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 Πξόινγνο 

 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε «ιανγξαθηθή-εζλνγξαθηθή 

βηνγξαθία» ηνπ κάζηνξα καραηξνπνηνχ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή 

ηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο ηνπ, φπσο αζθείηαη απφ ηνλ ίδην ζήκεξα (2009-2011) ζην ρσξηφ 

Καξατζθάθεο Αηησιναθαξλαλίαο, θαζψο θη ε κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηερλίηε,  ε εξγαζία ζηνρεχεη ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπιινγηθήο δνκήο θαη δξάζεο ηεο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο, 

ησλ ζηδεξνπξγψλ-καραηξνπνηψλ.  

 Ο ιφγνο πνπ επέιεμα λα κειεηήζσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη πξψηηζηα ην 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην ιατθφ πνιηηηζκφ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θη ε επηζπκία κνπ 

λα ζπκβάισ, ζην πιαίζην ηεο ζπνπδήο ηνπ λενειιεληθνχ ιατθνχ πιηθνχ βίνπ θαη 

πνιηηηζκνχ, ζηελ έξεπλα, ηελ εμέηαζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηάζσζε -κε ην γξαπηφ 

ιφγν, ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηε βηληενζθφπεζε- ελφο παξαδνζηαθνχ επαγγέικαηνο, 

ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ -ρξεζηηθψλ εξγαιείσλ, αθελφο, αιιά θαη, 

αθεηέξνπ, σο έλα βαζκφ, θαη έξγσλ ηέρλεο.  

Κίλεηξν αθφκε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ε ηδηαίηεξε αγάπε κνπ 

εηδηθά γηα ηα «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα, ηα νπνία είραλ παλειιήληα θήκε ζηνλ θφζκν ηεο 

παιηθαξηάο, ηεο παξεμήγεζεο θαη ηνπ θαβγά, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη σο πνιχηηκα 

επαγγεικαηηθά εξγαιεία απφ ηνπο θηελνηξφθνπο, ηνπο ραζάπεδεο, ηνπο ςαξάδεο θαη ηνπο 

γεσξγνχο. ηελ πεξηνρή πνπ γελλήζεθα θαη κεγάισζα -ηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο- είρα δεη, 

απφ ηα παηδηθά κνπ ρξφληα, ηα «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα λα ηα θνξνχλ θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνη θηελνηξφθνη, νη πεξηζζφηεξνη ζπγγελείο κνπ. Δίρα αθνχζεη πνιιέο 

ηζηνξίεο γηα ηα πεξίθεκα «ιεπθαδίηηθα καραίξηα ηνπ Καησπφδε», γηα ηα νπνία φινη 

κηινχζαλ κε ζαπκαζκφ. Θπκάκαη αθφκε ηνλ παηέξα κνπ λα επηζθεπάδεη ηα θεξάηηλα 

καλίθηα ηεο ιαβήο ησλ καραηξηψλ ηνπ.   

Ζ γλσξηκία κνπ, ελ ηέιεη , κε ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν, ηνλ θαιχηεξν ελ δσή 

καραηξνπνηφ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ αγάπε θαη ην κεξάθη γηα ηελ 

ηέρλε ηνπ θαη ηα καραίξηα ηνπ, ππήξμε θαζνξηζηηθή, ελψ ηα πξνζσπηθά κνπ βηψκαηα 

(απηναλαθνξηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή) απνδείρηεθαλ πνιχηηκεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

 

 Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ζην ζεκείν απηφ φινπο φζνη κε βνήζεζαλ 

θαη ζπλέβαιαλ -ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν- ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 

 Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ θ. Μαξίλα Βξέιιε-Εάρνπ, αλαπιεξψηξηα 

θαζεγήηξηα Λανγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, γηα ηελ ελζάξξπλζε, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηηο πνιχηηκεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο ηεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξεπλεηηθήο κνπ εξγαζίαο φζν θαη ζην ζηάδην ζχληαμεο  ηεο κειέηεο κνπ.   

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αθφκε νθείισ ζηα αμηφηηκα κέιε ηεο Σξηκεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο εξγαζίαο κνπ: ζηνλ θ. Μελά Αι. Αιεμηάδε, θαζεγεηή 

Λανγξαθίαο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, θαη ζηνλ θ. Μαλφιε 

έξγε, επίθνπξν θαζεγεηή Λανγξαθίαο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, γηα ηηο 

ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπο, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ 

πξφζπκα κνπ αθηέξσζαλ.  

 Σηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο απεπζχλσ ζην ζεβαζηφ κάζηνξα Παλαγηψηε 

Ρεγάιν, γηα ηηο πνιχσξεο ζπλεληεχμεηο πνπ κε ραξά κνπ παξαρψξεζε θαη γηα φια φζα κε 

ζνθία θαη ππνκνλή κνπ δίδαμε γηα ηελ ηέρλε ηνπ θαη ηα καραίξηα ηνπ ζην εξγαζηήξηφ ηνπ 

ζηνλ Καξατζθάθε Αηησιναθαξλαλίαο. 

 Πνιιέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ θ. πχξν θιαβελίηε, θαζεγεηή θπζηθήο 

αγσγήο θη εξεπλεηή ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Λεπθάδαο, γηα ην πιηθφ πνπ έζεζε ζηε 

δηάζεζή κνπ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ έξεπλα γηα ηα ιεπθαδίηηθα καραίξηα θαη ηνπο 

Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνχο. 

 Θεξκά επραξηζηψ θη φινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ (ηα νλφκαηα, ηε βηνγξαθία 

θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο παξαζέησ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο κνπ), γηα ηηο πνιχ 

ρξήζηκεο θαη ζεκαληηθέο καξηπξίεο ηνπο (γηα ην καραηξνπνηφ Παλαγηψηε Ρεγάιν θαη ηα 

καραίξηα ηνπ, γηα ηα «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα, γηα ηνπο Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνχο Πάλν 

θαη Πέηξν Καησπφδε -ηνπο δαζθάινπο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ ζηε καραηξνπνηία-, θαζψο 

θαη γηα ηε καραηξνπνηία γεληθφηεξα  ζηε Γπηηθή Διιάδα).  

 Δπραξηζηψ αθφκε ηνλ θαιφ θίιν θ. Ζιία Υαξίην, αξρηηέθηνλα,  γηα ηελ απνηχπσζε 

ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ καραηξνπνηνχ Παλαγηψηε Ρεγάινπ ζε ζρέδηα ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ. 
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 Δπηζπκψ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνπο πξφζπκνπο ππαιιήινπο ηεο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο Αγξηλίνπ θαη ηεο Γεκφζηαο Βηβιηνζήθεο Λεπθάδαο, γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζηελ 

αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, ηνλ θ. Γεκήηξε Καησπφδε-Νηειεκάξε, ηδξπηή θαη ηδηνθηήηε 

ηνπ Μνπζείνπ Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο, θαζψο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Λανγξαθηθνχ 

Μνπζείνπ Οξθέα «Παληαδήο Κνληνκίρεο» ζηε Λεπθάδα, γηα ηελ άδεηα λα θσηνγξαθίζσ 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ εξγαζία κνπ καραίξηα απφ ηε ζπιινγή ηνπο. 

 

 Αθηεξψλσ ηελ εξγαζία κνπ ζηε ζχδπγφ κνπ Θενδψξα θαη ηα παηδηά καο, Γαλάε 

θαη Νεθέιε, γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ θαηά ηηο πνιιέο θαη ζπρλέο απνπζίεο κνπ ζην 

πεδίν ηεο έξεπλαο, αιιά θαη θαηά ηε ρξνλνβφξα ελαζρφιεζή κνπ κε ηε ζπγγξαθή ηεο 

εξγαζίαο κνπ. ηάζεθαλ δίπια κνπ θαη κε ηελ ακέξηζηε ζηήξημή ηνπο κνπ έδηλαλ 

δεκηνπξγηθή αηζηνδνμία θαη δχλακε.   

                           

                                                                                       Μαηζαίνο ηακνύιεο 

                                                                                                       Ησάλληλα, Οθηψβξηνο 2011 
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 Δηζαγσγή 

 

Η. Σα «έξγα ησλ ρεξηώλ» θαη ε ιανγξαθηθή κειέηε ηνπο  

Σα «έξγα ησλ ρεξηψλ» έρνπλ σο αθεηεξία θαη πξννξηζκφ ηνπο θαηαξράο ηελ 

ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ (ππεξεηνχλ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο 

ηνπ πιηθνχ βίνπ, θαηνηθία, δηαηξνθή, ελδπκαζία)
1
 θαη θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο 

κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
2
. Χζηφζν, ζ’ έλα αληηθείκελν, έλα πξντφλ ή κηα 

εθθξαζηηθή κνξθή ηεο ιατθήο ηέρλεο/ρεηξνηερλίαο ελππάξρνπλ φρη κφλν νη δηαζηάζεηο ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαιιηηερληθήο βνχιεζεο 

θαη ηεο θηινθαιίαο, γη’ απηφ θη απαηηείηαη κηα ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγηθή, ζπκβνιηθή, 

θνηλσληνινγηθή θαη αηζζεηηθή αλάγλσζε ησλ κνξθψλ θαη ηνπ δηαθνζκεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, καδί θη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν πνπ ηα γέλλεζε, ψζηε 

λα θαηαλνεζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ σο πνιηηηζκηθά πξντφληα θαη σο ηεθκήξηα έθθξαζεο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνχ θαη κηαο νξηζκέλεο θνηλσλίαο
3
.  

                                                
1 Βι. Μεξαθιήο Μ. Γ., Διιεληθή Λανγξαθία: Κνηλσληθή ζπγθξόηεζε, Ήζε θαη έζηκα, Λατθή ηέρλε, Αζήλα 

2009, ζ. 287.  

2 Βι. Παπαδφπνπινο ηέιηνο Αγ., «Νενειιεληθή Υεηξνηερλία», ζην βηβιίν ηνπ ίδηνπ, Αλζξσπνινγηθά-

Μνπζεηνινγηθά. Μηθξά κειεηήκαηα, Αζήλα 2003, ζ. 46. 

3 Βι. Μεξαθιήο Μ.Γ., Λανγξαθηθά Εεηήκαηα, Αζήλα 1989, ζ. 19. Βι. αθφκε Appadurai Arjun, The social life 

of things: Commodities in cultural perspective, Cambridge 1986. Σα αληηθείκελα, ηα έξγα ησλ ρεξηψλ 

«θαηά ηελ θπθινθνξία ηνπο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα απνθηνύλ θαη 

απηά κηα θνηλσληθή ππόζηαζε, έρνπλ θαη απηά κηα θνηλσληθή δσή ζηελ πνξεία ηεο νπνίαο απνθηνύλ θαη 

κεηαβηβάδνπλ πνηθίιεο ηαπηόηεηεο, κεηαβαιιόκελεο επίζεο ζεκαζίεο θαη αμίεο. Δκθαλίδνληαη όρη κόλν λα 

ζπκβνιίδνπλ ή λα κεηαβηβάδνπλ κελύκαηα γηα ηα πξόζσπα, λα αληαλαθινύλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δσή 

ηεο θνηλόηεηαο, ηηο αιιαγέο ηεο θαη ηηο ζηαζηκόηεηέο ηεο, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηδενινγία, αιιά λα 

έρνπλ δξάζε (κε ηελ έλλνηα όηη παξάγνπλ απνηειέζκαηα πάλσ ζηα πξόζσπα) θαη λα απνηεινύλ κέξνο ηεο 

ηαπηόηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππνθεηκέλσλ» (βι. Μπάδα Κσλζηαληίλα, «Ο πιηθφο πνιηηηζκφο ηεο 

Λεπθάδαο: “ην … θέληεκα γαξνχθαια εηηκήζε ιίξεο νγδνήληα”»  ζηα Πξαθηηθά ΗΓ πκπφζην ηεο 

Δηαηξείαο Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ κε ζέκα: Ο ιατθφο Πνιηηηζκφο ηεο Λεπθάδαο θαη ν Παληαδήο 

Κνληνκίρεο (Λεπθάδα, 11-13 Απγνχζηνπ 2008), ζ. 135-154. Δμάιινπ, θαηά ηνλ Υξήζηνπ Υξ., «Ζ ιατθή 

δσγξαθηθή: Οη δεκηνπξγνί ηεο εθθξάδνπλ ηα βαζχηεξα βηψκαηα θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ ιανχ», 

Καζεκεξηλή –Δπηά Ζκέξεο, Κπξηαθή, 11 Ηνπλίνπ 1995, ζ. 18, ηα έξγα ησλ ρεξηψλ σο κνξθέο ηεο ιατθήο 
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Έξγα ησλ ρεξηψλ κάο έρνπλ δψζεη ιατθέο ηέρλεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο (ν 

ιατθφο πνιηηηζκφο δελ παχεη λα «δπκψλεηαη» θαη λα παξάγεη λέεο κνξθέο), φπσο ε 

αξρηηεθηνληθή, ε ιηζνγιππηηθή, ε μπινγιππηηθή, ε θεξακηθή, ε κεηαιινηερλία, ε πθαληηθή, 

ε θεληεηηθή, ε δαληεινπνηία,
4
 θ.ά. Ζ δηάθξηζε ησλ ιατθψλ ηερλψλ ζηα παξαπάλσ είδε 

νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε θχζε ηνπ πιηθνχ πνπ κεηαρεηξίδεηαη θάζε θνξά ν ιατθφο ηερλίηεο, 

απφ ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ε ηερληθή θαη ε κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ
5
.  

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξσηαγσληζηήο είλαη ν άλζξσπνο-ρεηξνηέρλεο, θαζψο 

φια εμαξηψληαη απφ ηε κπτθή ηνπ δχλακε, ηελ ηερληθή ηνπ δεμηφηεηα, ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε δνπιεηά. Δίλαη θχξηνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ησλ 

ζηνηρεησδψλ εξγαιείσλ, ησλ πξψησλ πιψλ ηνπ θαη θαηαζθεπάδεη ηα πξντφληα ηνπ κε 

πξνβηνκεραληθή ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία
6
.   

         Ζ κειέηε ησλ «έξγσλ ησλ ρεξηψλ» εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε εμέηαζε ηνπ πιηθνχ 

ιατθνχ βίνπ θαη πνιηηηζκνχ, πνπ «πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξα ηηο πξάμεηο θαη ηηο εθδειώζεηο 

ηνπ ιανύ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα κέζα θαη ηηο κεζόδνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ 

αγαζώλ (γεσξγία, θηελνηξνθία, ςάξεκα, θπλήγη, βηνηερλία, κεηαθνξέο, εκπόξην θ.ά.) θαζώο 

θαη κε ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ βηνηηθώλ αλαγθώλ (θαηνηθία, δηαηξνθή, ληύζηκν) 

θαη ησλ θνηλσληθώλ ηνπ ζρέζεσλ (δηαζθέδαζε, δεκόζηα θηίξηα θ.ά.)».
7
  

 

 Αλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο Λανγξαθίαο γηα ηνλ πιηθφ ιατθφ βίν δελ έιεηςε πνηέ, 

ππήξμε σζηφζν πεξηνξηζκέλν ζην απψηεξν παξειζφλ ζπγθξηηηθά κε εθείλν πνπ 

                                                                                                                                              
ηέρλεο «δηαθξίλνληαη πάληα γηα ηελ ηδηαίηεξε ζύλδεζε κε ηε δσή, ηελ έκθαζε ζην ηππηθό, ηε 

δηαρξνληθόηεηα, ηε δηεγεκαηηθόηεηα θαη ηελ αηζηνδνμία. Καη επεηδή βαζίδνληαη ζε θνηλά ζηνηρεία, 

ζπιινγηθά βηώκαηα, θνηλέο παξαδόζεηο, θαζεκεξηλέο απαζρνιήζεηο, κόληκεο αλεζπρίεο, απαληνύλ 

νπζηαζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο κηαο νκάδαο. Γελ έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε -έζησ θαη 

αλ ηελ ππνβάιινπλ-, αιιά ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ηεο δσήο κε δηαρξνληθό πεξηερόκελν».  

4 Βι. Υαηδεκηράιε Αγγειηθή, «Ζ Διιεληθή ιατθή ηέρλε», Νέα Δζηία 48, (1955), ζ. 474 

5 Βι. Φισξάθεο Αιέθνο Δ., Ζ Λατθή Ληζνγιππηηθή ηεο Σήλνπ, Αζήλα 1979, ζ. 13 

6 Βι. Παπαδφπνπινο, φ.π., ζ. 47 

7 Πνιπκέξνπ-Κακειάθε Αηθαηεξίλε, «Λατθφο πιηθφο βίνο θαη πνιηηηζκφο (Πξνβιήκαηα θαη απφςεηο)», ζην 

Δπηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο (20 Ννεκβξίνπ – 5 Γεθεκβξίνπ 1979) ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, Αζήλα 1982, 

ζ. 93 
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εθδειψζεθε γηα ηνλ πλεπκαηηθφ βίν
8
. Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ βίνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ηερληθψλ κεηαπνίεζεο ζηελ πξάμε παξέκεηλε ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο ηνκείο ελδηαθεξφλησλ ηεο ιανγξαθίαο, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ πλεπκαηηθφ βίν
9
. 

 Μηα εκπεξηζηαησκέλε δηαρξνληθή αλαζθφπεζε ηεο κεζφδνπ έξεπλαο ηνπ «πιηθνχ 

βίνπ» ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έδσζε παιαηφηεξα ν ηέιηνο Παπαδφπνπινο
10

, ν νπνίνο 

δηαθξίλεη ηέζζεξηο κεγάιεο πεξηφδνπο κειέηεο ηνπ: α) ηελ πξνεπηζηεκνληθή πεξίνδν (σο 

ην 1908), β) ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ηεο επηζηεκνληθήο ιανγξαθίαο, φπνπ θπξηαξρεί ε 

κνξθή ηνπ Νηθνιάνπ Πνιίηε (1908-1922), γ) ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1923-1950) 

θαη δ) ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (κεηά ην 1950)
11

.  Ο Μηράιεο Γ. Μεξαθιήο  ζην άξζξν 

ηνπ «Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. Μηα φρη άζθνπε αλαδξνκή»
12

, ζπκπιεξψλεη ηελ 

παξαπάλσ αλαζθφπεζε, πξνζζέηνληαο πνιιά ελδηαθέξνληα λέα ζηνηρεία θαη 

ηεθκεξησκέλα ζρφιηα γηα ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ βίνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

           ηα παιαηφηεξα δεκνζηεχκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ν «Οδεγόο ησλ απιώλ 

ηνπνγξαθηθώλ πεξηγξαθώλ» (ηνπ Α. Μειηαξάθε, 1882), ζηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί 

άμηα πεξηγξαθήο θαη ηδηαίηεξεο ζπνπδήο ζέκαηα φπσο εγρψξηα ηερλνπξγήκαηα, γεσξγηθά 

θαη πνηκεληθά εξγαιεία, θ.ά., θαζψο θαη ηνκείο φπσο ε εγρψξηα βηνκεραλία θαη παξαγσγή 

θαη φινη νη θιάδνη απηήο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε εμφξπμε κεηάιισλ θαη νξπθηψλ, νη 

βάλαπζεο ηέρλεο θ.ά.
13

.  

 Πξνδξνκηθή, ζηνλ αθαδεκατθφ ιανγξαθηθφ ρψξν, ζεσξείηαη ε ελαζρφιεζε ηνπ 

Γ.Α. Μέγα κε ηε ιατθή θαηνηθία, ην 1922
14

, ελψ ζηαζκφ θαη «νξφζεκν» ζηε κειέηε ηνπ 

                                                
8 Μεξαθιήο Μ.Γ., «Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. Μηα φρη άζθνπε αλαδξνκή», Λανγξαθία, 35, (1987-

1989), ζ. 100 

9 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, «Οη πξνβηνκεραληθέο κεηαπνηεηηθέο ηερληθέο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν», ζην 

ζπιινγηθό ηόκν ηνπ ίδηνπ, Αλζξσπνινγηθά-Μνπζεηνινγηθά Μηθξά κειεηήκαηα, ζ. 197-198 

10 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, Ζ ραιθνηερλία ζηνλ ειιεληθό ρώξν 1900-1975, Ναχπιην 1982, ζ. 11-42 

11 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 12 

12 Μεξαθιήο Μ.Γ., «Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. Μηα φρη άζθνπε αλαδξνκή», Λανγξαθία, 35, (1987-

1989), 

13 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 12 

14 Βι. Μεξαθιήο Μ. Γ., Διιεληθή Λανγξαθία: Κνηλσληθή ζπγθξόηεζε, Ήζε θαη έζηκα, Λατθή ηέρλε, Αζήλα 

2009, ζ. 33 
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ειιεληθνχ πιηθνχ ιατθνχ βίνπ απνηειεί ην έηνο 1925, ρξνληά θαηά ηελ νπνία εθδφζεθαλ 

δχν ζεκαληηθά βηβιία εμσπαλεπηζηεκηαθψλ ιανγξάθσλ, ε κειέηε ηνπ Γεκήηξε 

Λνπθφπνπινπ,  Αηησιηθαί νηθήζεηο, ζθεύε θαη ηξνθαί, θαη ηεο Αγγειηθήο Υαηδεκηράιε, 

Διιεληθή Λατθή Σέρλε. θύξνο. Ζ Υαηδεκηράιε, κε ηελ εξγαζία ηεο απηή, θαζηεξψλεη γηα 

ηα έξγα ησλ ρεξηψλ ηνλ φξν «ιατθή ηέρλε» θαη εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ 

ηερλνινγία θαη ηνλ νηθνλνκηθφ βίν
15

.  

 ηε κεζνπνιεκηθή πεξίνδν ν Γεκήηξηνο Λνπθφπνπινο δεκνζηεχεη ην βηβιίν Πώο 

πθαίλνπλ θαη πώο ληύλνληαη νη Αηησινί (1927), ελ ζπλερεία, ηα Πνηκεληθά ηεο Ρνύκειεο 

(1930), «ην πξώην, ζπζηεκαηηθό θαη εμαληιεηηθό, ζθαηξηθό έξγν ηεο ειιεληθήο εζλνγξαθίαο, 

κλεκείν επηζηήκεο θαη δσήο»
16

, θαη ηα Γεσξγηθά ηεο Ρνύκειεο (1938)
17

. 

 Μεηά ην 1950 ζηνλ εμσπαλεπηζηεκηαθφ ρψξν ζπλερίδεη κειεηεηηθά λα θπξηαξρεί ε 

Αγγειηθή Υαηδεκηράιε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ σξηκφηεηά ηεο. ην έξγν ηεο κάιηζηα 

αξαθαηζάλνη (1957) δίλεη έλα ζεκαληηθφ κνληέιν πνιπδηάζηαηεο κνλνγξαθίαο, κε 

ζπρλέο αλαθνξέο ζηνλ πιηθφ βίν ησλ αξαθαηζάλσλ
18

. 

 Σν 1969, δεκνζηεχεηαη απφ νκάδα εμσπαλεπηζηεκηαθψλ ιανγξάθσλ (κεηαμχ 

απηψλ ν η. Παπαδφπνπινο, ν Κ. Μαθξήο θαη ε Πφπε Εψξα), ην βηβιίν «Νενειιεληθή 

Υεηξνηερλία». Πξφθεηηαη γηα κία ζπνπδαία πξνζπάζεηα, ε νπνία θαιχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

κνξθέο ηεο ιατθήο ηέρλεο (γηα ηελ νπνία σζηφζν πξνηάζεθε εδψ ν φξνο «ρεηξνηερλία»)
19

. 

ην ζπιινγηθφ απηφ έξγν, πάλησο, επηθξαηεί «ε παξαδνζηαθή αληίιεςε ζεώξεζεο, όπνπ 

θπξηαξρεί ην αληηθείκελν, ε παξνπζία ηνπ σξαίνπ θπξίσο πξντόληνο, ζε βάξνο ηεο 

ζύκκεηξεο παξνπζίαζεο ησλ δύν άιισλ ίζεο ζεκαζίαο παξαγόλησλ δεκηνπξγίαο ηνπ: ηνπ 

ηερλίηε (θαη ηεο ηερληθήο) θαη ηνπ ρνξεγνύ-πειάηε (ηεο αγνξάο, θνηλσλίαο θαη πλεπκαηηθήο 

αηκόζθαηξαο κέζα ζηα νπνία απηό ιεηηνπξγεί)»
20

. 

 Λίγν λσξίηεξα, ηελ ίδηα δεθαεηία, ην 1965, ε Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, 

δεκνζηεχεη ηε δηαηξηβή ηεο κε θαηεμνρήλ ηερλνινγηθφ ζέκα, γηα πξψηε θνξά ζηνλ 

                                                
15 Βι. Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 17-18 

16 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 21 

17 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 18, 21, 24 

18 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 27, 39 

19 Βι. Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 31 

20 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 32 
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παλεπηζηεκηαθφ ρψξν:  «Σα πθαληά ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο»
21

. 

 Σν 1975 εθιέγεηαη ηαθηηθφο θαζεγεηήο Λανγξαθίαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ν Μηράιεο Γ. Μεξαθιήο, ν νπνίνο πξνζεγγίδεη ην ιανγξαθηθφ 

πιηθφ κε λένπο ηξφπνπο θαη ζηξέθεηαη ζε λέα αληηθείκελα, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. Δηζεγείηαη λέν ρσξηζκφ ηεο 

ιανγξαθηθήο χιεο (θνηλσληθή ζπγθξφηεζε - ήζε θαη έζηκα - ιατθή ηέρλε), εληάζζεη ζηηο 

παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο ηνπ ην κάζεκα «Λατθή Σέρλε»
22

, θαη, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980
23

 επνπηεχεη κηα ζεηξά απφ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη επηζηεκνληθά άξζξα βνεζψλ 

θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ κε ζέκαηα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ (ελδπκαζία, θεληεηηθή θ. ά.)
24

.   

Δμάιινπ, ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ηέιηνπ Παπαδφπνπινπ, Ζ ραιθνηερλία ζηνλ 

Διιεληθό ρώξν 1900-1975, θαηά ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ ραιθνπξγώλ (1982), 

αληηκεησπίδεη, ζπζηεκαηηθά θη ππνδεηγκαηηθά, σο θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ιατθήο ηέρλεο:  ηελ ραιθνηερλία, βαζηζκέλε ζηηο 

αξρέο ηεο εζλνγξαθηθήο ζεσξίαο θαη κεζφδνπ. ηελ «Δηζαγσγή» ηεο εξγαζίαο  κάιηζηα, 

καδί κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο κεζφδνπ έξεπλαο ηνπ πιηθνχ βίνπ, δίλεηαη  αλαιπηηθά -θαη 

δηδαθηηθά γηα ηνπο λεφηεξνπο εξεπλεηέο- ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο
25

.   

 Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπζηεκαηηθφηεξε έξεπλα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ κεηά ην 

1950, είλαη θαλεξφ φηη δελ έγηλαλ φια φζα ζα έπξεπε λα γίλνπλ, φζν ήηαλ αθφκα θαηξφο. 

                                                
21 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, φ.π., ζ. 31 

22 Βι. θαη  Μεξαθιήο Μ. Γ., Διιεληθή Λανγξαθία: Κνηλσληθή ζπγθξόηεζε, Ήζε θαη έζηκα, Λατθή ηέρλε, 

Αζήλα 2009. 

23  Βι. Βαξβνχλεο Μαλφιεο Γ., «Ο Μ. Γ. Μεξαθιήο θαη ε Νέα Διιεληθή Λανγξαθία», Υνξνζηάζη, 16, 

(2006), ζ. 9.  Βι. επίζεο Βαξβνχλεο Μαλφιεο Γ., πκβνιή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηηόπηαο ιανγξαθηθήο 

έξεπλαο, Αζήλα 1994. 

24 Δλδεηθηηθά βι:  Μπάδα-Σζνκψθνπ Κσλζηαληίλα, H αζελατθή γπλαηθεία θνξεζηά ζηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο (1688 - 1835): Δλδπκαηνινγηθή θαη θνηλσληθή κειέηε, 1983,  Βξέιιε-Εάρνπ Μαξίλα, Ζ 

ελδπκαζία ζηε Εάθπλζν κεηά ηελ Έλσζε (1864-1910). πκβνιή ζηε κειέηε ηεο ηζηνξηθόηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηνπ ελδύκαηνο, 1985, θαη Γελδξηλνχ-Καξαθψζηα Δπαγγειία, Ζ ιατθή θεληεηηθή ζηελ 

Ακνξγό, 1989. 

25 Βι. Παπαδφπνπινο ηέιηνο, Ζ ραιθνηερλία ζηνλ ειιεληθό ρώξν 1900-1975, Ναχπιην 1982, ζ. 11-42.   

     Βι. επίζεο, Νηάηζε Δπαγγειή Αξ., Ζ ραιθνηερλία ζηα Γηάλληλα ζηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ ηνπ 

     1940, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Γηάλληλα 1985, ζ. 14-15 
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Οη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ Διιάδα κεηά ην Β' παγθφζκην πφιεκν είραλ σο απνηέιεζκα λα 

εξεκψλεηαη ε χπαηζξνο θαη λα εγθαηαιείπνληαη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη εξγαζίαο θαη 

παξαγσγήο. Ζ κεραλή ζηαδηαθά αληηθαηέζηεζε ηα πεξηζζφηεξα παξαδνζηαθά εξγαιεία 

θαη ηα βηνκεραληθά πξντφληα θπξηάξρεζαλ έλαληη ησλ έξγσλ ηεο ρεηξνηερλίαο. Έηζη, 

πνιιά παξαδνζηαθά επαγγέικαηα έρνπλ ζρεδφλ εθιείςεη ή αιιάμεη κνξθή
26

. 

 

ΗΗ. Ζ  κεηαιινηερλία – Ζ καραηξνπνηία 

Ζ κεηαιινηερλία σο κεηαπνηεηηθή ηερληθή εληάζζεηαη, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε,  ζηνλ 

«πιηθφ βίν θαη πνιηηηζκφ» θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ελδηαθέξνληεο θιάδνπο ησλ 

ιατθψλ ηερλψλ ζηελ Διιάδα. Χο κεηαιινηερλία νξίδεηαη ε ηέρλε ηεο δεκηνπξγίαο 

αληηθεηκέλσλ απφ κεηαιιηθά πιηθά (θαζαξά κέηαιια ή θξάκαηα). Ζ κεηαιινηερλία 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, θαζψο ν άλζξσπνο γλψξηδε ηελ χπαξμε 

ησλ απηνθπψλ κεηάιισλ
27

 απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα
28

.  Ζ κεηάβαζε ζηα ηζηνξηθά 

ρξφληα έγηλε, φηαλ ν άλζξσπνο άξρηζε λα παξάγεη πνιχ ρξήζηκα αληηθείκελα (φπια, 

νηθηαθά ζθεχε, εξγαιεία, θνζκήκαηα) δνπιεχνληαο ηα κέηαιια ζην θακίλη θαη ζην 

ακφλη
29

.   

 Ζ επεμεξγαζία θαη ε ρξήζε ησλ κεηάιισλ ζήκαλε γηα ηνλ άλζξσπν ην πέξαζκα 

ζηελ επνρή ηνπ πνιηηηζκνχ. ηε κηλσηθή Κξήηε ε ηερληθή ηνπ κεηάιινπ έθηαζε ηελ 

ηειεηφηεηα θαη  ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα αληηθαηέζηεζαλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηα 

πήιηλα
30

, ελψ θαη ζηε Μπθελατθή Διιάδα ε κεηαιινηερλία έδσζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (αγγείσλ, εξγαιείσλ, φπισλ, θνζκεκάησλ θαη ηαθηθψλ 

θηεξηζκάησλ)
31

.  Ζ ηέρλε αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά θαη θαηά ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, θαηά 

                                                
26 Βι. Πνιπκέξνπ-Κακειάθε Αηθ., «Λατθφο πιηθφο βίνο θαη πνιηηηζκφο», φ.π., ζ. 97-102 

27 Σα απηνθπή ζηνηρεία είλαη πιηθά πνπ απνηεινχληαη απφ έλα κφλν ζηνηρείν ηεο θχζεο. Λίγα κφλν ζηνηρεία 

ηεο θχζεο βξίζθνληαη ζε απηή ηελ κνξθή. Απηνθπή κέηαιια είλαη ν ρξπζφο, ν άξγπξνο, ν ραιθφο, θ.ά. 

28 Βι. Jacomy Bruno, πλνπηηθή ηζηνξία ησλ ηερληθώλ, κεηάθξαζε Υξηζηίλα Αγξηαληψλε, Αζήλα 1995, ζζ. 

41-43 

29 Βι. Jacomy Bruno, φ.π., ζ. 67-71 

30 Βι. Πιάησλ Νηθ., «Ζ αθκή ηνπ Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 1, Αζήλα 1970, ζ. 

207. 

31 Βι. Πιάησλ Νηθ., «Ζ γέλεζε ηεο Μπθελατθήο δπλάκεσο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 1, Αζήλα 1970, 
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ηελ ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή επνρή, αιιά θαη ζηα βπδαληηλά ρξφληα
32

. 

 Ζ κεηαιινηερλία αζθήζεθε επξχηεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηνπο αηψλεο ηεο 

Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη εμήο. ηηο πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο ππήξρε εξγαζηήξην 

παξαγσγήο ή επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεηάιιηλσλ αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο
33

: 

«Σα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη παιηνί ηερλίηεο ήηαλ ην ζίδεξν, ην αηζάιη, ν ραιθόο 

(κπαθίξη), ν νξείραιθνο (κπξνύληδνο) θαη κείγκα από κνιύβη θαη θαζζίηεξν (θαιάη). Από ην 

19
ν
 αη. δηαδίδεηαη πιαηηά θαη ε ρξήζε ηνπ ιεπθνζίδεξνπ (ηελεθέ). Καζέλα από ηα πιηθά απηά 

ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθή ηερληθή από εηδηθνύο ηερλίηεο»
34

. Οη ηερληθέο θαηαζθεπήο 

θαη ζπληήξεζεο κεηάιιηλσλ αληηθείκελσλ ηαπηίζηεθαλ ηφηε κε κηα πνηθηιία 

επαγγεικάησλ. Οη ηερλίηεο κεηάιιηλσλ αληηθεηκέλσλ δηαθξίλνληαλ: (α) ζε θαιατηδήδεο, 

ζηδεξάδεο, ραιθνπξγνχο, ρξπζνρφνπο θ.α., αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξψηεο χιεο ζην νπνίν 

εηδηθεχνληαλ θαη (β) ζε θακπαλάδεο, θιεηδαξάδεο, θνπδνπλάδεο, καραηξάδεο, ληνπθεμήδεο, 

πεηαιάδεο, θαλαξηδήδεο, θ.ά., αλάινγα κε ηα αληηθείκελα πνπ θαηαζθεχαδαλ
35

. 

 

Ζ καραηξνπνηία  εληάζζεηαη ζηηο κνξθέο ηεο κεηαιινηερλίαο.  

Οη καραηξάδεο ηδηαίηεξα είραλ σο θχξηα αζρνιία ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ επηζθεπή 

                                                                                                                                              
ζ. 256-259. 

   Βι. επίζεο, Ηαθσβίδεο π., «Ζ Μπθελατθή ηέρλε κεηαμχ ΗΓ΄-ΗΑ΄ π.Υ. αηψλνο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ 

Έζλνπο, 1, Αζήλα 1970, ζζ. 325-327. 

32 Βι. Γεζπνηφπνπινο Αιέμ., «Ζ πνιεκηθή ηέρλε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1100-326 π.Υ.», 

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 3Β, ζζ. 192-205, Μαξαγθνχ Λίια, «Διιεληζηηθή κηθξνηερλία», Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 5, ζζ. 453-457, Παληεξκαιήο Γεκήηξηνο, «Ζ ηέρλε ζηελ Διιάδα θαη ζηε Μηθξά 

Αζία θαηά ηνπο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 6, ζζ. 477-478, Γαιαβάξεο 

Γεψξγηνο, «Πξσηνβπδαληηλή ηέρλε», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 7, ζ. 376, Υαηδεδάθεο Μαλψιεο, 

«Ζ κεζνβπδαληηλή ηέρλε», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 8, ζζ. 288, 323-324 θαη Υαηδεδάθεο 

Μαλφιεο, «Ζ χζηεξε βπδαληηλή ηέρλε», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 9, ζζ. 457-458 

33 Βι. Μαθξήο Κ., «Μεηαιινηερλία»,  ζην ζπιινγηθφ ηφκν Παπαδφπνπινο ηέιηνο (επηκ), Νενειιεληθή 

ρεηξνηερλία, Αζήλα 1969, ζ. 221 

34 Μαθξήο Κ., «Μεηαιινηερλία», φ.π., ζ. 222. 

35 Βι. Οιπκπίηνπ Δπδνθία, «Σερληθέο θαη επαγγέικαηα. Μηα εζλνινγηθή πξνζέγγηζε», Ηζηνξία ηνπ Νένπ 

Διιεληζκνύ 1770-2000, 1, Αζήλα 2003, ζ. 313. Βι. επίζεο, Υαηδεκηράιε Αγγειηθή, «Ζ Διιεληθή ιατθή 

ηέρλε», φ. π.,  ζζ. 508-509. 
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ησλ καραηξηψλ. Πνιινί καραηξνπνηνί φκσο αζθνχζαλ, παξάιιεια, θαη ην επάγγεικα ηνπ 

ζηδεξνπξγνχ
36

.  Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ καραηξνπνηνχ απαηηνχζε νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο θαη ζπλεπαγφηαλ έλα πιέγκα ζρέζεσλ. Μαζήηεπαλ ζε κάζηνξεο θάπνηα 

ρξφληα γηα λα κάζνπλ ηελ ηέρλε θαη ζηε ζπλέρεηα άλνηγαλ ην δηθφ ηνπο εξγαζηήξην
37

. Απφ 

ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα
38

 δελ πξνέθπςαλ ζηνηρεία γηα ζπληερλίεο καραηξάδσλ ζηε 

Γπηηθή Διιάδα. Οη ζρέζεηο ηνπο ζπλήζσο ήηαλ αληαγσληζηηθέο θαη ζπάληα 

ζπλεξγαδφηαλ
39

. 

Μεηά ην 1950 ιίγνη καραηξνπνηνί εμαθνινπζνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ ρεηξνπνίεηα 

καραίξηα κε ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε εξγαζηήξηα κε παξαδνζηαθή νξγάλσζε θαη 

εμνπιηζκφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ
40

. Παξάιιεια έρεη αλαπηπρζεί 

ζεκαληηθά ζηα πιαίζηα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ε 

ζχγρξνλε καραηξνπνηία, ε νπνία πξνκεζεχεη καδηθά ηελ αγνξά κε ηππνπνηεκέλα 

εξγνζηαζηαθά καραίξηα ζε ρακειέο ηηκέο.  

ηε Λεπθάδα ε ιατθή ηέρλε ηεο καραηξνπνηίαο εγθαηαιείπεηαη κεηά ην 1970, θαζψο 

νη λένη ηνπ λεζηνχ δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γη’ απηήλ θαη ζηξέθνληαη πξνο ηα ηνπξηζηηθά 

                                                
36 Σα ζηνηρεία απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη καραηξνπνηνί-

ζηδεξνπξγνί: ηαχξνο Καησπφδεο απφ ηελ Καξπά ηεο Λεπθάδαο, Αξηζηνηέιεο Πηηέλεο θαη Αδακάληηνο 

Πηηέλεο απφ ηα Ησάλληλα, Ησάλλεο Κ. Υαληδαξάο απφ ηελ Καζηαλνχια Σξηρσλίδαο Αηησιναθαξλαλίαο 

θαη Παλαγηψηεο Ρεγάινο, απφ ηνλ Καξατζθάθε Αηησιναθαξλαλίαο. 

37 χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα (Γηψξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο, Παλαγηψηεο Ρεγάινο, 

Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο) 

38 Βι. αιακάγθαο Γ., «Σα ηζλάθηα θαη ηα επαγγέικαηα επί Σνπξθνθξαηίαο ζηα Γηάλληλα», αλάηππν απφ ην 

πεξηνδηθφ Ζπεηξώηηθε Δζηία, Γηάλληλα 1959, Παπαγεσξγίνπ Γεσξγίνπ, Οη ζπληερλίεο ζηα Γηάλληλα θαηά 

ηνλ 19ν θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, Ησάλληλα 1982, θαη   Νηάηζε Δπαγγειή Αξ., Σα ηζλάθηα καο ηα 

βαζηιεκέλα, Αζήλα 2006.   

39 χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα (Γηψξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο, Παλαγηψηεο Ρεγάινο, 

Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο) 

40 χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα, ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη κέρξη ην 1970 

εμαθνινπζνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ ρεηξνπνίεηα ιεπθαδίηηθα καραίξηα νη: Πάλνο Β. Καησπφδεο ζηνλ Πφξν 

ηεο Λεπθάδαο, ηαχξνο Καησπφδεο ζηελ Καξπά ηεο Λεπθάδαο, Πέηξνο Καησπφδεο ζηνλ Αζηαθφ 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη Βαζίιεο Καησπφδεο ζηε Λεπθάδα αξρηθά θαη αξγφηεξα ζηελ  Ακθηινρία. (Πιεξ. 

Γηψξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο, Πέηξνο Πιαζηήξαο, Παλαγηψηεο Ρεγάινο, Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο θαη 

πχξνο θιαβελίηεο) 
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επαγγέικαηα. ηνλ Καξατζθάθε Αηησιναθαξλαλίαο φκσο, ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο δείρλεη 

έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην επάγγεικα ηνπ καραηξνπνηνχ, καζεηεχεη ζηνπο Λεπθαδίηεο 

καραηξνπνηνχο Πάλν θαη Πέηξν Καησπφδε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζπλερίδεη λα 

θαηαζθεπάδεη απζεληηθά «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα κε παξαδνζηαθή ηερλνγλσζία θαη 

πξνβηνκεραληθφ εμνπιηζκφ κέρξη θαη ζήκεξα.  

 

IΗΗ. Θέκα θαη ζθνπόο ηεο εξγαζίαο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί (α)  ε θαηαγξαθή ηεο «πνξείαο δσήο» 

ηνπ καραηξνπνηνχ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ απφ ην ρσξηφ Καξατζθάθεο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο, (β) ε θαηαγξαθή ηνπ ιατθνχ επαγγέικαηνο ηνπ καραηξνπνηνχ, φπσο 

αζθείηαη απφ ηνλ ίδην ζήκεξα ζην «παξαδνζηαθφ» εξγαζηήξην
41

 πνπ δηαηεξεί ζην ρσξηφ 

ηνπ, (γ) ε κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ, θαη, αθφκε, (δ) ε δηεξεχλεζε πεξαηηέξσ 

ηεο ζπιινγηθήο δνκήο θαη δξάζεο ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο νκάδαο ησλ ζηδεξνπξγψλ-

καραηξνπνηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ηα ηειεπηαία εβδνκήληα ρξφληα.  

Ζ εξγαζία επηρεηξεί λα «δηαζψζεη» κηα ζπάληα παξαδνζηαθή «ηέρλε ησλ ρεξηψλ», πνπ 

ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα επηβηψλεη ζηηο χζηαηεο ζηηγκέο ηεο, θαη ζπκβάιιεη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ιανγξαθηθήο-εζλνγξαθηθήο κειέηεο ηεο ειιεληθήο κεηαιινηερλίαο, 

θαζψο δεκνζηεχκαηα κε αληίζηνηρν ζέκα απνπζηάδνπλ. 

Γηα ηα καραίξηα -έξγα ησλ ρεξηψλ ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ-, 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο βαζηθφ πιηθφ-πξψηε χιε ηα κέηαιια, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

θξάκαηα κεηάιισλ αηζάιη (ράιπβαο) θαη κπξνχληδνο (νξείραιθνο). Απφ ηηο θπζηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ απηψλ πξνζδηνξίδνληαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κάζηνξαο 

                                                
41 Έλα εξγαζηήξην ζεσξείηαη ζήκεξα «παξαδνζηαθφ» φηαλ:  α) Οη ηερληθέο, νη θφξκεο θαη ηα κνηίβα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλαπαξάγνληαη ή εκπλένληαη απφ ηελ ηνπηθή παξάδνζε. β) Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο 

ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ιίγν πνιχ κε ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαλ θαη ζην παξειζφλ. Ο 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη, δελ ππνθαζηζηά ην ξφιν ηνπ ηερλίηε, ηνπ νπνίνπ ε 

εξγαζία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. γ) Ζ 

παξαγσγή ησλ εξγαζηεξίσλ δελ είλαη καδηθή θαη ηππνπνηεκέλε, ελψ πνιχ ζπρλά είλαη θπξίσο 

θαιιηηερληθή. Σα αληηθείκελα απηά δελ απνηεινχλ πιένλ ρξεζηηθά είδε, έρνπλ πεξηζζφηεξν 

δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα. δ) Ζ γλψζε ηεο ηερληθήο ηαπηίδεηαη ζπλήζσο κε ηελ εκπεηξηθή πξαθηηθή θαη 

σο ηέηνηα κεηαδίδεηαη ζηνπο λεφηεξνπο ηερλίηεο. Βι. ζρεηηθά Οιπκπίηνπ Δπδνθία, «Σερληθά επαγγέικαηα 

θαη εξγαζηήξηα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ», ύγρξνλα Θέκαηα, 78-79 (2001), ζ. 127. 
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θαη ε ηειηθή κνξθή ησλ έξγσλ ηνπ. Σα έξγα ηνπ Ρεγάινπ, πνπ ηα θαηαζθεπάδεη είηε γηα 

πξνζσπηθή ρξήζε είηε πξνο πψιεζε χζηεξα απφ παξαγγειία, είηε σο δψξα ζε πξνζθηιή 

πξφζσπα, εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία φρη κφλν σο αληηθείκελα πνπ απιψο 

εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, αιιά θαη σο αληηθείκελα ηα νπνία, κε ηε θπζηθή ηνπο 

παξνπζία, κεηέρνπλ ζηελ αλζξψπηλε πξάμε θαη εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θνηλσληθψλ 

πξαγκαηηθνηήησλ θαη ζηε δηακφξθσζε αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ
42

. Έηζη, 

νπζηαζηηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη θαη «ε απνθάιπςε ηνπ ξόινπ πνπ παίδνπλ ηα 

αληηθείκελα  ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, ζηε δηαξθή δειαδή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζε 

κηα θνηλσλία λα ππάξρεη, λα αιιάδεη»
43

. 

 

ΗV. Ζ έξεπλα γηα ηε καραηξνπνηία κέρξη ζήκεξα 

 Γηα ηε ιατθή καραηξνπνηία θαη ην καραίξη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κέρξη ζήκεξα δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθή έξεπλα.  Οη ιανγξάθνη έρνπλ σο ηψξα πξνζεγγίζεη ην 

καραίξη εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ αηζζεηηθή ηνπ αμία, ηε ρξήζε ηνπ σο εμάξηεκα ηεο 

αλδξηθήο θνξεζηάο θαη ηε ρξήζε ηνπ σο φξγαλν ζε δηάθνξεο ηειεηνπξγίεο. Αλαθέξνκαη, 

θπξίσο, ζηελ εξγαζία ηεο Άλλαο Παπακηραήι, «Σα κέηαιια εηο καγηθάο θαη δεηζηδαίκνλαο 

ελεξγείαο», φπνπ ζε μερσξηζηφ θεθάιαην κε ηίηιν «Μάραηξα», ην καραίξη, θαη κάιηζηα ην 

«καπξνκάληθν», αλαθέξεηαη σο αληηθείκελν κε καγηθέο, απνηξεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο, απνηειεί θχξην φξγαλν ηνπ μνξθηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο καγηθέο 

ελέξγεηεο
44

.  

 Μηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο καραηξνπνηνχο θαη ηελ ηέρλε ηνπο γίλεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηνλ Κίηζν Μαθξή, ζην ζπιινγηθφ ηφκν πνπ 

πξναλαθέξζεθε, Νενειιεληθή Υεηξνηερλία (1969)
45

. 

                                                
42 Βι. Appadurai Arjun, The social life of things: Commodities in cultural perspective, Cambridge, 1986. 

43 Πξβι. Pearce Susan Μ., Μνπζεία, Αληηθείκελα θαη πιινγέο Μηα πνιηηηζκηθή κειέηε, Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 

43 

44 Παπακηραήι Άλλα, «Μάραηξα», ζην «Σα κέηαιια εηο καγηθάο θαη δεηζηδαίκνλαο ελεξγείαο», Δπεηεξίο 

Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ, 17, (1964), ζζ. 68-85. Βι. αθφκε Πνιπκέξνπ Αηθαηεξίλε, «Γεκψδεηο δνμαζίαη 

πεξί ραιάδεο θαη ηξφπνη πξνο απνηξνπήλ ή θαηάπαπζίλ ηεο», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ηεο 

Διιεληθήο Λανγξαθίαο, 23 (1973-1974), ζζ. 50-62. 

45  Μαθξή Κ., «Μεηαιινηερλία», ζην ζπιινγηθφ ηφκν ηέιηνο Α. Παπαδφπνπινο (επηκ.), Νενειιεληθή 
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 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εξγαζίεο ηνπ Υξηζηφθνξνπ Λάδαξε, «Σν ιεπθαδίηηθν 

(πνξζάληθν) καραίξη» (1963)
46

, θαη ηνπ Μαλφιε Παπαδνγηάλλε, «Σν θξεηηθφ καραίξη» 

(1979)
47

, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε καραίξηα κε ηδηαίηεξα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πεξηγξάθνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο σο πξνο ηε κνξθή, ην δηάθνζκν θαη ηηο ηερληθέο 

θαηαζθεπήο. Οη εξγαζίεο απηέο απνηεινχλ ηηο πξψηεο αλαθνξέο ζηε καραηξνπνηία ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ,  νη αλαθνξέο ηνπο φκσο ζηελ ηέρλε θαη ηα πξντφληα ηεο είλαη πνιχ 

ζχληνκεο. 

 Πξνζζέησ εδψ φηη  ν ηακάηεο Α. Απνζηνιάθεο, ζην άξζξν ηνπ «Σα ιανγξαθηθά 

ηνπ θξεηηθνχ καραηξηνχ»
48

, θαη ν Νίθνο Βαζηιάηνο, ζην βηβιίν ηνπ Σν θξεηηθό καραίξη
49

, 

αλ θαη αλαπηχζζνπλ ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεηηθνχ καραηξηνχ θαη ηε 

ρξήζε ηνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηθαλνπνηεηηθά, νη αλαθνξέο ηνπο ζηηο ηερληθέο 

θαηαζθεπήο ησλ θξεηηθψλ καραηξηψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

 Δμάιινπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα θπθινθφξεζε θαη ζηελ Διιάδα ην ηηαιηθφ πεξηνδηθφ 

Μαραίξηα ζηελ παξάδνζε θαη ηελ εξγαζία, ην νπνίν αζρνιήζεθε κε ηχπνπο ρεηξνπνίεησλ 

καραηξηψλ απ’ φινλ ηνλ θφζκν, θαζψο θαη κε καραίξηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ην θξεηηθφ, ην ιεπθαδίηηθν, θ.ά. ην 24
ν
 ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ απηνχ

50
, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην ιεπθαδίηηθν καραίξη θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα 

πνιχ ζχληνκεο αλαθνξέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη 

δεκνζηνγξαθηθέο πεξηγξαθέο θαη δελ μεπεξλνχλ ηηο ηέζζεξηο ζειίδεο.    

 Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ πσο ε καραηξνπνηία απνηειεί έλα απφ ηα ιηγφηεξν 

κειεηεκέλα αληηθείκελα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ, φζν 

είλαη αθφκε θαηξφο θαη ππάξρνπλ ζηε δσή καραηξνπνηνί, λα εξεπλεζεί ην  παξαδνζηαθφ 

                                                                                                                                              
ρεηξνηερλία,  Αζήλα 1969, ζ. 223. 

46  Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, «Σν ιεπθαδίηηθν (πνξζάληθν) καραίξη», Πλεπκαηηθή επαξρία : ηξίκελε ινγνηερληθή 

θαη ιανγξαθηθή έθδνζε,  (1963), ζζ. 17-21.  

47  Παπαδνγηάλλεο Μαλφιεο, «Σν θξεηηθφ καραίξη»,  Ακάιζεηα, 10, ηεχρνο 39 (1979), ζζ. 115-127. 

48  Απνζηνιάθεο ηακάηεο Α., «Σα Λανγξαθηθά ηνπ Κξεηηθνχ Μαραηξηνχ», Διισηία, πεξίνδνο Β΄, 3, Υαληά 

1994, ζζ. 261-289 

49  Βαζηιάηνο Νίθνο, Σν θξεηηθό καραίξη,  1993   

50  Vigano Gualtiero, «Σν ιεπθαδίηηθν καραίξη», Μαραίξηα ζηελ παξάδνζε θαη ηελ εξγαζία, 24, (2007), ζζ. 6-

7 
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επάγγεικα ηνπ καραηξνπνηνχ θαη ηα πξντφληα ηνπ κε ζχγρξνλεο εζλνγξαθηθέο κεζφδνπο 

ζε φπνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ππάξρεη αθφκε ζρεηηθή παξάδνζε. 

  

          Σν θελφ απηφ επηρεηξεί ινηπφλ λα θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία φζνλ αθνξά ηελ 

πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηελ «εζλνγξαθηθή» βηνγξαθία θαη ηε κειέηε ηεο ηέρλεο 

ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ελφο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ελ δσή ηερλίηεο 

καραηξνπνηνχο, πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζην ρσξηφ Καξατζθάθεο (πξψελ Γξαγακέζην) 

Αηησιναθαξλαλίαο, φπνπ θαηαζθεπάδεη αθφκε ζήκεξα ηα πεξίθεκα «ιεπθαδίηηθα» 

καραίξηα, ηα νπνία, ηδηαίηεξα κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ήηαλ πεξηδήηεηα ιφγσ ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο, ηεο επθακςίαο, ηεο δχλακεο αιιά θαη ηεο πεξίηερλεο δηαθφζκεζήο ηνπο. 

Ο κάζηνξαο Ρεγάινο έκαζε ηελ ηέρλε ησλ καραηξηψλ απφ ηνπο παιαηφηεξνπο, επίζεο 

θεκηζκέλνπο ιατθνχο Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνχο Πάλν θαη Πέηξν Καησπφδε, ηε ζπλέρηζε 

θαη ηελ πξνζάξκνζε ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Θεσξείηαη ζήκεξα ν θαιχηεξνο 

καραηξνπνηφο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηα έξγα ηνπ είλαη εθάκηιια, αλ φρη θαη θαιχηεξα, 

ησλ παιηψλ ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ
51

.  

  

V. Μεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο 

 Ζ εξγαζία θηλείηαη κε θνηλσληθντζηνξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία «ζεσξεί ηα 

ιανγξαθηθά θαηλόκελα σο θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά θαηλόκελα, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν. Καη πξνζπαζεί, αθνύ ηα πεξηγξάςεη κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα, λα πεξηγξάςεη ύζηεξα θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, 

νη νπνίεο επηθξάηεζαλ θαηά ην ρξόλν θαη ζην ρώξν ηεο εκθαλίζεώο ηνπο»
52

. 

 Έηζη πξψηηζην κέιεκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κνπ απνηέιεζε ε κειέηε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ, φπνπ ζα γηλφηαλ ε επηηφπηα έξεπλα, ε γλψζε ηεο θπζηθήο θαη 

ηζηνξηθήο γεσγξαθίαο ηνπ, θαζψο θαη νη πθηζηάκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο. 

Έγηλε, θαηαξράο, βηβιηνγξαθηθή θαη αξρεηαθή έξεπλα ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Αγξηλίνπ, ηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Λεπθάδαο, ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

                                                
51 χκθσλα κε καξηπξίεο ησλ πειαηψλ ηνπ, αιιά θαη ζπλαδέιθσλ ηνπ καραηξνπνηψλ απφ ηε Λεπθάδα. Οη 

απφςεηο ηνπο παξαηίζεληαη παξαθάησ ζζ. 173-175, 177-178 

52 Μεξαθιήο Μ.Γ., Λανγξαθηθά Εεηήκαηα, Αζήλα 1989, ζ. 19 
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Ησαλλίλσλ, ηε Βηβιηνζήθε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο Αγξηλίνπ, αιιά θαη ζε 

βηβιηνπσιεία ηεο πεξηνρήο θαη απνζεζαπξίζηεθε ρξήζηκν πιηθφ θαηαγεγξακκέλν ζε έξγα 

ζπγγξαθέσλ, απφ ηνπο νπνίνπο κάιηζηα νξηζκέλνη θαηάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηεο Λεπθάδαο. 

 Ζ επηηφπηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε, αθελφο,  ζην ρσξηφ Καξατζθάθεο (πξψελ 

Γξαγακέζην) ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, φπνπ γελλήζεθε, δεη θαη εξγάδεηαη  ν κάζηνξαο 

Παλαγηψηεο Ρεγάινο, θαη, αθεηέξνπ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ηελ  

Δπξπηαλία θαη ηε γεηηνληθή Λεπθάδα. 

 Ζ επηηφπηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 10 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 κέρξη ηηο 30 Απγνχζηνπ ηνπ 2011, κε:  

(α) δεθαηέζζεξηο επηζθέςεηο θαη εξεπλεηηθή εξγαζία,  θπξίσο, ζην εξγαζηήξην ηνπ 

κάζηνξα ζην λέν ρσξηφ ηεο θνηλφηεηαο,  

(β) δχν επηζθέςεηο θαη εξεπλεηηθή εξγαζία ζην εγθαηαιεηκκέλν απφ ηελ θνηλφηεηα παιηφ 

ρσξηφ, ζην νπνίν δνχζε κέρξη ην 1966 ν κάζηνξαο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ,  

(γ) πέληε ζπλαληήζεηο κε πειάηεο-απνδέθηεο ησλ έξγσλ ηνπ κάζηνξα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο,  

(δ) νθηψ ζπλαληήζεηο-ζπλεληεχμεηο κε θαηφρνπο καραηξηψλ Αηησιναθαξλάλσλ θαη 

Λεπθαδηηψλ καζηφξσλ θαη ζπιιέθηεο καραηξηψλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία θαη ηε Βειαψξα 

Δπξπηαλίαο,  

(ε) έμη επηζθέςεηο ζην λεζί ηεο Λεπθάδαο κε ζπλαληήζεηο-ζπλεληεχμεηο κε άιινπο 

καραηξνπνηνχο, επηζθέςεηο ζε κνπζεηαθέο ζπιινγέο κε «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα, 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ηεο Λεπθάδαο, θαζψο θαη ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ληφπηνπο πιεξνθνξεηέο, αθελφο,  γηα ηα γλσζηά «ιεπθαδίηηθα» 

καραίξηα θαη, αθεηέξνπ, γηα ηνπο Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνχο Πάλν θαη Πέηξν Καησπφδε, 

δαζθάινπο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ ζηελ ηέρλε ηνπ καραηξνπνηνχ,  

θαη, αθφκε,  

(ζη) δχν επηζθέςεηο θαη εξεπλεηηθή εξγαζία ζηελ πεξηνρή «Μαραηξάδηθα» ζην θέληξν ηεο 

πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, γηα κηα πην ζθαηξηθή θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ηέρλεο. 

   Καηά ηελ επηηφπηα έξεπλα αθνινπζήζεθε ε «εζλνγξαθηθή» κέζνδνο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επί ηνπ πεδίνπ:  
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(α) ε απηνςία, (β) ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, (γ)  ε ζπλέληεπμε, (δ) ε κέηξεζε θαη ε 

ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε, (ε) ε θσηνγξάθηζε, (ζη) ε βηληενζθφπεζε.  

            ζνλ αθνξά ηε ζπλέληεπμε, πξνηηκήζεθε έλα είδνο εληνπηζκέλεο 

εκηθαηεπζπλφκελεο ζπλέληεπμεο, ζηελ νπνία ππήξρε  έλαο «νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο», 

έλαο θαηάινγνο εξσηήζεσλ, αιιά ν εξεπλεηήο ήηαλ ειεχζεξνο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

έζεηε ηηο εξσηήζεηο, σο πξνο ηε ζχληαμε, ηε ζεηξά –κπνξνχζε κάιηζηα λα πξνζζέζεη θαη 

άιιεο-, ήηαλ φκσο ππνρξεσκέλνο λα ζπγθεληξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ηερλνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο φςεηο ηεο έξεπλαο
53

.  

Αθφκε, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

καραηξηνχ αθνινπζήζεθε ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πνπ αθνινπζεί βήκα βήκα ηνλ ηερλίηε 

ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο, κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ, ζρεδίσλ θαη, φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν, ραξαθηεξηζηηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ κάζηνξα (ζε εηζαγσγηθά ζην θείκελν θαη 

πιάγηα γξαθή) θαη ηερληθψλ φξσλ
54

. 

 ηα βηνγξαθηθά κέξε
55

 ρξεζηκνπνηήζεθε ε απηνβηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή 

ζπλέληεπμε, κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη αλάιπζε ηεο 

εκπεηξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

αλαπαξαρζεί ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βίσζε ην άηνκν, αιιά ηαπηφρξνλα θαη νη 

επηινγέο πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνγξαθηθήο ηνπ πνξείαο.  

Ζ απηνβηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε, είλαη κέξνο ηεο γεληθφηεξεο 

βηνγξαθηθήο κεζφδνπ
56

, ε νπνία καο επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη 

                                                
53 Βι. Grawitz Madeleine, Brimo Albert, Jahoda Marie, Φίιηαο Βαζίιεο Η., Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία θαη ηηο 

ηερληθέο ησλ θνηλσληθώλ εξεπλώλ, Αζήλα 1998, ζ. 134. 

54 Παπαδφπνπινο ηέιηνο, «Ζ ηερληθή ηνπ ζθπξήιαηνπ ραιθνχ: θαηαζθεπή ηνπ θαδαληνχ Πξφηαζε 

ηερλνινγηθήο θαηαγξαθήο», Δζλνγξαθηθά, 4-5 (1983-1988), ζ. 85. 

55 Οη ιατθέο απηνβηνγξαθίεο ζπληζηνχλ έλα είδνο ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα πνιινχο 

ιφγνπο. πλήζσο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ πξνθνξηθή αθήγεζε. Δλδεηθηηθά βι. Μεξαθιήο Μ.Γ., 

«Απηνβηνγξαθίεο Ζπεηξσηψλ ρσξηθψλ», ζην βηβιίν ηνπ ίδηνπ, Έληερλνο Λατθόο Λόγνο, Αζήλα 1993, ζζ. 

247-255, επίζεο ζηνλ ίδην, «Μεζζήληνη ρσξηθνί απηνβηνγξαθνχκελνη», φ. π., ζζ. 258-264. Βι. αθφκε 

Αιεμηάδεο Μελάο Αι., «Απηνβηνγξαθία θαη Λανγξαθία. Κείκελα απφ ην κηθξαζηαηηθφ ρψξν», 

Μηθξαζηαηηθά Υξνληθά, 20: Πξαθηηθά Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Μηθξαζηαηηθήο Λανγξαθίαο (1997), ζζ. 5-

14. 

56 «Ζ βηνγξαθηθή κέζνδνο είλαη ε κειεηεκέλε ζπιινγή θαη εξεπλεηηθή ρξήζε ηεθκεξίσλ δσήο, ηζηνξηψλ, 
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ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ελφο δεδνκέλνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθνχ 

πεξίγπξνπ. Οη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη ην άηνκν ζ' απηέο, ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν ηνπ εγψ θαη παξαπέκπνπλ 

ζηελ θνηλσληθή εγγξαθή ηνπ αηφκνπ, θαζψο πεξηγξάθνληαη, αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη 

ζρέζεηο κεηαμχ αηφκνπ θαη νκάδαο, νκάδσλ θαη θνηλσλίαο, ηξφπνη εζσηεξίθεπζεο 

πξνηχπσλ θαη αμηψλ, αιιά θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην άηνκν ηνπνζεηείηαη ζε ζρέζε κε 

ηα ηειεπηαία ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημή ηνπο, ζηελ αιιαγή
57

. 

 Αθφκε, κέζα απφ ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο ηνπ κάζηνξα θαη ηα άιια εξγαιεία ηεο 

έξεπλαο, απνθαιχπηνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν καζεηείαο ηνπ κάζηνξα, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηελ παξαγσγή, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο, δηαγξάθεηαη ε πνξεία ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ θαη νη πξνζαξκνγέο 

ηνπ ζηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, θαηαγξάθνληαη νη ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο, ην εχξνο ηεο πειαηείαο ηνπ, ε λννηξνπία ηεο θνηλσληθήο νκάδαο, ηεο νπνίαο 

είλαη εθθξαζηήο, ηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα καραίξηα ηνπ, θ.ά..   

 

VI. Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο 

 Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο:  

ην Α΄ Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρξνληθή ρξήζε ηνπ καραηξηνχ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν, ζηελ ηέρλε ηεο καραηξνπνηίαο ζην λεζί ηεο Λεπθάδαο, πνπ απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

θέληξν καραηξνπνηίαο ζηε Γπηηθή Διιάδα, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεπθαδίηηθνπ 

καραηξηνχ, ζηνπο Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνχο Πάλν θαη Πέηξν Καησπφδε, δαζθάινπο ηνπ 

Παλαγηψηε Ρεγάινπ, θαζψο θαη ζε άιια θέληξα καραηξνπνηίαο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.  

ην Β΄ Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή ηνπ Ξεξνκέξνπ θαη ην ρσξηφ Καξατζθάθεο 

(πξψελ Γξαγακέζην), εζηηάδνληαο θπξίσο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν φπoπ εληάζζεηαη ην 

ζέκα, θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα  ηεο πεξηνρήο.  

ην Γ΄ Κεθάιαην αλαθέξνληαη γελεαινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνγέλεηα Ρεγάινπ θαη, ζηε 

                                                                                                                                              
απνινγηζκψλ θαη αθεγήζεσλ, πνπ πεξηγξάθνπλ θαζνξηζηηθέο – ζεκαδηαθέο ζηηγκέο ηεο δσήο 

ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ» (βι Καθάκπνπξα Ρέα, Αθεγήζεηο Εσήο  Ζ βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηε 

ζύγρξνλε ιανγξαθηθή έξεπλα, Αζήλα, 2008, ζ. 31). 

57 Βι. Σζηψιεο Γηψξγνο, Ηζηνξίεο δσήο θαη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο: ε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

θνηλσληνινγηθή πνηνηηθή έξεπλα, Αζήλα 2006, ζ. 163-168 
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ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε επαγγεικαηηθή δηαδξνκή ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ.  

Σν Γ΄ Κεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ηερλνινγία ησλ καραηξηψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο πξψηεο χιεο θαη ηηο πεγέο ελέξγεηαο, ην εξγαζηήξην θαη ηνλ εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ, ηηο 

ηερληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα είδε ησλ καραηξηψλ.  

Σν Δ΄ Κεθάιαην εμεηάδεη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, κε αλαθνξέο ζην 

ρεηξνηερληθφ πεξηβάιινλ, ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κάζηνξα Ρεγάινπ κε ηνπο πειάηεο-απνδέθηεο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Δλ ζπλερεία, 

θαηαγξάθνληαη νη λννηξνπίεο ησλ καραηξνπνηψλ, ε ζεκαηνγξαθία θαη ην χθνο ηεο 

δηαθφζκεζεο ησλ ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ησλ καραηξηψλ ηνπ 

Παλαγηψηε Ρεγάινπ, θαζψο θαη ηα δίζηηρα πνπ απνηππψλνληαη ζηηο ιάκεο ησλ καραηξηψλ.  

ηνλ Δπίινγν παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

 Ζ εξγαζία ζπκπιεξψλεηαη κε Πίλαθα Βηβιηνγξαθίαο, Καηάινγν Ολνκάησλ ησλ 

Πιεξνθνξεηψλ, Καηάινγν ησλ Φσηνγξαθηψλ θαη Δπξεηήξην Πξαγκάησλ θαη ξσλ.  

             ε ηξία Παξαξηήκαηα, ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, παξαηίζεληαη, θαηά ζεηξά, νη 

Βηνγξαθίεο ησλ Πιεξνθνξεηψλ κνπ, πκπιεξσκαηηθφ Φσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη 

Απνζπάζκαηα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ.  

             Ζ εξγαζία θαηαηίζεηαη θαη ζε CD. 
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 Α΄ Κεθάιαην 

 Σν καραίξη θαη νη άλζξσπνη 

 

 1. Σν καραίξη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν 

Σν καραίξη (ε κάραηξα) είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα επηλνήκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ρξνλνινγείηαη απφ ηε ιίζηλε επνρή. Οη άλζξσπνη ησλ πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ σο φξγαλα θνπήο επηκήθεηο θαη αηρκεξέο θνιίδεο ππξηηφιηζνπ
58

. ηελ 

αξρή ηηο κεηαρεηξίδνληαλ αθαηέξγαζηεο, φπσο ηηο έβξηζθαλ ζηε θχζε θαη αξγφηεξα 

δηακνξθσκέλεο κε θάπνηα πξσηφγνλε θαηεξγαζία, ψζηε λα είλαη πην εχρξεζηεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο. Πνιιά ηέηνηα καραίξηα δηαζψδνληαη ζε δηάθνξα αξραηνινγηθά κνπζεία 

αλά ηνλ θφζκν
59

. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο αλαθάιπςε ηα κέηαιια, θαηαζθεχαζε καραίξηα 

απφ νξείραιθν, ραιθφ θαη αξγφηεξα απφ ζίδεξν. Γηα ηε θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ εθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ κέηαιια ή θξάκαηα κεηάιισλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκε 

ειεθαληφδνλην, ζκάιην θαη πνιχηηκεο πέηξεο, ελψ ζηηο ιεπίδεο θαη ηηο ιαβέο ηνπο 

ραξάδνληαλ πεξίηερλα ζρέδηα ή αλάγιπθεο παξαζηάζεηο
60

. 

 ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ε εμέιημε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ καραηξηνχ αθνινχζεζε 

αλάινγε πνξεία. Υξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ε πέηξα (νςηδηαλφο ή ππξηηφιηζνο), ην θφθαιν 

θαη αξγφηεξα ν νξείραιθνο
61

, ν ραιθφο
62

, ν ζίδεξνο
63

 θαη άιια θξάκαηα κεηάιισλ. Σελ 

                                                
58 Βι. Jacomy Bruno, φ.π., ζ. 27-33 

59  Βι. Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, 16, Αζήλαη 192-?, η. 16,   ζ. 799 

60 Βι. Παπαδνγηάλλε Μαλφιε, «Σν θξεηηθφ καραίξη», Ακάιζεηα, 10, ηεχρνο 39, (1979), Άγηνο Νηθφιανο 

Κξήηεο, ζ. 115 

61  «Σα φπια ησλ Κπθιαδηηψλ ηεο Πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο είλαη ζχκθσλα κε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ην 

εγρεηξίδην θαη ην δφξπ απφ νξείραιθν», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 1, Αζήλα 1970, ζ.102      

62 ηνλ πξναλαθηνξηθφ Μηλσηθφ Πνιηηηζκφ «Σα πνιχ θνληά ηξηγσληθά εγρεηξίδηα απφ θαζαξφ ραιθφ 

δηαδέρνληαη άιια ζηεξεψηεξα θαηαζθεπαζκέλα κε θξάκαηα πνπ πεξηέρνπλ αξζεληθφ θαη θαζζίηεξν», 

Πιάησλ Νηθ., «Πξναλαθηνξηθφο Μηλσηθφο πνιηηηζκφο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 1, Αζήλα 1970, 

ζ. 115 

63 Σνλ 12ν - 11ν αηψλα π.Υ. ζηελ Κξήηε: «ηελ θαηεγνξία ησλ φπισλ επηθξαηέζηεξνο είλαη ν ηχπνο ηνπ 
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επνρή ησλ Αραηψλ (απφ ην 1500 π.Υ. θαη κεηά)  θαηαζθεπάδνληαλ  ζαπκάζηα ακθίζηνκα 

ράιθηλα θαη νξεηράιθηλα καραίξηα, ηα νπνία εμάγνληαλ αθφκε θαη ζε καθξηλνχο 

επξσπατθνχο ηφπνπο
64

. Δπίζεο πνιιά καραίξηα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζηελ θιαζζηθή 

Διιάδα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο πνιέκνπο εθείλεο ηεο επνρήο
65

. 

 Σν καραίξη ρξεζηκνπνηήζεθε σο φπιν θαη ζηα ξσκατθά θαη ηα βπδαληηλά ρξφληα, 

ελψ απνηεινχζε ην πην δηαδεδνκέλν φπιν ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Σν καραίξη ζηα 

ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν ήηαλ ζπγρξφλσο φπιν θαη 

εξγαιείν θαη δηεπθφιπλε ηνπο αλζξψπνπο ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο πξνζθέξνληάο ηνπο νπζηαζηηθή πξνζηαζία. ινη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, 

απφ ην ζνπιηάλν κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ππήθνν, ζπλήζηδαλ λα έρνπλ θαη λα θνξνχλ ζηε 

κέζε καραίξη
66

. 

 Απφ ην 16ν αηψλα θαη κεηά, νη Έιιελεο είραλ αλαπηχμεη εμαηξεηηθά ηελ ηερληθή ηεο 

θαηαζθεπήο καραηξηψλ
67

. Αμηφινγα εξγαζηήξηα καραηξνπνηίαο ππήξραλ ζηελ Κξήηε, ηα 

Δπηάλεζα, ηε Λάξηζα, ηε Ληβαδεηά θαη ηε Μπηηιήλε. Ηδηαίηεξεο αμίαο ήηαλ νη “θάκεο”
68

, 

νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαλ απφ Έιιελεο ζηνλ Πφλην, ηε κχξλε θαη ην Ατβαιή, θαζψο 

θαη ηα γλσζηά ζε φιε ηελ Διιάδα επεηξψηηθα καραίξηα. ηα Δπηάλεζα είρε απισζεί ε 

θήκε ησλ ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ, ηα νπνία κπνξνχζαλ λα θφςνπλ αθφκε θαη ζίδεξν. 

 Σν καραίξη, φπσο πξναλαθέξακε, απφ ηελ αξραηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ 

                                                                                                                                              
κνλνζηφκνπ ζηδεξνχ καραηξηνχ κε ράιθηλα θαξθηά ζηε ιαβή πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη πξνθαλψο εηζάγεηαη απφ ηελ Κχπξν», Θενράξε Μαξία, «Τπνκηλσηθή θαη Τπνκπθελατθή 

Φάζε», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 1, Αζήλα 1970, ζ. 355 

64 «Σα θεκηζκέλα μίθε ησλ βαζηιηθψλ ηάθσλ ησλ Μπθελψλ έρνπλ θαηαθφζκεηε ιαβή ζθεπαζκέλε απφ 

ρξπζά ειάζκαηα… πρλά ηα ρξπζά ειάζκαηα θαη ην ειεθαληνζηνχλ δηαθνζκνχληαη κε σξαίεο 

παξαζηάζεηο… Σα εγρεηξίδηα, σο βαζηιηθά φπια, ήηαλ ηα πην θνκςά απ’ φια… ε κεξηθά απφ απηά ε 

κεηαιινηερλία θαηψξζσζε κε ηελ εγθνιιεηηθή ηέρλε λα γίλεη πξαγκαηηθή κεηαιινδσγξαθηθή. ηελ 

πιαηεηά ξάρε εηθνλίδνληαη νιφθιεξεο ζθελέο», Πιάησλ Νηθ., «Ζ γέλεζε ηεο Μπθελατθήο δπλάκεσο», 

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 1, Αζήλα 1970, ζ. 258 

65 Βι. Γεζπνηφπνπινο Αιέμ., «Ζ πνιεκηθή ηέρλε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1100-326 π.Υ.», 

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, 3Β, ζζ. 192-205, 

66 Βι. Βαζηιάηνο Νίθνο, Όπια 1790-1860 Μλεκεία Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Σέρλεο, Αζήλα 1989, ζ. 95 

67 Βι. Βαζηιάηνο Νίθνο, Σν θξεηηθό καραίξη, ζ. 11 

68 Κάκα απνθαιείηαη ζπλήζσο ην δίθνπν καραίξη. 
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ειιεληθφ ρψξν πεξηζζφηεξν σο φπιν θαη ιηγφηεξν σο ρξεζηηθφ εξγαιείν. ηα λεφηεξα 

ρξφληα θαη ακέζσο κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

εκθαλίζηεθαλ έλνπινη Έιιελεο
69

, νη “ηξαηηψηεο”, ζχκθσλα κε πεγέο θπξίσο βελεηηθέο, 

νη νπνίνη ήηαλ άξηζηνη  ηππείο, ηνικεξνί θη επέιηθηνη, νπιηζκέλνη κε ην μαθνπζηφ 

«σηηφζρεκν» καραίξη, ην δφξπ, ην ξφπαιν αιιά θαη ην ηφμν
70

 θαη πνιεκνχζαλ ηνπο 

Οζσκαλνχο είηε σο αλεμάξηεηνη, είηε εληφο ησλ βελεηηθψλ δπλάκεσλ. Απφ ηηο πην γλσζηέο 

νηθνγέλεηεο “ηξαηησηψλ” ήηαλ νη Κιαδαίνη θαη νη Μπνχεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ 

Θεφδσξν Μπνχα-Γξίβα, πνπ ην 1585 καδί κε ηνπο θαπεηάληνπο Γξάθν θαη Μαιάκν 

μεζήθσζαλ ηελ Αθαξλαλία θαη θαηέιαβαλ ηελ Άξηα
71

. 

 

Δηθ. 2: Σν «σηηφζρεκν» πνιεκηθφ εγρεηξίδην ησλ Διιήλσλ “ηξαηησηψλ”. Απφ ην δηαδίθηπν: 

http://www.horsebackarcherygr.com/STRATIOTES.html 

 Οη θιέθηεο  θαη νη αξκαηνινί, αιιά θαη νη αγσληζηέο ηνπ 1821, είραλ ζην βαζηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπο δηάθνξα είδε καραηξηψλ, φπσο ζπάζεο, γηαηαγάληα θαη θακνκάραηξα. Σν 

γηαηαγάλη ήηαλ ειαθξά θπξηή ζπάζα κε ιαβή ρνχθηαο απιή. Ζ πάια ήηαλ πνιχ θπξηή 

ζπάζα κε ζηαπξνεηδή ιαβή θαη απνηεινχζε ην θπξίσο επηζεηηθφ φπιν ζηηο κάρεο ζψκα κε 

ζψκα (γηνπξνχζηα) θαη εθέξεην απφ ηνπο αγσληζηέο ζηε κέζε ηνπο ή ζηελ σκνπιάηε 

πεξαζκέλε κε θνξδφληα. Πνιιέο θνξέο ηα γηαηαγάληα θαη νη πάιεο θαζψο θαη νη ζήθεο ηνπο 

ήηαλ πεξίηερλα δηαθνζκεκέλεο κε αζήκη ή ρξπζφ
72

.  

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1830 θάπνηεο πάιεο-

ζπάζεο θαη γηαηαγάληα κεηαηξάπεθαλ ζε καραίξηα απφ ηνπο ληφπηνπο ηερλίηεο γηα λα 

                                                
69  ψδεηαη απφ θάπνηα πεγή ε πξνηξνπή ελφο αξρεγνχ “ηξαηησηψλ” κε ην φλνκα Θσκάο, πνπ έδξαζε γχξσ 

ζην 1550 θαη πνπ νδεγνχζε ηνπο άληξεο ηνπ ζηηο κάρεο θαηά ησλ Σνχξθσλ εκςπρψλνληάο ηνπο κε ηα 

ιφγηα: «Έιιελεο εζκέλ παίδεο, θαη βαξβάξσλ ζκήλνο νπ πηννχκεζα», Καξθαιέηζεο ηαχξνο, 

«Αξκαηνινί θαη θιέθηεο Οη έλνπινη ηνπ ππφδνπινπ Γέλνπο», ηξαηησηηθή Ηζηνξία,  (Ηαλνπάξηνο 2004) 

70  Βι. Βαζηιάηνο Νίθνο, Όπια 1790-1860, φ.π.,  ζ. 14  

71  Βι. Καξθαιέηζεο ηαχξνο, φ.π.,  

72  Ληάζθνο Αλαζηάζηνο, Αγώλεο θαη Άξκαηα, 2005 

http://www.horsebackarcherygr.com/STRATIOTES.html
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αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο αλάγθεο θαη νη δπζθνιίεο ηεο δσήο. Σα γηαηαγάληα θαη νη ζπάζεο 

θφβνληαλ ζηε κέζε, ηνπο έθηηαρλαλ θαηλνχξγηεο ιαβέο θαη κεηαηξέπνληαλ ζε  καραίξηα -

ρξεζηηθά εξγαιεία- ησλ θηελνηξφθσλ, ησλ ραζάπεδσλ, ησλ γεσξγψλ θ.α. Δπίζεο, ζηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, νη επηκήθεηο θαη θαξδηέο ιφγρεο απφ ηα φπια Martini θαη Gra, πνπ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ άξηζηεο πνηφηεηαο αηζάιη, κεηαηξέπνληαη ζε καραίξηα. Οη 

κπξνχληδηλεο ιαβέο αθαηξνχληαη, γηαηί είλαη άβνιεο θαη βαξηέο, θαη αληηθαζίζηαληαη κε 

ιαβέο απφ θέξαην ή θφθθαιν πνπ είλαη ειαθξχηεξν
73

.  

 ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζηνλ αγψλα ησλ Διιήλσλ ζηε Βφξεηα Ήπεηξν-Νφηηα 

Αιβαλία, θαηά ην Μαθεδνληθφ αγψλα επίζεο, φπσο θαη ζην Πνληηαθφ αληάξηηθν, ε 

ζπκκεηνρή αηάθησλ (αληαξηψλ) δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θιεθηαξκαηνιηθήο 

παξάδνζεο
74

. Σν καραίξη, θαηάιιειν γηα ηηο κάρεο ζψκα κε ζψκα, απνηειεί ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηνλ αληάξηε
75. ην Πνληηαθφ αληάξηηθν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ακθίζηνκα καραίξηα πνπ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπο έθζαλε θαη ηα 50 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. 

                                                
73 Μαξηπξία ηνπ ζπιιέθηε καραηξηψλ πχξνπ Αδάκε. Βι. ζ. 244 εηθ. 168 θαη ζ. 245 εηθ. 172 

74  «Αξθεηνί απφ ηνπο αγσληζηέο ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα έθεξαλ καδί ηνπο κία ζπάζα ή έλα γηαηαγάλη. Σα 

φπια απηά ήηαλ δχζρξεζηα γηα ηνπο αληάξηεο, αιιά ζπκβφιηδαλ γηα απηνχο ηε ζπλέρεηα ηνπ Αγψλα ηνπ 

1821 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο ή ήηαλ ηα φπια ηνπ παηέξα ή θαη ηνπ παππνχ ηνπο. 

Απαξαίηεην φπιν ήηαλ ην καραίξη. Οη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχζαλ “θάκα”, δειαδή έλα δίθνπν 

καραίξη, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζηα Βαιθάληα, πνπ ην θαηαζθεχαδαλ δηάθνξνη “καραηξάδεο”. Μνηάδεη 

πνιχ κε ην θαπθαζηαλφ καραίξη. ηε ιάκα ηνπ ζθαιίδνληαλ δηάθνξα ζρέδηα ή επηγξαθέο ή εκεξνκελίεο. 

Πνιιέο θάκεο είραλ πεξίηερλεο ιαβέο θαηαζθεπαζκέλεο απφ θέξαην, θφθαιν, μχιν, ειεθαληφδνλην ή 

θχιιν αζεκηνχ. Γελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, θάζε καραηξάο έθηηαρλε ην δηθφ ηνπ κνληέιν. Δίλαη 

αδχλαην λα βξεζνχλ δχν ίδηεο θάκεο, επεηδή ηηο αγφξαδαλ κία κία. Βέβαηα νη Μαθεδνλνκάρνη έθεξλαλ 

ζπρλά καδί ηνπο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο καραίξη απφ ηελ παηξίδα ηνπο, πνπ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηελ 

θάκα. Πνιιέο θνξέο ην καραίξη απηφ πεξλνχζε ζε άιια ρέξηα, είηε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ Μαθεδνλνκάρνπ 

είηε ζαλ δψξν ζε θάπνηνλ ζχληξνθφ ηνπ. Γη’ απηφ ζπλαληάκε ζηε δψλε ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο 

καραηξηψλ. Οη Κξεηηθνί βέβαηα έθεξαλ ζπλήζσο ην δηθφ ηνπο θξεηηθφ καραίξη, πνπ είρε ιαβή απφ 

θέξαην, θφθαιν ή ειεθαληφδνλην θαη αζεκέληα ζήθε, δηαθνζκεκέλε κε κηθξά αζεκέληα θινπξηά. 

πλεζηζκέλνο ήηαλ επίζεο ν ζνπγηάο, καραίξη πνπ έζπαγε ζηε κέζε θαη δηπισλφηαλ ζηα δχν», 

Απφζπαζκα απφ ην δηαδίθηπν: ηέιηνο Κνχθνο, Σα όπια ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, βαζηζκέλν ζην βηβιίν 

ησλ: Αλαζηαζίνπ Ληάζθνπ θαη Βαζηιείνπ Νηθφιηζηνπ, Σα όπια ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, 1904-1908: 

      http://history-of-macedonia.com/wordpress/2010/03/22/ta-opla-tou-makedonikou-agona/ 

75 Βι. ζ. 28 εηθ. 3α, 3β θαη ζ. 230 εηθ. 131, 132.  

http://history-of-macedonia.com/wordpress/2010/03/22/ta-opla-tou-makedonikou-agona/
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Ήηαλ επαξγπξσκέλα ζηε ιαβή θαη ζηα ζεθάξηα ή  είραλ αζεκφθαξθα ζηελ θεξάηηλε 

ιαβή. Σα ζεθάξηα ήηαλ δηαθνζκεκέλα κε απιά κνηίβα ελψ ε ιάκα ησλ καραηξηψλ είρε 

ζπλήζσο απιαθψζεηο
76

 

                     

               Δηθ. 3α, 3β: Πφληηνη αληάξηεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα κε ηα δίθνπα καραίξηα ηνπο 

(Δηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν: http://www.serra.gr/site/eikones/thumbnails.php?album=3) 

 ηελ επνρή ηεο ιεζηνθξαηίαο, πνπ θξάηεζε απφ ηα ρξφληα ηνπ Καπνδίζηξηα έσο ην 

1930, θάπνηνη απφ ηνπο ιεζηέο, φπσο νη Ρεηδαίνη, ν Μήηξνο Σδάηδαο, ν Φψηεο Γηαγθνχιαο, 

ν Υξήζηνο Νηαβέιεο, ν Μπακπάλεο, ν Θσκάο Γθαληαξάο, ν Θχκηνο Γάθεο, δηαηεξνχζαλ 

κηα επιαβηθή ζρέζε κε η' άξκαηά ηνπο. Μεξηθνί απ’ απηνχο θαηέθεπγαλ ζε Καιαξξπηηλνχο 

καζηφξνπο γηα λ' αζεκψλνπλ η' άξκαηά ηνπο ή δψλνληαλ πεζιηά, αζεκέληνπο ηνθάδεο, 

αιπζίδεο θαη παιάζθεο πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ κηα άιιε δηάζηαζε κε ην ληχζηκν θαη 

ηελ αξκαησζηά ηνπο πνπ λα ηνπο ζπγρέεη κε ηελ αξκαηνιηθή παξάδνζε.  Απαξαίηεηνο 

ζχληξνθνο ησλ ιεζηψλ ήηαλ ην καραίξη, ην νπνίν ζηα ρέξηα ηνπο μαλαβιέπεη κέξεο 

δφμαο
77

. 

                                                
76 Μαξηπξία ηνπ ζπιιέθηε καραηξηψλ πχξνπ Αδάκε.  

77 Βι. Σδαλαθάξε Β.,  Σα παιιεθάξηα ηα θαιά ζύληξνθνη ηα ζθνηώλνπλ, ζ. 29-34. 

http://www.serra.gr/site/eikones/thumbnails.php?album=3
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Δηθ. 4: Λεζηέο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο 

(Δηθφλα απφ ην δηαδίθηπν: http://akrielassonas.blogspot.com/2010/07/o-k.html) 

 ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, ζηα αληάξηηθα ζψκαηα ηνπ ΔΛΑ θαη 

ηνπ ΔΓΔ ην καραίξη ζα ζπλερίζεη λα θέξεηαη ζαλ αγρέκαρν φπιν ζηηο δψλεο ησλ 

αληαξηψλ. Απφ θσηνγξαθίεο ηεο επνρήο, βιέπνπκε αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ
78

, λα έρνπλ ζηνλ 

νπιηζκφ ηνπο καραίξηα. ηελ άιιε πιεπξά, ζηνλ ΔΓΔ
79

, ν ίδηνο ν Ναπνιέσλ Εέξβαο 

θέξλεη ζηε δεξκάηηλε δψλε δίθνπν ιεπθαδίηηθν καραίξη 30 εθ. πεξίπνπ
80

. Γεληθά ην 

καραίξη απνηεινχζε απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ζηελ δσή ηνπ αληάξηηθνπ
81

. 

 Σν καραίξη απνηεινχζε επίζεο ζχκβνιν ηνπ αμηψκαηνο απηνχ πνπ ην έθεξε ή 

ζχκβνιν αλδξείαο. Ήηαλ επίζεο έλα ζηνιίδη,  αιιά θη έλαο ζχληξνθνο γηα ηνλ πνιεκηζηή, 

ήηαλ ε ίδηα ηνπ ε ςπρή.  Άιιεο θνξέο απνηεινχζε ελζχκεκα παξαδφζεσλ ή δηαθνζκεηηθφ 

αληηθείκελν ζπλαηζζεκαηηθήο θπξίσο αμίαο, θαζψο πνιιέο θνξέο πήγαηλε απφ ηνλ παηέξα 

ζην γην ή πξνεξρφηαλ σο δψξν απφ θάπνην πξνζθηιέο πξφζσπν.  

 Σν καραίξη ήηαλ θάπνηε θχξην ζχκβνιν ηνπ αλδξηζκνχ γηα ηνπο κάγθεο. Άιισζηε 

είλαη γλσζηφ φηη ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη πεξηζζφηεξνη ςεπηφκαγθεο-

                                                
78 Βι. ζ. 231 εηθ. 134, 135 

79 Βι. ζ. 231 εηθ. 133 

80 Βι. ζ. 232 εηθ. 138 

81 Μαξηπξία ηνπ ζπιιέθηε καραηξηψλ πχξνπ Αδάκε 

http://akrielassonas.blogspot.com/2010/07/o-k.html
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θνπηζαβάθεδεο θξαηνχζαλ απφ έλα καραίξη, ην νπνίν καδί κε ην θνκπνιφη, ην δνπλάξη, ην 

θαπέιν, αιιά θαη ην κνπζηάθη ήηαλ ηα «ζήκαηα θαηαηεζέληα» ηεο ππφζηαζήο ηνπο
82

. 

 

 Σν καραίξη ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ην παξειζφλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο ιατθήο δσήο, αθφκε θαη ζε καγηθέο ηειεηέο. Σα καραίξηα πνπ έρνπλ καχξε 

ιαβή, ηα "καπξνκάληθα", ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο, αιιά θαη ηηο καξηπξίεο ησλ 

πιεξνθνξεηψλ, πξνζηαηεχνπλ απφ ηα θαθά πλεχκαηα θαη έρνπλ ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. 

Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ην καπξνκάληθν καραίξη ρξεζηκνπνηείην επξέσο «εηο 

ελεξγείαο ή πξάμεηο δηα ηελ απαιιαγήλ εμ αζζελεηώλ, απνηξνπήλ ζενκεληώλ ή δαηκνληθώλ 

επεξεηώλ, θαη γεληθώο δη‟ απόθξνπζηλ ηνπ θαθνύ θιπ»
83

. Αθφκε, ην καπξνκάληθν καραίξη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα μφξθηα, θαζψο απνηειεί ην θχξην φξγαλν ηνπ μνξθηζκνχ. ηε 

ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο καγηθέο θαη δεηζηδαίκνλεο ελέξγεηεο κε 

καπξνκάληθν καραίξη. 

 Οη γεσξγνί, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αισλίζκαηνο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πξνθπιάμνπλ ηε λέα ζνδεηά απφ θάζε θαθφ, έπαηξλαλ πξνθπιάμεηο γηα ηα αβαζθάκαηα, 

γηα ηα δαηκνληθά, αιιά θαη ηνπο «θαθνχο» αλζξψπνπο. Μεηαμχ άιισλ θάξθσλαλ έλα 

καπξνκάληθν καραίξη ζηνλ μχιηλν ζηχιν  ηνπ αισληνχ γηα ην «θαθφ κάηη»
84

. 

 χκθσλα κε ηνλ Κνληνκίρε, «νη γεσξγνί ζηε Λεπθάδα γηα λα πξνθπιάμνπλ ηηο 

ζνδεηέο ηνπο μόξθηδαλ ην ραιάδη θαη ηε βξνρή θαη ηα θάξθσλαλ κε δίθνπα καπξνκάληθα 

καραίξηα, πνπ απόδησρλαλ καθξηά ην ζύλλεθν. Με παξόκνην ηξόπν μόξθηδαλ έλα αθόκε 

ερζξό ηεο ζνδεηάο ηα κπξκήγθηα, ηα νπνίν έθαλαλ ηηο θσιηέο ηνπο γύξσ ζηα αιώληα, θνληά 

ζηηο ζεκσληέο»
85

. 

 Σν καπξνκάληθν καραίξη κε ηηο καγηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ήηαλ απαξαίηεην θαη ζηνπο 

Λεπθαδίηεο λαπηηθνχο. «Όηαλ νη λαπηηθνί ηεο ηζηηνθόξνπ λαπηηιίαο έπεθηαλ απάλσ ζε 

ηξόκπα (ζαιάζζην ζίθσλα), ν θαπεηάληνο έπξεπε βαζηώληαο ην καπξνκάληθν καραίξη, λα 

                                                
82 Βι. ζην δηαδίθηπν: Βαζίιεο Κνπηνχδεο, Γεκνζηνγξάθνο εξεπλεηήο, «Οη κφξηεο, νη κάγθεο…» 

http://www.koutouzis.gr/mortes-magkes.htm 

83 Παπακηραήι Άλλα, «Σα κέηαιια εηο καγηθάο θαη δεηζηδαίκνλαο ελεξγείαο», Δπεηεξίο ηνπ Λανγξαθηθνύ 

Αξρείνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 17, (1964), ζ. 68, (θεθάιαην «Μάραηξα») 

84 Βι. Λνπθάηνο Γ. ., «Έζηκα αισληζκνχ», Λανγξαθία, 38, Αζήλα 1998, ζ. 127-128 

85 Κνληνκίρεο Παληαδήο, Σα γεσξγηθά ηεο Λεπθάδαο, Αζήλα 1985, ζ. 58-59 

http://www.koutouzis.gr/mortes-magkes.htm
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ζηαζεί ζηελ θνπβέξηα, λα θάκεη ην ζηαπξό ηνπ κε θαηάλπμε θαη ςηζπξίδνληαο ην 

θαζηεξσκέλν μόξθη (απόξξεην γηα καο ηνπο αλάιαηνπο) λα θόςεη ζηαπξσηά κε ην 

καπξνκάληθν ηελ ηξόκπα πνπ ζθόξπαγε κε ηε ζύληνκε απηή ηειεηνπξγία»
86

.   

 ε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο φζνη νδνηπνξνχζαλ ηε λχρηα είραλ καδί ηνπο 

καπξνκάληθν καραίξη, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηα θαληάζκαηα, ηηο λεξάηδεο θ.α., θαη κε 

απηφ έθαλαλ έλαλ θχθιν ζηε γε θαη έλα ζηαπξφ ζηε κέζε θαη έκπαηλαλ κέζα
87

.   

 Παξφκνηεο καγηθέο πξάμεηο θαη δεηζηδαίκνλεο ελέξγεηεο ηεινχζαλ θαη νη ρσξηθνί 

ηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηεο Δπξπηαλίαο κε ηε ρξήζε καπξνκάληθνπ καραηξηνχ, γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ ηε ζνδεηά ηνπο θαη ηα δψα ηνπο απφ «ην θαθφ κάηη», λα ζεξαπεπζνχλ απφ 

αζζέλεηεο, λα βξνπλ ρακέλα αληηθείκελα, λα πεηχρνπλ θάπνην ζθνπφ, θαζψο  θαη  γηα λα 

θαιέζνπλ ή λα απνδηψμνπλ ηνπο δαίκνλεο
88

. 

 

ήκεξα ην καραίξη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο θαζεκεξηλφ ρξεζηηθφ εξγαιείν θαη 

ην ζπλαληάκε ζε δηάθνξεο κνξθέο ζηηο θνπδίλεο ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ησλ νηθηψλ, φπσο 

καραίξη ςσκηνχ, αθαίξεζεο νζηψλ, ηνπ αξρηκάγεηξα, επηηξαπέδην θ.α.. Χο επαγγεικαηηθφ 

εξγαιείν ρξεζηκφηεηαο ην καραίξη κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο φπσο καραίξη-εξγαιείν 

μπινπξγηθήο
89

, θπλεγεηηθφ καραίξη, καραίξη ηνπ δχηε, ρεηξνπξγηθφ λπζηέξη, ζνπγηάο γηα 

ηνλ ελνθζαικηζκφ ησλ θπηψλ, θ.α.. Σα παξαπάλσ καραίξηα ζήκεξα θαηαζθεπάδνληαη κε 

ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο ζε εξγνζηάζηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, παξάγνληαη καδηθά θαη πσινχληαη ζηελ αγνξά ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο.  

ηηο κέξεο καο πνιχ ιίγνη ηερλίηεο θαηαζθεπάδνπλ καραίξηα κε πξνβηνκεραληθή 

ηερλνινγία θαη ηνπηθά  παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα καραίξηα απηά αγνξάδνπλ 

ζπιιέθηεο, ηνπξίζηεο, κέιε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, αιιά θαη θάπνηνη θηελνηξφθνη ή 

θπλεγνί. Οη πξψηνη ηα εθζέηνπλ ζε βηηξίλεο ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ζε πεξίνπηε 

ζέζε πάλσ απφ ην ηδάθη ή ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο, νη ηνπξίζηεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο 

                                                
86 Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 18 

87 Βι. Παπακηραήι Άλλα, «Σα κέηαιια εηο καγηθάο θαη δεηζηδαίκνλαο ελεξγείαο», Δπεηεξίο ηνπ Λανγξαθηθνύ 

Αξρείνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 17, (1964), ζ. 74-75, (θεθάιαην «Μάραηξα») 

88  χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ πιεξνθνξεηψλ απφ ηελ πεξηνρή απηή. 

89 Βι. Salaman, R. A., Dictionary of Woodworking Tools, London, 1989, ζ. 249-255 
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αλακλεζηηθά-ελζχκηα απφ ην ηαμίδη ηνπο, θάπνηνη ηα θάλνπλ δψξν
90

 ζε πξνζθηιή 

πξφζσπα ή ζε άηνκα κε ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο, άιινη ηα θνξνχλ σο εμάξηεκα 

ηεο αλδξηθήο παξαδνζηαθήο θνξεζηάο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ελψ νη ηειεπηαίνη ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο ρξεζηηθά εξγαιεία, αιιά θαη σο φπια επηβίσζεο.  

Σα καραίξηα πνπ θαηαζθεχαζαλ ή θαηαζθεπάδνπλ αθφκε νη ιατθνί ηερλίηεο κε 

πξνβηνκεραληθή ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία εληάζζνληαη ζηα έξγα ηεο ιατθήο ηέρλεο. Σα 

καραίξηα απηά, εθηφο απφ ηε ρξεζηηθή ηνπο αμία, ελζαξθψλνπλ θαη θάπνην θνηλσληθφ 

λφεκα, αθνχ νη άλζξσπνη ηα ζρεδίαζαλ θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ ή ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ζθνπνχο
91

. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ησλ καραηξηψλ απφ ηνπο άληξεο 

θηελνηξφθνπο ζην ρσξηφ πνπ γελλήζεθα θαη κεγάισζα, ηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο. Μέρξη 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φινη ζρεδφλ νη άληξεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

αζρνινχληαλ κε ηελ θηελνηξνθία, θπθινθνξνχζαλ έρνληαο πάλσ ηνπο καραίξη θαη 

ραληδάξη. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα καραίξηα ηνπο ήηαλ ιεπθαδίηηθα, άιια κε θεξάηηλε ιαβή 

θαη άιια κε κπξνχληδηλε:  

«Σέηνηα καραίξηα κε κπξνύληδηλα καλίθηα είραλ πνιινί εδώ ζην ρσξηό, νη 

πεξηζζόηεξνη. Απηά δελ ήηαλ γηα ρξήζε, απηά ήηαλ γηα όπιν, γηα άκπλα. Καη 

θνξνύζαλ όινη καραίξηα. Μαραίξηα θη ραληδάξηα. Σα ραληδάξηα ηα „ραλ θη 

έθνβαλ θιαξί, πειέθαγαλ μύια, νηηδήπνηε αο πνύκε. Ήηαλ απαξαίηεηα. Ο 

παππνύο κνπ, ν παηέξαο κνπ, νη κπαξκπάδεο κνπ είραλ πάληα απάλσ ηνπο 

καραίξη θαη ραληδάξη. Σν καραίξη ην θνξνύζαλ εδώ ζην δσλάξη, θξπκκέλν από 

κέζα, από θάησ από ην ζαθάθη, γηαηί ήηαλ θαη απαγνξεπκέλα
92

. Σα ραληδάξηα 

                                                
90 Γηα ηε ζεκαζία ηνπ δψξνπ, ηηο κνξθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αληαιιαγήο ζε νξηζκέλεο θνηλσλίεο 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ν Μαξζέι Μσο ζηελ πεξίθεκε πξαγκαηεία ηνπ γηα ην δψξν. (Μσο Μαξζέι, Σν 

Γώξν Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αληαιιαγήο, Αζήλα 1979 [α΄ έθδνζε 1924]). Βι. αθφκε, Κνληαμήο 

Κψζηαο Γ., Σν Γώξν ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ηνπ Διιεληθνύ Πόληνπ, Θεζζαινλίθε 2006. Βι. επίζεο, 

Eriksen Thomas Hylland, Μηθξνί ηόπνη, κεγάια δεηήκαηα Μηα εηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

αλζξσπνινγία, Αζήλα 2007, ζζ. 283-308, (Κεθ: 12, «Αληαιιαγή») 

91  Βι. Pearce Susan Μ., φ.π., ζ. 42 

92  Απαγνξεχηεθε ε ρξήζε ηνπο κε λφκν ην 1936 
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επηηξεπόηαλε, γηαηί ήηαλ γεσξγνθηελνηξνθηθό εξγαιείν»
93

.  

Σα καραίξηα κε ηηο θεξάηηλεο ιαβέο ηα θνξνχζαλ ζπλήζσο ηηο θαζεκεξηλέο, ελψ ηα 

θηηξηλνκάληθα ηα θνξνχζαλ ζηηο γηνξηέο ή φηαλ έβγαηλαλ ζηα θαθελεία:  

«Σν καραίξη απηό (κε ηε κπξνχληδηλε ιαβή) ην θνξνύζαλ γηα θηγνύξα εθείλα ηα 

ρξόληα. Ήηαλ ε θηγνύξα ησλ αλδξώλ»
94

.  

Αξθεηνί ζπγρσξηαλνί κνπ θηελνηξφθνη ζηε Βειαψξα θνξνχλ αθφκε θαη ζήκεξα 

καραίξη. Γελ ην απνρσξίδνληαη πνηέ. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα, ην θαινθαίξη, αλαγθάδνληαη 

λα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηελ εξεκηά πξνζηαηεχνληαο ηα δψα ηνπο απφ πηζαλή επίζεζε ιχθσλ. 

Σν ρεηκψλα πάιη, ηδίσο φηαλ γελλνχλ ηα πξφβαηα ή ηα γίδηα ηνπο,  θνηκνχληαη ζηελ θαιχβα 

ηνπο, δίπια ζηα καληξηά ηνπο. Σν καραίξη ηνπο, ηηο λχρηεο εθείλεο, παξακέλεη ζην δσλάξη 

ηνπο ή θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπο παξέρνληάο ηνπο αηζζήκαηα αζθάιεηαο, ελψ νη ίδηνη 

ιαγνθνηκνχληαη. Σελ εκέξα ην θπθινθνξνχλ κε δηαθξηηηθφηεηα θαη αηζζάλνληαη φηη κε 

απηφ είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα αληηκεησπίζνπλ απξφβιεπηεο ή δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο. Παξαζέησ εδψ δχν καξηπξίεο: 

«Μηα θνξά ηπιίρηεθε ην άινγό κνπ κε ην ζρνηλί από ην θαπίζηξη ηνπ θαη 

παξαιίγν λα πληγεί. Έβγαια ηόηε ην κηθξό ιεπθαδίηηθν καραίξη, πνπ θνπβαιάσ 

πάληα καδί κνπ, έθνςα ην ζρνηλί θαη ην άινγν ζώζεθε»
95

. 

«Κάπνηε κηα γίδα θξεκάζηεθε ζηελ άθξε ελόο γθξεκνύ. Δίραλ κπιερηεί ηα 

θέξαηά ηεο ζηα θιαξηά ελόο πνπξλαξηνύ. Δίρε ζθαξθαιώζεη, γηα λα βνζθήζεη. 

Πξνζπάζεζα λα ηελ μεθξεκάζσ κε ηα ρέξηα, αιιά δελ κπόξεζα.  Έβγαια ηόηε ην 

καραίξη κνπ, ζηγά ζηγά έθνςα ην έλα θισλάξη θαη ηελ θαηέβαζα»
96

. 

ινη ηνπο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηνπιάρηζηνλ δπν ηξία καραίξηα θαη έλα ραληδάξη. 

Σα πεξηζζφηεξα ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιεία ζην ζθάμηκν θαη ην γδάξζηκν ησλ δψσλ, 

αιιά θαη φηαλ θφβνπλ θιαδηά δέληξσλ γηα λα ηαΐζνπλ ηα δψα ηνπο ή φηαλ πειεθάλε θάπνην 

μχιν, γηα λα θηηάμνπλ ηελ γθιίηζα ηνπο, ηηο ζήθεο ησλ καραηξηψλ ηνπο, ην ζηεηιηάξη ηνπ 

                                                
93  Γηψξγνο Σζηακπφθαινο-Γξάθνο 

94  Υξήζηνο Γεκεηξαθάθεο 

95 Πιεξ. Γηψξγνο Σζηακπφθαινο-Γξάθνο. Παξφκνην ζπκβάλ αθεγήζεθε θαη ν Γηάλλεο Κάηζηνο απφ ηε 

Λεπελνχ Αηησιναθαξλαλίαο. 

96 Πιεξ. Πάλνο Σζηακπφθαινο-Γξάθνο 
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ηζεθνπξηνχ θ.ά.. Τπάξρεη φκσο ζηελ θαηνρή ηνπο θαη έλα καραίξη μερσξηζηφ, πνπ δελ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. Σν καραίξη απηφ δελ είλαη εξγαιείν, είλαη φπιν 

επηβίσζεο. πλήζσο είλαη ιεπθαδίηηθν καραίξη, έρεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή, 

ζπλδέεηαη άκεζα κε πξνζθηιή πξφζσπα θαη ε αμία ηνπ γη’ απηνχο είλαη αλεθηίκεηε.  

 

Δηθ. 5: Μηθξφ ιεπθαδίηηθν καραίξη κε κπξνχληδηλα καλίθηα. Αλήθεη ζηνλ Γηψξγν Σζηακπφθαιν-Γξάθν. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνκαη ζην καραίξη ηεο παξαπάλσ θσηνγξαθίαο αξηζ. 5, ην νπνίν, 

φπσο ζπκβαίλεη κε φια ζρεδφλ ηα καραίξηα πνπ ζπλαληήζακε θαη θαηαγξάςακε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο,  έρεη ηε δηθή ηνπ θνηλσληθή δσή, ηε δηθή ηνπ πνιηηηζηηθή 

βηνγξαθία
97

: 

«Σν καραίξη απηό ήηαλ η‟ Παληειή Γηαλλνύιε, ηνπ κπάξκπα ζαο. Σνπ „ρε 

παξαγγειία ζηνπλ Καηαπόδε, απηόλ πνπ „θθηαλε ηα καραίξηα απηά. Έγξαθε 

απάλνπ η‟ όλνκα ηνπ Καηαπόδε, αιιά ηώξα έζβεζε απηό από ηα ρξόληα θαη ην 

ηξόρηκα. Καη απ‟ ηνλ Παληειή, ηνλ καθάξην, ην πήξε ν Κώηζηα-Γξάθνο, ν 

κπάξκπαο καο. Καη κεηά ην πήξα εγώ. Μνπ ην „δσζε εκέλα, δώξν. Κη εγώ ηώξα 

ηόρσ ελζύκην θη απ‟ ηνπο δπν… Σν „ρσ πάληα καδί κνπ, γηαηί κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

λα θόςσ θάηη»
 98

.  

Απηφ ην ιεπθαδίηηθν καραίξη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Βαζίιε Καησπφδε ζηελ 

Ακθηινρία ην 1960. Πξψηνο θάηνρφο ηνπ ήηαλ ν Παληειήο Γηαλλνχιεο, αδεξθφο ηεο 

κεηέξαο κνπ, απφ ηνλ Δκπεζφ Βάιηνπ. ηε ζπλέρεηα ζε έλδεημε εθηίκεζεο θαη αγάπεο ην 

ράξηζε ζηνλ Κψηζηα Γξάθν, ζπγγελή ηνπ απφ ηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο. Ο Κψηζηαο 

                                                
97 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ ηεο έδσζε ν Igor Kopytoff. Βι. Kopytoff Igor, «The cultural biography of 

things: Commoditization as process», ζην βηβιίν Appadurai Arjun (επηκ.), The Social Life of Things: 

Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, 1986, ζζ. 64-94 

98    Πιεξ. Γηψξγνο Σζηακπφθαινο-Γξάθνο 
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Γξάθνο, ν νπνίνο δελ είρε παηδηά, ην ράξηζε αξγφηεξα ζηνλ αληςηφ ηνπ, ηνλ Γηψξγν 

Σζηακπφθαιν-Γξάθν ηνπ Αλδξέα, πνπ ην θαηέρεη κέρξη ζήκεξα. Σν αληηθείκελν απηφ 

απνηειεί ελζχκην πξνζθηιψλ πξνζψπσλ θαη θαζεκεξηλή ζπληξνθηά γηα ηνλ Γηψξγν 

Σζηακπφθαιν-Γξάθν κε αλεθηίκεηε ζπλαηζζεκαηηθή αμία. 

 πρλά αξθεηνί θηελνηξφθνη ζηε Βειαψξα επηζθεπάδνπλ νη ίδηνη ηηο μχιηλεο ζήθεο 

θαη ηηο θεξάηηλεο ιαβέο ησλ καραηξηψλ ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο απφ ην θπζηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ -μχια, δέξκαηα θαη θέξαηα δψσλ-, ελψ ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο είλαη ειάρηζηα θαη νη ηερληθέο δηαδηθαζίεο ζρεδφλ πξσηφγνλεο:  

«Παίξλνπ ηνπ θεξάηνπ θη ηνπ βξάδνπ. Σνπ βξάδνπ ηνπ θεξάηνπ δπν ώξεο θη 

καιαθώλεη. Σόηη ηνπ μηζηξίβνπ, ηνπ πηιηθάνπ θη ύζηηξα ηνπ βάδνπ θάηνπ ζε 

ζηέξεν κέξνο, λα είλαη ίζηνπ θη απνππάλνπ ηνπ πιαθώλνπ κη πέηξα κηγάιε, ίζηα, 

γηα λα ηζηώζεη θαη λα απιώζεη. Άκα ηζηώζεη θαη απιώζεη παγώλεη απηό θαη 

γίλεηαη ληηπ θόθαιν. Ύζηεξα ηνπ θαξθώλνπ ηθεί πέξα ζηα καλίθηα, ηνπ πηιηθάνπ 

κη ηα μπξάθηα θη ηνπ θηηάρλνπ κη ηνπ μ‟ινπθάη»
99

. 

 

Δηθ. 6: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Υξήζηνπ Σζηακπφθαινπ-Γξάθνπ. ήκεξα αλήθεη ζην γην ηνπ Πάλν πνπ ην 

έρεη πάληνηε καδί ηνπ. Αληηθαηέζηεζε κφλνο ηνπ ηε θζαξκέλε θεξάηηλε ιαβή θαη θαηαζθεχαζε θαηλνχξηα 

μχιηλε ζήθε. 

 

 2. Σν ιεπθαδίηηθν καραίξη 

  Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα καραηξνπνηίαο ζηε Γπηηθή Διιάδα ήηαλ ην λεζί 

                                                
99  Πιεξ. Πάλνο Σζηακπφθαινο-Γξάθνο 
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ηεο Λεπθάδαο. Ζ καραηξνπνηία ζηε Λεπθάδα αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα ηεο 

Δλεηνθξαηίαο (1684-1797). «Οη Δλεηνί δίδαμαλ ζηνπο Λεπθαδίηεο ηε δηθή ηνπο παξαδνζηαθή 

ηέρλε ηεο ζθπξειάηεζεο, ηελ ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο καραηξηώλ κάρεο, ζε κηα επνρή πνπ 

έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο “αξηζηεξό ρέξη”, γηα λα επηζεκάλεη ηελ επηθνπξηθή ρξήζε ηνπ 

καραηξηνύ, δίπια ζην θπξίσο όπιν»
100

. 

 Οη Λεπθαδίηεο ζηδεξνπξγνί-καραηξνπνηνί έκαζαλ απφ ηνπο Δλεηνχο λα πξνζδίδνπλ 

ζηα καραίξηα ηνπο αληνρή θαη ειαζηηθφηεηα κε ηελ ηερληθή ηεο ζθπξειάηεζεο θαη ηεο 

βαθήο ζην ιάδη. Δπίζεο έκαζαλ ηελ ηερληθή ηεο δηαθφζκεζεο ηεο ιαβήο, κηα ηερληθή ε 

νπνία είρε αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζηε Βελεηία απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα

101
. Σηο ηερληθέο απηέο 

ζπλέρηζαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θπξίσο νη καραηξνπνηνί ηεο νηθνγέλεηαο Καησπφδε 

απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. 

  ηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο ηα παιηά ζηδεξνπξγεία ηα ιέγαλε ράβξηθα θαη γύθηηθα 

θαη ηνπο ζηδεξνπξγνχο ράβξνπο ή γύθηνπο. Ζ ζπληερλία ησλ ράβξσλ ζεσξείην 

παξαθαηηαλή ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηερλίηεο (επηπινπνηνχο, μπινγιχπηεο…) ηεο επνρήο 

εθείλεο
102

. «Έλαο μερσξηζηόο θιάδνο ηεο δνπιεηάο ησλ ράβξσλ ήηαλε ε θαηαζθεπή ησλ 

ακθίζηνκσλ καραηξηώλ, νη ηξνκεξέο θάκεο γηα ηνπο παιιεθαξάδεο ή ησλ αηρκεξώλ κε κηα 

θόςε, θαζώο θαη ησλ ραζαπνκάραηξσλ θαη ησλ ραηδαξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλε νη 

ραζάπεδεο γηα λα ζθάδνπλε, γδέξλνπλε θαη ηεκαρίδνπλε ηα ζθάγηα. Οη ράβξνη πνπ 

αζρνινύληαλε κε απηή ηε δνπιεηά ιεγόληαλε “καραηξάδεο”»
103

.  

 χκθσλα κε ηνλ Μακαινχθα
104

, ν θαιχηεξνο καραηξνπνηφο ζηελ πφιε ηεο 

Λεπθάδαο ήηαλ ν Υξήζηνο βνξψλνο ή Εάδαο, γελλεκέλνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν 

νπνίνο αξγφηεξα θαη κεηά ηελ απαγφξεπζε ηεο  νπινθνξίαο ην 1936, κεηέθεξε ην 

εξγαζηήξηφ ηνπ ζην Μνλαζηεξάθη ηεο Αθαξλαλίαο, ιίγα ρηιηφκεηξα λφηηα ηεο Βφληηζαο, 

θαζψο εθεί ηα καραίξηα είραλ πεξηζζφηεξε δήηεζε. κσο νη θαιχηεξνη καραηξνπνηνί ηνπ 

λεζηνχ ηεο Λεπθάδαο ήηαλ απφ ηνλ Πφξν, γη’ απηφ ηα πην θεκηζκέλα καραίξηα ζε φιε ηελ 

πεξηθέξεηα ήηαλ ηα «πνξζάληθα» καραίξηα. 

                                                
100 Vigano Gualtiero, φ.π., ζ. 6 

101 Βι. Vigano Gualtiero, φ.π., ζ. 6-7 

102  Βι. Μακαινχθαο Σάθεο Λ., Λανγξαθηθά ηεο Λεπθάδαο, Β΄, Αζήλα 1982, ζ. 9 

103 Μακαινχθαο Σάθεο Λ., φ.π.,  ζ. 21 

104 Βι. Μακαινχθαο Σάθεο Λ., φ.π., ζ. 21-22 
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 Δθεί ζηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο, ε νηθνγέλεηα ησλ Καησπνδαίσλ ζπλέρηδε γηα πνιιά 

πνιιά ρξφληα ηελ ηέρλε ηεο καραηξνπνηίαο, ηελ νπνία, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε, έκαζαλ απφ ηνπ Βελεηνχο ηα ρξφληα ηεο Δλεηνθξαηίαο (1684-1797)
105

. Ζ 

νηθνγέλεηα Καησπφδε αλέδεημε πνιινχο ζπνπδαίνπο καραηξνπνηνχο. Μλεκνλεχνληαη 

κεξηθνί απ’ απηνχο: Ο Ησάλλεο Καησπφδεο γελλεκέλνο ην 1800 πεξίπνπ θαη ηα παηδηά ηνπ 

Θενθχιαθηνο (γελλεκέλνο ην 1832) θαη Πάλνο (γελλεκέλνο ην 1839)
106

. Λεπθαδίηηθν 

καραίξη κε ηα αξρηθά ΘΚ (θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηνπ Θενθχιαθηνπ Καησπφδε) 

βξηζθφηαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε βηηξίλα θαηαζηήκαηνο κε ηνπξηζηηθά είδε 

ζηα Γηάλλελα. Φαηλφηαλ πσο ήηαλ πνιχ παιηφ θαη ρξεζηκνπνηεκέλν, αθνχ ηα κπξνχληδηλα 

καλίθηα ηνπ ήηαλ θζαξκέλα ζηηο άθξεο
107

. 

 

Δηθ. 7: Μαραηξφθακα κε αζεκέληα ιαβή ζπλνιηθνχ κήθνπο 35 εθ. κε ηα αξρηθά ΠΚ. Καηαζθεπάζηεθε ηε 

δεθαεηία 1870108. 

 Ο Πάλνο Καησπφδεο ηνπ Ησάλλε, ζχκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, ήηαλ 

                                                
105 πχξνο θιαβελίηεο, Λεπθάδα, 28-1-2011 

106 Σα ζηνηρεία απηά πξνέθπςαλ απφ έξεπλα πνπ έθαλε ν πχξνο θιαβελίηεο. 

107 χκθσλα κε καξηπξία ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ, αιιά θαη ηνπ πχξνπ θιαβελίηε, πνπ φκσο 

     δελ ζπκνχληαη νχηε ηελ αθξηβή ηνπνζεζία νχηε ηελ επσλπκία ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο  

     κάιηζηα, ηφηε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, πξνζθέξζεθε λα ην αγνξάζεη θαη ν θαηαζηεκαηάξρεο ηνπ  

     δήηεζε αξρηθά είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο δξαρκέο, αιιά ηειηθά ηνπ είπε φηη δελ ην πνπιάεη. 

108 Δίλαη ην κνλαδηθφ ιεπθαδίηηθν καραίξη κε αζεκέληα ιαβή, πνπ εληνπίζακε. Βξέζεθε ζε γπλαηθσλίηε 

εθθιεζίαο ζηε Λεπθάδα απφ ηνλ Νίθν Κνξθηάηε. Φέξεη ζθξαγίδα Π.Κ. θαη είλαη έξγν θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ηνπ Πάλνπ Καησπφδε ηνπ Ησάλλε, παππνχ ηνπ καζηξν-Πάλνπ Β. Καησπφδε. Δθηφο απφ ηελ 

αζεκέληα ιαβή δηαθέξεη απφ ηα καραίξηα ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε ηνπ λεφηεξνπ θαη ζηα ζρέδηα ηεο 

ιαβήο. Παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο ζηελ ηερλνηξνπία ηεο δηαθφζκεζεο ηεο ιαβήο κε άιια 

καραίξηα ηνπ Πάλνπ Η. Καησπφδε, ηα νπνία θπιάζζνληαη ζην Μνπζείν  Φσλνγξάθνπ ηεο Λεπθάδαο.  
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εμαηξεηηθφο κάζηνξαο
109

. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ καραίξηα ηνπ κε ηα αξρηθά ΠΚ πνπ 

έρνπλ δηαζσζεί
110

 θαη ηα νπνία, παξά ηε θζνξά  απφ ηελ πνιπεηή ρξήζε θαη ηελ θαθή 

ζπληήξεζε, απνηεινχλ αλεθηίκεηα θεηκήιηα ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ.   

 Μαραηξνπνηνί ήηαλ επίζεο, ηα παηδηά ηνπ Πάλνπ Η. Καησπφδε, Βαζίιεηνο θαη 

Ησάλλεο, γελλεκέλα ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1860 θαη 1870. Σελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε ζην 

επάγγεικα ηνπ καραηξνπνηνχ ζπλέρηζαλ ν Πάλνο Καησπφδεο ηνπ Βαζηιείνπ
111

 

(γελλεκέλνο ην 1890), γλσζηφο σο καζηξν-Πάλνο Καησπφδεο ν Μπνξζάλνο, θαη ηα 

αδέξθηα Πέηξνο θαη Βαζίιεο Καησπφδεο, παηδηά ηνπ Ησάλλε, γελλεκέλνη ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. ινη ηνπο έκαζαλ ηελ ηέρλε ηεο 

καραηξνπνηίαο ζην ρσξηφ ηνπο, ηνλ Πφξν ηεο 

Λεπθάδαο, εθεί θαηαζθεχαζαλ ηα πξψηα ηνπο 

καραίξηα, πξηλ αλαγθαζηνχλ λα κεηαθηλεζνχλ αξρηθά 

ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο θαη αξγφηεξα ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία. 

 Απ’ φινπο απηνχο ν πην γλσζηφο θαη ν πην 

θαηαμησκέλνο καραηξνπνηφο ζ’ νιφθιεξε ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ήηαλ ν Πάλνο 

Καησπφδεο ηνπ Βαζηιείνπ, ν καζηξν-Πάλνο ν 

Μπνξζάλνο, φπσο ηνλ απνθαινχζαλε νη πειάηεο 

ηνπ, πνπ αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή 

καραηξηψλ.   

Δηθ. 8: Ο καραηξνπνηφο Πάλνο Β. Καησπφδεο 

 Σα καραίξηα ηνπ ήηαλ νλνκαζηά θαη φζα είραλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1950 έθεξαλ 

ζηε ιάκα ηα αξρηθά ηνπ Π.Κ.. Δίρε ζθξαγίδα ίδηα κε ηνλ παππνχ ηνπ. Ίζσο λα ήηαλ ε ίδηα 

ζθξαγίδα, ηελ νπνία θιεξνλφκεζε απφ ηνλ παππνχ ηνπ καδί κε ηα κπζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπ. 

Μεηά ην 1950 δελ μαλαρξεζηκνπνίεζε  ηε ρηππεηή αλάγιπθε ζθξαγίδα Π.Κ., γηαηί έζπαζε 

                                                
109 Απηφ πξνθχπηεη απφ καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Πφξνπ Λεπθάδαο (Πάλνο Κ. Καησπφδεο θαη Γηνλχζηνο 

Εακπάηεο), πιεξνθνξίεο πνπ νη ίδηνη άθνπζαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο παππνχδεο ηνπο.   

110 Βι. ζ. 38  εηθ. 7, ζ. 236 εηθ. 147 θαη ζ. 237 εηθ. 148 

111 «Ο παππνύο είρε δύν νλόκαηα. Λεγόηαλ Πάλνο-Γηώξγνο Καησπόδεο», (Πιεξ. Πάλνο Η. Καηαπφδεο) 



39 

 

ή ξάγηζε απφ ηα πνιιά ρηππήκαηα
112

. ηα λεφηεξα καραίξηα ηνπ ππέγξαθε ραξάζζνληαο κε 

νμχ πάλσ ζηε ιάκα νιφθιεξν ην φλνκά ηνπ θαη ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο. Σα ηειεπηαία 

ηνπ καραίξηα, ηα νπνία έθαλε δψξν ζε ζπγγελείο θαη θίινπο, είλαη ρσξίο ππνγξαθή.  

 

Δηθ. 9: Πνξζάληθν θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Παλαγηψηε Καησπφδε ηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

Φέξεη ηε ζθξαγίδα κε ηα αξρηθά Π.Κ. θαη έρεη ζπλνιηθνχ κήθνπο  34 εθαηνζηφκεηξσλ. Σν καραίξη αλήθε 

ζηνλ ηαχξν Ρεγάιν, παηέξα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ.   

 

Δηθ. 10: Πνξζάληθν καραίξη θαηαζθεπαζκέλν ην 1962 απφ ηνλ  Παλαγηψηε Καησπφδε. (Λανγξαθηθφ 

Μνπζείν Οξθέα ζηε Λεπθάδα) 

 Κάζε θνξά πνπ ν καζηξν-Πάλνο Β. Καησπφδεο πνπινχζε ή παξέδηδε ην καραίξη 

ζηνλ πειάηε, έθαλε κηα επίδεημε κπξνζηά ζηνλ αγνξαζηή, θφβνληαο ζηα δχν κε ηε 

κεγαιχηεξε επθνιία κηα πξφγθα, ρσξίο ε θφςε ηνπ καραηξηνχ λα παζαίλεη ηίπνηα
113

. Ο 

καζηξν-Πάλνο ην 1932 ήξζε ζηνλ Αζηαθφ θαη άλνημε καραηξάδηθν, αιιά γηα ιφγνπο πγείαο 

ην 1935 επέζηξεςε ζην λεζί ηεο Λεπθάδαο: 

 «Δίρε πάεη θάπνηα ρξόληα ζηνλ Αζηαθό. Δθεί γελλήζεθε ε θνπληάδα κνπ, αιιά 

θαη ν άληξαο κνπ. Ο άληξαο κνπ γελλήζεθε ην ‟32, ην Μάε. Μεηά θύγαλε, γηαηί 

αξξώζηεζε (ν καζηξν-Πάλνο), δελ ηνλ δέρηεθε ην θιίκα. Έθπγε θαη πήγε ζην 

                                                
112 Σελ πιεξνθνξία απηή επηβεβαηψλεη ν κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο. Σνπ ην είρε αλαθέξεη ν Πάλνο Β. 

Καησπφδεο ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Μάιηζηα θάηη παξφκνην ζπλέβε θαη ζηνλ ίδην πξηλ δχν ρξφληα. Ζ 

παιηά ηνπ ζθξαγίδα, ηελ νπνία θαηαζθεχαζε ζε κηα κέξα φηαλ ήηαλ λένο, ξάγηζε θαη δπζθνιεχηεθε 

πνιχ, γηα λα θηηάμεη θαηλνχξηα. 

113 Βι. Μακαινχθαο Σάθεο Λ.,  φ.π., ζ. 25 
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ρσξηό πάιη…»
114

. 

 Ο καζηξν-Πάλνο Καησπφδεο ππήξμε πνιχ επηδέμηνο ηερλίηεο. Δθηφο απφ καραίξηα 

θαηαζθεχαδε θαη ζπαζηά, ςαιίδηα, αιιά θαη ηνπθέθηα. Αθφκε επηζθεχαδε πεξίζηξνθα θαη 

κεηέηξεπε πνιεκηθά φπια ζε θπλεγεηηθά.  

 Ο Πέηξνο Καησπφδεο ηνπ Ησάλλε εγθαηαζηάζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ζηνλ 

Αζηαθφ ηεο Αθαξλαλίαο θαη εθεί θαηαζθεχαδε καραίξηα κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ο 

Βαζίιεο Καησπφδεο ηνπ Ησάλλε άλνημε καγαδί ζηε Λεπθάδα γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα
115

. ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε γηα πνιιά ρξφληα ζηελ Ακθηινρία, πξηλ 

εγθαηαζηαζεί νξηζηηθά ζηελ Κφξηλζν. Σα καραίξηα ηνπ Πέηξνπ θαη ηνπ Βαζίιε Καησπφδε 

πζηεξνχζαλ θαη ζηελ εκθάληζε ζπγθξηλφκελα κε ηα καραίξηα ηνπ καζηξν-Πάλνπ 

θαησπφδε: 

«Κη ν Πέηξνο θη ν Βαζίιεο ήηαλ μαδέξθηα κε ην καζηξν-Πάλν. Κη απηνί 

καραίξηα έθθηαλαλ, αιιά όρη ζαλ ηνπ καζηξν-Πάλνπ. Σα ζθαιίζκαηα ηνπ 

καζηξν-Πάλνπ θαη  ηα θεληήζκαηα πίζσ ζην ρέξη ήηαλ πνιύ θαιύηεξα θαη ηα 

π‟ηύραηλε ζην βάςηκν, ηα „βαθε κε ιάδη»
 116

. 

 Άιινο γλσζηφο καραηξνπνηφο ήηαλ ν ηαχξνο Καησπφδεο απφ ηελ Καξπά ηεο 

Λεπθάδαο, ν νπνίνο έπαηδε θαη θιαξίλν. Απηφο είρε «θιέςεη» ηελ ηέρλε απφ θάπνην 

καραηξνπνηφ ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο
117

. χκθσλα κε πεξηγξαθέο ηνπ καζεηή ηνπ θαη 

αξγφηεξα ζπλεηαίξνπ ηνπ, Γηψξγνπ Αξαβαλή-Σξαπεδά «γηα λα θηηάμεη έλα καραίξη κε 

κπξνύληδηλε ιαβή, έλα κεξνθάκαην ήηαλ αξθεηό» θαη αθφκε:  

«Γηα λα δώζνπκε ην ζρήκα ζηε ιάκα, είρακε κηα ζηάκπα, ηα „βαλα απάλ‟, 

ραξάθσλα θαη ηελ έθνβα κε θνπίδη… ηελ αξρή δε γξάθακε ζηηράθηα πάλσ ζηε 

ιάκα. Κάλακε γξακκέο ζηελ αξρή. Μεηά όκσο πνπ είρακε δνύλαη ιαβείλ κε ηελ 

                                                
114 Πιεξ. Φσηεηλή Η. Καηαπφδε 

115 χκθσλα κε καξηπξία ηνπ Πέηξνπ Πιαζηήξα απφ ηελ Καηνρή Αηησιναθαξλαλίαο, ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη 

φηη παξάγγεηιε ιεπθαδίηηθν καραίξη ζην Βαζίιε Καησπφδε ζην καγαδί ηνπ ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο ιίγν 

πξηλ ην 1960 θαη πιήξσζε 10.000 δξαρκέο. Σν καραίξη απηφ εκθαλίδεηαη ζηε ζ. 240 εηθ. 158 

116 Πιεξ. Πάλνο Κ. Καησπφδεο 

117  χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ πχξνπ θιαβελίηε θαη ηνπ Γηψξγνπ Αξαβαλή-Σξαπεδά. 

«Απηόο έπαηδε όξγαλν θαη Παξαζθεπή, αββάην, Κπξηαθή, Γεπηέξα έιεηπε θαη θξάηαγα εγώ ην καγαδί», (Πιεξ. 

Γηψξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο). 
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Αζήλα, είρακε ζπίξην, ην θεξώλακε ην ιεπίδη θαη γξάθακε απάλσ. Ό,ηη ζέιακε 

γξάθακε. Κάλακε ζρέδηα, ςάξηα, γξάθακε ζηηράθηα… Γξάθακε πνιιά ζηηράθηα. 

πλήζσο θπλεγνύζακε απηά ηα εκεξνιόγηα πνπ γξάθνπλε ζηηράθηα. Απνθεί 

παίξλακε ηα ζηηράθηα, απνθεί θαη νξζνγξαθία έβγαηλε θαη πνιιά πξάγκαηα»
118

.  

 Σα καραίξηα ηνπ πζηεξνχζαλ ζε ζχγθξηζε κε ηα καραίξηα ηνπ καζηξν-Πάλνπ 

Καησπφδε, θαζψο δελ είρε ηελ ηερλνγλσζία ηεο νηθνγέλεηαο Καησπφδε απφ ηνλ Πφξν.  

 

 

 

Δηθ.  11, 12: Λεπθαδίηηθα καραίξηα, αιιά φρη Πνξζάληθα. Βξίζθνληαη ζην Μνπζείν Φσλνγξάθνπ ηεο 

Λεπθάδαο. 

 

 Αμίδεη δε λα αλαθεξζεί φηη δελ εληνπίζακε ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο ή ζηελ Καξπά 

νχηε έλα ιεπθαδίηηθν καραίξη γηα ην νπνίν ν θάηνρφο ηνπ λα ηζρπξίδεηαη πσο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ καζηξν-ηαχξν ή ην καζεηή θαη ζπλεηαίξν ηνπ, Γηψξγν 

Αξαβαλή-Σξαπεδά:  

«Γελ έρσ θαλέλα καραίξη. Μνπ ηα παίξλαλε, κνπ ηα παίξλαλε… Δίρα πειάηεο 

απ‟ όιν ην λεζί… Γελ θξάηεζα θαλέλα, όρη, δελ θξάηεζα, δελ θξάηεζα… Έρσ 

θηηάζεη πνιιά καραίξηα, αιιά δελ θξάηεζα θαλέλα»
119

.  

 Σα κφλα καραίξηα πνπ κνηάδνπλ θάπσο ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ Γηψξγνπ Αξαβαλή –

                                                
118  Πιεξ. Γηψξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο. 

119  Πιεξ. Γηψξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο 
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Σξαπεδά θαη ζα κπνξνχζε λα ήηαλ δηθά ηνπ καραίξηα είλαη δχν ιεπθαδίηηθα καραίξηα, ηα 

νπνία απεηθνλίδνληαη ζηηο παξαπάλσ θσηνγξαθίεο αξηζ. 11 θαη 12 θαη θπιάζζνληαη ζην 

Μνπζείν Φσλνγξάθνπ ηεο Λεπθάδαο. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ Μνπζείνπ, Σάθεο Καησπφδεο-

Νηειεκάξεο, ηζρπξίδεηαη φηη «απηά είλαη ιεπθαδίηηθα καραίξηα, αιιά δελ είλαη πνξζάληθα».  

 

 

Δηθ. 13: Λεπθαδίηηθν καραίξη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ πχξν Αξγπξφ-Σζηπξάθε. Βξίζθεηαη ζην Μνπζείν 

Φσλνγξάθνπ ηεο Λεπθάδαο. 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δελ θαηαζθεπάδνληαη πηα ζηε Λεπθάδα καραίξηα κε ηελ 

παιηά ηερληθή ηεο ζθπξειάηεζεο θαη ηεο βαθήο ζε ιάδη. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κέρξη ην 

2005, πνπ επέζηξεςε ζην λεζί ηεο Λεπθάδαο ν Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο, κφλν ν πχξνο 

Αξγπξφο-Σζηπξάθεο απφ ηνλ Άγην Ζιία Λεπθάδαο, ν νπνίνο δειψλεη απηνδίδαθηνο
120

,  

θαηαζθεχαδε ιεπθαδίηηθα καραίξηα, ηα νπνία είραλ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παιηψλ ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ, αιιά πζηεξνχζαλ ζηελ αληνρή, ηε δχλακε θαη ηελ 

ειαζηηθφηεηα
121

 θη απηφ επεηδή δε ρξεζηκνπνηεί ηελ παιηά ηερληθή -δε ζθπξειαηεί ην 

αηζάιη νχηε ην βάθεη ζε ιάδη-
122

, αιιά θφβεη ηε ιάκα κε ζχγρξνλα κέζα ζην ζρήκα πνπ 

                                                
120  χκθσλα κε έξεπλα ηνπ πχξνπ θιαβελίηε 

121 χκθσλα κε καξηπξία ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, αιιά θαη ηνπ Νίθνπ Κνξθηάηε ζε έθζεζε ιεπθαδίηηθσλ 

καραηξηψλ ζην Καησρψξη Λεπθάδαο θάπνηνο επέκελε πσο φια ηα ιεπθαδίηηθα καραίξηα είλαη ηεο ίδηαο 

ηερληθήο θαη ηεο ίδηαο αμίαο. Ο Νίθνο Κνξθηάηεο εθλεπξηζκέλνο θαη γηα λα απνδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα 

ησλ «πξαγκαηηθψλ» ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ, ρηχπεζε θφςε κε θφςε καραίξη ηνπ καζηξν-Πάλνπ 

Καησπφδε κε λεψηεξν ιεπθαδίηηθν καραίξη (καραίξη ηνπ Σζηπξάθε ζχκθσλα κε ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν) 

θαη ζην λεφηεξν ζρεκαηίζηεθε δνληηά ζηελ θφςε, ελψ ην καραίξη ηνπ Καησπφδε δελ έπαζε θακία δεκηά. 

Ο άιινο ηφηε δηθαηνινγήζεθε πσο ηέηνηα καραίξηα δελ θαηαζθεπάδνληαη πηα. Ο Κνξθηάηεο ζηε ζπλέρεηα 

ρηχπεζε θφςε κε θφςε καραίξη ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ κε ην λεφηεξν ιεπθαδίηηθν καραίξη. Σν καραίξη 

ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ δελ έπαζε απνιχησο ηίπνηε θαη έθνβε ην ίδην θαιά κε πξηλ, ελψ ζην άιιν 

καραίξη πξνθιήζεθε  δνληηά ηξηψλ  ρηιηνζηψλ θαη αρξεζηεχζεθε. Απηφ έγηλε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

Παλαγηψηε Ρεγάινπ πνπ ζηελνρσξήζεθε πνιχ γηα ην ζπκβάλ απηφ. 

122 «Γελ έρεη ζην εξγαζηήξη ηνπ θακίλη», καο πιεξνθνξεί ν Νίθνο Κνξθηάηεο. 
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ζέιεη θαη ηελ ηξνράεη κε ηε ιίκα.  

  

 χκθσλα κε ην Λάδαξε
123

, ην «Λεπθαδίηηθν καραίξη», φπσο είλαη γλσζηφ ζηε 

Ρνχκειε, ηελ Ήπεηξν, ηελ Κεθαινληά θαη ηε Εάθπλζν ή αιιηψο ην «Πνξζάληθν καραίξη» 

φπσο ην ιέλε νη Λεπθαδίηεο ήηαλ θεκηζκέλν θαη πεξηδήηεην. Ήηαλ απαξαίηεην εμάξηεκα 

γηα ηνπο αληάκεδεο
124

 ηεο Λεπθάδαο θαη ηνπο αζίθεδεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, γηαηί είρε 

παλειιήληα θήκε ζηνλ θφζκν ηεο παιιεθαξηάο, ηεο παξεμήγεζεο θαη ηνπ θαβγά. 

Απνηεινχζε αθφκε πνιχηηκν επαγγεικαηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο ηζνκπάλεδεο, ηνπο 

δσέκπνξνπο, ηνπο ραζάπεδεο θαη ηνπο γεσξγνχο. 

 Ζ απνζηνιή ηνπ Λεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ ηα παιηά ρξφληα ήηαλ δηπιή: «Από ηε κηα 

πιεπξά ήηαλ έλα πνηνηηθό καραίξη γηα ηνπο βνζθνύο, ελώ από ηελ άιιε, καραίξη κάρεο πνπ 

θνζκνύζε ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή αλδξηθή ελδπκαζία»
125

.  

 Σν ιεπθαδίηηθν καραίξη είλαη έλα καραίξη πνπ ζπλδπάδεη ηελ πνιεκηθή λεζηψηηθε 

παξάδνζε θαη ηηο θαιιηηερληθέο επηδφζεηο ησλ Δλεηψλ. Ζ ιαβή ηνπ παξνπζηάδεη απφιπηε 

ζπκκεηξία θαη ζπλήζσο θαηαζθεπάδεηαη απφ νξείραιθν (κπξνχληδν) ή απφ θέξαηα δψσλ. 

Ζ νξεηράιθηλε ιαβή έρεη ην ζρήκα ηνπ ςαξηνχ. Σν ςάξη είλαη έλα αγαπεκέλν κνηίβν γηα 

ηνπο Λεπθαδίηεο θαη ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε ζάιαζζα. Ζ ιαβή ησλ ραληδαξηψλ 

θαη ησλ ραζαπνκάραηξσλ γίλεηαη απφ θέξαην θαη παξνπζηάδεη ηειείσκα κε δηαθιάδσζε. 

Δίλαη κηα λεφηεξε εθδνρή ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ επεξεαζκέλε απφ ηα καραίξηα ηεο 

                                                
123  Βι. Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 17 

      Ο Υξηζηφθνξνο Λάδαξεο θαηαγφηαλ απφ ηε Λεπθάδα, ήηαλ Δπίηηκνο Δηζαγγειέαο Δθεηψλ Αζελψλ θαη 

έρεη δσξίζεη ζην Λανγξαθηθφ Μνπζείν Λεπθάδαο κηα ζπιινγή απφ έμη Πνξζάληθα καραίξηα δηαθφξσλ 

κεγεζψλ. Αλαθέξεη αθφκε ζηελ παξαπάλσ ζειίδα, φηη ζηελ Δηζαγγειία Ησαλλίλσλ πξηλ ηνλ δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν, ην δσκάηην ησλ πεηζηεξίσλ ήηαλ έλα κνπζείν παληνεηδψλ φπισλ, θαη φηη ηα καραίξηα 

ήηαλ θαηά 90% Λεπθαδίηηθα. 

124 Αληάκεδεο ιέγνληαλ απηνί πνπ ηνπο άξεζαλ νη θαβγάδεο θαη κάισλαλ κε ην παξακηθξφ. 

Οη Αληάκεδεο ηνπ Πεηξαηά είραλ δηθφ ηνπο «ζηλάθη» θαη ηξνκνθξαηνχζαλ ηα πέξημ κε θιεςηέο, καραηξψκαηα 

θαη θφλνπο. Βι. ζην δηαδίθηπν: http://www.koutouzis.gr/mortes-magkes.htm 

125 Vigano Gualtiero, φ.π., ζ. 7 

   Αθφκε: «Σν δσλάξη ήηαλ ηεο παιηθαξηάο θαη ηεο ιεβεληηάο, ιέλε νη παιηνί. Δθεί ζθήλσλαλ ηηο πηζηόιεο θαη ηα 

καραίξηα ηνπο, θη εθεί αθνπκπνύζαλ ηα ρέξηα ηνπο νη ιπγεξόθνξκνη ρνξεπηαξάδεο», Κνληνκίρεο Παληαδήο, 

Ζ Λεπθαδίηηθε Λατθή Φνξεζηά από ηνλ 17ν αηώλα σο ηα κέζα ηνπ 20νπ, Αζήλα 1989, ζ. 112 

http://www.koutouzis.gr/mortes-magkes.htm
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επεηξσηηθήο Διιάδαο
126

.  

 Σα ιεπθαδίηηθα καραίξηα ηεο παιηθαξνζχλεο απνηεινχζαλ ηελ αξηζηνθξαηία ησλ 

καραηξηψλ θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα είραλ πνιχ κεγάιε δήηεζε. Ζ ιαβή ηνπο 

θαηαζθεπαδφηαλ απφ θχιιν νξείραιθνπ (κπξνχληδνπ), ήηαλ θνπζθσηή, αλάγιπθε θαη 

θνιιεκέλε ακθίπιεπξα ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο. Σα καραίξηα απηά δηαθξίλνληαλ ζηηο 

θάκεο (δίθνπα καραίξηα), ηηο καραηξόθακεο (κε κία θφςε θαη κηζή απφ ηελ αληίζεηε 

πιεπξά) θαη ηα θακνκάραηξα (κε κηα θφςε)
 127

.  

 Ζ ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο ησλ 

καραηξηψλ ηεο παιηθαξνζχλεο ήηαλ δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη πνιχπινθε. Σε γλψξηδαλ 

κφλν νη καραηξνπνηνί ηεο νηθνγέλεηαο Καησπφδε απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο κε θαιχηεξν 

εθπξφζσπφ ηνπο ηνλ Πάλν Καησπφδε.  

 χκθσλα κε ηνλ Λάδαξε: «Ζ ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο δηαθνζκήζεσο απνηειεί 

κπζηηθό θαηαπίζηεπκα ηεο νηθνγέλεηαο Καησπόδε από ηνλ Πόξν, ηεο νπνίαο ηειεπηαίνο 

κύζηεο είλαη ν επηδώλ Πάλνο Η. Καησπόδεο
128

, θαη, θαζώο πιεξνθνξνύκαη, θαλέλαο 

λεώηεξνο δελ εμεδήισζε ελδηαθέξνλ λα κπεζή θαη ηνλ δηαδερζή ζ‟ απηή ηε δνπιεηά»
129

. 

 

Δηθ. 14: Δπαγγεικαηηθφ ραζαπνκάραηξν-ραληδάξη ζπλνιηθνχ κήθνπο 45 εθ. κε ηα αξρηθά ΒΚ (Βαζίιεηνο 

Καησπφδεο). Αλήθεη ζηνλ Νίθν Κνξθηάηε (Καησρψξη Λεπθάδαο). 

 Σα επαγγεικαηηθά καραίξηα (ησλ ραζάπεδσλ, ησλ ςαξάδσλ, ησλ θηελνηξφθσλ…) 

θαη ηα ραληδάξηα (ζπαζσηά ή κε ζηήζνο) είραλ απιά δηαθνζκήκαηα ζηε ιάκα. Ζ ιαβή 

(πηάζε) ηνπο ζπλήζσο θαηαζθεπαδφηαλ απφ δχν άζπξα ή καχξα πιεπξηθά «θνθθαιάξηα» 

                                                
126 Βι. Vigano Gualtiero, φ.π., ζ. 7 

127 Βι. Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 18-19   

128 Πξφθεηηαη γηα ηνλ Πάλν Καησπφδε ηνπ Βαζηιείνπ. Ο Πάλνο Η. Καησπφδεο, παππνχο ηνπ Πάλνπ Β. 

Καησπφδε γελλήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1830. 

129 Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 21 
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δειαδή δχν θνκκάηηα θεξάηνπ θξηαξηνχ ή ηξάγνπ, ζπλαξκνινγεκέλα κε πηξάθηα ζηελ 

πίζσ πξνέθηαζε ηεο ιάκαο. Έηζη δηαθξηλφηαλ ζε αζπξνκάληθα θαη καπξνκάληθα
130

.  

 ην Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο ππάξρνπλ δχν ιεπθαδίηηθα καραίξηα κε 

θεξάηηλε ιαβή δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ. ηε κηα πιεπξά έρνπλ αλνηρηφρξσκν θέξαην 

θαη ζηελ άιιε καχξν. Ζ πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζψο θαλέλαο απφ 

ηνπο πιεξνθνξεηέο δελ γλψξηδε ηελ χπαξμε ηέηνησλ καραηξηψλ. Πξφθεηηαη ίζσο γηα 

πεηξακαηηζκφ ή θαηλνηνκία, πνπ δελ είρε ηελ απνδνρή ηεο θνηλφηεηαο.  

 

 

 

 

Δηθ. 15, 16: Λεπθαδίηηθν καραίξη κε ιαβή απφ άζπξν θαη καχξν θέξαην. (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο) 

 

 Ο Κνληνκίρεο αλαθέξεη φηη: «αλ ηξαπεδνκάραηξα ρξεζηκνπνηνύζαλ θπξίσο ηηο 

λεπίδες θαη ηνπο ζοσγιάδες. Οη ιεπίδεο ήηαλ κε πιαηηά ιάκα, ρσξίο κύηε, θαη κε ιαβή 

ζηδεξέληα. Οη ζνπγηάδεο ήηαλ πνιιώλ εηδώλ. Οη πην γλσζηνί, νη ιεγόκελνη Κνινθνηξσλέηθνη. 

Κάζε αξζεληθό κέινο ζηελ νηθνγέλεηα είρε θαη ην ζνπγηά ηνπ. Σα καραίξηα-κάμες ζπάληα ηα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην ηξαπέδη»
131

. 

                                                
130 Βι. Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 18 

131 Κνληνκίρεο Παληαδήο, Σν λνηθνθπξηό ηνπ ρσξηάηηθνπ ζπηηηνύ ζηε Λεπθάδα Έπηπια θαη ζθεύε: Δξγαιεία 

θαη ζύλεξγα: Σξνθέο θαη πνηά, Αζήλα 1985, ζ. 40 
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Δηθ. 17: Λεπίδα, εηδηθφ ηξαπεδνκάραηξν. (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο) 

 

Δηθ. 18: Λεπθαδίηηθνο ζνπγηάο. (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο) 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, εθηφο απφ ηηο νηθηαθέο θαη αγξνηηθέο ρξήζεηο, κέρξη ην 

1936, νπφηε θαη απαγνξεχηεθε απζηεξά ε νπινθνξία, ηα «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα 

ζηφιηδαλ ζρεδφλ φιεο ηηο δψλεο ησλ λέσλ παιηθαξηψλ ηεο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο θαη 

ηεο Λεπθάδαο θαη ππήξρε ζπλαγσληζκφο ησλ κεξαθιήδσλ γηα ην πην σξαίν καραίξη. 

Αθφκε ππάξρεη ε πιεξνθνξία
132

 πσο αλ θάπνηνο δελ είρε καραίξη ηελ επνρή εθείλε, 

δπζθνιεπφηαλ λα βξεη ζχδπγν.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα επέζηξεςε ζηνπο Καξηψηεο ηεο Λεπθάδαο ν Σέιεο Βιάρνο-

Εινχκεο. Απηφο δνχζε γηα πνιιά ρξφληα ζηελ Αζήλα θαη εξγαδφηαλ σο ρεηξηζηήο 

κεραλεκάησλ ζηελ Ννκαξρία Αηηηθήο. Απφ ην 2006 άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη θαξζάληθα 

καραίξηα
133

 αμηνπνηψληαο φζα είρε δεη θαη ζπκφηαλ απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα, φηαλ 

καζήηεπε ζηνλ ηαχξν Καησπφδε ζηελ Καξπά ηεο Λεπθάδαο. Ο Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο 

                                                
132 χκθσλα κε πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ Γηάλλε Κάηζηνπ απφ ηε Λεπελνχ Αηησιναθαξλαλίαο. 

133 Βι. ζ. 47 εηθ. 19 θαη ζ. 243 εηθ. 166, 167 
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δελ ζθπξειαηεί ηελ αηζάιηλε ιάκα, γηαηί φπσο ηζρπξίδεηαη «ηώξα είλαη έηνηκα ηα αηζάιηα, 

έηνηκα». Παίξλεη ηελ αηζάιηλε ιάκα, ηελ θφβεη ζην ζρήκα θαη ζην κέγεζνο πνπ ζέιεη θαη 

ζηε ζπλέρεηα κε ηε ιίκα ηεο δίλεη ηελ νξηζηηθή κνξθή. Όζηεξα ηε βάθεη ζην ιάδη, γξάθεη 

ζηε ιάκα ηνπο ζηίρνπο θαη ζην ηέινο θηηάρλεη ηα κπξνχληδηλα καλίθηα ηεο ιαβήο.  

 Σν θαινθαίξη ηνπ 2008 δηνξγαλψζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ πχξνπ θιαβελίηε 

ζην ζηδεξάδηθν ηνπ Νίθνπ Κνξθηάηε ζην Καησρψξη ηεο Λεπθάδαο ην 1
ν
 εκηλάξην γηα ην 

Λεπθαδίηηθν καραίξη: 

«Σν ζεκηλάξην αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνύ. Μηα ηέρλε 

ηξηώλ αηώλσλ, θηλδύλεπε λα ραζεί, θαζώο ζηηο κέξεο καο κόλν 2 καραηξνπνηνί 

έρνπλ απνκείλεη»
134

. 

Δθεί ν Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο δίδαμε ζε λένπο απ’ φιν ην λεζί φζα γλψξηδε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ. Σν ζεκηλάξην ρξεκαηνδφηεζε ε ΝΔΛΔ Λεπθάδαο 

θαιχπηνληαο έλα κέξνο απφ ηα έμνδα. Σν ππφινηπν πνζφ ην αλέιαβαλ νη ίδηνη νη 

καζεηεπφκελνη.  

 

Δηθ. 19: Καξζάληθν καραίξη θαηαζθεπαζκέλν πξηλ απφ ιίγα ρξφληα απφ ηνλ Σέιε Βιάρν-Εινχκε. 

ηηο 12 Ηνπλίνπ ηνπ 2008, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκηλάξην επηζθέθζεθαλ ηνλ 

Παλαγηψηε Ρεγάιν ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ζην ρσξηφ Καξατζθάθεο Αηησιναθαξλαλίαο
135

. 

Δθεί ν Ρεγάινο ηνπο έδεημε ηελ ηερληθή ηεο ζθπξειάηεζεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2009 

δηνξγαλψζεθε θαη δεχηεξν ζεκηλάξην γηα ην ιεπθαδίηηθν καραίξη θαη πάιη ζην Καησρψξη 

κε δάζθαιν ηνλ Σέιε Βιάρν-Εινχκε. ην ζεκηλάξην απηφ είραλ γξαθηεί πάλσ απφ είθνζη 

άηνκα, αιιά δεθαηέζζεξηο παξαθνινχζεζαλ φια ηα καζήκαηα θαη είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαζθεπάδνπλ καραίξηα: 

«ηελ αξρή ζην ζεκηλάξην ήξζαλε θακηά εηθνζαξηά (άηνκα). Μόιηο όκσο είδαλε 

                                                
134 Πιεξ. πχξνο θιαβελίηεο 

135 Βι. ζ. 235 εηθ. 143 
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ηε δπζθνιία, πόζε δνπιεηά ζέιεη γηα έλα καραίξη, θόςαλε πέξα»
136

. 

«Σηκήο έλεθελ ζα αλαθέξσ ηα νλόκαηά ηνπο, γηα λα κελ ην μεράζνπλ θαη νη ίδηνη 

θάπνηε θη από καζεηεπόκελνη γίλνπλ απηνδίδαθηνη. Μάθεο Καγγειάξεο από Άγην 

Πέηξν, Νίθνο Κνξθηάηεο από Καησρώξη, Γηνλύζηνο Λάδαξεο από Πηλαθνρώξη, 

Μπάκπεο Μνπζνύξεο από Λεπθάδα, Αληξέαο ηακαηέινο από Σζνπθαιάδεο, 

Ζξαθιήο Μαπξνθέθαινο από Φηεξλό, Φίιηππνο Πνιίηεο από Βαζηιηθή, Γηώξγνο 

νιδάηνο από Βαζηιηθή, Γηώξγνο θιεξόο ηνπ Γήκνπ από Μαξαληνρώξη, 

Γηώξγνο θιεξόο ηνπ Θσκά από Μαξαληνρώξη, πύξνο Μπνπξζηλόο από 

Μαξαληνρώξη, ππξνγηάλλεο Ρνκπνηήο από Άγην Πέηξν, Κώηζαο νιδάηνο από 

Άγην Ζιία θαη Παλαγηώηεο Καββαδάο από Βιπρό»
137

. 

 Σα ζεκηλάξηα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ φινπο φζνη ζπκκεηείραλ ζαλ κηα 

αμηέπαηλε πξνζπάζεηα λα κε ραζεί ε ηερληθή θαηαζθεπήο ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ θαη 

λα κεηαβηβαζηεί ε γλψζε απηή ζηνπο λεφηεξνπο δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα 

αζρνιεζνχλ κε απηφ θαη επαγγεικαηηθά. 

 ήκεξα, ζχκθσλα κε καξηπξίεο απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα, πξαγκαηηθά ιεπθαδίηηθα 

καραίξηα κε ηελ ηερληθή ησλ Καησπνδαίσλ απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο θαηαζθεπάδεη 

κφλν ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο. Σελ ηερληθή απηή έκαζε ην 1960-1961 απφ ηνπο Λεπθαδίηεο 

καραηξνπνηνχο Πέηξν θαη Πάλν Καησπφδε θαη ηελ αζθεί κέρξη θαη ζήκεξα ζην ρσξηφ 

Καξατζθάθεο ηεο Αθαξλαλίαο.  

 Καη πην ζπγθεθξηκέλα, ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο επηζθέθζεθε ην 1960 ηνλ Πέηξν 

Καησπφδε ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ζηνλ Αζηαθφ θαη δηδάρηεθε απ’ απηφλ ηελ ηερληθή ηεο 

βαθήο ηεο αηζάιηλεο ιάκαο:  

 «Λνηπόλ, θη από Λεπθαδίηεο ηερλίηεο εγώ είδα. Ο καζηξν-Πέηξνο ν Καηαπόδεο 

πνπ „ηαλ απ‟ ηνλ Πόξν, -εγθαηαζηεκέλνο ζηνλ Αζηαθό πνιιά ρξόληα θη εθεί 

πέζαλε ν άλζξσπνο-,  απηόο κνπ έδεημε ηε βαθή, πνπ ήηαλ έλα απ‟ ηα 

ζεκαληηθόηεξα»
138

. 

 Δπίζεο, ζπλάληεζε ηνλ Πάλν Καησπφδε ζε θαθελείν ζηνλ Αζηαθφ ην 1961 θαη 

                                                
136 Πιεξ. Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο 

137 Πιεξ. πχξνο θιαβελίηεο 

138 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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εθεί ν καζηξν-Πάλνο Καησπφδεο ηνπ έδεημε πψο ζρεδηάδνπλ θαη θφβνπλ ηα θχιια 

κπξνχληδνπ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηα κπξνχληδηλα καλίθηα, «πώο ηα θεληάλε» θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ είπε πψο ηα θνιιάλε πάλσ ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο.  

 «Έθθηαλα δε καραίξηα εγώ κε θόθθαια (ελλνεί θεξάηηλεο ιαβέο), ηα κπξνύδα 

δελ ήμεξα λα ηα θθηάζσ, γηαηί θη κηθξόο ήκ‟λα θη δε καζήηεπζα πνπζελά. Έθηνηε 

κνπ έδεημε, ηνλ παξαθάιεζα πνιύ θαη κνπ έδεημε, ν καζηξν-Πάλνο Καηαπόδεο, 

μάδεξθνο ηνπ Πέηξνπ, δηάζεκνο κάζηνξαο απηόο, ν πξώηνο ζεσξώ εγώ όηη είλαη 

απ‟ ηνπο Λεπθαδίηεο ζε πνηόηεηα πνπ έθθηαλε θαη όηαλ ήξζε ζηνλ Αζηαθό λα ηδεί 

ηελ θόξε η‟, ηνλ πήξα ρακπάξη εγώ θαη  ηνλ παξαθάιεζα λα κνπ δείμεη ηελ ηέρλε, 

δελ πήγα πνηέ βέβαηα ζην εξγαζηήξην, γηαηί δελ είρακε θη ιεθηά ηόηε, πνύ λα πάσ 

ζη‟ Λεπθάδα; θαη κνπ έδεημε απάλ‟ ζην θαθελείν, ηθεί απάλ‟ ζην ηξαπέδη, κνπ 

έδεημε πώο, έηζη ην ζρεδηάδνπλ, έηζη ην θεληάλε. Καη θαηά κεγαιύηεξν κέξνο ζηα 

καραίξηα είκαη απηνδίδαθηνο εγώ, πνπ απηό δηζηάδσ θαη λα ην πσ, γηαηί πξέπεη 

λα γλσξίδνπκε … Ναη, απηνί κνπ έδεημαλ θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο είκαη 

απηνδίδαθηνο. Από πνιιή αγάπε θη από πνιύ δήιν, έηζη είλαη»
139

. 

 Σα «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα, ηα νπνία θαηαζθεπάδεη ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζην 

ρσξηφ Καξατζθάθεο Αηησιναθαξλαλίαο, ζεσξνχληαη ζήκεξα απφ εηδηθνχο θαη ζπιιέθηεο 

απφ ηα θαιχηεξα ζην είδνο ηνπο ιφγσ ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο επθακςίαο, αιιά θαη ηεο 

δηαθφζκεζήο ηνπο. 

 

 3.  Άιια θέληξα καραηξνπνηίαο ζηε Γπηηθή Διιάδα 

 πνπδαίν θέληξν καραηξνπνηίαο ζηελ Ήπεηξν, ηδηαίηεξα ηνλ 18
ν
 θαη ηνλ 19

ν
 αηψλα, 

ήηαλ ε πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ. Δδψ θαηαζθεπάδνληαλ ζπαζηά θαη καραίξηα κε πεξίηερλεο 

ιαβέο θαη ζήθεο. Σα θεκηζκέλα επεηξψηηθα καραίξηα θαηαζθεπάδνληαλ θπξίσο ζηελ πφιε 

ησλ Ησαλλίλσλ, ελψ ηε δηαθφζκεζε ηεο ιαβήο θαη ηεο ζήθεο αλαιάκβαλαλ αζεκνπξγνί 

απφ ηα Γηάλλελα, ην πξξάθν, ηνπο Καιαξξχηεο θαη ην Μέηζνβν. πνπδαία ζπιινγή κε 

επεηξψηηθα θαη γηαλληψηηθα καραίξηα ππάξρεη ζην Μνπζείν Φψηεο Ραπαθνχζεο ζηα 

Ησάλληλα. 

                                                
139 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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Δηθ. 20, 21: Αζεκέληα επεηξψηηθα καραίξηα (Μνπζείν Φψηεο Ραπαθνχζεο, Ησάλληλα)140 

 ην θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ, ζην ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδνπλ νη νδνί Αβέξσθ, 

Αλεμαξηεζίαο θαη Εάππα, ήηαλ ηα καραηξάδηθα, εξγαζηήξηα θαη καγαδηά φπνπ 

θαηαζθεχαδαλ θαη πσινχζαλ ρεηξνπνίεηα επεηξψηηθα καραίξηα. Δθεί, ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδψλ Αλεμαξηεζίαο θαη Εάππα, ν Σέιεο (Αξηζηνηέιεο) Πηηέλεο θαη ν γηνο ηνπ Αδακάληηνο 

Πηηέλεο θαηαζθεχαδαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα καραίξηα θαη ζνπγηάδεο ζθπξειαηψληαο ην 

αηζάιη θαη βάθνληάο ην ζην ιάδη. Γηα ηε ιαβή ησλ καραηξηψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θέξαηα 

δψσλ. ήκεξα ν Αδακάληηνο Πηηέλεο δελ θαηαζθεπάδεη ρεηξνπνίεηα καραίξηα. Φηηάρλεη 

κφλν γηαλληψηηθνπο ζνπγηάδεο κε ιάκεο πνπ αγνξάδεη έηνηκεο απφ ην εκπφξην θαη 

πιαζηηθή ιαβή αληί γηα θεξάηηλε πνπ έθηηαρλε παιηά. Αθφκε, ηξνράεη καραίξηα θαη 

ςαιίδηα. Έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο καραηξνπνηνχο ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ ήηαλ θαη ν 

Μηιηηάδεο Γηακάληεο απφ ηελ Πξάκαληα
141

. 

ήκεξα ζε θαλέλα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο δελ βξήθακε ρεηξνπνίεηα 

επεηξψηηθα καραίξηα, αιιά κφλν βηνκεραληθά απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δελ θαηαζθεπάδνληαη ζηα Γηάλλελα, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

                                                
140 Μνπζείν Φψηεο Ραπαθνχζεο, Καηάζεζε ςπρήο ζηελ Ήπεηξν θαη ην ιαό ηεο, Οδεγόο εθζεκάησλ, Γηάλληλα 

2002  

141 χκθσλα κε καξηπξία ηνπ Αδακάληηνπ Πηηέλε. Βι. καραίξη ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηε ζ. 245 εηθ. 171  
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ρεηξνπνίεηα  καραίξηα
142

,  δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο ιαβήο θαη 

ηεο ζήθεο ηνπ καραηξηνχ κε αζήκη ή κπξνχληδν. Οη αξγπξνρφνη ηεο πεξηνρήο γλσξίδνπλ 

ηελ ηερληθή ηεο δηαθφζκεζεο, αιιά ζπάληα δηαθνζκνχλ καραίξηα, κηαο θαη δελ ππάξρεη 

δήηεζε. Ο Νίθνο Υαξίηνο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα παξήγγεηιε ζηελ Κξήηε θαη ηνπ έθηηαμαλ 

έλα θξεηηθφ καραίξη, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα δηαθφζκεζε κε αζήκη ζηε ζήθε θαη ηε ιαβή. 

Δίλαη ην καραίξη ησλ παξαθάησ εηθφλσλ αξηζ. 22 θαη 23, θαη ίζσο είλαη ην ηειεπηαίν 

καραίξη πνπ δηαθνζκήζεθε κε αζήκη ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. 

 

 

Δηθ. 22, 23: Κξεηηθφ καραίξη δηαθνζκεκέλν απφ ηνλ Νίθν Υαξίην ζηα Γηάλλελα 

 

 Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 καραίξηα θαηαζθεπάδνληαλ θαη ζε πνιιά κέξε ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο. Δθηφο απφ ηνπο Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνχο, νη νπνίνη φπσο 

πξναλαθέξακε εγθαηαζηάζεθαλ θαη εξγάδνληαλ ζηνλ Αζηαθφ, ηελ Ακθηινρία θαη ην 

Μνλαζηεξάθη ηεο Βφληηζαο, καραηξνπνηνί ππήξραλ θαη ζε άιια ρσξηά ηεο Αθαξλαλίαο, 

φπσο ηελ Καηνχλα θαη ηηο Φπηείεο. ηελ Καηνρή ηνπ Ξεξφκεξνπ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 καραίξηα θαη ζνπγηάδεο θαηαζθεχαδε ν Παλαγηψηεο Καζθαξίθεο ή Αξίραινο: 

«Ηδώ ήηαλ έλαο, ήηαλ έλαο ηδώ ζ‟λ Καηνπρή, πόθθηαλη, έθθηαλη θη καραίξηα κη 

θνπθάιηλα καλίθηα, απνύ θέξαηα. Ήηαλη κπζηήξηνπο. Έθθηαλη ζνπγηέο απηόο επί 

                                                
142  χκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ Αδ. Πηηέλε, αιιά θαη ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ ζηελ πεξηνρή Μαραηξάδηθα. 
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ηνπ πιείζηνπλ. Κάη‟ ζνπγηέο θνπθάιηληο. Λέγαλη, νη ζνπγηέο η‟ Αξίραινπ. Σνπλ 

παξηγθνπκηάδαλη Αξίραινπ. Ληγόηαλη Καζθαξίθεο Παλαγηώηεο. Ήηαλη ηδώ ζη‟λ 

Καηνπρή απηόο. Δίρη ηξγαζηήξηνπ ηδώ … Απηόο έθθηαλη θαιά πξάκαηα. Απηά, 

ζνπγηέο,  καραίξηα πόθθηαλη, ηάθθηαλη όια από ιίκηο. Απνύ ιίκηο, απηέο π‟ 

ηξνπράλη. Αηζάιηα. Έπηξλη ηε ιίκα θη η‟λ έθθηαλη καραίξ‟. Αιιά δελ έθθηαλη κη 

κπξνύηδηλα καλίθηα όπνπο νπ Καηαπόδ‟ο, κόλνπ κη θέξαηα… Έθθηαλη θη δίθνππα 

καραίξηα. Έθνπβη η‟ο νπξέο απ‟ ηα η‟γάληα (ηεγάληα)  θη ηάθθηαλη… Δίρα πάξ‟ 

δπν ηξεηο ζνπγηέο απ‟ απηόλη, νπξαίηο ζνπγηέο, μνπξίδαλη. Σ‟ο έθθηαλη όκνπξθηο. 

Σ‟ο έρνπ ράζεη όιηο… Ύζηηξα ε κάλα κ‟ ηάπηξλη θη ηα ηξύπνπλη (ηα έπαηξλε θαη ηα 

έθξπβε). Φνβόηαλ κε γίλεη θάλαο ληόξνπο θη θάλεη θαληά δηανπιηά νπ Πέηξνπο θη 

βαξέζεη θάλαλ, μέξ‟ο νη γπλαίθηο…»
143

.  

 

Δηθ. 23: Μαραίξη ηνπ καραηξνπνηνχ Ησάλλε Κ. Υαληδαξά απφ ηελ Καζηαλνχια Σξηρσλίδαο. Αλήθεη ζηνλ 

αληςηφ ηνπ Λεπηέξε Υαληδαξά. 

 

Δηθ. 24: Μαραίξη ηνπ Πάλνπ Υαξαιακπφπνπινπ απφ ηε Μειίγθνβα Σξηρσλίδαο. (πιινγή πχξνπ Αδάκε) 

                                                
143 Πιεξ. Πέηξνο Πιαζηήξαο απφ Καηνρή Αηησι/λίαο 
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 Άιια κηθξφηεξα θέληξα θαηαζθεπήο καραηξηψλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία ήηαλ ζηελ 

Οξεηλή Σξηρσλίδα θαη ηε Ναππαθηία.  ηελ επαξρία Σξηρσλίδαο δηαζψζεθαλ ηα νλφκαηα 

ηνπ ζηδεξνπξγνχ-καραηξνπνηνχ Ησάλλε Κ. Υαληδαξά απφ ηελ Καζηαλνχια Σξηρσλίδαο θαη 

ηνπ Πάλνπ Υαξαιακπφπνπινπ απφ ηελ Μειίγθνβα Σξηρσλίδαο.  

 Σα καραίξηα ηνπ Ησάλλε Κ. Υαληδαξά είραλ πάλσ ζηε ιάκα ηνπο ηα αξρηθά Η.Κ.Υ. 

απνηππσκέλα κε ην ρηχπεκα ηεο ζθξαγίδαο ηνπ κάζηνξα κε ζθπξί πάλσ ζηελ ππξσκέλε 

ιάκα. Ζ ηερληθή ηνπο, ην ζρήκα ηνπο θαη ε ιαβή ηνπο έκνηαδε ζηα ιεπθαδίηηθα 

καραίξηα
144

. Σα καραίξηα ηνπ Πάλνπ Υαξαιακπφπνπινπ μερψξηδαλ απφ ηεηξάγσλε 

ζθξαγίδα κε ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηφο ηνπ Π.Υ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα καραίξηα ηνπ έρνπλ 

ζπλνιηθφ κήθνο 25-35 εθαηνζηά, έρνπλ κία κηθξή θιίζε πξνο ην θάησ κέξνο ηεο θφςεο 

θαη νη ιαβέο ηνπ είλαη απφ θέξαηα θαη κνηάδνπλ κε ηε ιαβή ησλ ιεπθαδίηηθσλ ραληδαξηψλ.  

 Μαραίξηα έθηηαρλαλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ναππαθηίαο θαη θπξίσο ζηα ρσξηά 

Πιάηαλν θαη Αξάρνβα κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

καραηξνπνηνχο ζηελ πεξηνρή ηεο Ναππαθηίαο ήηαλ  ν Παπατσάλλνπ, γηα ηνλ νπνίν ε 

έξεπλα δελ εληφπηζε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. 

 

Δηθ. 25: Μαραίξηα βνζθψλ κε  κήθνο ιεπίδαο 25-30 εθ. Καηαζθεπάζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ζε 

εξγαζηήξην ζηελ Οξεηλή Ναππαθηία. Οη ιαβέο είλαη απφ θέξαην. (πιινγή πχξνπ Αδάκε) 

 

 

 

                                                
144 χκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ αδεξθνχ ηνπ θαη βνεζνχ ηνπ γηα κεξηθά ρξφληα Αλδξέα Υαληδαξά. Βι. ζ. 

218  
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 Β΄ Κεθάιαην 

 Καξατζθάθεο-Γξαγακέζην Αηησι/λίαο 

 

 1.  Γεσγξαθία  

 

Δηθ. 26: Υάξηεο Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Με ηε καχξε γξακκή νξίδεηαη ε Δπαξρία Ξεξνκέξνπ 

 Σν ρσξηφ Καξατζθάθεο (πξψελ Γξαγακέζην) απνηειεί δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ 

Γήκνπ Αζηαθνχ θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Δπαξρία Βφληηζαο θαη Ξεξνκέξνπ ηνπ 

Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Βξίζθεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αθαξλαλίαο, ζην Γήκν 

Αζηαθνχ θαη θνληά ζηελ αθξφπνιε ηεο αξραίαο πφιεο ηνπ Αζηαθνχ
145

. 

 Ζ Αθαξλαλία είλαη ην δπηηθφηεξν θνκκάηη ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη νξίδεηαη 

ρνλδξηθά απφ ην ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδνπλ ην Ηφλην πέιαγνο, ν Ακβξαθηθφο θφιπνο θαη ν 

πνηακφο Αρειψνο. Πήξε η’ φλνκά ηεο απφ ηνλ κπζηθφ ήξσα Αθαξλάλα, γηφ ηνπ Αιθκέσλα 

                                                
145 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., Ηζηνξία ηνπ Γξαγακέζηνπ/Αζηαθνύ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηα Νεόηεξα 

Υξόληα (πεξ. 1470-1832), Αζήλα 2010, ζ. 23 
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θαη ηεο Καιιηξξφεο, πνπ ήηαλ θφξε ηνπ Αρειψνπ. πληίζεηαη απφ δχν επί κέξνπο 

γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, ην Ξεξφκεξν θαη ην Βάιην. Ζ πεξηνρή είλαη θπξίσο νξεηλή θαη ζην 

θέληξν ηεο δεζπφδνπλ ηα Αθαξλαληθά φξε. Ζ πεξηνρή θαηνηθείηαη απφ ηα λενιηζηθά 

ρξφληα. Καηά ηνλ 7ν π.Υ. αηψλα απνηθίδνπλ ηελ πεξηνρή νη Κνξίλζηνη ηδξχνληαο πφιεηο 

φπσο ν Αζηαθφο, ε Πάιαηξνο θαη ην Αλαθηφξην. Μεηά ηελ θαηάθηεζε απφ ηνπο Ρσκαίνπο 

θαη ηελ ίδξπζε ηεο Νηθφπνιεο ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο Ζπείξνπ, ε πεξηνρή παξήθκαζε 

αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αθαξλαληθψλ πφιεσλ κεηαθέξζεθε 

αλαγθαζηηθά εθεί. 

 Σν Ξεξφκεξν (επαξρία Βνλίηζεο θαη Ξεξνκέξνπ) νξηνζεηείηαη απφ ηνλ Ακβξαθηθφ 

θφιπν, ηελ αχιαθα ησλ ιηκλψλ Ακβξαθία θαη Οδεξφο θαη ηνλ θάησ ξνπ ηνπ Αρειψνπ 

πνηακνχ. Ζ επαξρία Ξεξνκέξνπ ήηαλ κία απφ ηηο πέληε επαξρίεο ηνπ λνκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ πεξηνρή ήηαλ απφ ηηο ηειεπηαίεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην 

λενζχζηαην Διιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. Δληάρζεθε ζ' 

απηφ κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ην 1832 νπφηε θαη ε Διιάδα θέξδηζε εδάθε θαη 

δπηηθφηεξα ηνπ Αρειψνπ. Πξψηε έδξα ηεο επαξρίαο ήηαλ ην ρσξηφ Γξαγακέζην, ην νπνίν 

ην 1930 κεηνλνκάζηεθε ζε Καξατζθάθεο. Ζ επαξρία θαηαξγήζεθε ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ 1836, ε νπνία θαηήξγεζε πξνζσξηλά ην λνκαξρηαθφ ζχζηεκα ελψ 

αλαζπζηάζεθε ην 1848. Έδξα ηεο επαξρίαο έγηλε ε Βφληηζα. Παξέκεηλε ζηελ ζπλέρεηα 

ακεηάβιεηε κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηεο ην 1997 κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο
146

. 

 

 2. Ηζηνξία  

 Ζ πεξηνρή ηνπ Γξαγακέζηνπ έρεη έληνλε ηζηνξηθή παξνπζία απφ ηα βπδαληηλά 

ρξφληα. ηελ πεξηνρή απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο κε βαζηθφ 

πνιεκηθφ εμνπιηζκφ ην καραίξη. Δδψ βξηζθφηαλ ην κεζαησληθφ θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ, 

εξείπηα ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη ζήκεξα αλάκεζα ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Καξατζθάθεο θαη ηνλ 

Αζηαθφ. Ήηαλ ρηηζκέλν ζηνπο ιφθνπο Κάζηξν θαη Καζηέιη θαη πεξηέθιεηε ην βφξεην 

ηκήκα ηεο αξραίαο αθξφπνιεο ηνπ Αζηαθνχ, έιεγρε ηελ είζνδν πξνο ηελ ελδνρψξα θαη ζε 

                                                
146 Βι. Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., ι. «Καξατζθάθεο» ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, 

3,  Δθδφηεο – Γ/ληήο ζπληάμεσο: Ησάλλεο Ν. Κνπθφο, ζ. 1027. Βι. επίζεο, Υαζάπε Υξήζηνπ Κ., 

Λεύθσκα ηεο θσκνπόιεσο Αζηαθνύ: ηζηνξηθόλ, βηνγξαθηθόλ, ιανγξαθηθόλ, Αζήλαη, 1976, ζ. 10 
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δχζθνιεο επνρέο ήηαλ θαηαθχγην ησλ θαηνίθσλ ησλ γχξσ πεξηνρψλ. «Σν θάζηξν πξνέθπςε 

από επηζθεπέο θαη πξνζζήθεο ζην θξνύξην ηνπ αξραίνπ Αζηαθνύ»
147

.  

 ην ρψξν ηνπ βξίζθνληαη, εθηφο απφ αξραηνειιεληθά, θαη βπδαληηλά θαη θξάγθηθα 

εξείπηα, δείγκαηα ηεο ζπλερνχο νίθεζεο ηνπ. Σν κεζαίσλα ην θάζηξν ήηαλ γλσζηφ κε ην 

φλνκα Γξαγακέζην. Σν ηνπσλχκην Γξαγακέζην έρεη ζιάβηθε πξνέιεπζε θαη ζεκαίλεη 

θνηιαδφηνπνο. Αξρηθά αλαθεξφηαλ ζε φιε ηελ θνηιάδα, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δειψζεη ην θάζηξν θαη αξγφηεξα θαη ην ρσξηφ πνπ ρηίζηεθε δχν 

ρηιηφκεηξα πεξίπνπ πην βφξεηα, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Βεινχηζα
148

. 

 

Δηθ. 27: Σν θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ 

  Σν θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ (απαληάηαη θαη: Γξαγακεζηφο, Γξαγνκέζηη, 

Γξαγνκέζηνλ, Σξαγακέζηεο, Dragomestre θαη Dragonestre) είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηθά κλεκεία ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ζηελ πεξηνρή
149

. Ο 

Γεκεηξνχθαο ππνζηεξίδεη φηη ε ίδξπζε ηνπ θάζηξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ 

αξρψλ ηνπ 7
νπ

  αηψλα κ.Υ., επνρή θαηά ηελ νπνία εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ιάβνη,  

θαη ησλ αξρψλ ηνπ 9
νπ

 αηψλα, νπφηε καξηπξνχληαη γηα πξψηε θνξά ην θάζηξν 

Γξαγακέζηνπ θαη ην ζέκα Κεθαιιελίαο
150

. Δίρε κεγάιν πχξγν θαη απφ ηηο πνιεκίζηξεο 

ηνπ θαηλφηαλ ε ζάιαζζα απ' φπνπ θαη ν θίλδπλνο ησλ πεηξαηψλ. Αθφκε, ε εμσηεξηθή 

ζθνπηά ηνπ πξνθήηε Ζιία, φπνπ ζήκεξα ππάξρεη ην κνλαζηήξη, έιεγρε ην εζσηεξηθφ ηεο 

                                                
147 Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 13 

148 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1020. Βι. επίζεο, Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 13 

149 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1017 

150 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 13 
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πεδηάδαο γηα δηεξρφκελα ζηξαηεχκαηα. ην εζσηεξηθφ ηνπ θάζηξνπ ζψδεηαη 

κηζνγθξεκηζκέλνο λαφο θαη εξείπηα απφ δεκφζηα θηήξηα
151

.  

 

Δηθ. 28: Αεξνθσηνγξαθία απφ ην δηαδίθηπν ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη ε θσκφπνιε ηνπ Αζηαθνχ. Ζ πεξηνρή 

πνπ πεξηθιείεηαη κε καχξε γξακκή είλαη ε ηνπνζεζία φπνπ βξηζθφηαλ ε αθξφπνιε ηεο αξραίαο πφιεο ηνπ 

Αζηαθνχ θαη αξγφηεξα ην θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ. 

 Σν θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 9
νπ

 αηψλα  κπφξεζε λα 

απνθξνχζεη ηηο επηζέζεηο ησλ αξαθελψλ θαη αλαδείρηεθε ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

ζηξαηησηηθά θέληξα ηνπ ζέκαηνο Κεθαιιελίαο. Μεηά ην 1204 κ.Υ. θαη ηελ άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο, ην θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ πεξηήιζε 

αξρηθά ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Βελεηίαο ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Ρσκαλίαο (1204 κ.Υ.)  

θαη ιίγν αξγφηεξα εληάρηεθε ζην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ. Αξγφηεξα έπεζε ζηα ρέξηα ησλ 

Καηαιαλψλ θαη ην 1356 πέξαζε ζηελ θαηνρή ηνπ Αξβαλίηε θχιαξρνπ Γθίλε Μπνχα 

πάηα. Σν 1386 ην έιαβε σο πξνίθα ν Βελεηφο Φξαληδίζθν Φφζθαξη, ν νπνίνο 

παληξεχηεθε ηελ θφξε ηνπ Μπνχα πάηα, ηεξίλα. Σν 1405, ν Κάξνινο Σφθθνο, εγεκφλαο 

ηνπ Γνπθάηνπ ηεο Νεαπφιεσο, απνβηβάζηεθε ζηελ Αθαξλαλία θαη έπεηηα απφ κάρε 

θαηέιαβε ην θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ, θαζψο θαη ην Αγγειφθαζηξν, ην Αλαηνιηθφ θαη ηε 

                                                
151 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1020  
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Ναχπαθην. Απφ ηφηε θαη γηα πνιιά ρξφληα ε πεξηνρή απηή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ήηαλ 

γλσζηή σο Κάξιειη, ρψξα ηνπ Καξφινπ. Σν θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ  έπεζε ζηα ρέξηα 

ησλ Σνχξθσλ γχξσ ζην 1470
152

.  

 

Δηθ. 29: Σκήκα ράξηε ηνπ 1829 πνπ ηππψζεθε ζην Λνλδίλν θαη ζηνλ νπνίν ην ρσξηφ εκθαλίδεηαη κε ην 

φλνκα Dragonestre (Υαζάπε Υξ., ό.π., ζ. 21) 

 

 Χο ζπλνηθηζκφο ην Γξαγακέζην εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. Ο 

δάζθαινο ηνπ Γέλνπο Δπγέληνο Γηαλλνχιεο Αηησιφο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξεη ν 

καζεηήο ηνπ Αλαζηάζηνο Γφξδηνο, πέξαζε απφ ην ρσξηφ Γξαγακέζην ην 1627 θαη 

πηζαλφηαηα ζηάζκεπζε ζ’ απηφ. ην θείκελν ηνπ Αλαζηαζίνπ Γφξδηνπ ην Γξαγακέζην 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ρσξίνλ νπ καθξάλ ηεο ζαιάζζεο απέρνλ». Καηά πάζα πηζαλφηεηα ην 

ρσξηφ Γξαγακέζην βξηζθφηαλ ηελ επνρή εθείλε ζηηο πιαγηέο γχξσ απφ ην κεζαησληθφ 

                                                
152 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1020. Βι. επίζεο, Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 13-14, 61 
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θάζηξν θαη δελ είρε αθφκε κεηαθεξζεί βνξεηφηεξα, θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο 

Βεινχηζαο
153

. 

  ηα ρξφληα ηνπ Βελεηνηνπξθηθνχ πνιέκνπ (1684-1699) ζηελ πεξηνρή έγηλαλ 

πνιιέο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη  ηα ρσξηά ηνπ Γξαγακέζηνπ (Γξαγακέζην, 

Λνχηζαηλα θαη Βαζηιφπνπιν) κε ην νκψλπκν θάζηξν ηνπ πέξαζαλ ζηελ θαηνρή ησλ 

Βελεηψλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ππέζηεζαλ 

ιεζηείεο, βαζαληζκνχο, δνινθνλίεο απφ άηαθηνπο-παξηηδάλνπο Κεθαιινλίηεο, ηνπο 

νπνίνπο νη Βελεηνί πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο λα ηηκσξήζνπλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, νη 

θάηνηθνη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηνπο δχν αληηπάινπο, Σνχξθνπο 

θαη Βελεηνχο, αιιά θπξίσο απφ ηηο βηαηφηεηεο ησλ αηάθησλ, λα  κεηέθεξαλ ηα ρξφληα 

εθείλα ηνλ νηθηζκφ πνιχ ςειφηεξα, εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην παιηφ ρσξηφ 

Γξαγακέζην, θαζψο ε λέα απηή ζέζε παξείρε κεγαιχηεξε αζθάιεηα, δηέζεηε πνιιέο πεγέο 

ζπλερνχο ξνήο θαη πνιχ θαιφ θιίκα
154

.  

 Καηά ηελ νζσκαληθή επνρή θχξηνο νηθηζκφο ηεο πεξηνρήο ήηαλ ην Γξαγακέζην. Σν 

18
ν
 αηψλα ην ρσξηφ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αλάπηπμε, έγηλε πνιπάλζξσπν θεθαινρψξη κε 

αθκαία θηελνηξνθία, θαιιηέξγεηεο, ζπνπδαία βηνηερλία κάιιηλσλ πθαζκάησλ θαη 

νλνκαζηνχο πξφθξηηνπο. Ήηαλ ην κεγαιχηεξν ρσξηφ ηεο πεξηνρήο. ηελ παξάιηα πεξηνρή 

ιεηηνπξγνχζε ιηκάλη κε ηελ νλνκαζία "θάια" ή "θάισκα Γξαγακέζηνπ". Ζ νζσκαληθή 

δηνίθεζε επέβαιε ζηνπο ληφπηνπο ηαπεηλψζεηο (αγγαξείεο), ππνρξεσηηθή θηινμελία θαη 

βαξηά θνξνινγία ("δεθάηε"). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηφπνπ ηνλ έθαλε έδξα βνεβφδα-

έπαξρνπ, ζπαρή θαη κπνπινχθκπαζε, κηαο θαη ην Γξαγακέζην ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηνπ 

θαδά ("λνκνχ") Ξεξνκέξνπ. ε έγγξαθν ηνπ 1806 ηνπ Μνπζειίκε Βξαρσξίνπ πξνο ην 

Γηνηθεηή Εαθχλζνπ, ην Γξαγακέζην αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ κεξψλ, ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

έξζνπλ άθνβα εξγάηεο θαη πξακαηεπηέο απφ ηα Δπηάλεζα
155

.  

 Δπίζεο, ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ην θάισκα Γξαγακέζηνπ ήηαλ ζεκαληηθφ 

ιηκάλη εμαγσγψλ. Μεηά ηελ ίδξπζε γαιιηθνχ πξνμελείνπ αξρηθά ζηε αγηάδα (1702), ην 

νπνίν αξγφηεξα κεηαθέξζεθε ζηελ Άξηα (1703), ε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο έγηλε 

εμαγσγηθφ θέληξν. Σν θάισκα Γξαγακέζηνπ θαη ην θάισκα ηεο Καλδήιαο ήηαλ ηα 

                                                
153 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 73 

154 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 76-81 

155 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1020-1021 
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ιηκάληα ηεο Αθαξλαλίαο φπνπ θνξηψλνληαλ ηα εκπνξεχκαηα γηα ηελ Δπξψπε. Οη Γάιινη 

έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ μπιεία, αιιά θαη γηα άιια εκπνξεχκαηα, φπσο κέιη, καιιί, 

βειαλίδη, θξέαηα, δέξκαηα, θεξί, ζηηάξη, θξηζάξη, θερξί, ξχδη, θξεκκχδηα, πήιηλα αγγεία, 

θξαζνβάξεια, μπινθάξβνπλα θ.α. Ζ μπιεία πινηνκνχληαλ ζηα γχξσ δάζε θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνιεκηθψλ πινίσλ, γηαηί ήηαλ πνιχ εχθνιε ζηελ 

θαηεξγαζία θαη αξθεηά ζθιεξή
156

. 

 Καηά ηελ επνρή ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο ζηα Δπηάλεζα (1797-1799) ε πεξηνρή 

Γξαγακέζηνπ πεξηήιζε ζηελ θπξηαξρία ησλ Γάιισλ θαη ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζην 

Γηακέξηζκα Αηγαίνπ Πειάγνπο καδί κε ηε Εάθπλζν, ηα Κχζεξα, ηα Αληηθχζεξα θαη ηηο 

ηξνθάδεο. Πνιχ ζχληνκα φκσο πεξηήιζε μαλά ππφ ησλ έιεγρν ηνπ Οζσκαληθνχ 

θξάηνπο
157

. 

 Καηά ηελ επνρή ηνπ Αιή Παζά (1804-1820) αλαπηχρζεθε ην εκπφξην ηνπ 

βειαληδηνχ. Ο Αιή Παζάο είρε δηακνξθψζεη δαζηθή πνιηηηθή γηα ηελ πεξηνρή, γη απηφ θαη 

θξφληηζε λα ππαγάγεη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ δαζηθέο εθηάζεηο θαη βειαληδφηνπνπο. ηνλ 

Αζηαθφ πνπ ηφηε άξρηζε λα ζπγθξνηείηαη νηθηζηηθά είρε νηθνδνκήζεη κεγάιεο απνζήθεο 

γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ βειαληδηνχ. Σνλ θαξπφ απφ φια ηα δάζε βειαληδηάο ζπλέιεγε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ν Αιή Παζάο κε ην κφρζν ησλ θαηνίθσλ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο αληί 

κηθξήο ακνηβήο
158

. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο 1821-1828, ην θάισκα Γξαγακέζηνπ 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ ιηκάλη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ Διιήλσλ, ζηξαηφπεδν θαη θέληξν 

πξνζθχγσλ. Ζ πεξηνρή ηνπ Γξαγακέζηνπ απνηέιεζε νξκεηήξην γλσζηψλ νπιαξρεγψλ 

θαηά ησλ Σνχξθσλ. ηε Μνλή ηνπ Πξνθήηε Ζιία Γξαγακέζηνπ, ε νπνία είλαη ρηηζκέλε 

ζηε θνξπθή πςψκαηνο θαη πεξηθιείεηαη απφ πεηξφρηηζην ηείρνο, ζηήζεθε απφ ηελ αξρή 

ζηξαηφπεδν, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ πνιινί Έιιελεο νπιαξρεγνί
159

.  

 Ζ επαλάζηαζε ζην Ξεξφκεξν θεξχρηεθε ην Μάε ηνπ 1821 απφ ηνλ Γηψξγν 

Βαξλαθηψηε, ν νπνίνο δηέκελε ηφηε ζηνλ Πξνθήηε Ζιία Γξαγακέζηνπ. Οη επαλαζηάηεο 

                                                
156 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 86-88 

157 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 94 

158 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 102-103 

159 Βι. Υαζάπε Υξήζηνπ Κ., φ.π., ζ. 20 
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ζπκκεηείραλ ζηε Μάρε ηνπ Αεηνχ θαη ζε άιιεο ζπγθξνχζεηο κεηαηξέπνληαο ηελ πεξηνρή 

ζε επαλαζηαηηθφ θέληξν
160

.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 30: Ζ Μνλή ηνπ Πξνθήηε Ζιία Γξαγακέζηνπ 

 Με ηελ εηζβνιή ηνπ Οκέξ παζά ην θαινθαίξη ηνπ 1822 ην Γξαγακέζην θαη φιε ε 

πεξηνρή εθθελψζεθαλ. Έκεηλαλ πίζσ κφλν νη Υαζαπαίνη απφ ην Γξαγακέζην κε ηνπο 

άληξεο ηνπο. Σα γπλαηθφπαηδα πέξαζαλ ζηα λεζάθηα ζηνλ Κφιπν ηνπ Αζηαθνχ κε 

πινηάξηα (γαΐηεο) ησλ Ηζαθεζίσλ.
161

.  

 Αθφκε, ζην Γξαγακέζην θαηέθπγαλ χζηεξα απφ καθξνρξφληα πεξηπεηεηψδε 

πεξηπιάλεζε  πνιινί Σδνπκεξθηψηεο Καιιαξπηηλνί, φηαλ ην 1822 ν Ηζκαήι παζάο 

Πιηάζαο έθαςε ηα ρσξηά ηνπο
162

.   Δπίζεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1823, ν Μαληάηεο 

Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο δεκηνχξγεζε εδψ ζηξαηφπεδν γηα λα ειέγμεη ηα πεξάζκαηα 

πξνο ην Μεζνιφγγη
163

. 

                                                
160 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 109-113 

161 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 114 

162 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1023 

163 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1022,  Βι. επίζεο, Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 119-123 
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 Σν 1825 έζηεζαλ ζηξαηφπεδν ζηελ πεξηνρή νη νπιαξρεγνί Σζφγθαο, Ράγθνο θαη 

Γεκνηζέιηνο
164

. ηα ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ 1825 δεκηνπξγείηαη εδψ ζηξαηφπεδν ηνπ Γ. 

Καξατζθάθε, ν νπνίνο έκειιε λα δψζεη ην φλνκά ηνπ ζην ζχγρξνλν Γξαγακέζην 

(κεηνλνκάζηεθε ην 1930 ζε "Καξατζθάθεο"). Γηα ηελ ζηξαηνπέδεπζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

Καξατζθάθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απνζήθεο θαη ηα καγαδηά ζηε θάια (ζεκεξηλφο 

Αζηαθφο) θαη ε πεξηνρή θνληά ζηνλ Πξνθήηε Ζιία. Απφ ηε ζέζε απηή ν Καξατζθάθεο 

έθαλε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ρηππψληαο ηνπο Σνχξθνπο ζηε Λάζπε θαη ζηνλ Άγην 

Νηθφιαν Μάληλαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εκπφδηδε ηηο εθνδηνπνκπέο ησλ Σνχξθσλ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηαθέξνπλ ηξφθηκα θαη πνιεκνθφδηα ζηα ζηξαηεχκαηα πνπ 

πνιηνξθνχζαλ ην Μεζνιφγγη
165

.  

 Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1827 o ζηξαηεγφο Richard Church απνβηβάζηεθε ζηε θάια 

Γξαγακέζηνπ θαη θαηέζηεζε ην ρσξηφ Γξαγακέζην μαλά πξνγεθχξσκα, ζηξαηφπεδν θαη 

νξκεηήξην επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλαδσπχξσζε ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο Αθαξλαλίαο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1829 επηζθέθζεθε ην Γξαγακέζην ν Κπβεξλήηεο Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο πξνεξρφκελνο απφ ην λεζί Κάιακνο
166

. 

 Πνιινί αγσληζηέο ηεο Δπαλάζηαζεο ήηαλ απφ ην Γξαγακέζην. Μεηαμχ απηψλ 

αλαθέξνληαη νη: Σάηζεο (Αλαζηάζηνο) Μαγγίλαο, αγσληζηήο θαη πνιηηηθφο, Γεψξγηνο 

Μαγγίλαο, Θνδσξήο Μαγγίλαο, Νηθφιανο Γ. Μαγγίλαο, Βαζίιεηνο Υαζάπεο (ρηιίαξρνο ηνπ 

αγψλα), Νηθφιανο Σζέιηνο (αληςηφο ηνπ Γήκνπ Σζέιηνπ), Καξαγηάλλεδεο,  Υαζαπαίνη, 

Μαινπζαίνη, θαπεηαίνη θ.α.
167

.  

 

 Σν ρσξηφ Καξατζθάθεο (πξψελ Γξαγακέζηνλ) Αηησιναθαξλαλίαο απφ ην 1832 

αλήθεη ζην ειεχζεξν λενειιεληθφ θξάηνο. Με δηάηαγκα ηνπ ζσλα ην 1933, κε ην νπνίν ε 

ρψξα δηαηξέζεθε ζε 10 λνκνχο θαη 42 επαξρίεο, ην ρσξηφ Γξαγακέζην νξίζζεθε 

πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Αθαξλαλίαο
168

.  

                                                
164 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 128 

165 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1022-1026, Βι. επίζεο, Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 130-137 

166 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1027, Βι. επίζεο, Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 140-145 

167 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1027 

168 «α) Σελ Δπαξρίαλ Αθαξλαλίαο, ζπληζηακέλελ εθ ησλ κέρξη ηνύδε Δπαξρηώλ Ξεξνκέξνπ, Βνλίηζεο θαη 
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 Ζ πεξηνρή ήηαλ απφ ηηο ηειεπηαίεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην λενζχζηαην Διιεληθφ 

θξάηνο κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. Δληάρζεθε ζ' απηφ κε ηελ ζπλζήθε ηνπ 

Λνλδίλνπ ην 1832 νπφηε θαη ε Διιάδα θέξδηζε εδάθε θαη δπηηθφηεξα ηνπ Αρειψνπ. Ζ 

πεξηνρή απηή απνηέιεζε ζηελ ζπλέρεηα κία απφ ηηο πέληε επαξρίεο ηνπ λνκνχ Αηησιίαο θαη 

Αθαξλαλίαο σο επαξρία Αθαξλαλίαο ε νπνία πεξηιάκβαλε θαη ηελ κεηέπεηηα επαξρία 

Βάιηνπ. Πξψηε έδξα ηεο επαξρίαο ήηαλ ην ρσξηφ Καξατζθάθεο ην νπνίν πξηλ ην 1930 

νλνκαδφηαλ Γξαγακέζην. Ζ επαξρία θαηαξγήζεθε ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηνπ 1836 ε νπνία θαηήξγεζε πξνζσξηλά ην λνκαξρηαθφ ζχζηεκα ελψ 

αλαζπζηάζεθε ην 1848. Έδξα ηεο επαξρίαο έγηλε ε Βφληηζα. Παξέκεηλε ζηελ ζπλέρεηα 

ακεηάβιεηε κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηεο ην 1997 κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο.  

 Μέρξη ην 1912, ην Γξαγακέζην ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνλ Γήκν Αζηαθνχ, ηνπ 

νπνίνπ γηα αξθεηά ρξφληα ππήξμε έδξα. Σν 1840 ν Γήκνο Αζηαθνχ είρε πιεζπζκφ 2.255 

θαηνίθνπο θαη ηνλ απνηεινχζαλ ηα ρσξηά Γξαγακέζην, Βαζηιφπνπιν, Βιπδαλά, Καιέληδη, 

Μαραηξά, Υξπζνβίηζα, Πξφδξνκνο, Ρνχζηα, θνπξηνχ, Αγξάκπεινλ, Γνπξηψηηζζα θαη 

Μάληλα
169

. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνιινί θάηνηθνη ηνπ Γξαγακέζηνπ εγθαηαιείπνπλ 

ην ρσξηφ θαη εγθαζίζηαληαη ζηνλ παξάιην ρψξν, φπνπ αλαπηχζζεηαη ε θσκφπνιε ηνπ 

Αζηαθνχ
170

. 

 Ζ ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ Αζηαθνχ Αηησιναθαξλαλίαο ήηαλ γλσζηή ζην παξειζφλ σο 

θάισκα Γξαγακέζηνπ θαη απνηειείην απφ παξάγθεο, θαξλάγηα θαη απνζήθεο. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ν νηθηζκφο κεγάισζε ζεκαληηθά απφ θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ, ηεο 

Ηζάθεο, ηεο Κεθαινληάο θαη ηεο Ζπείξνπ. Χο πξψηνη νηθηζηέο ηνπ Αζηαθνχ θέξνληαη ηξεηο 

νηθνγέλεηεο απφ ην Γξαγακέζην, νη νηθνγέλεηεο Μαγγίλα, Υαζάπε θαη Σζέιηνπ κε γελάξρεο 

ηξεηο αγσληζηέο ηνπ 1821 θαη πξνχρνληεο ηεο πεξηνρήο, ηνλ Αλαζηάζην (Σάηζε) Μαγγίλα, 

ην Βαζίιεην Υαζάπε θαη ην Γήκν Σζέιην
171

. Γχξσ απφ ην ζεκαληηθφ ιηκάλη ηνπ Αζηαθνχ 

άξρηζε λα ρηίδεηαη κία φκνξθε πφιε κε αξρνληηθά θαη εθθιεζίεο. Σα κεγάια εκπνξηθά ηνπ 

θαηαζηήκαηα, ην ιηκάλη θαη ε επαθή κε ηα αγγινθξαηνχκελα ηφηε Δπηάλεζα έθεξαλ 

κεγάιε νηθνλνκηθή άλζεζε, φπσο καξηπξνχλ ηα πνιιά φκνξθα λενθιαζηθά θηήξηα πνπ 

                                                                                                                                              
Βάιηνπ, κε πξσηεύνπζαλ ην Γξαγακέζηνλ». ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π.,  ζ. 1027 

169 Βι. Υαζάπε Υξήζηνπ Κ., φ.π., ζ. 10  

170 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1027 

171 Βι. Υαζάπε Υξήζηνπ Κ., φ.π., ζ. 11 
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δηαζψδνληαη. ' απηφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ην ζαιάζζην εκπφξην θαπλνχ, αθαηέξγαζησλ 

δεξκάησλ,  ηπξηψλ θαη θπξίσο ησλ βειαληδηψλ, πνπ απνηεινχζαλ ηελ πξψηε χιε γηα ηε 

βπξζνδεςία
172

. 

 

Δηθ. 31: Υάξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αζηαθνχ 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1912 ην ρσξηφ Γξαγακέζην αλαγλσξίζηεθε ζε μερσξηζηή 

θνηλφηεηα κε ην Β.Γ. ηεο 31-8-1912, Φ.Δ.Κ. 261, ηεχρνο Α΄, 1912. Ζ θνηλφηεηα αξρηθά 

απαξηηδφηαλ απφ ηνπο ζπλνηθηζκνχο Γξαγακέζην θαη Βαζηιφπνπιν. Μεηά απφ έλα ρξφλν, 

ην επηέκβξην ηνπ 1913, ην Βαζηιφπνπιν απνζπάζηεθε απφ ηελ θνηλφηεηα Γξαγακέζηνπ 

θαη απνηέιεζε ηδίαλ θνηλφηεηα
173

.   

 Σν Γξαγακέζην κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κεηνλνκάζηεθε 

ζε Καξατζθάθεο (Γ. 17-7-1930, ΦΔΚ 251/Α΄ 1930)  πξνο ηηκήλ ηνπ αξρηζηξάηεγνπ 

Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, ν νπνίνο είρε εγθαηαζηήζεη ζηξαηφπεδν παξελνριήζεσο ησλ 

ηνπξθηθψλ θξνπξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ
174

. Ο 

ζπλνηθηζκφο νκπνιέηθα κεηνλνκάζηεθε ζε ηαπξφο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1964
175

 

                                                
172 Βι. Υαζάπε Υξήζηνπ Κ., φ.π., ζ. 12-14 

173 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1017.     Βι. επίζεο, Υαζάπε Υξήζηνπ Κ., φ.π., . 11 

174 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π.,  ζ. 1017  

175 Βι. Υαζάπε Υξήζηνπ Κ., φ.π., ζ. 11 
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 Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 νη θάηνηθνη δνχζαλ ζην παιηφ ρσξηφ πνπ ήηαλ 

ρηηζκέλν ζηνπο αλαηνιηθνχο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Βεινχηζα. Οη θάηνηθνη φκσο 

αλαγθάζηεθαλ λα ην εγθαηαιείςνπλ, δηφηη ην έδαθνο θαηνιίζζαηλε θαη θάπνηα ζπίηηα 

θαηέξξεπζαλ. Σν θξάηνο παξαρψξεζε ζηνπο θαηνίθνπο νηθφπεδα ρακειφηεξα ζηελ 

θνηιάδα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ θαη ηνπο ππνρξέσζε λα 

κεηαθηλεζνχλ εθεί, φπνπ θαη ρηίζηεθε ην λέν ρσξηφ Καξατζθάθεο.  

 

 3. Χσξνηαμία  

 Σν παιηφ ρσξηφ Καξατζθάθεο-Γξαγακέζην κεηαθέξζεθε, φπσο πξναλαθέξακε, ζηε 

ζέζε φπνπ βξίζθνληαη ζήκεξα κηζνγθξεκηζκέλα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θηίζκαηά ηνπ, ζηα 

ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα. Οη δχν πξψηνη νηθηζηηθνί ππξήλεο ζπγθξνηήζεθαλ γχξσ απφ ηηο 

βξχζεο ηνπ ρσξηνχ, ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θπζηθήο ξνήο ζηελ πιαγηά ηεο Βεινχηζαο. 

Οη πξψηνη λανί πνπ θηίζηεθαλ γηα ηνλ θαζαγηαζκφ ηνπ ρψξνπ ήηαλ νη λανί ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε ηνπ Πξνδξφκνπ θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θνληά ζηε λφηηα βξχζε θαη ν λαφο ηεο 

Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξα θνληά ζηε βφξεηα βξχζε
176

.  

 

Δηθ. 32: Φεβξνπάξηνο 2011. Σν παιηφ ρσξηφ Γξαγακέζην κε ηα εξεηπσκέλα ζπίηηα θαη ηηο αλζηζκέλεο 

ακπγδαιηέο. 

                                                
176 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 147 
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 Μεηαμχ ηνπ 1730 θαη 1750, πξέπεη λα θηίζηεθε ν λαφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ν 

νπνίνο ήηαλ  ν θχξηνο λαφο ηνπ ρσξηνχ κέρξη ην 1784. Σφηε πξέπεη λα θηίζηεθαλ θαη νη 

νηθίεο ησλ Σζέιηνπ, Γεξαθέληε, Μαξίλνπ, Ρεγάινπ, νη νπνίεο πεξηβάιινπλ θπθιηθά ην 

ρψξν ηνπ  λανχ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Κάησ απφ ην λαφ απηφ δεκηνπξγήζεθε έλα 

ηζνπεδσκέλν πιάησκα, ην Μεζνρψξη, φπνπ καδεχνληαλ νη πξνεζηνί θαη νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ λα δηαβνπιεπηνχλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα, λα ραξηνπαίμνπλ, αιιά θαη λα 

παλεγπξίζνπλ αλήκεξα ηεο γηνξηήο ηνπ πνιηνχρνπ Αγίνπ. Σελ εκέξα εθείλε, ην Μεζνρψξη 

ιεηηνπξγνχζε σο ρνξνζηαζφ (ρνξνζηάζη)
177

. 

 

Δηθ. 33: Δξεηπσκέλν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Γεξαθέληε ζην παιηφ ρσξηφ Γξαγακέζην ζηηο πιαγηέο ηεο 

Βεινχηζαο, πάλσ απφ ην λαφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

 Κάησ αθξηβψο απφ ην Μεζνρψξη θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ θαηνηθία ησλ 

(θάησ) Μαγγηλαίσλ, νηθνδνκήζεθε  ην 1784, ζχκθσλα κε ζσδφκελν ράξαγκα, ν 

επξχρσξνο θαη κεγαιφπξεπνο λαφο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, έλδεημε επεκεξίαο θαη 

δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Ο λαφο απηφο 

ηνπ πνιηνχρνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ απνηεινχζε ην ζεκαληηθφηεξν δεκφζην θηίζκα ζηα ηέιε 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα. ηα ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο απνζήθε ζπγθέληξσζεο 

ησλ ζηηεξψλ, ηα νπνία πξφζθεξαλ νη θάηνηθνη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αγψλα
178

. 

                                                
177 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 147-148 

178 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 148 
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 Έλα επίπεδν ρακειφηεξα απφ ηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη δίπια ζηελ απιή 

ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν ηδξχζεθε ζε κεηαγελέζηεξε επνρή, βξίζθεηαη κηζνγθξεκηζκέλνο ν 

λαφο ηεο Παλαγίαο, ν νπνίνο αλνηθνδνκήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα
179

. Τπήξραλ ζην 

ρσξηφ θαη άιινη λανί: «Οη θπξηόηεξνη λανί ηεο βόξεηαο ζπλνηθίαο ήηαλ ν λαΐζθνο ησλ Αγίσλ 

Απνζηόισλ, ν λαόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ν κε ζσδόκελνο ζήκεξα λαόο ηνπ Αγίνπ 

Βιαζίνπ»
180

.  

 Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο Γξαγακέζηνπ ζηα ρξφληα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο θαη ζηα ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο είλαη αηειψο γλσζηή. Απφ ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε, ηα ηνπσλχκηα θαη δηάθνξα έγγξαθα έρνπλ δηαζσζεί ηα επψλπκα: Σζάξθνο, 

Υαξδαινχπαο, Μαθξήο, Γάζθαινο, Μαηζαβέιεο, Γεξκελήο, Πιαθηάο, Οξθαλνγηάλλεο, 

Μαχξηαθαο, Ρεγάινο, Αλαγλψζηνπ, Παληαδήο, Μαγγίλαο, Καξαβηάο, Καξακπάο 

Καξαπαηάο, Καξαηδνχλεο, Μαξαβέιιεο, Μπξνχδνο, Ξελφπνπινο, Σζεθνχξαο, 

Γεσξγίηζεο, Ε(ε)ιάο, Καθνχξεο, Κφθηαξεο, Κσλζηαληάο, Πέηαο, Γησξγάθεο, Βαγγέιεο, 

Μεηδάλεο, Μπνπθνπβάιαο, ηεξηψηεο, Κνξάθεο, Παλαγηψηνπ, Υαζάπεο, Καξακνχδεο, 

Σακπνχξεο, Κεθαινχδεο, Σζέιηνο, Βαξφπνπινο, Φψηνπ, Καξαβαζίιεο, Γεξαθέληεο, 

Σξηαληάθπιινο θ.α.
181

.   

 

Δηθ. 34: Δζσηεξηθή απιή ζην αξρνληηθφ ηεο νηθνγέλεηαο Σζέιηνπ ζην παιηφ ρσξηφ Γξαγακέζην.  

                                                
179 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 150-151 

180 Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 152 

181 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., φ.π., ζ. 167-187 
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Γχξσ γχξσ ππήξραλ θηίξηα (ζπίηηα, απνζήθεο, θαηαιχκαηα γηα ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ) θαη ςειφο 

καληξφηνηρνο 

 ήκεξα, ζην παιηφ ρσξηφ δηαθξίλνληαη, αλ θαη κηζνγθξεκηζκέλα, κεγάια 

πεηξφθηηζηα αξρνληηθά ζπίηηα κε πνιιέο θακάξεο, κεγάιεο εζσηεξηθέο απιέο θαη άιια 

βνεζεηηθά θηήξηα γχξσ γχξσ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αξρνληηθά ηνπ Σζέιηνπ, ηνπ 

Γεξαθέληε θαη ηα δχν αξρνληηθά ηεο νηθνγέλεηαο Μαγγίλα. Σα θηίξηα απηά θηίζηεθαλ απφ 

ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη είλαη δείγκαηα επεκεξίαο ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπ Γξαγακέζηνπ ηελ επνρή εθείλε. Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνιιέο 

νηθνγέλεηεο ηνπ ηζηνξηθνχ Γξαγακέζηνπ εγθαηέιεηςαλ ην ρσξηφ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ 

Αζηαθφ, πνπ εθείλε ηελ επνρή αλαπηπζζφηαλ θαη εμειηζζφηαλ ζε νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ 

θέληξν ηεο πεξηνρήο. 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο αθεγείηαη ζρεηηθά κε ηνπο άξρνληεο ηνπ ρσξηνχ: 

 «Ο Βαζίιεο Σζέιηνο, απ‟ όηη έρσ αθνύζεη εγώ, ήηαλ άξρνληαο εδώ. Δίρε 

δύλακε. Δίρε πνιιά ζπίηηα εδώ. Δθηόο γηα ηνλ εαπηό ηνπ είρε θη άιια γηα 

ππεξεηηθό πξνζσπηθό. Δίρη θηελνηξόθνπο, πηζη‟θνύο, είρη γεσξγνύο γηα ηα 

ρνπξάθηα, δηαθόξνπο. Απηά εδώ ήηαλ όια απη΄λνύ. Καη από „θεί λόηηα θαη από 

„δσ βόξεηα ήηαλε θακάξεο, πνπ έκπαηλαλ κέζα, πόξηεο πνπ αζθάιηδαλ. Σηο 

πόξηεο δελ ηηο ζ‟κήζ‟θα ηγώ. Σηο θακάξηο ηηο ζ‟κήζ‟θα ηγώ, ηηο νπνίεο δπζηπρώο 

ηηο γθξέκ‟ζη έλαο, γηα λα πάξ‟  η‟ο πέηξηο… 

Τπήξραλ θη άιια αξρνληηθά ζπίηηα. Κάλα δπν ήηαλ ηνπ Μαγγίλα 

Σν έλα από ηα ζπίηηα ηνπ Μαγγίλα θαη έλα ηνπ Σζέιηνπ είραλε ζην ηζόγεην ρηηζηό 

ζόιν κε πέηξεο θαη όρη ηαβάλη κε καδέξηα θαη μύια. Θα πάκε ζε ιίγν λα ηα δεηο. 

Απηνί όκσο έθπγαλ θαη πήγαλ ζηνλ Αζηαθό». 

Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. 

Ζ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ηνπ ρσξηνχ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 αλεξρφηαλ ζε 2500 

ζηξέκκαηα. Οη βνζθφηνπνη αλέξρνληαλ ζε 20.000 ζηξέκκαηα θαη νη δεληξνθαιιηέξγεηεο, 

θπξίσο ειαηψλεο, ήηαλ πεξίπνπ 2.000 ζηξέκκαηα. Δπίζεο, ε θηελνηξνθία ππνινγηδφηαλ ζε 

2.500 πξφβαηα θαη 2.000 γίδηα
182

.  

ήκεξα θαλείο πηα δελ θαηνηθεί ζην παιηφ εξεηπσκέλν Γξαγακέζην-Καξατζθάθε. 

                                                
182 Βι. ππξφπνπινο Απ. Γ., φ.π., ζ. 1017  
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ινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ εγθαηαζηάζεθαλ ζε λεφδκεηα ζπίηηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά 

ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ πνπ ζπλδέεη ηνλ Αζηαθφ κε ην Βαζηιφπνπιν θαη δηαζρίδεη ηε κηθξή 

θνηιάδα ηνπ Γξαγακέζηνπ. Σν λέν ρσξηφ έρεη επεθηαζεί αξθεηά κε απνηέιεζκα λα έρεη 

ζρεδφλ ελσζεί κε ην γεηηνληθφ ρσξηφ Βαζηιφπνπιν. Σν λέν ρσξηφ ζηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή ηνπ 2001 είρε 630 θαηνίθνπο.  

 

 

Δηθ. 35: Σν λέν ρσξηφ Καξατζθάθεο ζήκεξα 
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 Γ΄ Κεθάιαην 

 Ο καραηξνπνηόο Παλαγηώηεο Ρεγάινο (1943- ) 

 

 1.  Ζ νηθνγέλεηα Ρεγάινπ 

 Ζ νηθνγέλεηα Ρεγάινπ δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξαγακέζηνπ 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, απφ ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σα ρξφληα 

εθείλα ην επψλπκν ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ Οξθαλνγηάλλεο. Χο βαζηθή ηνπο ελαζρφιεζε 

είραλ ηελ θηελνηξνθία.  

 χκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, ηελ νπνία έρεη αθνχζεη απφ ηνλ παππνχ 

ηνπ θαη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηελ αλαθέξεη ν ίδηνο ν κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο, ε 

αιιαγή ηνπ επψλπκνπ ζε Ρεγάινο νθείιεηαη ζην εμήο πεξηζηαηηθφ:   

«Να αλαθεξζώ θαη ζ‟ έλα παιηό ηζηνξηθό, δηόηη ην όλνκά καο, δε 

ιεγόκαζηαλ Ρεγάινο, ιεγόκαζηαλ Οξθαλνγηάλλεο. Καη επί Σνπξθνθξαηίαο 

θαηέβεθε απ‟ ην παιηό ρσξηό, πνπ βξηζθόηαλ ζηε  Βεινύηζα, κηα γπλαίθα απ‟ ηελ 

νηθνγέλεηα, εδώ θάησ (ελλνεί ηε ζέζε ζηελ θνηιάδα, φπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην 

λέν ρσξηφ), γηα δνπιεηά ζηα ρσξάθηα. Δδώ ηελ έπηαζαλ νη Σνύξθνη θαη ηε 

βίαζαλ. Ζ γπλαίθα πήγε επάλσ θαη είπε ηη έπαζε.  

Οη άληξεο ηεο νηθνγέλεηαο πήγαλ θαη βξήθαλ ηνπο Σνύξθνπο βηαζηέο, ηνπο 

έθαλαλ ηελ ίδηα δνπιεηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο έθαλαλ ζηείξσζε κε ην ζρνηλί, 

όπσο θάλνπκε ζηα δώα. Ο έλαο βηαζηήο πέζαλε επί ηόπνπ, γηαηί ν άλζξσπνο δε 

βαζηάεη ηέηνην βάζαλν, ν άιινο έδεζε ιίγν θαη “έδσζε άθξεο”
183

 όηη απηό καο 

ην 'θαλαλ νη Οξθαλνγηαλλαίνη.  

Οη Οξθαλνγηαλλαίνη έθπγαλ απ‟ ην ρσξηό θαη έπηαζαλ ηα βνπλά, γηα λα 

κελ ηηκσξεζνύλ. Όινη ζην ρσξηό έιεγαλ όηη ζα ηνπο πηάζνπλ νη Σνύξθνη θαη ζα 

ηνπο θξεκάζνπλ ή ζα ηνπο γδάξνπλ δσληαλνύο, όπσο έθαλαλ ζπλήζσο ζε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο. Ο Έιιελαο θαπεηάληνο πνπ ήηαλε εδώ ζηελ πεξηνρή είπε όηη εγώ 

δελ πξόθεηηαη λα ηηκσξήζσ ηνπο Οξθαλνγηαλλαίνπο γη' απηό πνπ έθαλαλ, 

αληίζεηα ζα ηνπο δώζσ ξεγάιν. Ρεγάιν ζεκαίλεη δώξν ζηελ Ηηαιηθή γιώζζα».  

                                                
 183 Έδσζε άθξεο: έδσζε πιεξνθνξίεο 
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 Σελ ίδηα πξνθνξηθή παξάδνζε αθεγήζεθε ζην ζπγγξαθέα Ησάλλε Γεκεηξνχθα ν 

πάππνο ηνπ Η. Ρεγάινο:  

«ην Γξαγακέζην δνύζαλ δύν λεαξά αδέιθηα καδί κε ηε γξηά κεηέξα ηνπο. Ο 

παηέξαο Γηάλλεο Οξθαλόο ή Οξθαλνγηάλλεο είρε πεζάλεη, αθήλνληάο ηα 

νξθαλά. Ζ θησρηά κεηέξα ηνπο ζπλήζηδε λα καδεύεη ζηάρπα ζηνλ θάκπν κεηά ην 

ζεξηζκό. ηξαηηώηεο ηεο ηνπξθηθήο θξνπξάο πνπ έκελε ζην θάζηξν έπηαζαλ κηα 

κέξα ηε κεηέξα ζηνλ θάκπν, ηε βίαζαλ θαη ηελ θαθνπνίεζαλ […]. Σα δύν 

αδέξθηα νξθίζηεθαλ εθδίθεζε. Μηα κέξα έζηεζαλ θαξηέξη ζηε ζέζε 

Καξθακπέινπ (ζην δξόκν από ηνλ θάκπν πξνο ην ρσξηό, θνληά ζηηο Αθόλεο), 

ζπλέιαβαλ ηνπο δξάζηεο ηνπ βηαζκνύ θαη ηνπο επλνύρηζαλ. Οη ζηξαηηώηεο 

πέζαλαλ από αηκνξξαγία. Οη δξάζηεο άιιαμαλ νλόκαηα θαη πήξαλ ηα βνπλά. Ο 

έλαο νλνκάζηεθε Μαύξηαθαο θαη ν άιινο Ρεγάινο […]»
184

.  

 Σν επψλπκν Οξθαλνγηάλλεο επηβεβαηψλεηαη απφ βελεηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν 

εθδφζεθε ζηε Βφληηζα ζηηο 2-1-1763. Μεηαμχ απηψλ πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηελ πφιε θαη 

παξαδφζεθαλ ζηηο νζσκαληθέο αξρέο ηνπ Κάξιειη, κλεκνλεχεηαη έλαο Γηόξγν(ο) ηνπ πνηέ 

Γηάλε Οξθαλνύ
185

. 

 Σειηθά, επηθξάηεζε σο επψλπκν ηεο νηθνγέλεηαο ην Ρεγάινο ή Ρεγάινο. 

«Κη έηζη έκεηλε ην όλνκά καο Ρεγάινο…  Γελ ήηαλ ηόηε Ννκαξρία θαη θνηλόηεηα 

λα αιιάδ‟λη ηα νλόκαηα κη επηζεκόηεηεο θη κη ραξηηά. Αιιάρ΄θη κη κηα θνπβέληα. 

Έηζη έγηλε»
186

.  

  Οη ληφπηνη, φκσο, ηνπο απνθαινχλ θαη Νηάιεο. Δίλαη ην παξαηζνχθιη ηνπο, ην 

παξσλχκην
187

, γηα ην νπνίν δελ έρνπκε θάπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο.  

 Ο παππνχο ηνπ παηέξα ηνπ κάζηνξα ιεγφηαλ ηαχξνο Ρεγάινο. Δίρε δχν αγφξηα, 

ηνλ Αλδξέα Ρεγάιν, παππνχ ηνπ κάζηνξα θαη ην Βαζίιε. Δίρε θαη θνξίηζηα, ηα νλφκαηα 

ησλ νπνίσλ δε ζπκάηαη ν κάζηνξαο. Βαζηθή ηνπο απαζρφιεζε ε θηελνηξνθία. Σν Μάην 

                                                
184 Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ., ζ. 168 

185 Βι. Γεκεηξνχθαο Ησάλλεο Υ.,  ζ. 168 

186 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

187 Γηα ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξσλχκηνπ βι. έξγεο Μαλφιεο Γ., «Ζ ιεηηνπξγία ηνπ παξσλχκηνπ 

ζε κηα λαμηαθή αγξνηηθή θνηλφηεηα ηνλ 20φ αηψλα», Λανγξαθία, 41 (2009), ζζ. 145-176  
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αλέβαηλαλ κε ηα δψα ηνπο ζην βνπλφ Βεινχηζα -ζηελ ηνπνζεζία Μαθξηά Λάθα είραλ ηηο 

ζηάλεο ηνπο- θαη ην ρεηκψλα θαηέβαηλαλ ζην Μαξαζηά, κηα πεξηνρή θνληά ζηε ζάιαζζα, 

αλάκεζα ζηνλ Αζηαθφ θαη ην Βειά. Ζ κεηαθίλεζε απηή γηλφηαλ κέζα ζηα φξηα ηνπ δήκνπ 

Αζηαθνχ θαη αξγφηεξα ηεο θνηλφηεηαο Γξαγακέζηνπ. 

 

Δηθ. 36:  Άλνημε ηνπ 1935, ζηε Βεινχηζα.  Δκθαλίδνληαη απφ αξηζηεξά ν ηαχξνο Ρεγάινο, παηέξαο 

ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ θαη ζην θέληξν ν ηζέιηγθαο Αληξέαο Ρεγάινο, παππνχο ηνπ, ζηελ ζηάλε ηνπο 

ζηελ ηνπνζεζία Μαθξηά Λάθα ζηε Βεινχηζα ηνπ Γξαγακέζηνπ. Σα ξνχρα ηνπο είλαη πξντφληα ηεο 

νηθνηερλίαο ηνπο. Καη ν Αλδξέαο θαη ν ηαχξνο Ρεγάινο θνξνχλ καραίξηα ζηε κέζε ηνπο• 

δηαθξίλνληαη κέζα ζηηο καχξεο γξακκέο. (Φσηνγξαθία απφ ην αξρείν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ) 
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 Ο παππνχο ηνπ κάζηνξα, ν ηζέιηγθαο Αλδξέαο Ρεγάινο, παληξεχηεθε ηε 

Γηαλλνχια ηνπ σηεξίνπ Γαιάλε απφ ην Γξαγακέζην θαη απέθηεζαλ δέθα παηδηά. Σν 

κεγαιχηεξν απφ ηα παηδηά, ν Παλαγηψηεο, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα πήξε ν κάζηνξαο, πέζαλε 

δεθαελληά ρξνλψλ. Σα άιια παηδηά ηνπ ήηαλ: ν Αζαλάζηνο, ν Γεκήηξηνο, ν ηαχξνο, ν 

Γηάλλεο, ν σηήξεο, ν Φψηεο, ε Παλάγησ, ε Βαγγειηψ θαη ε Διέλε. Απ’ απηνχο ν 

Γεκήηξηνο, ν σηήξεο θαη ν Φψηεο εγθαηαζηάζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ζηνλ Αζηαθφ. 

ήκεξα (15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011) βξίζθνληαη ζηε δσή κφλν δχν: ν σηήξεο θαη ε 

Παλάγησ. 

 Ο Αλδξέαο Ρεγάινο ήηαλ πνιχ θηιφμελνο άλζξσπνο. Σελ άλνημε ηνπ 1935, 

αλήκεξα ηεο Πξσηνκαγηάο, ν ηζέιηγθαο είρε απξφζκελεο επηζθέςεηο. Σνλ 

επηζθέθζεθαλ απξνγξακκάηηζηα θάπνηνη δάζθαινη, έλαο δηθεγφξνο θαη έλαο γηαηξφο 

απφ ηα ρσξηά Καξατζθάθεο θαη Βαζηιφπνπιν. Ο ηζέιηγθαο ηνπο ππνδέρηεθε πνιχ 

πξφζπκα θαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε έζθαμε έλα βεηνχιη θαη «ην έςεζε λα θάλε νη 

μέλνη». Οη επηζθέπηεο έκεηλαλ θαηελζνπζηαζκέλνη απφ ηε θηινμελία θαη γηα πνιιά 

ρξφληα κηινχζαλ κε ηα θαιχηεξα ιφγηα γηα ηνλ ηζέιηγθα Αλδξέα Ρεγάιν.  

 

Δηθ. 37: Άλνημε ηνπ 1935 ζηε Βεινχηζα. ηε θσηνγξαθία δηαθξίλνληαη νη επηζθέπηεο θαη νη νηθνδεζπφηεο κε 

ην ςεκέλν βεηνχιη θαη ην θνθνξέηζη. Πξψηνο απφ αξηζηεξά ν Βαζίιεηνο Κακπίηζεο, δάζθαινο απφ ην 
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Γξαγακέζην-Καξατζθάθε, ν νπνίνο θξαηάεη ζην δεμί ηνπ ρέξη ηε ζνχβια κε ην θνθνξέηζη θαη ζην αξηζηεξφ 

ην φπιν, δεχηεξνο ν Φψηεο Ρεγάινο, ν κηθξφο γηνο ηνπ ηζέιηγθα, ηξίηνο ν ηζέιηγθαο Αλδξέαο Ρεγάινο, 

παππνχο ηνπ κάζηνξα θαη ζηε κέζε ν παηέξαο ηνπ κάζηνξα ηαχξνο Ρεγάινο πνπ θξαηά ην ζνπβιί κε ην 

ςεκέλν βεηνχιη. Πέκπηνο ν γηαηξφο Παπαπέηξνπ, έθηνο ν δάζθαινο Γεκήηξηνο Παπαζπχξνπ απφ ην 

γεηηνληθφ ρσξηφ Βαζηιφπνπιν, ν νπνίνο θνξά ξηρηά ηελ θάπα ηνπ ηζέιηγθα, ελψ άθεζε δίπια ζηηο θιάξεο ην 

θαπέιν ηνπ, γηα λα θνξέζεη ηε ζθνχθηα ηνπ Αλδξέα Ρεγάινπ. Καζηζηφο θαη θξαηψληαο ηελ   γθιίηζα ηνπ 

ηζέιηγθα ν δάζθαινο Γεκήηξηνο Παχινπ απφ ην Βαζηιφπνπιν, ν κφλνο απ’ φινπο απηνχο πνπ βξίζθεηαη 

αθφκε ζηε δσή ζε βαζηά γεξάκαηα. Σε θσηνγξαθία ηξάβεμε ν Κσλζηαληίλνο (Κσζηίθνο) Μεηζάλεο, 

δηθεγφξνο απφ ην Καξατζθάθε. (Φσηνγξαθία απφ ην αξρείν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ)  

 Ο ζείνο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ν Αζαλάζηνο Ρεγάινο, εθηφο απφ ηελ 

θηελνηξνθία, αζρνιείην θαη κε ηελ μπινγιππηηθή. Αλαθέξεηαη σο ζπνπδαίνο ηερλίηεο απφ 

ην Καξατζθάθη κε ην φλνκα Νάζηνο Νηάιεο (Ρεγάινο) απφ ηνλ Γεξ. Ζξ. Παπαηξέρα
188

.  

Έθηηαρλε (α)γθιίηζεο, ξφθεο, ζθνληχιηα, ηακπαθέιεο (ηζηγαξνζήθεο), ζθξαγίδεο θ.α. 

 

Δηθ. 38: Ξχιηλε γθιίηζα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ Αζαλάζην (Νάζην Νηάιε) Ρεγάιν, ζείν ηνπ Παλαγηψηε 

Ρεγάινπ 

 Καλέλαο απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, δελ άζθεζε ην επάγγεικα 

                                                
188 Βι. Παπαηξέραο Γεξ. Ζξ., Πνηκεληθά μπιόγιππηα Ξεξνκέξνπ, Αζήλα 1986, ζ. 13 
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ηνπ καραηξνπνηνχ ή ηνπ ζηδεξνπξγνχ. ινη ηνπο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία 

θαη αξγφηεξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε ηελ γεσξγία. Κάπνηνη, φπσο ν Νάζηνο Νηάιεο 

Ρεγάινο παξάιιεια κε ηελ θηελνηξνθία, αζθνχζαλ θαη ην επάγγεικα ηνπ πειεθάλνπ-

μπινγιχπηε, γηα λα θαιχςνπλ θπξίσο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, αιιά θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο νηθνγέλεηαο, ζε μχιηλα εξγαιεία-αληηθείκελα, φπσο γθιίηζεο, ηακπαθέιεο, ζήθεο γηα ηα 

καραίξηα, αιιά θαη ζθξαγίδεο γηα ηα πξφζθνξα, ξφθεο, ζθνληχιηα θ.ά. ινη ηνπο φκσο, σο 

απζεληηθνί Αθαξλάλεο-Ξεξνκεξίηεο
189

 αγαπνχζαλ ηα φπια θαη ηδηαίηεξα ηα καραίξηα. 

Οπινθνξνχζαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηα δε καραίξηα δελ ηα απνρσξίδνληαλ πνηέ
190

. 

 Ο ηαχξνο Ρεγάινο, παηέξαο ηνπ κάζηνξα, παληξεχηεθε ηε ππξηδνχια Μπάθα 

θαη απέθηεζαλ επηά παηδηά, δχν αγφξηα, ηνλ Παλαγηψηε θαη ην Βάην θαη πέληε θνξίηζηα, ηε 

Γηαλλνχια, ηε Γεξαζηκνχια, ηελ Αξγχξσ, ηελ Σηηίθα θαη ηελ Αλησλία. Ζ κεηέξα ηνπ 

γελλήζεθε ζηνλ Αεηφ Ξεξνκέξνπ, αιιά ζε κηθξή ειηθία ήξζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζην Γξαγακέζην, κεηέπεηηα Καξατζθάθε.    

 Ζ νηθνγέλεηά ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ δνχζε πνιχ θησρηθά. Οη γνλείο ηνπ αξρηθά 

θαη πξηλ γελλεζεί ν Παλαγηψηεο αζρνινχληαλ κε ηελ θηελνηξνθία. Δίραλ πξφβαηα θαη 

γίδηα. Αξγφηεξα θαιιηεξγνχζαλ ζηηάξη θαη θαπλά. 

 ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο (1941-1943) ην ρσξηφ βξηζθφηαλ ππφ ηηαιηθή θπξηαξρία. 

Οη Ηηαινί θαηαθηεηέο είραλ θαζαηξέζεη ηνλ εθιεγκέλν πξφεδξν ηνπ ρσξηνχ θαη ζηε ζέζε 

ηνπ έβαιαλ θάπνηνλ ζπλεξγάηε ησλ θαηαθηεηψλ. Ο παηέξαο ηνπ Παλαγηψηε πήξε κέξνο 

ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη εληάρζεθε ζηηο δπλάκεηο ηνπ ΔΓΔ. Οη Ηηαινί θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπο σο αληίπνηλα έθαςαλ ην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Ρεγάινπ ζηηο 18 Ηνπλίνπ 

ηνπ 1943. Σν κφλν νίθεκα πνπ θαηάθεξαλ λα ζψζνπλ απφ ηελ θαηαζηξνθηθή καλία ηεο 

                                                
189 Ο Γεξ. Ζξ. Παπαηξέραο ραξαθηεξίδεη ηνπο Ξεξνκεξίηεο σο ηξαρείο, ζθιεξνηξάρεινπο, αλζξψπνπο ησλ 

αξκάησλ, ηνπ ιχθνπ θαη ηνπ καραηξηνχ. (Βι. Πνηκεληθά μπιφγιππηα Ξεξνκέξνπ, ζ. 13). Αθφκε, ν 

Ζξφδνηνο  ραξαθηεξίδεη κεηαμχ άιισλ ηνπο Αθαξλάλεο σο «αεί ζηδεξνθνξνχληαο». (Βι. Μακαινχθαο 

Σάθεο Λ., φ.π.,  ζ. 21) 

190 Μέρξη θαη ην 1950 φινη νη άληξεο ζην ρσξηφ Καξατζθάθεο “θξαηνχζαλ” καραίξη. Σν πξψην κηζφ ηνπ 20νπ 

αηψλα έγηλαλ ζην Γξαγακέζην-Καξατζθάθε αξθεηνί θφλνη κε καραίξη, νη πεξηζζφηεξνη πξνκειεηεκέλνη, 

είηε γηα ιφγνπο ηηκήο, είηε γηα απνλνκή δηθαηνζχλεο κε ηε κνξθή ηεο απηνδηθίαο. Αλαθέξεηαη θαη θφλνο 

κε καραίξη ζε παξεμήγεζε. Βι. ζην Παξάξηεκα III ζζ. 255-257 ηνπηθέο ηζηνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

καραηξηνχ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Παξφκνηα θαηάζηαζε επηθξαηνχζε ζε φιε ηελ επαξρία 

Ξεξνκέξνπ, γη’ απηφ ηνπο Ξεξνκεξίηεο  θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ηνπο απνθαινχζαλ καραηξνβγάιηεο.  
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θσηηάο κε ηε βνήζεηα ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπο ήηαλ ην θνπξλαξηφ. ην θνπξλαξηφ απηφ  

γελλήζεθε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα (4-12-1943) ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο.  

 

Δηθ. 39: Σν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Ρεγάινπ ζην παιηφ ρσξηφ, ην νπνίν έθαςαλ νη Ηηαινί ην 1943 

Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο αθεγείηαη:  

 «Δδώ από θάησ ήηαλ θαη ην ζπίηη πνπ γελλήζεθα. Γηαθόζηα κέηξα από ηελ 

εθθιεζία ηνπ Αε-Γηώξγε
191

. Γπζηπρώο ην ζπίηη καο ην έθαςαλ νη Ηηαινί ζηηο 18 

Ηνπλίνπ 1943. Σόηε ε κάλα κνπ ήηαλ έγθπνο ζε κέλα. Όινη θνβήζεθαλ ηνπο 

Ηηαινύο θαη θαηέθπγαλ έμσ από ην ρσξηό. 

 Σν ζπίηη καο ην έθαςαλ νη Ηηαινί, γηαηί έλαο θαηαδόηεο, ν Φ. Γ., πνπ ήηαλ εδώ 

ζην ρσξηό, ζπκθώλεζε κε ηνπο Ηηαινύο, γηα λα είλαη πξόεδξνο. Καηήξγεζαλ νη 

Ηηαινί, αθνύ είραλ ηε δύλακε –θαηαθηεηαί πιένλ- ηνλ λόκηκν πξόεδξν θαη 

έβαιαλ απηόλ. Απηόο ηνπο εμππεξεηνύζε ζε ό,ηη ήζειαλ. 

Ο παηέξαο κνπ ηόηε πήγε ζηελ Αληίζηαζε, πήγε ζην Εέξβα θαη πνιέκεζε. Μηα 

αηηία απηό ήηαλε θη ν θαηαδόηεο απηόο έιαβε επθαηξία, γηαηί ήηαλε δηθαζκέλνο θη 

από ηηο δπν παξαηάμεηο απηόο, θη απ‟ ηνπο δεμηνύο θη απ‟ ηνπο αξηζηεξνύο, θη απ‟ 

ην ΔΑΜ θη απ‟ ην ΔΓΔ. Ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο λα ηνλ θξεκάζνπλ, γηαηί ήηαλ 

ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηώλ.  

                                                
191 Ζ ζπλέληεπμε απηή έγηλε ζηηο 5-5-2010 ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην παιηφ ρσξηφ. 
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Ήξζαλ κηα βξαδηά (ζην ρσξηφ) απ‟ ηε Εάβηηζα
192

 αληάξηεο κε επηθεθαιήο ηνλ 

“Φνπξηνύλα” -ηάζε Ληάθα, πνιηηηθό κεραληθό- γηα λα απαγάγνπλ ηνλ πξνδόηε 

θαη λα ηνλ ηηκσξήζνπλ. Απηόο όκσο ήηαλ πνιύ έμππλνο, ηνπο αληειήθζεθε θαη 

δξαπέηεπζε απ‟ ην ζπίηη θαη δελ ηνλ έπηαζαλ. Σελ άιιε κέξα ινηπόλ πάεη ζηνπο 

Ηηαινύο θαη ηνπο ιέεη:  

-Απόςε ήξζαλ αληάξηεο λα θαηαιάβνπλ ην ρσξηό. Γελ ηνπο είπε όηη ήξζαλ λα 

πάξνπλ απηόλ. Σνπο πξόηεηλε λα θάλνπλ αληίπνηλα.  

-Ση ζα θάλνπκε;  

-Θα θάςνπκε ην ζπίηη ηνπ Ρεγάινπ, δηόηη είλαη ζηα αληαξηηθά. Καίλε ην ζπίηη ην 

δηθό καο.  

-Θα θάςνπκε θαη ην ζπίηη ηνπ πξώελ πξνέδξνπ, δηόηη κε ελνριεί ζπλέρεηα, κνπ 

ιέεη όηη ηνπ πήξα ηελ πξνεδξία. Έλα ζπίξην θαη ζην ζπίηη ηνπ πξώελ πξνέδξνπ, 

δελ έκεηλε ηίπνηα.  

 Έηζη ινηπόλ, εγώ γελλήζεθα κέζα ζην θνπξλαξηό, πνπ πξόιαβαλ νη 

ζπγρσξηαλνί καο θαη ην έζβεζαλ». 

   

 2. Σα παηδηθά ρξόληα ηνπ Παλαγηώηε Ρεγάινπ (1943 – 1957)   

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο γελλήζεθε ζην παιηφ ρσξηφ Καξατζθάθεο 

Αηησιναθαξλαλίαο ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 1943. Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο φιεο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ πνιχ δχζθνιεο. Παξαζέησ εδψ απφζπαζκα απφ ηηο 

αλακλήζεηο ηνπ: 

«Δίρε ν παηέξαο κνπ ηξία παηδηά, δπν θνξίηζηα θη εκέλα. Σα κηθξόηεξα αδέξθηα 

ηνπ παηέξα κνπ θξάηεζαλ ην ζπηηάθη πνπ είραλ όινη καδί θη εκείο κείλακε ρσξίο 

ζπίηη. Πνύ λα πάκε εκείο; Πάεη ινηπόλ, ν παηέξαο κνπ ζηνλ παπά –θιαίεη ε 

θαξδηά κνπ κ‟ απηό πνπ ιέσ- θαη ηνπ ιέεη:  

-Παπά, εκείο θαηαζηξάθ‟θακε. Ση ζα θάκσ; Να πάσ ζε κηα εθθιεζία λα κείλσ; 

Καη ηνπ ιέεη ινηπόλ ν παπάο, Θεόο ζρσξέζηνλ:  

-ηαύξν κνπ, ζε όπνηα εθθιεζία ζεο λα παο λα κείλεηο, εθηόο ηνλ Άγην Αζαλάζην 

                                                
192 Εάβηηζα ήηαλ ε παιηά νλνκαζία ηνπ Αξρνληνρσξίνπ Ξεξνκέξνπ 
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πνπ ιεηηνπξγνύκε θάζε Κπξηαθή.  

-Να πάσ ζηνλ Αε-Γηώξγε; ηνπ ιέεη.  

-Να παο.  

Κη έκελακε εδώ ζηνλ Αε-Γηώξγε, εδώ πνπ κηιάκε. ε θείλε ηε γσλία θνηκόκ‟λα 

εγώ κε ηνλ παηέξα κ‟, απνδώ ε κάλα κ‟ κη η‟ο θνππέιεο».  

Δηθ. 40: Φσηνγξαθία ηεο νηθνγέλεηαο ηαχξνπ Ρεγάινπ ηε δεθαεηία ηνπ 1940. ην θέληξν θαζηζηνί 

δηαθξίλνληαη νη γνλείο ηνπ κάζηνξα, ηαχξνο θαη ππξηδνχια Ρεγάινπ. Ο κηθξφο Παλαγηψηεο θάζεηαη ζηα 

γφλαηα ηνπ παηέξα ηνπ, ε αδεξθή ηνπ Γηαλλνχια ζηέθεηαη φξζηα αλάκεζα ζηνπο γνλείο ηνπο θαη ε αδεξθή 

ηνπ Γεξαζηκνχια θάζεηαη ζηελ πνδηά ηεο κεηέξαο ηνπο. (Αξρείν Παλαγηψηε Ρεγάινπ) 

Έκεηλαλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Αε-Γηψξγε γηα έλα δηάζηεκα θαη αξγφηεξα λνίθηαζαλ 

ην ζπίηη ηνπ Γεξάζηκνπ θαπέηε, ε νηθνγέλεηα ηνπ νπνίνπ είρε θαηαζηξαθεί ζηα ρξφληα 

ηεο Καηνρήο: 

«Πξαγκαηηθά  έκελακε εδώ γηα θάκπνζν θαηξό. Μεηά λνίθηαζακε έλα ζπίηη ηνπ 

Γεξάζηκνπ θαπέηε. Καηαζηξακκέλνο θη απηόο, δηόηη ην έλα  η‟ ηνπ πηδί (αγφξη) 

πέζαλη, ηνπ άιινπ ηνπ θξέκαζαλ νη Γεξκαλνί ζηα Καιύβηα, ην Βαζίιε θαπέηε, 
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είλαη θαη γξακκέλνο εθεί ζηνπ κλεκείνπ ν Βαζίιεο»
193

. 

Μεηά απφ έλα ρξφλν ηα αδέξθηα ηνπ παηέξα ηνπ κνίξαζαλ νξηζηηθά ηελ θνηλή 

πεξηνπζία. Σν κηζνγθξεκηζκέλν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ ηαχξνπ 

Ρεγάινπ, νπφηε μαλαγχξηζαλ εθεί. Σα αδέξθηα ηνπ παηέξα ηνπ, Γεκήηξεο, σηήξεο θαη 

Φψηεο, κεηαθφκηζαλ νξηζηηθά ζηνλ Αζηαθφ. ην ρακφζπηην απηφ έδεζαλ κέρξη ην 1966:  

 «Μεηά, ζ‟ έλα ρξόλν, η‟ αδέξθηα ηνπ παηέξα κνπ έξημαλ θιήξν θαη καο όπηζη 

(καο έπεζε) εκάο ην ζπηηάθη θαη μαλάξζακε πάιη ζε ηνύην ην ρακόζπηην. Σα 

αδέξθηα ηνπ παηέξα κνπ θύγαλε γηα Αζηαθό. ην ζπίηη απηό γελλήζεθαλ θαη ηα 

ππόινηπα αδέξθηα κνπ…  

Ήηαλε δύζθνια ηα παηδηθά κνπ ρξόληα. Να θαηαιάβεηο, ζηελ πξώηε ηάμε ζην 

ζρνιείν γηα θάλα δπν κήλεο πήγαηλα μππόιπηνο»
194

.  

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο απφ πνιχ κηθξφο είρε κεγάιε αγάπε γηα ηα φπια θαη ηα 

εξγαιεία.  Απφ λσξίο είρε θάλεη ηελ επηινγή ηνπ. Ήζειε λα γίλεη κάζηνξαο-ηερλίηεο. Πξηλ 

αθφκα πάεη ζρνιείν, πήγαηλε ζην ηζαληίξη ηνπ πιαλφδηνπ ζηδεξά-γχθηνπ, θάζε θνξά πνπ 

εξρφηαλ ζην ρσξηφ θαη ηνλ παξαθνινπζνχζε πψο δνχιεπε
195

:  

 «Πξηλ πάσ ζην ζρνιείν, πήγαηλα ζην ηζαληίξη ηνπ γύθηνπ θαη ηνλ 

παξαθνινπζνύζα πώο δνύιεπε. Σέηνηα αγάπε είρα! Ό,ηη έβιεπα απ‟ ηνπ γύθηνπ, 

ηα „ρσ εθαξκόζεη»
196

. 

 Ο πιαλφδηνο ζηδεξάο έκελε ζην ρσξηφ γηα έλα κήλα, ίζσο θαη πεξηζζφηεξν, 

αλάινγα κε ηηο δνπιεηέο πνπ είρε. Δξρφηαλ ζπλήζσο ην θαινθαίξη. Έζηελε ην ηζαληίξη ηνπ 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη δηέκεηλε εθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

 «Κάζε ρξόλν έξρνπληαλ ν γύθηνο κε ην ηζαληίξη ηνπ. Έζηελε ηε ζθελή κπξνζηά 

ζην ζρνιείν θαη έκελε εθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δίρε πεληέμη παηδηά. Ο καζηξν-

                                                
193 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

194 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

195 ην ρσξηφ δελ ππήξρε κφληκα εγθαηαζηεκέλνο ζηδεξάο, αιιά πεξλνχζε θαηά δηαζηήκαηα έλαο πιαλφδηνο 

ζηδεξάο-γχθηνο, ν νπνίνο θαη έθηηαρλε ή επηζθεχαδε ηζάπεο, πληά, θαη άιια γεσξγηθά εξγαιεία. Σν πξψην 

εξγαζηήξη-ζηδεξάδηθν ζην ρσξηφ ην έθηηαμε αξγφηεξα ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο. 

196 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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Μήηζνο, ν Σζηξηθιόο»
197

.  

 Σν δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα επηζθεπαζηεί ην 

θηήξην ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν είρε πξνβιήκαηα ζηε ζηέγε. Δθείλα ηα ρξφληα ην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν ιεηηνπξγνχζε ζε άιιν νίθεκα, ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ μεζθέπαζηνπ δεκφζηνπ 

θηηξίνπ έζηελε ην ηζαληίξη ηνπ ν πιαλφδηνο ζηδεξάο, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ 

κάζηνξα: 

 «Παιηά ην ζρνιείν καο ήηαλ ρσξίο ζθεπή. Σν είραλ μεζθεπάζεη γηα λα ηνπ 

θθηάζ‟λη θαιύηηξνπ θη έκεηλη έηζη θάκπνπζα ρξόληα. Δγώ ην βξήθα μηζθέπαζηνπ 

ηνπ ζρνπιείνπ καο, εξείπην, θη έθαλαλ ηα πηδηά κάζεκα ζ‟ έλα καγαδί. Κη κηηά 

έθνςαλ ηνπ θππαξίζζη η‟ο Παλαγίαο, πνπ ΄ηαλ έλα πηιώξηνπ δέληξνπ θη ηνπ 

ζθέπαζαλ, ηόθθηαζαλ ηνπ ζρνπιείνπ. Δγώ πξσηνπήγα ζρνιείν, όηαλ ην 

έθθηαζαλ.  

 Μέρξη λα ην θθηάζνπλ, εθεί κέζα δνύιεπε ν καζηξν-Μήηζνο. Δίρη ηε ζθελή ηνπ 

ζηεκέλε κέζα ζηνπ ζρνπιείνπ. Έξρνληαλ θάζη ρξόλνπ γηα πνπιιά ρξόληα θη 

έκεηλη πηξ‟ζζόηηξνπ απνύ έλα κήλα, πνπιύ πηξ‟ζζόηηξνπ. Απηόο θαζόηαλη πνιύ. 

Ήηαλη θαινί γύθη‟· δελ έθιηβαλ, δελ όριαγαλ ηνπλ θόζκνπ.  

 Έθθηαλη ή επηζθεύαδη θάλα ηζαπί, θάλα πλί, απηά έθθηαλη. Πήγαηλαλ θη έβγαδαλ 

θάξβνπλνπ κνλαρνί ηνπο από ζρηλάξηα, απνύ ακπγδαιηέο. Δίρη ιηθηά νπ γύθηνπο 

λ‟ αγνπξάζεη θάξβνπλνπ; Σνλ βόεζαγαλ θη ηα πηδηά η‟. Έλα πηδί η‟ βάξ‟γη βαξηά 

ηθεί θάξγα».   

 

 3. Ζ καζεηεία ζηελ ηέρλε ηνπ ζηδεξνπξγνύ (1958 - 1966) 

Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ηειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην Καξατζθάθε ζε ειηθία 

δεθαηεζζάξσλ εηψλ, γηαηί αξξψζηεζε απφ ηχθν, φηαλ ήηαλ ζηελ πξψηε ηάμε θαη 

δπζθνιεχηεθε αξθεηά ζηε ζπλέρεηα. Γελ ήζειε λα ζπλερίζεη ζην γπκλάζην, φπσο άιια 

παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ. Ήζειε λα γίλεη ηερλίηεο. Ο παηέξαο ηνπ ηνχ πξφηεηλε λα πάεη ζηελ 

ηερληθή ζρνιή «Κνζκάο ν Αηησιφο» ζην Αγξίλην, φκσο ν Παλαγηψηεο δελ ήζειε, επέκελε 

λα πάεη ζε κάζηνξα, γηα λα κάζεη εθεί ηελ ηέρλε ηνπ ζηδεξνπξγνχ θαη λα γίλεη ζηε 

                                                
197 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 



81 

 

ζπλέρεηα θη απηφο κάζηνξαο: 

«Όρη, έιεγα, δελ πάσ εγώ ζε ζρνιέο, άζηα απηά, δελ ηα πάσ θαιά κε ηα γξαπηά. 

Δγώ ζα πάσ ζε κάζηνξα λα γέλσ ηερλίη‟ο, έιεγα. Άεη, ζα γέλσ κάζηνξαο». 

 Γπζηπρψο γηα ην λεαξφ Παλαγηψηε, είρε πεζάλεη ην 1955 έλαο πνιχ θαιφο 

κάζηνξαο, πνπ ππήξρε ηφηε ζηνλ Αζηαθφ, ν Παληειήο Γαδήο. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

ζαχκαδε πνιχ απηφλ ηνλ κάζηνξα:  

 «Δίρε πεζάλεη ν θαιόο ηερλίηεο πνπ ππήξρε ζηνλ Αζηαθό θαη ζ‟ όιε ηελ 

Διιάδα, ν Παληειήο Γαδήο. Παληειή, Παληειηό ηνλ έιεγαλ, καζηξν-Λην, έρσ θαη 

θσηνγξαθία ηνπ θαη αληηθείκελά ηνπ θαη ην θπζεξό απηό απηνπλνύ είλαη. ΄ 

απηόλ ήζειε λα κε πάεη ν παηέξαο κνπ. 

Ο Παληειήο Γαδήο ήηαλ θνξπθαίνο κάζηνξαο. Γη‟ απηό ηνλ άλζξσπν κηιάσ κε 

πνιύ ζεβαζκό, δηόηη ηα έξγα ηνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα…  

Ο Παληειήο έβγαιε ην ζρνιαξρείν, αιιά δε ζέιεζε λα ζπλερίζεη θαη λα γίλεη 

επηζηήκνλαο. Θέιεζε λα γέλεη ηερλίηεο. Γνύιεπε ζηνλ Αζηαθό, αιιά ήηαλ 

θησρόο, δελ είρε κε ηη λ‟ αλνίμεη καγαδί.   

Σν 1910 ήξζαλ Γεξκαλνί πξάθηνξεο ζηνλ Αζηαθό γηα λα θαηαζθνπεύζνπλ, 

γηαηί εδώ ζην Πιαηπγηάιη ιηκελίδνληαλ ν αγγιηθόο ζηόινο. Γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο νη Γεξκαλνί πξάθηνξεο, έθαλαλ ζύκβαζε 

κε ην Γήκν, ν νπνίνο ηνπο παξαρώξεζε κηα έθηαζε γηα λα βγάδνπλ κάξκαξν. 

Εήηεζαλ δε, έλαλ ηερλίηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπο εθεί θαη πήγε ν Παληειήο 

Γαδήο. Δθεί έκαζε πνιιά πξάγκαηα από ηνπο Γεξκαλνύο.  

Δπεηδή ήηαλ θαιόο ζηε δνπιεηά ηνπ, νη Γεξκαλνί ηνλ ζπκπάζεζαλ θαη ηνπ 

είπαλ: Παληειή, εκείο θάπνηα κέξα ζα θύγνπκε από „δσ –δελ ηνπ είπαλ όηη 

ήηαλ θαηάζθνπνη- απηά ηα εξγαιεία πνπ βιέπεηο εδώ πάξ‟ ηα δηθά ζνπ.  

Όηαλ μέζπαζε ν πόιεκνο ην 1914, ήξζε γεξκαληθό ππνβξύρην θαη ηνπο 

παξέιαβε. Πάεη ν κάζηνξαο εθεί, δελ βξήθε θαλέλαλ. Μεηά καζαίλ‟λη 

πόιεκνο. Σόηε ζπκήζεθε πνπ ηνπ είπαλ πάξ‟ ηα εζύ απηά θαη ηα πήξε θη άλνημε 

καγαδί θη εμππεξεηνύζε όιε ηελ θνηλσλία ν Παληειήο Γαδήο θη ήηαλ έλαο 

άξηζηνο κάζηνξαο. Δγώ ηνλ είδα κηα θνξά, όηαλ ήκνπλ κηθξόο. Πήγα ζην 
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καγαδί ηνπ κ‟ έλαλ κπάξκπα 

κνπ γηα λα καο θηηάμεη ηα 

παιαληδόληα
198

 πνπ έθαλαλ 

ρσξάθη. Πέζαλε ην 1955, αλ 

ζπκάκαη θαιά. Σν 1964, όηαλ 

γύξηζα από ζηξαηηώηεο, 

αγόξαζα απ‟ ηε γπλαίθα ηνπ 

νξηζκέλα εξγαιεηάθηα θαη ην 

θπζεξό ηνπ, ην νπνίν θαηέρσ 

αθόκα». 

 

 

 

Δηθ. 41: Ο Παληειήο Γαδήο, κάζηνξαο 

απφ ηνλ Αζηαθφ (Αξρείν Παλαγηψηε 

Ρεγάινπ) 

 

 Σειηθά πήγε, ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 1958, ζην ζηδεξνπξγφ Βαζίιε Παπαγηάλλε, ζηνλ 

Αζηαθφ. Ζ κπεηηθή δηαδηθαζία ζηελ ηέρλε φκσο δελ ήηαλ φπσο ηα ππνιφγηδε θαη ηα 

νλεηξεπφηαλ ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο. Ο κάζηνξαο, φρη κφλν δελ ηνλ δίδαμε ηα κπζηηθά ηεο 

δνπιεηάο ηνπ ζηδεξνπξγνχ, αιιά νχηε θαη ηνπ αλέζεηε εξγαζίεο ζην εξγαζηήξην. Σνλ 

ρξεζηκνπνηνχζε πεξηζζφηεξν σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Δθεί έκαζε 

ειάρηζηα πξάγκαηα θη απηά παξαηεξψληαο ηελ εξγαζία ηνπ κάζηνξα θάπνηεο θνξέο: 

 «Σν 1958 πήγα ζ‟ έλα ζηδεξνπξγό ζηνλ Αζηαθό, ην Βαζίιε Παπαγηάλλε, κε 

πήγε ν παηέξαο κ‟, γηα λα γέλνπ κάζηνξαο ζ‟ απηόλ. Βέβαηα, όρη λα ηνλ 

θαηεγνξήζσ, όπσο ιελ “Έκαζα θη βεινληάδσ θη γακώ ην κάζηνξά κνπ”, δε ιέσ 

ηέηνηα θνπβέληα, πνηέ, δελ θάλεη, αιιά δελ ήηαλ θαιόο ηερλίηεο απηόο…  

  Απηόο δελ είρε παηδηά θαη γηα ηηο δνπιεηέο πνπ ήηαλ ηόηε δελ ήζειε βνεζό, 

απηόο κε πήξε γηα λα θάλσ ηα ζειήκαηα ηεο γπλαίθαο ηνπ. Με έζηειλε λα πάσ ην 

                                                
198 Δμαξηήκαηα θηηαγκέλα κε ζίδεξν θαη μχιν πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ, γηα λα ελψζνπλ ην αιέηξη κε ην δπγφ 

ησλ δψσλ. 
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θαγεηό ζην θνύξλν, λα πάξσ ην ςσκί, λα πάσ ζην καλάβε, λα πάσ ηηο θάιηζεο 

λα ηηο καληάξεη κηα γπλαίθα, κε είραλε γηα ηα ζειήκαηα. Ση λα ηδνύ. Καζόκνπλ 

όιε κέξα όξζηνο εθεί ζηνλ πάγθν θη αλ ηδνύ θάηη ηθεί, ηίπνπηα»
199

. 

  ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν κάζηνξαο Βαζίιεο Παπαγηάλλεο δε ρξεηαδφηαλ βνεζφ, 

επεηδή ην δηάζηεκα απηφ δνχιεπε ήδε ζην εξγαζηήξην σο κάζηνξαο  θάπνηνο Μπφλεο, ην 

εξγαζηήξην ήηαλ κηθξφ κε έλα θακίλη θαη δελ είρε πνιιέο δνπιεηέο, παξφιν πνπ εθείλε ηελ 

επνρή δελ ππήξρε άιιν ζηδεξάδηθν ζηνλ Αζηαθφ. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη ν κάζηνξαο 

απηφο δελ έθαλε θαιή δνπιεηά, ήηαλ θαηά πνιχ ππνδεέζηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ Παληειή 

Γαδή
200

 θαη γη’ απηφ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δελ ηνλ εκπηζηεχνληαλ. Ο κάζηνξαο Μπφλεο 

είρε κάζεη ηε δνπιεηά ζην εξγαζηήξην ηνπ Παπαγηάλλε θαη ήηαλ απηφο πνπ έθαλε ηηο 

πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο. Ο κάζηνξαο Παπαγηάλλεο είρε γεξάζεη θαη ζπάληα εξγαδφηαλ. 

Πξνζπαζνχζε κε θάζε ηξφπν λα θξαηήζεη ζηε δνπιεηά ην κάζηνξα Μπφλε. Σνλ πξνφξηδε 

λα ηνλ δηαδερζεί ζην εξγαζηήξην. Λίγν αξγφηεξα έγηλαλ θαη ζπλέηαηξνη:  

 «Σνλ θνξόηδεπε κάιηζηα, πσο ζα ηνπ δώζεη γηα γπλαίθα κηαλ αληςηά ηνπ, γηα λα 

ηνλ έρεη εθεί λα δνπιεύεη, θαζώο ν κάζηνξαο (Βαζίιεο Παπαγηάλλεο) είρε 

γεξάζεη. Αξγόηεξα, όπσο έκαζα, ηζαθώζεθαλ θαη δηέιπζαλ ην ζπλεηαηξηιίθη»
201

. 

 ην πιαίζην ηεο καζεηείαο ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο δελ 

ακεηβφηαλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείρε. Μεηά ηνπο έμη κήλεο o κάζηνξαο Παπαγηάλλεο 

ηνπ έδηλε θάζε άββαην δέθα δξαρκέο ραξηδηιίθη. Αθφκε ηνπ πξνζέθεξε κεζεκεξηαλφ 

θαγεηφ, ελψ  ην βξάδπ ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο έηξσγε θαη θνηκφηαλ ζηε ζεία ηνπ 

Παλάγησ, αδεξθή ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ ήηαλ παληξεκέλε ζηνλ Αζηαθφ. ηνλ Αζηαθφ φκσο  

ππήξρε Παξάξηεκα ηνπ ΗΚΑ, ην νπνίν ππνρξέσζε ην κάζηνξα Παπαγηάλλε λα αζθαιίζεη  

ην καζεηεπφκελν κάζηνξα.  

 Μφιηο ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο έθιεηζε έλα ρξφλν σο καζεηεπφκελνο ηερλίηεο, ηνπ 

είπε ν δηεπζπληήο ηνπ ΗΚΑ Αζηαθνχ, φηη ηψξα ζεσξείηαη πιένλ βνεζφο θαη γη’ απηφ ν 

κάζηνξαο ζα έπξεπε λα πιεξψλεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα 

ακείβεη θαη ηνλ ίδην κε δεθαπέληε δξαρκέο ηελ εκέξα. Ο κάζηνξαο φκσο, θαζψο δε 

ρξεηαδφηαλ βνεζφ, ηνλ έδησμε. 

                                                
199 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

200 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

201 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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 «Ο κάζηνξαο πιήξσλε γηα κέλα ζην ΗΚΑ 45 δξαρκέο ην κήλα πνπ „κ‟λα 

(ήκνπλα) σο καζεηεπόκελνο ηερλίηεο. Όηαλ έθιεηζα ρξόλν, πήγα ηα ιεθηά εγώ 

ζην ΗΚΑ θαη κνπ ιέεη ν δηεπζπληήο: “Θα πεηο ζην κάζηνξά ζ‟  λα ζ‟ δώζεη 65 

δξαρκέο λα κνπ θέξ‟ο θαη λα ζε πιεξώλ‟ θη ζέλα 15 δξαρκέο ηελ κέξα”.  

 Πάσ η‟ ηνύπα (ηνπ ην είπα), νπνπνπνπό,  παξαιίγν λα κη ζθνηώζεη. “Πάξ‟ ηα 

ηα είθνζη θξάγθα αθόκα, λα παο λα ηα δώηζ‟ο, κνπ „πε, θη λα η‟ πεηο, ζα κη 

δηώμεη”.  

 Πήγα ηα „δσζα θαη κνπ „πε (ν δηεπζπληήο) “Δγώ ΗΚΑ είκαη, έρσ ππνρξέσζε 

λα πξνζηαηέςσ ηνλ εξγαδόκελν”.  

 Μεηά απ‟ απηό κ‟ έδησμε»
202

.   

 Έθπγε απφ ην κάζηνξα Παπαγηάλλε θαη επέζηξεςε ζην ρσξηφ ηνπ. Μεηά απφ 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ άιιε κέξα απφ ην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ, ζηηο 3 Μαΐνπ ηνπ 1959, πήγε ζηελ Ακθηινρία. Δθεί ππήξραλ ηέζζεξα 

ζηδεξνπξγεία: ηνπ πχξνπ Εαβηηζάλνπ, ηνπ Αιέμε Εαβηηζάλνπ, ηνπ Μηραήι Σέξξε θαη 

ηνπ Γεσξγίνπ Υχηα. Οη κάζηνξεο απηνί ήηαλ φινη πνιχ θαινί ζηε δνπιεηά ηνπο. Γελ 

ππήξρε θακία κνξθή ζπληερληαθήο νξγάλσζεο ησλ ζηδεξνπξγψλ απηψλ ζηελ Ακθηινρία. 

Οη ζρέζεηο ηνπο ήηαλ αληαγσληζηηθέο θαη πνιιέο θνξέο ηεηακέλεο:  

«Όρη κόλν δε ζπλεξγάδνληαλ, αιιά νύηε ήζειαλ λα βιέπνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ»
203

.  

 ην θέληξν ηεο πφιεο, δίπια ζηελ πηάηζα ησλ ηαμί, είρε ην εξγαζηήξη ηνπ ν πχξνο 

Εαβηηζάλνο, ν νπνίνο ήηαλ εμαηξεηηθφο ηερλίηεο. Μαδί ηνπ εξγάδνληαλ νη δχν γηνη ηνπ θαη 

ηξεηο καζεηεπφκελνη ηερλίηεο (θαιθνχδηα). Δίρε ζην ζηδεξνπξγείν ηνπ ηξία θακίληα, ζηα 

νπνία δνχιεπαλ αζηακάηεηα ηξεηο κάζηνξεο. Έθηηαρλαλ ηζεθνχξηα θαη θαζκάδεο, ηα 

νπνία πνπινχζαλ θαη ζηα παλεγχξηα θαη ηα παδάξηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζηε Βφληηζα, 

ζηελ Άξηα, αθφκε θαη ζηα Γηάλλελα.  

 Ο Αιέμεο Εαβηηζάλνο είρε εξγαζηήξη ζηελ έμνδν ηεο πφιεο πξνο ηελ Άξηα. Ο 

Μηραήι Σέξξεο ήηαλ πεξαζκέλεο ειηθίαο, αιιά ζπλέρηδε λα εξγάδεηαη θαλνληθά ηελ επνρή 

εθείλε.  
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 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο καζήηεπζε ζην εξγαζηήξην ηνπ Γεσξγίνπ Υχηα. Σν 

εξγαζηήξην εθείλν είρε δχν θακίληα θαη κπνξνχζαλ λα εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα δχν 

ηερλίηεο. Σελ πεξίνδν εθείλε αξρηκάζηνξαο ήηαλ ν Γεψξγηνο Υχηαο, ν νπνίνο θαλφληδε ηηο 

δνπιεηέο θαη είρε ηνλ πξψην ιφγν ζην ζηδεξνπξγείν, ελψ εξγάδνληαλ θαλνληθά δχν 

κάζηνξεο, νη νπνίνη ήηαλ ζπγγελείο ηνπ, ν έλαο ήηαλ ν αδεξθφο ηνπ Υξήζηνο θαη ν άιινο ν 

γακπξφο ηνπ, ν Φψληαο Πξέληδαο. Δίραλ έλαλ βνεζφ, ηνλ Γεκήηξε Μπνχθα, απφ ηελ 

Καζηαληά ηεο Άξηαο θαη έλα θαιθνχδη-καζεηεπφκελν ηερλίηε, ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν. Σν 

εξγαζηήξην απηφ έθηηαρλε θαζκάδεο, ηζεθνχξηα, ηζαπηά γηα λα ζθαιίδνπλ ηνλ θαπλφ θ.α. 

Γεληθά δελ είρε πνιιέο δνπιεηέο: 

 «η‟λ Ακθηινρία ηθεί ήηαλ άιιεο ζεηξέο, θαινί ηερλίηεο, θνξπθή, ζηδεξνπξγνί 

πξαγκαηηθνί. Δγώ πήγα ζην Υύηα. Γελ έθαλαλ όκσο, πνιιέο δνπιεηέο. Σα 

εξγαιεία ηνπο ήηαλ όια θη όια έλα θπζεξό, έλα ακόλη θαη κηα ειεθηξνθόιιεζε, 

ηίπνηε άιιν. Πνύ, ηώξα είλαη βηνκεραλία ηα καγαδηά εηνύηα έλαληη εθείλσλ!»
204

. 

 ηελ Ακθηινρία δελ ππήξρε ΗΚΑ θαη ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο καζήηεπε εθεί ρσξίο 

αζθάιηζε θαη ρσξίο ακνηβή. Φαγεηφ έηξσγε εθεί ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Υχηα θαη 

θνηκφηαλ ζε κηαλ άθξε θάησ ζην πάησκα. Γεληθά νη ζπλζήθεο ήηαλ δχζθνιεο εθεί. Ζ 

εξγαζία εθηφο απφ άκηζζε ήηαλ θαη επίπνλε. Σν σξάξην ήηαλ ππεξεληαηηθφ, απφ ην πξσί 

κέρξη ην βξάδπ, ελψ δελ ππήξρε ειεχζεξνο ρξφλνο. Δθεί, ζηελ Ακθηινρία, κπνξεί λα 

θνπξαδφηαλ, φκσο έκαζε αξθεηά πξάγκαηα γηα ηελ ηέρλε ηνπ ζηδεξνπξγνχ: 

 «Δθεί όιε ηελ εκέξα βάξ‟γα βαξηά ζηα ηζεθνύξηα θαη η‟ο θαζκάδεο. ‟ απηόλ 

έθαηζα έμη εθηά κήλεο…  Όηαλ ήηαλ λα θύγσ, θη ην „πα ζην κάζηνξα, κνπ „πε: 

“Κάηζε βξε Παλαγηώηε, εγώ ζε ζπκπαζώ θαη ζέισ λα κείλεηο. Θα θαλνλίζνπκε 

λα παίξλ‟ο έλα εθαηνλπελεληάξη ηε δηκελία”. “Γελ θάζνκαη, κάζηνξα, ζα πάσ 

ζην Λεζίλη. Δθεί είλαη θαιύηεξεο ζεηξέο θαη ζα πιεξώλνκαη θηόιαο”, ηνπ 

ιέσ»
205

. 

 Έηζη, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ παηέξα ηνπ, απνθάζηζαλ λα θχγεη απφ ηελ 

Ακθηινρία ην Ννέκβξην ηνπ 1959  θαη επέζηξεςε ζην ρσξηφ ηνπ. Ήζειε λα πάεη ζηελ 

θξαηηθή επηρείξεζε ζην Λεζίλη λα κάζεη θαη λα αζθήζεη ηελ ηέρλε ηνπ ζηδεξνπξγνχ, αιιά 
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εθεί νη πξνζιήςεηο αθνινπζνχζαλ άιιεο δηαδηθαζίεο:  

  «Ήζειε παξαθάιηα, κέζνλ θαη πνιιά άιια»
206

.  

 

Δηθ. 42: Ο ρψξνο φπνπ βξηζθφηαλ ην εξγαζηήξη ζην νπνίν ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο πεηξακαηίζηεθε σο 

ζηδεξνπξγφο θαη θαηαζθεχαζε ηα πξψηα εξγαιεία θαη ηα πξψηα καραίξηα.  

 Ο παηέξαο ηνπ, ν νπνίνο ηνλ ζηήξηδε θαη ηνλ θαζνδεγνχζε, ηνλ ζπκβνχιεςε λα 

θάλνπλ έλα κηθξφ εξγαζηήξην θνληά ζην ζπίηη ηνπο θαη λα εθαξκφζεη εθεί ν Παλαγηψηεο 

φζα έκαζε ζηνλ Αζηαθφ θαη θπξίσο ζηελ Ακθηινρία.   

 ε κηαλ άθξε ηνπ νηθνπέδνπ, δίπια ζην παηξηθφ ηνπ ζπίηη ζην παιηφ ρσξηφ, έρηηζε 

κε ηε βνήζεηα ηνπ παηέξα ηνπ έλα κηθξφ θαιχβη δηαζηάζεσλ 2κ.Υ3κ.. Δθεί έθαλε ηα 

πξψηα ηνπ βήκαηα ζηε ζηδεξνπξγία θαη ηε καραηξνπνηία. ήκεξα ην θαιχβη απηφ είλαη 

έλαο ζσξφο απφ πέηξεο. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζπκάηαη: 

 «Δθεί ζηελ αξρή έθθηαλα θάλα ηζαπί, θάλαλ θαζκά, θάλα ηζεθνύξ(η), απηά. 

Γελ είρα θαη δπλαηόηεηεο γηα πεξ‟ζζόηεξα θη νύηη ήμεξα θαη θαιή δνπιεηά,  γηαηί 

κηθξό πηδί ήκαλ ηόηε». 

 Ο παηέξαο ηνπ κάιηζηα πήγε ζηνλ Αζηαθφ θαη ηνπ αγφξαζε έλα ακφλη θαη έλα 
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κηθξφ ρεηξνθίλεην θπζεξφ-ζαιίγθαξν, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε κε καληβέια
207

. Σα εξγαιεία 

απηά ήηαλ κεηαρεηξηζκέλα, ηα είρε θάπνηνο ζηδεξνπξγφο Μαξνχζνο, ν νπνίνο κεηαθφκηζε 

ζηελ Διεπζίλα. Έθηηαμαλ απφ ζηδεξέλην βαξέιη πεηξειαίνπ ηελ εζηία ηνπ θακηληνχ, 

πξνζάξκνζαλ επάλσ ην κηθξφ θπζεξφ θαη άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη δηάθνξα εξγαιεία, 

φπσο ηζαπηά, ηζεθνχξηα, θ.ά., γηα λα βγάδεη ηα πξνο ην δεηλ. Σνλ εμνπιηζκφ απηφλ ηνλ έρεη 

αθφκα ζην εξγαζηήξην θαη ηνλ ρξεζηκνπνηεί επηθνπξηθά.  Δθεί δνχιεπε απφ ην 1959 κέρξη 

ην 1961 ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απφ ην 1961 κέρξη ην 1966 ηα αββαηνθχξηαθα, φηαλ 

επέζηξεθε ζην ρσξηφ απφ ην Λεζίλη.  

Δηθ. 43: Ο κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζην κεραλνπξγείν ζην Λεζίλη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

(Αξρείν Παλαγηψηε Ρεγάινπ) 

Σν 1961, χζηεξα απφ πνιιέο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ηνπ παηέξα ηνπ, ηνλ 

πξνζέιαβαλ ζην κεραλνπξγείν ζην Λεζίλη:  

«Δγώ πήγα ζην Λεζίλη ην 1961. Άθεζα ην θαιπβάθη ζην παιηό ρσξηό θη πήγα ζνπ 

Λεζίλ‟. Με κέζνλ ηθεί, κη παξαθάιηεο, δε ζ‟ έπαηξλαλ εύθνια ηθεί. Πήγα θη 
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έθαηζα σο ην ‟66»
208

.  

Ζ επηρείξεζε εθεί ήηαλ θξαηηθή θαη βάδηδε ζχκθσλα κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

Αξρηθά έπαηξλε κηζζφ βνεζνχ κε 29,20 δξαρκέο ηελ εκέξα, γηαηί είρε εκπεηξία, ελψ ν 

καζεηεπφκελνο ηερλίηεο ακεηβφηαλ κε 18 δξαρκέο ηελ εκέξα. ηελ επηρείξεζε απηή έκαζε 

πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ ηέρλε ηνπ ζηδεξνπξγνχ. ηαλ ηέιεησλε ηε δνπιεηά πνπ ηνπ είραλ 

αλαζέζεη, έθηηαρλε φ,ηη άιιν ήζειε. Έηζη έθηηαμε ηα εξγαιεία γηα ην καγαδί ηνπ θαη κε 

ρξήκαηα απφ ηε δνπιεηά ζην Λεζίλη αγφξαζε ηελ νμπγνλνθφιιεζε.  

 Σν Λεζίλη παιηφηεξα ήηαλ έινο. Απνμεξάλζεθε γχξσ ζην 1927. ηελ ελέξγεηα 

απηή βνήζεζε πνιχ ν νιπκπηνλίθεο Καξαζεβδάο απφ ηνλ Αζηαθφ, ν νπνίνο ήηαλ ηφηε 

βνπιεπηήο. Απηφο δήηεζε απφ ην Βεληδέιν λα απνμεξάλνπλ ηελ παηξίδα ηνπ, ην Λεζίλη. 

Σελ απνμήξαλζε αλέιαβε κηα εηαηξεία "Υαξηιάνπο, Καλειιφπνπινο θαη Γξίηζαο". Ζ 

εηαηξεία απηή έθαλε ηελ απνμήξαλζε θαη εθκεηαιιεπφηαλ ηελ πεξηνρή γηα πνιιά ρξφληα. 

Ζ εηαηξεία άλνημε απιάθηα κε  εθζθαθείο πνπ έθεξε απφ ηε Γαιιία. Δπίζεο, έθηηαμαλ ζηνλ 

Πεηξαηά βπζνθφξν
209

. Ο βπζνθφξνο απηφο βξηζθφηαλ γηα πνιιά ρξφληα ζην Λεζίλη, ίζσο λα 

βξίζθεηαη θαη ζήκεξα εθεί θαη έγξαθε πάλσ: "Καηαζθεπή Νηθνιάνπ Γξίηζα, ελ Πεηξαηή".  

  Δθεί ζην Λεζίλη είραλ κεραλνπξγείν γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ κεραλεκάησλ, 

εθθνθθηζηήξην γηα ην βακβάθη, μεξαληήξην, θ.α. Σν κεραλνπξγείν είρε δηεπζπληή θαη 

πξντζηάκελν. Ο πξντζηάκελνο έδηλε ην βξάδπ αλαθνξά ζην δηεπζπληή γηα ηηο δνπιεηέο πνπ 

έθαλαλ θαη ηα κεραλήκαηα πνπ επηζθεχαζαλ. ην κεραλνπξγείν απηφ δνχιεπαλ πεξίπνπ 

είθνζη πέληε άηνκα. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο δνχιεπε ζην κεραλνπξγείν απηφ, ζην ηκήκα 

ηνπ ζηδεξνπξγνχ, σο βνεζφο γηα δχν ρξφληα, 1961-1962. Μάζηνξαο ήηαλ θάπνηνο 

ηαχξαθαο απφ ηε Λεπθάδα.  Σν 1963 ν Παλαγηψηεο πήγε ζηξαηηψηεο. ηαλ απνιχζεθε 

απφ ην ζηξαηφ, ην 1964, αλέιαβε κάζηνξαο ζην ζηδεξνπξγείν. Γνχιεςε σο κάζηνξαο 

κέρξη ην 1966, πνπ δηαιχζεθε ε επηρείξεζε ζην Λεζίλη.  

 

 4. Ζ καζεηεία ζηε καραηξνπνηία (1960 - 1962) 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο απφ κηθξφο ζαχκαδε ηα ιεπθαδίηηθα καραίξηα. Ο παηέξαο 
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ηνπ, αιιά θαη πνιινί άιινη ζην ρσξηφ ηνπ, είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηέηνηα καραίξηα: «Σόηε 

είραλ όινη άξκαηα, καραίξηα θη θνπκπνύξηα. Άκα δελ είρεο άξκαηα, δε ζη ινπγάξηαδη θάλαο, 

δε ζ‟ είραλ ζη εθηίκεζε»
210

. Άιια κε κπξνχληδηλε ιαβή θαη άιια κε θεξάηηλε. Ξερσξηζηή 

θήκε είραλ ηα πνξζάληθα καραίξηα θαη θπξίσο ηα καραίξηα ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε. 

Μαραίξη ηνπ καζηξν-Πάλνπ είρε ν ηαχξνο Ρεγάινο, παηέξαο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, 

θαη «ην πξόζερε ζαλ ηα κάηηα ηνπ»
211

. Ο ηαχξνο Ρεγάινο ζαχκαδε ην καζηξν-Πάλν 

Καησπφδε, ηνλ  είρε επηζθεθζεί πνιιέο θνξέο ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ζηνλ Αζηαθφ (1932-

1935) θαη ηνλ παξαθνινπζνχζε λα εξγάδεηαη. Δίδε εθεί πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ ηξφπν πνπ θνιινχζε ηα 

κπξνχληδηλα καλίθηα ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο, ηα νπνία αξγφηεξα ηα πεξηέγξαςε ζην γην 

ηνπ Παλαγηψηε, φηαλ ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεη «ιεπθαδίηηθα» 

καραίξηα. 

 Σελ επνρή πνπ ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο καζήηεπε ζηδεξνπξγφο ζην εξγαζηήξην ηνπ 

Υχηα ζηελ Ακθηινρία ην 1959, γλψξηζε ην καραηξνπνηφ Βαζίιε Καησπφδε, ηνλ νπνίν θαη 

επηζθέθζεθε ζην εξγαζηήξηφ ηνπ. Ο κάζηνξαο απηφο φκσο ηνλ έδησμε, γηαηί δελ ήζειε λα 

ηνλ παξαθνινπζνχλ ηελ ψξα πνπ εξγαδφηαλ, γηα λα κελ ηνπ θιέςνπλ ηελ ηέρλε: 

 «Ο Βαζίιεο Καησπόδεο είρε εξγαζηήξην ζηελ Ακθηινρία ην 1959. Πήγα εγώ 

ζην εξγαζηήξη ηνπ, αιιά δελ έδεηρλε ηίπνηα νύηε θαιόο κάζηνξαο ήηαλε. Με 

έδησμε λα κε δσ ηίπνηε...  

 Αξγόηεξα απηόο ήζειε λα ζρίζεη κηα ζνύζηα από απηνθίλεην, γηα λα θθηάζεη 

έλα ραληδάξη θαη κόλνο η‟ δε κπνξνύζε ν κάζηνξαο, ηειηθά ζα η‟λ έζθηε κε ην 

θνπίδ‟ ζηγά ζηγά, αιιά ζα παηδεύνληαλ πνιύ. ην ζηδεξνπξγείν πνπ δνύιεπα εγώ, 

ζηνπ Υύηα, ν ζηδεξνπξγόο είρε έλα ςαιίδη θαη κ‟ απηό έζθηε ην ππξσκέλν αηζάιη. 

Έρσ θη εγώ ηέηνην… Ήξζη ηθεί θη ιέεη: “Σα παηδηά, ιέεη, ην βξάδπ, κόιηο 

ηειεηώζηε… λα κ‟ ζθίζηε απηή ηε ζνύζηα”. Σελ έζθηζακη ηγώ κη ηνπ πηδί η‟ άιινπ 

πνπ βάξαε βαξηά, -ήηαλ θη κάζηνξαο ηνπ πηδί απηό θαιύηηξνπο απνύ κέλα, ήηαλ 

θη κηγαιύηηξνπο θη είρη ρξόληα ζηε δ‟ιεηά θη η‟λ ήμηξη θαιά- θη ηόζθηζακη θη καο 

έδνπθη ηώξα απόλα θξάγθνπ ή απόλα δίθξαγθνπ ηνπ ελόο. 
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 Αθνύ είδα ηγώ ην κάζηνξα ηθεί, είρα αθνύζεη γηα ηνλ Καηαπόδε, ηνπ „πα: “πνύ 

έρεηο καγαδί;”.  Μνπ „πε: “εθεί πέξα πξνο ηα θεη πνπ πάκε γηα ηελ Άξηα”. Κη 

πήγα ινηπόλ ην βξάδπ ηγώ θη ζ‟κάκη κνπ „πε θηόια, είδεο ην πξάκα ην δηθό κνπ, 

γηαηί πξνκελύνληαλ ην παγγύξ‟ ζη ιίγηο κέξεο, είρη δσνπαλήγπξε ζ‟λ Ακθηινρία, 

θη μηζθηπάδη έλα παιηνππαλί ηθεί, πνπ „ρη γηνπκάηνπ κνπληδνύξηο, είρη ηξία 

καραίξηα νπ άλζξνππνπο, λα ηα πνπιήζεη λα πηάζεη θάλα θξάγθνπ ζηνπ 

παλεγύξη. Ηθεί ηάεηδα ηγώ, ηα „ρη γπαιηζκέλα, σξαία! Αιιά ηόηη ηγώ δελ είρα θη 

ηελ θξίζε πόρσ ζήκηξα, θη ηάβιηπα όηη  ήηαλ ζεόο εθείλα»
212

. 

ηαλ επέζηξεςε ζην ρσξηφ απφ ηελ Ακθηινρία θαη έθηηαμε ην κηθξφ εξγαζηήξην ζην 

παιηφ ρσξηφ, ηφηε άξρηζε λα θηηάρλεη γηα πξψηε θνξά καραίξηα θαη ραληδάξηα:  

 «Μαραίξηα απιά, πνπιύ απιά θη νύηη ήηαλ θη ζνπζηά, γηαηί δελ ηα „ρα βακκέλα, 

δελ ήμεξα λα ηα βάθσ. Σα καραίξηα κνπ εθείλα δελ άμηδαλ δεθάξα»
213

.  

 Δθείλε ηελ επνρή έκελε κφληκα ζηνλ Αζηαθφ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη έθηηαρλε 

καραίξηα ν Πέηξνο Καησπφδεο, αδεξθφο ηνπ Βαζίιε Καησπφδε θαη  ν νπνίνο θαηαγφηαλ 

απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. Δίρε εγθαηαζηαζεί ζηνλ Αζηαθφ πξηλ ην δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ηνλ είρε γλσξίζεη ην 

1958, ηελ επνρή πνπ καζήηεπε ζηνλ Αζηαθφ, ζην εξγαζηήξην ηνπ Παπαγηάλλε. Σνλ είρε 

επηζθεθζεί αξθεηέο θνξέο ζην εξγαζηήξην, φπνπ έθηηαρλε καραίξηα, ζνπγηάδεο ή ηξφρηδε 

ηα ςαιίδηα κε ηα  νπνία θνχξεπαλ ηα πξφβαηα θαη ηνλ παξαθνινπζνχζε:  

 «Λάβαηλα επθαηξία εγώ θαη πήγαηλα ζην εξγαζηήξηό ηνπ εθεί θαη έβιεπα ηη 

θάλεη. Σα καραίξηα απηά δελ έβγαδαλ πνιιά ιεθηά λα δήζεη ε νηθνγέλεηα θαιά, 

κε θηώρεηα πεξλνύζε ν καζηξν-Πέηξνο»
214

.   

 Σν 1960, ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο πήγε  ζηνλ Αζηαθφ, ζην καζηξν-Πέηξν 

Καησπφδε, ην Λεπθαδίηε, θαη ηνπ δήηεζε λα ηνπ δείμεη ηελ ηερληθή ηεο βαθήο ηεο ιάκαο 

ηνπ καραηξηνχ:  

 «Πήγα, ηνλ βξήθα θαη ηνπ είπα: 

-Μαζηξν-Πέηξν, άξρηζα λα θηηάρλσ θη εγώ καραίξηα. 
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-Ναη, ην 'καζα. Σν 'καζα καζηνξέιν…  

Μαζηνξέιν, κ' έιεγε. Μ' άξεγε πνπ κ' έιεγε έηζη, γηαηί ζθεθηόκνπλ όηη κε 

ππνινγίδεη γηα λα κε ιέεη κάζηνξα, αο κε ιέεη καζηνξέιν, πνπ ήκαλ κηθξόο. 

-Μάζηνξα, ηνπ ιέσ, ζέισ λα κνπ δείμεηο γηα ηε βαθή. Γέξαζεο θη εζύ. Σα παηδηά 

ζνπ, ςαξάδεο είλαη, δελ θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά. Αλ ζέιεηο, ζε παξαθαιώ, δείμε 

κνπ πώο βάθνπλ ηα καραίξηα. 

-Να ζνπ δείμσ, ξε καζηνξέιν. 

Αξρίληζε θαη κόιεε (κνπ έιεγε). Απηόο κνπ 'πε ην βνπηάκε έηζη, ην θνθθηλίδνπκε, 

ην βνπηάκε έηζη έηζη... 

-Καηάιαβεο; κνπ ιέεη. 

-Ση λα θαηαιάβσ, κε ηηο θνπβέληεο δελ θαηαιαβαίλσ. Πξέπεη λα ηδνύ, ηνπ ιέσ. 

-Να ηδείο, κνπ ιέεη. 

Αλάβεη ην θακηλάθη ηνπ, ινηπόλ, ηέηνην είρη θη απηόο, κηθξνύιη, βάθεη έλα 

ραζαπνκάραηξν. 

Καηάιαβεο ηώξα, κνπ ιέεη. 

-Σνύεηδα απηό, η' ιέσ, ηα ζ'κάκη όζα είδα, αιιά άκα καηαεηδώ, αθόκα θαιύηεξα. 

-Να βάςνπκε θη έλα θακνκάραηξν, κ' ιέεη. 

Βάθεη, ινηπόλ, ην θακνκάραηξν κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

Απ' απηόλ είηδα ηε βαθή. 

Μεηά ινηπόλ, κόιηο πήγα απάλ' έθθηαζα θη ηγώ, ζσζηό ην καραίξη κ', βακκέλν. 

Αιιά δελ είρα πγξό, γηα λα γξάςσ»
215

. 

 Αθνχ έκαζε ηελ ηερληθή ηεο βαθήο, έθηηαρλε πνιχ θαιχηεξα καραίξηα. Σα 

θαηαζθεχαδε φκσο κε θεξάηηλεο ιαβέο, ρσξίο ζήθε. Δπίζεο, δελ ράξαζζε πάλσ ζηε ιάκα 

ζρέδηα θαη δίζηηρα, θαζψο δελ είρε ληηξηθφ νμχ. Ίζσο θαη λα κε γλψξηδε ηε δηαδηθαζία 

γξαθήο κε  θεξί κέιηζζαο:  

 «Σα κπξνύδα δελ ήμεξα λα ηα θθηάζσ, γηαηί θαη κηθξόο ήκ‟λα θαη δε 

καζήηεπζα πνπζελά. Σα κπξνύδα είλ‟ κηα δπζθνιόηαηε δ‟ιεηά. Γελ ηα καζαίλεηο, 
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άκα δε ζ‟ δείμεη άιινπο»
216

.    

 Γηα λα κάζεη λα θηηάρλεη ηα κπξνχληδηλα καλίθηα ηεο ιαβήο πήγε ζηνλ Αζηαθφ θαη 

παξαθάιεζε ηνλ Παλαγηψηε Καησπφδε, μάδεξθν ηνπ Πέηξνπ Καησπφδε θαη θεκηζκέλν 

καραηξνπνηφ απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. Ο Παλαγηψηεο Καησπφδεο δνχζε θαη εξγαδφηαλ 

γηα πνιιά ρξφληα ζηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο, αιιά είρε θφξε παληξεκέλε ζηνλ Αζηαθφ, ηελ 

νπνία θαη επηζθεπηφηαλ αξαηά θαη πνχ. Ο κάζηνξαο ηνπ είπε φηη απηή ε δνπιεηά δελ έρεη 

κέιινλ θαη ηνλ πξνέηξεςε λα αζρνιεζεί κε θάηη άιιν. Σειηθά ηνπ έδεημε κε έλα κνιχβη 

πάλσ ζην ηξαπέδη ηνπ θαθελείνπ, πψο ζεκαδεχνπλ ην κπξνχληδηλν θχιιν θαη πψο θφβνπλ 

ηα κπξνχληδηλα καλίθηα:   

 «Δκέλα κόδεημε ηα κπξνύδα ν θαιόο ν κάζηνξαο, ν Παλαγηώηεο Καηαπόδεο. 

Απηόο είρε παληξεκέλε θνπέια ζηνλ Αζηαθό. Δίρη έξζεη θάπνπηη ζηνπλ Αζηαθό θη 

δνύιηςη, αιιά δε ηνπ ζ΄κήζ‟θα ηγώ, ήκαλ αγέλλεηνπο. Ήηαλ νπ παηέξαο κ‟ 

δεθαεθηά ρξνλώλ ηόηε. Καη ήξζε λα ηδεί η‟λ θόξε η‟ θη ην „καζα ηγώ θη πήγα θη 

ηνπ „πα:  

-Θέισ λα κ‟ δείμεηο γηα ηα καραίξηα, ηα κπξνύδηλα καλίθηα, η‟ ιένπ.  

-Καιό κ‟ πηδί, είλη θηώρεηηο απηά. Μελ αζρνιεζείο κη ηέηνηηο δνπιεηέο, κ‟ ιέεη νπ 

άλζξνππνπο. Γελ έρ‟λη ιηθηά απηά, κνπ „πη. Άιιε δ‟ιεηά ζα θάλεηο, πνπ „ζη λένπο.  

Αιιά, απ‟ ηνπ δήινπ πόρνπ, π‟ ζη βιέπνπ ηη δήινπ έρεηο, ζα ζνπ πσ πώο ηα 

θόβ‟λη, πώο ηα θάλη. Κη κόδ΄μη (κνπ έδεημε) απηόο απάλ‟ ζ‟ έλα ηξαπέδη ηθεί ζηνπ 

θαθηλείνπ κ‟ έλα κνπιύβη ηθεί, έηζη ηα ζ‟καδεύ‟λη, έηζη ηνπ θάλ‟λη, θη ηνπ πην 

πνπιύ ηγώ είκη απηνπδίδαθηνπο ζηνπ καλίθη θη ζηε ζήθε. Γελ είδα απνύ θαλέλαλ 

πώο θθηάλ‟λη ηα κπξνύδηλα ηα καλίθηα. Καη απηό ην απνηέιεζκα ην „ρσ ηέιεην 

πιένλ ζην ζθαξί απηνπλνύ, είδα καραίξη απηνπλνύ ηγώ θη ηνπ ζρηδίαζα, ηνπ 

απνπηύπνπζα θαιά, όζνπ κπόξηζα θη ηα „θηαζα κέρξη ηθεί»
217

. 

Απφ ην 1961 θαη κέρξη ην 1966 ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο εξγαδφηαλ ζην κεραλνπξγείν 

ζην Λεζίλη αξρηθά σο βνεζφο θαη αξγφηεξα σο κάζηνξαο. Σα αββαηνθχξηαθα  επέζηξεθε 

ζην ρσξηφ ηνπ θαη ζην κηθξφ ηνπ εξγαζηήξην έθηηαρλε καραίξηα, ηα νπνία πνπινχζε θαη 

έβγαδε ηα έμνδά ηνπ. Σα ρξήκαηα απφ ηελ εξγαζία ζην κεραλνπξγείν πήγαηλαλ ζην 
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νηθνγελεηαθφ ηακείν θαη θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο. ηαλ φκσο ην 1966 

απνιχζεθε απφ ηελ επηρείξεζε ζην Λεζίλη θαη άλνημε δηθή ηνπ επηρείξεζε ζην λέν ρσξηφ, 

ηνλ  Καξατζθάθε, ζηακάηεζε λα αζρνιείηαη κε ηα καραίξηα, γηαηί δελ άθελαλ αξθεηά 

ρξήκαηα γηα ηε δνπιεηά πνπ απαηηνχζε ε θαηαζθεπή ηνπο:  

«Μαθξηά, είπα, δελ έρνπλ ιεθηά απηά. Ούηε λα ηα βιέπσ δελ ήζεια»
218

.  

  

 5. Από ηε καζεηεία ζηε καζηνξηά (1966 - ) 

 Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ην παιηφ ρσξηφ εγθαηαιείπεηαη. Οη θάηνηθνί ηνπ θαηέβεθαλ 

ρακειφηεξα, δίπια ζηνλ θεληξηθφ δξφκν θη έρηηζαλ εθεί ην λέν ρσξηφ. Καηέβεθε θη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ ην 1966 ζην ζπίηη ζην λέν ρσξηφ, φπνπ κέλεη κέρξη 

ζήκεξα θαη ην νπνίν αξρηθά πξννξηδφηαλ γηα απνζήθε θαπλνχ. Αθνξκή γηα ηε γεληθή θαη 

νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ρσξηνχ ήηαλ κηα θαηνιίζζεζε, ε νπνία έγηλε ηα ρξφληα εθείλα 

θνληά ζην παιηφ ρσξηφ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ην θξάηνο έδσζε δάλεηα θαη 

ππνρξέσζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο λα εγθαηαιείςνπλ ην παιηφ ρσξηφ θαη λα θαηεβνχλ 

ρακειφηεξα, ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Καξατζθάθεο: 

«Δδώ (ζην παιηφ ρσξηφ) κέλακε κέρξη ην 1966. ηγά ζηγά άξρηζε ν θόζκνο θαη 

θαηέβαηλε θάησ. Καηέβαηλαλ, θαηέβαηλαλ. Καη κεηά εδώ πην πέξα έγηλε κηα 

θαηνιίζζεζε από λεξά, δελ ήηαλε θαη ηίπνηε ην ζπνπδαίν. Οη ππεξεζίεο ην 

ζεώξεζαλ αηηία κελ θαηνιηζζήζεη ην ρσξηό, δώζαλη δάλεηα θη θαηέβ‟θακη όινη 

θάησ»
219

. 

 Σελ ίδηα ρξνληά, ην 1966, ην Λεζίλη κνηξάζηεθε ζηνπο αθηήκνλεο θαη νη εηαηξείεο 

πνπ ην εθκεηαιιεχνληαλ απνρψξεζαλ δίλνληαο κηα κηθξή απνδεκίσζε ζηνπο ηερλίηεο πνπ 

απαζρνινχζαλ. Κάπνηνη ηερλίηεο κεηαηάρηεθαλ ζε άιιεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο, φηαλ έθιεηζε ε επηρείξεζε ζην 

Λεζίλη ην 1966, πξνηίκεζε λα απνιπζεί θαη λα αλνίμεη δηθφ ηνπ εξγαζηήξην, παξά λα 

πξνζιεθζεί ζε θάπνηα ππεξεζία ζην δεκφζην. Με ηελ απνδεκίσζε πνπ πήξε -6000 

δξαρκέο- αγφξαζε νηθφπεδν δίπια ζηνλ θεληξηθφ δξφκν, θνληά ζην ζπίηη ηνπ ζην 
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θαηλνχξην ρσξηφ θη εθεί έθηηαμε κηα παξάγθα κε ηζίγθνπο θαη άλνημε ην δηθφ ηνπ 

εξγαζηήξην: 

«Σν ‟66, όηαλ δηαιύζ΄θη ε επηρείξεζε, είπα ζηνλ πξντζηάκελν: “Δγώ δε ζέισ λα 

πάσ ζ‟ άιιε δνπιεηά ηνπ δεκνζίνπ, ζ‟ αλνίμσ καγαδί δηθό κνπ. ρόιαζέ κε, γηα 

λα πάξσ θαη ηελ απνδεκίσζε”.  

Καη κε ηελ απνδεκίσζε πνπ πήξα, έμη ρηιηάδεο δξαρκέο, αγόξαζα απ‟ η‟ ζεηα-

Υαξίθιεηα ην νηθνπεδάθη, όπ‟  έθθηαζα ην καγαδάθη κε ηα ηζίγθηα»
220

.  

 Αξγφηεξα κεηάλησζε γηα ηελ επηινγή ηνπ απηή:  

«Γελ ήμεξα, βέβαηα, ηελ αμία κηαο ζέζεο ζην δεκόζην, νύηε ηηο αγσλίεο θαη ηα 

βάζαλα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο»
221

. 

 Σα πξάγκαηα ζηελ αξρή ήηαλ δχζθνια. Τπήξρε αληαγσληζκφο κε ην ζηδεξνπξγείν 

πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ Αζηαθφ, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ πέληε ρηιηνκέηξσλ θαη ην νπνίν 

έξημε αξθεηά ηηο ηηκέο ζηα πξντφληα ηνπ:  

 «Δγώ έθαλα θαιή δνπιεηά θαη ήζεια λα πιεξσζεί (ε δνπιεηά) αλάινγα. Ο 

κάζηνξαο ζηνλ Αζηαθό, Μπόλεο ιεγόηαλ θαη ήηαλ ν παιηόο ζπλέηαηξνο ηνπ 

κάζηνξα Παπαγηάλλε, έθαλε θηελά θαη όρη ηόζν θαιά πξάγκαηα. Όκσο ν 

θόζκνο ηνλ πξνηηκνύζε, γηαηί θνίηαδε ηε θηήληα θαη όρη ηελ πνηόηεηα»
222

.  

 Σν 1971, κεηέθεξε ην εξγαζηήξην ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ ζε λεφδκεην πέηξηλν 

θηήξην, ην νπνίν αλήθεη ζην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ Βάην. Ο 

Βάηνο Ρεγάινο καζαίλεη ηε δνπιεηά ηνπ ζηδεξνπξγνχ απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη εξγάδνληαη 

καδί γηα αξθεηά ρξφληα. Γελ δείρλεη ηδηαίηεξν δήιν γηα ηε δνπιεηά απηή, εξγάδεηαη φκσο 

θαλνληθά θαη βνεζάεη φπσο κπνξεί. Πνιιέο βνεζεηηθέο εξγαζίεο, φπσο άλακκα ηνπ 

θακηληνχ, θίλεζε ηνπ θπζεξνχ θ.α., εθηειεί ν παηέξαο ηνπο ηαχξνο Ρεγάινο.  

 Ο ξφινο ηνπ παηέξα ηνπ, ηαχξνπ Ρεγάινπ, είλαη θαζνξηζηηθφο ηφζν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Απηφο θαηεπζχλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γησλ ηνπ γηα αξθεηά ρξφληα. Ο κάζηνξαο νκνινγεί φηη 

ζεβφηαλ ηνλ παηέξα ηνπ, δελ ηνικνχζε λα ηνπ θέξεη αληίξξεζε θαη ζπλήζσο γηλφηαλ φηη 
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εθείλνο πξφηεηλε. ηαλ γηα παξάδεηγκα ν κάζηνξαο απνιχζεθε απφ ηελ επηρείξεζε ζην 

Λεζίλη θαη άλνημε δηθφ ηνπ καγαδί ην 1966, ν παηέξαο ηνπ ηνχ πξφηεηλε λα θάλεη 

πξναηξεηηθή αζθάιηζε ζην ΗΚΑ. Ο κάζηνξαο είρε αληηξξήζεηο. Σειηθά έγηλε απηφ πνπ 

πξφηεηλε ν παηέξαο ηνπ:   

 «Φεύγνληαο απ‟ ην Λεζίλη, ηελ θξαηηθή επηρείξεζε, πήξα ηακείν αλεξγίαο θη 

όηαλ πέξαζαλ νη πέληε έμη κήλεο πνπ „ηαλ ην ηακείν, άλνημακη ην καγαδί καο εδώ, 

αιιά ν παηέξαο κ‟ πήγε ζην ΗΚΑ θαη θαλόληζε κε ην δηεπζπληή λα πιεξώλνπκη 

πξναηξεηηθή αζθάιηζε, λα είκαη αζθαιηζκέλνο. Δγώ, όηαλ κνπ ην „πε, δελ ην 

„ζεια. Σνπ ιέσ: “Βγαίλνπκη λα πιεξώκνπκη;” “Γε ζέισ άιιε θνπβέληα”, κνπ 

„πε. “Σηιείνπζη ε θ‟βέληα. Θα πάκη αύξηνπ λα ππνπγξάςεηο”.  

 Κη πήγακη καδί θάη‟, κπξνπζηά απηόο θαη ππέγξαςα ηγώ ηθεί θη πιήξνπλακη. Κη 

απηό κ‟ νπθέιεζε, κ‟ βγήθη ζη κεγάιε νπθέιεηα, πνπ, θάπνπηη πόπαζα ην αηύρεκα 

ην ‟83 ζπγθεθξηκέλα, είρα έλζεκα πνπιιά ζηνπ ΗΚΑ απ‟ η‟λ πιεξνπκή απηή πνπ 

θάλακη κη η΄λ ππόδεημε ηνπ παηέξα κνπ θαη παίξλσ ζήκεξα ζύληαμε θαη ηνλ 

παηέξα κνπ δελ ηνλ μερλάσ πνηέ από πνιιέο πεξηπηώζεηο, κία απ‟ η‟ο πνπιιέο 

είλ‟ θη απηήλη»
223

. 

 Σν 1983 είρε έλα αηχρεκα ζην θπλήγη. Σνλ ππξνβφιεζε θαηά ιάζνο θάπνηνο 

θίινο ηνπ πνπ θπλεγνχζαλ καδί κπεθάηζεο θαη ηνλ ηξαπκάηηζε ζην κάηη. Σπρεξφο 

κέζα ζηελ αηπρία ηνπ, γιίησζε ηε δσή ηνπ, αιιά έραζε ην έλα ηνπ κάηη. Ζ απψιεηα 

ηνπ καηηνχ ηνπ ηνλ δπζθνιεχεη αξθεηά ζηηο δηάθνξεο ιεπηνδνπιεηέο πνπ ζέινπλ 

κεγάιε αθξίβεηα, φπσο είλαη ε αζεκνθφιιεζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζ’ απηέο ηηο 

δνπιεηέο ηνλ βνεζάεη ν γηνο ηνπ ηαχξνο. 

 Σν 1977 έθαλαλ επέθηαζε ζην θηήξην θαη άλνημαλ καδί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ 

ειαηνηξηβείν. Απηφ έγηλε γηα λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, 

θαζψο είραλ απμεζεί ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο. κσο ε 

επέλδπζε απηή απνδείρηεθε πξνβιεκαηηθή, θαζψο δνχιεπε έλα κε δχν κήλεο ην 

ρξφλν θαη είρε πεξηνξηζκέλα έζνδα. Σειηθά έθιεηζαλ ην ειαηνηξηβείν ην 2002. 

 Σν ζηδεξνπξγείν κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πήγαηλε αξθεηά 

θαιά. Δθηφο απφ γεσξγηθά εξγαιεία θαηαζθεχαδε θαη ζηδεξνθαηαζθεπέο, φπσο 
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πφξηεο, παξάζπξα θαη θάγθεια γηα ηηο νηθνδνκέο. Μεηά ην 1990 ην επάγγεικα ηνπ 

ζηδεξνπξγνχ παξνπζίαζε θξίζε:  

 «Πήγαηλε ν θαζέλαο, αγόξαδε ειεθηξνθόιιεζε από ηνπο Ρσζνπόληηνπο, 

ζίδεξα από ηνλ Σνπξνπλίδε ζην Αγξίλην θαη γηλόηαλ κάζηνξαο. Σώξα ηη δνπιεηά 

έθαλε, άζηα κελ ηα ζπδεηάο»
224

.  

Απφ ην 1966 θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαηαζθεχαζε ιίγα καραίξηα, 

άιια γηα ηδησηηθή ρξήζε θαη θάπνηα γηα πειάηεο πνπ πιήξσλαλ αλάινγν κε ηελ εξγαζία 

ηίκεκα. Σα πεξηζζφηεξα απ’ απηά είραλ ιαβή απφ θέξαην ηξάγνπ ή θξηαξηνχ. 

Αζρνιήζεθε μαλά κε ηα καραίξηα ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, «γηαηί ηώξα 

πιεξώλνληαη θαιά». ηελ αξρή, ην 1993, έλαο δηθεγφξνο-ζπιιέθηεο καραηξηψλ, ν νπνίνο 

γλψξηδε πνιχ θαιά ηα παξαδνζηαθά ρεηξνπνίεηα καραίξηα, δήηεζε απφ ηνλ Παλαγηψηε 

Ρεγάιν λα ηνπ θηηάμεη έλα θαιφ «ιεπθαδίηηθν» καραίξη. Σνπ δηεπθξίληζε πσο έπξεπε λα 

θακπαλίδεη, δειαδή λα θάλεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν πνπ θάλεη θαη ε θακπάλα, φηαλ ζα 

πίεδε ηελ θφςε ηνπ καραηξηνχ κε ην λχρη ηνπ. Αλ δελ ηνπ άξεζε, δε ζα ην αγφξαδε. Ο 

κάζηνξαο έθηηαμε ην καραίξη κε πνιχ δήιν. Σν είδε ν ζπιιέθηεο, ην δνθίκαζε, ηνπ άξεζε 

θαη ην πιήξσζε θαιά.  

Απφ ηφηε άξρηζε λα μαλαθηηάρλεη καραίξηα, αιιά κφλν χζηεξα απφ παξαγγειία, 

αθνχ είδε φηη άμηδε ηνλ θφπν. Γελ έρεη έηνηκα καραίξηα νχηε πνπιάεη ζε καγαδηά ή ζε 

παδάξηα. Σα θαηαζθεπάδεη κφλν χζηεξα απφ παξαγγειία. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ απφ ιίγν 

θαηξφ παξήγγεηιε έλαο γηαηξφο-ζπιιέθηεο καραηξηψλ, ν θαξδηνιφγνο Βαζίιεηνο Σζίλαο 

απφ ηελ Αζήλα, έλα κηθξφ θακνκάραηξν κε κήθνο ιάκαο 21 εθαηνζηψλ, γηα ην νπνίν 

πιήξσζε ρίιηα δηαθφζηα επξψ. Ο κάζηνξαο πιεξψλεηαη ρίιηα πεληαθφζηα επξψ γηα ην 

κεγάιν θακνκάραηξν, ελψ γηα ηελ θαηαζθεπή ζπάζαο ακείβεηαη κε πέληε ρηιηάδεο επξψ:  

«Απηά ηώξα εγώ ηα θηηάρλσ θαη από ζπκθέξνλ θαη από αγάπε»
225

.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα δελ θαηαζθεπάδεη πηα πληά, ζηδεξέληεο πφξηεο θαη θάγθεια, δελ 

έρνπλ δήηεζε πηα νχηε θαη ζπκθέξεη. Αλ ππάξμεη θάπνηα πξφηαζε πνπ λα ηνλ ζπκθέξεη, 

κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θάγθεια ή ζηδεξέληεο πφξηεο, αιιά απηφ γίλεηαη ζπάληα. Σψξα 

θαηαζθεπάδεη κφλν καραίξηα. Δπηζθεπάδεη επίζεο, παιηά καραίξηα, γηαηαγάληα, ζπάζεο, 
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θνπκπνχξηα θαη θαξηνθίιηα. 

 ηηο 19 Απγνχζηνπ ηνπ 2008 δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο Λεπθαδίηεο εθδήισζε ζην 

ρσξηφ Καησρψξη ηεο Λεπθάδαο γηα λα ηηκήζνπλ ην Λεπθαδίηε καραηξνπνηφ. Κάιεζαλ θαη 

ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν, ν νπνίνο παξαβξέζεθε ζηελ εθδήισζε απηή θαη έδεημε ηα έξγα 

ηνπ. ινη αλαγλψξηζαλ φηη ηα καραίξηα ηνπ είλαη μερσξηζηά ζαλ ηα παιηά θαιά 

ιεπθαδίηηθα καραίξηα
226

. Όζηεξα ηνλ επηζθέθηεθαλ ηξεηο Λεπθαδίηεο θαη ηνπ δήηεζαλ λα 

ηνπο δηδάμεη ηελ ηέρλε θαηαζθεπήο ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ:  

«Έρνπκε θαεκό, κνπ 'παλε, πνπ έιεηςε ε ηέρλε απηή απ' ην λεζί καο»
227

.  

Σελ ηερληθή απηή δελ ηελ μέξεη θαλείο ζήκεξα ζηε Λεπθάδα:  

«Σώξα ζηε Λεπθάδα θηηάρλνπλ καραίξηα, αιιά δελ ηα θηηάρλνπλ ζθπξήιαηα, κε 

ηελ παιηά ηερληθή»
228

.  

Πξηλ απφ ιίγεο κέξεο ήξζε ζηα ρέξηα ηνπ γηα επηζθεπή έλα καραίξη θάπνηνπ πειάηε 

απφ ηα ρζηα Αηησιναθαξλαλίαο. Σν καραίξη απηφ ην είρε θαηαζθεπάζεη ν Βαζίιεο 

Καησπφδεο. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο αλαθέξεη:  

«Έπξεπε λα ην 'βιεπεο απηό. Γελ είρε θακία ζρέζε κε ηα δηθά καο. Αο ήηαλ 

Λεπθαδίηεο απηόο. ηνλ Παλαγηώηε Καηαπόδε πάσ πάζν. Δθείλνο ήηαλ 

αλώηεξνο.  ' εθείλνλ ππνθιίλνκαη κε ζεβαζκό».  

ήκεξα ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο είλαη ζπληαμηνχρνο ηνπ ΗΚΑ. Δίλαη παληξεκέλνο απφ 

ην 1970 κε ηελ Αθξνδίηε Μεηζάλε, απφ ην Καξατζθάθε θαη έρνπλ ηέζζεξα παηδηά, δχν 

αγφξηα, ην ηαχξν θαη ην Γεκήηξε, θαη δχν θνξίηζηα, ηε ππξηδνχια θαη ηελ Αιεμάλδξα.  

Ο κεγαιχηεξνο γηνο ηνπ, ν ηαχξνο, δνχιεςε γηα θάκπνζν θαηξφ κε ηνλ παηέξα ηνπ 

θαη ήηαλ πνιχ θαιφο κάζηνξαο ζηα ζηδεξέληα αληηθείκελα ηεο νηθνδνκήο (θάγθεια, 

πφξηεο, παξάζπξα). Έθηηαμε πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ππέξνρα ζθπξήιαηα θάγθεια, ζε έλα 

παιηφ ζπίηη ζην Λεζίλη, ην νπνίν αλαπαιαίσζε ν ηδηνθηήηεο ηνπ. Γλσξίδεη, αλ ζέιεη, λα 

θαηαζθεπάζεη θαη ιεπθαδίηηθν καραίξη. κσο, επεηδή ε δνπιεηά απηή δελ είρε κέιινλ, ηα 

παξάηεζε θαη ηψξα αγφξαζε  θνξηεγφ απηνθίλεην θαη κεηαθέξεη Η.Υ. απηνθίλεηα απφ ηε 

Γεξκαλία. 
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 Ο κηθξφο ηνπ γηνο, ν Γεκήηξεο, έρεη αληηγξάςεη ηα ζρέδηα απφ ζπάζα, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην Πνιεκηθφ κνπζείν ζηελ Αζήλα, ηα έρεη ζρεδηάζεη ζε ραξηί θαη ζηε ζπλέρεηα 

ν Παλαγηψηεο ηα ζρεδηάδεη πάλσ ζηε ζήθε ηεο ζπάζαο πνπ θαηαζθεπάδεη. Κάζε ρξφλν, 

παηέξαο θαη γηνο παίξλνπλ κέξνο ζηελ παξέιαζε γηα ηελ έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ, 

θνξψληαο θνπζηαλέια, ηα καραίξηα θαη ηα θαξηνθίιηα ηνπο. 

Δηθ. 44: Ο κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο κε ηε ζπάζα ηνπ 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο κέλεη κφληκα ζην ρσξηφ πνπ γελλήζεθε. Καηαζθεπάδεη 

καραίξηα θαηφπηλ παξαγγειίαο ζπκπιεξψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην εηζφδεκά ηνπ. 

Πηζηεχεη φηη ακείβεηαη θαιά γηα ηε δνπιεηά απηή, αιιά πνιχ κεγάιε είλαη θαη ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεη θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη έλα καραίξη. Σν θνηηάδεη, ην θακαξψλεη, 

ην παίξλεη ζην ζπίηη ηνπ, ην μαλαθνηηάδεη, κέρξη θαη δίπια ζην καμηιάξη ηνπ ην βάδεη, φηαλ 

θνηκάηαη. Σφζν πνιχ ηα αγαπά ηα καραίξηα ηνπ. 
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 Γ΄ Κεθάιαην 

 Σέρλε θαη ηερλνινγία 

 

 1. Πξώηεο ύιεο θαη πεγέο ελέξγεηαο 

 Ζ ηερλνινγία δελ είλαη κφλν έλαο πιηθφο πνιηηηζκφο αιιά θπξίσο έλα νιηθφ 

θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν παληξεχεη ην πιηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην ζπκβνιηθφ ζε έλα 

ζχλζεην δίθηπν ζρέζεσλ. Κάζε ηερλνινγία είλαη έλαο αλζξψπηλνο θφζκνο, κηα κνξθή 

εμαλζξσπηζκέλεο θχζεο πνπ ζπλελψλεη θάζε πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο
229

. 

  ηελ πεξηνρή ηνπ Ξεξνκέξνπ δελ ππήξραλ νχηε ππάξρνπλ κεηαιιεία ζηδήξνπ ή 

θακίληα παξαγσγήο ράιπβα, απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζε ν κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

λα πξνκεζεπηεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηα εξγαιεία ηνπ θαη ηα καραίξηα ηνπ. Απηφ 

φκσο δελ ζηάζεθε εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηδεξνπξγίαο θαη ηεο καραηξνπνηίαο ζηελ 

πεξηνρή, θαζψο νη αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Αθαξλαλίαο, γηα ζηδεξέληα γεσξγηθά εξγαιεία, ζηδεξνθαηαζθεπέο, αιιά θαη καραίξηα ήηαλ 

απμεκέλεο. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο πξνκεζεπφηαλ ην ζίδεξν κε ηε κνξθή βέξγαο, ιάκαο ή 

ειάζκαηνο απφ ηελ Πάηξα, απφ ηνλ κεγαιέκπνξν ηαζηλφ. Σνπ έδηλε ηελ παξαγγειία 

ηειεθσληθά ή ηελ έζηειλε κε γξάκκα θαη φηαλ ηελ εηνίκαδε ν έκπνξνο, ηελ έζηειλε κε ην 

θνξηεγφ ησλ Καηζάλνπ θαη Υηλφπσξνπ, πνπ εθηεινχζε κεηαθνξέο απφ ηελ Πάηξα ζηνλ 

Αζηαθφ. 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ ηνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ρξεζηκνπνηεί αηζάιη. 

Σν αηζάιη φκσο ήηαλ αθξηβφ θαη απηφ δεκηνπξγνχζε δπζρέξεηεο ζηελ πξνκήζεηά ηνπ. Γηα 

λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηέθπγε ζηε ιχζε ηεο 

αλαρξεζηκνπνίεζεο αηζάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. Σα ρξφληα πνπ εξγαδφηαλ ζην κεραλνπξγείν 

ζην Λεζίλη σο ζηδεξνπξγφο (1961-1966) είρε πξνκεζεπηεί αηζάιηλεο ζνχζηεο απφ ηελ 

επηζθεπή απηνθηλήησλ. Αηζάιηλεο ζνχζηεο πξνκεζεπφηαλ θαη απφ ζπλεξγεία απηνθηλήησλ 

ζην Αγξίλην. Ο Παχινο Κνζκάο κάιηζηα, ν νπνίνο είρε ζπλεξγείν απηνθηλήησλ ζην 
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Αγξίλην, ηνπ έδηλε ηηο ζνχζηεο δσξεάλ. Σηο  ζνχζηεο απηέο ηηο αλαρξεζηκνπνηνχζε θαη 

θαηαζθεχαδε θπξίσο καραίξηα. «Οη θαιύηεξεο ζνύζηεο γηα λα γίλνπλ καραίξηα ήηαλ νη 

ζνύζηεο από απηνθίλεηα Landrover»
230

.  

 ήκεξα πξνκεζεχεηαη αηζάιη άλζξαθα ζε ιάκα απφ εηδηθφ θαηάζηεκα ζηελ 

Αζήλα. «Αηζάιη ηώξα αγνξάδσ από ην καγαδί ηνπ Ρέππα, ζηελ νδό Καθνπξγηνδηθείνπ ζηελ 

Αζήλα». Αγνξάδεη αηζάιηλε ιάκα πιάηνπο ζαξάληα ή πελήληα ρηιηνζηψλ, πάρνπο ηξηψλ ή 

ηεζζάξσλ ρηιηνζηψλ θαη κήθνπο ελφο κέηξνπ. Απφ ηελ Δκπνξνράιθν ζηελ νδφ Δξκνχ 

ζηελ Αζήλα πξνκεζεχεηαη ην θχιιν κπξνχληδνπ ζε ξνιφ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ (κήθνπο 

θαη πιάηνπο) θαη πάρνπο 0,5 ηνπ ρηιηνζηφκεηξνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο θαη ηεο κπξνχληδηλεο ζήθεο. Απφ ην εκπφξην επίζεο, 

ζπλήζσο απφ ην θαξκαθείν ηνπ Μπαθάθνπ ζηελ Αζήλα ή απφ ηνλ Υξηζηνδνπιάην ζηελ 

νδφ Πεηξαηψο 86 ζηελ Αζήλα, πξνκεζεχεηαη ληηξηθφ νμχ γηα ηελ ράξαμε ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ ζρεδίσλ ζηε ιάκα. Απφ ζηδεξνπσιεία ζην Αηησιηθφ, ην Μεζνιφγγη ή ην Αγξίλην 

αγνξάδεη θαιάη, πδξνρισξηθφ νμχ θαη ληζαληίξη γηα ηελ θφιιεζε ησλ κπξνχληδηλσλ 

καληθηψλ ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο. Ακίαλην, θνινθώλην
231

 γηα ην γέκηζκα ησλ 

κπξνχληδηλσλ καληθηψλ, θαζψο θαη βέξγα απφ αζήκη θαη βφξαθα γηα ηελ αζεκνθφιιεζε 

ηεο κπξνχληδηλεο ζήθεο πξνκεζεχεηαη απφ ηνλ Μεηξφπνπιν ζηελ Πάηξα.  

 Απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνχ πξνκεζεχεηαη μχια θαξπδηάο κε ηα νπνία 

θαηαζθεπάδεη ην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο κπξνχληδηλεο ζήθεο ηνπ θακνκάραηξνπ θαη ηεο 

μχιηλεο ζήθεο ηνπ ραληδαξηνχ ή ηνπ καραηξηνχ κε ηα θνθθαιάξηα (θεξάηηλε ιαβή). 

Υξεζηκνπνηεί αθφκε μχιν αγξηειηάο γηα ηα ζηεηιηάξηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ (ζθπξηψλ, 

ζθεπαξληψλ, βαξηνπνχιαο). Απφ ηα κειίζζηα ηνπ πξνκεζεχεηαη ην θεξί, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηαδηθαζία γξαθήο ζρεδίσλ θαη ζηίρσλ πάλσ ζηελ αηζάιηλε ιάκα 

ηνπ καραηξηνχ. Αθφκε γηα ηε βαθή ηεο αηζάιηλεο ιάκαο ρξεζηκνπνηεί ειαηφιαδν δηθήο ηνπ 

παξαγσγήο. Γηα ηε ιαβή ησλ ραληδαξηψλ θαη ησλ απιψλ καραηξηψλ ρξεζηκνπνηεί θέξαηα 

απφ ηξάγνπο ή θξηάξηα, δψα ηα νπνία αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή. Σα θέξαηα απηά 

πξνκεζεχεηαη απφ ηα ζθαγεία ηεο πεξηνρήο. 

                                                
230 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

231 Σν θνινθψλην είλαη κηα ζηεξεά κνξθή ξεηίλεο, ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ απφζηαμε ηεο ξεηίλεο 

δηάθνξσλ θσλνθφξσλ δέληξσλ. Δίλαη εκηδηάθαλν θαη  ην ρξψκα ηνπ πνηθίιιεη απφ θίηξηλν κέρξη καχξν. 

ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη ζθιεξφ θαη εχζξαπζην, αιιά ιεηψλεη ζρεηηθά εχθνια.  
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 Αθφκε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1959 κέρξη ην 1966, φηαλ ην κηθξφ ηνπ 

εξγαζηήξη βξηζθφηαλ ζην παιηφ ρσξηφ, καθξηά απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν θαη θνληά ζην 

δάζνο, ν κάζηνξαο ρξεζηκνπνηνχζε ζην θακίλη ηνπ μπινθάξβνπλν απφ μχια ακπγδαιηάο 

θαη ην νπνίν θαηαζθεχαδαλ κφλνη ηνπο ν κάζηνξαο θαη ν παηέξαο ηνπ. 

 Παξαηεξνχκε φηη ν κάζηνξαο ζην πιαίζην ηεο απηάξθεηαο θαη ηεο 

απηνθαηαλάισζεο εμαζθάιηδε απφ ην πεξηβάιινλ αξθεηέο απφ ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο 

χιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ ηνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ (μχια, θέξαηα δψσλ, 

θεξί, ειαηφιαδν). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ βξίζθνληαλ ζε 

κηα ζρέζε εμάξηεζεο ζην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο πξνθαπηηαιηζηηθήο ινγηθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο
232

. 

 Ζ βαζηθή πεγή ελέξγεηαο ζην εξγαζηήξην ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ είλαη ν ίδηνο ν 

κάζηνξαο κε ηε κπτθή ηνπ δχλακε. Απηή ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε ζθπξειάηεζε, ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ πνδνθίλεηνπ πέηξηλνπ ηξνρνχ θαη ην ηξφρηζκα ηεο ιάκαο ηνπ καραηξηνχ, 

ην ιηκάξηζκα κε ηε ιίκα θαη ην ιαδάθνλν, ηελ θαηαζθεπή ηεο ιαβήο θαη ηεο ζήθεο ηνπ 

καραηξηνχ θαη ζε πνιιέο άιιεο δηαδηθαζίεο. Απηφο είλαη ε βαζηθή θηλεηήξηνο δχλακε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

 Γηα ηελ εξπζξνπχξσζε ηνπ αηζαιηνχ ζην θακίλη θαη γεληθά ηελ ζεξκηθή ηνπ 

θαηεξγαζία, ην δέζηακα ησλ θεξάησλ, ην ιηψζηκν ηνπ θαζζίηεξνπ θαη ηνπ αζεκηνχ ζηηο 

ζπγθνιιήζεηο, θαζψο θαη ηνπ θεξηνχ θαη ηνπ θνινθψληνπ  ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα ηεο 

θσηηάο θαη βνεζεηηθά ηελ ελέξγεηα ηνπ αέξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θσηηάο. Γηα ηελ θσηηά 

ζην θακίλη ζήκεξα ρξεζηκνπνηεί πεηξνθάξβνπλν (νξπθηφ άλζξαθα), ελψ ζηα πξψηα ηνπ 

επαγγεικαηηθά βήκαηα ρξεζηκνπνηνχζε μπινθάξβνπλν πνπ ην παξήγαγε κφλνο ηνπ.  

 Σν θάξβνπλν πνπ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα, ην πεηξνθάξβνπλν, ην πξνκεζεχεηαη απφ 

ην Καηάζηεκα ησλ Αδειθψλ σηεξφπνπινπ ζην Αγξίλην. Πεγαίλεη θαη ην παίξλεη ν ίδηνο ν 

κάζηνξαο θαη ην κεηαθέξεη κφλνο ηνπ ζην εξγαζηήξην κε δηθφ ηνπ απηνθίλεην. Έλα 

ηζνπβάιη πεηξνθάξβνπλν βάξνπο 45 θηιψλ θνζηίδεη ζήκεξα ζην Αγξίλην 50 Δπξψ.  

 Μέρξη πξηλ απφ είθνζη ρξφληα πξνκεζεπφηαλ ην πεηξνθάξβνπλν απφ ηελ Πάηξα, 

απφ ηνλ Θεφδσξν θήθα. Σν κεηέθεξε ζην εξγαζηήξην ζηνλ Καξατζθάθε θνξηεγφ 

                                                
232 Βι. Ρφθνπ Βάζσ, «Σερληθέο θαη εξγαζηήξηα ηεο Ζπείξνπ, Σν θακίλη ηεο ζηδεξνπξγίαο ζην Μέηζνβν», 

Γσδώλε Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία, 32, (2003), ζ. 448 
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απηνθίλεην ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο ησλ Καηζάλνπ θαη Υηλφπσξνπ κε έδξα ηνλ Αζηαθφ 

θαη ην νπνίν εθηεινχζε κεηαθνξέο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Πάηξα ζηνλ 

Αζηαθφ θαη αληίζηξνθα: 

«Παιηά παίξλακε (πεηξνθάξβνπλν) απ‟ ηελ Πάηξα. Δίρε ηξεηο δξαρκέο ην θηιό 

εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Σόπηξλακη από „λα κεγαιέκπνξν ην θήθα...  

Ήηαλ απηνθίλεην από ηνλ Αζηαθό πνύρε πξαθηνξείν κεηαθνξώλ, ηόδνπλακη ηα 

ζαθηά θη πήγηλη ζηνπ θήθα, ηα γέκηδη θάξβνπλνπ θη καο ηάθηξλη… Ήηαλ νπ 

ζνπξόο κη ηνπ θάξβνπλνπ κεο ζηελ απνπζήθε η‟ θη έκπαηλεο θαη θόξησλεο όζν 

ήζειεο. Καη θαιύηεξν ηθείλνπ!  Πνπιύ θαιύηηξνπ!»
233

. 

  Ο κάζηνξαο ζεσξεί σο θαιχηεξε θαχζηκε χιε γηα ην θακίλη ην μπινθάξβνπλν πνπ 

είλαη θηηαγκέλν απφ ξείθη. Σν μπινθάξβνπλν απφ ξείθη δελ πεξηέρεη ζεηάθη θαη άιιεο 

πξνζκίμεηο, θαη έηζη ην ζίδεξν δελ ζακπψλεη νχηε δεκηνπξγνχληαη ζθνπξηέο. Σέηνην 

μπινθάξβνπλν ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ Υχηα ζηελ Ακθηινρία, φπνπ 

καζήηεπζε ην 1959. Σν έβγαδαλ θαξβνπληάξεδεο ζηνλ νξεηλφ Βάιην θαη ην κεηέθεξαλ 

ζηελ Ακθηινρία  κε ηα γατδνπξάθηα θαη ην πνπινχζαλ πνιχ θζελά, «γηα έλα θνκκάηη 

ςσκί». 

 Σα πξψηα ρξφληα (1959-1966) ζην παιηφ ρσξηφ ν κάζηνξαο έθηηαρλε θάξβνπλν 

κφλνο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη θπξίσο ηνπ παηέξα ηνπ. Γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ θάξβνπλνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ μχια απφ ακπγδαιηέο πνπ αθζνλνχζαλ ζηελ 

πεξηνρή:  

«Έβγαλα ηγώ κόλνο κ‟ ζην παιηό ρσξηό. Έβγαδα θάξβνπλν απνύ κπγδαιηέο. 

Σόβγαδακη σο εμήο: Έζθηδακη η‟ο ακπγδαιηέο, γηαηί κηθξό θακηλάθη θθηάλακη 

ηκείο έσο ηόζν, ηόθθηαλακη έηζη ζαλ θώλν, όπσο είλη ηνπ ηζαληίξη ηνπ γύθηνπ, 

ηόβαδακη θνπηηά θη όηαλ έβιηπακη όηη θαίνπληαλ, ηνπ δηέιπγακη, ηόζβεγακη κη 

ιίγνπ ληξάθη θη απηό ήηαλ ηνπ θάξβνπλνπ»
234

. 

 Ο κάζηνξαο ηελ επνρή εθείλε –θαη κέρξη ην 1964- δελ είρε κεγάιν θπζεξφ. 

Υξεζηκνπνηνχζε ην κηθξφ θπζεξφ πνπ έκνηαδε κε ζαιίγθαξν θαη έδηλε ζρεηηθά ιηγφηεξν 

αέξα ζηελ εζηία. Πξνηηκνχζε ηφηε ην μπινθάξβνπλν πνπ έθηηαρλε κφλνο ηνπ θαη γηα 

                                                
233 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

234 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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ιφγνπο νηθνλνκίαο αιιά θαη γηαηί ην μπινθάξβνπλν άλαβε πην εχθνια απφ ην 

πεηξνθάξβνπλν θαη δε δεκηνπξγνχζε ζθνπξηέο: 

«Απηό ην θάξβνπλν (ην πεηξνθάξβνπλν) ζέιεη δόξ‟ πνπιύ, ζέιεη αέξα γηα λα 

θαεί, ελώ κη ηνπ ρέξ‟ ηη αέξα λα ηνπ δώζνπ. Γη‟ απηό πξνπηηκόηηξνπ ήηαλ ηνπ 

μπινπθάξβνπλνπ, πνπ άλαβη κη κηγαιύηηξε επθνιία. Αιιά ηνπ μπινπθάξβνπλνπ 

θάλεη θαζαξή δνπιεηά, δε βγάδεη ζθνπξηέο απάλ‟ ζηνπ αληηθείκηλνπ, ελώ κ‟ απηό 

γεκίδεη νπ ηόπνπο ζθνπξηά»
235

. 

 ήκεξα ν αέξαο δηνρεηεχεηαη κε πίεζε ζηελ εζηία ηνπ θακηληνχ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνθίλεηνπ κνηέξ. Δδψ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

θηλεηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ αέξα θαη απηή ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αέξα αλάβεη ή 

ζπληεξεί ηε θσηηά ζην θακίλη. Μέρξη ην 1974 ζην κεγάιν ζηαζεξφ θακίλη ε ελέξγεηα 

κεηαθεξφηαλ ζηνλ αέξα κέζσ ηνπ κεγάινπ θπζεξνχ απφ ηελ κπτθή ελέξγεηα ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ αλεβνθαηέβαδε ξπζκηθά θαη  ζρεηηθά γξήγνξα ην θηλεηφ κέξνο ηνπ 

θπζεξνχ. Μεξηθέο θνξέο, αθφκε θαη ζήκεξα, ρξεζηκνπνηεί ην κηθξφ θακίλη, ζην νπνίν ε 

θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αέξα πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

θπζεξνχ-ζαιίγθαξνπ κε ηε βνήζεηα ηεο κπτθήο δχλακεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ κάζηνξα. 

 

 2. Σν εξγαζηήξην. Δμνπιηζκόο θαη εξγαιεία  

 Σν πξψην ηνπ εξγαζηήξη, έλα κηθξφ θαιχβη δηαζηάζεσλ 2κ.Υ3κ., ην έθηηαμε ν 

Παλαγηψηεο καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ δίπια ζην παηξηθφ ηνπο ζπίηη ζην παιηφ ρσξηφ. Δθεί 

έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηε ζηδεξνπξγία θαη ηε καραηξνπνηία.  

Σν 1966 αγφξαζε νηθφπεδν δίπια ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ζηε ζέζε ηαπξφο 

(νκπνιέηθα), θνληά ζην θαηλνχξην ηνπο ζπίηη.  Δθεί έθηηαμε κηα παξάγθα κε ηζίγθνπο 

δηαζηάζεσλ 6κ.Υ4κ. θαη άλνημε ην δηθφ ηνπ εξγαζηήξην-ζηδεξνπξγείν. Σν εξγαζηήξην 

απηφ είρε κηα πφξηα πξνο ηα δπηηθά, πξνο ηνλ θεληξηθφ δξφκν θαη ηέζζεξα παξάζπξα απφ 

ηα νπνία έκπαηλε ην θσο θαη θσηηδφηαλ ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σν κηθξφ 

θακίλη ήηαλ ηνπνζεηεκέλν πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, ζηε γσλία αλάκεζα ζην αλαηνιηθφ 

θαη ην βνξηλφ παξάζπξν, απ’ φπνπ έκπαηλε ην θσο ηεο εκέξαο θαη θσηηδφηαλ ν ρψξνο ηνπ 

                                                
235 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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θακηληνχ, κηαο θαη δελ ππήξρε ζην ρψξν απηφ ειεθηξηθφ ξεχκα ή άιιε πεγή θσηηζκνχ. 

ην εξγαζηήξην απηφ εξγαδφηαλ κφλν ηελ εκέξα, απφ ην μεκέξσκα κέρξη πνπ λχρησλε, 

ρσξίο δηαθνπή γηα μεθνχξαζε ην κεζεκέξη. 

 

Δηθ. 45: Σν εξγαζηήξη ζην νπνίν μεθίλεζε ην 1966 ην επάγγεικα ηνπ ζηδεξνπξγνχ  

Άιιν παξφκνην εξγαζηήξην ζην ρσξηφ δελ ππήξρε. Σν πην θνληηλφ ζηδεξνπξγείν 

ήηαλ ζηνλ Αζηαθφ. Δθεί εξγάζηεθε κέρξη ην 1971. Ο ρψξνο απηφο ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ απνζήθε.  

 Σν 1971, κεηέθεξε ην εξγαζηήξην ζηε ζέζε, φπνπ βξίζθεηαη θαη ζήκεξα, ζην 

θέληξν ηνπ ρσξηνχ, «γηα θαιύηεξα». Σν νηθφπεδν παξαρσξήζεθε ζηα αδέξθηα Παλαγηψηε 

θαη Βάην Ρεγάιν απφ ην θξάηνο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, γηα λα ρηίζνπλ εθεί ζπίηη, χζηεξα 

απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο ζην παιηφ ρσξηφ θαη ηελ αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ. Παξαηίζεηαη εδψ απφζπαζκα απφ ηε ζπλέλεηεπμε κε ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν:  

 «Σν νηθόπεδν εδώ καο ην „δσζε ην θξάηνο. Έθαλε απαιινηξίσζε  ζηα 

ρσξάθηα ηνπ ρσξηνύ καο θαη έθαλε δηαλνκή ζηνπο θαηνίθνπο θη εκάο καο όη‟ρη 

(έηπρε) απηό...  

-Πόηε έγηλε απηό; 

-Απηό έγηλε πξηλ ην ‟70. Σν ‟67, ηόηε π‟  γίλ΄θη ε δηθηαθηνξία.  



105 

 

 Δ, θη ηόρη΄ζακη ηδώ κη ηνπλ παηέξα κ‟· έβγαιακη πέηξα πέξα ζηνπ ξ‟δό· νπ 

αδηξθόο κ‟ η‟λ έβγαιη η‟λ πέηξα. 

-Πώο ηνλ έιεγαλ ηνλ αδεξθό ζνπ; 

- Ο Βάηνο.  

-Απηόο πνπ είραηε καδί ην καγαδί; 

-Ναη, λαη, απηόο. Έβγαιε η‟λ πέηξα ν αδεξθόο κ‟. Καηαξρήλ πήξακη έλαλ 

ληακαξηδή εηδηθόλ, γηα λα ηδεί νπ αδηξθόο κ‟· κηηά είδη θάλα δπν κέξηο θη … 

Σόρηηζαλ νη καζηόξνη απ‟ ηελ Κόληηζα ηεο Ζπείξνπ. Δξρόηαλ εδώ, έπαηξλαλ ηνπ 

ζαθνύιη η‟ο, ηνπ ζθπξί θη ηνπ κπζηξί θη δνύιηβαλ νη άλζξνππνη.  

- Κη ηόρηηζαλ από ηελ αξρή, γηα λα γίλεη ζηδεξνπξγείν; 

-Όρη γηα ζηδεξνπξγείν, γηα ζπίηη ήηαλη. Θα ηνπ ρσξίζνπκη ζηε κέζε λα πάξνπκη 

κ‟ζό νπ έλαο απνπδώ, κ‟ζό νπ άιινπο απνπθεί.  

-Α, έηζη μεθίλεζε; 

-Ναη, έηζη. Ούηη ζρέδηα ππήξραλη, ηίπνπηα. 

-Σειηθά, πώο θαη θηηάμαηε ην ζπίηη θάησ εθεί ζην ηαπξό; 

-Δθεί θάη‟ εθείλν ην είρακη γηα απνζήθε. Σν είρε θηηάμεη ν παηέξαο κ‟ γηα 

απνζήθε γηα ηνλ θαπλό. Πήξη δεθαελληά ρηιηάξ‟θα δάλεηνπ· καο ράξ‟ζη θη 

ελάκ‟ζη ρηιηάξ‟θνπ νπ Παπαδόπνπινπο, καο πέη‟ρη, θη ηνπ κηηέηξηςακη γηα ζπίηη 

ηθείλνπ ηκείο, γηα λα δνπιέςνπκη ηδώ, πνύρακη αλάγθε λα δνπιέςνπκη. Έηζη 

γίλ΄θη ηηνύηνπ. 

-Σόηε ξίμαηε θαη ηελ ηζηκεληέληα πιάθα ζηελ νξνθή; 

-Ναη, ηόηε. 

-Οη κάζηνξεο από ηελ Κόληηζα ηελ έξημαλ; 

-Ναη, απηνίλνη νη καζηόξνη απνπθεί. 

-Θπκάζαη πώο ιεγόηαλ νη καζηόξνη απηνί; 

-Δ, όρη δελ η‟ο ζ‟κάκη απηνύο πώο ιέγνπληαλ. 

-Ζ πξνζζήθε πίζσ πόηε έγηλε; 

-Έγηλε κεηά, ην ‟74. 

-Οπόηε εζύ εδώ ην είρεο γηα καγαδί;  
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-Ναη, από ην „71 άξρηζε ε δνπιεηά εδώ, γηαηί παιηά είρα άιιν καγαδί πην θάησ 

εγώ, ην νπνίν ην ζηακάηεζα, γηαηί δε κε βόιεπε, θαιύηηξνπ ηηνύηνπ, πην κηγάινπ, 

θνπληά ζηνπ θέληξνπ. Έηζη ήξζα ηδώ. 

-Γειαδή όια απηά ηα αλνίγκαηα γύξσ γύξσ, έλα, δύν, ηξία, ηέζζεξα, ηα νπνία 

έρεηο θιεηζκέλα κε ζηδεξέληα ξνιά, ζα γίλνληαλ παξάζπξα γηα ην ζπίηη; 

-Ναη, λαη, νύια παξάζπξα είλη. 

-Απηά ηα ξνιά ηα έθηηαμεο ηόηε; 

-Δγώ ηα παξήγγεηια ζ‟ έλα εξγνζηάζην θαηαζθεπώλ ζηελ Αζήλα, ζην Λπξίηε· 

είρα ζπλεξγαζία κ‟ απηόλ, έθθηαλα θη μέλα, έθθηαζα θη ηα δηθά κ‟ ζ‟ απηόλ θη ηγώ 

ηα ηνπνζέηεζα ηδώ». 

 Σν κήθνο  ηνπ ζηδεξνπξγείνπ είλαη έληεθα κέηξα θαη ην πιάηνο επηάκηζη κέηξα. 

Αξγφηεξα, κεηά ην 1974, έγηλε επέθηαζε ηνπ θηηξίνπ πξνο ηα δπηηθά, ζηελ νπνία 

ζηεγάζηεθε ην ειαηνηξηβείν, θαη πξνο ηα λφηηα, φπνπ ζηεγάζηεθε ε απνζήθε ηεο 

επηρείξεζεο. Σν θηήξην ηνπ ειαηνηξηβείνπ έρεη κήθνο δεθαέμη κέηξα θαη πιάηνο δεθαηξία 

κέηξα θαη ε απνζήθε δηαζηάζεηο πέληε κέηξα επί επηάκηζη κέηξα.  

 Σν εξγαζηήξην ζηδεξνπξγίαο ην ιεηηνπξγνχζε ρσξίο άδεηα απφ ην θξάηνο. Ζ 

αζηπλνκία δελ ηνπ δεκηνχξγεζε πνηέ πξνβιήκαηα γη’ απηφ. Πνηέ δελ πήξε θάπνην δάλεην 

γηα ηε δνπιεηά ηνπ σο ζηδεξάο θαη καραηξνπνηφο νχηε θάπνηα επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο. 

Δπεηδή φκσο ζηε δνπιεηά απηή γηα έλα δηάζηεκα απαζρνινχληαλ θαη ηα δχν 

αδέξθηα, ν Παλαγηψηεο θαη ν Βάηνο, θαη ην καγαδί δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπληεξεί δχν 

νηθνγέλεηεο, άλνημαλ ζηελ επέθηαζε ηνπ θηηξίνπ ειαηνηξηβείν, αιιά ηειηθά απφ ην ιηνηξίβη 

δελ είδαλ θακηά σθέιεηα:   

«Έρσ θαη ην ειαηνηξηβείν κέζα, έθηηαμα θαη κηα ηέηνηα επηρείξεζε, γηαηί 

ήκαζηαλ δπν αδέξθηα θαη είπακε ην καγαδί δε θηάλεη λα δήζεη δπν νηθνγέλεηεο, 

αο θθηάζνπκη θη απηό. Μπόξηζακη, ηόθθηαζακη, αιιά απνηπρία ήηαλε, δελ είδακε 

θακία σθέιεηα απ‟ ηνπ ιηνηξίβ‟. Βάζαλα θη δνπιεηά πνπιιή! Κη ηνπ 

ζπνπδηόηεξνπ, δ‟ιεηά επνρηαθή, δ‟ιεύεη έλα κήλα ηνπ ρξόλνπ θη κηηά θάζηηη»
236

.  

  

                                                
236 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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Δηθ. 46, 47: Σν ζεκεξηλφ εξγαζηήξην. ην πίζσ κέξνο έρεη πξνζαξηεζεί θαη δεχηεξν θηίζκα, ην νπνίν  γηα 

πνιιά ρξφληα ήηαλ ειαηνηξηβείν. ψδεηαη αθφκε ε ζρεηηθή ηακπέια ζην πάλσ κέξνο ηνπ θηεξίνπ. 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο είρε πάξεη άδεηα γηα ην ειαηνηξηβείν ην 1978. Σν ίδξπζε ην 

1977 θαη ην ιεηηνπξγνχζαλ κε ηνλ αδεξθφ ηνπ γηα θάπνηα ρξφληα, σο ην 2002: 

 «Γηα ηνπ ιηνηξίβ‟ είρακη βγάιεη άδεηα. Σνπ ίδξπζακη ηνπ ‟77. Σνπλ άιινπ ρξόλνπ 

έβγαιακη άδεηα. Σνπ δνπιέςακη σο ην 2002. Σαιαηπσξνύκαζηαλ, αιιά 

ληξεπόκ‟λα λα ηνπ θιείζνπ. Απνύ ληξνππή δελ ηόθιεηλα. Κη απέ έβιεπα, 

θαηξαθύια, δελ ήηαλ πξνπθνππή»
237

. 

                                                
237 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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 Σν νηθφπεδν θαη ηα θηίζκαηα ηνπ ζηδεξνπξγείνπ θαη ηνπ ειαηνηξηβείνπ ήηαλ 

ηδηνθηεζία εμ αδηαηξέηνπ θαη ησλ δχν αδεξθψλ Ρεγάινπ, θαη ηνπ Παλαγηψηε θαη ηνπ 

Βάηνπ. Πξηλ πέληε ρξφληα ηα κνίξαζαλ θαη απφ ηφηε ην κηζφ νηθφπεδν θαη ν ρψξνο ηνπ 

ζηδεξνπξγείνπ καδί κε ηελ απνζήθε, φπνπ θπιάζζνληαη ηα ζίδεξα, αλήθνπλ ζηνλ 

Παλαγηψηε Ρεγάιν, ελψ ην άιιν κηζφ νηθφπεδν θαη ν ρψξνο ηνπ ειαηνηξηβείνπ αλήθνπλ 

ζην Βάην Ρεγάιν. Οη ζρέζεηο ησλ δπν αδειθψλ είλαη θαη ζήκεξα πνιχ θαιέο, φπσο ήηαλ 

πάληα.  

 Σν εξγαζηήξην ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ εηδηθεπφηαλ θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή 

ζηδεξέλησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, καραηξηψλ θαη ζηδεξνθαηαζθεπψλ γηα ηελ αλέγεξζε 

ζπηηηψλ. Παξάιιεια επηζθεχαδε θζαξκέλα εξγαιεία, φπια θαη ζπαζκέλα ζηδεξέληα 

εμαξηήκαηα γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, αιιά θαη απηνθηλήησλ. Πξφθεηηαη γηα εξγαζηήξην 

πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε νηθνγελεηαθή βάζε. Αλήθεη ζην ζπλεζέζηεξν ηχπν εξγαζηεξίνπ κε 

έλαλ ηερλίηε θαη έλα βνεζφ πεξηζηαζηαθά, αλ θαη γηα θάπνηα ρξφληα ιεηηνπξγνχζε κε δχν 

ηερλίηεο θαη έλαλ βνεζφ
238

. Παξφιν πνπ δελ έρεη ηζηνξία κε κεγάιν ρξνληθφ βάζνο, 

παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ, θαζψο δηαζέηεη ζήκεξα δχν θακίληα, ηξία ακφληα, γεληθά 

πνιχ πινχζην εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ θαη πνιχ κεγάιν ρψξν, κεγαιχηεξν απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα εξγαζηήξηα.   

 Σν εξγαζηήξην δελ είλαη κφλν ν ρψξνο φπνπ εξγάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεη ηα 

καραίξηα ηνπ ν κάζηνξαο. Δδψ πνιιέο θνξέο ζπλαληηέηαη κε ηνπο πειάηεο ηνπ θαη 

ζπδεηνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο. Αθφκε εδψ γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο 

αλακεηαμχ ηνπο.   

 Παξάιιεια ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη θξεκαζκέλα γχξσ γχξσ 

ζηνπο ηνίρνπο εθηίζεληαη δηάθνξα παιηά εξγαιεία, απφ ηα νπνία άιια ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα δηάθνξα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ καραηξηψλ, ελψ αξθεηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πηα. 

Πνιιά απ’ απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηα ρέξηα ηνπ κάζηνξα. Ηδηαίηεξε εληχπσζε 

πξνθαιεί ην παιηφ θπζεξφ, ν πέηξηλνο ηξνρφο, ηα ζθπξηά, νη ιίκεο, ηα παιαληδφληα, ηα 

γεσξγηθά εξγαιεία, ηα πέηαια, ηα ςαιίδηα, νη ηζηκπίδεο, νη ςαιίδεο, ην ςαιίδη θακηληνχ θαη 

πνιιά άιια. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έιεγε θαλείο φηη ην εξγαζηήξην ιεηηνπξγεί θαη σο 

                                                
238 Απφ ην 1973 κέρξη ην 1980 ζην εξγαζηήξην δνχιεπαλ σο ηερλίηεο ηα δχν αδέξθηα Παλαγηψηεο θαη Βάηνο, 

ελψ βνεζνχζε ζην άλακκα ηνπ θακηληνχ, ζην θαζάξηζκα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη αιινχ ν παηέξαο ηνπο 

ηαχξνο Ρεγάινο. 
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κνπζείν παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο 

 

Δηθ. 48: Ο κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζην εξγαζηήξη ηνπ. Κξαηάεη ην ζθπξί θαη ρηππάεη ζην κεγάιν 

ακφλη βάξνπο 120 θηιψλ. Μπξνζηά ζην μχιηλν ζηήξηγκα ηνπ ακνληνχ είλαη φξζηα ζηεκέλεο ε βαξηά θαη ε 

βαξηνπνχια, ελψ δεμηά δηαθξίλεηαη ην θακίλη κε ηηο ηζηκπίδεο θαη ηελ θακηλάδα. 

 Σν εξγαζηήξην απνηειείηαη απφ έλαλ εληαίν ρψξν εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

10κ.Υ6,5κ.. Ο εμνπιηζκφο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην εξγαζηήξην είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε 

νξηζκέλε ηάμε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Ζ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζνπ δίλεη 

ηελ εληχπσζε πσο ν ρψξνο απηφο δηαρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα κέξε αλάινγα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζ’ απηφλ. Ο ρψξνο αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ απνηειεί 

ην ρψξν ηνπ θακηληνχ, φπνπ εθηειείηαη ε ζεξκηθή θαηεξγαζία ηνπ αηζαιηνχ 

(ζθπξειάηεζε, βαθή θ.α.), ην ιηψζηκν ηνπ θεξηνχ θαη ην δέζηακα ηνπ θεξάηνπ. Γεμηά ηεο 

εηζφδνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο, φπνπ εθηειείηαη ε ςπρξή θαηεξγαζία ηνπ κεηάιινπ (ηξφρηζκα, 

ιηκάξηζκα). ηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία ηνπ εξγαζηεξίνπ βξίζθεηαη ν πάγθνο κε ηα 

εξγαιεία θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο θαη ζήθεο ηνπ καραηξηνχ. 
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ην ρψξν απηφ νινθιεξψλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ καραηξηνχ κε ηε δηαθφζκεζε ηεο ιαβήο 

θαη ηεο ζήθεο. ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, αξηζηεξά απφ ηελ είζνδν, βξίζθεηαη ζηδεξέληνο 

πάγθνο, ζηνλ νπνίν εθηειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο εγράξαμεο ζρεδίσλ θαη γξακκάησλ πάλσ 

ζηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ κε ηε ρξήζε ληηξηθνχ νμένο. 

 

Δηθ. 49: Σξηζδηάζηαην ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ, φπνπ δηαθξίλεηαη ε δηάηαμε ηνπ 

εμνπιηζκνχ: νη πάγθνη εξγαζίαο, ηα ηξία ακφληα, ην ζηαζεξφ θαη ην κηθξφ θακίλη, ην θπζεξφ θαη ν 

πνδνθίλεηνο ηξνρφο. (ρέδην ηνπ αξρηηέθηνλα Ζιία Υαξίηνπ βαζηζκέλν ζε πξνζρέδην ηνπ Μάλζνπ ηακνχιε 

θαη ζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο έξεπλαο) 
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Δηθ. 50: Σξηζδηάζηαην ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ (ρέδην ηνπ αξρηηέθηνλα Ζιία 

Υαξίηνπ)239 

 ηε λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην κεγάιν ζηαζεξφ 

θακίλη
240

 ηνπ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ εζηία, ηελ θακηλάδα θαη ην 

θπζεξό ή ην ειεθηξνθίλεην κνηέξ. 

ην εξγαζηήξην κε ηνπο ηζίγθνπο (1966-1971) ρξεζηκνπνηνχζε κφλν ην κηθξφ 

θακίλη, ην νπνίν βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηα παξάζπξα, γηα λα θσηίδεηαη απφ ην θσο ηεο 

εκέξαο πνπ έκπαηλε κέζα, γηαηί εθεί δελ είρε ειεθηξηθφ ξεχκα.  

Σελ εζηία ζην ζηαζεξφ θακίλη ηελ έθηηαμε κφλνο ηνπ ν κάζηνξαο κε ρνληξή 

ζηδεξέληα ιακαξίλα. Έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ δηαζηάζεσλ 

1κ.Υ1κ.Υ0,28κ.. ηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα ζηδεξέληα πφδηα θαη έρεη ζπλνιηθφ χςνο 0,86κ. 

ην ρείινο ηεο εζηίαο ζηεξηδφηαλ ην θακηλνζίδεξν ηνπ θπζεξνχ, έλαο ρνληξφο ζσιήλαο 

                                                
239 Βι. επίζεο, ζ. 254 εηθ. 195, 196 

240 Σν θακίλη είλαη κηα θαηαζθεπή κε πεξίθιεηζην ζπλήζσο ρψξν ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ζεξκαίλνληαη 

πιηθά πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ ή λα κνξθνπνηεζνχλ. Οη ηερλνινγηθέο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκεχνπλ ηα θακίληα είλαη ε αζβεζηνπνηία, ε απφζηαμε γαηαλζξάθσλ, ε αλζξαθνπνίεζε μχισλ, ε 

θεξακηθή, ε κεηαιινπξγία θαη ε παινπξγία.   

 ηε κεηαιινπξγία ην θακίλη είλαη έλα είδνο θιίβαλνπ, φπνπ δηάθνξα πιηθά, κε ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξκφηεηαο, ζεξκαίλνληαη, ππξψλνληαη ή ιηψλνπλ. Παιηφηεξα, σο θαχζηκα πιηθά ζηα θακίληα, 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην θσθ, ηνπο μπιάλζξαθεο θαη ηνπο ιηζάλζξαθεο.      
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απφ καληέκη (ρπηνζίδεξν), ν νπνίνο έθεξλε αέξα θαη άλαβε ή ζπληεξνχζε ηε θσηηά. Σν 

κεγάιν θπζεξό ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην πεηξφθηηζην εξγαζηήξη (1971-2011) κέρξη ην 

1974, νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ειεθηξνθίλεην κνηέξ πνπ βγάδεη αέξα κέζα ζηελ 

εζηία θαη θάησ απφ ηα θάξβνπλα.  

 Πάλσ απφ ηελ εζηία είλαη ηνπνζεηεκέλε κεηαιιηθή θακηλάδα απφ γαιβαληδέ 

ιακαξίλα κε άλνηγκα ζην θάησ κέξνο ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ θαη δηαζηάζεσλ 1,1κ.Υ1,1κ.. 

Ζ θακηλάδα ζηελεχεη πξνο ηα πάλσ θαη θαηαιήγεη ζε ηεηξάγσλν ζσιήλα κε κήθνο 

πιεπξάο 0,5κ.  θαη έρεη ζπλνιηθφ χςνο 2 κέηξα πεξίπνπ. Σελ θαηαζθεχαζε ν ίδηνο ν 

κάζηνξαο θαη αληηθαηέζηεζε παιαηφηεξε παξφκνηα θακηλάδα πνπ είρε θζαξεί κε ηα 

ρξφληα. 

 

 

Δηθ. 51, 52: Υεηξνθίλεην θπζεξφ. Καηαζθεπάζηεθε ην 1924 απφ ηνλ Παληειή Γαδή. 

 Σν κεγάιν μύιηλν θπζεξό, παιηφηεξα, νη ζηδεξάδεο ην έθηηαρλαλ κφλνη ηνπο. 
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Υξεζηκνπνηνχζαλ μχια θαη αξγαζκέλα δέξκαηα δψσλ
241

.  Σν  κεγάιν θπζεξφ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1924 απφ ηνλ Παληειή Γαδή θαη ην είρε ζην εξγαζηήξη 

ηνπ κέρξη ην 1955, ηε ρξνληά πνπ πέζαλε
242

. Ο  Παλαγηψηεο  Ρεγάινο αγφξαζε ην θπζεξφ 

απηφ απφ ηε γπλαίθα ηνπ Παληειή Γαδή ην 1964, φηαλ απνιχζεθε απφ ζηξαηηψηεο, θαη ην 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα αλάβεη θαη λα ζπληεξεί ηε θσηηά ζην θακίλη ηνπ κέρξη ην 1974. Σν 

ζπλνιηθφ ηνπ κήθνο είλαη 1,6κ., ην κέγηζην πιάηνο 0,8κ. θαη ην κέγηζην χςνο 0,4κ.:  

«Σν θπζεξό απηό είλαη θθηαζκέλν κε μύιν θαη κε βαθέηεο -πεηζηά πνιύ σξαία- 

γύξσ γύξσ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θπζεξνύ ππάξρεη ηεηξάγσλε ηξύπα, ε νπνία 

από θεη έπαηξλε ηνλ αέξα θη απηό είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρεηξνπνίεην θαη είλαη ζε 

ζηπι βαιβίδαο απηή ε ηξύπα. Μέζα έρεη έλα θνκκαηάθη πνπ αλεβνθαηεβαίλεη θη 

απηή ε ηξύπα ξνπθάεη ηνλ αέξα, βνπιώλεη ηελ ώξα πνπ δνξίδεηαη ην θπζεξό λα 

δώζεη ηνλ αέξα, βνπιώλεη θη έρεη σο βνύισκα εθεί δέξκα από ιαγό ή από 

θνπλέιη. ηελ άιιε άθξε ηνπ, πην άθξε, έρεη ην αληίβαξν. Σν αληίβαξν 

ρξεζηκεύεη λα αλνίγεη γξήγνξα ην θπζεξό, λα θαηεβαίλεη, γηα λα κπνξεί λα 

μαλαδώζεη αέξα. Σν κεηαιιηθό κέξνο ζηελ άιιε άθξε αθνπκπάεη απάλσ ζην 

θακίλη θαη είλαη έλα δπλαηό ζίδεξν γηα λα κε ιηώλεη θαη ην ιέκε 

θακηλνζίδεξν»
243

. 

 Σν θακηλνζίδεξν-πξνθύζη είλαη έλαο ζσιήλαο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν 

(καληέκη) θαη ν νπνίνο έρεη ζηελ άθξε ηνπ ζρήκα θφινπξνπ θψλνπ. Έηζη κε ην 

αλεβνθαηέβαζκα ηνπ θπζεξνχ, δηνρεηεχεηαη αέξαο ζηελ εζηία ηνπ θακηληνχ, ν νπνίνο 

έρνληαο απνθηήζεη κεγάιε ηαρχηεηα κέζα ζην θακηλνζίδεξν-πξνθχζη θαίεη ηέιεηα ην 

θάξβνπλν.  

 ηε κέζε πεξίπνπ ηεο βνξηλήο πιεπξάο ηνπ εξγαζηεξίνπ βξίζθεηαη έλα κηθξόηεξν 

θακίλη. Δίλαη ην πξψην θακίλη ηνπ κάζηνξα θαη ην ρξεζηκνπνηεί απφ ην 1959. Σελ εζηία 

θαηαζθεχαζε ν ίδηνο απφ βαξέιη πεηξειαίνπ. Ζ εζηία ηνπ κηθξνχ θακηληνχ έρεη θπιηλδξηθφ 

ζρήκα κε δηάκεηξν 0,6κ. θαη ζπλνιηθφ χςνο 0,8κ. Σν κηθξό ρεηξνθίλεην εξγνζηαζηαθό 

θπζεξό, ηύπνπ ζαιίγθαξνπ, ην αγφξαζε ν παηέξαο ηνπ κάζηνξα ην 1959 απφ ηνλ Ησάλλε 

Μαξνχζν, ζηδεξνπξγφ απφ ηνλ Αζηαθφ πνπ εγθαηέιεηςε ηε δνπιεηά ηνπ ζηδεξά θαη πήγε 

                                                
241 Βι. Λνπθφπνπινο Γ., Γεσξγηθά ηεο Ρνύκειεο, Αζήλα-Γηάλληλα 1983, ζ. 64 

242 Γηα ην κάζηνξα Παληειή Γαδή γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηηο ζ. 81-82. 

243 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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λα δήζεη ζηελ Διεπζίλα. Γηα ην θπζεξφ απηφ θαη ην κηθξφ ακφλη έδσζε ηφηε 250 δξαρκέο. 

 

Δηθ. 53: Σν κηθξό θακίλη.  Έρεη δηάκεηξν 0.6κ. θαη χςνο 0.8κ. Γηαθξίλεηαη αξηζηεξά ν ζαιίγθαξνο- 

ρεηξνθίλεην θπζεξό θαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο είλαη θξεκαζκέλε ζε ζπξκάηηλν γάληδν ε βνύηα κε ην 

ειαηφιαδν. 

 ην ζηαζεξφ κεγάιν θακίλη, ζηε λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

εξπζξνππξψλεηαη ην αηζάιη γηα ηελ “ελ ζεξκψ” θαηεξγαζία ηνπ, θπξίσο γηα ηε 

ζθπξειάηεζή ηνπ, ελψ απφ ηα ρείιε ηεο ηεηξάγσλεο εζηίαο θαη γχξσ γχξσ θξέκνληαη 

θπξίσο εξγαιεία ζπγθξάηεζεο (ηζηκπίδεο δηαθφξσλ εηδψλ θαη κεγεζψλ) θαη κηα ζηδεξέληα 

θνπηάια κε ηελ νπνία ξίρλεη λεξφ θαη είηε ζβήλεη ηε θσηηά ζηα ζεκεία πνπ δε ρξεηάδεηαη, 

είηε ςχρεη απφηνκα ηα κπξνχληδηλα καλίθηα ηεο ιαβήο κεηά ηε ζπγθφιιεζε ηνπο ζην πίζσ 

κέξνο ηεο ιάκαο. Γίπια ζην θακίλη θαη πάλσ ζην πάησκα ηνπ εξγαζηεξίνπ βξίζθεηαη έλαο 

κεγάινο πιαζηηθφο θνπβάο γεκάηνο λεξφ. Απφ ηνλ θνπβά παίξλεη λεξφ κε ηελ θνπηάια ν 

κάζηνξαο θαη ξίρλεη ζην θακίλη ή ζηε ιαβή ηνπ καραηξηνχ. Αθφκε, κέζα ζηνλ θνπβά κε ην 

λεξφ βάδεη ηα ζθπξηά, γηα λα θάλεη θαιχηεξε εθαξκνγή ην μχιηλν ζηεηιηάξη ζην ζθπξί θαη 

λα είλαη πην ζηαζεξφ ην ζθπξί θαηά ηε ζθπξειάηεζε.     

 Σν ακόλη απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν εξγαζίαο ηνπ ζηδεξνπξγνχ θαη ηνπ 

καραηξνπνηνχ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλν θνληά ζην θακίλη θαη ζπλήζσο ζηεξίδεηαη πάλσ ζε 

βάζε απφ θνξκφ δέληξνπ, γηα λα κε ζαιεχεη απφ ηε ζέζε ηνπ θαη λα αληέρεη ηα ρηππήκαηα 
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ηεο βαξηάο θαη ηνπ ζθπξηνχ. Γχξσ ηνπ έρεη ειεχζεξν ρψξν, γηα λα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη πεξηζζφηεξνη ζηδεξάδεο θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο. Απνηειείηαη απφ 

ζπκπαγέο ζίδεξν θαη ην ζρήκα ηνπ είλαη κηα ξνκβνεηδήο κάδα κε νμπκέλεο ηηο δχν γσλίεο 

θαη πιαηπζκέλε ηε κέζε. Σν έλα άθξν ηνπ ακνληνχ έρεη ζρήκα θψλνπ θαη πάλσ ηνπ ν 

ζηδεξάο θαξδαίλεη ή καθξαίλεη ην ζίδεξν, θηππψληαο ην αλάινγα. Σν άιιν άθξν είλαη 

θσληθφ, κε επίπεδε ηελ άλσ επηθάλεηά ηνπ θαη πάλσ ηνπ ν ζηδεξάο ηζηψλεη θαη ιεηαίλεη ηηο 

επηθάλεηεο ηνπ ζίδεξνπ θηππψληαο ην αλάινγα. ην θεληξηθφ επίπεδν κέξνο ηνπ ακνληνχ 

ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ηξχπεο. Ζ κία απ' απηέο είλαη ζηξνγγπιή θαη πάλσ ηεο 

ηνπνζεηείηαη ην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα ηξππεζεί. Ζ ηξχπα γίλεηαη κε ρηχπεκα ηεο 

βαξηνπνχιαο ζε έλαλ αηζάιηλν δνπκπά. ηελ ηεηξάγσλε εζνρή κπαίλεη-ρσξάεη ην θνπίδη 

ηεο θσηηάο ή ην παηεηό-πιαηό. Σν ακφλη γίλεηαη απφ ζίδεξν θαη είλαη πνιχ αλζεθηηθφ, 

θαζψο έρεη επηηεπρζεί ε αλψηεξε δπλαηή ζθιήξπλζε κε ηε ζεξκηθή θαηεξγαζία ηνπ 

ζηδήξνπ (δέζηακα-βάςηκν). Παιηφηεξα ην ακφλη θαηαζθεπαδφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζηδεξνπξγνχο ζε κεγάια εξγαζηήξηα, θαζψο γηα ηε ζθπξειάηεζή ηνπ δνχιεπαλ δέθα 

άλζξσπνη θαη δχν θακίληα ζπγρξφλσο, ελψ ζηελ εζηία θαίγνληαλ ηξηάληα ηζνπβάιηα 

θάξβνπλα
244

.    

 

Δηθ. 54: Σν πξψην θαη γηα πνιιά ρξφληα κνλαδηθφ ακφλη ηνπ κάζηνξα. Επγίδεη 25 θηιά. 

                                                
244 Βι. Ρφθνπ Βάζσ, φ.π., ζ. 451-452. Βι. επίζεο, Λνπθφπνπινο Γεκήηξηνο, φ.π., ζ. 66 
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Δηθ. 55: Σν κεζαίν ακφλη ηνπ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν δπγίδεη 55 θηιά. 

 Ο κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο έρεη ζήκεξα ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ηξία ακφληα 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ. Σν κηθξφ ακφλη δπγίδεη 25 θηιά θαη έρεη δηαζηάζεηο 

0,5κ.Υ0,1κ.Υν,15κ.. Σν αγφξαζε ην 1959 ζηνλ Αζηαθφ απφ ηνλ Ησάλλε Μαξνχζν. Ήηαλ 

ην κνλαδηθφ ακφλη  πνπ είρε κέρξη ην 2001. Σε ρξνληά εθείλε αγφξαζε άιια δχν 

κεηαρεηξηζκέλα ακφληα, κεγαιχηεξα. Σν έλα απ’ απηά δπγίδεη 55 θηιά, έρεη δηαζηάζεηο 

0,65κ.Υ0,12κΥ0.2κ θαη ην αγφξαζε 35.000 δξαρκέο, ελψ ην κεγαιχηεξν δπγίδεη 120 θηιά, 

έρεη δηαζηάζεηο 0,7κ.Υ 0,13κ.Υ0,32κ. θαη ην αγφξαζε 60.000 δξαρκέο.  

 Σα δχν κεγάια ακφληα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη πνιχ θαιά ζηεξεσκέλα ζε μχιηλνπο 

θνξκνχο γηα λα κελ θνπληνχληαη θαη λα αληέρνπλ ηα ρηππήκαηα κε ηε βαξηά θαη ην ζθπξί. 

ήκεξα κπξνζηά ζην κεγάιν θακίλη έρεη ηνπνζεηεκέλν ην κεγάιν ακφλη, ην νπνίν θαη 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ν κάζηνξαο. Σα δχν κηθξφηεξα ακφληα ηα ρξεζηκνπνηεί 

βνεζεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

Κνληά ζην κεγάιν ακφλη βξίζθεηαη έλα αθφκε βαζηθφ εξγαιείν, ε κέγγελε. 

Απνηειείηαη απφ δχν ζηδεξέληεο πιάθεο πνπ κεηαθηλνχληαη θαη κνηάδνπλ κε ζαγφληα.  Πφηε 

πιεζηάδνπλ ε κηα ηελ άιιε θαη πφηε μεκαθξαίλνπλ κε κηα ζηδεξέληα βίδα πνπ ζηξίβεη θαη 

μεζηξίβεη. Δθεί ν κάζηνξαο ηζηψλεη ηα θέξαηα ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ιαβήο ηνπ απινχ καραηξηνχ θαη ηνπ ραληδαξηνχ, ηνπνζεηεί θαη ζηεξεψλεη 

βνεζεηηθά εξγαιεία, φπσο ηνλ ηξνρηζηή καραηξηψλ ή ην μχιηλν θαινχπη γηα ηελ 

θακπχισζε ησλ κπξνχληδηλσλ καληθηψλ θ.α.,  αιιά θαη ζηαζεξνπνηεί ζηδεξέληα ή 

κπξνχληδηλα θνκκάηηα θαζψο ηα επεμεξγάδεηαη δίλνληάο ηνπο ην θαηάιιειν ζρήκα. 
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Δηθ. 56: Μέγγελε ηνπ ζηδεξνπξγνχ 

ηαλ μεθίλεζε λα θηηάρλεη ηα πξψηα εξγαιεία, ην 1959 ζην παιηφ ρσξηφ, δελ είρε 

κέγγελε θαη αλαγθάζηεθε λα δαλεηζηεί απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ παηέξα ηνπ. ήκεξα ζην 

εξγαζηήξην ππάξρνπλ πέληε κέγγελεο δηαθφξσλ κεγεζψλ, απφ ηηο νπνίεο ε κία είλαη 

κέγγελε ηνπ ζηδεξνπξγνχ θαη νη ππφινηπεο ηέζζεξηο κέγγελεο ηνπ κεραλνπξγνχ. 

 

Δηθ. 57: Ζ πεξηζηξεθφκελε κέγγελε πνπ ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ν κάζηνξαο 
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Δηθ. 58: Ζ πξψηε κέγγελε ηνπ κάζηνξα. Σελ αγφξαζε ην 1964 ζηελ Πάηξα 750 δξαρκέο. 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζπκάηαη: 

 «Όηαλ μεθίλεζα, δελ είρα κέγγελε. Σόηε είρακε κεγάιε θηώρεηα. Δίρε κία, έλαο 

αδεξθόο η‟ παηέξα κνπ, ιίγν κ‟θξόηεξ‟ από ηνύλε, καο η‟λ έδνπζη θη δνύιεπακη. 

Δίρακη παληξέςεη η‟λ αδεξθή κ‟, η‟ κεγάιε θαη μεη‟λάρ‟θακη (μεηηλαρηήθακε, 

μεκείλακε απφ ρξήκαηα), πνύ λα βξνύκη θη ιηθηά, ηέινπο πάληνπλ, κόθαλη θάη‟ 

θ‟βέληηο (κνπ έθαλε θάηη θνπβέληεο) θη ππνπςηάζ‟θα ζα κ‟ πάξ‟ η‟ κέγγελε απηόο 

ν κπάξκπαο κ‟. Πάσ θη η‟ ιέσ: “Μπάξκπα, ηόρνπ λα πάνπ ζ‟λ Πάηξα ηηνύηηο η‟ο 

κέξηο λ‟ αγνπξάζνπ ληα κέγγελ‟. Γελ λη παίξλεηο απηήλε”. Σνύηπα απηό έηζη, γηα 

λα κε κε ληξνπηάζεη. “Ναη, κσξέ πηδί κ‟, θη ηνύρα λα ζηνπ πνπ”, κ‟ ιέεη. Να, ζ‟ 

απηό ην ζηαπξό π‟ θάλνπ, “ηνύρα λα ζηνπ πνπ”, κ‟ ιέεη. “Άκα πάνπ απάλ‟,ζα 

ζ‟λη (ζηελ) θέξνπ”. “Ναη”, κ‟ ιέεη.  

Πήγα ζ‟λ Πάηξα θη αγόξαζα ηθείλε η‟ κέγγελε, ηθεί πέξα. Σ‟λ αγόξαζα ηνπ ‟64 

750 θξάγθα. Δίλ‟ ε πξώηε κέγγελε π‟ αγόξαζα. Ν‟ ίβιηπακη, γηα ηξγνπζηάζηνπ λ‟ 

ίβιηπακη (ηε βιέπακε). Απηήλε είλαη πην δπλαηή θη πεξηζηξέθηηη θηόια απηή, 

αιιά ηθείλε είλη πνηνηηθώο θαιή, ηθείλε είλ‟ γηξκαληθηά, ζ‟ ηθείλε έρεη δύνπ αξρέο 

ε βόιηα, έρεη άιιηο ζεηξέο ηθείλ‟. Απηέο όιηο έρ‟λη κία ζεηξά ζη‟ο (ζηηο) βόιηηο. 

Ηθείλ‟ έρεη δηπιή αξρή θη δε ραιάεη εύθνπια ε βίδα ηεο ηθ‟λήο (εθείλεο)». 
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Σα πεξηζζφηεξα εξγαιεία παξαγσγήο ηα έρεη θαηαζθεπάζεη κφλνο ηνπ ν κάζηνξαο 

θαη θακαξψλεη γη’ απηφ. Σα ζθπξηά, ηηο ηζηκπίδεο, ηνλ ηξνρφ, ηα εξγαιεία δηαθφζκεζεο, 

ηελ ςαιίδα θ.ά. ηα έρεη θηηάμεη ν κάζηνξαο κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα, γηαηί πηζηεχεη φηη ηα 

θηηάρλεη πην ιεηηνπξγηθά, θαζψο ηα πξνζαξκφδεη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δνπιεηάο ηνπ, 

αιιά  θαη γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, θαζψο ηνπ ζηνίρηδαλ ιηγφηεξν: 

«Ο κάζηνξαο είρε ηέηνηα ιόμα, δελ ήζειε πνηέ εξγαιεία ηνπ εκπνξίνπ. Σα 

„θθηαλε κόλνο ηνπ, από κεξάθη. Ήηαλ θαη πην ιεηηνπξγηθά, δηόηη ήμεξε ζε ηη 

εξγαζία αθξηβώο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη»
245

.  

 Ο καραηξνπνηφο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ρξεζηκνπνηεί αξθεηά θαη δηαθνξεηηθά 

εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ ηνπ. Πνιιά απ’ απηά είλαη εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη σο ζηδεξάο, ελψ θάπνηα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

καραηξηνχ.  

 

Δηθ. 59: θπξί εηδηθφ γηα ηε ζθπξειάηεζε ησλ καραηξηψλ. Σν ιεπηφηεξν ζε πάρνο  θαη θαξδχηεξν κέξνο ηνπ 

δηεπθνιχλεη ηε ζθπξειάηεζε ζε δχζθνια ζεκεία. Δίλαη θηηαγκέλν απφ ηνλ ίδην ην κάζηνξα. 

 Σα ζπνπδαηφηεξα εξγαιεία ηνπ κάζηνξα είλαη ηα ζθπξηά, ηα νπνία ηα ζπλαληάκε 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε. Σα ρξεζηκνπνηεί ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Σν ζθπξί πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε ζθπξειάηεζε, είλαη έλαο ηχπνο ζθπξηνχ κε πιαηηά 

επηθάλεηα ζηε κία πιεπξά θαη κε θαηαθφξπθε «πέλα»-κπαιηά, ιίγν πην καθξηά απφ ην 

πιάηνο ηνπ ζθπξηνχ, ζηελ άιιε. Σν ζθπξί απηφ ην θαηαζθεχαζε ν κάζηνξαο κφλνο ηνπ θαη 

                                                
245 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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ηνπ έδσζε απηφ ην ζρήκα, γηα λα ζθπξειαηεί θαιχηεξα ηελ αηζάιηλε ιάκα. Επγίδεη 1,5 

θηιφ. Σν κεηαιιηθφ κέξνο έρεη δηαζηάζεηο 13εθ.Υ4,5εθ.Υ5εθ.. Σν ζηεηιηάξη ην 

θαηαζθεχαζε ν κάζηνξαο απφ μχιν αγξηειηάο θαη έρεη κήθνο 37 εθ.. Σν ζθπξί απηφ κε ην 

πιαηχ ηνπ άθξν πιάζεη ην ζίδεξν ή ην αηζάιη, ελψ κε ην ζηελφ θαη καθξχ άθξν, ηνλ 

κπαιηά, καθξαίλεη ή θαξδαίλεη ηελ αηζάιηλε ιάκα. 

 Μεξηθέο θνξέο ζηε ζθπξειάηεζε ρξεζηκνπνηεί ηε βαξηά ή ηε βαξηνπνύια. Ζ 

βαξηά δπγίδεη έμη θηιά. Σν κεηαιιηθφ ηεο κέξνο έρεη δηαζηάζεηο 19εθ.Υ7εθ.Υ7εθ. θαη ε 

πέλα ηεο είλαη θάζεηε, θαηαθφξπθε. Σν ζηεηιηάξη ηεο είλαη απφ μχιν αγξηειηάο θαη έρεη 

κήθνο 54 εθ. Ζ βαξηνπνχια δπγίδεη 3,5 θηιά, ην κεηαιιηθφ ηεο κέξνο έρεη δηαζηάζεηο 

16εθ.Υ5,5εθ.Υ5εθ. θαη ε πέλα ηεο είλαη νξηδφληηα.  Σν ζηεηιηάξη ηεο βαξηνπνχιαο έρεη 

κήθνο 50 εθ.. Σα εξγαιεία απηά ν κάζηνξαο ηα αγφξαζε απφ ην εκπφξην. Δίλαη 

εξγνζηαζηαθά πξντφληα.  

 

Δηθ. 60: Μηθξό ζθπξί, πνπ ην ρξεζηκνπνηεί ν κάζηνξαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο.  

Γηαζηάζεηο κεηαιιηθνχ κέξνπο 9,5εθ.Υ1εθ.Υ1,5εθ. θαη κήθνο ζηεηιηαξηνχ 25 εθ. 

 

Δηθ. 61: θπξί γηα ην πξηηζηλάξηζκα.  Γηαζηάζεηο κεηαιιηθνχ κέξνπο 12,5εθ.Υ5εθΥ3,5εθ. Μήθνο 

ζηεηιηαξηνχ 32εθ. 
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ην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ππάξρνπλ θαη άιια ζθπξηά, πην κηθξά, κε δηαθνξεηηθφ 

ζρήκα, ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίπησζε. Άιια ηα ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο ιαβήο γηα λα γπξίδεη ηα κπξνχληδηλα θνκκάηηα ή ζην πξηηζηλάξηζκα, άιια ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζήθεο ή ζε άιιεο ζηδεξνπξγηθέο εξγαζίεο.  

 Γίπια ζην θακίλη θξέκεηαη κηα κεηαιιηθή θνπηάια. Έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 44 εθ.,  

ελψ ην θπιηλδξηθφ κέξνο έρεη δηάκεηξν 6 εθ. θαη χςνο 5 εθ. ’ απηή ν κάζηνξαο ιηψλεη 

δηάθνξα κέηαιια. Μεξηθέο θνξέο ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα ζβήζεη κε λεξφ ηε θσηηά ζε 

θάπνηα ζεκεία ζην θακίλη:  

 «Δδώ ιηώλνπκε δηάθνξα κέηαιια, όπσο κνιύβη, θαιάη, θάλνπκε αλάκεημε θαη 

θθηάλνπκε ηελ θόιιεζε, θάλα αινπκίλην ιηώλνπκε θαη ην „ρσ πξόρεηξν εδώ θαη 

ζβήλσ θαη η‟ θσηηά ζε νξηζκέλα κέξε πνπ δε ρξεηάδεηαη»
246

.  

 

Δηθ. 62: Μεηαιιηθή θνπηάια 

 Δπίζεο, απφ ην θακίλη θξέκνληαη δηάθνξεο ηζηκπίδεο, εξγαιεία ζπγθξάηεζεο, ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη ζρήκαηα. Με απηέο θξαηάεη ηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ, φηαλ ηε 

ζθπξειαηεί ή ηε βάθεη θαη ηα ππξσκέλα ζηδεξέληα αληηθείκελα άκα ηα βγάδεη απφ ην 

θακίλη. Με απηέο αθφκε θξαηάεη ηελ αηζάιηλε ζθξαγίδα ηνπ, γηα λα ηε ρηππήζεη κε ηε 

βαξηνπνχια πάλσ ζηα ππξσκέλα ζηδεξέληα αληηθείκελα, κεηά ηε ζθπξειάηεζε.  

 

Δηθ. 63: Μηθξή ηζηκπίδα. Σε ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο βαθήο ηεο ιάκαο ηνπ 

                                                
246 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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καραηξηνχ. Έρεη κήθνο 28 εθ. θαη πιάηνο 4 εθ. 

 

Δηθ. 64: Μεγάιε ίζηα ηζηκπίδα γηα ηε ζθπξειάηεζε. Έρεη κήθνο 37 εθ. θαη πιάηνο 4 εθ. 

 

Δηθ. 65: Καβνπξνηζηκπίδα κήθνπο 40 εθ. θαη ζθξαγίδα ηνπ κάζηνξα 

 ην εξγαζηήξην ππάξρνπλ θαη ζηξαβέο ηζηκπίδεο, ηηο νπνίεο ν κάζηνξαο δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ. Απηέο ήηαλ θαηάιιειεο γηα λα θξαηάεη 

κεγάια θαη βαξηά αληηθείκελα. Σηο ρξεζηκνπνηνχζε παιηφηεξα, φηαλ θαηαζθεχαδε πληά, 

ηζάπεο θαη άιια γεσξγηθά εξγαιεία.  

 ηαλ ν κάζηνξαο ηειείσλε ηε ζθπξειάηεζε ηεο αηζάιηλεο ιάκαο ηνπ καραηξηνχ, 

ηνπνζεηνχζε ζε εζνρή ζην ακφλη ην παηεηό ή πιαηό. Πάλσ ζ’ απηφ, ην νπνίν ήηαλ 

αηζάιηλν θαη εληειψο επίπεδν, γηλφηαλ ην ηειεπηαίν ζηξψζηκν ηνπ κεηάιινπ. Δδψ ε ιάκα 

ρηππηέηαη κε ην ζθπξί πνιχ πξνζεθηηθά θαη γίλεηαη επίπεδε θαη ίζηα ζε φιν ην κήθνο ηεο.  

 Ο κάζηνξαο ζηα δηάθνξα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ καραηξηνχ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα 

εξγαιεία θνπήο. Γηα ηελ θνπή ή ην ζρίζηκν ηεο αηζάιηλεο ιάκαο παιηά ρξεζηκνπνηνχζε ην 

ςαιίδη ηνπ θακηληνύ. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο ιάκαο ηνπ καραηξηνχ 

ρξεζηκνπνηεί ην θνπίδη ηεο θσηηάο, κε ηελ θνθηεξή αηζαιέληα αθκή. Με ηελ ςαιίδα 

θφβεη ηα κπξνχληδηλα ειάζκαηα, φηαλ θαηαζθεπάδεη ηελ κπξνχληδηλε ιαβή θαη ηελ 

κπξνχληδηλε ζήθε, ελψ κε ην πξηόλη ηνπ μπινπξγνύ θφβεη ην μχιν θαξπδηάο γηα ην 
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εζσηεξηθφ ηεο κπξνχληδηλεο ζήθεο ή ηελ μχιηλε ζήθε ησλ ραληδαξηψλ θαη ην κέξνο ηνπ  

θεξάηνπ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  Με ην ζθεπάξλη αθαηξεί ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ 

θεξάηνπ, ην νπνίν είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θεξάηηλεο ιαβήο ησλ 

ραληδαξηψλ ή  ησλ απιψλ καραηξηψλ. 

 

Δηθ. 66: Παηεηφ ή πιαηφ, αηζάιηλν εμάξηεκα ηνπ ακνληνχ 

 

 

Δηθ. 67: Αηζάιηλν ςαιίδη θακηληνχ. 

 Με ην αηζάιηλν ςαιίδη ηνπ θακηληνύ ν κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο έθνβε ή 

έζρηδε ηηο ππξσκέλεο αηζάιηλεο ζνχζηεο απηνθηλήησλ, γηα λα θαηαζθεπάζεη ηε ιάκα ησλ 

καραηξηψλ ηνπ. Ο κάζηνξαο ηνπνζεηνχζε θαηάιιεια ηελ ππξσκέλε ζνχζηα ζην άλνηγκα 
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ηνπ ςαιηδηνχ αλάινγα κε ην ηη ήζειε λα θάλεη, λα ηελ θφςεη ή λα ηε ζρίζεη, θαη ν βνεζφο 

ρηππνχζε κε ηε βαξηά ην πάλσ κέξνο ηνπ ςαιηδηνχ ζην κπξνζηηλφ κέξνο. ηελ ηξχπα ζην 

θάησ κέξνο ηνπ ςαιηδηνχ ππήξρε έλαο αηζάιηλνο πίξνο, ν νπνίνο ζπγθξαηνχζε ην πάλσ 

κέξνο ηνπ ςαιηδηνχ θαη δελ ην άθελε λα ρηππήζεη πάλσ ζην ακφλη πξνζηαηεχνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηελ θφςε ηνπ ςαιηδηνχ:  

«Σν ςαιίδη ηνπ θακηληνύ δελ ην ρξεζηκνπνηώ ζήκεξα. Σώξα έρνπκε ην νμπγόλν, 

γηα λα θόςνπκε έλα ζίδεξν, έρνπκε ηα ζβνπξάθηα κε ην ξεύκα, ηειεηώλεηο 

ακέζσο, ιίγα έμνδα…»
247

. 

Δηθ. 68: Ο θφθηεο ηεο θσηηάο. 

 Με ηνλ θόθηε ηεο θσηηάο, ην αηζάιηλν εμάξηεκα ηνπ ακνληνχ, ν κάζηνξαο θφβεη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ζθπξηνχ κηθξά θνκκάηηα ηεο ππξσκέλεο θαη ζθπξειαηεκέλεο ιάκαο 

ηνπ καραηξηνχ, θπξίσο ζην πίζσ κέξνο, θαη ηεο δίλεη ην ηειηθφ ζρήκα. Δπίζεο, κε ηνλ 

θφθηε ηεο θσηηάο θφβεη έλα ινμφ θνκκάηη ηεο ιάκαο ζην κπξνζηηλφ κέξνο, γηα λα γίλεη ην 

θακνκάραηξν πην κπηεξφ. 

  ην εξγαζηήξην ππάξρνπλ δχν αηζάιηλεο ςαιίδεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ην 

κάζηνξα ζην κεραλνπξγείν ζην Λεζίλη ην 1964. Με απηέο θφβεη ηα θχιια ηνπ 

κπξνχληδνπ, φηαλ θαηαζθεπάδεη ηα κπξνχληδηλα καλίθηα ηεο ιαβήο ή ηε κπξνχληδηλε 

ζήθε. 

                                                
247 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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Δηθ. 69: Φαιίδα δηά ρεηξφο Π. Ρεγάινπ (Έηνο θαηαζθεπήο 1964). 

 

Δηθ. 70: Πξηφλη μπινπξγνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο 45 εθ. Μήθνο ιάκαο 29 εθ. θαη πιάηνο ιάκαο 5 εθ. Με απηφ 

θφβεη μχια θαη θέξαηα. 

 

Δηθ. 71: θεπάξλη μπινπξγνχ. Γηαζηάζεηο κεηαιιηθνχ κέξνπο 15εθ.Υ5,5εθ. Μήθνο ζηεηιηαξηνχ απφ μχιν 

αγξηειηάο 31 εθ. 

 ην εξγαζηήξην ππάξρνπλ δχν ζθεπάξληα ζαλ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
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μπινπξγνί θαη νη καξαγθνί-επηπινπνηνί. Καη ηα δχν ηα θαηαζθεχαζε ν κάζηνξαο κφλνο 

ηνπ. Με απηά αθαηξεί ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θεξάηνπ, ην νπνίν είλαη καιαθφ, θνχθην, 

άξα αθαηάιιειν γηα ηε ιαβή ηνπ καραηξηνχ. 

 

Δηθ. 72: Πνδνθίλεηνο ηξνρφο. Καηαζθεπή 

Παλαγηψηε Ρεγάινπ.  

 

 ην εζσηεξηθφ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ππάξρνπλ πνιιά 

εξγαιεία ηξνρίζκαηνο θαη ιείαλζεο. 

εκαληηθή ζέζε ζην ρψξν 

θαηαιακβάλεη ν πνδνθίλεηνο 

ηξνρόο. Δδψ ηξνρίδεηαη ε ιάκα ηνπ 

καραηξηνχ κεηά ηε ζθπξειάηεζε, ηε 

βαθή ή ην ιηκάξηζκα, γηα λα γίλεη 

ιεία ζαλ ηδάκη. ηνλ πνδνθίλεην 

ζκπξηδνηξνρφ γηλφηαλ ην μάζπξηζκα, 

δειαδή ε απαιιαγή ηεο ιάκαο απφ 

ηε ζθνπξηά θαη ε απφζβεζε θάζε 

αλσκαιίαο. Καηαζθεπάζηεθε απφ ην 

κάζηνξα ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε 

εηδηθή πέηξα βγαικέλε απφ ληακάξη 

ηεο πεξηνρήο. ηελ αξρή ε πέηξα 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε έλαλ 

θνξκφ δέληξνπ. Αξγφηεξα ν 

κάζηνξαο θαηαζθεχαζε ην ζηδεξέλην κεραληζκφ, ν νπνίνο πεξηζηξέθεη ηελ πέηξα 

αθνλίζκαηνο κε ηελ ελέξγεηα ηνπ πνδηνχ ηνπ. ην πάλσ κέξνο είλαη ζηεξεσκέλν έλα 

κεηαιιηθφ δνρείν κε βξχζε θαη κ’ απηφ ξίρλεη λεξφ ζηελ πέηξα, γηα λα κελ αλέβεη ε 

ζεξκνθξαζία κε ηελ ηξηβή θαη μεβαθηεί ε ιάκα ηνπ καραηξηνχ.  

 Γηα ηε ιείαλζε ηεο ιάκαο ρξεζηκνπνηνχληαη ιίκεο δηαθφξσλ κεγεζψλ, ζρεκάησλ 

θαη κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο δνληηψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ιίκεο ηξηγσληθέο, πιαθέ, 

ζηξνγγπιέο, εκηζηξφγγπιεο, ρνληξέο, ςηιέο, κέρξη θαη κηθξέο ιίκεο σξνινγνπνηψλ.  
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Δηθ. 73: Γηάθνξεο ιίκεο 

 

 

Δηθ. 74: Λίκεο γηα ηε κεηαιιηθή ιάκα. Δίλαη θακσκέλεο απφ αηζάιη, έρνπλ πνιχ κηθξά θαη ιεπηά δνληάθηα,  

θαη κ’ απηέο ξηλίδεη ηηο ιάκεο ηνπ καραηξηνχ θαη  ηηο ιεπηαίλεη μεθφβνληαο ηξίκκαηα. 

 

 

Δηθ. 75: Δηδηθή ιίκα γηα ηα δχζθνια ζεκεία 

 Γηα ηα μχιηλα κέξε ηεο ζήθεο θαη ηελ θεξάηηλε ιαβή ησλ απιψλ καραηξηψλ θαη ησλ 

ραληδαξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ξάζπεο ή ιίκεο μπινπξγνύ. Δίλαη ζηδεξέληα εξγαιεία κε 

ρνληξά δνληάθηα κε ηα νπνία ν κάζηνξαο μεθνιιάεη κηθξά θνκκαηάθηα μχινπ ή θεξάηνπ. 
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Με απηέο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ μχινπ θαξπδηάο ή ηνπ θεξάηνπ αθαηξψληαο κηα 

πνζφηεηα μπινκνξίσλ θαη δίλνληαο ην ζρήκα πνπ ηαηξηάδεη ζηε ζήθε ή ηε ιαβή. ηηο 

ξάζπεο νη ζεηξέο ησλ δνληηψλ είλαη θπξίσο κεκνλσκέλεο κνξθήο θαη εχθνια κπνξνχκε λα 

ηηο μερσξίζνπκε, αθνχ ηα δφληηα ηεο είλαη ρνλδξφηεξα θαη ιηγφηεξα ζηνλ αξηζκφ απφ απηά 

ηεο ιίκαο. Σηο ξάζπεο δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε πνηέ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο αηζάιηλεο 

ιάκαο,  αιιά κφλν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ μχινπ ή ηνπ θεξάηνπ. 

 

Δηθ. 76: Ράζπεο, εηδηθέο ιίκεο γηα ηηο μχιηλεο ζήθεο θαη ηα θεξάηηλα καλίθηα. 

 

Δηθ. 77: Δηδηθή ιίκα-ξάζπα γηα μχια ή θέξαηα ζπλνιηθνχ κήθνπο 40 εθ.. 

 ηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ καραηξηνχ, ην καραίξη αθνλίδεηαη ζην 

ιαδάθνλν, γηα λα γπαιίζεη θαη λα απνθηήζεη ε θφςε ηνπ ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Καηά ηε 

δηαδηθαζία αθνλίζκαηνο ξίρλνπκε ιάδη ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ ιαδάθνλνπ. Σα ιαδάθνλα 

θπιάζζνληαη πάληα κέζα ζε εηδηθά θνπηηά γηα λα κε ζθνλίδνληαη. Πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλα απφ ζθφλε θαη ζθνππηδάθηα γηα λα πεηχρνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν 

απνηέιεζκα ζηελ θφςε ηνπ καραηξηνχ. 

 Ο κάζηνξαο ππνγξάθεη ηα καραίξηα ηνπ κε ηελ αηζάιηλε ζθξαγίδα ηνπ. Σελ 

πξψηε ηνπ ζθξαγίδα ηελ θαηαζθεχαζε φηαλ ήηαλ δεθαελληά ρξνλψλ, ην 1962. Απφ ηελ 

πνιιή ρξήζε φκσο ε ζθξαγίδα ηνπ ξάγηζε, γη’ απηφ αλαγθάζηεθε πξηλ απφ έλα ρξφλν λα 

θαηαζθεπάζεη θαηλνχξηα.  
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Δηθ. 78: Λαδάθνλα κέζα ζε ζήθεο γηα λα κε ζθνλίδνληαη 

 

 

Δηθ. 79: θξαγίδεο ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε ηαχξνπ Ρεγάινπ. Ζ παιηά κε ηα κεγαιχηεξα γξάκκαηα ξάγηζε, 

γη’ απηφ ν κάζηνξαο αλαγθάζηεθε λα θηηάμεη θαηλνχξηα. 

 Άιια εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ καραηξηνχ 

είλαη νη βνύηεο, κεηαιιηθά δνρεία θαηαζθεπαζκέλα απφ ιακαξίλα. Ζ κία είλαη έλα 

καθξφζηελν παξαιιειεπίπεδν δνρείν ζην νπνίν ν κάζηνξαο βάδεη ειαηφιαδν θαη βάθεη 
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ηελ ππξσκέλε αηζάιηλε ιάκα ηνπ καραηξηνχ.  

 

Δηθ. 80: Ζ βνύηα κε ην ιάδη. Δδψ γηλφηαλ ε βαθή ηεο ιάκαο ηνπ καραηξηνχ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

ιακαξίλα απφ ηνλ ίδην ην κάζηνξα θαη έρεη δηαζηάζεηο 30εθ.Υ12εθ.Υ3,5εθ. 

 Ζ δεχηεξε βνύηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κάζηνξα θαηά ηε δηαδηθαζία 

απνηχπσζεο ζρεδίσλ θαη γξακκάησλ πάλσ ζηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ. ηελ αξρή ιηψλεη ην 

κειηζζνθέξη θαη ζηε ζπλέρεηα βνπηάεη ζην ιησκέλν θεξί ηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο, γηα λα θαιπθζεί απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα θεξηνχ.  

 

Δηθ. 81: Ζ βνύηα κε ην θεξί. Σελ θαηαζθεχαζε ν κάζηνξαο κε ιακαξίλα θαη έρεη δηαζηάζεηο 

51εθ.Υ12εθ.Υ6εθ. 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο έρεη θαηαζθεπάζεη απφ αηζάιη αέξνο δηάθνξα εξγαιεία 

δηαθόζκεζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο θαη 

κπξνχληδηλεο ζήθεο ηνπ καραηξηνχ. Με ηα πεξηζζφηεξα απνηππψλεη δηάθνξα ζρήκαηα 

πάλσ ζην θχιιν ηνπ κπξνχληδνπ ρηππψληαο ηα κε ην ζθπξί, κε άιια ραξάζζεη γξακκέο ή 

αλνίγεη κηθξέο ηξχπεο. 
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Δηθ. 82: Μηθξφ θακνκάραηξν θαη εξγαιεία δηαθφζκεζεο ησλ καληθηψλ θαη ηεο ζήθεο, εξγαιεία ηα νπνία 

θαηαζθεχαζε κφλνο ηνπ ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

 

Δηθ. 83: Αηζάιηλα εξγαιεία δηαθόζκεζεο θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ ίδην ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν 

 

Δηθ. 84: Αηζάιηλν εξγαιείν-θαινύπη γηα ην γύξηζκα ησλ θεξάησλ. Σν θαηαζθεχαζε ν ίδηνο ν κάζηνξαο 
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πξνζαξκφδνληαο ηε θφξκα ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Γηαζηάζεηο 20εθ.Υ5,5εθ.Υ5εθ. 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θεξάηηλεο ιαβήο ησλ ραληδαξηψλ θαηαζθεχαζε απφ αηζάιη 

εηδηθφ εξγαιείν θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί, γηα λα δίλεη ζηα θέξαηα ζην πίζσ κέξνο θιίζε 

πξνο ηα έμσ θαη λα ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ δηραισηή ιαβή. Εεζηαίλεη ηα θέξαηα 

ζηε θσηηά κέρξη λα καιαθψζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηνπνζεηεί ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη ηα ζθίγγεη κε δχλακε ζηε κέγγελε. ηαλ ην θέξαην θξπψζεη θαιά, 

παίξλεη ην ζρήκα ηνπ εξγαιείνπ θαη ε κία άθξε γπξίδεη πξνο ηα έμσ.  

 

 

Δηθ. 85, 86: Δηδηθφ εξγαιείν γηα ην ιηκάξηζκα ησλ καραηξηψλ. Απνηειεί επξεζηηερλία ηνπ κάζηνξα θαη ην 

θαηαζθεχαζε κφλνο ηνπ. Γηαζηάζεηο: 33εθ.Υ 6εθ.Υ13εθ. 

 Παιηφηεξα γηα λα ιεηάλεη ηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ κε ηε ιίκα, ηελ ηνπνζεηνχζε ζηε 

κέγγελε, ηελ έζθηγγε θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ιίκα ζηγά ζηγά ηελ επεμεξγαδφηαλ. Ζ 
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ιάκα φκσο παιιφηαλ πάλσ θάησ θαη γηα λα ηε ζηαζεξνπνηήζεη έβαδε απφ θάησ έλα μχιν. 

Κάπνηα ζηηγκή ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηαζθεχαζε απφ αηζάιη ηνλ ηξνρηζηή ηνπ 

καραηξηνύ, έλα εξγαιείν ην νπνίν απνηειεί επξεζηηερλία ηνπ κάζηνξα θαη κε ην νπνίν 

ζηαζεξνπνίεζε ηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιείαλζεο, δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί πνιχ θφπν θαη πνιχ ρξφλν.   

 ηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο άλνηγε ηξχπεο ζηελ αηζάιηλε ιάκα ηνπ 

καραηξηνχ θαη ζηα θεξάηηλα καλίθηα κε ην ρεηξνθίλεην δξάπαλν. Σν δξάπαλν ηεο 

θσηνγξαθίαο ην απέθηεζε ην 1960. Ο παηέξαο ηνπ κάζηνξα έδσζε ζε θάπνηνλ ρσξηαλφ 

ηνπ  έλα δίθαλν φπιν θαη γηα αληάιιαγκα πήξε ην ειαθξψο κεηαρεηξηζκέλν δξάπαλν. Απφ 

ην 1980 θαη κεηά ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνθίλεην ηξππάλη. 

 

Δηθ. 87: Υεηξνθίλεην δξάπαλν θαηαζθεπαζκέλν ζηελ Αγγιία 

 Γηα ηηο ζπγθνιιήζεηο ν κάζηνξαο ρξεζηκνπνηεί ην θνιιεηήξη. Σν θνιιεηήξη είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ κνηάδεη κε κηθξφ ζθπξί θαη απνηειείηαη απφ κία ζηδεξέληα βέξγα κήθνπο 

15 εθ., πνπ ζην έλα άθξν ηεο είλαη ζηεξεσκέλν έλα ζπκπαγέο θνκκάηη ραιθνχ ζα κηθξφ 

ζθπξί κε πιαηχ ην έλα άθξν θαη θαηαθφξπθν κπαιηά-πέλα ην άιιν άθξν. Δίλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηελ άθξε ελφο θακηλέηνπ, έηζη ψζηε ην κέξνο πνπ κνηάδεη κε 

βαξηνπνχια λα βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηε θιφγα ηνπ θακηλέηνπ θαη λα ζεξκαίλεηαη. Σν 

θακηλέην ζπλδέεηαη κε καθξχ πιαζηηθφ ιάζηηρν κε κεγάιε θηάιε πγξαεξίνπ 

ρσξεηηθφηεηαο είθνζη πέληε ιίηξσλ. 
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 3. Σα καραίξηα  

 Σν καραίξη είλαη έλα θνθηεξφ εξγαιείν πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιά ζρήκαηα θαη 

πνηφηεηεο θαη ην νπνίν γεληθά απνηειείηαη απφ ηε ιεπίδα θαη ηε ιαβή.  Αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπο ηα καραίξηα νλνκάδνληαη καραίξηα θαγεηνχ, ςσκνκάραηξα, θξεαηνκάραηξα, 

ραληδάξηα, θακνκάραηξα, θάκεο, ζνπγηάδεο, λπζηέξηα θ.ά.  

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηαζθεπάδεη πνιιψλ εηδψλ καραίξηα. Υξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δάζθαινί ηνπ καραηξνπνηνί Καησπνδαίνη απφ ηνλ Πφξν 

ηεο Λεπθάδαο κε απνηέιεζκα ηα καραίξηα ηνπ λα είλαη πνιχ αλζεθηηθά θαη λα θφβνπλ 

αθφκε θαη ζίδεξν. Καηαζθεπάδεη θακνκάραηξα, ραληδάξηα, ραζαπνκάραηξα, αιιά θαη 

γηαηαγάληα θαη ζπάζεο – πάιεο. 

 «Σα καραίξηα, εθηόο απ‟ ηνπο γεσξγνύο θαη η‟ο θηελνηξόθνπο, ηα θνξνύζαλ θαη 

απηνί πνπ είραλ ρξήκα ζαλ θόζκεκα, δηόηη απηό ήηαλ έλα παξάκνξθν, ήηαλ έξγν 

ηέρλεο. Πνιινί δε ηόηε, απ‟ όη‟ έρεη δηαζσζεί, παξήγγηιλαλ κε αζήκηα, αζεκέληα 

ζήθε θη αζεκέληα ιαβή. Χξαία, πνιύ σξαία! […] Δγώ δελ έρσ θθηάζεη 

αζεκέληα καραίξηα»
248

.  

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηαζθεπάδεη «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα, καραίξηα ηεο 

παιηθαξνζχλεο, γλσζηά ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη σο θακνκάραηξα. Απηά 

θαηαζθεπάδνληαη απφ αηζάιηλε ιάκα θαη ηφζν ε ιαβή ηνπο φζν θαη ε ζήθε ηνπο είλαη 

ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο απφ θχιια κπξνχληδνπ δηαθνζκεκέλα κε δηάθνξα ζρέδηα. Σα 

θακνκάραηξα πνπ θαηαζθεπάδεη ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο είλαη δχν κεγεζψλ: ην κεγάιν 

θακνκάραηξν θαη ην κηθξφ. Καηαζθεπάδεη αθφκε ραληδάξηα, γηαηαγάληα θαη ζπάζεο. 

   1. Σν κεγάιν θακνκάραηξν ηεο παξαθάησ εηθφλαο θαηαζθεπάζηεθε απφ ην 

κάζηνξα ην 2003. Σν θακνκάραηξν θαηά ην παξειζφλ πξννξηδφηαλ γηα  πνιεκηθή ρξήζε, 

γη' απηφ θαη ην έθηηαρλαλ λα είλαη πνιχ αλζεθηηθφ θαη πνιχ θνθηεξφ. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ 

παιηά νη θιέθηεο, νη ιεζηέο θη νη θαπεηαλαίνη. Αξγφηεξα θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

ήηαλ ην αγαπεκέλν καραίξη ησλ θνπηζαβάθεδσλ, ησλ ληαήδσλ θαη ησλ καραηξνβγαιηψλ. 

ήκεξα ην παξαγγέιλνπλ ζπιιέθηεο κε κεγάιε νηθνλνκηθή  επρέξεηα θαη φζνη 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ. Ζ ιάκα ηνπ είλαη απφ πνιχ θαιά ζθπξειαηεκέλν αηζάιη θαη 

ζπλήζσο πάλσ ηεο είλαη γξακκέλν θάπνην δίζηηρν ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ θαηφρνπ 

                                                
248 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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ηνπ καραηξηνχ. Ζ ιαβή ηνπ είλαη απφ κπξνχληδηλα καλίθηα πεξίηερλα δηαθνζκεκέλα. Ζ 

ζήθε ηνπ είλαη θηηαγκέλε ζπλήζσο απφ μχιν θαξπδηάο θαη επελδπκέλε κε θχιια 

κπξνχληδνπ, πάλσ ζηα νπνία έρνπλ ραξαρζεί θαη ρηππεζεί δηάθνξα ζρέδηα. 

Δηθ. 88: Μεγάιν θακνκάραηξν κε κήθνο  ιεπίδαο 28 εθαηνζηά θαη ζπλνιηθφ κήθνο 43 εθ. 

  2.  Σν  κηθξό θακνκάραηξν είλαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 36 εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ θαη 

έρεη κήθνο ιεπίδαο 21 εθαηνζηά. Ήηαλ θη απηφ καραίξη γηα πνιεκηθή ρξήζε. Δίρε ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην πξνεγνχκελν. Ήηαλ ιίγν πην κηθξφ, αιιά ην ίδην απνηειεζκαηηθφ.  

Δηθ. 89: Μηθξφ θακνκάραηξν κε ιεπίδα 21 εθαηνζηά θαη ζπλνιηθφ κήθνο 36 εθ. 

  3.  Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο έρεη θαηαζθεπάζεη αθφκε  καραίξη θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 30 εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ θαη κήθνο ιεπίδαο 17 εθαηνζηψλ, 
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ζαλ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο θαη άιινη αγσληζηέο ηνπ 

1821. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο γηα λα θφβνπλ ςσκί, θξέαο θαη γεληθά γηα θαζεκεξηλή 

ρξήζε. Παξφκνηα αιιά κε θεξάηηλε ιαβή θαη μχιηλε ζήθε  ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη νη 

θηελνηξφθνη  «γηα λα ζθάδνπλ θαη λα γδέξλνπλ αξληά θαη θαηζίθηα».  

Δηθ. 90: Μαραίξη θαζεκεξηλήο ρξήζεο κε  ιεπίδα 17 εθ. θαη ζπλνιηθφ κήθνο 30 εθ. Ζ ιαβή θαη ε ζήθε είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν 

 

Δηθ. 91: Υαληδάξη ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. Καηαζθεπάζηεθε ην 1995. πλνιηθφ κήθνο 37 εθ. (Μήθνο 

ιάκαο 24,5 εθ.) 
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4. Ο κάζηνξαο έρεη θαηαζθεπάζεη επίζεο θαη ραληδάξηα ζπλνιηθνχ κήθνπο απφ 37  

κέρξη 45 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. Σν ραληδάξη, ην νπνίν ήηαλ έλα καραίξη εηξεληθψλ 

εξγαζηψλ, ην ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο νη θηελνηξφθνη γηα λα θφβνπλ θιαξί γηα ηα δψα 

ηνπο, λα θαζαξίδνπλ ην δξφκν ηνπο απφ θιαδηά πνπ εκπνδίδνπλ θαη λα ιηαλίδνπλ ην θξέαο. 

Δίρε ζπλήζσο καλίθηα θηηαγκέλα απφ θέξαην θξηαξηνχ θαη μχιηλε ζήθε.  Ζ ζήθε ηνπ 

κπνξεί λα επελδπζεί θαη κε θχιια κπξνχληδνπ, εάλ ην επηζπκεί ν πειάηεο. 

 

Δηθ. 92: Υαληδάξη κε κπξνχληδηλε ζήθε θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν ην 1999. Αλήθεη ζηνλ 

Αζαλάζην Σζαπξαΐιε θαη έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 43 εθ. 

  5. Σν γηαηαγάλη πνπ θαηαζθεπάδεη ν κάζηνξαο είλαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 73 

εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ θαη έρεη κήθνο ιεπίδαο 60 εθαηνζηά. Σν γηαηαγάλη ήηαλ μαθνπζηφ 

ζπαζί θαη ρξεζηκνπνηείην σο ακπληηθφ φπιν θπξίσο ζηα γηνπξνχζηα. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ 

παιηά νη θιέθηεο, νη θαπεηαλαίνη θαη ζήκεξα νη αμησκαηηθνί ζαλ αμεζνπάξ ζηηο ιακπξέο 

θαη επίζεκεο ζηνιέο ηνπο. Δίλαη έλα καθξχ καραίξη θαη κηα θνληή ζπάζε. Γελ έρεη 

θπιαθηήξα ζηε ιαβή θαη ε θφςε ηνπ έρεη δηπιή θακπχιε, πξψηα θνίιε θαη κεηά θπξηή. Ζ 

ιαβή ηνπ ήηαλ θηηαγκέλε ζπλήζσο απφ θέξαην ηξάγνπ (καπξνκάληθν) ή απφ 

ειεθαληφδνλην, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζήθε ηνπ θαη ε ιαβή ηνπ ήηαλ 

δηαθνζκεκέλεο κε αζήκη. 

 

Δηθ. 93: Γηαηαγάλη ππφ θαηαζθεπή. Έξγν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. 
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  6. Ζ πάια ή ζπάζα πνπ θαηαζθεχαζε ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο είλαη ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 83 εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ θαη έρεη κήθνο ιεπίδαο 70 εθαηνζηψλ.  Ζ ιαβή ηεο είλαη 

θηηαγκέλε απφ θέξαην θξηαξηνχ θαη ε μχιηλε ζήθε ηεο είλαη θαιπκκέλε κε θχιια 

κπξνχληδνπ πάλσ ζηα νπνία έρνπλ ραξαρζεί δηάθνξα ζρέδηα. Ζ ζπάζα είλαη πιαηχ θαη 

πνιχ θπξηφ ζπαζί αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο θαη έρεη θπιαθηήξα ζηε ιαβή. Σν 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αγσληζηέο ηνπ 1821 θαη ήηαλ θπξίαξρν επηζεηηθφ φπιν ζηηο 

ζπκπινθέο. Σν ζρήκα ηεο ηήο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη βαζηέο ηνκέο ζην αλζξψπηλν 

ζψκα, λα απνθφπηεη ρέξηα θαη θεθάιηα κε έλα κφλν θηχπεκα.  

Δηθ. 94: Πάια ή ζπάζα. Έξγν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. πλνιηθφ κήθνο 83 εθ. (Μήθνο ιάκαο 70 εθ.) 

 

Δηθ. 95: Μηθξφ θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν ην 1993. Σν καραίξη αλήθεη ζην 

Βάην Καξθή 
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 4. Σερληθέο θαηαζθεπήο ηνπ καραηξηνύ 

 πσο αλέθεξα θαη ζηελ Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, γηα ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ καραηξηνχ κηα ζχληνκε αλαθνξά έγηλε γηα πξψηε θνξά ην 1969 

απφ ηνλ Κίηζν Μαθξή:  

«Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή καραηξηώλ, ζηελ νπνία εηδηθεύνληαλ 

νξηζκέλνη ηερλίηεο, νη καραηξάδεο. Οη ιεπίδεο γίλνληαλ από αηζάιη, πνπ 

ππξσλόηαλ γηα λα ράζεη ηε ζθιεξάδα ηνπ. Ζ ιάκα θνβόηαλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαλ, μαλαππξσλόηαλ θαη κε ην ζθπξί έπαηξλε ην ζρήκα ηεο ζηηο γεληθέο 

γξακκέο ηνπ. Ζ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζρήκαηνο γηλόηαλ κε ιίκα, ελώ κε ην 

ζκπξηδνηξνρό πεηύραηλαλ ην „μάζπξηζκα‟, ηελ απαιιαγή δειαδή ηεο ιάκαο από 

ηε ζθνπξηά θαη ηελ απόζβεζε θάζε αλσκαιίαο. Ύζηεξα γηλόηαλ ην „βάςηκν‟. 

Δπεηδή ην αηζάιη είρε ράζεη ηε ζθιεξάδα ηνπ κε ην πύξσκα θαη έπξεπε λα ηελ 

μαλαπάξε, ρσξίο λα ράζε θαη ηε ζρεηηθή ειαζηηθόηεηά ηνπ, ην θνθθίληδαλ πάιη 

ζηε θσηηά θαη ην βύζηδαλ ακέζσο ζε θξύν λεξό. θιεξό πηα, ην ηξόρηδαλ ζηελ 

θόςε θαη ην πεξλνύζαλ ζην ιαδάθνλν, γηα λα „πάξε αζέξα‟, λα γίλεη δειαδή πην 

θνθηεξό. 

 Σα ινγήο πινπκίδηα ηεο ιάκαο (ρξνλνινγίεο, ππνγξαθέο, ζηηράθηα, ζρέδηα) 

γίλνληαλ κε ηνλ εμήο ηξόπν: ζηελ επηθάλεηα ηεο ιεπίδαο απισλόηαλ ιεπηό 

ζηξώκα θεξηνύ, όπνπ ραξάδνληαλ κε βειόλα ηα ζρέδηα ή ηα γξάκκαηα. Ζ 

επηθάλεηα απηή ζθεπαδόηαλ ύζηεξα κε αιάηη πνηηζκέλν κε νμύ (ζπίξην ηνπ 

αιαηηνύ). Οη ραξαγκέλεο γξακκέο άθελαλ ην αηζάιη ζηελ επίδξαζε ηνπ νμένο, 

πνπ έηξσγε ηελ επηθάλεηα. ε ιίγα ιεπηά μέπιελαλ ην αιάηη κε άθζνλν λεξό θαη 

έμπλαλ ην θεξί· ηα ραξάγκαηα έκελαλ. Με ην „ζκύξσκα‟, ηελ ηξηβή πάλσ ζε 

μύιηλε επηθάλεηα αιεηκκέλε κε ειαηόιαδν θαη ζκπξηδόζθνλε, ε ιεπίδα ήηαλ 

έηνηκε. 

 Οη ιαβέο γίλνληαλ από μύιν, θέξαηα δώσλ (εθηόο από αγειαδηλά), ραιθό, 

κνιύβη θαη άιιεο ύιεο. Σν ζρήκα ηνπο πξνζαξκνδόηαλ ζηελ αλαηνκία ηνπ ρεξηνύ 

θαη ζηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν ρξήζεσο ηνπ καραηξηνύ: ηα καραίξηα ηνπ θαγεηνύ 

ιεηηνπξγνύλ κε παιηλδξνκηθή θίλεζε θαη πίεζε θάζεηε πξνο απηήλ, ελώ απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ νη εθδνξείο ρξεηάδεηαη λα θόβνπλ θαη κε ην νμύ άθξν ηνπο. Οη 
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κπαιηάδεο ρηππνύλ κε νξκή αθνύ δηαγξάθνπλ ηξνρηά ζηνλ αέξα. Αλάινγε ζε 

θάζε πεξίπησζε είλαη θαη ε δηακόξθσζε ηεο ιαβήο. Οη ζήθεο, „ηα θεθάξηα‟, 

γίλνληαη από μύιν πεύθνπ, γηαηί ην ξεηζίλη ηνπ δελ αθήλεη ηε ιεπίδα λα 

ζθνπξηάζε, ελώ η‟ άιια μύια έρνπλ ρπκνύο πνπ ηε καπξίδνπλ»
249

.  

 Παξφκνηεο ηερληθέο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, εθαξκφδεη 

ζήκεξα θαη ν κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ 

«ιεπθαδίηηθσλ» καραηξηψλ ηνπ. 

  

   α. Λάκα-ιεπίδα 

 

Δηθ. 96: Λεπίδα κεγάινπ θακνκάραηξνπ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ 

 Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν ζε έλα καραίξη είλαη ην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν. Βαζηθή απνζηνιή ελφο καραηξηνχ είλαη λα θφβεη. Πξέπεη ινηπφλ λα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα θφβεη θαιά, αιιά θαη λα αληέρεη ζηε ρξήζε. Ζ αληνρή, κε ηε ζεηξά ηεο, 

έρεη δχν πιεπξέο: ηελ αληνρή ηεο θφςεο ζηελ ζπλερή (θπζηνινγηθή) ρξήζε ψζηε λα κε 

ρξεηάδεηαη δηαξθψο αθφληζκα, αιιά θαη ηελ αληνρή νιφθιεξνπ ηνπ καραηξηνχ ζηελ 

ηαιαηπσξία απφ ηε ζθιεξή ρξήζε (ρηππήκαηα, ιπγίζκαηα, πέζηκν, θιπ). Ήδε, απηά ηα δχν 

δεκηνπξγνχλ αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο ζηνλ θαηαζθεπαζηή, αθνχ έλα αηζάιη πξέπεη λα 

είλαη πνιχ ζθιεξφ ψζηε λα θφβεη θαιά θαη λα αληέρεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αθφληζκα, απφ 

ηελ άιιε φκσο πξέπεη λα είλαη καιαθφ θαη εχθακπην, ψζηε λα αληέρεη ηελ ηαιαηπσξία θαη 

λα κε ζπάεη ζηελ πνιχ ζθιεξή ρξήζε. Αλάινγα κε ην ξφιν γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ε 

ιάκα ελφο καραηξηνχ, ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα δίλεη έκθαζε ζηελ αληνρή ηεο θφςεο, 

ζηελ αληνρή θαη ειαζηηθφηεηα ηνπ καραηξηνχ, ή λα είλαη ζπκβηβαζκφο απηψλ ησλ δχν.  

                                                
249 Μαθξή Κ., «Μεηαιινηερλία»,  ζην ζπιινγηθφ ηφκν Παπαδφπνπινο ηέιηνο (επηκ), Νενειιεληθή 

ρεηξνηερλία, Αζήλα 1969, ζ. 223 
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 Ο κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ καραηξηνχ ρξεζηκνπνηεί 

αηζάιη-ράιπβα
250

. Οη ράιπβεο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ 

ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, ηελ πεξαηηέξσ θαηεξγαζία ηνπο, ηελ θξπζηαιιηθή ηνπο δνκή ή θαη 

ηελ ηειηθή ηνπο ρξήζε. Χο πξνο ηελ ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, νη ράιπβεο ηαμηλνκνχληαη ζε 

θνηλνχο ή αλζξαθνχρνπο ράιπβεο θαη ζε θξακαησκέλνπο-αλνμείδσηνπο ράιπβεο
251

. Ο 

κάζηνξαο δελ ρξεζηκνπνηεί αλνμείδσην αηζάιη, αιιά κφλν αλζξαθνχρν ράιπβα ή αιιηψο 

αηζάιη άλζξαθα. 

 Σν αηζάιη ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο ην πξνκεζεχεηαη ζε κνξθή ιάκαο κήθνπο ελφο 

κέηξνπ, πιάηνπο ζαξάληα ή πελήληα ρηιηνζηψλ θαη πάρνπο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ρηιηνζηψλ 

απφ ηελ Αζήλα, απφ ην θαηάζηεκα ηνπ Ρέππα ζηελ νδφ Καθνπξγηνδηθείνπ. Παιηά 

ρξεζηκνπνηνχζε θαη ζνχζηεο απφ απηνθίλεηα. Οη ζνχζηεο απφ ηα απηνθίλεηα Landrover 

ζεσξνχληαλ νη πην θαηάιιειεο ζνχζηεο γηα καραίξηα, «γηαηί δελ ήηαλ θαη ηόζν ζθιεξό ην 

αηζάιη ηνπο». 

 Ζ θαηαζθεπή ηεο ιάκαο ηνπ καραηξηνχ αξρίδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζθπξειάηεζεο
252

. Ζ ηερληθή ηεο ζθπξειάηεζεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ηερληθέο 

πξάμεηο, νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο: ην πχξσκα, ην άλνηγκα θαη ην κάδεκα 

ηνπ κεηάιινπ. Άκεζε πεγή ελέξγεηαο είλαη ν άλζξσπνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε κπτθή 

δχλακε ηνπ κάζηνξα. Δπηβνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο είλαη ε θσηηά απφ ηελ θαχζε ηνπ 

θάξβνπλνπ. Ο κεραληζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη ην θακίλη θαη ν κεραληζκφο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηηάο ην ειεθηξνθίλεην κνηέξ. Σα εξγαιεία πνπ εληάζζνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζθπξειάηεζεο είλαη ην ζθπξί (ελεξγεηηθφ) θαη ην ακφλη (παζεηηθφ), ελψ 

επηβνεζεηηθφ ξφιν έρεη ε ηζηκπίδα κε ηελ νπνία ν κάζηνξαο ζπγθξαηεί ηελ ππξσκέλε 

                                                
250 Σν  αηζάιη-ράιπβαο είλαη θξάκα ζηδήξνπ θαη άλζξαθα πνπ πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 2,06% θαηά βάξνο 

άλζξαθα, ιηγφηεξν απφ 1,0% καγγάλην θαη πνιχ κηθξά πνζνζηά ππξηηίνπ, θσζθφξνπ, ζείνπ θαη 

νμπγφλνπ. 

251 Βι. ζην δηαδίθηπν: http://el.wikipedia.org/wiki/ράιπβαο 

252 Ζ ζθπξειάηεζε είλαη κηα απφ ηηο πην παιηέο κεζφδνπο κνξθνπνίεζεο, ζπγθφιιεζεο θαη ζθιήξπλζεο ησλ 

κεηάιισλ. Δίλαη ε κεραληθή θαηεξγαζία ηνπ ζηδήξνπ «ελ ζεξκψ» κε ην ζθπξί. Καηά ηε ζθπξειαζία, έλα 

θνκκάηη κεηάιινπ δηακνξθψλεηαη θαη ζθιεξαίλεη κε ζπλερή ρηππήκαηα αλάκεζα ζηε ζθχξα (ην θηλεηφ 

ηκήκα) θαη ηνλ άθκνλα (ην ακφλη, δει. ην αθίλεην ηκήκα). Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην παξαδνζηαθφ 

ζηδεξνπξγείν, ζην παξαδνζηαθφ ραιθνπξγείν, ζηελ αξγπξνρξπζνρνΐα θαη αιινχ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/χάλυβας
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αηζάιηλε ιάκα
253

. 

 Ο κάζηνξαο θφβεη έλα θνκκάηη απφ ηελ αηζάιηλε ιάκα άλζξαθνο, αλάινγν κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ καραηξηνχ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη, ην ππξψλεη ζηε θσηηά ηνπ 

θακηληνχ κέρξη λα γίλεη θφθθηλν θαη ην ζθπξειαηεί ζην ακφλη. Σν μαλαππξψλεη θαη ην 

ζθπξειαηεί πνιιέο θνξέο. Σν ρηππάεη ξπζκηθά απ’ φιεο ηηο πιεπξέο. Πφηε ην απιψλεη, 

πφηε ην καδεχεη. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο. Απφ ηνλ ήρν ηεο 

ιάκαο θαηαιαβαίλεη ν κάζηνξαο πφηε ε δηαδηθαζία ηεο ζθπξειάηεζεο έρεη νινθιεξσζεί. 

«Όζεο πεξηζζόηεξεο ζθπξηέο θάεη ην καραίξη, ηόζν θαιύηεξν ζα γέλεη», ππνζηεξίδεη ν 

κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο.  

 

Δηθ. 97: Λεπίδα κηθξνχ θακνκάραηξνπ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ κάζηνξα, παξαζηάζεηο κε θπηά θαη ςάξηα θαη ην 

ζηίρν «Σσλ αληξεησκέλσλ η’ άξκαηα δελ πξέπεη λα πνπιηψληαη». 

 ζν πεξηζζφηεξν ζθπξειαηεζεί ε ιάκα ηνπ καραηξηνχ, ηφζν πην ζθιεξφ, πην 

αλζεθηηθφ θαη πην ιεπηφ ζα γίλεη ην καραίξη, γηαηί καδεχνπλ ηα κφξηα, ζπκππθλψλεηαη ην 

αηζάιη θαη ιεπηαίλεη ε ιάκα ηνπ.  

 ηαλ ηειεηψζεη ηε ζθπξειάηεζε, εξπζξνππξψλεη μαλά ηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ, ηελ 

ηνπνζεηεί πάλσ ζην ακφλη θαη ρηππά πάλσ ηεο ηε ζθξαγίδα ηνπ. Κξαηά ηε ζθξαγίδα κε 

ηελ ηζηκπίδα θαη ηε ρηππάεη κε δχλακε κε ηε βαξηνπνχια πάλσ ζην ππξσκέλν αηζάιη. Ζ 

ζθξαγίδα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ είλαη ΠΡ. ηε ζπλέρεηα ρηππά ηε ιάκα κε ην ζθπξί 

πάλσ ζην παηεηφ ή πιαηφ γηα λα γίλεη εληειψο επίπεδε ζε φιν ηεο ην κήθνο. Σέινο 

ηνπνζεηεί ηε ιάκα ζε ζθφλε απφ άζβεζην αζβέζηε ή ηελ ηνπνζεηεί κέζα ζηε δεζηή 

ζηάρηε ηνπ θακηληνχ θαη ηελ αθήλεη εθεί πνιιέο ψξεο γηα λα θξπψζεη ζηγά ζηγά. Μεηά απ’ 

απηφ δελ ηελ μαλαρηππά ζην ακφλη.  

 Όζηεξα πεξλάεη ηε ιάκα ζηνλ ηξνρφ, «γηα λα θύγνπλ ηα “ρνληξάδηα”»
254

 θαη ζηε 

                                                
253 Βι. Φισξάθεο Αιέθνο Δ., «Ζ εζλνγξαθηθή ηερλνινγία. ςεηο ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο», Δζλνινγία, 6-7 

(1998-1999), ζ. 52 
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ζπλέρεηα ηελ επεμεξγάδεηαη κε ηηο ιίκεο. «Ζ ιίκα θάλεη ηηο δνπιεηέο πνιύ ζσζηέο», 

ππνζηεξίδεη ν κάζηνξαο. Σν “θαηέβαζκα” ηεο ιάκαο, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ θφςε, 

γίλεηαη ζην ρέξη κε ηηο δηάθνξεο ιίκεο. Αηειείσηεο ψξεο επίπνλεο δνπιεηάο. Με ηε ιίκα 

δίλεη ζηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ ην ζρήκα πνπ ζέιεη, ηε γπαιίδεη φζν κπνξεί θαη πξνζέρεη λα 

κελ ηεο βγάιεη πνιχ θφςε, γηα λα αληέμεη ζην θακίλη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο βαθήο, «γηαηί 

ην θακίλη έρεη ππξσζηά δπλαηή θαη κπνξεί λα ηε ιηώζεη ηελ θόςε».  

 

Δηθ. 98: Λεπίδα ραληδαξηνχ θαηαζθεπαζκέλε απφ ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν ην 1995 

 Αθνχ δψζεη ζηε ιάκα ην ζρήκα πνπ πξέπεη θαη ηελ θάλεη ιεία θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο, πξνρσξά ζηε βαθή ηνπ καραηξηνχ
255

. Βάδεη ηε ιάκα ζηε θσηηά θαη ππξαθηψλεη 

ην κέξνο πνπ θφβεη κέρξη λα πάξεη θξεαηί ρξψκα. Γελ πξέπεη λα γίλεη νχηε πνιχ θφθθηλν 

νχηε άζπξν. Μεηά ην βάδεη κέζα ζην δνρείν κε ην ιάδη. Σν ιάδη πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Ζ ιάκα ςχρεηαη αζηξαπηαία απνθηψληαο έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ καχξν ρξψκα. Ο κάζηνξαο ρξεζηκνπνηεί ειαηφιαδν, «γηαηί ην ειαηόιαδν 

θάλεη ηε βαθή καιαθή». Αθήλεη ηε ιάκα κέζα ζην δνρείν κε ην ιάδη γηα κεξηθά ιεπηά θαη 

                                                                                                                                              
254 Οη δηάθνξεο πξνεμνρέο ηνπ κεηάιινπ 

255 Βαθή νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ζθιήξπλζεο ηεο ιάκαο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο: 

ηε θάζε ηεο βαθήο θαη ηε θάζε ηεο επαλαθνξάο. Ζ θάζε ηεο βαθήο εθιατθεπκέλα κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

σο απφηνκε ςχμε ηεο θαπηήο ιάκαο κέζα ζε πγξφ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηε βαθή θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ζθιεξφηεηα πνπ ζέινπκε λα έρεη 

ην καραίξη. α) Ζ καιαθή βαθή, ε νπνία γίλεηαη ζε ιάδη πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, β)  

Ζ ζθιεξή βαθή, ε νπνία γίλεηαη ζε αιαηφλεξν ή λεξφ κε απνξξππαληηθφ πηάησλ θαη γ)  Ζ δηαθνξηθή 

βαθή θαηά ηελ νπνία, πξηλ ζεξκάλνπκε ηε ιάκα, θαιχπηνπκε ην πάλσ κέξνο ηεο κε βξεγκέλε άξγηιν πνπ 

έρεη ηε κνξθή ιάζπεο. Αθήλνπκε αθάιππηε κφλν ηελ θφςε. ηε ζπλέρεηα ζεξκαίλνπκε ηε ιάκα θαη ηε 

βνπηάκε ζε αιαηφλεξν. Ο καραηξνπνηφο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ρξεζηκνπνηεί ηε καιαθή βαθή. 
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ζηε ζπλέρεηα ηε βγάδεη θαη μχλεη  κε έλα θεξακίδη ην κέξνο πνπ θφβεη γηα λα δεη ην ρξψκα 

ηνπ. Σελ ηξίβεη αξθεηά κε ην θεξακίδη θη απφ ηηο δχν κεξηέο, ηε ζθνππίδεη θαιά κε έλα 

ζηνππί  θαη ηε δνθηκάδεη κε ηε ιίκα. «Αλ ηελ θνιιάεη ε ιίκα θαη ηελ ηξνράεη, ε βαθή είλαη 

εληάμεη». Αλ είλαη άζπξε θαη δελ ηελ θνιιάεη ε ιίκα, ηφηε είλαη πνιχ ζθιεξή  θαη πξέπεη 

λα ηελ θαηεβάζεη.  

 Σν κπζηηθφ ηεο βαθήο είλαη ην θαηέβαζκα. Καζαξίδεη πνιχ θαιά νιφθιεξε ηε 

ιεπίδα κε ην θεξακίδη θαη ηε βάδεη ζηε θσηηά απφ ηελ άιιε κεξηά, φρη απφ απηή πνπ θφβεη, 

«κέρξη λα ζρεκαηηζηεί “ζύλλεθν”», φπσο ηνπ είπε θαη ηνπ έδεημε ν καζηξν-Πέηξνο 

Καησπφδεο, λα θχγεη δειαδή ην άζπξν ρξψκα θαη λα ζρεκαηηζηνχλ απνρξψζεηο ηνπ γθξη, 

πνπ κνηάδνπλ κε ζχλλεθν. Σελ μαλαβνπηά ζην ιάδη. Μφιηο θξπψζεη ιίγν, ηελ 

μαλαδνθηκάδεη κε ηε ιίκα, κέρξη λα έξζεη ζην ζεκείν πνπ πξέπεη. Σν καραίξη πξέπεη λα 

είλαη ζθιεξφ κφλν ζηελ θφςε, γηα λα κπνξεί λα θφβεη θφθαια, αθφκε θαη ζίδεξν αλ 

ρξεηαζηεί. Σν ππφινηπν πξέπεη λα είλαη πην καιαθφ, γηα λα αληέρεη ζηνπο θξαδαζκνχο, λα 

έρεη ειαζηηθφηεηα. «Αλ είλαη όιν βακκέλν ζθιεξό, κπνξεί λα ζπάζεη, αθόκε θη αλ ζνπ πέζεη 

θάησ», ηζρπξίδεηαη ν Παλαγηώηεο Ρεγάινο.  

 

Δηθ. 99: Μαραίξηα κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε. Σν έλα απ’ απηά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

βαθήο είρε ζεξκαλζεί πεξηζζφηεξν απ’ φζν έπξεπε θαη έζπαζε φηαλ ν θάηνρφο ηνπ –ν ηαχξνο Ρεγάινο-, ην 

1934,  «ιηάληδε» έλα ζθάγην
256

.  

                                                
256 Κάπνηε ν παηέξαο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ην 1934, είρε παξαγγείιεη ζηνλ θεκηζκέλν κάζηνξα 

Παλαγηψηε Καησπφδε ζην εξγαζηήξη ηνπ ζηνλ Αζηαθφ λα ηνπ θηηάμεη έλα θακνκάραηξν.Ο κάζηνξαο 
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 ηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο βαθήο, ην καραίξη ζα θαζαξηζηεί μαλά ζηνλ 

ηξνρφ. Ο πνδνθίλεηνο ηξνρφο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ κε ην λεξφ πνπ ηξέρεη πάλσ ζηελ 

πέηξα, θαζαξίδεη θαιά ην καραίξη, ην γπαιίδεη, θαη ηαπηφρξνλα ην λεξφ δελ αθήλεη ηε ιάκα 

λα ππεξζεξκαλζεί, θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο «λα μεβαθηεί ε ιάκα» . Όζηεξα ε ιεπίδα ζα 

ιηκαξηζηεί, ζα γίλεη ε θφςε ηεο θνθηεξή, ζα πάξεη ην ηειηθφ ηεο ζρήκα θαη ζα γπαιίδεη, ζα 

αζηξάθηεη νιφθιεξε:  

«Θα γίλεη ηδάκη. Πξέπεη ην καραίξη λα είλαη ιείν πξηλ επηρεηξήζνπκε λα 

γξάςνπκε πάλσ ηνπ, γηα λα κε βξεη εκπόδην ην εξγαιείν θαη καο μεθύγεη θαη 

ηξαβήμεη γξακκέο πνπ δε ζέινπκε»
257

. 

 Δπφκελν ζηάδην είλαη ην γξάςηκν ηνπ δίζηηρνπ θαη ησλ ζρεδίσλ πάλσ ζηε ιάκα ηνπ 

καραηξηνχ. Ο κάζηνξαο έρεη έλα καθξφζηελν, ζρεηηθά ξερφ, παξαιιειφγξακκν δνρείν, κε 

θεξί κέιηζζαο κέζα, ηε βνχηα. Εεζηαίλεη ιίγν ην δνρείν, ψζηε λα ιηψζεη ην θεξί. Καηφπηλ 

βνπηάεη ην καραίξη ζηε βνχηα κε ην θεξί θαη ην βγάδεη ζρεδφλ ακέζσο έμσ γπξίδνληάο ην 

πξνο ηα θάησ πξνζέρνληαο  ψζηε ε ιάκα ηνπ καραηξηνχ λα θαιπθζεί παληνχ απφ ιεπηφ 

ζηξψκα θεξηνχ. Γελ πξέπεη λα θαιπθζεί κε παρχ ζηξψκα θεξηνχ γηαηί δελ ζα βγνπλ θαιά 

ηα γξάκκαηα θαη ηα ζρέδηα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δεζηάλεη ιίγν θαη κε πξνζνρή ην 

καραίξη, ηφζν πνπ λα ιηψλεη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ην θεξί θαη ζηε ζπλέρεηα πεξλάεη ην 

θεξί πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ καραηξηνχ πνπ ζέιεη λα γξάςεη, ψζηε λα θαιπθζεί ε 

επηθάλεηα απηή κε έλα ιεπηφ ζηξψκα θεξηνχ. Αθήλεη λα θξπψζεη πνιχ θαιά ην θεξί πάλσ 

ζηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ -κεξηθέο θνξέο κάιηζηα ην βάδεη ζην ςπγείν γηα κεξηθέο ψξεο- θαη 

χζηεξα γξάθεη ηνπο ζηίρνπο ή ζρεδηάδεη ηηο παξαζηάζεηο πάλσ ζην καραίξη. ηε ζπλέρεηα 

παίξλεη ην ζεκαδεπηήξη, έλα ζθιεξφ κπηεξφ αηζάιηλν εξγαιείν, ην νπνίν ην έρεη 

                                                                                                                                              
απηφο φκσο, ίζσο απφ βηαζχλε ή απξνζεμία είρε θάλεη ην καραίξη ζθιεξφ ζηε βαθή κε απνηέιεζκα ην 

καραίξη λα ζπάζεη, θαζψο ν ηαχξνο Ρεγάινο πξνζπαζνχζε λα θφςεη έλα θφθαιν, ελψ ιηάληδε έλα 

ζθάγην. Σν πήξε θαη ην πήγε πίζσ ζην κάζηνξα.  ηαλ ην είδε ν κάζηνξαο πνιχ ζηελνρσξήζεθε θαη ηνπ 

είπε:  

    -Μαραίξη δηθό κνπ λα ζπάζεη; Δίκαη λα πέζσ ζηε ζάιαζζα.  

     Σνπ ππνζρέζεθε ηφηε φηη ζα ηνπ θηηάμεη άιιν θαιχηεξν. Καη πξάγκαηη ηνπ έθηηαμε εληειψο δσξεάλ 

θαηλνχξην θακνκάραηξν –«κηα θνξά πιεξψλεηαη ην καραίξη»-  θαη ην ζπαζκέλν ην ηξφρηζε θαη ην έθηηαμε 

έηζη, ψζηε λα γδέξλεη ην γνπξνχλη ηα Υξηζηνχγελλα. Σα καραίξηα απηά ζήκεξα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ 

κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ. Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

257 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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θαηαζθεπάζεη κφλνο ηνπ, θαη γξάθεη πάλσ ζηελ θεξσκέλε ιάκα ηα ιφγηα θαη δσγξαθίδεη 

ηα ζρέδηα. 

 ηαλ ηειεηψζεη κε ηα ιφγηα θαη ηα ζρέδηα, ζα ξίμεη πάλσ ζηε ιάκα ιίγν αιάηη. 

Καηφπηλ ξίρλεη κε ην ζηαγνλφκεηξν θαη κε πνιχ πξνζνρή ληηξηθό νμύ (πγξό ραξάμεσο 

κεηάιισλ) ζηα ζεκεία πνπ έρεη γξάςεη θαη δσγξαθίζεη. «Σν αιάηη ζπγθξαηεί ην ληηξηθό νμύ 

γηα λα κελ θαηξαθπιήζεη από ηε ιάκα». Σν θεξί ιεηηνπξγεί ζαλ πξνζηαηεπηηθφ απφ ην νμχ, 

αιιά ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ ραξαρζεί θαη δελ θαιχπηνληαη απ’ απηφ, εηζρσξεί ην ληηξηθφ 

νμχ θαη ην αιάηη, δηαβξψλεηαη ην κέηαιιν θαη ζρεκαηίδνληαη νη ζηίρνη θαη ηα ζρέδηα. 

Μφιηο ξίμεη ην ληηξηθφ νμχ ζην καραίξη, ην βγάδεη έμσ ζηελ απιή, γηαηί νη αλαζπκηάζεηο 

ζθνπξηάδνπλ ην ζηδεξέλην πάγθν θαη ηα εξγαιεία. Αθήλεη ην νμχ λα δξάζεη γηα έλα ηέηαξην 

κε κηζή ψξα, αλάινγα κε ην πφζν ηζρπξφ είλαη ην νμχ. Μεηά ην ηηλάδεη κε δχλακε πξνο ηα 

έμσ θαη κε πξνζνρή κελ πέζεη νμχ πάλσ ηνπ. ηε ζπλέρεηα ην βάδεη γηα ιίγν ζηε θσηηά, 

γηα λα καιαθψζεη ην θεξί, θαη ην ζθνππίδεη απφηνκα θαη γξήγνξα κε έλα ζηνππί, γηαηί δελ 

πξέπεη ην ληηξηθφ νμχ λα πάεη ζε άιια ζεκεία ηνπ καραηξηνχ. Σν βνπηά μαλά ζην ιάδη θαη 

ην θαζαξίδεη φζν πην θαιά γίλεηαη, γηα λα κελ κείλεη ίρλνο απφ ην νμχ ζην καραίξη θαη «ην 

ραιάζεη ζε ζεκεία πνπ δελ πξέπεη».  

 

Δηθ. 100: Σν ληηξηθφ νμχ κε ηε βνήζεηα ηνπ αιαηηνχ επηδξά πάλσ ζηα ζεκεία ηεο ιάκαο απφ ηα νπνία έρεη 

αθαηξεζεί ην θεξί, δηαβξψλεη ην κέηαιιν θαη απνηππψλεη ηα ζρέδηα θαη ηα γξάκκαηα ζηε ιάκα ηνπ 

καραηξηνχ. 
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 Σα απιάθηα πάλσ ζηε ιεπίδα ηνπ θακνκάραηξνπ, αιιά θαη ηεο ζπάζαο, ν κάζηνξαο 

ηα θηηάρλεη ραξαρηά κε εηδηθφ αηζάιηλν θνπηηθφ εξγαιείν πνπ έρεη θηηάμεη κφλνο ηνπ ζην 

θακίλη. Μπνξνχλ φκσο λα γίλνπλ θαη κε ην νμχ. Παιηφηεξα παξάγγειλαλ ζην κάζηνξα λα 

έρεη ην καραίξη πνιιά θαη βαζηά απιάθηα γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ, αθνχ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ παίξλεη αέξα ε πιεγή θαη επηηπγράλεηαη γξήγνξνο ζάλαηνο.  

«Γη' απηό θαη ζηα δίθνπα καραίξηα είραλ ζηε κέζε απιάθη πιαηύ θη από 'λα 

ζηελό από ηε κηα θαη ηελ άιιε κεξηά. Απηόο πνπ είρε ηα πνιιά απιάθηα ήηαλ ν 

πην παιηθαξάο».  

 

   β. Λαβή 

 

Δηθ. 101: Λαβή κε κπξνχληδηλα καλίθηα ζε κεγάιν θακνκάραηξν θαηαζθεπήο Παλαγηψηε Ρεγάινπ. 

Γηαθξίλνληαη ηα καηάθηα θαη ηα αζηεξάθηα, κε καχξν θέξαην ηξάγνπ ζην ηξχπην κέξνο, νη θχθινη, νη κηθξνί 

ξφκβνη, αιιά θαη ε «ςψξα»-θηδνηφκαξν ζην εζσηεξηθφ ηνπ κεγάινπ ξφκβνπ. 

 Ο ζρεδηαζκφο αιιά θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο ιαβήο παίδνπλ κεγάιν ξφιν, πνπ 

γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξνο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ καραηξηνχ. ζν 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκε ην καραίξη, ηφζν πην πνιχ θαίλεηαη ε ιαβή πνπ ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα ζην ρέξη καο, αθνχ κία θαθνζρεδηαζκέλε ιαβή θνπξάδεη θαη «θφβεη» ηελ 

παιάκε, ελψ έλα θαθήο πνηφηεηαο πιηθφ γιηζηξάεη ζε ηδξσκέλα ή βξεγκέλα ρέξηα.       

Αθφκε, ηα καραίξηα επηβίσζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ έλα εληαίν θνκκάηη κεηάιινπ γηα 

ιάκα, ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη δπν πιάθεο ζπλζεηηθνχ ή θπζηθνχ πιηθνχ ζην πίζσ κέξνο, 

δεμηά θαη αξηζηεξά, γηα λα δηακνξθψζνπλ κηα άλεηε ιαβή. 
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 Σν καραίξη ζα πξέπεη λα κελ καο πηέδεη ζην θξάηεκά ηνπ, αιιά ζπγρξφλσο λα ην 

«ληψζνπκε» θαιά ζην ρέξη ζαο, έηζη ψζηε αθφκα θαη κεηά απφ κεγάιεο πεξηφδνπο ρξήζεο 

λα κελ καο θνπξάδεη. Αλ ν πειάηεο, γηα παξάδεηγκα, έρεη ρνληξά ρέξηα, παξαγγέιλεη ζην 

κάζηνξα λα θηηάμεη ηε ιαβή πην καθξηά. Δπνκέλσο, ν κάζηνξαο πξνζαξκφδεη ην ζρήκα 

θαη ην κήθνο ηεο ιαβήο ζην ρέξη ηνπ θαηφρνπ.  

ηα ιεπθαδίηηθα καραίξηα ηεο παιηθαξνζχλεο, πνπ απνηεινχζαλ ηελ αξηζηνθξαηία 

ησλ καραηξηψλ, ε ιαβή θαηαζθεπαδφηαλ απφ θχιιν νξείραιθνπ (κπξνχληδνπ), -«γη‟ απηό 

ηα καραίξηα απηά νλνκάδνληαλ θαη θηηξηλνκάληθα»-, ήηαλ θνπζθσηή, αλάγιπθε θαη 

θνιιεκέλε ακθίπιεπξα ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο
258

. 

Ο  Παλαγηψηεο Ρεγάινο πξνκεζεχεηαη ηνλ κπξνχληδν απφ ηελ Δκπνξνράιθν ζηελ 

νδφ Δξκνχ ζηελ Αζήλα, ζε κνξθή ιεπηνχ ειάζκαηνο πάρνπο κηζνχ ρηιηνζηνχ ηνπ κέηξνπ 

ηπιηγκέλν ζε ξνιφ. Κφβεη έλα θνκκάηη απφ ην θχιιν ηνπ κπξνχληδνπ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

ρξεηάδεηαη, ηνπνζεηεί πάλσ ηνπ ην εηδηθφ θαινχπη, ην ζηεξεψλεη κε εηδηθφ ζθηθηήξα θαη 

ραξάζζεη κε ην αηζάιηλν ζεκαδεπηήξη ην πεξίγξακκα ηνπ εξγαιείνπ θαη ηα ζεκεία φπνπ 

ζα γίλνπλ ηα δηάθνξα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, καηάθηα, αζηεξάθηα θ.α. 

 

Δηθ. 102: Σν κπξνχληδηλν καλίθη ζε αξρηθφ ζηάδην επεμεξγαζίαο 

 ηε ζπλέρεηα κε ηελ ςαιίδα θφβεη γχξσ γχξσ ην κπξνχληδηλν θχιιν θαη 

απνκνλψλεη ζην θνκκάηη πνπ έρεη ην ζρήκα ηεο ιαβήο. Όζηεξα ηνπνζεηεί έλα θνκκάηη 

πιαληζκέλν μχιν θαξπδηάο ζηε κέγγελε, ην ζθίγγεη θαη ην ζηεξεψλεη θαιά θαη πάλσ ζ’ 

απηφ ην μχιν αθνπκπά ην κπξνχληδηλν θνκκάηη ζην ζρήκα ηεο ιαβήο. Πξψηα ην ρηππά κε 

ην κηθξφ ζθπξί, γηα λα ην ηζηψζεη θαη κεηά κε εηδηθφ κπηεξφ εξγαιείν ηνλίδεη ηα ζεκεία, 

φπνπ έρεη βάιεη ηα αληίζηνηρα ζεκάδηα.  

                                                
258 Βι. Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 18  
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Δηθ. 103: Δπεμεξγαζία ηνπ κπξνχληδηλνπ καληθηνχ πάλσ ζε κνιχβδηλε πιάθα 

 Καηφπηλ ηνπνζεηεί ην κπξνχληδηλν καλίθη πάλσ ζε κηα επίπεδε κνιύβδηλε πιάθα  

θαη κε ην κηθξφ ζθπξί ρηππάεη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ κπξνχληδνπ δηάθνξα αηζάιηλα 

εξγαιεία-ζθξαγίδεο θαη απνηππψλεη δηάθνξα ζρέδηα, φπσο ηξεηο κηθξνχο ξφκβνπο θαη 

νθηψ κηθξνχο θχθινπο κε θέληξν ζηε κέζε, ηέζζεξα κηθξά ηφμα, κηα γσλία κε γξακκέο 

ζην θνίιν κέξνο. Κάζε θνξά αλαπνδνγπξίδεη ηνλ κπξνχληδν θαη ρηππά απαιά κε ην κηθξφ 

ζθπξί ηα ζεκάδηα απφ ην εζσηεξηθφ κέξνο «γηα λα ζηξώζνπλ». Αθφκε ρηππψληαο κε ην 

ζθπξάθη εηδηθφ αηρκεξφ αηζάιηλν εξγαιείν αλνίγεη ηξχπεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

κπξνχληδηλνπ καληθηνχ. ην ηέινο πεξλάεη κε ηε ιίκα ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

κπξνχληδνπ, γηα λα θχγνπλ ηπρφλ πξνεμνρέο θαη χζηεξα ην ηνπνζεηεί πάλσ ζην μχιν ηεο 

θαξπδηάο κε ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα πξνο ηα πάλσ θαη ην ζηξψλεη απαιά κε ην κηθξφ 

ζθπξί. 

 

Δηθ. 104: ρέδηα ηα νπνία γίλνληαη ρηππεηά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ καληθηνχ. 

 ηε ζπλέρεηα θαξθψλεη ην κπξνχληδηλν καλίθη πάλσ ζην μχιν θαξπδηάο κε δχν 

πξφθεο ζε ζεκεία πνπ πξνεμέρνπλ θαη ζα θνπνχλ ζην ηέινο, γηα λα είλαη ζηαζεξφ. Μεηά 
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ρηππάεη κε ην ζθπξάθη δηάθνξα αηζάιηλα εξγαιεία ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

κπξνχληδνπ θαη δεκηνπξγεί δηάθνξα θνπζθσηά ζρέδηα, ηα «ζεθώκαηα», θαη ηηο ηξχπεο 

κε ηνπο νκφθεληξνπο θχθινπο, ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηήζεη ζε ιίγν θνκκάηη απφ καχξν 

θέξαην ηξάγνπ, γηα λα ζρεκαηηζηνχλ ηα καηάθηα. 

 

Δηθ. 105: Φνπζθσηά ζρέδηα, ηα νπνία γίλνληαη κε ρηππήκαηα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ κπξνχληδνπ. 

  ηαλ ηειεηψζεη κε ηα «ζεθώκαηα», ηα θνπζθσηά ζρέδηα, θαη ηηο ηξχπεο γηα ηα 

καηάθηα, μεθαξθψλεη ην κπξνχληδηλν καλίθη θαη ην ηνπνζεηεί μαλά πάλσ ζηε κνιύβδηλε 

πιάθα κε ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα πξνο ηα πάλσ. Καηφπηλ παίξλεη εηδηθφ αηζάιηλν 

εξγαιείν θαη ην ρηππά κε ην ζθπξάθη ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία θαη ζρεκαηίδεη ηηο 

πξνεμνρέο πνπ κνηάδνπλ κε αζηεξάθηα. Μεηά θφβεη κε ηελ ςαιίδα ηα ζεκεία πνπ 

πξνεμέρνπλ θαη δε ρξεηάδνληαη πηα θαη ηνπνζεηεί ην κπξνχληδηλν καλίθη πάλσ ζε εηδηθφ 

μύιηλν θαινύπη, ην νπνίν έρεη ζηεξεψζεη ζηε κέγγελε. Δδψ ρηππψληαο ην απαιά κε ην 

ζθπξάθη ζα ηνπ δψζεη ηελ θακππιφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα εθαξκφδεη αθξηβψο πάλσ 

ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο.  

 

Δηθ. 106: Σν κπξνχληδηλν καλίθη θακππιψλεηαη ζηηο άθξεο 

 Όζηεξα ζα ην θαζαξίζεη εζσηεξηθά κε ηε ιίκα θαη ζα ην ηνπνζεηήζεη πάλσ ζηε 
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ιάκα ζην πίζσ κέξνο. Πξέπεη λα εθαξκφδεη ηέιεηα. Θα θαζαξίζεη επίζεο κε ηε ιίκα ην 

πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο. ηε ζπλέρεηα ζα θνιιήζεη ηα κπξνχληδηλα καλίθηα πάλσ ζηε ιάκα 

ηνπ καραηξηνχ κε θαζζηηεξνθόιιεζε. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηεί  θξάκα 

θαιάη-θαζζίηεξνπ κε κηθξή πνζφηεηα κνιχβδνπ, ην νπνίν πξνκεζεχεηαη απφ ην εκπφξην 

ζε κνξθή ρνληξήο βέξγαο, ζπίξην-πδξνρισξηθό νμύ ζβεζκέλν κε ηζίγθν, ακίαλην θαη 

ληζαληίξη (ρισξηνύρν ακκώλην). Με έλα πηλέιν απιψλεη πδξνρισξηθφ νμχ ζηηο 

επηθάλεηεο πνπ ζα θνιιήζεη. Αλνίγεη ηε θηάιε πγξαεξίνπ, αλάβεη ην θακηλέην θαη 

αθνπκπάεη ην θνιιεηήξη ζην ληζαληίξη, γηα λα θαζαξίζεη απφ κεηαιιηθά ππνιείκκαηα. 

Μεηά ιηψλεη ην θξάκα ηνπ θαζζίηεξνπ κε ην θνιιεηήξη θαη ην απιψλεη κε πξνζνρή ζηε 

ιάκα θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ κπξνχληδηλσλ καληθηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα γίλεη ε 

θφιιεζε. Όζηεξα ηα πιέλεη κε θξχν λεξφ θαη ηα θαζαξίδεη πνιχ θαιά, λα κε κείλνπλ 

ππνιείκκαηα-ζθνππηδάθηα πάλσ ζηηο γαλσκέλεο επηθάλεηεο: 

 «Απηό (ην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο) ην γαλώλνπκη πξώηα κε ην θνιιεηήξη κε 

θαιάη θαη γίλεηαη θάηαζπξν, ρηνλάην. Γαλώλνπκε θη απηό (ην εζσηεξηθφ κέξνο 

ηνπ κπξνχληδηλνπ καληθηνχ). Κη όηαλ ηα βάινπκε ηόλα κη ηάιινπ ηθεί ζα ην 

δεζηάλνπκε ζην θακίλη, εδώ κπξνζηά (ζην κέξνο πνπ ην καλίθη αθήλεη θελφ)  ην 

βνπιώλνπκη κη ακίαληνπ, λα κε ρπζεί ε θόιιεζε έμσ θη ην πηάλνπκε κε η‟λ 

ηζηκπίδα απηό (ηα κπξνχληδηλα καλίθηα καδί κε ηε ιάκα) θη απηό (ε ιάκα ηνπ 

καραηξηνχ) θαιπκκέλν κε ακίαλην λα κελ ην μεβάςνπκε γηαηί ζα ιάβεη 

ζεξκνθξαζία πνιιή θη ηνπ βάλνπκη πάλνπ απ‟ ηνπ θακίλη θη ηνπ γπξίδνπκη ηθεί θη 

ρώληηη θη νπ κάζηνπξαο ηθεί πάλνπ απ‟ ηνπ θακίλη, κεο ζη‟ θνπηηά ηθεί λα ηνπ 

θ‟ηάδεη θη έρνπκη ζηνπ άιινπ καο ρέξη –ιηπηνπκέξεηα ηώξα- έλα ζύξκα καθξύ κη 

κηα κπηνύια θη ηνπ δνπθηκάδνπκη ηδώ ζ‟ απηό ην θελό, βιέπνπκε, έιησζε ην 

θαιάη; έιησζε; όηαλ έιησζε, ην θνπλάκε απνδώ θη απνθεί, έηνηκν, έρνπκε έλα 

βάδν κε λεξό, η‟ απνιάκη απάλ‟ γιήγνπξα θη ηηιείνπζη, θόιι‟ζη ηνπ καλίθη. 

Ρίρλνπκη ληξό γηα λα θξπώζεη γιήγνξα θη λα κε καο ρπζεί ε θόιιεζε έμσ. Σν 

θόιιεκα ζ‟ απηά έρεη καεζηξία κεγάιε, ζέιεη πνιιή πξνζνρή. 

  Έηζη θόιιαγαλ ηα καλίθηα. Μνπ ην „πε θη απηό ν καζηξν-Πάλνο, αιιά 

ηνλ είρε δεη θη ν παηέξαο κνπ απηόλ ηνλ θαιό ην κάζηνξα (ηνλ Παλαγηψηε 

Καησπφδε) λα θνιιάεη καλίθηα. Δίρε κηαλ ηδέα απ‟ απηά ν παηέξαο κνπ, γλώξηδε 

πνιιά πξάγκαηα, γηαηί η‟ αγάπαγε πνιύ ηα καραίξηα. Μν‟ ιεε (κνπ ’ιεγε) πνιιά 
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πξάγκαηα γηα ηα καραίξηα»
259

.  

 

 

Δηθ. 107, 108: Σν εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ κπξνχληδηλνπ καληθηνχ ιίγν πξηλ  ν κάζηνξαο ην 

θνιιήζεη ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο, ζηε ιαβή ηνπ καραηξηνχ. 

 

Δηθ. 109: Σν κπξνχληδηλν καλίθη θνιιάεη κε θαιάη πάλσ ζηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ 

 ηαλ ηειεηψζεη κε ηελ θφιιεζε ηνπνζεηεί κηθξά θνκκάηηα απφ καχξν θέξαην ζηηο 

                                                
259 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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ηξχπεο. Όζηεξα ιηψλεη θνινθώλην-βηνκεραληθφ ξεηζίλη ζηελ θνπηάια, ην ξίρλεη απφ ην 

αλνηρηφ κέξνο ηεο ιαβήο θαη γεκίδεη ην εζσηεξηθφ ηνπ κπξνχληδηλνπ καληθηνχ. Σν 

θνινθψλην ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ςχρεηαη θαη ην καλίθη γίλεηαη ζπκπαγέο θαη 

αλζεθηηθφ. Σφηε θνιιάεη έλα κπξνχληδηλν έιαζκα ζε ζρήκα νξζήο γσλίαο, ην παθίιη, ζην 

κέξνο απ’ φπνπ έξημε ην βηνκεραληθφ ξεηζίλη θαη θιείλεη ηε ιαβή θαη ζην ζεκείν απηφ. Σν 

έιαζκα απηφ εθαξκφδεη απφ ηε κηα κεξηά ζην καλίθη θαη απφ ηελ άιιε ζηε ιεπίδα ηνπ 

καραηξηνχ.  

Με ηε ιίκα αθαηξεί ην κέξνο ηεο αηζάιηλεο ιάκαο πνπ πξνεμέρεη ζηε ιαβή. 

Όζηεξα πεξλάεη ηε ιαβή ζηελ ειεθηξνθίλεηε βνχξηζα, φπνπ ηελ θαζαξίδεη θαη ηε 

γπαιίδεη. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο νινθιεξψλεηαη ραξάζζνληαο 

κε ην ρέξη θαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ κηθξά ζηίγκαηα, ηα νπνία νη 

αξγπξνρξπζνρφνη ηα ιέλε «ςψξα». Ο θφβνο ηνπ θελνχ δελ αθήλεη θαλέλα ζεκείν ηεο 

ιαβήο ρσξίο δηαθφζκεζε. 

 Σα αηζάιηλα εξγαιεία δηαθφζκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κάζηνξαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αηζάιη αέξνο θαη ηα έρεη θηηάμεη κφλνο ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα απ’ 

απηά κνηάδνπλ κε ζθξαγίδεο. Κάλεη κε απηά πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζρέδηα, ξφκβνπο 

αζηεξάθηα, γσλίεο, καηάθηα θ.α. ηα καηάθηα θαη ηα αζηεξάθηα βάδεη θπηεπηά κηθξά 

θνκκάηηα απφ θέξαην ηξάγνπ πνπ έρεη καχξν ρξψκα:  

«Αλ έλαο πειάηεο είλαη πνιύ απαηηεηηθόο θαη πνιύ νξεμάηνο ζηα ιεθηά,  κπνξεί 

λα καο θέξεη θαη ξνπκπίληα λα ηνπ βάινπκε. Ό,ηη ζέιεη ν πειάηεο κπαίλεη»
260

.  

 

Δηθ. 110: Μπξνχληδηλε ιαβή κηθξνχ καραηξηνχ δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ 

 ε καραίξη θαζεκεξηλήο ρξήζεο, ην νπνίν αλήθεη ζηνλ ίδην ην κάζηνξα, ε 

κπξνχληδηλε ιαβή έρεη δηαθνξεηηθφ ζρήκα. Δίλαη δηραισηή ζην πίζσ κέξνο θαη έληνλα 

                                                
260 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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δηαθνζκεκέλε. Ο κάζηνξαο εδψ είρε ζαλ πξφηππφ ηνπ κηθξφ καραίξη ηνπ Πεηξφκπεε 

Μαπξνκηράιε, ην νπνίν είδε ζε θάπνην κνπζείν. 

 ιε απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί πνιχ θαη ζρνιαζηηθή δνπιεηά, γηα λα είλαη ηα 

καλίθηα σξαία θαη λα εθαξκφδνπλ ηέιεηα ζην καραίξη. παληφηεξα, θαη εθφζνλ ηνπ 

δεηεζεί, κπνξεί λα θάλεη ηα καλίθηα ηνπ θακνκάραηξνπ απφ θέξαην ηξάγνπ ή θξηαξηνχ, 

φπσο ζην καραίξη πνπ επηζθεχαζε θαη πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. ηα ραληδάξηα 

βάδεη καλίθηα απφ θέξαην θξηαξηνχ ή ηξάγνπ θαη θαηά πξνηίκεζε αλνηρηφρξσκν θέξαην. 

 

Δηθ. 111: Μεγάιν θακνκάραηξν κε ηε ζθξαγίδα ΠΚ ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε. Αλήθεη ζε θάπνηνλ ηδηψηε 

απφ ηνλ Αζηαθφ. Σν επηζθεχαζε ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο ηνπνζεηψληαο ηνπ καλίθηα απφ καχξν θέξαην 

ηξάγνπ (καπξνκάληθν). 

 ηελ πεξίπησζε απηή παίξλεη ηα θαηάιιεια θέξαηα∙ πξνηηκά λα είλαη απφ 

αξζεληθφ δψν γηαηί είλαη πην κεγάια, πην ζθιεξά θαη πην θαζαξά. Σα πειεθάεη κε ην εηδηθφ 

ζθεπάξλη, βγάδεη ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θεξάησλ, ην πεηάεη θαη «θξαηάεη ηε ξαρηά», 

δειαδή ην εμσηεξηθφ κέξνο πνπ είλαη ζθιεξφ θαη ζπκπαγέο. Σα δεζηαίλεη γηα ιίγν ζην 

θακίλη θαη κε πνιιή πξνζνρή, γηαηί αλ ζεξκαλζεί πνιχ, γίλεηαη ζθιεξφ ζαλ πέηξα θαη 

ζπάεη. Αθνχ ζεξκαλζεί ην θέξαην φζν πξέπεη θαη «γίλεη καιαθό ζα ζύθν», ζηεξεψλεη ζηε 

κέγγελε ηε κία άθξε θαη θξαηψληαο ηελ άιιε κε κηα ηζηκπίδα, ην μεζηξίβεη θαη ην ηζηψλεη 

γξήγνξα.  Ακέζσο κεηά θαη φζν πην γξήγνξα γίλεηαη θαη πξηλ ην θέξαην θξπψζεη θαη 

ζθιεξχλεη, ην ηνπνζεηεί αλάκεζα ζε δχν κεηαιιηθέο πιάθεο θαη ην ζθίγγεη κε δχλακε ζηε 

κέγγελε. Δθεί ζα ην αθήζεη πνιιέο ψξεο, ίζσο θαη φιε ηε λχρηα, «γηα λα ηζηώζεη θαη λα 

απιώζεη». Όζηεξα αθαηξεί ην καπξηζκέλν εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θεξάηνπ, ην ηζηψλεη 

εζσηεξηθά κε ηε ξάζπα, γηα λα εθάπηεηαη ηέιεηα ζην πίζσ κέξνο ηεο ιάκαο θαη ην 

ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηε ιαβή ηνπ καραηξηνχ. Αλνίγεη κε ην ηξππάλη ηξχπεο, ζπλήζσο 

ηέζζεξηο ή πέληε, θαη ζηεξεψλεη ηα θέξαηα πάλσ ζην κέηαιιν κε κπξνχληδηλνπο πίξνπο. 

ηε ζπλέρεηα πάιη κε ηε ξάζπα αθαηξεί ην θνκκάηη πνπ πξνεμέρεη θαη ζηξνγγπιεχεη ην 
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θέξαην δίλνληάο ηνπ ην ζρήκα πνπ πξέπεη. Έπεηηα, κε γπαιόραξηα δηάθνξσλ 

δηαβαζκίζεσλ εμνκαιχλεη θαη ιεηαίλεη ηηο θεξάηηλεο επηθάλεηεο.  

 Κάζε παιάκε έρεη ηα δηθά ηεο κέηξα, γη’ απηφ ε ιαβή ζην ρεηξνπνίεην καραίξη 

πξνζαξκφδεηαη ζην ρέξη ηνπ ηδηνθηήηε, ψζηε φιε ε παιάκε ηνπ λα αγθαιηάδεη ηε ιαβή ηνπ 

καραηξηνχ, λα ην ληψζεη άλεην θαη λα κελ θνπξάδεηαη ην ρέξη ηνπ ζηελ πνιχσξε ρξήζε. Σν 

ζρήκα ηεο ιαβήο ζην θακνκάραηξν παξακέλεη ίδην, ζπκίδεη ςάξη, αθφκε θη φηαλ ε ιαβή 

θαηαζθεπάδεηαη απφ θέξαην αξζεληθψλ δψσλ.  

 

Δηθ. 112: Μηθξφ θακνκάραηξν, ζην νπνίν ν κάζηνξαο επηζθεχαζε ηα θεξάηηλα καλίθηα ηεο ιαβήο 

 

 

Δηθ. 113: Υαληδάξη κε καλίθηα απφ αλνηρηφρξσκν θέξαην θξηαξηνχ θαξθσκέλν κε κπξνχληδηλα θαξθηά θαη 

δεκέλν κε κπξνχληδηλν δαθηπιίδη. Γηαθξίλεηαη επίζεο, ε ζθξαγίδα ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ. 

 Σα καλίθηα  ζην ραληδάξη ηεο παξαθάλσ εηθφλαο είλαη θηηαγκέλα απφ 

αλνηρηφρξσκν θέξαην θξηαξηνχ.  Σν ραληδάξη απηφ ην έθηηαμε ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο, γηα 

λα παξαβγεί ηα ραληδάξηα ησλ αξαθαηζαλαίσλ, κε ηα νπνία  «ιηάληδαλ ηα θξέαηα θαη πνιύ 

ηα παίλεπαλ ζην αληάκσκα πνπ είραλ ζην Βεινύρη, ην 1994»
261

. Σνπο ππνζρέζεθε ηφηε λα 

                                                
261 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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θέξεη ζην επφκελν αληάκσκα, πνπ ζα γηλφηαλ ζηελ ίδηα ηνπνζεζία κεηά απφ έλα ρξφλν, 

έλα ραληδάξη μερσξηζηφ, πνπ παξφκνην δελ ζα είραλ μαλαδεί. Έβαιε ηε καζηνξηά ηνπ, 

έθηηαμε ην ραληδάξη απηφ θαη θέξδηζε ην ζαπκαζκφ ησλ αξαθαηζαλαίσλ. Πάλσ ζην 

ραληδάξη γξάθεη: “Ο κάζηνξαο πνπ κ' έθηηαζε απ' ην Καξατζθάθε, πνιχ ηα φπια αγάπεζε 

κε πάζνο θαη κεξάθη. 1995”. Έρεη θηηάμεη άιια δχν ηέηνηα ραληδάξηα, έλα γηα ηνλ 

Αζαλάζην Σζαπξαΐιε απφ ηνλ Κνπβαξά Αηησιναθαξλαλίαο θαη έλα γηα ηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν Γεκήηξην Παλαγησηφπνπιν, πνπ εξγάδεηαη ζηνλ Αζηαθφ. 

 Σα ραληδάξηα απηά έρνπλ δηραισηή θεξάηηλε ιαβή. Ζ ιαβή απηή είλαη 

επεξεαζκέλε απφ ηα καραίξηα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Γηα λα δψζεη ζηα θέξαηα θιίζε 

πξνο ηα έμσ ζην πίζσ κέξνο θαη λα ζρεκαηίζνπλ ζρήκα V, ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ θαινχπη-

εξγαιείν
262

, ην νπνίν θαηαζθεχαζε κφλνο ηνπ ν κάζηνξαο. Αξρηθά δεζηαίλεη ηα θέξαηα 

ζην θακίλη θαη ηα ηζηψλεη ζηε κέγγελε, φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα ηα 

μαλαδεζηαίλεη, ηα ηνπνζεηεί ζην  αηζάιηλν θαινχπη θη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη ηα βάδεη 

ζηε κέγγελε θαη ηα ζθίγγεη. Σα αθήλεη εθεί πνιιέο ψξεο κέρξη λα θξπψζνπλ πνιχ θαιά, λα 

θνθαιψζνπλ θαη λα πάξνπλ ην ζρήκα πνπ πξέπεη. Όζηεξα ηα θαζαξίδεη, ηα ηνπνζεηεί ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ ραληδαξηνχ, αλνίγεη ηξχπεο κε ην ηξππάλη θαη ηα ζηεξεψλεη κε ηέζζεξηο 

κπξνύληδηλνπο πίξνπο. Με ηε ξάζπα αθαηξεί ηα πεξηηηά θνκκάηηα θαη δίλεη ην ηειηθφ 

ζρήκα ζηε ιαβή. Σα ιεηαίλεη κε γπαιφραξηα θαη ηα γπαιίδεη κε ιίγν ιάδη. ηελ εζσηεξηθή 

άθξε ηεο ιαβήο ηνπνζεηεί έλαλ κπξνχληδηλν δαθηχιην, γηα λα ζπγθξαηεί ηα θέξαηα, αιιά 

θαη γηα λα νκνξθχλεη ηε ιαβή ηνπ ραληδαξηνχ. Γηαθνζκεί ζηε ζπλέρεηα ην ζεκείν πνπ 

ηειεηψλεη ε ιαβή θαη αξρίδεη ε ιεπίδα κε κπξνχληδηλα θχιια, ηα παθίιηα, πάλσ ζηα νπνία 

ραξάζζεη δηάθνξα ζρέδηα. Καιχπηεη αθφκε ην αηζάιηλν κέξνο αλάκεζα ζηα θέξαηα κε 

κπξνχληδηλν καθξφζηελν έιαζκα θαη ηέζζεξα αζηεξάθηα-καξγαξίηεο
263

. 

Με ηελ ηερληθή πνπ θαηαζθεπάδεη ηελ θεξάηηλε ιαβή ζηα απιά θακνκάραηξα 

θαηαζθεπάδεη θαη ηελ θεξάηηλε ιαβή ηεο ζπάζαο. Απιά ην ζρήκα ηεο ιαβήο 

πξνζαξκφδεηαη ζην ζρήκα ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο αηζάιηλεο ιάκαο. ην γπξηζηφ άθξν 

ηνπνζεηεί έλα κηθξφ θνκκάηη κπξνχληδνπ πνπ κνηάδεη κε θχιιν ειηάο ή κε κάηη, ελψ ζην 

ζεκείν πνπ ηειεηψλεη ε ιαβή θαη αξρίδεη ε ιεπίδα ηεο ζπάζεο ηνπνζεηεί ηνλ κπξνχληδηλν 

θπιαθηήξα ζε ζρήκα ζηαπξνχ πάλσ ζηνλ νπνίν ραξάζζεη κε εηδηθφ αηζάιηλν αηρκεξφ 

                                                
262 Βι. ζ. 131 εηθ. 84 

263 Βι. ζ. 180 εηθ. 129 
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εξγαιείν δηάθνξα ζρέδηα, φπσο απηά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία.  

 

Δηθ. 114: Λαβή ζπάζαο. «Γηά ρεηξόο Παλαγηώηε Ρεγάινπ, Καξατζθάθε 2003». Δίλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

θέξαην θξηαξηνχ. Γηαθξίλεηαη ν κπξνχληδηλνο θπιαθηήξαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή πάλσ ζηε 

ιάκα. 

 

   γ. Θήθε 

 

Δηθ. 115: Μπξνχληδηλε ζήθε απφ κηθξφ καραίξη δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ 

 ηαλ ν κάζηνξαο ηειεηψζεη κε ηα καλίθηα ηεο ιαβήο, πξνρσξά ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο ζήθεο. Σε ζήθε ηε θηηάρλεη θαηά πξνηίκεζε κε μχιν θαξπδηάο. Κφβεη δχν κηθξέο 

ζαλίδεο ιίγν κεγαιχηεξεο απφ ηε ιεπίδα ηνπ καραηξηνχ, ηηο πειεθάεη πξνζεθηηθά θαη ηνπο 

δίλεη ην ζρήκα ηεο ιάκαο. Απφ ην εζσηεξηθφ κέξνο δεκηνπξγεί κηα κηθξή εζνρή ζην 

κέγεζνο ηεο ιεπίδαο. Με ηε ξάζπα ιεηαίλεη ηηο άθξεο ησλ μχιηλσλ ζαλίδσλ θαη ηνπο δίλεη 

ην ηειηθφ ζρήκα. Σνπνζεηεί ηηο δχν ζαλίδεο αληηθξηζηά έηζη ψζηε λα εθαξκφδνπλ ηέιεηα 
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γχξσ γχξσ αθήλνληαο έλα κηθξφ θελφ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην κέξνο φπνπ ζα 

κπαηλνβγαίλεη ην καραίξη. Πξνζέρεη ηδηαίηεξα λα εθαξκφδεη θαιά ζηε ζήθε ε ιάκα ηνπ 

καραηξηνχ θαη λα κπαηλνβγαίλεη ην καραίξη ρσξίο λα βξίζθεη αληίζηαζε. ηε ζπλέρεηα 

ζηαζεξνπνηεί ηελ μχιηλε ζήθε κε ςηιφ αηζαιφζπξκα ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζεκεία. ηα 

καραίξηα κε θεξάηηλε ιαβή ε θαηαζθεπή ηεο ζήθεο απφ ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν 

νινθιεξψλεηαη εδψ. 

 

Δηθ. 116: Μηθξφ θακνκάραηξν ζην νπνίν ν κάζηνξαο επηζθεχαδε ηελ θεξάηηλε ιαβή θαη θαηαζθεχαζε ηελ 

μχιηλε ζήθε. 

 

Δηθ. 117: Μαραίξηα ζπλνιηθνχ κήθνπο  35 εθ. ηα νπνία αλήθνπλ ζηνλ Πέηξν Πιαζηήξα. Σηο μχιηλεο ζήθεο 

θαηαζθεχαζε θαη δηαθφζκεζε κφλνο ηνπ ν Πέηξνο Πιαζηήξαο πξηλ απφ ρξφληα. 

 Μεξηθέο θνξέο νη θάηνρνη θαη ρξήζηεο ελφο ηέηνηνπ καραηξηνχ, νη νπνίνη είλαη 

ζπλήζσο θηελνηξφθνη, δηαθνζκνχλ κφλνη ηνπο ηελ μχιηλε ζήθε θαηαζθεπάδνληαο δηάθνξα 

μπιφγιππηα ζρέδηα ζην εμσηεξηθφ ηεο κέξνο. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα θηηάρλνπλ ηελ 

μχιηλε ζήθε κφλνη ηνπο απφ ηελ αξρή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε 
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ηνπ Πέηξνπ Πιαζηήξα, θηελνηξφθνπ απφ ηελ Καηνρή Αηησιναθαξλαλίαο, ν νπνίνο 

θαηαζθεχαζε θαη δηαθφζκεζε κφλνο ηνπ ηηο μχιηλεο ζήθεο γηα ηα καραίξηα ηνπ. 

 Σα καραίξηα κε κπξνχληδηλε ιαβή ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο ηα ζπλνδεχεη κε 

κπξνχληδηλε ζήθε. Δπελδχεη ηελ μχιηλε ζήθε κε ειάζκαηα κπξνχληδνπ. Υαξάζζεη κε ην 

ζεκαδεπηήξη πάλσ ζην θχιιν κπξνχληδνπ ην πεξίγξακκα ηεο μχιηλεο ζήθεο θαη ην θφβεη 

κε ηελ ςαιίδα ζην κέγεζνο θαη ην ζρήκα πνπ πξέπεη αθήλνληαο θαη πεξηζψξην 1,5 κε 2 

ρηιηνζηά γηα ηελ αζεκνθφιιεζε. Μεηά ραξάζζεη κε ην ζεκαδεπηήξη θαη κε ηε βνήζεηα 

ράξαθα δχν παξάιιειεο γξακκέο ζε απφζηαζε 6 κε 8 ρηιηνζηφκεηξα πεξηκεηξηθά ζην 

κπξνχληδηλν έιαζκα.  

 

Δηθ. 118: Μπξνχληδηλε ζήθε απφ κεγάιν θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν. 

 Σν θελφ αλάκεζα ζηηο παξάιιειεο γξακκέο ην γεκίδεη ελαιιάμ κε κηθξνχο ξφκβνπο 

θαη κηθξνχο θχθινπο κε ηειεία ζην θέληξν. Σα ζρέδηα απηά γίλνληαη ρηππεηά κε εξγαιεία-

ζθξαγίδεο, κε ηελ ίδηα ηερληθή πνπ γίλνληαη ηα ίδηα ζρέδηα ζηα κπξνχληδηλα καλίθηα. Πάλσ 

ζηα  κπξνχληδηλα θχιια, ζηνλ ρψξν πνπ πεξηθιείνπλ νη παξάιιειεο γξακκέο, ν κάζηνξαο 

ραξάζζεη κε ην αηζάιηλν ζεκαδεπηήξη δηάθνξα ζρέδηα θπηψλ ή δψσλ, φπσο αεηνχο, 

ινπινχδηα ή αλζηθά ζπκπιέγκαηα, ηα νπνία έρεη δεη ζε καραίξηα θαη ζπαζηά ζε δηάθνξα 

κνπζεία θαη ηα νπνία έρεη ζρεδηάζεη ζε ραξηί ν κηθξφηεξνο γηνο ηνπ, ν Γεκήηξεο. ηε 

ζπλέρεηα βάδεη ηα κπξνχληδηλα ειάζκαηα πάλσ ζηελ μχιηλε ζήθε θαη ρηππψληαο ηα απαιά 

κε ην ζθπξάθη ηα θακππιψλεη γηα λα πάξνπλ ην ζρήκα ηεο ζήθεο.  

Όζηεξα πξνρσξάεη ζηελ έλσζε ησλ δχν κπξνχληδηλσλ ειαζκάησλ. ηε δηαδηθαζία 

απηή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ βνεζάεη ν γηνο ηνπ ηαχξνο, θαζψο ν κάζηνξαο κεηά ην 

αηχρεκα θαη ηελ απψιεηα ηεο φξαζεο απφ ην έλα κάηη δελ βιέπεη αξθεηά θαιά γηα ηελ 

εξγαζία απηή. Αξρηθά ζπγθξαηεί ηα δχν κπξνχληδηλα ειάζκαηα κε δχν κεηαιιηθά 

ηζηκπηδάθηα ζηηο δχν άθξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ελψλεη ηα δχν ειάζκαηα εμσηεξηθά ζε δχν 
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ζεκεία κε θαζζηηεξνθφιιεζε. Μεηά θνιιάεη ηα κπξνχληδηλα θχιια ζε φιν ηνπο ην κήθνο 

κε αζεκνθόιιεζε, έηζη ψζηε ηα δχν ειάζκαηα απφ κπξνχληδν λα γίλνπλ έλα ζψκα. Ζ 

αζεκνθφιιεζε γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηαδηθαζία απηή 

νμπγνλνθφιιεζε, ιεπηή βέξγα απφ θξάκα αζεκηνχ πάρνπο ελφο ρηιηνζηνχ θαη βόξαθα 

εηδηθφ γηα αζεκνθφιιεζε ζε κνξθή ζθφλεο.  

Αξρηθά δεζηαίλεη ιίγν ηελ αζεκέληα βέξγα ζηελ νμπγνλνθόιιεζε θαη θαηφπηλ ηε 

βνπηάεη ζην θνπηί κε ην βφξαθα κε απνηέιεζκα λα θνιιήζεη βφξαθαο πάλσ ζην αζήκη: «Ο 

βόξαθαο βνεζάεη λα θαζαξίζεη ην αζήκη θη ν κπξνύληδνο θαη λα γίλεη ε ζπγθόιιεζε». 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ κία άθξε θνιιάεη ηα δχν κπξνχληδηλα ειάζκαηα ζηγά ζηγά κέρξη ηελ 

άιιε άθξε: «Βιέπεηο ηελ αζεκνθόιιεζε λα πεξπαηάεη ζαλ έλα ξπάθη θαη θνιιάεη ηα θύιια 

κπξνύληδνπ»
264

.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν ηα θνιιάεη θη απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ζην ηέινο θνιιάεη μαλά 

κε αζεκνθφιιεζε κηα κπξνχληδηλε ζθαίξα ζην κπηεξφ άθξν ηεο ζήθεο, ζηελ νπνία έρεη 

ήδε ραξάμεη κε ηε ιίκα δηάθνξεο βαζηέο γξακκέο. Σα κπξνχληδηλα ειάζκαηα έρνπλ 

θνιιήζεη ηέιεηα κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ πάξεη ην ζρήκα ηεο ζήθεο. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηεί 

κε πξνζνρή ζην εζσηεξηθφ ηεο κπξνχληδηλεο ζήθεο ηελ μχιηλε ζήθε θαη θιείλεη ην κέξνο 

φπνπ κπαηλνβγαίλεη ην καραίξη κε κηα κπξνχληδηλε ηάπα κε ζρηζκή ζηε κέζε. Υαξάζζεη 

πάλσ ζην κπξνχληδηλν έιαζκα ηελ κπξνχληδηλε ηάπα ζην ζρήκα θαη ην κέγεζνο πνπ 

πξέπεη  θαη ηελ θφβεη κε ηελ ςαιίδα. Όζηεξα κε έλα πηλέιν απιψλεη πδξνρισξηθφ νμχ ζηα 

ζεκεία πνπ ζα γίλεη ε ζπγθφιιεζε, γαλψλεη εζσηεξηθά ηελ κπξνχληδηλε ηάπα κε θαιάη, 

ηελ ηνπνζεηεί ζηε ζέζε ηεο θαη δεζηαίλνληάο ηελ εμσηεξηθά κε ην θνιιεηήξη πξνρσξά 

ζηελ θαζζηηεξνθφιιεζε. Με ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ε ζήθε γίλεηαη έλα ζπκπαγέο ζψκα 

αλζεθηηθφ ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη ηα ρηππήκαηα θαη δελ παξακνξθψλεηαη. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν κάζηνξαο θαηαζθεχαδε ηελ κπξνχληδηλε ζήθε 

κφλν κε θνπζθσηά ζρέδηα θαη γέκηδε ην θελφ κε κηθξέο ραξαρηέο γξακκέο. Με εξγαιεία-

ζθξαγίδεο ρηππνχζε ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ κπξνχληδνπ θαη δεκηνπξγνχζε 

«ζεθψκαηα», ηα νπνία απεηθφληδαλ θίδηα θαη θπηά πνπ έκνηαδαλ κε θιαδηά δάθλεο. Γελ 

ρξεζηκνπνηνχζε ηφηε ραξαρηά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία φπσο αεηνχο, ινπινχδηα, αλζηθά 

ζπκπιέγκαηα, γηαηί ν ζρεδηαζκφο ηνπο ήηαλ πην δχζθνινο θαη ρξνλνβφξνο:  

                                                
264 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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«Απηά ηα „θαλα αλάγιπθα, θνπζθσηά από κέζα, όπσο είλαη θαη ηα καλίθηα… 

Πεξηζζόηεξε δνπιεηά έρνπλ απηά πνπ θηηάρλσ ηώξα, πνπ είλαη ραξαρηά»
265

.  

 

Δηθ. 119: Μηθξφ θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν ην 1993. 

Αξγφηεξα θαη κε αθνξκή ζήθεο ζπαζηψλ, ηηο νπνίεο είδε θαη κειέηεζε ζε 

κνπζεηαθέο ζπιινγέο αληηθαηέζηεζε ηα θνπζθσηά ζρέδηα ζηε ζήθε κε ραξαρηά, επεηδή 

ηνπ άξεζαλ πεξηζζφηεξν.  

 

Δηθ. 120: Μπξνχληδηλε ζήθε απφ κηθξφ θακνκάραηξν δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ. Γηαθξίλνληαη ηα 

αλζηθά ζπκπιέγκαηα, ν αεηφο, ν ξφκβνο ζην ηειείσκα ηεο ζήθεο θαη ην ζειάθη ζην πάλσ κέξνο. 

Ζ ζήθε είλαη εμ νινθιήξνπ ρεηξνπνίεηε. Αθφκε θαη ν ξφκβνο  πνπ ππάξρεη ζηε 

κπηεξή πιεπξά, γίλεηαη κε ηε ιίκα θαη φρη ζηνλ ηφξλν ή ζε άιια ζχγρξνλα κέζα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη θαη θνιιάεη κε αζεκνθφιιεζε ζηελ κπξνχληδηλε ζήθε. Παξφκνην 

ηειείσκα είρε ε ζήθε ηνπ καραηξηνχ ηνπ ιφξδνπ Βχξσλα
266

. Αθφκε ζην πάλσ κέξνο ηεο 

ζήθεο ν κάζηνξαο θνιιάεη έλα κπξνχληδηλν ζειάθη, απφ ην νπνίν κπνξεί λα δεζεί ή λα 

θξεκαζηεί ην καραίξη γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε ρξήζε. Αλ πνηέ 

ραιάζεη ε ζήθε, δελ κπνξεί θαλείο εχθνια λα ηελ επηζθεπάζεη. Απηφ ην αλαιακβάλεη ν 

κάζηνξαο πνπ ηελ έρεη θηηάμεη, γηαηί πξέπεη πξψηα λα μεθνιιήζεη ηα κπξνχληδηλα θχιια  

                                                
265 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

266 Βι. Καπιάλε Υξπζνχια, Παιάζθεο θαη κεδνπιάξηα Από ηε ζπιινγή ηνπ Βαζίιε Κνξθνιόπνπινπ, Αζήλα 

2000, ζ. 35-36. 
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θαη θαηφπηλ λα επηζθεπάζεη ηελ μχιηλε ζήθε.  

  ηαλ  νη ζπιιέθηεο βιέπνπλ ηα καλίθηα θαη ηελ επέλδπζε ηεο ζήθεο, πξνηείλνπλ 

ζην κάζηνξα λα ηα θηηάρλεη αζεκέληα, γηαηί έηζη ζα είλαη πην φκνξθα, φκσο απηφο πξνηηκά 

λα ηα θηηάρλεη κπξνχληδηλα, φπσο θαηαζθεπάδνληαλ παιηά θαη φπσο ηνπ έδεημε ν κάζηνξαο 

Παλαγηψηεο Καηαπφδεο. Αλ φκσο θάπνηνο πειάηεο επηκέλεη λα ζέιεη αζεκέληα ιαβή θαη 

αζεκέληα ζήθε θαη πιεξψλεη θαη ην αλάινγν ηίκεκα, ν κάζηνξαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θηηάμεη ην θακνκάραηξν αζεκέλην: 

«Αλ θάπνηνο είλαη απαηηεηηθόο θαη ζέιεη αζήκηα, ην θθηάλνπκε θαη κε αζήκη. Γελ 

ππάξρεη πξόβιεκα»
267

.  

 

 5. παζηά θαη όπια  

 

Δηθ. 121: Καξηνθίιη, ζπάζα θαη καραίξηα, δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο εθηφο απφ «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα θαη ραληδάξηα 

θαηαζθεπάδεη, αιιά θαη επηζθεπάδεη γηαηαγάληα θαη ζπάζεο αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ζρεδφλ 

ηερληθή. Κάπνηα δπζθνιία ζπλαληά ζηε βαθή ηνπ κεηάιινπ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο 

ηεο ιάκαο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή κεηαηξέπεη ην θακίλη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ππξαθησζεί φιε ε ιάκα ηαπηφρξνλα, ε νπνία θηάλεη ηα 60 ή θαη ηα 70 εθαηνζηά. Μηα 

δπζθνιία αθφκε ζπλαληά, φηαλ θαηαζθεπάδεη ηα ινχθηα-απιαθηέο, πνπ έρεη πάλσ ε ιάκα 

ηνπο, ηα νπνία γίλνληαη κε ην ρέξη ηξαβερηά θαη ραξαρηά κε εηδηθφ αηρκεξφ αηζάιηλν 

εξγαιείν. Απηέο νη απιαθηέο ζηε ζπάζα γίλνληαη πεξηζζφηεξν γηα δηαθφζκεζε. Δπίζεο, 

                                                
267 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη, φηαλ θαηαζθεπάδεηαη ν θφζξνο ζην πάλσ κέξνο ηεο ιάκαο, 

ν νπνίνο πξέπεη λα εθαξκφδεη κε κεγάιε αθξίβεηα ζην καλίθη.  

 ηε ιαβή απφ ηα γηαηαγάληα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο κάρεο έβαδαλ ζπλήζσο 

καχξν θέξαην ηξάγνπ, γη' απηφ θαη «ηα απνθαινύζαλ θαη καπξνθέθαια ζεξηά». ην 

γηαηαγάλη πνπ θαηαζθεπάδεη ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαη ην νπνίν είλαη εκηηειέο ζα 

ηνπνζεηήζεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα καχξν θέξαην απφ ηξάγν ή απφ θξηάξη ή απφ 

λεξνβνχβαιν. Κέξαηα απφ λεξνβνχβαιν έρεη πξνκεζεπηεί απφ ηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο 

Κεξθίλεο ζην λνκφ εξξψλ. Θα πεηξακαηηζηεί πξψηα κε απηά θη αλ κείλεη επραξηζηεκέλνο 

απφ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί ζην κέιινλ θαη ζηα απιά θακνκάραηξα. 

Έρεη φκσο θάπνηεο επηθπιάμεηο γηαηί ην ζθιεξφ κέξνο ησλ θεξάησλ απηψλ δελ έρεη αξθεηφ 

πάρνο. Τπάξρεη πηζαλφηεηα ε ιαβή λα γίλεη ιεπηφηεξε απ’ φζν πξέπεη. Σε ζήθε ηνπ 

γηαηαγαληνχ ζθέπηεηαη λα ηελ επελδχζεη κε αζήκη. Σν γηαηαγάλη απηφ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζπιινγή θαη ζα ην νινθιεξψζεη φηαλ ζα έρεη αξθεηφ ειεχζεξν ρξφλν. 

 

Δηθ. 122: πάζεο θαη γηαηαγάλη δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο έρεη θαηαζθεπάζεη ήδε κηα ζπάζα θαη κηα δεχηεξε 

βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαηαζθεπήο. Σν ζρέδην γηα ηε ζπάζα ηνπ ην αληέγξαςε απφ ηε 

ζπάζα ηνπ Πεηηκεδά, ε νπνία «έπεζε» ζηα ρέξηα ηνπ γηα επηζθεπή. Έηζη ηελ απνηχπσζε 

θαη θξάηεζε ην ζηάκπν. ηε ιαβή ηεο θαιήο-γηνξηηλήο ζπάζαο παιηά έβαδαλ 
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ειεθαληφδνλην ή αζήκη. ηηο ζπάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνλ πφιεκν φκσο, ζπλήζσο 

έβαδαλ αλνηρηφρξσκν θέξαην. Ο κάζηνξαο ζηε ιαβή ηεο ζπάζαο ρξεζηκνπνίεζε 

αλνηρηφρξσκν θέξαην απφ θξηάξη. Ζ ζήθε ηεο ζπάζαο εζσηεξηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

απφ μχιν θαξπδηάο θαη εμσηεξηθά απφ θχιιν κπξνχληδνπ. Σα θνιιήκαηα κε 

αζεκνθφιιεζε ηα έθηηαμε ν κεγάινο ηνπ γηνο ηαχξνο. Σα ζρέδηα πάλσ ζηε ζήθε έγηλαλ 

ραξαρηά κε εηδηθφ αηρκεξφ αηζάιηλν εξγαιείν απφ ηνλ κάζηνξα θαη βαζίδνληαη ζε ζρέδηα 

πνπ απνηχπσζε ν γηνο ηνπ Γεκήηξεο απφ κηαλ άιιε ζπάζα, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

Πνιεκηθφ Μνπζείν. 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο επηζθεπάδεη αθφκε θαη φπια, φπσο θαξηνθίιηα, 

θνπκπνχξεο θ.α. ηα μχιηλα κέξε ρξεζηκνπνηεί μχιν θαξπδηάο. Δπηζθεπάδεη ή 

θαηαζθεπάδεη απφ ηελ αξρή νιφθιεξν ην κεραληζκφ εθππξζνθξφηεζεο. Ο κεραληζκφο 

απηφο ιέγεηαη αδηάβξνρνο θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ αηζάιη. Ο αδηάβξνρνο κεραληζκφο 

θιείλεη πνιχ θαιά θαη θνπκπψλεη ην άλακκα, ηε δηαιεγκέλε κπαξνχηη. Έηζη, ζε πεξίπησζε 

θαθνθαηξίαο δε βξέρεηαη ην κπαξνχηη, νπφηε εθππξζνθξνηεί θαλνληθά θάζε θνξά πνπ 

παηηέηαη ε ζθαλδάιε, ελψ ν απιφο κεραληζκφο έπαηξλε πγξαζία, βξερφηαλ ην κπαξνχηη θαη 

ην φπιν δε δνχιεπε.  

 Απηφ ην δηάζηεκα θαηαζθεπάδεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ έλα θαξηνθίιη απφ ηελ αξρή. 

Σν κφλν απζεληηθφ θνκκάηη απφ ηα ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο είλαη ε αηζάιηλε θάλε ηνπ. Σα 

ππφινηπα, αδηάβξνρν κεραληζκφ, ππξφιηζνο, ζθαλδάιε, μχιηλα κέξε ηα θαηαζθεχαζε ν 

ίδηνο. Σελ αζεκέληα επέλδπζε ζα ηελ θαηαζθεπάζεη κε ηελ πξψηε επθαηξία. Θα είλαη 

αλάγιπθε θαη ζα θαιχςεη ηα μχιηλα κέξε. Σν ζρέδην ην έρεη πάξεη απφ φπιν, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν ζηελ Αζήλα. Θέιεη λα είλαη έλα φπιν θαηαζθεπαζκέλν 

κφλν απφ ηα δηθά ηνπ ρέξηα. 
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 Δ΄ Κεθάιαην 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

 

  Ο Φισξάθεο επηζεκαίλεη φηη «ε θαηαζηαιαγκέλε νκαδηθή εκπεηξία, πνπ πξνθύπηεη 

από ην πιέγκα αλαγθώλ, ηερληθώλ θαη πξντόλησλ, κεηαθέξεηαη από γεληά ζε γεληά θαη 

ζπγθξνηεί ην „ηερληθό πεξηβάιινλ‟ ηεο νκάδαο, ην νπνίν, όληαο κέξνο ηνπ επξύηεξνπ 

πνιηηηζκηθνύ, ππόθεηηαη ζε εζλνγξαθηθή αλάιπζε ζηα πιαίζηα ηνπ „πιηθνύ πνιηηηζκνύ‟, 

ηδηαίηεξα ζε κηα θάζε παξαδνζηαθήο (δειαδή πξνβηνκεραληθήο) ζπγθξόηεζεο»
268

.    

 ηελ πεξηνρή ηνπ Ξεξφκεξνπ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ππήξρε κεγάιε 

δήηεζε ζε καραίξηα θπξίσο απφ ηνπο θηελνηξφθνπο, αιιά θαη ηνπο γεσξγνχο, ηνπο 

θπλεγνχο, ηνπο ραζάπεδεο, ηνπο κειηζζνθφκνπο θαη ηνπο ςαξάδεο. Σα καραίξηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη σο ρξεζηηθά εξγαιεία απφ ηηο παξαπάλσ επαγγεικαηηθέο νκάδεο, 

αιιά θαη σο φπια επίδεημεο θαη παιηθαξηάο απφ ηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο.  

 Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε καραίξηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ζε ραζαπνκάραηξα ή 

πνηκεληθά καραίξηα γηλφηαλ απφ ηελ ηνπηθή αγνξά απφ καραηξνπνηνχο εγθαηεζηεκέλνπο 

ζηα δηάθνξα νηθνλνκηθά θέληξα ηνπ Ξεξνκέξνπ, φπσο ήηαλ ν Αζηαθφο, ε Καηνχλα, ε 

Βφληηζα, νη Φπηείεο, ε Καηνρή θ.α., αιιά θαη απφ ηνπο θεκηζκέλνπο καραηξνπνηνχο ηεο 

Λεπθάδαο. Σα καραίξηα-φπια ηεο παιηθαξνζχλεο φκσο φινη ζρεδφλ ηα παξάγγειλαλ ζηνπο 

Καησπνδαίνπο απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο, θαζψο ηα πνξζάληθα καραίξηα μερψξηδαλ θαη 

ζηελ εκθάληζε, αιιά θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο.  

 Ζ απμεκέλε δήηεζε ιεπθαδίηηθσλ-πνξζάληθσλ καραηξηψλ ζην Ξεξφκεξν ήηαλ θαη 

ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αξθεηνί Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνί άξρηζαλ λα 

εγθαηαιείπνπλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ην λεζί θαη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ Αθαξλαλία. Ο 

ίδηνο ιφγνο αξγφηεξα νδήγεζε ηνλ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν λα καζεηεχζεη ζηνπο 

θεκηζκέλνπο καραηξνπνηνχο Πάλν θαη Πέηξν Καησπφδε θαη λα αζρνιεζεί κε ηελ 

θαηαζθεπή ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ. Απφ απηνχο έκαζε ηελ ηερληθή ηεο βαθήο θαη ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ρξεζηκνπνίεζε σο πξφηππν 

φια απηά ηα ρξφληα ην ηερληθφ χθνο θαη ηα καραίξηα ηνπ Πάλνπ Καησπφδε, θαζψο ηα 

                                                
268 Φισξάθεο Αιέθνο Δ., «Ζ εζλνγξαθηθή ηερλνινγία. ςεηο ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο», Δζλνινγία, 6-7, 

(1998-1999), ζ. 32 
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καραίξηα απηά είραλ ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

ζηελ νπνία δνχζε θαη εξγαδφηαλ. 

 ηελ πελεληάρξνλε επαγγεικαηηθή ηνπ δηαδξνκή ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

εθάξκνζε θαη θάπνηεο πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο-θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο φκσο δελ 

αιινηψλνπλ ην ραξαθηήξα θαη ην χθνο ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

θαηλνηνκία ήηαλ ε θαηαζθεπή κπξνχληδηλεο ζήθεο, ζηελ νπνία φκσο δηαηήξεζε ηα ίδηα 

κνηίβα θαη ζέκαηα κε ηελ κπξνχληδηλε ιαβή. Αξγφηεξα πξφζζεζε θαη άιια κνηίβα, θπξίσο 

ζε καραίξηα ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπιινγή, επεξεαζκέλα απφ 

καραίξηα θαη ζπάζεο αγσληζηψλ ηνπ 1821, ηα νπνία είδε θαη κειέηεζε ζε κνπζεηαθέο 

ζπιινγέο θαη ζε ζρεηηθά βηβιία ή ήξζαλ ζηα ρέξηα ηνπ γηα επηζθεπή. Γεληθά ηα καραίξηα 

ηνπ θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο ηχπνπο, απνδεθηνχο απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ πξνζσπηθή εθηέιεζε ηνπ ηερλίηε θαη νη δηάθνξεο θαηλνηνκίεο 

εληάζζνληαη αζπλείδεηα κέζα ζηα παξαδνζηαθά πιαίζηα. 

 Ο κάζηνξαο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δηαδξνκήο ππνγξάθεη ηα 

καραίξηα ηνπ κε ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηφο ηνπ Π..Ρ., θαζψο πηζηεχεη φηη ηα έξγα ηνπ είλαη 

πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θαη πξέπεη λα μερσξίδνπλ απφ άιια πνπ ηνπο κνηάδνπλ. Σν ίδην 

έθαλε θαη ν δάζθαιφο ηνπ θαη μαθνπζηφο καραηξνπνηφο Πάλνο Καησπφδεο. Δπίζεο, κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηα καραίξηα ηνπ έγηλαλ γλσζηά θαη ζε πεξηνρέο αξθεηά ρηιηφκεηξα 

καθξηά απφ ην ρσξηφ ηνπ. Αξθεηνί πειάηεο ηνπ δνπλ ζην Αγξίλην ή ζηελ Αζήλα θαη ηνλ 

έρνπλ γλσξίζεη είηε απφ εηδηθά αθηεξψκαηα ζηνλ ηχπν θαη ζηελ ηειεφξαζε, είηε απφ 

αληηθέξ κε ηνπο νπνίνπο έρεη θαηά θαηξνχο ζπλεξγαζηεί γηα ηελ επηζθεπή παιηψλ 

καραηξηψλ θαη φπισλ. Ζ θήκε ηνπ έρεη απισζεί ζε κεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε, ζηελ 

νπνία δελ είλαη αλαγλσξίζηκνο απφ φινπο. Με ηελ ππνγξαθή ησλ έξγσλ ηνπ εγγπάηαη ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ καραηξηψλ ηνπ ζε αλζξψπνπο πνπ δε γλσξίδεη θαη δελ 

ηνλ γλσξίδνπλ πξνζσπηθά, θαζψο θάπνηεο παξαγγειίεο γίλνληαη ηειεθσληθά. 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο φια απηά ηα ρξφληα θνληά ζηελ θχξηα ηερληθή ηνπ 

ζηδεξνπξγνχ κεηέρεη θαη ζε ζπλαθείο ηερληθέο. ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζην παιηφ ρσξηφ 

παξήγαγε κφλνο ηνπ μπινθάξβνπλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο 

θαηαζθεπήο ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ ρξεζηκνπνηεί πιηθά ηα νπνία επηδέρνληαη 

δηαθνξεηηθή ηερληθή θαηεξγαζία θάζε θνξά. Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα πιηθά: αηζάιη, θχιια 

κπξνχληδνπ-νξείραιθνπ, θέξαηα δψσλ, μχιν θαξπδηάο θαη δηάθνξεο ηερληθέο δηαδηθαζίεο: 
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ζθπξειάηεζε, βαθή, εγράξαμε κε ληηξηθφ νμχ, δεκηνπξγία ζρεδίσλ κε ρηππήκαηα, αιιά 

θαη ραξαρηά, θαζζηηεξνθφιιεζε, αζεκνθφιιεζε, αθαίξεζε ηκεκάησλ χιεο κε ιίκα ή κε 

ξάζπα, αθφληζκα κε ηνλ ζκπξηδνηξνρφ ή ην ιαδάθνλν θ.α. Αθφκε θαηά ηελ επηζθεπή 

παιαηψλ φπισλ θαηαζθεπάδεη αηζάιηλνπο κεραληζκνχο εθππξζνθξφηεζεο, μχιηλα 

θνληάθηα θαη άιια κεηαιιηθά ή μχιηλα εμαξηήκαηα. 

 

 Ζ νξγάλσζε ηεο ρεηξνηερληθήο παξαγσγήο ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ θηλείηαη ζε 

πιαίζηα επαγγεικαηηθά, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη απνβιέπεη ζηελ 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ. Απνηειεί ηελ θχξηα απαζρφιεζε ηνπ κάζηνξα ζε νξγαλσκέλν θαη 

θαιά εμνπιηζκέλν «παξαδνζηαθφ» 
269

 εξγαζηήξην.  

 Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κέρξη ην 1988 ην εξγαζηήξην ιεηηνχξγεζε ζε 

νηθνγελεηαθή βάζε. Σα πξψηα δέθα ρξφληα είρε γηα βνεζφ κφλν ηνλ παηέξα ηνπ. Απφ ην 

1970 θαη κέρξη ην 1980 δνχιεπε ζην εξγαζηήξην θαη ν αδεξθφο ηνπ κάζηνξα,  Βάηνο 

Ρεγάινο, ζηελ αξρή σο εθπαηδεπφκελνο-βνεζφο θαη αξγφηεξα σο κάζηνξαο ζηελ 

θαηαζθεπή ζηδεξέλησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. «Γελ είρε όκσο κεγάιν δήιν γηα ηε δνπιεηά 

απηή θαη ηα παξάηεζε». Ο παηέξαο ηνπ ζπλέρηζε λα βνεζάεη, φπσο κπνξνχζε, κέρξη ην 

1988 πνπ πέζαλε. άξσλε-ζθνχπηδε ην καγαδί, άλαβε ην θακίλη, ην νπνίν ν Παλαγηψηεο 

έβξηζθε έηνηκν θαη μεθηλνχζε θαηεπζείαλ δνπιεηά ρσξίο λα ράλεη ρξφλν, έθηηαρλε ηα 

ζηεηιηάξηα γηα ηα γεσξγηθά εξγαιεία θαη ηα εξγαιεία ηνπ κάζηνξα θ.α..  

 Ζ επηρείξεζε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη νηθνγελεηαθή κε θνηλφ ηακείν. Απφ 

ηα έζνδα θαιχπηνληαη πξψηα νη αλάγθεο ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο δνπλ καδί νη 

γνλείο ηνπ κάζηνξα, ηα αλχπαληξα αδέξθηα ηνπ θαη ν κάζηνξαο κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα 

παηδηά ηνπ γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε είρε 

αλαιάβεη ν παηέξαο ηνπ κάζηνξα, ηαχξνο Ρεγάινο. ηελ εξγαζία θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ηνπο πειάηεο ηνλ πξψην ιφγν είρε ν κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο. 

 Απφ ην 1988 θαη κέρξη ζήκεξα ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο είλαη ηαπηφρξνλα 

ηδηνθηήηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαηαζθεπαζηήο θαη πσιεηήο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Δίλαη ν 

κνλαδηθφο κάζηνξαο ζην εξγαζηήξην, ελψ επθαηξηαθά βνεζά ζε θάπνηεο επηκέξνπο 

                                                
269 Γηα ηνλ φξν «παξαδνζηαθφ» εξγαζηήξην Βι. Οιπκπίηνπ Δπδνθία, «Σερληθά επαγγέικαηα θαη εξγαζηήξηα 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ», ύγρξνλα Θέκαηα, 78-79 (2001), ζ. 127. Βι. επίζεο ζηε ζ. 16  
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δηαδηθαζίεο ν κεγαιχηεξνο γηνο ηνπ, ν ηαχξνο Ρεγάινο. 

ην μεθίλεκά ηνπ φκσο σο κάζηνξαο αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο. Γνχιεπε κε 

πνιχ κεξάθη, έθηηαρλε πνιχ θαιά εξγαιεία θαη δεηνχζε λα πιεξσζεί αλάινγα. Ο θφζκνο 

φκσο, αλαγλψξηδε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ, αιιά πξνηηκνχζε ηα θηελά εξγαιεία 

ηνπ κάζηνξα απφ ηνλ Αζηαθφ γηα θαζαξά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Αλαγθάζηεθε λα 

πεξηνξίζεη ηελ θαηαζθεπή καραηξηψλ γηαηί απαηηνχζε πνιιή δνπιεηά, γηα ηελ νπνία νη 

πεξηζζφηεξνη πειάηεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ αλάινγν ηίκεκα.  

Έηζη, γηα πνιιά ρξφληα έθηηαρλε θπξίσο πληά, πφξηεο ζηδεξέληεο θαη θάγθεια. 

Γνχιεπε φιε ηελ εκέξα κέρξη πνπ λχρησλε. Γε ζηακαηνχζε ην κεζεκέξη γηα μεθνχξαζε. 

Γνχιεπε επίζεο φιεο ηηο επνρέο, θαη ρεηκψλα θαη θαινθαίξη. «Γελ είρακε ηόηε ώξεο θνηλήο 

εζπρίαο. Γνύιεπακη όιε κέξα». Απφ ην 1974 άξρηζε λα θάλεη έλα κηθξφ δηάιεηκκα γηα 

μεθνχξαζε ην κεζεκέξη, αιιά κφλν ην θαινθαίξη. Σελ άλνημε είρε πεξηζζφηεξε δνπιεηά 

ζηα γεσξγηθά κεραλήκαηα, ελψ πφξηεο, παξάζπξα θαη θάγθεια έθηηαρλε φιν ην ρξφλν. 

Παξά ηνλ αληαγσληζκφ ζπλέρηζε λα θηηάρλεη ηα εξγαιεία θαη ηηο 

ζηδεξνθαηαζθεπέο φζν θαιχηεξα κπνξνχζε, δηαηεξψληαο θαη ηηο ηηκέο ζε ινγηθά επίπεδα. 

Απηφ ηνπ εμαζθάιηζε ζηαζεξή πειαηεία απφ απαηηεηηθνχο πειάηεο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Δίρε πειάηεο απφ ην ρσξηφ ηνπ, ηνλ Καξατζθάθε, απφ φια ηα γχξσ ρσξηά ηνπ 

Γήκνπ Αζηαθνχ, αιιά θαη απφ ηα άιια απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηνπ Ξεξφκεξνπ, φπσο ηνλ 

Αεηφ, ηελ Καηνχλα, ηηο Φπηείεο, ην Αξρνληνρψξη, ηελ Καληήια, ην Μχηηθα, ην Λεζίλη, ην 

Νενρψξη θαη ηελ Καηνρή.  

Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο δνχιεπε κφληκα ζην εξγαζηήξηφ ηνπ. Δθεί γηλφηαλ νη 

παξαγγειίεο θαη νη ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο. Γελ πήγε πνηέ ζε παδάξη, 

εκπνξνπαλεγχξεηο ή πεξηνδείεο, γηα λα πνπιήζεη ηα πξντφληα ηνπ. Οπδέπνηε 

ζπλεξγάζηεθε κε κεηαπσιεηέο (εκπφξνπο, γπξνιφγνπο, πξακαηεπηάδεο) γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ αγνξά. Πίζηεπε φηη είλαη θαιφο κάζηνξαο θαη γλσζηφο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ θαη φηη φπνηνο ελδηαθεξφηαλ πξαγκαηηθά γηα θαιή δνπιεηά ζα ηνλ 

επηζθεπηφηαλ ζην εξγαζηήξηφ ηνπ.  

 Ζ δνπιεηά ηνπ ζηδεξά παξνπζίαζε θξίζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Απφ 

ηφηε ν κάζηνξαο αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ. Καηαζθεπάδεη 

καραίξηα κφλν θαηφπηλ παξαγγειίαο. Σν θάλεη απφ κεξάθη, αιιά θαη απφ ζπκθέξνλ. Σα 

καραίξηα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παιηά ηερληθή ησλ ζθπξήιαησλ ιεπθαδίηηθσλ 
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καραηξηψλ. Οη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή κνξθή –ζρέδηα, δίζηηρα, 

κπξνχληδηλα, αζεκέληα ή θεξάηηλα καλίθηα, κπξνχληδηλε, αζεκέληα ή μχιηλε ζήθε, θ.α.- 

θαη ηελ ηειηθή ηηκή.  

 Αθφκε ην χςνο ηεο ηηκήο ελφο ρεηξνπνίεηνπ καραηξηνχ εμαξηάηαη απφ ην αλ ε ιάκα 

έρεη κία θφςε ή αλ είλαη δίθνπε. Ζ δίθνπε ιάκα είλαη πνιχ πην δχζθνιε ζηελ θαηαζθεπή 

απφ κία ιάκα απιήο θφςεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη πςειφηεξν θφζηνο. Δπίζεο, ε ηηκή-

αμία ηνπ ρεηξνπνίεηνπ καραηξηνχ θαζνξίδεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κία ιάκα, ε νπνία ζθπξειαηήζεθε πνιιέο θνξέο κέρξη λα πάξεη ην ζρήκα 

ηεο, αμίδεη πεξηζζφηεξα απφ κία ίδηα ιάκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε αθαίξεζε πιηθνχ απφ 

κηα αηζάιηλε ξάβδν, γηαηί γηα ηε ζθπξειαηεκέλε ιάκα απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο θαη 

πεξηζζφηεξνο θφπνο
270

. 

 Έλα κηθξφ θακνκάραηξν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ κε κπξνχληδηλα καλίθηα θαη 

κπξνχληδηλε ζήθε θνζηίδεη ζήκεξα 1.200 Δπξψ, ελψ ε ηηκή γηα έλα αληίζηνηρν κεγάιν 

θακνκάραηξν θπκαίλεηαη ζηα 1.500 Δπξψ. Ζ ηηκή-αμία ησλ θακνκάραηξσλ κε θεξάηηλε 

ιαβή θαη μχιηλε ζήθε είλαη αξθεηά πην ρακειή.  

 

Δηθ. 123: Απφζπαζκα απφ ηεηξάδην ηνπ κάζηνξα Παλ. Ρεγάινπ, ζην νπνίν ζεκεηψλεη ηηο εξγαζίεο πνπ έθαλε 

θαη ηηο ηηκέο κε ηηο νπνίεο ακείθζεθε. 

 

Οη πειάηεο ζπλήζσο επηζθέπηνληαλ ην εξγαζηήξην ηνπ καραηξνπνηνχ θαη εθεί 

γίλνληαλ νη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο θαηά θαλφλα ήηαλ πξνθνξηθέο. Μεξηθέο θνξέο φκσο νη 

παξαγγειίεο κεηαθέξνληαλ ζηνπο καραηξνπνηνχο απφ θνηλφ γλσζηφ ηνπ κάζηνξα θαη ηνπ 

πειάηε ή κε αιιεινγξαθία, εάλ ν πειάηεο ήηαλ γλσζηφο θαη θεξέγγπνο. Αθφκε γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ καραηξηνχ θαη ηελ παξαιαβή ησλ ρξεκάησλ κεζνιαβνχζε θάπνηεο θνξέο 

                                                
270 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο. Βι. θαη Πεηξνχιηαο Νηθήηαο, Σν ρεηξνπνίεην καραίξη, άββαην, 18 Απξηιίνπ 

2009, ζην http://www.skilia.gr/outdoor-equipment/926-handmade-knife.html  

     Ο Νηθήηαο Πεηξνχιηαο είλαη Έιιελαο πνπ δηαπξέπεη ζην εμσηεξηθφ (Ηηαιία) σο θαηαζθεπαζηήο 

ρεηξνπνίεησλ καραηξηψλ. 

http://www.skilia.gr/outdoor-equipment/926-handmade-knife.html
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ζπλεξγάηεο ησλ καραηξνπνηψλ ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο αγνξάο. 

 ην αξρείν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Πάλνπ Η. Καηαπφδε, εγγνλνχ ηνπ καζηξν-Πάλνπ 

Καησπφδε ζψδνληαη δχν ζεκεηψκαηα-γξάκκαηα (απεηθνλίδνληαη ζηηο παξαθάησ 

θσηνγξαθίεο) ελδεηθηηθά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαλ κεξηθέο θνξέο νη παξαγγειίεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ θαη ε παξάδνζή ηνπο ζηνπο πειάηεο. ην πξψην 

ζεκείσκα θάπνηνο Αλδξέαο Θεηαθνδεκήηξεο παξήγγεηιε κεηαμχ άιισλ καραηξηψλ -«ζε 

παξαθαιώ λα είλαη θαιά»- ζην καζηξν-Πάλν Καησπφδε ζηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο «έλα 

καραίξη κέηξην θαιό», δειαδή έλα θακνκάραηξν κεηξίνπ κεγέζνπο κε κπξνχληδηλα καλίθηα, 

θαη δεηά απφ ην κάζηνξα λα ηνπ γξάςεη επάλσ ζηε ιάκα «ζηνηράθηα θαιά». Αθφκε ηνπ 

δεηά λα ην θαηαζθεπάζεη θαη λα ηνπ ην ζηείιεη ην πνιχ ζε κηα βδνκάδα.  

Δηθ. 124: εκείσκα-γξάκκα ηνπ Αλδξέα Θεηαθνδεκήηξε πξνο ην  καζηξν-Πάλν Καησπφδε. «… Δπίζεο λα 

κνπ θθηάζεο έλα καραίξη κέηξην θαιό (θακνκάραηξν) λα κνπ ηα ζηείιεο ην πνιύ ζε κηα βδνκάδα θαη λα ζνπ 

δόζσ ηα ρξήκαηα. ε παξαθαιώ λα είλαη θαιά. Να γξάςεο ζηνηράθηα θαιά. ε ραηξεηώ Αλδξέαο 

Θεηαθνδεκήηξεο»  (Αξρείν νηθ. Πάλνπ Η. Καηαπφδε). 
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Δηθ. 125, 126: εκείσκα-γξάκκα ηνπ Πάλνπ Καησπφδε πξνο ηνλ «Κύξηνλ Μηράιελ Πεξίπηεξνλ ιεπθάδα».  

(Αξρείν νηθ. Πάλνπ Η. Καηαπφδε) 

ε άιιν ζεκείσκα-γξάκκα ηνπ Πάλνπ Καησπφδε πξνο ηνλ «Κύξηνλ Μηράιελ 

Πεξίπηεξνλ ιεπθάδα» ππάξρεη ην παξαθάησ θείκελν: «Αγαπεηέ Μηράιε γηάζνπ απηνύ ζνπ 

ζηέιλν ηα Μαρέξηα ηα 3 εθηλνύ κε ην γξάκα θε ην ραζάπηθν ηνπ βιάρνπ Με ηεο 10 ρηιηάδεο 

ην θαπάξν θε ζα ζνπ δόζη ηπόιηπνλ άιεο 50 ρηιηάδεο θε 300 ρηιηάδεο θάλνπλ ηα άια 3 θε ην 

ζαβάην πνπ ζα θαηεβό θάηνπ πέξλν ηα ιεπηά ε ρεξεηό Παλαγ. Καησπόδε Μαραηξάο».  

Απφ  ην ζεκείσκα απηφ ηνπ Πάλνπ Καησπφδε, ην νπνίν ζπλφδεπε δέκα κε 

καραίξηα, παξαηεξνχκε ηα εμήο: α) Μεξηθέο θνξέο δηλφηαλ θαπάξνο, δειαδή  

πξνθαηαβνιή ζην κάζηνξα ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγγειία, άιιεο θνξέο πάιη φρη, ελψ ε 

εμψθιεζε γηλφηαλ ζπλήζσο κε ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο. β) Ζ παξάδνζε ησλ 

καραηξηψλ ζηνπο πειάηεο γηλφηαλ θαη κέζσ ζπλεξγαηψλ
271

, γ) Ζ ηηκή γηα έλα 

ραζαπνκάραηξν ήηαλ εμήληα ρηιηάδεο δξαρκέο θαη γηα ηξία καραίξηα –ίζσο ηξία 

                                                
271 ε ιεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Κψζηα Γεκεηξαθάθε ππάξρεη ε ζθξαγίδα ΠΚΜΠ. Πξφθεηηαη γηα καραίξη ηνπ 

καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 1940. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο εθηηκά φηη 

πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαζία ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε θαη θάπνηνπ άιινπ κε ηα αξρηθά ΜΠ.  Ο 

ζπλεξγάηεο κε ηα αξρηθά ΜΠ κπνξεί λα είλαη ν Μηράιεο Π. κε ην πεξίπηεξν ζηε Λεπθάδα. 
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θακνκάραηξα- ήηαλ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο δξαρκέο. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ εκεξνκελίεο ή 

ρξνλνινγία ζηα ζεκεηψκαηα απηά, νη νπνίεο λα θαλεξψλνπλ ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο.  

Οη ζρέζεηο ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ κε ηνπο πειάηεο ηνπ κέρξη ην 1992 

ήηαλ άκεζεο θαη πξνζσπηθέο, θαζψο ήηαλ φινη ηνπο γλσζηνί ηνπ θαη θαηνηθνχζαλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ξεξφκεξνπ. ρεδφλ πάληα πξνεγείην ε παξαγγειία θαη 

αθνινπζνχζε ε εθηέιεζε θαη ε εμψθιεζε. Ζ ζπκθσλία ήηαλ πξνθνξηθή θαη ζπάληα 

δεκηνπξγνχληαλ πξνβιήκαηα κε ηνπο πειάηεο
272

. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε πιεξσκή 

γηλφηαλ κε ρξήκαηα, ελψ ππήξραλ θαη θάπνηνη πειάηεο ηνπ ςαξάδεο, νη νπνίνη ηνλ 

πιήξσλαλ κε είδνο -ςάξηα θαη ζαιαζζηλά. 

 Μεηά ην 1992 ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηαζθεπάδεη θπξίσο καραίξηα, ραληδάξηα, 

ζπαζηά θαη παξάιιεια επηζθεπάδεη θαξηνθίιηα, θνπκπνχξεο, γηαηαγάληα, ζπάζεο, 

καραίξηα, ραληδάξηα θ.α.. Πειάηεο ηνπ ηψξα είλαη ζπιιέθηεο παξαδνζηαθψλ φπισλ, 

γηαηξνί, δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζε αζηηθά θέληξα -Αζήλα, 

Αγξίλην, Ναχπαθην-, αιιά θαη κεξηθνί θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο.  ινη ηνπο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ ρεηξνπνίεησλ ζθπξήιαησλ καραηξηψλ θαη πιεξψλνπλ 

αλάινγα. 

Σψξα κε αξθεηνχο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ν κάζηνξαο δε γλσξίδεηαη πξνζσπηθά θαη 

νη ζρέζεηο ηνπο είλαη ηππηθέο θαη θαζαξά επαγγεικαηηθέο. Κάπνηνη είλαη γλσζηνί θίισλ 

ηνπ ή παιηψλ ηνπ πειαηψλ. Μεξηθνί φκσο είλαη παιηνί πειάηεο θαη άλζξσπνη κε ηνπο 

νπνίνπο γλσξίδεηαη θαη ζπλαιιάζζεηαη ρξφληα. Οη ζπκθσλίεο εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη 

πξνθνξηθά, ελψ θάπνηεο παξαγγειίεο δίλνληαη θαη ηειεθσληθά. Απ’ φινπο απηνχο κφλν κηα 

θνξά είρε δπζθνιίεο, κε θάπνηνλ δηθεγφξν. Σνπ παξάγγεηιε θακνκάραηξν θαη κεηά 

απέθεπγε λα ην πιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ: 

«Σνπ πήγα ην καραίξη, πνπ κνπ παξήγγεηιε θαη δε κνπ ην πιήξσζε. Μνπ είπε: 

-Α,  ηα καραίξηα απηά ηα βξίζθεηο κε δέθα ρηιηάξηθα. 

-Με δέθα ρηιηάξηθα; Πνύ ηνπ „βξεο κε δέθα ρηιηάξηθα απηό ην καραίξη; Ση; 

Μαραίξη απ‟ ην Βεξόπνπιν είλαη γηα ηελ θνπδίλα; 

-Δ, ιέεη, δελ έρνπλ θαη ηόζε αμία… 

                                                
272 Μηα θνξά κφλν θάπνηνο πειάηεο ηνχ παξάιιεηιε εηδηθφ ηζεθνχξη, γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ζην ακπέιη ηνπ 

θαη ηειηθά δελ ήξζε πνηέ λα ην παξαιάβεη θαη λα ην πιεξψζεη. 
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Δίλαη θαλνληέξεο ν δηθεγόξνο απηόο. Πήγα κε ηξόπν άιιε κέξα θαη ηνπ ην πήξα 

ην καραίξη. Κη ζα ζ‟ πνπ κη πνηνλ ηξόπν ηνπ ην πήξα.  Γελ κπόξ‟γα λα εζπράζσ.  

Να κ‟ πάξ‟ ηνπ καραίξη ηδάκπα; Να κη γηιάζεη νπ δηθεγόξνο; Σνλ παίξλσ 

ηειέθσλν, ινηπόλ, “πνηα κέξα ζα είζαη ζην γξαθείν ζ‟, ιέσ, λα έρεηο ην καραίξη 

εθεί, γηαηί ζα θέξσ δπν πειάηεο γηα λα ην εηδνύλε. Να πάξσ παξαγγειία, γηαηί 

δελ έρνπλ δεη έξγα κνπ”, η‟ ιέσ. Μνπ „πε απηόο πνηα κέξα. Πάσ ινηπόλ, εθεί. 

-Σν „θεξεο ην καραίξη;  

-Σν „θεξα κ‟ ιέεη. Πνύ είλαη νη πειάηεο; 

-Άζηα ιέσ, έρσ αλάγθε λα δνπιέςσ θαη κ‟ η‟λάδνπληη. Ο έλαο κνπ „πε όηη είλαη 

άξξσζηνο, ν άιινο πάεη ζε δ‟ιεηά θη πξέπεη λα η‟ο ηνπ πάσ εθεί λα ηνπ ηδνύλ. 

-Α, εληάμεη, κ‟ ιέεη. 

Σνπ πήξα ινηπόλ, πήγα ζηνπ ιηνπθνπξείνπ θη ήξζα ζπίηη κ‟. Έηζη έθακα θαη ηνπ 

πήξα ην καραίξη πίζσ». 

Μεξηθνί απφ ηνπο πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηαζθεχαζε 

καραίξηα θαη ραληδάξηα ή επηζθεχαζε φπια, καραίξηα θαη ζπαζηά ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Βάηνο Καξθήο απφ ηα Βιηδηαλά Ξεξνκέξνπ. Παξήγγεηιε  ην 1993 ζην κάζηνξα θαη 

ηνπ έθηηαμε έλα κηθξφ θακνκάραηξν κε κπξνχληδηλε ζήθε. Παξφκνην καραίξη έθηηαμε ν 

Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαη ζηνλ αδεξθφ ηνπ Βάηνπ Καξθή, ην Νίθν Καξθή πνπ κέλεη 

κφληκα ζηνλ Αζηαθφ. 

 «Σν καραίξη απηό ην έθθηαζα ην 1993. Ο Πάλνο είλαη έλαο απ‟ η‟ο θαιύηεξνπο 

ηερλίηεο πνπ έρσ γλσξίζεη. Σα καραίξηα ηνπ είλαη κνλαδηθά. Γελ θπθινθνξάλε 

πνιιά ηέηνηα. Λίγνη θάλνπλ απηό ην έξγν π‟ θάλεη ν Πάλνο. Δίλαη ηέιεηνο 

κάζηνξαο. Έρεη πνιύ πξνζσπηθή εξγαζία θαη θαζαξή δνπιεηά… Απηό ην καραίξη 

ην έρσ γηα δηαθνζκεηηθό ζην ζπίηη, επεηδή κνπ αξέζεη. Γελ ην ρξεζηκνπνηώ 

πνπζελά. Πάλησο είλαη θαιό ην καραίξη. Μπνξείο, άκα ζέι‟ο,  λα ζθάμεηο θάλα 

γ‟ξνύλη ηα Υξηζηνύγελλα»
273

. 

«Δίλαη απηό ην καραίξη πνπ βιέπεηο. Δίλαη ρεηξνπνίεην, είλαη έλα θαιό καραίξη. 

                                                
273 Πιεξ. Βάηνο Καξθήο 
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Σν έρσ ηώξα, ην ρξεζηκνπνηγάσ, πεγαίλσ γηα θπλήγη, ην παίξλσ καδί κνπ, ην 

ρξεζηκνπνηγάσ όπνπ ρξεηαζηεί. θάδσ κ‟ απηό έλα δών, ην γδέξλσ, ηέηνηα 

πξάγκαηα»
274

. 

   

Παλαγηψηεο Ληβηηζάλεο απφ ηελ Καλδήια Ξεξνκέξνπ. Παξήγγεηιε ην 1996 ζηνλ 

Παλαγηψηε Ρεγάιν θαη ηνπ θαηαζθεχαζε δχν κηθξά θακνκάραηξα κε κπξνχληδηλα καλίθηα 

θαη κπξνχληδηλε ζήθε. Σα καραίξηα απηά ν Ληβηηζάλεο ηα έθαλε δψξν ζε δχν πνιχ θαινχο 

ηνπ θίινπο πνπ δνπλ ζην Σνξφλην ηνπ Καλαδά: Σν έλα, πνπ είρε πάλσ ζηε ιάκα ηνλ ήιην 

ηεο Βεξγίλαο, ην ράξηζε ζην Θεφδσξν (Σελη) Νηθνιάνπ, γελλεκέλν ζηε Φιψξηλα θαη ην 

άιιν ζην Βαζίιεην Λχηξα, γελλεκέλν ζηελ Καλδήια Ξεξνκέξνπ.  

«Ήζεια λα θάλσ ζηνπο θίινπο κνπ θάπνην δώξν μερσξηζηό θαη κνλαδηθό θαη 

ζεώξεζα ηα καραίξηα ηνπ Παλαγηώηε Ρεγάινπ σο ηελ θαιύηεξε ιύζε…  

Ο άλζξσπνο απηόο (ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο) θάλεη πνιύ θαιή δνπιεηά. Φηηάρλεη 

ηα καραίξηα κε πνιύ πάζνο, κε κεξάθη. Έρεη ιόμα κε ηε δνπιεηά ηνπ. Αγαπά ηα 

καραίξηα ηνπ ζαλ παηδηά ηνπ. Σα θξαηάεη κε πξνζνρή, ηα ρατδεύεη, ηνπο θέξεηαη 

ιεο θαη έρνπλ ςπρή!»
275

.  

 

Παλαγηψηεο Καξέιιεο απφ ηνλ Αεηφ Ξεξνκέξνπ. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ καραίξη 

ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ην νπνίν ηνπ ην έθαλε δψξν θάπνηνο θίινο ηνπ. 

 «Γλσξίδσ ηνλ Πάλν πνιιά ρξόληα. Δίλαη ν κεγαιύηεξνο παηεληάο. Ό,ηη θηηάμεη, 

είλαη αζάλαην. Φηηάρλεη ηα πάληα. Ό,ηη δεη ην κάηη ηνπ, θθηάλεη ην ρέξη ηνπ. Ό,ηη 

παηέληα ζεο, ηε θθηάλεη.  α κάζηνξαο δελ πηάλεηαη πνπζελά… 

Έρσ καραίξη ηνπ Πάλνπ, αιιά κνπ ην „δσζε άιινο. Σν έρσ έηζη,  δηαθνζκεηηθό 

γηα ην ηδάθη. Δίλαη κνλαδηθό θνκκάηη. Έρεη ζπιιεθηηθή αμία»
276

. 

 

Αζαλάζηνο Σζαπξαΐιεο απφ ηνλ Κνπβαξά Ξεξνκέξνπ, θάηνηθνο Αγξηλίνπ. Γλψξηζε 

ην κάζηνξα απφ θνηλφ γλσζηφ ηνπο θαη ηνπ παξήγγεηιε ην 1999 έλα ραληδάξη κε θεξάηηλε 

                                                
274 Πιεξ. Νίθνο Καξθήο 

275 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ληβηηζάλεο 

276 Πιεξ. Παλαγηψηεο Καξέιιεο 



175 

 

ιαβή θαη κπξνχληδηλε ζήθε.  

«Σν ραληδάξη απηό ην είρα θηηάμεη ην ‟99. Σν είρα θηηάμεη ηόηε 150.000 δξαρκέο. 

Μνπ άξεζε πνιύ…  

Απηό απάλσ γξάθεη γηα ην Ξεξόκεξν…  Απηό ην δήηεζα εγώ λα ην γξάςεη…  

Δίλαη κεγάινο ηερλίηεο! Μόιηο παο εθεί θαη δεηο ηηο ζπάζεο θαη ηα καραίξηα ηνπ, 

ελζνπζηάδεζαη…  ε θεξδίδεη θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζνπ κηιάεη. Έρεη ηηο γλώζεηο 

θαη δελ είλαη έλαο ηπραίνο πνπ θνηηάεη λα ζνπ ηα πάξεη, λα ζ‟ εθκεηαιιεπηεί. Σν 

βιέπεηο, ν άλζξσπνο ηόρεη κεξάθη»
277

. 

 

Γεκήηξηνο Παλαγησηφπνπινο απφ ηελ Ναχπαθην, ζπκβνιαηνγξάθνο ζηνλ Αζηαθφ. 

Παξήγγεηιε ζην κάζηνξα θαη ηνπ θαηαζθεχαζε έλα ραληδάξη κε θεξάηηλε δηραισηή ιαβή 

θαη κπξνχληδηλε ζήθε. 

«Σνπ παξήγγεηια θαη κνπ „θηηαμε έλα καραίξη-ραληδάξη. Πάλσ ζηε ιάκα έρεη 

ζρεδηάζεη ην θξνύξην ηεο Ναππάθηνπ… Δίλαη εμαίξεην καραίξη. Σν „ρσ ηώξα 

πεξίπνπ δέθα, δεθαπέληε ρξόληα. 

Σν έρσ ζην ζπίηη κνπ, όρη βέβαηα ζε πεξίνπηε ζέζε, αιιά θιεηδσκέλν θάπνπ, 

γηαηί είλαη επηθίλδπλν θαη αλ ην πάξεη θάπνηνο πνπ δελ μέξεη, κπνξεί λα θνπεί, 

θαζώο είλαη θνθηεξό ζαλ μπξάθη.  Όηαλ έξζεη ε θνπβέληα γηα καραίξηα ή 

θαηαζθεπέο απηνύ ηνπ είδνπο ην επηδεηθλύσ ζηνπο επηζθέπηεο. Γελ ην 

ρξεζηκνπνηώ πνπζελά νύηε έρσ θόςεη πνηέ θάηη κε απηό, θξέαο, ςσκί ή 

νηηδήπνηε.  Δίλαη γηα κέλα έλα αληηθείκελν κε ζπιιεθηηθή αμία. Θα ην θέξσ κηα 

κέξα λα ην δεηο θαη λα ην θσηνγξαθίζεηο»
278

.  

 

Ράππνο Νηθφιανο απφ ηελ Κνλνπίλα Ξεξνκέξνπ. Παξήγγεηιε ζην κάζηνξα θαη ηνπ 

θαηαζθεχαζε έλα θακνκάραηξν. 

 

Βαζίιεηνο Σζίλαο, γηαηξφο θαξδηνιφγνο, θάηνηθνο Αζελψλ. Παξήγγεηιε ην 2008 

                                                
277 Πιεξ. Αζαλάζηνο ηζαπξαΐιεο 

278 Πιεξ. Γεκήηξηνο Παλαγησηφπνπινο 
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ζην κάζηνξα κηθξφ θακνκάραηξν (κήθνο ιεπίδαο 21 εθ.) κε κπξνχληδηλε ζήθε θαη 

κπξνχληδηλε ιαβή έλαληη 1.200 Δπξψ. 

 

Ο Νηθφιανο Παμηλφο παξήγγεηιε ην 2010 ραζαπνκάραηξν (κήθνο ιεπίδαο 120 ρηι.) 

κε καχξα καλίθηα. 

 

Ο Γηάλλεο Κάηζηνο απφ ηε Λεπελνχ Αηησιναθαξλαλίαο παξήγγεηιε ζην κάζηνξα 

θαη ηνπ θαηαζθεχαζε κπξνχληδηλε ζήθε γηα παιηφ πνξζάληθν θακνκάραηξν. 

 

 Δπίζεο, ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο επηζθεπάδεη καραίξηα, ζπάζεο, γηαηαγάληα, 

θαξηνθίιηα, θνπκπνχξηα θ.α. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε δχν ηέηνηεο πεξηπηψζεηο:  

Σν 2005, επηζθεχαζε κηα θνπκπνχξα ηνπ βνπιεπηή θαη πνιηηηθνχ κεραληθνχ, 

Βαζίιε Κνξθνιφπνπινπ:  

«Ήηαλ κηα θαιή θνπκπνύξα αζεκέληα κε ζαβάη, ζηελ νπνία έιεηπε νιόθιεξνο ν 

κεραληζκόο. Σελ είρε πάεη ζην Λνλδίλν, αιιά δελ κπόξεζαλ λα ηε θηηάμνπλ. Σελ 

έθεξε ζε κέλα θαη ηελ έθηηαμα, αθνύ θαηαζθεύαζα εμ νινθιήξνπ θαηλνύξην 

κεραληζκό. Πιεξώζεθα γηα ηελ επηζθεπή απηή 1200 επξώ»
279

.  

Σν 2007 επηζθεχαζε ηηο ιαβέο ζε ηξία ζπαζηά ηνπ Σδηξηδηιάθε, απφ ηελ Κξήηε θαη 

πιεξψζεθε γη' απηφ 900 επξψ.  

 

 

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο, αλ θαη πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα κε θηελνηξνθηθή 

παξάδνζε, απφ πνιχ λσξίο είρε επηιέμεη λα γίλεη ηερλίηεο. Καζνξηζηηθφ ξφιν γη’ απηφ 

έπαημε ε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ πιαλφδην ζηδεξά-γχθην Μήηζν Σζηξηθιφ πνπ θάζε θαινθαίξη 

εξρφηαλ ζην παιηφ ρσξηφ Καξατζθάθε  θαη εξγαδφηαλ γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα ζην 

ηζαληίξη ηνπ ζην ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ο κηθξφο Παλαγηψηεο –δελ πήγαηλε 

αθφκε ζην ζρνιείν- πήγαηλε ζην ηζαληίξη ηνπ γχθηνπ θαη ηνλ παξαθνινπζνχζε κε 

ζαπκαζκφ ψξεο πνιιέο. Θεσξεί φηη απ’ απηφλ πήξε ηα πξψηα καζήκαηα ζηε ζηδεξνπξγία. 

                                                
279 Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 
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 Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ηνπ δελ είραλ ζε κεγάιε εθηίκεζε ηνπο ζηδεξνπξγνχο, ηνπο 

νπνίνπο απνθαινχζαλ ππνηηκεηηθά γχθηνπο, θπξίσο γηαηί ήηαλ βξψκηθνη θαη καπξηζκέλνη 

απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα θάξβνπλα θαη ηα ζίδεξα. Παξφια απηά εθηηκνχζαλ ηδηαίηεξα 

θαη επαηλνχζαλ κε θάζε επθαηξία ηνπο θαινχο καζηφξνπο, ζηδεξνπξγνχο θαη 

καραηξνπνηνχο. Ο ζηδεξνπξγφο Παληειήο Γαδήο απφ ηνλ Αζηαθφ, ν καραηξνπνηφο Πάλνο 

Καησπφδεο απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο θαη ηα έξγα ηνπο απνηεινχζαλ αληηθείκελν 

ζαπκαζκνχ θαη επλντθψλ ζρνιίσλ ζηηο ζπδεηήζεηο ζηα θαθελεία, αιιά θαη ζηα ζπίηηα ηνπ 

ρσξηνχ ηνπ. Πνιιέο θνξέο ν κηθξφο Παλαγηψηεο άθνπζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη άιινπο 

ζπγρσξηαλνχο ηνπ λα κηινχλ γη’ απηνχο κε ηα θαιχηεξα ιφγηα θαη είρε βάιεη ζηφρν λα γίλεη 

θαιφο κάζηνξαο ζαλ απηνχο. 

 Δθηηκά φηη, κε ηελ επίπνλε θαη ζρνιαζηηθή δνπιεηά φια απηά ηα ρξφληα, ηελ 

επηκνλή ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη ζε φζα 

ηνλ δίδαμαλ νη δάζθαινί ηνπ, ηα έξγα ηνπ μερσξίδνπλ θαη νη ζπγρσξηαλνί ηνπ, αιιά θαη νη 

πειάηεο ηνπ ζηα δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, ηνλ εθηηκνχλ θαη ηνλ αλαγλσξίδνπλ σο έλαλ 

πξαγκαηηθά θαιφ ηερλίηε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζρφιηα ησλ πειαηψλ ηνπ, αιιά θαη 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ καραηξνπνηψλ απφ ηε Λεπθάδα, νη νπνίνη κίιεζαλ γηα ηνλ κάζηνξα 

Παλαγηψηε Ρεγάιν κε επαηλεηηθά ιφγηα ραξαθηεξίδνληάο ηνλ «κεγάιν ηερλίηε»
280

, «ηέιεην 

κάζηνξα»
281

, «ηνλ κεγαιύηεξν παηεληά»
282

, «θαιύηεξν ίζσο θη απ‟ ηνπο παιηόηεξνπο 

καραηξνπνηνύο ηεο Λεπθάδαο»
 283

, «ζπνπδαίν κάζηνξα θαη δάζθαιν»
284

, «ηνλ κνλαδηθό πνπ 

θαηαζθεπάδεη απζεληηθά ιεπθαδίηηθα καραίξηα ζήκεξα»
285

, «Σα καραίξηα ηνπ Πάλνπ ηνπ 

                                                
280 Πιεξ. Αζαλάζηνο Σζαπξαΐιεο 

281 Πιεξ. Βάηνο Καξθήο 

282
 Πιεξ. Παλαγηψηεο Καξέιιεο  

283 «Ζ γλώκε κνπ γηα ην καζηξν-Πάλν Ρεγάιν είλαη όηη ηέηνηνο κάζηνξαο δελ ππάξρεη ζηνλ ειιεληθό ρώξν, 

νύηε ζηα Βαιθάληα, ζα πσ θη αθόκα ζηελ Δπξώπε. Σνλ ζεσξώ θαιύηεξν ίζσο θη απ‟ ηνπο παιηόηεξνπο 

καραηξνπνηνύο ηεο Λεπθάδαο. Γε δηαηήξεζε κόλν ηελ παξάδνζε πόκαζε, αιιά ηε βειηίσζε. Σε βειηίσζε 

δηόηη νη καραηξνπνηνί ηεο Λεπθάδαο όινη δελ εθηηάρλαλε ζήθεο ζηα καραίξηα θαη κάιηζηα ζθαιηζηέο. 

Βειηίσζε ην ιεπθαδίηηθν καραίξη ζε πνιιά ζεκεία, όρη κόλν ζηηο ζήθεο», Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο, 

καραηξνπνηφο ζηνπο Καξηψηεο ηεο Λεπθάδαο. 

284 Πιεξ. Αλδξέαο ηακαηέινο 

285 Πιεξ. Νίθνο Κνξθηάηεο 
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Ρεγάινπ είλαη έξγα αμίαο, είλαη έξγα αμίαο»
286

 θ.α..  Ζ αγάπε ηνπ γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηα 

έξγα ηνπ, θπξίσο ηα καραίξηα ηνπ, είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ αξλείηαη λα θαηαζθεπάζεη 

καραίξηα δεχηεξεο πνηφηεηαο, γηα λα είλαη πην πξνζηηή ε ηηκή ηνπο. Σα δε καραίξηα ηνπ ηα 

θξαηάεη κε επιάβεηα, ηα ρατδεχεη
287

 θαη πνιιέο θνξέο ηα βάδεη θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπ, 

φηαλ θνηκάηαη. 

 

 

Δηθ. 127: Μηθξφ θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν ην 1997 απφ ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν 

 Σα καραίξηα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ αθνινπζνχλ ηε γξακκή ησλ ιεπθαδίηηθσλ-

πνξζάληθσλ καραηξηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ καραηξηψλ ηνπ Πάλνπ Καησπφδε, 

μαθνπζηνχ κάζηνξα απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. Ζ ιαβή ηνπο παξνπζηάδεη απφιπηε 

ζπκκεηξία κε βάζε έλαλ θεληξηθφ λνεηφ άμνλα θαη έρεη ην ζρήκα ηνπ ςαξηνχ. πλήζσο 

θαηαζθεπάδεηαη απφ νξείραιθν (κπξνχληδν) ή απφ θέξαηα δψσλ. ηε κπξνχληδηλε ιαβή 

απνηππψλεη δηάθνξα δηαθνζκεηηθά κνηίβα, ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ν 

δάζθαιφο ηνπ Πάλνο Καησπφδεο. ηα καραίξηα ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε ε 

κπξνχληδηλε ιαβή ήηαλ «γηνκάηε γηόγιηα θαη ζηνιίδηα (θειηά κ‟ έθηππεο πιεπξέο θνκκέλα 

ζηηο ηέζζαξεο αγθσλέο από νινζηξόγγπια καύξα κάηηα, κε αλάγιπθεο ειιείςεηο αλάκεζα 

ζηηο δύν γσλίεο ηνπ κάθξνπο, κηθξνεγραξάμεηο ζα θεηδνηόκαξν ζηα επίπεδα, κε δπν – ηξεηο 

αλάγιπθεο καξγαξίηεο ζην πίζσ κέξνο, ησλ νπνίσλ ην θέληξν έρεη καύξν έλζεην θ.η.ό. )» 
288

. 

                                                
286 Πιεξ. Γηψξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο 

287 «Σα θξαηάεη κε πξνζνρή, ηα ρατδεύεη, ηνπο θέξεηαη ιεο θαη έρνπλ ςπρή!», Παλαγηψηεο Ληβηηζάλεο, πειάηεο 

ηνπ κάζηνξα απφ ηελ Καλδήια Ξεξνκέξνπ.  

288 Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 18-19   
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Σα ίδηα ζηνιίδηα θαηαζθεπάδεη θαη ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζηελ κπξνχληδηλε ιαβή ησλ 

θακνκάραηξσλ: καηάθηα κε καχξν θέξαην, καξγαξίηεο-αζηεξάθηα, κηθξνεγραξάμεηο ζα 

θηδνηφκαξν-ςψξα, θ.α.. Ζ κπξνχληδηλε ιαβή είλαη γεκάηε κε δηάθνξα ζηνιίδηα, θαζψο ν 

θφβνο ηνπ θελνχ νδεγεί ζε πξνζπάζεηα θάιπςεο θάζε ειεχζεξεο επηθάλεηαο κε κηθξφηεξα 

ζέκαηα.  

 Παιηφηεξα ηα κάηηα κε καχξν θέξαην ίζσο λα είραλ θπιαθηηθή-απνηξεπηηθή 

δχλακε, φπσο θαη ηα καπξνκάληθα καραίξηα. ήκεξα φκσο έρνπλ απνβάιεη ηνλ πηζαλφ 

αξρηθφ ηνπο ζπκβνιηζκφ θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε απιά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, θαζψο ν 

κάζηνξαο ιέεη πσο «αλ ν πειάηεο επηζπκεί λα βάιεη ξνπκπίληα αληί γηα καύξν θέξαην ζηα 

καηάθηα, κπαίλνπλ θαη ξνπκπίληα». Παξφια απηά κέρξη ζηηγκήο κφλν κε καχξν θέξαην ηα 

έρεη θαηαζθεπάζεη. Αθφκε πάλσ ζηελ κπξνχληδηλε ιαβή απνηππψλνληαη γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα φπσο θχθινη θαη ξφκβνη, ηα νπνία αλήθνπλ ζε ζρήκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ 

πξντζηνξηθνχο κπζηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαη ηα νπνία ζήκεξα εκθαλίδνληαη σο απιά 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία
289

.  

 ηα ραζαπνκάραηξα θαη ηα ραληδάξηα ε ιαβή θαηαζθεπάδεηαη κε θέξαην ηξάγνπ ή 

θξηαξηνχ, αλνηρηφρξσκν ή καχξν, αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε. Σν ζρήκα ηεο 

ιαβήο ζηα καραίξηα απηά δηαθνξνπνηείηαη θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ησλ βαιθαληθψλ 

καραηξηψλ κε δηραισηφ ην ηειείσκα ζην πίζσ κέξνο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή εθαξκφζηεθε 

θαη ζηε Λεπθάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. ηε ζπιινγή ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ ζην 

Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο, αιιά θαη ζε ζπιινγέο ηδησηψλ, ππάξρνπλ αξθεηά 

ιεπθαδίηηθα καραίξηα επαγγεικαηηθήο (ραζαπνκάραηξα, πνηκεληθά καραίξηα) θαη 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο κε θεξάηηλε δηραισηή ιαβή. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ρξεζηκνπνηεί 

γηα ην γχξηζκα ησλ θεξάησλ εηδηθφ θαινχπη-εξγαιείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεη 

θαιχηεξν αηζζεηηθά απνηέιεζκα θαη ζπκκεηξία ζηε ιαβή. Αθφκε θαξθψλεη ηα θέξαηα κε 

κπξνχληδηλνπο πίξνπο, ηα δέλεη απφ ηε κία πιεπξά κε κπξνχληδηλν δαθηχιην, ελψ 

ηαπηφρξνλα θαιχπηεη ην κέξνο ηεο ιάκαο αλάκεζα ζηα δχν θεξάηηλα κέξε κε κπξνχληδηλν 

έιαζκα, ην νπνίν δηαθνζκεί κε ηέζζεξα αζηεξάθηα-καξγαξίηεο θαη δηάθνξεο γξακκέο. Με 

ηηο παξεκβάζεηο ηνπ απηέο θαη ην ραληδάξη ή ην ραζαπνκάραηξν, εθηφο απφ πνιχ θαιφ 

θνπηηθφ εξγαιείν, γίλεηαη πνιχ φκνξθν. 

                                                
289 Βι. Φισξάθεο Αιέθνο Δ., «Ζ εζλνγξαθηθή ηερλνινγία. ςεηο ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο», Δζλνινγία, 6-7, 

(1998-1999), ζ. 54-55 
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Δηθ. 128: Δπαγγεικαηηθφ ραζαπνκάραηξν-ραληδάξη ζπλνιηθνχ κήθνπο 45 εθ. κε ηα αξρηθά ΒΚ (Βαζίιεηνο 

Καησπφδεο). Αλήθεη ζηνλ Νίθν Κνξθηάηε (Καησρψξη Λεπθάδαο). 

 

Δηθ. 129: Λεπηνκέξεηεο ζηε ιαβή ραληδαξηνχ ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. 

 Σα παιηά ιεπθαδίηηθα καραίξηα δελ ζπλνδεχνληαλ κε ζήθε. Μηα θαηλνηνκία 

εηζήγαγε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ν Πάλνο Καησπφδεο θαηαζθεπάδνληαο θάπνηεο, ζρεηηθά 

ιίγεο,  μχιηλεο ζήθεο κε κπξνχληδηλα δεζίκαηα ζηηο άθξεο γηα ηα καραίξηα ηνπ
290

. Ο 

Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζπλνδεχεη φια ηνπ ηα καραίξηα κε ζήθε ζην ζρήκα ηεο ιεπίδαο ηνπο. 

Γηα ηα θακνκάραηξα κε θεξάηηλε ιαβή, ηα ραζαπνκάραηξα θαη θάπνηα ραληδάξηα ζπλήζσο 

θαηαζθεπάδεη απιή μχιηλε ζήθε απφ μχιν θαξπδηάο, γηαηί πηζηεχεη φηη απηή ηνπο ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα. Σα θακνκάραηξα κε κπξνχληδηλε ιαβή, ηηο ζπάζεο θαη θάπνηα ραληδάξηα -

χζηεξα απφ επηζπκία ησλ πειαηψλ ηνπ- ηα ζπλνδεχεη κε ζήθεο θαιπκκέλεο εμσηεξηθά κε 

δηαθνζκεκέλν θχιιν κπξνχληδνπ.  

 Σα δηαθνζκεηηθά κνηίβα ζηελ κπξνχληδηλε ζήθε είλαη ίδηα κε εθείλα ηεο ιαβήο θαη 

γίλνληαη κε ηηο ίδηεο ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη θαη ζηε ιαβή. ηα ηειεπηαία 

καραίξηα –εθείλα πνπ θαηαζθεχαζε κεηά ην 2000- δηαηήξεζε ίδηα ηα κνηίβα ζην 

                                                
290 Βι. ζ. 237-238 εηθ. 150 θαη 152 
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πεξίγξακκα ηεο ζήθεο θαη ηα ππφινηπα ηα αληηθαηέζηεζε κε ραξαρηά ζρέδηα πνπ 

παξηζηάλνπλ αεηνχο, ινπινχδηα θαη δηάθνξα αλζηθά ζπκπιέγκαηα, ηα νπνία ζα ηα 

ραξαθηεξίδακε απιά δηαθνζκεηηθά ζέκαηα. Γηα ηα ζρέδηα απηά επεξεάζηεθε απφ καραίξηα 

θαη θπξίσο απφ ζπαζηά αγσληζηψλ ηνπ 1821. ην πεξίγξακκα ηεο ζήθεο, φπσο θαη ζην 

κέξνο ηεο ιαβήο πνπ βξίζθεηαη πξνο ηε ιεπίδα, αλάκεζα ζε δχν παξάιιειεο γξακκέο 

ελαιιάζζνληαη κε θαλνληθή ζεηξά δηαδνρήο κηθξνί ξφκβνη θαη κηθξνί θχθινη κε ηειεία ζην 

θέληξν, ζηνηρείν ην νπνίν ζπλαληάκε θαη ζε έξγα άιισλ ρεηξνηερληθψλ θιάδσλ. Σε 

ζπκκεηξία θαη ηε ρξήζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ ζπλαληάκε ζε δηάθνξνπο 

ρεηξνηερληθνχο θιάδνπο, φπσο πθαληηθή, ιηζνγιππηηθή, μπινγιππηηθή, θ.α., ηε ζπλαληάκε 

θαη ζηε ζπκκεηξηθή δηάηαμε ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο, θαζψο θαη ζηε δηαθφζκεζε ηεο 

κπξνχληδηλεο ζήθεο κε ινπινχδηα, θπηηθά ζπκπιέγκαηα, αεηνχο θ.α.  θαη φια απηά 

θαλεξψλνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ηεο έθθξαζεο ζηε ιατθή ηέρλε. 

 Δθηφο απφ ηελ κπξνχληδηλε ιαβή θαη ηελ κπξνχληδηλε ζήθε δηαθνζκεηηθά ζέκαηα 

ζπλαληνχκε θαη ζηελ αηζάιηλε ιεπίδα. Απηά εγραξάζζνληαη κε ηε ρξήζε ληηξηθνχ νμένο, 

αιαηηνχ θαη θεξηνχ απφ κέιηζζα. Σέηνηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα είραλ θπξίσο ηα πνξζάληθα 

καραίξηα ησλ Καησπνδαίσλ. «Αθόκα θαιιηηερληθόηεξεο όκσο είλαη νη εγραξάμεηο ζηα 

πιεπξά ηεο ιάκαο (ιεπίδαο). ηε κηα πιεπξά, ηε δεμηά, βάλνπλ έλα δεπγάξη ςάξηα ηόλα 

αληίθξπα ζη‟ άιιν, ή έλα ςάξη θη έλα πεξηζηέξη κε ζπκπιεξσκαηηθέο θιάξεο θη άιια 

πινπκίδηα πνπ πξνδίλνπλ κεγάιε επρέξεηα ζρεδηάζεσο»
 291

. Ο Μακαινχθαο επίζεο 

αλαθέξεη φηη «ζηα καραίξηα θηινηερλνύζαλε νη καραηξάδεο κε ηελ ίδηα κέζνδν θαη δηάθνξα 

ζρήκαηα γεσκεηξηθά ή παξαζηάζεηο, γνξγόλεο, ςάξηα, θάιαηλεο, αεηνύο θ.ι.π. πλεζέζηαηεο 

ήηαλε νη θαξδηέο κ‟ έλα βέινο λα ηηο δηαπεξλά θη από θάησ ηελ παζεηηθή εθδήισζε “αρ βαρ! 

Σύρε ζθιεξή!!!”»
292

. Σα ίδηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα θαηαζθεπάδεη ζηα καραίξηα ηνπ θαη ν 

Παλαγηψηεο Ρεγάινο: ςάξηα θαη θπηηθά ζπκπιέγκαηα-θιάξεο. ηα ραληδάξηα ηνπ αληί γηα 

ην πεξηζηέξη ζρεδηάδεη ηνλ αεηφ, ζχκβνιν ηεο πεξεθάληαο θαη ην νπνίν ηαπηίζηεθε κε ηνπο 

ειεχζεξνπο θιέθηεο ησλ βνπλψλ ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Σν ςάξη ζπκβνιίδεη ηελ 

αγάπε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ηεο Λεπθάδαο γηα ηε ζάιαζζα. ήκεξα ηα ζρέδηα απηά 

είλαη πεξηζζφηεξν δηαθνζκεηηθά θαη κεξηθέο θνξέο εμαξηψληαη απφ ηελ επηζπκία ή ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ πειάηε. 

                                                
291 Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 18-19   

292 Μακαινχθαο Σάθεο Λ., φ.π., ζ. 23 
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 Απηά ηα νπνία δελ γίλνληαλ γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο, αιιά εμππεξεηνχζαλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάκαο, ηεο καραηξφθακαο θαη ηνπ θακνκάραηξνπ σο θνληθφ φπιν 

ήηαλ ηα απιάθηα. ηελ θάκα θαηαζθεπάδνληαλ ζηε κέζε θαη ήηαλ αξθεηά βαζηά. ηα 

θακνκάραηξα πνπ θαηαζθεπάδεη ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο ηα απιάθηα είλαη δχν, γίλνληαη 

απφ ηελ πιεπξά πνπ δελ θφβεη ην καραίξη είηε ραξαρηά κε εηδηθφ αηζάιηλν εξγαιείν είηε κε 

ην ληηξηθφ νμχ θαη νκνξθαίλνπλ ηε ιεπίδα. Αλάκεζα ζηα δχν απιάθηα ραξάζζεηαη κηα 

θπκαηνεηδήο γξακκή γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο.    

 

 Σα δίζηηρα πνπ γξάθνληαη πάλσ ζην καραίξη επηιέγνληαη ζπλήζσο απφ ηνλ πειάηε 

θαη θάηνρν ηνπ καραηξηνχ. Μεξηθέο θνξέο φκσο ν πειάηεο δελ έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

πξνηίκεζε θαη αλαζέηεη ζην κάζηνξα ηελ επηινγή ηνπ δίζηηρνπ. Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο 

παιηφηεξα φηαλ ε παξαγγειία δηλφηαλ κέζσ αιιεινγξαθίαο κε επηζηνιέο ή κε 

ζεκεηψκαηα ή θαη ζήκεξα ζε ηειεθσληθέο παξαγγειίεο.  

 Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο πξνηείλεη ζηνπο πειάηεο ηνπ δίζηηρα ζρεηηθά κε ην ζέκα 

πνπ πξνηηκνχλ, κεξηθά απ’ απηά ηα έγξαθαλ θαη νη Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνί ζηα καραίξηα 

ηνπο, ελψ άιια είλαη δίζηηρα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ ρσξηνχ ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα απ’ απηά αλαθέξνληαη ζηελ αληξεηνζχλε, ηνλ έξσηα, ηελ 

μεληηηά, ηελ παηξίδα ή ηε δηθαηνζχλε. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη δίζηηρα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κάζηνξαο θαη ηα πξνηείλεη 

ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

«Όιν ηνλ θόζκν γύξηζα αλαηνιή θαη δύζε 

θαλείο από ηνπ θίινπο κνπ λα κε κνπ ην δεηήζεη.»
 293

 

  

«Σξάβα ληαή κνπ ην ζπαζί θη εγώ ηξαβώ ηελ θάκα 

ζθέςνπ θαιά από ηνπο δπν ηίλνο ζα θιάςεη ε κάλα»
294

  

θαη «ελλνεί όηη θη απηόλ πνπ θξαηάεη ζπαζί δελ ηνλ ινγαξηάδεη κπξνζηά ζηελ θάκα ηνπ θαη 

                                                
293 Σν δίζηηρν απηφ ην ζπλαληνχκε γξακκέλν ζε πνιιά ιεπθαδίηηθα καραίξηα δηάθνξσλ καραηξνπνηψλ, γηαηί 

άξεζε πνιχ ζηνπο θαηφρνπο ησλ καραηξηψλ θαη δήισλε ζηνπο πάληεο, αθφκε θαη ζηνπο θαιχηεξνπο 

θίινπο, φηη ην καραίξη είλαη πνιχ πξνζσπηθφ αληηθείκελν θαη δελ δαλείδεηαη. 

294 Ή «Σξαβα ξε π…… ην ζπαζε θπεγσ ηξαβν ηελ θακα 

     λα ηδνπκε πηνο ζα ζθνηνζη πηαλνπ ζα θιαςε ε καλα», Λάδαξεο Υξηζηφθνξνο, φ.π., ζ. 19 
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ηελ αληξεηά ηνπ». 

 

«Με δάθξπα πξνζθύλεζε ζε ηνύην ην καραίξη 

κελ ίζσο θαη ζε ζπιαρληζηεί ην εδηθό κνπ ρέξη»
 295

. 

 

«Δίκαη καραίξη δίθνπν από καθξηά πιεγώλσ, 

ζρίδσ θαξδηέο ζηα ηέζζεξα, ρσξίο λα ηηο καηώλσ». 

 

«Αλ είζηε πέληε, θύγεηε θη αλ είζηε δέθα ειάηε 

θη εκέλα ην καραίξη κνπ θαλέλα δε θνβάηαη»
296

. 

 

«Σσλ αληξεησκέλσλ η' άξκαηα δελ πξέπεη λα πνπιηώληαη                                                                 

(πξέπεη λα θξέκνληαη ςειά ζ' αξαρληαζκέλν πύξγν                                                 

 λα ηξώεη ε ζθνπξηά ην ζίδεξν θη ε γεο ηνλ αληξεησκέλν)»
 297

. 

 

Δηθ. 130: Λεπίδα θακνκάραηξνπ κε ην ζηίρν: «Αλ κε βγάιεηο, κε κε πξνζβάιεηο» 

 

 «Αλ κε βγάιεηο, κε κε πξνζβάιεηο»
298

. 

                                                
295 Ή «Με δάθξπα πξνζθχλεζε εηνχην ην καραίξη, 

      κήπσο θαη ζε ζπιαρληζζή  ην ηδηθφ κνπ ρέξη.», Μακαινχθαο Σάθεο Λ., φ.π., ζ. 22 

296 Γίζηηρν ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε γξακκέλν ζε πνιιά ιεπθαδίηηθα καραίξηα 

297 Ή «ηνλ αλδξεησκελσλ ηα αξκαηα δελ πξεπεη λα πεηηνλη(αη) 

      κνλ πξεπεη λα γηαιίδνληαη ζηνλ ηνηρν λα θξεκηνληε», Γξακκέλν ζε καραίξη πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπζείν 

Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο.  

298 Έλαο δηθεγφξνο δήηεζε θάπνηε απφ ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν λα γξάςεη πάλσ ζην καραίξη πνπ ηνπ 

παξήγγεηιε: “Με κε ελαπνζέζεηο ρσξίο ηηκή”. Ο κάζηνξαο ηνπ είπε: «Απηόο πνπ θξαηάεη άξκαηα δελ είλαη 

ν παηήξ Ηεξόζενο λα κηιάεη κε ηέηνην ήπην ηξόπν, ζα κηιήζεη άγξηα θαη βάξβαξα: “Αλ κε βγάιεηο, κε κε 

πξνζβάιεηο”». Ο δηθεγφξνο ζπκθψλεζε θαη δέρηεθε λα ηνπ γξάςεη ζην καραίξη απηφ ην παξαδνζηαθφ 
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«Μαραίξη από ηε ζήθε ζνπ κε βγαίλεηο γηα θαθό κνπ,  

κόλ‟ έβγα λα ππεξαζπηζηείο ην δίθην ην δηθό κνπ».  

 

«Μηα βνιή δε κε πόλεζε πνπ κε βξήθε ζηε κάρε, 

γηαηί ζέι‟ ε παηξίδα κνπ κεγάιε δόμα λα „ρεη».  

 

«Παξαθαιώ ζε ζάιαζζα κελ θάλεηο ηόζν ξέκα 

έρσ θη εγώ ζηελ μεληηηά δπν κάηηα δαραξέληα». 

 

«ηαιαγκαηηέο ζηαιαγκαηηέο ην κάξκαξν ηξππηέηαη 

θη ν κάζηνξαο ν κεξαθιήο δελ πξέπεη λα γελληέηαη»
 299

, δίζηηρν γηα ην νπνίν ν Παλαγηψηεο 

Ρεγάινο δίλεη ηελ παξαθάησ εξκελεία: «Πνπ ζεκαίλεη όηη αλ έλαο κάζηνξαο είλαη πνιύ 

θαιόο, ν θόζκνο ζα ηνλ απνδεηά ζπλέρεηα θαη ζα είλαη κεγάιε απώιεηα όηαλ πεζάλεη, γη' 

απηό θαιύηεξα λα κε γελλεζεί θαζόινπ».   

 

«Ο κάζηνξαο πνπ κ‟ έθηηαζε απ' ην Καξατζθάθε 

πνιύ ηα όπια αγάπεζε κε πάζνο θαη κεξάθη».  

 

«Αθήζηε κε λα θαίγνκαη ζηελ ηέληδεξε λα βξάδσ 

γηα λά βξσ ηελ αγάπε κνπ λα ηελ εθνπβεληηάδσ». 

 

«Μ' αξλήζεθεο, δε κ' αγαπάο, ιεζκόλεζεο ζη' αιήζεηα 

θαξδνύια είρεο άζηαηε θξπκκέλε κεο ζηα ζηήζηα». 

 

«Σα ζηήζε κνπ θαηάληεζαλ βαζάλσλ θαηνηθία 

πνπ θαηνηθνύλ νη ιένληεο θαη η' άγξηα ζεξία, αρ βαρ»
300

. 

                                                                                                                                              
ζηηράθη.  

      Πιεξ. Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

299 Ή «ηαιακαηηά ζηαιακαηηά ην κάξκαξν ηξππηέηαη 

      θη ν άλζξσπνο ν κεξαθιήο, δελ πξέπεη λα γελληέηαη», Μακαινχθαο Σάθεο Λ., φ.π., ζ. 22 

300 «Σν δίζηηρν απηφ ην πξνηηκνχζαλ νη θνπηζαβάθεδεο. πλήζσο ην ζπκπιήξσλαλ κε ηε θξάζε “Αρ βαρ, 
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ε καραίξηα πειαηψλ ηνπ απφ ην Ξεξφκεξν πξνηείλεη δίζηηρα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε 

ιεβεληηά θαη ηελ παιηθαξνζχλε ηνπ Ξεξνκεξίηε: 

«Δδώ είλαη μεξόκεξν δε βγάδεη ε γεο ρνξηάξηa 

Κάζε θνξθή θαη ξεκαηηά βγάδνπλε παιεθάξηα» 

  

«Ξεξνκεξίηεο αλ ληπζεί θαη βάιεη ηα‟ άξκαηά ηνπ 

όινη ηνλ εδειεύνπλε γηα ηελ θνξκνζηαζηά ηνπ» 

 

 ε παιηά ιεπθαδίηηθα καραίξηα είλαη γξακκέλα θαη ηα παξαθάησ δίζηηρα: 

«Φεια βνπλα θαη πξαζηλα θαη δεληξα θνπλησκελα 

ε θεξηε ηελ αγαπη κνπ ε παξηε κε θαη κελα» 

  

«εκέλα ησρε ε ηηρε κνπ νζε θαη αλ γηξηζσ 

κε θηδηα κε δεληξνγαιηεο πξεπεη λα πνιεκηζσ» 

 

 «Ζ μεληηηα ελαη ν πνλνζκνπ ην αρ ν ζηελαγκνζκνπ 

Καη ην καραηξε πνπ θξαησ ελαη ν ζπληξνθνζκνπ»
301

 

 

«Σε νθειε ζηνλ αλζξσπν νζα θηαλ απνθηηζε  

αθνπ ζα λαξζε κηα ζηηγκε ηα κάηηα ηνπ λα θιηζε. Αρ βαρ ηπρε…» 

 

«Πνηε κνπ δελ εθνξαηζα ζηε κεζη κνπ καραηξη 

Καη ηνξα ην θσξν γηα ζε γιηθηηαην κνπ ηεξη» 

 

«Πνπιάθη κ‟ αθπλήγεην, πνηνο ζα ζε θπλεγήζεη                                            

 πνηνο ζα ζε βάιεη ζε θινπβί λα ζε γιπθνθηιίζεη. 

 

Ξαλζά καιιηά ζηελ θεθαιή, πιεγκέλα κε κεηάμη                                                              

                                                                                                                                              
ηχρε ζθιεξή”», Παλαγηψηεο Ρεγάινο  

301 ε καραίξη ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε, δψξν ζην  γην ηνπ Γηάλλε Καηαπφδε. Βι. ζ. 237 εηθ. 149 
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Κη ε θάζε ηξίρα γίλεηαη καραίξη λα κε ζθάμεη. 

 

Πεο κνπ γηαηί λα θξύβεζαη ζαλ ηελ νρηά ζην βάην  

Γελ ήκνπλ γσ πνπ ζνύθαλα ηνλ θόξθν ζ‟ άλσ θάησ;»
302

  

 

 ηε ζπιινγή ησλ θαξζάληθσλ καραηξηψλ ηνπ Σέιε Βιάρνπ-Εινχκε είλαη γξακκέλα 

ηα παξαθάησ δίζηηρα: 

«Όπνπ βξεζό θη όπνπ ζηαζό κνλαδεθό κνπ ηαίξη 

ζα ζ‟ έρσ κεο ηελ ηζεπη κνπ θαξζάληθν καραίξη 

 

Σ‟ αλδξηνκέλνπ ν ζάλαηνο δήλε δσή ζηε ληόηε Α. ΒΑΛΑΧΡΗΣΖ 

 

Ο βεξεζέ απέζαλε θαήθαλ ηα ηεθηέξηα 

εβγήθε λέα δηαηαγή κε ηα ιεθηά ζηα ρέξηα
303

 

 

Σν δώξν κνπ είλαη κηθξό κελ ην πεξηθξνλήζεηο 

ζην δίλσ γηα ελζύκην, λα κε κε ιεζκνλήζεηο»
304

  

 

 Αθφκε, φηαλ ν Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο θηηάρλεη καραίξη γηα θάπνηνλ ρσξηαλφ ηνπ, 

γξάθεη επάλσ δίζηηρα ηα νπνία έρεη επηλνήζεη ν ίδηνο:  

«Αλ πάξεη έλαο ρσξηαλόο κνπ έλα καραίξη, ν νπνίνο είλαη ζηελ Απζηξαιία, είλαη 

εθηόο Λεπθάδαο, εθηόο Διιάδαο, γξάθσ: 

Δλζύκην απ‟ ηελ Καξπά ην „ρσ κεο ζηελ ςπρή κνπ 

λα κελ μερλώ ηηο ξίδεο κνπ θαη ηελ θαηαγσγή κνπ. 

 

                                                
302 Μακαινχθαο Σάθεο Λ., φ.π., ζ. 22 

303 Σν δίζηηρν απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ζπλαιιαγήο ηνπ κάζηνξα κε ηνλ πειάηε. Ζ ζπλαιιαγή γίλεηαη 

κφλν κε ρξήκαηα θαη κάιηζηα ηνηο κεηξεηνίο. 

304 Πνιιέο θνξέο ζηελ πεξηνρή ηεο Λεπθάδαο, αιιά θαη ηεο Αθαξλαλίαο, ραξίδεηαη σο έλδεημε  πξαγκαηηθήο 

θηιίαο θαη εθηίκεζεο ιεπθαδίηηθν καραίξη. Έρνπκε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπνπ δίλεηαη σο δψξν ζε 

μεληηεκέλνπο ζπγγελείο θαη θίινπο, αιιά θαη ζε γηαηξνχο ή ζηξαηησηηθνχο -δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ φπνπ 

ππεηεξνχλ ηα παηδηά ηνπο- ιεπθαδίηηθν καραίξη. 
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ηνλ Αε Ληα ζηελ Δγθισβή έρσ λα πάσ ρξόληα 

λα ζπκεζώ ηα ληάηα κνπ, ηα παηδηθά κνπ ρξόληα. 

 

ην παλεγύξη ζηελ Καξπά ζα πάσ λα γιεληήζσ 

βάζαλα, πίθξεο θαη θαεκνύο ζέισ λα ιεζκνλήζσ»
305

 

 

 Πνιινί καραηξνπνηνί δελ έβγαδαλ δηθά ηνπο δίζηηρα. Πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ δίζηηρα ηα νπνία δηάβαδαλ ζε εκεξνιφγηα ηεο επνρήο ηνπο:  

«Ο καζηξν-ηαύξνο δελ έβγαδε δηθά ηνπ ζηηράθηα. Σα ζηηράθηα πνπ έγξαθε ηα 

έπαηξλε απ‟ ην εκεξνιόγην. Ξήισλε ηα ραξηάθηα θαη θξαηνύζε ηα ζηηράθηα πνπ 

ηνπ άξεζαλ. Γελ είρε πνηέ δηθά ηνπ»
306

. 

 Κάπνηεο θνξέο πάλσ ζηε ιάκα ηνπ καραηξηνχ γξάθνληαη δίζηηρα ή ζηίρνη 

επψλπκσλ πνηεηψλ. ηα ιεπθαδίηηθα καραίξηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηίρνη απφ πνηήκαηα 

ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Ο Γηψξγνο εθέξεο έγξαςε 

έμη δίζηηρα ζαλ εθείλα πνπ ραξάζζνπλ νη καραηξνπνηνί ζηελ Κξήηε, ηε θφπειν θ.α. πάλσ 

ζηηο ιεπίδεο ησλ καραηξηψλ. Σα δίζηηρα απηά ραξάρηεθαλ ην 1962 πάλσ ζηηο ιεπίδεο 

εθαηφλ είθνζη καραηξηψλ απφ ην θνπειίηε καραηξνπνηφ Ησάλλε Λεκνλή
307

: 

 «Έμη ξίκεο γηα δώδεθα καραίξηα 

α'  Πάλσ ζε θάκα δίθνπε ζα γξάςσ η' όλνκά ζνπ 

      λα ηελ θαξθώζσ ζηελ θαξδηά κε ηελ θνξκνζηαζηά ζνπ. 

 

β'  Μελ ηα πεηάο ηα ιόγηα ζνπ ζαλ η' άρεξν ζη' αιώλη· 

     κνπ 'θακεο πέηξα ηελ θαξδηά θη ε θάκα ζνπ ζηνκώλεη. 

 

γ'  Υώξηζα ην ξνδάθηλν κε ηνύην ην καραίξη 

     πσο κ' άλνημεο ηνλ θόξθν ζνπ ζηνλ ήιην κεζεκέξη. 

 

                                                
305 Πιεξ. Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο 

306 Πιεξ. Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο 

307 Βι. εθέξε Γηψξγνπ, «Έμη ξίκεο γηα δώδεθα καραίξηα», Άγλσζηα θείκελα ππνκλεκαηηζκέλα από ηνλ Γ. Π. 

αββίδε,  Σξακ, 1, (Ορηψβξηνο 1971), ζ. 1 
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δ'  Κνπέια καπξνκαληηινύ, κελ παίδεηο κε ηα ςάξηα 

     κπνξεί καραίξηα λα γελνύλ θαη ζθάδνπλ παιηθάξηα. 

 

ε'  Λεπίδη πνπ κε ρηύπεζεο, ήζνπλ ην λέν θεγγάξη 

    ζηε γέκηζή ηνπ θόθθηλν ζηε ράζε ηνπ θνπθάξη. 

 

ζη'  Σν δαθλόθπιιν άζηξαςε ζαλ αλακκέλν βάην, 

       ν ερηξόο ην θαηαξάζηεθε θη ν θίινο επινγά ην. 

                                                                          Ακνξγόο, 4. 9. 1961»
308

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
308 εθέξε Γηψξγνπ, «Έμη ξίκεο γηα δώδεθα καραίξηα», Άγλσζηα θείκελα ππνκλεκαηηζκέλα από ηνλ Γ. Π. 

αββίδε,  Σξακ, 1 (Ορηψβξηνο 1971), ζζ. 1-2 
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Αλαθεθαιαίσζε – Δπηινγηθέο παξαηεξήζεηο 

 

 Σν επάγγεικα ηνπ καραηξνπνηνχ, ην νπνίν γλψξηζε κεγάιε αθκή ηνπο ηειεπηαίνπο 

ηξεηο αηψλεο θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζηε Λεπθάδα, ζήκεξα βξίζθεηαη ζε 

παξαθκή. Σψξα ζηε Λεπθάδα θαηαζθεπάδνληαη καραίξηα, ηα νπνία κνηάδνπλ ζηε κνξθή 

κε ηα παιηά ιεπθαδίηηθα καραίξηα, αιιά δελ θαηαζθεπάδνληαη ζε φια ηα ζηάδηα κε ηελ 

παιηά ηερληθή, κε απνηέιεζκα λα πζηεξνχλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη επθακςία. Μαδί κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνχο, ράζεθε θαη ε ζρεηηθή ηερλνγλσζία ζην λεζί ηεο 

Λεπθάδαο. Σα ηξία ηειεπηαία  ρξφληα δηνξγαλψζεθαλ ζην Καησρψξη ηεο Λεπθάδαο δχν 

ζεκηλάξηα-καζήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ θαη θάπνηνη λένη 

Λεπθαδίηεο έδεημαλ ελδηαθέξνλ, ζπκκεηείραλ ζ’ απηά θαη πξνζπαζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ  

ιεπθαδίηηθα καραίξηα. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο φκσο είλαη ζε εμέιημε θαη ην κέιινλ ζα δείμεη, 

αλ θάπνηνο απ’ απηνχο ζα ζπλερίζεη ην επάγγεικα ηνπ καραηξνπνηνχ.  

ήκεξα ζθπξήιαηα καραίξηα εθάκηιια ησλ παιηψλ ιεπθαδίηηθσλ (πνξζάληθσλ) 

καραηξηψλ θαηαζθεπάδνληαη κφλν ζην ρσξηφ Καξατζθάθεο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο απφ ην 

κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο έκαζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 ηελ ηερληθή βαθήο ηεο αηζάιηλεο ιάκαο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ κπξνχληδηλσλ 

καληθηψλ ηεο ιαβήο απφ ηνπο καραηξνπνηνχο Πέηξν θαη Πάλν Καησπφδε, νη νπνίνη 

θαηάγνληαλ απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. Καηαζθεχαζε αξθεηά καραίξηα κέρξη ην 1966. 

Δπεηδή φκσο ε θαηαζθεπή ηνπο απαηηνχζε εξγαζία πνιιψλ εκεξψλ θαη ηαπηφρξνλα νη 

πειάηεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ αλάινγν ηίκεκα, έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηδεξνπξγνχ θαηαζθεπάδνληαο κέρξη ην 1990 θπξίσο γεσξγηθά εξγαιεία θαη 

ζηδεξνθαηαζθεπέο γηα νηθνδνκέο. 

 Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο άξρηζε λα 

μαλαθαηαζθεπάδεη καραίξηα. Σα θαηαζθεπάδεη χζηεξα απφ παξαγγειία θαη πειάηεο ηνπ 

είλαη θπξίσο γηαηξνί, δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, θαη γεληθά άλζξσπνη πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ καραηξηψλ απηψλ θαη κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν 

ηίκεκα. Πειάηεο ηνπ είλαη αθφκε άλζξσπνη νη  νπνίνη αγαπνχλ ηελ παξάδνζε θαη θνξνχλ 

ηα καραίξηα ηνπο καδί κε ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά ηεο θνπζηαλέιαο ζηηο παξειάζεηο ησλ 
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εζληθψλ ενξηψλ, ζε αληακψκαηα ησλ αξαθαηζάλσλ, ζηελ αλαβίσζε εζίκσλ θαη ζε 

παξαζηάζεηο κε ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο
309

.  

Σα καραίξηα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ εθηφο απφ ρξεζηηθά εξγαιεία είλαη ζπλάκα 

θαη έξγα ηέρλεο, ελψ παξάιιεια είλαη ηφζν αλζεθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά πνπ κπνξνχλ 

λα θφςνπλ αθφκε θαη ζηδεξέληα πξφθα. Δθηφο απφ θακνκάραηξα ν καραηξνπνηφο 

Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηαζθεπάδεη αθφκε ραληδάξηα, ζπάζεο θαη γηαηαγάληα θπξίσο γηα 

ζπιιέθηεο.  

ήκεξα δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο λένπο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

καραηξνπνηνχ. Σα καραίξηα νηθηαθήο ρξήζεο κπνξεί λα ηα αγνξάζεη θαλείο ζε ρακειή ηηκή 

απφ ην εκπφξην. Σα ζθπξήιαηα καραίξηα απαηηνχλ πνιχ θφπν θαη πνιχ ρξφλν γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ, γη’ απηφ θαη θνζηίδνπλ αθξηβά κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα ηα 

απνθηήζεη νπνηνζδήπνηε. Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν καραηξνπνηφο δελ έρεη ζίγνπξε 

δνπιεηά. Έηζη, νη λένη ζηξέθνληαη ζε άιια πην επηθεξδή επαγγέικαηα. Αθφκε θαη ν 

κεγάινο γηνο ηνπ κάζηνξα, ν ηαχξνο, ν νπνίνο δνχιεςε κεξηθά ρξφληα καδί κε ηνλ 

παηέξα ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη ζθπξήιαηα «ιεπθαδίηηθα» καραίξηα, 

πξνηίκεζε λα αζρνιεζεί κε άιιν επάγγεικα. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηηο κέξεο καο ην επάγγεικα ηνπ 

καραηξνπνηνχ πεξλά ζνβαξή θξίζε θαη ηείλεη λα εθιείςεη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

ελδηαθέξνληνο ησλ λέσλ γηα ην επάγγεικα, αιιά θαη ηεο θπθινθνξίαο θηελψλ 

ηππνπνηεκέλσλ βηνκεραληθψλ καραηξηψλ. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα ζα πξέπεη ν καραηξνπνηφο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην πξντφλ θαη ην αγνξαζηηθφ 

ηνπ θνηλφ, λα αμηνπνηήζεη θαη λα πξνβάιιεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ρεηξνπνίεησλ 

καραηξηψλ ηνπ, λα πξνζαξκνζηεί ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο αγνξάο θαη λα πξνζδψζεη ζηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ έλαλ πνηνηηθφ ραξαθηήξα, δηαθξηηφ απφ εθείλνλ ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

                                                
309 Βι. ζ. 233-235 εηθ. 139-142 
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 Καηάινγνο Πιεξνθνξεηώλ 

Οη πιεξνθνξεηέο παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζχκθσλα κε ην έηνο γέλλεζήο 

ηνπο. 

 

1. Πάλνο Κ. Καησπόδεο (γελ. 1924, Πφξνο ηεο Λεπθάδαο). Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

καραίξη ηνπ καζηξν-Πάλνπ Β. Καησπφδε. 

2. Αλδξέαο Χαληδαξάο (γελ. 1925, Καζηαλνχια Σξηρσλίδαο Αηησιναθαξλαλίαο). 

Αδεξθφο θαη βνεζφο ηνπ καραηξνπνηνχ-ζηδεξνπξγνχ Ησάλλε Κ. Υαληδαξά. 

3. Γηνλύζεο (Νηόληνο) Εακπάηεο (γελ. 1927 ζηνλ Πφξν Λεπθάδαο). Έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ καραίξη ηνπ καζηξν-Πάλνπ Β. Καησπφδε. 

4. Παύινο Καησπόδεο (γελ. 1927 ζηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο). Αληςηφο ηνπ καζηξν-

Πάλνπ Β. Καησπφδε. 

5. Γηώξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο (γελ. 1928 ζηελ Καξπά ηεο Λεπθάδαο). 

Μαραηξνπνηφο-ζηδεξνπξγφο, καζεηήο ηνπ καζηξν-ηαχξνπ Καησπφδε.  

6. Πνιπμέλε Καησπόδε-Μαζηξνγηάλλε (γελ. 1934 ζηνλ Αζηαθφ Αηησι/λίαο. Κφξε 

ηνπ καζηξν-Πάλνπ Β. Καησπφδε.  

7. Φσηεηλή Η. Καηαπόδε (γελ. 1935 ζην Αγξίλην). Νχθε ηνπ καζηξν-Πάλνπ Β. 

Καησπφδε απφ ην γην ηνπ Ησάλλε.  

8. Πέηξνο Πιαζηήξαο  (γελ. 1937 ζηελ Καηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο). Έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθα καραίξηα.  

9. Γηώξγνο Σζηακπόθαινο-Γξάθνο (γελ. 1939 ζηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο). Έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθν καραίξη.  

10. Κσλζηαληίλνο Καξαπηπέξεο (γελ. 1942 ζηνλ Αζηαθφ Αηησιναθαξλαλίαο). Έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθα καραίξηα.  

11. Παλαγηώηεο Ρεγάινο (γελ. 1943 ζην ρσξηφ Καξατζθάθεο Αηησιναθαξλαλίαο). 

Μαραηξνπνηφο-ζηδεξνπξγφο. 

12. Πάλνο Σζηακπόθαινο-Γξάθνο (γελ. 1943 ζηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο). Έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθα καραίξηα.  

13. Αδακάληηνο (Γηακαληήο) Πηηέλεο (γελ. 1944 ζηα Γηάλλελα). Μαραηξνπνηφο-
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ζηδεξνπξγφο. 

14. Γεκήηξεο Καησπόδεο-Νηειεκάξεο (γελ. 1944 ζηε Λεπθάδα). Ηδξπηήο θαη 

ηδηνθηήηεο ηνπ Μνπζείνπ Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο θαη ζπιιέθηεο ιεπθαδίηηθσλ 

καραηξηψλ. 

15. Σέιεο Βιάρνο-Εινύκεο (γελ. 1945 ζηελ Καξπά ηεο Λεπθάδαο). Μαζεηήο ηνπ 

καραηξνπνηνχ καζηξν-ηαχξνπ Καησπφδε. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαζθεπάδεη 

ιεπθαδίηηθα (θαξζάληθα) καραίξηα. 

16. Γηάλλεο Κάηζηνο (γελ. 1945 ζηε Λεπελνχ Αηησι/λίαο). Απνδέθηεο έξγσλ ηνπ 

κάζηνξα Π. Ρεγάινπ. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθα καραίξηα.  

17. Χξήζηνο Γεκεηξαθάθεο (γελ. 1946 ζηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο). Έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ ιεπθαδίηηθν καραίξη.  

18. Γεκήηξηνο Παλαγησηόπνπινο (γελ. 1947 ζηε Ναχπαθην). πκβνιαηνγξάθνο, 

ζπιιέθηεο αληηθεηκέλσλ ιατθήο ηέρλεο θαη απνδέθηεο έξγσλ ηνπ κάζηνξα Π. 

Ρεγάινπ. 

19. Βάηνο Καξθήο (γελ. 1951 ζηα Βιηδηαλά Ξεξνκέξνπ). Πειάηεο-απνδέθηεο έξγσλ 

ηνπ κάζηνξα Π. Ρεγάινπ. 

20. Παλαγηώηεο Καξέιιεο (γελ. 1951 ζηνλ Αεηφ Ξεξνκέξνπ). Απνδέθηεο έξγσλ ηνπ 

κάζηνξα Π. Ρεγάινπ. 

21. Παλαγηώηεο Ληβηηζάλεο (γελ. 1952 ζηελ Καλδήια Ξεξνκέξνπ). Πειάηεο ηνπ 

κάζηνξα Π. Ρεγάινπ. 

22. Νίθνο Καξθήο (γελ. 1957 ζηα Βιηδηαλά Ξεξνκέξνπ). Πειάηεο-απνδέθηεο έξγσλ 

ηνπ κάζηνξα Π. Ρεγάινπ. 

23. Γεκήηξεο ηακνύιεο (γελ. 1959 ζηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο). Έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ ιεπθαδίηηθν καραίξη.  

24. Νίθνο Χαξίηνο (γελ. 1961 ζηε Βαιαληδηά Ησαλλίλσλ). Μεηαιινηερλίηεο-

αξγπξνρφνο. 

25. πύξνο Αδάκεο (γελ. 1961 ζηελ Αηησιναθαξλαλία). Γάζθαινο. Έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ πινχζηα ζπιινγή κε ρεηξνπνίεηα καραίξηα.  

26. Πάλνο Η. Καηαπόδεο (γελ. 1963 ζην Αγξίλην). Δγγνλφο ηνπ καραηξνπνηνχ καζηξν-

Πάλνπ Β. Καησπφδε, απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. 
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27. πύξνο θιαβελίηεο (γελ. 1965 ζην Καησρψξη ηεο Λεπθάδαο). Καζεγεηήο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη εξεπλεηήο ηνπ ιατθνχ ιεπθαδίηηθνπ πνιηηηζκνχ. Έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθα καραίξηα. 

28. Αλδξέαο ηακαηέινο (γελ. δεθαεηία ηνπ 1960 ζηε Λεπθάδα). Αζρνιείηαη κε ηε 

κεηαμνηππία θαη ηε δσγξαθηθή. Παξαθνινχζεζε ζεκηλάξην γηα ην ιεπθαδίηηθν 

καραίξη θαη έρεη θαηαζθεπάζεη ιεπθαδίηηθα καραίξηα. 

29. Αζαλάζηνο Σζαπξαΐιεο (γελ. δεθαεηία ηνπ 1960 ζηνλ Κνπβαξά Ξεξνκέξνπ). 

Πειάηεο-απνδέθηεο έξγσλ ηνπ κάζηνξα Π. Ρεγάινπ. 

30. Νίθνο Κνξθηάηεο (γελ. 1971 ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο). Μαραηξνπνηφο-

ζηδεξνπξγφο. Παξαθνινχζεζε ην ζεκηλάξην γηα ην ιεπθαδίηηθν καραίξη θαη έρεη 

θαηαζθεπάζεη κεξηθά ιεπθαδίηηθα καραίξηα. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθα 

καραίξηα. 
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 Καηάινγνο Φσηνγξαθηώλ 

 

Δηθ. 1: Ο κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο θξαηψληαο έλα καραίξη ηνπ, ζ. 1 

Δηθ. 2: Σν «σηηφζρεκν» πνιεκηθφ εγρεηξίδην ησλ Διιήλσλ ηξαηησηψλ, ζ. 26  

Δηθ. 3α, 3β: Πφληηνη αληάξηεο κε δίθνπα καραίξηα ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ζ. 28  

Δηθ. 4: Λεζηέο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, ζ. 29  

Δηθ. 5: Μηθξφ ιεπθαδίηηθν καραίξη κε κπξνχληδηλα καλίθηα. Αλήθεη ζηνλ Γηψξγν 

Σζηακπφθαιν-Γξάθν απφ ηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο, ζ. 34  

Δηθ. 6: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Υξήζηνπ Σζηακπφθαινπ-Γξάθνπ, ζ. 35  

Δηθ. 7: Μαραηξφθακα κε αζεκέληα ιαβή ζπλνιηθνχ κήθνπο 35 εθ. κε ηα αξρηθά ΠΚ, έξγν 

ηνπ Πάλνπ Η. Καησπφδε, θαηαζθεπαζκέλε ηε δεθαεηία ηνπ 1870, ζ. 37 

Δηθ. 8: Ο καραηξνπνηφο Πάλνο Β. Καησπφδεο, ζ. 38 

Δηθ. 9: Πνξζάληθν θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Παλαγηψηε Καησπφδε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1930, ζ. 39 

Δηθ. 10: Πνξζάληθν καραίξη θαηαζθεπαζκέλν ην 1962 απφ ηνλ  Παλαγηψηε Καησπφδε. 

(Λανγξαθηθφ Μνπζείν Λεπθάδαο), ζ. 39 

Δηθ.  11, 12: Λεπθαδίηηθα καραίξηα, αιιά φρη Πνξζάληθα. Βξίζθνληαη ζην Μνπζείν 

Φσλνγξάθνπ ηεο Λεπθάδαο, ζ. 41 

Δηθ. 13: Λεπθαδίηηθν καραίξη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ πχξν Αξγπξφ-Σζηπξάθε. 

Βξίζθεηαη ζην Μνπζείν Φσλνγξάθνπ ηεο Λεπθάδαο, ζ. 42 

Δηθ. 14: Δπαγγεικαηηθφ ραζαπνκάραηξν-ραληδάξη ζπλνιηθνχ κήθνπο 45 εθ. κε ηα αξρηθά 

ΒΚ (Βαζίιεηνο Καησπφδεο). Αλήθεη ζηνλ Νίθν Κνξθηάηε (Καησρψξη Λεπθάδαο), ζ. 44 

Δηθ. 15, 16: Λεπθαδίηηθν καραίξη κε ιαβή απφ άζπξν θαη καχξν θέξαην. (Μνπζείν 

Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο), ζ. 45 

Δηθ. 17: Λεπίδα, εηδηθφ ηξαπεδνκάραηξν. (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο), ζ. 46 

Δηθ. 18: Λεπθαδίηηθνο ζνπγηάο. (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο), ζ. 46 
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Δηθ. 19: Καξζάληθν καραίξη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Σέιε Βιάρν-Εινχκε, ζ. 47  

Δηθ. 20, 21: Αζεκέληα επεηξψηηθα καραίξηα (Μνπζείν Φ. Ραπαθνχζεο, Ησάλληλα), ζ. 50 

Δηθ. 22α, 22β: Κξεηηθφ καραίξη δηαθνζκεκέλν απφ ηνλ Νίθν Υαξίην ζηα Γηάλλελα, ζ. 51 

Δηθ. 23: Μαραίξη ηνπ Ησάλλε Κ. Υαληδαξά απφ ηελ Καζηαλνχια Σξηρσλίδαο, ζ. 52 

Δηθ. 24: Μαραίξη ηνπ Πάλνπ Υαξαιακπφπνπινπ απφ ηε Μειίγθνβα Σξηρσλίδαο, ζ. 52 

Δηθ. 25: Μαραίξηα βνζθψλ κε  κήθνο ιεπίδαο 25-30 εθ. Καηαζθεπάζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1930 ζηελ Οξεηλή Ναππαθηία, ζ. 53 

Δηθ. 26: Υάξηεο Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Με ηε καχξε γξακκή νξίδεηαη ε Δπαξρία 

Ξεξνκέξνπ, ζ. 54 

Δηθ. 27: Σν θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ, ζ. 56 

Δηθ. 28: Αεξνθσηνγξαθία ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη ε θσκφπνιε ηνπ Αζηαθνχ θαη ην 

θάζηξν ηνπ Γξαγακέζηνπ, ζ. 57 

Δηθ. 29: Σκήκα ράξηε ηνπ 1829 πνπ ηππψζεθε ζην Λνλδίλν θαη ζηνλ νπνίν ην ρσξηφ 

εκθαλίδεηαη κε ην φλνκα Dragonestre, ζ. 58 

Δηθ. 30: Ζ Μνλή ηνπ Πξνθήηε  Ζιία Γξαγακέζηνπ, ζ. 61 

Δηθ. 31: Υάξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αζηαθνχ, ζ. 64 

Δηθ. 32: Σν παιηφ ρσξηφ Γξαγακέζην κε ηα εξεηπσκέλα ζπίηηα, ζ. 65 

Δηθ. 33: Δξεηπσκέλν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Γεξαθέληε ζην παιηφ ρσξηφ, ζ. 66 

Δηθ. 34: Δζσηεξηθή απιή ζην αξρνληηθφ ηεο νηθνγέλεηαο Σζέιηνπ, ζ. 67 

Δηθ. 35: Σν λέν ρσξηφ Καξατζθάθεο ζήκεξα, ζ. 69 

Δηθ. 36: Άλνημε ηνπ 1935 ζηε Βεινχηζα, ζ. 72 

Δηθ. 37: Άλνημε ηνπ 1935 ζηε Βεινχηζα, ζ. 73 

Δηθ. 38: Ξχιηλε γθιίηζα, έξγν ηνπ Νάζηνπ Νηάιε-Ρεγάινπ, ζ. 74 

Δηθ. 39: Σν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Ρεγάινπ ην νπνίν έθαςαλ νη Ηηαινί ην 1943, ζ. 76 

Δηθ. 40: Φσηνγξαθία ηεο νηθνγέλεηαο ηαχξνπ Ρεγάινπ ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζ. 78 

Δηθ. 41: Ο Παληειήο Γαδήο, κάζηνξαο απφ ηνλ Αζηαθφ, ζ. 82 
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Δηθ. 42: Ο ρψξνο φπνπ ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαηαζθεχαζε ηα πξψηα εξγαιεία θαη ηα 

πξψηα καραίξηα, ζ. 86 

Δηθ. 43: Ο Π. Ρεγάινο ζην κεραλνπξγείν ζην Λεζίλη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζ. 87 

Δηθ. 44: Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζην ρσξηφ ηνπ Καξατζθάθεο Αηησιναθαξλαλίαο, ζ. 98 

Δηθ. 45: Σν πξψην εξγαζηήξην ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ (1966), ζ. 104 

Δηθ. 46, 47: Σν ζεκεξηλφ εξγαζηήξην ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ , ζ. 107 

Δηθ. 48: Ο κάζηνξαο Παλαγηψηεο Ρεγάινο ζην εξγαζηήξη ηνπ, ζ. 109 

Δηθ. 49, 50: ρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζ. 110, 111 

Δηθ. 51, 52: Υεηξνθίλεην θπζεξφ. Καηαζθεπάζηεθε ην 1924 απφ ηνλ Παληειή Γαδή, ζ. 112 

Δηθ. 53: Σν κηθξφ θακίλη, ζ. 114 

Δηθ. 54, 55: Σν κηθξφ θαη ην κεζαίν ακφλη ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζ. 115, 116 

Δηθ. 56: Μέγγελε ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ζ. 117 

Δηθ. 57, 58: Μέγγελεο ηνπ κεραλνπξγνχ, ζ. 117, 118 

Δηθ. 59: θπξί εηδηθφ γηα ηε ζθπξειάηεζε ησλ καραηξηψλ, ζ. 119 

Δηθ. 60: Μηθξφ ζθπξί γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κπξνχληδηλεο ιαβήο, ζ. 120 

Δηθ. 61: θπξί γηα ην πξηηζηλάξηζκα, ζ. 120 

Δηθ. 62: Μεηαιιηθή θνπηάια, ζ. 121 

Δηθ. 63, 64, 65: Γηάθνξεο ηζηκπίδεο, ζ. 121, 122 

Δηθ. 66: Παηεηφ ή πιαηφ, αηζάιηλν εμάξηεκα ηνπ ακνληνχ, ζ. 123 

Δηθ. 67: Αηζάιηλν ςαιίδη θακηληνχ, ζ. 123 

Δηθ. 68: Ο θφθηεο ηεο θσηηάο, ζ. 124 

Δηθ. 69: Φαιίδα δηά ρεηξφο Π. Ρεγάινπ (Έηνο θαηαζθεπήο 1964), ζ. 125 

Δηθ. 70: Πξηφλη μπινπξγνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο 45 εθ., ζ. 125 

Δηθ. 71: θεπάξλη μπινπξγνχ, ζ. 125 

Δηθ. 72: Πνδνθίλεηνο ηξνρφο. Καηαζθεπή Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 126 
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Δηθ. 73, 74, 75: Γηάθνξεο ιίκεο, ζ. 127 

Δηθ. 76, 77: Ράζπεο, εηδηθέο ιίκεο γηα ηηο μχιηλεο ζήθεο θαη ηα θεξάηηλα καλίθηα, ζ. 128 

Δηθ. 78: Λαδάθνλα κέζα ζε ζήθεο γηα λα κε ζθνλίδνληαη, ζ. 129 

Δηθ. 79: θξαγίδεο ηνπ κάζηνξα Παλαγηψηε ηαχξνπ Ρεγάινπ, ζ. 129 

Δηθ. 80: Ζ βνχηα κε ην ιάδη, ζ. 130 

Δηθ. 81: Ζ βνχηα κε ην θεξί, ζ. 130 

Δηθ. 82, 83: Κακνκάραηξν θαη εξγαιεία δηαθφζκεζεο ηεο ιαβήο θαη ηεο ζήθεο, ζ. 131 

Δηθ. 84: Αηζάιηλν εξγαιείν-θαινχπη γηα ην γχξηζκα ησλ θεξάησλ. ζ. 131 

Δηθ. 85, 86: Δηδηθφ εξγαιείν γηα ην ιηκάξηζκα ησλ καραηξηψλ. Απνηειεί επξεζηηερλία ηνπ 

κάζηνξα, ζ. 132 

Δηθ. 87: Υεηξνθίλεην δξάπαλν θαηαζθεπαζκέλν ζηελ Αγγιία, ζ. 133 

Δηθ. 88: Μεγάιν θακνκάραηξν κε κήθνο  ιεπίδαο 28 εθ. θαη ζπλνιηθφ κήθνο 43 εθ., ζ. 135 

Δηθ. 89: Μηθξφ θακνκάραηξν κε ιεπίδα 21 εθ. θαη ζπλνιηθφ κήθνο 36 εθ., ζ. 135 

Δηθ. 90: Μαραίξη θαζεκεξηλήο ρξήζεο κε ιεπίδα 17 εθ. θαη ζπλνιηθφ κήθνο 30 εθ., ζ. 136 

Δηθ. 91: Υαληδάξη ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. πλνιηθφ κήθνο 37 εθ., ζ. 136 

Δηθ. 92: Υαληδάξη κε κπξνχληδηλε ζήθε θαη ζπλνιηθφ κήθνο 43 εθ., ζ. 137 

Δηθ. 93: Γηαηαγάλη ππφ θαηαζθεπή. Έξγν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 137 

Δηθ. 94: Πάια ή ζπάζα. Έξγν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. πλνιηθφ κήθνο 83 εθ., ζ. 138 

Δηθ. 95: Μηθξφ θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Π. Ρεγάιν ην 1993, ζ. 138 

Δηθ. 96: Λεπίδα κεγάινπ θακνκάραηξνπ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Π. Ρεγάινπ, ζ. 140 

Δηθ. 97: Λεπίδα κηθξνχ θακνκάραηξνπ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ κάζηνξα, ζ. 142 

Δηθ. 98: Λεπίδα ραληδαξηνχ θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν ην 1995, ζ. 143 

Δηθ. 99: Μαραίξηα κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε, ζ. 144   

Δηθ. 100: Απνηχπσζε ζρεδίσλ θαη γξακκάησλ κε ληηξηθφ νμχ, ζ. 146 

Δηθ. 101: Λαβή κε κπξνχληδηλα καλίθηα ζε κεγάιν θακνκάραηξν, ζ. 147 
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Δηθ. 102-109: Σν κπξνχληδηλν καλίθη ζε δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο, ζζ. 148-152  

Δηθ. 110: Μπξνχληδηλε ιαβή κηθξνχ καραηξηνχ δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 153 

Δηθ. 111: Μεγάιν θακνκάραηξν κε ηε ζθξαγίδα ΠΚ ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε, ζ. 154 

Δηθ. 112: Μηθξφ θακνκάραηξν, ζην νπνίν ν κάζηνξαο επηζθεχαζε ηα θεξάηηλα καλίθηα ηεο 

ιαβήο, ζ. 155 

Δηθ. 113: Υαληδάξη κε καλίθηα απφ αλνηρηφρξσκν θέξαην θξηαξηνχ θαξθσκέλν κε 

κπξνχληδηλα θαξθηά θαη δεκέλν κε κπξνχληδηλν δαθηπιίδη, ζ. 155 

Δηθ. 114: Λαβή ζπάζαο, ζ. 157 

Δηθ. 115: Μπξνχληδηλε ζήθε απφ κηθξφ καραίξη δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 157 

Δηθ. 116: Μηθξφ θακνκάραηξν ζην νπνίν ν κάζηνξαο επηζθεχαδε ηελ θεξάηηλε ιαβή θαη 

θαηαζθεχαζε ηελ μχιηλε ζήθε, ζ. 158 

Δηθ. 117: Μαραίξηα ηνπ Πέηξνπ Πιαζηήξα, ζ. 158 

Δηθ. 118: Μπξνχληδηλε ζήθε θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν, ζ. 159 

Δηθ. 119: Μηθξφ θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Π. Ρεγάιν ην 1993, ζ. 161 

Δηθ. 120: Μπξνχληδηλε ζήθε απφ κηθξφ θακνκάραηξν δηα ρεηξφο Π. Ρεγάινπ, ζ. 161 

Δηθ. 121: Καξηνθίιη, ζπάζα θαη καραίξηα, δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 162 

Δηθ. 122: πάζεο θαη γηαηαγάλη δηα ρεηξφο Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 163 

Δηθ. 123: Απφζπαζκα απφ ηεηξάδην ηνπ κάζηνξα Παλ. Ρεγάινπ ζην νπνίν ζεκεηψλεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ έθαλε θαη ηηο ηηκέο κε ηηο νπνίεο ακείθζεθε, ζ. 169 

Δηθ. 124, 124, 126: εκεηψκαηα-γξάκκαηα ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε θαη πειάηε ηνπ 

απφ ηε Λεπθάδα, ζ. 170, 171  

Δηθ. 127: Μηθξφ θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν ην 1997 απφ ην κάζηνξα Παλαγηψηε 

Ρεγάιν, ζ. 178 

Δηθ. 128: Δπαγγεικαηηθφ ραζαπνκάραηξν-ραληδάξη ζπλνιηθνχ κήθνπο 45 εθ., ζ. 180 

Δηθ. 129: Λεπηνκέξεηεο ζηε ιαβή ραληδαξηνχ ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 180 

Δηθ. 130: Λεπίδα θακνκάραηξνπ κε ην ζηίρν: «Αλ κε βγάιεηο, κε κε πξνζβάιεηο», ζ. 183 
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Δηθ. 131: Ζ νκάδα ηνπ νπιαξρεγνχ Μπηηζψξε ζην Αληάξηηθν ζηε Β. Ήπεηξν. Φνξνχλ 

ληνπιακάδεο θαη καραίξηα, ζ. 230 

Δηθ. 132: Ζ νκάδα ηνπ Λάδαξνπ Απνζηνιίδε απφ ηε Λεχθε Καζηνξηάο ζηα ρξφληα ηνπ 

Μαθεδνληθνχ αγψλα, ζ. 230 

Δηθ. 133: Ο αληάξηεο ηνπ ΔΓΔ π. Καξακπίλαο κε αζεκέλην επεηξψηηθν καραίξη, ζ. 231 

Δηθ. 134: Αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ κε δίθνπν καραίξη, ζ. 231 

Δηθ. 135: Αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ κε κηθξφ δίθνπν καραίξη, ζ. 231 

Δηθ. 136: Άγλσζηνο αληάξηεο κε  ιεπθαδίηηθν καραίξη (1942-1943), ζ. 231 

Δηθ. 137: Αξκαησκέλνο θνπζηαλεινθφξνο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. ην χςνο ηεο κέζεο 

θξέκεηαη πεξίηερλν ιεπθαδίηηθν καραίξη, ζ. 232 

Δηθ. 138: Ο Ναπνιέσλ Εέξβαο κε «ιεπθαδίηηθν» καραίξη, ζ. 232 

Δηθ. 139: Ο Πέηξνο Πιαζηήξαο κε ηε θνξεζηά ησλ αξκαησκέλσλ. Γηαθξίλνληαη ζην 

ζειάρη ηνπ ηα καραίξηα ηνπ, ζ. 233 

Δηθ 140: Ο Θαλάζεο Κψηζηαο απφ ηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο ληπκέλνο κε ηε θνξεζηά ησλ 

αξκαησκέλσλ Μεζνινγγηηψλ, ζ. 233 

Δηθ. 141: Ο Γηάλλεο Κάηζηνο κε ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά ηεο Ζπείξνπ, ζ. 234 

Δηθ. 142: Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ ζηηο γηνξηέο κλήκεο γηα ηελ Έμνδν ησλ 

«Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ» ζην Μεζνιφγγη, ζ. 234 

Δηθ. 143: Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο θαη νη Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνί Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο 

θαη Νίθνο Κνξθηάηεο ζηελ απιή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζηνλ Καξατζθάθε, ζ. 235 

Δηθ. 144: Παλαγηψηεο Ρεγάινο, Νίθνο Κνξθηάηεο θαη Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο ζην 

κηζνγθξεκηζκέλν εξγαζηήξην ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε, ζ. 235 

Δηθ. 145, 146: Κακνκάραηξν ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε, ζ. 236 

Δηθ. 147: Λεπθαδίηηθα καραίξηα κε ηελ ππνγξαθή Π.Κ. Καηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ 150 

ρξφληα απφ ηνλ Πάλν Η. Καησπφδε, ζ. 236 

Δηθ. 148: Σέζζεξα καραίξηα κε ηε ζθξαγίδα Π.Κ., ζ. 237 

Δηθ. 149, 150: Μαραίξη ηνπ Ησάλλε Π. Καηαπφδε θαηαζθεπαζκέλν ην 1964 απφ ηνλ  
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παηέξα ηνπ καζηξν-Πάλν Καησπφδε, ζ. 237 

Δηθ. 151, 152: Μαραίξη κε μχιηλε ζήθε ηνπ Πάλνπ Κ. Καησπφδε, ζ. 238 

Δηθ. 153, 154: Μαραίξη ηνπ Πάλνπ Η. Καηαπφδε, ζ. 238 

Δηθ. 155, 156: Μαραίξη, ην νπνίν αλήθεη ζηνλ Παχινπ Κ. Καησπφδε, ζ. 239 

Δηθ. 157: Πνξζάληθν καραίξη κε αλνηρηφρξσκε θεξάηηλε ιαβή, ζ. 239 

Δηθ. 158: Λεπθαδίηηθν καραίξη κε κπξνχληδηλε ιαβή, έξγν ηνπ Βαζίιε Καησπφδε, ζ. 240 

Δηθ. 159: Μηθξφ ιεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Παλαγηψηε Καξαπηπέξε, ζ. 240 

Δηθ. 160: Μαραίξη-ραληδάξη ηνπ ηζέιηγθα Υξήζηνπ Καξαπηπέξε, ζ. 241 

Δηθ. 161: Μαπξνκάληθν καραίξη ηνπ ηζέιηγθα Υξήζηνπ Καξαπηπέξε, ζ. 241 

Δηθ. 162: Λεπθαδίηηθν καραίξη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Πέηξνπ Η. Καησπφδε, ζ. 241  

Δηθ. 163: Μηθξφ καραίξη ηνπ Κ. Καξαπηπέξε κε ιαβή απφ αλνηρηφρξσκα θέξαηα, ζ. 242 

Δηθ. 164, 165: Μαραίξη ηνπ Π. ηακνχιε αγνξαζκέλν ζην παδάξη ηεο Σαηάξλαο, ζ. 242 

Δηθ. 166, 167: Μαραίξηα ηνπ Σέιε Βιάρνπ-Εινχκε, ζ. 243  

Δηθ. 168: Γηαηαγάλη πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε καραίξη, ζ. 244 

Δηθ. 169: Ζπεηξψηηθε δίθνπε θάκα ζπλνιηθνχ κήθνπο 40 εθ., ζ. 244 

Δηθ. 170: Γηαλληψηηθν καραίξη, ζ. 244 

Δηθ. 171: Μαραίξη ηνπ καραηξνπνηνχ Μηιηηάδε Γηακάληε, ζ. 245 

Δηθ. 172: Γίθνπν καραίξη ηνπ πξνπάππνπ κνπ Γησξγάθε Σζηακπφθαινπ-Γξάθνπ, ζ. 245 

Δηθ. 173: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Κψηζηα Σζηακπφθαινπ-Γξάθνπ, ζ. 245 

Δηθ. 174: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Γεκήηξε ηακνχιε, ζ. 246 

Δηθ. 175: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Κψζηα Γεκεηξαθάθε, ζ. 246 

Δηθ. 176: Λεπθαδίηηθνο ζνπγηάο κε θεξάηηλε ιαβή, ζ. 246 

Δηθ. 177: Νπθηάηηθνο ζνπγηάο κε κπξνχληδηλε ιαβή ζε ζρήκα δξάθνπ, ζ. 247 

Δηθ. 178: Μαραίξηα γηα κειηζζνθνκηθέο εξγαζίεο, ζ. 247 

Δηθ. 179, 180: Γίθνπν καραίξη-θάκα, ζ. 248 
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Δηθ. 181: Γίθνπν καραίξη κε πξνέιεπζε απφ ηνλ Πφλην ζπλνιηθνχ κήθνπο 34 εθ., ζ. 248 

Δηθ. 182, 183: Γίθνπν καραίξη ηνπ πχξνπ Αδάκε θαηαζθεπαζκέλν ηελ πξψηε δεθαεηία 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζ. 249 

Δηθ. 184: Μηθξή δίθνπε θάκα ζπλνιηθνχ κήθνπο 23 εθ., ζ. 249 

Δηθ. 185: Μεγάιν θακνκάραηξν ζπλνιηθνχ κήθνπο 43 εθ, ζ. 250 

Δηθ. 186: Μηθξφ θακνκάραηξν ζπλνιηθνχ κήθνπο 33 εθ., ζ. 250 

Δηθ. 187: Υαληδάξη ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 251 

Δηθ. 188: Υαληδάξη ηνπ Αζαλαζίνπ Σζαπξαΐιε, έξγν ηνπ Π. Ρεγάινπ, ζ. 251 

Δηθ. 189: Μηθξφ θακνκάραηξν κε εηδηθή δεξκάηηλε ζήθε, ζ. 252 

Δηθ. 190: Δπηζθεπή παιηψλ καραηξηψλ απφ ηνλ Π. Ρεγάιν, ζ. 252 

Δηθ. 191, 192: Λάκα απφ πνξζάληθν καραίξη ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε, ε νπνία βξίζθεηαη 

ζηα ρέξηα ηνπ Μάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ γηα επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε, ζ. 253 

Δηθ. 193, 194: Μαπξνκάληθν καραίξη, έξγν ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε. Ο Παλαγηψηεο 

Ρεγάινο επηζθεχαζε ηα θεξάηηλα καλίθηα ηεο ιαβήο, ζ. 253 

Δηθ. 195, 196: Σξηζδηάζηαην ζρέδην ηνπ εξγαζηεξίνπ  ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, ζ. 234 
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 Δπξεηήξην Πξαγκάησλ θαη  Όξσλ 

 

 αθφληζκα, 140, 167, 222 

αιάηη, 139, 146 

ακίαληνο, 151 

ακφλη, 13, 85, 86, 108, 109, 114, 115, 

116, 122, 124, 141, 142, 196 

ακθίζηνκα καραίξηα, 27, 36, 247 

αληίβαξν, 113 

αξρηκάζηνξαο, 85 

αζεκέληα βέξγα, 100, 133, 160 

αζεκνθφιιεζε, 95, 100, 159, 160, 161, 

164, 167 

αζηεξάθηα-καξγαξίηεο, 147, 148, 150, 

153, 156, 179, 180 

αηζάιη, 14, 16, 27, 42, 50, 89, 99, 100, 

114, 120, 127, 130, 132, 133, 134, 139, 

140, 141, 142, 153, 164, 166 

απιάθηα-απιαθψζεηο, 28, 88, 147, 182 

βαξηά, 59, 80, 85, 89, 109, 116, 120, 122, 

124, 217 

βαξηνπνχια, 100, 109, 115, 120, 121, 

133, 142 

βαθή, 36, 42, 48, 90, 91, 100, 109, 121, 

126, 130, 143, 144, 145, 162, 165, 167 

βηνγξαθηθή κεζφδνο, 21 

βφξαθαο, 100, 160 

βνχηα, 114, 129, 130, 145, 197 

βπζνθφξνο, 88 

γηαηαγάλη, 26, 27, 96, 134, 137, 162, 163, 

172, 176, 190, 198, 225 

γπαιφραξην, 155, 156 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, 148, 160, 178, 

179, 181, 243 

δίζηηρα, 23, 91, 134, 169, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 247 

δηραισηή ιαβή, 132, 153, 156, 175, 180 

δψξν, 17, 27, 32, 34, 39, 70, 174, 186, 

187, 220, 225, 237, 246 

εζλνγξαθηθή κέζνδνο, 20 

έξγα ησλ ρεξηψλ, 1, 8, 9, 16, 32 

εξγαιεία δηαθφζκεζεο, 119, 130, 131, 

153, 197 

εξγαιεία-ζθξαγίδεο, 74, 75, 149, 153, 

159, 160, 220 

εξγαζηήξην, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 

42, 49, 50, 53, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 89, 90, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 

104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 124, 

125, 126, 144, 166, 167, 169, 196, 199, 

201, 211, 213, 218, 221, 222, 228, 234, 

248, 253 

εζηία, 87, 102, 103, 111, 112, 113, 115 

ειεθηξνθίλεην κνηέξ, 111, 112, 141 

ειεθηξνθίλεην ηξππάλη, 133 

επεηξψηηθα καραίξηα, 25, 49, 50, 51, 195, 

222, 248 

ζεξκηθή θαηεξγαζία, 101, 109, 115 

ζήθε-ζεθάξη, 27, 28, 50, 51, 91, 92, 98, 
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100, 101, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 

127, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

166, 169, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 

184, 197, 198, 200, 201, 223, 225, 236, 

237, 238, 251 

θαινχπη γηα ην γχξηζκα ησλ θεξάησλ, 

131, 197 

θαιθνχδηα, 84, 85 

θάκα-δίθνπν καραίξη, 25, 27, 28, 29, 30, 

36, 44, 45, 134, 147, 182, 183, 188, 

194, 199, 200, 201, 230, 243, 247, 248 

θακηλάδα, 109, 111, 112 

θακίλη, 13, 42, 83, 84, 85, 87, 91, 94, 99, 

101, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 113, 

114, 115, 116, 121, 123, 141, 142, 143, 

145, 147, 151, 154, 156, 162, 167, 196, 

213, 217 

θακηλνζίδεξν ή πξνθχζη, 113 

θακνκάραηξν, 26, 38, 44, 91, 96, 100, 

124, 131, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 

145, 147, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 

162, 163, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 

176, 179, 181, 182, 190, 194, 197, 198, 

201, 217, 218, 225, 238, 249, 251 

θάξβνπλν, 101, 102, 103, 112, 113, 115, 

177 

θαζζηηεξνθφιιεζε, 151, 160, 167 

θαζζίηεξνο, 14, 100, 101, 121, 151, 152, 

160 

θαηέβαζκα, 142, 144 

θεξάηηλε ιαβή, 27, 28, 32, 33, 35, 45, 48, 

91, 96, 100, 123, 127, 132, 156, 158, 

169, 175, 181, 198, 200, 221, 238, 245 

θεξί, 60, 91, 100, 101, 109, 130, 139, 

145, 146, 181, 197 

θηηξηλνκάληθα καραίξηα, 33, 148 

θνηλσληθντζηνξηθή πξνζέγγηζε, 19 

θνιιεηήξη, 133, 151, 160 

θνινθψλην, 100, 101, 153 

θνπίδη ηεο θσηηάο, 115, 122 

θνπηάια, 114, 121, 153, 196 

θφθηεο ηεο θσηηάο, 124 

θξάκαηα κεηάιισλ, 13, 16, 24 

θξεηηθφ καραίξη, 18, 24, 25, 27, 50, 51, 

195, 205, 211 

ιαδάθνλν, 101, 128, 129, 139, 167, 197 

ιατθή ηέρλε, 8, 9, 11, 12, 14, 32, 181, 

206, 207, 214, 215, 223 

ιεπίδα - ιάκα, 23, 27, 28, 39, 40, 42, 44, 

45, 46, 52, 91, 100, 110, 120, 121, 122, 

123, 126, 127, 130, 132, 133, 134, 135, 

136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 

147, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 162, 

169, 170, 174, 181, 182, 187, 197, 217, 

222, 238, 241, 243 

ιεπίδεο, 24, 45, 139, 188 

ιεπθαδίηηθν καραίξη, 1, 5, 6, 18, 19, 20, 

22, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 

88, 89, 96, 97, 134, 148, 162, 165, 166, 

178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 194, 

199, 200, 208, 214, 218, 220, 221, 222, 

223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 
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239, 244, 245 

ιηκάξηζκα, 101, 109, 126, 132, 197 

ιίκεο, 42, 46, 51, 101, 108, 126, 127, 

128, 132, 139, 142, 143, 144, 149, 150, 

151, 153, 160, 161, 167, 197 

καπξνκάληθα καραίξηα, 30, 31, 44, 179 

καραίξη θαζεκεξηλήο ρξήζεο, 135, 153 

καραηξφθακα, 37, 44, 194 

καραηξνπνηία, 6, 14, 17, 18, 22, 25, 35, 

36, 38, 49, 50, 86, 88, 99, 103, 221 

καραηξνπνηφο, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 

37, 38, 40, 48, 50, 51, 52, 53, 75, 89, 

92, 97, 114, 165, 169, 170, 177, 178, 

183, 188, 189, 190, 192, 200, 217, 218, 

222, 226, 241, 244 

καραηξάο, 15, 18, 36, 38, 44, 47, 51, 

70, 106, 119, 134, 143, 165, 166, 

178, 182, 187, 190, 194, 199, 227, 

234 

κέγγελε, 116, 117, 118, 132, 148, 150, 

154, 156, 251 

κέηαιια, 13, 14, 16, 17, 24, 30, 31, 121, 

141, 146, 212 

κεηαιινηερλία, 9, 14, 16, 25, 210 

κεραλνπξγείν, 87, 88, 92, 99, 124, 196 

κνιχβδηλε πιάθα, 149, 150 

κνιύβη, 14, 92, 121, 139 

κπξνχληδηλα καλίθηα, 34, 37, 48, 89, 91, 

92, 100, 114, 116, 135, 149, 151, 189 

κπξνχληδηλε ζήθε, 100, 157, 159, 161, 

198 

κπξνχληδηλε ιαβή, 27, 33, 40, 43, 44, 89, 

120, 122, 130, 147, 148, 150, 152, 153, 

159, 165, 166, 176, 178, 179, 181, 196, 

198, 200, 225, 238, 246 

κπξνχληδνο-νξείραιθνο, 14, 16, 24, 43, 

51, 148, 178 

Μαραίξηα κειηζζνθφκνπ, 200, 246 

ληζαληίξη, 100, 151 

ληηξηθφ νμχ, 91, 100, 110, 139, 146, 167, 

181, 182, 197 

μχιηλεο ζήθεο, 35, 128, 158, 159, 181, 

197 

μχιηλν θαινχπη, 116, 150 

μχιν αγξηειηάο, 100, 120, 125 

μχιν ακπγδαιηάο, 101, 102 

μχιν θαξπδηάο, 100, 122, 135, 148, 149, 

157, 164, 166, 181 

μπινθάξβνπλν, 101, 102 

νμπγνλνθφιιεζε, 88, 160 

πάια-ζπάζα, 26, 27, 96, 98, 134, 138, 

162, 163, 164, 166, 172, 175, 176, 181, 

190, 197, 198 

παλεγχξηα, 84 

παηεηφ ή πιαηφ, 115, 122, 123, 142, 196 

πεηξνθάξβνπλν, 101, 102, 103 

πίξνη, 154, 156, 180 

πνδνθίλεηνο ηξνρφο, 101, 126, 145 

πνξζάληθν καραίξη, 36, 42, 89, 165, 181 

πξηφλη, 122, 125, 196 

πξηηζηλάξηζκα, 121 

ξάζπα, 127, 128, 197 

ζαιίγθαξνο, 87, 102, 103, 113, 114 

ζεκαδεπηήξη, 146, 148, 159 
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ζηδεξνπξγείν, 84, 85, 88, 89, 94, 95, 103, 

104, 105, 106, 108, 141, 217 

ζηδεξνπξγία, 86, 103, 177, 207 

ζηδεξνπξγφο, 5, 14, 15, 16, 36, 52, 75, 

80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 96, 99, 

114, 115, 117, 166, 177, 178, 189, 196, 

207, 241 

ζθεπάξλη, 123, 125, 154, 196 

ζνπγηάο, 27, 31, 45, 46, 50, 51, 90, 134, 

194, 200, 222, 245, 246 

ζνύζηεο απηνθηλήησλ, 99, 100, 123, 141, 

217, 225 

ζηεηιηάξη, 33, 100, 114, 120, 167 

ζπιιέθηεο, 20, 31, 49, 134, 162, 172, 190 

ζπλέληεπμε, 12, 21, 76 

ζπληερλίεο, 15, 36, 211, 214 

ζθξαγίδα, 37, 38, 39, 53, 121, 122, 128, 

129, 140, 142, 144, 154, 155, 197, 198, 

199, 217, 236, 241, 245 

ζθπξειάηεζε, 36, 42, 47, 101, 109, 114, 

115, 119, 120, 121, 122, 126, 141, 142, 

167, 196, 227 

ζθπξί, 52, 100, 105, 108, 109, 114, 116, 

119, 120, 121, 122, 130, 133, 139, 141, 

142, 148, 149, 196, 217 

θπξί γηα ην πξηηζηλάξηζκα, 120, 196 

ζρέδηα, 24, 27, 37, 40, 91, 98, 105, 134, 

135, 138, 139, 145, 146, 149, 150, 153, 

156, 157, 159, 161, 164, 169, 181, 182 

ηερλίηεο, 9, 14, 16, 19, 26, 31, 32, 36, 39, 

48, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 

108, 139, 173, 175, 177 

ηξνρηζηήο ηνπ καραηξηνχ, 133 

ηζηκπίδεο, 108, 109, 114, 119, 121, 122, 

196 

πδξνρισξηθφ νμχ, 100, 151, 160 

πιηθφο βίνο, 5, 10, 11, 12, 13, 213 

θνπζθσηά ζρέδηα, 150, 160 

θπιαθηήξαο, 137, 138, 157 

θχιιν κπξνχληδνπ, 44, 48, 100, 130, 134, 

135, 137, 148, 156, 159, 160, 161, 164, 

166 
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 Παξάξηεκα I 

 Βηνγξαθίεο Πιεξνθνξεηώλ 
Οη πιεξνθνξεηέο παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζχκθσλα κε ην έηνο γέλλεζήο 

ηνπο. 

 

Ο Πάλνο Κ. Καησπόδεο γελλήζεθε ην 1924 ζηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. Γνλείο ηνπ ήηαλ νη 

Κσλζηαληίλνο θαη Θενδψξα Καησπφδε. Σειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ. Με 

ηνπο καραηξνπνηνχο Καησπνδαίνπο είρε καθξηλή ζπγγέλεηα. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

θακνκάραηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Πάλν Β. Καησπφδε ην 1964. 

 

Ο Αληξέαο Χαληδαξάο γελλήζεθε ην 1925 ζηελ Καζηαλνχια 

Σξηρσλίδαο ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Οη γνλείο ηνπ 

ιέγνληαλ Κσλζηαληίλνο θαη Γεσξγία. Σειείσζε ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Απφ ην 1955 δεη κφληκα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζην 

Καηλνχξην Αηησιναθαξλαλίαο. Ο αδεξθφο ηνπ Ησάλλεο, ν 

νπνίνο γελλήζεθε ην 1923, μεθίλεζε ην 1935 ηελ ηέρλε ηνπ 

ζηδεξά  ζην ρσξηφ ηνπο. Μαζήηεπζε ζηνλ Υαβέια, έλαλ πξψην 

ηνπο μάδεξθν πνπ είρε ζηδεξάδηθν ζηα ηηφκελα 

Αηησιναθαξλαλίαο. ηελ αξρή θαηαζθεχαδε δηάθνξα εξγαιεία, φπσο ηζαπηά, ηζεθνχξηα, 

πληά γηα μπιάιεηξα θ.α. Αξγφηεξα θαηαζθεχαδε θαη καραίξηα. «Ξόδεπε θαη καραίξηα. Άκα 

δελ είρε άιιε δνπιεηά αζρνινύληαλ  θαη κε καραίξηα». Πνιιέο θνξέο ν Αληξέαο Υαληδαξάο 

βνεζνχζε ηνλ αδεξθφ ηνπ ζην ζηδεξνπξγείν ρηππψληαο βαξηά, θέξλνληαο αέξα κε ην 

θπζεξφ θ.α. Ο Ησάλλεο Υαληδαξάο θαηαζθεχαδε καραίξηα κέρξη ην 1957 πνπ έθιεηζε ην 

ζηδεξνπξγείν ζην ρσξηφ θαη θαηέβεθε ζην Αγξίλην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ καραηξηψλ 

ρξεζηκνπνηνχζε ζνχζηεο απφ απηνθίλεηα. Σηο πχξσλε ζην θακίλη, ηηο ζθπξειαηνχζε, ηηο 

έθνβε θαη  ηνπο έδηλε ην ζρήκα πνπ ήζειε. Δίρε ζθξαγίδα κε ηα αξρηθά ηνπ Η.Κ.Υ. θαη ηε 

ρηππνχζε κε ην ζθπξί ζηελ ππξσκέλε ιάκα. Έβαθε ηε ιάκα ζην ιάδη, ηελ πεξλνχζε  ζηνλ 

πνδνθίλεην ηξνρφ θαη έβαδε ζηε ιαβή καλίθηα απφ θέξαηα θξηαξηνχ ή ηξάγνπ. Σα καραίξηα 

δελ ηα ζπλφδεπε κε ζήθεο.  
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     Ο Παύινο Καησπόδεο γελλήζεθε ην 1927 ζηνλ Πφξν ηεο 

Λεπθάδαο. Ο παηέξαο ηνπ Κσζηαληίλνο ήηαλ αδεξθφο ηνπ καζηξν-

Πάλνπ Καησπφδε θαη έθηηαρλε θαη εθείλνο καραίξηα. Μαραίξηα 

έθηηαρλε θαη ν παππνχο ηνπ Βαζίιεο Καησπφδεο θαη ν πξνπάππνο 

ηνπ Γηάλλεο. Απ’ απηνχο έκαζαλ ηελ ηέρλε ν ζείνο ηνπ Πάλνο Β. 

Καησπφδεο θαη ν παηέξαο ηνπ Κψζηαο.      

 

 

 Ο Γηνλύζεο (Νηόληνο) Εακπάηεο γελλήζεθε ζηνλ Πφξν Λεπθάδαο 

ην 1927. Οη γνλείο ιέγνληαλ Κσλζηαληίλνο θαη ηακαηνχια 

Εακπάηε. Σέιεησζε ην Γεκνηηθφ ρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ ηνλ Πφξν.  

Ήηαλ γείηνλαο ηνπ κάζηνξα Πάλνπ Καησπφδε. Γίπια απφ ην 

εξγαζηήξη ηνπ κάζηνξα είρε λνηθηαζκέλν γηα πνιιά ρξφληα έλα 

ρσξάθη ζην νπνίν έβνζθε ηα πξφβαηά ηνπ. Πνιχ ζπρλά 

επηζθεπηφηαλ ην κάζηνξα ζην εξγαζηήξην θαη είραλ πνιχ θαιέο 

ζρέζεηο. Κάπνηα ζηηγκή κάιηζηα ν κάζηνξαο ζε έλδεημε εθηίκεζεο 

θαη θηιίαο ηνπ ράξηζε έλα θακνκάραηξν, ην νπνίν ζήκεξα ην έρεη ν γηνο ηνπ ζηε Υίν. 

 

Ο Γηώξγνο Αξαβαλήο-Σξαπεδάο γελλήζεθε ζηελ Καξπά ηεο 

Λεπθάδαο ην 1928. Οη γνλείο ηνπ, Βαζίιεο θαη Αιεμάλδξα 

Σξαπεδά, ήηαλ επίζεο απφ ηελ Καξπά. Σειείσζε ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ θαη ακέζσο κεηά καζήηεπζε ζηνλ ζείν 

ηνπ ηαχξν Καησπφδε, ζηδεξνπξγφ θαη καραηξνπνηφ κε 

ζπνπδαίν εξγαζηήξην ζηελ Καξπά. Έκεηλε ζην εξγαζηήξην ηνπ 

καζηξν-ηαχξνπ είθνζη ρξφληα, ζηελ αξρή σο καζεηεπφκελνο 

κάζηνξαο θαη αξγφηεξα σο ζπλέηαηξνο. «Απηόο έπαηδε όξγαλν 

θαη Παξαζθεπή, αββάην, Κπξηαθή, Γεπηέξα έιεηπε θαη θξάηαγα 

εγώ ην καγαδί». Δθεί έκαζε απφ ην καζηξν-ηαχξν λα θαηαζθεπάδεη ιεπθαδίηηθα καραίξηα 

κε θεξάηηλεο, κπξνχηδηλεο, αιιά θαη αινπκηλέληεο ιαβέο. Σε δεθαεηία ηνπ 1950 άλνημε 

δηθφ ηνπ εξγαζηήξη ζηελ Καξπά. Σν 1960 έθιεηζε ην εξγαζηήξη θαη πήγε γηα δνπιεηά ζην 

Ραληάξ. Έηζη ζηακάηεζε λα θηηάρλεη καραίξηα. ήκεξα δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαλέλα 
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απφ εθείλα ηα καραίξηα. Σα πεξηζζφηεξα ήηαλ παξαγγειίεο, ελψ θάπνηα ηα ράξηζε ζε 

θίινπο.  

 

Ζ Πνιπμέλε Καησπόδε-Μαζηξνγηάλλε, θφξε ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε, γελλήζεθε 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ζηνλ Αζηαθφ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, πέξαζε ηα παηδηθά ηεο ρξφληα 

ζηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο θαη αξγφηεξα παληξεχηεθε ηνλ Αληξέα Μαζηξνγηάλλε απφ ηνλ 

Αζηαθφ. Γηα πνιιά ρξφληα έδεζε κεηαλάζηξηα ζηε Γεξκαλία. ήκεξα δεη κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο ζηνλ Αζηαθφ 

 

Ζ Φσηεηλή Η. Καηαπόδε είλαη λχθε ηνπ καζηξν-Πάλνπ 

Καησπφδε απφ ην γην ηνπ Ησάλλε. Γελλήζεθε ζην Αγξίλην ην 1935. 

Ζ θαηαγσγή ηεο είλαη απφ ην λεζί ηεο Λεπθάδαο, απφ ην ρσξηφ 

Υαξαδηάηηθα. Δίρε ην ίδην επψλπκν θαη πξηλ παληξεπηεί. 

Παληξεχηεθε ηνλ Ησάλλε Καηαπφδε ην 1962. Απφ ην 1970 κέρξη ην 

1977 πνπ πέζαλε ν καζηξν-Πάλνο Καησπφδεο, δνχζαλ καδί ζην 

Αγξίλην. Πξηλ ηνλ επηζθέπηνληαλ ηα θαινθαίξηα ζην ρσξηφ, ζηνλ 

Πφξν ηεο Λεπθάδαο 

 

 

Ο Πέηξνο Πιαζηήξαο γελλήζεθε ζηελ Καηνρή ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο ην 1937. Οη γνλείο ηνπ, πχξνο 

Πιαζηήξαο θαη Παλαγηψηα Ρφκπνια, γελλήζεθαλ θαη 

κεγάισζαλ ζην ίδην ρσξηφ, ηελ Καηνρή. Ζ θαηαγσγή ηνπ 

παηέξα ηνπ ήηαλ απφ ηνλ Αεηφ Ξεξνκέξνπ. Πήγε κέρξη ηελ 

Σξίηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Τπήξμε πξφεδξνο ηνπ 

Λανγξαθηθνχ Οκίινπ Καηνρήο «Κπξά Βαζηιηθή». Γηα 

πεξηζζφηεξα απφ είθνζη πέληε ρξφληα ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξέιαζε ησλ αξκαησκέλσλ ζην Μεζνιφγγη θνξψληαο ηελ παξαδνζηαθή ηνπ θνξεζηά κε 

ηα θνζκήκαηα, ηα καραίξηα θαη ηα θνπκπνχξηα ηνπ.  Αζρνιείηαη κε ηελ θηελνηξνθία, ελψ 

ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζθαιίδεη μχιηλα αληηθείκελα φπσο γθιίηζεο, ζήθεο γηα ηα 
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καραίξηα ηνπ, θνπηάιεο θαη θνπηάιηα, ζθξαγίδεο, ξφθεο θ.α.  

              

Ο Γηώξγνο Σζηακπόθαινο-Γξάθνο γελλήζεθε ην 1939 ζηε 

Βειαψξα Δπξπηαλίαο. Οη γνλείο ηνπ, Αλδξέαο Σζηακπφθαινο-

Γξάθνο θαη Παλάγησ Σζηακπνθάινπ ην γέλνο Εαξκαθνχπε, 

γελλήζεθαλ θαη έδεζαλ ζηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο. Σειείσζε ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ, χζηεξα απφ κηα κηθξή 

Οδχζζεηα ζηα ρξφληα ηνπ εκθπιίνπ, θαζψο αλαγθάζηεθε λα 

κεηαθηλεζεί πνιιέο θνξέο ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ Βάιηνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο (Υαιθηφπνπιν, Δκπεζφο, αξδίληλα, 

Σξίθιηλν) θαη λα θνηηήζεη ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία, φηαλ απηά ιεηηνπξγνχζαλ. Καηάγεηαη 

απφ νηθνγέλεηα κε ζπνπδαία θηελνηξνθηθή παξάδνζε θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ 

θηελνηξνθία. ινη ηνπ νη πξφγνλνη «θνξνύζαλ» ζε θαζεκεξηλή βάζε καραίξη. Δίραλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο πνιιά καραίξηα θαη ραληδάξηα, κεηαμχ απηψλ θαη ιεπθαδίηηθα καραίξηα, ηα 

νπνία είραλ ζε κεγάιε εθηίκεζε. Ο ίδηνο ζήκεξα «θνξεί» ζε κφληκε βάζε έλα κηθξφ 

ιεπθαδίηηθν καραίξη κε κπξνχληδηλα καλίθηα, έξγν ηνπ Καησπφδε, ην νπνίν έρεη γη’ απηφλ 

κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αμία, θαζψο είλαη δψξν απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ παηέξα ηνπ, 

Κσλζηαληίλν Σζηακπφθαιν-Γξάθν. 

 

Ο Κσλζηαληίλνο Καξαπηπέξεο γελλήζεθε ζηνλ Αζηαθφ ην 

1942. Σειείσζε ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζηα Σξηαληέηθα 

θηινμελνχκελνο απφ ηελ αδεξθή ηνπ πνπ ήηαλ παληξεκέλε εθεί. 

ήκεξα δεη ζηα Σξηαληέηθα Αηησιναθαξλαλίαο. 

Ο αδεξθφο ηνπ Παλαγηψηεο Καξαπηπέξεο, ν νπνίνο είρε ζηελ 

θαηνρή ιεπθαδίηηθν καραίξη, γελλήζεθε ζηνλ Αζηαθφ ην 1931 θαη 

πέζαλε ην 1979 ζηα Σξηαληέηθα Αηησιναθαξλαλίαο. Πήγε 

ζρνιείν ζηνλ Αζηαθφ κέρξη ηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ θαη γηα ην 

δηάζηεκα απφ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ κέρξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, 

φηαλ θαηέβαηλαλ απφ ην Παλαηησιηθφ ξνο φπνπ 

μεθαινθαίξηαδαλ κε ηα πξφβαηά ηνπο.  
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Ο Κσλζηαληίλνο θαη ν Παλαγηψηεο Καξαπηπέξεο είλαη παηδηά ηνπ ηζέιηγθα Υξήζηνπ 

Καξαπηπέξε θαη ηεο Υξπζνχιαο Καξαπηπέξε. Ξερεηκψληαδαλ ζηνλ Αζηαθφ 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη μεθαινθαίξηαδαλ ζην Παλαηησιηθφ ξνο. Καη νη δχν είραλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο ιεπθαδίηηθα καραίξηα. 

 

Βαζηθφο πιεξνθνξεηήο ηεο έξεπλαο είλαη ν κάζηνξαο Παλαγηώηεο 

Ρεγάινο, ν νπνίνο γελλήζεθε ζην ρσξηφ Καξατζθάθεο 

Αηησιναθαξλαλίαο ην 1943. Απφ ην 1960 θαη κέρξη ζήκεξα αζθεί 

ην επάγγεικα ηνπ καραηξνπνηνχ-ζηδεξνπξγνχ. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δηαδξνκή θαηαγξάθνληαη ζην Γ΄ Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζηηο 

ζειίδεο 79 έσο 98. 

 

 

Ο Πάλνο Σζηακπόθαινο-Γξάθνο γελλήζεθε ην 1943 ζηε 

Βειαψξα Δπξπηαλίαο. Ο παηέξαο ηνπ Υξήζηνο Σζηακπφθαινο-

Γξάθνο ήηαλ απφ ηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο θαη ε κεηέξα ηνπ 

Διέλε Σζηακπφθαινπ, ην γέλνο Καξδακπίθε, ήηαλ απφ ηε 

Γξαλίηζα Δπξπηαλίαο. Σειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην 

ρσξηφ ηνπ. Καηάγεηαη απφ νηθνγέλεηα κε ζπνπδαία 

θηελνηξνθηθή παξάδνζε θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ 

θηελνηξνθία. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πνιιά καραίξηα θαη 

ραληδάξηα, φια κε θεξάηηλεο ιαβέο. Γχν απ’ απηά είλαη 

ιεπθαδίηηθα θαη ήηαλ καραίξηα ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηνπ ζείνπ ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ είρε 

πάληα πάλσ ηνπ ην ιεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ θαη ην ραληδάξη ηνπ. Καη ν ίδηνο ζήκεξα έρεη 

πάληα επάλσ ηνπ ην ιεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ παηέξα ηνπ. Γελ ην απνρσξίδεηαη πνηέ. Σν 

βξάδπ ζηνλ χπλν ηνπ ην βάδεη θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπ.  

  

Ο Αδακάληηνο (Γηακαληήο) Πηηέλεο γελλήζεθε ζηα Γηάλλελα ην 1944. Γνλείο ηνπ ήηαλ ν 

Αξηζηνηέιεο (Σέιεο) Πηηέλεο θαη ε Οπξαλία Πηηέλε. Ο παηέξαο ηνπ είρε εξγαζηήξην 
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καραηξνπνηίαο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αλεμαξηεζίαο θαη Εάππα θαη θαηαζθεχαδε 

γεσξγηθά εξγαιεία, επεηξψηηθα καραίξηα θαη γηαλληψηηθνπο ζνπγηάδεο. Απφ ηνλ παηέξα 

ηνπ έκαζε ν Γηακαληήο λα θαηαζθεπάδεη γεσξγηθά εξγαιεία, καραίξηα θαη ζνπγηάδεο. 

ήκεξα ν κάζηνξαο δελ θαηαζθεπάδεη πηα καραίξηα. ην θαηάζηεκά ηνπ ππάξρνπλ 

εξγνζηαζηαθά καραίξηα απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ηα νπνία πνπιάεη ζε θηελέο 

ηηκέο.  Καηαζθεπάδεη κφλν ζνπγηάδεο κε έηνηκε ιάκα θαη πιαζηηθή ιαβή κε πιηθά πνπ 

αγνξάδεη απφ ην εκπφξην. Σψξα βαζηθή ηνπ ελαζρφιεζε είλαη ην ηξφρηζκα-αθφληζκα ησλ 

καραηξηψλ θαη ησλ ςαιηδηψλ.  

 

Ο Γεκήηξεο Καησπόδεο-Νηειεκάξεο γελλήζεθε ην 1944 ζηε 

Λεπθάδα. Ζ θαηαγσγή ηνπ είλαη απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. Ο 

παηέξαο ηνπ, ν παππνχο ηνπ θαη ν πξνπάππνο ηνπ ήηαλ θξενπψιεο 

θαη είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο πνιιά καραίξηα. Έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζηε Λεπθάδα ην Μνπζείν Φσλνγξάθνπ. Σν κνπζείν πεξηέρεη κηα 

πξσηφηππε ζπιινγή απφ παιαηά γξακκφθσλα, ξαδηφθσλα, 

παιαηέο θάξηεο θαη γθξαβνχξεο κε ζέκα ηε Λεπθάδα. Δηδηθφ 

θνκκάηη ηνπ κνπζείνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζπιινγή φπισλ, 

ζπαζηψλ θαη ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ. 

 

Ο Σέιεο Βιάρνο-Εινύκεο γελλήζεθε ζηελ Καξπά ηεο Λεπθάδαο 

ην 1945. Οη γνλείο ηνπ ιέγνληαλ Βαζίιεηνο Βιάρνο θαη Βαζηιηθή 

Βιάρνπ. ήκεξα δεη ζηνπο Καξηψηεο Λεπθάδαο. Έκαζε ηελ ηέρλε 

απ’ ην καζηξν-ηαχξν Καησπφδε ζηελ Καξπά. Μαζήηεπζε ζην 

εξγαζηήξην ηνπ καζηξν-ηαχξνπ απφ ην 1958 κέρξη ην 1960. Γελ 

άζθεζε φκσο ηελ ηέρλε ηνπ καραηξνπνηνχ, θαζψο εξγάζηεθε γηα 

ιίγα ρξφληα ζην ζπλεξγείν κηαο εηαηξείαο, ε νπνία είρε αλαιάβεη 

θάπνηα έξγα ζηε βάζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Καξπά θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθφκηζε ζηελ Αζήλα. Σα ηειεπηαία είθνζη πέληε ρξφληα εξγάζηεθε σο ρεηξηζηήο 

κεραλεκάησλ ζηελ Ννκαξρία Αηηηθήο. ηαλ πήξε ηε ζχληαμή ηνπ επέζηξεςε ζην λεζί 

πνπ γελλήζεθε, ηε Λεπθάδα. Απφ ηφηε άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη καραίξηα αμηνπνηψληαο 

φζα είρε δεη θαη ζπκφηαλ απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. 
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Ο Γηάλλεο Κάηζηνο γελλήζεθε ην 1945 ζηε Λεπελνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ ήηαλ ζθελίηεο 

θηελνηξφθνη. Ο παηέξαο ηνπ ιεγφηαλ Λάκπξνο Κάηζηνο θαη ε 

κεηέξα ηνπ Παξαζθεπή Καξαηδνχλε ήηαλ απφ ηα Βξνπβηαλά 

Βάιηνπ. Σειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Δξγάζηεθε ζην 

Γπκλάζην Λεπελνχο σο επηζηάηεο γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα 

ρξφληα θαη εθέηνο βγήθε ζηε ζχληαμε. Παξάιιεια αζρνιήζεθε 

κε ηελ θηελνηξνθία, αιιά θαη ηνπο ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο 

ρνξνχο. Έρεη ζπιινγή απφ αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ιεπθαδίηηθα καραίξηα. Γλσξίδεη ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν απφ 

ρξφληα θαη ην 1994 παξήγγεηιε ζηνλ κάζηνξα λα ηνπ θαηαζθεπάζεη κπξνχληδηλε ζήθε γηα 

έλα παιηφ πνξζάληθν καραίξη. Έλα κηθξφ ιεπθαδίηηθν καραίξη ην έρεη πάληα καδί ηνπ. Σνπ 

είλαη απαξαίηεην εξγαιείν. Σα ιεπθαδίηηθα καραίξηα ηα «θνξάεη» ζηελ παξέιαζε ησλ 

αξκαησκέλσλ ζην Μεζνιφγγη, ζηα αληακψκαηα ησλ αξαθαηζάλσλ, ζε αλαπαξαζηάζεηο 

καρψλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, θαη ζε ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο. 

 

Ο Χξήζηνο Γεκεηξαθάθεο γελλήζεθε ζηε Βειαψξα 

Δπξπηαλίαο ην 1946. Σειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην ρσξηφ 

ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ Μαξία Γεκεηξαθάθε, ην γέλνο 

Κνπηζνθψζηα, γελλήζεθε θαη έδεζε ζηε Βειαψξα. Ο παηέξαο 

ηνπ, Κψζηαο Γεκεηξαθάθεο, ππεξέηεζε γηα έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Διιεληθή Υσξνθπιαθή. Δίρε ζηελ 

θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθν καραίξη κε κπξνχληδηλα καλίθηα. Ο 

Υξήζηνο Γεκεηξαθάθεο είλαη εμαηξεηηθφο μπινγιχπηεο. 

Καηαζθεπάδεη πεξίηερλεο γθιίηζεο, ξφθεο θαη πνιιά άιια 

μχιηλα αληηθείκελα. 

 

Ο Γεκήηξηνο Παλαγησηόπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Βαζηιηθήο γελλήζεθε ζηε 

Ναχπαθην ην 1947. Καηνηθεί ζηε Ναχπαθην θαη εξγάδεηαη ζηνλ Αζηαθφ σο 

ζπκβνιαηνγξάθνο ηα ηειεπηαία είθνζη πέληε ρξφληα. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ραληδάξη κε 

κπξνχληδηλε ζήθε θηηαγκέλν απφ ηνλ κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν. 
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Ο Βάηνο Καξθήο γελλήζεθε ζηηο 26 Απξηιίνπ ηνπ 1951 ζηα 

Βιηδηαλά Ξεξνκέξνπ, ιίγα ρηιηφκεηξα βφξεηα απφ ην ρσξηφ 

Καξατζθάθεο. Σειείσζε ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ. Σα 

ηειεπηαία είθνζη ρξφληα κέλεη κφληκα ζηνλ Αζηαθφ, φπνπ έρεη 

θαηάζηεκα κε δσνηξνθέο. Σν καραίξη πνπ ηνπ θαηαζθεχαζε ν 

Παλαγηψηεο Ρεγάινο, ζήκεξα δελ ην ρξεζηκνπνηεί: «Απηό ην 

καραίξη ην έρσ γηα δηαθνζκεηηθό ζην ζπίηη, επεηδή κνπ αξέζεη. Γελ 

ην ρξεζηκνπνηώ πνπζελά». 

 

Ο Παλαγηώηεο Καξέιιεο γελλήζεθε ην 1951 ζηνλ Αεηφ 

Ξεξνκέξνπ. Σειείσζε ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ. 

Γλσξίδεη ην κάζηνξα πνιιά ρξφληα θαη ηνλ ζεσξεί ζπνπδαίν 

ηερλίηε. Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ καραίξη ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ, 

ην νπνίν φκσο ηνπ ην ράξηζε θάπνηνο θίινο ηνπ θαη ζήκεξα ην 

έρεη ηνπνζεηήζεη πάλσ απφ ην ηδάθη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ: «Σν έρσ 

έηζη,  δηαθνζκεηηθό γηα ην ηδάθη. Δίλαη κνλαδηθό θνκκάηη. Έρεη 

ζπιιεθηηθή αμία» 

 

Ο Παλαγηώηεο Ληβηηζάλεο γελλήζεθε ζηελ Καλδήια Ξεξνκέξνπ ζηηο 17-12-1952. Ο 

παηέξαο ηνπ ιέγεηαη Ζιίαο Ληβηηζάλεο θαη ε κεηέξα ηνπ Γήκεηξα. Σειείσζε ην Γεκνηηθφ 

ρνιείν Καλδήιαο. ια απηά ηα ρξφληα δεη ζηελ Καλδήια. Σν επάγγεικά ηνπ είλαη 

αγξφηεο. Δίρε παξαγγείιεη ζηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν δχν θακνκάραηξα κε κπξνχληδηλε 

ιαβή θαη κπξνχληδηκε ζήθε, ηα νπνία ράξηζε ζε θίινπο ηνπ ζηνλ Καλαδά.  

 

 

Ο Νίθνο Καξθήο γελλήζεθε ην 1957 ζηα Βιηδηαλά Ξεξνκέξνπ. Ο 

παηέξαο ηνπ ιεγφηαλ Θσκάο Καξθήο θαη ε κεηέξα ηνπ Θενδψξα. 

Σειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ. Άλνημε δηθφ ηνπ καγαδί 

ζηελ Αζήλα θαη αξγφηεξα ζην ηθάγν ησλ Ζ.Π.Α.. Έκεηλε ζηελ 

Ακεξηθή είθνζη ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη 

εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηνλ Αζηαθφ Αηησιναθαξλαλίαο. Δίλαη 
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πειάηεο-απνδέθηεο έξγσλ ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. 

 

Ο Γεκήηξεο ηακνύιεο γελλήζεθε ζηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο ην 1959 

θαη ζήκεξα δεη ζηε Μαζαρνπζέηε ησλ Ζ.Π.Α. Γνλείο ηνπ ήηαλ νη: 

Κψζηαο ηακνχιεο απφ ηε Βειαψξα θαη Υξπζάλζε ηακνχιε ην γέλνο 

Γηαλλνχιε απφ ηνλ Δκπεζφ Βάιηνπ. Παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηελ 

Σερληθή ρνιή ζηε ίλδν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη εθεί θαηαζθεχαζε θαη 

ηα πξψηα ηνπ καραίξηα απφ αηζάιηλεο ζνχζηεο απηνθηλήησλ. Έλα δε 

απ’ απηά ην ράξηζε ζηνλ παηέξα ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ πξφζζεζε ζην 

καραίξη θεξάηηλα καλίθηα θαη ην ρξεζηκνπνηνχζε ζην ζθάμηκν ησλ 

δψσλ. Ο Γεκήηξεο ηακνχιεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ιεπθαδίηηθν καραίξη κε κπξνχληδηλα 

καλίθηα, δψξν ηνπ ζείνπ ηνπ Κψηζηα Σζηακπφθαινπ-Γξάθνπ. Δίλαη επίζεο πειάηεο ηνπ 

κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ. Έρεη παξαγγείιεη έλα κηθξφ θακνκάραηξν κε κπξνχληδηλε 

ιαβή θαη κπξνχληδηλε ζήθε, ην νπνίν είλαη ππφ θαηαζθεπή.  

 

Ο Νίθνο Χαξίηνο γελλήζεθε ζηε Βαιαληδηά Ησαλλίλσλ ην 1961. Γνλείο ηνπ είλαη ν 

Μηράιεο θαη ε Οπξαλία Υαξίηνπ. Σειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην ρσξηφ ηνπ θαη χζηεξα 

θαηέβεθε ζηα Γηάλλελα, φπνπ έκαζε ηελ ηέρλε ηνπ κεηαιινηερλίηε-αξγπξνρφνπ. ήκεξα 

έρεη εξγαζηήξην ιατθήο ηέρλεο ζην ΚΔ.ΠΑ.ΒΗ. Ησαλλίλσλ θαη θαηάζηεκα κε είδε ιατθήο 

ηέρλεο επί ηεο νδνχ Αβέξσθ, ζην θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ. 

 

Ο πύξνο Αδάκεο γελλήζεθε ην 1961 θαη κεγάισζε ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία. πνχδαζε θαη εξγάδεηαη ζαλ δάζθαινο. ηα 

πξψηα ηνπ παηδηθά ρξφληα ηα θαινθαίξηα ηα έδεζε ζηελ νξεηλή 

Ναππαθηία ζε έλα παξαδνζηαθφ ρσξηφ, ην Λεηβαδάθη, ζε 

πςφκεηξν 1350 κ. Δθεί ζηα πέηξηλα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ ηνπ θαη 

ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ήιζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή 

κε ηα απνκεηλάξηα ηνπ παξειζφληνο: παξαδφζεηο, ζξχινη, 

ηξαγνχδηα, αιιά θαη θαξπνθχιιηα, γηαηαγάληα, καραίξηα, ζπαζηά, 

μχιηλα θαη ράιθηλα εξγαιεία, νηθηαθά ζθεχε, θεξακηθά, πθαληά, βηβιία, θσηνγξαθίεο, ηα 

νπνία κε αγάπε θαη κεξάθη άξρηζε λα ηα ζπγθεληξψλεη θαη λα ηα δηαζψδεη απφ ηνλ ρξφλν 
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θαη ηε ιεζκνληά. Έηζη δεκηνχξγεζε κηα ζεκαληηθή ιανγξαθηθή ζπιινγή απφ ην πξφζθαην 

παξειζφλ, κέζα απφ ηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε λεφηεξε ηζηνξία, αιιά θαη ε γεσξγηθή θαη 

ε πνηκεληθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ. Καηά θαηξνχο εθζέηεη ηε ζπιινγή απηή ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζε εθδειψζεηο. 

  

Ο Πάλνο Η. Καηαπόδεο
310

 γελλήζεθε ζηηο 6-9-1963 ζην Αγξίλην 

θαη είλαη εγγνλφο ηνπ δηάζεκνπ καραηξνπνηνχ καζηξν-Πάλνπ 

Καησπφδε, απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ν 

Ησάλλεο Καηαπφδεο, ν νπνίνο πέζαλε ην 2003, θαη κεηέξα ηνπ 

είλαη ε Φσηεηλή Καηαπφδε. Σειείσζε ην Λχθεην ζην Αγξίλην θαη 

παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηελ ηνπξηζηηθή ζρνιή ησλ Σ.Δ.Η. 

Παηξψλ. Γηα πνιιά ρξφληα άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ κάγεηξα. 

 

 

Ο πύξνο θιαβελίηεο γελλήζεθε ζην Καησρψξη ηεο Λεπθάδαο 

ζηηο 6-4-1965. Σειείσζε ηε Γπκλαζηηθή Αθαδεκία. Δίρε ζρνιή 

ρνξνχ γηα δεθαπέληε ρξφληα. ήκεξα αζρνιείηαη κε αζθάιεηεο 

θαη αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ θαη κέλεη κφληκα ζην Νπδξί ηεο 

Λεπθάδαο. Παξάιιεια αζρνιείηαη κε ζέκαηα ιανγξαθίαο θαη 

εηδηθφηεξα κε ην ιατθφ πνιηηηζκφ ζηε Λεπθάδα. Απφ ην 1995 

άξρηζε  ιανγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ. πλάληεζε ηε ρξνληά εθείλε ηνλ 

καραηξνπνηφ πχξν Αξγπξφ-Σζηπξάθε ζηνλ Άγην Ζιία Λεπθάδαο θαη ηνλ ξψηεζε  γηα ηα 

ιεπθαδίηηθα καραίξηα πνπ θαηαζθεχαδε, ηε καζεηεία ηνπ ζην επάγγεικα θαη ηελ ηερληθή 

θαηαζθεπήο. Ο κάζηνξαο φκσο δήισζε απηνδίδαθηνο θαη δελ ηνπ απνθάιπςε ηα κπζηηθά 

ηεο ηέρλεο ηνπ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2008 θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 δηνξγάλσζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ΝΔΛΔ Λεπθάδαο ζεκηλάξην γηα ην ιεπθαδίηηθν καραίξη, ζην νπνίν 

δίδαμε ν καραηξνπνηφο Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο απφ ηνπο Καξηψηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 

                                                
310 Ζ αιιαγή ηνπ επψλπκνπ απφ Καησπφδεο ζε Καηαπφδεο νθείιεηαη ζε ιάζνο θαηά ηε ζηξαηνιφγεζε ηνπ 

Ησάλλε Καηαπφδε, ην νπνίν δελ θξφληηζε πνηέ λα δηνξζψζεη. 
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ζεκηλάξην επηζθέθζεθαλ θαη ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ζηνλ 

Καξατζθάθε Αηησιναθαξλαλίαο, φπνπ ηνπο έδεημε ηελ ηερληθή δηαδηθαζία ηεο 

ζθπξειάηεζεο ηεο αηζάιηλεο ιάκαο ηνπ ιεπθαδίηηθνπ καραηξηνχ.  

 

Ο Αλδξέαο ηακαηέινο γελλήζεθε ζηε Λεπθάδα ηε δεθαεηία ηνπ 

1960. Πήγε ζηελ Αζήλα φπνπ αζρνιήζεθε κε ηηο γξαθηθέο ηέρλεο. 

Δπέζηξεςε ζηε Λεπθάδα ην 1995. Αζρνιείηαη ζήκεξα κε ηε 

κεηαμνηππία, δσγξαθίδεη θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηέρλε. Ζ 

πξψηε επαθή κε ηα ιεπθαδίηηθα καραίξηα ήηαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2009, ζην Καησρψξη, ζην ζεκηλάξην ηεο ΝΔΛΔ Λεπθάδαο. Σνλ 

εληππσζίαζε σο έξγν ηέρλεο θαη άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη θη απηφο 

ιεπθαδίηηθα καραίξηα. ην ζεκηλάξην δίδαμε ν καραηξνπνηφο Σέιεο 

Βιάρνο. Δπηζθέθηεθε καδί κε άιινπο καζεηέο ηνπ ζεκηλαξίνπ ηνλ Πάλν Ρεγάιν ζην 

εξγαζηήξηφ ηνπ θαη καζήηεπζαλ ζηελ ηερληθή ηεο ζθπξειάηεζεο ηνπ καραηξηνχ.  

 

Ο Αζαλάζηνο Σζαπξαΐιεο γελλήζεθε ζηνλ Κνπβαξά Ξεξνκέξνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα 

δεη ζην Αγξίλην. Ο παηέξαο ηνπ, πχξνο Σζαπξαΐιεο, ήηαλ απφ ηε 

ηεθαληάδα Αγξάθσλ ηνπ Ννκνχ Καξδίηζαο θαη ε κεηέξα ηνπ, 

Δπαγγειία (Ληψ) Σζηξνγηάλλε, απφ ην Μπξφθπιιν Σξηθάιισλ, ελψ ε 

γηαγηά ηνπ ήηαλ απφ ηα Κέδξα Αγξάθσλ ζηελ Δπξπηαλία. Δίλαη 

ζαξαθαηζάληθεο θαηαγσγήο. Οη πξφγνλνί ηνπ ήηαλ αξαθαηζάλνη 

λνκάδεο θηελνηξφθνη, νη νπνίνη μερείκαδαλ ζην Ξεξφκεξν, ελψ ην 

θαινθαίξη αλέβαηλαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Αγξάθσλ. Οη γνλείο ηνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζηνλ Κνπβαξά ην 1962, φηαλ παληξεχηεθαλ. Ο Αζαλάζηνο 

Σζαπξαΐιεο ηειείσζε ην Γπκλάζην ζηηο Φπηείεο (Μαραιά) Ξεξνκέξνπ. Γηα ηξηάληα ρξφληα 

πεξίπνπ αζρνιήζεθε κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαπλψλ θαη ηξηθπιιηνχ. 

Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ραληδάξη –έξγν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ-, ην νπνίν «θνξάεη» ζηα 

αληακψκαηα ησλ αξαθαηζάλσλ θαη ηελ παξέιαζε ησλ αξκαησκέλσλ ζην Μεζνιφγγη. 
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Ο Νίθνο Κνξθηάηεο γελλήζεθε ην 1971 ζηελ πφιε ηεο 

Λεπθάδαο. Ο παηέξαο ηνπ Θεφδσξνο Κνξθηάηεο, λαπηηθφο ζην 

επάγγεικα, είλαη απφ ην Αζάλη ηεο Λεπθάδαο θαη ε κεηέξα ηνπ 

Καηίλα Καββαδά-Κνξθηάηε, είλαη αγξφηηζζα απφ ην Καησρψξη 

ηεο Λεπθάδαο. Έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ζην Καησρψξη. 

Σνπ άξεζε λα επηζθέπηεηαη ην εξγαζηήξη ηνπ Γεκήηξε 

Καββαδά-Βεληδέινπ ζην Καησρψξη θαη λα παξαθνινπζεί ην 

κάζηνξα λα θαηαζθεπάδεη ζηδεξέληα αληηθείκελα. Απηφλ 

ζεσξεί ηνλ πξψην ηνπ δάζθαιν. Σν 1986 κεηαθφκηζε ζηελ 

Αζήλα, φπνπ θαη έκεηλε 11 ρξφληα. Δθεί ηειείσζε ην Γπκλάζην. Σν 1997 επέζηξεςε ζην 

Καησρψξη θαη αζρνιείηαη κε ζηδεξνθαηαζθεπέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα 

θαηαζθεπάδεη ιεπθαδίηηθα καραίξηα. Θεσξεί δαζθάινπο ηνπ ηνλ Σέιε Βιάρν-Εινχκε θαη 

ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν. Θαπκάδεη πνιχ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν θαη ηνλ έρεη ζαλ πξφηππν 

ζηελ θαηαζθεπή ιεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ. 
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 Παξάξηεκα II 

 πκπιεξσκαηηθό Φσηνγξαθηθό πιηθό 

 Ζ δηάηαμε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ αθνινπζεί ζε γεληθέο 

γξακκέο ηε δνκή ηεο εξγαζίαο: 

Σν καραίξη θαη νη άλζξσπνη 

 

Δηθ. 131: Ζ νκάδα ηνπ νπιαξρεγνχ Μπηηζψξε απφ ηνλ Αζηαθφ Αηη/λίαο ζην Αληάξηηθν ζηε Βφξεην Ήπεηξν-

Νφηηα Αιβαλία. Φνξνχλ ληνπιακάδεο θαη καραίξηα (Αξρείν Παλαγηψηε Ρεγάινπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 132: Ζ νκάδα ηνπ Λάδαξνπ Απνζηνιίδε απφ ηε Λεχθε Καζηνξηάο ζηα ρξφληα ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα. 

Ζ εηθφλα είλαη απφ ην δηαδίθηπν:  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Lazaros-

Apostolidis-band.jpg 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Lazaros-Apostolidis-band.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Lazaros-Apostolidis-band.jpg
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Δηθ. 133: Ο π. Καξακπίλαο (αληάξηεο ηνπ ΔΓΔ)                        Δηθ. 134: Αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

κε αζεκέλην επεηξψηηθν καραίξη.                                                           κε     δίθνπν καραίξη   

(Αξρείν πχξνπ Αδάκε)                                                                         (Αξρείν πχξνπ Αδάκε) 

                         

Δηθ. 135: Αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ κε κηθξφ δίθνπν                     Δηθ.  136: Άγλσζηνο αληάξηεο (1942-1943). 

καραίξη. (Αξρείν πχξνπ Αδάκε)                                   Φέξεη ιεπθαδίηηθν καραίξη. (Αξρείν πχξνπ Αδάκε) 
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Δηθ. 137: Αξκαησκέλνο θνπζηαλεινθφξνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα. ην χςνο ηεο κέζεο θξέκεηαη πεξίηερλν ιεπθαδίηηθν 

καραίξη. (θσηνγξαθία ζην: Γεκήηξεο Δι. Ράπηεο (Δπηκέιεηα), 

Ζκεξνιόγην 2009:  Ήπεηξνο Πέηξηλνο κόρζνο, πηθξή μεληηηά, Αζήλα 

2008, ζ. 279) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 138: Ο Ναπνιέσλ Εέξβαο κε «ιεπθαδίηηθν» 

καραίξη. (Απφ ην αξρείν ηεο εθεκεξίδαο «Αθξφπνιηο») 
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Άλζξσπνη θαη ιεπθαδίηηθα καραίξηα ζήκεξα 

 

 

 

 

Δηθ. 139: Πέηξνο Πιαζηήξαο κε ηε θνξεζηά ησλ 

αξκαησκέλσλ. Γηαθξίλνληαη ζην ζειάρη ηνπ ηα 

καραίξηα ηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ 140: Ο Θαλάζεο Κψηζηαο απφ ηε Βειαψξα 

Δπξπηαλίαο ληπκέλνο κε ηε θνξεζηά ησλ αξκαησκέλσλ 

Μεζνινγγηηψλ. (Απφ ηελ παξνπζίαζε παξαδνζηαθψλ 

ελδπκαζηψλ ηεο Ρνχκειεο απφ ηνλ κηιν Γπλαηθψλ 

Καζηξηψηηζζαο Παξλαζζίδαο ζηελ Αζήλα ην 1995) 
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Δηθ. 141: Ο Γηάλλεο Κάηζηνο κε ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά ηεο Ζπείξνπ, ηα θνζκήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ ρνξεχεη ην Καγγειάξη ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ην Παξαδνζηαθφ Καιιηηερληθφ Δξγαζηήξη 

Αγξηλίνπ ην Μάην ηνπ 2010 κε ζέκα «Άλνημε θαη Παζραιηά» 

 

Δηθ. 142: Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ ζηηο γηνξηέο κλήκεο γηα ηελ Έμνδν ησλ «Διεχζεξσλ 

Πνιηνξθεκέλσλ» ζην Μεζνιφγγη 
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Δηθ. 143: Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο, ρσξηθφο απφ ην Ξεξφκεξν  θαη νη Λεπθαδίηεο καραηξνπνηνί Σέιεο Βιάρνο-

Εινχκεο θαη Νίθνο Κνξθηάηεο ζηελ απιή ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηνλ Καξατζθάθε. (Φσηνγξαθία πχξνπ 

θιαβελίηε) 

 

Δηθ. 144: Παλαγηψηεο Ρεγάινο, Νίθνο Κνξθηάηεο θαη Σέιεο Βιάρνο-Εινχκεο ζην κηζνγθξεκηζκέλν 

εξγαζηήξην ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε ζηνλ Πφξν Λεπθάδαο. (30-8-2011) 
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Λεπθαδίηηθα καραίξηα ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε 

 

 

Δηθ. 145, 146: Κακνκάραηξν ηνπ καζηξν-Πάλνπ Καησπφδε κε ζπλνιηθφ κήθνο 31εθ. Αλήθεη ζηνλ Νίθν 

Κνξθηάηε απφ ην Καησρψξη Λεπθάδαο 

 

Δηθ. 147: Λεπθαδίηηθα καραίξηα κε ηελ ππνγξαθή Π.Κ. Καηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ 150 ρξφληα απφ ηνλ 

Πάλν Η. Καησπφδε, παππνχ ηνπ καζηξν-Πάλνπ Β. Καησπφδε (Πιεξ. Γεκήηξεο Καησπφδεο-Νηειεκάξεο). 

Βξίζθνληαη ζην Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο. 
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Δηθ. 148: Σέζζεξα καραίξηα κε ηε ζθξαγίδα Π.Κ. Σν πξψην αξηζηεξά είλαη έξγν ηνπ καζηξν-Πάλνπ 

Καησπφδε ηνπ λεφηεξνπ, ελψ ηα άιια ηξία θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ 150 ρξφληα πεξίπνπ απφ ηνλ Πάλν Η. 

Καησπφδε. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ θαηαζθεπή ηεο ιαβήο. 

 

 

Δηθ. 149, 150: Μαραίξη ηνπ Ησάλλε Π. Καηαπφδε, ζπλνιηθνχ κήθνπο 25 εθ., θαηαζθεπαζκέλν ην 1964 απφ 

ηνλ  παηέξα ηνπ καζηξν-Πάλν Καησπφδε. Ο καζηξν-Πάλνο ζπλήζσο δελ θαηαζθεχαδε ζήθεο γηα ηα 

καραίξηα ηνπ. Ζ μχιηλε ζήθε ηεο εηθφλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ ίδην ην κάζηνξα. 
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Δηθ. 151, 152: Μαραίξη κε μχιηλε ζήθε ηνπ Πάλνπ Κ. Καησπφδε απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο, ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 25 εθ. Καηαζθεπάζηεθε απφ ην καζηξν-Πάλν Καησπφδε ην 1964 

 

 

Δηθ. 153, 154: Μαραίξη ην νπνίν αλήθεη ζηνλ  Πάλν Η. Καηαπφδε, ζπλνιηθνχ κήθνπο 19 εθ.. Σνπ ην έθαλε 

δψξν ν παππνχο ηνπ καζηξν-Πάλν Καησπφδε. Δίλαη απφ ηα ηειεπηαία καραίξηα πνπ θαηαζθεχαζε ν 

κάζηνξαο θαη είλαη αλππφγξαθν. 
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Δηθ. 155, 156: Μαραίξη, ην νπνίν αλήθεη ζηνλ Παχινπ Κ. Καησπφδε απφ ηνλ Πφξν ηεο Λεπθάδαο ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 19 εθ. Σνπ ην ράξηζε ν ζείνο ηνπ καζηξν-Πάλνο Καησπφδεο γχξσ ζην 1970. Ήηαλ ίζσο ην ηειεπηαίν 

καραίξη πνπ θαηαζθεχαζε ν καζηξν-Πάλνο. Δίλαη θη απηφ ρσξίο ππνγξαθή. 

 

Δηθ. 157: Πνξζάληθν καραίξη κε αλνηρηφρξσκε θεξάηηλε ιαβή θαη κε ηα αξρηθά Π.Κ. Αλήθε ζηνλ πξνπάππν 

θάπνηνπ θίινπ ηνπ Γηάλλε Κάηζηνπ απφ ηε πνιάηηα Αηησιναθαξλαλίαο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν ζηα ηέιε 

ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηνλ Παλαγηψηε Η. Καησπφδε, παππνχ ηνπ καζηξν-Πάλνπ Β. Καησπφδε. Σν καραίξη 

απέθηεζε ν Γηάλλεο Κάηζηνο κε αληαιιαγή ην 1990. Σν αληάιιαμε κε έλα κηθξφ θακνκάραηξν κε 

κπξνχληδηλε ιαβή. ηε ιάκα γξάθεη: «Σε νθειε ζηνλ αλζξσπν νζα θηαλ απνθηηζε αθνπ ζα λαξζε κηα ζηηγκε 

ηα κάηηα ηνπ λα θιηζε. Αρ βαρ ηπρε…». Σελ κπξνχληδηλε ζήθε θαηαζθεχαζε ην 1994 ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο. 
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Μαραίξηα ηνπ Βαζίιε θαη Πέηξνπ Καησπφδε 

 

Δηθ.  158: Λεπθαδίηηθν καραίξη κε κπξνχληδηλα καλίθηα, έξγν ηνπ Βαζίιε Καησπφδε. Αλήθεη ζηνλ Πέηξν 

Πιαζηήξα. Ζ μχιηλε ζήθε θαηαζθεπάζηεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ θάηνρφ ηνπ καραηξηνχ. 

 

 

Δηθ. 159: Μηθξφ ιεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ  Παλαγηψηε Καξαπηπέξε ζπλνιηθνχ κήθνπο 19 εθ. «Ξεξνκεξίηεο 

αλ ληπζεί θαη βάιεη η‟ άξκαηά ηνπ όινη ηνλ εδειεύνπλε γηα ηελ θνξκνζηαζηά ηνπ». ήκεξα αλήθεη ζηνλ γην ηνπ 

Γηψξγν Καξαπηπέξε. Σν καραίξη απηφ ην απέθηεζε ν Παλαγηψηεο Καξαπηπέξεο κε αληαιιαγή. Έδσζε ζε 

θάπνηνλ Βιαρνπάλν απφ ηνλ Αζηαθφ έλα κεγαιχηεξν καραίξη πνπ είρε θαη πήξε απηφ ην κηθξφ ιεπθαδίηηθν 

καραίξη, γηαηί ήηαλ πην βνιηθφ ζηε κεηαθνξά θαη έηζη ζα κπνξνχζε λα ην έρεη πάληα καδί ηνπ. Ήηαλ επίζεο 

πνιχ πην φκνξθν. Γελ γλσξίδνπκε πφηε αθξηβψο έγηλε ε αληαιιαγή, πηζαλφλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Ο 

Κσλζηαληίλνο Καξαπηπέξεο ηζρπξίδεηαη φηη ην καραίξη απηφ είλαη έξγν ηνπ  Βαζίιε Καησπφδε. 
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Δηθ. 160: Μαραίξη-ραληδάξη ηνπ ηζέιηγθα Υξήζηνπ Καξαπηπέξε κε θεξάηηλα αλνηρηφρξσκα καλίθηα. 

Καηαζθεπάζηεθε ζηνλ Αζηαθφ απφ ηνλ Πέηξν Η. Καησπφδε.  

 

Δηθ. 161: Μαπξνκάληθν καραίξη ηνπ ηζέιηγθα Υξήζηνπ Καξαπηπέξε. Σν ρξεζηκνπνηνχζε ζην ζθάμηκν θαη 

γδάξζηκν ησλ δψσλ θαη θπξίσο ησλ  γνπξνπληψλ ηα Υξηζηνχγελλα. Καηαζθεπάζηεθε ζηνλ Αζηαθφ απφ ηνλ 

Πέηξν Η. Καησπφδε. 

 

Δηθ. 162: Λεπθαδίηηθν καραίξη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Πέηξνπ Η. Καησπφδε. Αλήθεη ζηνλ κάζηνξα Παλαγηψηε 

Ρεγάιν 
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Μαραίξηα άγλσζησλ καραηξνπνηψλ 

 

Δηθ. 163: Μηθξφ καραίξη κε ιαβή απφ αλνηρηφρξσκα θέξαηα. Αλήθεη ζηνλ Κσλζηαληίλν Καξαπηπέξε. Φέξεη 

ζθξαγίδα κε ηα αξρηθά Α.Ε. Ίζσο είλαη έξγν ηνπ Αιέμε Εαβηηζάλνπ, ζηδεξνπξγνχ απφ ηελ Ακθηινρία 

 

 

Δηθ. 164, 165: Μαραίξη αγνξαζκέλν ζην παδάξη ηεο Σαηάξλαο ζηελ Δπξπηαλία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960. Πάλσ ζηε ιάκα είλαη ραξαγκέλα ηα αξρηθά ηνπ κάζηνξα (.Ν.).  Σν καραίξη είλαη νηθνγελεηαθφ 

θεηκήιην ηεο νηθνγέλεηαο ηακνχιε απφ ηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο θαη ην επηζθεχαζε ν Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

ην Μάξηην ηνπ 2011. 
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Μαραίξηα ηνπ Σέιε Βιάρνπ-Εινχκε 

 

 

 

 

Δηθ. 166, 167: Μαραίξηα ηνπ Σέιε Βιάρνπ-Εινχκε  
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Άιια καραίξηα 

 

Δηθ. 168: Γηαηαγάλη πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε καραίξη (19νο αηψλαο). Έρεη απνθνπεί απφ κεγαιχηεξν θνκκάηη 

απφ ην νπνίν δηαιέρηεθε ην κέξνο εθείλν πνπ θέξεη εγράξαθην ηζιακηθφ δηάθνζκν κε αζήκη. Ζ ιάκα ζην 

ζεκείν απηφ είλαη αξθεηά ηζρπξή. ηε ιαβή έρνπλ ηνπνζεηεζεί ρξσκαηηζηά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία κηθξνχ 

κεγέζνπο, ηνπνζεηεκέλα ζε θπθιηθή δηάηαμε. (πιινγή πχξνπ Αδάκε) 

 

 

Δηθ. 169: Ζπεηξψηηθε δίθνπε θάκα ζπλνιηθνχ κήθνπο 40 εθ. πεξίπνπ, κε δπζαλάγλσζην ζηίρν ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Γηαθξίλεηαη πάλσ ζηε ιάκα ε θξάζε Δλ Ησαλληλ…  (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο). 

 

 

 

Δηθ. 170: Γηαλληψηηθν καραίξη (Μνπζείν Φψηεο Ραπαθνχζεο, Ησάλληλα) 
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Δηθ. 171: Μαραίξη ηνπ καραηξνπνηνχ Μηιηηάδε Γηακάληε. Αλήθεη ζηελ Διέλε Κνληψζε-Σζνχλε. 

 

Δηθ. 172: Γίθνπν καραίξη ηνπ πξνπάππνπ κνπ Γησξγάθε Σζηακπφθαινπ-Γξάθνπ απφ ηε Βειαψξα 

Δπξπηαλίαο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μηθνιφγρε θαη αλήθεη ζηνλ εγγνλφ ηνπ, Γηψξγν Σζηακπφθαιν-

Γξάθν. 

 

Δηθ. 173: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Κψηζηα Σζηακπφθαινπ-Γξάθνπ, αδεξθνχ ηεο γηαγηάο κνπ. Ήηαλ απφ ηα 
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αγαπεκέλα ηνπ καραίξηα θαη ην θνξνχζε θαζεκεξηλά. Καηαζθεπάζηεθε ην 1959 θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ 

Βαζίιε Καησπφδε. 

 

Δηθ. 174: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Γεκήηξε ηακνχιε, ελζχκην απφ ηνλ αδεξθφ ηεο γηαγηάο ηνπ Κψηζηα 

Σζηακπφθαιν-Γξάθν. 

 

 

Δηθ. 175: Λεπθαδίηηθν καραίξη ηνπ Κψζηα Γεκεηξαθάθε. «Σν είρε θάλεη παξαγγειία ζηνλ Καηαπόδε από ηε 

Λεπθάδα ην 1940»
 311

. Δίρε  ιαβή κε κπξνχληδηλα καλίθηα. Ζ ιαβή απηή φκσο θαηαζηξάθεθε ην 1956, φηαλ 

θάεθε ην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Γεκεηξαθάθε ζηε Βειαψξα Δπξπηαλίαο. Γηαθξίλνληαη ηα αξρηθά ΠΚΜΠ. Ο 

Παλαγηψηεο Ρεγάινο εθηηκά φηη πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαζία ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε θαη θάπνηνπ άιινπ κε 

ηα αξρηθά ΜΠ (ίζσο ηνπ Μηράιε κε ην πεξίπηεξν ζηε Λεπθάδα).  

 

Δηθ. 176: Λεπθαδίηηθνο ζνπγηάο κε θεξάηηλε ιαβή  (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο) 

                                                
311  Υξήζηνο Γεκεηξαθάθεο απφ Βειαψξα Δπξπηαλίαο 
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Δηθ. 177: Νπθηάηηθνο ζνπγηάο κηθξνχ κήθνπο κε κπξνχληδηλε ιαβή ζε ζρήκα δξάθνπ. Γηλφηαλ απφ ηνλ 

γακπξφ ζηε λχθε ζαλ δψξν ζπκβνιηθφ θαη απνηεινχζε θνκκάηη ηεο λπθηάηηθεο “αξκαησζηάο”. Σε θνξνχζε 

ε λχθε φρη κφλν ζηε ζηέςε, αιιά θαη κεηά ζαλ ζεκάδη αλαγλσξηζηηθφ ηεο παληξεκέλεο. 

(πιινγή πχξνπ Αδάκε) 

 

 

Δηθ. 178: Μαραίξηα γηα κειηζζνθνκηθέο εξγαζίεο θαηαζθεπαζκέλα απφ ην καζηξν-Πάλν Καησπφδε. 

Αλήθνπλ ζηνλ Νίθν Κνξθηάηε απφ ην Καησρψξη Λεπθάδαο. Ήηαλ ηνπ παππνχ ηνπ. 
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Γίθνπεο θάκεο  

 

 

Δηθ. 179, 180: Γίθνπε θάκα κε δπζαλάγλσζην δίζηηρν ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο Γεκήηξεο Καησπφδεο-

Νηειεκάξεο, ηδξπηήο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ Μνπζείνπ Φσλνγξάθνπ, ην ραξαθηεξίδεη σο  «ηνχξθηθν». 

Καηαζθεπάζηεθε  ζηελ Ήπεηξν ην 1903. (Μνπζείν Φσλνγξάθνπ Λεπθάδαο) 

 

 

Δηθ. 181: Μαραίξη απφ ην αληάξηηθνπ ηνπ Πφληνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο 34 εθ.. Έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ κεγαιπηέξσλ ακθίζηνκσλ καραηξηψλ πνπ έθεξαλ νη πνιεκηζηέο ηνπ Πφληνπ. Δίλαη θαζαξά 

αγρέκαρν φπιν. Φέξεη δχν εγθάξζηεο γξακκέο θαηά κήθνο ηεο ιάκαο γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ. 

Βξέζεθε ζαλ ιάθπξν απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ αδειθνθηφλσλ πνιέκσλ 1946-49, ζην Γξάκκν.              

(πιινγή πχξνπ Αδάκε) 
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Δηθ. 182, 183: Γίθνπν καραίξη, ηνπ πχξνπ Αδάκε,  παππνχ ηνπ πιεξνθνξεηή θαη ζπιιέθηε πχξνπ Αδάκε. 

Δίλαη θηηαγκέλν ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα. Γελ πξνέξρεηαη απφ εξγαζηήξηα ηεο Αηησιναθαξλαλίαο 

ή ηεο Λεπθάδαο. Πεξηζζφηεξν κνηάδεη κε ηα επεηξψηηθα καραίξηα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ είλαη πξνζεγκέλε. 

Δηδηθά ην κέξνο ηεο ιαβήο αθνινπζεί  αξραηνπξεπή πξφηππα θαη ζρεδηαζκφ. Σν ζεθάξη ηνπ είλαη θηηαγκέλν 

απφ κπξνχληδηλν θχιιν κε γξακκηθή δηαθφζκεζε. (πιινγή πχξνπ Αδάκε) 

 

 

Δηθ. 184: Μηθξή δίθνπε θάκα ζπλνιηθνχ κήθνπο 23 εθ.. Αλήθε ζηνλ Κσλζηαληίλν Σζαξνχρε ηνπ Γεκεηξίνπ, 

ν νπνίνο ζθνηψζεθε ζηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν. Σν αγφξαζε θάπνπ ζηε Θξάθε, φηαλ ππεξεηνχζε εθεί ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. ήκεξα αλήθεη ζηνλ Γεκήηξην Σζαξνχρε. 
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Μαραίξηα ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ 

 

 
 

Δηθ. 185: Μεγάιν θακνκάραηξν ζπλνιηθνχ κήθνπο 43 εθ. θαηαζθεπαζκέλν απφ ην κάζηνξα Παλαγηψηε 

Ρεγάιν ην 2003. 

 

 

 

 

Δηθ. 186: Μηθξφ θακνκάραηξν ζπλνιηθνχ κήθνπο 33 εθ. θαηαζθεπαζκέλν ην 2011 απφ ην κάζηνξα 

Παλαγηψηε Ρεγάιν.  
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Δηθ. 187: Υαληδάξη ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ. Καηαζθεπάζηεθε ην 1995. «Σσλ αληξεησκέλσλ η‟ άξκαηα δελ 

πξέπεη λα πνπιηώληαη». 

 

 

Δηθ. 188: Υαληδάξη ηνπ Αζαλαζίνπ Σζαπξαΐιε θαηαζθεπαζκέλν απφ ην κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάιν ην 

1999. «Δδώ είλαη μεξόκεξν δε βγάδεη ε γεο ρνξηάξηα, θάζε θνξθή θαη ξεκαηηά βγάδνπλε παιηθάξηα» 

 

 



252 

 

 

Δηθ. 189: Μηθξφ θακνκάραηξν ηνπ Παλαγηψηε Ρεγάινπ κε εηδηθή δεξκάηηλε ζήθε πνπ θαηαζθεχαζε ν ίδηνο ν 

κάζηνξαο γηα λα ζηεξεψλεηαη ην καραίξη ζηε δψλε. Σν καραίξη αλήθεη ζην γην ηνπ κάζηνξα Γεκήηξε 

Ρεγάιν. Σνπ ην ράξηζε ν παηέξαο ηνπ, γηα λα ην θνξάεη ζηελ παξέιαζε ησλ αξκαησκέλσλ ζην Μεζνιφγγη, 

αθνχ πξηλ ηνλ «ππνρξέσζε» λα παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα. 

 

Δπηζθεπή καραηξηψλ απφ ηνλ Παλαγηψηε Ρεγάιν 

 

Δηθ. 190: Δπηζθεπή παιηψλ καραηξηψλ. ην έλα ζα ηνπνζεηεζνχλ θεξάηηλα καλίθηα ζηε ιαβή. Γηαθξίλνληαη 

ηα θνκκάηηα απφ θέξαηα θξηαξηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα νπνία έρνπλ δεζηαζεί ζηε θσηηά θαη 

ηζηψζεη ζηε κέγγελε. ην άιιν έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί θεξάηηλα καλίθηα. Δθθξεκεί ην πέξαζκα κε 

ζκπξηδφραξην θαη ην γπάιηζκα κε ιάδη.  
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Δηθ. 191, 192: Λάκα απφ πνξζάληθν καραίξη ηνπ Παλαγηψηε Καησπφδε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ 

κάζηνξα Παλαγηψηε Ρεγάινπ γηα επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε. 

 

 

 

Δηθ. 193, 194: Μαπξνκάληθν καραίξη, έξγν ηνπ Παλαγηψηε Β. Καησπφδε. Ο Παλαγηψηεο Ρεγάινο 

επηζθεχαζε ηα θεξάηηλα καλίθηα ηεο ιαβήο. 
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Σν εξγαζηήξην ηνπ κάζηνξα Π. Ρεγάινπ 

 

 

 

Δηθ. 195, 196: Σξηζδηάζηαην ζρέδην ηνπ εξγαζηεξίνπ (Αξρηηέθηνλαο Ζιίαο Υαξίηνο) 
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 Παξάξηεκα III 

 Απνζπάζκαηα αθεγήζεσλ Π. Ρεγάινπ 

 

 Σηο παξαθάησ ηνπηθέο ηζηνξίεο κνπ αθεγήζεθε κεηαμύ άιισλ ν κάζηνξαο 

Παλαγηώηεο Ρεγάινο θαη ηηο αλαθέξσ ελδεηθηηθά θαζώο πεξηέρνπλ πνιιά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηνπ καραηξηνύ ζην ρσξηό Γξαγακέζην ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα. 

 

 «Γηα ηνλ Σζέιην έρσ αθνύζεη όηη ήηαλ δπλακηθόο θαη πεξήθαλνο άλζξσπνο.  η΄ο 2 

Μαΐνπ, πνπ „ρακε η‟λ ηνπηθή γηνξηή η‟  Αγίνπ Αζαλαζίνπ, θαη ελώ ρόξεπε απηόο, πήγε έλαο 

επηηεηξακκέλνο από ην Γήκν –θάπνηνο άιινο ηνλ έβαιε, πνπ δε ρώλεπε ηνλ Βαζίιε Σζέιην- 

θαη ηνπ δήηεζε λα πιεξώζεη θάπνηα δεκηά πνπ „θαλαλ ηα δώα ηνπ.  Απηά κνπ ηα „πε ν 

κπαξκπα-Γηαλλάθεο ν Γεκεηξνύθαο, ν νπνίνο ηνύηδη ηνπ πηξηζηαηηθό, ήηαλ κηθξό παηδί ηόηε. 

Ο κπαξκπα-Γηαλλάθεο ππεξέηεζε ζηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο. Άξα απηά έγηλαλ ην 1900. 

 Θπκόηαλ ηνλ Σζέιην, πνπ ρόξεπε, ιεβέλη‟ο άληξαο, κη η‟ άξκαηά η‟ νύια, 

παξαζηνπιηζκέλνπο. Φόξαγη θνπζηαλέια, πηζιί, άξρνληαο απηόο, ήηαλ ληπκέλνο θαιύηεξα 

απ‟ όινπο, ηα θνπκπνύξηα η‟, ηα καραίξηα η‟, όια, απηά ήηαλ ηα ζηνιίδηα η‟. Απηνί πνπ „ραλ 

πνπιιά ιηθηά, είραλ θη θαζεκεξηλά θη γηνπξηηλά άξκαηα, όπσο θαη ξνύρα. 

 Κη πήγη ηθείλνπο νπ ρακέλνπο θη ηνπ „πη: „Ξέξ΄ο, ηα δώα ζ‟ πήγαλ ηθεί θη θάλεη λα 

πιεξώηζ‟ο απηά ηα  ιηθηά‟ θη ληξνππηάζ‟θη  νπ Σζέιηνπο θη έβγαιη η΄λ θάκα θη ηνπλ εθηέιηζη 

επί ηόπνπ, γηαηί ηνλ πξόζβαιε κπξνζηά ζη ηόζνλ θόζκν. Έπξεπε λα η‟ ηνπ πεη κεηά θη ζα ηνπλ 

πιήξνπλη. Κη η‟ θώλαμη νπ παηέξαο η‟ απνύ δσ πάλ‟ (από ην ζπίηη ηνπο), -δελ ήηαλ θιαξηά 

ηόηη- θαζώο ηνπλ έβιηπη θη ηνπλ θακάξνπλη π‟ ρόξεπη:  

-Άη, Βαζίιε, ην „θθηαζηο ηνπ θνπλάθη. Γειαδή ηώξα ζα παο θπιαθή. 

Σν θακνκάραηξν ην θνξνύζαλ ηόηε πάληα θαη ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηηο γηνξηέο. Ήηαλ θαη 

θόζκεκα, αιιά θαη ρξεζηηθό εξγαιείν. Πνιιέο θνξέο κ‟ απηό ιύλαλε θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

Ήηαλε θαη όπιν!»  

 

 « Ήηαλ θάπνηνο Θσκάο Κιαδεπηήξαο από ην ρσξηό κνπ, πνπ πνιέκεζε ζηε Μηθξά 

Αζία. Απηόο πηάζηεθε αηρκάισηνο, αιιά κεηά ηνλ αληάιιαμαλ κε Σνύξθνπο θη ειεπζεξώζεθε 
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ν άλζξσπνο θη ήξζε εδώ. Δδώ πνπ „ξζε, κνινγνύζε ηηο ηζηνξίεο, ηη έπαζαλ, πώο πέξαζαλ θη 

έιεγε όηη πέξαζακη βάζαλα. Έιεγε όηη η‟ο θαθνπνίεζαλ νη Σνύξθνη θη κηα κέξα ηζαθώζ‟θη κη 

ηνπλ μαδεξθό η‟ ηθεί ζηα γίδηα θη ηθείλνπο ηνπ „πη ηε βαξηά θξάζε, ηνπ „πη: Άληε κσξέ, 

ηνπξθνγακεκέλε. Σνλ μάδεξθό ηνπ ηνλ ιέγαλε Γηάλλν Νάθν. Λέεη ζη‟ αδέξθηα ηνπ: Μνπ „πη 

ηέηνηα θνπβέληα θη ζα ηνπλ ζθνπηώζνπ, η‟ο είπη. Γελ είρα όπιν απάλη κ‟ ηθείλ‟ η‟λ ώξα, ζα 

ηνπλ ηζθώηνπλα. 

Σέινζπάλησλ, βξήθη ηθθηξία (επθαηξία) ηελ εκέξα η‟ο Απνπθξέο, ζαλ ηπξνπρηέο –θνξνύζη θη 

η‟ο ζηνπιή ηνπ παππνύ κνπ απηόο (ν Νάθνο), ηνπλ είρη βαθηίζ‟ νπ παππνύο κ‟- θη έιαβη 

ηθθηξία θη ηνπ ηζθώηνπζη κη ηνπ καραίξ‟. Γη‟ απηή η‟λ θνπβέληα ηνπλ ηζθόηνπζη θη ζηνπ 

δηθαζηήξηνπ απηόο, αλ ήηαλ λα δηθαζηεί δέθα ρξόληα, δηθάζ‟θη έμη. 

Δίπη ζηνπ δηθαζηήξηνπ όηη ηγώ ππεξέη‟ζα ζηνπλ πόιηκνπ, ππεξέη‟ζα η‟λ παηξίδα, καο 

θαθνπνίεζαλ νη Σνύξθνη θη απηόο κη πξόζβαιη κ‟ απηήλ η‟λ θνπβέληα. Γελ η΄λ άληηρα, είπη, θη 

γη‟ απηό ηνλ ηζθόηνπζα. Πήγη ζηνπ δηθαζηήξηνπ θη δηθάζ‟θη ιίγνπ νπ άλζξνππνπο. Καη 

δπζηπρώο πάεη θη ε ζηνπιή η‟ παππνύ κ‟, πνπ κπνξνύζε λα η΄λ είρα… 

Σνπλη ζθόηνπζη κη καραίξ‟, κη θακνκάραηξνπ ηνπλη βάξηζη. Σνπλη βάξηζη ηδώ απ‟ πάλ‟, ζηνπλη 

ζβέξθνπ θάπ‟ ηνπλη βάξηζη… 

Απηό έγηλε γύξσ ζηα 1924 κε ‟25… 

Σόηε δελ έιεηπη ηνπ καραίξ‟ απνύ θάλαλ (από θαλέλα).Κη απηόο ν ζθνησκέλνο είρη καραίξ‟ θη 

απηόο, θακνπκάρηξνπ ηξαλό κνπ „παλ είρη, αιιά η΄λ ώξα π‟ ρόξηβη κη η‟ ζηνπιή απηή η‟ο 

Απνπθξηέο, ηνπλ ηκπόδ‟δη ηνπ καραίξ‟ θη ηόβγαιη θη ηόδνπζη ζ‟ έλα πηδάθη θη ηνπ „πη ζα ηνπ 

πάο ζηνπ ζπίηη. Γελ είρη καραίξ‟, ήηαλ άνππινπο απηόο. Αιιά κόιεε ν παηέξαο κνπ, ήηαλη 

ηόζν παιηθαξάο απηόο π‟ ηνπλη ζθόηνπζη, ηθαηό όπια λα „ρη απάλ η‟ νπ Νάθνπο, δε 

ζηέθνπληαλη θάλαο κπξνπζηά ζ‟ ηθεηόλη. Ήηαλη άληξαο κη ηα παξανύια η‟ ηθεηόο. Αθνύ ηνπλη 

ρηύπ‟ζη θη ε παξέα η‟, δύνπ πνπ ήηαλη έλαο απνπδώ θη έλαο απνπθεί, πνπ πήγηλαλ παξέα 

αγθαιηαζκέλνη θη ηξαγνύδαγαλ, δελ θαηάιαβαλ ηίπνπηα. -Έπηζη θάη‟  νπ άλζξνππνπο, ηη 

έπαζηο Γηάλλνπ; ηνπ „παλ, -Μη βάξηζη νπ Θνπκά Μπόθιεο η‟ο είπη, γηαηί η‟ο έιηγαλ θη 

Μπνθιηαίνπο αθλνύο, παξαηζνύθιη.  

Σνπλη ρηύπ‟ζη ζηνπ δξόκνπ. Απηνί θη νη ηξεηο ήηαλη καζθαξάδηο θη πηξλνύζαλη θη 

ηξαγνύδαγαλ ζηνπ δξόκνπ θη ηθείλ‟ λ‟ ώξα έιεγαλ έλα ηξαγνύδ‟ „Άζπξα κνπ πνπιηά, καύξα 

κνπ ρειηδόληα…‟  θη απηόο ηνπλη παξαθνπινύζαε απνύ πξηλ θη πηηάρ΄θη ζηνπ δξόκνπ θη ηνπλη 

ζθόηνπζη. Σνλ ζθόησζε όμσ απ‟ ην ζπίηη ηνπ ν θνληάο». 
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 «Ο αδεξθόο ηνπ Θσκά Κιαδεπηήξα ζθόησζε έλαλ άιιν κε καραίξη γηα θάηη πνπ είπε 

γηα η‟λ αδηξθή η‟, γηα θάη‟ ηέηνηνπ. Άκα άθ‟γαλ ηέηνηα δ‟ιεηά, ζη ζθόηνπλαλ. Σνπλη ζθόηνπζη 

ηελ ώξα πνπ έξαβη ηα παπνύηζηα ηνπ. Ναη, έξαβη ηα παπνύηζηα η‟ , γηαηί ηόηη νη θηελνπηξόθ‟ 

είραλ ηα θνππίδηα θη ηα ηζαγθαξνπζνύθιηα ζηνπ ζαθνύιη θη ηα „ξαβαλ κόλνη ηνπο. Σζαξνύρηα 

είραλη ηόηη. Ναη. Κη έξαβη ηα παπνύηζηα η‟ θη ηνπλη παξαθνπινύζ‟ζη πνπ ΄ηαλ 

απαζρνπιεκέλνπο θη πήγη θη ηνπλη ζθόηνπζη… Δίρη θη νπ άιινπο καραίξη θη θνπκπνύξη 

(πηζηόιη). Σόηε είραλ όινη άξκαηα, καραίξηα θη θνπκπνύξηα. Άκα δελ είρεο άξκαηα, δε ζη 

ινπγάξηαδη θάλαο, δε ζ‟ είραλ ζη εθηίκεζε…   

Πήγη ζηγά ζηγά απνύ πίζνπ θη ηόθνπςη ληα καρηξηά ζηνπ θηθάιη, ξε πηδί κνπ, θη αθνύ έραζη 

η‟ο αηζζήζεηο ηνπ, ηόθνπςη άιιε κηα ζηα πιηβξά θη ηνπλ ηηιείνπζη. Έηζη κ‟ ηα „παλη (κνπ ηα 

είπαλε)». 
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 Abstract 

 

The objective of this paper consists of (a) a record of the “life path” of the 

craftsman cutler Panayiotis Rigalos from Karaiskakis village in 

Aitoloakarnania, (b) the record of the traditional profession of a cutler as it is 

practiced by him, to this day, in the workshop that he operates in his village, (c) 

the study and presentation of his “Lefkadian” knives and, (d) the further 

exploration of the collective structure and actions of the technical profession of 

blacksmiths-cutlers in Western Greece the last seventy years.  

The project "rescues" a rare traditional "art of hands", which in the 

early 21st century survives in its final moments, and contributes to the 

enrichment of folklore-ethnographic study of Greek metalwork 

as publications of a similar issue are absent. 

The survey was conducted in some regions of Western Greece 

(Aitoloakarnania, Evritania and Lefkada) from November 10, 

2009 until August 30, 2011.  

The "ethnographic" method was predominantly followed with inspection, 

participatory observation, measurement, photography and design, filming and 

interviewing techniques utilised in the field. 

 

 


