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Α) Οινοποιία  
• Οινοποίηση είναι η ζύμωση του γλεύκους και 

γίνεται μέσα σε πήλινους πίθους. Οι πίθοι θαμμένοι 

στο χώμα ήταν αυτοί που επέτρεπαν την παλαίωση, 

χωρίς τον κίνδυνο των ζυμώσεων υπό την επίδραση 

του οξυγόνου, αποδίδοντας μεγάλη ποικιλία οίνων.  



•Αυτοί υποβάλλονταν ενίοτε σε ειδική 

επεξεργασία: ο πάσσος προϋπέθετε 

αποξήρανση των σταφυλιώνστον ήλιο και 

ο καπνίας έψηση του γλεύκους. 



Η παραγωγή του κρασιού στην 

αρχαία Ελλάδα  

• Ο τρύγος αποτελούσε μία επίπονη 

και εξειδικευμένη εργασία. Οι 

σταφυλές κόπτονταν με μαχαιρίδιο, 

υποβάλλονταν ενίοτε σε πρόχειρο 

πάτημα σε αραιοπλεγμένο, 

καλαμένιο ή ξύλινο δοχείο, 

συλλέγονταν σε μαλακά κοφίνια ή 

μεταφέρονταν στο γειτονικό, μόνιμο 

ληνό.  





Ο τρύγος αποτελούσε μία επίπονη και 
εξειδικευμένη εργασία. Οι σταφυλές 

κόπτονταν με μαχαιρίδιο, υποβάλλονταν 
ενίοτε σε πρόχειρο πάτημα σε 

αραιοπλεγμένο, καλαμένιο ή ξύλινο 
δοχείο, συλλέγονταν σε μαλακά κοφίνια 
ή μεταφέρονταν στο γειτονικό, μόνιμο 

ληνό.  

 



• Από την πρώιμη εποχή του σιδήρου η 

σταφυλόμαζα που παρέμενε στο ληνό, 

τοποθετούνταν σε σάκους και εκθλίβονταν 

περαιτέρω σε πιεστήριο μοχλού με λίθινο 

βάρος, ανάλογο της ελαιουργικής 

πρακτικής.  





•Στην όψιμη ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο 

εισάγονται οι πρέσες κοχλία, ενίοτε φορητές, 

καθώς και οι μεγάλες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 

σφήνας - σταθερού πλαισίου.  





• Η συμπίεση με μηχανικά μέσα 
καθιερώνεται στην αρχαιότητα, καθώς 
αυξάνει σημαντικά την απόδοση και 
ελαττώνει τις ανάγκες σε ανθρώπινο 
δυναμικό. Τα τελευταία κατάλοιπα της 
κατεργασίας είναι αυτά που δίνουν τον 
αγοραίο οίνο.  

 





Κατά την βυζαντινή περίοδο, η αμπελουργία στο μεγαλύτερο της μέρος 
γινόταν από μοναχούς. Στις συνήθειες των βυζαντινών, σχετικά με το 
κρασί, βρίσκει κανείς αρκετές διαφορές σε σχέση με τους αρχαίους. 

Οι βυζαντινοί δεν αραίωναν το κρασί τους με νερό μάλιστα το έπιναν 
ζεστό, συνήθεια που αποτελούσε δείγμα πολυτέλειας. Συνήθιζαν 

επίσης να καταναλώνουν ορισμένες τροφές πριν το κρασί για να μην 
μεθούν εύκολα, όπως ωμό λάχανο και πικραμύγδαλα. 



Η ιστορία του ελληνικού κρασιού   
Καλύπτει μία εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο, τη 

μεγαλύτερη παγκοσμίως, όσον αφορά τη συνεχόμενη 

καλλιέργεια της αμπέλου και τη διαχρονική παραγωγή 

οίνων. Η απαρχή της αμπελοκαλλιέργειας στον ελλαδικό 

χώρο ξεπερνά τους ιστορικούς χρόνους και χάνεται στα 

βάθη των αιώνων.  





• Από τότε, το αμπέλι και το κρασί συνοδεύουν 

την Ελλάδα και τους κατοίκους της μέχρι τις 

μέρες μας, χωρίς διακοπή! Άλλες φορές 

δοξάζονται και άλλες μένουν στη σκιά των 

γεγονότων, της πολύπαθης γης που τα 

γέννησε.  



• Σε κάθε περίπτωση, η βουτιά βαθιά στο 

χρόνο καταδεικνύει, αν μη τι άλλο, το βαθμό 

ωριμότητας των ελληνικών αμπελοτοπίων και 

των παραγωγών τους, για τη δημιουργία των 

νέων κρασιών της Ελλάδας.  

 





ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Μέλισσες στην τεχνητή φωλιά 

τους, όπου παράγουν μέλι 



Μελισσοκομία ονομάζεται η τέχνη της εκτροφής των 

μελισσών. Οι μέλισσες έχουν την τάση να δημιουργούν 

φωλιές και να παραμένουν μέσα σε τρύπες, σε 

κουφάλες δέντρων κλπ. 



Αυτό οδήγησε τον άνθρωπο στη σκέψη ότι είναι δυνατό να τις 

συλλάβει και να τις βάλει να ζήσουν μέσα σε κάποιο κουτί, που 

να μοιάζει με κουφάλα δέντρου ή με τρύπα σε βράχο, 

προκειμένου να παράγουν μέλι γι' αυτόν. Έτσι άρχισε σιγά - 

σιγά ο άνθρωπος να ασχολείται με τη μελισσοκομία 





Ιστορία  

Η μελισσοκομία έχει αρκετά 

παλιά παράδοση. 
Σε διάφορες ζωγραφικές 

παραστάσεις, που βρέθηκαν στις 

Πυραμίδες της Αιγύπτου, 

εικονίζονται άνθρωποι που 

ασχολούνται με τη μελισσοκομία. 

Στην αρχαία Ελλάδα επίσης η 

μελισσοκομία βρισκόταν σε 

αρκετά υψηλό επίπεδο. Άλλωστε 

από την εποχή αυτή υπάρχουν τα 

γραπτά του Αριστοτέλη για τη 

μελισσοκομία. Οι απόψεις του 

αυτές εξακολουθούσαν να 

ισχύουν μέχρι και το μεσαίωνα. 





• Ο μεσαίωνας δεν πρόσθετε και πολλά 

καινούρια πράγματα στη μελισσοκομία, 

εκτός ίσως από τον καπνό, όταν επρόκειτο 

να ασχοληθεί κανείς με τις μέλισσες, ώστε 

αυτές να μην αγριεύουν πολύ. Αργότερα η 

μελισσοκομία αποτέλεσε είδος ασχολίας 

των μοναχών στα μοναστήρια, όπου και 

αναπτύχθηκε σημαντικά. 





Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τη γνώρισε η 

μελισσοκομία τα τελευταία εκατό χρόνια και 

ακόμη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια μετά τον 

πόλεμο. Σήμερα είναι πια πάρα πολλά γνωστά 

πράγματα από τη βιολογία των μελισσών, από τη 

νομοτέλεια που διέπει τη ζωή τους, τον τρόπο της 

ζωής τους κλπ. 



Σε μερικά κράτη η μελισσοκομία έχει πάρει το χαρακτήρα της 

βιομηχανικής παραγωγής, όπως στον Καναδά, την Ρωσία και τις ΗΠΑ. 

Οι παλιές πρωτόγονες κυψέλες έχουν αντικατασταθεί με νέες ξύλινες 

και πολύ πιο πρακτικές και αποδοτικές. 

Μελισσοκόμος στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς. Κατά τις 

μελισσοκομικές εργασίες είναι απαραίτητος ο 

προστατευτικός ρουχισμός και εξοπλισμός, ειδικά 

για το πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθούν 

δυσάρεστες επιπλοκές από τα τσιμπήματα των 

μελισσών. 





Μέθοδοι μελισσοκομίας  

Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι μελισσοκομίας. Ο παραδοσιακός, όπου το 

σύνολο των κυψελών παραμένει σε ένα μέρος και ο σύγχρονος, που κάθε 

φορά μεταφέρεται στην περιοχή που έχει λουλούδια. Ο δεύτερος τρόπος, 

η νομαδική μελισσοκομία, θεωρείται ασύγκριτα πιο αποτελεσματική και πιο 

αποδοτική. 





 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 

περισσότερα από 60 

μελισσοκομικά κέντρα.  

Η μελισσοκομία στην Ελλάδα 

Τα κέντρα μελισσοκομίας 

ενώνονται μαζί και 

σχηματίζουν την 

Ομοσπονδία 

Μελισσοκομικών 

Συλλόγων Ελλάδας.  



Η Ελλάδα διαθέτει ιδανικές 

συνθήκες για τη μελισσοκομία. 

Η ανάπτυξή της όμως στη χώρα 

δεν είναι τέτοια, όση επιτρέπουν 

οι κλιματολογικές συνθήκες της. 

Ως αποτέλεσμα η εγχώρια 

παραγωγή δεν καλύπτει τις 

ανάγκες της εγχώριας 

κατανάλωσης. 



Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες 

ποσότητες μελιού 

προέρχονται από το πεύκο 

(55-60%), ενώ σημαντική 

είναι και η παραγωγή μελιού 

ελάτης (5-10%) και 

θυμαριού (15%).  





Περίπου 80% όσων ασχολούνται με τα μελισσοκομία είναι 

γεωργοί και το υπόλοιπο 20% ετεροεπαγγελματίες. Οι μέλισσες 

καλύπτουν περίπου το 1,80% της ελληνικής ζωικής παραγωγής.  





ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ 

Η ξυλουργική είναι ένα παλαιό 

επάγγελμα που γίνεται 

σεβόμενο συχνά για τη 

σημασία του στην κοινωνία σε 

ένα  μεγάλο μέρος της ιστορίας. 



• Ξυλουργοί ή μαραγκοί (ντουλγκέρηδες) 

ονομάζονται οι τεχνίτες που είναι ειδικοί 

στην κατεργασία και επισκευή του ξύλου, σε 

διάφορους τομείς, όπως στην οικοδομή, 

στην επιπλοποιία και στη δημιουργία 

διακοσμητικών ή χρηστικών αντικειμένων. 

Οι σύγχρονοι μαραγκοί εξειδικεύονται 

συνήθως σε κάποιον από τους παραπάνω 

τομείς, ενώ οι παλιοί, παρ’ ότι αναλάμβαναν 

κυρίως τις ξύλινες κατασκευές των 

οικοδομημάτων  









• Στα παλιά ξυλουργεία, (ή “μαραγκούδικα”) 

ήταν όλα χειροκίνητα: Τρυπάνια, πριόνια, 

πλάνες (γνωστές ως “ροκάνια” που 

υπήρχαν σε ολόκληρες συλλογές 

διαφόρων μεγεθών), σκαρπέλα και άλλα 

εργαλεία ήταν τα όπλα του μαραγκού που 

βασανιζόταν, ώρες ατέλειωτες, μέχρι να 

κάνει δουλειά που σήμερα γίνεται μέσα σε 

δευτερόλεπτα με τα σύγχρονα 

μηχανήματα! 



Ξεγυριστάρι 
Χειροκίνητο πριόνι, ειδικό για τους παλιούς 

επιπλοποιούς.  



Ροκάνια 
Εργαλεία του χεριού για την επεξεργασία ξύλινων επιφανειών. Ανάλογα 

με το είδος του, χρησίμευε για τη λείανση ή για το άνοιγμα ειδικών 

αυλακιών για να ενωθούν τα κομμάτια του ξύλου.Υπήρχαν ροκάνια για 

ραμποτέ, ροκάνια πατούρας, ροκάνια πήχης και ροκάνια  



Σκαρπέλο 
 

Εργαλείο του 

ξυλουργού και του 

καραβομαραγκού, 

που δουλεύεται με το 

χέρι κοπίδι.  



Νταβίδι 
Σφιγκτήρας˙ 

πρωτόγονο σιδερένιο 

εργαλείο, που 

χρησίμευε για να 

κρατάει πιεσμένα 

(σφιγμένα) τα προς 

συγκόλληση ξύλα, μέχρι 

να στεγνώσει η κόλλα.  



Ξυλόβιδα 
Εργαλείο του 

ξυλουργού που 

χρησιμεύει για να 

πιέζει τα ξύλινα 

μέρη, μεταξύ τους 

ώστε να κολλήσουν.  



Σιδερόβιδα 
Εργαλείο του 

ξυλουργού που 

χρησιμεύει για να 

πιέζει τα ξύλινα μέρη, 

μεταξύ τους ώστε να 

κολλήσουν.  



Καρμανιόλα 
Μεγάλο χειροκίνητο 

πριόνι, με δύο λαβές, 

και μεγάλα δόντια. Το 

δουλεύουν συνήθως 

δύο πριονιστάδες.  



Σιδηροπρίονο 
Πριόνι για το κόψιμο σιδερένιων 

αντικειμένων  



Σιμαδούρα μεγάλη - Σιμαδούρα μεγάλη 
Εργαλείο το οποίο χρησίμευε στο "σημάδεμα" επάνω στο 

ξύλο, των σημείων που έπρεπε να γίνουν οι τρύπες. 



Παχύμετρο 

Εργαλείο για την 

ακριβή μέτρηση του 

πάχους των 

αντικειμένων.  



Σιγάτσα υλοτομίας 
Μεγάλο και πλατύ πριόνι με λαβή και στις δύο 

άκρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα δόντια 

εναλλάσσονται, ένα μικρό και ένα μεγαλύτερο  



Μαραβίλια 
Τρυπάνι μεγάλο, 

μάκρους 80-100 εκ.  



Σιγάτσα μεγάλη 
Μεγάλο και πλατύ πριόνι. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα δόντια 

εναλλάσσονται, ένα μικρό και ένα μεγαλύτερο.  



Σμίνη 

Πριονάκι, με στενή λάμα και μικρά δόντια.  



Στέλα 
Αρθρωτή γωνία, 

αποτελούμενη από δύο 

ευθύγραμμα στελέχη, 
αρθρωτά, ώστε η μεταξύ 

τους σχηματιζόμενη 

γωνία να μπορεί να 

μεταβάλλεται αλλά και να 

σταθεροποιείται. Έτσι, 

γινόταν δυνατό το 

μέτρημα γωνίας και η 

μεταφορά του μέτρου της 

σε σημείο που θέλουμε.   



Τόρνος 
Μηχάνημα για την κατεργασία ξύλων, που περιστρέφονται 

μπροστά σε γλύφανο, για να πάρουν ορισμένο σχήμα.  



Ματεκάπι 
Είδος 

περιστροφικού 

ξυλουργικού 

τρυπανιού.  



• Η ξυλεία που χρησιμοποιούσαν μέχρι το 1950 

περίπου, ήταν αποκλειστικά ντόπια και την 

προμηθεύονταν από υλοτόμους (ξυλοσχίστες) της 

περιοχής τους, ενώ μετά το 1950 δούλευαν και με 

ξύλα εισαγωγής (κυρίως από τη Σουηδία και τη 

Ρουμανία). Το είδος των ξύλων που 

χρησιμοποιούσαν εξαρτιόταν από τη χρήση για 

την οποία προορίζονταν, έτσι για οικοδομικές 

κατασκευές χρησιμοποιούσαν μαλακά ξύλα (π.χ. 

λεύκες, ήμερα πεύκα, κ.α.) ενώ για έπιπλα και 

άλλα αντικείμενα πιο σκληρά ξύλα, όπως 

καρυδιά, καστανιά, κυπαρίσσι κ.α. 



• Η δημιουργία ξύλινων κατασκευών, 
περνάει από τρεις φάσεις: σχεδιασμό σε 
χαρτί, κατασκευή και τελικό φινίρισμα. 
Κατά την πρώτη φάση, αποτυπώνεται το 
σχέδιο της κατασκευής σε χαρτί και 
υπολογίζονται οι διαστάσεις και η 
ποσότητα του ξύλου που χρειάζεται. Στη 
συνέχεια επεξεργάζονται την ξυλεία και 
δημιουργούν την επιθυμητή κατασκευή. 
Τέλος, γίνεται το φινίρισμα και το βάψιμο 
του αντικειμένου, παλιότερα με 
γυαλόχαρτο, πινέλο, μπογιές - λάδια και 
αργότερα (μετά το 1945) με τριβείο και 
πιστόλι βαφής. 



• Σήμερα, η τέχνη του μαραγκού 
εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά η ζήτηση 
προϊόντων έχει μειωθεί, λόγω της χρήσης 
άλλων υλικών στις οικοδομικές 
κατασκευές (όπως παράθυρα από 
αλουμίνιο, σκάλες από τσιμέντο κ.ο.κ. - 
που δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή στο 
χρόνο, χρειάζονται λιγότερη συντήρηση, 
παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια), αλλά και 
εξ’ αιτίας της ανάπτυξης της αγοράς 
εργοστασιακών επίπλων, που κατά κύριο 
λόγο είναι πιο οικονομικά, αλλά και 
ετοιμοπαράδοτα. 



  

• Είναι η βιομηχανία κατασκευής υφασμάτων. 

Για περίπου 6.000 χρόνια οι άνθρωποι 

έκλωθαν με το χέρι τις ίνες για να τις κάνουν 

κλωστή, τύλιγαν τις ίνες σε μια ρόκα και τις 

έστριβαν για να τις κάνουν νήμα γυρίζοντας 

ένα αδράχτι. 

 

    



 Η πρώτη εκμηχάνιση αυτής της διαδικασίας 

φαίνεται να έγινε στην Ινδία, με την εισαγωγή 

ενός πεντάλ, το οποίο περιέστρεφε το αδράχτι. 

 

 Κυριότερα υφάσματα της εποχής ήταν κυρίως το 

μάλλινο και το λινό. 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 

• Ο αργαλιός αποτελεί μέχρι εκείνη την εποχή 

από ένα κατακόρυφο ορθογώνιο πλαίσιο, 

στο οποίο κρέμονταν οι κλωστές 

τεντωμένες με ένα ραβύδι ( πέτρα).  

 



• Η επεξεργασία των υφασμάτων στο 

γναφείο ( βρέξιμο και χτύπημα) με χρήση 

ποταμίσιου νερού οδήγησε σε μια 

ομοιομορφία και σταθερή πυκνότητα της 

ύφανσης.  

 

• Το ΄΄χτύπημα΄΄ εκμηχανίστηκε σύντομα 

με τη χρήση υδρόμυλων και ανεμόμυλων.  

 



    ΑΡΧΑΙΑ  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

• Πέπλος 

 



• Χιτώνας • Ιμάτιο 



 Η γεωργία είναι το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 

καλλιέργεια του εδάφους και της γης. 

 

 Η γεωργία πρωτοεμφανίστηκε στην 

νεολιθική εποχή. Ο άνθρωπος 

καλλιεργούσε τη γη με απλά εργαλεία 

ξύλινα. Μετά άρχισε να αναπτύσσεται η 

κτηνοτροφία και η κατασκευή μεταλλικών 

εργαλείων.



• Ο μηχανικός εξοπλισμός της γεωργίας 
ενισχύθηκε σημαντικά μετά το 1948. Με τις 
μηχανές απλουστεύτηκε η δουλειά και 
συντόμευσε ο χρόνος απασχόλησης. 

 

• Στη γεωργία σήμερα γίνεται πλατιά χρήση 
των μηχανικών μέσων. 

 

• Τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν ήταν 
αυτά που οι καρποί τους, φρούτα συνήθως, 
ήταν έτοιμοι για κατανάλωση. 

 

• η χρήση ελαιόλαδου τεκμηριώνεται από το  

    7.000 π.Χ. 



• μύλοι άλεσης 

    



• Αγροτικά εργαλεία 



• Το τυρί παρασκευάζεται από το γάλα, με την 

επίδραση ουσιών, οι οποίες δρουν φυραματικά. 

 

• Συνηθέστεροι τρόποι συντήρησης ήταν το αλάτι, το 

βράσιμο του γάλακτος, η αποθήκευσή τους σε 

δροσερά μέρη όπως υπόγειες, σπηλιές κλπ. αλλά και 

πολλές φορές η διατήρησή τους μέσα σε βρασμένο 

νερό με διάλυμα αλατιού. 

 

• Μέχρι και σήμερα οι τρόποι συντήρησης παραμένουν 

σχεδόν ίδιοι, με βασική διαφορά την προσθήκη 

πλαστικών επικαλύψεων. 

 



• Το βούτυρο είναι κίτρινη έως λευκή λιπαρή 
ουσία που παρασκευάζεται από γάλα ή γάλα 
κορυφής. 

 

• Η προέλευση του βουτύρου δεν είναι βέβαιη, 
πιθανολογείται όμως ότι οι Χαλδαίοι και οι 
Βαβυλώνιοι ήταν οι πρώτοι που παρασκεύασαν 
βούτυρο πριν από 5.000 χρόνια. 

 

 



 

Παράγεται από μη ομογενοποιημένο και 

πλήρες λιπαρών γάλα. 

 

Διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο και παραμένει 

μέχρι και σήμερα ένα σημαντικότατο υλικό 

στη διατροφή μας. 

 



ΑΛΛΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , 

 

ΦΤΙΑΞΑΜΕ 

 

ΨΩΜΙ 



ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΛΟΙ 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

 

ΚΙΝΗΤΟ  

 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΘΑΝΑΤΙΣΟΥΜΕ. 



ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 

 

ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 

 

ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΣ, 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. 

 

 

 



 



 



 



 



 


