
 

 

 

 

Η Μερόγειξπ  θάλαρρα  από ςημ αουαιόςηςα έδχρε και  ενακξλξσθεί μα δίμει  ζχή ρςξσπ λαξύπ πξσ ςημ 

πεοιβάλλξσμ , παοάγξμςαπ   και ποξάγξμςαπ  ςξμ γαρςοξμξμικό πξλιςιρμό ρςιπ  υώοεπ ασςέπ.  

Η μερξγειακή κξσζίμα πξσ δημιξσογήθηκε χπ διαςοξτή ρε θαλαρριμά ρε διάτξοεπ μεοιέπ ςηπ,  δεμ είμαι μια και 

μξμαδική, αλλά αμςίθεςα  απαοςίζεςαι από πξλλέπ  ςξπικέπ κξσζίμεπ , πξσ έυξσμ  πξλλά κξιμά υαοακςηοιρςικά αλλά και 

διατξοέπ, αμάλξγα με ςιπ ςξπικέπ  παοαγχγέπ και ρσμήθειεπ ςχμ λαώμ. 

 Η κξσζίμα  πξσ καςά κύοιξ λόγξ αμαπςύυθηκε ρςημ Αμαςξλική Μερόγειξ,  λόγχ ςηπ εμιαίαπ   επικοάςειαπ και 

εσκξλίαπ μεςακίμηρηπ ςχμ πληθσρμώμ, ήςαμ  η βσζαμςιμή με κύοιξ εκποόρχπό ςηπ ςημ επξμξμαζόμεμη  πξλίςικη 

κξσζίμα, ασςή δηλαδή πξσ αμαπςύυθηκε ρςημ ποχςεύξσρα ςξσ Βσζαμςίξσ ςημ Κχμρςαμςιμξύπξλη (ΠΟΛΙΣ). Η κξσζίμα 

ασςή  διαμξοτώθηκε  από ςημ αοιρςξπξίηρη  μεςανύ ςχμ γηγεμώμ και εγκαςερςημέμχμ ρςη Βσζαμςιμή ασςξκοαςξοία 

αρςώμ. Οι διάτξοεπ εθμόςηςεπ ςηπ ασςξκοαςξοίαπ,  όπχπ  Έλλημεπ  - Αιγαιξπελαγίςεπ, Ηπειοώςεπ, Πόμςιξι, Καππαδόκεπ 

κ.ά. μαζί με ςξσπ   με ςξσπ Αομέμιξσπ, Δβοαίξσπ, Λεβαμςίμξσπ, Κιοκάριξσπ, Γεχογιαμξύπ κ.ά.– ςημ μπόλιαραμ με ςιπ δικέπ 

ςξσπ γεσρςικέπ μεθόδξσπ, γεύρειπ, απόφειπ και παοαδόρειπ. 

Η βσζαμςιμή ασςξκοαςξοία, ρςασοξδοόμι εμπξοικώμ και πξλιςιρμικώμ αμςαλλαγώμ ςοιώμ ηπείοχμ, κόμβξπ ςχμ 

δοόμχμ ςξσ μεςανιξύ και ςχμ μπαυαοικώμ από ςημ Αμαςξλή ποξπ ςη δύρη, με ςα ρημαμςικόςεοα τσρικά λιμάμια ςηπ 

στηλίξσ με αιυμή ςξ διαμεςακξμιρςικό εμπόοιξ από ςξμ Δύνειμξ Πόμςξ ποξπ ςη Μερόγειξ, ήςαμ κας’ ενξυήμ πεοιξυή ςηπ 

καςαμάλχρηπ.  Από ςξ καθημεοιμό διαιςξλόγιξ ςξσ βσζαμςιμξύ ρπιςιξύ δεμ έλειπε ςξ φάοι,  μαγειοεμέμξ με διάτξοξσπ 

ςοόπξσπ. Άλλχρςε η ιυθσξταγία ήςαμ αγαπηςή ρςξσπ καςξίκξσπ  ςηπ πεοιξυήπ από ςημ κλαρρική και ελλημιρςική 

πεοίξδξ και πεοιέυει  μεγάλξ αοιθμό ξοεκςικώμ με βάρη ςξ φάοι, ςα αλίπαρςα  όπχπ για παοάδειγμα η πξλίςικη 

λακέοδα, παοάδξρη Βσζαμςιμή, ξ ςρίοξπ, ξ λικξσοίμξπ (καπμιρςόπ κέταλξπ) κ.α. 

Έμα άλλξ υαοακςηοιρςικό ρςξιυείξ ςηπ πξλίςικηπ κξσζίμαπ πξσ διερώθη  από μηςέοα ρε κόοη από γειςόμιρρα  ρε 

γειςόμιρρα από μάγειοα ρε βξηθό από γιαγιά ρε εγγξμή,  ήςαμ ξι γεύρειπ πξσ αμαδύξμςαι από μαγειοεμέμα ταγηςά με 

αγμά σλικά δίυχπ πξλύπλξκεπ ράλςρεπ, αλλά εμπλξσςιρμέμα με καοσκεύμαςα ρε ιρξοοξπημέμεπ δόρειπ.Και ςα δύξ ασςά 

υαοακςηοιρςικά ςα ρσμαμςάμε από ςα μέρα ςξσ 3ξσ αιώμα π.υ. ρςξ έογξ ςξσ Αουέρςοαςξσ ¨Ηδσπάθεια¨ ρςξ ξπξίξ 

ρσμαμςάμε ςιπ ενήπ αουέπ: 

1. Αγμά σλικά για ςημ παοαρκεσή ςξσ ταγηςξύ, 

2. Αομξμία ςχμ σλικώμ μεςανύ ςξσπ και  

3. Καούκεσμα ςξσ ταγηςξύ με μέςοξ έςρι ώρςε μα σπάουει αομξμία ςχμ γεύρεχμ και ςχμ     

                 αοχμάςχμ  ςξσ ταγηςξύ. 

Άλλχρςε ξ όοξπ γαρςοξμξμία ρημαίμει καμόμεπ ςξσ ρςξμάυξσ και ήςαμ η ποώςη τξοά πξσ η μαγειοική 

αμςιμεςχπίρςηκε χπ ςέυμη και επιρςήμη μαζί. Χαοακςηοιρςικά είμαι ςα παοαδείγμαςα όπξσ ρσρςαςικά όπχπ ςξ αλάςι, ςξ  

νίδι, ςα μπαυαοικά κ.α. δεμ υοηριμξπξιξύμςαι μόμξ χπ εμιρυσςικά γεύρεχπ αλλά ςασςόυοξμα για ιαςοικξύπ ρκξπξύπ και 

χπ μέρα ρσμςήοηρηπ.  

Σσμξφίζξμςαπ, η βσζαμςιμή (πξλίςικη )κξσζίμα δεμ είμαι μόμξ ξι ρσμςαγέπ ςηπ αλλά  η αρςική αμςίληφη ςχμ 

καςξίκχμ ςηπ γύοχ από ςημ ποξμήθεια, ςημ παοαγχγή ςημ διαςήοηρη και ςημ απόλασρη ςξσ ταγηςξύ ςξσπ.  

Η εςαιοεία μαπ πξσ αμήκει ρε ασςή ςημ κξσλςξύοα, εταομόζξμςαπ  ρυξλαρςικά ςξσπ παοαπάμχ καμόμεπ ςξσ  

Αουέρςοαςξσ  εναρταλίζει ςιπ Α’ ύλεπ ςχμ ποξιόμςχμ ςηπ μέρχ ςηπ ρυξλαρςικήπ πξιξςικήπ αμαζήςηρηπ και ποξμηθείαπ  

ςξσπ, παοάγει ςα ποξιόμςα ςηπ εταομόζξμςαπ ςξσπ καμόμεπ αομξμίαπ ςχμ σλικώμ και ςχμ καοσκεσμάςχμ ςηοώμςαπ ςιπ 

διαδικαρίεπ  αρταλξύπ  παοαγχγήπ  πξιξςικώμ ποξψόμςχμ. 


