινεσ ειδικζσ 

τριγωνόςχθμεσ  γωνίεσ. Ράνω ςτθν καρίνα και ςτα 

περιμετρικά τζςςερα ματζρια  πατοφςαν και 

καρφϊνονταν τα πατωψάλιδα, μικρότερα ςε πάχοσ 

τετραγωνιςμζνα ματζρια,  και πάνω ςτα  

πατωψάλιδα καρφϊνονταν οι τάβλεσ του 

πατϊματοσ. 

     Θ ςκεπι,  δεν ςταματοφςε ακριβϊσ πάνω ςτθν 

όψθ του τοίχου, <<πρόςωπο με τον τοίχο>>, όπωσ 

ζλεγαν,   αλλά εξείχε με τα βροντάλια, τουλάχιςτον 

κατά μιςό μζτρο, κομμάτι που ονομάηονταν 

ςουάντςα, προκειμζνου θ ροι των νερϊν τθσ 

βροχισ, οι περίφθμεσ ρονιζσ, να μθν  καναλίηουν  

πάνω ςτον τοίχο, αλλά να χφνονται μακριά απ’ τον 

τοίχο, ςτο ζδαφοσ.  Κατά τα νεϊτερα χρόνια,  όπωσ 

και ςιμερα, τοποκετοφςαν, περιμετρικά των 
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ακροκεράμιδων, ςωλινεσ τςίγκινεσ, τισ 

ονομαηόμενεσ κάναλεσ, προκειμζνου να πιάνουν,  

ςυγκεντρωτικά, τα νερά τθσ βροχισ και, με ειδικό 

ςωλινα, να τα οδθγοφν, κατ’ ευκείαν,  ςτθν 

δεξαμενι του ςπιτιοφ, για να γεμίςει νερό. 

     Για τθν καταςκευι τθσ ςκεπισ και του πατϊματοσ 

απαιτοφνταν μεγάλεσ ποςότθτεσ ξυλείασ, τθν οποία 

οι τεχνίτεσ ζπαιρναν, κυρίωσ,  από τα κυπαρίςςια, τα 

οποία, ςτθν ευλογθμζνθ  Λευκαδίτικθ γθ,  φφονταν 

και φφονται κατά χιλιάδεσ, ςτουσ 

κυπαριςςόλογγουσ. Τεράςτιεσ ιταν οι  κυςίεσ και  οι 

κόποι για τθν κοπι και τθν επεξεργαςία των 

κυπαριςςιϊν.  Ζπρεπε, αρχικά,  να κοποφν με 

φεγγάρι, όπωσ ζλεγαν οι παλιοί, για να μθν τα 

πειράξει το φοινίκι, δθλαδι το ςαράκι, που 

κατατρϊει το εςωτερικό των ξφλων και τα 

αλευροποιεί. Το κόψιμο, το ξεφλοφδιςμα,  το 

μετζπειτα ςχίςιμο και  θ μετατροπι του 

κυπαριςςιοφ, ςε ματζρια, καρίνεσ, ψαλίδια, ςκόρτςα 

και τάβλεσ γίνονταν, επί τόπου, με τθν μεγάλθ 

πλάνια, ι  με τριϊν ειδϊν πριόνια, τθν χζρα, ζνα 

ςχετικά μεγάλο πριόνι το οποίο χειρίηονταν μόνο 

ζνα άτομο, τον  ηαγανά  ζνα επίςθσ μικρότερο  

χειροκίνθτο πριόνι με ζναν χειριςτι  και  τον 

καταρράχτθ, ζνα τεράςτιο  πριόνι, που απαιτοφςε 

δφο χειριςτζσ και το οποίο, μπορεί να ιταν ςκζτο, ι 

τοποκετθμζνο, ςτζρεα, ςτθν μζςθ ενόσ  

παραλλθλόγραμμου  ξφλινου πλαίςιου και το οποίο 
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πλαίςιο τραβοφςαν με παλινδρομικι κίνθςθ δφο 

άνδρεσ, ωσ εξισ:  Τοποκετοφςαν το κυπαρίςςι ςε μια 

μεγάλθ λικιά, ϊςτε να υπάρχει υψομετρικι 

διαφορά,  με το μιςό να εξζχει ςτο κενό, οπότε ο 

ζνασ εργάτθσ πάνω και ο άλλοσ από κάτω 

τραβοφςαν  εναλλάξ,  πάνω-κάτω,  τον καταρράχτθ 

και το κυπαρίςςι κόβονταν. Εξυπακοφεται ότι, όταν 

το κόψιμο, θ τομι,  ζφτανε ςτο φψοσ τθσ λικιάσ, τότε 

γυρνοφςαν ςτο κενό το άκοπο μζροσ, βαδίηοντασ 

πάνω ςτθν ίδια ευκεία, που κα αναφζρουμε ευκφσ 

παρακάτω, με πιο τρόπο χαράςςονταν πάνω ςτο 

ξφλο, με αποτζλεςμα οι δφο κοπζσ-τομζσ  να 

ςυναντϊνται και να τεμαχίηεται το κυπαρίςςι.   Σε 

άλλεσ περιπτϊςεισ, όταν υπιρχε αρκετό προςωπικό, 

τότε τοποκετοφςαν το κυπαρίςςι πάνω ςε δφο 

υπερυψωμζνα καβαλζτα, οπότε  ο ζνασ κόφτθσ 

ανζβαινε πάνω ςτο οριηόντια τοποκετθμζνο 

κυπαρίςςι και ο άλλοσ από κάτω, προκειμζνου να 

χειριςκοφν τον καταρράχτθ. 

     Θ ευκεία γραμμι, για τθν οποία κάναμε λόγο, 

δθμιουργοφνταν με το ςτάφνιςμα πάνω  ςτον 

επεξεργαηόμενο κορμό.  Το  ςτάφνιςμα γίνονταν με  

ςπάγκο, τον οποίο βουτοφςαν ςε κόκκινο χρϊμα, 

ακολοφκωσ τον τζντωναν πάνω ςτον κορμό ςε 

ευκεία γραμμι,  ςε εφαρμογι τθσ γεωμετρικισ 

αρχισ, ςφμφωνα με τθν οποία,  από δφο ςτακερά 

ςθμεία διζρχεται μόνο μια ευκεία,  ςικωναν τον 

ςπάγκο, όπωσ ιταν τεντωμζνοσ, και τον άφθναν με 
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δφναμθ πάνω ςτο ξφλο, όπου το χρϊμα αποτφπωνε 

τθν ευκεία γραμμι, πάνω ςτθν οποία κα βάδιηαν οι 

χειριςτζσ του καταρράχτθ. Ασ φανταςτοφμε τον 

κόπο, τισ δυνάμεισ και το κουράγιο αυτϊν των 

ανκρϊπων, που επεξεργάηονταν το ξφλο, 

προκειμζνου να καταςκευάςουν όλα αυτά τα 

εξαρτιματα, που προαναφζραμε και  απαιτοφςαν θ 

ςκεπι και το πάτωμα κάκε ςπιτιοφ,  και τα οποία 

κουβαλοφςαν ςτουσ ϊμουσ,  πολλοί άνδρεσ, με 

αποτζλεςμα, πολλζσ φορζσ, να γλομανίηονται οι 

ϊμοι,  μζςα από λόγγουσ και δφςβατα μονοπάτια,  

αφοφ, κυρίωσ,  τα ματζρια ιταν ατάραγα ςτο βάροσ, 

κατά τθν Λευκαδίτικθ ντοπιολαλιά. 

     Κατά τα νεϊτερα χρόνια, όταν δθμιουργικθκαν οι 

πριονοκορδζλεσ, τα κυπαρίςςια,  μεταφζρονταν  ς’ 

αυτζσ, είτε και πάλι ακατζργαςτα ςτουσ ϊμουσ, είτε 

τα τραβοφςαν με άλογα.  Ονομαςτοί, ςτο τράβθγμα 

των κυπαριςςιϊν με άλογα, ιταν οι Αλεξανδρείτεσ 

και οι Απολπαινιϊτεσ,  οι οποίοι είχαν τα καλφτερα  

και πιο μεγαλόςωμα άλογα ςτο νθςί, άλογα  που δεν 

πιεντάγανε από βάρθ, τουσ οποίουσ  καλοφςαν  

πάρα πολλοί, προκειμζνου να τραβιξουν τα 

κυπαρίςςια ςτισ πριονοκορδζλεσ. 

    Σ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, <<ποφ ζβγαηαν τα 

ξφλα>>, όπωσ ζλεγαν, θ περιοχι γζμιηε από τισ 

φωνζσ των κατόχων των αλόγων, που με τα 

χαρακτθριςτικά: <<Ζλα  Ντορι, άντε Ψαρρι, τράβα 

Καρά>>, προζτρεπαν τα άλογα να τραβιξουν 
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δυνατότερα τα ξφλα,  για να βγουν ςτθν δθμοςιά, 

μζςα από τα κακοτράχαλα μονοπάτια και να 

ξεντρεγάρουν, μια ϊρα γρθγορότερα, απ’ αυτι  τθν 

τρομερι δοκιμαςία, άνκρωποι και ηϊα.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  21,  38 και 41 
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Η ΔΙΑΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ, ΣΟ 

ΣΡΕΜΕΣΖΟ, ΟΙ ΥΡΕΜΕΝΕΛΕ ΚΑΙ ΟΙ 

ΚΟΛΣΡΙΝΕ 
     Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςκεπισ και του 

πατϊματοσ, αφοφ  το ταβάνι ιταν ςπάνια 

πολυτζλεια και προνόμιο μόνο ελάχιςτων ευπόρων,  

προχωροφςαν ςτθν διαρφκμιςθ του εςωτερικοφ του 

ςπιτιοφ. Το  κατϊγι, το οποίο επικοινωνοφςε με το  

απάνω ςπίτι  με ξφλινθ  εςωτερικι ςκάλα, τθν οποία 

ονόμαηαν καταρράχτθ,   ιταν  ζνασ πολυχϊροσ, ο 

οποίοσ ςτζγαηε πολλζσ δραςτθριότθτεσ και 

υπθρεςίεσ.  Θ κφρια είςοδοσ του κατωγιοφ, θ 

κατωγόπορτα,  είχε το πάνω μζροσ κυκλικό, ζνα 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτθριςτικό των παλιϊν 

πζτρινων Λευκαδίτικων ςπιτιϊν, μάλλον 

θπειρϊτικθσ προζλευςθσ, από τον τεράςτιο αρικμό 

των πετράδων Θπειρωτϊν ςτο νθςί  και ζφερε  

δίφυλλθ βαριά ξφλινθ πόρτα, θ οποία ςτθρίηονταν 

και περιφζρονταν ςτο ςτακερό ςθμείο του τοίχου με 

τισ περίφθμεσ φρεμενζλεσ, δθλαδι ςιδερζνια 

μακρόςτενα ελάςματα, τα οποία τθν ζκαναν 

λειτουργικι ςτο ανοιγοκλείςιμο. Το κατϊγι   μπορεί 

να ιταν αβζρτο, δθλαδι να είχε ενιαία χριςθ ο 

χϊροσ, ι χωριςμζνο ςτθν μζςθ με το τρεμζτηο. 

Χωρίηονταν, όταν, το μιςό χρθςιμοποιοφνταν ςαν  

αποκικθ και το άλλο μιςό ςαν ςταφλοσ των ηϊων, 

αν δεν διζκετε το ςπίτι παρακείμενο αχοφρι.   
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    Το τρεμζτηο. Ρρόκειται για μια μορφι τοίχου 

διαχωριςμοφ των διαφόρων μερϊν του ςπιτιοφ, 

ζνασ τοίχοσ που καταςκευάηονταν ωσ εξισ:  

Χρθςιμοποιοφςαν μικρά κατεργαςμζνα επιμικθ  

ξφλα, τουσ ορτοφσ, επειδι τοποκετοφνταν κάκετα 

ςτο δάπεδο, κάτι ςαν τα ςθμερινά καδρόνια. Ράνω 

ςτουσ ορτοφσ και ςε κζςθ οριηόντια, κάρφωναν, 

κυρίωσ, καλάμια, ςε μικρά  διαςτιματα,  ςε δφο 

όψεισ και ςτο κενό, που δθμιουργοφνταν, 

περνοφςαν μζςα ςπάρτα κα ακολοφκωσ ςοβάτιηαν 

και τισ δφο όψεισ, με ψιλό άμμο και αςβζςτθ,  με 

αποτζλεςμα να δθμιουργείται αυτόσ ο ιδιόμορφοσ 

τοίχοσ, τον οποίο άςπριηαν,  που,  με τθν παρουςία  

του ςπάρτου, ςτο εςωτερικό  του, παρείχε άριςτθ 

μόνωςθ. Επί πλζον, με το ςοβάτιςμα, απζτρεπαν τθν 

δθμιουργία φωλιϊν ςφελαγκιϊν και τςατςαμάρων, 

αφοφ ο χϊροσ των ςπάρτων ευνοοφςε τθν ανάπτυξθ 

τζτοιων ηωφφιων. Με τζτοια τρεμζτηα χωρίηονταν 

και τα υπνοδωμάτια του απάνω ςπιτιοφ.  

    Στο κατϊγι ζφτιαχναν ζνα τζτοιο μεγάλο  τρεμζτηο 

το οποίο το χϊριηε ςτθν μζςθ. Στο ζνα μζροσ, το 

αποκθκευτικό,  τοποκετοφνταν όλα τα ρεκοφμπερα 

του ςπιτιοφ, τα βαγζνια με το κραςί, οι πφλεσ ι τα 

δεπόηιτα με το λάδι, τα ςακιά με τα δθμθτριακά, 

ςτάρι, βρϊμθ, κρικάρι, καλαμπόκι  και αγριοκόκι  

για τα ηϊα, τα διάφορα οικιακά ςκεφθ, όπωσ: θ 

μαλάκα με το ψωμί, το ςκαφίδι, θ πινακωτι και το 

πλαςτιρι του ηυμϊματοσ του ψωμιοφ, ο τάλαροσ με 
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το τυρί, θ λάτα με τισ αρμυροςαρδζλεσ, θ καπάςα με 

τισ κολυμπάδεσ  ελιζσ, τα τςουβάλια με το αλεφρι, οι 

πλεξοφδεσ με τα ςκόρδα και τα κρεμμφδια, το 

τρόκολο για το περαιτζρω  ςτίψιμο των φλυϊν των 

ςταφυλιϊν, που απομζνουν μετά το πάτθμα, θ κάδθ 

και θ πατιρα, που χρθςίμευαν για το πάτθμα των 

ςταφυλιϊν, το αλζτρι και τα εξαρτιματά του για το 

όργωμα, γενικά όλα εκείνα τα ςκεφθ και αντικείμενα 

που χρθςιμοποιοφςε το κάκε νοικοκυριό.  Το άλλο 

μιςό του κατωγιοφ χρθςίμευε για ςτάβλοσ, όπωσ 

προαναφζρκθκε,   ςτθν περίπτωςθ που το ςπίτι δεν 

είχε το βοθκθτικό αχοφρι για τα ηϊα. 

Δθμιουργοφςαν ςε μια γωνιά τον μπλοκό,  για το 

άλογο. Επρόκειτο για  κζςθ ςτθν οποία 

τοποκετοφςαν τον ςανό και το άχυρο, από το 

αλϊνιςμα των δθμθτριακϊν και ςτο οποίο άχυρο 

είχε πρόςβαςθ, για να τρϊει,  το άλογο του ςπιτιοφ, 

το οποίο χρθςίμευε για πάρα πολλζσ δουλειζσ. 

Κοντά εκεί και οι δυο τρείσ κατςίκεσ, ι προβατίνεσ  

του κάκε ςπιτιοφ, τα λεγόμενα μαρτίνια, τα οποία 

ζδεναν με ςάγλεσ.  Μπορεί όλα τοφτα και κυρίωσ θ 

φπαρξθ των ηϊων ουςιαςτικά μζςα ςτο ςπίτι, να 

ανικουν, ςιμερα, ςτθν ςφαίρα  τθσ φανταςίασ, 

όμωσ αναφερόμαςτε ςε μια εποχι που, τα  χριματα, 

ιταν ςπανιότατο είδοσ και ο Λευκαδίτθσ ξωμάχοσ 

ταλανίηονταν μζςα ςτθν φτϊχεια και ςτθν ζνδεια, 

όταν παδίριηε για μια φζτα ψωμί, που δεν του 

επζτρεπαν οφτε τθν … πολυτζλεια ενόσ αχουριοφ! 
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       Στο απάνω ςπίτι,  εκτόσ από τθν εςωτερικι 

ςφνδεςθ με το κατϊγι, με τον καταρράχτθ, θ είςοδοσ 

γίνονταν με εξωτερικι πζτρινθ ςκάλα, θ οποία 

μποροφςε να ςυνδζεται απ’ ευκείασ με τθν κεντρικι  

είςοδο, ι να  περνά  πάνω από τθν πόρτα του 

κατωγιοφ,  ϊςτε να δθμιουργείται  κολωτι καμάρα.  

Υπιρχαν παράκυρα ξφλινα και ςτουσ τζςςερεισ  

τοίχουσ, τα οποία ςτολίηονταν, εςωτερικά,  με τισ 

κολτρίνεσ, δθλαδι, μικρζσ, κα λζγαμε ςιμερα, 

κουρτίνεσ, οι οποίεσ ιταν πλεγμζνεσ ςτο χζρι με το 

αγκερίδι, μια μικρι βελόνα πλεξίματοσ, με άγκιςτρο 

ςτθν άκρθ.   

    Ο εξοπλιςμόσ και ο διάκοςμοσ του απάνω ςπιτιοφ  

αφοροφςε το υποτυπϊδεσ ςαλόνι με το βαρφ 

χειροποίθτο ξφλινο τραπζηι και τισ ψάκινεσ 

καρζκλεσ, το οποίο ςαλόνι ςτόλιηαν οι αςπρόμαυρεσ 

φωτογραφίεσ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. Στθν μία 

πλευρά του τραπεηιοφ, αυτι που ιταν προσ τθν 

πλευρά του τοίχου, αντί καρεκλϊν, υπιρχε ο ςοφάσ, 

κάτι ςαν τα ςθμερινά ντιβάνια, ο οποίοσ ςτθρίηονταν 

ςε ξφλινα καβαλζτα, πάνω ςτα οποία υπιρχαν 

τάβλεσ πλατιζσ και το ςτρϊμα-παγερίτςο, το οποίο 

είχε μζςα βρωμίςτρα, ι ροκόφυλλο, για γζμιςμα. 

Αυτόσ, ο ςοφάσ, υποκακιςτοφςε όχι μόνο τισ 

καρζκλεσ  του τραπεηιοφ, αλλά χρθςίμευε, ςτισ 

πολυμελείσ οικογζνειεσ, ςαν κρεβάτι, κάποιου 

παιδιοφ. Χωριςμζνεσ  με το τρεμζτηο, που 

προαναφζρκθκε, και ςε διάταξθ  Γάμα ιταν οι τρείσ, 
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κατά κανόνα,   κρεβατοκάμαρεσ του ςπιτιοφ, μία για 

τουσ παπποφδεσ, οι οποίοι ζμεναν πάντα μαηί με τθν 

οικογζνεια, μία για τουσ γονείσ και μία για τα παιδιά, 

που αν τφχαινε να είναι αρκετά, τότε 

επιςτρατεφονταν και θ ςτρωματςάδα,  ςτον χϊρο 

του ςαλονιοφ!  Συνζχεια τθσ τρίτθσ κρεβατοκάμαρασ 

ιταν θ κουηίνα με τθν γωνιά και το μπουχαρί. Στα 

ςπίτια, όπου υπιρχε ο βοθκθτικόσ χϊροσ του 

αχουριοφ για τα ηϊα, θ κουηίνα μπορεί να  ιταν ςτο 

κατϊγι, ςτο ιςόγειο διάηωμα, που προαναφζραμε 

για χριςθ των οικόςιτων ηϊων, ενϊ ο  

προβλεπόμενοσ  χϊροσ για τθν κουηίνα απάνω, 

μετατρζπονταν και αυτόσ ςε υπνοδωμάτιο. Το 

μπουχαρί, είτε ςτο απάνω ςπίτι, είτε ςτο κατϊγι, 

ιταν μια περίτεχνθ καταςκευι, από ειδικοφσ 

μαςτόρουσ. Άριςτοσ τζτοιοσ τεχνίτθσ ιταν ο 

Μπάρμπα Αποςτόλθσ ο Ρερβολάρθσ, από τθν 

Καρυά, τον οποίο καλοφςαν πολλά χωριά και 

καταςκευάηονταν κυρίωσ με γφψο, ο οποίοσ είναι 

πυρίμαχοσ και ςχιςμζνα ςτθν μζςθ κεραμίδια, τα 

οποία τοποκετοφνταν κάκετα. Πταν γκαινιάηανε το 

καινοφργιο μπουχαρί, τότε ιταν φοβερό 

κατόρκωμα, για τθν οικογζνεια, αφοφ, δεν ιταν 

λίγεσ οι φορζσ, που άναβαν φωτιά, χωρίσ μπουχαρί, 

ςε μια γωνία του ςπιτιοφ, οπότε, ο καπνόσ, τφφλωνε 

τουσ πάντεσ, τα βράδυα, που, θ ανάγκθ του 

μαγειρζματοσ και του κρφου, ζκανε απαραίτθτο το 

κόλθμα τθσ φωτιάσ.  
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   Κάτω από το μπουχαρί ιταν θ εςτία, θ γωνιά, ςτθν 

οποία άναβαν τθν φωτιά, όχι μόνο για να ηεςτακοφν, 

μα για να μαγειρζψουν, να τθν ζχουν ςυντροφιά, 

όπωσ ζλεγαν χαρακτθριςτικά, να  πλζκει θ μάνα  

φανζλεσ και κάλτςεσ μάλλινεσ, να γνζκει θ γιαγιά με 

τθν ρόκα,  να πιηουν το τυρί δίπλα ςτθν ηεςταςιά 

τθσ γωνιάσ, να κάκεται όλθ θ οικογζνεια ςτο 

βραδινό φαγθτό, να διθγείται απίκανα παραμφκια ο 

παπποφσ ςτα εγγόνια  του, να φτιάχνουν τισ 

προμάδεσ του χειμϊνα, να ψζνουν τα φακόλια, που 

ιταν καλαμπόκι, ι ρεβίκια, πάνω ςτα οποία 

τοποκετοφςαν κάρβουνα, να βάηουν τα κρεμμφδια 

ςτθν χόβολθ,  να ςυναποφαςίηουν για τισ δουλειζσ 

τθσ επόμενθσ μζρασ,  να ηεςτάνουν το νερό  για να 

πλυκοφν  τα μζλθ του ςπιτιοφ, μζςα  ςτο… ςκαφίδι  

ςτο κατϊγι, όςο και αν ακοφγεται περίεργο!  

       Απλόσ και απζριττοσ ιταν ο εξοπλιςμόσ  και ο 

διάκοςμοσ του απάνω ςπιτιοφ. Αρκοφςε ζνασ 

κακρζφτθσ, θ γνωςτι <<Καλθμζρα>>,  ςε ζναν από 

τουσ τοίχουσ των δωματίων, ςτθν όψθ με κζα  προσ 

το ςαλόνι,  ζνα μικρό ξφλινο αρμάρι  εντοιχιςμζνο ςε 

περίοπτθ κζςθ, για τα γυαλικά του ςπιτιοφ,  ζνα  

ξφλινο μπαοφλο, θ περίφθμθ καναβζτα, άλλο πιο 

μικρό ξφλινο κιβϊτιο, το φορτςζρι, μζςα ςτο οποίο 

φφλαγαν τα διάφορα ζγραφα του ςπιτιοφ, 

ςυμβόλαια, προικοςφμφωνα, φωτογραφίεσ  και τα 

τοιαφτα, ςε άλλθ γωνία του ςαλονιοφ, κατά τα 

νεϊτερα χρόνια  θ ςερβάντα, ι  ο  γνωςτόσ 
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Λευκαδίτικοσ κομμόσ, παλαιότερα,  με τα παράκλια, 

δθλαδι τα ςυρτάρια. Ο κομμόσ, ο οποίοσ 

διατθρείται, ςαν διακοςμθτικό ςτοιχείο και ςιμερα, 

ςτα ςφγχρονα Λευκαδίτικα ςπίτια,  ιταν ζνα ζπιπλο,   

που  ζπαιρνε προίκα κάκε γυναίκα, αλλά και θ 

καςζλα, επίςθσ προίκα, ζνα  μακρόςτενο ξφλινο 

ζπιπλο,  μζςα ςτο οποίο τοποκετοφςαν τα 

χοντροςκοφτια, όςα δεν ζμπαιναν ςτουσ γικουσ. Ο 

γικοσ ιταν θ  ςτίβα με τα χοντροςκοφτια του 

ςπιτιοφ, θ οποία ςτίβα με τα διπλωμζνα 

χοντροςκοφτια, ςτθρίηονταν  πάνω ςε ςανίδεσ,  που, 

με τθν ςειρά τουσ, ιταν απλωμζνεσ πάνω ςε δφο 

ξφλινα καβαλζτα, θ δε ολόκλθρθ ςτίβα ςκεπάηονταν 

με λινό ςεντόνι.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Φωτογραφία Ραραρτιματοσ  34 
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Ο Μ(Ι)ΣΖΙΣΙΚΟ   ΥΟΤΡΝΟ  ΚΑΙ  ΣΟ  

ΞΑΪ  ΣΟΤ  ΥΟΤΡΝΑΡΗ. 
   Κάκε Λευκαδίτικθ αγροικία,  ςτθν αυλι τθσ, είχε 

εκείνουσ τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ, οι οποίοι 

επζτρεπαν ςτθν οικογζνεια τθν πλιρθ κάλυψθ και 

αυτάρκεια ςτον τραχφ και δφςκολο αγϊνα τθσ 

επιβίωςθσ. Υπεραπαραίτθτοσ ο φοφρνοσ, ςτον οποίο 

ζψεναν το ψωμί τθσ εβδομάδοσ,  τα διάφορα 

φαγθτά και τισ πίτεσ, που δεν βόλευε να ψθκοφν 

ςτθν γωνιά του ςπιτιοφ. Στα χωριά του νθςιοφ 

υπιρχαν οι ιδιόκτθτοι φοφρνοι, για αποκλειςτικι 

χριςθ του ςπιτιοφ και οι ιδιωτικοί μεν, αλλά για 

δθμόςια χριςθ  φοφρνοι, οι λεγόμενοι Μ(ι)τηίτικοι,  

όχι για να πουλοφν ψωμί, όπωσ ςιμερα, αλλά  για 

να ψζνουν το ψωμί τουσ, όςoι δεν είχαν ιδιόκτθτο 

φοφρνο, αφινοντασ ςτον φοφρναρθ ζνα καρβζλι, 

για πλθρωμι του, το περίφθμο ξάϊ.  Φοφρνοι, οι 

οποίοι πουλοφςαν ψωμί, δθμιουργοφνται, μζςα 

ςτθν Χϊρα, από τουσ Ενετοφσ, από τον 18ο αιϊνα και 

εφεξισ. Στο Λςτορικό Αρχείο Λευκάδοσ υπάρχουν 

άδειεσ και ςκαριφιματα, για ανζγερςθ τζτοιων 

φοφρνων, τα οποία είναι καταπλθκτικά, ωςάν να 

ζχουν καταςκευαςκεί από ςφγχρονα θλεκτρονικά 

μζςα,  όπωσ το ςχζδιο, για ανζγερςθ φοφρνου ςτον 

Άγιο Μθνά, ιδιοκτθςίασ ςιόρ Τηανζτου  Δετηϊρτηθ, 

το 1827. 

     Διζφεραν μεταξφ τουσ, οι δφο  κατθγορίεσ 

φοφρνων,  ςτο μζγεκοσ και ςτθν καταςκευι. Ο 
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ιδιωτικόσ ςπιτικόσ φοφρνοσ ιταν μικρόσ, χωροφςε το 

πολφ δζκα καρβζλια ψωμί για ψιςιμο, όςα 

απαιτοφνταν για να περάςει τθν εβδομάδα θ κάκε 

οικογζνεια. Τα  υλικά τθσ καταςκευισ του  ιταν:  ο 

πθλόσ, ςπαςμζνα μικρά κεραμίδια και ειδικζσ 

πυράντοχεσ πλάκεσ ςτο δάπεδο  του φοφρνου, όταν 

υπιρχαν ςτο εμπόριο  ςτθν Χϊρα, κατά τα νεϊτερα 

χρόνια, ι απλζσ λειαςμζνεσ επίπεδεσ πζτρεσ, 

παλιότερα.   Ζλιωναν τον πθλό ςε νερό και άρχιηαν 

το χτίςιμο τοποκετϊντασ τα κουτςοκεράμιδα, όπωσ 

τα ζλεγαν, το ζνα πάνω ςτο άλλο , με τον πθλό ςαν 

ςυνδετικό υλικό. Θ τεχνικι του κτιςίματοσ 

ακολουκοφςε, άλλοτε μζν θμιςφαιροειδζσ ςχιμα, 

άλλοτε δε ελαφρϊσ κωνοειδι πορεία, τουτζςτιν 

ςτζνευε ανεβαίνοντασ προσ τα πάνω  το κτίςιμο και 

κατζλθγε ςτθν πεπλατυςμζνθ κορυφι του φοφρνου, 

τθν περίφθμθ κατςοφλα, εξ ου και το ευφυολόγθμα 

των Λευκαδίων,  για τουσ τεμπζλθδεσ, όταν, 

αναφερόμενοι  περιπαικτικά ς’ αυτοφσ,  τουσ 

ζλεγαν,  ότι <<κοιμοφνται ςτου φοφρνου τθν 

κατςοφλα>>.  Πταν ολοκλθρϊνονταν το κτίςιμο του 

φοφρνου, τον ζκαιγαν αδιάκοπα επί τρείσ θμζρεσ, 

ϊςτε να καοφν καλά όλα τα υλικά του κτιςίματοσ και 

ιδιαίτερα ο πθλόσ, να φρυγεί, όπωσ ζλεγαν 

χαρακτθριςτικά, προκειμζνου  να τςιμεντοποιθκεί, 

ςχεδόν, ϊςτε να αντζξει ςτον χρόνο. 

      Οι Μ(ι)τηίτικοι  φοφρνοι, κτίηονταν μεν με τα ίδια 

υλικά, αλλά με θμιςφαιροειδι  τελικι μορφι και  
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ιταν  κατά πολφ μεγαλφτεροι, αφοφ μποροφςαν να 

χωρζςουν μζςα και τριάντα καρβζλια ψωμί, τα 

οποία μπορεί να ζψεναν μαηί δφο και τρείσ 

νοικοκυρζσ.   Στουσ μικροφσ,  τα ξφλα και θ φωτιά 

ανάβονταν ςτο δάπεδο του φοφρνου, και μετά 

κακαρίηονταν με τα ςυδαφλια, κάτι μακριά  ςίδερα, 

από τα ςτεφάνια των βαενιϊν,  με ελαφρφ Γάμα 

ςτθν κορυφι,  με τα οποία τραβοφςαν ζξω  τα 

κάρβουνα και τθν ςτάχτθ κακαρίηοντασ, ςε αρχικό 

ςτάδιο, το δάπεδο,  για να ακολουκιςει το 

πάνιαςμα του φοφρνου,  με ζνα μεγάλο βρεγμζνο 

πανί  δεμζνο ςε ζνα μακρφ ξφλο, τον λοφρο, το 

οποίο, θ φουρνάριςςα, κινοφςε ςβουρλίγκα μζςα 

ςτον φοφρνο, προκειμζνου να κακαριςκεί 

ολοκλθρωτικά από ςτάχτεσ, κάρβουνα και να 

τοποκετθκεί το ψωμί για ψιςιμο.   

    Στουσ Μ(ι)τηίτικουσ,  θ φωτιά ζμπαινε, ςυνικωσ,  

κάτω από το δάπεδο του φοφρνου ςε  ζναν 

μακρόςτενο διάδρομο και ακριβϊσ, ςτο μζςον του 

φοφρνου, υπιρχε μια μεγάλθ  τρφπα-χοάνθ, το 

γκελεχάνι,  μζςω τθσ οποίασ ανζβαινε πάνω θ φλόγα 

και  διαχζονταν ςε ολόκλθρο τον φοφρνο,  

πυρϊνοντασ τισ πλάκεσ του δαπζδου  και  γενικά το 

εςωτερικό του, προκειμζνου να τοποκετθκεί εκεί το 

ψωμί, για ψιςιμο,  οπότε, ευνόθτο είναι,  πωσ, δεν 

απαιτοφνταν οι ανωτζρω εργαςίεσ κακαρίςματοσ, 

που περιγράψαμε, αφοφ οι πλάκεσ  δεν είχαν καμία 
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επαφι με κάρβουνα και ςτάχτεσ, αλλά  ιταν 

κακαρζσ.  

    Θ φουρνάριςςα ιταν υποχρεωμζνθ να κάνει τρείσ 

και τζςςερεισ Ψθςζσ, τθν θμζρα, δθλαδι να ανάψει 

το φοφρνο και να κάνει ακριβϊσ τθν ίδια δουλειά 

τόςεσ φορζσ, όςεσ γυναίκεσ είχαν προγραμματιςτεί 

να ψιςουν ψωμί. <<Ξωκιόσ, ξτιανι μ’ , πωσ δφνες’ 

ζτς>>, ιταν τα γνωςτά επιδοκιμαςτικά 

επιφωνιματα προσ τθν θρωίδα φουρνάριςςα, που 

ζλιωνε, μζςα ςτθν πφρθ και τθν  φωτιά του 

φοφρνου. Αφοφ τελείωνε αυτι τθν διαδικαςία του 

ψθςίματοσ, τότε, ζπαιρνε το  άλογο και ζφευγε ςτα 

κτιματα και ςτουσ λόγγουσ, προκειμζνου να ποτάξει 

τα ξφλα, για τα ψθςίματα τθσ επόμενθσ μζρασ. 

Φόρτωνε το άλογο με ζξι μεριζσ, ξφλα, όπου θ μεριά 

ιταν το ςυμπιεςμζνο δεμάτι των ξφλων, επζςτρεφε 

ςτο ςπίτι και ετοιμάηονταν για τον τραχφ αγϊνα τθσ 

επόμενθσ μζρασ, ϊςτε να πάρει, από κάκε ψθςιά, 

ζνα καρβζλι, ςαν ξάϊ, για να αναςτιςει τθν 

οικογζνειά τθσ και τα παιδιά τθσ. 

    Και οι δφο μορφζσ φοφρνων δεν ιταν 

εκτεκειμζνεσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτο κρφο, τον 

ιλιο και τθν βροχι, αλλά ςτεγάηονταν ςε ειδικά 

υπόςτεγα, θ καταςκευι των οποίων γίνονταν  με 

διάφορα υλικά.  Εκείνο το υλικό που ιταν ςτακερό 

ιταν μόνο τα κεραμίδια  ςτθν ςκεπι του υπόςτεγου, 

ενϊ περιμετρικά, οι τζςςερεισ τοίχοι,  γίνονταν,  είτε 

με πζτρα, καταςκευι αρκετά  κοςτοβόρα, για τουσ 
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αιϊνεσ που αναφερόμαςτε, ι χρθςιμοποιοφςαν , 

κυρίωσ,  μια απλι καταςκευι, με υλικά το ξφλο, τισ 

ςμυρτιζσ  και τα ςπάρτα, ωσ εξισ:   Στζριωναν τθν 

ςκεπι,  πολφ καλά, ςε  τζςςερεισ  χοντρζσ ξφλινεσ 

κολϊνεσ,  αντίςτοιχα ςτισ τζςςερεισ γωνίεσ του 

υπόςτεγου. Ράνω  ς’ αυτζσ τισ κολϊνεσ  κάρφωναν 

οριηόντια και από τισ δφο όψεισ,  ανά διαςτιματα,  

καλάμια, ι μακρόςτενεσ ςανίδεσ, κάτι ςαν τα 

ςθμερινά καδρόνια. Το εςωτερικό κενό,  που 

δθμιουργοφνταν απ’ αυτι τθν αρχικι 

ξυλοκαταςκευι, το γζμιηαν με ζνα πυκνό μείγμα από 

ςπάρτα και ςμυρτιζσ, με αποτζλεςμα να 

δθμιουργείται ζνασ ςυμπαγισ τοίχοσ,  που 

προςτάτευε τον φοφρνο και τθν φουρνάριςςα από 

κάκε καιρικό φαινόμενο. Αυτι θ φκθνι καταςκευι 

είχε το πλεονζκτθμα, ότι, ανά πάςα ςτιγμι, 

μποροφςαν να  αντικαταςτακοφν, ι να 

αναπλθρωκοφν τα ςπάρτα και οι ςμυρτιζσ, όταν 

φκείρονταν,  από τθν πολυκαιρία.4 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Φωτογραφίεσ  Ραραρτιματοσ  6,  52  και  56. 
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TO AΛΕΣΡΙ, ΣΟ ΣΑΒΑΡΙ,  ΣΑ 

ΠΑΛΜΑΚΙΑ,  Η ΧΑΝΗ  ΚΑΙ  Ο  

ΚΤΚΛΟ  ΣΟΤ  ΧΨΜΙΟΤ.  
       Ο κφκλοσ του ψωμιοφ ιταν μια μακρά,  

πολφμοχκθ  και επίπονθ  διαδικαςία, που ξεκινοφςε 

με τθν ςπορά του ςιταριοφ, τον Οκτϊβρθ  και 

τελείωνε το επόμενο καλοκαίρι, με τον κζρο και το 

αλϊνιςμα,  ζνα ψωμί δφςκολο και δυςεφρετο, από 

τα βάκθ των αιϊνων,   για τον Λευκαδίτθ , αφοφ 

αναγκάηονταν, πολλζσ φορζσ,  να φεφγει απζναντι 

ςτθν Ακαρνανία, προκειμζνου να κάνει τθν ςπορά 

του ςιταριοφ ςε ξζνα χωράφια. Διθγοφνται, οι παλιοί  

Λευκαδίτεσ, άπειρεσ ιςτορίεσ για τισ ςπορζσ και τισ 

κακουχίεσ  ςτουσ μικροοικιςμοφσ και ςτα  χωριά του 

Ξθρομζρου:  Βόνιτςα, Ρερατιά, Ρωγωνιά, Ηαβζρδα, 

Ραλφμπελθ, ςθμερινόσ Δρυμόσ, Γοργοβλι,  

Δερςοβά,  Αντϊνθ, Αϊ Βαςίλθ, Κομποτι,  Λφκου 

Νίκου και Μοναςτθράκι. Ιταν αυτι θ ζνδεια  τθν 

οποία μνθμονεφει και ο απαράμιλλοσ Αριςτοτζλθσ 

Βαλαωρίτθσ, ςτον <<ΦΩΤΕΛΝΟ>>, βάηοντασ ςτο 

ςτόμα του Γζρο - Ηευγολάτθ  τθν ριςθ για <<…το  

ζρμο  το ψωμί…>>.  

     Το όργωμα και θ ςπορά  ξεκινοφςε  προσ το τζλοσ 

του  Οκτϊβρθ, αμζςωσ μετά τα πρωτοβρόχια, όταν 

το ζδαφοσ είχε μαλακϊςει αρκετά  και γίνονταν,  

παλιότερα με ηευγάρι βοδιϊν και ςτα  κατοπινά 

χρόνια με ηευγάρι αλόγων, τα οποία ζςερναν το 

αλζτρι.  Θ καταςκευι του αλετριοφ απαιτοφςε ειδικι 
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τεχνικι, αφοφ θ επεξεργαςία του ξφλου ικελε  

γνϊςθ και εμπειρία, προκειμζνου θ καταςκευι να 

ιταν ανκεκτικι ςτθν δφναμθ που αναπτφςςεται, 

όταν τα άλογα  τραβοφν το αλζτρι  και μάλιςτα 

καρφωμζνο ςτθν γθ. Στα νεϊτερα χρόνια,  ι 

καταςκευι του ιταν ςιδερζνια. Το  παλιό ξφλινο 

λευκαδίτικο αλζτρι αποτελοφνταν, από τθν 

αλετροπόδα, τθν ςπάκθ,  το  ςταβάρι,  τον 

χερουλάτθ, τα φτερά   και το υνί. Θ αλετροπόδα  

είναι το κφριο μζροσ του αλετριοφ, είχε ςχιμα 

αντεςτραμμζνου  κεφαλαίου  Γάμα, χωρίσ να 

ςχθματίηει ακριβϊσ ορκι γωνία, αλλά ελαφρά 

αμβλεία γωνία, γι’ αυτό και επζλεγαν ειδικοφσ 

κλϊνουσ δζνδρων,  με αυτι τθν μορφι, δζνδρα με 

ςκλθρό ξφλο, όπωσ το πουρνάρι, ι το ρουπάκι, ι θ 

αμυγδαλιά.  Ο χερουλάτθσ ιταν θ απόλθξθ του 

πάνω μζρουσ τθσ αλετροπόδασ,  από τον οποίο 

κρατοφςε και δοφλευε το αλζτρι ο χωρικόσ. 

Αξιομνθμόνευτθ, εδϊ θ ςτροφι του απαράμιλλου 

Βαλαωρίτθ, ςτον <<ΦΩΤΕΛΝΟ>>:  <<…O  χερουλάτθσ 

ζφαγε  τ’ άχαρα δάχτυλά μου και ςτθν αλετροπόδα 

μου ελιϊςαν τα φπατά μου…>>.  Το ςταβάρι, ιταν  

μακρόςτενο ξφλο με ελαφρά ελλειψοειδι μορφι, το 

οποίο ςτθρίηονταν ςε εγκοπι, ςτο μζςον, του πάνω 

μζρουσ τθσ αλετροπόδασ και περνοφςε μζςα από  

ορκό ξφλο, τθν ςπάκθ, θ  οποία ςτερεϊνονταν, 

χωνευτά,  ςτο μζςον του κάτω μζρουσ τθσ 

αλετροπόδασ. Στθν μπροςτινι  άκρθ του ςταβαριοφ, 

ιταν καρφωμζνο  ςίδερο με άγκιςτρο,  ςτο οποίο 
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άγκιςτρο  γατηϊνονταν ο ηυγόσ, ζνα ςτρογγυλό ξφλο, 

περίπου ενόσ μζτρου,  το οποίο είχε τρία  τςιγκζλια, 

ζνα ςτο μζςον, το οποίο γάτηωνε ςτο άγκιςτρο του 

ςταβαριοφ και  ζνα ςε κάκε άκρθ, από τα οποία 

γατηϊνονταν  τα παλμάκια,  δθλαδι μικρά και αυτά 

ξφλινα ςτρογγυλά  καταςκευάςματα, περίπου ενόσ 

μζτρου, με ςιδερζνιουσ  κρίκουσ ςτισ άκρεσ, τα 

οποία  κατζλθγαν, με ςχοινιά,  ςτθν γολάνα,  ι 

λαιμαριά, δθλαδι ζνα ειδικό δερμάτινο και 

υφαςμάτινο μαηί καταςκεφαςμα, ςε ςχιμα U 

λατινικοφ, το οποίο ιταν προςαρμοςμζνο ςτο λαιμό 

των αλόγων, προκειμζνου να τραβοφν  το αλζτρι. Το 

υνί, ιταν το μεταλλικό μυτερό τριγωνοειδζσ 

καταςκεφαςμα, με πεπλατυςμζνα φτερά, το οποίο, 

καρφωμζνο ςτο εμπρόςκιο τμιμα τθσ αλετροπόδασ, 

ζςχιηε τθν γθ,  με το τράβθγμα των αλόγων. 

      Κατά τθν δεκαετία του 1960 άρχιςαν να ζρχονται 

τα πρϊτα τρακτζρ ςτθν Λευκάδα, τα οποία 

χρθςιμοποιοφςαν, πζραν των άλλων μεταφορικϊν 

εργαςιϊν, αφοφ πολλζσ φορζσ  διαςκζαυηαν τισ 

καρότςεσ, που ζςερναν, και ζκαναν ςυγκοινωνίεσ 

ςτισ άγονεσ γραμμζσ, τα χρθςιμοποιοφςαν για το 

όργωμα των χωραφιϊν, όπου αυτά ιταν 

προςβάςιμα. Στα μπροςτινά χωριά του νθςιοφ 

ςθμείο αναφοράσ ιταν το τρακτζρ του Κορεβζτθ 

απ’τουσ Ρθγαδιςάνουσ, το οποίο, όταν περνοφςε 

ιταν αξιοκζατο μικρϊν και μεγάλων και αργότερα το 

τρακτζρ του Αντρζα του Λιβιτςάνου,  απ’τον 
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Κάβαλλο, ζνα τεράςτιο τρακτζρ, μάρκασ Belarus, 

που  ιταν Σοβιετικισ καταςκευισ. 

       Στισ αρχζσ  Λουνίου, όταν άρχιηαν τα ςτάχυα << 

να ψωμϊνουν>>, όπωσ ζλεγαν, δθλαδι ο καρπόσ να 

παίρνει ςχεδόν  το τελικό του μζγεκοσ, και άρχιηε να 

μεςτϊνει, τότε ζκοβαν χερόβολα μικρά και 

ζφτιαχναν τθν Ψάνθ, προκειμζνου να γιορτάςουν τα 

προεόρτια του επερχόμενου κεριςμοφ. Θ ψάνθ  

ιταν ζνα  δεμζνο μάτςο ςταχυϊν, το οποίο  

περνοφςαν πάνω από τθν φλόγα τθσ φωτιάσ, 

προκειμζνου  να καοφν τα άγανα  και να γίνεται πιο 

εφκολθ θ αποφλοίωςθ του καρποφ.   Ζτριβαν, εν 

ςυνεχεία, ςτθν παλάμθ, το καψαλιςμζνο  μάτςο   και 

ζπαιρναν τον  καρπό, ο οποίοσ είχε μια υπζροχθ 

γεφςθ ςτο φαγθτό. Ο κζροσ γίνονταν περί το τζλοσ 

Λουνίου, γι’ αυτό  και ο μινασ αυτόσ αποκαλοφνταν,  

από τουσ χωρικοφσ μασ,  Κεριςτισ, αλλά και ο 

Λοφλιοσ, Αλωνάρθσ, αφοφ τότε αλϊνιηαν το ςιτάρι. 

Κζριηαν με τα δρεπάνια, πριονωτά μεταλλικά 

αντικείμενα ςε ςχιμα θμιςελινου,  δθμιουργϊντασ 

μικρά χερόβολα, τα οποία ζδεναν  χρθςιμοποιϊντασ,  

ςαν ςπάγκο,   το ίδιο το ςτζλεχοσ του ςιταριοφ,  

πολλά δε μαηί  χερόβολα δθμιουργοφςαν το δεμάτι. 

Τα δεμάτια φορτϊνονταν ςτα άλογα και τα  

μετζφεραν  ςε  ακυμωνιζσ,  μεγάλοσ ταξινομθμζνοσ 

ςωρόσ δεματιϊν, κοντά ςτα αλϊνια, παλιότερα, ι 

κοντά ςε πλατιοφσ χϊρουσ, κατά τα νεϊτερα χρόνια, 



53 
 

όπου είχε πρόςβαςθ θ αλωνιςτικι μθχανι, θ 

ονομαηόμενθ  πατόηα. 

      Το αλϊνιςμα ςτα αλϊνια ιταν πανθγφρι για τθν 

κάκε οικογζνεια, αφοφ μετείχαν όλα τα μζλθ και 

ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία απολάμβαναν τθν 

καβάλα  πάνω ςτθν ςβάρνα. Αρκετζσ μζρεσ, 

νωρίτερα, είχε φροντίςει ο γεωργόσ  να φτιάξει το 

δάπεδο του αλωνιοφ, το οποίο ζςτρωνε με παχφ 

ςτρϊμα πθλοφ, που, με τον ιλιο του καλοκαιριοφ, 

ςχεδόν, τςιμεντοποιοφνταν, ϊςτε να γίνεται 

καλφτερα και το αλϊνιςμα, αλλά και το ανζμιςμα, 

που κα ακολουκοφςε. Θ ςβάρνα ιταν  ζνα 

τριγωνοειδζσ, περίπου, καταςκεφαςμα, ςτο κάτω 

μζροσ του οποίου ιταν ενςωματωμζνα πολλά 

κοφτερά λεπίδια, προκειμζνου να τεμαχίηουν το 

ςτζλεχοσ του ςιταριοφ.  Άπλωναν τα δεμάτια του 

ςιταριοφ  ςτο αλϊνι, ζηευαν δφο άλογα, με 

λαιμαριζσ ςτον λαιμό, ςτθν ςβάρνα, τα οποία 

οδθγοφςε πάνω ςτθν ςβάρνα ο γεωργόσ,  ο οποίοσ 

χρθςίμευε και ςαν βάροσ, ϊςτε να μθν είναι ςτον 

αζρα ι ςβάρνα, τα  άλογα  κινοφνταν κυκλικά μζςα 

ςτο αλϊνι, με αποτζλεςμα να κομματιάηεται το 

ςτζλεχοσ του ςιταριοφ, να ανοίγουν  τα ςτάχυα κα 

να βγαίνει το πολυπόκθτο ςιτάρι, θ βαςικι τροφι 

του Λευκαδίτθ αγρότθ.  

     Αφοφ ολοκλθρϊνονταν το αλϊνιςμα, μάηευαν, 

αρχικά το άχυρο ςε ςωρό ζξω από το αλϊνι και 

ςϊρευαν ςε μια γωνιά του αλωνιοφ το ςιτάρι μαηί με 
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υπολείμματα άχυρου. Θ ςυγκζντρωςθ του άχυρου 

γίνονταν με το  δικριάνι, ζνα ξφλινο αντικείμενο το 

οποίο κατζλθγε διχαλωτά, ι τριχαλωτά, το  δε  

άχυρο  μετζφερναν οι γυναίκεσ,  ςτο κεφάλι τουσ, 

μζςα ςε ςεντόνια  δεμζνα χιαςτί  και  το ζριχναν  

ςτον μπλοκό του ςπιτιοφ. Το  απόγευμα, όταν άρχιηε 

να φυςάει ο καυμάςιοσ Μαϊςτροσ, τότε άρχιηε   το 

λίχνιςμα, το ανζμιςμα, κατά το οποίο, ο γεωργόσ, με 

ζνα πλατφ  ξφλινο φτυάρι,  το καρπολόϊ,  πετοφςε 

ψθλά το ςιτάρι, το οποίο, ςαν βαρφτερο, ζπεφτε 

κάτω, τα δε υπολείμματα του άχυρου τα μετζφερε ο 

αζρασ πιο μακριά. Εν ςυνεχεία και προκειμζνου να 

φφγουν και τα τελευταία υπολείμματα άχυρου από 

το ςιτάρι, προχωροφςαν ςτο κοςκίνιςμά του με το 

δρυμόνι, ζνα μεγάλο κόςκινο, με ξφλινο περίβλθμα, 

τον κόκρο. 

    Το αλϊνιςμα ιταν ςκζτο πανθγφρι για τισ 

οικογζνειεσ των χωριϊν, αφοφ μετείχε ολόκλθρο το 

ςπίτι, ενϊ οι άνδρεσ, παρά το γεγονόσ ότι, τα 

αλϊνια, ιταν κοντά ςτα ςπίτια του χωριοφ, 

κοιμόνταν ςτρωματςάδα ςτα αλϊνια, ςε μια ζνδειξθ 

απζραντθσ  χαράσ, για το νεοδθμιουργοφμενο ςτάρι, 

που ςε λίγο κα γίνονταν το ψωμί τθσ οικογζνειασ, 

αφοφ επικυμοφςαν αυτό το δζςιμο με τουσ κόπουσ 

μιασ χρονιάσ, αλλά και για να ξεκινιςουν καμπά το 

πρωϊ να ςτρϊνουν τα δεμάτια ςτο αλϊνι, πριν ρίξει 

ο ιλιοσ, αφοφ τα άγανα του ςταριοφ, ςμιγμζνα με το 

τίμιο ιδρϊτα των χωρικϊν, ιταν ανυπόφορα! 
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    Σε κάκε χωριό του νθςιοφ είχαν πολλά αλϊνια, 

ενδεικτικό του γεγονότοσ ότι υπιρχαν μεγάλεσ 

ποςότθτεσ γεννθμάτων, ζτςι αποκαλοφςαν τα 

δθμθτριακά, για αλϊνιςμα. Ενδεικτικά, ενκυμοφμαι, 

πωσ, ςτο χωριό μου, το Ρινακοχϊρι, υπιρχαν, 

περιμετρικά του χωριοφ, δεκατρία αλϊνια, μερικά 

των οποίων ςϊηονται και ςιμερα, ενϊ, κάποια άλλα, 

που θ ζλευςθ τθσ αλωνιςτικισ μθχανισ τα 

απενεργοποίθςε, τα χρθςιμοποιοφςαμε, εμείσ τα 

παιδιά, για αυτοςχζδιο γιπεδο βόλεϊ, 

τοποκετϊντασ, για φιλζ, ζνα τεντωμζνο ςχοινί, 

ςτερεωμζνο ςε δφο κάκετα καλάμια.  

     Στουσ Σφακιϊτεσ, ςτθν Καρυά και ςτουσ 

Ρθγαδιςάνουσ, ποτζ δεν αλϊνιηαν ςτισ 15 Λουλίου, 

τθν θμζρα που γιορτάηει ο Αγιοσ Κιρυκοσ, ο τριετισ 

νεϊτεροσ μάρτυσ τθσ εκκλθςίασ και θ επίςθσ 

μαρτυριςαςα μθτζρα του Λουλίττθ. <<Αυτι τθν 

θμζρα πρζπει να τθν φυλάμε, είναι βαριά γιορτι>>, 

δθλαδι να μθν εργαηόμαςτε και να τθν ςεβόμαςτε, 

ζλεγαν οι χωρικοί μασ, διότι, ςφμφωνα με τθν 

παράδοςθ, τθν θμζρα αυτι βοφλιαξε το αλϊνι ςτθν 

περιοχι τθσ Ακόνθσ και κατάπιε τα άλογα και τουσ 

γεωργοφσ, που αλϊνιηαν. Το <<Β(ου)λιαςμζνο 

Αλϊνι>>, υπάρχει και ςιμερα, δίπλα ςτθν πθγι τθσ 

Ακόνθσ, περιοχι μεταξφ Σφακιωτϊν και Νικιάνασ, 

ςτθν οποία ζχουν κτιματα οι Σφακιςάνοι, οι 

Καρςάνοι και ο Ριατςανίτεσ. Υπάρχει ζνα βίδιςμα 

τθσ γισ ςε ςχιμα αλωνιοφ, το οποίο ευλαβοφνται 
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όλοι οι  γεωργοί, αλλά και οι περαςτικοί, που 

πθγαίνουν για το μοναςτιρι των Αγίων Ρατζρων, 

από τον δρόμο τθσ Ακόνθσ, που ζχουν να λζνε: 

<<Eδϊ είναι το Β(ου)λιαςμζνο Αλϊνι>>. 

      Το ςιτάρι τθσ νζασ ςοδειάσ πιγαινε ςτον 

ανεμόμυλο ι ςτον νερόμυλο τθσ περιοχισ, για να 

γίνει αλεφρι, με το οποίο οι νοικοκυρζσ  

δθμιουργοφςαν το ψωμί, το νζο ψωμί, που με 

ιδιαίτερθ   λαχτάρα καρτεροφςαν όλα τα μζλθ τθσ 

οικογζνειασ, θ διαδικαςία  του οποίου άρχιηε με το 

κοςκίνιςμα, με τθν ςίτα,  του αλευριοφ  μζςα ςτο 

ξφλινο ςκαφίδι.  Με το κοςκίνιςμα ξεχϊριηε το 

αλεφρι από τα αποςίτια, ι τα αποςινάδια, τα 

πίτουρα, τα οποία χρθςιμοποιοφςαν για ηωοτροφι. 

Ακολοφκωσ άρχιηε  θ διαδικαςία του ηυμϊματοσ. 

Αρχικά, τοποκετοφςαν το προηφμι ςτο κζντρο του 

ςκαφιδιοφ και γφρω από το προηφμι  ζριχναν 

ςταδιακά αλεφρι, μαηί με ηεςτό νερό, μίγμα το οποίο 

ηφμωνε με τα χζρια τθσ θ νοικοκυρά, προςκζτοντασ 

ςυνεχϊσ αλεφρι,  μζχρι να δθμιουργθκεί θ ποςότθτα 

του ηυμαριοφ, που επικυμοφςε. Το προηφμι, το 

οποίο  είχε τθν κζςθ τθν ςθμερινισ μαγιάσ,  ιταν  

μια μικρι ποςότθτα ηυμαριοφ, τθν οποία κρατοφςε  

θ κάκε νοικοκυρά και φφλαγε μζςα ςε ειδικό δοχείο,  

τον  προηυμολόγο, με αλάτι και λάδι ςτθν επιφάνεια, 

ϊςτε να διατθρείται απ’ τθν ςιψθ, προκειμζνου  να 

το χρθςιμοποιιςει ςτο επόμενο ηφμωμα, ενϊ, 

αρκετζσ φορζσ, υπιρχε μόνο ζνα προηφμι, ςε κάκε 
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γειτονιά, το οποίο δανείηονταν μεταξφ τουσ οι 

νοικοκυρζσ και αναπλιρωναν, ϊςτε να είναι πάντα 

διακζςιμο. <<Ζλα δω άγγονα, μου ζλεγε θ βαβά μου 

θ Βαςίλω. Τράβα απκάτου ςτθν Ρλατ(υ)ςτομίτιςςα, 

ιταν θ κειά Μαριϊ με καταγωγι από τα 

Ρλατφςτομα, που είχε παντρευτί ςτο χωριό μασ,  να 

ς’δϊκει το προηφμι>>. Εξυπακοφεται, βζβαια, πωσ 

τθσ  επζςτρεφα  νζο προηφμι. 

       Αφοφ ολοκλθρϊνονταν το ηφμωμα, θ νοικοκυρά 

το ςταφρωνε τρείσ φορζσ και το ςκζπαηε με βαριά 

ροφχα, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ χθμικι 

μεταλλαγι, που ςυμβαίνει ςτο ηυμάρι, ϊςτε να είναι 

ζτοιμο να μπει ςτον φοφρνο, με τθν μορφι του 

καρβελιοφ. Μάλιςτα παρακολουκοφςαν τθν πορεία 

του ηυμαριοφ, ϊςτε, όταν φοφςκωνε, να 

προχωριςουν, τθν κατάλλθλθ ςτιγμι,  ςτο πλάςιμο 

των καρβελιϊν,  χωρίσ να αποχερίςει, όπωσ ζλεγαν, 

δθλαδι,  να μείνει αφοφςκωτο το ηυμάρι, άρα να μθ 

βγει ψθμζνο ςωςτά και αφράτο το ψωμί,  από τον 

φοφρνο,  αλλά  κακιςμζνο και επίπεδο ςαν πλάκα. 

Ζντρομεσ οι νοικοκυρζσ, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 

αποχερίςματοσ, τισ άκουγεσ να λζνε: <<Γοφϊ, θ 

μαφρθ, τι ζπακα, μ’ αποχζρςε το ψωμί και τϊρα κα 

μ’ βγοφν πλακτςά τα καρβζλια>>.  Ρροκειμζνου, οι 

νοικοκυρζσ να διαπιςτϊςουν, αν είχε ολοκλθρωκεί θ 

ηφμωςθ, τότε πίεηαν με τθν παλάμθ τουσ το ηυμάρι, 

αν το βακοφλωμα, που ςχθματίηονταν, 
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επανζρχονταν, τότε θ ηφμωςθ είχε ολοκλθρωκεί 

επιτυχϊσ. 

    Ζπλακαν το ηυμάρι, δθμιουργοφςαν το ςτρογγυλό 

καρβζλι, το οποίο τοποκετοφςαν μζςα ςτθν 

πινακωτι, ζνα ξφλινο παραλλθλόγραμμο 

καταςκεφαςμα με κουτιά, που  ιταν χωριςμζνθ  ςε 

τετράγωνα, μζςα ςτα οποία άπλωναν, από κάτω,  

ζνα μεςάλι, ζβαηαν μζςα  το πλαςμζνο καρβζλι, 

ςικωναν το μεςάλι, όταν πιγαιναν ςτον φοφρνο, 

ζπαιρναν το καρβζλι και το τοποκετοφςαν μζςα ςτον 

φοφρνο για ψιςιμο. Θ τοποκζτθςθ του ηυμωμζνου 

καρβελιοφ ςτον φοφρνο, γίνονταν με ζνα μακρφ 

ξφλινο φτυάρι. Το Λευκαδίτικο καρβζλι, το οποίο  

ζκρεψε γενιζσ  και γενιζσ, ςτο διάβα των αιϊνων, 

ιταν ςτρογγυλό, ςτθν μορφι,  και αποτελοφνταν,  

από τθν εςωτερικι  ψίχα και τθν εξωτερικι φλοφδα.  

Ππωσ ζχει προαναφερκεί, κάκε οικογζνεια ζψενε, 

περίπου, δζκα καρβζλια, το ψωμί τθσ εβδομάδοσ, τα 

οποία τοποκετοφςε ςτθν  μαλάκα, ζνα μεγάλο 

κοφίνι, με ειδικι καταςκευι, όχι εντελϊσ ανοιχτι 

ςτο  πάνω μζροσ, αλλά κατζλθγε,  ομαλά ςε ζνα 

ςτόμιο, τζτοιων διαςτάςεων, που να επιτρζπουν τθν 

διακίνθςθ του καρβελιοφ. Τοποκετοφςαν τθν 

μαλάκα, όχι κατάχαμα, αλλά πάνω ςε υπερυψωμζνο 

τάκο, ϊςτε να μθν τθν πιάνει θ πορδάλα. 

     Το καρβζλι, πζραν των κακθμερινϊν αναγκϊν, 

αποτελοφςε τθν βάςθ τθσ δθμιουργίασ τθσ 

προμάδασ, ψωμί πυρωμζνο ςτθν φωτιά, κατά τισ 
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κρφεσ μζρεσ του χειμϊνα, τθν οποία προμάδα, 

ςυχνά ζβρεχαν με κραςί και λάδι και 

δθμιουργοφςαν τθν καυμάςια ηοφπα.  Επίςθσ, το 

καλοκαίρι, οι αγκακοί και τα μπκοφνια, δθλαδι τα 

ξερά κομμάτια και  οι γωνίεσ του καρβελιοφ, 

δθμιουργοφςαν τθν περίφθμθ ριγανάδα, τθν οποία 

ςυνόδευε απαραίτθτα θ αρμυροςαρδζλα, που  

αλάτιηε, ςε μεταλλικοφσ τενεκζδεσ, ο ίδιοσ ο 

χωρικόσ, περί τον Σεπτζμβρθ μινα, όταν υπιρχε θ 

χοντρι ςαρδζλα ςτο εμπόριο, θ λεγόμενθ 

πελεκοφδα, αφοφ, αυτι θ αρμυροςαρδζλα, ιταν και 

το προςφάγι του ςτο γεφμα του ςτα κτιματα, όπου 

ςυνόδευε το γλίςχρο φαγθτό του. 

     Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφςε τουσ γνωςτοφσ 

μεταλλικοφσ τενεκζδεσ του εμπορίου, τουσ οποίουσ 

αποκαλοφςαν λάτα, ενϊ ζλεγαν, χαρακτθριςτικά: 

<<ζκαμα δφο λάτεσ ςαρδζλα>>. Αγόραηαν τθν 

χοντρι ςαρδζλα από τουσ πλανόδιουσ εμπόρουσ, θ 

οποία δεν ζπρεπε να είναι τςαλαπουριαςμζνθ και 

τθν τοποκετοφςαν μζςα ςε ζνα μεγάλο κοφίνι και 

τθν αλάτιηαν, με χοντρό αλάτι, τθν άφθναν για δφο 

θμζρεσ, ϊςτε να ςτραγγίςουν τα υγρά και 

ακολοφκωσ τθν τοποκετοφςαν ςτθν λάτα. Ο  γζροσ 

του ςπιτιοφ, με τθν εμπειρία του, τοποκετοφςε μία 

ςτρϊςθ ςαρδζλα και ζριχνε πάνω  πολφ αλάτι, 

ακολοφκωσ τοποκετοφςε νζα ςτρϊςθ ςε αντίκετθ 

φορά με τθν προθγοφμενθ και ξανά αλάτιηε, μζχρι 

να γεμίςει θ λάτα. Εν ςυνεχεία, τοποκετοφςαν τθν 
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λάτα ςτο κατϊγι και ζπειτα από τρείσ μινεσ, 

περίπου, οι αρμυροςαρδζλεσ, ιταν ζτοιμεσ για 

φαγθτό. Το εμπόριο τθσ ςαρδζλασ και γενικά των 

ψαρικϊν γίνονταν από πλανόδιουσ, οι οποίοι 

φόρτωναν δφο καςζλεσ ψάρια, ςτο άλογό τουσ και 

από τα παράλια χωριά, κυρίωσ τθν Κατοφνα, όπου 

είχαν τα ψαροκάϊκα, ανζβαιναν ςτα χωριά τθσ 

ενδοχϊρασ και πουλοφςαν τα ψάρια. Μερικζσ, δε, 

φορζσ κατζβαιναν ςτθν Λυγιά, μζςω Κατοφνασ, 

άνδρεσ, ι  γυναίκεσ και φορτϊνονταν ςτο κεφάλι 

τουσ μια κόφα ςαρδζλεσ, προκειμζνου, να τθν 

μεταφζρουν ςτα χωριά και να τθν αλατίςουν.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  5 ,7 ,20, 22, 36, 37,  46,  

47,  48,  54,  57  και  58. 
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ΣΟ  ΑΦΟΤΡΙ,   Ο ΜΠΛΟΚΟ,   Ο  

ΚΑΣΟΙΚΑ ΚΑΙ  ΣΟ <<ΚΑΘΙΜΑ>> 

ΣΗ ΚΛΨΟΤΡΑ. 
      Το αχοφρι χρθςίμευε για τθν ςτζγαςθ των ηϊων.  

Βρίςκονταν πάντα κοντά ςτο ςπίτι, ςτον περίβολο 

τθσ αυλισ, όταν δεν ςτζγαηαν  τα ηϊα ςτο κατϊγι.  

Ιταν κοντά ςτο ςπίτι και για  λόγουσ λειτουργικοφσ, 

αλλά και για λόγουσ αςφαλείασ, από ηωοκλοπζσ. Θ  

καταςκευι του ιταν πρόχειρθ, με υλικά ευτελοφσ 

αξίασ  και χωρίσ καμιά ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι, 

αρκεί να διαςφάλιηε μόνο τθν διαβίωςθ των ηϊων. 

Στο δάπεδο ςτρϊνονταν πάντα  άχυρα, προκειμζνου 

να εξουδετερϊνεται θ υγραςία του εδάφουσ, το 

πυκνό ςτρϊμα, δε, των άχυρων, αναμεμειγμζνο με 

τα περιττϊματα των ηϊων,  ζδιναν ςτον Λευκαδίτθ 

ξωμάχο τθν κοπριά, ζνα φυςικό λίπαςμα, το οποίο 

χρθςιμοποιοφςε ςε όλεσ του τισ γεωργικζσ εργαςίεσ, 

ςτα αμπζλια, ςτισ ελιζσ, ςτο φφτεμα τθσ πατάτασ, θ 

οποία κοπριά, όπωσ ζλεγαν, ζπρεπε να είναι 

χωνεμζνθ, δθλαδι να ζχει μπει  το άχυρο ςτο ςτάδιο 

τθσ ςιψθσ, προκειμζνου να γίνει ευκολότερθ θ 

διάλυςι τθσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ ατμόςφαιρασ και να 

ευεργετθκοφν πιο γριγορα τα φυτά από τισ 

ευεργετικζσ και αυξθτικζσ τθσ ιδιότθτεσ. 

Δεςπόηουςα κζςθ, ςτο εςωτερικό του αχουριοφ, 

κατείχε ο μπλοκόσ, ο χϊροσ  που ανικε ςτο άλογο 

του ςπιτιοφ. Κατά τουσ περαςμζνουσ αιϊνεσ, όταν οι 

Λευκαδίτεσ ξωμάχοι χρθςιμοποιοφςαν και βοοειδι, 
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κυρίωσ ςτο όργωμα, όπωσ αναφζρει, δε, ο ιςτορικόσ 

Ράνοσ οντογιάννθσ, ιταν ονομαςτά πανελλθνίωσ 

τα κοιλάτα και τραχθλάτα  βόδια τθσ Αγίασ Μαφρασ, 

τότε, δθμιουργοφςαν αχοφρια και ςτο ξεμόνιο, για 

τα βοοειδι, προκειμζνου να τα ςταβλίηουν εκεί, 

αφοφ προχωροφν πάρα πολφ αργά και οκνθρά και 

δεν μποροφςαν να τα πθγαινοφζρνουν ςτα κτιματα, 

τα οποία ιταν  μακριά από τα χωριά.  

      Ο μπλοκόσ ιταν ο  αποκθκευτικόσ  χϊροσ, ςτον 

οποίο τοποκετοφςαν το άχυρο, που προζκυπτε από 

το αλϊνιςμα των δθμθτριακϊν και το οποίο 

κουβαλοφςαν οι γυναίκεσ ςτο κεφάλι τουσ, μζςα ςε 

μεγάλα ςεντόνια δεμζνα χιαςτί, το ςϊρευαν μζςα 

ςτον μπλοκό, για να χρθςιμεφςει για τροφι του 

αλόγου τον χειμϊνα, αλλά και ςαν… ςτρωςίδι ςτο 

δάπεδο του αχουριοφ. Eπίςθσ,  τοποκετοφςαν και τα 

τζκια του ςανοφ ςτον μπλοκό. Τζκι ονόμαηαν ζναν 

ςυμπαγι όγκο αποξθραμζνου χόρτου, του ςανοφ, ςε 

ςχιμα παραλλθλόγραμμο, το οποίο δθμιουργοφνταν 

ωσ ζξθσ:  Tον Μάθ μινα, ζκοβαν  τα μεγάλα 

χορτάρια των χωραφιϊν, ι το ςπαρμζνο αγριοκόκι, 

ο ςθμερινόσ  βίκοσ του εμπορίου. Το κόψιμο 

γίνονταν με τθν κοςά, λζξθ που προζρχεται από το 

ριμα κοςεφω, τρζχω, ζνα κοφτερό εργαλείο, 

περίπου, ςαν γιαταγάνι, το οποίο  ςτερεϊνονταν 

ςτθν άκρθ μακριοφ  και λεπτοφ ξφλου, που 

χρθςίμευε ςαν λαβι χειριςμοφ. Άπλωναν το 

κομμζνο χορτάρι ςτον  ιλιο, για να ξερακεί καλά και 
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ακολοφκωσ  το μάηευαν ςε ςωροφσ και άρχιηαν το 

τζκιαςμα. Θ λζξθ προζρχεται απ’τθν τοφρκικθ τζγκ, 

που ςθμαίνει ςυμπιζηω. Χρθςιμοποιοφςαν  το τζκι,  

γι’ αυτό ονομάςκθκε τζκιαςμα, ζνα ξφλινο 

παραλλθλόγραμμο κουτί με ανοιχτι τθν βάςθ και το 

πάνω μζροσ, ςτο οποίο  ζςτρωναν, ςτο ςχιμα του 

τεκιοφ, ςφρμα ςε δφο ςειρζσ,  ζριχναν μζςα το ξερό 

χόρτο, το οποίο πατοφςαν, ϊςτε να  αποκτιςει 

ςυμπαγι μορφι, όταν, δε,  γζμιηε με πεπιεςμζνο 

χόρτο μζχρι πάνω, τότε το ζδεναν με τα ςφρματα, το 

ζςπρωχναν απ’ τθν αντίκετθ πλευρά και ζβγαιναν τα 

τζκια  του ςανοφ, τα οποία , ανά δφο φορτωμζνα 

ςτα άλογα, τα μετζφεραν και τα τοποκετοφςαν ςτο 

αχοφρι, προκειμζνου να χρθςιμεφςουν για τροφι 

των ηϊων τον χειμϊνα. 

        Στον κάτοικα ςτεγάηονταν οι κότεσ του ςπιτιοφ, 

οι οποίεσ, επίςθσ, μποροφςαν να ςτεγαςκοφν και 

ςτθν  κόρνα, όπωσ ζλεγαν, από το ριμα κουρνιάηω,  

μια τριγωνικι ξφλινθ  καταςκευι, που ιταν 

τοποκετθμζνθ πάνω ςε δζνδρο ςτθν αυλι του 

ςπιτιοφ, όπου ανζβαιναν, οι κότεσ,  με λεπτι ξφλινθ 

ςκάλα, θ οποία αφαιροφνταν, από τθν νοικοκυρά,  

το βράδυ, όταν κοφρνιαηαν όλεσ, για λόγουσ 

αςφαλείασ και τοποκετοφνταν, εκ νζου ,  το πρωί, 

για να κατζβουν.  Ο κάτοικασ ιταν, κυρίωσ ςτακερι 

πζτρινθ καταςκευι, επιφανείασ τεςςάρων, περίπου,  

τετραγωνικϊν και ιταν ιδιαίτερα καταςκευαςμζνοσ 

με πζτρα, ςχεδόν εξ ολοκλιρου, και αςφαλιςμζνοσ, 
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προκειμζνου να αποτρζπεται θ επίςκεψθ  εχκρικϊν 

ηϊων. Είχε περίπου φψοσ δφο μζτρα και το 

εςωτερικό του ιταν χωριςμζνο ςε πάνω και κάτω 

διάηωμα. Ο διαχωριςμόσ γίνονταν   με λεπτζσ 

ξφλινεσ ράβδουσ , αραιά τοποκετθμζνεσ, ϊςτε και τα 

πτθνά να γατηϊνονταν πάνω, τθν νφχτα, αλλά και τα 

περιττϊματά τουσ  να πζφτουν ςτο ζδαφοσ, ςτο 

κάτω διάηωμα, το οποίο κακαρίηονταν τακτικότατα, 

και για λόγουσ υγιεινισ των πουλερικϊν , αλλά και 

για να χρθςιμοποιοφνται για τθν λίπανςθ των 

χωραφιϊν και των φυτϊν. Και τα δφο διαηϊματα 

είχαν πόρτα ειςόδου, θ οποία πόρτα, τα βράδια,  

φράηονταν με τθν τοποκζτθςθ μεγάλθσ πζτρασ, που 

δεν άφθνε κενά για άφιλουσ επιςκζπτεσ. 

      Μία από τισ πρϊτεσ αςχολίεσ τθσ Λευκαδίτιςςασ 

νοικοκυράσ, το πρωινό, ιταν να ανοίξει τον κάτοικα 

και να ταϊςει τισ κότεσ, να βάλει νερό ςτον κορίτο, γα 

να πίνουν οι κότεσ, για να μθ <<καρανιάςουν για 

νερό>>, όπωσ ζλεγαν, ενϊ είχε πάντα το νου τθσ 

πότε κα γεννιςουν τα αυγά, πράγμα που 

καταλάβαινε, όταν  άρχιηαν το καρκαλόγιςμα, ζνα 

παρατεταμζνο χαροφμενο  <<κο-κο-κο>>, που 

ςαμπάτιηε τθν αυλι του ςπιτιοφ. Γεννοφςαν ςτθν 

φωλιά, μια πρόχειρθ μικρι καταςκευι με άχυρα, 

είτε ςτο κατϊγι του ςπιτιοφ, είτε ςτο αχοφρι. 

Μάλιςτα, μζςα ςτθν φωλιά, και προκειμζνου να.. 

δελεάςουν  τισ κότεσ για να κακίςουν και να  

γεννιςουν, τοποκετοφςαν το φϊλι, ζνα άλλο αυγό, 
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ι  τον  τςίλκαρο,  μια ολοςτρόγγυλθ πζτρα ςε ςχιμα 

αυγοφ!  Ακόμθ, πρόςεχαν, πάρα πολφ, το κζμα τθσ 

κόρ(υ)ηασ, ςτισ κότεσ, αφοφ, με τθν κόρηα,  

αποκτοφςαν ζνα βραχνό καρκαλόγιςμα και 

ςτριφογκόηονταν, εξ αιτίασ πάκθςθσ ςτθν ςτοματικι 

τουσ κοιλότθτα, πάκθςθ τθν οποία κεράπευαν, οι 

ίδιεσ οι νοικοκυρζσ, αφαιρϊντασ, από το ςτόμα, του 

πτθνοφ, μια κρεατϊδθ μεμβράνθ.  Για να 

προςτατεφουν τισ κότεσ απ’ το λιμοψείρι ζβαηαν ςτο 

κορφτο με το νερό κλαδιά μελιοφ, ζνα δζντρο ςαν 

τθν φτελιά, το νερό ζπερνε ζνα μπλζ χρϊμα, 

προφανϊσ απ’τθ δραςτικι ουςία του δζντρου. 

    Με ιδιαίτερθ, επίςθσ, χαρά, θ Λευκαδίτιςςα 

νοικοκυρά,  <<Κάκιηε  τθν κλωςςοφρα>>,  δθλαδι 

τοποκετοφςε τθν κότα, που άρχιηε να  εκδθλϊνει τθν 

βιολογικι τθσ λειτουργία για αναπαραγωγι, με 

φοφςκωμα του πτερϊματοσ πζριξ του λαιμοφ τθσ  

και με ζνα  χαρακτθριςτικό καρκαλόγιςμα. Τότε, 

λοιπόν, τθν κάκιηε  να κλωςιςει τα αυγά,  ωσ εξισ: 

Τοποκετοφςε μζςα ςε ζνα μικρό κοφίνι ζνα παχφ 

ςτρϊμα άχυρου, ζβαηε τον αρικμό των αυγϊν που 

επικυμοφςε, ο οποίοσ ζπρεπε πάντα να είναι μονόσ 

αρικμόσ, ϊςτε, μαηί με τθν κλωςςοφρα  να 

καταλιγει ςε ηυγό, κεωρϊντασ  το ηευγάρωμα πάντα 

ςαν τελικό ςκοπό και επιδίωξθ τθσ φφςθσ, ζπιανε 

τθν κότα, που κλωςοφςε,   και τθν τοποκετοφςε 

πάνω ςτα αυγά,  γι’ αυτό το αποκαλοφςαν 

<<κάκιςμα>>, θ οποία κότα αμζςωσ αποδζχονταν 
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τον ρόλο τθσ και άρχιηε τθν επϊαςθ, που διαρκοφςε 

είκοςι δφο ακριβϊσ μζρεσ, ενϊ ςθκϊνονταν μόνο 

μια φορά τθν θμζρα, για να φάει και, εν ςυνεχεία, 

ζτρεχε να ξανακακίςει ςτα αυγά τθσ.  Μάλιςτα, όταν 

<<κάκιηαν τθν κλωςςοφρα>>, με μεγάλθ χαρά, τθσ 

ζλεγαν και το ςχετικό τραγοφδι: <<Σιμερα είκοςι 

δφο … γάμο καρτερϊ,  με τθν λζξθ γάμο εννοοφςαν 

τα νζα πουλάκια, δϊδεκα  πλακίδεσ και ζναν 

κοκοτό>>, ο αρικμόσ, βζβαια του τραγουδιοφ, 

εξυπακοφεται, πωσ ιταν ανάλογοσ του αρικμοφ των 

αυγϊν, που τοποκετοφνταν για επϊαςθ. Ικελαν 

πάντα περιςςότερεσ κότεσ, για παραγωγι αυγϊν, 

τόςο χριςιμα για το φαγθτό τθσ οικογζνειασ, και 

ελάχιςτουσ κοκοτοφσ, ει δυνατόν μόνο ζναν, γι’ αυτό 

και το ςχετικό τραγοφδι-ευχι.  Ακριβϊσ τθν εικοςτι 

δεφτερθ μζρα,  θ κλωςςοφρα, άρχιηε με το ράμφοσ 

τθσ και ζςπαγε  ζνα-ζνα τα αυγά,  μζςα απ’τα οποία 

ξεπθδοφςε θ ηωι, με τα νζα πουλάκια να 

αναςγουρλεφονται, ενϊ, όςα αυγά δεν ζβγαηαν 

πουλί,  τα ονόμαηαν κλουβίτεσ. Σε περίπτωςθ που 

κλωςςοφςαν μαηί πολλζσ κότεσ, τότε, προκειμζνου 

να ξεκλωςςιςουν, αφοφ τισ ικελαν να γεννοφν, 

τότε, τισ πετοφςαν, δυό-τρείσ φορζσ ψθλά ςτον 

αζρα, οπότε, προφανϊσ,  από το προκαλοφμενο ςόκ, 

ξεχνοφςαν τθν πρόκεςθ μθτρότθτασ. 
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ΣΑ  ΠΗΓΑΔΙΑ, ΟΙ   ΣΕΡΝΕ  ΚΑΙ ΣΟ 

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΛΟΧΑ ΚΑΙ  ΣΑ  

ΚΑΚΟΧΑ  ΟΠΡΙΑ. 
     Ανάςα ηωισ για τον χωρικό τθσ Λευκάδοσ, ιταν θ 

ςτζρνα ςτθν αυλι του ςπιτιοφ και  το πθγάδι, είτε 

αυτό ιταν ιδιόκτθτο ςτθν αυλι , είτε  ςε 

κοινόχρθςτο χϊρο, είτε ςτα κτιματα ζξω από το 

χωριό, <<για να πιοφμε μια καταψά νερό και 

καρανιάςαμε>>, όπωσ ζλεγαν, με λαχτάρα, 

χαρακτθριςτικά. Αναφερόμαςτε ςε εποχζσ, που το 

νερό ιταν δυςεφρετο, και το ςπαρανιάριηαν με κάκε 

τρόπο, αφοφ οι πθγζσ ιταν ελάχιςτεσ και, κατά 

κανόνα,  ςτζρευαν το καλοκαίρι, ενϊ ιταν 

πάμπολλεσ οι περιπτϊςεισ, όπου κουβαλοφςαν,  οι 

χωρικοί,  το νερό από τεράςτιεσ αποςτάςεισ, με 

οτιδιποτε πρόςφορο μζςo, προκειμζνου να 

ξεδιψάςουν, αλλά και να κάνουν τθν λάτρα των 

ροφχων και του ςπιτιοφ.  

    Θ ςτζρνα ιταν  ςτεγανόσ αποκθκευτικόσ  χϊροσ 

του νεροφ και τροφοδοτοφνταν από τα νερά των 

κεραμιδιϊν του ςπιτιοφ, με  ειδικζσ τςίγκινεσ 

κάναλεσ, οι οποίεσ ζκαναν τθν υδρομάςτευςθ,  ςτισ 

μεγάλεσ τρωγάδεσ, από τα κεραμίδια και οδθγοφςαν 

το νερό, με ςωλινα, ςτθν ςτζρνα, ςτο άκρο του 

οποίου ιταν ςίτα, προκειμζνου, να μθ περνοφνε 

ςτθν ςτζρνα τα ςκοφπρα και τα τςάχαλα. Μάλιςτα 

το νερό τθσ ςτζρνασ ιταν ιδιαίτερα χριςιμο και 

ιδανικό ςτο μαγείρεμα των οςπρίων, αφοφ είχε μια 
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μορφι απόςταξθσ, όπωσ ιταν, κατ’ ευκείαν από τθν 

ατμόςφαιρα.  Με αυτό το νερό τθσ ςτζρνασ 

μαγειρεφονταν εφκολα τα όςπρια, ακόμθ και αν 

ιταν κάκοψα, όπωσ ζλεγαν τα όςπρια που δεν 

ζλιωναν, κατά τα βράςιμο, ςε αντιδιαςτολι με τα 

κάλοψα, τα οποία  ζλιωναν. Και οι δφο λζξεισ ζχουν 

ςαν δεφτερο ςυνκετικό τθν λζξθ όψθ, θ οποία, εδϊ, 

δεν ςθμαίνει κυριολεκτικά τθν μορφι, αλλά  

μεταφορικά το βραςτερό ι μθ των οςπρίων. Οι 

Λευκαδίτεσ χωρικοί, γνϊριηαν ποιό χωράφι δίνει 

κάλοψα όςπρια και πoιό κάκοψα, ιδιότθτα, που 

οφείλεται ςτθν ςφνκεςθ και τα ςυςτατικά ςτοιχεία 

του χϊματοσ. Ακόμθ, το νερό τθσ ςτζρνασ, είχε 

ξεχωριςτζσ κακαρτικζσ ιδιότθτεσ ςτθν μπουγάδα των 

ροφχων, προφανϊσ,  γιατί ιταν κατ’ ευκείαν από τθν 

βροχι και δεν ζρχονταν ςε επαφι με τθν γθ και το 

χϊμα. Kατά τακτά διαςτιματα κακάριηαν τθν ςτζρνα 

και ρ(ι)πίηανε τα κατάλοιπα του νεροφ, ενίοτε τθν 

λάςπθ, που ζπεφτε από τα κεραμίδια. Επί πλζον, 

διατθροφςαν το νερό ςε καλι κατάςταςθ, 

διαλφοντασ μζςα ςε αυτό λίγο αςβζςτθ, ο οποίοσ 

είχε απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ. Στζρνεσ υπιρχαν και 

για δθμόςια χριςθ, οι λεγόμενεσ κοινοτικζσ ςτζρνεσ, 

τισ οποίεσ καταςκεφαηαν με τθν προςωπικι εργαςία, 

αφοφ ιταν υποχρεωμζνοι οι κάτοικοι των χωριϊν, 

να διακζτουν κάποιο αρικμό μεροκάματων, για 

δθμόςια τζτοια ζργα. Αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ 

ςυλλογικισ δουλειάσ  ιταν και οι κοινοτικζσ ςτζρνεσ, 

για τισ οποίεσ είχαν να μολογοφν ςτα χωριά, ότι, τθν 



69 
 

ζφτιαξε ο τάδε πρόεδροσ τθσ κοινότθτοσ.  Θ άντλθςθ 

του νεροφ, τα νεϊτερα χρόνια, γίνονταν με τθν 

τρόμπα, μια ειδικι αντλία,  ςτο κατάςτρωμα τθσ 

δεξαμενισ, θ οποία ζφερνε το νερό ςτθν επιφάνεια, 

προκειμζνου να ποτίςουν τα ηϊα, ι να κουβαλιςουν 

το νερό, με τα μπετόνια, ι τθν τςζτηερθ ςτο ςπίτι.  

     Συγκινθτικό και μακάβριο κζαμα ςυνάμα, ιταν, 

όταν πολλζσ γυναίκεσ ςτθν αράδα, με τθν τςζτηερθ 

ςτο κεφάλι, ςαν αρχαίεσ  Χοθφόροι,  κουβαλοφςαν 

νερό ςτο νεκροταφείο, προκειμζνου, το καλοκαίρι, 

να ρίξουν ςε φρεςκοανοιγμζνα μνθμεία, για να μθν 

μυρίςει ο νεκρόσ, μια εργαςία, που ενίοτε, 

ςυνοδεφονταν με κλάματα και μοιρολόγια. Οι 

δθμοτικζσ ςτζρνεσ ιταν μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, 

ενϊ,  τθν δεκαετία του 1970, όταν υπιρξε πολλι 

μεγάλθ παραγωγι κραςιοφ, τότε το ΤΑΟΛ, 

αποκικευςε το κραςί και ςε κάποιεσ τζτοιεσ 

κοινοτικζσ δεξαμενζσ.  

    Στισ περιπτϊςεισ που τα ςπίτια δεν διζκεταν 

ςτζρνα, ι πθγάδι, τότε,  θ νοικοκυρά, τοποκετοφςε, 

κάτω από τθν ςτζγθ, ςτισ ρονιζσ, δθλαδι ςτο 

ςτάξιμο των κεραμιδιϊν, διάφορα ςκεφθ, 

προκειμζνου να πιάςουν το νερό τθσ βροχισ, για να 

το χρθςιμοποιιςει ςτθν μπουγάδα, προκειμζνου να 

πλφνει τθν βαντάκα με τα ροφχα.  Θ καταςκευι τθσ 

ςτζρνασ, τα νεϊτερα χρόνια, γίνονταν  με τςιμζντο. 

Κατά τουσ προθγοφμενεσ αιϊνεσ,  ιταν λικόκτιςτθ, 
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με εςωτερικι επικάλυψθ, ςοβάτιςμα, από άμμο και 

αςβζςτθ.  

     Το πθγάδι  μπορεί να ιταν  βάκουσ πζντε-ζξι 

μζτρων και τροφοδοτοφνταν από υπόγεια νερά, τα 

οποία ιταν αςτείρευτα.  Το άνοιγμα ενόσ πθγαδιοφ 

δεν ιταν εφκολθ υπόκεςθ, αφοφ απαιτοφνταν μινεσ 

ολόκλθροι δουλειάσ, προκειμζνου να 

καταςκευαςκεί. Αρχικά, ζπρεπε να βρεκεί ο 

κατάλλθλοσ χϊροσ, αφοφ δεν υπάρχει υπόγειο νερό 

ςε όλα τα ςθμεία του εδάφουσ. Πταν ρεβαρδάριηαν, 

κατά πόςον υπάρχουν υπόγεια νερά, για το άνοιγμα 

πθγαδιοφ, τότε, ο εντοπιςμόσ του νεροφ γίνονταν 

από εμπειρικοφσ γνϊςτεσ του είδουσ, οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφςαν μια βζργα ςτο χζρι, προφανϊσ,  

εφάρμοηαν το νόμο  τθσ βαρφτθτασ, αφοφ με άλλο 

βάροσ ζλκει τθν βζργα το ςυμπαγζσ υπζδαφοσ και 

με άλλο το κοφφιο υπζδαφοσ, όπου υπολόγιηαν, ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ, τθν φπαρξθ νεροφ. Εςωτερικά, 

το πθγάδι, και προκειμζνου τα τοιχϊματά του να 

είναι ςτακερά και να μθν πζφτουν χϊματα  ςτον 

πυκμζνα, το λίκιαηαν, δθλαδι τοποκετοφςαν πζτρεσ 

από τον  πυκμζνα μζχρι τθν κορυφι, πζτρεσ χωρίσ 

λάςπθ και ςυνδετικό υλικό, προκειμζνου να 

κυκλοφοροφν ελεφκερα τα υπόγεια νερά. Κατά το 

λίκιαςμα και ςε τακτά διαςτιματα, άφθναν 

μεγαλφτερεσ πζτρεσ να εξζχουν,  ϊςτε  να 

ςχθματίηεται μια μορφι ςκάλασ, προκειμζνου να 

κατεβαίνουν ςτο πθγάδι,  για κακάριςμα από τθν 
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λάςπθ, που  με τα χρόνια,  ςωρεφονταν ςτον 

πυκμζνα του πθγαδιοφ. Στθν κορυφι του πθγαδιοφ 

και προκειμζνου αυτι να μθν είναι ιςοχψισ με τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ, για λόγουσ αςφαλείασ, 

αλλά και υγιεινισ του νεροφ του πθγαδιοφ, 

δθμιουργοφςαν το ςοφά, μια πζτρινθ καταςκευι, 

φψουσ, περίπου ενόσ μζτρου, ςτθν κορυφι τθσ 

οποίασ τοποκετοφςαν κυκλικά πελεκθμζνθ πζτρα, 

με ςτόμιο ςτθν μζςθ,  ϊςτε να δίνει και μια μορφι 

αρχιτεκτονικισ ςτο πθγάδι.  Θ άντλθςθ του νεροφ 

από τισ ςτζρνεσ και τα πθγάδια γίνονταν με τισ λάτεσ 

του νεροφ, ςίςκλα ςε κάποια χωριά, τισ οποίεσ 

γζμιηαν και τραβοφςαν με μακρφ  ςχοινί ςτθν 

επιφάνεια.  

    Κατά τθν διάρκεια του καλοκαιριοφ, τα πθγάδια  

τθσ αυλισ και οι ςτζρνεσ χρθςίμευαν, ςαν ψυγείο, 

για τθν διατιρθςθ των τροφίμων και των 

χειμωνικϊν, δθλαδι καρπουηιϊν και πεπονιϊν, 

αφοφ ζτςι ονόμαηαν αυτά τα δφο φροφτα. 

Τοποκετοφςαν, τα ανωτζρω, μζςα ςε καλάκι, το 

οποίο κρζμαγαν ςτθν ςτζρνα, ι ςτο πθγάδι, χωρίσ να 

ακουμπά ςτθν επιφάνεια του νεροφ, διότι μζςα, ς’ 

αυτόν τον χϊρο, υπιρχε ιδιαίτερθ δροςιά και το 

νερό ιταν παταγοφδι, ςτοιχεία ςυντθρθτικά για τα 

τρόφιμα,  αφοφ, αναφερόμαςτε ςε αιϊνεσ, που δεν 

υπιρχαν τα θλεκτρικά ψυγεία και θ διατιρθςθ του 

λιγοςτοφ φαγθτοφ, ιταν το ηθτοφμενο, για τον 

Λευκαδίτθ ξωμάχο. Ακόμθ και ςτισ μζρεσ μασ 
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διθγοφνται οι πρεςβφτεροι, πωσ, κατά τθν περίοδο 

τθσ Γερμανικισ Κατοχισ, τα λεγόμενα ξεροπιγαδα, 

δθλαδι τα πθγάδια που το καλοκαίρι ςτζρευαν, τα 

χρθςιμοποιοφςαν για κρυψϊνεσ. Ζκρυβαν ςτο 

εςωτερικό τουσ το ςτάρι και το αλεφρι, αλλά και τα 

χοντροςκοφτια τουσ, προκειμζνου να τα γλιτϊςουν 

απ’το πλιάτςικο των κατακτθτϊν. Κατά τθν εορτι 

των Φϊτων, όταν αγιάηονται τα νερά, τότε, οι 

χωρικοί, με ιδιαίτερθ φροντίδα, ζπαιρναν τον 

αγιαςμό και ράντιηαν τα πθγάδια και τισ ςτζρνεσ, 

ψάλλοντασ το <<Εν Λορδάνθ>>, αφοφ ικελαν να 

αγιάςουν το ευλογθμζνο νερό, που τόςο δυςεφρετο 

ιταν εκείνα τα χρόνια. 

    Τα πθγάδια και οι ςτζρνεσ, πζραν τθσ  μεγάλθσ 

χρθςιμότθτάσ τουσ, ςτθν κακθμερινι ηωι του 

Λευκαδίτθ ξωμάχου, ιταν, ακόμθ χϊροσ 

ςυνάκροιςθσ, ιταν ςθμείο αναφοράσ, χαρά και 

πανθγφρι,  για κάποια χωριά, όπωσ το πθγάδι του 

Φρυά, ςτουσ Σφακιϊτεσ, το οποίο είχε μετατρζψει 

αυτι τθν ςυνοικία των Αςπρογερακάτων, ςε κζντρο 

των εφτά χωριϊν, όπου βαςίλευε το νυφοπάηαρο, 

αφοφ, οι λυγερόκορμεσ Σφακιςάνεσ, με τθν βαρζλα 

ςτο κεφάλι, κζντριηαν το ενδιαφζρον των 

υποψιφιων γαμπρϊν, με αποτζλεςμα εκατοντάδεσ 

ειδφλλια και ςυνοικζςια να ςτθκοφν, κάτω από τα 

υπεραιωνόβια πλατάνια του Φρυά. Μολογοφν, 

μάλιςτα, οι παλαιότεροι, ότι, ακόμθ και από τθν 

Αυςτράλια επζςτρεφαν, προκειμζνου να 
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αγναντζψουν ςτον Φρυά τθν μελλοντικι τουσ 

γυναίκα, τθν οποία κα ζπαιρναν, με πρόςκλθςθ, 

όπωσ ζλεγαν, μαηί τουσ ςτθν μακρινι ιπειρο. Αυτι θ 

ςπουδαιότθτα του Φρυά τον μετζτρεψε ςε κρφλο, 

για τθν τοπικι κοινωνία, γι αυτό και ζχει 

τραγουδθκεί όςο λίγα πθγάδια ςτθν χϊρα.  

    Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, το νερό των πθγαδιϊν, 

ιταν ιδαίτερα ηεςτό, προφανϊσ, από φλζβα 

υπογείων υδάτων, τα οποία είχαν κερμαντικζσ 

ικανότθτεσ, λόγω ςφνκεςθσ του υπεδάφουσ. Τζτοα 

περίπτωςθ είναι το περίφθμο <<Χλ(ι)ό  Ρ(θ)γάδι>>, 

ςτθν περιοχι τθσ Κατοφνασ, πζριξ του λαγκαδιοφ τθσ 

Βράχασ.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Φωτογραφία  Ραραρτιματοσ   12  
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ΣΑ ΚΡΕΒΑΣΙΑ, ΣΑ ΚΑΒΑΛΕΣΑ  ΚΑΙ ΣΑ 

ΠΑΓΕΡΙΣΑ ΜΕ ΣΗΝ ΒΡΨΜΙΣΡΑ. 
      Μετά το κτίςιμο του ςπιτιοφ, από τα πρϊτα 

μελιματα των χωρικϊν,  ιταν τα  κρεβάτια. Λιτά και 

απζριττα,  είχαν ςαν υλικό καταςκευισ το ξφλο. 

Δθμιουργοφςαν πρϊτα τα δφο καβαλζτα, το κάκε 

καβαλζτο  αποτελοφνταν από δφο ξφλινα τρίγωνα, 

φψουσ ενόσ μζτρου, άρα αυτό ιταν το φψοσ του 

κρεβατιοφ,  ςυνδεδεμζνα-καρφωμζνα  με ζνα  

επίμθκεσ χοντρό ξφλο, περίπου δφο μζτρων,  ι ςτο 

επικυμθτό   πλάτοσ του  κρεβατιοφ,  να  ενϊνει τα 

δφο τρίγωνα  ςτθν κορυφι. Τοποκετοφνταν, κατόπιν,  

τα δφο καβαλζτα ςε απόςταςθ,  ςτο επικυμθτό  

μικοσ του  κρεβατιοφ,  και  πάνω  ςτα δφο αντικρινά 

καβαλζτα  πατοφςαν πλατιζσ ςανίδεσ,  οι  τάβλεσ. 

Αυτόσ ιταν ο ςκελετόσ του κρεβατιοφ. Ράνω, αντί 

για τα ςθμερινά ςτρϊματα, χρθςιμοποιοφςαν τα 

παγερίτςα, τα οποία ιταν χοντρό φφαςμα, ενίοτε 

και από ςακζρα, για να είναι ανκεκτικό, πλάτουσ και 

μικουσ όςο οι  ανωτζρω διαςτάςεισ του κρεβατιοφ, 

το  εςωτερικό του οποίου παγερίτςου  γζμιηαν με 

μαλλιά προβάτου, ι με το ςτζλεχοσ από ξερι 

βρϊμθ, τθν αποκαλοφμενθ  βρωμίςτρα,  ι  ζβαηαν  

το περίβλθμα, που καλφπτει τον καρπό του 

καλαμποκιοφ, που αποκαλοφςαν ροκόφυλλο.  Αυτά 

τα υλικά,  ςε  μεγάλεσ ποςότθτεσ και απλωμζνα 

ομοιόμορφα, μζςα ςτο παγερίτςο, δθμιουργοφςαν 

τα ςτρϊματα των Λευκαδίων χωρικϊν.  Μάλιςτα, 
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όταν ιταν αναγκαςμζνοι να μζνουν ςτο ξεμόνιο, 

δθλαδι ςε καλφβεσ ςτα κτιματα, τότε,  ςτα 

πρόχειρα κρεβάτια,  που ζφτιαχναν, 

χρθςιμοποιοφςαν, μια ειδικι καταςκευι, όπου, 

πάνω ςε τζςςερεισ ξφλινεσ κολϊνεσ,  άπλωναν   

μικρά κυπαρίςςια, αντί για τισ τάβλεσ και πάνω  

τοποκετοφςαν,  αρχικά, πολλά  ςπάρτα, ενϊ,  πάνω 

από τα ςπάρτα,  ζβαηαν  ζνα παχφ ςτρϊμα από 

φτζρεσ, ζνα φυτό ιδιαίτερα μαλακό και 

ανακουφιςτικό ςτον φπνο. 

     Τα κρεβάτια  του ςπιτιοφ δεν ιταν ποτζ ςτο μζςον 

του δωματίου, όπωσ ςιμερα, αλλά ακουμποφςαν 

ςτουσ δφο τεμνόμενουσ  τοίχουσ, ςτθν γωνία  του 

δωματίου, ςτουσ  οποίουσ δφο τοίχουσ , οι 

νοικοκυρζσ,  κάρφωναν   τθν  πάντα,  δθλαδι ζνα 

πλεκτό ι κεντθτό υφαςμάτινο επίμθκεσ 

δθμιοφργθμα, το οποίο,  φιλοτεχνθμζνο με κεντίδια 

και αυτοςχζδιεσ παραςτάςεισ, ζδινε και ομορφιά 

ςτο υπνοδωμάτιο, αλλά  και προςτάτευε από τθν 

υγραςία του τοίχου. Ρεριμετρικά του κρεβατιοφ και 

ςτισ δφο πλευρζσ, αφοφ οι άλλεσ δφο αναφζραμε ότι 

ακουμποφςαν ςτουσ τοίχουσ, άπλωναν, οι 

νοικοκυρζσ,  τον  γφρο, ζνα άςπρο κεντθμζνο ςτο 

κάτω μζροσ φφαςμα, το οποίο κάλυπτε το υπάρχον 

κενό μεταξφ δαπζδου και  παγερίτςου. Αυτόν το 

γφρο, ενκυμοφμαι  χαρακτθριςτικά, οι μθτζρεσ μασ, 

τθν 25θ Μαρτίου, όταν παίηαμε ςτο Δθμοτικό 

Σχολείο ςκζτσ θρωικοφ περιεχομζνου, τον ζβγαηαν 
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από το κρεβάτι   και  μασ τον  μετζτρεπαν ςε 

φουςτανζλα,  ςουφρϊνοντασ με λάςτιχο το πάνω 

μζροσ! Για κλινοςκεπάςματα, οι χωρικοί, 

χρθςιμοποιοφςαν μια μεγάλθ γκάμα  

χοντροςκουτιϊν, τα οποία ζφτιαχναν ςτον αργαλειό 

του ςπιτιοφ, με πρωτεφουςα κζςθ να κατζχει το 

ςάγιαςμα, ζνα πολφ βαρφ  κλινοςκζπαςμα, το οποίο 

καταςκευάηονταν, εξ ολοκλιρου, από μαλλί  γίδινο, 

γι’ αυτό ιταν ιδιαίτερα άγριο ςτθν αφι, αλλά και 

άριςτο κλινοςκζπαςμα για τον χειμϊνα. Άλλα 

κλινοςκεπάςματα ιταν οι μαντανίεσ, τα απλάδια, οι 

κουρελοφδεσ,  τα βλαχοςκοφτια, οι βελζτηεσ,  και τα 

κυπαριςςζνια. Τα ςεντόνια ιταν και αυτά υφαντά 

ςτον αργαλειό, ςε χρϊμα πάντα λευκό, ενϊ, ςτισ 

άκρεσ, ζφεραν τισ περίφθμεσ ςπάκεσ, δθλαδι  

γεωμετρικά ςχιματα με κόκκινθ, κυρίωσ, κλωςτι, 

ςχζδια που επινοοφςαν οι υφάντρεσ, όπωσ, οι 

κδζλεσ και ο αρχαίοσ Μαίανδροσ. Το καλοκαίρι, το 

κλινοςκζπαςμα ιταν μόνο το λινοςζντονο, δθλαδι 

ςεντόνι από λινάρι, υφαςμζνο ςτον αργαλειό και 

αυτό, για τθν επεξεργαςία, δε, του λιναριοφ,  κα 

γίνει ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν ενότθτα για τισ 

αςχολίεσ  του Λευκαδίτθ χωρικοφ. 
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ΣΑ ΦΑΛΚΨΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΟ 

ΚΑΛΑΓΛΙΜΑ. ΣΟ ΚΑΒΟΤΡΔΙΣΗΡΙ  

ΚΑΙ Ο <<ΑΘΨΟ>> ΚΑΥΕ. 
       Τα χαλκϊματα, ιταν τα χάλκινα  οικιακά ςκεφθ 

τα οποία χρθςιμοποιοφςαν ςτθν κουηίνα, κυρίωσ, 

και ςτισ διάφορεσ δουλειζσ  του ςπιτιοφ.  H  

τςζτηερθ, τθν οποία χρθςιμοποιοφςαν για να 

μεταφζρουν νερό από αποςτάςεισ, ι να βάψουν 

μζςα ροφχα, ι για να φτιάξουν μζςα τθν λαδόπιτα 

τθν πρωτοχρονιά, το μπακράτςι ζνα μικρό χάλκινο 

ςκεφοσ για δουλειζσ τθσ κουηίνασ μζςα ςτο οποίο 

άρμεγαν τισ κατςίκεσ και τισ προβατίνεσ του ςπιτιοφ, 

θ π(ι)νιάτα, μζςα ςτθν οποία μαγείρευαν το φαγθτό 

τθσ οικογζνειασ, τα ταψιά, ςε διαφορετικό μζγεκοσ, 

τα οποία χρθςίμευαν ςτθν καταςκευι τθσ 

λαδόπιτασ, τθσ λαχανόπιτασ, τθσ κλοφρασ τθσ 

Απόκριασ  και τθσ κολοκυκόπιτασ, το τςουκάλι, μζςα 

ςτο οποίο τοποκετοφςαν το κραςί, τα κουτάλια και 

τα πιροφνια. 

    Πλα τα ανωτζρω ςκεφθ είχαν ζνα χαρακτθριςτικό,  

ιταν χάλκινα και, κατά καιροφσ, ζπρεπε να τα 

καλαγλίςει, δθλαδι να τα καςςιτερϊςει,  ο  

καλατηισ, ο γανωτισ,  δίνοντάσ τουσ τθν αςθμζνια 

εκείνθ μορφι, θ οποία αφαιροφςε τθν γιομάρα, 

όπωσ ζλεγαν τουσ λεκζδεσ, από τθν πολυχρθςία, για 

να προςτελζξουν για πολλά χρόνια. Καλατηιδεσ 

υπιρχαν ελάχιςτοι ςτα χωρά τθσ Λευκάδοσ, γι’ αυτό 

θ εμβζλειά τουσ κάλυπτε πολλά χωριά μαηί. Στα 
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Μπροςτινά χωριά, αφοφ ο ορεινόσ όγκοσ των 

Σταυρωτϊν, με τθν εγκάρςια φορά του, χωρίηει τα  

χωριά του νθςιοφ ςε Μπροςτινά και Ρίςω χωριά, 

διαχωριςμό που μνθμονεφει και ο Αριςτοτζλθσ 

Βαλαωρίτθσ ςτον <<Φωτεινό>>, υπιρχε ο Τάςοσ ο 

Καλατηισ από το Ρινακοχϊρι, που κάλυπτε τα χωριά 

τθσ Εγκλουβισ, Βαυκερισ, Ρλατυςτόμων,  

Αλεξάνδρου,  Καρυάσ, Ρθγαδιςάνων και Σφακιωτϊν, 

τον οποίο, ςαν ςυγγενι μου, παρακολουκοφςα και 

βοθκοφςα άπειρεσ φορζσ ςτθν δουλειά του. 

      Ειδικότερα για τα κουτάλια και τα πιροφνια, ο 

καλατηισ, είχε τθν λεγόμενθ βοφτα, μια μεταλλικι 

καταςκευι με φωτιά από κάτω και ζνα μεταλλικό 

ζλαςμα πάνω, το οποίο είχε ςτθν μζςθ μια βακειά 

χοάνθ, μζςα ςτθν οποία ζλιωνε το καλάγλι, 

καςςίτεροσ ςε ράβδουσ, από τιν φωτιά και 

βουτοφςε, με μια τςιμπίδα, μζςα το κουτάλι ι το 

πιροφνι  και ζπαιρνε το αςθμζνιο χρϊμα.   Για τα 

υπόλοιπα χαλκϊματα ακολουκοφςε  διαφορετικι 

τακτικι. Τα ζκαιγε αρκετά ςτθν φωτιά, που είχε ςτο 

κζντρο του καλατηίτικου, τα περνοφςε μετά με το 

λυςςατφρι, μια άςπρθ καυτερι και κακαρτικι 

ςκόνθ, επιςτθμονικά ονομάηεται χλωριοφχο αμϊνιο,  

εν ςυνεχεία, τα ξζπλενε  με ςπίρτο του άλατοσ, το 

γνωςτό υδροχλωρικό οξφ, τα ζβαηε εκ νζου ςτθν 

φωτιά και, όπωσ ιταν πυρωμζνα και καμζνα,  

πζταγε μζςα ζνα κομμάτι καλάγλι, το οποίο 

διαλφονταν, οπότε με ζνα μπαμπάκι  οδθγοφςε το 
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διάλυμα ςε όλα τα τοιχϊματα του ςκεφουσ.  Ρριν το 

τελικό καλάγλιςμα, αν το λυςςατφρι δεν κακάριηε 

καλά  τουσ λεκζδεσ και τθν γιομάρα των 

χαλκωμάτων, τότε,  ο καλατηισ,  ζτριβε εςωτερικά το 

χάλκωμα με άγριο άμμο, τον οποίο περιζςτρεφε 

κυκλικά μζςα ςτο ςκεφοσ με τθν βοικεια ενόσ 

κομματιοφ από τομάρι λαγοφ ι κουνελιοφ. Τον 

άγριο άμμο προμθκεφονταν από τισ λόμπεσ των 

λαγκαδιϊν. Ειδικότερα,  ο καλατηισ,  είχε αυξθμζνθ 

δουλειά τισ παραμονζσ των  Χριςτουγζννων και του 

Ράςχα, αλλά και ςτα πανθγφρια των χωριϊν του 

νθςιοφ, όταν οι νοικοκυρζσ ζπρεπε να ζχουν 

καλαγλιςμζνα όλα τα χαλκϊματα, αφοφ κα ζρχονταν 

ςτο ςπίτι οι πανθγυριϊτεσ, δθλαδι οι ςυγγενείσ τθσ 

οικογζνειασ από άλλα  χωριά  και ζπρεπε, το φτωχό 

νοικοκυριό να απαςτράπτει.  Τότε, ο καλατηισ, 

αναγκάηονταν να μζνει, για κάποιεσ μζρεσ,  ςτο 

χωριό εκείνο που κα γιόρταηε, προκειμζνου, εκ 

περιτροπισ, όλοι οι χωρικοί να καλαγλίςουν τα 

ςκεφθ τουσ, θ δε πλθρωμι του, ενίοτε, γίνονταν με 

όςπρια, ι με κότεσ! Ενκυμοφμαι, χαρακτθριςτικά, 

ότι, τθν δεκαετία του 1960, με είχε πάρει μαηί του ο 

κείοσ ο Τάςοσ ο Καλατηισ, για δζκα μζρεσ ςτα 

Χορτάτα, για να καλαγλίςει τα χαλκϊματα του 

χωριοφ, εν όψει του μεγάλου πανθγυριοφ, που 

γίνονταν ςτα Χορτάτα, 23 Αυγοφςτου, ςτο 

Ενιάθμερο τθσ Ραναγίασ. 
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          Σε ότι αφορά τα  άλλα ςκεφθ του ςπιτιοφ, 

ιδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει ςτο 

καβουρδιςτιρι του καφζ και για τθν καταςκευι του, 

αλλά και για τθν δθμιουργία του καφζ, όχι με  τουσ 

ςπόρουσ του ςθμερινοφ καφζ, αλλά με ρεβίκια, 

ςιτάρι και κρικάρι!  Το καβουρδιςτιρι, ζνα τςίγκινο  

ςτρογγυλό δοχείο, το διαπερνοφςε εςωτερικά, ςτο 

κζντρο,  ζνα μακρφ ςίδερο, θ μία άκρθ του οποίου 

πατοφςε ςτακερά πάνω ςτον τοίχο τθσ γωνιάσ και 

τθν άλλθ άκρθ κρατοφςε ο χειριςτισ. Τοποκετοφςαν 

μζςα ςτο καβουρδιςτιρι τα ρεβίκια, το ςιτάρι,  ι το 

κρικάρι, μερικζσ, δε,  φορζσ τριμμζνο γαρφφαλλο, 

προκειμζνου να ζχει ευχάριςτθ μυρωδιά και 

περιζςτρεφαν  το καβουρδιςτιρι πάνω από τθν 

φωτιά, θ οποία, ζψενε το ρεβίκι, το ςιτάρι,  ι το 

κρικάρι, ςε τζτοιο ςθμείο,  ϊςτε να τρίβονται, 

κατόπιν,  μζςα ςτο μικρό ξφλινο γουδί, το χαβάνι και 

ακολοφκωσ  κοςκίνιηαν το μίγμα με ψιλι ςίτα. Τα 

ψθμζνα  ρεβίκια, το ςιτάρι,  ι το  κρικάρι,  όπωσ 

ιταν ςε μορφι ςκόνθσ  και ςκοφρου καφζ 

χρϊματοσ, π(ι)κωμζνα μζςα ςε πιλινα βαηάκια, 

αποτελοφςαν τον καφζ των χωρικϊν μασ! Μάλιςτα, 

όταν ο καφζσ παραςκευάηονταν μόνο από τα 

παραπάνω υλικά, τον ζλεγαν <<ακϊο καφζ>>, 

δθλαδι, καφζσ χωρίσ  ίχνοσ των κόκκων του 

κλαςςικοφ καφζ, ο οποίοσ ιταν και ακριβόσ και 

δυςεφρετοσ. 7 

                                                           
7
 Φωτογραφία  Ραραρτιματοσ   42 



81 
 

ΣΑ  ΒΑΕΝΙΑ, ΟΙ  ΔΟΤΓΕ,  Η  

ΥΟΤΝΣΨΙΑ, ΣΟ  ΣΡΟΚΟΛΟ  ΚΑΙ  Ο  

ΚΤΚΛΟ  ΣΟΤ  ΚΡΑΙΟΤ.  
     Στον χϊρο του κατωγιοφ τοποκετοφνταν  και τα  

βαζνια  με το  κραςί. Επρόκειτο για τεράςτια ξφλινα 

καταςκευάςματα, των οποίων θ περιεκτικότθτα 

μετροφνταν ςε βαρζλεσ, μια μονάδα μζτρθςθσ του 

βάρουσ των υγρϊν, θ οποία ιςοδυναμοφςε με δζκα, 

περίπου, ςθμερινά κιλά  και  τα  οποία  ζφτιαχναν 

τεχνίτεσ, οι ονομαηόμενοι βαρελάδεσ.  

Δθμιουργοφνταν  από τισ δοφγεσ, δθλαδι  

κεκλιμζνεσ  ελαφρά  ςανίδεσ από ειδικό εφκαμπτο 

ξφλο.  Πταν το ξφλο ιταν ακόμθ χλωρό, του ζδιναν 

μια τζτοια κλίςθ, με δζςιμο τοξοειδϊσ  των δφο 

άκρων, ϊςτε να πάρει τθν ελλειψοειδι μορφι , που 

είχαν οι δοφγεσ, οι οποίεσ τοποκετοφνταν πλάϊ-πλάϊ,  

ςε κυκλικι παράταξθ, και ζτςι δθμιουργοφνταν το 

βαζνι, το οποίο περικφκλωναν, κατά διαςτιματα, με 

αναλόγου μεγζκουσ ςτεφάνια, ϊςτε να το 

ςυγκρατοφν. Το εμπρόςκιο και το οπίςκιο τμιμα του 

βαγενιοφ, είχε το ςχιμα κφκλου, ςτθν δε κορυφι 

του εμπρόςκιου μζρουσ  υπιρχε θ μεγάλθ είςοδοσ 

ςε ςχιμα U λατινικοφ, θ  οποία είςοδοσ 

ονομάηονταν φουντωςιά, αλλά και μία μικρι οπι 

ακριβϊσ ςτο κάτω μζροσ,  ο  πφροσ,  από τον οποίο 

ζπιαναν  το  κραςί,  για το τραπζηι. Τθν φουντωςιά 

τθν ζβγαηαν, όταν τελείωνε θ ποςότθτα του κραςιοφ 

ςτο βαζνι, και εκεί ςτισ αρχζσ του Σεπτζμβρθ 
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ζπλεναν τα  βαζνια, προκειμζνου να φφγουν οι 

τοξίνεσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, ϊςτε να μθν 

ξινίςει θ νζα ςοδειά κραςιοφ. Το πλφςιμο ζκαναν  

μικρά παιδάκια, που  χωροφςαν και ζμπαιναν από 

τθν φουντωςιά ςτο εςωτερικό του βαενιοφ, όπου  το 

ζπλεναν με ηεςτό νερό κυκλικά χρθςιμοποιϊντασ, 

ςαν βοφρτςα, τθν κροφμπα, ζναν άγριο ακανκϊδθ 

και ςκλθρό κάμνο. Πταν τελείωνε το πλφςιμο και το 

ςτζγνωμα, τοποκετοφνταν, εκ  νζου, τα βαζνια ςτον 

χϊρο του κατωγιοφ, ζκλειναν τθν φουντωςιά, 

βάηοντασ περιμετρικά ςτα τοιχϊματά τθσ ηυμάρι, το 

οποίο,  όταν ξθραίνονταν,  ζκλεινε αεροςτεγϊσ τα 

βαζνια, ϊςτε να είναι ζτοιμα να δεχκοφν τθ νζα 

ςοδειά κραςιοφ. Τα βαζνια ιταν ςε διαφορετικά 

μεγζκθ, αλλά ςε μεγάλο αρικμό, αφοφ τα χωριά του 

νθςιοφ είχαν μεγάλεσ εκτάςεισ αμπελιϊν, με τθν 

καυμάςια ποικιλία   Βαρτηαμί,  αμπζλια που 

δθμιουργοφςαν τόνουσ κραςιοφ, το οποίο οι 

χωρικοί, πζραν από τθν οικιακι χριςθ, πουλοφςαν 

ςτθν Χϊρα, όπου το  κουβαλοφςαν μζςα ςε ειδικά 

αςκιά.  

        Τα αςκιά δθμιουργοφνταν από γίδινο, κατά 

κανόνα,  δζρμα, το οποίο ζχει  κοντό τρίχωμα, αφοφ, 

ςτθν τελικι του μορφι, το αςκί, είχε το τριχωτό 

μζροσ ςαν εςωτερικό τοίχωμα και το λείο μζροσ 

εξωτερικό τοίχωμα. Θ κατεργαςία  και θ μετατροπι  

του δζρματοσ ςε αςκί, γίνονταν με χοντρό αλάτι, το 

οποίο  άπλωνα, για  δζκα μζρεσ,  ςτο μαλακό 
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τοίχωμα του δζρματοσ, προκαλϊντασ,  με το αλάτι,  

μόνιμεσ αντιςθπτικζσ ικανότθτεσ ςτο δζρμα.  

Ακολοφκωσ, ζραβαν με ςπάγκο,  το κάτω πλατφ 

άνοιγμα του τομαριοφ και κόμπιαηαν το άνοιγμα των 

μπροςτινϊν ποδιϊν,  δθμιουργϊντασ, με αυτόν τον 

τρόπο, το κάτω μζροσ του αςκιοφ. Άφθναν, ςαν 

είςοδο του αςκιοφ, τον λαιμό, τον οποίο, όταν 

γζμιηαν το αςκί, τον ζδεναν ςφιχτά. Ραρόμοια 

επεξεργαςία ζκαναν και ςτο δζρμα του αρνιοφ, 

προκειμζνου να φτιάξουν τισ λεγόμενεσ  προβιζσ. 

Αφοφ το ζτριβαν με αλάτι, εν ςυνεχεία, το τζντωναν 

καλά, τοποκετϊντασ καλάμια χιαςτί, ςτισ τζςςερεισ 

γωνίεσ του, και το  άπλωναν ςτον ιλιο, για να 

ξερακεί.  Πταν ξθραίνονταν καλά  το δζρμα, με το 

πλοφςιο και απαλό τρίχωμα του αρνιοφ, 

χρθςιμοποιοφνταν, ςαν υπόςτρωμα, ςτισ  ξφλινεσ 

κοφνιεσ  των μικρϊν παιδιϊν. 

      Σε μία από τισ γωνιζσ του κατωγιοφ 

τοποκετοφνταν το τρόκολο. Δεν είχαν όλα τα ςπίτια 

τρόκολο, αλλά υπιρχαν, πάντα,  τζςςερα-πζντε ςε 

κάκε χωριό, ςτα  οποία,  όλοι οι χωρικοί,  ζςτυβαν 

τα τςίπουρα, τςίπρα ςυντετμθμζνα ςτα Λευκαδίτικα, 

δθλαδι τουσ φλοιοφσ των ςταφυλιϊν, που 

απζμεναν από το πάτθμα  των ςταφυλιϊν. Από τα 

τςίπρα παράγονταν  το κραςί τςιπρίτθσ, ζνα μουντό 

ςκουρόχρωμο κραςί, το οποίο ιταν βαρφ  και 

μπροφςκο ςτθν γεφςθ και το οποίο κραςί, ι 

ανακάτευαν με τον πρϊτο μοφςτο απ’ το πάτθμα 



84 
 

των ςταφυλιϊν, ι τοποκετοφνταν ςε ειδικό 

βαρελάκι, για τουσ …κεριακλιδεσ πότεσ. Το τρόκολο 

ιταν μια καταςκευι θ οποία ςτερεϊνονταν πάνω ςε 

μια ογκϊδθ επίπεδθ  πζτρα κατεργαςμζνθ ςε 

κυκλικό ςχιμα, περιμετρικά τθσ οποίασ ιταν 

χαραγμζνθ βακειά χαρακιά, θ  οποία ςυγκζντρωνε 

το κραςί που ζβγαινε από το ςτφψιμο των 

τςίπουρων και το οποίο, μζςα από μια τομι αυτισ 

τθσ πζτρασ,  ζπεφτε ςτο δοχείο ςυλλογισ. Ράνω 

ςτθν ςτρογγυλι πζτρα και ςε  απζναντι  κζςθ  

τοποκετοφνταν, χωνευτά μζςα ςτθν πζτρα,  δφο 

χοντρζσ ξφλινεσ κολϊνεσ, οι οποίεσ ςυνδζονταν ςτθν 

κορυφι με μία χοντρι ςανίδα,  ςτο μζςον τθσ 

οποίασ περιςτρζφονταν μια τεράςτια ξφλινθ βίδα, το 

αδράχτι,  το οποίο, περιςτρεφόμενο, κατζβαινε και 

πίεηε, με ζνα πλατφ ξφλινο ζλαςμα,  τα τςίπουρα τα 

οποία ιταν τοποκετθμζνα μζςα ςε ζνα ψθλό ξφλινο 

βαρζλι και τα οποία, ςυμπιεηόμενα, ζβγαηαν τον 

τελευταίο τουσ χυμό, από τον οποίο, όπωσ 

προαναφζρκθκε, δθμιουργοφνταν το κραςί 

τςιπρίτθσ. Τα απομεινάρια του ςτυψίματοσ αυτοφ τα 

ςκορποφςαν, οι χωρικοί, ςτο αμπζλι, μια καυμάςια 

μορφι ανακφκλωςθσ, ϊςτε να χρθςιμεφςουν ςαν 

φυςικό λίπαςμα. 

      Θ δθμιουργία του κραςιοφ ιταν θ μία από τισ 

δφο κυριότερεσ εργαςίεσ του Λευκαδίτθ ξωμάχου. Θ 

άλλθ ιταν θ παραγωγι του λαδιοφ, δφο προϊόντα,  

για τα οποία πζτεται, ακόμθ και επί των θμερϊν 
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μασ, κάκε Λευκαδίτικθ οικογζνεια και για τα οποία 

είχαν ιδιαίτερθ αγκοφςα ολοχρονίσ. Θ δθμιουργία 

του κραςιοφ ξεκινοφςε από το φφτεμα του 

αμπελιοφ, τθσ ονομαηόμενθσ φυτιάσ και τθν 

καλλιζργεια του αμπελιοφ, το οποίο προζκυπτε μετά 

από ςχεδόν  τρία χρόνια, που απαιτοφνταν να 

μεγαλϊςει και να καρπίςει θ αρχικι φυτιά, θ 

δθμιουργία τθσ οποίασ είχε ωσ εξισ: Tον Γενάρθ 

μινα μάηευαν τα λεγόμενα φυτά, δθλαδι, κλάδευαν 

τα παλιά αμπζλια και διάλεγαν τισ πιο χοντρζσ 

βζργεσ, τισ οποίεσ ζχωναν μζχρι το μζςον ςε καλό 

χϊμα, κατά μικρά δεματάκια, ςε πλάγια κζςθ, 

προκειμζνου να μουριάςουν, δθλαδι να 

αποκτιςουν  μικρά τριχοειδι ριηίδια, τα άφθναν , 

δε, χωμζνα περίπου τζςςερεσ μινεσ, αφοφ περί το 

μζςον Απριλίου τα φφτευαν  μόνιμα ςτο χωράφι, το 

οποίο χωράφι είχαν οργϊςει, ι ςκάψει με αξίνεσ, 

πολφ βακειά. Τζντωναν  ζναν ςπάγκο, ϊςτε να 

υπάρχει ευκυγράμμιςθ του αμπελιοφ,  κατά μικοσ 

του οποίου φφτευαν τα κλιματα, ςε απόςταςθ, 

περίπου, ενόσ μζτρου, το ζνα από το άλλο. Θ 

καρποφορία τθσ φυτιάσ γίνονταν κατά τον τρίτο 

χρόνο ηωισ όταν, πλζον,  είχε ςυντελεςκεί θ 

μετατροπι τθσ ςε αμπελϊνα  και καρποφόριηαν τα 

κλιματα.  

    <<Βαςιλιάσ>> του Λευκαδίτικου αμπελϊνα, ιταν 

το Βαρτηαμί, ζνα μαφρο ςταφφλι, ιδιαίτερα 

ανκεκτικό ςε υψόμετρο, το οποίο παράγει, ακόμθ 



86 
 

και ςιμερα το νθςί, ζνα περίφθμο μαφρο μπροφςκο 

κραςί, με ξεχωριςτά ςυςτατικά βαφικά ςτοιχεία, γι’ 

αυτό, κατά το παρελκόν, γίνονταν πολλζσ εξαγωγζσ 

ςε Γαλλία και Λταλία, προκειμζνου να το  

χρθςιμοποιιςουν ςε προςμείξεισ, με δικά τουσ 

κραςιά.  Εκτόσ  από το Βαρτηαμί, κραςοςτάφυλα 

ιταν: Tο Ρατρινό, το Ραργινό, το Λευκαδίτικο Άςπρο 

Μοςχάτο, θ  οδοδάφνθ,  θ Βαρδζα, ο Ραραχωρίτθσ, 

μια ποικιλία ςαν το Σαββατιανό των Μεςογείων 

Αττικισ. Σε κάκε αμπελϊνα, όμωσ,  φφτευαν  και 

μερικά κλιματα για επιτραπζηια ςταφφλια, τα 

λεγόμενα φαολάρικα, όπωσ: Το αηακί, το 

Κοκκινοςτάφυλο, το Λαόρκο, το Αετονφχι,  ο 

Δραγανίτθσ, θ Χλϊρθ, ο Κοηανίτθσ,  το Τςαοφςι.  Ο 

αμπελϊνασ είχε ιδιαίτερθ φροντίδα και μάλιςτα 

ολοχρονίσ, γι’ αυτό και θ ςχετικι ριςθ των 

Λευκαδίων χωρικϊν, ςφμφωνα με τθν οποία: <<το 

αμπζλι είναι μπελάσ>>.  Ξεκινοφςαν με το κλάδεμα 

τον Φλεβάρθ μινα, δουλειά θ οποία απαιτοφςε 

ξεχωριςτι εμπειρία, επειδι, ο κλαδευτισ, ζπρεπε να 

αφιςει  τισ καλζσ κλθματόβεργεσ, ςε ανάλογο 

μικοσ, αφοφ ζπρεπε να κλαδεφει ςτον τρίτο κόμπο 

τθσ κλθματόβεργασ. Τα αποκλάδια,  ι απλοκάδια, με 

αναγραμματιςμό, που προζκυπταν,  γίνονταν 

δεμάτια και όταν  αυτά ξθραίνονταν αποτελοφςαν 

προςάναμα ςτθν γωνιά του ςπιτιοφ. Επίςθσ τα 

χρθςιμοποιοφςαν για να φτιάχνουν καρβουνόςκονθ, 

για τα μνθμεία, ι για το κυμιατό ςτθν εκκλθςία, 

αφοφ, τα απλοκάδια, ζδιναν, κατά τθν καφςθ, ςε 
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ςωροφσ, μια εφφλεκτθ και καλισ ποιότθτασ 

καρβουνόςκονθ. Ακόμθ  χρθςιμοποιοφςαν τα  

αποκλάδια  το Ράςχα, όταν ζψεναν το αρνί ςτον 

φοφρνο, αφοφ, το ζκιμο τθσ ςοφβλασ, ιρκε τα 

νεϊτερα χρόνια ςτθν Λευκάδα. Τότε, όταν ζβαηαν το 

αρνί ςτο ταψί, από κάτω, ςαν ςτρϊςθ, ζβαηαν  

αποκλάδια, ϊςτε να μθν ζρχεται ςε απευκείασ 

επαφι το κρζασ με τον πάτο του ταψιοφ, 

επιτυγχάνοντασ, ζτςι, ομοιόμορφο ψιςιμο του 

αρνιοφ. 

        Τζλοσ Μαρτίου, οι χωρικοί,  ζςκαβαν τα 

αμπζλια και δθμιουργοφςαν τα κλοφμια, δθλαδι, 

ζφτιαχναν, με το χϊμα,  μικροφσ ςωροφσ,  

ενδιάμεςα των κλθμάτων, προκειμζνου να αερίηεται  

καλφτερα θ ρίηα του φυτοφ, ι τα ζςκαβαν 

ςκαλόςκαμα, δθλαδι, επίπεδα, χωρίσ κλοφμια. Πταν 

το τζλοσ Απριλίου τα μπουμποφκια των κλθμάτων 

είχαν ανοίξει αρκετά,  ζκαναν το πρϊτο κειάφιςμα 

και αμζςωσ μετά ςκάλιηαν το αμπζλι, δθλαδι 

γκρζμιηαν  τα κλοφμια και ςκόρπιηαν το χϊμα  

ιςομερϊσ  γφρω από τα κλιματα.  Από τον Μάϊο 

άρχιηαν τα ραντίςματα με χαλκό. Ο χαλκόσ  ιταν θ 

γνωςτι γαλαηόπετρα,  διαλυμζνθ και ανακατεμζνθ 

με αςβζςτθ, προκειμζνου να καταπολεμεί τον 

περονόςπορο. Το μείγμα δθμιουργοφνταν μζςα ςε 

μεγάλα ξφλινα, ι ςιδερζνια βαρζλια. Μάλιςτα, 

προκειμζνου να δουν αν  το μίγμα είχε τθν ςωςτι 

αναλογία ςε χαλκό και  αςβζςτθ,   ζβαηαν τον δείχτθ 
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του χεριοφ μζςα ςτο μίγμα και ζςταηαν ςτο νφχι του 

μεγάλου δάχτυλου, μια ςταλαγματιά. Αν θ 

ςταλαγματιά ζμενε ςτακερι,  κεωροφςαν ότι το 

μείγμα είχε τθν ςωςτι δοςολογία και ιταν ζτοιμο 

για ράντιςμα με τθν ψεκαςτιρα, τθν οποία 

κρεμοφςαν, οι χωρικοί, ςτθν πλάτθ τουσ και ράντιηαν 

το αμπζλι. Τθν γαλαηόπετρα, προκειμζνου να τθν 

μετατρζψουν ςε ςκόνθ,  τθν ζτριβαν πάνω ςε λείεσ 

επιφάνειεσ  με μια ογκϊδθ ςτρογγυλι πζτρα, τθν 

χαλκόπετρα.  Τα ράντιςμα,  γίνονταν,  τουλάχιςτον 

πζντε-ζξι φορζσ  μζχρι τον τρφγο, ιδιαίτερα όταν 

υπιρχαν καλοκαιρινζσ βροχζσ, οι οποίεσ ευνοοφςαν 

τον περονόςπορο. Ρερί το μζςον του Λουνίου, οι 

γυναίκεσ προχωροφςαν ςτο δζςιμο του αμπελιοφ, 

αφοφ είχε ολοκλθρωκεί  θ ανάπτυξθ των 

ακλαδαριϊν, όπωσ ζλεγαν τθν τελικι βλάςτθςθ  τθσ 

κλθματόβεργασ.  Κατά το δζςιμο, μάηευαν όλεσ τισ 

βζργεσ του κλίματοσ, τισ οποίεσ, εφκαμπτεσ, όπωσ 

είναι,  τισ ζςτριβαν και τισ γυρνοφςαν εςωτερικά ςτο 

κλίμα. Το δζςιμο είναι το γνωςτό κορφολόγθμα,  το 

οποίο  ςταματά τθν ανάπτυξθ των βλαςτϊν, 

προκειμζνου να αρχίηουν να χοντραίνουν τα 

ςταφφλια. 

     Ρερί το τζλοσ του Σεπτζμβρθ γίνονταν ο τρφγοσ, 

κατά τον οποίο υπιρχε επιςτράτευςθ όλων των  

μελϊν τθσ οικογζνειασ, αλλά και αϊτάριςμα, δθλαδι 

βοικεια, από ςυγγενείσ και φίλουσ. Τα ςταφφλια 

του τρφγου τα κουβαλοφςαν ςτο ςπίτι, μζςα ςε 
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μεγάλα κοφίνια, τα οποία φόρτωναν, ανά δφο,  ςτα 

άλογα, προκειμζνου να αρχίςει το πάτθμα και θ 

δθμιουργία του κραςιοφ. Στισ εποχζσ που υπιρχαν 

τεράςτιεσ εκτάςεισ, με αμπελϊνεσ,  το πάτθμα των 

ςταφυλιϊν, γίνονταν  επί τόπου ςτον αμπελϊνα. 

Συγκζντρωναν τα ςταφφλια ςε ζνα πλατφ ςθμείο του 

χωραφιοφ, το οποίο περιζφραηαν, χϊρο που 

ονόμαηαν ςταφυλοκράτθ, τον  οποίο, οι πιο εφποροι,  

δθμιουργοφςαν με πλάκεσ ςτο δάπεδο και 

περιμετρικά.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ, που το 

πάτθμα των ςταφυλιϊν  γίνονταν ςτο ςταφυλοκράτθ 

του αμπελιοφ, τότε, οι γυναίκεσ,  αυτζσ οι 

Λευκαδίτιςςεσ Καρυάτιδεσ, που κουβαλοφςαν ςτο 

κεφάλι τουσ μια ολόκλθρθ βιοπάλθ,  φόρτωναν  ςτο 

κεφάλι τουσ τθν κάδθ και τθν πατιρα, ξυπόλυτεσ, 

κάποιεσ φορζσ, για να τθν πάνε ςτο αμπζλι, μζςα 

από ςτενά και κακοτράχαλα μονοπάτια, αφοφ δεν 

μποροφςαν να φορτωκοφν ςτο ςαμάρι του αλόγου! 

     Κατά το πάτθμα, τα ςταφφλια τοποκετοφνταν, 

τμθματικά, μζςα ςτθν πατιρα, όπου τα πατοφςαν 

δυνατά με τα πόδια οι άνδρεσ.Θ πατιρα, ζνα ξφλινο 

τετράγωνο   καταςκεφαςμα, ανοιχτι ςτθν πάνω 

επιφάνεια,  με τρφπεσ μεγάλεσ  ςτο κάτω μζροσ και 

περιμετρικά, προκειμζνου να περνάει ο μοφςτοσ, 

ιταν ςκαριαςμζνθ πάνω ςτθν μεγάλθ κάδθ, με τα 

δφο επιμικθ ξφλα, που ζφερε ςτθν κάτω επιφάνειά 

τθσ,   μζςα ςτθν οποία κάδθ  ζπεφτε ο μοφςτοσ, για 

να μεταφερκεί, εν ςυνεχεία, με τθν τςζτηερθ,  ςτα 
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βαρζλια. Πταν ικελαν να δουν τον βακμό 

περιεκτικότθτασ ςε ηάχαρο, το γνωςτό μπομζ, που 

είχε ο μοφςτοσ, ηάχαρο που με το βράςιμο-ηφμωςθ,  

μετατρζπονταν ςε οινόπνευμα, τότε γραδάριηαν, 

όπωσ ζλεγαν, με ζνα ειδικό κερμόμετρο, το οποίο 

τοποκετοφςαν μζςα ςε επίμθκεσ δοχείο γεμάτο με 

μοφςτο.  Για ςαράντα, περίπου, μζρεσ διαρκοφςε  το 

βράςιμο και θ μετατροπι του μοφςτου ςε κραςί, το 

οποίο ιταν ζτοιμο για το τραπζηι περί το τζλοσ του 

Νοεμβρίου. 

      Οι  Λευκαδίτεσ χωρικοί ζφτιαχναν τεςςάρων 

ειδϊν  μαφρο κραςί, τα οποία ρεμπεφονταν όλοι οι 

καλοί πότεσ: Τον Τςιπρίτθ, που προαναφζραμε,  το 

Κεροπάτι,  το οποίο  δθμιουργοφνταν, όταν 

ζπαιρναν, κατ’ ευκείαν, τον μοφςτο από τθν κάδθ 

και τον τοποκετοφςαν μζςα ςτο βαρζλι, χωρίσ να 

μζνει μεγάλο διάςτθμα, ο μοφςτοσ, μαηί με τα 

τςίπρα, μζςα ςτθν κάδθ. Το Κεφαλιακό,  το οποίο 

μνθμονεφει και ο Βαλαωρίτθσ ςτον <<Φωτεινό>>, 

δθμιουργοφνταν όταν άφθναν, τον μοφςτο, μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα μζςα ςτθν κάδθ, μαηί με τα 

τςίπρα, ϊςτε να αποκτιςει, το κραςί,  πιο ζντονο 

ςκοφρο χρϊμα. Το Λάγκερο, το οποίο ιταν κραςί 

χαμθλοφ οινοπνευματικοφ βακμοφ, αφοφ 

προζρχονταν από το ςτίψιμο των τςίπρων ςτο 
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τρόκολο, ςτο τζλοσ του ςτιψίματοσ, μάλιςτα, όταν 

πετοφςαν ςτο τρόκολο νερό για ξζπλυμα. 8 

  

                                                           
8
 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  8,  16  και  59. 
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Ο ΣΑΛΑΡΟ, Η ΑΛΑΜΟΤΡΑ,  Η  

ΜΑΖ(Ο)ΛΙΚΑ   ΚΑΙ Η ΥΗΝΑ ΣΟΤ 

ΣΤΡΙΟΤ. 
      Ο τάλαροσ ιταν ζνασ μικρόσ ξφλινοσ κάδοσ, 

τοποκετθμζνοσ ςτον αποκθκευτικό χϊρο του 

κατωγιοφ, με καπάκι ςτο επάνω μζροσ, όπου μζςα 

τοποκετοφςαν το τυρί, που παραςκεφαηαν, από το 

γάλα των οικόςιτων ηϊων,  το οποίο τυρί ιταν εξ 

ολοκλιρου καλυμμζνο με το ειδικό υγρό, που 

παραςκεφαηε θ νοικοκυρά,  τθν ςαλαμοφρα.  Θ 

μετατροπι του γάλακτοσ ςε τυρί γίνονταν ςτο ίδιο το 

ςπίτι με το πιξιμο του γάλατοσ. Τοποκετοφςαν το 

γάλα, το οποία είχαν ελαφρϊσ ηεςτάνει, 

προκειμζνου να αποςτειρωκεί από τα μικρόβια, κάτι 

ςαν τθν παςτερίωςθ των ςθμερινϊν 

γαλακτοβιομθχανιϊν, ακολοφκωσ, ζβαηαν μζςα ςτο 

γάλα  μια κουταλιά με πυτιά, κάτι ςαν ςθμερινι 

χθμικι μαγιά. 

    Τθν πυτιά  προμθκεφονταν  από ζναν αδζνα των 

ςφαγμζνων  αρνιϊν  και κατςικιϊν, ο οποίοσ ιταν 

προςκολλθμζνοσ ςτθν κοιλιά του ηϊου, το 

περιεχόμενο αυτοφ του αδζνα μετατρζπονταν ςε 

πυτιά,  ςτθν περίπτωςθ που το αρνί, ι το κατςίκι, 

ζπινε  μόνο γάλα, από τθν μάνα του και δεν είχε 

φάει κακόλου χόρτο.  Ζπαιρναν αυτό το μικρό 

δερμάτινο ςακίδιο το ςτάχτωναν, προκειμζνου να 

διατθρθκεί και το ζβαηαν ςτον  ιλιο να ξερακεί.  

Πταν  είχε ξερακεί επαρκϊσ, ζβγαηαν το κολλϊδεσ 
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περιεχόμενο, το οποίο διζλυαν μζςα ςε μικρι 

ποςότθτοσ γάλακτοσ,  μζχρι το μείγμα να πάρει 

ελαφρά πυκνόρρευςτθ μορφι, τοποκετοφςαν το 

υγρό ςε μπουκάλι και με αυτό δθμιουργοφςαν  το 

τυρί.   

       Από αυτό το υδαρζσ μίγμα, κάκε φορά,  

χρθςιμοποιοφςαν μία κουταλιά τθσ ςοφπασ, τθν 

οποία ζριχναν μζςα ςτθν ποςότθτα του γάλακτοσ, 

που ικελαν να πιξουν, για να γίνει το  τυρί. Αυτό το 

δοχείο με το γάλα και τθν πυτιά το ςταφρωνε, θ 

νοικοκυρά τρείσ φορζσ και το τοποκετοφςε, κατόπιν, 

ςε ζνα ηεςτό ροφχο, προκειμζνου να ζχει μια 

ςτακερι κερμοκραςία, το άφθναν περίπου οκτϊ 

ϊρεσ, οπότε το περιεχόμενο του δοχείου ζπαιρνε 

θμιςτερεά μορφι τθν οποία ονόμαηαν π(θ)τόγαλο. 

Πταν, πλζον, το πτόγαλο ιταν ζτοιμο, το   ζριχναν 

μζςα ςε ειδικό λευκό φφαςμα, τθν τςαντιλα, το 

οποίο λειτουργοφςε ςαν ςουρωτιρι, όπου  το τυρί 

ζμενε  μζςα ςτθν τςαντιλα και τα κατάλοιπα του 

γάλακτοσ, το μόγαλο,  ζπεφταν από τθν τςαντιλα ςε 

κατςαρόλα, διότι, αυτό το μόγαλο, κα υφίςτατο 

περαιτζρω επεξεργαςία.  Ακολοφκωσ ζδεναν ςφιχτά 

το πάνω μζροσ τθσ τςαντίλασ, οπότε ςχθματίηονταν 

ςχεδόν  κάτι ςαν μπάλα, θ περίφθμθ μαη(ο)λίκα, τθν 

οποία κρζμαγαν ςε ζνα καρφί, προκειμζνου να 

ςουρϊςουν εντελϊσ τα κατάλοιπα του γάλακτοσ.Θ 

λζξθ μαηλίκα, ςυντετμθμζνα ςτα λευκαδίτικα, 

προζρχεται από τθν Σζρβικθ λζξθ μπαηολίκα, 
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bazolika, ςφμφωνα με τθν ετυμολογία του 

Χριςτόφορου Λάηαρθ, ςτο ζργο του <<Τα 

Λευκαδίτικα>> και ςθμαίνει ςφαιρίδιο.   Μετά από 

κάποιο χρόνο, περίπου οχτϊ ωρϊν, ζβγαηαν από τθν 

τςαντιλα το ςτζρεο , πλζον, περιεχόμενο, το τυρί, το 

οποίο αλάτιηαν περιμετρικά, με χοντρό αλάτι  και το 

τοποκετοφςαν ςτον τάλαρο που είχε μζςα τθν 

ςαλαμοφρα. Το αλάτι  φυλάςςονταν μζςα ςτον 

αλατολόγο,  ζνα μικρό ξφλινο τετράγωνο  κουτί,  που 

άνοιγε με επίςθσ ξφλινο καπάκι από πάνω και ςτον 

οποίο αλατολόγο, πάνω από το αλάτι,  

τοποκετοφςαν και τα αυγά του ςπιτιοφ, αφοφ, 

προφανϊσ, κεωροφςαν ότι, οι αντιςθπτικζσ 

ιδιότθτεσ του αλατιοφ, προςτάτευαν και τθν 

φρεςκάδα των αυγϊν.  

     Το κομμάτι του νεοδθμιουργθμζνου τυριοφ, οι 

Λευκαδίτεσ χωρικοί το ονόμαηαν ςφινα, από το 

γεγονόσ ότι ζπαιρνε τελικι ελαφρϊσ ςφθνοειδι 

μορφι,  από το ςφιχτό δζςιμο τθσ μαηλίκασ  μζςα 

ςτθν τςαντίλα. Θ  Λευκαδίτικθ  ςφινα, είναι θ 

ςθμερινι φζτα τυριοφ, που κυκλοφορεί  ςτο 

εμπόριο. Οι δφο  ανωτζρω καταςκευζσ τυριοφ, θ 

μαηλίκα και θ ςφινα, πρζπει  να κατοχυρωκοφν, ςαν 

Λευκαδίτικθ δθμιουργία τυριοφ, όπωσ, λόγου χάρθ,  

κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο τα τυριά διάφορων 

περιοχϊν τθσ χϊρασ: Το Λαδοτφρι Μυτιλινθσ, θ 

Φορμαζλα  Αράχωβασ, το Κατίκι Δομοκοφ, το 

Μετςοβόνε του Μετςόβου και μια πλειάδα τυριϊν 
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χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ. Θ ςαλαμοφρα 

ιταν νερό μζςα ςτο οποίο είχε διαλυκεί μεγάλθ 

ποςότθτα αλατιοφ, το οποίο αλάτι,  ζχοντασ 

αντιςθπτικζσ και αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ, 

διατθροφςε το τυρί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Τθν ςαλαμοφρα τθν ζφτιαχνε θ νοικοκυρά του 

ςπιτιοφ. Τοποκετοφςε μζςα ςτο νερό ποςότθτα 

αλατιοφ, το οποίο ζλιωνε ανακινϊντασ κυκλικά με  

ζνα ξφλο το νερό,  μετροφςε, δε, τον κορεςμό  του 

νεροφ,  ςε  ςχζςθ με τθν ποςότθτα του αλατιοφ, με 

τθν τοποκζτθςθ ενόσ αυγοφ μζςα ςτο αλατιςμζνο 

νερό.  Αν το αυγό επζπλεε, τότε θ ςαλαμοφρα είχε 

τθν ιδανικι περιεκτικότθτα ςε αλάτι, αφοφ, ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ,  το αυγό κα βυκίηονταν, 

προφανϊσ   μετροφςε θ πυκνότθτα του 

εμποτιςμζνου με αλάτι  νεροφ, θ οποία  διευκόλυνε 

τθν άνωςθ του αυγοφ. 

     <<Δε με δομάει να φκιάςω και λίγϋ μπηικρα>>. 

Αυτό ιταν το δίλθμα τθσ νοικοκυράσ, αφοφ 

προβλθματίηονταν τι κα κάνει το μόγαλο, δθλαδι, τα 

κατάλοιπα, του ςουρϊματοσ του πθγμζνου 

γάλακτοσ. Θ λζξθ μόγαλο προζρχεται από τθν αρχικι 

λζξθ θμίγαλο, δθλαδι μιςό γάλα και μιςό νερό και 

ςτθν Λευκαδίτικθ ντοπιολαλιά,  με τισ ςυντμιςεισ, 

κακιερϊκθκε ςαν μόγαλο. Πταν, λοιπόν, 

αποφάςιηαν να το εκμεταλλευτοφν και αυτό, για να 

μθ το δϊςουν ςτα γριμκά, τότε, το ζβραηαν ςε 

δυνατι φωτιά, όπου,  κατά τθν βράςθ,  
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ςχθματίηονταν ςτθν κορυφι του δοχείου ςφαιρίδια 

τυριοφ, κολομπάρια  τα αποκαλοφςαν,  τα οποία 

μάηευαν ςε παρακείμενο δοχείο και δθμιουργοφςαν 

τθν  λευκαδίτικθ μυηικρα. Ρρόκειται για το γνωςτό, 

ςιμερα, ανκότυρο του εμπορίου. Θ μυηικρα είχε 

γλυκιά γεφςθ, δεν μποροφςε να αποκθκευκεί, αλλά 

καταναλϊνονταν  ςε  ελάχιςτεσ  μζρεσ, από τθν 

οικογζνεια.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Φωτογραφία Ραραρτιματοσ  23 
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ΣΟ ΛΙΣΡΟΒΙΟ. ΣΟ ΚΑΡΣΕΖΙΝΙ, ΣΟ 

ΚΑΡΣΟΤΣΟ, Η ΠΙΝΣΑ, ΣΟ 

ΚΙΛΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΝΣΙΝΕ. 
     Το λιτροβιό ιταν θ μικρι <<βιομθχανικι 

μονάδα>> των χωριϊν τθσ Λευκάδοσ,  θ οποία 

παριγαγε, με μθχανικά  μζςα,  το πολφτιμο και 

ευλογθμζνο λάδι, που, μαηί με το κραςί, 

αποτελοφςαν τα ποςςζςα και τα εμπορεφςιμα  

προϊόντα, από τα οποία ηοφςε και κάλυπτε όλεσ τισ 

βιοτικζσ ανάγκεσ τθσ οικογζνειάσ του  ο χωρικόσ. 

Ιταν, δε, τόςο μεγάλθ θ πρεμοφρα και θ ανάγκθ για 

το λάδι, ϊςτε, πολλζσ φορζσ, όταν, ςε κάποιο ςπίτι 

δεν υπιρχε θ απαραίτθτθ ποςότθτα, για ολόκλθρο 

τον χρόνο, τότε, θ νοικοκυρά του ςπιτιοφ,  

αναγκάηονταν να  καταφφγει ςτο  αςπροδιάλεγμα, 

δθλαδι  να πθγαίνει ςτα λιοςτάςια,  ςτα οποία ιδθ 

είχαν μαηζψει τισ ελιζσ, προκειμζνου,  να μαηζψει 

απομεινάρια  του λιόκαρπου, με τον ντορβά δεμζνο 

ςτθν μζςθ. Μποροφςε, όμωσ, με το αςπροδιάλεγμα,  

να μαηζψει ικανι ποςότθτα ελιϊν, το λάδι των 

οποίων κα το διζκετε για να αγοράςει, από τουσ 

πλανόδιουσ εμπόρουσ, αρκετά ροφχα, για τθν 

προίκα των κοριτςιϊν τθσ, ροφχα, τα οποία, δεν 

μποροφςε θ ίδια να καταςκευάςει ςτον αργαλειό 

τθσ.  Μάλιςτα, ιταν ςτακερι ςυνικεια, να μθν 

κλείνουν τα λιτροβιά, τον Μάρτθ μινα, όταν 

τελείωναν τισ ελιζσ όλοι οι χωρικοί, αλλά να τα 

κρατοφν ανοιχτά, για κάποιεσ μζρεσ ακόμθ, ϊςτε, 
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όλεσ οι αςπροδιαλζχτρεσ  γυναίκεσ να κάνουν και 

αυτζσ τισ ελιζσ, που είχαν ςυγκεντρϊςει, με τόςουσ 

κόπουσ και κυςίεσ, κυνθγϊντασ, μία-μία, τισ ελιζσ 

ςτα λιοςτάςια. Θ λζξθ αςπροδιαλζχτρα, προζρχεται 

από το ριμα ςπειροδιαλζγω, ιτοι, διαλζγω ςπειριά 

ελιϊν και προςτζκθκε μπροςτά το Λευκαδίτικο άλφα 

ευφωνίασ, αςπ(ει)ροδιαλζχτρα. 

        Λιτροβιά υπιρχαν  δφο-τρία ςε κάκε χωριό, 

αφοφ υπιρχαν μεγάλεσ ποςότθτεσ ελιϊν, που 

ζπρεπε να ελαιοποιιςουν, μερικά των οποίων 

ςϊηονται και ςιμερα ςε καλι κατάςταςθ. Κάκε 

λιτροβιό είχε ειδικι διαρρφκμιςθ, ενϊ, θ καταςκευι 

και θ λειτουργία  ιταν όμοια ςε όλα τα χωριά. Θ 

αλεςτικι ιταν το μζροσ ςτο οποίο πολτοποιοφνταν ο 

λιόκαρποσ και διαμορφϊνονταν ςε παχφρρευςτθ 

μάηα, το λεγόμενο ηυμάρι. Είχε, θ αλεςτικι,  

υπερυψωμζνο κυκλικό ςχιμα, με μεταλλικό 

παραπζταςμα, το οποίο ςτερεϊνονταν,  

περιμετρικά,  πάνω ςε  επίπεδο πζτρινο όγκο,  τθν 

κατάςτρα, επίςθσ,  ίςου κυκλικοφ ςχιματοσ. Ράνω 

ςτθν κατάςτρα  περιςτρζφονταν  τα δφο, επίςθσ,  

πζτρινα λικάρια τθσ αλεςτικισ, τα οποία κινοφνταν 

κυκλικά, ςτθριγμζνα ςε περιςτρεφόμενο μοχλό ςτο 

κζντρο τθσ αλεςτικισ. Τα λικάρια καταςκευάηονταν 

από ειδικοφσ τεχνίτεσ, οι οποίοι ςμίλευαν, ςτθν 

κυριολεξία, τθν άμορφθ πζτρα και δθμιουργοφςαν, 

με απόλυτθ ςυμμετρία τα λικάρια. Επζλεγαν, τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ, τθν πζτρα, κυρίωσ ςκλθρι 
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ςτουρναρόπετρα,  θ οποία ιταν ζνα μεγάλο κοντρί, 

με ςκλθρό πζτρωμα και όχι μαλακι υφι και άρχιηαν 

το ςμίλεμα με το ςφυρί και το ςιδερζνιο λοςταράκι, 

το καλζμι, για μζρεσ ολόκλθρεσ. Μεγάλθ προςοχι 

και επιμζλεια ζδιναν ςτθν δθμιουργία τθσ τρφπασ 

ςτο μζςον,  για τθν οποία απαιτοφνταν, εμπειρικά 

βζβαια, γνϊςεισ γεωμετρίασ, προκειμζνου να είναι 

ακριβϊσ ςτο κζντρο, ϊςτε να γυρίηουν τα λικάρια 

ςτον άξονα τθσ αλεςτικισ.  

      Θ κίνθςθ των λικαριϊν γίνονταν με τα ηζψιμο του 

αλόγου ςτον ηυγό, ζνα μακρφ χονδρό ξφλο, το οποίο 

ιταν ςυνδεδεμζνο με  τον κεντρικό άξονα τθσ 

αλεςτικισ και τα δφο πζτρινα λικάρια.  Γζμιηαν τθν 

αλεςτικι με λιόκαρπο και ξεκινοφςε θ διαδικαςία 

πολτοποίθςθσ, θ οποία επιτυγχάνονταν με τθν 

κίνθςθ του αλόγου και τθν  ςυνεπακόλουκθ  κίνθςθ 

των δφο  λικαριϊν, τα οποία πολτοποιοφςαν τον 

λιόκαρπο και τον μετζτρεπαν ςε ηυμάρι, το οποίο, εν 

ςυνεχεία, ζπαιρναν και  τοποκετοφςαν, μζςα ςτα 

τςόλια, ςτο άλλο μζροσ του λιτροβιοφ, το πιεςτιριο. 

Το πιεςτιριο αποτελοφνταν από τθν  πάνω  πλάντρα, 

θ οποία  ιταν  βαριά μεταλλικι καταςκευι, ςτο 

πάνω μζροσ του πιεςτθρίου, τθν οποία κινοφςε, 

προσ τα κάτω, ζνα χοντρό βιδωτό ςίδερο, το 

αδράχτι, το οποίο ζπαιρνε κίνθςθ από το βίτηι, 

ςυνδεδεμζνα τα δφο μζρθ,  με  χοντρό 

ατςαλόςυρμα. Κινοφμενθ θ πλάντρα προσ τα κάτω, 

πίεηε τα φακελοειδι τςόλια, μζςα ςτα οποία είχαν 
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τοποκετιςει το ηυμάρι του λιόκαρπου και τα οποία 

τςόλια ιταν  τοποκετθμζνα μζςα ςτθν τζψα. Ο 

αρικμόσ των τςολιϊν ιταν, περίπου, πενιντα, 

δθλαδι μια ςτάςθ, όπωσ ζλεγαν.  Αυτι θ πίεςθ 

ςταματοφςε, όταν, θ ςτάςθ των τςολιϊν, 

ςυνκλίβονταν μεταξφ πάνω πλάντρασ και κάτω 

πλάντρασ, θ οποία βρίςκονταν  ςτθν βάςθ του 

πιεςτθρίου. Συμπιεηόμενα τα τςόλια, μεταξφ των 

δφο πλαντρϊν, ζβγαηαν το λάδι, το οποίο , μαηί με 

τισ ξζνεσ φλεσ, τον λιόςμο, ζπεφτε ςτο ςκαφίδι,  μια 

ξφλινθ μεγάλθ ςκάφθ, ςτθν βάςθ και μπροςτά του 

πιεςτθρίου.   Κατά τθν διάρκεια του ςτυψίματοσ, 

πετοφςαν ςυνεχϊσ καυτό νερό ςτα τςόλια, αφοφ, 

όπωσ ζλεγαν χαρακτθριςτικά, το καυτό νερό ζβγαηε 

το λάδι. Αυτό το καυτό νερό το ζπαιρναν από το 

καηάνι, το οποίο ζβραηε,  επί μονίμου βάςεωσ, 

χρθςιμοποιϊντασ,  ςαν καφςιμθ φλθ, το λιοκόκι, 

δθλαδι τα απομεινάρια του ςτυψίματοσ μζςα ςτα 

τςόλια, που αποτελοφνταν από τον πυρινα και το 

φλοιό του λιόκαρπου.  Μάλιςτα,  το αρχικό  υλικό με 

μορφι πλάκασ, πριν διαλυκεί, το οποίο ζβγαινε από 

τα τςόλια, το ζλεγαν  ςβεντίνεσ,  μζροσ των οποίων 

χρθςίμευε ςαν καφςιμθ φλθ. 

      Πταν το  μίγμα λαδιοφ και λιόςμου ζπεφτε ςτο 

ςκαφίδι, τότε, ανζμεναν κάποιο χρονικό διάςτθμα, 

ϊςτε να ανζβει ςτθν επιφάνεια το λάδι, ςαν 

ελαφρφτερο, και  αμζςωσ άρχιηε το μζτρθμα τθσ 

ποςότθτάσ του και θ τοποκζτθςι του ςτα αςκιά, 
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προκειμζνου να μεταφερκεί, με τα άλογα, ςτο 

κατϊγι του ςπιτιοφ του χωρικοφ.  Το μζτρθμα  του 

παραγόμενου λαδιοφ,  δεν γίνονταν,  όπωσ ςιμερα, 

με τα κιλά,  ςαν ποςοςτό το παραγόμενο λάδι επί 

του ςυνόλου του λιόκαρπου, αλλά με μια ςειρά 

ειδικϊν μζτρων μζτρθςθσ χωρθτικότθτασ υγρϊν, θ 

οποία ςειρά  ιταν θ εξισ: ξεκινοφςε με το καρτεηίνι, 

το οποίο αντιςτοιχοφςε, περίπου, με εκατόν είκοςι 

ςθμερινά γραμμάρια. Τζςςερα καρτεηίνια μαηί, 

αποτελοφςαν  ζνα  καρτοφτςο, περίπου μιςό 

ςθμερινό κιλό. Τζςςερα καρτοφτςα μαηί,  

αποτελοφςαν τθν πίντα, περίπου δφο ςθμερινά κιλά. 

Τζςςερεισ πίντεσ μαηί, αποτελοφςαν το μζτρ, 

περίπου ςιμερα οκτϊ κιλά. Το μζτρο, λοιπόν, το 

οποίο δεν ζχει καμιά ςχζςθ με το ςυμβατικϊσ 

ενοοφμενο μζτρο των αποςτάςεων, ιταν ζνα δοχείο, 

το οποίο ζπαιρνε μζςα, περίπου, οκτϊ ςθμερινά 

κιλά και το οποίο χρθςίμευε ςαν βάςθ μζτρθςθσ του 

παραγόμενου λαδιοφ. Αν επικυμοφμε, να 

πραγματοποιιςουμε, αναλυτικά, τθν υποδιαίρεςθ 

του μζτρου, κα ποφμε, ότι,  αποτελοφνταν,  από 

τζςςερεισ πίντεσ, ι δεκαζξι καρτοφτςα, ι 

εξθντατζςςερα καρτεηίνια. Στθν ορολογία των 

χωρικϊν ποια απόδοςθ είχε ο λιόκαρπόσ τουσ 

επικρατοφςε ο όροσ: <<οι ελιζσ μ’ πιγαν  

κ(ι)λόμετρεσ>>. Τι εννοοφςαν; Εννοοφςαν ότι, ζνα 

κιλό λιόκαρποσ τουσ ζδωςε ζνα μζτρο λάδι, όπου, το 

κιλό ο λιόκαρποσ δεν ζχει και πάλι καμία ςχζςθ με 

το ςθμερινό κιλό, αλλά, αποτελοφνταν από δφο 
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τενεκζδεσ, λάτεσ τισ ζλεγαν, λιόκαρπο. Αν 

μεταφράςουμε τθν χωρθτικότθτα των τενεκζδων ςε 

ςθμερινά κιλά, είναι, περίπου, πενιντα  κιλά 

λιόκαρποσ.  Αν τϊρα, δεχκοφμε, όπωσ αναλφςαμε 

παραπάνω, ότι το μζτρο  του λαδιοφ ιταν, περίπου, 

οκτϊ ςθμερινά κιλά, τότε, με τα ςθμερινά δεδομζνα, 

πενιντα κιλά λιόκαρποσ, τουσ ζδινε οκτϊ κιλά λάδι, 

δθλαδι κιλό ελιζσ και μζτρο λάδι, άρα, οι ελιζσ είχαν 

απόδοςθ κιλόμετρθ.   

    Θ αποβολι του λιόςμου ιταν ςθμείο τριβισ ςε 

κάκε χωριό, αφοφ θ τοξικότθτά του, θ άςχθμθ 

μυρωδιά του, θ γλοιϊδθσ ςυμπεριφορά του, ςαν 

υγρό, με αποτζλεςμα να ξαχουρδάει και να 

αναγλυτςάηει,  δθλαδι να γλυςτράει ο κόςμοσ ςτον 

δρόμο,  που τον πατοφςε, ιταν τα ςτοιχεία, που 

ζκαναν τον λιόςμο ςθμείο διαμάχθσ ςτα χωριά, αλλά 

και μζςα ςτθν Χϊρα του νθςιοφ, όπου υπιρχαν 

πάνω από δζκα λιτροβιά, για τισ ελιζσ του 

απζραντου ελαιϊνα του Κάμπου. Γι αυτό ζφτιαχναν 

ειδικά χαντάκια, μζςα ςε κάκε χωριό, ςτθν άκρθ του 

δρόμου, τα οποία ςκζπαηαν με πλάκεσ, ϊςτε να 

οδθγείται, ο λιόςμοσ, ςε κάποιο  κοντινό λαγκάδι. 

Αλλά και πάλι μόλυνε τα νερά του λαγκαδιοφ. Αυτό 

το φλζγον κζμα προςπάκθςαν, με διατάγματα και 

αποφάςεισ, να λφςουν οι Άγγλοι, όταν κατείχαν τα 

Επτάνθςα, (1810-1864),  υποχρεϊνοντασ τα 

λιτροβιά, να ρίχνουν τον λιόςμο ςε ειδικά πθγάδια, 

μζςα ςτα οποία ξθραίνονταν, με τθν ηζςτθ του 
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καλοκαιριοφ. Σιμερα, βζβαια, το κζμα ζχει λυκεί, 

αφοφ τα ςφγχρονα λιτροβιά, είναι υποχρεωμζνα, 

από καταςκευισ, να τθριςουν τθ νζα 

περιβαλλοντολογικι νομοκεςία και ςυγκεντρϊνουν 

τον λιόςμο ςε ειδικζσ πλατιζσ δεξαμενζσ, όπου 

εξατμίηεται και ξθραίνεται, με τισ μεγάλεσ 

κερμοκραςίεσ του καλοκαιριοφ. 

      Στο λιτροβιό υπιρχε ο αρχθγόσ, ο 

επονομαηόμενοσ καραβοκφρθσ, τον οποίο πάντα 

ζτςι προςφωνοφςαν ςτο χωριό,  και πζντε-ζξι 

εργάτεσ, οι λιτροβιαραίοι, οι οποίοι κινοφςαν τα 

μθχανιματα, ζμπαηαν ςτο λιτροβιό τον λιόκαρπο, 

και μετζφεραν το λάδι ςτα ςπίτια. Ο  καραβοκφρθσ, 

καμπά τα πρωινά,  χτυποφςε το κόρνο,  ζνα μεγάλο 

ειδικό κοχφλι, τθν μπουροφ των παλιϊν καραβιϊν, 

που παράγει, με το φφςθμα, χαρακτθριςτικό ιχο, 

για να καλζςει τουσ λιτροβιαραίουσ ςτθν δουλειά, 

αφοφ μιλάμε για εποχζσ,  που δεν υπιρχαν 

ξυπνθτιρια, αλλά χρθςιμοποιοφςαν,  για ξυπνθτιρι, 

το πρϊτο λάλθμα του κόκορα. Ο καραβοκφρθσ 

ζπρεπε να ζχει καπίτλα  ανκρϊπου καλοπροαίρετου, 

καλοςυνάτου και εξυπθρετικοφ, αφοφ, ιταν 

υποχρεωμζνοσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, να δανείηει 

και λάδι ςτουσ χωρικοφσ, όταν, πολλοί εξ αυτϊν, 

περί τον Αφγουςτο μινα, είχαν τελειϊςει το λάδι τθσ 

χρονιάσ και δανείηονταν εν όψει τθσ νζασ 

παραγωγισ. Αυτόσ ο δανειςμόσ γίνονταν από το 

λάδι, το οποίο ςυγκζντρωνε το λιτροβιό από το ξάι 
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και το οποίο τοποκετοφςαν μζςα ςε καπάςεσ. Αυτό 

το ξάι, ςυνολικά, ςτο τζλοσ τθσ περιόδου, 

μοιράηονταν ωσ εξισ: Τθν μιςι ποςότθτα ζπαιρνε ο 

καραβοκφρθσ και τθν άλλθ μιςι οι λιτροβιαραίοι, οι 

οποίοι ζπαιρναν μερίδιο και από τθν πϊλθςθ του 

λιοκοκιοφ. Το παραγόμενο λιοκόκι ςυγκεντρϊνονταν 

ςε ςωρό,  ςε ςτεγαςμζνο εξωτερικό χϊρο, για να 

χρθςιμεφςει ςαν πρϊτθ φλθ ςτθν φωτιά του 

λιτροβιοφ, ι,  το διζκεταν ςτο εμπόριο, προκειμζνου 

να πάει ςτα πυρθνελαιουργεία, όπου υφίςτατο  

περαιτζρω επεξεργαςία, για τθν παραγωγι του 

πυρθνζλαιου. Θ πλθρωμι του λιτροβιοφ γίνονταν με 

λάδι, το περίφθμο ξάϊ, το οποίο ιταν το ζνα ζκτο του 

παραγόμενου λαδιοφ, θ μζτρθςθ του οποίου 

γίνονταν με τα προαναφερκζντα μζςα μζτρθςθσ.  

        Ο χωρικόσ, που πιγαινε τισ ελιζσ,  και κατά 

κανόνα απαςχολοφςε ολθμερίσ το λιτροβιό, ιταν 

υποχρεωμζνοσ,  να φτιάξει το μεςθμεριανό φαγθτό, 

για τουσ λιτροβιαραίουσ, να τουσ <<κάνει τα 

ζξοδα>>, όπωσ ζλεγαν χαρακτθριςτικά. Κφρια 

φαγθτά, που ζφτιαχναν, ιταν ο μπακαλιάροσ με 

πατάτεσ, θ φαςολάδα και το κοφίςι. Το τελευταίο, 

που δεν υπάρχει ςιμερα ςτο εμπόριο, ιταν μια 

μορφι μπακαλιάρου, αλλά πολφ ξερό, ςαν ςχίηα, 

όπωσ ζλεγαν, και το οποίο, οι νοικοκυρζσ, για να 

μαλακϊςει, το ζβαηαν ςτον μόςκιο, δθλαδι μζςα ςε 

νερό, επί μια θμζρα και ακολοφκωσ το ζβραηαν ςαν 

τον μπακαλιάρο με πατάτεσ.  Ολθμερίσ, όμωσ, ςτο 
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καηάνι του λιτροβιοφ, που καίγονταν αςταμάτθτα, 

μζρα-νφχτα, οι προμάδεσ, ςτθν φωτιά, ζδιναν και 

ζπαιρναν, τόςο για κολατςιό κα δειλινό των 

λιτροβιαραίων, όςο και για τουσ νοικοκυραίουσ, που 

ζκαναν τισ ελιζσ, αλλά και για τουσ επιςκζπτεσ. 

Ειδικότερα, για μασ τα παιδιά, θ προμάδα 

βουτθγμζνθ μζςα ςτθν νιάτςα, ζτςι αποκαλοφςαν το 

νιό λάδι, ιταν ζνα γεφμα, που με μεγάλθ  βουλιμία 

καταβροχκίηαμε, αφοφ, μετά το ςχολειό, τρζχαμε  

ςτα λιτροβιά, για να ανεβοφμε ςτθν αλεςτικι, που 

ζςερνε το άλογο και να μασ ταξιδεφει ϊρεσ 

ολόκλθρεσ,  ι να παίξουμε με τον ςωρό το λιοκόκι, 

το οποίο άχνιηε, από τθν κερμοκραςία, που 

περιζκλειε και το λάδι, το οποίο ζκανε τισ γαλότςεσ 

μασ να λάμπουν! 

      Τα τςόλια, για τα οποία κάναμε λόγω ανωτζρω, 

είχαν το ςχιμα και τθν διαρρφκμιςθ ενόσ πολφ 

μεγάλου τετράγωνου  ταχυδρομικοφ φακζλου. 

Καταςκευάηονταν, ςε ειδικά εργαςτιρια, ςτθν 

Ρρζβεηα και ςτθν Άρτα και τα αγόραηαν ςτθν μεγάλθ 

εμποροπανιγυρθ του Αγίου Δθμθτρίου, που 

γίνονταν, από τουσ χρόνουσ τθσ τουρκοκρατίασ, 

ακόμθ, ςτθν Φιλιππιάδα, κάκε Οκτϊβρθ και ςτο 

οποίο πανθγφρι πιγαιναν, με τα πόδια, αρκετοί 

Λευκαδίτεσ για να προμθκευκοφν ροφχα, αλλά 

αγόραηαν και ηϊα, κυρίωσ Θπειρϊτικα μουλάρια. Τα 

τςόλια δθμιουργοφνταν από γίδινο μαλλί, το οποίο 

είναι καλόσ αγωγόσ για το λάδι, δθλαδι, δεν το 
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κατακρατεί και χρθςιμοποιοφνταν για μια διετία ςτο 

λιτροβιό, διότι, το πιεςτιριο και τα καυτά νερά, τα 

διζλυαν, με το πζραςμα τθσ διετίασ. Πταν ζπαιρναν 

καινοφργια τςόλια, τότε, τα παλιά, τα μοίραηε ο 

καραβοκφρθσ ςτα νοικοκυριά του χωριοφ, όπου τα 

άνοιγαν και τα χρθςιμοποιοφςαν, ςαν ςτρωςίδια, 

μπροςτά ςτθν γωνιά του ςπιτιοφ, για ηεςταςιά, αλλά 

και διακόςμθςθ του χϊρου τθσ κουηίνασ. Μάλιςτα, 

αυτό το μοίραςμα των τςολιϊν, γίνονταν, από τον 

καραβοκφρθ του λιτροβιοφ, με μεγάλθ προςοχι και 

επιμζλεια, προκειμζνου,  να πάρουν όλοι οι χωρικοί 

και να μθν υπάρχουν παράπονα και κόντρεσ, αφοφ 

βριςκόμαςτε ςε εποχζσ, που οι κουηίνεσ των ςπιτιϊν 

ςτρϊνονταν με αυτά τα τςόλια και με μερικά 

λουριδζνια, τα οποία καταςκεφαηε ςτον αργαλειό  

τθσ θ νοικοκυρά του ςπιτιοφ.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  15, 29, 39 και 40 
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ΣΑ ΛΙΟΣΑΙΑ, ΣΟ ΚΕΝΣΡΨΜΑ ΣΨΝ 

ΑΓΡΙΛΙΔΨΝ,  ΟΙ  ΛΟΤΡΟΙ  ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΤΛΕ ΣΟΤ ΛΑΔΙΟΤ. 
        Θ καλλιζργεια τθσ ελιάσ, φαίνεται πωσ 

εφαρμόςκθκε ςτο νθςί τθσ Λευκάδοσ, ςυςτθματικά, 

τουλάχιςτον, από το 1684  και εφεξισ, όταν οι Ενετοί 

εκδίωξαν τουσ Τοφρκουσ και  προςπάκθςαν να 

οργανϊςουν τθν γεωργικι παραγωγι του νθςιοφ, με 

ελιζσ και αμπζλια. Μάλιςτα είχαν κεςπίςει και 

επιδότθςθ,  με  πζντε  Τςεκίνια, νόμιςμα των 

Ενετϊν,  για το κάκε νεοφυτευόμενο δζνδρο ελιάσ. 

Τότε δθμιουργικθκε και ο περίφθμοσ ελαιϊνασ του 

κάμπου τθσ Λευκάδοσ, αλλά και οι ελαιϊνεσ, τα  

λιοςτάςια, ςτα χωριά του νθςιοφ.  Θ δθμιουργία των 

λιοςταςιϊν γίνονταν με επιμζλεια και ιδιαίτερθ 

προςοχι, ϊςτε να υπάρχει ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ 

μεταξφ των λιόδενδρων, να ομαλοποιείται ο χϊροσ  

πζριξ του κάκε δζνδρου, να δθμιουργοφνται  λικιζσ, 

ςε πλαγερά εδάφθ, προκειμζνου να κατακρατείται 

το χϊμα, από τα νερά τθσ βροχισ, να υπάρχει θ 

δυνατότθτα να μπαίνει μζςα το ηευγάρι με τα άλογα, 

ι τα βόδια,  για να οργϊςει το ζδαφοσ. Πταν, οι 

χωρικοί, ιταν αναγκαςμζνοι να φυτεφουν ελιζσ και 

ςε μικρότερουσ δφςβατουσ χϊρουσ, τα λεγόμενα 

τςοπόρια, τότε αναγκάηονταν να καλλιεργοφν τα 

δζνδρα με το τςαπί. Θ καταςκευι των λικιϊν, αυτϊν 

που ςιμερα  αποκαλοφμε  αναβακμίδεσ, ιταν 

ςκλθρι και κουραςτικι δουλειά, αφοφ οι χωρικοί 
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ιταν αναγκαςμζνοι να ςυγκεντρϊνουν τθν πζτρα 

από μακρινζσ αποςτάςεισ, να τθν κουβαλοφν με τθν 

ηευγζρα, αλλά και οι γυναίκεσ ςτο κεφάλι και να τθν 

τοποκετοφν με τζτοιο τεχνικά τρόπο, ϊςτε να 

διαρκοφν δεκαετίεσ ολόκλθρεσ, είτε ςαν μονι λικιά, 

είτε ςαν διπλολίκι, οπότε, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, 

απαιτοφνταν διπλάςια ποςότθτα πζτρασ.  

      Μεταπολεμικά, ιδίωσ κατά τθν δεκαετία του 

1960, επιχειρικθκε μια μορφι <<εμπορικοφ 

αναδαςμοφ>>, ςε ότι αφορά τα λιοςτάςια του 

Κάμπου τθσ Χϊρασ, τθσ Απόλπαινασ, του Κοφλμου, 

τθσ περιοχισ τθσ Κατοφνασ,  του  Ραλιοφ χωριοφ των 

Καρυωτϊν, τθσ Βράχασ και τθσ Ακόνθσ. Ράρα πολλά 

λιοςτάςια παλιϊν νοικοκυραίων κτθματιϊν, όπωσ 

του Σκιαδαρζςθ, του Μαχαιρά, του 

Σταματελόπουλου, του Ραπαδάτου, αλλά  και 

ιδιοκτθςίεσ ξενθτευκζντων Λευκαδίων, μετά τισ 

τραυματικζσ μετεμφυλιακζσ εμπειρίεσ, πζραςαν ςτα 

χζρια φτωχϊν χωρικϊν του νθςιοφ, με τθν 

δανειοδότθςθ από τθν Αγροτικι Τράπεηα, με ςχετικά 

χαμθλό επιτόκιο και μεγάλθ διάρκεια αποπλθρωμισ, 

ςτοιχεία που ευνόθςαν τθν διαςπορά αυτϊν των 

λιοςταςιϊν, ςε χζρια πρωτογενϊν παραγωγϊν, με 

αποτζλεςμα να μθ λογγόςουν, αλλά και να αυξθκεί 

το ειςόδθμα ακτθμόνων αγροτϊν.  Άρχιςε, με αυτόν 

τον τρόπο, θ διαςπορά των λιοςταςιϊν και θ 

παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων λαδιοφ, το οποίο 

ανάςτθςε ςτθν κυριολεξία το νθςί, ςε εποχζσ 
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δφςκολεσ, αφοφ θ τοπικι οικονομία ςτθρίχκθκε, 

ςχεδόν, αποκλειςτικά ςτο λάδι.  Αρκοφςε να 

<<κυλιςει ζνα βαρζλι λάδι ςτθν Χϊρα>>,  όπωσ 

ζλεγαν χαρακτθριςτικά, ο Λευκαδίτθσ, για να 

παντρζψει το παιδί του ,ι να κτίςει  καινοφργιο 

ςπίτι!  

      Θ αφξθςθ των λιόδενδρων γίνονταν και με το 

μπόλιαςμα, το οποίο αποκαλοφςαν κζντρωμα, οι 

Λευκαδίτεσ ξωμάχοι, κατά το οποίο, οι άγριεσ ελιζσ, 

οι ονομαηόμενεσ αγριλίδεσ,  οι οποίεσ φφτρωναν ςε 

ακατάςτατα ςθμεία ςτα χωράφια, κεντρϊνονταν  με 

μόςχευμα, από ιμερθ ελιά, ανάλογα  με ποιά  

ποικιλία επικυμοφςε ο γεωργόσ. Το κζντρωμα 

γίνονταν  αρχζσ του Φλεβάρθ, ϊςτε να είναι ζτοιμο 

το κεντρωμζνο ςθμείο να βλαςτιςει τθν  Άνοιξθ. 

Χάραηαν ςτον κορμό τθσ αγριλίδασ ζνα ςχιμα Τάφ, 

ςικωναν τθν φλοφδα και ζβαηαν μζςα το μόςχευμα, 

μάτι το ονόμαηαν, τθσ ιμερθσ ελιάσ.  Ακολοφκωσ, 

ζδεναν τθν τομι ςφιχτά με χορτάρινο ςπάγκο και 

περίμεναν τθν βλάςτθςθ του μοςχεφματοσ τθν 

Άνοιξθ, όταν ζλυναν τον ςπάγκο. Αν το κζντρωμα 

ζπιανε, τότε, τον επόμενο χρόνο, όταν κα είχε 

αναπτυχκεί καλά ο ιμεροσ βλαςτόσ, αφαιροφςαν 

όλα τα άλλα κλωνάρια τθσ αγριλίδασ, αφοφ, πάνω 

τθσ, κα αναπτφςςονταν, πλζον, θ ιμερθ ελιά. Θ 

μζτρθςθ των λιοςταςιϊν δεν γίνονταν με τα 

ςτρζμματα, ι με τον αρικμό των  δζνδρων, αλλά, οι 

Λευκαδίτεσ χωρικοί, χρθςιμοποιοφςαν το Κιλό, ςαν 
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μζτρθςθ των λιοςταςιϊν. Το κιλό δεν ζχει καμία 

ςχζςθ με τθν γνωςτι ςθμερινι μονάδα βάρουσ, 

αλλά με τον όγκο των λιόδενδρων. Υπιρχαν ειδικοί 

εκτιμθτζσ, ςε κάκε χωριό, οι οποίοι, με επιτόπια 

μζτρθςθ, ςτο λιοςτάςι, αποφαίνονταν, 

χαρακτθριςτικά: <<Tόςα κιλά κλαρί>>, εννοϊντασ 

όγκο λιόδενδρων και, λογικά, δυνατότθτα 

παραγωγισ λιόκαρπου. Με αυτά τα κιλά γίνονταν οι 

αγοραπωλθςίεσ των λιοςταςιϊν, αλλά και  αυτά τα 

κιλά περιελάμβαναν τα περίφθμα Λευκαδίτικα 

Ρροικοςφμφωνα, αφοφ, κάκε πατζρασ, προίκιηε τθν 

κόρθ του με ελιζσ. 

      Οι ποικιλίεσ των ελιϊν, που υπάρχουν ακόμθ και 

ςιμερα ςτο νθςί, ιταν πζντε:  οι αςπρολιζσ, οι 

μαυρολιζσ, οι ςκατηολιζσ,  που ςε οριςμζνα χωριά 

τισ λζνε και Ρρεβεηάνικεσ, προφανϊσ με προζλευςθ 

από τθν Ρρζβεηα,  οι πλεξιδολιζσ και οι χοντρολιζσ, 

οι οποίεσ χρθςίμευαν, μόνο, για  να γίνονται παςτζσ, 

ι ξυδάτεσ, οι περίφθμεσ κολυμπάδεσ και τισ οποίεσ 

τοποκετοφςαν μζςα ςτθν  καπάςα, πιλινο μικρό 

πικάρι ςτον χϊρο του κατωγιοφ. Αυτι θ διαδικαςία 

των χοντρολιϊν, ιταν κανόνασ, ςε κάκε Λευκαδίτικο 

ςπίτι, αφοφ, οι ελιζσ, μαηί με το τυρί, τισ 

αρμυροςαρδζλεσ ,  μερικζσ τθγανθτζσ μαρίδεσ και 

ζνα ξεροκόμματο ψωμί, ιταν θ τροφι του ξωμάχου, 

τθν οποία τοποκετοφςε μζςα ςτο ςακοφλι του, για 

να είναι το μεςθμεριανό του γεφμα ςτο ξεμόνιο. 

Αλλά, οι χοντρολιζσ ςτθν καπάςα του κατωγιοφ,  δεν 
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αποτελοφςε μόνο το προςφάγι ςτο γεφμα του 

Λευκαδίτθ γεωργοφ, ιταν απαραίτθτεσ για τισ 

νθςτείεσ των Χριςτουγζννων και τθσ Μεγάλθσ 

Τεςςαρακοςτισ του Ράςχα, νθςτείεσ, που 

ευλαβοφνταν  και τθροφςαν με μεγάλθ επιμζλεια.  

     Το μάηεμα του λιόκαρπου ξεκινοφςε αρχζσ του 

Νοζμβρθ. Τότε, πολλζσ φορζσ, οι χωρικοί ζφευγαν 

ςτα  ξεμόνια, δθλαδι μετακόμιηαν,  ουςιαςτικά, για 

δφο τρείσ μινεσ, όςο χρόνο απαιτοφςε το μάηεμα 

του λιόκαρπου, μετακόμιηαν ςε αχυροκαλφβεσ, που 

είχαν δθμιουργιςει ςτα κτιματα, όταν αυτά ιταν 

μακριά από το χωριό, αρκετζσ ϊρεσ δρόμοσ, οπότε 

ιταν αδφνατθ θ κακθμερινι μετάβαςθ και 

επιςτροφι ςτο χωριό, αφοφ αναφερόμαςτε ςε 

χρόνουσ, που  δεν υπιρχαν οι ςθμερινοί δρόμοι, 

αλλά δφςβατα και κακοτράχαλα μονοπάτια, τα 

οποία μετατρζπονταν ςε μικροφσ χείμαρρουσ τον 

χειμϊνα. Επζςτρεφαν ςτο χωριό το 

Σαββατοκφριακο, για να δουν τα παιδιά τουσ, τα 

οποία ζμεναν με τον παποφλθ και τθν βαβά ςτο 

ςπίτι, για  να πάνε ςτθν εκκλθςία  να λειτουργθκοφν, 

αλλά και να κάνουν τον απαραίτθτο εφοδιαςμό, 

κυρίωσ ςε καρβζλια ψωμιοφ. Επειδι τα λιόδενδρα 

ιταν ιδιαίτερα ψθλά, ο καρπόσ μαηεφονταν με το 

τίναγμα, δθλαδι οι γεωργοί, ανζβαιναν πάνω ςτα 

δζνδρα και με τον λοφρο, ςε κάποα χωριά τον λζνε 

αγκλιδζρα, ράβδιηαν τα κλαριά, προκειμζνου να 

πζςει πάνω ςτα λιόπανα ο καρπόσ. Μετά το τίναγμα 
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και τθν ςυγκζντρωςθ του λιόκαρπου ςτισ 

καναβάτςεσ, ιταν τα πανιά ελαιοςυλλογισ, πριν τα 

ςθμερινά δίχτυα, το απόγευμα,  γίνονταν θ διαλογι 

του λιόκαρπου, από τα φφλλα, με το ανζμιςμα. 

Τοποκετοφςαν τα λιόπανα και πετοφςαν με τθν 

χοφφτα τισ ελιζσ μακριά, ςε απόςταςθ τεςςάρων-

πζντε μζτρων, διαδικαςία, κατά τθν οποία, ο 

λιόκαρποσ πιγαινε ςτο τζρμα αυτισ τθσ απόςταςθσ 

και τα φφλλα, ςαν ελαφρφτερα, ζπεφταν μπροςτά 

ςτον γεωργό. Ζβαηαν, ακολοφκωσ, τον λιόκαρπο ςε 

ςακζρεσ, τον φόρτωναν ςτα άλογα και τον 

μετζφεραν ςτο ςπίτι, όπου τον τοποκετοφςαν, 

κυρίωσ, μζςα ςτθ μεγάλθ κάδθ, τθν οποία 

χρθςιμοποιοφςαν για το πάτθμα των ςταφυλιϊν και 

το μάηεμα του μοφςτου, ι ςε ςωροφσ, μζςα ςτο 

κατϊγι, ϊςτε να ςυγκεντρωκεί μεγάλθ ποςότθτα 

λιόκαρπου και να τισ πάνε ςτο λιτροβιό. 

      Ο λοφροσ, ιταν ζνα  λεπτό ραβδί τριϊν-

τεςςάρων μζτρων, το οποίο προζρχονταν μόνο από 

κυπαρίςςι. Επζλεγαν οι χωρικοί ειδικά ψθλά και 

λεπτά κυπαρίςςια, τα αρςενικά, όπωσ τα 

αποκαλοφςαν, τα οποία ξεφλοφδιηαν,   ζκαναν λεία 

τθν επιφάνειά τουσ, με το κλαδευτιρι, ζνα 

αμφίςτομο κοπτικό εργαλείο, για τισ μικροδουλειζσ 

του γεωργοφ, το οποίο, μάλιςτα, οι γεωργοί, το 

τοποκετοφςαν ςτο πίςω μζροσ  του ηωναριοφ τουσ, 

ςτθν παλιά Λευκαδίτικθ φορεςιά, ι ςτισ ςθμερινζσ 

δερμάτινεσ ηϊνεσ.  Αυτό το  επεξεργαςμζνο 
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κυπαρίςςι,  το κρζμαγαν  από τθν κορυφι ενόσ 

δζνδρου, ενϊ ςτο τζλοσ του  ζδεναν μια βαριά 

πζτρα, προκειμζνου να αποκτιςει ευκεία γραμμι 

και να είναι λειτουργικόσ ο δθμιουργοφμενοσ 

λοφροσ, κατά το τίναγμα τθσ ελιάσ. Πταν οι 

ποςότθτεσ του λιόκαρπου ιταν μεγάλεσ, τότε τισ 

πιγαιναν ςτο λιτροβιό. Τα λάδι, το οποίο 

παράγονταν,  από τον λιόκαρπο, το τοποκετοφςαν οι 

χωρικοί, κατά  τουσ περαςμζνουσ αιϊνεσ, πριν 

χρθςιμοποιιςουν τα ςθμερινά τςίγκινα δεπόηιτα, ςε 

κτιςτζσ μικρζσ δεξαμενζσ, με μικρό ςτόμιο ςτθν 

κορυφι, τισ ονομαηόμενεσ <<πφλεσ λαδιοφ>>, οι 

οποίεσ ιταν κτιςμζνεσ μζςα ςτο κατϊγι, αλλά, 

μερικζσ φορζσ και ζξω ςτθν αυλι του ςπιτιοφ, κάτι 

που ςυνζβαινε, κυρίωσ, ςτα μοναςτιρια, τα οποία 

είχαν μεγάλεσ  ποςότθτεσ λαδιοφ και ζφτιαχναν τισ 

πφλεσ ςτθν αυλι του μοναςτθριοφ. Αυτζσ τισ πφλεσ, 

πριν τθν αποκικευςθ του νζου λαδιοφ, τισ 

κακάριηαν επιμελϊσ, ενϊ τα κατάλοιπα του λαδιοφ, 

ςτο πάτο τθσ κάκε πφλασ, τα οποία ονόμαηαν 

μοφργα, τα χρθςιμοποιοφςαν, κυρίωσ, ςτθν 

καταςκευι ςαπουνιοφ, όταν τα ζβραηαν 

ανακατεμζνα με ποτάςα. 
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Ο ΜΑΓΓΑΝΟ, ΣΑ  ΛΙΝΟΒΡΟΦΙΑ  ΚΑΙ  

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΛΙΝΑΡΙΟΤ. 
    Οι μεγάλεσ απαιτιςεισ τθσ πολυμελοφσ  

Λευκαδίτικθσ οικογζνειασ ςε κλινοςκεπάςματα,  

όταν δεν αρκοφςαν οι ποςότθτεσ του μαλλιοφ των  

προβάτων και των γιδιϊν,  οδθγοφςε και ςτθν 

αξιοποίθςθ των υφαντικϊν δυνατοτιτων του 

λιναριοφ,  το οποίο ζδινε μια καυμάςια ποιότθτα 

νιματοσ, από τθν οποία δθμιουργοφςαν τα 

περίφθμα λινοςζντονα, τα ςεντόνια που 

χρθςιμοποιοφςαν, κυρίωσ,  το καλοκαίρι. Επίςθσ,  ο 

λιναρόςποροσ  χρθςιμοποιοφνταν και για ιατρικι 

χριςθ, κυρίωσ, για ηεςτά επικζματα, τα 

αποκαλοφμενα καταπλάςματα, αφοφ είχε 

μαλακτικζσ ιδιότθτεσ. Θ καλλιζργεια  του λιναριοφ 

ιταν ευρφτατα διαδεδομζνθ ςτα χωριά του νθςιοφ 

και θ επεξεργαςία του, μζχρι τθν νθματοποίθςι του,  

ιταν εξειδικευμζνθ. Πταν κζριηαν το λινάρι, τον 

Λοφνιο μινα, τότε τοποκετοφςαν, τα δεμάτια, μζςα 

ςε μεγάλουσ λόμπουσ με νερό, του οποίουσ 

ονόμαηαν λινοβρόχια, για διάςτθμα είκοςι θμερϊν,   

πλάκωναν τα δεμάτια με μεγάλεσ πζτρεσ,  ϊςτε να 

μζνουν ςτακερά, προκειμζνου να φουςκϊςει το 

ςτζλεχοσ του λιναριοφ, για να είναι πιο κατεργάςιμο 

και να γίνεται ίνεσ εφκολα. Ακολοφκωσ 

επεξεργάηονταν το λινάρι ςτον μάγγανο, ζνα ξφλινο  

καταςκεφαςμα, μικουσ δφο μζτρων, αποτελοφμενο 

από δφο μζρθ. Το κάτω μζροσ ζφερε μια επιμικθ 
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τριγωνικι επιφάνεια, πάνω ςτθν οποία ζπεφτε με 

δφναμθ το άνω μζροσ, το οποίο ζφερε αντίςτοιχο 

κοίλωμα, με αποτζλεςμα, το μάτςο του λιναριοφ, 

που τοποκετοφνταν ενδιάμεςα των δφο ξφλων, κατά 

τθν πρόςκρουςθ τουσ,  να νθματοποιείται.  

Μάλιςτα, όλθ αυτι θ κατεργαςία, όταν γίνονταν από 

ζμπειρουσ μαγγανιςτζσ, τότε αποκτοφςε μια 

αρμονία ςτισ κινιςεισ, που ζμοιαηε με χορωδία 

μουςικισ το κοπάνιςμα του μάγγανου και  το 

τίναγμα ςτον αζρα του μάτςου του λιναριοφ,  

προκειμζνου να προχωριςει  παρακάτω θ 

νθματοποίθςι του. Ζπαιρναν το νιμα ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ, το οποίο,  επεξεργάηονταν,  όπωσ 

ακριβϊσ και το μαλλί, για να καταλιξει ςτον 

αργαλειό τθσ αχφάντρασ, όπωσ ζλεγαν τισ γυναίκεσ 

που εργάηονταν ςτον αργαλειό,  μια μορφι 

οικοτεχνίασ, για τθν οποία κα γίνει, εν ςυνεχεία,  

εκτενζςτατθ και αναλυτικι αναφορά, με επίκεντρο 

τον αργαλειό και το διαςίδι. 
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ΣΟ ΑΜΑΡΙ, ΣΑ ΜΠΑΛΣΙΜΙΑ, ΣΑ 

ΚΟΛΙΣΑΚΙΑ, Η  ΓΟΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΟ 

ΚΑΛΙΓΨΜΑ ΣΨΝ ΑΛΟΓΨΝ. 
     Τεράςτια ςυμβολι ςτθν ηωι του Λευκαδίτθ  

χωρικοφ είχε το άλογο,  το οποίο ιταν το 

μεταφορικό μζςον, για όλεσ τισ δουλειζσ, για το 

κουβάλθμα του νεροφ, των ξφλων, των ςταφυλιϊν, 

των ελιϊν, για το όργωμα, για το λιτροβιό, για τθν 

μετάβαςθ  του χωρικοφ ςτθν Χϊρα, όταν ακόμθ δεν 

υπιρχαν αυτοκίνθτα, για το ηζψιμο ςτο κάρο, γι’ 

αυτό και  ςτα χωριά του νθςιοφ υπιρχε τεράςτιοσ 

αρικμόσ αλόγων, τα οποία περιποιοφνταν με 

ιδιαίτερθ φροντίδα, ενϊ  φρόντιηαν ακόμθ 

περιςςότερο τθν καταςκευι του ςαμαριοφ, το οποίο 

τοποκετοφςαν ςτθν ράχθ του αλόγου, προκειμζνου 

να κάνουν όλεσ τισ ανωτζρω εργαςίεσ. Θ καταςκευι 

των ςαμαριϊν ιταν εξειδικευμζνθ εργαςία, τθν 

οποία ζκαναν οι Σαμαράδεσ, κυρίωσ, ςτα 

κεφαλοχϊρια του νθςιοφ. Το ςαμάρι αποτελοφνταν 

από το ξφλινο πάνω μζροσ κα τθν ςτρωμι, το 

μαλακό κάτω μζροσ, προκειμζνου να μθν 

τραυματίηει το ηϊο. Το πάνω  μζροσ είχε δφο ειδικά 

ελλειψοειδι  ξφλα, τα οποία ενϊνονταν μεταξφ τουσ 

με τισ ςαμαροπαγίδεσ, οι οποίεσ ιταν μικουσ, 

περίπου, εξιντα εκατοςτϊν. Στο πίςω μζροσ 

καρφϊνονταν τα κολιτςάκια, δφο αγκιςτροειδι 

ςίδερα, από τα οποία περνοφςαν τα ςχοινιά, κατά 

τθν φόρτωςθ. Θ ςτρωμι ιταν ιδιαίτερα μαλακι, 
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ϊςτε, όπωσ προαναφζρκθκε, να μθν τραυματίηει το 

άλογο. Στο  πάνω μζροσ τθσ υπιρχε δζρμα και  από 

κάτω μαλακι ςακζρα,  ζνα χοντρό φφαςμα, ενϊ, 

ενδιάμεςα δζρματοσ και ςακζρασ, τοποκετοφςαν  

βρωμίςτρα, δθλαδι το ςτζλεχοσ τθσ βρϊμθσ 

αποξθραμζνο, ι ψακί.  Ζραβαν το δζρμα και τθν 

ςακζρα μαηί και τοποκετοφςαν τθν ςτρωμι κάτω 

από το ξφλινο περίβλθμα. Το ςαμάρι, ζφερε πάνω 

του τισ ςαμαροτριχιζσ και τοποκετοφνταν ςτθν ράχθ 

του αλόγου, ςτθν οποία εφάρμοηε πιςτά, όμωσ, 

προκειμζνου να είναι ςτακερό, κατά τθν φόρτωςθ, 

να πεηζρνει, όπωσ ζλεγαν,  είχε  κάποια άλλα 

δερμάτινα εξαρτιματα, όπωσ τθν γίγκλα, ζνα πλατφ 

δζρμα, το οποίο  δεμζνο ςτθν μια πλευρά του 

ςαμαριοφ, περνοφςε κάτω από τθν κοιλιά του 

αλόγου και δζνονταν ςτθν άλλθ πλευρά. Επίςθσ, το  

μπαλτίμι,  πλατειά λουρίδα δζρματοσ, που ιταν 

δεμζνθ  ςτθν μια πλευρά του ςαμαριοφ και 

περνοφςε, κυκλικά, πίςω ςτθν περιφζρεια  του 

αλόγου και δζνονταν ςτθν άλλθ πλευρά, 

προκειμζνου να μθν ςζρνει το ςαμάρι μπροςτά, 

όταν,  το άλογο, φορτωμζνο, κατζβαινε κατθφόρα. 

Κάποιοι, τοποκετοφςαν και μπροςτογίγκλι, δθλαδι, 

περνοφςαν ανάλογο δζρμα μπροςτά ςτο ςτικοσ του 

αλόγου, δεμζνο ςτισ δφο άκρεσ του ςαμαριοφ, ϊςτε 

να μθν ςζρνει το ςαμάρι προσ τα πίςω, όταν, επίςθσ, 

φορτωμζνο το άλογο, ανζβαινε ανιφορο.  Ακόμθ το 

φουςκοφνι και αυτό δερμάτινο, το οποίο ιταν 

καρφωμζνο ανάμεςα από τα κολιτςάκια και 
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κατζλθγε ςε ζνα ςτρογγυλό  μαλακό μζροσ, μζςα 

ςτο οποίο περνοφςε θ ουρά του αλόγου και ζφτανε 

ςτθν βάςθ τθσ ουράσ. Στο κεφάλι του αλόγου και 

προκειμζνου να το κατευκφνουν, με το ςχοινί, 

τοποκετοφςαν τον κατρομά, γνωςτό, ςτα άλλα μζρθ 

, ςαν καπίςτρι. Ο  κατρομάσ δθμιουργοφνταν και 

αυτόσ από δζρμα, ϊςτε να μθν πλθγϊνει το ηϊο και 

κατζλθγε ςε ζναν  ςτρογγυλό χαλκά, από το οποίο 

πζρναγαν και ζδεναν το κατρομόςχοινο, δθλαδι το 

ςχοινί το οποίο χρθςιμοποιοφςαν  για να οδθγοφν το 

άλογο. 

     Το άλογο κεωροφνταν ευλογθμζνο ηϊο γα τον 

χωρικό, γι’ αυτό το τάιηε με ιδιαίτερθ φροντίδα, με 

ςανό, άχυρο και βρϊμθ, ϊςτε να αντζχει όλθ αυτι 

τθν γκάμα των εργαςιϊν. Αποτελοφςε, όμωσ και 

ςτολίδι για το κάκε ςπίτι, γι’ αυτό, πολλζσ φορζσ, 

περνοφςαν ςτο λαιμό του κομπολόγια και καλαςςιζσ 

χάντρεσ, ςτο δε ςαμάρι του πλουμιςτά 

καβαλλοςκοφτια, για να πάνε ςτα πανθγφρια των 

χωριϊν. Μερικζσ φορζσ, οι πιο μερακλιδεσ 

καβαλλαραίοι, ικελαν το άλογό τουσ να ζχει εκείνο  

το ιδιαίτερο  λικνιςτικό γριγορο  περπάτθμα, το 

περίφθμο αραβάνι, γι’ αυτό και προμθκεφονταν 

άλογα από τθν Γαςτοφνθ, ι  τθν Ανδραβίδα, όπου τα 

άλογα αυτϊν  των περιοχϊν ζχουν ζμφυτο το 

αραβάνι, ι από τθν Βόνιτςα τα Γεωργαλίδικα άλογα, 

επίςθσ με φυςικό αραβάνι. Αν , όμωσ δεν είχαν τθν 

οικονομικι δυνατότθτα να αγοράςουν  αυτά τα 
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άλογα, τότε χρθςιμοποιοφςαν τισ γίγκλεσ, όταν το 

άλογο ιταν νεαρό, προκειμζνου να αποκτιςει 

αραβάνι.  Τοποκετοφςαν ςτα πόδια του αλόγου, για 

διάςτθμα ενόσ μθνόσ, πάνω από το γόνατο  δφο 

υφαςμάτινεσ λουρίδεσ, μία ςε κάκε δυάδα μπρόσ 

και πίςω ποδιοφ, περιορίηοντασ ζτςι τθν δραςκελιά 

του αλόγου και κακθλϊνοντάσ τθν ςε μικρότερα  και 

πιο ρυκμικά βιματα, όπωσ αυτά του αραβανιοφ, με 

αποτζλεςμα να μζνει για πάντα αυτό το ιδιόμορφο 

περπάτθμα ςτο άλογο. 

    Θ περιποίθςθ των αλόγων προζβλεπε και το 

πετάλωμά τουσ, ι το καλίγωμα, ςτθν Λευκαδίτικθ 

ντοπιολαλιά, κατά το οποίο τοποκετοφςαν ςιδερζνια 

πζταλα ςτισ οπλζσ των ποδιϊν του αλόγου, ϊςτε να 

προφυλάςςονται από το ζδαφοσ και τισ αγκυλϊςεισ 

του. Τα  πζταλα, τα οποία κάρφωναν με το 

καλι(γ)οςφφρι, ζνα ειδικό ςφυρί, ιταν δφο ειδϊν:  

τα γνωςτά ςτρογγυλά ατόφια πζταλα και τα 

ονομαηόμενα γαλλικά, με τα κενό ςτθν μζςθ, τα 

οποια γαλλικά τοποκετοφνταν, κυρίωσ, ςτα άλογα 

που ζςερναν τα κάρα, αφοφ εφάπτονταν καλφτερα 

ςτο ζδαφοσ.  Ρριν καρφωκεί το πζταλο ςτο πζλμα 

του αλόγου, κακάριηαν το πζλμα και ζκοβαν το 

μζροσ, κατά το οποίο είχε αυξθκεί, με  ζνα ειδικό 

λεπίδι, το ςατράνι. Το πετάλωμα ιταν μια ιδιαίτερθ 

και εξειδικευμζνθ εργαςία, κατά τθν οποία ζπρεπε  

να μθν  τραυματιςτεί, με τα καρφιά,  το πόδι του 

αλόγου, γι’ αυτό και γίνονταν από ειδικοφσ τεχνίτεσ, 
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τουσ πεταλωτιδεσ, οι οποίοι ιταν ζνασ, ι δφο το 

πολφ, ςε κάκε χωριό του νθςιοφ.  Αυτι θ τεχνικι 

αφοροφςε το λωκρίαςμα των καρφιϊν του πετάλου, 

τα οποία ζπρεπε, ο πεταλωτισ, αφοφ  κόψει τισ 

αιχμθρζσ μφτεσ, να τα γυρίςει προσ τα μζςα, ϊςτε να 

μθν λωκροκόβεται το άλογο, δθλαδι, να χτυποφν, οι 

άκοπεσ λόκρεσ, το άλλο πόδι του αλόγου και να το 

αγγελοκροφηουν, εμποδίηοντασ, όχι μόνο το 

περπάτθμά του, αλλά προκαλϊντασ του και πλθγζσ.  

    Ρροκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν το άλογο ςτο 

αλζτρι, για το όργωμα, τοποκετοφςαν ςτον λαιμό 

του, περιμετρικά του ςτικουσ του, αφοφ εκεί είναι θ 

τεράςτια δφναμθ του αλόγου,  τθν γολάνα, ι 

λαιμαριά,  ζνα καταςκεφαςμα ςε ςχιμα U λατινικοφ,  

από δζρμα, ςτο πάνω μζροσ και φφαςμα ςακζρασ 

ςτο κάτω, όπωσ ακριβϊσ θ ςτρωμι του ςαμαριοφ, 

που προαναφζραμε, προκειμζνου να είναι μαλακό 

το φφαςμα και να μθν τραυματίηει το ηϊο. Αυτι θ 

γολάνα ςυνδζονταν με ςχοινιά,  τα οποία δζνονταν 

ςτα παλμάκια, τα οποία, με τθν ςειρά τουσ, 

αγκιςτρϊνονταν ςτον ηυγό και ςτο αλζτρι, ϊςτε να 

γίνεται το όργωμα, με το τράβθγμα του αλόγου, 

όλου αυτοφ του ςϊματοσ των εξαρτθμάτων.11 

 

 

                                                           
11

 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ 1 ,3, 36,  37  45. 
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Η ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΣΙΚΗ, ΣΑ ΚΑΛΑΜΙΑ  

ΚΑΙ ΟΙ  ΚΛΗΜΑΣΑΡΙΕ  ΜΕ ΣΟ 

ΚΟΡΤΘΙ. 
     Ζνα από τα υλικά, που κατά κόρον 

χρθςιμοποιοφςε ο Λευκαδίτθσ χωρικόσ, ιταν το 

καλάμι, προκειμζνου να καταςκευάςει, μια ςειρά 

αντικειμζνων, τα οποία χρθςίμευαν ςτθν 

κακθμερινι του εργαςία, αλλά και ςαν μζςα 

μεταφοράσ, ι αποκθκευτικοί χϊροι ςτο ςπίτι. Οι 

καταςκευζσ γίνονταν με το ςχίςιμο του καλαμιοφ ςε 

λεπτζσ λουρίδεσ, οι οποίεσ πλζκονταν, με καυμαςτι 

δεξιοτεχνία, μαηί με εφκαμπτα ξφλα λυγαριάσ. Ριο 

εξειδικευμζνοι, ς’ αυτι τθν καταςκευι,  ιταν οι 

κάτοικοι τθσ Απόλπαινασ, γι’ αυτό τουσ 

αποκαλοφςαν Καλακάδεσ. Το  καλάκι ιταν μικρό, με 

ςτρογγυλό χεροφλι ςτθν κορυφι και χρθςίμευε για 

τθν φφλαξθ τροφίμων, ςτον τρφγο, ςτο μάηεμα των 

ελιϊν, ςτθν ςυλλογι ντομάτασ και φροφτων. Το 

κοφίνι, μεγάλο  αντικείμενο, με δφο χεροφλια ςτθν 

μζςθ, προκειμζνου να μεταφζρεται εφκολα, το 

οποίο χρθςίμευε, κυρίωσ, ςτον τρφγο,  για τθν 

μεταφορά τθσ κοπριάσ ςτα κτιματα, για τθν 

τοποκζτθςθ του λιόκαρπου, μζχρι αυτόσ να πάει ςτο 

λιτροβιό. Θ κόφα, μια μορφι πεπλατυςμζνου 

καλακιοφ, με δφο χεροφλια ςτθν κορυφι, θ οποία  

ιταν απαραίτθτθ  για τισ γιορτζσ, τουσ γάμουσ και τα 

πανθγφρια, αφοφ χρθςίμευε για να πάνε, ςε 

ςυγγενικό γάμο,  το περίφθμο κανίςκι,  όπου μζςα 
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τοποκετοφςαν όλα τα καλοφδια, όπωσ ζλεγαν,  ϊςτε  

να ςυνειςφζρουν ςτον γάμο του παιδιοφ του 

ςυγγενι τουσ. Επίςθσ, χρθςιμοποιοφςαν τθν κόφα 

ςτα πανθγφρια των εκκλθςιϊν, όταν τοποκετοφςαν 

ζνα μεςάλι μζςα, όπου ζριχναν τα ςπερνά όλων των 

νοικοκυρϊν του χωριοφ. Ακόμθ, θ κόφα 

χρθςιμοποιοφνταν ςαν αποκθκευτικόσ χϊροσ για  τα 

εςϊρουχα των παιδιϊν και τθν τοποκετοφςαν, 

γεμάτθ με ροφχα, οι μθτζρεσ, κάτω από τα κρεβάτια.  

     Πλα αυτά τα καλαμζνια ςκεφθ, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ, τα κουβαλοφςαν, γεμάτα με προϊόντα, 

κυρίωσ κατά τον τρφγο, ςτο κεφάλι τουσ οι 

Λευκαδίτιςςεσ, με  τθν ποδολόγα, θ οποία μποροφςε 

να είναι υφαςμάτινθ, όπωσ θ μπροςτοποδια των 

γυναικϊν, ι να είναι ςκορδοποδολόγα, δθλαδι, να 

ζχει καταςκευαςκεί από τθν πλεξοφδα των 

ςκόρδων, τθν οποία  χρθςιμοποιοφςαν, αφοφ 

τελείωναν τα ςκόρδα, ςτρίβοντάσ τθν κυκλικά. 

     Επίςθσ, το καλάμι χρθςίμευε ςτθν καταςκευι τθσ 

κλθματαριάσ του ςπιτιοφ, θ οποία παρείχε τα  

φαγϊςιμα ςταφφλια τθσ, αλλά και παχφ ίςκιο το 

καλοκαίρι ςτθν αυλι του ςπιτιοφ. Θ κλθματαριά 

ςτθρίηονταν ςε ξφλινεσ κολϊνεσ, διάςπαρτεσ ςτθν 

αυλι, πάνω ςτισ οποίεσ πατοφςαν τα  περαςτάρια, 

μακριά λεπτά ξφλα, κυρίωσ κυπαρίςςια και πάνω 

ςτα κυπαρίςςια,  τοποκετοφνταν, κάκετα,  πολλά 

καλάμια, ςε κοντινι απόςταςθ μεταξφ των, πάνω 

ςτα οποία καλάμια απλϊνονταν οι κλθματόβεργεσ. 
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Θ ποικιλία του ςταφυλιοφ των κλθματαριϊν, ιταν το 

Κορφκι, ζνα ςκλθροτράχθλο κλιμα, ειδικό για 

ορεινζσ περιοχζσ, το οποίο αργοφςε να ωριμάςει, 

περί το τζλοσ του Σεπτζμβρθ. Μάλιςτα, μερικζσ 

φορζσ, όπωσ ιταν πάνω ςτθν κλθματαριά το 

ςταφφλι, το τοποκετοφςαν μζςα ςε υφαςμάτινα 

ςακουλάκια, προκειμζνου να διατθρθκεί μζχρι τισ 

Καλζσ Μζρεσ, όπωσ ζλεγαν τα Χριςτοφγεννα. Επίςθσ, 

δεν ιταν λίγεσ οι φορζσ, που,  τθν αγουρίδα  του  

κορυκιοφ, τθν ζςτυβαν και τθν χρθςιμοποιοφςαν 

ςτο φαγθτό, αφοφ τα λεμόνια ιταν δυςεφρετα. Πταν 

ικελαν να επεκτείνουν τθν κλθματαριά, ςε άλλα 

ςθμεία τθσ αυλισ, τότε χρθςιμοποιοφςαν τισ 

καταβολάδεσ. Επρόκειτο για δυνατζσ και μακριζσ 

κλθματόβεργεσ,  τισ οποίεσ άπλωναν μζςα ςε βακφ 

αυλάκι, που ζςκαβαν, και μζςω του αυλακιοφ,  τισ 

οδθγοφςαν να βλαςτιςουν ςε όποιο ςθμείο 

επικυμοφςαν. 
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Ο ΓΤΥΣΟ-ΙΔΕΡΑ, Η ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΣΨΝ ΧΑΛΙΔΨΝ  ΚΑΙ  ΣΟ ΚΨΛΟΚΟΤΡΟ 

ΣΨΝ ΠΡΟΒΑΣΨΝ.  
     Στθν υπθρεςία του χωρικοφ ιταν και διάφορα 

ςιδερικά, τα οποία, κατά τουσ περαςμζνουσ αιϊνεσ, 

όταν δεν υπιρχε θ Χϊρα του νθςιοφ, το αςτικό 

κζντρο, με τθν ςθμερινι του μορφι, προκειμζνου να 

τα προμθκεφονται, από το εμπόριο, όπωσ ςτα 

κατοπινά χρόνια, τότε τα καταςκεφαηαν ειδικοί 

ςιδεράδεσ, του οποίουσ φϊναηαν <<γφφτουσ>>, 

χωρίσ να ζχουν καμία ςχζςθ με τουσ ςθμερινοφσ 

ρομά, αλλά, πικανόν, λόγω τθσ μουτηοφρικθσ 

δουλειάσ  τουσ φϊναηαν  με αυτό το όνομα.  Αυτοί οι 

τεχνίτεσ του ςιδιρου ιταν διάςπαρτοι ςτα χωριά 

του νθςιοφ και χρθςιμοποιοφςαν, ςαν μζςο 

κατεργαςίασ του άμορφου ςιδιρου, τθν φωτιά, 

όπου, όταν κοκκίνιηε καλά το ςίδερο και γίνονταν 

εφκαμπτο, τότε το μετζτρεπαν ςτα εργαλεία,  που 

επικυμοφςαν,  όπωσ: τςάπεσ, γκαςμάδεσ, φτυάρια, 

τςαπιά,  παραμίνεσ,  κολιτςάκια για τα ςαμάρια, τα 

ςίδερα τθσ γολάνασ, αλλά και μπάλων. Ο μπάλοσ 

ιταν επίμθκεσ χοντρό ςίδερο, με μυτερι κορυφι, 

τον οποίο χρθςιμοποιοφςαν ςαν λοςτό και μοχλό 

ςτισ αγροτικζσ εργαςίεσ, αλλά και για να ανοίγουν 

τισ τρφπεσ, μζςα ςτισ οποίεσ φφτευαν τα νζα 

κλιματα. Ακόμθ, ζφτιαχναν τισ προςτιζσ, δθλαδι, τισ 

τριγωνικζσ εκείνεσ  ςιδερζνιεσ καταςκευζσ, που 

χρθςίμευαν και χρθςιμεφουν και ςιμερα για τθν 
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φωτιά, όπου τοποκετοφςαν πάνω τθν κατςαρόλα, 

για  το βράςιμο του φαγθτοφ. Θ λζξθ προςτιά, ζναι 

ςυντετμθμζνθ, κατά τθν Λευκαδίτικθ ντοπιολαλιά 

και προζρχεται από τθν αρχικι λζξθ πυροεςτία. 

Άλλθ καταςκευι ιταν τα ςιδερζνια λυχνάρια, τα 

οποία χρθςιμοποιοφςαν για τον φωτιςμό του 

ςπιτιοφ. Επρόκειτο για ςτρογγυλά αντικείμενα, 

μικροφ βάκουσ, μζςα ςτα οποία τοποκετοφςαν λάδι 

και άναβαν  το φυτίλι, το οποίο δθμιουργοφςαν οι 

νοικοκυρζσ ςτρίβοντασ το βαμβάκι. Ειδικότερα,  για 

τα λιτροβιά, όπου, πολλζσ εργαςίεσ  γίνονταν νωρίσ 

το πρωί και αργά το βράδυ, τότε τα λυχνάρια, που 

ονόμαηαν λυχνάρεσ, ιταν τετράγωνα και  είχαν 

τζςςερα φυτίλια, ζνα ςε κάκε γωνία, ϊςτε να 

υπάρχει καλφτεροσ φωτιςμόσ ςτον χϊρο. Επίςθσ, οι 

ςιδεράδεσ δθμιουργοφςαν τα κοφτερά αντικείμενα, 

τα οποία χρθςίμευαν  ςτθν κοπι των ξφλων και των 

δζνδρων. Το κλαδευτιρι, με δφο επιφάνειεσ κοπισ, 

μία μπροςτά  και  μία δρεπανοειδοφσ μορφισ  πίςω. 

Το μικρό τςεκοφρι, αλλά και τθν μεγάλθ τςεκοφρα, 

με τθν οποία  λιάνιηαν τα ξφλα, ςε ςχίηεσ,  για να 

είναι πιο εφχρθςτα ςτθν φωτιά του ςπιτιοφ. 

    Οι γφφτοι-ςιδεράδεσ ζφτιαχναν και τα ψαλίδια, τα 

οποία ιταν ιδιαίτερα χριςιμα ςτο νοικοκυριό,  τόςο 

ςε κζματα  κοπτικισ  και ραπτικισ, αλλά κυρίωσ, 

υπεραπαραίτθτα ςτθν κτθνοτροφία, όπου 

απαιτοφνταν για το κοφρεμα των αιγοπροβάτων, μια 

εργαςία  εξόχωσ λεπτι, τθν οποία ζκαναν με τισ 
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λεγόμενεσ ψαλίδεσ, μεγάλα ειδικά ψαλίδια, τα 

προβατοψάλιδα. Μάλιςτα, όταν, από τθν 

πολυχρθςία, αυτζσ οι ψαλίδεσ ςτόμωναν, δθλαδι 

δεν ζκοβαν, πλζον, καλά, τότε περνοφςε από τα 

χωριά ο γφφτοσ με τον  ποδοκίνθτο τροχό, ο οποίοσ 

τρόχιηε τα ψαλίδια, αλλά και τα άλλα ςκεφθ, ποφ  

χρθςιμοποιοφνταν ςτο κόψιμο, όπωσ: Μαχαίρια, 

τςεκοφρια  και κλαδευτιρια. Θ κουρά των 

αιγοπροβάτων είχε δφο ςτάδια. Κατά το μζςον του 

Απρίλθ γίνονταν το πρϊτο κοφρεμα, το λεγόμενο 

κωλόκουρο, αφοφ οι κτθνοτρόφοι ζκοβαν τα μαλλιά 

ςτο πίςω μζροσ του ηϊου, περιμετρικά των δφο 

ποδιϊν,  προκειμζνου να γίνεται ευκολότερα  και 

πιο κακαρά, από ξζνα υλικά, το άρμεγμά τουσ, 

αφοφ, πλζον είχαν απογαλακτιςκεί τα αρνιά και 

άρχιηε θ περίοδοσ του αρμζγματοσ των ηϊων. 

     Ολόςωμα το κοφρεμα γίνονταν περί το μζςον του 

Μάθ, όταν ο καιρόσ είχε ηεςτάνει, αλλά  ηφγωνε και 

θ γιορτι τθσ Αναλιψεωσ, αφοφ κεωροφςαν  αυτι 

τθν γιορτι ςαν ορόςθμο ςτθν  κτθνοτροφία και τθν 

ευλαβοφνταν ιδιαίτερα.  Κατά το  ολόςωμο 

κοφρεμα, αφαιροφνταν όλα τα μαλλιά του ηϊου, τα 

οποία ςχθμάτιηαν το περίφθμο ποκάρι, ι αρνοπόκι,  

το οποίο ζπαιρναν οι νοικοκυρζσ και αφοφ 

ηεμάτιηαν, μζςα ςε καυτό νερό, ϊςτε να φφγει ο  

πίνοσ, μια  ιδιαίτερθ κολλθτικι ουςία, που ζχει το 

μαλλί, κυρίωσ των προβάτων, για να 

αδιαβροχοποιείται τον χειμϊνα το τρίχωμα, 
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χρθςιμοποιοφςαν τα μαλλιά ςε πολλζσ βαςικζσ 

εργαςίεσ του ςπιτιοφ, μετά από ειδικι κατεργαςία. 

Για να φτιάξουν μάλλινα ροφχα, ηελζδεσ, φανζλεσ 

και κάλτςεσ, για να δθμιουργιςουν τα νιματα  του 

αργαλειοφ,  για τα χοντροςκοφτια,  αναλυτικι  

αναφορά για τθν καταςκευι τουσ κα ακολουκιςει, 

όταν κα  παρουςιαςκεί ο τεράςτιοσ κφκλοσ του 

αργαλειοφ,  για να γεμίςουν  τα  παγερίτςα  και τα 

μαξιλάρια. Ειδικότερα, αυτό το γζμιςμα των 

παγερίτςων και των μαξιλαριϊν, ζπαιρνε εορταςτικό 

χαρακτιρα  κατά τον  γάμο, όταν υπιρχε ξεχωριςτι 

μζρα, ςτον  προγαμιαίο χρόνο, για το πλφςιμο των 

μαλλιϊν και το γζμιςμα των ςτρωμάτων.  Μετά το 

κοφρεμα των προβάτων, τα οδθγοφςαν ςε ποτάμια, 

ι ςτθν κάλαςςα,  τα παράλια χωριά, προκειμζνου να 

τα κολυμπιςουν, για να κακαρίςουν, ι για να 

φτάςουν, όπωσ πίςτευαν,  γρθγορότερα ςε οίςτρο 

τα κθλυκά,  αφοφ πλθςίαηε ο καιρόσ του 

ηευγαρϊματοσ. 
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Η  ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΑΠΟΤΝΙΟΤ ΜΕ 

ΚΟΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑΑ ΚΑΙ Η ΒΑΥΗ  

ΓΚΡΑΝΟ. 
     όλο πρωταγωνιςτι ςε όλεσ τισ εργαςίεσ  είχε θ 

Λευκαδίτιςςα γυναίκα, θ οποία ενςάρκωνε ςτο 

πρόςωπό τθσ πολλοφσ ρόλουσ και ιδιότθτεσ, λζαινα 

ςωςτι, για τθν προκοπι, τθν ανατροφι και το 

μεγάλωμα των παιδιϊν τθσ. Ιταν, μθτζρα, 

αγρότιςςα,  ηυμϊςτρα, φουρνάριςςα, πλφςτρα, 

αχφάντρα, γεωργόσ, αςπροδιαλζχτρα, είδαμε 

χαρακτθριςτικά αυτόν τον ρόλο ςτο  μάηεμα του 

διάςπαρτου λιόκαρπου, όλοι αυτοί οι ρόλοι ςε ζνα  

ταπεινό ςαρκίο, το οποίο μετουςίωνε ςε  

οικογενειακό πλοφτο θ <<λφςςα>>, με τθν οποία  

πάλευε για να αναςτιςει τα παιδιά τθσ! Μία από τισ 

τόςεσ αςχολίεσ τθσ ιταν και θ καταςκευι του 

ςαπουνιοφ, για το πλφςιμο των ροφχων, αλλά και θ 

βαφι των μάλλινων ροφχων του αργαλειοφ. Για τθν 

καταςκευι του ςαπουνιοφ χρθςιμοποιοφςε, ςαν 

πρϊτθ φλθ, τθν ςκουριά του λαδιοφ,  τθν οποία 

ζβραηε αναμεμειγμζνθ με ποτάςα και λίγο αςβζςτθ 

και το κολλϊδεσ μίγμα, που προζκυπτε, μετά το 

βράςιμο, το τοποκετοφςε μζςα ςτα τετράγωνα τθσ 

πινακωτισ, που είχε το ςπίτι για το ψωμί, 

τοποκετοφςε, εν ςυνεχεία,  ολόκλθρθ τθν πινακωτι 

γεμάτθ ςτον ιλιο, όπου ξεραίνονταν το ςαποφνι κα 

ζβγαινε ςε μεγάλεσ πλάκεσ, τισ οποίεσ 

χρθςιμοποιοφςε, μαηί με τθν αλυςίβα, ςαν 
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κακαριςτικό μζςον ςτισ μπουγάδεσ. Θ αλυςίβα,  

επίςθσ,  ιταν βραςμζνο νερό, μζςα ςτο οποίο 

τοποκετοφςαν αρκετι ςτάχτθ, προφανϊσ, γιατί θ 

ςτάχτθ ζχει κακαρτικζσ ιδιότθτεσ, αλλά, ςυγχρόνωσ 

μζςα ςτθν τςζτηερθ, που ζβραηαν τθν αλυςίβα,  

ζβαηαν και κλϊνουσ ςμυρτιάσ, ϊςτε να  πάρουν 

ευωδιαςτι μυρωδιά τα  πλενόμενα ροφχα. 

Ραρόμοιο ευρεςιτεχνικό τρόπο χρθςιμοποιοφςε και 

για τθν βαφι των άςπρων, κυρίωσ, μάλλινων 

νθμάτων τα οποία χρθςιμοποιοφςε ςτον αργαλειό , 

ι για τθν καταςκευι ροφχων, αφοφ δεν υπιρχαν οι 

μετζπειτα χθμικζσ βαφζσ, που γνωρίςαμε τα 

νεϊτερα χρόνια.  Ζπαιρνε τθν κακατςίδα, ζναν 

ογκϊδθ  μφκθτα, περίπου ςε μζγεκοσ λεμονιοφ, ο 

οποίοσ αναπτφςςεται  ςτα κλαδιά των ρουπακιϊν 

και ο οποίοσ, ςτο εςωτερικό του,  είχε μια 

καφεκόκκινθ ουςία, θ οποία ιταν ανεξίτθλθ, όταν 

τθν ζλιωναν μζςα ςτθν τςζτηερθ, ςε καυτό νερό  και 

τοποκετοφςαν μζςα τα ροφχα, που επικυμοφςαν να 

βάψουν. Θ ιδιότυπθ αυτι κόκκινθ  βαφι 

αποκαλοφνταν Γκράνο, προφανϊσ από το λατινικό 

Γκρενά. 
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ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΣΨΝ 

ΞΤΛΟΚΑΜΙΝΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ 

ΑΒΕΣΟΚΑΜΙΝΨΝ. 
 Τα ξυλοκάμινα χρθςίμευαν για τθν παραγωγι του 

πολφτιμου κάρβουνου, το οποίο χρθςιμοποιοφςαν 

για τισ οικογενειακζσ ανάγκεσ, αλλά και για 

εμπορεφςιμο, ςτα κατοπινά χρόνια, όταν 

δθμιουργικθκε θ Χϊρα του νθςιοφ και υπιρχαν 

ανάγκεσ, για κάρβουνο, από τουσ κατοίκουσ τθσ.  

Σπουδαιότεροι παραγωγοί κάρβουνου ςτο νθςί ιταν 

οι  κάτοικοι του Αλεξάνδρου, αφοφ είχαν κοντά τουσ 

το βουνό των Σκάρων, το οποίο ζδινε καυμάςια 

πρϊτθ φλθ, για τα ξυλοκάμινα, γι’ αυτό και τουσ 

αποκαλοφςαν Καρβουνιάρθδεσ. Μάλιςτα υπιρχε 

και ςχετικό ςκωπτικό  ευφυολόγθμα, ςτουσ 

Σφακιϊτεσ, ςφμφωνα με το οποίο, πιραν,  κάποτε, 

μια Αλεξανδρίτιςςα, προκειμζνου να τθν κάνουν… 

βαςίλιςςα, θ οποία περνϊντασ από τθν περιοχι του 

Χοιρόλακου, που βρίςκεται μεταξφ Σφακιωτϊν και 

Αλεξάνδρου και ςτθν οποία υπάρχει βουνό, ακόμθ 

και ςιμερα, με ρφκια, τότε θ … υποψιφια βαςίλιςςα 

αναφϊνθςε: << Ψυχι μ’ ρφκια για καμίνι!>>.  Θ 

οικιακι χριςθ αφοροφςε το ψιςιμο των φαγθτϊν, 

τθν πρόςκεςθ κάρβουνου ςτθν γωνιά, κυρίωσ για το 

ψιςιμο  των πιτϊν, αλλά και ςτο ςιδζρωμα των 

ροφχων, αφοφ χρθςιμοποιοφςαν τα παλιά μεταλλικά 

τριγωνικά ςίδερα,  ςτα οποία τοποκετοφςαν μζςα 

κάρβουνο, προκειμζνου να ηεςτακεί και να 
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ςιδερϊςει καλά. Το ξυλοκάμινο  δεν είχε ςτακερι 

κζςθ.  Γίνονταν, κατά κανόνα,  ςε μζρθ που υπιρχε 

υλικό, για καφςθ, δθλαδι ξφλα, τα οποία ζπρεπε να  

είναι ιδιαίτερα ςκλθρά, ϊςτε να μθν 

αποτεφρϊνονται εφκολα, αλλά να  

καρβουνοποιοφνται. Μάηευαν αυτι τθν ποικιλία  

ξφλων, τα ζκοβαν ςε μζγεκοσ, περίπου,  ενόσ μζτρου 

και τα τοποκετοφςαν  ςε ςχιμα κϊνου, ενϊ ςτο 

εςωτερικό του  κϊνου είχαν τοποκετιςει πιο λιανά 

και εφφλεκτα ξφλα, για προςάναμα. Πταν ζφτιαχναν 

το μζγεκοσ του καμινιοφ που επικυμοφςαν, τότε  

ςκζπαηαν το καμίνι,  πρϊτα με χλωρά κλαδιά, 

κυρίωσ κυπαριςςιοφ, τα οποία είναι ςυμπαγι και 

βαριά  και ακολοφκωσ ζριχναν, περιμετρικά,  αρκετό 

χϊμα, ϊςτε, ολόκλθρο αυτό το κωνοειδζσ μόρφωμα, 

να μθν καταρρζει, αλλά να ςυγκρατείται, για να 

καοφν όλα τα ξφλα ςτο εςωτερικό του. Θ καφςθ του 

ξυλοκάμινου διαρκοφςε δφο και τρείσ μζρεσ, ϊςτε 

να υπάρξει πλιρθσ καρβουνοποίθςθ των ξφλων, 

οπότε κατζρρεε  το ξυλοκάμινο και άρχιηαν τθν 

διαλογι του κάρβουνου. 

    Αντίκετα με τα μεταφερόμενα ξυλοκάμινα, το 

αςβεςτοκάμινο είχε ςτακερι κζςθ, αφοφ ιταν 

κτιςμζνο, ςε ελαφρϊσ κωνοειδι μορφι με κόλο, 

κυρίωσ, κοντά ςε πετρϊματα αςβεςτολικικά, θ 

καφςθ των οποίων ζδινε τον πολφτιμο αςβζςτθ, τον 

οποίο χρθςιμοποιοφςαν ςτθν ανζγερςθ ςπιτιϊν, ςτο 

άςπριςμα, δθλαδι αςβζςτωμα, των ςπιτιϊν και των 
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αυλϊν, ςτθν καταςκευι ςαπουνιοφ με ποτάςα και 

ςκουριά λαδιοφ, αλλά και ςαν απολυμαντικό, αφοφ 

ζριχναν, μικρζσ ποςότθτεσ, μζςα ςτισ ςτζρνεσ, κάτι 

ςαν τθν ςθμερινι χλωρίωςθ του νεροφ. Θ 

δθμιουργία και θ καφςθ του αςβεςτοκάμινου ιταν 

εργαςία εξειδικευμζνθ και αρκετά ςκλθρι, αφοφ 

ζπρεπε να υπάρχουν ςτακερά άτομα, τα οποία, κατά 

τθν πολυιμερθ καφςθ του, ζπρεπε να το 

τροφοδοτοφν, να το ταϊηουν, όπωσ ζλεγαν,  ςυνζχεια 

με καφςιμθ φλθ, θ οποία, ιταν τα ξφλα και  το 

λιοκόκι, δθλαδι ο πυρινασ,  που προζκυπτε από τθν 

επεξεργαςία των ελιϊν ςτα λιτροβιά. 

    Θ δθμιουργία αςβεςτοκάμινου ιταν ςθμαντικι, 

για το Λευκαδίτθ χωρικό, αφοφ προχπόκετε καλι 

οικονομικι κατάςταςθ, να είναι νοικοκφρθσ, όπωσ 

ζλεγαν, με μεγάλθ περιουςία,  αφοφ απαιτοφνταν 

ζξοδα, αλλά και οικογενειακό προςωπικό, γι αυτό, 

πολλζσ φορζσ, γίνονταν ανταμικά  από ςυγγενείσ, ι 

από ςζμπρουσ. Θ ςεμπριά, ςτθν παλιά Λευκάδα, δεν 

αφοροφςε μόνο τθν δθμιουργία αςβεςτοκάμινου, 

αλλά και άλλουσ τομείσ, όπωσ: τθν δθμιουργία 

ηευγαριοφ αλόγων, προκειμζνου να οργϊνουν 

εναλλάξ τα χωράφια τουσ, τθν κατοχι, από κοινοφ 

αμπελϊνα, ι λιοςταςιοφ, για εκμετάλλευςθ.  Θ 

πζτρα, που χρθςίμευε ςαν πρϊτθ φλθ ςτο 

αςβεςτοκάμινο, ζπρεπε να ζχει αςβεςτολικικι υφι, 

γι’ αυτό  επιλζγονταν με ιδιαίτερθ επιμζλεια, αφοφ 

δεν αςβεςτοποιοφνται όλεσ οι πζτρεσ.  Ακόμθ και 
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ςιμερα υπάρχει ςτο χωριό μου, το Ρινακοχϊρι, 

τοποκεςία με το όνομα  Καμίνι, ςτθν οποία 

διαςϊηεται  το κουφάρι του αςβεςτοκάμινου, που 

λειτουργοφςε με μια καταπλθκτικι ποικιλία πζτρασ, 

κάταςπρθ, θ  οποία υπάρχει ςτθν περιοχι, ζχοντασ 

τθν μορφι του μαρμάρου και τθν οποία 

χρθςιμοποιοφςαν, όχι μόνο για τα αςβεςτοκάμινα, 

αλλά και ςαν χαλίκι, ςε διάφορεσ καταςκευζσ, αφοφ 

πολυκρυματίηονταν και μετατρζπονταν ςε χαλικϊδθ 

μορφι. 

     Tο μεγαλφτερο μζροσ του αςβεςτοκάμινου ιταν 

μζςα ςτθν γι.  Ζςκαβαν ζναν  λόμπο, βάκουσ, 

περίπου δφο μζτρων και διαμζτρου τριϊν μζτρων 

και τον λίκιαηαν, με πζτρεσ γερζσ, μζχρι τθν 

επιφάνεια τθσ γθσ, ενϊ, ςυνζχιηαν κολωτά το 

κτίςιμο για, ςχεδόν, άλλα δφο μζτρα πάνω από τθν 

γθ. Άφθναν τθν μποφκα, μια κολωτι πορτοφλα, από 

τθν οποία ζκαναν το τάιςμα του καμινιοφ, ϊςτε να 

καεί, επαρκϊσ, θ αςβεςτολικικι πζτρα, θ οποία είχε 

τοποκετθκεί μζςα,  προσ  αςβεςτοποίθςθ. Το 

κάψιμο του καμινιοφ διαρκοφςε αρκετζσ μζρεσ, 

ϊςτε να καεί θ πζτρα και να λιϊνει καλφτερα ο 

δθμιουργοφμενοσ αςβζςτθσ. Ολόκλθρο αυτό το 

διάςτθμα τθσ καφςθσ, ο παρτςινζβελοσ, ο 

νοικοκφρθσ του καμινιοφ, δεν αποχωροφςε από το 

δθμιοφργθμά του, αλλά ζφτιαχνε, μια πρόχειρθ 

μπαράκα, για να ξεκουράηεται, αλλά και να 

προφυλάςςεται από τον ιλιο του καλοκαιριοφ,  ενϊ 
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τον αϊτάριηαν ςυγγενείσ και φίλοι, αφοφ θ φωτιά δεν 

ζπρεπε να ςβθςτεί και να καίει αδιάκοπα. Πταν 

ζπεφτε μζςα ςτο καμίνι, θ πρϊτθ πρόχειρθ πζτρα, θ  

λεγόμενθ ςαβοφρα, τότε άρχιηε να γίνεται αντιλθπτό 

ότι θ διαδικαςία αςβεςτοποίθςθσ πιγαινε προσ το 

τζλοσ τθσ. Άφθναν, ακολοφκωσ, το καμίνι, για 

μερικζσ μζρεσ,  να ςβφςει και να κρυϊςει θ καμζνθ 

πζτρα, τθν οποία ζπαιρναν και τθν τοποκετοφςαν 

μζςα ςε ςακζρεσ, για να τθν μεταφζρουν ςτισ 

αςβεςταριζσ των οικοδομϊν, όπου κα 

πραγματοποιοφνταν το λιϊςιμο του αςβζςτθ, ο 

οποίοσ, ζπρεπε να μείνει μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

ςτθ αςβεςταριά, ϊςτε να αποκτιςει ςωςτι 

ςυνδετικι υφι ςτθν δθμιουργία τθσ λάςπθσ του 

χτιςίματοσ. Διότι, αν ο αςβζςτθσ δεν ζχει ςβφςει 

καλά, τότε ςτο ςοβάτιςμα δθμιουργοφνται 

<<λζπια>> ςτουσ τοίχουσ, δθλαδι, με τον καιρό, 

ςκάει ο ςοβάσ και δθμιουργεί μικρά εξανκιματα, 

ςαν λζπια. 12 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Φωτογραφία Ραραρτιματοσ  24  και  55. 
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Η  ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ  Η  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΣΨΝ ΑΝΕΜΟΜΤΛΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ 

ΝΕΡΟΜΤΛΨΝ. 
      Εξαίςιεσ δωρικζσ κωριζσ, βιγλάτορεσ και 

ςθματωροί, ςτισ κορυφζσ λόφων του νθςιοφ τθσ 

Λευκάδοσ, είναι ακόμθ και ςιμερα οι 

μιςοερειπωμζνοι ανεμόμυλοι, απομεινάρια μιασ 

γνιςιασ και αμόλευτθσ εποχισ, που αποτελοφςαν  

το ςθμείο αναφοράσ ενόσ  κράματοσ, πολιτιςμοφ, 

αρχιτεκτονικισ και βιοπάλθσ, ζνα κράμα, που 

προκαλεί ρίγθ ςυγκίνθςθσ ςτουσ ςθμερινοφσ 

Λευκαδίτεσ, όςοι εξακολουκοφν να νοιϊκουν τον 

παλμό αυτισ τθσ άλλθσ εποχισ,  όχι ςαν απλό 

αποτφπωμα του παρελκόντοσ, αλλά ςαν  μια διαρκι 

ενατζνιςθ προσ τθν φιλοκαλία και ςτον πυρινα 

αυτοφ, που ονομάηουμε Λαϊκό  Λευκαδίτικο 

Ρολιτιςμό. Ο ανεμόμυλοσ κζλγει ακόμθ και ςιμερα, 

γι’ αυτό αξιομακάριςτοι είναι αυτοί οι χωρικοί, που 

μπόρεςαν και ςυντιρθςαν ζςτω και το κουφάρι του 

ανεμόμυλου, ςτθν κωριά του οποίου 

εναρμονίηονται,  ςτθν ςκζψθ,  τίμιοσ ιδρϊτασ, 

αδιάκοποσ μόχκοσ μα και  κρφλοι, παραδόςεισ, 

δοξαςίεσ και πολφχρωμεσ ιςτορίεσ. Επί πλζον, ο 

ανεμόμυλοσ, ιταν κοινωνικό γεγονόσ, για το χωριό, 

όπου ςυγκζντρωνε αγόρια και κορίτςια, όχι μόνο για 

να πάνε το άλεςμα, με τα άλογα, ι, τα τςουβάλια, 

ςτο κεφάλι των κοριτςιϊν, αλλά και για να 

χαηζψουν, να χαςκουμπρίςουν, να δουν τθν κίνθςθ 
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και τθν προςζλευςθ χωρικϊν ςτον μφλο, όπου 

πλζκονταν τα ειδφλλια, μζςα από τα 

κρυφοκοιτάγματα και τα φαρομανθτά.   

       Θ καταςκευι του ανεμόμυλου ιταν μια εργαςία 

ειδικϊν τεχνθτϊν, οι οποίοι δθμιουργοφςαν αυτό το 

κυκλικό κτίριο, το οποίο ζχει μια φοβερι 

αρχιτεκτονικι μορφι και αξία, που, παρά το γεγονόσ 

ότι, παρόμοιοι ανεμόμυλοι υπάρχουν και ςτα νθςιά 

του Αιγαίου, πουκενά δεν ςυνάντθςα τθν μορφι και 

τθν αρμονία του Λευκαδίτικου ανεμόμυλου, ο 

οποίοσ, ςε πλιρθ ανάπτυξθ, με τθν αντζνα και τα 

πανιά είναι ζνα δθμιοφργθμα απείρου κάλλουσ, ζτςι 

όπωσ τον ατενίηουμε, ςε ςπάνιεσ φωτογραφίεσ του 

παρελκόντοσ, όπωσ:   Στόν Κάβαλλο,  ο καυμάςιοσ  

Μφλοσ του Κοςπζτου, ο μφλοσ του Χαλικιά ςτο 

Σπανοχϊρι,  ο περίφθμοσ μφλοσ του Γριμάνθ,  ςτθν 

Καρυά,  οι μφλοι τθσ Σαράντωσ  και του Μπόρςα,  

ςτο Ρινακοχϊρι, ο μφλοσ των Ρθγαδιςάνων  ςτο 

Σπακάρι,  ο μφλοσ του Αγίου Νικιτα, που δεςπόηει 

ςτθν κορυφι του καταπλθκτικοφ κζρετρου, ο μφλοσ 

του Αρίδια,  δίπλα ςτο παλιό δθμοτικό ςχολείο του 

Αλζξανδρου,  οι μφλοι ςτουσ λόφουσ περιμετρικά 

τθσ Εγκλουβισ, οι ζξι μφλοι τθσ Γφρασ, εκ των 

οποίων,  διαςϊηονται, ςιμερα, μόνο τρείσ. To χωριό, 

όμωσ, που είχε τουσ περιςςότερουσ ανεμόμυλουσ, 

ςτο νθςί, ιταν το Καλαμίτςι, το οποίο είχε, 

ςυνολικά, δεκατρείσ ανεμόμυλουσ, με τουσ τρείσ, εξ 

αυτϊν, να διαςϊηονται και ςιμερα, ςε καλι 
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κτιριακι κατάςταςθ. Συνολικά ςτθν Λευκάδα και ςτο 

Μεγανιςι υπιρχαν πάνω από εξιντα ανεμόμυλοι, θ 

καταςκευι των οποίων γίνονταν, κατά κανόνα, ςτθν 

κορυφι λόφων, ι ςε μζρθ που υπιρχαν τα λεγόμενα 

κανάλια αζρα, δθλαδι, ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ, 

όπου υπιρχαν δίοδοι αζρα, Μαϊςτροσ, κυρίωσ, 

αφοφ θ όλθ διαδικαςία ςτουσ ανεμόμυλουσ 

γίνονταν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, όταν φυςά 

αυτόσ ο δροςερόσ  δυτικόσ καλοκαιρινόσ αζρασ, τον 

οποίο, παρακαλοφςαν οι χωρικοί να μθν φυςιξει 

τον χειμϊνα, <<Μαίςτρε καλοκαιρινζ, χειμϊνα μθν 

φυςιξεισ>>, διότι, τότε, ιταν ιδιαίτερα ψυχρόσ, πιο 

ψυχρόσ και από τθν Τραμουντάνα.  

     Το κτίςιμο του ανεμόμυλου ιταν δουλειά 

εξειδικευμζνων μαςτόρων. Ρερίφθμοι τζτοιοι 

μάςτορεσ  ιταν το ςόι των Σανταίων, από τα  

Κοντράτα του Ρινακοχωρίου. Από το ςόι αυτό 

κατάγονταν ο Ξενοφϊντασ Σάντασ, ο  οποίοσ 

ςυνζδραμε με γνϊςεισ, διθγιςεισ και ςκαριφιματα 

τον Ρανταηι  Κοντομίχθ, προκειμζνου να γράψει το 

βιβλίο του: <<Aγροτικζσ και  Βιοτεχνικζσ Εργαςίεσ>>, 

ςτο οποίο υπάρχει πλθρζςτατθ περιγραφι όλων των 

μθχανθμάτων του ανεμόμυλου, αφοφ απαιτοφνταν 

μια  πλειάδα μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων. 

Μάλιςτα, ςτα Κοντράτα, ο μφλοσ τθσ Σαράντωσ, 

ανικε, εν μζρει, και  ςτο ςόι των Σανταίων, οι οποίοι 

ονόμαηαν τον μφλο <<Δθλαβζρθ>>, αφοφ ςυνικιηαν, 

ςε κάκε μφλο, που ζκτιηαν,  να του δίνουν και ζνα 
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όνομα, πζραν από το όνομα του ιδιοκτιτθ. Το 

χτίςιμο ξεκινοφςε με το άνοιγμα κεμελίων δφο 

μζτρων, αφοφ, θ ζκκεςι του ςε αζρα, αλλά, κυρίωσ, 

ςτουσ ςειςμοφσ, ζπρεπε να του δίνουν ιδιαίτερθ 

αντοχι. Ο τοίχοσ, ξεκινοφςε πάχουσ δφο μζτρων ςτα 

κεμζλια, για να ςτενεφει προχωρϊντασ προσ τθν 

κορυφι. Το φψοσ του ανζρχονταν ςτα εφτά μζτρα 

και θ διάμετρόσ του ςτα πζντε μζτρα.  Ο ανεμόμυλοσ 

χωρίηονταν ςε δφο διαηϊματα, με πάτωμα, το οποίο 

ςτερεϊνονταν πάνω ςε τρείσ καρίνεσ, οι οποίεσ ιταν 

χωνευτζσ μζςα ςτο τοίχο και από χοντρό ξφλο 

καταςκευαςμζνεσ, αφοφ κρατοφςαν τεράςτια βάρθ, 

ιδιαίτερα τα πζτρινα λικάρια, τα οποία  άγγιηαν, 

ςυνολικά, το βάροσ ενόσ τόνου.  Στο κάτω διάηωμα 

τοποκετοφνταν τα ςακιά με τα γεννιματα, δθλαδι 

με το ςτάρι που κα επεξεργάηονταν. Στο πάνω 

διάηωμα ιταν όλα τα μθχανιματα και τα 

εξαρτιματα του μφλου, κυριότερα των οποίων ιταν 

τα δφο λικάρια και θ κοφινάδα, μια μεγάλθ χοάνθ,  

μζςα ςτθν οποία ζριχναν το προσ άλεςθ ςιτάρι και 

από εκεί οδθγοφνταν ςτα δφο λικάρια.  Θ αντζνα με 

τα πανιά, δεν ιταν ςε ςτακερό ςθμείο, αλλά, 

περιςτρεφόμενα περιμετρικά τθσ κορυφισ του 

μφλου, ανάλογα με τθν διεφκυνςθ του αζρα. 

Υπιρχαν Λευκαδίτεσ, οι οποίοι μποροφςαν να 

ςταματιςουν τθν αντζνα εν κινιςει, χωρίσ να 

χρθςιμοποιοφςαν το ςφςτθμα πζδθςθσ, που υπιρχε 

μθχανικά μζςα ςτον μφλο. Τότε μιλοφςαν για 

πραγματικά αντρειωμζνα άτομα, τα οποία είχαν 
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αυτι τθν υπερβολικι δφναμθ, όπωσ μνθμονεφει, ο 

Ξενοφϊντασ Σάντασ, τον κείο του Θλία Γρθγόρθ, από 

τα Κοντράτα, ο οποίοσ  ςταματοφςε, με τα χζρια του, 

τθν αντζνα, ςτο μφλο τθσ Σαράντωσ!  Θ 

περιςτροφικι κίνθςθ τθσ  αντζνασ, ανάλογα με τθν 

φορά του ανζμου, επιτυγχάνονταν με τθν μεταφορά 

τθσ  μζςα  ςτισ εγκοπζσ,  που υπιρχαν ςτο χοντρό 

ξφλινο κομμάτι, το οποίο ιταν ςαν μεγάλθ  ςτεφάνθ,  

πάνω ςτον τελικό τοίχο του μφλου. 

      Σε μερικοφσ μφλουσ, το μεράκι και θ αγάπθ, των 

νεϊτερων ιδιοκτθτϊν,  ζχουν αποκαταςτιςει,  όπωσ  

ςτον Κάβαλλο,  αυτι τθν αρχικι μορφι, ςαν μνθμείο 

ςτο διάβα των αιϊνων, με τα φτερά του να μασ  

ταξιδεφουν ςτον ονειρικό κόςμο τθσ φανταςίασ,  ςε 

εποχζσ, που θ μάχθ ιταν για τον επιοφςιο και μόνο.  

Ρζραν τθσ αρχιτεκτονικισ αξίασ, ο ανεμόμυλοσ, ιταν 

το τζλειο εργαλείο για τον Λευκαδίτθ ξωμάχο, το 

οποίο, με πρωτεργάτθ  τθν αιολικι  ενζργεια,  ζδινε 

το πολυπόκθτο αλεφρι για το ψωμί, κεμελιακό είδοσ 

ςτθν διατροφι των περαςμζνων αιϊνων. Στο 

εςωτερικό του, όπωσ προαναφζρκθκε,  είχε μια 

ςειρά μθχανθμάτων, μεταξφ των οποίων 

πρωτεφουςα κζςθ κατείχαν οι δφο αλευρόπετρεσ, 

τισ οποίεσ καταςκεφαηαν ειδικοί τεχνίτεσ από 

ςτουρναρόπετρα, ι, κατά τα νεϊτερα χρόνια τισ 

αγόραηαν από το εμπόριο και προζρχονταν από τθν 

Μιλο, ςε κομμάτια, βζβαια, τα οποία μάτιαηαν και 

ςυναρμολογοφςαν. Αυτζσ οι πζτρεσ,  παίρνοντασ 
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κίνθςθ από τθν περιςτροφικι  κίνθςθ τθσ αντζνασ με 

τα πανιά, ςυνζκλιβαν το ςιτάρι μετατρζποντάσ το ςε 

αλεφρι, εξ ου και θ  λαϊκι κυμοςοφία επινόθςε το 

ευφυολόγθμα πϊσ: << το αλεφρι κζλει δφο πζτρεσ 

για να βγει>>, πράγμα που χρθςιμοποιείται 

αλλθγορικά, ςιμερα, ςε πολλζσ εκφάνςεισ τθσ ηωισ.  

     Χωρίσ το αγζρωχο μεγαλείο του ανεμόμυλου, ο 

…ταπεινόσ νερόμυλοσ ιταν εξ ίςου πθγι ηωισ για 

τουσ χωρικοφσ του νθςιοφ, αφοφ  παριγαγαν το 

πολυπόκθτο αλεφρι, ενϊ, θ καταςκευι του ιταν 

πολφ πιο εφκολθ, αρκεί να υπιρχε νερό τρεχοφμενο, 

ακόμθ και  ςε λαγκάδι, το οποίο μπορεί να ςτζρευε 

το καλοκαίρι. Αυτι, θ απλι καταςκευι, αν, μάλιςτα, 

δεν ιταν γερά κεμελιωμζνθ, τότε, όταν το ποτάμι, θ 

το λαγκάδι,  κατζβαηε μεγάλεσ ποςότθτεσ νεροφ,  

τον χειμϊνα, μποροφςε και να παραςφρει τον 

νερόμυλο. Θ καταςκευι τουσ  προχπζκετε, λοιπόν,  

τθν φπαρξθ τρεχοφμενου νεροφ, γι’ αυτό κα τον 

βροφμε ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του νθςιοφ, ςε 

αντίκεςθ με τον  ανεμόμυλο, που …ξεφφτρωνε ςε 

κάκε λόφο και φψωμα. Νερόμυλουσ κα 

ςυναντιςουμε ςτον Σφβρο και ςτον Βουρνικά, τα 

χωριά με τα περιςςότερα   τρεχοφμενα νερά, όπου 

υπιρχαν πάνω από εικοςιπζντε. Μεγάλοσ αρικμόσ 

νερόμυλων, όμωσ, υπιρχε και ςτθν Μζλιςςα των 

Σφακιωτϊν. Εδϊ, όπου είναι ςιμερα το  ομϊνυμο 

επιςκζψιμο φαράγγι, κα ςυναντιςουμε τον 

καταπλθκτικό αρικμό των εννζα νερόμυλων, με τον 
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ζνατο, κατά ςειρά,  να διατθρείται  αναλλοίωτοσ και 

ςιμερα.  Αυτοί οι εννζα νερόμυλοι τροφοδοτοφνταν 

από το νερό τθσ πθγισ τθσ  Σπθλιάσ και από το νερό 

που ρζει ςτθν κοίτθ του Κακοφ Λαγκαδιοφ,  ςυνζχεια 

του οποίου αποτελεί ο Βάρδασ. Θ φπαρξθ εννζα  

νερόμυλων, πζραν  και των ζξι  ανεμόμυλων των 

χωριϊν των Σφακιωτϊν, δείχνει, ανάγλυφα, το 

μζγεκοσ τθσ παραγωγισ ςιταριοφ, τουσ 

περαςμζνουσ αιϊνεσ,  ςε αυτά τα χωριά. Επίςθσ,  

νερόμυλο κα ςυναντιςουμε και ςτον Φρυά των 

Σφακιωτϊν, ςτο λαγκάδι, ςτο οποίο ρζει το νερό από 

τον ιςτορικό εγκρεμό  του Κόντρου. Ακόμθ, 

νερόμυλο ςυναντοφμε και ςτο ποτάμι τθσ Ακόνθσ, 

τον περίφθμο νερόμυλο  <<του ίτςου>>, ο οποίοσ, 

μάλιςτα, εξ αιτίασ  τθσ ερθμικισ του  παρουςίασ,  

καταμεςισ του ποταμιοφ, μεταξφ Νικιάνασ και 

Σφακιωτϊν, ζδωςε τροφι για κρφλουσ και 

φανταςιϊςεισ, μιασ άλλθσ εποχισ με ξωτικά, 

νεράιδεσ  και αερικά. 

      Στον νερόμυλο,  τθν κίνθςθ ζδινε θ πτϊςθ από 

ψθλά του νεροφ, το οποίο, αν μεν ιταν ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ και προζρχονταν από  πθγι αςτείρευτθ, 

οδθγοφνταν με αυλάκι  ςτακερισ ροισ ςτον 

νερόμυλο. Αν, όμωσ, το νερό ιταν λιγοςτό, ιδιαίτερα 

τουσ κερινοφσ μινεσ, τότε γζμιηαν τον νεροκράτθ, 

μια δεξαμενι, που δθμιουργοφςαν κοντά και ψθλά 

από τον μφλο, ακόμθ και ςε δζκα μζτρα φψοσ και 

από  τον νεροκράτθ, με ζναν ςτενό πζτρινο, κατά 
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κανόνα ςωλινα,  τθν κρζμαςθ, οδθγοφςαν το νερό, 

με πίεςθ, λόγω φψουσ,  ςτθν φτερωτι, θ οποία, εν 

ςυνεχεία, κινοφςε τα δφο λικάρια τριβισ του 

ςιταριοφ και μετατροπισ  του ςε αλεφρι. Αυτά τα 

δφο λικάρια, όπωσ και ςτουσ ανεμόμυλουσ, δεν ιταν 

ατόφια, αλλά αποτελοφνταν από τεμάχια, τα οποία 

ζςφιγγαν μεταξφ τουσ με εξωτερικά ςτεφάνια. Τα 

λικάρια καταςκευάηονταν με ειδικι πζτρα, τθν 

οποία,  τα νεϊτερα χρόνια, αγόραηαν από τον 

Ρειραιά, όπου ζφκανε από τα λατομεία τθσ Μιλου. 

Κατά τουσ χρόνουσ, που δεν υπιρχε αυτι θ 

δυνατότθτα, επζλεγαν ντόπιεσ ςτουρναρόπετρεσ,  

τισ οποίεσ κατεργάηονταν ειδικοί τεχνίτεσ.  

      Ο νερόμυλοσ, λόγω τθσ φφςθσ του και τθσ 

ανάγκθσ νεροφ, βρίςκονταν μακριά από τα χωριά, ςε 

ερθμικζσ τοποκεςίεσ, γι αυτό και ο νερομυλωνάσ 

ιταν… μοναχικόσ  λφκοσ, μακριά από τον κόςμο, 

ιδίωσ τθσ νυχτερινζσ ϊρεσ και μάλιςτα μζςα ςτα 

λαγκάδια, τα οποία, οι Λευκαδίτεσ χωρικοί, 

κεωροφςαν άντρο δαιμόνων, γι αυτό και 

αποκαλοφςαν κάκε ηωθρό άτομο <<διάολο απ’ τα 

εννιά λαγκάδια>>. Αυτι θ μοναχικότθτα του 

νερομυλωνά κζριευε του κρφλουσ και τισ 

προλιψεισ, όπωσ προαναφζρκθκε, για νεράιδεσ, 

ξωτικά, αερικά και δαίμονεσ. Ιταν, όμωσ και 

αυτάρκθσ,   ο νερομυλωνάσ, αφοφ διατθροφςε 

ολόκλθρο νοικοκυριό ςτον μφλο του, με κότεσ, 

γουροφνια, πάπιεσ, χινεσ, λόγω νεροφ, αλλά και 
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ολοχρονίσ, διατθροφςε μεγάλο κιπο, όπου φφτευε 

τα πάντα, αλλά και ξυνά δζνδρα, δθλαδι 

λεμονοπορτοκαλιζσ. Ο μφλοσ του και θ περιοχι του 

γζμιηε ηωι, όταν ζφταναν οι χωρικοί, με τα ηϊα 

φορτωμζνα ςιτάρι, για να το αλζςουν, αλλά και ςτισ 

περιπτϊςεισ, που επζλεγαν τθν πθγι, ι το λαγκάδι 

κοντά ςτον μφλο, για να πλφνουν τα μαλλιά τθσ 

νφφθσ, οπότε μετείχε και ο μυλωνάσ ςτθν 

εορταςτικι διαδικαςία. Ιταν το ζκιμο, κατά το 

οποίο, τεράςτιεσ ποςότθτεσ μαλλιοφ προβάτου, 

δίνονταν προίκα ςτο κάκε κορίτςι, προκειμζνου να 

γεμίςει τα ςτρϊματα και τισ ντεμζλεσ του νζου τθσ 

νοικοκυριοφ, και τα οποία ζπλεναν πανθγυρικά και 

τα δφο ςυμπεκεριακά, από κοινοφ, δίνοντασ   

εορταςτικό τόνο ςτθν όλθ διαδικαςία, με χοροφσ 

τραγοφδια και κζραςμα με λαδόπιτα, κατά τθν 

επιςτροφι ςτο χωριό, με τθν υποψιφια νφφθ να 

κρατά τθν βαντιζρα, τον μεταλλικό δίςκο, με τθν 

λαδόπιτα και να κερνά τουσ ςυγχωριανοφσ, οι οποίοι 

εφχονταν το <<Καλορίηικα>>. 13 

 

 

 

 

                                                           
13

 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  25 ,43 και 44 
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ΟΙ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ.  ΣΕΝΟΚΟΤΚΙΑ,  

ΠΛΑΣΟΚΟΤΚΙΑ,  Ο  ΟΒΟΡΟ  ΚΑΙ  ΟΙ  

ΒΡΑΓΙΕ. 
      Σχεδόν  όλεσ οι αγροικίεσ του νθςιοφ, είχαν τον 

κιπο τουσ, είτε δίπλα ςτθν αυλι του ςπιτιοφ, είτε ςε 

κάποιο ςθμείο κοντά ςτο χωριό, προκειμζνου να 

καλλιεργοφν όλα εκείνα τα λαχανικά, απαραίτθτα 

για τθν ανατροφι τθσ οικογζνειασ. Ο κιποσ, τον 

οποίο αποκαλοφςαν οβορό, ι ςωκιπι,  ιταν ειδικά 

περιφραγμζνοσ με πζτρινθ λικιά, ι με φράχτθ, ϊςτε 

να αποφεφγεται θ πρόςβαςθ ηϊων. Για τον οβορό 

δίνει καυμάςια περιγραφι ο Αριςτοτζλθσ 

Βαλαωρίτθσ. Στθν αναφορά του, γα τον πφργο του 

Γζρο-Φωτεινοφ ςτον εγκρεμό του Κόντρου,  

αναφζρει: <<…πλατφσ κακάριοσ οβορόσ ηωςμζνοσ 

διπλολίκι…>>.  Καλλιεργοφςαν όλα τα είδθ των 

λαχανικϊν, τα οποία, κατά τθν ηοφερι Γερμανικι 

Κατοχι, όπωσ ενκυμοφνται οι πρεςβφτεροι των 

χωριϊν μασ, ςτιριξαν και ζςωςαν από τθν πείνα του 

Λευκαδίτεσ, αφοφ τα χόρτα, τα περίφθμα  λάχανα, 

καλλιεργοφμενα,  ι άγρια,  δεν τα μπεηζριςαν ποτζ 

και κράτθςαν όρκιο ζναν πλθκυςμό εξαντλθμζνο 

από τθν ςτζρθςθ ακόμθ και του ψωμιοφ. Μάλιςτα, 

όπωσ ζλεγαν, τα μαγείρευαν με χίλιουσ τρόπουσ, 

ακόμθ και τςιγαριαςτά,  για να …ξεγελοφν τθν πείνα 

τουσ! Αντίδια, ςζςκουλα, ραπανάκια, μαροφλια, 

ςπανάκι, λάπατα,  ντομάτεσ, πιπεριζσ,  πατάτεσ, 
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ςκόρδα, κρεμμφδια, ιταν  οι καλλιζργειεσ των 

χωρικϊν, για οικογενειακι χριςθ. 

      Θ πατάτα φυτεφονταν δφο φορζσ τον χρόνο, 

ϊςτε να καλφπτονται ολοχρονίσ οι ανάγκεσ, τον  

Φεβρουάριο  και τον Αφγουςτο. Θ παραμονι τθσ 

ςτθν γθ διαρκοφςε και διαρκεί και ςιμερα ενενιντα 

μζρεσ περίπου. Θ καλλιζργειά τθσ ιταν ιδιαίτερα 

επιμελθμζνθ, αφοφ τθν ςκάλιηαν και  τθν ράντιηαν  

με γαλαηόπετρα, όταν ζκανε το κλαρί, για να τθν 

προφυλάξουν από τον περονόςπορο. Τα ςκόρδα και 

τα κρεμμφδια τα φφτευαν ςε βραγιζσ, δθλαδι 

ςϊρευαν ελαφρά  το χϊμα ςε πλατιζσ νθςίδεσ και 

φφτευαν το κορκάλι, το μικρό κρεμμφδι, ι το λωβί 

του ςκόρδου, δθλαδι ζνα από τα τζςςερα τεμάχια 

που φζρει ενιαία το ςκόρδο ςτο καρπό του. Πταν το 

κρεμμφδι είχε μεγαλϊςει και άρχιηε να κάνει τα 

ςκαμπάβλια, δθλαδι μια κυςανωτι κορυφι, τότε τα 

πατοφςαν, ϊςτε να ςταματιςει θ αφξθςθ του 

ςτελζχουσ και να χοντρφνει ο καρπόσ. Τα ςκόρδα, τα 

πρόςεχαν ιδιαίτερα, τα ςκάλιηαν και ενίοτε τα 

πότιηαν, για να μθν <<λυςςάξουν>>, δθλαδι να μθν 

κιτρινίςουν. Πταν  δθμιουργοφςαν ικανοποιθτικό 

ςτζλεχοσ, τότε ζδεναν δφο-δφο ρίηεσ μαηί, 

προκειμζνου να ςταματιςει θ αφξθςθ του ςτελζχουσ 

και να  χοντρφνει ο καρπόσ. Μερικζσ φορζσ και 

προκειμζνου να χοντρφνει ο καρπόσ, αραίωναν τα 

ςκόρδα, ζβγαηαν νεαρά φυτά τα οποία 

χρθςιμοποιοφςαν ςτθν μαγειρικι, ϊςτε να 
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αναπτυχκοφν ιδιαίτερα τα εναπομζνοντα. Γι’ αυτό 

χρθςιμοποιοφςαν και ςχετικι παροιμία:  <<όςο 

αριεφουν τα ςκόρδα, τόςο χοντραίνουν>>, τθν οποία 

χρθςιμοποιοφςαν και αλλθγορικά ςτθν ηωι τουσ, 

ενίοτε. Πταν ζβγαηαν τα ςκόρδα και τα κρεμμφδια, 

τα ζφτιαχναν πλεξοφδα, ακολοφκωσ τα 

τοποκετοφςαν ςτον ιλο, για να ξερακοφν καλά και 

τα  κρζμαγαν ςτο κατϊγι του ςπιτιοφ, για τισ ανάγκεσ 

του νοικοκυριοφ. Μάλιςτα, τθν πλεξοφδα των 

ςκόρδων, όταν τελείωνε ο καρπόσ,  τθν 

χρθςιμοποιοφςαν ςτθν κουηίνα του ςπιτιοφ, τθν 

ζςτριβαν κυκλικά και τθν χρθςιμοποιοφςαν να 

τοποκετοφν πάνω τθν  πνιάτα με το καυτό φαγθτό. 

Τα λάπατα, ζνα λαχανικό  που μοιάηει με το 

ςζςκουλο, τα χρθςιμοποιοφςαν ςτθν καταςκευι τθσ 

λαχανόπιτασ, μαηί με άγρια χόρτα, τα ονομαηόμενα 

<<πτά>>, αλλά και τρυφερζσ παπαροφνεσ, ζνα 

φαγθτό, που θ ςχετικι παράδοςθ ικελε και κζλει 

ακόμθ και ςιμερα, ςε κάποια ςπίτια, που κζλγονται 

ςτθν πιςτι εφαρμογι των παραδόςεων, να το 

φτιάχνουν οι νοικοκυρζσ τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ το 

βράδυ, ϊςτε να δειπνιςουν, μετά τθν αγρυπνιά των 

Δϊδεκα Ευαγγελίων. 

    Ρζραν των κιπων και των λαχανικϊν, θ 

καλλιζργεια των οςπρίων ιταν ιδιαίτερθ φροντίδα 

του χωρικοφ, τα οποία διαςφάλιηαν μια πολλι καλι 

τροφι για τισ κρφεσ μζρεσ του χειμϊνα. Φακι, μπίηα, 

κουκιά,  ρεβίκια, λακφρια και, παλαιότερα το 
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λοφπινο, μόνο για ηωοτροφι,  ιταν τα όςπρια, θ 

ςπορά των οποίων ξεκινοφςε, για τα τρία πρϊτα, 

κατά ςειρά, τον Δεκζμβριο, ενϊ για  τα ρεβίκια και 

τα λακφρια τον Φλεβάρθ. Σπζρνονταν και αυτά, 

όπωσ και το ςιτάρι, με το αλζτρι. Θ φακι  ικελε 

ιδιαίτερθ περιποίθςθ, αφοφ απαιτοφςε βοτάνιςμα 

τον Απρίλθ μινα, προκειμζνου να κακαρίςουν το 

χωράφι από τα ηιηάνια και να μεςτϊςει θ φακι. Θ 

ςυλλογι και επεξεργαςία του καρυκιοφ,  δθλαδι του 

φλοιοφ του καρποφ τθσ φακισ, γίνονταν με το 

κοπάνιςμα, ςε επίπεδα  μζρθ, όταν θ φακι είχε 

ξερακεί καλά.  Χρθςιμοποιοφςαν τον κόπανο, ζνα 

μακρφ χοντρό ξφλο και  ακολοφκωσ ανζμιηαν, με τον 

απογευματινό αζρα, το κοπανιςμζνο μίγμα καρποφ 

και άχυρου, όπου, ο καρπόσ,  ζπεφτε ςτθν γι,  ςαν  

βαρφτεροσ,  και το άχυρο παραςζρνονταν ςε ςωρό, 

ςαν ελαφρφτερο, παραπζρα,  τον οποίο  ονόμαηαν 

φακάχυρο και το χρθςιμοποιοφςαν για τροφι των 

ηϊων. Τον καρπό τθσ φακισ τον ςπίρτωναν, όπωσ 

ζλεγαν, δθλαδι του ζριχναν μια μορφι 

οινοπνεφματοσ, προκειμζνου να μθν πιάνει 

μπουμποφλια, τα γνωςτά παράςιτα των οςπρίων. Το 

ςπίρτωμα  υλοποιοφνταν τοποκετϊντασ τθν  φακι 

μζςα ςε ξφλινο βαρζλι, ζριχναν μζςα τθν ουςία και 

κυλοφςαν το βαρζλι, προκειμζνου να διαςπαρεί 

ομοιόμορφα. Τα κουκιά διακρίνονταν ςε δφο είδθ, 

τα πλατοκοφκια, αυτά που είχαν πλατφ καρπό και τα 

ςτενοκοφκια, αυτά που είχαν ςτενότερο καρπό. Τα 

ζςπερναν ςτα μεγάλα  χωράφια, ι ςε βραγιζσ, ι ςε 
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φωλιζσ, ςτθν άκρθ των κιπων. Κατά τον Μάθ μινα, 

μάηευαν τα χλωροκοφκια, τα οποία αποτελοφςαν 

καυμάςια τροφι, ειδικότερα, όπωσ κα αναπτφξουμε 

ςτο εδάφιο, για τα φαγθτά του Λευκαδίτθ ξωμάχου, 

όταν τα ζβαηαν ςτον φοφρνο ςυνοδευτικά του 

παλαμιδιοφ. Τα λακφρια καλλιεργοφνταν και 

καλλιεργοφνται και ςιμερα, μόνο ςτο  κάμπο τθσ 

Καρυάσ, ο οποίοσ, τον χειμϊνα, γζμιηε νερό και, ωσ 

εκ τοφτου, περίμεναν τον Φλεβάρθ να ςτραγγίξουν 

τα νερά, για να αρχίςει θ ςπορά τουσ. Ρρόκειται για 

μια καυμάςια τροφι, θ οποία, επί των θμερϊν μασ, 

αποφλοιϊνεται, με ειδικά μθχανιματα και ζχει 

δθμιουργθκεί θ περίφθμθ Φάβα Καρυάσ. 
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 Η  ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΑ.  ΣΟ ΣΖΑΡΚΟ, ΣΑ 

ΦΕΙΜΑΔΙΑ, ΣΑ  ΒΕΛΑΓΚΙΑ  ΚΑΙ Ο  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ  ΣΑΛΟ. 
     Θ κτθνοτροφία ιταν ιδιαίτερα ανεπτυγμζνθ ςτα 

χωριά του νθςιοφ, πικανόν και θ κφρια αςχολία των 

χωρικϊν, αφοφ, όπωσ  προαναφζρκθκε, θ 

καλλιζργεια τθσ ελιάσ  και του αμπελιοφ, φαίνεται,  

να γίνεται ςυςτθματικά ςτο νθςί ςτο τζλοσ του 17ου 

αιϊνα, με το πζραςμα τθσ Λευκάδοσ ςτουσ Ενετοφσ. 

Μάλιςτα ιταν τόςο ανεπτυγμζνθ θ κτθνοτροφία, 

τουλάχιςτον μζχρι το 1970,  ϊςτε υπιρχε 

υπερβόςκθςθ, με αποτζλεςμα τα βουνά και οι λόφοι 

του νθςιοφ, όπου ςιμερα κυριαρχεί το πράςινο, να 

είναι παντελϊσ γυμνότοποι.  

    Τα πρόβατα,  ειδικότερα, αλλά και τα γίδια ιταν 

πολυάρικμα ςτο νθςί. Να ενκυμθκοφμε, πωσ, κατά 

τθν κατάλθψθ τθσ Λευκάδοσ,  το 1684, από τουσ 

Ενετοφσ του Μοροηίνι και τθν εκδίωξθ των Τοφρκων, 

οι Κεφαλλονίτεσ, οι οποίοι είχαν πάρει μζροσ ςτθν 

κατάλθψθ του κάςτρου τθσ Αγίασ Μαφρασ, κατά τθν 

επιςτροφι  ςτο νθςί τουσ, ζκλεψαν,  μερικζσ  

χιλιάδεσ πρόβατα των Λευκαδίων αγροτϊν. 

Ρρόκειται για νοφμερο, που αν όντωσ ευςτακεί, 

δείχνει τθν τεράςτια  εκτροφι προβάτων ςτο νθςί., 

κατά τον 17ο αιϊνα.  Βζβαια, δεν γίνεται λόγοσ για 

οργανωμζνθ κτθνοτροφία, με τουσ ςθμερινοφσ 

όρουσ, αλλά για μια επίπονθ και  κοπιϊδθ δουλειά, 

θ οποία επιςτράτευε οικογζνειεσ ολόκλθρεσ. Τα 
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πρόβατα,  αρχικά, αφοφ τα γίδια ιταν   ντόρκα, 

δθλαδι ελεφκερα, κατά κοπάδια ςτα βουνά και ςτα 

χζρςα χωράφια, όπου , τα καλοκαίρια, ζτρωγαν 

παλαμωνίδεσ, τα πρόβατα, λοιπόν,  απαιτοφςαν 

ιδιαίτερθ φροντίδα. Δθμιουργοφςαν τεράςτια 

μαντριά, άλλοτε ςτεγαςμζνα πρόχειρα και άλλοτε 

εκτεκειμζνα  ςτα καιρικά φαινόμενα, αφοφ, το 

πρόβατο, είναι ιδιαίτερα ανκεκτικό ςτθν κακοκαιρία, 

λόγω του τριχϊματόσ του. Πμωσ άλλθ μεταχείριςθ 

είχαν για τα νεογνά αρνιά και κατςίκια. Πταν ιταν 

κοπαδοφςα, άρα μεγάλοσ αρικμόσ, τότε, τα  

τοποκετοφςαν ςε ειδικό χϊρο, τον τηάρκο, ζναν 

μικρό περιφραγμζνο κα ςτεγαςμζνο χϊρο,  

προκειμζνου να  προςτατεφονται από τα καιρικά 

φαινόμενα και τα ελευκζρωναν το πρωί και το 

βράδυ, όταν ζπρεπε να βυηάξουν, οπότε άρχιηαν το 

ςκλθμίδι και το χοροπθδθτό, αφοφ ζτρωγαν ςτισ 

μανάδεσ τουσ. Πταν αυτά τα νεογνά ιταν απ’ τα 

οικόςιτα ηϊα, τα μαρτίνια, τότε, τα ζβαηαν κάτω από 

τα κοφίνια, ϊςτε να ζχουν ηεςταςιά. Μάλιςτα, 

ςχετικά με τθν διαφορετικι ςυμπεριφορά των 

μικρϊν αρνιϊν και κατςικιϊν, είχαν και ςχετικά 

δίςτιχα. Για το αρνί: <<Μάνα γάλα χορταςζ με και 

ςτο χιόνι κυλθςζ με>>, ενϊ, για το κατςίκι: <<Μάνα 

γάλα μθ μου δίνεισ και ςτθ ηζςτα μ’ να μ’ αφινεισ>>.  

    Σε περιπτϊςεισ που τα νεογνά ιταν αδφναμα, τα 

ζλεγαν παριμερα, ι ατάλ(ι)κα, τότε αναγκάηονταν οι 

χωρικοί να τα ταϊςουν με το ρογοβφηι, μια πλαςτικι 
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κθλι, τθν οποία προςάρμοηαν ςε μπουκάλι, μζςα 

ςτο οοποίο ζβαηαν το γάλα τθσ μάνασ του νεογνοφ, 

μια εργαςία, που τθν ζκαναν, μζχρι να ψυχωπιάςει 

και να μπορζςει να  βυηάξει μόνο του. 

        Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ θ παραμονι των 

προβάτων γίνονταν ςε ειδικό μαντρί, τον ςταλό. 

Επρόκειτο για περιφραγμζνο χϊρο, με ξφλα  και 

ςπάρτα, γφρω από μια ελιά, ϊςτε να ζχουν ίςκιο, 

αλλά και να ευεργετείται,  το δζνδρο, απ’ τα 

περιττϊματα των ηϊων, τθν κοπριά. Μάλιςτα 

άλλαηαν, κάκε τόςο, το δζνδρο  και μετζφεραν ςε 

άλλο  δζνδρο τον ςταλό, ϊςτε να λιπανκοφν όλεσ οι 

ελιζσ του κτιματοσ. Επίςθσ, τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ, με τισ μεγάλεσ κερμοκραςίεσ,  επειδι τα 

πρόβατα δεν μποροφν να φάνε ςτουσ αγροφσ,  αλλά 

ςχθματίηουν κφκλο ζχοντασ το ζνα το κεφάλι του 

κάτω από τθν κοιλιά του άλλου, για ίςκιο, γι’ αυτό τα 

νυχτοβοςκοφςαν, δθλαδι, τα οδθγοφςαν για βοςκι 

πολφ νωρίσ το πρωί και αργά το βράδυ, με τθν δφςθ 

του θλίου. 

    Σχετικά με τισ ράτςεσ προβάτων, ςτο νθςί τθσ 

Λευκάδοσ, δεν υπιρχε κάποια ιδιαιτερότθτα. Τα 

υπάρχοντα πρόβατα, τα οποία δεν ιταν ιδιαίτερα 

αποδοτικά, γι’ αυτό και τα αποκαλοφςαν  

ςγατηοπρόβατα, άρχιςαν να τα ςμιρδεφουν και να  

προχωροφν ςε διαςταυρϊςεισ, από τθν δεκαετία του 

1960 και εφεξισ, όταν, θ Γεωργικι Υπθρεςία 

Λευκάδοσ, ξεκίνθςε ςχετικά προγράμματα, 
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ειςάγωντασ ςτο νθςί, τα Καραγκοφνικα, τα 

Ηακυνκινά, τα Κεφαλλονίτικα και τα Χιϊτικα. Αυτζσ 

οι ράτςεσ είχαν και ζχουν μεγαλφτερεσ αποδόςεισ ςε 

γάλα, κρζασ και μαλλιά. Τα Χιϊτικα ζχουν το 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ πλατιάσ τριγωνικισ 

ουράσ, γι’ αυτό τα ζλεγαν πλατονόρκα, ι 

πλατονόκερκα, από το, πλατφ κζρκοσ, πλατιά ουρά. 

Τα Ηακυνκινά είναι κάταςπρα, μεγαλόςωμα και 

ζχουν  προτεταμζνο ςτρογγυλό κοφτελο. Τα 

Κεφαλλονίτικα ζχουν κόκκινο κεφάλι, είναι τα 

κοκκινομάτικα, ι κάτςενα, όπωσ τα λζνε οι 

κτθνοτρόφοι. Τα Καραγκοφνικα είναι μια φυλι 

προβάτων ιδιαίτερα ανκεκτικι ςε κακζσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ, αφοφ προζρχεται από Καρδίτςα και 

Τρίκαλα, με τισ ιδιάηουςεσ κλθματολογικζσ 

ςυνκικεσ. 

    Kατά τθν περίοδο του χειμϊνα, τα ορεινά χωριά, 

όπωσ θ Εγκλουβι και  θ Βαυκερι, μετζφερναν τα 

κοπάδια τουσ ςτα χειμαδιά, όπου ο χειμϊνασ ιταν 

θπιότεροσ. Στο παλιό χωριό των Καρυωτϊν και ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Βράχασ, μετζφερνε τα 

πρόβατά του, από τθν Βαυκερι, ο μπάρμπα-

Αριςτομζνθσ, ζνασ αρχοντάνκρωποσ βοςκόσ, που, οι 

πρεςβφτεροι των χωριϊν των Σφακιωτϊν, τον είχαν 

παρζα, τουσ μινεσ που μάηευαν τισ ελιζσ ςτθν 

περιοχι. Ακόμθ, τθν χειμωνιάτικθ περίοδο, όταν το 

αγριοκαίρι κακιλωνε ηϊα και κτθνοτρόφο, τότε 

επινοοφςαν διάφορα τεχνάςματα, προκειμζνου να 
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ταϊςουν τα ηωντανά, αφοφ το καλαμπόκι και το 

βρϊμι, ιταν δυςεφρετα. Συγκεκριμζνα, τα τάιηαν με 

τα βελάγκια, τα βελανίδια, που μάηευαν ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ από τισ μάηεσ, τουσ μικροφσ 

πουρναροειδείσ κάμνουσ, που ςκεπάηουν, ςχεδόν, 

όλα τα βουνά τθσ Λευκάδοσ. Αυτά τα χειμαδιά ιταν, 

κυρίωσ, οι περιοχζσ που βρίςκονται ςτο νοθτό τόξο, 

που εκτείνεται από τθν Απόλπαινα, περνάει από τθν 

περιοχι του Κοφλμου και καταλιγει ςτο παλιό χωριό 

των Καρυωτϊν. 

     H πλθκϊρα, κυρίωσ, προβάτων ςτο νθςί τθσ 

Λευκάδοσ, δθμιουργοφςε πρόβλθμα ςτθν βόςκθςι 

τουσ, αφοφ οι περιςςότερεσ εκτάςεισ, ακόμθ και ςε 

πλαγιζσ βουνϊν, ιταν καλλιεργοφμενεσ,  γι’ αυτό 

απαιτοφνταν ιδιαίτερθ άδεια βόςκθςθσ, τθν οποία 

υπζγραφε ο κάτοχοσ του κτιματοσ και τθν οποία 

ζφερε πάντα μαηί του ο βοςκόσ, για τον ζλεγχο  που 

ζκαναν οι δραγάτεσ, ι αγροφφλακεσ. Μάλιςτα, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, το αντάλλαγμα, που ζδινε ο 

βοςκόσ ςτο κάτοχο του χωραφιοφ, μζςα ςτο οποίο 

βοςκοφςε τα πρόβατά του, ιταν μερικά αρνιά, ενϊ, 

κατά τθν εβδομάδα τθσ Τυρινισ των Απόκρεω, ο 

τςοπάνθσ, ποτζ δεν ζφτιαχνε τυρί το γάλα, αλλά το 

μοίραηε ςε όλα τα νοικοκυριά του χωριοφ, τα οποία 

δεν είχαν πρόβατα, ι γίδια, προκειμζνου να 

φτιάξουν οι νοικοκυρζσ τισ Αποκριάτικεσ Κλοφρεσ. 

Πταν, κάποιοσ χωρικόσ δεν επικυμοφςε τθν βόςκθςθ 

προβάτων ςτο κτιμα του, τότε, προκειμζνου, να 
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ειδοποιιςει τουσ βοςκοφσ,  άςπριηε, με αςβζςτθ, 

κάποιεσ λικιζσ του χωραφιοφ του,  όπου, ςφμφωνα 

με τθν Λευκαδίτικθ ορολογία,  το <<Απαντοφςε>>  το 

κτιμα του, δθλαδι δεν επζτρεπε μζςα τθν βόςκθςθ, 

οπότε  ζπρεπε όλοι να ςεβαςτοφν τθν επικυμία του. 

Ακόμθ, αν δεν χρθςιμοποιοφςε αςβζςτθ για το 

απάντθμα, είχε τθν εναλλακτικι λφςθ,  βάηοντασ ζνα 

ξερό μικρομζγαλο κυπαρίςςι, ςε κάκε ςκάλα του 

χωραφιοφ του, πράγμα που απαγόρευε τθν 

βόςκθςθ.  Σε περίπτωςθ που υπιρχε παραβίαςθ  και 

γίνονταν βόςκθςθ ςε απαντθμζνο χ ράφι, τότε, ο 

δραγάτθσ,  ζκανε μινυςθ ςτον υπεφκυνο για 

αγροηθμία, οπότε ςτο δικαςτιριο δικάηονταν ο 

παραβάτθσ με το πρόςτιμο των Μεταλλικϊν 

Δραχμϊν, όπου μια Μεταλλικι Δραχμι τθσ 

δικαςτθριακισ ορολογίασ, ιςοδυναμοφςε με μιςι 

πραγματικι Δραχμι.  

    Ρζραν του πολφτιμου γάλακτοσ και του τυριοφ, το 

μαλλί των προβάτων, όπωσ  αναφζρκθκε ςε άλλο 

εδάφιο, ιταν θ βάςθ τθσ δθμιουργίασ πολλϊν 

ροφχων, τόςο για οικογενειακι, όςο και για ατομικι 

χριςθ. Ζπαιρναν τα ποκάρια, από το κοφρεμα των 

προβάτων και τα ηεμάτιηαν μζςα ςε καυτό νερό , ςε 

μεγάλα καηάνια, προκειμζνου να φφγει ο πίνοσ των 

μαλλιϊν. Εν ςυνεχεία, τα ςτζγνωναν ςτο ιλιο και 

άρχιηαν τθ επεξεργαςία. Αρχικά,  ξάγκλιηαν και 

ζγραναν τα μαλλιά, δθλαδι  αραίωναν τθν 

πυκνότθτά τουσ,  με τα τςιγκριά, τα οποία ιταν δφο 
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παράλλθλεσ  ξφλινεσ πλάκεσ, οι οποίεσ εςωτερικά 

ζφεραν εκατοντάδεσ μικρά καρφάκια, ανάμεςα ςτα 

οποία τοποκετοφςαν τλοφπεσ μαλλιοφ, μικρά 

δεματάκια μαλλιοφ. Με εναλλάξ κίνθςθ των 

τςιγκριϊν, το μαλλί αραίωνε και γίνονταν αφράτο. 

Ακολοφκωσ, αφοφ ζγραναν τθν ποςότθτα, που 

επικυμοφςαν, τότε, άρχιηε το ζργο τθσ θ βαβά του 

ςπιτιοφ, θ οποία, με τθν ρόκα τθσ, ϊρεσ ατελείωτεσ, 

ζκανε το μαλλί νιμα,  με το οποίο ζπλεκαν μάλλινεσ 

φανζλεσ  και τςουράπια για τουσ γζρουσ, ηελζδεσ και 

πουλόβερ για τα παιδιά. 

     Θ κτθνοτροφία των χωρικϊν τθσ Λευκάδοσ, πζραν 

του  μαλλιοφ και του γάλακτοσ,  ζδινε το πολφτιμο 

κρζασ, αλλά και το χριςιμο, για κάκε οικογζνεια 

βοφτυρο πολφτιμο, το οποίο δεν μποροφςαν να 

προμθκευκοφν από το εμπόριο.  Μζςα ςε ζναν 

μακρόςτενο ξφλινο κάδο, του οποίου θ διάμετροσ 

ςτο ςτόμιο ιταν, περίπου,  είκοςι εκατοςτά, 

τοποκετοφςαν το γάλα, το οποίο χτυποφςαν με ζνα 

ξφλο, τθν <<βοφρτςα>>,  κάτι ςαν τον  πλάςτθ του 

ηυμϊματοσ, επί ϊρεσ ολόκλθρεσ, μζχρι που  

ςχθματίηονταν ςτθν κορυφι του γάλακτοσ το 

πολφτιμο βοφτυρο. Το κρζασ των ηϊων,  αποτελοφςε 

καυμάςια τροφι, ικανι να  αναςτθλϊςει τον ςκλθρά 

εργαηόμενο  Λευκαδίτθ χωρικό. Κάκε Σάββατο,  το 

μικρομπακάλικο, που ιταν ςε κάκε χωριό, είχε το 

ςφαχτό, δθλαδι ζνα αρνί,  ι,  κυρίωσ, ζνα γκεςζμι,  

ευνουχιςμζνο τράγο, προκειμζνου να κάνει το ψϊνι 
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του,  το κάκε ςπίτι, να πάρει, δθλαδι, μία ι δφο 

λίτρεσ κρζασ, μονάδα βάρουσ παλιϊν εποχϊν, για  

να φάει τθν Κυριακι θ οικογζνεια τθν μανζςτρα 

αυγολζμονο, θ οποία δθμιουργοφνταν από το ηουμί 

του βραςμζνου τράγιου κρζατοσ. Επίςθσ, ςτα χωριά 

του νθςιοφ, κάκε Κυριακι απολείτουργα, ο χαςάπθσ 

του χωριοφ ζφτιαχνε κοκορζτςι, φρυγαδζλι κα 

ςπλθνάντερο, ςυνοδευτικά ςτο οφηο και ςτο κραςί, 

μια ελάχιςτθ πολυτζλεια-διαςκζδαςθ,  που είχε ο 

ξωμάχοσ, ςαν διάλειμμα ςτθν τραχιά  και κοπιϊδθ 

ηωι του. Αυτό το ζκιμο, εξακολουκεί να τθρείται και 

ςιμερα μόνο ςτον Κάβαλλο των Σφακιωτϊν, όπου,  

κάκε Κυριακι, ςυρρζουν πολλοί Λευκαδίτεσ, για το 

γευςτικό κοκορζτςι.  Στα παράλια  χωριά του νθςιοφ, 

ιδιαίτερα τα νεϊτερα χρόνια, όταν αναπτφχκθκαν 

μόνιμοι οικιςμοί, αφοφ εξζλιπε θ μάςτιγα τθσ 

πειρατείασ, αναπτφχκθκε και θ κτθνοτροφία των 

βοοειδϊν, τόςο για εκμετάλλευςθ των παραγϊγων 

τουσ,  τροφοδοτϊντασ τισ οικογζνειεσ  τθσ Χϊρασ, 

κάκε πρωί, ο γαλατάσ, με τα μπουκάλια το γάλα, 

αλλά και για τθν χριςθ τουσ ςτθν γεωργία, κυρίωσ, 

για το όργωμα των χωραφιϊν. 14 

 

 

 

                                                           
14

 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  2 και 4 
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Η  ΝΑΟΔΟΜΙΑ,  ΣΑ  ΕΙΚΟΝΙΜΑΣΑ, 

ΣΑ ΣΡΙΣΡΑΣΑ, ΣΑ <<ΝΣΕΙΜΑΣΑ>>  

ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΡΟΛΗΧΕΙ  ΣΨΝ ΦΨΡΙΚΨΝ. 
    Θ δθμιουργία των εκκλθςιϊν, ςτθν Λευκάδα, 

ζρχεται από τα βάκθ των αιϊνων,  από τθν πρϊιμθ 

βυηαντινι περίοδο, αλλά γνϊριςε διακυμάνςεισ, ςε 

ότι αφορά τθν ζνταςθ και των ρυκμό κτιςίματοσ 

εκκλθςιϊν, πράγματα τα οποία ζγιναν ιδιαίτερα 

αιςκθτά κατά τθν περίοδο τθσ τουρκοκρατίασ ςτο 

νθςί, (1479-1684). Ρροτουρκικά, φαίνεται να ζχουν 

δθμιουργθκεί τα περίφθμα Καςτρομονάςτθρα τθσ 

Λευκάδοσ, όπωσ: Ο Αϊ Γιάννθσ ο Αργανάσ, ςτο Λιβάδι 

τθσ Καρυάσ, θ Κόκκινθ Εκκλθςιά ςτα Ρλατφςτομα, ο 

Άγιοσ Νικόλαοσ ςτθν Εγκλουβι, ο Άγιοσ Νικόλαοσ 

ςτθν Νθρά, των Αςωμάτων ςτθν Βαυκερι, ο Αϊ 

Γιϊργθσ ςτουσ Σκάρουσ. Χαρακτθριςτικό αυτϊν των 

Καςτρομονάςτθρων ιταν ο δωρικόσ τρόποσ 

καταςκευισ, όπου το μοναςτιρι ιταν, ςυγχρόνωσ 

και κάςτρο, προκειμζνου να αποτρζπονται  άφιλεσ 

επιςκζψεισ, κυρίωσ  πειρατϊν, αφοφ, είμαςτε ςτα 

χρόνια και τουσ αιϊνεσ, που, θ πειρατεία, όχι μόνο 

ανκεί, αλλά είναι ο φόβοσ και ο τρόμοσ των 

Λευκαδίων. Στο μζςον του κάςτρου υπιρχε το 

κακολικό τθσ κάκε μονισ, ςε ρυκμό βαςιλικισ, ενϊ, 

περιμετρικά,  ιταν τα κελιά των μοναχϊν, το 

αρχονταρίκι και οι ξενϊνεσ των επιςκεπτϊν. Τα 

μοναςτιρια είχαν μεγάλθ περιουςία, προερχόμενθ  

από τα τάματα και τισ αφιερϊςεισ των πιςτϊν, τθν 
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οποία περιουςία νοίκιαηαν ςτουσ χωρικοφσ, είτε για 

γεωργικζσ εφαρμογζσ, είτε ςαν βοςκοτόπια. 

     Κατά τθν διάρκεια των διακοςίων ετϊν τθσ 

τουρκοκρατίασ ςτθν Λευκάδα, φαίνεται, πϊσ, 

ςταματά κάκε δραςτθριότθτα ναοδομίασ και τοφτο 

γατί υπάρχει ο μουςουλμανικόσ φανατιςμόσ και 

φονταμενταλιςμόσ, ο οποίοσ, όχι μόνο απαγορεφει 

τθν ανζγερςθ ναϊν, αλλά ερειπϊνει και τουσ ιδθ 

υπάρχοντεσ και ασ διατείνονται κάποιοι νεωτεριςτζσ 

Ζλλθνεσ ιςτορικοί, πωσ, κατά τθν τουρκοκρατία, 

υπιρχε ανεξικρθςκεία και ελεφκερθ άςκθςθ των 

κρθςκευτικϊν κακθκόντων των υπόδουλων 

Ελλινων. Τουλάχιςτον, για το νθςί τθσ Λευκάδοσ, 

είναι αποκαλυπτικότατθ και εφγλωττθ θ επιςτολι-

μαρτυρία του Αρχιεπιςκόπου Λευκάδοσ και Αγίασ 

Μαφρασ  Άνκιμου Μαρίνου, (1686-1704), προσ τον 

Ενετό Ρρονοθτι καλάςςθσ Αντόνιο Μολίν, ςτθν 

οποία,  περιγράφει, χαρακτθριςτικά, πωσ, επί 

τουρκοκρατίασ, οι Λευκαδίτεσ χριςτιανοί υπζφεραν 

τα πάνδεινα, αφοφ ζκτιηαν μικροφσ ναοφσ  και οι 

τοφρκοι τουσ πυρπολοφςαν, όπωσ ζκαναν με τον 

ναϊςκο του Αγίου Ακαναςίου ςτθν Αμαξικι, τον 

οποίο πυρπόλθςαν, για να τον ξαναφτιάξουν, με 

καλάμια ο Λευκαδίτεσ!    Θ εκδίωξθ των τοφρκων 

από τουσ Ενετοφσ του Μοροηίνι, το 1684, 

αποκακιςτά τα πράγματα, ςε ότι αφορά τθν 

ναοδομία ςτο νθςί τθσ Λευκάδοσ. Τότε, αρχζσ, 

κυρίωσ, του 18ου αιϊνα, δθμιουργοφνται όλοι 



159 
 

ςχεδόν οι ναοί που βρίςκονται και ςιμερα μζςα 

ςτθν Χϊρα, αλλά αρχίηει και θ αναςτιλωςθ των 

μιςοερειπωμζνων ναϊν των χωριϊν και θ επζκταςθ 

ναϊςκων,  ι το κτίςιμο νζων ναϊν.  Γίνεται θ 

αναφορά  ςε αναςτθλϊςεισ, ι επεκτάςεισ, διότι, 

είναι εμφανείσ και ορατζσ αυτζσ οι παρεμβάςεισ, ςε 

αρκετζσ εκκλθςίεσ, αφοφ υπάρχει επζκταςθ τθσ 

τοιχοποιίασ. 

      Ο ρυκμόσ των δθμιουργοφμενων εκκλθςιϊν, 

ςτθν Χϊρα, αλλά και ςτα χωριά, είναι θ βαςιλικι, με 

το γνωςτό επίμθκεσ παραλλθλόγραμμο ςχιμα, θ 

οποία βαςιλικι είναι τρίκλιτοσ, ςε κάποιεσ 

εκκλθςίεσ, όπωσ ςτθν εκκλθςία του Αγίου 

Σπυρίδωνα, ςτα Λαηαράτα, ίςωσ από τισ πιο 

όμορφεσ εκκλθςίεσ των χωριϊν του νθςιοφ και για 

τον ρυκμό τθσ, αλλά και για τισ ςπάνιεσ  επιτοίχιεσ 

εικονογραφίεσ τθσ. Επίςθσ, ειδικι αναφορά πρζπει 

να γίνει και για τθν εκκλθςία του Αγίου Βάρβαρου, 

ςτθν Κατοφνα, αφοφ είναι θ μοναδικι εκκλθςία του 

νθςιοφ, θ οποία είναι βαςιλικι μετά τροφλου.Το 

2011, κατά τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν, για τθν 

αναςτιλωςθ του Αγίου Νικολάου, το κακολικό  τθσ 

ομϊνυμθσ μονισ ζξω από το χωριό Νικολισ, ιρκε 

ςτο φϊσ, ςτον περίβολο του μοναςτθριοφ, μετά από 

κακάριςμα των ερειπίων, μια ςπάνια μορφι 

ναϊςκου, για τα δεδομζνα τθσ Λευκαδίτικθσ 

ναοδομίασ. Ρρόκειται για ναό, αγνϊςτου αγίου, ο 

οποίοσ ζχει ςχιμα ελεφκερο Σταυροειδζσ, ενϊ ςτθν 
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ςκεπι του υπιρχε τροφλοσ. Ο ναόσ, χρονολογείται, 

ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, τον 10ο αιϊνα, πράγμα 

που ςθμαίνει, πωσ, εκεί ςτουσ νότιουσ πρόποδεσ των 

Σταυρωτϊν, υπιρχε εκκλθςία αυτοφ του ρυκμοφ, 

πολφ πριν το μζςον του 15ου αιϊνα, χρονολογία που 

δθμιουργικθκε, από τθν Άννα Ραλαιολογίνα, θ 

Οδθγιτρια, ςτθν Απόλπαινα, το κτίςιμο τθσ οποίασ 

ςθματοδοτεί αφετθριακά τθν επίςθμθ ναοδομία 

ςτθν Λευκάδα, ςε ρυκμό Βαςιλικισ.  

       Στον περίβολο των ναϊν υπάρχουν τα 

καμπαναριά, τα οποία ζχουν ιδιαίτερο χρϊμα κα 

αρχιτεκτονικι, ανάλογα με τθν προζλευςθ και τθν 

τεχνοτροπία του κτίςτθ, ο οποίοσ ζκτιςε τθν πζτρα. 

Αίφνθσ, τα καμπαναριά, που κα ςυναντιςουμε ςτον 

Άγιο Διονφςιο και ςτον Άγιο Σπυρίδωνα των 

Λαηαράτων, είναι δθμιοφργθμα του Θπειρϊτθ 

τεχνίτθ Ρζτρου Λαλαφράγκου, περί το μζςον του 

19ου αιϊνα. Ρρόκειται για δθμιουργιματα απείρου 

κάλλουσ, όχι μόνο για το νθςί τθσ Λευκάδοσ, αλλά 

και για το πανελλινιο, αφοφ, ο ρυκμόσ τουσ και το 

ςχιμα τουσ, παραπζμπουν ςε δθμιοφργθμα 

κομπιοφτερ και όχι ανκρϊπινου χεριοφ και μάλιςτα 

περαςμζνων αιϊνων, με ελάχιςτα μζςα καταςκευισ. 

Ακόμθ, ιδιαίτερο καλλιτεχνικό  γνϊριςμα και 

ςκάλιςμα ζχουν τα  τζμπλα των ναϊν, ιδιαιτερότθτα, 

θ οποία, οφείλεται και αυτι, ςτθν τεχνοτροπία του 

καταςκευαςτι, όπωσ αυτι τθν πρωτοποριακι, που 

κα ςυναντιςουμε, επίςθσ, ςτο τζμπλο του ανωτζρω 
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Αγίου Διονυςίου, τθν δθμιουργία του καταπλθκτικοφ 

αυτοφ τζμπλου τθν υπογράφει ο Κφπριοσ 

καλλιτζχνθσ Ανδρζασ Λάμπρου, από το χωριό 

Λδάλειον τθσ Μεγαλονιςου. 

  Ρζραν των ναϊν και των ερθμοεκκλθςιϊν, οι 

Λευκαδίτεσ χωρικοί, είχαν ιδιαίτερθ ζφεςθ και 

αγάπθ ςτθν δθμιουργία των εικονιςμάτων, κυρίωσ, 

μζςα ςτο χωριό, αλλά και ςε ερθμικζσ τοποκεςίεσ, 

τα οποία, κατά κανόνα, ζχτιηαν  ςτισ διαςταυρϊςεισ 

και ςτα τρίςτρατα του χωριοφ, αφοφ πίςτευαν, πωσ, 

ς’ αυτοφσ τουσ χϊρουσ, υπάρχει χορόσ δαιμόνων, 

ξωτικϊν και νεράιδων, τα βράδια, γι’ αυτό και 

άναβαν επιμελϊσ τα καντιλια, προκειμζνου θ 

εικόνα και το καντιλι, εντόσ του εικονίςματοσ, να 

αποδιϊχνει τα κακά πνεφματα. Μάλιςτα, όταν 

χαλίπωνε, αυτά τα τρίςτρατα, προκαλοφςαν φόβο 

και δζοσ ςτουσ διερχόμενουσ, αρκοφςε και το 

παραμικρό κρόϊςμα φφλλου, για να 

ςτραβοκατινιάςουν, όπωσ ζλεγαν χαρακτθριςτικά. 

Ρρόκειται για τισ γνωςτζσ προλιψεισ και δοξαςίεσ 

των χωρικϊν του νθςιοφ μασ, αφοφ το ςκοτάδι, που 

υπιρχε ςτα χωριά, το θλεκτρικό ρεφμα ιρκε τθν 

δεκαετία του 1960, εξιπτε τθν φανταςία και ζδινε 

αφορμζσ για κρφλουσ και προλιψεισ, ςτοιχεία τα 

οποία, από μόνα τουσ, αποτελοφν ολάκερο βιβλίο 

ζρευνασ. Ειδικότερα, αυτζσ οι προλιψεισ, κζριευαν 

κατά τουσ μινεσ Μάθ και Αφγουςτο, άγνωςτο γιατί, 

αφοφ είχαν επινοιςει και ςχετικά δίςτιχα, όπωσ: << 
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Του Μάθ τθ νφχτα φφλαγε, τα μεςθμζρια κάκου, τι 

κι’ αν  νεράιδεσ κα ςε βρουν και κα ςε 

παραλλάξουν>>, ι <<Του Μάθ τθ νφχτα φφλαγε, τα’ 

Αυγοφςτου τθν θμζρα>>. Μάλιςτα, κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ, όταν ςυνζβαιναν μικρισ 

ζκταςθσ ανεμοςτρόβιλοι, ςθκϊνοντασ ςκόνθ και 

φφλλα, τότε ςταυροκοποιοφνταν, κεωρϊντασ το 

φαινόμενο δαιμονικό, ενϊ,  ςε περιπτϊςεισ 

αιφνίδιασ εξαφάνιςθσ ατόμου, τότε, αναφωνοφςαν: 

<<Ράει εκειόσ, αναφταϊκθκε ςαν λάμπαςμα>> 

   Επίςθσ, άπειρεσ ιςτορίεσ ζχουν να διθγθκοφν οι 

πρεςβφτεροι των χωριϊν μασ, με φαντάςματα, τα 

οποία, ςιμερα, θ επιςτιμθ αποδίδει  ςτθν  

παραίςκθςθ και  ςτθσ ψευδαιςκθςία, αφοφ ο φόβοσ 

δθμιουργοφςε ακόμθ και εικονικοφσ ξυλοδαρμοφσ, 

από δαιμονικά, γι’ αυτό και χρθςιμοποιοφςαν τον 

όρο <<ξυλοπαρμζνοσ>>, δθλαδι αυτόσ που ζχει 

φάει ξφλο από δαίμονεσ, ι ,<<ο δείνα τηαβαγιάριςε, 

με όςα του ςτιςανε>>. Ακόμθ, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, ψυχογενϊν πακιςεων, 

χρθςιμοποιοφςαν τον όρο: <<αυτόσ ζντεςε>>, 

δθλαδι, ζχει μπλεχτεί, είτε ςε μάγια, είτε ςε 

δαιμονικά. 

       Τα εικονίςματα είχαν και ζχουν, ςε όποια χωριά 

υπιρχε θ πρόνοια να τα διατθριςουν, μια καυμάςια 

αρχιτεκτονικι. Δθμιουργοφνταν , εξ ολοκλιρου από 

πζτρα, θ βάςθ,  φψουσ δφο, περίπου, μζτρων, πάνω 

ςτθν οποία κτίηονταν  τριγωνικά το ςπιτάκι μζςα ςτο 
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οποίο τοποκετοφνταν θ εικόνα του αγίου, ςτον 

οποίο ιταν αφιερωμζνο  εικόνιςμα.  Σε όλα τα  

χωριά του νθςιοφ, διαςϊηονται και ςιμερα αρκετά 

εικονίςματα, τα οποία ευλαβοφνται οι χωρικοί και 

με ιδιαίτερο ηιλο εξακολουκοφν να ανάβουν το 

καντθλάκι τουσ. Πμωσ, ξεχωριςτι αναφορά πρζπει 

να γίνει για το εικόνιςμα των Αγίων Ρατζρων, ςτα 

Λαηαράτα, ακριβϊσ ςτθν διαςταφρωςθ, που οδθγεί 

προσ το ςχολικό ςυγκρότθμα των Σφακιωτϊν. Είναι 

δθμιοφργθμα του μοναχοφ Ραρκζνιου Λάηαρθ, ο 

οποίοσ μόναςε ςτον Αϊ Γιάννθ τον Αργανά, ςτο 

Λιβάδι τθσ Καρυάσ. Ρρόκειται για ζνα κομψοτζχνθμα 

αρχιτεκτονικισ με λαξευμζνθ πζτρα, ίςωσ, από τα 

πιο όμορφα εικονίςματα ςτθν Ελλάδα, το οποίο 

διαςϊηεται ςε καυμάςια κατάςταςθ.  15 

  

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  35  και  53 
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΨΝ  ΟΠΨΡΟΥΟΡΨΝ  

ΔΕΝΔΡΨΝ  ΚΑΙ ΟΙ  ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΟΙ  

ΒΡΑΚΑΣΑΝΟΙ. 
    Μεγάλο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ του Λευκαδίτθ 

ξωμάχου αφοροφςε ςτθν καλλιζργεια των 

οπωροφόρων δζνδρων, τα οποία ςυντθροφςαν με 

τουσ καρποφσ τουσ τισ οικογζνειεσ, αλλά μποροφςαν, 

ςυγχρόνωσ, να αποτελζςουν και πθγι μικρϊν 

εςόδων , από τθν εμπόρευςι τουσ. Τα 

καλλιεργοφμενα δζνδρα ιταν, κυρίωσ, οι αχλαδιζσ, 

οι μθλιζσ, οι ςυκιζσ, οι δαμαςκθνιζσ, οι κορομθλιζσ, 

οι μπουρνελιζσ,  ο κυδωνιζσ, οι βερικοκιζσ, οι 

μεςπολιζσ. Στισ καλλιζργειεσ αυτζσ κα εντάξουμε και 

τα λεγόμενα ξυνόδενδρα, δθλαδι λεμονιζσ, 

μανταρινιζσ και πορτοκαλιζσ, αλλά και τθν 

καλλιζργεια τθσ αμυγδαλιάσ. Οι καλλιεργοφμενεσ  

απιδιζσ, αχλαδιζσ, ιταν επτά ειδϊν: Οι ονάδεσ, τα 

Λευκαδικά, τα Κολοκυκάπιδα, οι Ορνίτςεσ, τα 

Χειμωνιάτικα, τα Κεριςτάπιδα και τα Βαςιλάπιδα. 

Κάκε μία ποικιλία είχε τθν δικι τθσ χαρακτθριςτικι 

γεφςθ, με περιςςότερο διαδεδομζνεσ τισ Ονάδεσ και 

τα Λευκαδικά. Πλεσ οι ανωτζρω ποικιλίεσ 

δθμιουργοφνταν με το κζντρωμα, μπόλιαςμα, πάνω 

ςτισ αγριαπιδιζσ, που φφονται κατά εκατοντάδεσ 

ςτθν Λευκαδίτικθ γθ, ι με κζντρωμα αλλαγισ πάνω 

ςε υπάρχουςα απιδιά, αφοφ δθμιουργοφςαν, 

πολλζσ φορζσ, ςτο ίδιο δζνδρο, διάφορεσ ποικιλίεσ. 

Το κζντρωμα, γίνονταν τον Γενάρθ μινα, ωσ εξισ:  
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Επζλεγαν ζνα χοντρό κλαδί, ςτο οποίο επικυμοφςαν 

να κάνουν τθν παρζμβαςθ, το οποίο ζκοβαν 

οριηόντια και ςτο μζςον του τραβοφςαν μία μικρι 

κάκετθ τομι, μζςα ςτθν οποία τοποκετοφςαν δφο-

τρία μοςχεφματα,  δθλαδι  μικροφσ  βλαςτοφσ, 

περίπου δζκα εκατοςτϊν τθσ ιμερθσ απιδιάσ, που 

επικυμοφςαν. Ακολοφκωσ ζδεναν, με χορτάρινο 

ςπάγκο, περιμετρικά, τθ τομι με τα μοςχεφματα και 

πάνω ςτο όλον ςφνολο τοποκετοφςαν λάςπθ, 

προκειμζνου να κρατά υγραςία ςτθν τομι και ςτο 

μόςχευμα. Κατά τον Απρίλιο μινα, διαπίςτωναν αν 

το κζντρωμα <<ζπιαςε>>, όπωσ ζλεγαν, δθλαδι, αν, 

τα μοςχεφματα, άρχιηαν να βλαςτάνουν, οπότε 

ελευκζρωναν τθν τομι από ςπάγκο και λάςπθ και το 

μόςχευμα ακολουκοφςε τθν φυςιολογικι αυξθτικι 

του πορεία. 

     Οι  καλλιεργοφμενεσ ςυκιζσ ιταν , αλλά είναι και 

ςιμερα, τεςςάρων ειδϊν: Oι Βρακατςανιζσ, οι 

Καλαματιανζσ,  οι Μαυροςυκιζσ και οι 

Τςεπελοςυκιζσ . Οι Βρακατςανιζσ, οι οποίεσ δίνουν 

τουσ περίφθμουσ Λευκαδίτικουσ Βρακατςάνουσ, 

είναι αποκλειςτικά Λευκαδίτικθ ποικιλία και ζχει το 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα, ότι τα ςφκα τουσ 

ωριμάηουν πρϊιμα, ςε ςχζςθ με τα άλλα, το Λοφλιο 

μινα, είναι, επί πλζον, πολφ μεγαλφτερα, ςχεδόν 

διπλάςια, από τα κλαςςικά ςφκα. Δυςεφρετεσ ιταν, 

αλλά είναι, ακόμθ και ςιμερα, μια ποικιλία, θ οποία 

ζδινε μαφρουσ μεγάλουσ βρακατςάνουσ. Θ 
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ονομαςία προζρχεται, ςφμφωνα με τθν ετυμολογία 

του Χριςτόφορου Λάηαρθ, ςτο δίτομο ζργο του <<Τα  

Λευκαδίτικα>>, από τθν  Λατινικι λζξθ Bracato-sano. 

Στθν θμιϊριμθ μορφι του, ο βρακατςάνοσ, λζγονταν 

πριςκοσ, οι πρϊτοι ϊριμοι ιταν ο πρωτολάτθσ, ενϊ, 

όταν υπερωρίμαηαν, τουσ ζλεγαν παςπαρζλια και 

ιταν μαγνιτθσ για τισ κορνάκλεσ, τισ καρακάξεσ, 

τουσ μπουρμποφλουσ και τουσ ςερςζλουσ, λόγω τθσ 

γλυκειάσ γεφςθσ του. Ρροκειμζνου  να μθ 

πλθςιάηουν οι κορνάκλεσ και οι καρακάξεσ, οι 

χωρικοί, τοποκετοφςαν ςτθν κορυφι τθσ 

βρακατςανιάσ, το ςκιάχτρο, το οποίο ιταν ζνα παλιό 

ςακάκι τοποκετθμζνο πάνω ςε ζνα ξφλο, ςε ςχιμα 

ςταυροφ. Τον Λοφλιο μινα οι βρακατςάνοι ιταν 

πειραςμόσ για τα παιδιά. Ραρζεσ ολόκλθρεσ, τισ 

μεςθμεριανζσ ϊρεσ, όταν όλοι οι μεγάλοι ςτο χωριό 

κοιμοφνταν, ξεκινοφςαμε …επιδρομζσ ςτισ 

βρακατςανιζσ! Δεν ιταν λίγεσ οι φορζσ, που οι 

νοικοκυρζσ μασ ζπιαναν, κυριολεκτικά, <<κλζπτοντεσ 

οπϊρασ>>, οπότε ακοφγαμε τισ φωνζσ: <<μωρζσ, 

ξεπατομζνα,  τς’ φάγατε όλς τς’ βρακατςάνς, 

αφικτε κανζνανε  και για μασ>>!  

       Ο πολλαπλαςιαςμόσ των ςυκιϊν γίνονταν με 

ξεςκαλίδια, ι με πατόριηα. Τα  ξεςκαλίδια είναι 

μικρά κλαδάκια τα οποία αφαιροφςαν από διχαλωτό 

ςθμείο του δζνδρου και τα οποία φφτευαν κατ’ 

ευκείαν ςτο χϊμα τον Οκτϊβρθ μινα, τθν θμζρα του 

Αγίου Δθμθτρίου. Τα πατόριηα, είχαν μεγαλφτερεσ 
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πικανότθτεσ να πιάςουν και να ευδοκιμιςουν, διότι 

ιταν κλαδιά τα οποία φφονταν ςτθν ρίηα τθσ ςυκιάσ, 

θ περιμετρικά του δζνδρου και ζφεραν, κατά το 

ξερίηωμά τουσ και μικρά ριηίδια, τα οποία 

διευκόλυναν τθν βλάςτθςθ. Επίςθσ και τα πατόριηα 

μεταφυτεφονταν τθν θμζρα του Αγίου Δθμθτρίου. 

Στθν περίπτωςθ των πατόριηων, όμωσ, υπιρχε ο 

κίνδυνοσ εκφυλιςμοφ του δζνδρου, που κα 

προζκυπτε, δθλαδι,  να προκφψει αγριοςυκιά,  γι’ 

αυτό και χρθςιμοποιοφςαν, κατά κανόνα, τα 

ξεςκαλίδια, για  τθν δθμιουργία νζων δζνδρων 

ςυκιάσ. 

      Θ καλλιζργεια τθσ αμυγδαλιάσ γίνονταν  με 

ιδιαίτερθ επιμζλεια, υπιρχαν, δε, χιλιάδεσ 

αμυγδαλιζσ ςτο νθςί, οι οποίεσ, δυςτυχϊσ, 

παραμελικθκαν και λόγγοςαν, ςτθν καλφτερθ των 

περιπτϊςεων, αφοφ, οι περιςςότερεσ, ζχουν γίνει 

καυςόξυλα, με τα ειςαγόμενα αμφγδαλα, να ζχουν 

κατακλφςει τθν Ελλθνικι αγορά. Μόνο ςτο 

Καλαμίτςι κα ςυναντιςουμε και ςιμερα, πολλζσ 

αμυγδαλιζσ, τισ οποίεσ εκμεταλλεφονται άριςτα, 

αφοφ οι χωρικοί εκεί, είχαν τθν πρόνοια να 

διαφυλάξουν ζνα δζνδρο, που, μαηί με το λάδι και 

το κραςί, ανζςτθςε γενιζσ ολόκλθρεσ, τουσ 

περαςμζνουσ αιϊνεσ, το οποίο, όμωσ, επανιλκε ςτο 

προςκινιο και γνωρίηει επιτυχία ςε καταςτιματα 

βιολογικϊν προϊόντων, ι ςε αγορζσ των Ακθνϊν.  

Υπιρχαν ςτο νθςί ακόμθ και αμυγδαλεϊνεσ, δθλαδι 
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εκτάςεισ με πολφ μεγάλο αρικμό αμυγδαλιϊν, αφοφ 

ο πολλαπλαςιαςμόσ τθσ, με τθν φφτευςθ 

αμυγδάλων, ιταν πανεφκολοσ και  δθμιουργοφνταν 

εκατοντάδεσ δενδρφλλια. Θ  αμυγδαλιά ιταν το 

πλζον ανζξοδο  προςοδοφόρο δζνδρο για τον 

Λευκαδίτθ χωρικό, αφοφ δεν απαιτοφςε ιδιαίτερουσ 

κόπουσ, παρά μόνο τον καιρό τθσ ςυγκομιδισ, θ 

οποία γίνονταν με το τίναγμα του καρποφ με 

λοφρουσ, δθλαδι τισ μακριζσ βζργεσ, τισ οποίεσ 

είδαμε και ςτο τίναγμα τθσ ελιάσ. Συγκζντρωναν τα 

αμφγδαλα ςε μεγάλα τςουβάλια και τα μετζφεραν 

ςτο ςπίτι, όπου, ολόκλθρθ θ οικογζνεια προχωροφςε 

ςτο ξεφλοφδιςμά τουσ και ακολοφκωσ τα  άπλωναν 

ςτον ιλιο, για να <<φρυγοφν>>, όπωσ ζλεγαν, 

δθλαδι να αποκτιςουν αυτι τθν υπζροχθ 

ξεροψθμζνθ γεφςθ. Τα αμφγδαλα ιταν πθγι εςόδων 

για τουσ χωρικοφσ μασ, αφοφ είχαν καλι τιμι ςτο 

εμπόριο, πριν κατακλυςκεί, επαναλαμβάνουμε, θ 

Ελλθνικι αγορά, με ακρόεσ ειςαγωγζσ, από τισ 

παραμεςόγειεσ  χϊρεσ. Ιταν, όμωσ, και μια 

καυμάςια πρϊτθ φλθ για το ςπίτι, αφοφ τα ζτρωγαν 

τον χειμϊνα, ενϊ τα χρθςιμοποιοφςαν, κυρίωσ, για 

να φτιάχνουν τα ςπερνά, για τα οποία κα γίνει 

ιδιαίτερθ αναφορά, κατά τισ γιορτζσ και τα 

πανθγφρια. Μάλιςτα, για τα χρόνια που 

αναφερόμαςτε, θ ςυγκζντρωςθ  αμυγδάλων, από τα 

μικρά παιδιά, ιταν ςυςτθματικι, αφοφ, 

ακολουκοφςαν τουσ χωρικοφσ, μετά το τίναγμα και 

το μάηεμα, αςπροδιαλζγοντασ, όπωσ είδαμε και 
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κατά το μάηεμα των απομειναρίων τθσ ελιάσ, 

δθλαδι μαηεφοντασ,  και ς’ αυτι τθν περίπτωςθ, τα 

απομεινάρια  των αμυγδάλων.  Πταν ςυγκζντρωναν 

αρκετά αμφγδαλα, τα ζβαηαν μζςα ςε χοντρζσ 

γυναικείεσ κάλτςεσ και τα άπλωναν ςτον ιλιο να 

φρυγοφν, ϊςτε να τα πουλιςουν ςτουσ πλανόδιουσ 

εμπόρουσ, και με τα λιγοςτά χριματα,  να  

αγοράςουν τα αντικείμενα που χρειάηονταν. 
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Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟ,  ΟΙ ΜΑΣΕΣΕ, ΣΟ 

ΔΙΑΙΔΙ, Η ΑΝΕΜΗ,  ΣΑ ΜΑΟΤΡΙΑ, 

ΣΑ ΦΟΝΣΡΟΚΟΤΣΙΑ ΚΑΙ  Η  

ΝΕΡΟΣΡΟΒΙΑ.  
    Ζνα ςθμαντικό εργαλείο,  του κάκε ςπιτιοφ, ιταν ο 

αργαλειόσ, ςτον οποίο δθμιουργοφςαν τα λεπτά   

ςκουτιά, αλλά και τα χοντροςκοφτια του ςπιτιοφ, 

που ιταν είδοσ πρϊτθσ ανάγκθσ,  μα και προίκα του 

κάκε κοριτςιοφ, ςτο άνοιγμα του νζου ςπιτικοφ τθσ. 

Σεντόνια, μαξιλαροκικεσ, λινοςζντονα,  πετςζτεσ 

προςϊπου και φαγθτοφ, λωριδζνια, κουρελοφδεσ, 

ςαγιάςματα,  κυπαριςςζνια, απλάδια, μαντανίεσ, 

καρπζτεσ, βελζτηεσ,  ιταν τα ροφχα, που παριγαγε θ 

Λευκαδίτιςςα αχφάντρα ςτον αργαλειό τθσ, κυρίωσ 

κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, όταν λιγόςτευαν οι 

αγροτικζσ εργαςίεσ, αλλά και όταν οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ επζτρεπαν τθν διαδικαςία ςτθςίματοσ του 

αργαλειοφ, μια διαδικαςία που αποτελοφνταν από 

ζξι ςτάδια και τα οποία επιγραμματικά ιταν τα εξισ: 

Ρζραςμα τθσ ματςζτασ  του νιματοσ ςτα καλάμια, 

διάςιμο των καλαμιϊν και δθμιουργία τθσ βροχίδασ, 

τφλιγμα τθσ βροχίδασ ςτο αντί,  μπελόνιαςμα  και 

πζραςμα ςτα μιτάρια και ςτο χτζνι, ςκάριαςμα 

αντιοφ, μιταριϊν και χτενιοφ ςτον αργαλειό, ζναρξθ 

τθσ φφανςθσ με το ςτθμόνι και το υφάδι, όπου το 

ςτθμόνι ιταν το ςτακερό νιμα ςτον αργαλειό και το 

υφάδι ιταν το νιμα που περνοφςαν, με τθν ςαϊτα, 

ανάμεςα ςτο ςτθμόνι. Κατά το πρϊτο ςτάδιο των 
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καλαμιϊν, θ νοικοκυρά αγόραηε από τον πλανόδιο 

ζμπορο το νιμα, ι αβηάριηε να τθσ το φζρει, ςε 

μορφι ματςζτασ, ι κοφκλασ,  που ικελε να υφάνει, 

θ ςχετικι ορολογία αφοροφςε ςτο <<πόςουσ πιχεσ 

ικελε να ρίξει>>. Ο πιχθσ ιταν ζνα είδοσ εμπειρικοφ 

μζτρου και μετροφνταν από το μζςον του ςτζρνου 

μζχρι τα δάχτυλα του ανοιγμζνου, δεξιά, ι αριςτερά 

χεριοφ. Μάλιςτα, προκειμζνου να ζχουν αυτό το 

μζτρο ςτακερό και να μθν απλϊνουν κάκε φορά το 

χζρι, άπλωναν ςε αυτό το άνοιγμα τθν 

μπροςτοποδιά τουσ και ςθμείωναν πάνω τθσ δφο 

ςτακερά ςθμεία, τα οποία ιταν ο πιχυσ, ϊςτε να 

χρθςιμοποιοφν τθν μπροςτοποδιά ςτο μζτρθμα το 

νιματοσ. Το νιμα ιταν ςε μορφι ματςζτασ, δθλαδι 

τυλιγμζνο γφρω από ςτακερό αντικείμενο. Ζπαιρναν 

αυτό το νιμα και το περνοφςαν ςτα καλάμια , με το 

ανεμίδι και τθν ανζμθ.  

  Το δεφτερο ςτάδιο ιταν το διαςίδι. Τα καλάμια, 

όπωσ ιταν γεμάτα με νιμα,  τα  περνοφςαν μζςα ςε 

μπανζλεσ από άχρθςτεσ ομπρζλεσ, τισ οποίεσ 

ςτζριωναν οριηόντια ςε τρία κρεμαςμζνα, από ψθλό 

ςθμείο, ςχοινιά, ςτθν άκρθ των οποίων ςχοινιϊν 

ιταν κρεμαςμζνεσ πζτρεσ, προκειμζνου να είναι 

τεντωμζνα, αλλά και να μθν ακουμποφν ςτθν γθ, 

ϊςτε  να γίνεται ευκολότερα το ξετφλιγμα του 

νιματοσ από τα καλάμια, το οποίο νιμα άπλωνε θ 

γυναίκα-διάςτρα  ςε ειδικζσ δζςμεσ, τισ βροχίδεσ, οι 

οποίεσ ιταν ςε αντίςτοιχα καρφιά, ςτακερά 
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μπθγμζνα ςτθν γθ. Θ δθμιουργία τθσ κάκε βροχίδασ 

ιταν λεπτι δουλειά, αφοφ ζπρεπε, να μθν 

μπερδευκοφν μεταξφ τουσ  και να αντιςτοιχοφν ςτο 

δικό τουσ καρφί, για να είναι ευκολότερθ θ χριςθ 

τουσ ςτισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ,  που ακολουκοφςαν.  

      Ακολουκοφςε το τφλιγμα αυτϊν των βροχίδων 

πάνω ςτο αντί του αργαλειοφ, ωσ εξισ:  

Xρθςιμοποιοφςαν  τθν τυλίχτρα, ζνα ξφλινο 

τετράγωνο καταςκεφαςμα,  πάνω ςτθν οποία 

κάκονταν μια γυναίκα,  για  να είναι ςτακερι, ςτο 

πάνω  δε μζροσ τθσ τυλίχτρασ  τοποκετοφςαν το 

αντί, ζβαηαν, εν ςυνεχεία,  τισ βροχίδεσ πάνω ςε ζνα 

ςκαμνί, ςτο οποίο ςτζριωναν μια  βαριά πζτρα, 

προκειμζνου να είναι δυςκολομετακίνθτο και τισ 

άκρεσ των βροχίδων τισ ζδεναν πάνω ςτο αντί. Θ 

κακιμενθ επί τθσ τυλίχτρασ  γυναίκα τραβοφςε, 

ςιγά-ςιγά,  το ςκαμνί και ζτςι το νιμα των βροχίδων 

μαηεφονταν  περιμετρικά ςτο αντί. Πταν είχε 

μαηευτεί όλο το νιμα των βροχίδων πάνω ςτο αντί, 

τότε ακολουκοφςε το πζραςμα αυτοφ του 

τυλιγμζνου ςτο αντί νιματοσ ςτα μιτάρια και ςτο 

χτζνι, το λεγόμενο μπελόνιαςμα, κατά το οποίο,  το 

γεμάτο με νιμα αντί τοποκετοφνταν  πάνω ςε δφο 

καρζκλεσ, απόςταςθσ όςθ το μικοσ  του αντιοφ, 

οπότε,  αντικριςτά,  κάκονταν δφο γυναίκεσ, θ μια, 

με μαχαίρι,  ζδινε κλωςτι-κλωςτι και μζςα από τα 

μιτάρια, ςτθν άλλθ  απζναντι γυναίκα, θ οποία τθν 

περνοφςε και μζςα από το χτζνι. Με τθν 
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ολοκλιρωςθ και αυτισ τθσ εργαςίασ, θ όλθ 

διαδικαςία ιταν ζτοιμθ να τοποκετθκεί ςτον 

αργαλειό  και να αρχίςει θ φφανςθ. Αυτι θ 

διαδικαςία των ζξι επιπζδων απαιτοφςε ειδίκευςθ 

και εμπειρία, αφοφ ιταν πολλι λεπτι και 

εγκεφαλικι εργαςία, γι’ αυτό και οι λεγόμενεσ 

διάςτρεσ, ιταν ελάχιςτεσ ςε κάκε χωριό, οι οποίεσ 

φρόντιηαν να μάκουν τθν τζχνθ του ςτθςίματοσ 

γενικά του αργαλειοφ ς’ ζνα από τα κορίτςια τουσ, 

ϊςτε να υπάρχει αδιάκοπθ γνϊςθ και εμπειρία του 

αντικειμζνου  ςτο χωριό. Μακθτισ του Δθμοτικοφ 

Σχολείου, ενκυμοφμαι τθν μάνα μου, ςχεδόν κάκε 

καλοκαιρινό πρωινό,  να κάνει και από ζνα διαςίδι 

ςτθν μεγάλθ αυλι του ςπιτιοφ μασ, όπου 

προςζρχονταν γυναίκεσ ακόμθ και από γειτονικά 

χωριά, προκειμζνου να τουσ ςτιςει το διαςίδι, 

γνϊςθ τθν οποία  τθσ είχε μεταδϊςει, με τθν ςειρά 

τθσ, θ  δικι τθσ μθτζρα. 

     Ο  Λευκαδίτικοσ αργαλειόσ, ιταν πιςτό αντίγραφο 

του περίφθμου Μινωικοφ αργαλειοφ, ζρχεται, 

δθλαδι από τθν αρχαιότθτα, μια, εξ ολοκλιρου 

ξφλινθ καταςκευι, ςε ςχιμα τετράγωνο, ι 

παραλλθλόγραμμο.  Στα εξαρτιματά του αντί, 

μιτάρια, χτζνι, που προαναφζρκθκαν, ιταν και τα 

πατιματα, τα οποία ιταν δφο ςχοινιά, ςτο κάτω 

μζροσ, ςυνδεδεμζνα με το ςτθμόνι και τα οποία 

πατοφςε εναλλάξ,  θ αχφάντρα, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ πλεκτι φφανςθ.  Θ Λευκαδίτιςςα 
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μθτζρα εργάηονταν ςτον αργαλειό τθσ ϊρεσ 

ατζλειωτεσ, μερικζσ φορζσ, μάλιςτα χαράματα το 

πρωί, αλλά και νυχτζρια  ολάκερα, με μοναδικό 

φωτιςμό το λιγοςτό φϊσ του λυχναριοφ, ϊςτε να 

δθμιουργιςει τισ προίκεσ των κοριτςιϊν τθσ και τισ 

ανάγκεσ του νοικοκυριοφ τθσ. Εκλεπτυςμζνθ 

δουλειά ιταν θ δθμιουργία τθσ ςπάκασ, κυρίωσ ςτα 

ςεντόνια, ςτα μεςάλια και ςτισ πετςζτεσ.  Οι ςπάκεσ 

ιταν χρωματιςτό νιμα, ςυνικωσ κόκκινο, ι 

πορτοκαλί, το οποίο περνοφςαν ανάμεςα ςτο νιμα 

του ςτθμονιοφ, ϊςτε να ςχθματίηονται πλουμιςτζσ 

παραςτάςεισ, κυρίωσ μαίανδροι και κδζλεσ. 

      Πταν δθμιουργοφςαν τα περίφθμα 

χοντροςκοφτια, δθλαδι βελζτηεσ, ςαγιάςματα, 

μαντανίεσ, απλάδια και κυπαριςςζνια, τότε τα 

ζςτελναν ςτθν <<νεροτροβιά>>, τθν ςθμερινι 

νεροτριβι, προκειμζνου να χτυπθκοφν  ςτο νερό, 

ϊςτε το νιμα, ι το μαλλί, να μαλακϊςει και να 

δϊςει μεγαλφτερο όγκο ςτο χοντροςκοφτι. Θ 

νεροτροβιά ιταν ςτο Μοναςτθράκι του Ξθρομζρου. 

Ειδικόσ γυρολόγοσ, ςτα νεϊτερα χρόνια, ςτα χωριά 

των Σφακιωτϊν, τθσ Καρυάσ και των Ρθγαδιςάνων 

ιταν ο Μπάρμπα-Στζφανοσ ο Μπζλτςοσ από τθν 

Καρυά, ο οποίοσ φόρτωνε το πανφψθλο άλογό του, 

με όςο το δυνατό περιςςότερα χοντροςκοφτια των 

νοικοκυριϊν,  πιγαινε ςτο Μοναςτθράκι,  όπου τα 

επεξεργάηονταν, για αρκετζσ μζρεσ, μζςα ςτθν 

νεροτροβιά. Κατ’ αυτό το διάςτθμα επζςτρεφε ςτα 
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χωριά, για να φορτϊςει, εκ νζου, νζα ροφχα, οπότε, 

με τθν διαδοχικι αυτι διαδικαςία, διακινοφςε τα 

χοντροςκοφτια των ανωτζρω χωριϊν, τα οποία ιταν 

ζτοιμα, πλζον, για χριςθ ςτα ςπίτια του νθςιοφ, ι 

για προίκεσ των κοριτςιϊν. Τοποκετοφςαν  αυτά τα 

επεξεργαςμζνα ροφχα ςε γικουσ, για να 

διατθροφνται ςε άριςτθ κατάςταςθ, ζτοιμα  να 

αποτελζςουν το μεγάλο επίτευγμα τθσ 

Λευκαδίτιςςασ νοικοκυράσ, όταν κα τα παρουςίαηε 

ςτα Καρφϊματα, τθσ κόρθσ τθσ, τότε που τα ζριχναν 

ςτον Κόμπο, που δθμιουργοφςαν, για να 

μεταφερκοφν τα προικιά ςτο ςπίτι του γαμπροφ. 

Μάλιςτα ο ςχετικόσ ανταγωνιςμόσ, για το ποιά μάνα 

κα παρουςίαηε τα πιο πλουμιςτά και περίτεχνα 

χοντροςκοφτια, ςτα Καρφϊματα τθσ κόρθσ τθσ, ιταν 

κζμα ςυηιτθςθσ και ανταγωνιςμοφ, για πολλζσ 

μζρεσ, ςτθν μικρι και κλειςτι κοινωνία των χωριϊν 

μασ.  

    Ειδικι αναφορά πρζπει να γίνει για τα 

ονομαηόμενα Κυπαριςςζνια χοντροςκοφτια, αφοφ 

γίνονταν με τθν πυραμιδοειδι μορφι των κλϊνων 

του κυπαριςςιοφ. Συγκεκριμζνα, για να 

καταςκευαςτεί αυτό το ροφχο, απαιτοφνταν τζςςερα  

μιτάρια ςτον αργαλειό, ςε ςχζςθ με όλα τα άλλα 

ροφχα, που απαιτοφςαν δφο μιτάρια. Με τα τζςςερα 

μιτάρια επιτυγχάνονταν αυτό το πζραςμα των 
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κλωςτϊν που είχε μορφι όπωσ οι κλϊνοι του 

κυπαριςςιοφ. 16 
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 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  9, 10, 11,  28  και  51 
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ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΣΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ, ΟΙ 

ΜΕΛΙΟΤΡΓΙΨΣΙΕ, ΟΙ ΣΡΑΜΠΕ  

ΚΑΙ  ΟΙ ΛΑΚ(Ι)ΝΙΕ  ΜΕ  ΣΑ  ΑΛΟΓΑ. 
       Θ οικογενειακι αυτάρκεια  ςε αγακά, που ο 

ίδιοσ παριγαγε,  ιταν το μζλθμα του κάκε 

Λευκαδίτθ χωρικοφ, ςτο διάβα των αιϊνων, αφοφ 

ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ υπιρχαν για εμπόριο, με το 

υποτυπϊδεσ αςτικό κζντρο να βρίςκεται  μζςα ςτο 

Κάςτρο, αλλά και τα χωριά του νθςιοφ ςε μια 

παράλλθλθ πορεία, αρχικά, με τθν δθμιουργθκείςα 

Χϊρα ςτο τζλοσ του 17ου αιϊνα, με τθν διάκριςθ ςε 

μπρανζλουσ και χωριάτεσ, να παίρνει, ενίοτε, 

ρατςιςτικά χαρακτθριςτικά αποκλειςμοφ. Πταν, τουσ 

επόμενουσ αιϊνεσ, θ Χϊρα  αναπτφχκθκε με δομζσ   

και μζςα, ενϊ, οι κατακτθτζσ Ενετοί, κυρίωσ, άνοιξαν 

τουσ πρϊτουσ καρόδρομουσ επικοινωνίασ με τα 

χωριά, τότε άρχιςε να αμβλφνεται αυτι  θ 

ανταγωνιςτικι νοοτροπία  και  να γίνεται ςτενότερθ 

θ ςχζςθ του χωρικοφ με τθν πρωτεφουςα του 

νθςιοφ, πράγμα που δθμιοφργθςε τισ πρϊτεσ βάςεισ 

του εμπορίου των γεωργικϊν προϊόντων, κυρίωσ του 

λαδιοφ και του κραςιοφ, τα οποία μετζφεραν, για τα 

ταβερνεία τθσ Χϊρασ, μζςα ςε αςκιά, με τα κάρα.  

     Θ απελευκζρωςθ από τουσ Άγγλουσ των 

Επτανιςων, το 1864, επζτρεψε ςτουσ Λευκαδίτεσ 

χωρικοφσ, το άνοιγμα προσ τα χωριά του Ξθρομζρου, 

αφοφ, οι Άγγλοι, απαγόρευαν, επί ποινι 

απαγχονιςμοφ, τθν μετάβαςθ των Λευκαδίων 
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απζναντι ςτθν επαναςτατθμζνθ Ακαρνανία,  ςτα 

χωριά τθσ οποίασ, οι Λευκαδίτεσ, τϊρα, είτε 

καλλιεργοφςαν εκτάςεισ με ςιτάρι οι ίδιοι, όπωσ 

αναλυτικά προαναφζρκθκε, είτε ζβριςκαν δουλειά 

ςτα μπαμπάκια, που καλλιεργοφςαν, ςε χιλιάδεσ 

ςτρζμματα, οι Ξθρομερίτεσ, είτε πραγματοποιοφςαν 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, οι οποίεσ είχαν, κατά βάςθ, 

τθν ανταλλαγι των προϊόντων. Θ αναηιτθςθ 

μεροκάματου ςτα μπαμπάκια  του Ξθρόμερου, αλλά 

και το ςκάψιμο αμπελιϊν ςτθν Κάτω  Αχαγιά, μζχρι 

τθν οποία ζφταναν οι Λευκαδίτεσ, ιταν εργαςίεσ 

εξοντωτικζσ και επίπονεσ, αφοφ θ εργαςία 

διαρκοφςε… ιλιο με ιλιο, ο δε εργοδότθσ, όπωσ 

κυμοφνται ακόμθ ςιμερα πολλοί  Σφακιςάνοι, τουσ 

προςζφερε για φαγθτό,  τραχανά, ι τθν περίφθμθ 

δαγκαροφφα, ζνα φαγθτό, όπωσ, λζνε 

χαρακτθριςτικά, που αποτελοφνταν από βραςμζνο 

γάλα, το οποίο ζπιναν, αλλά ςυγχρόνωσ δάγκωναν 

και ζνα κομμάτι κρικαρζνιο, κατά το πλείςτον, ψωμί. 

Θ δε εργαςιακι ςυμπεριφορά του εργοδότθ, ιταν 

ιδιαίτερα ςκλθρι, αφοφ, όπωσ διαςϊηουν, πετοφςε 

μια πζτρα μπροςτά και όπου ζςκαγε θ πζτρα, εκεί 

ζπρεπε να φτάςουν μζχρι  ςυγκεκριμζνθ ϊρα, τθν 

οποία μετροφςε με τισ οργιζσ του φψουσ του ιλιου. 

      Συγχρόνωσ αναπτφχκθκε και μια μορφισ εμπόριο 

με τα χωριά του Ξθρομζρου, πζραν τθσ αναηιτθςθσ 

μεροκάματου, εμπόριο το οποίο βαςίςτθκε, κατά 

κανόνα, ςτθν ανταλλαγι προϊόντων.  Οι Λευκαδίτεσ, 
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φόρτωναν τα άλογά τουσ, κατά μπουλοφκια, οι 

περίφθμοι <<γυρολόγοι ςτα Βλάχικα>>, με κραςί, 

ξφδι, λάδι και πιγαιναν ςτα χωριά του Ξθρομζρου, 

ζφταναν ακόμθ μζχρι και τθν μακρινι Κατοφνα, 

προκειμζνου να πουλιςουν αυτά τα προϊόντα, τα 

οποία δεν υπιρχαν ςτα καπνοχϊρια του Ξθρομζρου, 

ι μάλλον, να τα ανταλλάξουν με τραχανά, ςιτάρι και 

καλαμποκάλευρο, με το οποίο ζφτιαχναν τθν 

Μπαηίνα, τθν Καγιανι και τθν Ανεβατι, φαγθτά για 

τα οποία κα αναφερκοφμε παρακάτω, ϊςτε να 

επιςτρζψουν και πάλι με φορτωμζνα τα άλογα ςτα 

χωριά τουσ. 

    Μάλιςτα το εμπόριο είχε και τισ μπαμπεςιζσ του, 

αφοφ, όπωσ λζνε χαριτολογϊντασ, όταν πουλοφςαν 

αρκετό ξφδι και τα αςκιά ιταν μιςογεμάτα, τότε 

ςυμπλιρωναν τα αςκιά με νερό!  Ριγαιναν ςτο 

πλθςιζςτερο ποτάμι, όπου ζπαιρναν  νερό, με τθν 

…αρβφλα τουσ, και  απογζμιηαν τα αςκιά με το ξφδι, 

αφοφ δεν μποροφςαν να βάλουν το ςτόμιο του 

αςκιοφ ςτο τρεχοφμενο νερό, διότι κα γζμιηε 

ανεξζλεγκτα! Ραρόμοια ευτράπελα και ατελείωτεσ 

ιςτορίεσ ζχουν να διθγθκοφν πολλά,  οι Λευκαδίτεσ 

γυρολόγοι,  όπωσ τθν περίπτωςθ κάποιου, ο οποίοσ, 

ζφαγε εφτά πιάτα τραχανά, λζγοντασ ςτθν 

Ξθρομερίτιςςα, που τον φιλοξενοφςε: <<πάει  κι’  

άλλο πιάτο κμπάρα;>>, με αποτζλεςμα να κοιμθκεί 

το βράδυ…ζξω απϋτθν καλφβα τθσ κμπάρασ!  Πταν 

ξεκινοφςαν,  με τα άλογα φορτωμζνα, ζλεγαν ότι: 



180 
 

<<πάνε ςτα Βλάχικα>>, οι δε Ξθρομερίτεσ τουσ 

καλωςόριηαν με το: <<καλϊσ τουσ Φράγκουσ>> και 

μεταξφ τουσ προςφωνοφνταν <<κμπάρε>> και  

<<κμπάρα>>, ενϊ δεν ιταν λίγεσ οι φορζσ, που 

δθμιουργοφνταν και πραγματικζσ κουμπαριζσ.   

      Σε μια ευρφτερθ μορφι εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, 

μεταξφ Λευκάδοσ και Ξθρομζρου, μποροφμε να 

εντάξουμε  τισ μετακινιςεισ των Λευκαδίων 

υπερθλίκων ςτα χωριά Μοναςτθράκι και Τρφφου 

του Ξθρομζρου, ςτα οποία πιγαιναν για τισ 

ιαματικζσ ιδιότθτεσ των εκεί πθγϊν. Στο 

Μοναςτθράκι, ςτθν πθγι τθσ Κορπισ, υπιρχαν 

καταλφματα-ξενϊνεσ,  που διαςϊηονται  ακόμθ, οι 

οποίοι φιλοξενοφςαν κατοίκουσ από τθν Λευκάδα, 

αλλά και από τθν Ρρζβεηα, που ζπαςχαν από 

πακιςεισ του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ και 

νεφρολικιάςεισ, αφοφ, το νερό των πθγϊν τθσ 

Κορπισ, πιςτεφουν και ςιμερα, ότι ενδείκνυται γι’ 

αυτζσ τισ μορφζσ πακιςεων. Για τον ίδιο λόγο 

πιγαιναν και ςτου Τρφφου, το ςθμερινό χωριό Άγιοσ 

Βάρβαροσ, όπου, εδϊ, οι πθγζσ ιταν ιαματικζσ και 

ευεργετοφςαν τισ ρευματοειδείσ πακιςεισ, αφοφ, τα 

νερά τουσ, ιταν ηεςτά και είχαν μεγάλθ 

περιεκτικότθτα ςε κειάφι. Ζμεναν αρκετζσ μζρεσ ςε 

αχυροκαλφβεσ, προκειμζνου να ολοκλθρϊςουν ζνα 

κφκλο μπάνιων ςτα ιαματικά λουτρά. Ακόμθ, ςτο 

Μοναςτθράκι, όπωσ αναλυτικά  προαναφζρκθκε, 

κοντά ςτισ πθγζσ, ιταν θ νεροτροβιά, που λειτουργεί 
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ακόμθ και ςτισ μζρεσ μασ,  ςτθν οποία ζςτελναν, οι 

Λευκαδίτιςςεσ, τα χοντροςκοφτια, που 

καταςκεφαηαν ςτον αργαλειό τουσ, για να τα 

χτυπιςει το νερό και να γίνουν πιο πλουμιςτά, ςε 

χρϊματα και όγκο.  

       Ζνα ακόμθ κεφάλαιο εμπορικϊν ςχζςεων 

επίςθσ, βαςιηόμενο, μερικϊσ, ςτθν ανταλλαγι 

προϊόντων, δθμιοφργθςαν οι Λευκαδίτεσ χωρικοί με 

τισ γυναίκεσ από τουσ Μελιςςουργοφσ τθσ Άρτασ, τισ 

περίφθμεσ Μελιςςουργιϊτιςςεσ, οι οποίεσ, από τα 

χωριά των Τηουμζρκων, ζφταναν, μζςω Ρρεβζηθσ,  

ξεματόχου  ςτα χωριά τθσ Λευκάδοσ, προκειμζνου 

να πουλιςουν βελζτηεσ και φλοκοτζσ ςτισ 

Λευκαδίτιςςεσ, οι οποίεσ τθσ ζδιναν προίκα ςτα 

κορίτςια τουσ. Με ζναν τεράςτιο   κόμπο ςτθν 

πλάτθ, τθν θπειρϊτικθ ηαλίγκα, όπωσ, 

χαρακτθριςτικά, τθν ζλεγαν, ζρχονταν από το  Άκτιο, 

με τα πόδια ςτθν Λευκάδα και κατευκφνονταν ςτα 

χωριά, όπου  φιλοξενοφνταν ςε διάφορα ςπίτια, 

μζχρι να πουλιςουν τθν πραμάτεια τουσ, τθν οποία 

αντάλλαςαν και με λάδι. Ενκυμοφμαι 

χαρακτθριςτικά, δφο-τρείσ μεςόκοπεσ 

Μελιςςουργιϊτιςςεσ, να κοιμοφνται γφρω από τθν 

γωνιά του ςπιτιοφ μασ, αφοφ εκεί ικελαν, όπου τουσ 

ζςτρωνε ςτρωματςάδα θ μάνα μου.  

     Ακόμθ, οι Λευκαδίτεσ, οι οποίοι ζμεναν, ςε 

αχυροκαλφβεσ ςτθν Ροφντα του Ακτίου, ςτα 

κτιματα, που, όπωσ προαναφζρκθκε, είχαν  πάρει, 
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από τον αναδαςμό του 1928, είχαν αναπτφξει 

ιδιαίτερεσ εμπορικζσ ςχζςεισ με τουσ Θπειρϊτεσ 

βοςκοφσ, οι οποίοι ζρχονταν ςτθν Ροφντα, με τα 

κοπάδια τουσ, ςτα χειμαδιά, όπωσ ζλεγαν, 

προκειμζνου να ξεχειμωνιάςουν. Τότε αντάλλαςαν 

το λευκαδίτικο λάδι και κραςί, με τυρί και μαλλιά 

θπειρϊτικα, ι με άλογα, τα οποία  είχαν κατά 

κοπάδια οι Θπειρϊτεσ, ςτισ ονομαηόμενεσ λακ(ι)νιζσ, 

όπωσ ζλεγαν, τα κοπάδια των αλόγων,  που 

εκτρζφονταν ςτισ εκεί εκτάςεισ. Θ λζξθ,  ζχει ςχζςθ 

με τθν  ελλθνικι λάκα, που ςθμαίνει μεγάλθ επίπεδθ 

ζκταςθ, είτε για ςπορζσ, είτε γα  τθν εκτροφι ηϊων, 

αλλά, ζχει ςχζςθ και με τθν  ιταλικι λζξθ lacinia, που 

ςθμαίνει ομάδα αλόγων. 

     Θ αγορά και προμικεια, γενικά, των αλόγων,  

μαηικι παραγωγι των οποίων δεν υπιρχε ςτο νθςί 

τθσ Λευκάδοσ, παρά μόνο ςτισ λακ(ι)νιζσ τθσ 

Θπείρου και τθσ  οφμελθσ, γίνονταν ςτα χωριά του 

νθςιοφ από τουσ γφφτουσ- τςιγγάνουσ και τουσ 

τςαμπάςθδεσ. Οι πρϊτοι, γυρνοφςαν τα χωριά με 

δζκα-δεκαπζντε, κατά κανόνα, άλογα, τα οποία  

τραμπάριηαν, δθλαδι, τα αντάλλαςαν με τα άλογα,  

που είχαν οι χωρικοί και επικυμοφςαν να τα 

ανανεϊςουν, είτε, γιατί, ιταν γζρικα, είτε, γιατί 

ικελαν να πάρουν πιο μεγαλόςωμα. Ζφταναν ςτα 

χωριά με τισ πολυμελείσ οικογζνειζσ τουσ, ακόμθ και 

ςιμερα, κυμοφνται πάρα πολλοί τον γφφτο  τον 

Καραφάνταλο, με τθν τεράςτια  οικογζνειά του,  
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όπου ζμεναν ςε ςκθνι ζξω από το χωριό και όςεσ  

μζρεσ κρατοφςαν οι αγοραπωλθςίεσ των ηϊων, οι 

γφφτιςςεσ-τςιγγάνεσ, διακόνευαν ςτο χωριό, για 

λίγο λάδι.  Στθν τράμπα, πάντα ο γφφτοσ-τςιγγάνοσ  

αβαντςάριηε  και χρθματικό αντάλλαγμα, αφοφ 

κεωροφςε το δικό του ηωντανό ανϊτερο, ζςτω και 

αν, πολλζσ φορζσ, αποδεικνφονταν μπαμπεςιά, 

φορτϊνοντασ, ςτον  αδαι χωρικό, πιο γεραςμζνο 

ακόμθ άλογο!  Οι πιο υποψιαςμζνοι και  ειδικοί, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςουν τθν θλικία του 

αλόγου, αφοφ δεν κρεδζρονταν και τόςο τον γφφτο, 

το κοιτοφςαν ςτα δόντια, ι τραβοφςαν το δζρμα ςτο 

μάγουλο του αλόγου,  αφοφ,  αν επανζρχονταν 

αμζςωσ θ ηαρωματιά, ςιμαινε ότι ιταν νεαρό το 

ηϊο. 

    Οι τςαμπάςθδεσ ιταν Λευκαδίτεσ, οι οποίοι 

αςχολοφνταν με το εμπόριο των αλόγων. Ιταν 

περιςςότερο μπεςαλιδεσ ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ και 

ζφερναν και καλφτερα ηϊα για πϊλθςθ, αφοφ ιταν 

γνωςτοί ςτουσ χωρικοφσ, ςε ςχζςθ με τουσ γφφτουσ-

τςιγγάνουσ, οι οποίοι ιταν διαβαταρζοι. Ονομαςτόσ 

τζτοιοσ τςαμπάςθσ, τα νεϊτερα χρόνια, ιταν ο 

Βρυϊνθσ, από το Μαραντοχϊρι, ο οποίοσ, όταν 

ζφτανε ςτα χωριά των Σφακιωτϊν, με τα άλογά του, 

ιταν ςθμαντικό γεγονόσ για τουσ γεωργοφσ, αλλά 

και για εμάσ τουσ μικροφσ, που χαηεφαμε τα ηωντανά 

και τθν όλθ διαδικαςία των αγοραπωλθςιϊν.  Ρζραν 

τθσ νεαράσ θλκίασ του ηϊου, ηθτοφμενο ιταν θ 
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αξιοςφνθνθ του, ςτο δρόμο, να είναι αλζςτο το 

άλογο, δθλαδι να ζχει γριγορθ και ανοιχτι 

περπατθςιά, αλλά να είναι και εξ ίςου πρόκυμο ςτθν 

δουλειά, να είναι αλαίμαρχο, όπωσ, χαρακτθριςτικά, 

ζλεγαν. Aκόμθ, διάλεγαν άλογα δυνατά για τισ 

δουλειζσ και το όργωμα, κυρίωσ. Τθ δφναμθ των 

ηϊων  αξιολογοφςαν ανάλογα με τθν καταςκευι του 

ςτικουσ και των καπουλιϊν τουσ. Το ςτικοσ του 

ζπρεπε να είναι φαρδφ, για να τραβά με μεγαλφτερθ 

δφναμθ το αλζτρι, τα δε καποφλια του, επίςθσ 

φαρδιά, για να είναι βαςτάηο ςτα φορτία. Μάλιςτα, 

όποια ηϊα είχαν ςτενά καποφλια, πλάτεσ, τα ζλεγαν 

<<ςκ(υ)λοκάπ(ου)λα>>. Άλλο ςθμείο που πρόςεχαν, 

ςτα προσ αγοράν ηϊα, ιταν οι οπλζσ ςτα πόδια τουσ. 

Τα άλογα που είχαν μικρζσ οπλζσ, τα ζλεγαν 

<<τςοποροφςια>>, δθλαδι, προζρχονταν από 

κακοτράχαλουσ τόπουσ, τα τςοπόρια και είχαν 

μικρζσ οπλζσ, για να προχωροφν καλφτερα ςτα 

πετρϊδθ μζρθ, γι’ αυτό και τα προτιμοφςαν για τα 

χωριά του νθςιοφ. Αντίκετα τα ηϊα που είχαν 

πλατιζσ οπλζσ τα αποκαλοφςαν <<καμποφςα>>,  

εννοϊντασ ότι είναι πιο χριςιμα ςε πεδινά εδάφθ. 

    Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, θ αγορά αλόγων, αλλά 

και θ αγορά αντικειμζνων, όπωσ χοντρά ροφχα, 

πανωφόρια, κάπεσ και άρβυλα, γίνονταν, από τουσ 

Λευκαδίτεσ χωρικοφσ, ςτθν μεγάλθ 

εμποροηωοπανιγυρθ, θ οποία γίνονταν το Οκτϊβρθ, 

κοντά ςτθν γιορτι του Αγίου Δθμθρίου, ςτθν 
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Φιλιππιάδα τθσ Ρρζβεηασ.  Ρρόκειται για πολφ 

μεγάλο παηάρι, ςτο οποίο ζβριςκαν τα πάντα και το 

οποίο, για τθν Ιπειρο, ζρχεται από τθν 

Τουρκοκρατία. Ρεραςμζνεσ δεκαετίεσ,  μετά τθν 

απελευκζρωςθ τθσ Ρρζβεηασ, το 1912, από τουσ 

Τοφρκουσ και κατά τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, μζχρι να 

δθμιουργθκοφν οι αυτοκινθτόδρομοι, οι Λευκαδίτεσ, 

ζφταναν με τα  ηϊα μζχρι τθν Φιλιππιδα, ςτα οποία 

φόρτωναν τα εμπορεφματα, που αγόραηαν, ι ςτα 

νζα άλογα και μουλάρια, τα οποία αγόραηαν από το 

παηάρι. Επρόκειτο για μια ςκλθρι πεηοπορία,  που 

ικελε μεγάλο ατηάρδο, με δεδομζνο και το γεγονόσ  

ότι, θ ςφνδεςθ Ακτίου-Ρρεβζηθσ, γίνονταν με μικρά 

πλοιάρια.   

     Το εμπόριο ςτο εςωτερικό του νθςιοφ ιταν 

πολφμορφο, από τθν ςτιγμι που υπιρξαν οι 

υποδομζσ εκείνεσ  και τα μζςα, που διευκόλυναν τισ 

μετακινιςεισ. Κφριοσ εκφραςτισ θ  Χϊρα, θ οποία, 

ςταδιακά και κυρίωσ, μεταπολεμικά, άρχιςε να 

εκφράηει τθν καρδιά του Λευκαδίτικου εμπορίου, με 

καταςτιματα, αρχικά, ζνδυςθσ, υπόδθςθσ και 

γεωργικϊν εφοδίων, για να  φτάςει ςτθν ςθμερινι 

κοςμοπολίτικθ μορφι τθσ. Οι χωρικοί κατζβαιναν 

δφο-τρείσ φορζσ τον μινα ςτθν Χϊρα, με τα 

μεταςκευαςμζνα φορτθγά, ι και τρακτζρ, ςε 

λεωφορεία, με το ςακοφλι ςτον ϊμο, προκειμζνου 

να κάνουν τα ψϊνια για το ςπίτι και τισ δουλειζσ 

τουσ, ενϊ θ Χϊρα ςυνδζονταν κακθμερινά, με 
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πλοία,  τισ περίφθμεσ Βενηίνεσ, με το Μεγανιςι και 

τον Μφτικα τθσ Ακαρνανίασ.  Αυτζσ οι βενηίνεσ 

επείχαν κζςθ ρολογιοφ, για τουσ ξωμάχουσ, αφοφ,  

όταν περνοφςαν, από το ςτενό Λυγιάσ-Ρλαγιάσ, τότε 

κεωροφςαν πωσ είναι ϊρα να μαηζψουν τα 

πράγματά τουσ, για επιςτροφι ςτο χωριό. 

       Ρροπολεμικά, όπωσ ενκυμοφνται οι 

παλαιότεροι, πριν τα αυτοκίνθτα, πιγαιναν ςτθν 

Χϊρα με τα άλογα, ςτα οποία φόρτωναν τα προσ 

πϊλθςθ αγακά τουσ, ακόμθ τα προσ πϊλθςθ 

φροφτα, ςφκα, ςταφφλια και απίδια, κατά τουσ 

κερινοφσ μινεσ,  αλλά τα χρθςιμοποιοφςαν και για 

καβάλλα, αφοφ θ απόςταςθ, χωριϊν-Χϊρασ,  ιταν 

αρκετά μακρινι. Τα άλογα,  μζςα ςτθν Χϊρα,   τα 

ζδεναν  ςτα χάνια, που βρίςκονταν  απζναντι από 

τθν εκκλθςία του Αγίου Μθνά, με το περίφθμο χάνι 

του Κατίνθ να δεςπόηει  ςτο παηάρι, ο οποίοσ 

Κατίνθσ, είχε  και εργαςτιριο καταςκευισ ςαμαριϊν, 

αλλά και πεταλωτιριο των αλόγων.  Ενδιάμεςα, δε, 

τθσ διαδρομισ χωριϊν-Χϊρασ, υπιρχε παράγκα, ι 

ςπίτι, το οποίο, δίκθν ςθμερινοφ καφενείου, 

προςζφερε καφζ και ξεκοφραςθ ςτουσ οδοιπόρουσ 

και ςτα κάρα, όπωσ το περίφθμο <<ςπίτι του 

Κουβζλθ>>, ςτο Ρετροποφλι, μια περιοχι ςτο μζςον 

τθσ διαδρομισ Σφακιϊτεσ-Χϊρα, εκεί που είναι 

ςιμερα το μνθμείο των πεςόντων, κατά τθν 

εξζγερςθ των χωρικϊν εναντίον των Άγγλων, το 

1819.  
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       Ακόμθ, πζραν των δφο κφριων εμπορεφςιμων 

προϊόντων, λαδιοφ και κραςιοφ, υπιρξε και θ 

εμπόρευςθ κτθνοτροφικϊν προϊόντων, όπου, οι 

χωρικοί, πουλοφςαν αρνιά και κατςίκια ςτουσ 

χαςάπθδεσ τθσ Χϊρασ, οι οποίοι ζφταναν ςτα 

μαντριά και ςτα κτιματα, για να αγοράςουν, επί 

τόπου, τα ςφάγια, τα οποία ηφγιηαν με το  ςτατζρι,  

που  ιταν μονάδα μζτρθςθσ βάρουσ,  με βάςει τθν 

οκά. Το ςτατζρι είχε τθν κλίμακα μζτρθςθσ και δφο 

τςιγκζλια, από τα οποία κρεμοφςαν το προσ πϊλθςθ 

ηωντανό. Γάτηωναν τθν κλίμακα του ςτατεριοφ πάνω 

ςε μακρόςτενο ξφλο, το οποίο κρατοφςαν ςτουσ 

ϊμουσ τουσ δφο άτομα, κρζμαγαν από τα τςιγκζλια 

το εμπορεφςιμο ηϊο και το ηφγιηαν. Από το μικτό 

ηωντανό βάροσ αφαιροφςαν <<το τρίτο>>, όπωσ 

ζλεγαν , δθλαδι, αφαιροφςαν το ζνα τρίτο του 

ςυνολικοφ βάρουσ και πλιρωναν τα υπόλοιπα δφο 

τρίτα, τα οποία κα αντιςτοιχοφςαν ςε κακαρό βάροσ 

του ηϊου,  όταν ςφάηονταν. 

      Τα κοπαδοφςα αιγοπρόβατα διατίκονταν ςτισ 

αγοραπωλθςίεσ, με βάςθ των αρικμό των αρνιϊν, ι 

των κατςικιϊν, τα οποία είχαν γεννιςει. Ζλεγαν, 

χαρακτθριςτικά: <<Αυτι θ προβατίνα,  είναι τόςων 

αρνιϊν, ι, θ γίδα, τόςων κατςικιϊν>>, εννοϊντασ 

πόςα χρόνια γεννάνε, ενϊ, αν ιταν παλιά, 

αδιαφοροφςαν: <<Άςτνε αυτινθ, είναι κοηόρω>>. 

Μάλιςτα, αφαιροφςαν από το μζτρθμα τθν 

<<αδικόγεννθ  γζννα>>, θ λζξθ, ςφνκετθ από το 
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άδικα και γεννϊ, αφοροφςε τθν πρϊτθ γζννα του 

ηϊου, όταν δεν είχε ςυμπλθρϊςει ζνα χρόνο ηωισ. Ο 

ιδανικόσ αρικμόσ, ςτισ αγοραπωλθςίεσ, ιταν, των 

τεςςάρων, μζχρι πζντε το πολφ αρνιϊν, ι κατςικιϊν, 

αφοφ, από τουσ αρικμοφσ αυτοφσ και πάνω, τα ηϊα,  

κεωροφνταν γζρικα. 

      Στα χωριά του νθςιοφ γυρνοφςαν οι πλανόδιοι 

ζμποροι, οι οποίοι τροφοδοτοφςαν τισ νοικοκυρζσ  

με τα ροφχα τθσ προίκασ των κοριτςιϊν τουσ, όςα 

δεν μποροφςαν να φτιάξουν ςτον αργαλειό τουσ,  

αλλά και με υφάςματα, για  τθν καταςκευι  

φορεμάτων, τα οποία μετροφςαν με τον πιχυ. Μζχρι 

τθν δεκαετία του 1970, αυτοί οι πλανόδιοι ζμποροι, 

είχαν τθν ζδρα τουσ ςτα κεφαλοχϊρια του νθςιοφ 

και από εκεί φόρτωναν τισ καςελζτεσ  με τα 

εμπορεφματα  ςε άλογα, ι ςε γαϊδουράκια και 

γυρνοφςαν ςτα χωριά. Στα κολιτςάκια του ςαμαριοφ 

του ηϊου κρεμοφςαν τισ μποφγλεσ, μεταλλικά 

δοχεία, ςτα οποία τοποκετοφςαν μζςα το λάδι, 

αφοφ τα χριματα ιταν λιγοςτά και οι νοικοκυρζσ 

πλιρωναν τα εμπορεφματα με λάδι. Στα μετζπειτα 

χρόνια, τα ηϊα αντικατζςτθςαν τα αυτοκίνθτα, ςτθν 

κορυφι των οποίων τα  μεγάφωνα,  με τα 

τραγοφδια, ειδοποιοφςαν για τθν άφιξθ του 

εμπόρου, ο οποίοσ ςτάκμευε, πλζον, ςε κεντρικά 

ςθμεία του χωριοφ, αφοφ θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

ςτισ γειτονιζσ, που προςζφεραν τα ηϊα, δεν υπιρχε. 

Τϊρα, με τα αυτοκίνθτα , θ γκάμα των προϊόντων 
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μεγάλωςε και εμπλουτίςτθκε, πζραν από τα ροφχα 

και τα υφάςματα, με είδθ κακαριότθτοσ, για το 

νοικοκυριό, ενϊ θ πλθρωμι γίνονταν και πάλι με 

λάδι, τισ περιςςότερεσ φορζσ,  με λάδι, όχι από το 

κεντρικό δεπόηιτο του ςπιτιοφ, αλλά με εκείνο το 

λάδι, το οποίο μάηευαν οι γυναίκεσ 

αςπροδιαλζγοντασ,  δουλειά για τθν οποία 

αναφερκικαμε ςτο οικείο κεφάλαιο.17 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17

 Φωτογραφίεσ  Ραραρτιματοσ  36  και  50 
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Ο ΣΑΓΚΑΡΗ,  ΟΙ  ΡΑΥΣΑΔΕ  ΚΑΙ  

ΟΙ  ΥΡΑΓΚΟΡΑΥΣΑΔΕ. 
      Το κζμα τθσ υπόδθςθσ των Λευκαδίων χωρικϊν 

ιταν από τα πιο βαςικά, γι αυτό και υπιρχαν, ςε 

κάκε χωριό, τουλάχιςτον δφο τςαγκάρθδεσ, οι 

οποίοι πόδεναν ολόκλθρο το χωριό, με χειροποίθτα, 

παποφτςια, κατά τουσ χρόνουσ, πριν αρχίςει μαηικό 

εμπόριο παπουτςιϊν ςτθν Χϊρα. Ο τςαγκάρθσ ιταν 

αυτοδίδακτοσ και μάκαινε τθν τζχνθ δίπλα ςε 

ζμπειρα άτομα, αφοφ απαιτοφνταν εξειδίκευςθ ςτον 

χειριςμό των εργαλείων και ςτθν καταςκευι 

παπουτςιϊν. Θ πιο ολζκρια εποχι και για τουσ 

τςαγκάρθδεσ, ιταν αυτι τθσ Κατοχισ, όπωσ 

ενκυμοφνται οι πρεςβφτεροι κάτοικοι του νθςιοφ, 

αφοφ αναγκάςκθκαν, οι Λευκαδίτεσ,  από τισ 

μεγάλεσ ςτεριςεισ των Γερμανϊν κατακτθτϊν, να 

περπατοφν και ξυπόλυτοι, ενϊ, όπωσ, 

χαρακτθριςτικά μου μετζφερε ο πατζρασ μου, 

Σοφοκλισ, αναγκάηονταν να χρθςιμοποιοφν, ςαν 

παποφτςια, ακόμθ και τα πζταλα των αλόγων, τα 

οποία ζδεναν με ςφρμα μεταξφ τουσ, ςαν ςόλα,  

τοποκετοφςαν πάνω, πρόχειρα, ζνα δζρμα, από 

παλιά φκαρμζνα παποφτςια,  και τα 

χρθςιμοποιοφςαν, αφοφ δεν υπιρχαν κακόλου 

χριματα. Αυτι θ ανυποδθςιά, είχε δθμιουργιςει 

τεράςτια προβλιματα ςτο πλθκυςμό των χωριϊν, 

αφοφ πλικαιναν τα κρυοπαγιματα και οι πακιςεισ 

των ποδιϊν τουσ, με τισ νεροκόνιδεσ, τισ ςθμερινζσ 
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χιονίςτρεσ, κυκολφορικι ανωμαλία των κάτω άκρων, 

να  τουσ δθμιουργοφν πυϊδεισ καταςτάςεισ. Ο 

τςαγκάρθσ είχε το πάγκο του και πάνω τα 

απαραίτθτα εργαλεία, ςφυριά, τανάλιεσ, βελόνεσ, 

καλαπόδια, ςε διάφορα νοφμερα, τςαγκαρόςουβλα, 

φαλτςζτεσ και πρόκεσ, διαφόρων ειδϊν, όπωσ 

τελάκια, ςπραγκάκια, ςτεφανόπροκεσ, κλάπεσ, 

ξυλόπροκεσ, υλικά με τα οποία καταςκεφαηε τα 

παποφτςια τθσ φαμελιάσ του, αλλά δζχονταν και 

παραγγελίεσ από το χωριό. Ενκυμοφμαι, 

χαρακτθριςτκά τον τςαγκάρθ παποφλθ μου, με τα 

γιαλάκια, ςκυφτό ολθμερίσ ςτο πάγκο του, να μασ 

φτιάχνει, ι να επιδιορκϊνει τα παποφτςια μασ. 

      Αγόραηε από τθν Χϊρα, τα φόντια, δθλαδι το 

πάνω μζροσ του παπουτςιοφ, το οποίο ιταν δζρμα 

βακζτα, όπωσ ζλεγε, αλλά και μεγάλο κομμάτι 

ςκλθροφ δζρματοσ, για τισ ςόλεσ. Ρροςάρμοηε πάνω 

ςτο ανάλογο καλαπόδι το φόντι και άρχιηε το 

μάηεμα, από κάτω, με ράψιμο των άκρων και 

τοποκζτθςθ τθσ ςόλασ. Στθν ςόλα και προκειμζνου 

να μθν φκείρεται εφκολα, κάρφωνε ςτα πλάγια και 

μπροςτά τισ κλάπεσ, δθλαδι  πλατιζσ πρόκεσ, οι 

οποίεσ είχαν τρείσ μφτεσ, ι, ςτεφανόπροκεσ, που 

ιταν κοντόχοντρεσ πρόκεσ με πλατφ κεφάλι, οι 

οποίεσ, δεν ζφερναν ςε απευκείασ επαφι τθν ςόλα 

με το ζδαφοσ, με αποτζλεςμα, θ ςόλα, να διαρκεί 

καιρό. Το  ράψιμο γίνονταν με ςπάγκο κερωμζνο. 

Είχαν ειδικό κουβάρι με λεπτζσ  ίνεσ ςπάγκου, τισ 
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οποίεσ τοποκετοφςαν πολλζσ μαηί και ακολοφκωσ 

τισ περνοφςαν με μελιςςοκζρι, ϊςτε να  δζςουν 

μεταξφ τουσ και να αποτελζςουν ενιαίο ςπάγκο. Στα 

κεφαλοχϊρια του νθςιοφ υπιρχαν πιο οργανωμζνα 

τςαγκαράδικα,  ςτα οποία δοφλευαν δφο και τρείσ 

τςαγκάρθδεσ και δζχονταν πολλζσ παραγγελίεσ, 

όπωσ ςτα Λαηαράτα, όπου υπιρχαν  πολλοί τζτοιοι 

τεχνίτεσ, μζχρι τα νεϊτερα χρόνια,  με πιο ςπουδαίο 

τον Μπάρμπα-Στάκθ, τον οδίκα, ο οποίοσ,  μαηί με 

το μεγάλο τςαγκαράδικο, νοίκιαηε  και ποδιλατα, 

δφο μεγάλα μάρκασ Μπίςμαρκ και ζνα μικρότερο 

μάρκασ  Ζςκα,  πάνω ςτα οποία πρωτομάκαμε, όλοι 

οι πιτςιρικάδεσ,  ποδιλατο. 

    Εξ ίςου μεγάλθ προςοχι και ςπουδαιότθτα ζδιναν 

οι χωρικοί του νθςιοφ ςτθν καταςκευι των ροφχων, 

τα οποία ιταν δφο ειδϊν:  Tα  Χωριάτικα και τα 

Ευρωπαϊκά. Τα Χωριάτικα ιταν οι γνωςτζσ 

Λευκαδίτικεσ φορεςιζσ, ανδρϊν και γυναικϊν. Οι 

μεν γυναίκεσ,  με τα φουςτάνια, τα κότολα, τισ 

ποδιζσ, τισ μπζρτεσ, τισ ςιάλπεσ, τα κοντζςια,  τισ 

τςίπεσ και τισ ςπαλζτεσ, οι δε άνδρεσ με τθν βράκα, 

τθν  πουκαμίςα, τα γιλζκα και τισ γκζτεσ,  όλα αυτά 

τα ροφχα τα καταςκεφαηαν ραφτάδεσ, άνδρεσ τα 

ανδρικά ροφχα και γυναίκεσ τα γυναικεία φορζματα, 

οι οποίοι γυρνοφςαν ςτα χωριά, με τα ςφνεργά τουσ, 

μεγάλα ψαλίδια, βελόνεσ, δαχτυλικρεσ, μζτρο, και, 

ςτα νεϊτερα χρόνια, με τισ πρωτοεμφανιςκείςεσ 

γαηωτικζσ μθχανζσ, τφπου SINGER.  Ζμεναν ςτο ςπίτι 
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των ατόμων, που επικυμοφςαν να ράψουν ροφχα, 

ακόμθ και αρκετζσ μζρεσ, προκειμζνου να ράψουν 

τα μζλθ τθσ οικογζνειασ και ςτο διάςτθμα αυτό 

κοιμοφνταν και ζτρωγαν ςτο ςπίτι. Μάλιςτα, οι 

ραφτάδεσ, κεωροφνταν προχωρθμζνοι και με νζεσ 

ιδζεσ, για τθν εποχι, γι αυτό και τουσ άκουγαν με 

προςοχι, να διθγοφνται ιςτορίεσ και περιπζτειεσ, 

που εξιπταν τθν φανταςία των φτωχϊν οριηόντων 

του χωριοφ. Αν, δε, ο ράφτθσ τφχαινε να ζχει και 

νταραβζρια με τθν Χϊρα, τότε, το κφροσ του 

μεγιςτοποιοφνταν ςτα μάτια των απλοϊκϊν χωρικϊν, 

οι οποίοι άκουγαν, με καυμαςμό, τισ διθγιςεισ και 

τισ γνωριμίεσ του με το τάδε και τον δείνα 

Μπρανζλλο. Λδιαίτερθ προςοχι ζδιναν ςτο ράψιμο 

τθσ κάπασ του γζροντα του ςπιτιοφ, πάνω ςτθν 

οποία κρίνονταν, πολλζσ φορζσ,  και θ  τεχνικι του 

δεινότθτα. Θ κάπα, τθν οποία πιραν οι Λευκαδίτεσ 

χωρικοί, από τουσ Ξθρομερείτεσ και τισ 

μακροχρόνιεσ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, λόγω 

γειτνιάςεωσ και πολλϊν ςυναλλαγϊν, ιταν κάτι ςαν 

μακριά ρθχτά πανωφόρια, αλλά κατά πολφ πιο 

χοντρά, και καταςκευάηονταν, το φφαςμά τουσ, ςτον 

αργαλειό, από μαλλί γίδινο, ενϊ, ο ράφτθσ, 

ςυνζραβε τα κομμάτια και δθμιουργοφςε και τθν 

κουκοφλα. Ρροαναφζρκθκε πωσ, θ τεχνικι αξία του 

ράφτθ, μετροφςε ςτθν καταςκευι τθσ κάπασ, θ 

οποία, αν ιταν ςωςτά ραμμζνθ, ζπρεπε να ςτζκει 

όρκια ςτο πάτωμα! 
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     Για τθν καταςκευι των εξαρτθμάτων τθσ 

γυναικείασ φορεςιάσ, αςχολοφνταν ειδικευμζνεσ 

γυναίκεσ, οι οποίεσ, ςτα νεϊτερα χρόνια, 

εξελίχκθκαν ςτισ μοδίςτρεσ των χωριϊν, με τισ 

μθχανζσ τουσ και όλα τα εξαρτιματα, με τα οποία 

ζραβαν  και τα Ευρωπαϊκά ροφχα, πζραν από τα 

Χωριάτικα. Θ Λευκαδίτικθ παραδοςιακι γυναικεία 

φορεςιά, αυτι που αποκαλοφν οι Λευκαδίτιςςεσ 

Χωριάτικα, είναι μια κεςπζςια δθμιουργία, θ οποία 

κοςμοφςε και αναδείκνυε, παλιά, τισ λυγερόκορμεσ, 

από τα φορτία ςτο κεφάλι, Λευκαδίτιςςεσ, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ μπόκολεσ και τισ βεργζτεσ ςτα 

αυτιά, το ποντάλι, θ ςπίλα και οι καρφοβζλονοι ςτο 

ςτικοσ. Τα φορζματα ιταν από φφαςμα μεταξωτό, ι 

μαλλινομζταξο και ιταν τεςςάρων χρωματιςμϊν, 

χρωματιςμοί, οι οποίοι ιταν ανάλογοι τθσ θλικίασ 

τθσ γυναίκασ. Θ νζεσ κοπζλεσ φοροφςαν φουςτάνια 

μπλζ και ςκοφρου πράςινου χρϊματοσ, οι 

μεςόκοπεσ φοροφςαν καφζ χρϊματοσ και οι γριζσ 

μαφρου χρϊματοσ. Υπιρχε διαχωριςμόσ και μεταξφ 

παντρεμζνων γυναικϊν και ανφπαντρων. Οι μεν 

παντρεμζνεσ, ςτο ςτικοσ φοροφςαν, μαηί με τθν 

ςπαλζτα, ι το κρζπι, ειδικι χαρτονζνια ςτζκα, οι δε 

ανφπαντρεσ δεν φοροφςαν παρόμοια ςτζκα.  

    Τα νεϊτερα μεταπολεμικά χρόνια, όταν, κυρίωσ, θ  

Λευκαδίτικθ αντρικι φορεςιά, εγκαταλείφκθκε και 

ςτθν κζςθ τθσ ιρκαν τα Ευρωπαϊκά παντελόνια και  

ςακάκια, τότε, οι παλιοί ραφτάδεσ, μετονομάςκθκαν 
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ςε φραγκοραφτάδεσ, αφοφ, τα νζα ροφχα, τα οποία 

ζραβαν, κεωροφςαν ότι είχαν ζρκει εξ Εςπερίασ, 

από τθν Φραγκιά. Με το πζραςμα των χρόνων και 

κάπου από το 1950 και εφεξισ, οι ραφτάδεσ, 

ζπαψαν να εργάηονται ςτα ςπίτια και απόκτθςαν τα 

πρϊτα ραφεία ςτθν Χϊρα, ι ςτα κεφαλοχϊρια του 

νθςιοφ. Για αρκετζσ δεκαετίεσ, αυτοί οι ραφτάδεσ, 

είχαν εντατικι δουλειά, αφοφ ιταν δείγμα 

κομψευόμενου, αλλά και ςχετικισ ευμάρειασ, το 

ράψιμο, για να εξαφανιςκεί, ςχεδόν, το επάγγελμα, 

τα νεϊτερα χρόνια, με τισ μαηικζσ παραγωγζσ 

ετοίμων ενδυμάτων, τα οποία δθμιουργοφν 

εκατοντάδεσ βιοτεχνίεσ,  ςτα αςτικά κζντρα, ι οι 

ακρόεσ ειςαγωγζσ από το εξωτερικό. Θ κρίςθ, θ 

οποία μαςτίηει τθν χϊρα, τθν τελευταία πενταετία, 

(2010-2015), και ο δραςτικόσ περιοριςμόσ των 

ειςαγωγϊν, επαναφζρει ςτο προςκινιο το 

επάγγελμα του ράφτθ και τθσ μοδίςτρασ, αφοφ, θ 

ζλλειψθ χρθμάτων οδθγεί ςε δοκιμαςμζνεσ 

οικονομικζσ πρακτικζσ του παρελκόντοσ.18 

 

                                                           
18

 Φωτογραφίεσ Ραραρτιματοσ  13, 17 και 18 
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     ΣΑ   ΜΟΝΑΔΙΚΑ   ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΚΑΙ  ΥΑΓΗΣΑ.  ΣΟ  

Σ(Ι)ΜΑΣΙ,  Η  ΜΠΑΖΙΝΑ,  Η ΚΑΓΙΑΝΗ, Η 

ΑΝΕΒΑΣΗ, ΣΑ ΚΟΡΥΟΤΓΚΙΑ,  Η  

ΛΑΦΑΝΟΠΙΣΑ,  ΣΟ  ΚΟΥΙΙ, Η 

ΥΛΑΟΤΝΑ,  ΣΑ ΚΑΡΖΟΝΙΑ, ΣΟ  

ΠΕΚΙΜΕΖΙ,  ΣΑ  ΣΖΟΤΚΙΑ,  ΚΑΙ  ΣΑ  

ΠΕΡΝΑ. 
    Σιμερα, όχι μόνο ςτθν Λευκάδα, αλλά ςε 

ολόκλθρθ τθν χϊρα, αναδεικνφουμε τα τοπικά 

διατροφικά παραςκευάςματα, ςαν μζροσ τθσ 

πολιτιςτικισ και γαςτρονομικισ μασ κλθρονομιάσ, ςε 

μια προςπάκεια, όχι μόνο προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν, 

αλλά  και ςαν ουςιαςτικι επιςτροφι ςτισ ρίηεσ τθσ 

ονομαηόμενθσ Μεςογειακισ  Διατροφισ, με τισ 

αποδεδειγμζνεσ  ιδιότθτεσ  τθσ μακροηωίασ,  

κουραςμζνοι και μπεηεριςμζνοι από τισ πολφπλοκεσ  

ευρωπαϊκζσ  γαςτρονομικζσ επιρροζσ.  Πλο κα 

περιςςότερο  ο νεοζλλθνασ κζλγεται  να  ακολουκεί 

τισ ςυνταγζσ τθσ γιαγιάσ και τθσ μαμάσ ζτςι, όπωσ 

ζχουν περάςει, από γενιά ςε γενιά,  και οι οποίεσ 

διατροφικζσ ςυνταγζσ δίνουν, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ,  και τθν ταυτότθτα του κάκε τόπου. Ο 

Λευκαδίτθσ χωρικόσ, και θ Λευκαδίτιςςα νοικοκυρά, 

ςτθν προςπάκειά τουσ, να αναςτιςουν τθν φαμελιά 

τουσ, προχωροφςαν ςτθν καταςκευι φαγθτϊν, με 

βάςθ τα υλικά τθσ μθτζρασ γθσ,  αφοφ δεν είχαν 

άλλθ δυνατότθτα επιλογισ, με τθν παντελι ζλλειψθ 
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εμπορίου, τα οποία υλικά  ςυνζκεταν,  με μοναδικό 

τρόπο, ϊςτε, ςιμερα, να τα χρθςιμοποιοφμε, για τθν 

πλοφςια υγιεινι διατροφικι τουσ αξία, αλλά και να 

επαιρόμαςτε, για τθν  Λευκαδίτικθ  προζλευςθ  και  

ταυτότθτά τουσ. 

   Θ προςπάκειά μασ καταγραφισ αυτϊν των 

φαγθτϊν, εςτιάηεται, όχι ςτα γνωςτά και 

πολυδιαφθμιςμζνα, ςε ςχετικά βιβλία και 

ιςτότοπουσ Λευκαδίτικα  φαγθτά του παρελκόντοσ, 

αλλά ςε εκείνα τα παραςκευάςματα, τα οποία, 

εξακολουκοφν και ςιμερα να είναι άγνωςτα ςτο 

πλατφ κοινό, αλλά ηωντανά ςτισ μνιμεσ των 

παλαιοτζρων νοικοκυρϊν των χωριϊν μασ, πολλζσ 

των οποίων αρζςκονται να τα παραςκευάηουν και 

ςιμερα,  αφοφ εντυπωςιάηουν παιδιά και εγγόνια,  

φαγθτά, που ναι μεν <<πολιτογραφοφνται>>, 

Λευκαδίτικα, όμωσ, ςίγουρα, ζχουν επιρροζσ από 

Ακαρνανία και  Ιπειρο, λόγω  των τακτικότατων 

επαφϊν με τα δφο αυτά γειτνιάηοντα μζρθ, τα οποία 

αποτελοφςαν τόπουσ υποδοχισ Λευκαδίων εργατϊν.  

Τζτοια πρωτόφαντα, ςτο ευρφ κοινό φαγθτά, ςτα 

οποία κα αναφερκοφμε, για τον τρόπο παραςκευισ 

τουσ,  είναι:  το τμάτςι, θ μπαηίνα, θ καγιανι, θ 

ανεβατι, τα κορφοφγκια,  θ φλαοφνα,  το κοφίςι και 

τα καρηόνια, ενϊ κα  αναφερκοφμε και  ςτα 

περιςςότερο γνωςτά παραςκευάςματα, όπωσ: τθν 

λαχανόπιτα,  το πεκιμζηι,  τα τηοφκια και  τα ςπερνά. 
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Το  Τ(ι)μάτςι. 

    Θ λζξθ, ςφμφωνα, με  <<Τα  Λευκαδίτικα>>, του 

Χριςτόφορου Λάηαρθ, είναι λατινογενισ και  

προζρχεται  από το  tempaccio, που ςθμαίνει:  

χειμερινό φαγθτό, από φφλλα αλευροηφμθσ, 

κομμζνα ςε ταινίεσ. Ακριβϊσ. Ιταν οι Λευκαδίτικεσ 

χυλοπίτεσ, οι οποίεσ είχαν μικρι διάρκεια ηωισ, 

αφοφ ζπρεπε να καταναλωκοφν ςε ελάχιςτεσ μζρεσ.  

Ηφμωναν τθν επικυμθτι ποςότθτα,  τθν οποία 

άνοιγαν ςε φφλλα, όχι τόςο λεπτά, όπωσ ςτισ πίτεσ. 

Εν ςυνεχεία, τφλιγαν το ανοιγμζνο φφλλο ςε ρολό, 

το οποίο ψιλόκοβαν ςε ταινίεσ. Τοποκετοφςαν αυτζσ 

τθσ ταινίεσ ςε ηεςτό μζροσ, μια θμζρα, κατά κανόνα, 

για να ξερακοφν, αλλά, να ξερακοφν,  ςε ςθμείο που 

να μθν τρίβουν.  Πταν οι ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ, 

όμωσ, ιταν μεγάλεσ και δεν υπιρχε άλλθ 

δυνατότθτα φαγθτοφ, τότε,  ζβραηαν ςχεδόν αμζςωσ 

το τμάτςι. Χρθςιμοποιοφςαν το τμάτςι βράηοντάσ το, 

είτε μόνο του με λάδι, αλάτι και λεμόνι, αλλά και 

κόκκινο, δθλαδι,  με πολτό ντομάτασ, αν υπιρχε, ι 

φρζςκια ντομάτα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, είτε το 

ζβραηαν  μαηί  με κρζασ.  Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, 

ζβαηαν μζςα ςτθν ηφμθ και αυγά, προκειμζνου, το 

τμάτςι να είναι πιο εφγευςτο. Ιταν  μια μορφι 

μανζςτρασ, κυρίωσ, για τισ κρφεσ μζρεσ του χειμϊνα. 
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Θ  Μπαηίνα. 

     Βαςικό υλικό παραςκευισ τθσ ιταν  το αλεφρι του 

καλαμποκιοφ, τθν Λευκαδίτικθ ροκίςςα, αλεφρι το 

οποίο, οι Λευκαδίτεσ, προμθκεφονταν από τα χωριά 

του Ξθρομζρου, αφοφ δεν είχαν δικι τουσ μαηικι 

παραγωγι. Ιταν και αυτό φαγθτό, για τισ κρφεσ 

μζρεσ του χειμϊνα, αφοφ περιείχε μεγάλθ ποςότθτα 

από καλαμποκάλευρο, πράγμα που υποδθλϊνει και 

θ ονομαςία, θ οποία ζχει ςαν βάςθ τθν λζξθ μάηα. 

Μαηίνα, φαίνεται πωσ ιταν θ αρχικι λζξθ, για να 

περιπζςει,  ςε μπαηίνα, ςτθν Λευκαδίτικθ 

ντοπιολαλιά. Ζβαηαν ςτθν κατςαρόλα   νερό και 

αλάτι, μζςα ςτο οποίο, όταν άρχιηε να βράηει, 

ζριχναν τθν ποςότθτα ροκίςςασ, που επικυμοφςαν, 

μζχρι το μίγμα να αποκτιςει ςχεδόν ςτερεά 

εφπλαςτθ μορφι. Στο τθγάνι ζκαιγαν λάδι, μζςα ςτο 

οποίο τςιγάριηαν και  κρεμμφδια,  με το οποίο 

ηεματοφςαν τθν μπαηίνα ςτθν κατςαρόλα  και, 

ακολοφκωσ, ζβαηαν ςε πιάτα το ζτοιμο φαγθτό, το 

οποίο περιζλουηαν με πεκιμζηι, ϊςτε να πάρει πιο 

γλυκιά γεφςθ.  Ζφτιαχναν μπαηίνα, κυρίωσ, τα 

πρωινά, πριν ξεκινιςουν για τισ δουλειζσ τουσ, 

προκειμζνου να  ζχουν αντοχζσ, μζχρι το 

μεςθμεριανό φτωχικό φαγθτό, ι για τα παιδιά, πριν 

ξεκινιςουν για το ςχολείο, ενϊ, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, ιταν και κφριο βραδινό φαγθτό, αφοφ 

είχαν ελάχιςτεσ επιλογζσ φαγθτοφ, όταν 
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ςυγκεντρϊνονταν όλθ θ οικογζνεια γφρω από τθν 

γωνιά. 

Θ  Ανεβατι. 

      Είχε ςαν βάςθ, και αυτό το φαγθτό, το αλεφρι 

του καλαμποκιοφ, τθν ροκίςςα. Ιταν μια μορφι 

φαγθτοφ,  θ ςτερεά μορφι του οποίου, επζτρεπε 

ςτον Λευκαδίτθ ξωμάχο, να το παίρνει και ςτισ 

αγροτικζσ του δουλειζσ, μζςα ςτο ςακοφλι, για 

μεςθμεριανό φαγθτό. Ηφμωναν το αλεφρι του 

καλαμποκιοφ, αλλά με προηφμι, αφοφ ςε άλλθ 

περίπτωςθ δεν ηυμϊνεται, αλλά γίνεται χυλόσ. Το 

προηφμι ζδινε τθν δυνατότθτα, ςτο παραςκεφαςμα,  

να φουςκϊςει, μζςα ςτο ταψί, που ψζνονταν, γι 

αυτό τθν ονόμαηαν και ανεβατι, δθλαδι ανζβαινε, 

φοφςκωνε, ςε ςχζςθ με παρόμοια παραςκευάςματα 

καλαμποκιοφ, τα οποία είναι επίπεδα, ςτθν τελικι 

τουσ ψθμζνθ μορφι.  Τοποκετοφςαν μζςα ςτο 

ηυμάρι αλάτι και μπόλικο λάδι, όταν υπιρχε θ 

δυνατότθτα και μαφρεσ ςταφίδεσ, και το ζβαηαν ςε 

ταψί, ιταν μια μορφι πίτασ, τθν οποία ζψεναν ςτον 

φοφρνο, ι ςτθν χόβολθ τθσ γωνιάσ του ςπιτιοφ. Στθν 

δεφτερθ περίπτωςθ, ςτθν γωνιά, τοποκετοφςαν 

πάνω από το ταψί ζνα μεταλλικό ζλαςμα και πάνω 

ςε αυτό ζβαηαν κάρβουνα, ϊςτε να ροδίςει καλά και 

θ επάνω πλευρά τθσ πίτασ. Μετά τθν αρχικι 

τοποκζτθςθ ςτο ταψί, πριν το ψιςιμο, μποροφςαν, 

αν ικελαν να τθν χαρακϊςουν, δθλαδι να τθν 
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χωρίςουν ςε <<φελιά>>, ϊςτε να βγαίνε ευκολότερα 

μετά το ψιςιμο. 

Θ  Καγιανι. 

       Ρροζρχεται από τθν αρχαία ελλθνικι λζξθ 

Κάγκανοσ, από όπου τθν ζχουν δανειςτεί οι Σζρβοι, 

Καϊγάνα και οι Τοφρκοι, Καϊγανά.Επρόκειτο, 

ουςιαςτικά, για τθν λαχανόπιτα. Πμωσ, αντί για  το 

γνωςτό  ανοιγμζνο  φφλλο, που χρθςιμοποιοφν και 

ςιμερα οι Λευκαδίτιςςεσ νοικοκυρζσ ςτθν 

λαχανόπιτα, το αλεφρι του φφλλου γίνονταν, και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ,  με καλαμποκάλευρο. Στθν 

Ιπειρο, αυτι τθν μορφι λαχανόπιτασ, με 

καλαμποκάλευρο, μάλλον, τθν λζνε πατηαριά. 

Ζβαηαν ςτο ταψί το πρϊτο φφλλο, ςε μορφι, 

ςχεδόν, χυλοφ, αφοφ ιταν αλεφρι καλαμποκιοφ, το 

οποίο δφςκολα ηυμϊνεται, και ακολοφκωσ 

τοποκετοφςαν τα λάχανα, με μπόλικο λάδι,  που  

ιταν εφτά ειδϊν και τα οποία ονόμαηαν π(ι)τά, 

δθλαδι λάχανα για πίτα. Ράνω από τα λάχανα 

τοποκετοφςαν, και πάλι φφλλο καλαμποκιοφ ςε 

χυλϊδθ μορφι, με αποτζλεςμα να γίνεται ολόκλθρο 

το παραςκεφαςμα μία μάηα. Ζψεναν τθν πίτα, είτε 

ςτον φοφρνο, είτε ςτθν γωνιά του ςπιτιοφ. Σε αυτι 

τθν περίπτωςθ, ςτθν γωνιά, δεν τοποκετοφςαν 

κάρβουνα πάνω από το ταψί, αλλά, με προςοχι, 

πάνω ςτο πλαςτιρι, γυρνοφςαν τθν πίτα, ϊςτε να 

ψθκεί και ςτα δφο μζρθ, πάνω και κάτω, τθν 
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αγπαναριά και τθν απκαταριά, όπωσ, 

χαρακτθριςτικά, ζλεγαν. 

Τα Κορφοφγκια. 

    Θ λζξθ, ςφμφωνα με  <<Τα Λευκαδίτικα>>, του 

Χριςτόφορου Λάηαρθ,  είναι ςφνκετθ ελλθνικι, 

κορυφι αγγείου, και ςτθν ιταλικι Conficere. 

Ρρόκειται, αφοφ πολλοί Λευκαδίτεσ εξακολουκοφν 

να το καταςκευάηουν και ςιμερα, για μια μορφι 

γαλατόπιτασ, χαρακτθριςτικό τθσ οποίασ είναι ότι 

χρθςιμοποιοφν τθν γ(ου)λιάςτρα, προζρχεται από το 

ιταλικό colostro, θ οποία είναι το παχφρευςτο,  

υποκίτρινου χρϊματοσ, γάλα των προβάτων και των 

γιδιϊν, κατά τισ δφο πρϊτεσ μζρεσ,  αφοφ 

γεννιςουν. Θ παχφρευςτθ υφι τθσ γλιάςτρασ είναι θ 

πρόνοια τθσ φφςθσ προσ τα νεγνά, αφοφ, θ 

περιεκτθκότθτά τθσ ςε ηάχαρα και ιδιαίτερεσ 

κρεπτικζσ  φλεσ, είναι ςτοιχεία απαραίτθτα να 

αναςτιςουν τα νεογνά, αμζςωσ, μετά τθν γζννθςι 

τουσ. Αυτό ακριβϊσ το γάλα, με τα εξαίςια κρεπτικά 

δομικά υλικά, το χρθςιμοποιοφςαν για τα 

κορφοφγκια, τα οποία ζχουν γλυκειά κρεμϊδθ 

γεφςθ και παραςκεφαηαν με δφο τρόπουσ:  Ρρϊτον.  

Κατά τουσ περαςμζνουσ αιϊνεσ, είχαν ζνα ιδιαίτερο 

τρόπο ψθςίματοσ, για τα κορφοφγκια, αφοφ 

τοποκετοφςαν,  αυτό το πρωτόλειο γάλα, μζςα ςε 

φφλλα από κ(ου)τςοφνα και το ζψεναν ςτθν φωτιά 

Δεφτερον. Τα  νεϊτερα χρόνια, ψζνουν, τθν 

γλιάςτρα μζςα ςε τθγάνι, ι ςε μικρό ταψάκι, νταβά, 
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μζχρι να ροδίςει ςτθν κορυφι, δθλαδι να ψθκεί και 

να πάρει μορφι  ρυηόπιτασ,  το πάνω μζροσ του 

παραςκευάςματοσ. Τα κορφοφγκια, πζραν από ζνα 

καυμάςιο φαγθτό, αποτελοφςαν, ςυγχρόνωσ, μια 

μορφι γλυκοφ και γιορτισ, για τα νεογζννθτα αρνιά 

και κατςίκια, τα οποία, με μεγάλθ χαρά, περίμεναν 

οι ξωμάχοι, είτε για να εμπορευκοφν, είτε για να 

αυξιςουν τα ηωντανά τουσ. 

    Θ  Φλαοφνα. 

     Ρρόκειται για μορφι πίτασ τθν οποία ονομάηουν, 

μόνο ςτουσ Σφακιϊτεσ  Φλαοφνα, αφοφ, ςτα 

υπόλοιπα χωριά του νθςιοφ, τθν ονομάηουν 

Ριταςτι. Θ ονομαςία φλαοφνα χρθςιμοποιείται 

μόνο ςτα νθςιά του Αιγαίου, τθν Κριτθ και τθν 

Κφπρο. Άρα, λογικά, ςτουσ Σφακιϊτεσ, με τθν 

Κρθτικι καταγωγι, επεκράτθςε ο όροσ Φλαοφνα. Οι 

Λευκαδίτιςςεσ νοικοκυρζσ τθν παραςκεφαηαν, πότε 

μαηί με το ψωμί, αλλά και μόνθ τθσ, προκειμζνου να 

ταϊςουν τα παιδιά τουσ. Στθν περίπτωςθ, κατά τθν 

οποία, τθν ζφτιαχναν μαηί με το ψωμί, τότε,  

ζπαιρναν τθν ποςότθτα ηυμαριοφ, που 

επικυμοφςαν,  τθν ζβαηαν, ςε παχιά ποςότθτα, μζςα 

ςτο ταψί, ι ςτον νταβά, αφοφ είχαν τοποκετιςει 

μζςα ςτο ηυμάρι τθσ λάδι, αλάτι  και ποςότθτα 

τυριοφ, ϊςτε να γίνεται πιο γευςτικι και νόςτιμθ. 

Ζκοβαν τριγωνικά φελιά, πριν τθν βάλουν ςτον 

φοφρνο, ενϊ, ςε κάκε φελί, ζμπθγαν το πιροφνι, 

ϊςτε να φουςκϊςει, κατά το ψιςιμο. Σε άλλθ 
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περίπτωςθ, καταςκεφαηαν τθν φλαοφνα μαηί με τα 

λαδοκοφλουρα, αφοφ ηφμωναν μια φορά, για τθν 

καταςκευι και των δφο παραςκευαςμάτων. Θ 

φλαοφνα ιταν ζνα ωραίο δεκατιανό, ςτο διάλειμμα 

του ςχολείου, για τα παιδιά, αφοφ τρζχαμε, με 

λαχτάρα ςτο ςπίτι, για να πάρουμε το κομμάτι τθσ 

ηεςτισ φλαοφνασ, που μόλισ είχε παραςκευάςει θ 

μάνα μασ. 

Το  Κοφίςι. 

   Ρρόκειται γα παςτό ψάρι, περίπου ςε μορφι 

μπακαλιάρου,  το οποίο δεν  βρίςκεται εφκολα, 

ςιμερα, παρά ςε εξειδικευμζνα μαγαηιά. Σφμφωνα, 

με  <<Τα Λευκαδίτικα>>, του Χριςτόφορου Λάηαρθ, 

θ λζξθ είναι λατινογενισ. Ρροζρχεται από το 

stoccofisso, το οποίο ςθμαίνει:<<ο Ολλανδικόσ ιχκφσ 

Ονίςκοσ, εισ αποξθραμμζνθν μορφιν>>. Υπιρχε ςτα 

παλιά μπακάλικα του χωριοφ, όχι ςαν τον 

μπακαλιάρο, ςε ξφλινα κουτιά, με πολφ αλάτι, αλλά 

κρεμαςμζνο,  ςε περίοπτθ κζςθ. Ιταν φοβερά 

ςκλθρό, από τθν κατεργαςία αποξιρανςθσ, που είχε 

υποςτεί, και ζμοιαηε ςαν ςχίηα ξφλου, όπωσ ζλεγαν 

χαρακτθριςτικά. Για να το μαγειρζψουν, το ζβαηαν 

ςτο μόςκιο, μζςα ςε νερό, επί δφο θμζρεσ, 

προκειμζνου να μαλακϊςει. Το ζβραηαν, ςε 

κομμάτια, όπωσ ακριβϊσ τον μπακαλιάρο, με λεμόνι, 

πατάτεσ και ςκόρδο. ‘Ιταν περίπου επίςθμο 

φαγθτό, αφοφ το χρθςιμοποιοφςαν <<για να κάνουν 

τα ζξοδα>>,  δθλαδι  για μεςθμεριανό, ςτουσ 
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λιτροβιαραίουσ, όταν ζκαναν ζλιζσ, για φαγθτό 

ςτουσ εργάτεσ, όςοι είχαν, που μάηευαν ελιζσ, ι 

ζςκαβαν τα αμπζλια τουσ,  αλλά και ςτθν 

Ραρθγοριά.  Κατά τθν παρθγοριά, οι ςυγγενείσ, επί 

τρείσ μζρεσ, πιγαιναν ςτο ςπίτι, που είχε χάςει 

άνκρωπό του, κα ςυνζτρωγαν  μαηί τουσ, ςε ζνδειξθ  

πζνκουσ, ςτιριξθσ και ςυμπαράςταςθσ. 

Τα  Καρηόνια. 

     Θ λζξθ προζρχεται από το αρχαίο ελλθνικό 

Σκοροςόμθ  και δθλϊνει το εδϊδιμο αγριόχορτο  

Τραγοπϊγων, διότι θ μορφι του γυρςτοφ φφλλου 

του, όντωσ, μοιάηει με γζνι τράγου. 

Ρραγματοποιοφμε, ειδικι αναφορά, ςε αυτι τθν 

μορφι των άγριων χόρτων, που οι χωρικοί μασ, τα 

λζνε Καρηόνια, γιατί, κεωροφμε, πωσ, κάλλιςτα, θ 

μορφι τουσ, το χρϊμα τουσ, μα, πάνω από όλα, θ 

καυμάςια και ιδιαίτερθ γεφςθ τουσ, μποροφν να τα 

πιςτοποιιςουν ςαν μοναδικισ προζλευςθσ 

Λευκαδίτικο αγριόχορτο, όπωσ ςυμβαίνει, 

αντίςτοιχα, με το Κρθτικό ςταμναγκάκι, το οποίο, 

καλλιεργοφμενο, πλζον, ζχει κατακλφςει τισ αγορζσ. 

Το καρηόνι, τρϊγεται, είτε ωμό ςε ςαλάτα, οπότε 

ζχει τθν γεφςθ του κάρδαμου, είτε βραςτό, όπωσ 

όλα τα χόρτα, με μια καυμάςια  γεφςθ. Φυτρϊνει, 

κυρίωσ, ςτα βρυτςοφλια, δθλαδι ςε μζρθ που 

κρατοφν ακόμθ  νερό, από τισ βροχζσ του χειμϊνα, ι 

ςε μζρθ βαρκά,  δθλαδι χϊματα, που ζχουν αρκετι 

υγραςία. Αναγνωρίηεται εφκολα από τα άλλα άγρια 
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χόρτα, αφοφ θ ρίηα του είναι υποκόκκινθ και το 

μζγεκόσ του, ςχεδόν, ςαν του ραδικιοφ., το δε φφλλο 

του ςαν το γζνι τράγου. Κατά το Μάρτθ μινα, όταν 

φυτρϊνει, οι γυναίκεσ των χωριϊν, γζμιηαν 

μπροςτοποδιζσ  ολόκλθρεσ με καρηόνια, τα οποία 

ζβραηαν, ι ζτρωγαν με τθν μορφι ςαλάτασ. 

Θ  Λαχανόπιτα. 

    Ρρόκειται, και ςιμερα, για μια  Λευκαδίτικθ πίτα,  

τθν οποία παραςκευάηουν, οι Λευκαδίτιςςεσ,  με 

μεγάλθ δεξιοτεχνία και μεράκι, αφοφ, όταν είναι 

αυκεντικι και με τον  παμπάλαιο τρόπο παραςκευισ 

τθσ, είναι ζνα  φαγθτό, πλοφςιο με επτά είδθ 

λαχανικϊν και μια ωραία γευςτικι απόλαυςθ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ  τθσ αυκεντικισ  

λαχανόπιτασ είναι το χειροποίθτο φφλλο, το οποίο 

ανοίγει θ νοικοκυρά. Επίςθσ, τα χόρτα, με τα οποία, 

κα παραςκευαςκεί, τα λεγόμενα  π(ι)τά,  πρζπει  να 

είναι  αρκετά και διαφορετικϊν ειδϊν, κατά κανόνα, 

επτά τον αρικμό: Λάπατα, ςκατηίκια, ςπανάκι, 

βροφβεσ, τςουκνίδα, παπαροφνεσ και ςζςκλα. Πςοι 

επικυμοφν, μποροφν να βάλουν και  φφλλα από 

φρζςκο ςκόρδο.  Θ  ιδανικι λαχανόπιτα ψινονταν 

ςτθν γωνιά του ςπιτιοφ.  Γζμιηαν με χοντρά ξφλα τθν 

γωνιά,  ϊςτε να δθμιουργθκοφν αρκετά κάρβουνα, 

τοποκετοφςαν πάνω ςτο προςτιά το ταψί και άρχιηε 

το ςιγοψιςιμο. Το μζροσ του ηυμαριοφ, από το 

άνοιγμα των φφλλων, που περίςςευε, ζφτιαχναν 

<<το παιδί τθσ πίτασ>>, μια μορφι τθγανόψωμου, 
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που ιταν αντικείμενο διαμάχθσ, για τα παιδιά. Το 

γφριςμα τθσ λαχανόπιτασ, προκειμζνου να ψθκεί 

καλά, όπωσ προαναφζρκθκε και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

καγιανισ, γίνονταν, με προςοχι, για να μθ ςπάςει το 

φφλλο, πάνω ςτο πλαςτιρι. Λαχανόπιτα, οι 

Λευκαδίτιςςεσ, παραςκεφαηαν ολοχρονίσ, όταν 

,βζβαια,  υπιρχαν τα απαραίτθτα χόρτα. Πμωσ το 

βράδυ τθσ Μεγάλθσ Ρζμπτθσ, ιταν ζκιμο και 

κανόνασ. Κάκε νοικοκυρά, ζπρεπε να φτιάξει τθν 

λαχανόπιτα, τθν οποία κα ζτρωγαν,  κατά τθν 

επιςτροφι ςτο ςπίτι, από τθν Αγρυπνιά  του 

Εςταυρωμζνου. Μάλιςτα, ικελαν, θ λαχανόπιτα, να 

είναι  παχιά, να ζχει  πολφ υλικό, ανάμεςα ςτα δφο 

φφλλα, … << να βαλτϊνει  τ’ άλογο μζςα>>, όπωσ 

χαρακτθριςτικά ζλεγαν, δθλαδι, όπωσ πατά ςε 

μαλακά χϊματα το άλογο και βουλιάηει το πόδι του, 

ζτςι να βοφλιαηε, αν πατοφςε, μζςα ςτθν 

λαχανόπιτα! 

Το  Ρεκ(ι)μζηι. 

   Αρχικά να επιςθμάνουμε, πωσ, θ ςωςτι του 

ονομαςία είναι  πεκιμζηι, με Κάπα, και όχι πετιμζηι, 

αφοφ, ςφμφωνα, πάντα,  με <<Τα Λευκαδίτικα>>, 

του Χριςτόφορου Λάηαρθ, θ λζξθ είναι τοφρκικθ, 

προζρχεται από τθν  λζξθ  pekmez, το οποίο ιταν 

ιδιαίτερα αγαπθτό, ςτουσ Τοφρκουσ κατακτθτζσ, 

αφοφ, λόγω κρθςκείασ, δεν ζπιναν κραςί. 

Ραραςκευάηεται και ςιμερα ςτα χωριά του νθςιοφ, 

από τον μοφςτο των ςταφυλιϊν. Ριάνουν τον 
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μοφςτο, κατ’ ευκείαν ςτο πάτθμα των ςταφυλιϊν, ςε 

μεγάλθ ποςότθτα, αφοφ ο βραςμόσ αφινει, ςχεδόν, 

το ζνα  τρίτο τθσ αρχικισ ποςότθτασ. Μζςα ςτο 

μοφςτο ρίχνουν ςτάχτθ, ςε ποςότθτα ανάλογθ,  με 

το βάροσ του μοφςτου. Θ ςτάχτθ ζχει, αφ’ ενόσ, 

απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ, αφ’ ετζρου, βοθκάει ςτθν 

ομογενοποίθςθ του τελικοφ πεκιμεηιοφ, δθλαδι, με 

το πζραςμα του χρόνου, γιατί το χρθςιμοποιοφςαν 

ολοχρονίσ, να μθν ξεχωρίηει ςε νερό και άλλα υλικά.  

Άφθναν για μια θμζρα το μίγμα μοφςτου και 

ςτάχτθσ, ακολοφκωσ το ςοφρωναν, για να φφγουν τα 

ςτερεά κατάλοιπα τθσ ςτάχτθσ και το ζβραηαν, μζχρι 

να πάρει τθν τελικι πυκνόρρευςτθ μορφι του. 

Τοποκετοφςαν ςε ειδικζσ μπουκάλεσ το πεκιμζηι, τισ 

γνωςτζσ τριάρεσ, προφανϊσ, γιατί  είχαν 

χωρθτικότθτα τριϊν ςθμερινϊν λίτρων και το 

χρθςιμοποιοφςαν για φαγθτό, ςτα μουςτοκοφλουρα 

και ςτισ πεκιμεηόπιτεσ, κάτι ςαν τα ςθμερινά κζϊκ, με 

μαφρθ ςταφίδα, αλλά  και για ιατρικζσ εφαρμογζσ,  

τόςο βραςμζνο, διότι ζχει απογχρεμπτικζσ ιδιότθτεσ, 

αλλά και ςαν μαλακτικό, ςε διάφορα πρακτικά 

παραςκευάςματα, πάνω ςε πλθγζσ. 

Τα  Τηοφκια. 

     Πλοι οι Λευκαδίτεσ γνωρίηουμε τθν περίφθμθ 

γλυκόξινθ κόκκινθ Λευκαδίτικθ μουςτόπιτα, από το 

καυμάςιο ςταφφλι, το Βαρτηαμί. Λίγοι, όμωσ, 

ενκυμοφνται τα τηοφκια, ζνα καταπλθκτικό 

παραςκεφαςμα, με βάςθ τθν μουςτόπιτα και τα 
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καρφδια. Σε ζναν ςπάγκο, ανάλογα με το μζγεκοσ, 

που επικυμοφςαν, μπελόνιαηαν, δθλαδι περνοφςαν 

ςτον ςπάγκο κομμάτια καρφδια, τα οποία 

βουτοφςαν μζςα ςτθν ηεςτι μουςτόπιτα. 

Ακολοφκωσ, ι τα ζτρωγαν, φρζςκα, όπωσ τθν 

μουςτόπιτα, ι τοποκετοφςαν και τα δφο ςτο ιλιο, 

προκειμζνου να ξερακοφν και να τα πικϊςουν για 

τον χειμϊνα. Τα κρατοφςαν, για τισ Καλζσ Μζρεσ, 

όπωσ ζλεγαν,  τισ γιορτζσ των Χριςτουγζννων, όταν 

κα  ζρχονταν και οι ξζνοι τουσ, από τα ξζνα, ϊςτε να 

γευκοφν και αυτοί τθν μουςτόπιτα και τα τηοφκια. 

Τα  Σπερνά. 

     Θ αρχικι λζξθ είναι Εςπερινά, δθλαδι 

παραςκεφαςμα απογευματινό, το οποίο πιγαιναν, 

ςτουσ μεγάλουσ πανθγυρικοφσ εςπερινοφσ των 

πολιοφχων των χωριϊν, για να μεταπζςει, ςτθν 

Λευκαδίτικθ ντοπιολαλιά, ςε Σπερνά, τα οποία 

εξακολουκοφν, οι προςθλωμζνοι ςτισ παραδόςεισ 

Λευκαδίτεσ, να παραςκευάηουν και ςιμερα. 

Ρρόκειται για βραςμζνο ςιτάρι, μζςα ςτο οποίο 

ζβαηαν: ςουςάμι, αμφγδαλα βραςμζνα, ςταφίδα 

μαφρθ, κανζλα, γαρφφαλλο  τριμζνο, ρόδι, ηαχαράτα 

και μουςτόπιτα. Δθμιουργείται ζνα καυμάςιο μίγμα, 

με όλα αυτά τα υλικά, τα οποία ιταν το πρϊτο 

κζραςμα των νοικοκυρϊν, ςτα πανθγφρια των 

χωριϊν. Το βράδυ, ςτο εςπερινό του πολιοφχου 

αγίου, κάκε νοικοκυρά, ετοίμαηε ζνα πιάτο 

ςτολιςμζνο και περιποιθμζνο ιδιαίτερα, υπιρχε και 
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ο ςχετικόσ ςυναγωνιςμόσ,  το οποίο πιγαιναν τα 

παιδιά ςτθν εκκλθςία, για να το διαβάςει ο παπάσ. 

Μάηευαν όλα τα ςπερνά ςε μία μεγάλθ κόφα, 

ςτρωμζνθ με ωραίο μεςάλι, τα οποία μοιράηονταν, 

ςτο τζλοσ του εςπερινοφ, όλο το εκκλθςίαςμα. Με 

το ηουμί του βραςμζνου ςταριοφ, οι νοικοκυρζσ,  

ζφτιαχναν τθν κουρκοφτθ, προςκζτοντασ αλεφρι, 

μζχρι να πάρει πυκνόρρευςτθ μορφι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίεσ:  Νο  27  και  35 
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 ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΗ   ΝΣΟΠΙΟΛΑΛΙΑ. 
Αβαντςάρω.  Ζχω λαμβάνειν, περιμζνω από κάποιον 

κάτι. 

Αβιηάρω.  Ραραγγζλω κάτι, ζχω επικυμία. 

Αβζρτοσ.   Ρλατφσ ελεφκεροσ χϊροσ. 

Αγγελοκροφηω.  Ρροκαλϊ αιφνίδιο πόνο, οδφνθ. 

Αγγειά.  Τα  ςκεφθ  του νοικοκυριοφ. 

Αγκοφςα.  Αγανάκτθςθ, ςτενοχϊρια. 

Αγριοκόκι.   Το φυτό βίκοσ. 

Αγκερίδι.   Μικρι βελόνα πλεξίματοσ με άγκιςτρο. 

Αγκακόσ.   Θ γωνία του παλιοφ Λευκαδίτικου 

καρβελιοφ. 

Αγκλιδζρα.  Το ραβδί που τινάηουμε ελιζσ. Ο λοφροσ. 

Ακυμωνιά.  Μεγάλοσ ςωρόσ δεματιϊν ςιταριοφ. 

Αετονφχι.  Ροικιλία άςπρου επιτραπζηιου 

ςταφυλιοφ. 

Αϊτζρνω.  Βοθκϊ κάποιον ςτθν δουλειά του. 

Ακόνθ.  Ρεριοχι μεταξφ Σφακιωτϊν και Νικιάνασ. 

Ακλαδαριά.  Μεγάλοσ βλαςτόσ φυτοφ. 
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Αλατολόγοσ.  Ξφλινο δοχείο αποκικευςθσ αλατιοφ. 

Αλαιμαρχάω.  Κάνω  με ςβελτάδα τισ δουλειζσ μου. 

Αλετροπόδα.  Το κάτω μζροσ του ξφλινου αλετριοφ. 

Αλεςτικι.  Μζροσ του  παλιοφ λιτροβιοφ. 

Αλζςτοσ.  Αυτόσ που ζχει γριγορθ περπατθςιά. 

Χριςθ, κυρίωσ επί αλόγων. 

Αλυςίβα.  Καυτό νερό με ςτάχτθ, για πλφςιμο 

ροφχων. 

Αλωνάρθσ.  Ο Λοφνιοσ μινασ. 

Αναγλιτςάηω.  Είμαι γλοιϊδθσ, γλιςτερόσ. 

Αναςγουρλεφομαι.  Αρχίηω και κινοφμαι. 

Αναφταϊνομαι.  Χάνομαι  ξαφνικά. 

Ανζμθ.   Μζροσ τυλίγματοσ νιματοσ. 

Ανεβατι.  Ρίτα με βάςθ το καλαμποκάλευρο. 

Αξάγλιγκοσ.  Αυτόσ που ζχει μπλεγμζνα μαλλιά.   

Αποςινάδια. Τα πίτουρα, μετά το κοςκίνιςμα του 

αλευριοφ. 

Αποχζριςε.  Δεν ολοκλθρϊκθκε θ ηφμωςθ του 

ηυμαριοφ. 
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Απλοκάδια.  Οι βζργεσ του αμπελιοφ, που 

αποκόπτονται. 

Αραβάνι.  υκμικι περπατθςιά αλόγων, με 

προζλευςθ από τθν Γαςτοφνθ τθσ Ρελοπονιςου. 

Αρμολόγιςμα.  Ρεριμετρικό ςοβάτιςμα ςτισ πζτρεσ 

του τοίχου., ϊςτε να μθν υπάρχουν κενά. 

Αρνοπόκι.  Τα κουρεμζνα μαλλιά του προβάτου. 

Αςπροδιαλζγω.  Μαηεφω απομεινάρια ελιϊν. 

Ρροζρχεται από το ριμα ςπειροδιαλζγω. 

Αςκιά.   Δερμάτινα ςακιά για υγρά. 

Ατάλικοσ.   Κακόμοιροσ, αδφναμοσ ςωματικά. 

Ατάραγοσ.  Ρολφ βαρφσ. 

Ατηάρδο.  Ραράτολμο κάρροσ. 

 

Βάηοσ.  Οι τζςςερεισ τοίχοι του ςπιτιοφ. 

Βαρτηαμί.Λευκαδίτικθ ποικιλία μαφρου  

κραςοςτάφυλου. 

Βαςιλάπιδα.  Ροικιλία  αχλαδιϊν, ςτρογυλοφ 

ςχιματοσ. 

Βελάγκια.  Ο καρπόσ του πουρναριοφ. 
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Βεργζτα.  Είδοσ ςκουλαρικιοφ γυναικϊν. 

Βίδιςμα. Υποχϊρθςθ του εδάφουσ, λόγω υπογείων 

υδάτων. 

Βρακατςάνοσ.  Ογκϊδεσ ςφκο, που ωριμάηει τον 

Λοφλιο. 

Βοφτα.  Πργανο καςςιτζρωςθσ κουταλοπίρουνων 

του γανωτηι. 

Βροντάλια.  Ξφλα τθσ ςτζγθσ του ςπιτιοφ. 

Βροχίδεσ.  Δζςμεσ νιματοσ για τον αργαλειό, που 

προζκυψαν μετά το διαςίδι. 

Βρουτςιλάω.  Σκορπϊ νερό περιμετρικά. Κτυπάω το 

νερό και πετιζται ψθλά. 

Βρωμίςτρα.  Το ςτζλεχοσ, το άχυρο τθσ βρϊμθσ, με 

το οποίο γζμιηαν τα παγερίτςα. 

 

Γικοσ.  Στίβα διπλωμζνων επιμελϊσ χοντρόρουχων. 

Γιομάρα.  Θ ςκουριά των χάλκινων ςκευϊν του 

ςπιτιοφ. 

Γίγκλα.  Δερμάτινο εξάρτθμα του ςαμαριοφ του 

αλόγου. 
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Γκελεχάνι.  Τρφπα εςόδου φωτιάσ ςτον Μτηίτικο 

φοφρνο. 

Γκαινιάηω. Αποκτϊ κάτι καινοφργιο. 

Γκεςζμι.  Μεγάλοσ ευνουχιςμζνοσ τράγοσ. 

Γκράνο.  Ειδικι κόκκινθ βαφι., από μικυτα που 

υπάρχει ςτο ρουπάκι. 

Γολάνα.  Εξάρτθμα ςτον λαιμό του αλόγου, για το 

όργωμα. 

Γ(ου)λιάςτρα.  Το πρϊτο πυκνόρρευςτο γάλα των 

ηϊων, όταν γεννοφν. 

Γ(ου)λομανάω.  Ρροκαλϊ πλθγι, δια τθσ  ςυνεχοφσ 

τριβισ. 

Γριμ(ι)κά.  Τα οικόςιτα γουροφνια. 

Γφροσ.  Λευκό φφαςμα περιμετρικά του κρεβατιοφ. 

Γωνιά.  Θ εςτία του ςπιτιοφ, το τηάκι. 

 

Διαςίδι.  Επεξεργαςία νιματοσ για φφανςθ. 

Δικριάνι.  Ξφλινο τριχαλωτό φτυάρι, για το 

ςϊριαςμα του άχυρου ςτο αλϊνι. 

Δομάω.  <<Δεν με δομάει>>. Δεν μου ςτοιχίηει. 



216 
 

Δραγανίτθσ.   Άςπρο επιτραπζηιο ςταφφλι. 

Δραγάτα.  Καλοκαιρινι πρόχειρθ κατοικία πάνω ςε 

δζνδρα.  

Δρεπάνι.  Πργανο για τον κεριςμό του ςιταριοφ. 

Δρυμόνι.  Μεγάλο κόςκινο διαχωριςμοφ καρποφ και 

άχυρου. 

 

Ζρτεσ.  Διακοςμθτικζσ πζτρεσ πζριξ των 

πορτοπαράκυρων. 

Εκειόσ.  Δεικτικό, εκείνοσ. 

 

Ηαγανάσ.  Μικρό χειροκίνθτο πριόνι. 

Ηαχαράτα.  Τα ςθμερινά κουφζτα των γάμων. 

Ηευγζρα.   Ξφλινο φορείο μεταφοράσ πζτρασ 

κτιςίματοσ. 

Ηοφπα.  Ρρομάδα βρεγμζνθ με κραςί. 

Ηυγόσ.  Μζςον για το όργωμα, που γάτηωνε ςτο  

ςταβάρ του αλετριοφ. 

 

Κεριςτάπιδα.  Απίδια που ωριμάηουν τον Λοφνιο. 
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Κεριςτισ.  Ο Λοφνιοσ. 

Κ(θ)λικϊνω.  Κουμπϊνω, τυλίγω. 

 

Καβαλζτα.  Στθρίγματα των ξφλινων κρεβατιϊν. 

Καβαλάρθσ.  Το πάνω κεντρικό μαδζρι τθσ ςκεπισ. 

Καγιανι.  Λαχανόπιτα τθσ οποίασ το φφλλο γίνονταν 

με χυλό  καλαμποκάλευρου. 

Κάδθ.  Μεγάλο ξφλινο δοχείο, για το πάτθμα των 

ςταφυλιϊν. 

Καλίγωμα.  Ρετάλωμα των αλόγων. 

Καλιοςφφρι.  Σφυρί για το καλίγωμα των αλόγων. 

Καλάγλιςμα.  Καςςιτζρωμα των χάλκινων ςκευϊν 

του ςπιτιοφ, από τον γανωτηι. 

Κάλοψο.   Το βραςτερό  όςπριο. 

Καλατηισ.  Ο γανωτισ των ςκευϊν. 

Κάκοψο.  Το  όςπριο που δεν βράηει καλά. 

Κακατςίδα.  Ογκϊδθσ  μφκθτασ των ρουπακιϊν, απ’ 

τον οποίο ζφτιαχναν τθν βαφι Γκράνο. 

Καναβζτα.  Ξφλινο μεταφερόμενο  μπαοφλο. 
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Κανίςκι.  Κόφα γεμάτθ τρόφιμα για ςυγγενικό γάμο. 

Καπίτ(ο)λα.  Κλθρονομικά χαρίςματα. 

Καρανιάηω.  Ζχω  ζντονθ δίψα. 

Καρτεηίνι.  Μζτρο μζτρθςθσ του λαδιοφ. 

Καρπολόϊ.  Ξφλινο φτυάρι, για το αλϊνιςμα. 

Καρίνα.  Κεντρικι κολϊνα, που ςτθρίηεται το 

πάτωμα. 

Καρκαλόγιςμα.  Θ φωνι  χαράσ τθσ κότασ, μετά τθν 

γζννα. 

Καρτοφτςο.  Μζτρο μζτρθςθσ του λαδιοφ. 

Καρφϊματα.  Θ επίδειξθ των προικιϊν τθσ νφφθσ. 

Καταρράχτθσ.  Εςωτερικι  ξφλινθ ςκάλα του ςπιτιοφ, 

αλλά και μεγάλο πριόνι. 

Καταβολάδα.  Βζργα αμπελιοφ για αναπαραγωγι. 

Κατάςτρα.  Ρζτρινο εξάρτθμα ςτθν αλεςτικι του 

λιιτροβιοφ. 

Καταριχωςθ.  Ρεριμετρικά το τζλοσ του τοίχου του 

ςπιτιοφ. 

Καταψά.  Μικρι ποςότθτα νεροφ, μια γουλιά. 

Κατεβατό.  Μορφι καλφβασ ςτουσ αγροφσ. 



219 
 

Κάτοικασ.  Θ νυχτερινι πζτρινθ φωλιά για τισ κότεσ. 

Κατρομάσ.  Δερμάτινο εξάρτθμα ςτο κεφάλι των 

αλόγων. 

Κατςοφλα.  Θ κορυφι του φοφρνου. 

Κατϊγι. Το ιςόγειο μζροσ του ςπιτιοφ. 

Κεντρϊνω.  Μπολιάηω τα δζνδρα. 

Κλοφμια.  Σωρόσ χϊματοσ ανάμεςα ςτα κλιματα. 

Κλουβίτθσ.  Το αυγό που δεν βγάηει πουλί ςτθν 

επϊαςθ. 

Κοηόρω.  Ραλιά προβατίνα. Απαξιωτικά και επί 

γυναικϊν. 

Κόκροσ.  Το ξφλινο περίβλθμα ςτο κόςκινο. 

Κολάω τθν φωτιά.  Ανάβω τθν φωτιά. 

Κολυμπάδεσ.  Οι παςτζσ ελιζσ μζςα ςε ξφδι. 

Κοντριά.  Μεγάλεσ  πζτρεσ. 

Κομμόσ.   Λευκαδίτικο ζπιπλο. 

Κοηανίτθσ.  Άςπρο επιτραπζηιο ςταφφλι. 

Κολτρίνεσ.  Μικρζσ πλεχτζσ με αγκερίδι κουρτίνεσ 

παρακφρων. 
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Κόντροσ.  Φψωμα των Σφακιωτϊν, κατοικία του Γζρο- 

Φωτεινοφ, πάνω απ’τα Αςπρογερακάτα. 

Κορφκι.  Σταφφλι τθσ κλθματαριάσ. 

Κορκάλι.  Το  μικρό  ξερό κρεμμφδι, που φυτεφουν 

για αναπαραγωγι. 

Κόρνο.  Μεγάλο κοχφλι, με δυνατό ιχο. 

Κορίτοσ.  Το ςκεφοσ  για να πίνουν νερό οι κότεσ. 

Κορνάκλα.  Το κοράκι. 

Κόρυηα.  Αςκζνεια, κατά τθν οποία βραχνιάηει θ 

φωνι τθσ κότασ. 

Κορφοφγκια.  Φαγθτό από το πρϊτο γάλα, τθν 

γλιάςτρα, των ηϊων, όταν γεννιςουν. 

Κολιτςάκια.  Εξαρτιματα του ςαμαριοφ του αλόγου. 

Κ(ου)τςοφνα.  Το φυτό ςκλθροκρεμμφδα, που είναι 

γοφρι τθν Ρρωτοχρονιά. 

Κ(ου)δζλα.  Ελιγμόσ, αλλά και ςτρογγυλά ςχιματα 

ςτα υφαντά ροφχα. 

Κοφκλα.  Ζνα μικρό δζμα νιματοσ, ι αλλοιϊσ 

ματςζτα. 

Κρεδζρομαι.  Εμπιςτεφομαι κάποιον. 
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Κρζπι.   Ρολφχρωμο κάλυμμα του γυναικείου 

μποφςτου. 

Κυπαριςςζνιο.  Χοντρό ροφχο ςτον αργαλειό. 

Κωλόκουρο.  Τα μαλλιά πζριξ τθσ ουράσ του 

προβάτου. 

 

Λακ(ι)νιά.  Κοπάδι  αλόγων. 

Λαμπάηω.  Ρροκαλϊ φόβο. 

Λάμπαςμα.  Το ςκιάχτρο, αυτό που προκαλεί φόβο. 

Λάτα.  Μεταλλικό δοχείο άντλθςθσ νεροφ. 

Λαουρζντεσ.  Ο βοθκόσ του κάκε μάςτορα. 

Λευκαδικά.  Ροικιλία απιδιϊν. 

Λαόρκο.  Ροικιλία  άςπρου επιτραπζηιου ςταφυλιοφ. 

Λικιά.  Ρζτρινθ αναβακμίδα ςτα κτιματα. 

Λιοκόκι.  Απομεινάρια επεξεργαςίασ τθσ ελιάσ, ο 

πυρινασ. 

Λινοβρόχια.  Δεξαμενζσ τοποκζτθςθσ του λιναριοφ, 

για να μαλακϊςει και να επεξεργάηεται εφκολα. 

Λιοςτάςι.  Κτιμα με ελιζσ. 
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Λιτροβιό.  Το παλιό Λευκαδίτικο λιοτρίβι. 

Λίχνιςμα.  Ανζμιςμα του ςιταριοφ ςτο αλϊνι, για να 

ξεχωρίςει οκαρπόσ από τα άχυρα. 

Λινοςζντονο.  Σεντόνι από λινάρι. 

Λιόςμοσ.  Οι ξζνεσ  φλεσ ςτθν παραγωγι του λαδιοφ. 

Λόμποσ.  Βακοφλωμα ςε λαγκάδι. 

Λοφροσ.  Ξφλο για το ράβδιςμα τθσ ελιάσ. 

Λυςατφρι.  Μζςον κακαριςμοφ των χαλκωμάτων. 

Λωβί.  Θ ςκελίδα του ςκόρδου. 

Λωκριάηω.   Κόβω τισ λόκρεσ από τα καρφιά ςτα 

πζταλα των αλόγων. 

Λωκροκόβομαι.  Κτυπϊ τα πόδια μου μεταξφ τουσ 

ςτουσ αςτραγάλουσ, προκαλϊντασ τραφματα. 

 

Μαλάκα.  Καλαμζνιο ςκεφοσ τοποκζτθςθσ του 

ψωμιοφ. 

Μαη(ο)λίκα.  Το τυρί ςτθν τςαντίλα πθξίματοσ.  

Μάηεσ.  Τα καμνϊδθ πουρνάρια. 

Ματίηω.  Συνδζω ομοειδι πράγματα μεταξφ τουσ. 
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Ματςζτα.  Μια δζςμθ νιματοσ, για τον αργαλειό. 

Αλλοιϊσ, κοφκλα. 

Μαρτίνια.  Τα οικόςιτα ηϊα. 

Μαςοφρια.  Καλάμια, που τφλιγαν πάνω το νιμα. 

Μάγγανοσ.  Ξφλινο εργαλείο κατεργαςίασ του 

λιναριοφ. 

Μεριά.  Ζνα φόρτωμα ςε άλογο με δυό γεμάτα 

τςουβάλια. 

Μεςάλι.  Υφαντό τραπεηομάντθλο. 

Μ(ι)τηίτικοσ.  Ο φοφρνοσ για όλο το χωριό. 

Μιτάρια.  Εξάρτθμα του αργαλειοφ. 

Μόγαλο.  Το υγρό του γάλακτοσ, που πζφτει από τθν 

τςαντιλα, μετά το πιξιμο του τυριοφ. 

Μονάτοσ.  Ατόφιοσ, ολόϊδιοσ. 

Μονιπαντα.  Από τθν μια πλευρά. 

Μόςκιοσ.  Το μοφςκεμα επί οςπρίων. 

Μουριάηω.  Βάηω τισ κλθματόβεργεσ ςτο χϊμα να 

ριηϊςουν. 

Μπαηίνα.  Χειμωνιάτικο φαγθτό , με βάςθ το 

καλαμποκάλευρο. 
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Μπαλτίμι.  Δερμάτινο εξάρτθμα, ςτο ςαμάρι του 

αλόγου. 

Μπανζλεσ.  Λεπτι ςιδερόβεργα, που κρατά το πανί 

των ομπρελλϊν. 

Μπλοκόσ.  Το μζροσ που ζτρωγε το άλογο. 

Μπαράκα.  Κερινι κατοικία πάνω ςε δζνδρο. 

Μπαρμπλωμζνθ. Επί γυναικϊν. Τυλιγμζνθ με τθν 

τςίπα, δεμζνθ ςτον λαιμό. 

Μπεηερίηω.  Βαριζμαι, ςυνθκίηω. 

Μπελόνιαςμα. Τρφπθμα αντικειμζνων ςτθν ςειρά με 

βελόνα. 

Μπόκολα.  Το γυναικείο ςκουλαρίκι. 

Μπ(ου)κοφνι.  Κομμάτι ξεροφ ψωμιοφ, αλλά και 

ρθμαδιό μεταφορικά. 

Μπροςτοποδιά.  Θ ποδιά τθσ χωριάτικθσ φορεςιάσ. 

Μπουμποφλια.  Τα παράςιτα των οςπρίων. 

Μπουχαρί.  Το ςθμερινό τηάκι. 

 

Νεροτροβιά.  Δεξαμενι επεξεργαςίασ χοντρϊν 

ροφχων. 
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Νεροκόνιδα.  Φαγοφρα ςτα κάτω άκρα, από κρφο, 

Αλλοιϊσ,  χιονίςτρεσ. 

 Ντζηω.  Ριάνομαι, παρά τθν κζλθςι μου, από 

αιχμθρό αντικείμενο. Μου κάνουν μάγια 

μεταφορικά. 

Ντεμζλα.  Θ μαξιλαροκικθ. 

Ντρεμίδια.  Επί τοφχων. Ραλιόρουχα, ςχιςμζνα. 

Ντόρκοσ.  Ο ελεφκεροσ,  ο αςφδοτοσ. 

 

Ξαγκλίηω.  Λςιϊνω μπλεγμζνα μαλλιά. 

Ξάϊ. Θ πλθρωμι, ςε είδοσ του φοφρνου και του 

λιτροβιοφ. 

Ξεμόνιο.  Κατοικία ζξω, μακριά απ’το ςπίτι, κυρίωσ 

ςε μακρινά κτιματα. 

Ξεματόχου.  Επίτθδεσ. 

Ξεντρεγάρω. Απελευκερϊνω, απαλλάςω από κάτι, 

αφινω. 

Ξεπατομζνο.<<Μωρζ,ξεπατομζνο>>. 

Χαριτολογϊντασ για παιδιά ατίκαςα 

Ξεχείμαςμα.  Ρζραςμα τθσ διάρκειασ του χειμϊνα. 
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Ξεςκαλίδι.  Κομμάτι βλαςτοφ δζνδρου. 

Ξτιανόσ.  Χριςτιανόσ. 

Ξυλοπαρμζμοσ.  Μεταφορικά, αυτόν που ζχουν 

κακοποιιςει αερικά και ξωτικά. 

Ξωκιόσ.  Κακό μθ πάκεισ, Μπράβο ςου. Με το κεό 

ςου. 

 

Οβορόσ.  Ρεριφραγμζνοσ κιποσ ςπιτιοφ. 

Ονάδα.  Ροικιλία αχλαδιάσ. 

 

Ραγερίτςο.  Το ςτρϊμα των ξφλινων κρεββατιϊν, 

μζςα ςτο οποίο ζβαηαν βρωμίςτρα, ι ροκόφυλλο.  

Ραδίρω.  Ζχω ανάγκθ από κάτι. 

Ραλαμωνίδα.  Φυτό με μυτερά αγκάκια, ιδανικι 

τροφι για κατςίκεσ. 

Ραλμάκια.  Εξαρτιματα ςτο αλζτρι για όργωμα. 

Ράντα.   Φφαςμα με εικόνεσ,  καρφωμζνο ςτον τοίχο. 

Ραράκλια.  Τα ςυρτάρια του κομμοφ. 

Ράνιαςμα.  Κακάριςμα του φοφρνου με βρεγμζνα 

πανιά. 
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Ραραγαρτάρω.  Ξεςυνερίηομαι με κάποιον. 

Ραραχωρίτθσ.  Το άςπρο Σαββατιανό ςταφφλι. 

Ραρτςινζβελοσ.  Ο ιδιοκτιτθσ, το αφεντικό. 

Ραργινό.  Ροικιλία κραςοςτάφυλλου. 

Ραριμερο.  Επί νεογνϊν αρνιϊν και κατςικιϊν. 

Αδφναμα, που δεν μποροφν να κθλάςουν μόνα τουσ. 

Ραςπαρζλι.  Ρολί ϊριμο ςφκο, ι αχλάδι. 

Ραταγοφδι.  Ρολφ κρφο νερό. 

Ρατόριηα.  Μοςχεφματα από τον πάτο του δζνδρου. 

Ρατιρα.  Ξφλινο δοχείο που πατοφν τα ςταφφλια. 

Ρατρινό.  Ροικιλία  κραςοςτάφυλλου. 

Ρατόηα.  Θ αλωνιςτικι μθχανι. 

Ρατωψάλιδα.  Τα μαδζρια του πατϊματοσ του 

ςπιτιοφ. 

Ρζτομαι. Καμαρϊνω, υπερθφανεφομαι, ςτθρίηομαι 

κάπου. 

Ρεραςτάρια.  Επιμικθ ξφλα ςτισ κλθματαριζσ. 

Ρεηζρνω.  Λςορροπϊ, ςτο φορτίο των ηϊων. 

Ρελεκοφδα.  Θ χοντρι ςαρδζλα. 
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Ρετςϊνω.  Γεμίηω ζνα χϊρο με καρφωμζνεσ τάβλεσ. 

Ρ(ι)γεντάω.  Υπακοφω, υποτάςςομαι. 

Ρ(ι)κϊνω.  Κρφβω κάτι , φυλλάςω κάτι επιμελϊσ. 

Ρ(ι)νιάτα.  Θ  κατςαρόλα, που βράηουμε το φαγθτό. 

Ρίντα.  Μονάδα μζτρθςθσ του λαδιοφ. 

Ρίνοσ. Κολλϊδθσ ουςία ςτο μαλλί των προβάτων. 

Ρ(ι)τά.  Τα λάχανα τθσ πίτασ. 

Ρλακίδα. Θ νεαρι κότα. 

Ρλάντρα.  Μεταλλικό εξάρτθμα του λιτροβιοφ. 

Ρλατοκοφκια.  Είδοσ μεγάλων κουκιϊν. 

Ρλατονόρκα.  Τα Χιϊτικα πρόβατα με τθν πλατιά 

τριγωνικι ουρά. 

Ρλεξιδολιζσ.  Ροικιλία ελιϊν. 

Ροδολόγα.   Μαλακό αντικείμενο ςτο κεφάλι των 

γυναικϊν, για να κρατοφν βάροσ. 

Ροκάρι.  Το μαλλί από το κοφρεμα των προβάτων. 

Ροντάλι.  Γυναικείο κόςμθμα ςτο ςτικοσ. 

Ροντελάριςμα.  Στιριγμα του πατϊματοσ με 

κολϊνεσ.  
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Ρορδάλα.  Μικρά μυρμιγκια ςε τεράςτιεσ 

ποςότθτεσ, που εμφανίηονται ςτα φαγθτά. 

Ροςςζςο.  Βάςθ δφναμθσ, αλλά και νομι, κατοχι. 

Ροτάηω.  Αποκτϊ  κάτι. 

Ρριςκοσ. Το μιςοϊριμο ςφκο. 

Ρροβειά.  Το τομάρι του αρνιοφ. 

Ρροςτιά.  Σιδερζνιο αντικείμενο ςτθν φωτιά για 

μαγείρεμα. 

Ρροςτελεφω.  Μου διαςϊηεται κάτι. 

Ρρωτολάτθσ.  Τα πρϊτα ϊριμα φροφτα. 

Ρ(θ)τόγαλο.  Το φρεςκοπθγμζνο τυρί ςε υδαρι 

μορφι. 

Ρυτιά.  Υγρό μζςον δθμιουργίασ του τυριοφ. Θ 

ςθμερινι μαγιά. 

Ρφλεσ.  Μεγάλα, πζτρινα, κατά κανόνα, δοχεία για 

το λάδι. 

 

αηακί.  Ροικιλία επιτραπζηιου ςταφυλιοφ. 

εβαρδάρω.  Αμφιταλαντεφομαι. 
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εκοφμπερα.  Τα χρειαηοφμενα προσ εξυπθρζτθςθ 

ςτα ςπίτια. 

εμπεφομαι.  Μου αρζςει κάτι υπερβολικά. 

(ι)πίηω.  Επί υγρϊν, αδειάηω κάτω. 

ογοβφηι.  Υποκατάςτατο, για να κθλάηουν τα μικρά 

και αδφναμα αρνιά και κατςίκια. 

οκόφυλλο.  Το περίβλθμα του καλαμποκιοφ. 

ονιζσ.  Οι ςταλαγματιζσ των κεραμιδιϊν. 

 

Σάγιαςμα.  Χοντρό ροφχο από γίδινο μαλλί. 

Σάγ(ου)λα.  Λεπτό ςχοινί, που δζνουν τα οικόςιτα 

ηϊα. 

Σαλαμοφρα.  Το αλατιςμζνο υγρό ςτο δοχείο του 

τυριοφ. 

Σαμαροτριχζσ.  Τα ςχοινιά του ςαμαριοφ, χριςιμα 

για το φόρτωμα. 

Σαμπατίηω.  Φωνάηω δυνατά, προκαλϊντασ κόρυβο. 

Σατράνι.  Λεπίδι για το πετάλωμα αλόγων. 

Σβεντίνεσ.  Το λιοκόκι ςτθν αρχικι του μορφι. 

Σβάρνα.  Εξάρτθμα ςτο αλϊνιςμα ςιτθρϊν. 
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Σβουρδάλα.  Κίνθςθ ακατάςτατθ, αναςτατϊνοντασ 

τα πάντα. 

Σβουρλίγκα. Τα παίρνω όλα παραμάηωμα. 

Σερβάντα.  Ζπιπλο του ςπιτιοφ, για τα γυαλικά. 

Σζρςελασ.  Μεγάλθ  δθλθτθριϊςθσ ςφιγκα. 

Σαλοςκάψιμο.  Επίπεδο ςκάψιμο των αμπελιϊν, 

χωρίσ να γίνονται κλοφμια. 

Σκατηολιζσ.  Ροικιλία ελιϊν. 

Σκαμπάβλια.  Το κυςανωτό άνκοσ των κρεμμυδιϊν.  

Σκλθμιδεφω. Τρζχω χαροφμενοσ. 

Σκοφπρα.  Τα ςκουπίδια. 

Σκροβοντάω.  Χτυπϊ με δφναμθ κάτω κάτι. 

Σκ(υ)λάβω.  Ανακατεφω ςε βάκοσ, ψάχνω. 

Σμιρδεφω.  Διαςταυρϊνω ράτςεσ προβάτων και 

γιδιϊν. 

Σπαρανιάρω.  Χρθςιμοποιϊ κάτι με φειδϊ,  το 

προςζχω. 

Σόμπολα.  Μικρζσ πζτρεσ. 

Σοφάσ.  Ο καναπζσ του ςπιτιοφ, αλλά και θ 

προςταςία περιμετρικά του ςτόμιου του πθγαδιοφ. 
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Σουάντςα.  Το εξζχον μζροσ τθσ ςκεπισ. 

Σπάκθ.  Μζροσ του ξφλινου αλετριοφ. 

Σπερνά.  Ραραςκεφαςμα με βραςμζνο ςτάρι, κατά 

τα πνθγφρια. 

Σπάκεσ.   Σχζδια ςε φφαςμα του αργαλειοφ. 

Σταλόσ.   Κερινι κατοικία των προβάτων. 

Σταβάρι.  Μζροσ του ξφλινου αλετριοφ. 

Στάφνιςμα.  Γραμμζσ για τθν κοπι κυπαριςςιϊν. 

Στενοκοφκια.  Ροικιλία μικρϊν κουκιϊν.   

Στθμόνι.  Μζροσ τθσ εργαςίασ του αργαλειοφ. 

Στομϊνω.  Φράηω. 

Στραβοκατ(ι)νάω.   Τρομάηω κάποιον. 

Στροφογκόηομαι.  Γυρνϊ ακατάςτατα από δυςφορία, 

ι πόνο. Δυςαναςχετϊ. 

Στρωμι.  Το μαλακό μζροσ του ςαμαριοφ. 

Συδαφλι.  Εργαλείο του φοφρνου. 

Σφρςιμο.  Επανατοποκζτθςθ των κεραμιδιϊν ςτθν 

ςκεπι του ςπιτιοφ. 

Σφινα.   Θ μορφι του Λευκαδίτικου τυριοφ. 
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Σφελάγκι.  Δθλθτθριϊδθσ αράχνθ. 

Σχίηα.  Αποςπαςμζνο κομμάτι ξφλου. 

Σωκιπι.  Μικρόσ κιποσ του ςπιτιοφ. 

 

Τάλαροσ.  Το ξφλινο δοχείο του τυριοφ. 

Τζψα.  Εργαλείο του λιτροβιοφ, μζςα ςτο οποίο 

τοποκετοφςαν τα γεμάτα τςόλια για ςτίψιμο. 

Τ(ι)μάτςι.  Φαγθτό με βάςθ το αλεφρι. Οι 

Λευκαδίτικεσ φρζςκεσ χυλοπίτεσ. 

Τεκιάηω.   Δζνω τα ξερά  χόρτα, για τροφι των ηϊων. 

Τηαβαγιάρω.  Αρχίηω και χάνω τα λογικά μου. 

Τηάρκο.   Χϊροσ περίφραξθσ μικρϊν αρνιϊν. 

Τηενεφομαι. Αςχολοφμαι εξειδικευμζνα με κάποια 

εργαςία. 

Τρίςτρατο.  Διαςταφρωςθ τριϊν δρόμων. 

Τρεμζτηο.  Ρρόχειροσ τοίχοσ διαχωριςμοφ. 

Τρόκολο.  Εργαλείο επεξεργαςίασ των τςίπουρων, 

που μζνουν από το πάτθμα των ςταφυλιϊν. 

Τρωγάδα.  Ξαφνικι δυνατι βροχι. 
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Τςαλαπουριαςμζνοσ. Κυρίωσ για ψάρια, παλιά και 

ταλαιπωρθμζνα. 

Τςαντίλα.  Φφαςμα ςουρϊματοσ του τυριοφ. 

Τςατςαμάρα.  Είδοσ αράχνθσ, όχι ςε ιςτό, αλλά μζςα 

ςε τρφπεσ, που, θ ίδια,  καταςκευάηει. 

Τςαοφςι.  Ροικιλία άςπρου επιτραπζηιου ςταφυλιοφ.  

Τςάχαλο.  Μικρό ςκουπίδι. <<Μπικε ζνα τςάχαλο 

ςτο μάτι μου>>. 

Τα(ι)βικϊνω.  Βάηω μικρά πετραδάκια ςτα κενά, 

κατά το χτλιςιμο τοίχου. 

Τς(ι)βίκω. Ειρωνικά ςε κοντοφλα γυναίκα. 

Τςζτηερθ.  Μεταλλικό δοχείο μεταφοράσ νεροφ. 

Τςιπρίτθσ.  Κραςί από τουσ φλυοφσ, τα τςίπρα των 

ςταφυλιϊν. 

Τςίλκαροσ.   Ρζτρινο ομοίωμα αυγοφ, που το βάηουν 

ςτθν φωλιά, για να δελεάςουν τισ κότεσ να 

γεννιςουν. 

Τςόλια.   Υφαςμάτινα μζςα παραγωγισ  λαδιοφ. 

Τςοπόρια.   Δυςπρόςιτα μζρθ χωραφιϊν. 
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Υφάδι.  Το νιμα που περνάνε ςτο ςτθμόνι  του 

αργαλειοφ. 

 

Φακάχυρο.  Το άχυρο τθσ φακισ. 

Φακόλια.  Ψθμζνα ρεβφκια ςτθν γωνιά, πάνω ςτα 

οποία τοποκετοφμε  κάρβουνα. 

Φαολάρικα.  Τα επιτραπζηια ςταφφλια. 

Φουςκοφνι.  Εξάρτθμα του ςαμαριοφ του αλόγου. 

Φουντωςιά.  Άνοιγμα, θ πόρτα των κραςοβάρελων. 

Φορτςζρι.  Μικρό ξφλινο φορθτό ντουλάπι. 

Φρεμενζλεσ.  Μεταλλικά ςτθρίγματα ξφλινων 

πορτϊν. 

Φυτιά.  Νζο  αμπζλι. 

Φϊλι.  Ομοίωμα αυγοφ ςτθν φωλιά, για να 

δελεάςουν τθν κότα να γεννιςει νζο αυγό. 

 

Χαλίπωμα.  Θ βραδυνι ϊρα, το ςουροφπωμα. 

Χαςκουμπρίηω.  Χορατεφω, λζω αςτεία, αλλά και 

χαηολογάω. 

 Χζρα.  Μεγάλο χειροκίνθτο πριόνι. 
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Χειμωνικά.  Τα καρποφηια και τα πεπόνια. 

Χερουλάτθσ.  Μζροσ του ξφλινου αλετριοφ.  

Χλ(ι)ό  Ρ(θ)γάδι.  Ρθγάδι με ηεςτό νερό μεταξφ 

Κατοφνασ και τθσ περιοχισ Βράχα, των Λαηαράτων. 

Χλϊρθ.  Ροικιλία άςπρου ςταφυλιοφ. 

Χοντροςκοφτια. Τα χοντρά κλινοςκεπάςματα του 

αργαλειοφ. 

 

Ψακί.  Καλαμοειδζσ ςτισ όχκεσ λιμνϊν και ποταμιϊν. 

Ψάνθ.  Χερόβολο νζου ςιταριοφ για φαγθτό. 

Ψυχοπιάνω.  Ανακτϊ τισ δυνάμεισ μου. 

Ψωμόπετρα.  Μαλακι πζτρα, που κρυμματίηεται 

εφκολα, ακατάλλθλθ  για  χτίςιμο. 

Ψωμϊνω.  Μεςτϊνω, ωριμάηω. 
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             ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
 

 

Εικόνα 1.  Τα απαραίτθτα, το ςακκοφλι με το μεςθμεριανό, το 
τςεκοφρι και το κλαδευτιρι, αλλά και ξφλα  φορτωμζνα ςτο 
γαϊδουράκι και θ Λευκαδίτιςςα επιςτρζφει ςτο ςπίτι. Στα 
κτιματα ζςκαψε και αυτι το αμπζλι, μάηεψε τισ ελιζσ, κζριςε 
το ςτάρι, φζρνει τα δεμάτια τα ξφλα, για τθν γωνιά του 
ςπιτιοφ, κα κάνει τόςεσ δουλειζσ, θ Λευκαδίτιςςα αγρότιςςα, 
όςεσ δεν κα ζκαναν δζκα άντρεσ μαηί, όπωσ ζλεγαν 
χαρακτθριςτικά, γι’ αυτζσ τισ θρωίδεσ μανάδεσ μασ! 
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Εικόνα 2.  Αδφναμο τισ πρϊτεσ μζρεσ το αρνάκι, γι' αυτό το 
ταίηει με το ρογοβφηι, μζχρι να ψυχωπιάςει και να πάει μόνο 
του ςτθν μάνα του να βυηάξει.  Σε άλλθ περίπτωςθ μπορεί να 
είναι αρνάκι, που αγόραςαν απ’τθν Χϊρα, μπροςτά απ’τον  
Άγιο Μθνά, εκεί που οι γυναίκεσ απ’το Ξθρόμερο ζφερναν 
μικρά αρνάκια και τα πουλοφςαν. Oι Λευκαδίτεσ τα 
μεγάλωναν για το Ράςχα, ι πολλζσ φορζσ τα κρατοφςαν για 
μαρτίνια ςτο ςπίτι. 
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Εικόνα 3.  Σαμαρωμζνα τα ηϊα, ζτοιμα για τα χωράφια και τισ 
δουλειζσ, τον  κζρο, τον τρφγο, τισ ελιζσ, εκεί που ιταν όλθ θ 
οικογζνεια ςτθν τίμια βιοπάλθ. Βλζπετε τα ςαμάρια των ηϊων, 
με τισ ςαμαροπαγίδεσ, τα ςχοινιά του ςαμαριοφ, αλλά και τθν 
γίγκλα του ςαμαριοφ, κάτω από τθν κοιλιά του ηϊου,  ςτο 
οποίο, για να το κατευκφνουν φοράνε τον κατρομά. 
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Εικόνα 4.  Τα μαρτίνια του ςπιτιοφ, τζςςερα προβατάκια, για 
το τυρί και το κρζασ,  όςα μποροφςε να ςυντθρίςει κάκε ςπίτι, 
πάνε για  βοςκι. Κα τα δζςει θ νοικοκυρά ςτο πλθςιζςτερο 
χωράφι, όπου, μία-δφο φορζσ τθν θμζρα, κα πάει να τα 
αλλάξει, να τα δζςει παραπζρα, ϊςτε να τρϊνε με ςειρά το 
χορτάρι, γιατί, όπωσ ζλεγαν: <<Το πράμα το λ(υ)τό τρϊει το 
χορτάρ’ μπερδευτό και το πράμα το δεμζνο τρϊει το χορτάρ’ 
αναπαμζνο>>! 
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Εικόνα 5.  Από τθν μιά πλευρά το ηφμωμα ςτο ςκαφίδι, με το 
πλαςτιρι παραδίπλα, ζτοιμο να φτιάξει τα καρβζλια  και από 
τθν άλλθ πλάκοντασ τα  λαδοκοφλουρα, γα τα παιδιά και για 
να φιλζψει κανζνα ξζνο. Ο φοφρνοσ κα καεί ςε λίγο, όταν κα 
είναι ζτοιμο το ηυμάρι και δεν κα ζχει αποχερίςει, για να βγεί 
το ηεςτοφοφρνι, το οποίο ιταν μεγάλθ πεκυμιά για μικροφσ 
και μεγάλουσ. Άςε τα λαδοκοφλουρα, μάχθ γίνονταν απ’τα 
παιδιά, ποιό κα τα πρωτοφάει! 
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Εικόνα 6.  Με το ςυδαφλι καίει τον φοφρνο, τραβάει τα 
κάρβουνα, ζτοιμο να τον πανιάςει, για να ψιςει τα καρβζλια , 
τα λαδοκοφλουρα και τισ πίτεσ. Ρρόκειται για οικογενειακό 
φοφρνο, ο οποίοσ εξυπθρετοφςε όλεσ τισ ανάγκεσ του 
Λευκαδίτικου νοικοκυριοφ. Ειδικϊτερα το καλοκαίρι, εκείνο  
το παλαμίδι με χλωρά κουκιά ςτο φοφρνο ξυπνά γεφςεισ και 
μνιμεσ αϊνιεσ! 
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Εικόνα 7.  Ο κζροσ αρχίηει. Τα πρϊτα χερόβολα είναι ςτα χζρια 
των κεριςτϊν. Ρολλά χερόβολα κα κάνουν τα δεμάτια, που κα 
τα μεταφζρουν ςτισ ακυμωνιζσ, ςτα αλϊνια. Εκεί κα αρχίςει ο 
επόμενοσ δφςκολοσ αγϊνασ του Λευκαδίτθ ξωμάχου, το 
αλϊνιςμα, για να βγεί το πολυπόκθτο ςτάρι. Αλϊνιςμα, 
λίχνιςμα, κοςκίνιςμα, άχυρο, μια γκάμα εργαςιϊν που 
επιςτράτευε  όχι μόνο όλο το ςπίτι, αλλά και ςυγγενείσ και 
γειτόνουσ, για να αϊτάρουν. 
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Εικόνα 8.  Θ Λευκαδίτιςςα αςπρίηει τουσ τοίχουσ τθσ αυλισ με 
τθν ψεκαςτιρα ςτθν πλάτθ, γιατί ζρχεται θ Λαμπρι.  Άλλεσ 
φορζσ κα φορτωκεί και πάλι τθν ψεκαςτιρα, για να βοθκιςει 
τον άντρα τθσ ςτο ράντιςμα των αμπελιϊν. Λζαινα 
πραγματικι, πρϊτθ ςτον αγϊνα και ςτθν βιοπάλθ. 
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Εικόνα 9.  Αριςτερά, με μοχλό το μεγάλο δάκτυλο του ποδιοφ, 
περνά το νιμα από τθν ματςζτα ςτα μαςοφρια. Δίπλα, μόλισ 
αρχίηει το διαςίδι, με το οποίο κα φτιάξει τισ βροχίδεσ, για να 
πάνε, μετά, για τφλιγμα ςτο αντί, να ςτθκεί ςτον αργαλειό και 
να αρχίςει να υφαίνει τα ροφχα του ςπιτιοφ και τα προικιά των 
κοριτςιϊν. 
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Εικόνα 10.  Το ανεμίδι και θ καλαμζνια ανζμθ ςε δράςθ, 
προκειμζνου να περάςει το νιμα ςτα μαςοφρια και εν 
ςυνεχεία, να αρχίςει το διαςίδι. Θ ματςζτα, ι θ κοφκλα του 
νιματοσ, κα περάςει ςτα καλάμια, με τρόπο αρμονικό και 
υπομονετικό, αφοφ πρζπει να περάςουν πολλά μαςοφρια 
απ’τθν ανζμθ. Στθν φωτογραφία, το χειροκίνθτο ανεμίδι  είναι 
φτιαγμζνο από μάςτορα μερακλι. 
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Εικόνα 11.  Ρλζκοντασ με το αγκερίδι, τον κορςζ για τα 
μεςάλια και τα ςεντόνια του αργαλειοφ. Υπομονι τεράςτια και 
ςκζψεισ χίλιεσ ςτο μυαλό, για τρόπουσ εξοικονόμιςθσ των 
απαραίτθτων για τθν οικογζνεια. Άλλοτε, πάλι, το πλζξιμο με 
το αγκερίδι, ςυνοδεφονταν με ατζλειωτα παραμφκια ςτα 
εγγόνια, ςτο αντλιακό, ι γφρω απ’τθν φωτιά τισ κρφεσ μζρεσ 
του χειμϊνα. 
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Εικόνα 12.  Το πλφςιμο των ροφχων ςτθν  αυλι μζςα ςτο 
μαςτζλο, με τθν γιαγιά να κουβαλά το νερό με το ςίςκλο, τθν 
λάτα γεμάτθ από το πθγάδι. Δουλειά ςκλθρι και επίπονθ, 
αφοφ το νερό, εκείνα τα χρόνια, ιταν δυςεφρετο αγακό και το 
κουβαλοφςαν, με μπετόνια και βαρζλεσ από μεγάλεσ 
αποςτάςεισ, όπου υπιρχαν ςτζρνεσ και πθγάδια. 
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Εικόνα 13.  Ραλιοί τςαγκάρθδεσ ςτο χωριό των Λαηαράτων. Ο 
πάγκοσ γεμάτοσ με τα εργαλεία τουσ και τα πρϊτα παποφτςια 
ζτοιμα για τουσ πελάτεσ. 
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Εικόνα 14.   Βόλτοσ ςτο οροπζδιο τθσ Εγκλουβισ. Θ κερινι 
διαμονι των Εγκουβιςάνων ςτον Αϊδονάτο, προκειμζνου να 
μαηζψουν τα γεννιματα και τθν φακι, να τα  αλωνίςουν, για 

να τα μεταφζρουν ςτο χωριό. 
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Εικόνα 15.  Κατοφνα  1954. Αυτό γράφει πίςω θ φωτογραφία. 
Οι λιτροβιαραίοι, με γεμάτο λάδι το αςκί, πθγαίνουν ςτο ςπίτι 
του νοικοκφρθ που ζκανε τισ ελιζσ. Δεξιά, ο λιτροβιάρθσ, 
κρατάει τθν πίντα με τθν οποία γίνονταν το λιμπάδιαςμα του 
λαδιοφ ςε αςκιά και δεπόηιτα. Θ ςτολι προϊδεάηει για τθν 
μορφι τθσ εργαςίασ. 



252 
 

 

Εικόνα 16.  Το πάτθμα των ςταφυλιϊν. Ράνω θ ςτρογγυλι 
πατιτα και κάτω θ κάδθ ςτθν οποία πζφτει ο μοφςτοσ. 
Ρατροπαράδοτο πάτθμα ςταφυλιϊν, το οποίο γίνεται και επί 
των θμερϊν μασ.  Θ κάδθ, ςτον πάτο είχε μικρι βρυςοφλα, τθν 
οποία αςφάλιηαν με κοτςάνι από ρόκα καλαμποκιοφ και τθν 
οποία άνοιγαν για να πιάςουν τον μοφςτο. Με τον πρϊτο 
μοφςτο ζφτιαχναν τθν μςτόπτα και το πεκμζηι. 
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Εικόνα 17.  Θ φορεςιά τθσ ανφπαντρθσ Λευκαδίτιςςασ. 
Εμφανισ είναι θ απουςία του μποφςτου. Ιταν το ςιμα 
κατατατεκζν για τισ ανφπντρεσ γεροντοκόρεσ, οι οποίεσ, ςε 
μεγάλθ θλικία, αναγνωρίηονταν ακριβϊσ από αυτι τθν 
ςθμαντικι διαφορά, τθσ απουςίασ ςτζκασ ςτο μποφςτο. 
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Εικόνα 18.  Θ φορεςιά τθσ παντρεμζνθσ Λευκαδίτιςςασ με τον 
μποφςτο, τθν ςτζκα και  τθν ςπαλζτα. Μια απείρου κάλλουσ 
φορεςιά, τθν οποία αναδείκνυαν περιςςότερο τα χρυςαφικά, 
όπωσ το ποντάλι, οι καρφοβζλονεσ, θ ςπίλα  και ο ςταυρόσ, 
αλλά και οι μπόκολεσ, ι βεργζτεσ, ςτα αυτιά τθσ 
Λευκαδίτιςςασ. 
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Εικόνα 19.  Μεταφορά άμμου με τα άλογα και τα ειδικά 
διαρυκμιςμζνα τςουβάλια ςτο ςαμάρι,  μιά ςκλθρι και 
επίπονθ δουλειά, για να κτίςουν το ςπίτι. Θ διαδρομι ςτο 
μονοπάτι του βουνοφ δείχνει τον βακμό δυςκολίασ για το 
άλογο και τον χωρικό, είτε θ αμμολθψία γίνονταν ςε 
αμμότοπουσ, είτε ςτουσ λόμπουσ των λαγκαδιϊν. 
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Εικόνα 20.  Σκθνι από το αλϊνιςμα. Μόλισ ζχει τελειϊςει το 
λίχνιςμα και τα γεννιματα φορτϊνονται ςτα ηϊα, για το ςπίτι. 
Πρκια θ ςβάρνα, με τα λεπίδια από κάτω. Θ ςβάρνα!  Ρόςεσ 
φορζσ, μικρά παιδιά, δεν ανεβικαμε πάνω, για να μασ 
γυρίςουν τα άλογα, ς’ αυτόν τον ιδιότυπο… γφρο του κανάτου 
μζςα ςτο αλϊνι, με τα άλογα να επιταχφνουν, ι να 
επιβραδφνουν ανάλογα με το παράγγελμα του αλωνιςτι. 



257 
 

 

Εικόνα 21.  Κοπι κυπαριςςιοφ με τον καταρράχτθ. Στθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ το πριόνι δε φζρει το μεγάλο 
παραλλθλόγραμο ξφλινο πλαίςιο, που χρθςιμοποιοφςαν κατά 
τθν επεξεργαςία των κυπαριςςιϊν, αφοφ τα ςτάφνιηαν με 
κόκκινο χρϊμα. Θ ςκλθρι δουλειά μόλισ άρχιςε, προκειμζνου 
να δθμουργθκοφν τα ματζρια, οι καρίνεσ, τα ψαλίδια, οι 
τάβλεσ και ςκόρτςα. 
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Εικόνα 22.  Το αλϊνιςμα ςε πλιρθ εξζλιξθ με τα άλογα και τον 
αλωνιςτι χωρικό, να δίνει το παράγγελμα για τθν ταχφτθτα με 
τθν οποία πρζπει να κινθκοφν τα άλογα, ανάλογα με το βακμό 
επεξεργαςίασ των ςτελεχϊν του ςταριοφ, γριγορα ςτθν αρχι 
και αργά, όταν, πλζον, ζχει αχυροποιθκεί το περιεχόμενο του 
αλωνιοφ. 
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Εικόνα 23.  Το πιξιμο του τυριοφ. Θ δθμιουργία τθσ μαηλίκασ 
μζςα ςτθν τςαντιλα. Κα ακολουκιςει το κρζμαςμα τθσ 
μαηλίκασ, για να φφγει εντελϊσ το μόγαλο, ϊςτε να 
δθμιουργθκεί θ ςφινα του τυριοφ, τθν οποία, θ νοικοκυρά κα 
τοποκετιςει μζςα ςτθν ςαλαμοφρα ςτον τάλαρο. Αυτό το τυρί 
ιταν το προςφάγι ςτο ςακκοφλι του Λευκαδίτθ ξωμάχου, ςτο 
μεςθμεριανό φαγθτό. 
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Εικόνα 24.  Το ξυλοκάμινο.  Ζχει τελειϊςει το κάψιμο. Σε λίγο 
κα αρχίςει θ απομάκρυνςθ των χωμάτων και θ ςυκγκζντρωςθ 
του ξυλοκάρβουνου και το ςβιςιμο του κάρβουνου ελαφρά με 
νερό , ϊςτε να μθν ςταχτοποιθκεί, δθλαδι να  μθ χωνζψουν 
τα κάρβουνα, τα οποία κα πάει, μζςα ςε τςουβάλια ςτθν 
Χϊρα να του πουλιςει ςτουσ Μπρανζλουσ, για να πάρει δυό 
λίτρεσ κρζασ για τα παιδιά. 
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Εικόνα 25.  Ο περίφθμοσ μφλοσ του Κοςπζτου ςτον Κάβαλλο, 
ςε πλιρθ ανάπτυξθ με τα πανιά ςτθν αντζνα.  Ρζραν του 
αλζςματοσ, ο ςυγκεκριμζνοσ μφλοσ ιταν ςθμείο αναφοράσ για 
τουσ Σφακιϊτεσ, αφοφ, το άλεςμα, ιταν κοινωνικι 
ςυνάκροιςθ,  χαρά και νυφοπάηαρο μαηί. 
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Εικόνα 26.  Το καλίγωμα του αλόγου. Ο πεταλωτισ κακαρίηει 
με το ςατράνι τθν οπλι του αλόγου, με μεγάλθ προςοχι, ϊςτε 
να μθ πλθγωκεί το ηϊο, κατά τθν τοποκζτθςθ των καρφιϊν, τα 
οποία ζπρεπε να μποφν ςτο οςτζϊνο μζροσ τθσ οπλισ και να 
μθν πειράξουν το κρζασ του αλόγου, διότι, τότε, δεν κα 
μποροφςε να προχωριςει, κα κοφτςαινε. 
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Εικόνα 27.  Στθν Ραλιά των Λαηαράτων. Ζνδεκα Δεκζμβρθ, 
παραμονι του Αγίου Σπυρίδωνα και πάνε ςτθν εκκλθςία τα 
ςπερνά. Εκεί κα τοποκετθκοφν ςτθν μεγάλθ ςτολιςμζνθ κόφα, 
όλα τα ςπερνά των νοικοκυριϊν του χωριοφ, κα τα διαβάςει ο 
παπάσ και κα μοιραςκοφν ςτουσ πανθγυριϊτεσ. 
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Εικόνα 28.  Το τφλιγμα των βροχίδων  του νιματοσ ςτο αντί, 
για να ακολουκιςει το μπελϊνιαςμα ςτα μιτάρια. Μια 
δουλειά πολφ εκλεπτυςμζνθ και εγκεφαλικι, θ οποία 
απαιτοφςε αυτοςυγκζντρωςθ, αλλά και εμπειρία, ϊςτε να 
ακολουκιςει το επόμενο ςτάδιο, το μπελϊνιαςμα ςτα 
μιτάρια. 
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Εικόνα 29.  Γράφθμα   του Νίκου Βαγενά, ςτο οποίο φαίνεται θ 
αλεςτικι του λιτροβιοφ και το ηεμζνο άλογο, να δίνει κίνθςθ 
ςτα λικάρια και να πολτοποιείται ο λιόκαρποσ. Τα λικάρια 
κινοφνται πάνω ςτθν πζτρινθ, επίςθσ, κατάςτρα. Μεταξφ των 
δφο πζτρινων καταςκευαςμάτων ο λιόκαρποσ πολτοποιείται, 
για να τοποκετθκεί μετά ςτα τςόλια, ϊςτε να αρχίςει το 
ςτίψιμο και θ παραγωγι του λαδιοφ. 
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Εικόνα 30.  Ο βάηοσ, ζςτω και ςε ερειπϊδθ μορφι, 
καταπλθκτικοφ πζτρινου ςπιτιοφ ςτα Κολυβάτα του 
Αλζξανδρου. Σε πανοραμικι άποψθ οι ζρτεσ περιμετρικά των 
πορτοπαράκυρων, οι οποίεσ δίνουν ξεχωριςτό χρϊμα και 
αρμονία ςτθν οικοδομι. Σε αντίκεςθ με άλλα μζρθ τθσ  χϊρασ, 
όπου οι ζρτεσ είναι από ςοβάτιςμα, ςτα Λευκαδίτικα  ςπίτια 
είναι πελεκθμζνεσ αρμονικά πζτρεσ. 
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Εικόνα 31.  Θ γιαγιά ανοίγει το φφλλο με τον πλάςτθ για τθν 
λαχανόπιτα. Σε λίγο θ πίτα κα μπεί ςτο ταψί, για να ψθκεί 
ςτθν γωνιά, το δε περίςευμα του  φφλλου, κα γίνει το παιδί 
τθσ πίτασ, το οποίο κα τθγανιςτεί, ςαν τθγανόψωμο, προσ  
τζρψθ και χαρά των παιδιϊν. 
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Εικόνα 32.  Θπειρϊτιςςεσ ετοιμάηουν τθν ηαλίγκα με το φορτίο 
των ξφλων. Κάπωσ ζτςι, ηαλιγκομζνεσ με φλοκωτζσ, ζρχονταν 
οι Μελιςουργιϊτιςςεσ ςτα χωριά τθσ Λευκάδοσ, με τα πόδια 
τουσ από το  Άκτιο, για να πουλιςουν τθν πραμάτια τουσ ςτισ 
Λευκαδίτιςςεσ νοικοκυρζσ, οι οποίεσ δεν μποροφςαν να 
καταςκευάςουν φλοκωτζσ, απαραίτθτο εξάρτθμα ςτα προικιά 
τθσ κάκε κόρθσ. 
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Εικόνα 33.  Θ τςζτηερθ ςτο κεφάλι και από κάτω θ ποδολόγα. 
Οι ςφγχρονεσ Λευκαδίτιςςεσ… Καρυάτιδεσ, ςτο χωριό Νικολισ. 
Θ γειτόνιςςα ςπεφδει να αϊτάρει τθν νεροκουβαλιτρα, θ οποία 
κατάκοπθ, ποιοσ ξζρει από ποια απόςταςθ κουβαλά το νερό, 
φαίνεται να μεταβιβάηει ευχαρίςτωσ το φορτίο. 
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Εικόνα  34.  Ραράκυρο με κολτρίνα, πλεγμζνθ με το χζρι και το 
αγερίδι, από τα χζρα κάποιασ άξιασ νοικοκυράσ. Το ςχζδιο  
ςτθν κολτρίνα ζχει ιδιαίτερθ χάρθ και το οποίο είχε διάφορεσ 
μορφζσ με κυρίαρχθ αυτι των λουλουδιϊν. Οι κολτρίνεσ, ςτα 
δίφυλλα παράκυρα ζδιναν χάρθ και ομορφιά ςτα παλιά 
Λευκαδίτικα ςπίτια. 
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Εικόνα 35.  Ρζτρινο παλιό εικόνιςμα ςε δρόμο τθσ Καρυάσ. 
Ευλαβικά, κάκε βράδυ, εκ περιτροπισ θ γειτονιά κα ςπεφςει 
να ανάψει το καντιλι, για να αποδιϊχνει τα κακά πνεφματα 
και να φυλάει τουσ δαβάτεσ. Εκεί, ςτακερά, ςτο διάβα των 
αιϊνων, ςυνδεδεμζνο με γενιζσ και γενιζσ να κλίνουν 
ευλαβικά το γόνυ. Αναμνιςεισ με κεία νοςταλγία! 
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Εικόνα 36. Πλα τα ςφνεργα ζτοιμα για να αρχίςει το αλϊνιςμα 
τθσ φακισ ςτο οροπζδιο τθσ Εγκλουβισ. Ακριβϊσ τα ίδια 
ςφνεργα χρθςιμοποιοφνταν και ςτο αλϊνιςμα του ςταριοφ. Θ 
ςβάρνα , το δικριάνι, το καρπολόϊ,  θ πρόχειρθ ςκοφπα από 
ςπάρτα και το ξφλινο φτυάρι. Πλα φτιαγμζνα απ’το χζρι του 
Λευκαδίτθ χωρικοφ, με καυμαςτι τεχνικι και αρμονία, ακόμθ 
και το μεγάλο κόςκινο, το δρυμϊνι, με τον ξφλινο κόκρο 
περιμετρικά. 
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Εικόνα 37.  Σκαρίφθμα του ξφλινου αλετριοφ. Μπροςτά ςτο 
άγγιςτρο του ςταβαριοφ, είναι ο ηυγόσ και με αυτόν 
ςυνδζονται τα παλμάκια.  Απ' τα  παλμάκια ξεκινοφςε το 
ηυγόςχοινο,  το οποίο κατζλθγε ςτθν γολάνα του ηεμζνου 
αλόγου. Στο ςκαρίφθμα φαίνονται και οι κζςεισ των δφο 
αλόγων. 
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Εικόνα 38. Αυτά ιταν τα καταπλθκτικά πζτρινα Λευκαδίτικα 
ςπίτια. Κάπου ςτθν Καρυά.  Ακόμθ και ερειπωμζνο εκπζμπει 
μαγεία και πάει μακριά ςτον χρόνο, όταν ζςφιηε από ηωι, 
όταν δζχονταν ςτα ςωκικά του παιδικζσ φωνζσ και ςτθν 
ςουάντςα  του φωλιζσ χελιδονίςιεσ! 
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Εικόνα 39. Τα πζτρινα λικάρια τθσ αλεςτκισ  παλιοφ λιτροβιοφ. 
Καυμάςτε ςυμμετρία και αρμονία. Ωςάν να βγικαν από 
κομπιοφτερ! Άλογα αλζςτα και δυνατά τισ γφριηαν πάνω ςτθν 
κατάςτρα, ενϊ, άπειρεσ φορζσ, κρεμαςτικαμε ςτον ηυγό, ςαν 
μικρά παιδιά, για να μασ ταξιδεφει το άλογο ςε κόςμουσ 
ονειρικοφσ. 
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Εικόνα 40.  Από αυτό το εργαλείο ζβγαινε το λάδι ςτο λιτροβιό. 
Είναι το πιεςτιριο, με τθν πλάντρα και το ςιδερζνιο αδράχτι, 
το οποίο πίεηε προσ τα  κάτω τθν πάνω πλάντρα και ςυμπίεηε 
τα τςόλια, ςυναντϊντασ τθν κάτω πλάντρα,  κίνθςθ και  πίεςθ , 
οι οποίεσ ζδιναν το πολφτιμο λάδι. Στθν βάςθ  υπιρχε το 
ξφλινο ςκαφίδι μζςα ςτο οποίο ζρρεε θ νιάτςα, το νζο λάδι, 
ανακατεμζνο με τον λιόςμο, όπου περίμεναν να επιπλεφςει, 
ςαν ελαφρφτερο το λάδι και να το τοποκετιςουν ςτα αςκιά. 
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Εικόνα 41.  Υπζροχθ κολωτι  κατωγόπορτα, χορταριαςμζνθ, 
αλλά γεμάτθ αναμνιςεισ  και χαρζσ, μιάσ ηωισ, που δεν 
ξαναγυρνά, ςε απλοϊκότθτα, ακωότθτα  και ςυντροφικότθτα. 
Άπειρεσ φορζσ κα κάκςαν ςτα καρεκλάκια οι βαβάδεσ, ςτο 
απόγονο τθσ κατωγόπορτασ, για να μπαλϊςουν το παντελόνι 
του γζροντα, για να  κακαρίςουν το μαγζρεμα τθσ φακισ, για 
να γνζςουν με τθν ρόκα το μαλλί, για να περιμζνουν τουσ 
αγωνιςτζσ τθσ οικογζνειασ να γυρίςουν απ’τα χωράφια και το 
ξεμόνιο. 
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Εικόνα 42.   Ζνα απ'τα χαλκϊματα του παλιοφ Λευκαδίτικου 
νοικοκυριοφ, θ τςζτηερθ ςτο κεφάλι, κουβαλϊντασ το νερό 
απ'το πθγάδι. Στθν φωτογραφία, επίςθσ, καυμάςτε τθν 
καταπλθκτικι μπζρτα, που φορά θ νεροκουβαλιτρα, θ οποία 
είναι πλεγμζνθ ςτο χζρι με βελόνεσ. Θ τςζτηερθ, ςε λίγο, κα 
πάει ςτο καλατηι να τθν καλαγλίςει, να φφγει θ γιομάρα, 
απ’τθν κακθμερινι χριςθ. 
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Εικόνα 43.   Υπζροχοσ ανεμόμυλοσ ςτον Κάλαμο, δίπλα ςτθν κάλαςςα.  
Φωτογραφία απ' το βιβλίο του Λωάννθ Κουμανοφδθ: <<Aνεμομυλικά>>. Ο 
Κάλαμοσ, ζνα αδιάςπαςτο κομμάτι τθσ Λευκάδοσ και των Επτανιςων, το 
οποίο, παρά τθν ςτενι επαφι του με τον Μφτικα του Ξθρομζρου, 
εξακολουκεί να αντιςτζκεται ςκεναρά  και να επιμζνει ςτο επτανθςιακό 
του χρϊμα και ςτθν αδιάςπαςτθ Λευκαδίτικθ ταυτότθτά του. 
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Εικόνα 44.  Κεςπζςια εικόνα. Τρείσ ανεμόμυλοι ςτο Καλαμίτςι, με κζα 
ςτο απζραντο γαλάηιο του Λονίου. Βιγλάτορεσ και ςθματωροί, ςτο 
διάβα των αιϊνων. Σιμερα, είναι εμφανϊσ διαςκευαςμζνοι, ςε ςπίτια, 
όπου κατοικοφν παρακεριςτζσ. Το Καλαμίτςι είχε δεκατρείσ 
ανεμόμυλουσ! 
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Εικόνα 45 Aναμνθςτικι φωτογραφία απ'το πανθγφρι τθσ 
Αναλιψεωσ ςτον Φρυά, το 1950. Τότε τα πανθγφρια ιταν το 
μζγιςτο κοινωνικό γεγονόσ και πιγαιναν όλοι με τα άλογα, ςτα 
οποία φόραγαν μπλζ χάντρεσ ςτο λαιμό, τα περίφθμα 
κομπολόγια, όπωσ φαίνεται ςτθν φωτογραφία. Ο  πεηόσ κρατά 
ςτα χζρια του τα ωραία κουλοφρια, περαςμζνα ςε χορτάρινο 
ςπάγκο. Ιταν το …ζπακλο για τθν ςυμμετοχι του ςτο 
πανθγφρι, όπωσ και κάκε πανθγυριϊτθ. Και για τθν 
ιςτορία.ϋΕφιπποσ είναι ο πατζρασ μου Σοφοκλισ και πεηόσ ο 
κείοσ μου ο Τάςοσ, ο γνωςτόσ ςε όλθ τθν Λευκάδα Καλατηισ. 
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Εικόνα 46. Μιά άλλθ μορφι ξφλινου αλετριοφ, το οποίο κρατά 
ο ζφθβοσ τθσ εποχισ. Στο αλζτρι φαίνεται εμφανϊσ ότι το 
ςταβάρι είναι μακρφτερο του κανονικοφ, πράγμα που 
ςθμαίνει ότι πρόκειται για βοϊδάλετρο. Στο πρόςωπο του 
παιδιοφ απεικονίηεται ανάγλυφα μια άλλθ ηωι, άλλων εποχϊν 
ανζχειασ και φτϊχιασ, με παποφτςια και ροφχα ντρεμίδια… 
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Εικόνα 47. Ηευγάρι αλόγων ηεμζνα ςτο αλζτρι. Φαίνεται 
κακαρά θ λαιμαριά, ι γολάνα, ςτο λαιμό των αλόγων, απ'τθν 
οποία δζνονταν τα ηυγοςχοινιά με τα παλμάκια και ζδιναν 
κίνθςθ ςτο αλζτρι να ςχίςει τθν γι. 
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Εικόνα 48. Θ αλωνιςτικι μθχανι, θ περίφθμθ πατόηα, θ οποία αντικατζςτθςε 
τα αλϊνια, για το αλϊνιςμα των γεννθμάτων. Με τθν ςειρά τθσ ζπεςε και αυτι 
κφμα τθσ εξζλιξθσ και παροπλίςκθκε. Θ μθχανικι τθσ κίνθςθ γίνονταν με 
τεράςτια λουριά  από το τρακτζρ. Μπροςτά ιταν το ςτόμιο, θ ταϊςτρα, απ’τθν 
οποία  ζριχναν μζςα τα δεμάτια τα γεννιματα. Το φουγάρο , απ’το οποίο 
ζπεφτε το άχυρο , είναι διπλωμζνο. 



285 
 

 

Εικόνα 49. Μιά μορφι αχυροκαλφβασ ςε ςκαρίφθμα. Ρζτρινοσ ο βάηοσ 
τθσ καλφβασ και ςτθν ςκεπι ψακί, τοποκετθμζνο με καβαλάρθ ςε 
τριγωνικό ςχιμα. Ρρόκειται για αχυροκαλφβα-ςταφλο ςτα ξεμόνια και 
ςτουσ Σκάρουσ κυρίωσ, όπου υπιρχε τεράςτια κτθνοτροφία. Οι 
αχυροκαλφβεσ-παράγκεσ, οι κερινζσ κατοικίεσ,  ςτθν Λυγιά και ςτθν 
Ροφντα, ιταν εξολοκλιρου από ψακί,  ι ςπάρτα, ςμυρτιζσ και φτζρεσ. 
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Εικόνα 50. Λευκαδίτεσ ζμποροι με φορτωμζνα τα άλογα, 
ζτοιμοι για το ανταλλακτικό εμπόριο ςτα Βλάχικα, όπωσ 
ζλεγαν, ςτο Ξθρόμερο. Ράνε κραςί, ξφδι και λάδι, για να 
επιςτρζψουν και πάλι φορτωμζνοι με καλαμπόκι και βλάχικο 
τραχανά, υλικά απαραίτθτα για τθν μπαηίνα, ςτον ςκλθρό 
χειμϊνα 
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Εικόνα 51. Ο αργςλειόσ ςε ...ωρα λειτουργίασ. Θ αχφάντρα 
ξεμπλζκει το ςτθμόνι για να προχωριςει. Διακρίνονται 
ακόμθ,το αντί και τα καροφλια, τα οποία άλλαηαν τθν κζςθ 
των μιταριϊν, πάνω-κάτω, πατϊντασ με τα πόδια τθσ δφο 
ςχοινιά ςυνδεδεμζνα με τα καροφλια. 
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Εικόνα 52.  Μοναδικό ςκαρίφθμα μτηίτικου φοφρνου, του 1827, για ανζγερςθ 
ςτθν γειτονιά του Αγίου Μθνά ςτθν Χϊρα. Θ άδεια βγικε για τον Ηανζτο  
Δετηϊρτηθ. Ραρά τθν ζλλειψθ τεχνικϊν μζςων, το ςκαρίφθμα είναι πράγματι 
καταπλθκτικό, ωςάν να βγικε από  κομπιοφτερ! 
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Εικόνα 53. Μςωσ απ'τα ωραιότερα  πζτρινα εικονίςματα όχι μόνο ςτθν 
Λευκάδα, αλλά και ςτθν Ελλάδα., ςε μνιμθ  των Αγίων Ρατζρων.  Βρίςκεται 
ςτα Λαηαράτα, ςτον δρόμο για το ςχολικό ςυγκρότθμα. Κτίςκθκε το 1923 
απ'τον μοναχό Ραρκζνιο Λάηαρθ, όπωσ αναγράφεται. Ρεριμετρικά φζρει  
τθν βιβλικι επιγραφι: Θ ελπίσ μου ο Ρατιρ, καταφυγι μου ο Υιόσ, ςκζπθ 
μου το Ρνεφμα το Άγιον, Τριάσ Αγία δόξα ςοι. Δζςτε τo  καντθλάκι.  Καίει 
ακοίμθτο… 
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Εικόνα 54. Και οι γυναίκεσ ενταγμζνεσ ςτθν ςκλθρι βιοπάλθ. Κάπου ςτο 
χωριό Νκολισ τθν δεκαετία του 1970. 
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Εικόνα 55 Το καμίνι κάθκε ολοκλθρωτικά και οι ξωμάχοι 
αναλαμβάνουν δουλειά, να κακαρίςουν και να διαχωρίςουν 
τα κάρβουνα απ'το χϊμα. 
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Εικόνα 56 Μιά φωτογραφία, μιά ολόκλθρθ ιςτορία.  
Ρλανόδιοσ ψωμάσ μζςα ςτο Κάςτρο τθσ Αγίασ Μαφρασ, όταν 
ακόμθ υπιρχαν κατοικίεσ μζςα ςτο Κάςτρο. Φωτογραφία του 
Σίλερ, όπωσ αναγράφεται, κατά τον 19

ο
 αιϊνα. 
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Εικόνα 57 Μεγανιςι  1910. Θ θρωίδα μάνα, μεταφζρει ςτο 
κεφάλι τθσ τθν ξφλινθ κοφνια με το μικρό τθσ παιδί, ςτα 
κτιματα, για να δουλζψει. Θ Τηαβζλαινα τθσ ηωισ...  
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Εικόνα 58 Κεριςμόσ ςτα Χορτάτα. Με απζραντθ χαρά θ 
νοικοκυρά αρχίηει τον ευλογθμζνο κζρο. Σε λίγο κα ηυμϊςει 
ςτο ςκαφίδι τθσ το νζο αλεφρι. Το δρεπάνι ςτα χζρια και τα 
πρϊτα χερόβολα αρχίηουν να γίνονται. 
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Εικόνα 59 Με το ςτεφάνι και τον τθλζγραφο να το οδθγεί. Εδϊ 
πρόκειται για μικρό ςτεφάνι, προφανϊσ από νεροβαρζλα. 
Πταν ςτα χζρια μασ ζπεφταν τα μεγάλα ςτεφάνια, απ'τα 
κραςοβάρελα, τότε χρειάηονταν ιδιαίτερθ δφναμθ και 
ικανότθτα να παίξεισ… 
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