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Τα επαγγέλματα καθορίζονται από την εποχή και τις ανάγκες της. Μια αναδρομή στο 
παρελθόν είναι διαφωτιστική για επαγγέλματα που επικράτησαν αλλά με την πάροδο 
του χρόνου εξαφανίστηκαν. Κάποια από αυτά δημιουργήθηκάν για να καλύψουν 
ανάγκες συγκεκριμένης εποχής. Αυτά με τη σειρά τους  αντικαταστάθηκαν ή 
εξελίχθηκαν, κυρίως επαγγέλματα που αφορούν την καθημερινότητα. Η πρόοδος, η 
εξέλιξη και η τεχνολογία βοήθησαν σημαντικά ώστε οι συνθήκες ζωής των 
ανθρώπων να γίνονται πιο εύκολες και χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Επίσης κάποια 
από αυτά έχουν άμεση σχέση με την παράδοση μας και αυτά καλό είναι να 
συνεχίσουν να υπάρχουν. 
Όσον αφορά τα επαγγέλματα που ευτελώς χάθηκαν, μερικά από αυτά είναι ιδιαιτέρως 
χαρακτηρισμένα από την εποχή τους. Ας πούμε ο αγωγιάτης τα πολύ παλιά χρόνια 
είχε το ρόλο του μεταφορέα. Χρησιμοποιώντας τα ζώα (μουλάρια ή γαϊδούρια) έκανε 
το καθημερινό δρομολόγιο από χωριό σε χωριό κουβαλώντας ανθρώπους και 
εμπορεύματα. Η πρόοδος και η εξέλιξη ασφαλώς βοήθησαν ώστε το επάγγελμα αυτό 
να χαθεί ,και με τη χρήση του αυτοκινήτου η ζωή των ανθρώπων πραγματικά να γίνει 
πιο εύκολη.  
Άλλο χαρακτηριστικό επάγγελμα μακρινής εποχής ο ντελάλης, δουλειά του ήταν να 
ενημερώνει και να μεταφέρει μηνύματα. Φυσικά τόσο με την πρόοδο όσο και με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες κλπ) η εργασία αύτη 
καταργήθηκε.  
Ο γανωτής πάλι ήταν ένα άλλο επάγγελμα που έζησε ως και τις προηγούμενες 
δεκαετίες (περίπου πριν 30-35 χρόνια), δουλειά του ήταν να περιφέρεται από χωριό 
σε χωριό για να γανώσει τα σκευή της κουζίνας. Ήταν  πολύ σημαντική η εργασία 
του γιατί εξασφάλιζε με αυτό τον τρόπο  την υγεία των ανθρώπων. Το επάγγελμα 
αυτό με την πάροδο των χρόνων λογικό ήταν να χαθεί αφού όλα αυτά τα σκεύη 
αντικαταστάθηκαν από σύγχρονα.  
Βέβαια για όσα επαγγέλματα χάθηκαν και είναι πάρα πολλά, οι λόγοι είναι 
προφανείς: η εξέλιξη, η πρόοδος και οι διαφορετικές ανάγκες των εποχών. Ασφαλώς 
κάποια άλλα υπήρχαν και θα συνεχίσουν ή μάλλον θα πρέπει να επιβιώσουν είναι το 
επάγγελμα του αγγειοπλάστη. Η τέχνη αυτή έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και 
είναι πολιτιστικής αξίας. Ο αγγειοπλάστης παράγει κεραμικά προϊόντα δηλαδή 
αντικείμενα φτιαγμένα από πηλό. Απαιτείται εκπαίδευση, δημιουργικότητα και 
υπομονή. Στις μέρες μας πια ,ελάχιστοι ασχολούνται με την τέχνη αυτή. Καλό θα 
ήταν να παραμείνει γιατί εκτός από το πρακτικό κομμάτι της έχει και στοιχεία 
πολιτισμού. 
Στην κατηγορία επίσης των επαγγελμάτων που θα έπρεπε να αναβιώσουμε είναι και 
αυτό της υφαντικής τέχνης με σημάδια έντονα λαϊκής παράδοσης και του αργαλειού 
να είναι το εργαλείο  που οι γυναίκες κατασκεύαζαν αριστουργήματα.  
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Η ξυλογλυπτική, οι τεχνίτες παραδοσιακών μουσικών οργάνων, δημιουργοί ξύλινων 
παιχνιδιών και άλλα συγγενικά του επαγγέλματα αξίζει να συντηρηθούν. 
Συμπέρασμα: Πολλά άλλαξαν με την εξέλιξη του ανθρώπου και της τεχνολογίας. 
Επαγγέλματα χάθηκαν γιατί γεννήθηκαν ή αντικαταστήθηκαν από άλλα για να 
διευκολύνουν τη ζωή μας και φυσικά η πρόοδος είναι ότι θετικό μπορεί να συμβεί, 
.Κάποια άλλα που μέσα τους περιέχουν το στοιχείο της παράδοσης και του 
πολιτισμού φρόνιμο είναι να συνεχίσουν να υπάρχουν . Όμως για να συνεχίσουν θα 
πρέπει να τα μάθουν και οι νεότερες γενιές. Είναι   και αυτά επένδυση για τη διάσωση 
της πλούσιας λαϊκής μας παράδοσης.  
  


