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ΗΗ καλλιέργειακαλλιέργεια τωντων φυτώνφυτών στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα σταστα
προϊστορικάπροϊστορικά καικαι πρωτοϊστορικάπρωτοϊστορικά χρόνιαχρόνια: : τατα

αρχαιοβοτανικάαρχαιοβοτανικά δεδομέναδεδομένα



ΟιΟι πληροφορίεςπληροφορίες βρίσκονταιβρίσκονται
κρυμμένεςκρυμμένες μέσαμέσα στοστο χώμαχώμα τηςτης

ανασκαφήςανασκαφής, , σεσε εστίεςεστίες, , φουρνάκιαφουρνάκια
καικαι χώρουςχώρους απορριμμάτωναπορριμμάτων..



ΤαΤα κατάλοιπακατάλοιπα τωντων φυτώνφυτών
διατηρούνταιδιατηρούνται μέσαμέσα απόαπό τηντην επαφήεπαφή
τουςτους μεμε τητη φωτιάφωτιά, , δηλαδήδηλαδή μεμε τηντην

απανθράκωσήαπανθράκωσή τουςτους..



ΣυλλέγονταιΣυλλέγονται μεμε τητη μέθοδομέθοδο τηςτης
επίπλευσηςεπίπλευσης

καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια μελετώνταιμελετώνται στοστο
στερεοσκόπιοστερεοσκόπιο..



Πληροφορίες για τα ιστορικά χρόνια

•• ΑρχαίαΑρχαία κείμενακείμενα

•• ΕργαλειακόςΕργαλειακός εξοπλισμόςεξοπλισμός

•• ΑρχαιοβοτανικάΑρχαιοβοτανικά κατάλοιπακατάλοιπα



•• ΣΙΤΑΡΙΣΙΤΑΡΙ
•• ππ..χχ. . ΌλυραΌλυρα, , ζειάζειά, , τίφητίφη//τύφητύφη

•• ΚατηγορίεςΚατηγορίες μεμε βάσηβάση
•• τηντην προέλευσηπροέλευση ((ΘεόφραστοςΘεόφραστος ))
•• ΠυροίΠυροί λιβυκοίλιβυκοί, , ποντικοίποντικοί, , θράκεςθράκες, , ασσύρασσύριιοιοι, , αιγύπτιοιαιγύπτιοι, , 
σικελοίσικελοί

•• τοτο μέγεθοςμέγεθος, , τοτο είδοςείδος, , τιςτις ιδιότητεςιδιότητες καικαι ιδίωςιδίως αυτέςαυτές πουπου
αφορούναφορούν τατα διατροφικάδιατροφικά ποιοτικάποιοτικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

•• τηντην εποχήεποχή ωρίμανσηςωρίμανσης::
•• πρώιοιπρώιοι όψιοιόψιοι, , 
•• ΤοΤο μέγεθοςμέγεθος τουτου σταχσταχυυούού ήή τουτου στελέχουςστελέχους: : 
μεγαλοστάχυεςμεγαλοστάχυες καικαι μικροστάχυεςμικροστάχυες, , μεμε ‘‘κάλαμονκάλαμον’’ λεπτόνλεπτόν
ήή παχύνπαχύν



• Όσπρια
•• κύαμοςκύαμος, πισόςπισός,,· ἄραἄραξξ,,·
φακφακήή, ἀφάκηἀφάκη, ὄροβοςὄροβος

•• ΆμπελοςΆμπελος
•• ΝικοστράτιοιΝικοστράτιοι τηςτης ΑττικήςΑττικής, , ροδιακαίροδιακαί
σταφυλαίσταφυλαί, , απύρηνοιαπύρηνοι,,

•• ΆμπελοιΆμπελοι τηςτης ΛήμνουΛήμνου καικαι τηςτης ΝάξουΝάξου
•• ΟίνοιΟίνοι: : πράμνιοςπράμνιος, , ισμαρικόςισμαρικός, , κκ..άά., ., 
ανάλογαανάλογα μεμε τηντην προέλευσήπροέλευσή τουςτους. . 



ΟΟ ΘερμαϊκόςΘερμαϊκός κόλποςκόλπος στηνστην
ΕποχήΕποχή ΣιδήρουΣιδήρου: : ντόπιοντόπιο κρασίκρασί

σεσε ντόπιουςντόπιους αμφορείςαμφορείς??





ΠληροφορίεςΠληροφορίες γιαγια τατα φυτάφυτά πουπου
κατανάλωνανκατανάλωναν οιοι προϊστορικοίπροϊστορικοί
κάτοικοικάτοικοι τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας αντλούμεαντλούμε
απόαπό πολλέςπολλές θέσειςθέσεις τηςτης ΝεολιθικήςΝεολιθικής
καικαι τηςτης ΕποχήςΕποχής τουτου ΧαλκούΧαλκού (7(7ηη ––
22ηη χιλιετίαχιλιετία ππ..ΧΧ.)..).



ΝεολιθικέςΝεολιθικές θέσειςθέσεις

ΘέσειςΘέσεις ΕποχήςΕποχής
ΧαλκούΧαλκού



Δημητριακά

Μονόκοκκο σιτάρι Δίκοκκο σιτάρι Νέο είδος σιταριού

Γυμνό/κοινό σιτάρι (ραχίδιο) κριθάρι



Διατροφικές προτιμήσεις της Νεολιθικής



Νέα Νικομήδεια

Μάνδαλο



ΌσπριαΌσπρια

φακή
μπιζέλι

ρόβιλαθούρι



Λιναρόσπορος
απανθρακωμένος,
Αρχοντικό Γιαννιτσών, 
τέλος 3ης χιλιετίας π.Χ.



Olea europea



ΣτηνΣτην ΕποχήΕποχή τουτου ΧαλκούΧαλκού πολλάπολλά νέανέα

είδηείδη κάνουνκάνουν τηντην εμφάνισήεμφάνισή τουςτους. . 

ΟρισμέναΟρισμένα προέρχονταιπροέρχονται απόαπό

περιοχέςπεριοχές βόρειαβόρεια, , ανατολικάανατολικά καικαι

δυτικάδυτικά τουτου ελλαδικούελλαδικού χώρουχώρου..



κουκίκουκί



LathyrusLathyrus clymenumclymenum

L.ochrusL.ochrus



Μήκων η υπνοφόρος

Σιτάρι σπέλτα

Κεχρί

κουκιά κόλιαντρος

Lallemantia sp.



ΝέαΝέα είδηείδη τηςτης ΕποχήςΕποχής ΧαλκούΧαλκού

••ViciaVicia fabafaba
••LathyrusLathyrus clymenumclymenum
••LathyrusLathyrus ochrusochrus ••PapaverPapaver somniferumsomniferum

••Sinapis/BrassicaSinapis/Brassica
••CamelinaCamelina sativasativa
••LallemantiaLallemantia sp.sp.
••CoriandrumCoriandrum sativumsativum

••TriticumTriticum speltaspelta
••PanicumPanicum miliaceummiliaceum



Το πλιγούρι, η φάβα, το κρασί
και το λάδι

•• ΑνοίγονταςΑνοίγοντας έναένα μικρόμικρό παράθυροπαράθυρο

σταστα φυτικήςφυτικής προέλευσηςπροέλευσης μαγειρικάμαγειρικά

συστατικάσυστατικά τηςτης προϊστορικήςπροϊστορικής

ΕλλάδαςΕλλάδας



Καθαρίζοντας τον σπόρο:

•• ΑλώνισμαΑλώνισμα

•• ΛίχνισμαΛίχνισμα

•• ΚοσκίνισμαΚοσκίνισμα



πλιγούριπλιγούρι ήή τραχανάςτραχανάς

Από το τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ. 
προέρχονται κατάλοιπα αλεσμένων
δημητριακών. Βρέθηκαν στο
Αρχοντικό Γιαννιτσών και στη
Μεσημεριανή Τούμπα.



1

2

ΘραύσμαΘραύσμα πλιγουριούπλιγουριού
απόαπό τητη ΜεσημεριανήΜεσημεριανή
ΤούμπαΤούμπα



Απανθρακωμένα κατάλοιπα
πλιγουριού ή τραχανά
από τη Μεσημεριανή Τούμπα: 
οι σπόροι είχαν βράσει πριν
την άλεσή τους, όπως γίνεται
με το σημερινό πλιγούρι.



Λαθούρι

ΜούλιασμαΜούλιασμα

Φάβα



LathyrusLathyrus clymenumclymenum LathyrusLathyrus sativus/cicerasativus/cicera



ΤοΤο προϊστορικόπροϊστορικό ‘‘κρασίκρασί’’

ΟιΟι παλαιότερπαλαιότερεςες ενδείξειςενδείξεις
οινοποίησηςοινοποίησης προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τοτο
νεολιθικόνεολιθικό οικισμόοικισμό τουτου ΝτικιλίΝτικιλί ΤαςΤας, , 
στουςστους ΦιλίππουςΦιλίππους τηςτης ΚαβάλαςΚαβάλας καικαι
χρονολογούνταιχρονολογούνται στοστο τέλοςτέλος τηςτης 55ηςης
χιλιετίαςχιλιετίας ππ..ΧΧ..



4.460-4.000 B.C.

Dikili TashDikili Tash



ΤοΤο προϊστορικόπροϊστορικό κρασίκρασί

ΤαΤα κατάλοιπακατάλοιπα τουτου
νεολιθικούνεολιθικού αυτούαυτού ‘‘κρασιούκρασιού’’
αποτελούνταιαποτελούνται απόαπό
απανθρακωμένααπανθρακωμένα κουκούτσιακουκούτσια
((γίγαρταγίγαρτα) ) σταφυλιούσταφυλιού καικαι
φλούδεςφλούδες κολλημένεςκολλημένες σταστα
κουκούτσιακουκούτσια. . 

ΑνάλογαΑνάλογα ευρήματαευρήματα απόαπό μεταγενέστερεςμεταγενέστερες περιόδουςπεριόδους,
εντοπίστηκανεντοπίστηκαν στηνστην ΤούμπαΤούμπα ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης καικαι στοστο
ΚαραμπουρνάκιΚαραμπουρνάκι.





•• ΤαΤα στέμφυλαστέμφυλα τουτου ΝτικιλίΝτικιλί ΤαςΤας::

•• ΧυμόςΧυμός γιαγια σιρόπισιρόπι ήή ‘‘γλυκάγλυκά’’

•• ΧυμόςΧυμός γιαγια κρασίκρασί

•• ΧυμόςΧυμός γιαγια ξίδιξίδι ((προερχόμενοπροερχόμενο απόαπό

κρασίκρασί))



ΘερμέςΘερμές ευχαριστίεςευχαριστίες οφείλονταιοφείλονται σεσε όλουςόλους τουςτους διοργανωτέςδιοργανωτές

τηςτης ημερίδαςημερίδας καικαι ιδιαίτεραιδιαίτερα στουςστους::

κκ. . ΠηνελόπηΠηνελόπη ΜπεμπέληΜπεμπέλη ((ΚαθηγήτριαΚαθηγήτρια ΓΠΑΓΠΑ), ), κκ. . ΚατερίναΚατερίνα

ΜπινιάρηΜπινιάρη ((ΕπίκουρηΕπίκουρη ΚαθηγήτριαΚαθηγήτρια ΓΠΑΓΠΑ), ), κκ. . ΜάχηΜάχη

ΟικονόμουΟικονόμου ((ΚύριαΚύρια ΕρευνήτριαΕρευνήτρια, , ΑκαδημίαΑκαδημία ΑθηνώνΑθηνών))

καικαι κκ. . ΡΡόιόικοκο ΘανόπουλοΘανόπουλο ((γεωπόνογεωπόνο εφαρμογώνεφαρμογών στοστο ΓΠΑΓΠΑ).).


