Απόζπαζκα
από ην βηβιίν «Ζ Βηζαιηία ηνπ ρζεο»
…
Τν ίδιαζμα
Ίδιαζμα ήηαλ ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πεξλνύζε ην ζηεκόλη από ηα καλάμια
ζην αληί ηνπ αξγαιεηνύ θαη πεξλνύζε κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε νη θιωζηέο ζε όιν ην
κήθνο ηνπο λα ηπιίγνληαη πεξίπνπ παξάιιειεο. Απηή ε δηάηαμε δηεπθόιπλε ην
πέξαζκα ηνπ ζηεκνληνύ κέζα από ηα κηηάξηα θαη ην σηέν(ι), ηειηθά δηεπθόιπλε όιε
ηε δηαδηθαζία ηεο ύθαλζεο.
Μηα πθάληξα πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη ην ζηεκόλη ηεο έπξεπε λα απνθαζίζεη
γηα ηξία ζηνηρεία ηνπ. Γηα ην ηη ρξώκα ζα είρε ην ζηεκόλη ηεο, πόζν κήθνο ζα είρε
θαη πόζν θάξδνο ζα είραλ ηα πθαληά πνπ ζα ύθαηλε. Τν ρξώκα ζπλήζωο ήηαλ
άζπξν, ην κάθξνο ην θαζόξηδε κε ηηο νξγηέο, ελώ ην θάξδνο κε ην πιήζνο πνπ ζα
είραλ νη θιωζηέο ηνπ ζηεκνληνύ ηεο. Όηαλ ε λνηθνθπξά ήηαλ έηνηκε, έπαηξλε γηα
βνήζεηα κεξηθέο γπλαίθεο θαη πήγαηλαλ κε ηα ζύλεξγά ηνπο ζε κηα απιωηαξηά, ζε
κηα κεγάιε απιή ή ζε έλα νηθόπεδν. Πξώηε ηνπο δνπιεηά ήηαλ λα θαξθώζνπλ ζηε
γε κεξηθνύο κηθξνύο παζζάινπο, ζε κηα ηέηνηα δηάηαμε, πνπ όηαλ ζπλδένληαλ ζηε
ζεηξά κε κηα θιωζηή έδηλαλ κηα ηεζιαζκέλε γξακκή, Α,Β, … Ζ,Θ, πνπ ην ζπλνιηθό
ηεο κήθνο ήηαλ ίζν ην κήθνο ηνπ ζηεκνληνύ πνπ ήζειαλ. Σηε ζεηξά ηωλ παζζάιωλ
πνπ έζηελαλ ζην έδαθνο, ε κηα άθξε (Α-Β) ήηαλ ε «αξρή» ηνπο ή ην κεθαλάπ(ι),
ελώ ε άιιε (Θ) ήηαλ ην «ηέινο» ή ε νοςπά.

Σρεκαηηθή παξάζηαζε γηα ην ίδιαζμα
1,…15, ηα θαιάκηα Α, Β ην κεθαλάπ(ι), Θ ε νοςπά
Απιώλνληαο νη ιδιάζηπερ ηηο θιωζηέο από ηα θαιάκηα θαηά κήθνο απηήο ηεο
ηεζιαζκέλεο γξακκήο, έθηηαρλαλ ην ζηεκόλη ηόζν καθξύ όζν ην ήζειαλ. Σην
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κεθαλάπ(ι) έζηελαλ δπν παζζάινπο (Α, Β) θνληά-θνληά, γηα λα γίλεηαη εθεί κηα
δηεπζέηεζε ηνπ ζηεκνληνύ, όηαλ ε ιδιάζηπα γύξηδε ηηο θιωζηέο από ην κεθαλάπι γηα
ηε νοςπά· έθαλαλ ην ζηαύπωμα.

Αξηζηεξά ην ίδιαζμα, γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ αξγαιεηνύ ζην Γεκεηξίηζη
θαη δεμηά ιεπηνκέξεηα γηα ην ζηαύξωκα
Φωηνγξαθίεο ηνπ Εαθείξε Εαπξνύδε
Αλ ππνζέζνπκε όηη κηα λνηθνθπξά ήζειε λα πθάλεη κε ζηεκόλη πνπ ζα είρε 600
θιωζηέο1, δειαδή λα θάλεη 300 δεπγάξηα, κ’ άιια ιόγηα 300 θιωζηέο γηα θάζε μιηάπ(ι), ζα κπνξνύζε λα πηάζεη κηα θιωζηή θαη λα θάλεη κ’ απηήλ 300 δξνκνιόγηα
πήγαηλε-έια πνπ ζα ηεο έδηλαλ ηηο 600 θιωζηέο. Καη αλ ζην πηζωγύξηζκα κπνξνύζε
λα βάδεη ηε κία θιωζηή δίπια ζηελ άιιε, ζα είρε ζηε ζεηξά 300 αξαδηαζκέλα δεπγάξηα θιωζηέο πνπ ζα ήηαλ ηδαληθή δηάηαμε γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζηεκνληνύ κε ηηο
600 θιωζηέο. Απηό όκωο δε γίλεηαη, θαη γηαηί νη δπν δίδπκνη πάζζαινη ηεο αξρήο ζα
έπξεπε λα είλαη κεγάινη όζν πεξίπνπ είλαη ην αληί, γηα λα ρωξνύλ αξαδηαζκέλεο 300
δεπγάξηα θιωζηέο, θαη γηαηί γηα λα γίλεη ε δνπιεηά κε ηα 300 δξνκνιόγηα ζα ρξεηαδόηαλ πάξα πνιύο ρξόλνο. Δπηπιένλ, γηα λα είλαη εύθνιε ε δηεπζέηεζε ηνπ ζηεκνληνύ ζηα κηηάξηα, έπξεπε νη θιωζηέο λα πεξλνύλ κία-κία από ηε κηα πιεπξά ηνύ
ελόο από ηνπο δπν απηνύο παζζάινπο, λα πεξλνύλ από ηελ άιιε πιεπξά ηνύ δεύηεξνπ θαη γπξλώληαο πίζω κε αλάινγν ηξόπν λα ζρεκάηηδαλ έλα «γ», λα γίλεηαη δειαδή ην ζηαύπωμα ηνπ ζηεκνληνύ.
Γηα λα κελ ηαιαηπωξνύληαη όκωο νη γπλαίθεο, ρξεζηκνπνηνύζαλ έλαλ παξαγωγηθόηεξν ηξόπν. Κάξθωλαλ ζηε γε κηα ζεηξά από 15 ζηδεξόβεξγεο, ηηο βιπ1

Αζαλαζία Παξπαλέια: «Έλα ζηεκόλη κπνξνύζε λα έρεη από 360 κέρξη 1080 θιωζηέο,
αλάινγα κε ην πθαληό πνπ ήζειε λα θάλεη ε λνηθνθπξά θαη από ηα αλνίγκαηα πνπ ζα είρε ην
ρηέλη ηνπ αξγαιεηνύ. Γηα ηα θηιίκηα έβαδαλ 360 θιωζηέο, γηα ηα ζεληόληα όκωο ή γηα άιια
ιεπηά πθαληά νη θιωζηέο έθζαλαλ ζπλήζωο κέρξη ηηο 900».
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γούδιρ, πνπ είραλ κάθξνο 30-40 πόληνπο, νη νπνίεο έπαηξλαλ 15 θαιάκηα κε ηηο
θιωζηέο γηα ην ζηεκόλη. Έηζη ηξαβνύζαλ ζπγρξόλωο 15 θιωζηέο, κ’ άιια ιόγηα κε
20 δξνκνιόγηα πήγαηλε-έια, αληί γηα 300, ηέιεηωλε ην άπιωκα ηεο θιωζηήο γηα ην
ζηεκόλη κε ηηο 600 θιωζηέο. Θα κπνξνύζαλ λα βάινπλ πην πνιιά θαιάκηα, π.ρ. 30
αληί 15, ηόηε όκωο ην ηξάβεγκα γηλόηαλ βαξύ θαη θόβνληαλ νη θιωζηέο. Μόλν ζε
εηδηθέο πεξηπηώζεηο, γηα παξάδεηγκα όηαλ ήζειαλ λα θάλνπλ έλα θαξό πθαληό, πνπ
ζα είρε θαη δηαθνξεηηθέο θιωζηέο ζηεκνληνύ ζε ρξώκα ή ζε πθή, έβαδαλ ηα
θαιάκηα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θιωζηέο ζηε ζεηξά θαη έβαδαλ όζα ηνπο ρξεηάδνληαλ
γηα λα γίλεη ην θαξό. Έλαο ζπλεζηζκέλνο αξηζκόο ήηαλ ηα 20 θαιάκηα.

Τκήκα μιζαλούδαρ κε θαξό πθαληό
Δξγόρεηξν Αζαλαζίαο Παξπαλέια, Νηθόθιεηα
Αθνύ γηλόηαλ όιε απηή ε πξνεηνηκαζία, έπηαλαλ ηηο θιωζηέο, ζπλήζωο ηηο 15,
ηηο έδελαλ ζην «ηέινο» ηωλ παζζάιωλ θη άξρηδαλ λα ηηο απιώλνπλ όζν ηεληωκέλεο
κπνξνύζαλ ζηε ζεηξά ηωλ παζζάιωλ. Άκα έθηαλαλ ζηελ άιιε άθξε, ζηελ «αξρή»,
γηλόηαλ ην ζηαύπωμα ηνπ ζηεκνληνύ. Γελ ηηο ζηαύξωλαλ όκωο όιεο καδί. Σηελ Τεξπλή ηηο ζηαύξωλαλ ηξεηο-ηξεηο, ελώ ζηε Νηθόθιεηα δπν-δπν. Τν θαιύηεξν βέβαηα
ήηαλ λα ζηαπξώλνληαη κία-κία, γηα λα γίλεη όπωο αλ απιωλόηαλ νη θιωζηέο κία-κία,
πξάγκα όκωο πνπ ήζειε πνιύλ θόπν θαη ρξόλν. Σηε ζπλέρεηα απιώλνληαλ νη θιωζηέο πξνο ην «ηέινο», γύξηδαλ πάιη πίζω θ.ν.θ., κέρξη πνπ είραλ ηόζεο θιωζηέο όζεο
ρξεηάδνληαλ ζην ζηεκόλη.
Όηαλ ζηαύπωναν ηηο θιωζηέο ζε έλα δξνκνιόγην, είραλ 15 θιωζηέο από ηε κηα
πιεπξά ηωλ δύν παζζάιωλ θαη, ζην γύξηζκα πίζω, άιιεο ηόζεο από ηελ άιιε. Τηο
θιωζηέο ηεο κηαο πιεπξάο από δπν ζπλερόκελα δξνκνιόγηα, δειαδή 30 θιωζηέο, ηηο
έδελαλ κε έλα λήκα, ην λςζίδ(ι), γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ ηειηθή δηεπζέηεζε ηνπ
ζηεκνληνύ ζην αληί. Σ’ απηήλ ηε δηεπζέηεζε ην θάζε λςζίδ(ι) παξέζπξε καδί ηνπ θαη
ηηο αληίζηνηρεο θιωζηέο ηεο άιιεο πιεπξάο ηωλ δύν παζζάιωλ θη έηζη ζπλέβαιιε
ζην λα αξαδηάδνληαη ηειηθά ζην αληί 30 δεπγάξηα θιωζηέο, δειαδή 60 θιωζηέο. Σην
παξάδεηγκα δειαδή κε ηηο 600 θιωζηέο γίλνληαλ 10 λςζίδια (10x60 = 600 θιωζηέο),
ελώ ζε άιια πθαληά γίλνληαλ από 6 κέρξη 16 θαη πνιύ ζπάληα κέρξη 18 λςζίδια
(δειαδή 18x60 = 1080 θιωζηέο).
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Μηα αλςζίδα κε ιεπηό ζθνηλί
Όηαλ ηέιεηωλε ην άπιωκα ηνπ ζηεκνληνύ ζηνπο παζζάινπο, έπηαλαλ ην ζηεκόλη
από ην «ηέλορ» θη έπιεθαλ ηελ πλεξούδα, κε ηνλ ηξόπν πνπ θάλνπκε κηα θιωζηή λα
κνηάδεη κε αλςζίδα. Ύζηεξα, ζηε ζέζε ηωλ δπν παζζάιωλ, ηεο αξρήο, έβαδαλ δπν
θαιάκηα, κε κάθξνο όζν πεξίπνπ ηα κηηάξηα, πνπ ζα ήηαλ ηα καλαμίδια ηνπ αξγαιεηνύ θαη ζα βνεζνύζαλ ζηε δηεπζέηεζε ηνπ ζηεκνληνύ. Σηε ζέζε ηνπ αθξαίνπ από
ηνπο δπν παζζάινπο έβαδαλ έλα αθόκε κεγάιν θαιάκη, κε ην νπνίν έδελαλ ηελ «αξρή» ηνπ ζηεκνληνύ ζην αληί, κε ηξόπν ώζηε νη δεκέλεο θιωζηέο λα είλαη από ηελ
πάλω κεξηά. Τελ πλεξούδα, όπωο ηελ είραλ καδεκέλε ηελ έβαδαλ πάλω ζηελ ξςλοςγαδούπα, ζε έλαλ μύιηλν ηξίπνδα δειαδή, όπνπ είραλ θνξηωκέλεο πέηξεο. Τα δύν
ζθέιε ηεο ξςλοςγαδούπαρ αθνπκπνύζαλ ζην ρώκα θαη ζην ηξίην δελόηαλ ην ζηεκόλη. Ζ ξςλοςγαδούπα βξηζθόηαλ καθξηά από ην αληί, ζε απόζηαζε πνπ επέηξεπε ν
ρώξνο ζηνλ νπνίν γηλόηαλ όιε ε εξγαζία. Άξρηδαλ ηόηε λα ηπιίγνπλ ην ζηεκόλη ζην
αληί, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ κηθξό πάζζαιν ωο κνριό γηα ηελ πεξηζηξνθή. Όπωο
ηξαβνύζαλ νη γπλαίθεο ην ζηεκόλη γηα λα ην ηπιίμνπλ ζην αληί, ην βάξνο ηεο ξςλοςγδούπαρ θξαηνύζε θόληξα θαη ην ζηεκόλη καδεπόηαλ ηεληωκέλν. Κη όπωο ήηαλ
ζηαςπωμένερ νη θιωζηέο θαη δεκέλεο ζηα λςζίδια, δηεπθόιπλαλ ηηο γπλαίθεο λα ηηο
ηαθηνπνηνύλ αξαδηαζκέλεο ζην αληί. Όηαλ βέβαηα πιεζίαδε ε ξςλοςγαδούπα ζην
αληί, ηελ απνκάθξπλαλ πάιη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε θη έδελαλ ην ζηεκόλη από αλινγν
ζεκείν. Όζν καδεύνληαλ ην ζηεκόλη, ηα δπν θαιάκηα, ηα καλαμίδια, πξνρωξνύζαλ
πξνο ηελ άιιε άθξε ηνπ ζηεκνληνύ, πξνο ην «ηέινο», αιιηώο ζην ζηόμα ηνπ ζηεκνληνύ, ζην άλνηγκα δειαδή πνπ γηλόηαλ κε ηα κηηάξηα θαη από ην νπνίν ζα πεξλνύζε
ε ζαΐηα. Τειηθά δειαδή ηα δπν θαιάκηα ήηαλ ιίγν πξηλ από ηα μιηάπια θαη ην
σηέν(ι).
Όηαλ ηέιεηωλε ην ίδιαζμα, ην ζηεκόλη ήηαλ έηνηκν γηα ηνλ αξγαιεηό. Οη γπλαίθεο
έπαηξλαλ ην αληί θαη ην κεηέθεξαλ ζην ζπίηη ηεο λνηθνθπξάο, αθνύ πξώηα έθιεηλαλ
ηηο ηξύπεο ηνπ κε έλα μύιν θαη έλα ινπινύδη. Αλ δελ ην έθαλαλ απηό θαη ζπλαληνύζαλ ζην δξόκν θάπνην θνξίηζη ή παιηθάξη, πίζηεπαλ όηη απηό δε ζα παληξεπόηαλ.
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