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ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ 
ΧΡΟΝΟΤ

Από τουσ αρχαίουσ ακόμθ 
χρόνουσ οι διάφοροι λαοί 
χρθςιμοποιοφςαν τθν 
αλιςίβα, δθλαδι το 
κολόςτακτο. Σοφτο ιταν το 
νερό που ζπαιρναν από τθ 
βραςμζνθ ςτάχτθ. Πιγαιναν 
κατόπιν τα ροφχα ςτα 
ποτάμια ι ςτισ λίμνεσ 
προκειμζνου να κακαρίςουν 
τα ροφχα τουσ. 



• Σο πιο ςυνθκιςμζνο 
μζςο κακαριςμοφ ιταν 
το ςαπουνόχορτο.

• Όταν ο Οδυςςζασ 
βγικε ςτο νθςί των 
Φαιάκων - τθ ςθμερινι 
Κζρκυρα - βρικε ςτο 
ποτάμι τισ 
βαςιλοποφλεσ να 
πλζνουν και να 
λευκαίνουν τα ροφχα 
τουσ. 

ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ 
ΧΡΟΝΟΤ



ΕΙΑΓΩΓΗ

Οι άνκρωποι χρθςιμοποίθςαν κατά καιροφσ διάφορα μζςα για 
τθν κακαριότθτά τουσ ζτςι το ςαποφνι δεν είναι παλιά εφεφρεςθ. 
Για να υπολογίςουν μάλιςτα το επίπεδο του πολιτιςμοφ μιασ 
χώρασ μετροφςαν τθν ποςότθτα ςαπουνιοφ που καταναλώνει 
κάκε οικογζνεια ι και κάκε χώρα . 



• ιμερα το επάγγελμα αυτό αςκείται από ελάχιςτουσ. Θ 
καταςκευι του ςαπουνιοφ είναι μια εργαςία που τθν 
γνωρίηουν ακόμθ κάποιοι ςτα χωριά, εκτόσ από τουσ 
βιομθχάνουσ.



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΤΝΙΟΤ

Σο ςαποφνι για να καταςκευαςτεί 
χρειάηεται:

• λάδι και ςαπουνόπετρα ι λίποσ 
που ζβγαηαν από τα ηώα . 

• Αργότερα, μζςα ςτο ςαποφνι 
ζριχναν χρώματα και 
αρωματικά .



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΤΝΙΟΤ

• Έβραηαν το λάδι ςε ζνα 
καηάνι και ςε άλλο καηάνι 
ζβραηαν τθ ςαπουνόπετρα.

• Έβαηαν μζςα ςτθ μζςθ του 
καηανιοφ πάνω ςτο υγρό 
ακόμθ ςαποφνι, δφο ξφλα ςε 
ςχιμα ςταυροφ για το καλό. 
Με το υγρό του  κακάριηαν 
ςκουριαςμζνα δοχεία. 



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΤΝΙΟΤ

• Έςβθναν τθ φωτιά και το ςαποφνι κρφωνε. Σο ζκοβαν ςε 
τεμάχια και το ζβαηαν πάνω ςε ςανίδεσ να ξερακεί και 
να διατθρθκεί. Επίςθσ, το τοποκετοφςαν ςε ςκιερό 
μζροσ για να μθ λιώνει από τθ ηζςτθ. 



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΤΝΙΟΤ

• ε κάκε παρτίδα που καταςκεφαηαν και ανάλογα με τθν 
οικογζνεια που είχε ο κακζνασ και τα υλικά που διζκετε, 
μποροφςε να παράγει από τριάντα μζχρι ογδόντα οκάδεσ 
ςαποφνι. Θ τιμι του ςαπουνιοφ είχε μιάμιςθ φορά πάνω 
από τθν τιμι του λαδιοφ .



ΑΠΟΤΝΙ ΜΕΛΙΟΤ

Σο μζλι ζχει ενυδατικζσ και αντιβακτθριδιακζσ ιδιότθτεσ. Επίςθσ κρζφει και 
αναηωογονεί το δζρμα. φμφωνα με τθ μυκολογία ο Δίασ ωσ βρζφοσ 
ανατράφθκε με μζλι τθν τροφι των κεών. Ζχει ενυδατικι, καταπραχντικι 
και μαλακτικι δράςθ για το δζρμα βελτιώνοντασ παράλλθλα τθν εμφάνιςθ 
του. Εχει εντυπωςιακά αποτελεςματα ςτθν εποφλωςθ των πλθγών.



ΕΚΣΕΛΕΗ

• Ηυγίηουμε τθν καυςτικι ςόδα και το νερό.

• ε μεταλλικό ανοξείδωτο ςκεφοσ ζχουμε το νερό και 
ρίχνουμε ςε αυτό τθν καυςτικι ςόδα. (Ζχουμε 
κρατιςει μια πολφ μικρι ποςότθτα από το νερό για 
να διαλφςουμε το μζλι).

• Ηυγίηουμε τα λάδια.

• ε ζνα μεταλλικό ανοξείδωτο ςκεφοσ ηεςταίνουμε τα 
λάδια ςε μζτρια φωτιά.

• Ρίχνουμε ςτα λάδια και το κερί και αφινουμε να 
λειώςει.

• ε μικρι ποςότθτα από το νερό (2 μζρθ μζλι -1 νερό) 
που ζχουμε για τθ ςυνταγι μασ διαλφουμε το μζλι.



• Ρίχνουμε το διάλυμα τθσ καυςτικισ ςόδασ ςτο μείγμα ελαίων 
κεριοφ, όταν οι κερμοκραςίεσ των δυο μειγμάτων είναι ίςεσ 
(40°C).

• Ανακατεφουμε το μείγμα με το μπλζντερ χειρόσ.

• Προςκζτουμε ςτθ μάηα του ςαπουνιοφ το μζλι μετά το 
πιξιμο και πριν να το βάλουμε ςτο καλοφπι και 
ανακατεφουμε. Ανακατεφουμε καλά το ςαποφνι για να μθν 
ζχει ςθμεία με μζλι που δε κα ζχει ενςωματωκεί.



• Σθν επόμενθ μζρα το ςκεπάηουμε με χοντρό φφαςμα.

• Μετά από δυο θμζρεσ το αφαιροφμε από το καλοφπι και 
διορκώνουμε τυχόν ατζλειεσ με ζνα μαχαίρι. Σο 
αφινουμε να ωριμάςει για δυο μινεσ ςε αεριηόμενο 
χώρο χωρίσ υγραςία.




