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Σελίδα 2 από 9 

Μάθηµα: « Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργικών Υλών   
Υφαντικές Ύλες». 

 
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  

Σκοπός του µαθήµατος να εφοδιάσει τους µαθητές µε γνώσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των διάφορων ειδών πρώτων υλών που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υφασµάτων και  εν συνεχεία, ετοίµων ενδυµάτων και δεξιότητες τέτοιες ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα 
διάφορα είδη ινών, νηµάτων και υφασµάτων και να επιλέγουν το κατάλληλο είδος για το προϊόν που πρόκειται να παράγουν ή να προµηθευτούν. 
Μολονότι το µάθηµα είναι εργαστηριακό, η τεχνολογία πρώτων υλών έχει παράλληλα και έντονα θεωρητικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια οι διδάσκοντες θα 
πρέπει να µεταφέρουν στους µαθητές το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο των κλωστοϋφαντουργικών υλικών (ινών, νηµάτων κλπ) και να συνδέουν τη θεωρία 
µε τις εργαστηριακές ασκήσεις που θα έχουν κυρίως τον χαρακτήρα της ποιοτικής ανάλυσης και της αναγνώρισης των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών. 
 

Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 
Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές / µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση : 

 Να  γνωρίζουν  τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών υλών. 
 Να διακρίνουν τις βασικές διαφορές µεταξύ των κλωστοϋφαντουργικών υλών 
 Να γνωρίζουν τις µεθόδους αναγνώρισης  τους 
 Να πραγµατοποιούν δοκιµασίες για να διαπιστώνουν το είδος των υλών  

 
Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:  
 Βιβλίο µαθήµατος 
 Μηχάνηµα προβολής διαφανειών 
 Μικροσκόπιο 
 Μικροσκόπιο προβολής ( projectina) 
 Ποτήρια ζέσεως τύπου pyrex 
 ∆ιάφορα βοηθητικά χηµικά (Shirlastain κλπ) 
 Ίνες ή Νήµατα και Υφάσµατα διαφορετικών κλωστοϋφαντουργικών ινών 

 
 Ώρες ∆ιδασκαλίας :  3  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι διδάσκοντες οφείλουν να έχουν µια ευελιξία µέσα στο πλαίσιο του προτεινόµενου προγράµµατος σπουδών, ώστε να το  προσαρµόζουν κατά τον καλύτερο   

δυνατό  τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες. 



 

Σελίδα 3 από 9 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 
- Να αναφέρει τα είδη 

κλωστοϋφαντουργικών υλών. 
 

Βασικές κ/υ ύλες: (ίνες, νήµατα, 
υφάσµατα) 

♦ Προβολή διαφανειών 
♦ ∆ιάλεξη 
♦ Συζήτηση 
♦ Επίδειξη διαφόρων ειδών κ/υ 

υλών. 
 

 2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 
- να δίνει τον ορισµό της ίνας. 
- να αναφέρει τα είδη των ινών. 
- να κατατάσσει τις ίνες ανάλογα µε 

την προέλευσή τους. 
- να αναφέρει τα γενικά 

χαρακτηριστικά των 
κλωστοϋφαντουργικών υλών 

- να προσδιορίζει τον αριθµό 
λεπτότητας των νηµάτων σε όλα 
τα συστήµατα 

- να διακρίνει  τα υφάσµατα 
ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής 
τους. 

-  να υπολογίζει τα σηµαντικότερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
νηµάτων και των υφασµάτων 

 
1.1 Κατάταξη των κ/υ υλών: 

- Ανάλογα µε το είδος(π.χ. ίνες, 
νήµατα, υφάσµατα)  

- ανάλογα µε τη προέλευση τους 
- ανάλογα µε τον τρόπο Παραγωγής 

1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά  των κ/υ 
υλών. 
- Ινών 
- Νηµάτων 
- Υφασµάτων 

1.3 Γενικές µέθοδοι αναγνώρισης των 
ινών. Πίνακες µε αποτελέσµατα 
µικροσκοπίου, καύσης, 
διαλυτότητας, shirlastain, σηµείου 
τήξης, πυκνότητας κτλ 

 

 
♦ Προβολή διαφανειών 
♦ ∆ιάλεξη 
♦ Συζήτηση 
♦ Επίδειξη υφασµάτων , νηµάτων. 
♦ Επίδειξη και ανάλυση των 

εργαστηριακών ασκήσεων 
Εργαστηριακή Άσκηση 1 
Επίδειξη δειγµάτων  ινών, νηµάτων 
και υφασµάτων από διαφορετικό 
υλικό. 
Νήµατα διαφορετικής λεπτότητας και 
στρίψεων. 
Υφάσµατα διαφορετικής µεθόδου 
παραγωγής (πλεκτό, υφαντό, µη 
υφάνσιµο). 
Υφάσµατα από διαφορετικά νήµατα 

Η αξιολόγηση περιλαµβάνει: 

♦ Γραπτή δοκιµασία για το 
θεωρητικό µέρος του 
µαθήµατος µε ερωτήσεις  

1. Κλειστού τύπου: Σωστού-
Λάθους, Πολλαπλής 
Επιλογής, Αντιστοίχησης, 
Συµπλήρωσης  Κενού.  

2.Ανοικτού τύπου: Κρίσεως, 
Ανάλυσης Προβλήµατος  

♦  Πρακτική δοκιµασία  για 
το εργαστηριακό µέρος του 
µαθήµατος. Οι µαθητές 
καλούνται να υλοποιήσουν 
µε τη βοήθεια των οργάνων 
και µέσων  που προβλέπει 
το εργαστήριο ένα θέµα 
παραπλήσιου περιεχοµένου 
µε αυτό των εργαστηριακών 
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Σελίδα 4 από 9 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

(στηµόνι, υφάδι)  
Παρατήρηση και αναγνώριση. 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 2 
Εύρεση τίτλου συνεχούς ίνας  
Εύρεση τίτλου νήµατος 
Προσδιορισµός είδους νήµατος 
Προσδιορισµός είδους υφάσµατος 
Εύρεση βάρους υφάσµατος 
 

ασκήσεων. Με σκοπό τον 
έλεγχο απόκτησης των 
δεξιοτήτων που 
αναφέρονται στους στόχους 
του κεφαλαίου. 

♦ Βαθµολογείται η 
συγκρότηση και η 
µεθοδολογία της εργασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

- να αναγνωρίζει τη δοµή των 
κυτταρινικών ινών µε τη χρήση 
µικροσκοπίου 

- να αναγνωρίζει εάν ένα ύφασµα 
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες 

- να αναφέρει τις ενδυµατολογικές 
ιδιότητες των κυτταρινικών ινών 

- να διακρίνει τις ιδιαιτερότητες των 
κυτταρινικών ινών 

- Να κατανοεί και να εφαρµόζει τις 
µεθόδους αναγνώρισης των 
κυτταρινικών ινών 

 

 
2.1 Βαµβάκι 

- Όνοµα, σύνθεση, καλλιέργεια 
- ∆οµή - µορφολογία 
- αναγνώριση 
- ενδυµατολογικές ιδιότητες 
- τρόποι βαφής 
- φροντίδα 

2.2 Λινό 
- Όνοµα, σύνθεση, καλλιέργεια 
-  ∆οµή - µορφολογία 
- αναγνώριση 
- ενδυµατολογικές ιδιότητες 
- τρόποι βαφής 
- φροντίδα 

2.3 Άλλες κυτταρινικές ίνες (Γιούτα, 
Σιζάλ) 

- Όνοµα, σύνθεση, καλλιέργεια 
- ∆οµή 
- αναγνώριση 

 
♦ Μηχανή προβολής  
♦ Προβολέας διαφανειών 
♦ Υφάσµατα από κυτταρινικές ίνες 
♦ Παρουσίαση και ανάλυση του 

περιεχοµένου. 
♦ Επίδειξη και ανάλυση των 

εργαστηριακών ασκήσεων  
♦ Παρουσίαση χρήσης και 

λειτουργίας µικροσκοπίου και 
µικροσκοπίου προβολής 
(π.χ.projectina). 
 

Εργαστηριακή Άσκηση 3 
Αναγνώριση των κυτταρινικών ινών 
µε τις µεθόδους :Παρατήρηση µε 
µικροσκόπιο, ∆ιαλυτότητα, Καύσης 
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Σελίδα 5 από 9 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

- ενδυµατολογικές ιδιότητες 
- τρόποι βαφής 
- φροντίδα 

 
 
 

Παρατήρηση της συµπεριφοράς των 
κ/υ ινών κατά την προσέγγιση στη 
φλόγα, πάνω στη φλόγα, κατά την 
αποµάκρυνση από αυτήν. 
Παρατήρηση της χαρακτηριστικής 
κατά περίπτωση οσµής ίνας ή οµάδας 
ινών καθώς και του υπολείµµατος 
καύσης. 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 4 
Παρατήρηση της δοµής των 
χαρακτηριστικών φυτικών κ/υ ινών 
κατά την εγκάρσια τοµή τους . 
Σχεδίαση από τους µαθητές σε χαρτί 
των διατοµών των ινών που 
παρατηρούν µε έµφαση στα ιδιαίτερά 
τους χαρακτηριστικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ Ή ΖΩΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

- να αναγνωρίζει τη δοµή των 
πρωτεϊνικών ινών 

- να αναγνωρίζει εάν ένα ύφασµα 
είναι από πρωτεϊνικές ίνες 

- να κατανοεί τις ενδυµατολογικές 
ιδιότητες των πρωτεϊνικών ινών 

- να διακρίνει τις ιδιαιτερότητες των 
πρωτεϊνικών ινών 

- να κατανοεί και να εφαρµόζει τις 
µεθόδους αναγνώρισης των 

 
3.1 Μαλλί 
- Σύνθεση, παραγωγή 
- ∆οµή, µορφολογία 
- Αναγνώριση 
- Ενδυµατολογικές ιδιότητες 
- Πιληµατοποίηση (κετσέδιασµα) 
- Τρόποι βαφής 
- Φροντίδα 
3.2 Μετάξι 
- Σύνθεση, παραγωγή 

 
♦ Προβολή  διαφανειών 
♦ Παρουσίαση υφασµάτων  από 

ζωικές ίνες 
♦ Συζήτηση 
♦ Παρουσίαση και ανάλυση του 

περιεχοµένου. 
♦ Επίδειξη και ανάλυση των 

εργαστηριακών ασκήσεων  
 
Εργαστηριακή Άσκηση 5 
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Σελίδα 6 από 9 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

πρωτεϊνικών ινών - ∆οµή, µορφολογία 
- Αναγνώριση 
- Ενδυµατολογικές ιδιότητες 
- Τρόποι βαφής 
- Φροντίδα 
3.3 Άλλα τριχώµατα ζώων 
 
 

Αναγνώριση των ζωικών ινών µε τις 
µεθόδους : µεθόδους :Παρατήρηση µε 
µικροσκόπιο, ∆ιαλυτότητα, Καύσης 
Παρατήρηση της συµπεριφοράς των 
κ/υ ινών κατά την προσέγγιση στη 
φλόγα, πάνω στη φλόγα, κατά την 
αποµάκρυνση από αυτήν. 
Παρατήρηση της χαρακτηριστικής 
κατά περίπτωση οσµής ίνας ή οµάδας 
ινών καθώς και του υπολείµµατος 
καύσης. 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 6 
Παρατήρηση της δοµής των 
χαρακτηριστικών ζωικών κ/υ ινών  
κατά µήκος και κατά την εγκάρσια 
τοµή τους. 
Σχεδίαση από τους µαθητές σε χαρτί 
των ινών που παρατηρούν µε έµφαση 
στα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ 

 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 
- να κατανοεί και να περιγράφει τη 

µέθοδο παραγωγής ινών από φυσικά 
πολυµερή 

- να διακρίνει τα διαφορετικά είδη 
αναγεννηµένων ινών 

- να διακρίνει τη συγγένεια ιδιοτήτων 
µε τις φυσικές ίνες 

 
4.1 Εισαγωγή 
4.2 Αναγεννηµένη κυτταρίνη 

- Τρόπος παραγωγής 
- Είδη αναγεννηµένης κυτταρίνης 
- Αναγνώριση 
- Ενδυµατολογικές ιδιότητες 
- Τρόποι βαφής 

 
♦ Προβολή  διαφανειών 
♦ Παρουσίαση υφασµάτων από 

αναγεννηµένες ίνες  
♦ Συζήτηση 
♦ Παρουσίαση και ανάλυση του 

περιεχοµένου. 
♦ Επίδειξη και ανάλυση των 

εργαστηριακών ασκήσεων 
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Σελίδα 7 από 9 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

- να αναφέρει τις ενδυµατολογικές 
ιδιότητες των αναγεννηµένων ινών 

- να διακρίνει τις ιδιαιτερότητες 
φροντίδας των αναγεννηµένων ινών 

- να αναφέρει τις εφαρµογές και τις 
πρακτικές ιδιότητες των 
αναγεννηµένων ινών 

- Να κατανοεί και να εφαρµόζει τις 
µεθόδους αναγνώρισης των 
πρωτεϊνικών ινών 

- Φροντίδα 
4.3 Άλλες αναγεννηµένες ίνες 

 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 7 
Αναγνώριση των αναγεννηµένων ινών 
µε τις µεθόδους : Παρατήρηση µε 
µικροσκόπιο, ∆ιαλυτότητα, Καύσης 
Παρατήρηση της συµπεριφοράς των 
κ/υ ινών κατά την προσέγγιση στη 
φλόγα, πάνω στη φλόγα, κατά την 
αποµάκρυνση από αυτήν. 
Παρατήρηση της χαρακτηριστικής 
κατά περίπτωση οσµής ίνας ή οµάδας 
ινών καθώς και του υπολείµµατος 
καύσης. 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 8 
Αναγνώριση των αναγεννηµένων ινών. 
Παρατήρηση της δοµής των 
χαρακτηριστικών τεχνητών κ/υ ινών  
κατά µήκος και κατά την εγκάρσια 
τοµή τους . 
Σχεδίαση από τους µαθητές σε χαρτί 
των ινών που παρατηρούν µε έµφαση 
στα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

- να περιγράφει τους τρόπους 
παραγωγής συνθετικών ινών. 

- να αναφέρει τις εµπορικές 
ονοµασίες των συνθετικών ινών. 

 
5.1 Εισαγωγή στην παραγωγή 

συνθετικών ινών. 
5.2 Πολυαµίδια (Nylon) 

 - Παραγωγή 
 - Είδη - εµπορικές ονοµασίες 
 - Αναγνώριση 

 
♦ Προβολή  διαφανειών 
♦ Παρουσίαση υφασµάτων από 

συνθετικές ίνες 
♦ Συζήτηση 
♦ Παρουσίαση και ανάλυση του 
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Σελίδα 8 από 9 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

- να κατανοεί και να εφαρµόζει τις 
µεθόδους αναγνώρισης των 
συνθετικών ινών 

- να εκτελεί απλές  δοκιµές για την 
αναγνώριση του είδους συνθετικών 
ινών σε υφάσµατα 

- να κατανοεί την επίδραση των 
ιδιοτήτων που µπορεί να 
προσδώσουν οι συνθετικές ίνες σε 
ένα ύφασµα 

- να κατανοεί τις ενδυµατολογικές 
ιδιότητες των συνθετικών ινών 

- να αναφέρει τις ειδικές χρήσεις 
ορισµένων τεχνολογικά 
προηγµένων ινών 

- να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες 
φροντίδας των συνθετικών ινών 

 

 - Ενδυµατολογικές ιδιότητες 
 - Τρόποι βαφής 
 - Φροντίδα 

5.3 Πολυεστέρας 
 - Παραγωγή 
 - Είδη - εµπορικές ονοµασίες 
 - Αναγνώριση 
 - Ενδυµατολογικές ιδιότητες 
 - Τρόποι βαφής 
 - Φροντίδα 

5.4 Ακρυλικό 
 - Παραγωγή 
 - Είδη - εµπορικές ονοµασίες 
 - Αναγνώριση 
 - Ενδυµατολογικές ιδιότητες 
 - Τρόποι βαφής 
 - Φροντίδα 

5.5 Ελαστοµερή 
5.6 Άλλες συνθετικές ίνες 
5.7 Ίνες ειδικών εφαρµογών 

 - Αραµίδια 
 - Ίνες ειδικής δοµής 
 - Μικροϊνες 

περιεχοµένου. 
♦ Επίδειξη και ανάλυση των 

εργαστηριακών ασκήσεων 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 9 
Αναγνώριση των συνθετικών ινών µε 
τις µεθόδους : Παρατήρηση µε 
µικροσκόπιο, ∆ιαλυτότητα, Καύση. 
Παρατήρηση της συµπεριφοράς των 
κ/υ ινών κατά την προσέγγιση στη 
φλόγα, πάνω στη φλόγα, κατά την 
αποµάκρυνση από αυτήν. 
Παρατήρηση της χαρακτηριστικής 
κατά περίπτωση οσµής ίνας ή οµάδας 
ινών καθώς και του υπολείµµατος 
καύσης. 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 10 
Αναγνώριση των συνθετικών ινών. 
Παρατήρηση της δοµής των 
χαρακτηριστικών συνθετικών ινών κ/υ 
ινών  κατά µήκος και κατά την 
εγκάρσια τοµή τους . 
Σχεδίαση από τους µαθητές σε χαρτί 
των ινών που παρατηρούν µε έµφαση 
στα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά. 
 
Εργαστηριακή Άσκηση 11 
 ∆οκιµές διαλυτότητας 
Εργαστηριακή Άσκηση 12 
∆οκιµή ειδικού βάρους-πυκνότητας 
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και σηµείου τήξης 
Εργαστηριακή Άσκηση 13   
∆οκιµή Shirlastain (A σε κρύο και 
θερµό περιβάλλον) 
Εργαστηριακή Άσκηση14 
∆οκιµή Shirlastain (Ε σε κρύο και 
θερµό περιβάλλον) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΝΗΜΑΤΑ 
 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

- να αναφέρει  τα είδη νηµάτων 
- να αναφέρει  τις ιδιότητες νηµάτων 
- να διακρίνει τα µονόκλωνα από τα 
πολύκλωνα νήµατα 

- να προσδιορίζει τον αριθµό 
λεπτότητας των νηµάτων σε όλα 
τα συστήµατα  

- να υπολογίζει τον αριθµό 
λεπτότητας µονόκλωνων και 
πολύκλωνων νηµάτων. 

- να αναφέρει τις αιτίες για τη χρήση 
συµµείκτων νηµάτων 

- να αναγνωρίζει τις αναλογίες 
συµµείκτων νηµάτων  

 
6.1 Είδη νηµάτων 
6.2 Ιδιότητες νηµάτων 
6.3 Λόγοι που επιβάλλουν την 

ανάµειξη των ινών 
6.4 Χαρακτηριστικές αναλογίας  

πρόσµιξης ινών 
6.5 Ιδιότητες των νηµάτων ραφής 
 
 

 
♦ Προβολή  διαφανειών 
♦ Παρουσίαση υφασµάτων από 

σύµµεικτα νήµατα 
♦ Συζήτηση 
♦ Παρουσίαση και ανάλυση του 

περιεχοµένου. 
Επίδειξη και ανάλυση των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

 
Εργαστηριακή Άσκηση 15 
 Ποιοτική ανάλυση νηµάτων 
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