Από τα ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
της
ΚΑΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ
Οι πρωτόγονοι άνθρωποι καταβρόχθιζαν την τροφή τους ωμή.
Αργότερα σκέφθηκαν να ρίξουν κρέας μέσα στη φωτιά για να
καψαλισθεί. Μετά πέρασαν κομμάτια κρέας σε ραβδιά και τα γύρισαν
πάνω από τη φωτιά. Σιγά – σιγά βρήκαν και άλλους τρόπους : Έσκαβαν
έναν λάκκο, τον έστρωναν φύλλα, έριχναν το κρέας ή καρπούς, σκέπαζαν
το λάκκο με χώμα και από πάνω άναβαν φωτιά. Επειδή όμως το φαγητό
δεν ψηνόταν ομοιόμορφα δοκίμασαν να το ψήσουν με άλλο τρόπο.
Έριξαν στο λάκκο νερό και πυρακτωμένες πέτρες. Αργότερα έψηναν το
κρέας μέσα στο δέρμα του ζώου ως εξής : έμπηγαν 4 πασσάλους στη γη,
στην κορυφή τους κρεμούσαν το δέρμα με νερό, κρέας και πυρωμένες
πέτρες. Ο τρόπος αυτός θυμίζει το «τσουκάλι» του Σουλιώτη κλέφτη του
1821, Δαγκλή ο οποίος κάπως έτσι μαγείρευε το κρέας του και, όπως
έλεγε έτρωγε στο τέλος για «μεζέ» το τσουκάλι (δηλαδή το δέρμα). Με
την πάροδο του χρόνου, οι πρωτόγονοι χρησιμοποίησαν για μαγειρικά
σκεύη το κέλυφος από κοκκοκάρυδα ή από αυγά στρουθοκαμήλου ή
έπλεκαν αγγεία με κλαδιά. Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε όταν
σκέφθηκαν να επιχρίσουν τα πλεκτά αγγεία με λάσπη για να μπορέσουν
να τα βάλουν στη φωτιά. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την
αγγειοπλαστική.
Όπως γράφει η Αγ. Χατζημιχάλη «…στη γένεση της η
αγγειοπλαστική ήταν αποκλειστικά γυναικεία ενασχόληση, που
εξυπηρετούσε τις ανάγκες του σπιτιού. Με την εξέλιξη όμως των
συνθηκών της ζωής και της τέχνης μεταβιβάσθηκε από τις γυναίκες
στους άντρες…»
Οι πρωτόγονοι μάζευαν πηλό από την ακροποταμιά, τον ζύμωναν
με τα χέρια ή τα πόδια, τον έπλαθαν πάνω σε λεία πέτρα και τον άφηναν
να ξεραθεί στον ήλιο. επειδή αργούσαν να ξεραθούν τα κακότεχνα
κεραμικά τους άρχισαν ν’ ανάβουν φωτιά στον ανοιχτό χώρο για να
ψηθούν πιο γρήγορα. Έτσι έπαιρναν καφετί ή κόκκινο χρώμα, όταν η
φωτιά ήταν κατάλληλη, και μαύρο ή γκρι χρώμα σε αντίθετη περίπτωση.
Η ανακάλυψη του τροχού και η χρησιμοποίηση του φούρνου αποτέλεσαν
σταθμούς στην εξέλιξη της κεραμικής.
Στην Ελληνική Μυθολογία ο Δαίδαλος είναι ο πατέρας της
κεραμικής τέχνης.
Με την πρόοδο του πολιτισμού η Κεραμική, χρησιμοποιώντας το
φθηνό υλικό της γης φτιάχνει καλόγουστα αντικείμενα του αρχαίου
νοικοκυριού καθώς και αντικείμενα πολυτελείας.
Το Βυζάντιο συνεχίζει την αρχαία Ελληνική παράδοση: οι
Βυζαντινές Συντεχνίες των κεραμέων ή πηλοπλαστών.
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Οι τεχνίτες κατασκευάζουν σε διάφορες ειδικότητες: κεραμιδάδες,
χυτροπλάστες, πιθοπλάστες κλπ.
Στο «κεραμείο» (το εργαστήρι) οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν τον
τροχό και οπωσδήποτε φούρνο. Επειδή ο καπνός του τελευταίου ήταν
ενοχλητικός, τα κεραμεία κατά τη βυζαντινή νομοθεσία έπρεπε να
βρίσκονται σε ορισμένη απόσταση από τα γειτονικά σπίτια.
Κατασκεύαζαν διάφορα επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη όπως :
«κανάτες», «κουρελούς», (δοχεία για ξύδι), «αλατικά» (αλατιέρες),
«φωκίας» (φουφούδες), «λεκάνες» , «σταμνία ή κεράμια», «μαγαρικά»,
«λαγήνας ή λαγήνια». Τα πήλινα γενικά οι Βυζαντινοί ονόμασαν
«κούφα». Επίσης οι Βυζαντινοί τεχνίτες κατασκεύαζαν «βυτίνας» (για
τυρί, βούτυρο ή παστά). Σήμερα στην Κύμη βυτίνα είναι το πήλινο
αγγείο για βούτυρο, στην Τήνο για τα σύκα, στην Πάρο για το τυρί. Στην
Ήπειρο το ίδιο αγγείο λέγεται 9 «βουτύνα ή μπουτίνα», «μπουρνιές».
(Σήμερα στην Κύθνο, Άνδρο, Σύρο παρόμοια πήλινα ονομάζονται
μπουρνιές ή μπουρνές και τα χρησιμοποιούν για βούτυρο ή γλυκό).
Κατασκεύαζαν επίσης στη Βυζαντινή Εποχή «πίθους ή πιθάρια ή
κουρούπια ή κορύπια», καθώς και «πιθάκνια», για να φυλάνε το αλεύρι.
Η χύτρα ή κύθνος ή τσουκάλιον ή τσουκκάλιον ή τσούκκα ήταν για
μαγείρεμα.
Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι Έλληνες Συντεχνίες των
Τσουκαλάδων συνέχιζαν την παραδοσιακή τους εργασία.
Όπως γράφει ο Β. Κυριαζόπουλος «… τα κέντρα της κεραμικής
δραστηριότητας προτιμούν κατά κανόνα περιοχές που παρουσιάζουν
ευκολίες και χαμηλά μεταφορικά έξοδα του ογκώδους, φθηνού και
ευπαθούς προϊόντος των…»
Φημισμένοι ήταν οι Τσουκαλάδες της Αίνου. Σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Ελληνορθόδοξου Κοινότητος Αίνου, η ελληνική πόλη, με
την τόσο μακραίωνη ιστορία, στην Τουρκοκρατία διαιρούνταν σε 4
περιφέρειες : α) της Μεταμορφώσεως, β) της Αγ. Κυριακής, γ) του Αγ.
Δημητρίου, και δ) της Χαριτωμένης. Όταν σε μια συνοικία κατοικούσαν
λιγότερες από 300 οικογένειες συγχωνευόταν στην πλησιέστερη
περιφέρεια.
Στη συνοικία όπου βρισκόταν η Εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, προστάτη
των Τσουκαλάδων, κατοικούσαν ναυτικοί, ενώ στη συνοικία του Αγ.
Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, όλοι οι κάτοικοι ασχολούνταν με την
αγγειοπλαστική! Η συνοικία των ναυτικών καταστράφηκε με την
πυρκαγιά του 1867, ενώ η συνοικία των τσουκαλάδων ακολούθησε την
παρακμή της πόλης, που προκλήθηκε με την ανάπτυξη του Δεδέαγατς
(Αλεξανδρουπόλεως).
Η Συντεχνία των Τσουκαλάδων ήταν από τις ποιο σημαντικές στην
Αίνο. Ο επιχειρηματίας ήταν και ο αρχιμάστορας. Είχε καλφάδες, που
τον βοηθούσαν και τσιράκια «μαχτάδια» που δεν πληρώνονταν στα
παλιά χρόνια. Πότε – πότε τους έδινε κανένα μεταλλίκι. Οι καλφάδες
έπαιρναν ¼ μετζήτι την εβδομάδα.
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Ο πατέρας παράδινε στο αφεντικό το τσιράκι λέγοντας : «Σ’ έφερα
το π’ δι για τέχνη. Κρέας παραδίνου, κόκαλα θέλου πίσου. Μιλημένα
πράματα, Ζμάρι - παστρικά πιάτα κι η γάμους αρχοντικός! (έκφραση
συμφωνίας)»
«Από σήμερις πιδί δεν έχου. Του παραδίνου στα χέρια σ’ π’ δούδι
τιποτένιου…» Η ζωή για τα τσιράκια ήταν τυραννισμένη : «σάλτα
(τρέχα) φέρε νερό, σάλτα στου Πλουρί (για να φέρει με τη σκάφη τον
πηλό) κλπ.». Το αφεντικό πρόσφερε φαγητό : Μία γαβάθα ήταν για το
μάστορα, μια για τους καλφάδες και άλλη για τα «μαχτάδια». Το πιο
συνηθισμένο φαγητό για τον «ταϊφά» (την ομάδα) ήταν βραστά πράσα. Ο
μάστορας έτρωγε τα κεφάλια, οι καλφάδες τα μεσαία κομμάτια και τα
τσιράκια τις ουρές. Γι’ αυτό επικράτησε η έκφραση : «πότε να γίνω
μάστορας να τρώω πρασοκέφαλα» !
Η διάρκεια της δουλειάς ήταν «από κασκαβάλ σε κασκαβάλ
(κασέρι)» δηλαδή από την ανατολή ως τη δύση. Η εργασία των
τσουκαλάδων άρχιζε του Ευαγγελισμού και κρατούσε ως του Σταυρού.
Από εκεί και πέρα γινόταν «μαζέματα» ως του Αι – Δημήτρη.
Ο μαθητευόμενος αναγορευόταν μάστορας πανηγυρικά «με διολιά
και λαγούτα». Οι τσουκαλάδες σχημάτιζαν πομπή. Προπορευόταν ο νέος
μάστορας ντυμένος «τρίγκα – κόρδα» (καλοντυμένος), φορτωμένος
μαντιλώματα από δώρα (μαντίλια, τσεβρέδες, πεσκίρια κ.α.) που
ανέμιζαν σαν «παντιέρες» (σημαίες). Τη συντροφιά την καλούσαν για
κέρασμα φίλοι στα καπηλιά. Γινόταν στοιχήματα : «ποιος θα πιει πιο
πολύ». Τότε έπιναν το κρασί με κεραμίδα, δηλαδή κάποιος έριχνε με
κανάτι κρασί στην κεραμίδα και ο άλλος έπινε χωρίς διακοπή. Μερικοί
«άντεχαν» πίνοντας και πέντε οκάδες κρασί. Ο νέος μάστορας είχε
δικαίωμα να «παρατήσει τη συμφωνία» (το έλεγαν και «πατήκωμα») και
να ανοίξει δικό του τσουκαλαριό.
Στον νέο επιχειρηματία έδινα τις ευχές : «μελτέμια δροσερά
πετυχημένους φούρνους»!, «λαγήνες αλαφριές και κόκκινες που
χτυπώντας τις να βουίζουν σα ρούσικες καμπάνες, σα σήμαντρα της
΄Αγια Σοφιάς, σα εκείνα τ’ αγιορείτικα και του Χατζηλικιού…».
Στο «καμίνι» (εργαστήρι) υπήρχε καταμερισμός εργασίας :
Ο «πλωπέτης» δούλευε το χώμα και το έκανε πηλό, ο «φαδαζής» ή
«φαρθάς» έπλαθε τον πηλό, τον έκοβε σε σχήμα μακαρονιού, πάχους 1,5
ίντσας, ο «τεζιάκης» έδινε τα κομμάτια του πηλού στον «πλάστη», που
κατασκεύαζε το «γλαστρί». Υπήρχε και ειδικός για το ψήσιμο. Συνήθως
δύο τσιράκια κουβαλούσαν το χώμα από το βουνό, τον Κλαψή, που
βρισκόταν στην περιοχή της Αγ. Άννας της Αίνου. Πρώτα κοσκίνιζαν το
χώμα, μετά πατούσαν και ζύμωναν τον πηλό με τα πόδια ξυπόλητοι,
έφτιαχναν «μάππες». Στον τροχό έδιναν τις πρώτες φόρμες. Ο
αρχιμάστορας έδινε το τελικό σχήμα.
Τα μέρη του τροχού ήταν : το πανωτρόχι, όπου γινόταν το κιούπι
και το κατωτρόχι. Για τα μεγάλα πιθάρια δύο τσιράκια έτρεχαν αντίθετα
για να γυρίζουν τον τροχό.
3

Τα ονομαστά αινίτικα πιθάρια αποτελούνταν από τέσσερα μέρη : το
«γλαστρί», πάνω του έβαζαν το «μπόλι» και μετά το «κιούπι». Τελευταία
γινόταν το στόμιο που λεγόταν «ξεχείλωμα». «Κλίκια» λεγόταν τα
ζωνάρια του πιθαριού.
Πολλά είδη παρασκεύαζαν στα τσουκαλάρια, όπως : επιστόμια
πηγαδιών, τσιρπάνια (πιάτα), γκουντρούλες (πήλινα χωρίς χέρια),
κούκες, θυμιατά, καντήλια, κουμπαράδες, κουμάρια, τσουκάλια,
γαβάθες, λαγήνια, λαινούδια, γκιουγκιά, κερπίτσια (άψητα τούβλα),
«σμπέθερους» (δοχεία για τη νύχτα), ταραμπούκες (μουσικά όργανα
δηλαδή τουμπελέκια που τα πέτσωναν με δέρμα κύκνου), κλπ.
Μεγάλη τέχνη χρειαζόταν για την κατασκευή των πιθαριών που
διακρίνονταν σε :
Γενί – ντουνιά (χωρούσαν 800 οκ), μεσοπίθαρα ή εναμισάρια
(χωρούσαν 400 οκ), μπαταλέλα (χωρ. 200 οκ), εβδομηντάρες (χωρ. 70
οκ).
Τα πιθάρια όταν έβγαιναν από τον τροχό τα στερέωναν με «κλαπάτσες».
Τα άφηναν να ξεραθούν. Μετά τα γυάλιζαν : έπαιρναν μολύβι το έκαιγαν
να γίνει σκόνη. Πολλοί τεχνίτες επειδή το μολύβι ήταν ακριβό το
ανακάτευαν με άμμο, που μάζευαν στις όχθες του ποταμού Έβρου. Και
τα δύο υλικά τα έψηναν πριν τα αναμείξουν. Με μια προβιά άλειβαν το
εσωτερικό του πιθαριού με λάδι πρώτα. «Βοηθούσε ώστε η σκόνη του
μολυβιού που έριχναν στη συνέχεια ν’ απλωθεί σε ολόκληρη την
εσωτερική επιφάνεια του πιθαριού.». Ακολουθούσε το ψήσιμο : Ειδικοί
τοποθετούσαν τα πιθάρια «ανά δυο αντίστροφα». Στα κενά έβαζαν πιο
μικρά αγγεία. Παρακολουθούσαν το ψήσιμο από μικρό άνοιγμα. Τη
φωτιά τροφοδοτούσαν με χοντρά ξύλα. Τα ελαττωματικά πήλινα τα
έλεγαν «σακάτικα».
Οι τσουκαλάδες διέθεταν πιο συχνά τα προϊόντα τους με
αντιπραγματισμό. Οι καραβοκύρηδες έκαναν «θαλασσοδάνεια» για ν’
αγοράσουν τα πιθάρια και να τα μεταφέρουν στα νησιά του Αιγαίου,
στην Ύδρα, στις Σπέτσες σε λιμάνια της Νότιας Ελλάδας, της Τουρκίας,
και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Για την αξία «του καμινιού» μαρτυρεί το ακόλουθο έγγραφο :
«επειδή το Καμίνι και τα Ντουβάρια του Τσουκαλαριού του
αγορασθέντος εκ της επι δημοπρασία περιουσίας του Παναγιώτου
Μόσχου υπό των Σχολείων, εκρημνίσθησαν και όπως επιδιορθωθώσιν
απαιτούνται περι τας είκοσι λίρας οθωμανικάς, ενεκρίθη δια το
συμφέρον μάλλον των Σχολείων να πωληθή. Όθεν σήμερον επωλήθη το
ρηθέν Τσουκαλαριόν εις τον Κ. Δημ. Καμένον δια λίρας οθωμανικάς
τεσσαράκοντα (40) εξ ων αι μεν είκοσι προπληρωτέαι, αι δε είκοσι
πληρωτέαι μετάεξ μήνας από σήμερον άνευ τόκου, δι’ ας θα ληφθή
ομόλογον. Εφ’ ω συνετάχθη το παρόν και υπεγράφη παρά της
Εφοροδημογεροντίας και του αγοραστού.»
Εν Αίνω 5η Μαρτίου 1885.
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Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, υπήρχαν στην Αίνο επτά
τσουκαλάρια : ένα του Γρ. Μανιά, τρία των Αφών Καρπουζέλη, ένα του
Ξήκη, ένα του Απ. Κοπάνου και ένα του Δ. Καμένου.
Οι τσουκαλάδες έχουν πολύ συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο
της περιοχής. Ανέπτυξαν αξιόλογη εθνική δραστηριότητα, συντηρώντας
σχολεία, τη βιβλιοθήκη, προσφέροντας για το Νοσοκομείο της Αίνου,
που είχε 14 δωμάτια καθώς και για το «ορφανοδιοικητήριο» (το
ορφανοτροφείο). Πρόσφεραν σημαντικά ποσά στην Εκκλησία για
κοινωφελείς σκοπούς. Μαζί με τους καπετάνιους εργάσθηκαν για τη
μεταφορά όπλων στους αγωνιστές της Θράκης.
Αναφέρονται οι ακόλουθες επιγραφές :
Στην εκκλησία του Αγίου Βλάσιου υπήρχε η επιγραφή :
ΟΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ Ο ΠΑΛΑΙ ΜΕΝ
ΠΟΤΕ ΤΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΩΣ
ΕΝ ΤΩ ΕΤΕΡΩ ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΚΙΟΝΙ, ΝΥΝ Δ’ ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΕΜΝΗΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠ’ ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΔΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΕΞΟΧΩΣ ΔΕ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΟΚΝΩ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΦΕΤΙΟΥ ΤΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ 1839, 29
Μαΐου.

1902 φωτ. Γ. Λαμπάκη- Επιγραφή ναού Αγίου Βλασίου
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Στο παρεκκλήσι της Οδηγήτριας κάτω από την εικόνα του Αγ.
Κυπριανού :
Των χυτροποιών, Π(άτερ) δόσει επαξίως εζωγράφιστε ήδε εικών
αρτίως εις αντίληψιν, ων έφην, τζουκαλάδων λύσιν τε δεινών και
πονηρών σκανδάλων Μόσχου δε χείρ γράψε, ός πέλει νέος μαθητής και
υπεργία θέλει. Εν έτει σωτηρίω αψοή (1778) εν μηνί Φεβρουαρίου.
Σχετικές παροιμίες :
Σαν τα λάχανα μεσ’ στο τσουκάλι (ανακατεμένα).
Σ’ κώθηκι η γκουντρούλα να γελάσ’ την τσουκάλα (όταν κανείς θέλει
να γελάσει κάποιον).
Παστρικό τσανάκι (για ύποπτη διαγωγή).
Για την αγάπη της γαρουφαλιάς ποτίζεται και η γλάστρα ! κ.α.
Δεισιδαιμονίες :
Οι γεωργοί πίστευαν ότι οι τσουκαλάδες και όσοι ασχολούνταν στις
αλυκές με γητειές έδιωχναν τη βροχή.
Βρισιά : αγγείο ή τσανάκι (παλιάνθρωπε).
Όταν ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας Φερδινάνδος υπόγραψε την
συνθήκη με την Πύλη, το «Εμπρός» της ΚΠόλης δημοσίευσε το εξής
σατιρικό ποίημα :
Ο Βεζίρης πήγε στην Αίνο
Πόχει χώμα παινεμένο
Ξακουστά τσουκαλάρια
Έχει και τα πιθάρια
Εις την κάτω τη μεριά,
Που κατασκευάζουν κιούπια
Και λαγήνια και κουρούπια
Πήγε λοιπόν εκεί
Να μας κάνουν βιαστικοί
Στα τσουκαλάρια της Αίνου
Εκ πηλού καλώς ψημένου
Μια τιάρα μια κορόνα
Που δεν κάναν στον αιώνα
Οι Αινίται κεραμείς
Και πληρώνουμε εμείς.
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Άγγελος Αναγνώστου, οι τσουκαλάδες της Αίνου.

7

6 Αυγούστου 1972 Αίνος – Τα πιθάρια της Αίνου, φωτογραφία από τα
μέλη του Συλλόγου κατά την επίσκεψή τους στην πατρίδα!

Πήλινη τσιγαροθήκη από την Αίνο, κειμήλιο της οικογένειας Ειρήνης
Μπουλμπουτζή – Παπαδανιήλ.
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6 Αυγούστου 1972 Αίνος- Πήλινο στόμιο πηγαδιού στην Αίνο.
Φωτογραφία από τα μέλη του Συλλόγου κατά την επίσκεψή τους στην
πατρίδα!

17 Οκτωβρίου 2009 Αίνος. Πιθάρια έξω από σπίτι απέναντι από το ναό
του Προφήτη Ηλία. (φωτ. Σ.Κλαδαρά)
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2002 Πιθάρι της Αίνου. (φωτ. Ι. Περράκης)

2015 Πιθάρι στην αυλή σπιτιού στην Αίνο (φωτ. Σ. Κλαδαρά)

10

16 Μαρτίου 2014- Αρχαιολογικό Μουσείο Αδριανούπολης.
Πιθάρια της Αίνου και άλλα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα από την
Αίνο εκτείθονται στο Μουσείο της Αδριανούπολης.
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