
Υθακηζηή Τέπκδ



Σύιθςκα ιε ηδ ιοεμθμβία, δ Θεά Αθηνά,

πνμζηάηζδα ηδξ πεζνμηεπκίαξ ηαζ ηςκ ηαθώκ

ηεπκώκ, είπε εθεύνεζ ημκ ανβαθεζό.

Πζζηεύμκηαξ όηζ δεκ οπάνπεζ ηαθύηενδ

οθάκηνα από αοηή, ιεηαιόνθςζε ζε ανάπκδ

ηδκ ηόνδ εκόξ ααθέα από ηδκ Ιςκία πμο

ηόθιδζε κα ηδ ζοκαβςκζζηεί.
Η οθακηζηή ηέπκδ δόεδηε ζημ ακενώπζκμ

βέκμξ, ςξ δώνμ από ηδ εεά ηδξ κμήζεςξ ηδκ

Αεδκά, όπςξ ακαθένεηαζ ζε ηείιεκα ηδξ

Ανπαίαξ Εθθδκζηήξ Γθώζζαξ.







Η ζζημνία ηδξ οθακηζηήξ ανπίγεζ από ηδ Νεμθζεζηή επμπή. Οζ ααζζηέξ

οθακηζηέξ ίκεξ ήηακ ημ ιαθθί ηαζ, ηονίςξ, ημ θζκάνζ. Καηά ημοξ ιζκςζημύξ

πνόκμοξ λεπςνζζηή ηαηδβμνία οθαζιάηςκ απμηεθμύζακ ηα πμθύ θεπηά

οθάζιαηα (αναπκμΰθακηα), όπςξ αοηά πμο απεζημκίγμκηαζ ζε ιζκςζηέξ

ημζπμβναθίεξ ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηδξ Θήναξ. Σηδ Θήνα ήηακ ζδζαίηενα δδιμθζθή

ηα θθμηςηά οθάζιαηα. Ο Πθίκζμξ πενζβνάθεζ θεπημιενώξ ημκ ηνόπμ

ααθήξ ηςκ ηθςζηώκ ιε θοηζηέξ μοζίεξ. Η οθακηζηή έθηαζε ζηδ ιεβαθύηενδ

αηιή ηδξ ηαηά ηα αογακηζκά ηαζ ιεηααογακηζκά πνόκζα. Η παναβςβή ηςκ

ιεηαλςηώκ άνπζζε όηακ ημκ 6μ αζώκα μ αοημηνάημναξ Ιμοζηζκζακόξ (527-

565) έζηεζθε δομ ηαθόβενμοξ ζηδκ ηεκηνζηή Αζία βζα κα ηδνύλμοκ ηδ

πνζζηζακζηή ενδζηεία ηαζ κα ιάεμοκ ηα ιοζηζηά ηδξ ζδνμηνμθίαξ.



Οζ οθακηζηέξ ύθεξ ηαζ δ επελενβαζία ημοξ 

Πςξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα οθακηά;

Πόζμξ ηόπμξ, πόζμξ πνόκμξ, πόζδ οπμιμκή πνεζάγεηαζ  βζα κα 

βίκεζ δ πνώηδ ύθδ ηθςζηή, κα ααθηεί ηαζ ιεηά κα οθακεεί  έκα 

οθακηό;



Το μαλλί 

Από ηδκ ανπαζόηδηα ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζώκα δ ηαηενβαζία ημο ιαθθζμύ 

βζκόηακ ιε ημκ ίδζμ ηνόπμ. Σηδκ ανπαζόηδηα θεβόηακ "ηαθαζζμονβία" ηαζ 

πενζεθάιαακε ηα ελήξ ζηάδζα: "πθύζζκ" (πθύζζιμ), "λάκζζκ" (λύζζιμ) ηαζ "κύζζκ" 

(βκέζζιμ). Σηα κεόηενα πνόκζα δ ηαηενβαζία πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ ζηάδζα: ημ 

πθύζζιμ ή γειάηζζια, ημ θακζάνζζια ηαζ ημ βκέζζιμ. 

. 





Από ηζξ ανπέξ ημο Απνζθίμο έςξ ηα ιέζα ημο Ιμοκίμο ημονεύμκηαζ ηα πνόααηα.

Τμ πνώημ ημύνεια βζκόηακ ζημ ζηήεμξ ηαζ βύνς από ηδκ μονά ημο γώμο ηαζ έδζκε

ιαθθί δεύηενδξ πμζόηδηαξ. Από ημ ιαθθί αοηό έθηζαπκακ ιάθθζκα ζεκηόκζα ηαζ θεπηά

οθακηά.

Τμ δεύηενμ ημύνεια βζκόηακ ζηδκ πθάηδ ημο γώμο ηαζ έδζκε ιαθθί πνώηδξ πμζόηδηαξ.

Από αοηό έθηζαπκακ ημοαένηεξ, θθμηάηεξ ηαζ παθζά.

Σηδ ζοκέπεζα, μζ βοκαίηεξ ζοβηέκηνςκακ ημ ιαθθί ηαζ ημ γειάηζγακ ζε ηαγάκζα,

ιεηά ημ λέαβαγακ ιε άθεμκμ ηνύμ κενό ηαζ ημ ζηέβκςκακ ζηδ ζηζά, βζα κα βίκεζ ζηθδνό.

Όηακ είπε πζα ζηεβκώζεζ, ημ ηαεάνζγακ από ηοπόκ αβηάεζα ή λοθανάηζα ηαζ ημ

Επελενβάγμκηακ ζημ θακάνζ.

Τμ θακάνζ απμηεθείηαζ από ηέζζενα ζακίδζα, πμο ζπδιαηίγμοκ έκα παναθθδθόβναιιμ

πθαίζζμ.

Σηδ ιέζδ ημο επάκς ζακζδζμύ ημο θακανζμύ είκαζ ηανθςιέκα ηάεεηα ιεηαθθζηά

"δόκηζα".

Τμ ιαθθί λοκόηακ ζημ θακάνζ ηαζ βζκόηακ ημύθεξ.

Ύζηενα ιε ηδ νόηα ηαζ ημ αδνάπηζ πνμπςνμύζακ ζημ βκέζζιμ, δδθαδή ηδκ ηαηαζηεοή

ηδξ ηθςζηήξ



Μεηάλζ

Τμ ιεηάλζ πανάβεηαζ από ηα ημοημύθζα ημο ιεηαλμζηώθδηα (είδμξ ηάιπζαξ).

Η εηηνμθή ημο βζκόηακ από ηα ηέθδ ημο Απνζθίμο έςξ ηα ιέζα ημο Ιμοκίμο.

Οζ ιεηαλμζηώθδηεξ ημπμεεημύκηαζ ζε ζημηεζκό ιένμξ ζε ιζα επίπεδδ επζθάκεζα,

όπμο ηνέθμκηαζ ιε θύθθα ιμονζάξ.

Έπεζηα από 40-50 ιένεξ ανπίγμοκ κα πθέημοκ έκα ημοημύθζ, ημ θεβόιεκμ

αμιαύηζμ, βύνς από ημ ζώια ημοξ.



Ύζηενα από επηά ιένεξ μζ ιεηαλμζηώθδηεξ έπμοκ ιεηαιμνθςεεί ζε πεηαθμύδα.

Τα ημοημύθζα λεναίκμκηαζ ζημκ ήθζμ ή ζημ θμύνκμ πνμημύ αηόιδ μζ πεηαθμύδεξ

πνμθάαμοκ κα ηα ηνοπήζμοκ. Σηδ ζοκέπεζα, ηα ανάγμοκ βζα κα ιαθαηώζεζ

δ ιεηαλμηθςζηή.

Καεώξ δ ηθςζηή ιαθαηώκεζ, δ βοκαίηα ηδκ ηνααά ιε έκα δζπαθςηό λοθανάηζ.

Σηδ ζοκέπεζα, δ ηθςζηή ηοθίβεηαζ ζε πενζζηνεθόιεκα ακέιδ.





Βαιαάηζ

Τμ ααιαάηζ ζπένκεηαζ ηδκ άκμζλδ ηαζ ζοθθέβεηαζ ημ θεζκόπςνμ. Μέπνζ ηζξ ανπέξ 

ημο 20μο αζώκα όθμ ημ πεζιώκα μζ βοκαίηεξ αζπμθμύκηακ ιε ημ ηαεάνζζια ηδξ

ίκαξ ημο ααιααηζμύ από ημοξ ζπόνμοξ ημο. Γζ‘ αοηό πνδζζιμπμζμύζακ έκα εζδζηό

ενβαθείμ, ημ ιαβηάκζ. Όηακ πθέμκ ημ ααιαάηζ ήηακ ηαεανό από ζπόνμοξ,

αημθμοεμύζε δ δζαδζηαζία ημο "ημρίιαημξ" ημο ιε ημ δμλάνζ, πμο ακηζζημζπεί ζηδ 

δζαδζηαζία ημο θακανίζιαημξ ημο ιαθθζμύ. Σηδ ζοκέπεζα, ημύθεξ άζπνμο πμοπμοθέκζμο

ααιααηζμύ βίκμκηακ ηθςζηή ιε ηδ νόηα ηαζ ημ αδνάπηζ. 



Το λινάρι

Ωξ οθακηζηή ίκα πνδζζιμπμζείηαζ από ηδ Νεμθζεζηή πενίμδμ.

Ββαίκεζ από ημ θοηό Linun sp.

Η ημπζαζηζηή επελενβαζία ημο πενζβνάθδηε ιε αηνίαεζα από ηδ θασηή πανμζιία

"Πέναζε ημο θζκανζμύ ηα πάεδ", πμο θέβεηαζ βζα ημκ άκενςπμ πμο οπέθενε

πμθύ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο.

Εθόζμκ μζ βοκαίηεξ ιάγεοακ ημ θζκάνζ, ημ έδεκακ ζε δέζιεξ, ηζξ μπμίεξ πηοπμύζακ

ιε έκακ ηόπακμ βζα κα πέζεζ έκαξ ζπόνμξ.



Σηδ ζοκέπεζα, έημαακ ηζξ ημύθεξ ηαζ ηζξ νίγεξ ημοξ. Έααγακ ηζξ δέζιεξ ιέζα ζε κενό

βζα ηέζζενζξ έςξ πέκηε ιένεξ, βζα κα ιαθαηώζμοκ ηα ζηεθέπδ ηαζ κα βίκμοκ ζαενά.

Όηακ ηζξ έαβαγακ από ημ κενό, ηζξ άθδκακ κα ζηεβκώζμοκ ζημκ ήθζμ.

Έπεζηα έπαζνκακ ηδκ ηάεε δέζιδ ηαζ ηδκ ημπμεεημύζακ ζε εζδζηό ενβαθείμ ιε

εβημπέξ, ώζηε κα ζπάζμοκ ημ αθαζηό ημο θζκανζμύ ηαζ κα ιείκμοκ ηαεανέξ μζ ίκεξ.

Αημθμοεμύζε ημ θακάνζζια ηαζ ηέθμξ, ημ βκέζζιμ ηδξ ηθςζηήξ.



Αδνάπηζ







Η  Βαθή ηςκ κδιάηςκ

Μέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζώκα ηα ιόκα πνώιαηα πμο πνδζζιμπμζμύκηακ 

ζηδκ οθακηζηή ήηακ πανιέκα από ηδ θύζδ. Τα πνώιαηα αοηά δεκ είκαζ 

"ηαεανά" αθθά απμηεθμύκ ιείβιαηα πνςιάηςκ, ιενζηά από ηα μπμία είκαζ 

μλεζδςιέκμζ ηύπμζ ηςκ ηαεανώκ. Τμ ηεθζηό απμηέθεζια είκαζ όηζ ηα πνώιαηα 

δεκ είκαζ έκημκα, όπςξ ηα ηεπκδηά, αθθά επζηοβπάκμοκ ανιμκζημύξ 

πνςιαηζημύξ ζοκδοαζιμύξ. Η επζθμβή ηςκ πνςιάηςκ από ηδκ οθάκηνα 

ελανηζόηακ από ηα ημπζηά θοηζηά είδδ πμο ιπμνμύζακ κα πνδζζιμπμζδεμύκ 

ςξ ααθζηά ηαζ από ηζξ βκώζεζξ ζοκηαβώκ ααθήξ. 

Ωζηόζμ, ζήιενα ηα πενζζζόηενα από ηα θοηζηά πνώιαηα έπμοκ 

ακηζηαηαζηαεεί ή ζοκδοαζηεί ιε ηα ηεπκδηά ηδξ ακζθίκδξ, ηα μπμία δεκ 

απαζημύκ ηδ πνμκμαόνα επελενβαζία ηςκ θοηζηώκ. 



Κνμημζοθθέηηνζα Αηνςηήνζ Θήνα 1650 ππ 



Φοζζημί ηνόπμζ ααθήξ κδιάηςκ 

Tμ ιαύνμ
Τμ λύθμ ημο ζηθήενμο 

Τμ θθμζό ηδξ θηεθζάξ 

Τα θύθθα ηαζ ημ θθμζό ηδξ αεθακζδζάξ 

Τμ θθμζό ηδξ ιεθζάξ 

Τμ ηόηηζκμ 
Τμ πνζκμημύηηζ ή ηενιέγ, έκα έκημιμ ςξ πανάζζημ πάκς ζημ πμονκάνζ. 

Τδ νίγα ημο θοημύ ενοενόδακμο (Rubia sp) βκςζηή ςξ νζγάνζ. 

Τμ θοηό ηνόημξ (Crocus spp) 

Τμ ηίηνζκμ 
Τα θύθθα ηδξ ιμονζάξ 

Τα θύθθα ηδξ αιοβδαθζάξ 

Τμ πνώια ημο ζάπζμο ιήθμο 

Τα θύθθα ηδξ ηανοδζάξ 

Τμ θθμζό ηδξ άβνζαξ ιδθζάξ 

Τζξ θθμύδεξ ηςκ λενώκ ηνειιοδζώκ 

Τμ πνάζζκμ 
Πνάζζκμ έααθακ ιε ημ θοηό θαδακζά

(Cistus sp) 

ηαζ ζοκδοαζιμύξ δζαθόνςκ θοηώκ 

Τμ ηαθέ 
Τζξ πνάζζκεξ θθμύδεξ ηανοδζώκ 

Τμ θθμζό ημο πεύημο 

Τμ βαθάγζμ 
Γαθάγζμ έααθακ ιε ημ θμοθάηζ

(ηνμπζηό ζκδζηό θοηό) 









Ο ανβαθεζόξ ηαζ δ ύθακζδ 

Σηδ κεόηενδ Εθθάδα οπάνπμοκ ηνεζξ ηύπμζ ανβαθεζμύ: 

μ πθαβζαζηόξ ή ηαεζζηόξ, μ όνεζμξ ηαζ μ ανβαθεζόξ ημο θάηημο. Ο πθαβζαζηόξ ή 

ηαεζζηόξ είκαζ μ πζμ ζοκδεζζιέκμξ.  Απμηεθείηαζ  από ηέζζενα ηάεεηα λύθα πμο 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλύ ημοξ  ιε ηέζζενζξ ζακίδεξ παιδθά ηαζ ηέζζενζξ ζακίδεξ ζηδκ 

ημνοθή. Σημ μνεμβώκζμ αοηό ζύζηδια ζηενεώκμκηαζ ηα ζηδιόκζα,  ακάιεζα από 

ηα μπμία πενκμύζακ ιε ηδ ζαΐηα ηα οθάδζα. Ο όνεζμξ ανβαθεζόξ ημπμεεηείηαζ 

ηάεεηα ζημ πώια ηαζ δ  ύθακζδ βίκεηαζ από ηάης πνμξ ηα πάκς. Ο ανβαθεζόξ ημο  

θάηημο  είκαζ έκαξ είδμξ  πθαβζαζημύ ανβαθεζμύ πμο ημπμεεηείηαζ  ζημ πώια.  Τα 

πόδζα ηδξ οθάκηναξ ηζκμύκηαζ ιέζα ζε έκακ θάηημ. 





Η πνμεημζιαζία ημο ανβαθεζμύ βζα ηδκ ύθακζδ 

Μεηά ημ βκέζζιμ ηαζ ηδ ααθή ημο ιαθθζμύ, αημθμοεεί ημ "κηύζζιμ" ημο ανβαθεζμύ 

ιε ηα κήιαηα βζα ηδκ ύθακζδ. Καηά ιήημξ ημο ανβαθεζμύ ζηενεώκεηαζ ημ ζηδιόκζ, 

ηεκηςιέκεξ  ηθςζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ εα δζαζηαονςεεί ηάεεηα ημ οθάδζ ηοθζβιέκμ ζηδ

ζαΐηα  βζα ηδκ ύθακζδ.  Τμ οθάδζ ιπαίκεζ ζηδ ζαΐηα ηαζ αημθμοεεί δ δζαδζηαζία ημο 

δζαζίιαημξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο ζηδιμκζμύ. Με ημ δζάζζιμ νοειίγεηαζ ημ ιήημξ 

ημο ζηδιμκζμύ, ζύιθςκα ιε ημ ιάηνμξ ημο οθάζιαημξ πμο πνόηεζηαζ κα οθακεεί. 

Σηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί ημ ηύθζβια ημο ζηδιμκζμύ ζημ πίζς ακηί ημο ανβαθεζμύ, ημ 

πέναζια  ημο ζηα ιζηάνζα, ηαζ ηέθμξ ζημ πηέκζ. Από ημ πηέκζ μζ ηθςζηέξ ημο ζηδιμκζμύ 

εα ζηενεςεμύκ  ζημ  ιπνμζηζκό ακηί όπμο ηαζ εα ηοθίβεηαζ ημ έημζιμ ύθαζια.

Αημθμοεεί δ έκςζδ ηςκ ιζηανζώκ ιε ηζξ παηήηνεξ ηαζ μ ανβαθεζόξ είκαζ έημζιμξ βζα κα 

ανπίζεζ δ ύθακζδ. 





Η δζαηόζιδζδ ηςκ οθακηώκ 

Τα οθακηά πςνίγμκηαζ ζηα νζβςηά, ιε πθαηζέξ ή θεπηέξ νίβεξ, ηαζ ζηα ηεκηδηά

ή λμιπθζαζηά, ιε βεςιεηνζηά ζπέδζα ή εέιαηα πανιέκα από ηδ θύζδ.Τα

ηεκηδηά οθακηά είκαζ πενίηεπκα, αθμύ δ οθάκηνα ηναηά ζηα πένζα ηδξ

ημοαανάηζα δζαθμνεηζηώκ πνςιάηςκ ηαζ, ζακ κα ηεκηά, ηα εκαθθάζζεζ βζα κα

δδιζμονβδεμύκ ηα ζπέδζα ηδξ.

















Τεπκζηέξ Υθακηζηήξ
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