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Συµµετείχαν οι µαθητές:

Οµάδα 1 (πολεµική τεχνολογία) 
Θέµελης Δαναός
Μάντζος Γιάννης
Μαστέλα Βίκτωρ
Ρουµελιώτης Αλέξανδρος

Οµάδα 2 (µηχανήµατα-αυτοµατισµοί)
Κορδά Νίκη
Λακίδη Άρτεµις
Μαρκοπούλου Χριστίνα
Ντούνιας Γιάννης
Παγώνα Ελεάνα

Οµάδα 3 (Μεταφορές-Επικοινωνίες)
Κακούρης Σπύρος
Κατσαράς Αντώνης
Μαυρουδής Μάνος
Παπαιωάννου Τρύφωνας

Οµάδα 4 (Τεχνικά έργα)
Καλογράνης Μίµης
Παναγιωτοπούλου Εµµανουέλλα
Πέτρος Πέτρου
Παπαδηµητρίου Σωτηρία

Υπεύθυνες Καθηγήτριες
Τσίτουρα Δέσποινα ΠΕ02-Τσιώκου Άννα ΠΕ04

Περιεχόµενα
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Οι µαθητές για την ερευνητική εργασία...

...µου άρεσε που ανακάλυψα πράγµατα που δε γνώριζα...

...µου άρεσε η οµάδα µου...περάσαµε πολύ ωραία, γέλασα πολύ. Όχι συνέχεια 
βέβαια...κάναµε δουλειά και είµαι σίγουρη ότι ήταν καλή.

...περάσαµε ωραία στο µάθηµα και η έρευνα ήταν ευχάριστη...

...µου άρεσε η οµαδικότητα και η οργάνωση του project και έµαθα πολλά...

...εντυπωσιάστηκα...δεν περίµενα να βρούµε τέτοιο υλικό...δεν πίστευα ότι 
υπήρχαν στην αρχαιότητα τέτοια µηχανήµατα...

...µου άρεσε ο Βίκτωρας και ο φωτογραφίες του...

...τα αστεία του Γιάννη...

...µε εντυπωσίααν οι πληροφορίες και οι εικόνες που βρήκαµε για την αρχαία 
Ελλάδα...

...µου άρεσε που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ µε τους συµµαθητές µου 
και τις καθηγήτριες µου σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εργασία...

...την περισσότερη δουλειά την κάναµε στο σχολείο και ανακαλύψαµε πολύ πιο 
ενδιαφέροντα πράγµατα απ ό,τι φανταζόµουν...

...περάσαµε καλά, µε πολύ χαρά...βγάλαµε φωτογραφίες...κάναµε 
εργασίες...ολα καλα!

...µου άρεσε το χιούµορ της παρέας...

...οι κυρίες µας έβγαιναν καµιά φορά εκτός εαυτού αλλά είµαι σίγουρη ότι µας 
αγαπάνε...
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Στα πλαίσια της έρευνας µας για τα τεχνολογικά επιτεύγµατα των αρχαίων ελλήνων,  
αποφασίσαµε να συντάξουµε ένα ερωτηµατολόγιο µε στόχο να διερευνήσουµε τις 
γνώσεις των µαθητών του σχολείου µας σχετικά µε το θέµα. Θεωρήσαµε σκόπιµο να 
απευθυνθούµε στα παιδιά της Α και Γ Λυκείου και όχι στους µαθητές της Β Λυκείου 
καθώς αυτοί είχαν ενηµερωθεί για το θέµα κατά τη διαδικασία επιλογής ερευνητικής 
εργασίας στις αρχές του σχολικού έτους. Μετά από συζήτηση µε όλες τις οµάδες και 
σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους καθηγητές µας καταλήξαµε στο εξής 
ερωτηµατολόγιο το οποίο και επιδώσαµε σε 101 συνολικά µαθητές της Α και Γ 
Λυκείου: 

Ερωτηµατολόγιο
ü Γνωρίζετε κάποιο αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό επίτευγµα (µηχάνηµα, 

τεχνικό έργο, εργαλείο µέτρησης, κατασκευή) και ποιο είναι αυτό;
.................................................................................................................................... 
Αν απαντήσατε καταφατικά στην προηγούµενη ερώτηση αναφέρετε από 
πού το γνωρίζετε (σχολικό βιβλίο, καθηγητής, φίλοι, γονείς, άλλοι)
....................................................................................................................................
ü Ποια από τα παρακάτω υπήρχαν-έγιναν στην αρχαία ελλάδα και ποια 

όχι:    
ΝΑΙ ΟΧΙ

υπολογιστής                   
αεροπλάνο
γερανοί
καταπέλτες
πολιορκητικές µηχανές 
φράγµατα 
αποξήρανση λίµνης
αυτόµατες πόρτες
χηµικά όπλα
ροµπότ
ατµοµηχανή
πλωτές γέφυρες
µέτρηση περιφέρειας γης
τόξα
χιλιοµετρητής-κοντέρ
αποχέτευση
τούνελ
τηλέγραφος
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ü Πιστεύετε ότι δεν γνωρίζουµε πολλά για την αρχαία ελληνική 

τεχνολογία επειδή (βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση):
α. Δεν ήταν ανεπτυγµένη σε σχέση µε άλλους τοµείς όπως η φιλοσοφία
β. Οι αρχαίοι έλληνες δεν ασχολούνταν τόσο µε χειρωνακτικές εργασίες
γ. Κάποιος άλλος λόγος:............................................................................

Επεξεργαστήκαµε τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων σε οµάδες µε τη βοήθεια 
των υπεύθυνων καθηγητριών και κατόπιν κάθε οµάδα παρουσίασε τα 
αποτελέσµατα της επεξεργασίας στην ολοµέλεια. Τα στοιχεία από την 
επεξεργασία των ερωτηµατολογίων συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν από το 
σύνολο των µαθητών.

Οι µαθητές που επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις στο 1ο ερώτηµα (Γνωρίζετε 
κάποιο αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό επίτευγµα (µηχάνηµα, τεχνικό έργο, 
εργαλείο µέτρησης, κατασκευή) και ποιο είναι αυτό;) κατέληξαν στα εξής 
συµπεράσµατα:

Στο ερώτηµα «γνωρίζετε κάποιο αρχαίο ελληνικό επίτευγµα;», οι µαθητές απάντησαν:
• 50% ΝΑΙ
• 47% ΟΧΙ
• 3% ΔΕΝ ΞΕΡΩ
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13%

25%

38%

50%

NAI OXI ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους µαθητές που ισχυρίζονταν  ότι γνώριζαν κάποιο αρχαίο 
ελληνικό τεχνολογικό επίτευγµα, να το παρουσιάσουν.
Τα ευρήµατα µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ήταν τα εξής: 

• Μηχανισµός των Αντικυθήρων:11
• Καταπέλτες: 5
• Θεατρικές µηχανές: 4
• Γερανός: 4
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Υπήρχαν  και κάποια άλλα που συγκέντρωσαν χαµηλό ποσοστό, δηλαδή από 3 
απαντήσεις και κάτω ή ήταν λάθος (δεν  επρόκειτο για αρχαία ελληνικά τεχνολογικά 
επιτεύγµατα).
Από ό, τι φαίνεται, οι µαθητές δεν έχουν αρκετές γνώσεις σχετικά µε το θέµα.
Οι ερωτηθέντες που απάντησαν σωστά ήξεραν ελάχιστα και έδωσαν παραδείγµατα από 
τα επιτεύγµατα που τους είναι γνώριµα από τα σχολικά βιβλία, τα ΜΜΕ και το 
κοινωνικό  περιβάλλον όπως για παράδειγµα ο µηχανισµός των Αντικυθήρων  ο οποίος 
είναι γνωστός από τη έκθεση που πραγµατοποιείται κατά το τρέχον σχολικό έτος στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο και διαφηµίζεται από τα Μ.Μ.Ε. 
Οι θεατρικές µηχανές πάλι είναι γνωστές στους µαθητές από τα σχολικά βιβλία καθώς 
σχετικά κεφάλαια υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο των  αρχαίων  της Γ Γυµνασίου 
(«Ἑλένη») και στο αντίστοιχο της Β Λυκείου («Αντιγόνη»)
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Μηχανισμος	  Αντικηθήρων
Καταπέλτες
γερανός
μηχανισμός	  θεάτρου
Τριήρεις
ηλιακο	  ρολοϊ
ζυγός
ατμομηχανή
Υπολοιπα

Μία δεύτερη οµάδα επεξεργάστηκε τις απαντήσεις των µαθητών στο 2ο ερώτηµα 
(Αν απαντήσατε καταφατικά στην προηγούµενη ερώτηση αναφέρετε από πού το 
γνωρίζετε (σχολικό βιβλίο, καθηγητής, φίλοι, γονείς, άλλοι) και κατέληξε στα 
εξής:
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Από το ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε παρατηρούµε ότι το 27% των µαθητών  που 
ερωτήθηκαν γνωρίζουν για την  αρχαία ελληνική τεχνολογία µέσα από τα σχολικά 
βιβλία, το 4% από φίλους, το 1% από την  τηλεόραση και τον υπολογιστή, το 9% από 
καθηγητές και γονείς, το 2% από άλλα βιβλία και το 10% από άλλες πηγές.. Οι 4 από 
τους εκατό µαθητές που απαντούν ότι γνωρίζουν κάτι αναφέρουν από ποια πηγή το 
ξέρουν, ενώ το 10% δεν  αναφέρει καµία πηγή. Το υπόλοιπο 47% δε γνωρίζει κάτι 
σχετικά µε την Αρχαία ελληνική τεχνολογία
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Το συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε είναι ότι η βασικότερη πηγή που είναι το 
σχολικό βιβλίο και γενικότερα το σχολείο, δεν προσφέρει αρκετές πληροφορίες σχετικά 
µε την τεχνολογία στην  Αρχαία Ελλάδα και, όπως φαίνεται από τα ποσοστά,  οι 
περισσότερες γνώσεις σχετικά µε το θέµα έχουν αντληθεί από τυχαίες συζητήσεις µε 
καθηγητές ή µε γονείς. Ωστόσο ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό δεν αναφέρει καν  από ποια 
πηγή γνωρίζει κάτι σε σχέση µε το θέµα. Επιπλέον  είναι µικρό το ποσοστό που αντλεί 
πληροφορίες για την αρχαία τεχνολογία από το διαδίκτυο από άλλα βιβλία και από την 
τηλεόραση

Η τρίτη οµάδα µετά την επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών στην 3η 
ερώτηση παρουσίασε τα εξής συµπεράσµατα: 

Στο ερώτηµα µας : 
ü Ποια από τα παρακάτω υπήρχαν-έγιναν στην αρχαία ελλάδα και ποια 

όχι...
οι µαθητές απάντησαν τα εξής:    

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

υπολογιστής                   22 72 6
αεροπλάνο 16 84
γερανοί 49 50 1
καταπέλτες 82 8 10
πολιορκητικές µηχανές 68 22 10
φράγµατα 79 13 8
αποξήρανση λίµνης 31 59 10
αυτόµατες πόρτες 4 87 9
χηµικά όπλα 10 81 9
ροµπότ 4 90 6
ατµοµηχανή 22 69 9
πλωτές γέφυρες 56 35 9
µέτρηση περιφέρειας γης 43 47 10
τόξα 93 5 2
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χιλιοµετρητής-κοντέρ 8 89 3
αποχέτευση 55 38 7
τούνελ 59 47 3
τηλέγραφος 26 70 4
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Από τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρήσαµε τα εξής:

1.Σε κάθε ερώτηση ένα ποσοστό κατά µέσο όρο 6,5% δεν απάντησε τίποτα κάτι 
που  µπορεί να θεωρηθεί και πλήρης άγνοια.

2.Η πλειονότητα των µαθητών γνωρίζει περισσότερα για τις πολεµικές µηχανές 
ίσως από το σχολείο ή –κυρίως- από κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές 
παραγωγές.

3.Γνώσεις που έχει η συντριπτική πλειοψηφία θεωρούνται αυτονόητες αφού η 
εποχή που ανακαλύφθηκαν είναι αρκετά προγενέστερη από αυτή στην οποία 
αναφερόµαστε (π.χ. τόξα, καταπέλτες).

4.Δεν υπάρχουν εξειδικευµένες γνώσεις πάνω σε τεχνολογικά επιτεύγµατα όπως: 
ροµπότ, αυτοµατισµoί και πτητικές µηχανές.

5.Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν γνώσεις σχετικά µε τον υπολογιστή, δηλ. το 
µηχανισµό των Αντικυθήρων, οι οποίες µπορούµε να υποθέσουµε ότι 
προέρχονται από την µεγάλη προβολή και διαφήµιση που έχει γίνει κυρίως 
απο το εθνικό αρχαιολογικό µουσείο, στο οποίο και φιλοξενείται και 
αντίστοιχη έκθεση κατά το τρέχον σχολικό έτος. 



11

6.Μεγάλος είναι ο αριθµός των ερωτηθέντων που φαίνεται να αγνοεί εφευρέσεις 
οι οποίες αναφέρονται –ποτέ βέβαια συστηµατικά- σε σχολικά βιβλία.

Με βάση τις απαντήσεις των µαθητών στο 4ο ερώτηµα :
(Πιστεύετε ότι δεν γνωρίζουµε πολλά για την αρχαία ελληνική 
τεχνολογία επειδή (βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση)

      α. Δεν ήταν ανεπτυγµένη σε σχέση µε άλλους τοµείς όπως η 
φιλοσοφία
      β. Οι αρχαίοι έλληνες δεν ασχολούνταν τόσο µε χειρωνακτικές 
εργασίες
      γ. Κάποιος άλλος λόγος:............................................................................)
 η 4η οµάδα κατέγραψε τα εξής δεδοµένα και κατέληξε σε συµπεράσµατα:

Α) Από τις απαντήσεις των µαθητών  σχετικά µε το τι γνωρίζουν για τα έργα στην 
αρχαία ελλάδα έχουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Το 56% θεωρούν ότι η αρχαία ελληνική τεχνολογία δεν ήταν  ανεπτυγµένη σε σχέση µε 
άλλους τοµείς όπως π.χ. τη φιλοσοφία
Το 33% θεωρεί ότι δεν έχουµε αρκετές πληροφορίες στα σχολικά βιβλία κάτι που 
θεωρούν βασική αιτία της άγνοιας που υπάρχει σχετικά µε το θέµα.
Το 8% θεωρεί οι αρχαίοι έλληνες δεν ασχολούνταν τόσο µε χειρωνακτικές εργασίες 
Το 3% δεν απάντησε
Επιπλέον δόθηκαν κάποιες µεµονωµένες απαντήσεις από τους µαθητές. Κάποιοι 
απάντησαν  ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες στα βιβλία, άλλοι ότι δεν 
αναφέρθηκαν τεχνολογικά επιτεύγµατα σε γραπτά κείµενα των αρχαίων ελλήνων, έτσι 
ώστε να σωθούν και τα γνωρίζουµε και µερικοί ότι µε την πάροδο των αιώνων 
καταστράφηκαν τα έργα και χάθηκε κάθε ίχνος τους. Τέλος, υπήρχε η απάντηση ότι δεν 
έχουµε πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές και ότι δεν υπάρχουν αρκετά ευρήµατα.
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αρχαία όπλα
Όπλα βαμμένα με αίμα 
με το πέρασμα των χρόνων χαμένα.
Με τα σιδερένια κορμιά απάνω σε πέτρες 
το χέρι μου βγάζω στα αστέρια τα θολωμένα. 
Φεγγάρι  λατρεμένο και δαιμονισμένο 
Το σώμα με βέλη τρυπημένο
Παράδεισος είναι το όπλο των αγγέλων 
το οποίο αποτελεί το μέλλον.
Οι ασπίδες αστράφτουν 
Στο φως της ημέρας
Οι καταπέλτες στέλνουν
βράχους στον αέρα 
Φόβος στα μάτια  του
Καθενός που κλαίει 
Ούτε στα τείχη 
Ο θεός τους εμπνέει.
Περιμένοντας να σπάσουν την πύλη
Οι εχθροί οι πεφωτισμένοι
Να πολιορκήσουν τις ψυχές
Των αδικοχαμένων.
Ο ήλιος έτοιμος να κρυφτεί
Για να ξημερώσει αληθινή μέρα

(Γραµµένο από τους µαθητές: Μαστέλα Βίκτωρ, Θέµελης Δαναός, Ρουµελιώτης 
Αλέξανδρος. )
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Αµέσως  µετά την  ανακάλυψη των  µετάλλων  και  των  µεθόδων  επεξεργασίας  τους  οι 
άνθρωποι  τα χρησιµοποίησαν  για την  κατασκευή ανθεκτικών  όπλων,  αµυντικών  και 
επιθετικών.
Από τα αρχαία όπλα παρατηρούµε τη  δεξιότητα των Ελλήνων  και τη
δηµιουργικότητά  τους. Είχαν αναπτύξει το πολεµικό τους επίπεδο σε όλους 
τους τοµείς, δηµιουργώντας έτσι ένα ισχυρό όνοµα, έτσι ώστε να τροµάζουν τους 
εχθρούς τους. 

 Τα αρχαία όπλα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα επιθετικά και τα αµυντικά.
• Επιθετικά όπλα ήταν τα αγχέµαχα: δόρυ, ξίφος, εγχειρίδιο και τα εκηβόλα: 
ακόντιο, τόξο, σφενδόνη.

• Αµυντικά ήταν: η ασπίδα, ο θώρακας, το κράνος, οι κνηµίδες και πιο σπάνια τα 
περιτραχήλια, οι ζώνες, τα προστατευτικά των σφυρών και τα καλύµµατα των 
ποδιών, των µηρών και των βραχιόνων. 

Γαστραφέτης
Εφευρέθηκε το 399 π.Χ., από µια οµάδα ξυλουργών  υπό τη δούλεψη του Διονύσιου 
Ά των Συρακουσών. Απετέλεσε το πρώτο επισήµως απαγορευµένο όπλο της ιστορίας, 
λόγω της σκανδαλώδους (για την εποχή) φονικότητας και ευκολίας χειρισµού του. 
Πρόκειται για ένα τόξο που ο χειριστής του όπλιζε τοποθετώντας το και πιέζοντάς το 
µεταξύ της γαστρός του (δηλ. του στοµαχιού του) και ενός ακλόνητου εµποδίου. 
Εξασφάλιζε έτσι την εφαρµογή µεγαλύτερης δύναµης αλλά και διαδροµής στο 
τέντωµα της χορδής του. Επίσης λέγεται ότι είναι µία παραλλαγή του ζώπυρου, που 
είχε κατασκευαστεί από τον Πυθαγόρα το 600 π.Χ.
Αποτελούνταν από ένα ισχυρό και όχι τόσο εύκαµπτο τόξο που έφερε µια ανελαστική 
(όπως όλα τα τόξα της αρχαιότητας) χορδή και µια εγκάρσια σε αυτό ξύλινη θήκη 
(σύριγξ) που έφερε δύο πριονωτές σανίδες στα πλαϊνά της. Η θήκη είχε το σχήµα της 
χελιδονοουράς ώστε να γλιστρά µε ασφάλεια µια ξύλινη ρἀβδος (διώστρα). Η 
διώστρα έφερε στα πλαϊνά της µέσω αρθρώσεων δύο µικρά στελέχη (κόρακες ή 
επίσχεστρα ) που κλείδωναν κατά τον  οπλισµό της στις πριονωτές σανίδες. Στο πάνω 
µέρος της είχε µια ηµικυκλική αύλακα όπου τοποθετούσαν  το βέλος. Στο πίσω µέρος 
έφερε το µηχανισµό µανδάλωσης - αποµανδάλωσης. Αυτός αποτελούνταν από µια 
(αρθρωµένη σε δύο ορθοστάτες) µεταλλική αρπάγη (κατακλείς) µε δύο δόντια που 
συγκρατούσαν  τη χορδή του τόξου και από µια περιστρεφόµενη χειριστήρια ράβδο 
(σχαστηρία) που ασφάλιζε ή απελευθέρωνε την αρπάγη.

http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p449.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p449.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p450.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p450.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p451.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p451.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p452.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p452.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p453.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p453.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p454.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p454.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p455.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p455.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p457.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p457.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p458.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p458.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p459.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p459.html
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Έµβολο 
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Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα γνωστά έµβολα αρχαίων πλοίων  και το µοναδικό 
που µπορεί να χρονολογηθεί µε βεβαιότητα στην κλασική εποχή. Πιθανότατα ανήκε 
σε τριήρη και σχετίζεται άµεσα µε τον πολεµικό χαρακτήρα του Πειραιά στους 
κλασικούς χρόνους, όταν το λιµάνι ήταν ο πολεµικός ναύσταθµος της Αθήνας. Είναι 
χυτό και παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά των εµβόλων της εποχής του. Έχει το 
λειτουργικό σχήµα µιας σφήνας, η οποία ενισχύεται µε τρία οριζόντια πτερύγια, έτσι 
ώστε όταν το βλέπει κανείς από το πλάι να µοιάζει µε τρίαινα. Το κεντρικό του τµήµα 
έχει µία µεγάλη ρωγµή, που µάλλον προέρχεται από το µετωπικό εµβολισµό που το 
κατέστρεψε. Το έµβολο ήταν η προέκταση της τρόπιδος του πλοίου, και αποτελούσε 
ιδιαίτερα ισχυρή κατασκευή, στην οποία στηριζόταν  όλη η επιθετική δύναµη του 
πλοίου. Ήταν πολύτιµο στοιχείο του εξοπλισµού και σε περίπτωση καταστροφής του 
πλοίου ο τριήραρχος έπρεπε να το περισυλλέξει και να το παραδώσει. Το 
συγκεκριµένο έµβολο δωρήθηκε στο µουσείο από τον Β. Κάλλιο.
Το έµβολο ήταν η ισχυρή, ξύλινη κατασκευή που αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο τη 
συνέχεια της τρόπιδος. Ήταν στερεωµένο οριζόντιος στους κατώτερους ζωστήρες που 
απορροφούσαν το µεγαλύτερο µέρος της σύγκρουσης και καθέτως στο κοράκι της 
πλώρης µε ένα ενδιάµεσο ξύλο. Η σύγχρονη επιστήµη θεωρεί ότι το έµβολο ήταν µία 
εξωτερική, ανεξάρτητη από το σκαρί του πλοίου προσθήκη στην πλώρη. Εάν δεν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο, µε τις πιέσεις που θα δεχόταν η τριήρης, οριζόντιες και 
κάθετες από τον  εµβολισµό και το βάρος του εµβολιζόµενου πλοίου, θα υπήρχε 
κίνδυνος το έµβολο να αποκολληθεί και έτσι το πλοίο να πάρει νερά.
Για την περαιτέρω αύξηση της δύναµης κρούσης, το ξύλινο έµβολο διέθετε µάλλον 
ένα είδος θήκης, ένα κοίλο, ορειχάλκινο έµβολο. Το χάλκινο έµβολο µάλιστα 
συµπληρώνονταν υψηλότερα µε το παρεµβόλιον  ,την εµπρόσθια κατάληξη των 
ανώτερων ζωστήρων. 
Η µορφή του εµβόλου εξελίσσεται µε το πέρασµα των χρόνων. Στα γεωµετρικά 
αγγεία απεικονίζεται µόνο σαν µία αιχµηρή κατάληξη, ενώ από το 725 π.Χ. και εξής 
καταλήγει σε µία κάθετη λάµα η οποία στον 6ο αιώνα παίρνει τη µορφή της κεφαλής 
κάπρου. Στην κλασική και ελληνιστική εποχή το µέτωπο κρούσης του εµβόλου 
απεικονίζεται ηµικυλινδρικό ή σφηνοειδές και ενισχύεται µε τρεις ισχυρές οριζόντιες 
λάµες, δίνοντας στην πλάγια όψη του τη µορφή τρίαινας.
Ο εµβολισµός είχε σαν στόχο του την αχρήστευση του εχθρικού πλοίου είτε µέσω της 
διάτρησης είτε µέσω της διάρρηξης των αρµών των  σανίδων είτε τέλος µέσω της 
ανατροπής του πλοίου. Οι τριήρεις ως πολύ ελαφριά πλοία δεν βυθίζονταν, αλλά 
άρχιζαν  να κάνουν  νερά και έτσι έβγαιναν  σύντοµα εκτός µάχης. Οι µελετητές έχουν 
υπολογίσει ότι µία τρύπα περίπου 33 εκ. κάτω από τα ύφαλα είχε σαν αποτέλεσµα η 
τριήρης να πάρει µέσα σε 3 λεπτά 18 τόνους νερό, έχοντας καθίσει περίπου 20 εκ., 
γεγονός που καθιστούσε επικίνδυνους οποιουσδήποτε ελιγµούς.
Κατά τη διάρκεια του εµβολισµού, το επιτιθέµενο πλοίο διέτρεχε τον  κίνδυνο είτε να 
σπάσει το έµβολό του είτε να µην µπορέσει να αποκολληθεί έγκαιρα από το εχθρικό 
πλοίο, µε αποτέλεσµα να ακινητοποιηθεί από τους αντιπάλους. Ο κίνδυνος αυτός από 
το πλεύρισµα και την έφοδο του εχθρικού πληρώµατος αποφεύγονταν µόνο µε την 
ανατροπή του εχθρικού πλοίου. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνονταν όταν  ένα 
µεγαλύτερο πλοίο σήκωνε την κατάλληλη στιγµή την πλώρη ψηλά εµβολίζοντας το 
εχθρικό πλοίο µε δύναµη πάνω από τα ύφαλα. Έτσι πολλά από τα µεγάλα αρχαία 
πλοία κατασκευάζονταν µε την πλώρηανάστειρον, δηλαδή πολύ πιο πάνω από το 
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επίπεδο της θάλασσας. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούσε προφανώς και ένα µακρύ 
παρεµβόλιον. Τα µικρότερα πλοία µπορούσαν να εµβολίσουν τον εχθρό χαµηλά κάτω 
από τα ύφαλά του, βουτώντας µε την πλώρη,έµπρωρα δηλαδή.

Kάτοπτρο 
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Το ηλιακό κάτοπτρο, ήταν  στην πραγµατικότητα πολλά κάτοπτρα µαζί, µέσω των 
οποίων συσσωρεύονταν ηλιακή ενέργεια, η οποία µετατρέπονταν σε µια δέσµη πολύ 
µεγάλης θερµότητας και κατόπιν κατευθύνονταν σε κάποιον  στόχο, προκαλώντας 
πυρκαγιά. Η κατασκευή αυτή χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την για την καύση των 
Ρωµαικών εχθρικών πλοίων. 
Παρότι υπήρχαν ιστορικές αναφορές στον µηχανισµό, όπως των Πλούταρχου, 
Λουκιανού, Γαληνού, Ευστάθιου, Ανθέµιου, Δίωνα του Κάσιου, Τζέτζη και του 
Μιχαήλ Ψελλού, αλλά και µαρτυρίες για την χρήση αυτού του όπλου σε µια απ’ τις 
πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης, η ύπαρξη αυτού του µηχανισµού 
αµφισβητήθηκε από πολλούς, µε πρώτον τον Καρτέσιο (René Descartes) και 
θεωρήθηκε ως ένας µύθος. 
Το ότι ο Αρχιµήδης είχε πράγµατι ανακαλύψει τις ιδιότητες των κατόπτρων 
αποδεικνύεται από το βιβλίο του Γερµανού καθηγητή Χοπ «Ιστορία της Φυσικής», 
όπου αναφέρεται ότι το 1492 στη Βενετία ο Έλληνας καθηγητής Γεώργιος Βάλλας 
είχε στη βιβλιοθήκη του το βιβλίο του Αρχιµήδη «Κατοπτρικά», που όµως αργότερα 
χάθηκε (εκλάπη). Εάν, λοιπόν, ο Αρχιµήδης δεν είχε ολοκληρωµένη άποψη για τα 
κάτοπτρα και δεν  ήταν σίγουρος για τις πρακτικές τους εφαρµογές, ουδέποτε θα 
έγραφε σχετικό σύγγραµµα. Μεταγενέστεροι ερευνητές προσπάθησαν να 
πραγµατοποιήσουν το πείραµα, χρησιµοποιώντας υλικά γνωστά στην εποχή του 
Αρχιµήδη, αλλά απέτυχαν, ή πέτυχαν εν µέρει.
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   Ο Ιωάννης Σακκάς µε την  βοήθεια του ιστορικού Ευάγγελου Σταµάτη κι ενώπιον 
αντιπροσώπων ξένων και ελληνικών Μ.Μ.Ε, έστησε και χρησιµοποίησε συνολικά 70 
επίπεδα κάτοπτρα, διαµέτρου 0,70-1,7, τα οποία ήταν επιχαλκωµένα. Ο στόχος ήταν 
ένα ξύλινο πλοιάριο σε απόσταση 100 περίπου µέτρων. Στο πλοιάριο υπήρχε κι ένα 
οµοίωµα Ρωµαίου στρατιώτη.
Ο Σακκάς άρχισε να κατευθύνει τα κάτοπτρα, έτσι ώστε να έρθουν  σε ιδανική θέση 
για την  συγκέντρωση των αχτίνων. Στην αρχή, οι βοηθοί του αντιµετώπισαν 
πρόβληµα µε την εστίαση των κατόπτρων. Έπειτα όµως από επίµονες προσπάθειες, 
ήρθε και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα: Το πλοιάριο άρχιζε να καπνίζει σε 2-3 
δευτερόλεπτα µετά την επιτυχή εστίαση και γρήγορα τυλίχτηκε στις φλόγες
Υπήρχαν διάφορες εικασίες για το πως µπορεί να ήταν  το κάτοπτρο του Αρχιµήδη. Ο 
αρχαίος µαθηµατικός και αρχιτέκτονας Ανθέµιος, υπέθεσε ότι ήταν ένας µεγάλος 
εξαγωνικός καθρέφτης. Ο Σακκάς αρχικά υπέθεσε κι αυτός ότι θα επρόκειτο για έναν 
µεγάλο κυρτό καθρέφτη. Λαµβάνοντας όµως υπ’ όψιν τα δεδοµένα της τότε εποχής, 
όπως τεχνολογική αδυναµία παραγωγής ενός γυάλινου γιγαντιαίου καθρέφτη, 
αναθεωρεί. Εκτός αυτού, όπως κι ίδιος είπε, «θα πρέπει να υποθέσουµε ότι οι 
Ρωµαίοι δεν ήταν τυφλοί για να µείνουν άπραγοι αντικρίζοντας έναν τεράστιο 
καθρέφτη, τοποθετηµένο στα τείχη της πόλης που πολιορκούσαν».
Η επόµενη σκέψη που έκανε, ήταν αρκετά…προχωρηµένη. Υπέθεσε ότι ο Αρχιµήδης 
θα είχε προχωρήσει σε έναν πιο ευέλικτο τρόπο δηµιουργίας ενός τεράστιου 
κατόπτρου, το οποίο θα απαρτίζονταν από άλλα µικρότερα. Δεδοµένης της αδυναµίας 
που αναφέρθηκε πιο πάνω για µαζική παραγωγή γυάλινων κατόπτρων, ο Σακκάς 
προχώρησε στο συµπέρασµα, πως το περίφηµο κάτοπτρο του Αρχιµήδη, 
απαρτίζονταν στην πραγµατικότητα από τις ασπίδες των στρατιωτών που ήταν 
οχυρωµένοι στα τείχη, ή εν πάσι περιπτώσει από χάλκινα κάτοπτρα που κρατούσαν οι 
στρατιώτες. Όπως είπε, «Ο Αρχιµήδης, πιθανότατα καθοδηγούσε την παράταξη των 
στρατιωτών, έτσι ώστε η συνολική τους διάταξη να δηµιουργεί κάτοπτρα για να 
µπορούν να συγκεντρώσουν τις αχτίνες του ήλιου σε ένα σηµείο και να τις 
µετατρέψουν σε δέσµη θερµότητας. Έτσι οι Ρωµαίοι δεν µπορούσαν  να αντιληφθούν, 
τουλάχιστον άµεσα, τι είναι αυτό που τους καίει».
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Το άρµα 
'Ενα άρµα ηταν αρκετά ελαφρύ ώστε να µπορεί να κινείται σε εδάφη όχι ιδιαίτερα 
οµαλά.
Ο τύπος άρµατος που χρησιµοποιούνταν ευρέως στη µυκηναϊκή εποχή εµφανίζεται 
στον 8ο αιώνα σε αγγεία της γεωµετρικής εποχής. Στη Σαλαµίνα της Κύπρου ήρθε 
στο φως άρµα των αρχών του 8ου αιώνα.
Το άρµα χρησιµοποιούνταν  από δύο άνδρες, τον ηνίοχο ο οποίος κρατούσε τα ηνία 
και το µαστίγιο και τον παραιβάτη ο οποίος ήταν ο πολεµιστής.Η χρήση του άρµατος 
ήταν δύσκολη υπόθεση και απαιτούσε µαθητεία και επαγγελµατική δεξιότητα. 
Στην περίοδο των ηρωικών χρόνων µάχονταν από τ' άρµατα οι βασιλιάδες και οι 
ηγεµόνες 
Οι Πέρσες είχαν  άρµατα που είχαν δρέπανα στην άκρη του άξονα ή και στους 
τροχούς τα λεγόµενα δρεπανηφόρα
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Το ξίφος 

Στο 10ο αιώνα το ξίφος χρησιµοποιούνταν κυρίως ως επιθετικό όπλο των πολεµιστών 
που δεν διέθεταν δόρυ, καθώς είχε αρκετά µεγάλο µήκος. Αργότερα, το βραχύτερο 
ξίφος το χρησιµοποιούσαν οι οπλίτες ως επικουρικό όπλο, εάν είχε χαθεί το δόρυ 
τους ή εάν για κάποιο λόγο αδυνατούσαν να το χρησιµοποιήσουν. Για το ξίφος 
χρησιµοποιούνταν οι όροι άορ και φάσγανον.
Το ξίφος ήταν  ένα επίµηκες, αιχµηρό έλασµα, σιδερένιο ή ορειχάλκινο, µε λαβή 
συνήθως πλαισιωµένη από ξύλο. Ενώ αρχικά τα ξίφη ήταν κατασκευασµένα από 
ορείχαλκο, από τον 11ο αιώνα αρχίζουν να κατασκευάζονται και από σίδηρο σε 
µεγέθη που παρουσιάζουν µία µεγάλη σχετικά ποικιλία.
Το ξίφος τοποθετηµένο στη θήκη του στον κολεό, κρεµόταν µε βραχύ τελαµώναστην 
αριστερά πλευρά, αρκετά ψηλά, περασµένο από το δεξιό ώµο του οπλίτη, ώστε να 
µπορεί να σύρεται µε τη βοήθεια του αριστερού χεριού, τη στιγµή που η ασπίδα 
έµενε στη θέση της. 
Τα αρχαία ξίφη ήταν πάντοτε σιδερένια. Πέρα από το αιχµηρό, πλατύ αµφίστοµο 
ξίφος, µε µήκος από 48 - 68 εκ., που χρησίµευε τόσο για να τρυπάει όσο και για να 
κόβει, υπήρχε και η ανατολικής προέλευσης µάχαιρα ή κοπίς, µε µία µόνο ελαφρώς 
καµπυλούµενη κόψη. 
Το ξίφος χρησιµοποιούνταν αφού έσπαγαν οι εχθρικές γραµµές, για µάχη εκ του 
σύνεγγυς

   

 Μυκηναικα ξιφη

Το Φάσγανο
Το Φάσγανο ή Σφάγανο θεωρείται ως το πρώτο πολεµικό ξίφος των  Ελληνικών 
ιστορικών  χρόνων αναφερόµενο στο έπος της Ιλιάδας από τον Όµηρο καθώς και στην 
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γραµµική γραφή Β. Το φάσγανο ήταν ένα µακρύ δίκοπο αιχµηρό ξίφος από ορείχαλκο 
- µπρούντζο - ή χαλκό µε µήκος από 0.80 εκ. έως και πέραν του 1.00 µ. και 
κατάλληλο για νυκτικά κυρίως κτυπήµατα. 
Υπήρχαν διαφόρων  τύπων  φάσγανα όπως τα στρογγυλεµένης ράχης του ΙΣΤ’ π.X. 
αιώνα που την θέση τους πήραν τον επόµενο αιώνα δύο νέοι τύποι ξιφών 
στερεότερων από τα προηγούµενα, τα αγκιστροειδούς ράχης και τέλος τα σταυρωτής 
ράχης µε ενιαίο έλασµα και λαβή που κατέληγε κατά κανόνα σε µεγάλο σφαίρωµα 
σχήµατος µήλου. Οι διαφορές αυτές εστιάζονταν κυρίως στις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες των  σηµείων µεταξύ των  λαβών τους και του ελάσµατος και όχι στο 
καθαυτό σχήµα τους.

Κύριο χαρακτηριστικό των φασγάνων ήταν η κατά µήκος και στο µέσον  του 
ορειχάλκινου ή χάλκινου ελάσµατός τους νεύρωση µειούµενης διατοµής που τους 
έδινε την απαιτουµένη σταθερότητα και αλυγισία απαραίτητη άλλωστε λόγω του 
µεγάλου µήκους τους και του είδους του µετάλλου κατασκευής τους.

     

Καταπέλτες 
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Ο καταπέλτης ήταν ένα πολεµικό µηχάνηµα στην κατηγορία των  αφετηριακών 
οργάνων. Ο ρόλος του ήταν  να εκτοξεύει µεγάλα βέλη, ακόντια και πέτρες σε µεγάλη 
απόσταση και µε πολύ ισχυρή διατρητική δύναµη. Ο καταπέλτης ήταν προϊόν της 
αρχαίας µηχανικής προόδου και εφευρέθηκε στις Συρακούσες το 399 π.Χ. από τους 
µηχανικούς που συγκέντρωσε ο Διονύσιος ο Πρεσβύτερος της παραµονές της 
εκστρατείας εναντίον  των  Καρχηδονίων, ενώ διαδόθηκε αργότερα στον ευρύτερο 
ελληνικό κόσµο. Με το πέρασµα των χρόνων  ο καταπέλτης βελτιώθηκε και 
εξελίχθηκε σε µία ποικιλία διαφόρων τύπων.
Τα κύρια µέρη του αρχαίου καταπέλτη ήταν:
• ο ορθοστάτης, ξύλινη, ισχυρή δοκός, κατακόρυφα τοποθετηµένη, επάνω σε 
τριγωνική ή τετράγωνη βάση 

• τοτόξο, το οποίο σχηµάτιζαν δύο ξύλινοι βραχίονες, οι τόνοι, προσδεµένοι στο 
επάνω µέρος του ορθοστάτη 

• µίαχορδή κατασκευασµένη από τένοντες ή τρίχες βοδιών µε την κατάλληλη 
επεξεργασία 

• η σύριγξ, µία ξύλινη δοκός µε πλατύτερη επιφάνεια, τοποθετηµένη κάθετα 
σχεδόν προς τον ορθοστάτη, στηριζόµενη σχεδόν  µε το ένα άκρο της επάνω σ' 
αυτόν και προς το τέλος του άλλου άκρου της, σε ορισµένη απόσταση προς τα 
πίσω, πάνω σε κατακόρυφη ξύλινη δοκό 

• η κατακλείδα και οι στρόµφαλοι που ήταν τοποθετηµένοι προς το πίσω άκρο της 
σύριγγος 

Το πάχος του τόνου ήταν αυτό που προσδιόριζε το µέγεθος των υπόλοιπων στοιχείων 
του καταπέλτη και ήταν η βάση για τον υπολογισµό τους κατά την κατασκευή. 
Για να λειτουργήσει ο καταπέλτης, το βέλος ή το ακόντιο τοποθετούνταν επάνω στη 
σύριγγα µε την αιχµή προς τον ορθοστάτη και µε το πίσω άκρο στο κέντρο της 
χορδής. Έπειτα τεντώνονταν η χορδή προς την  κατακλείδα µε τη βοήθεια κυρίως του 
στροµφάλου, ενώ κάµπτονταν  συγχρόνως και οι δύο βραχίονες του τόξου. Σε 
ορισµένη στιγµή µε κίνηση της κατακλείδας, η χορδή αφήνονταν ελεύθερη. Έτσι 
επανέρχονταν τόσο η χορδή, όσο και οι δύο βραχίονες στην αρχική θέση τους µε 
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ορµή και το βλήµα εξακοντίζονταν σε απόσταση µε ισχυρότατη διατρητική δύναµη.
O Καταπέλτης ήταν µια περίφηµη αρχαία πολεµική µηχανή!
Λογω της δηµοσιοτητας σε πολλές πόλεις που έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στη 
στρατιωτική εκπαίδευση των νέων δηµιούργησαν ειδικό αγώνισµα (διαγωνισµό) τη 
λεγόµενη καταπελταφεσία όπου στους νικητές "καταπελταφέτες" δίνονταν µεγάλες 
αµοιβές.
Τον  ίδιο στρατιωτικό εξοπλισµό ακολούθησαν οµοίως και άλλοι λαοί όπως οι 
Καρχηδόνιοι, οι Εβραίοι και οι Ρωµαίοι. Έτσι µε την εξάπλωση αυτή άρχισαν να 
κατασκευάζονται διάφορες παραλλαγές του αρχικού καταπέλτη προκειµένου να 
καλύψουν επιµέρους ιδιαίτερες ανάγκες λαµβάνοντας ονοµασίες περισσότερο από 
την όψη που παρουσίαζαν αυτές και των  οποίων όµως η αρχή λειτουργίας των 
παρέµενε η ίδια
Βασικά οι καταπέλτες διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες κατασκευαστικές στους 
λεγόµενους «ευθύτονους» και στους «παλίντονους».
• Ευθύτονοι καταπέλτες λέγονταν εκείνοι των οποίων οι βραχίονες του τόξου 
ήταν στραµµένοι προς την πλευρά του βάλλοντος. 

• Παλίντονοι καταπέλτες λέγονταν  εκείνοι των οποίων οι βραχίονες του τόξου 
ήταν στραµµένοι, αντίθετα των προηγουµένων, δηλαδή προς τον στόχο.

Το βεληνεκές και η δραστικότητα αµφοτέρων των τύπων αυτών  ποίκιλε ανάλογα του 
µεγέθους της κατασκευής των που γίνονταν µε βάση το πάχος του τόνου που έφεραν 
και που έφθανε από 200 µέτρα µέχρι 750 µέτρα περίπου. Συγκεκριµένα ο καταπέλτης 
που κατασκεύασε ο Αγησίστρατος είχε βεληνεκές βολής ακοντίου µήκους 1,85 µ. 
µέχρι 4 στάδια στα οποία διαπερνούσε κυριολεκτικά οποιαδήποτε ασπίδα µετά 
φερόµενου θώρακα πίσω απ΄ αυτή. Αυτό το όριο καµία άλλη πολεµική µηχανή της 
αρχαιότητας δεν µπόρεσε να υπερβεί.
Επίσης το βάρος των καταπελτών ποίκιλε από 40 µέχρι 300 κιλά, και εξ αυτού 
διακρίνονταν σε "µείζονες καταπέλτες" και σε "ελάσσονες καταπέλτες".
• Οι µείζονες καταπέλτες ήταν καθεαυτού πολιορκητικές µηχανές και 
χρησιµοποιούνταν µόνο από τους πολιορκητές. 

• Οι ελάσσονες καταπέλτες ήταν µικρότερου µεγέθους και χρησιµοποιούνταν 
περισσότερο από τα τείχη ως αµυντικές µηχανές, ή επιθετικές από τα 
καταστρώµατα των πολεµικών πλοίων.

Στην εξέλιξη της στρατιωτικής τακτικής οι καταπέλτες άρχισαν να χρησιµοποιούνται 
και σε επιχειρήσεις κίνησης σε αναπεπταµένα πεδία µαχών που φέρονταν πάνω σε 
αρµάµαξες προσφέροντας έτσι την εικόνα του µετακινούµενου σκορπιού, εξ ου και η 
ονοµασία αυτών. Πρώτος που χρησιµοποίησε κινούµενους καταπέλτες, έναντι τους 
αρχικά στατικούς ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατά τη διάβαση του ποταµού Ταναΐδα.
οι Ρωµαίοι έκαναν ευρεία χρήση των καταπελτών αλλάζοντας όµως την µέχρι τότε 
τακτική, τοποθετόντας τους όχι στη γραµµή µετώπου αλλά πίσω από την παράταξη, 
για την προστασία των  µεταγωγικών, (η τακτική αυτή ακολουθείται µέχρι σήµερα 
από το πυροβολικό
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Οξυβελης καταπελτης ηταν αυτος που εκτόξευε δύο βέλη ταυτόχρονα. Η 
ολισθαίνουσα κεντρική ρἀβδος του (διώστρα) όπλιζε µε τη βοήθεια ενός 
χειροκίνητου βαρούλκου. Η στενή µεταλλική αρπάγη (κατακλείς) συγκρατούσε τις 
δύο ηµιχορδές του τόξου µέσω ενός διάτρητου συνδετήριου ελάσµατος. Αυτό 
εξασφάλιζε οµοιόµορφη κατανοµή της δύναµης και στα δύο βέλη κατά την 
εκτόξευση Ο καταπἐλτης ήταν τοποθετηµένος σε µια βάση που του επέτρεπε την 
οριζόντια και την κατακόρυφη ρύθµιση της γωνίας εκτόξευσης.
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Ευθύτονος καταπέλτης
Ο ευθύτονος καταπέλτης ήταν πολεµική καταπελτική µηχανή των  αρχαίων Ελλήνων. 
Οι καταπελτικές µηχανές αποτελούσαν πολεµικό εξάρτηµα του στρατού από τον 4ο 
α ι . π .Χ . . Γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά µ ν η µ ο ν ε ύ ε τ α ι ό τ ι ο Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ο 
Πρεσβύτερος χρησιµοποίησε καταπέλτες. Η ακριβής περιγραφή του ευθύτονου 
καταπέλτη δεν έχει διασωθεί. Λίγες αναφορές έχουµε που παριστάνουν κυρίως την 
µπροστινή όψη, έτσι όπως την έβλεπε ο εχθρός. Από ανακατασκευαστικές εργασίες 
έχουµε κάποιες τεχνικές περιγραφές, που θέλουν το ευθύτονο να είναι ως εξής: 
Το ευθύτονο λειτουργεί όπως και το τόξο, είναι όµως πιο σύνθετο στην κατασκευή
 και χρήση του. Η χορδή ήταν κατασκευασµένη από ανθρώπινα µαλλιά ή ζωικές ίνες, 
ενώ τον ρόλο της ελαστικής βέργας αναλάµβαναν  δύο σιδερένια άκρα που ήταν 
προσαρµοσµένα σε γερό πλαίσιο. Με την βοήθεια γρύλων, τα µεταλλικά άκρα 
τεντώνονταν, ενώ γερά σχοινιά αποθήκευαν την ενέργεια, έτσι ώστε, 
η απελευθέρωσή τους να εκτινάζει το βέλος, το οποίο ήταν τοποθετηµένο επάνω σε 
µια οριζόντια θέση. Από την οριζόντια αυτή θέση και την εκτόξευση του βέλους πήρε 
το ευθύτονο την ονοµασία του. Το πλαίσιο ήταν προσαρµοσµένο πάνω σε µια 
σταθερή βάση και έστριβε σε όλες τις κατευθύνσεις. Το βέλος του ευθύτονου είχε 
διάφορα µήκη, και η βολή είχε βεληνεκές πάνω από 400 µέτρα. Η δύναµη κρούσης 
του ήταν ολέθρια. Σύµφωνα µε τον Αρριανό, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πληγωθεί 
στην  µάχη της Γάζας από το βέλος ενός ευθύτονου, το οποίο τρύπησε και διαπέρασε 
την ασπίδα και την πανοπλία του.
 Σε µια άλλη µάχη ένας Σκύθης σκοτώθηκε από βέλος ευθύτονου, ενώ βρίσκονταν 
στην  απέναντι όχθη ενός φαρδιού ποταµού και φορούσε την πανοπλία του. Επίσης ο 
βασιλιάς Πόρος που πολέµησε εναντίον του Μεγάλου Αλέξανδρου στην Μάχη του 
Υδάσπη λένε ότι είχε τόση δύναµη που εξακόντιζε το δόρυ του λες και ήταν  βέλος 
από ευθύτονο.

Θώρακας
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Ο αρχαίος θώρακας ήταν  περικάλυµµα του κορµού από έλασµα µεταλλικό ή από 
δέρµα ή από λινάρι, µε ενίσχυση από µετάλλινες πλάκες, που φοριόταν επάνω από 
τον κοντό χιτώνα.
Για τον  11ο και 10ο αιώνα η έρευνα συµπεραίνει λόγω της έλλειψης των ευρηµάτων, 
ότι τα υλικά των  θωράκων ήταν φθαρτά και έτσι δεν σώθηκαν  σχετικά κατάλοιπα. 
Από τον 8ο αιώνα όµως παρουσιάζονται θώρακες από ορείχαλκο.

   

Ο ορειχάλκινος θώρακας χρησιµοποιούνταν στην Ελλάδα επί δύο αιώνες σε διάφορες 
παραλλαγές, προσφέροντας ισχυρή προστασία. Αποτελούνταν µάλιστα από δύο µέρη: 
το στήθος και την  πλάτη, που συνδέονταν µεταξύ τους στους ώµους και στα πλάγια, 
µε εγχάρακτη ή ανάγλυφη απόδοση της ανατοµίας του σώµατος. Η κάτω απόληξη 
αυτού του θώρακα γύριζε ελαφρά προς τα έξω για καλύτερη προστασία από το δόρυ. 
Στα τέλη του 6ου αιώνα στο ευαίσθητο σηµείο απόληξης του θώρακα προστέθηκαν 
οι πτέρυγες, µια διπλή σειρά από µεταλλικές ή δερµάτινες µε µεταλλική επένδυση 
λωρίδες, µε κλειδώσεις για ελευθερία κινήσεων. Το µειονέκτηµα αυτού του θώρακα 
ήταν το βάρος του που έκανε τον πολεµιστή πολύ δυσκίνητο. 
Τον  τύπο αυτού του θώρακα διαδέχτηκε ο µεταλλικός θώρακας µε πλαστική απόδοση 
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των µυών  του στήθους και της κοιλιάς, ο οποίος κατεβαίνει χαµηλότερα καλύπτοντας 
τη βουβωνική χώρα. Και εδώ προσαρτούνται οι πτέρυγες. Ο ανατοµικός αυτός 
θώρακας επικρατεί κυρίως µέσα στον 5ο αιώνα. 
Κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα υιοθετήθηκε η λογική του συνδυασµού ευλυγισίας 
µέσω του λινού και προστασίας µέσω του ορείχαλκου, µέσα από ένα σύνθετο τύπο 
θώρακα. Ο νέος αυτός θώρακας ήταν κατασκευασµένος από λινό, δέρµα και µέταλλο. 
Τα τµήµατά του ήταν το κύριο µέρος που κάλυπτε τον κορµό ως την οσφύ, το 
περιτραχήλιο ραµµένο στις ωµοπλάτες και σχεδιασµένο για να προστατεύει τις 
ωµοπλάτες και τον τράχηλο, οι δύο επωµίδες οι οποίες έρχονταν πάνω από τους 
ώµους για να δέσουν µπροστά στο ύψος του στήθους και οι πτέρυγες, σειρά 
δερµάτινων γλωσσίδων που κρέµονταν  από το κάτω άκρο του κύριου µέρους του 
θώρακα για να προστατεύουν το κάτω µέρος του κορµού. Απεικονίσεις τέτοιων 
θωράκων συναντούµε σε µνηµεία του τέλους του 6ου αιώνα, όπως στη στήλη του 
Αριστίωνος αλλά και στα ερυθρόµορφα αγγεία του 5ου αιώνα. Ιδιαίτερη σηµασία είχε 
ο θώρακας αυτός στην επίθεση.
Η πανοπλία των στρατιωτών στους επιµέρους στρατούς, τόσο στους ελληνικούς όσο 
και στους βαρβαρικούς, ήταν ουσιωδώς ανοµοιόµορφη. Κάθε στρατός είχε ορισµένα 
βασικά γνωρίσµατα, που τον διαφοροποιούσαν από τους άλλους (π.χ. οι Σπαρτιάτες 
έφεραν την ξυήλη, οι Θηβαίοι την βοιωτικού τύπου ασπίδα, οι Μακεδόνες 
ηµιθωράκια, οι Πέρσες φολιδωτούς θώρακες κλπ). Αυτά τα χαρακτηριστικά 
προέκυψαν λόγω του συγκεκριµένου τρόπου, µε τον οποίο πολεµούσε κάθε κράτος. 
Αλλά και η πανοπλία των  στρατιωτών του ιδίου στρατού παρουσίαζε ανοµοιοµορφία, 
διότι ενώ οι συνήθεις πολεµικές αναµετρήσεις κάποιου στρατού τον οδήγησαν  στην 
πρόκριση φέρ’ ειπείν κράνους ανοικτού τύπου, υπήρχε µία πληθώρα από κράνη 
ανοικτού τύπου (ιλλυρικού, βοιωτικού, θρακικού, κλπ), µεταξύ των οποίων µπορούσε 
να επιλέξει ο κάθε στρατιώτης. Στην ανοµοιοµορφία συντελούσε κατά πολύ και η 
απόκτηση οπλισµού από τα λάφυρα των  εχθρών. Επιπλέον, αφού τα στρατεύµατα 
ήταν κατά κύριο λόγο µισθοφορικά και οι µισθοφόροι είχαν την πανοπλία της 
προσωπικής τους επιλογής, ήταν αναπόφευκτη η ανοµοιοµορφία στην εµφάνιση ενός 
στρατού, πολύ δε περισσότερο ενός πολυεθνικού στρατού όπως αυτός του 
Αλεξάνδρου.
Θώραξ: ο κωδωνόσχηµος µεταλλικός θώρακας της µυκηναϊκής περιόδου έχει 
εγκαταλειφθεί και την  θέση του τον 4ο αιώνα είχε πάρει ο γυαλοθώραξ, που ήταν 
συνήθως από µπρούτζο και αποτελούνταν από δύο µεταλλικά ελάσµατα (γύαλα), 
συνδεόµενα µεταξύ τους µε αγκράφες ή θηλιές. Συχνά ήταν διακοσµηµένος µε σχέδια 
και γραµµές χαραγµένες στο σχήµα των µυών του ανθρώπινου κορµού.
Λινοθώραξ: υπήρχε ήδη από τη µυκηναϊκή περίοδο, και ήταν ελαφρύτερος και 
φθηνότερος του µεταλλικού. Αποτελούνταν από δέρµα και ύφασµα, που µερικές 
φορές ενισχυόταν µε µεταλλικές φολίδες ή ελάσµατα. Παραλλαγή του λινοθώρακα 
ήταν ο φολιδωτός, τον οποίο χρησιµοποίησαν πρώτοι οι Αιγύπτιοι και τον φορούσαν 
και οι Πέρσες κάτω από τους χιτώνες τους.
    

http://farm4.static.flickr.com/3278/2704022593_9a473fa12c.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3278/2704022593_9a473fa12c.jpg
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Ελέπολις το αρχαιοελληνικό..τεθωρακισµένο 

Η ελέπολις είναι πολιορκητική µηχανή, ή σωστότερα κινούµενο οχυρό, που 
πρωτοκατασκευάστηκε από το Θεσσαλό µηχανικό Πολύειδο και τελειοποιήθηκε από 
τον Επίµαχο τον  Αθηναίο µέσω Δηµητρίου Ι το 304. π.Χ. που αγαπηµένη του ασχολία 
ήταν να σχεδιάζει πολεµικές µηχανές, τοµέα στον οποίο είχε χάρισµα και µάλιστα οι 
κάτοικοι της Ρόδου µετά την πολιορκία που υπέστησαν από αυτόν  του ζήτησαν να 
τους αφήσει κάποιες από τις µηχανές του ως ανάµνηση της εφευρετικότητάς του.
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Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι η ελέπολις είχε ύψος 41 µέτρα και πλάτος κατά το ήµισυ 
δηλαδή 20,5 µέτρα πάνω σε οκτώ τροχούς διαµέτρου 4,6 µέτρων. Αποτελείτο από 
εννέα ορόφους οι οποίοι ήταν εξοπλισµένοι κυρίως µε καταπέλτες κάθε είδους και 
ήταν θωρακισµένοι στις τρεις από τις τέσσερις πλευρές τους. Δεν συγκρίνεται µε 
άλλους πολιορκητικούς πύργους διότι δεν  χρησίµευε για την αποβίβαση στρατού στα 
τείχη, αλλά σαν κινούµενο οχυρό, πολύ καλά προστατευµένο το οποίο κινούσαν 
µέχρι και 200 στρατιώτες.Η θωράκιση όπως αναφέρει ο Βιτρούβιος είχε 
ανθεκτικότητα µέχρι και σε βολές από καταπέλτες βάρους 30 κιλών, και άντεχε στην 
φωτιά. 

Χηµικά και Βιολογικά Όπλα

Η διερεύνηση και παρουσίαση της χρήσης βιολογικών και χηµικών ουσιών για 
πολεµικούς σκοπούς από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, αποτελεί το θέµα 
της µελέτης των συγχρονων επιστηµόνων. Παρ' όλα αυτά όµως και αντίθετα προς τη 
στρατιωτική ηθική, από την  εποχή του Τρωικού πολέµου ήδη και µε αποκορύφωµα 
τον Πελοποννησιακό πόλεµο, χρησιµοποιήθηκαν διάφορα χηµικά και βιολογικά 
όπλα, για τη δηλητηρίαση, το κάψιµο ή τη µόλυνση του εχθρού.
Οι πρώτες αναφορές για χρήση βιολογικών και χηµικών ουσιών σε περίοδο πολέµου 
αφορούν τη χρήση βιολογικών  οργανισµών (µυκήτων του γένους Claviceps) από τους 
Ασσυρίους κατά τον 16ο αιώνα π.Χ. για δολιοφθορά των εφοδίων πόσιµου νερού του 
εχθρού. Ένα ζώο που χρησιµοποιούνταν στις µάχες, κυρίως από λαούς της Ανατολής, 
ήταν οι ελέφαντες. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε έρθει αντιµέτωπος µε το στρατό των 
200 ελεφάντων που κουβαλούσαν τους τοξότες, στη µάχη του Υδάσπη το 326 
εναντίον του βασιλιά Πόρρου. Η στρατηγική του Αλέξανδρου αφορούσε αρχικά την 
εξόντωση των  τοξοτών, ώστε τα ζώα να κατευθύνονται ανεξέλεγκτα, έπειτα την 
πρόκληση εγκαυµάτων  στις προβοσκίδες τους, µέσω ορειχάλκινων πυρωµένων 
αγαλµάτων στην πρώτη γραµµή του µετώπου και έπειτα τη χρήση χοίρων οι οποίοι 
προκαλούν πανικό στους ελέφαντες, ιδιαίτερα µε την τσιρίδα τους.
Η χρήση δηλητηρίου ζώων σε βέλη αποτελεί µια πρώιµη µορφή βιολογικού πολέµου, 
η οποία ενδεχοµένως να χρησιµοποιήθηκε και στον Τρωικό πόλεµο, καθώς και από 
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τους Σκύθες τοξότες και τους Ινδούς πολεµιστές κατά την εκστρατεία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στην Ανατολή. Ο Καρχηδόνιος στρατηγός Αννίβας χρησιµοποιούσε 
δοχεία µε δηλητηριώδη φίδια τα οποία εκτόξευε προς τα αντίπαλα πλοία κατά τη 
διάρκεια της ναυµαχίας εναντίον του Ευρυµέδονα της Περγάµου. 
Οι τοξικές ουσίες ήταν τριών ειδών: φυτικής προέλευσης, όπως ο µανδραγόρας, 
ζωικής, όπως τα δηλητήρια των φιδιών, ή ορυκτής, όπως ο κινναβαρίτης. Η ίδια η 
λέξη µάλιστα,τοξικός, προέρχεται από την εµβάπτιση των αιχµών των τόξων  αλλά 
και των βελών σε δηλητήρια για να προκαλέσουν  το θάνατο των εχθρών. Το 
βεληνεκές των ελληνικών τόξων µε τα δηλητηριασµένα βέλη έφτανε τα 300µ. 
Οι Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέµου είχαν 
χρησιµοποιήσει κατά των Αθηναίων τοξικό καπνό, καίγοντας ξύλα εµποτισµένα σε 
ένα µείγµα πίσσας και θείου. 
Η πιο συχνή χρήση χηµικών όπλων  της αρχαιότητας αφορά τα εµπρηστικά όπλα. Στα 
όπλα αυτά συγκαταλέγονται απλά συστήµατα εκτόξευσης φλεγόµενων υλικών, όπως 
τόξα και καταπέλτες. Οι καταπέλτες επινοήθηκαν από µηχανικούς της Ελλάδας, της 
Ιταλίας και της Καρχηδόνας περίπου το 400 π.Χ. µε χρηµατοδότηση του Διονυσίου 
των Συρακουσών.  Ως εύφλεκτα υλικά από τους αρχαίους χρησιµοποιούνταν το 
ακατέργαστο πετρέλαιο, η νάφθα και η άσφαλτος από τη Ζάκυνθο, τη Μεσοποταµία, 
την Περσία και την Κασπία θάλασσα. Πιο εξελιγµένα πάλι φορητά εµπρηστικά όπλα 
ήταν οι χειροβοµβίδες κεραµικών  αγγείων µε νάφθα και φυτίλι για έναυση κατά τη 
στιγµή της θραύσης τους, κάτι αντίστοιχο των σηµερινών Μολότοφ.

http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p474.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p474.html
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στην οµάδα µας ασχοληθήκαµε µε τις τηλεπικοινωνίες και τις µεταφορές  στην 
αρχαία Ελλάδα. Πιθανότατα σήµερα δεν ξέρουµε πολλά για το θέµα αυτό ωστόσο 
αξίζει να αναφερθεί πως πολλές από τις συσκευές που χρησιµοποιούµε σήµερα για να 
επικοινωνούµε αλλά και πολλά από τα µέσα για να πραγµατοποιούµε διάφορες 
µεταφορές-µετακινήσεις υπήρχαν  σε αρκετά εξελιγµένη µορφή στην αρχαία Ελλάδα. 
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν  τα µέσα για να µεταφέρουν πράγµατα σε µεγάλες 
αποστάσεις, να µετρούν τις αποστάσεις αυτές αλλά και για να επικοινωνούν  από πολύ 
µακριά µε ευκολία. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αγγελιαφόροι, πεζοί και έφιπποι
Η πρώτη και πανάρχαια µέθοδος µετάδοσης πληροφοριών και µηνυµάτων 
στηρίχθηκε στη δύναµη των ανθρώπινων άκρων να διασχίζουν τις αποστάσεις όσο το 
δυνατόν συντοµότερα. Στους Έλληνες πασίγνωστος είναι ο µαραθωνοδρόµος µας 
Φιλιππίδης, που µετέφερε στην Αθήνα το µήνυµα της νίκης στο Μαραθώνα το 490 
π.χ. από µια απόσταση 39 χιλιοµέτρων την οποία διέσχισε χωρίς να σταµατήσει, και ο 
οποίος, αφού αναφώνησε το γνωστό «νενικήκαµεν», άφησε την τελευταία του πνοή.
Υπήρχαν αρκετοί, των οποίων τα ονόµατα δεν  έχουν διασωθεί, γενικά ονοµαζόµενοι 
ηµεροδρόµοι, και από την ονοµασία αυτή αντιλαµβανόµαστε ότι δουλειά τους ήταν 



32

να διατρέχουν µε ταχύτητα αποστάσεις µεταφέροντας διάφορα µηνύµατα, κυρίως 
στρατιωτικά. Και τούτο επειδή στη διάρκεια της ειρήνης τα µηνύµατα δεν είχαν την 
ίδια βαρύτητα µε τα αντίστοιχα της πολεµικής περιόδου.
Υπήρχαν και έφιπποι αγγελιοφόροι που µε µεγάλη ταχύτητα διέσχιζαν τεράστιες 
αποστάσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχοντας µαζί τους πάνω από δυο ή τρία 
ἀλογα που τα ίππευαν διαδοχικά ώστε να τα ξεκουράζουν.
Αυτή η µορφή ηµεροδροµίας ήταν  η αρχική, η πρωτόγονη µορφή µεταφοράς 
µηνυµάτων, ενώ η τελειοποιηµένη µέθοδό της ήταν η δηµιουργία σταθµών όπου ο 
αγγελιοφόρος (ή ταχυδρόµος) άλλαζε άλογα – ακόµη πιο εξελιγµένο είναι το 
σύστηµα κατά το οποίο το µήνυµα µεταφέρεται από σταθµό σε σταθµό, όπου 
αλλάζουν τόσο τα άλογα όσο και ο καβαλάρης, ένα σύστηµα που αναπτύχθηκε πολύ 
από Πέρσες όπως σηµειώνει ο Ηρόδοτος «Τίποτα στον κόσµο δεν ταξιδεύει 
γρηγορότερα απ’ αυτούς τους Πέρσες αγγελιοφόρους». Αυτό το πετύχαιναν µε τον 
εξής τρόπο. Υπάρχουν ιππείς τοποθετηµένοι κατά µήκος του δρόµου, ίσοι σε αριθµό 
µε τον  αριθµό των ηµερών που χρειάζεται το ταξίδι, δηλαδή ένας άνδρας κι ένα 
άλογο για κάθε µέρα. Τίποτα δεν είναι ικανό να εµποδίσει αυτούς του αγγελιοφόρους 
να καλύψουν την απόσταση που τους αντιστοιχεί στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, 
ούτε το χιόνι, η βροχή, η ζέστη ή το σκοτάδι. Ο πρώτος, στο τέλος του ταξιδιού τους, 
παραδίδει το µήνυµα στον δεύτερο, αυτός στον τρίτο και ούτω καθ’ εξής, ώσπου να 
καλυφθεί όλη η απόσταση, όπως στις λαµπαδηφορίες που οργανώνονται προς τιµήν 
του Ηφαίστου στην Ελλάδα.
Το σύστηµα αυτό το διατήρησαν  και το ανέπτυξαν ο Αλέξανδρος, οι Επίγονοι που τον 
διαδέχτηκαν, οι Ρωµαίου, οι Βυζαντινοί και οι µουσουλµάνοι Χαλίφηδες που είχαν 
κατανοήσει την τεράστια αξία του.
Εδώ αξίζει να θυµηθούµε ότι τα άλογα έγιναν γνωστά στην Ευρώπη, όταν τα έφεραν 
εδώ οι Αχαιοί γύρω στα 1300 π.χ., ίσως και νωρίτερα. Αυτό σηµαίνει ότι από τη µέση 
ταχύτητα ενός πεζού δροµέα που κυµαίνεται ανάµεσα στα 10-12 χλµ. ανά ώρα στις 
καλύτερες περιπτώσεις (και φυσικά για λίγες ώρες), περνάµε στο άλογο που καλπάζει 
(κι αυτό για λίγες ώρες) µε µια µέση ταχύτητα 20-25 χιλιόµετρα, ανά ώρα.

Τα ταχυδροµικά περιστέρια
Ως φορείς µηνυµάτων σε µεγάλες αποστάσεις χρησιµοποιήθηκαν επίσης τα 
περιστέρια από πολύ παλιές εποχές. Η ταχύτητα που αναπτύσσει το περιστέρι είναι 
πολύ µεγαλύτερη από αυτήν  ενός έφιππου αγγελιοφόρου και, επί πλέον, το περιστέρι 
πετά σε ευθεία γραµµή χωρίς να είναι υποχρεωµένο να ακολουθεί τους 
στριφογυριστούς δρόµους των ορέων. 
Ελάχιστα στοιχεία διαθέτουµε για τη χρήση των  περιστεριών στον ελληνικό χώρο. 
Ωστόσο µας δίνεται η δυνατότητα από όσα στοιχεία διαθέτουµε, να προσδιορίσουµε 
τον 5ο π.χ. αιώνα ως την περίοδο κατά την οποία όχι απλώς άρχισε να 
χρησιµοποιείται η µέθοδος των περιστεριών αλλά να εµφανίζεται η πρώτη 
φιλολογική αναφορά για τη χρήση των περιστεριών  ως τηλεπικοινωνιακού µέσου, 
από την αναφορά του Αιλιανού για τον Ολυµπιονίκη Ταυροσθένη.
Τη «µόδα» των ταχυδροµικών περιστεριών έφεραν στην  Ευρώπη οι Σταυροφόροι 
εντυπωσιασµένοι από τα αποτελέσµατα των ταχυδροµικών  πτήσεων των 
περιστεριών. Όµως το σύστηµα αυτό και κυρίως στην  αρχαιότητα δε γνώρισε ευρεία 
αποδοχή.
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 Ο Αιλιανός παραθέτει ένα από τα λίγα στοιχεία που έχουµε για τη χρήση στην 
Ελλάδα ταχυδροµικών περιστεριών. Στην Ολυµπία το 500 π.χ. διεξήχθησαν 
Ολυµπιακοί Αγώνες, στους οποίους πήρε µέρος και ο αθλητής Ταυροσθένης από την 
Αίγινα. Αυτός είχε πάρει µαζί του περιστέρια που έτρεφε νεοσσούς. Μετά τη νίκη του 
στους αγώνες άφησε το περιστέρι ελεύθερο, αφού έδεσε στο ένα του πόδι µια 
κόκκινη ταινία, σύµβολο της νίκης του στους αγώνες. Ο Αιλιανός µας λέει ότι το 
περιστέρι χρειάστηκε µια ώρα  περίπου (µε τα σηµερινά µέτρα), για να διασχίσει την 
απόσταση Ολυµπία – Αίγινα και να φέρει την είδηση της νίκης. Ο Ευάγγ. Σταµάτης 
σηµειώνει εν τούτοις ότι σύµφωνα µε άλλη παράδοση η πληροφορία της νίκης του 
Ταυροσθένη µεταδόθηκε µε πυρσούς, µέσω φρυκτωριών. Γνωρίζουµε επίσης ότι ο 
Ανακρέων γύρω στο 500 π.χ. χρησιµοποιούσε κάποιο ταχυδροµικό περιστέρι, στο 
οποίο αφιέρωσε την 9η ωδή του, ενώ ο Φερεκράτης (Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί ΙΧ, µ 
395 β) µε τη φράση «απέπεµψον αγγέλλοντα τον περιστερόν» αναφέρεται σε 
γυµνασµένα ταχυδροµικά περιστέρια.
Το περιστέρι θεωρήθηκε περισσότερο σύµβολο ειρήνης και ελπίδας, ένας απόστολος 
ερωτικών µηνυµάτων και πολύ λιγότερο τουλάχιστον στη χώρα µας – ως ένας φορέας 
τηλεπικοινωνίας.
Υπάρχουν ακόµα διάφορες άλλες τεχνικές και τεχνάσµατα αποστολής µηνυµάτων 
που µας διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας ότι η εφευρετικότητα του ανθρώπου είναι 
ανεξάντλητη.

Οι φρυκτωρίες
Οι φρυκτωρίες ήταν ένα σύστηµα συνεννόησης µε σηµάδια που µεταβιβάζονταν από 
περιοχή σε περιοχή µε τη χρήση πυρσών στη διάρκεια της νύκτας. Ο Αισχύλος στο 
έργο του Αγαµέµνων  περιγράφει την είδηση της πτώσης της Τροίας, η οποία 
µεταδόθηκε ως τις Μυκήνες µε τις φρυκτωρίες . Ενδιάµεσοι σταθµοί µεταδόσεως 
υπήρχαν  στην Ίδη της Μυσίας, στο Ακρωτήρι της Λήµνου (σηµερινή Πλάκα), 
στον Άθω, στο βουνό Μάκιστο και στις πλαγιές του Αραχναίου. Το σύστηµα 
χρησιµοποιήθηκε για πολλούς αιώνες µέχρι το 1850 αλλά µπορούσε να µεταφέρει 
µηνύµατα µόνο µε ένα κοινό κώδικα.
Το γεωγραφικό στήσιµο, η κατοχή, η διαχείριση και συντήρηση αυτών των 
επικοινωνιακών δικτύων από τον  αρχαίο ελληνικό πολιτισµό ήταν πρωταρχικής 
σηµασίας για την επικράτηση και την επέκτασή του. Το δίκτυο αυτό χρησιµοποιείτο 
τόσο κατά την  διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων, όσο και κατά την διάρκεια της 
ειρήνης, όταν τα νέα και οι διαταγές των αρχόντων έπρεπε να φτάσουν το 
συντοµότερο δυνατό στον προορισµό τους. Κάτι τέτοιο αφορούσε κυρίως τις 
αυτοκρατορίες, των οποίων οι αχανείς εκτάσεις έκαναν πολύ δύσκολη τη σχετικά 
γρήγορη ενηµέρωση. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα συνεννόησης µε οπτικό σήµα 
φωτιάς συναντάµε στις περιπτώσεις όπου π.χ. η Μήδεια ύψωσε αναµµένο πυρσό για 
να ειδοποιήσει τους Αργοναύτες να πάνε στην Κολχίδα ή όταν  ειδοποιείται µε πυρσό 
ο Αγαµέµνονας για την  είσοδο του Δούρειου Ίππου στην Τροία από τον Σίνωνα και 
µε πυρσό που σήκωσε ο ίδιος προς τον ελληνικό στόλο στην Τένεδο δίνοντάς του το 
σήµα της επιστροφής και κατάληψης της ανοχύρωτης πολιτείας.
Πολλά από τα φωτεινά σήµατα ανταλλάσσονταν τη νύχτα στη θάλασσα µεταξύ 
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πλοίων, µεταξύ πλοίων και ξηράς και γενικά πρέπει να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα 
από αυτά αντιστοιχούσαν σε προσυµφωνηµένα µηνύµατα. Τα φωτεινά αυτά σήµατα 
οι Έλληνες τα ονόµαζαν  «πυρσούς» ή «φρύκτους» και από εδώ γνωρίζουµε και τους 
«φίλιους φρύκτους» ή τους «πολέµιους φρύκτους». Συγκεκριµένα όπως σηµειώνει 
ο Θουκυδίδης, όταν στο στρατόπεδο έρχονταν φίλοι, οι στρατιώτες ύψωναν απλώς 
τους αναµµένους πυρσούς (φίλιοι φρύκτοι), ενώ όταν πλησίαζαν εχθροί, οι πυρσοί 
ανέµιζαν δεξιά-αριστερά (πολέµιοι φρύκτοι). Οι πυρσοί αυτοί στη διάρκεια της 
ηµέρας απλώς έβγαζαν  πολύ καπνό, που σήµαινε ότι χρησιµοποιούσαν εύφλεκτα 
υλικά, στα οποία πολλοί ιστορικοί αποδίδουν τις λέξεις/φράσεις φρύκτους ανίσχειν, 
πυρσεύειν, φρυκτωρεύω (γνωστοποιώ είδηση από µεγάλη απόσταση) και 
φρυκτωρίες.
Οι φρυκτωρίες εκµεταλλευόµενες τα νησιά του Αιγαίου και την ορεινή µορφολογία 
του Ελλαδικού χώρου, χρησιµοποιούν την  φωτιά και έναν κώδικα αναπαράστασης 
γραµµάτων (παρόµοιο του κώδικα Μορς) για την µετάδοση αξιόπιστων µηνυµάτων 
σε πολλά χιλιόµετρα (έως και 130). Στην ουσία µιλάµε για την  προϊστορία του 
τηλέγραφου. Αν ήταν νύχτα, οι υπεύθυνοι στρατιώτες στην φρυκτωρία (φρυκτωροί) 
άναβαν λαµπρές φωτιές για την  µετάδοση σηµάτων, ενώ κατά την διάρκεια της 
ηµέρας χρησιµοποιούσαν πυκνό καπνό.
Σηµαντικός σταθµός οπτικών τηλεπικοινωνιών ήταν το «καιροσκοπείο» στην κορυφή 
του Άθω (κατά τον Αναξίµανδρο) µε ιστορία που ξεκινάει από τη Γιγαντοµαχία της 
µυθολογίας. Φρυκτωρία µε ξεχωριστή ιστορία είναι και η βουνοκορφή 
του Μεσσάπιου της Εύβοιας αλλά και του πύργου του Δρακάνου (4ος π.Χ. αιώνας) 
στη Ανατολική Ικαρία, της Ανάφης, της Γιούχτας (Κνωσός), του ναού 
του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Άκτιο, το ακρωτήριο του Σίδερο, κ.ά. Πολλά απ' αυτά 
τα σηµεία είναι και σήµερα φάροι. 
Η µελέτη των Φρυκτωριών  εµφανίζει αρκετό ενδιαφέρον αλλά και δυσκολία, τόσο 
γιατί πολλοί από αυτούς τους αρχαίους πύργους έχουν καταστραφεί εντελώς, όσο και 
γιατί για όσους διασώζονται δεν µας είναι εύκολο να τεκµηριώσουµε την χρήση τους. 
Τα πράγµατα µπερδεύονται ακόµη περισσότερο όταν  αναφέρονται και σοβαρές 
απόψεις για πυραµίδες ή µικρά φρούρια. Έτσι δεν είναι λίγοι οι ερευνητές ( Curtius, 
Donalson, Μanatt) που θεωρούν πως τα ερείπια στο χωριό Ελληνικό, έξω από το 
Κεφαλάρι του Άργους, δεν είναι πυραµίδα αλλά µία φρυκτωρία. Όσον αφορά τα 
πολλά µικρά αρχαία κτίσµατα στην περιοχή της Αργολίδας, οι ερευνητές τα θεωρούν 
περισσότερο ως µικρά οχυρά στρατηγικών θέσεων, τα µικρά πολυάνδρια όπως τα 
αποκαλεί και ο Παυσανίας, και όχι ως φρυκτωρίες.

Πυρσεία, ο  οπτικός τηλέγραφος της αρχαιότητας
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Αναπαράσταση της πυρσείας

Σύµφωνα µε τον Πολύβιο, την πυρσεία, δηλαδή την οπτική αναµετάδοση σηµάτων µε 
φλόγες, εφεύραν οι Κλεόξενος και Δηµόκλειτος γύρω στο 150 π.Χ. και τη βελτίωσε ο 
ίδιος. Όµως ο Αισχύλος, στο έργο του Αγαµέµνων, περιγράφει την είδηση της πτώσης 
της Τροίας, η οποία µεταδόθηκε ως τις Μυκήνες µε τις φρυκτωρίες (φρυκτός=πυρσός 
και ώρα = φροντίδα). Ενδιάµεσοι σταθµοί µεταδόσεως υπήρχαν στην Ίδη της 
Μυσίας, στο Ακρωτήρι της Λήµνου (σηµερινή Πλάκα), στον  Άθω, στο βουνό 
Μάκιστο και στις πλαγιές του Αραχναίου.
Η αναπαράσταση βασίζεται κυρίως στο κείµενο του Πολυβίου (Χ, 43-47) καθώς και 
σε αναγεννησιακές απεικονίσεις.  
Η πυρσεία στηριζόταν σ΄ ένα διαχωρισµό των  γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου 
σε οµάδες πέντε γραµµάτων. Η κάθε οµάδα ήταν γραµµένη σε πέντε πίνακες (ο 
τελευταίος περιείχε τέσσερα γράµµατα). Κάθε πίνακας συνοδεύονταν  από 
αντίστοιχους πέντε πυρσούς. Ο αριθµός αναµµένων πυρσών (εξ' ου και πυρσεία), 
παρίστανε το αντίστοιχο γράµµα. Στην αναπαράσταση ο συνδυασµός των πυρσών 
επιτυγχάνεται µε την οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση της σειράς των γραµµάτων. 
Ο συνδυασµός της χρήσης δύο πεντάδων µεγάλων  πυρσών, οι οποίοι διακρίνονται σε 
µεγάλες αποστάσεις µε τη βοήθεια διόπτρων, παριστάνει το αντίστοιχο γράµµα (οι 
γραµµές αντιπροσωπεύονται από τους αριστερούς πυρσούς και οι στήλες από τους 
δεξιούς πυρσούς). Σε κάθε ζευγάρι πυρσών αντιστοιχεί και συγκεκριµένο γράµµα. 
Π.χ. για το γράµµα Α έχουµε ένα πυρσό αριστερά και ένα δεξιά. Για το γράµµα Θ δύο 
πυρσούς αριστερά και τρεις δεξιά κλπ. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να µεταδοθούν 
ολόκληρα κείµενα από φρυκτωρία σε φρυκτωρία.
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Τα σηµεία αναµετάδοσης του µηνύµατος της πτώσης της Τροίας

Στη βελτιωµένη παραλλαγή του συστήµατος χρησιµοποιούσαν  ένα είδος οργάνου 
προγόνου της διόπτρας. Η πυρσεία ονοµάστηκε και "οπτικός τηλέγραφος", ήταν δε 
ως τηλεπικοινωνιακό µέσο τελειότερο από τον  "υδραυλικό τηλέγραφο" του Αινεία. Ο 
Forbes το χαρακτηρίζει ως το πλέον αποδοτικό τηλεγραφικό σύστηµα και το θεωρεί 
ως πρόδροµο του τηλέγραφου.
Και ο Pracontal δε διστάζει να διατυπώσει την άποψη ότι «… είναι ολοφάνερο πως οι 
Έλληνες, πριν από 2000 χρόνια, κατόρθωσαν να επινοήσουν  ένα σύστηµα µετάδοσης 
µηνυµάτων  ανάλογο µε το σύστηµα Μορς…». Πρόκειται για µια ιδιοφυή µέθοδο που 
θα µπορούσε να θεωρηθεί ψηφιακή, πρόδροµος της σηµερινής τεχνολογίας.
Η ιστορική αναδροµή που επιχειρήσαµε στα γνωστά από τις πηγές συστήµατα 
επικοινωνίας υποδεικνύει τη συνεχή ενασχόληση των Ελλήνων  µε την τεχνολογική 
περιοχή που σήµερα χαρακτηρίζεται ως υψηλή. Μια ενασχόληση, που αποσκοπούσε 
σε βελτίωση των µεθόδων  και σε πρόταση νέων, βασισµένη στην επιστηµονική 
µεθοδολογία, έτσι ώστε σήµερα να µην απορούµε πως πολλά θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν  πρόδροµες σκέψεις της σύγχρονης εποχής. Και χωρίς όµως αυτή την 
υπερβολή, όλοι δείχνουν πως η καλλιέργεια της τεχνολογικής σκέψης ήταν στοιχείο 
του πολιτισµού των  Αρχαίων Ελλήνων, ρίζες που κληροδοτήθηκαν, ώστε µε όλη την 
απαιτούµενη εξέλιξη να έχουµε το θαυµαστό κόσµο του σήµερα.

Υδραυλικός τηλέγραφος
Ο υδραυλικός τηλέγραφος ήταν ένα σύστηµα επικοινωνίας σε απόσταση που 
εφευρέθηκε κατά τον 4ο αιώνα π. Χ από τον  στρατηγό Αινεία. Η λειτουργία του 
τηλέγραφου ήταν η εξής: Αρχικά γέµιζαν ένα κυλινδρικό δοχείο µε νερό όπου µέσα 
στο δοχείο υπήρχε πλωτήρας µε στέλεχος που είχε χαραγµένες πάνω ράγες όπου η 
κάθε ράγα αντιστοιχούσε και σε ένα µήνυµα. Επιπλέον στη βάση του δοχείου υπήρχε 
κρουνός (βρύση) ο οποίος άνοιγε και το νερό άδειαζε ενώ ταυτόχρονα το στέλεχος µε 
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τις ράγες κατέβαινε. Μόλις ο κρουνός έκλεινε το στέλεχος σταµάταγε και αυτό µε τη 
σειρά του να κατεβαίνει και εκεί που σταµάταγε ήταν το µήνυµα που ήθελε ο ποµπός 
να στείλει στον  δέκτη. Για να λειτουργήσει όµως σωστά ο τηλέγραφος έπρεπε να 
υπάρχει συγχρονισµός καθώς ο ποµπός και ο δέκτης έπρεπε να ανοίξουν ταυτόχρονα 
τον κρουνό και ο ποµπός έδινε σήµα στον δέκτη µε µία δάδα για το πότε θα ανοίξει 
και πότε θα κλείσει τον  κρουνό. Επίσης ο δέκτης µόλις δεχόταν το µήνυµα 
αυτοµάτως  γινόταν και αυτός ποµπός καθώς έπρεπε να µεταδώσει το µήνυµα σε 
άλλο δέκτη.
                                           

Ακουστικός Τηλέγραφος
Αποτελείτο από ένα τρίποδο, ύψους τεσσάρων περίπου µέτρων, ενωµένο στην 
κορυφή, από την οποία ήταν κρεµασµένο µε σχοινί ένα στρογγυλό κέρας µεγάλου 
µεγέθους. Η ανάρτηση ήταν τέτοια που επέτρεπε την περιστροφή του κέρατος, ώστε 
το σήµα να πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Η αναπαράσταση έχει φιλολογική        
µόνο τεκµηρίωση (αναφέρεται από τον Αρριανό).
Στην όλη υπόθεση δεν υπάρχει καµιά πρωτοτυπία εκτός ίσως από το µέγεθος του 
ηχητικού κέρατος που χρησιµοποιήθηκε στις εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου.
Είναι γνωστό ότι ένα από τα πρωταρχικά (και πρωτόγονα) συστήµατα επικοινωνίας 
υπήρξε η ανταλλαγή ήχων, άλλοτε απλοϊκών, άλλοτε σύνθετων. Η ανταλλαγή 
µηνυµάτων  µε το πασίγνωστο αφρικανικό ταµ-ταµ είναι µια από τις πιο δηµοφιλές 
µεθόδους επικοινωνίας, γνωστή σ’ όλο τον κόσµο.
Ο ακουστικός τηλέγραφος του Αλέξανδρους αποτελούνταν  από ένα τρίποδο ύψους 
περίπου τεσσάρων µέτρων, ενωµένο στην κορυφή, από την οποία ξεκινούσε ένα 
σχοινί που κρατούσε ένα στρογγυλό ηχητικό κέρας µεγάλου µεγέθους. Η  ανάρτηση 
ήταν τέτοια που επέτρεπε την κυκλική περιστροφή του κέρατος ώστε τη σήµα να 
πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι πληροφορίες αναφέρονται στην Αλεξάνδρου 
ανάβαση του Αρριανού.

                                                                    
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

                                                                                                                                

Οι δρόµοι στην αρχαία Ελλάδα
Οι Αρχαίοι Έλληνες, γνωστοί ήδη από τα επιτεύγµατα τους στο χώρο της 
τεχνολογίας, δε θα µπορούσαν να υστερούν στον τοµέα της χερσαίας επικοινωνίας 
και των µεταφορών. Οι πρόσφατες συναφείς έρευνες αποδεικνύουν  την πρόοδό τους 
στην οδοποιία και αναδεικνύουν τα άξια θαυµασµού έργα τους. Ανέπτυξαν και
δηµιούργησαν πυκνότατο οδικό δίκτυο τελείως ιδιότυπο και ρηξικέλευθο, 
εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη αµαξήλατη επικοινωνία σε όλο σχεδόν  τον 
ελλαδικό χώρο. Οι δρόµοι, που διέσχιζαν την ελληνική ύπαιθρο -αλλά και αυτήν των 
αποικιών- ήταν δύο ειδών: αυτός που προοριζόταν µόνο για πεζοπόρους και 
υποζύγια, ένα δηλαδή στενό πολυπατηµένο µονοπάτι, και αυτός που είχε
κατασκευασθεί για άµαξες. Επειδή η πρώτη κατηγορία έχει µια διαχρονική συνεχή 
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παρουσία και εποµένως υπάρχει αδυναµία ακριβούς χρονολογήσεως, το µονοπάτι 
δηλαδή είναι η ίδια κατασκευή σε όλες τις εποχές, η έρευνά µου ασχολείται 
πρωτίστως µε τη δεύτερη, δηλαδή τις αµαξηλάτους ή αµαξιτούς οδούς, επειδή αυτές 
µπορούν να χρονολογηθούν µε ασφάλεια.

Αµαξήλατη επικοινωνία
Οι Αρχαίοι Έλληνες, γνωστοί ήδη από τα επιτεύγµατα τους στο χώρο της 
τεχνολογίας, δε θα µπορούσαν να υστερούν στον τοµέα της χερσαίας επικοινωνίας 
και των µεταφορών. Ανέπτυξαν και δηµιούργησαν ένα πυκνό ιδιότυπο οδικό δίκτυο, 
εξασφαλίζοντας έτσι την  ανενόχλητη αµαξήλατη επικοινωνία σε όλο σχεδόν τον 
ελλαδικό χώρο.Οι δρόµοι, που διέσχιζαν την ελληνική ύπαιθρο -αλλά και αυτήν  των 
αποικιών- ήταν δύο ειδών: Α) Αυτοί που προοριζόταν µόνο για πεζοπορία (στενό 
µονοπάτι) και Β) Αυτοί που ήταν ειδικά για άµαξες. Επειδή η πρώτη κατηγορία είναι 
δύσκολο να χρονολογηθεί (το µονοπάτι δηλαδή είναι η ίδια κατασκευή σε όλες τις 
εποχές) η έρευνα ασχολείται κυρίως µε τη δεύτερη, δηλαδή τις αµαξηλάτους οδούς, 
επειδή αυτές µπορούν να χρονολογηθούν µε ασφάλεια.
 Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δηµιουργήσει ένα εντελώς δικό τους σύστηµα αµαξήλατης 
επικοινωνίας: Χάραζαν στα βραχώδη µέρη αυλάκια παντού και πάντοτε µε σταθερό 
µετατρόχιο 1.40 µ., µέσα στα οποία κινούνταν  η δίτροχη ή τετράτροχη άµαξα. Οι 
αρχαίοι ονόµαζαν αυτά τα αυλάκια αρµατροχιές ή αµαξοτροχιές. Η άµαξα δήλα δη 
είχε προκαθορισµένη διαδροµή και κινούνταν  µέσα στις αρµατροχιές, χωρίς να 
µπορεί να λοξοδροµήσει. Αυτό ήταν και το µείζον επίτευγµα των Ελλήνων οδοποιών. 
Στην πραγµατικότητα, παραλληλίζοντας το σύστηµά τους µε τα σηµερινά δεδοµένα, 
θα λέγαµε ότι επρόκειτο για ένα είδος σιδηροδρόµου. Όπως ο σιδηρόδροµος έχει 
τους τροχούς επάνω στις ράγες, αντιστοίχως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την άµαξα να 
κινείται σταθερά µέσα στις αρµατροχιές. Προφανώς η δυνατότητα να διασταυρωθούν 
δύο άµαξες σε τόπο δύσκολο ήταν αδύνατη και γινόταν µόνο σε επιλεγµένα σηµεία. 
Αν θυµηθούµε µάλιστα τη γνωστή ιστορία της οδικής διαµάχης Οιδίποδος και Λαΐου, 
γίνεται κατανοητό ότι παρόµοιες µε τις σηµερινές θα ήταν οι διαµάχες των 
αµαξηλατών, όταν  ξαφνικά ευρίσκονταν αντιµέτωποι. Οι διακλαδώσεις, µάλιστα 
είναι ίδιες µε τα ψαλίδια του σιδηροδρόµου, ώστε να καθίσταται εφικτή η αλλαγή 
πορείας της άµαξας. Οι αρµατροχιές σώζονται µόνο στα βραχώδη µέρη, αφού 
προφανώς στα πεδινά εδάφη δεν ήταν εφικτή η διατήρησή τους, προφανώς όµως 
έχουν βρεθεί και αρµατροχιές σε χώµα, κατά την ανασκαφή οδών. Σήµερα, 
αναζητώντας σε κάθε τόπο τις αρµατροχιές, µπορούµε να σχεδιάσουµε στο χάρτη 
επακριβώς τη διαδροµή µιας αρχαίας οδού.Οι αστικοί δρόµοι είχαν  συνήθως για 
οδόστρωµα πατηµένο χώµα µαζί µε χαλίκι ή σπασµένα κεραµίδια. Τα λιθόστρωτα 
σπάνιζαν και καθιερώθηκαν µόνο κατά τα ρωµαϊκά χρόνια. Οι δρόµοι ήταν κατά 
κανόνα στενοί, εάν  εξαιρέσουµε τις κεντρικές αρτηρίες, µε πλάτος που κυµαινόταν 
από τα 2 έως τα 5 µέτρα.Το οδικό σύστηµα των αρχαίων Ελλήνων χρονολογείται 
τουλάχιστον από τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Το πιο πυκνό δίκτυο βρίσκεται στην 
Πελοπόννησο Λακωνία, Αρκαδία, Αργολιδοκορινθία και είναι έργο της Σπάρτης
Yπάρχουν ενδείξεις ότι και στα προϊστορικά χρόνια, τουλάχιστον οι
Μυκηναΐοι, διέθεταν ένα παρόµοιο αµαξήλατο δίκτυο, από το οποίο πιθανόν
να κληρονόµησαν τεχνογνωσία οι επερχόµενοι. Το δίκτυο εγκαταλείπεται στο
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µεταίχµιο 4ου και 5ου µ.Χ. αιώνα. Κατά τα µεσαιωνικά χρόνια και την
τουρκοκρατία οι µεταφορές γίνονταν µε υποζύγια, σχηµατίζοντας πολυπληθή 
καραβάνια από τα γνωστά καλντερίµια.

Λιθαγωγία     
Η διαδικασία της µεταφοράς του µαρµάρου µέσω της άµαξας από το λατοµείο µέχρι 
τον τόπο του µνηµείου ονοµαζόταν λιθαγωγία. Αυτών των  ειδών  οι µεταφορές 
γινόταν κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, ώστε οι δρόµοι να είναι στεγνοί και η 
διαδροµή να γίνεται πιο άνετα. Από τις επιγραφικές µαρτυρίες γίνεται γνωστό ότι για 
την έλξη των τετράτροχων, τετράκυκλων, αµαξών  της λιθαγωγίας προς την 
Ακρόπολη χρησιµοποιήθηκαν ηµιόνοι, παρόλα αυτά όµως οι πληροφορίες δεν 
επιτρέπουν ακριβή αναπαράσταση των αµαξών, αλλά ούτε και τον  προσδιορισµό του 
ακριβούς αριθµού των ελκτικών ηµιόνων. 
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ΤΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στις περισσότερες έρευνες για την αρχαία ελληνική τεχνολογία τα τεχνικά έργα 
συνήθως παραλείπονται. Αυτό συµβαίνει γιατί άλλα επιτεύγµατα θεωρούνται πιο 
σηµαντικά. Η οµάδα µας, λοιπόν, εργάστηκε πάνω στο θέµα αυτό µελετώντας 
διάφορες πηγές και παίρνοντας στοιχεία από αυτές. Κατά την έρευνα αυτή, 
ανακαλύψαµε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανεπτυγµένες γνώσεις στη γεωµετρία, τη 
γεωλογία, τη γεωδεσία, την αρχιτεκτονική και την οπτική. Ανέπτυξαν την τεχνολογία 
για να ανοίξουν τούνελ µέσα από βουνά και να περάσουν  πολύπλοκα συστήµατα 
σωληνώσεων, ώστε να µεταφέρουν πόσιµο νερό σε ολόκληρες πόλεις. Επίσης, 
έφτιαξαν διάφορα συστήµατα ύδρευσης χωραφιών κάνοντας έτσι τις γεωργικές 
εργασίες ευκολότερα και γρηγορότερα. Άλλα σπουδαία δείγµατα τεχνικών έργων 
είναι διάφορα κτήρια, είτε σπίτια, είτε ναοί, είτε δηµόσια. Συνδυάζοντας την 
αρχιτεκτονική µε την  οπτική, οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαξαν όµορφα, γερά κι έξυπνα 
κτίσµατα, ανθεκτικά σε διάφορες συνθήκες. Διώροφα και ευρύχωρα σπίτια που 
εκµεταλλεύονταν τις θέσεις του ήλιου κι άλλες τεχνικές για τον  καλύτερο δυνατό 
φωτισµό, καθώς επίσης και επιβλητικούς ναούς που αναδείκνυαν  το µεγαλείο των 
Θεών  τους. Αφού ανακαλύψαµε όλα αυτά, ως οµάδα καταλήξαµε στο συµπέρασµα 
ότι τα τεχνικά έργα δεν είναι καθόλου ασήµαντα, αλλά αντιθέτως εντυπωσιάζουν 
µέχρι σήµερα.

Το Ευπαλίνειο υδραγωγείο της Σάµου 
 Γύρω στο 530-520 πΧ (από Ηρόδοτο)  ή (από άλλους ιστορικούς) 595-570 πΧ
Ο Εφευρέτης του είναι ο Ευπαλίνος (εξ’ ου και τα’ όνοµα) του Ναυστρόφου  από τα 
Μέγαρα. Το ευπαλίνειο υδραγωγείο είναι ένα απ’ τα πιο σηµαντικά έργα στην ιστορία 
της µηχανικής τεχνολογίας και ένδειξη της υψηλής γνώσης των Ελλήνων µηχανικών 
και των ολοκληρωµένων  γνώσεών τους στην εφαρµογή της Γεωµετρίας, της 
τοπογραφίας, της γαιωδεσίας και της οπτικής. Έχει συνολικό µήκος 1800 µέτρα και 
αποτελείται από 3 τµήµατα: α) Το επιφανειακό, που ξεκινούσε από την πηγή και µε 
ένα σύστηµα αγωγού και    κάθετων ορυγµάτων για τον καθαρισµό του νερού 
οδηγούσε προς τη βόρεια είσοδο της σήραγγας. Έχει µήκος 859 µέτρα. β) Την  κυρίως 
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σήραγγα, µήκους 1036 µέτρα) Έναν αγωγό που διασχίζει την  πόλη µέσα σε τάφρο, 
µήκους 520 µέτρων Οι διαστάσεις της σήραγγας είναι 1,80Χ1,80 περίπου. Η 
εκσκαφή της σήραγγας ξεκίνησε ταυτόχρονα κι απ’ τις 2 µεριές του βουνού (όρος 
Άµπελος) και οι δύο οµάδες εργατών χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να 
τελειοποιήσουν το δύσκολο έργο τους. Οι οµάδες συναντήθηκαν στο κέντρο µε 
απόκλιση 0,6 µ Η ανάγκη κατασκευής του ευπαλίνειου ορύγµατος είχε να κάνει µε 
την υπάρχουσα έως τότε υδροδότηση στη Σάµο η οποία δεν ήταν επαρκής να καλύψει 
τις ανάγκες της πόλης. Η πηγή που επαρκούσε για την  υδροδότηση της πόλης 
βρισκόταν στην άλλη πλευρά του όρους Άµπελος το οποίο και τους προβληµάτιζε. 
Έτσι, έβαλαν  τον Ευπαλίνο να φτιάξει το όρυγµα διότι έτσι το νερό θα οδηγούνταν 
µόνο του µέχρι τη πόλη και µάλιστα µε τρόπο µη αντιληπτό απ’ τους επιδροµείς. 
Μέσα τη σήραγγα τοποθετήθηκαν κεραµικοί σωλήνες που µετέφεραν το νερό. Το 
σύστηµα συµπληρώθηκε από δεξαµενές και από άλλα υπέργεια έργα.Το όρυγµα 
κράτησε για αρκετούς αιώνες( πάνω από χιλιετία). Όµως αχρηστεύτηκε λόγω της 
παύσης  της συντήρησής του. Σήµερα υπάρχουν  παρόµοια συστήµατα υδροδότησης 
µε διαφορές υλικών και διαστάσεων, παρ’ όλα αυτά είναι το ίδιο χρήσιµα.
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Φάρος της Αλεξάνδρειας 
Κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.χ. και παρέµεινε σε λειτουργία έως τον 14ο αιώνα 
όπου καταστράφηκε από δύο σεισµούς. Χτίστηκε από τον Σώστρατο τον Κνίδιο, ο 
οποίος ήταν αρχιτέκτονας-µηχανικός (γιος του αρχιτέκτονα Δεξιφάνους που είχε 
κατασκευάσει το στάδιο "Τέτρα" της Αλεξάνδρειας, το 282 π.χ. Δηµιουργήθηκε από 
κοµµάτια άσπρης πέτρας (µάρµαρα) , χτισµένα επάνω σε ένα θεµέλιο από πέτρινους 
ογκολίθους. Ο πρώτος πύργος ήταν τετράπλευρος και περιείχε διαµερίσµατα για τους 
εργάτες και τους στρατιώτες. Από επάνω υπήρχε ένας δεύτερος οκταγωνικός, µε 
σπειροειδές κεκλιµένο επίπεδο που οδηγούσε στον τελευταίο πύργο. Ο τελευταίος 
πύργος είχε σχήµα κυλίνδρου, στο εσωτερικό του έκαιγε η φωτιά που οδηγούσε τα 
πλοία µε ασφάλεια στο λιµάνι και στην κορυφή του είχε το άγαλµα του Ποσειδώνα ή 
Απόλλωνα. Το ύψος του ήταν 140 µέτρα και για εκείνη την  εποχή ήταν η ψηλότερη 
ανθρώπινη κατασκευή µετά τις πυραµίδες του Χέοπα και του Χεφρήνου Στο τέταρτο 
επίπεδο υπήρχαν υπήρχαν φύλλα ορειχάλκου που αντανακλούσαν το φως του ήλιου 
κατά τη διάρκεια της µέρας ενώ το βράδυ έκαιγε µία φλόγα για να προειδοποιεί τα 
διερχόµενα πλοία για την  ύπαρξη εµποδίων. Η φωτιά τροφοδοτούταν  µε ξύλα που 
µετέφεραν  χάρη στο σπειροειδές κεκλιµένο επίπεδο άλογα και µουλάρια. Τα πλοία 
µπορούσαν να διακρίνουν τη λάµψη του φάρου από 50 χιλιόµετρα µακριά. Ο φάρος 
κατασκευάστηκε επί της νησίδας Φάρος και από εκεί πήρε το όνοµά του. Συνδεόταν 
τεχνητά µε ένα είδος γέφυρας, το λεγόµενο Επταστάδιο και σχηµάτιζε το ένα µέρος 
του λιµανιού της Αλεξάνδρειας. Χρησίµευε στο να δίνει κάποιο είδος σινιάλου στην 
προσέγγιση πλοίων στο λιµάνι. Χάρη στο φάρο της Αλεξάνδρειας υπάρχουν στην 
εποχή µας οι φάροι και έχουν ακριβώς την ίδια χρησιµότητα µε εκείνον.
Χρειάστηκαν 20 χρόνια ώσπου να χτιστεί και ολοκληρώθηκε γύρω στο 280π.χ. επί 
βασιλείας του Πτολεµαίου του Β`. Το κτίριο του φάρου ήταν  έργο του αρχιτέκτονα 
Σωκράτη. Στον  τελευταίο πύργο το άγαλµα που υπήρχε από πάνω ήταν του Διός. Το 
συνολικό ύψος του φάρου ήταν 117 µέτρα.
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Η κατασκευή του φάρου διάρκησε 12 χρόνια. Το δωδέκατο αιώνα το λιµάνι της 
Αλεξάνδρειας γέµισε από λάσπη και τα πλοία έπαψαν να το χρησιµοποιούν. Τα 
φύλλα του ορειχάλκινου αποσπάστηκαν κι έγιναν  νοµίσµατα. Μερικά χρόνια 
αργότερα οι Μουσουλµάνοι χρησιµοποίησαν τα υλικά του για την κατασκευή ενός 
οχυρού. Το οχυρό ανακατασκευάστηκε και παραµένει ακόµη στη θέση, του πρώτου 
φάρου στον κόσµο. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας θεωρείται ένα από τα Επτά θαύµατα 
του αρχαίου κόσµου. Κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και παρέµεινε σε 
λειτουργία ως την πλήρη καταστροφή του από δύο σεισµούς τον 14ο αιώνα µ.Χ. 

Γέφυρες
Στην αρχαιότητα, ήδη από τη µυκηναϊκή εποχή υπήρχε αρκετά ώριµη τεχνογνωσία 
για την κατασκευή γεφυρών στους διάφορους δρόµους του ελληνικού χώρου. Στην 
αρχαία Ελλάδα υπήρχε πράγµατι ένα ανεπτυγµένο οδικό δίκτυο για την  εξυπηρέτηση 
των αναγκών του περιορισµένου σχετικά χερσαίου εµπορίου, καθώς και για τις 
εκάστοτε πολιτιστικές αλλά και στρατιωτικές µετακινήσεις των πληθυσµών. Κατά τη 
µυκηναϊκή εποχή οι γεφυροποιοί κατασκεύαζαν  µε τη γνωστή σ' αυτούς τεχνική του 
οξυκόρυφου εκφορικού θόλου τις γέφυρες, µια τεχνική που εφαρµόστηκε και στην 
περίπτωση των µυκηναϊκών τάφων. Οι αρχαίοι Έλληνες κατείχαν την  τεχνογνωσία 
της χρήσης και εφαρµογής του ηµικυκλικού, κυλινδρικού θόλου ως φέρουσας 
κατασκευής, παρ' όλο το γεγονός ότι η θόλος χρησιµοποιήθηκε γενικά µε φειδώ στην 
αρχαία αρχιτεκτονική η οποία διέπονταν από την αρχή της αµφιερίστου δοκού, του 
επιστυλίου δηλαδή που στηρίζεται επάνω σε δύο κίονες. Τα σχετικά αρχαιολογικά 
κατάλοιπα µαρτυρούν το γεγονός ότι οι αρχαίοι αντιµετώπισαν αποτελεσµατικά τα 
προβλήµατα που προέκυπταν  από την υλοποίηση εργασιών κάτω από το νερό, 
καταφέρνοντας να φέρουν σε πέρας µε επιτυχία κατασκευές που θα ήταν 
εκτεθειµένες στις καταστροφικές, διαβρωτικές ιδιότητές του. Ορισµένοι µάλιστα 
αρχαίοι αρχιτέκτονες - γεφυροποιοί διέθεταν µεγάλη φήµη, όπως για παράδειγµα ο 
Μανδροκλής ο Σάµιος που κατασκεύασε τη µεγάλη πλωτή λεµβόζευκτη γέφυρα στον 
Ελλήσποντο το 513π.Χ. µε εντολή του Δαρείου και ο Απολλόδωρος ο Δαµασκηνός ο 
οποίος κατασκεύασε την  µεγάλη λίθινη και ξύλινη γέφυρα του Δούναβη µήκους 
1300µ. µε διαταγή του Τραιανού.
Η τεχνολογία των αρχαίων ελληνικών γεφυρών αναπτύχθηκε µε βάση κυρίως δύο 
συστήµατα κάλυψης των ανοιγµάτων:
 α) µε οριζόντιες εφαπτόµενες πλακοδοκούς στηριγµένες σε στύλους ή παράλληλες 
σειρές υποστηριγµάτων, οι οποίες διαιρούσαν την κοίτη του ποταµού σε µικρότερα 
ρεύµατα
 β) µε εκφορικά διατεταγµένες οριζόντιες στρώσεις
Σχετικά µε τον µαθηµατικό υπολογισµό, τη στατική ανάλυση, αλλά και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των αρχαίων γεφυρών δεν υπάρχουν αρχαίες γραπτές πηγές. 
Αντιθέτως, η καλή διατήρηση αρκετών από αυτές, αποκαλύπτει το σχετικό 
τεχνολογικό επίπεδο της εποχής. Από τα αρχαιολογικά λείψανα προκύπτει ότι η 
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σχετική τεχνολογία είχε ευρύτερη εφαρµογή στο χώρο της αρχιτεκτονικής, µε την 
πρόσθετη δυσκολία που προέκυπτε από την ανάγκη θεµελίωσης µέσα στην κοίτη του 
ρέµατος.

Λιµένες
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Λιµένας Ζέας
Κατά την αρχαιότητα ήταν ο µεγαλύτερος πολεµικός λιµένας της Αθήνας, εκ των 
τριών: Ζέας, Μουνιχίας και Κανθάρου, (ο σηµερινός κεντρικός), αλλά και του 
ελλαδικού χώρου γενικότερα, αφού περιελάµβανε τους περισσότερους νεώσοικους, 
και από τους άλλους δύο, (αναφέρονται 196), σε ακτινωτή διάταξη επί της παραλίας 
του..
Από τους τρεις µεγάλους φυσικούς λιµένες του Πειραιά (Μουνιχίας, Ζέας και του 
Κεντρικού λιµένα), φαίνεται ιστορικά πως ο δεύτερος ήταν εκείνος που δέχθηκε τους 
πρώτους εργάτες, επί Θεµιστοκλή, για την ανέγερση των µεγαλόπνοων εκείνων 
λιµενικών έργων. Έτσι ο λιµένας Ζέας καθώς και της Μουνιχίας είχαν  διατεθεί εξ 
ολοκλήρου για τις πολεµικές ναυτικές ανάγκες της Αθήνας. Προτιµήθηκαν αυτοί, από 
τον µεγάλο λιµένα, λόγω της πληρέστερης ασφάλειας που παρείχε ο υπερκείµενος σ΄ 
αυτούς λόφος Μουνιχίας.
Σηµειώνεται ότι στους δύο αυτούς πολεµικούς λιµένες ναυπηγήθηκε το 493 - 492 
π.Χ. ο στόλος µε τον οποίο οι Αθηναίοι αντιµετώπισαν  τους Αιγινήτες και αργότερα 
τους Πέρσες. Το γεγονός και µόνο αυτό µαρτυρά πως στις παραλίες αυτών  των 
µικρών  λιµένων φαίνεται να συγκεντρώθηκαν οι πλέον  έµπειροι ναυπηγοί της εποχής 
που κατέστρωσαν το µεγάλο εκείνο πρόγραµµα ανάπτυξης ναυτικής δύναµης. 
Ακολουθώντας ένα ορθολογιστικό τρόπο ανάπτυξης τοποθέτησαν γύρω αυτών τα 
ναυτικά οικοδοµήµατα (ναυπηγεία, νεώσοικους) καθώς και όλα τα σχετικά οικήµατα 
ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης. Ίσως να ήταν η πρώτη φορά που µελετήθηκε ο χώρος 
έτσι ώστε η παραγωγή ναυπήγησης σκαφών  να υπερβαίνει κάθε προηγούµενη 
ταχύτητα ναυπήγησης σε όλο τον αρχαίο ελλαδικό χώρο. Η εγκατάσταση των 
ναυστάθµων δεν πρέπει να θεωρείται ότι ήταν  αποτέλεσµα κάποιας βαθµιαίας 
εξέλιξης αφού δεν  υπήρχαν προηγουµένως , αλλά κατόπιν και µόνο 
εµπεριστατωµένης µελέτης από ειδικούς τοπογράφους, στρατιωτικούς, 
µετεωρολόγους και άλλους της αρχαιότητας όπως συνάγεται από τα ευρήµατα. Η 
εγκατάσταση των εργατών καταλάµβανε τις νοτιοδυτικές πλαγιές του λόφου της 
Μουνιχίας προς τον λιµένα της Ζέας. Μεταξύ αυτών των οικισµών και των λιµενικών 
εγκαταστάσεων  ήταν οι στρατώνες, οι αποθήκες ναυπηγικών υλικών, οι σκευοθήκες 
(φύλαξης κρεµαστών και ξύλινων σκευών), οι χώροι διασκέδασης και συγκέντρωσης 
των πληρωµάτων, τα διάφορα βιοτεχνικά εργαστήρια, (ξυλουργεία, µηχανουργεία 
κ.λπ.) που ασχολούνταν  µε τον εφοδιασµό, τη συντήρηση και την επισκευή των 
πλοίων. Τα εργαστήρια αυτά πρέπει να εργάζονταν βάσει κρατικών παραγγελιών και 
µάλλον είχαν  οικονοµική αυτοτέλεια ακολουθώντας ορισµένες υποδείξεις και όρους 
κάθε φορά. Η πρώιµη αυτή "βιοµηχανική ζώνη" γύρω από τους δύο πολεµικούς 
λιµένες φαίνεται πως δεν συµπεριελήφθη αργότερα στη Ιπποδάµεια ρυµοτόµηση του 
Πειραιά. Ο Πολεµικός ναύσταθµος Ζέας φαίνεται πως χωριζόταν από τη λοιπή 
περιοχή του Πειραιά µε ένα τείχος σε απόσταση 37 µέτρων περιφερειακά από την 
παραλία. Γύρω από το τείχος υπήρχε ευρεία οδός µε ορόσηµα που καθόριζαν τη 
περιοχή του ναυστάθµου. Η ζώνη αυτή ένωνε από ξηράς τους δύο ναύσταθµους και 
µέσα σ΄ αυτή ήταν και το αρχαίο θέατρο της Μουνιχίας, στο ήµισυ της απόστασης 
του λιµένα Ζέας µε τη κορυφή του λόφου.

Οι αρχαίοι Νεώσοικοι
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Τα αρχαία νεώρια ήταν έτσι οργανωµένα ώστε να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
στρατιωτικές υποδοµές, µε πιο εκτενή τα συµπλέγµατα των νεωσοίκων. Στις 
εγκαταστάσεις των νεωρίων περιλαµβάνονται πέρα από τους νεώσοικους και οι 
λεγόµενες σκευοθήκες. Τοπογραφικά τα νεώρια ήταν  ενσωµατωµένα στο σχέδιο της 
πόλης, όπως φαίνεται για παράδειγµα στον Πειραιά και τη Ρόδο, ενώ αποτελούσαν 
µία στρατιωτική έκταση όπου η ασφάλεια ήταν  επιβεβληµένη. Έτσι ο ναύσταθµος 
οριοθετούνταν από το εµπόριον, αλλά και από το υπόλοιπο αστικό περιβάλλον 
κυρίως µε εσωτερικά τείχη. Οι νεώσοικοι χτίζονταν για να στεγάσουν  τους 
στρατιωτικούς στόλους όταν δεν  ήταν σε πόλεµο και έτσι έπρεπε τα πλοία να 
τραβηχτούν  έξω από το νερό για την προστασία και τη συντήρησή τους. Οι πρώτοι 
νεώσοικοι που µαρτυρούνται είναι αυτοί της Σάµου του 530 π.Χ. υπό την εξουσία του 
τυράννου Πολυκράτη, πληροφορία που παίρνουµε από τον Ηρόδοτο (2. 159). Νεώρια 
όµως έχουν έρθει στο φως και στη Ζέα, στο Κίτιον, τη Νάξο της Σικελίας, την Κω, τη 
Ρόδο, τις Οινιάδες αλλά και αλλού. Επιπλέον υπήρχαν  και µεµονωµένα νεώρια 
σκαλισµένα στο βράχο σε στρατηγικά σηµεία που λειτουργούσαν ως ναυτικές βάσεις 
παρακολούθησης ή ως βασικά sea-lanes. Οι νεώσοικοι ήταν µακρόστενα κτίρια µε 
άνοιγµα προς τη θάλασσα µε επικλινές έδαφος µε κλίση προς το νερό, ώστε τα πλοία 
να τραβιούνται εύκολα στη στεριά. Οι µεµονωµένες αίθουσες των νεωσοίκων 
χωρίζονταν µεταξύ τους µε κιονοστοιχία (Ζέα, Οινιάδες) ή συνεχόµενους τοίχους 
(Νάξος Σικελίας, Απολλωνία), χτισµένους ή σκαλισµένους στο βράχο. Τα πλοία 
τραβιόταν  στη στεριά και έπειτα στερεώνονταν και δένονταν. Οι επικλινείς ράµπες 
ήταν  κατασκευασµένες από πατηµένο χώµα, από άµµο ή από λιθοδοµή ή 
αποκλειστικά σκαλισµένες στο βράχο. Γενικώς οι υποδοµές και η κατασκευή των 
αρχαίων νεωσοίκων µας παρέχουν  σηµαντικές πληροφορίες για την αρχαία 
τεχνολογία, αλλά και τη ναυτική αρχιτεκτονική, ενώ αποτελούν σήµερα τα µοναδικά 
υλικά κατάλοιπα τα οποία σε µεγάλο βαθµό πιστοποιούν και τα µεγέθη των αρχαίων 
πλοίων. Ο τρόπος που σύρονταν  τα πλοία στη στεριά έχει άµεση σχέση µε τις ράµπες 
και µε τις ξύλινες υποδοµές σε σχέση µε αυτές. Οι έρευνες που έχουν γίνει στις 
επικλινείς ράµπες έχουν φέρει στο φως τα αρχαιολογικά λείψανα για την 
εγκατάσταση ξύλινων τραβερσών (φαλάγγια), υποστηρίγµατα για τις καρίνες των 
πλοίων ή επάλειψη του εδάφους µε λιπαντικές ουσίες, πράγµατα που δηλώνουν 
διαφορετική τεχνικά αντιµετώπιση της υπόθεσης κατά περίπτωση. Ένα σηµαντικό 
επίσης θέµα προς διερεύνηση είναι η ανθρώπινη ή η µηχανική δύναµη η οποία 
απαιτούνταν για να µπορέσει να τραβηχτεί το πλοίο στη ράµπα, η προφανής χρήση 
µηχανών ή βαρούλκων, ο υπολογισµός της τριβής ανάµεσα στην  καρίνα και το 
έδαφος, αλλά και η λίπανση του εδάφους. Σε µία αθηναϊκή επιγραφή του 430 π.Χ. 
που όµως σώζεται αποσπασµατικά αναφέρεται ότι χρειάζονταν  140 άνδρες για την 
ανέλκυση τριήρων και 120 τουλάχιστον για την καθέλκυσή τους, αλλά κάποιοι 
µελετητές θεωρούν πως αναφέρονται µόνο 40 ή 20. Για την παρουσία βαρούλκων, το 
λιµάνι στους Θούριους φέρει τα λείψανα τριών  βαρούλκων, µε ιδιαίτερα µάλιστα 
οµαλή κλίση επιπέδων 1 προς 20. Ο Πλούταρχος αναφέρει σχετικά τη ρυµούλκηση 
τρικάταρτης ολκάδας από τον Αρχιµήδη µε τη χρήση πολύσπαστου που ο ίδιος έθεσε 
σε λειτουργία. Ο Αθήναιος αναφέρει επίσης για τον Αρχιµήδη ότι καθέλκυσε από τη 
θάλασσα τη Συρακοσία µε χρήση έλικος. Πιθανόν στην εποχή του Ηροδότου να 
χρησιµοποιούνταν αύλακες για την ανέλκυση των πλοίων. Οι τριήρεις ανέλκονταν µε 
την πρύµνη µπροστά για να µη φθείρεται το έµβολο και για να καθελκύονται έπειτα 
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πιο εύκολα. Ο Ιππώναξ ποιητής του 6ου αιώνα αναφέρεται στη χρήση µάλθης για την 
επάλειψη της τρόπιδας, ώστε να είναι υδατοστεγής και να βοηθά την  ανέλκυση. Η 
λευκή υπαλοιφή των αθηναϊκών καταλόγων του 4ου αιώνα για τα πλοία ήταν ίσως 
κερί ή ρητίνη αναµεµειγµένη µε ασβέστη ή λίπος. Ο Πλίνιος αναφέρει τη χρήση της 
ζώπισσας, ενός µείγµατος πίσσας, κεριού και αλατιού για την επάλειψη των πλοίων. 
Οι λιπαντικές ουσίες γενικά χρησιµοποιούνταν  για την  ευκολότερη ανέλκυση των 
πλοίων. Από τις πηγές αναφέρεται επίσης η κάννη, κάλαµος, σε σχέση µε τους 
νεώσοικους και πρόκειται ίσως για τα καλάµια τα οποία µε βάση τον Πλίνιο 
τοποθετούνταν κοπανισµένα ανάµεσα στα κενά των πλοίων για στεγανοποίηση. Τα 
καλάµια µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνταν και για να µειώνονται οι τριβές κατά 
την ανέλκυση. Σε ορισµένους πάλι νεώσοικους που ήταν λαξευµένοι στο βράχο 
επάνω στο επικλινές επίπεδο βρέθηκε κεντρική αυλάκωση για την τρόπιδα του 
πλοίου, ενώ πιθανόν να µεσολαβούσε και ξύλινη κάλυψη.
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Σκευοθήκη Φίλωνος
Το κτίριο της Σκευοθήκης προορίζονταν για τη φύλαξη των εξαρτηµάτων  των πλοίων 
που ελλιµενίζονταν στη Ζέα, όπως για τα ιστία (πανιά), τα πρυµνήσια, και γενικά τα 
χοντρά και τα λεπτότερα σκοινιά των ιστίων. Τα κοινά κουπιά των ερετών, τα πλατιά 
των πηδαλιούχων και οι ιστοί που αφαιρούνταν κατά την ανέλκυση των  πλοίων, 
φυλάσσονταν επίσης στους νεώσοικους σε κτίρια όπως το συγκεκριµένο. Η εν λόγω 
επιγραφή µάλιστα αναφέρεται και στην ύπαρξη δευτέρου ορόφου στα πλευρικά κλίτη 
του κτιρίου µε διαµόρφωση ραφιών σε δύο σειρές, παράλληλα µε κατασκευή 
κλιµάκων  πρόσβασης στα ράφια αυτά. Η επιγραφή µιλάει επίσης και για 134 κιβώτια 
για τη φύλαξη των ιστίων και των  λοιπών υφασµάτων ισάριθµων πλοίων. Ο αριθµός 
αυτός αντιστοιχεί στα πολεµικά πλοία που κατασκευάστηκαν στην Αθήνα στο 
διάστηµα 357/6-325/4 π.Χ. Η µεγάλη αυτή λιθόκτιστη σκευοθήκη θα πρέπει να 
χρησίµευε όχι µόνο για τα σκεύη των 196 πλοίων της Ζέας, αλλά και ως αποθήκη 
καινούργιων υλικών για την αντικατάσταση των  παλιών, φθαρµένων εξαρτηµάτων 
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των πλοίων. Μία τριήρης για παράδειγµα είχε 170 κουπιά και φυσικά αυτά τα οποία 
θα αχρηστεύονταν δεν θα µπορούσαν να παραγγελθούν  τη στιγµή που θα 
χρειάζονταν, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν αποθηκευµένα σε µία ανάλογη αποθήκη. 
Μία αποθήκη υλικού θα έπρεπε να είναι στη διάθεση των τριηραρχών µε ένα 
απόθεµα καινούργιων κουπιών, κρίκων και σκοινιών των  ιστίων, πηδαλίων, αγκυρών, 
κοντών, "κλιµακίδων" και πλευρικών φραγµάτων των πλοίων. Έτσι όταν 
ελλιµενίζονταν µία καινούργια τριήρης ή µόλις "εθαλάσσευε" µία παλιά, οι 
τριήραρχοι θα παραλάβαιναν από τη σκευοθήκη τα κατάλληλα εξαρτήµατα του 
πλοίου. Το µεγαλοπρεπές αυτό κτίριο σχεδιάστηκε σκόπιµα τόσο µεγάλο ώστε να 
λειτουργήσει ως σύµβολο της ναυτικής κυριαρχίας της Αθήνας, όντας ένα από τα 
επιφανέστερα δηµόσια οικοδοµήµατά της. 
Η κατασκευή της Σκευοθήκης του Φίλωνα ξεκίνησε στα 346 π.Χ. Οι εργασίες της 
οικοδόµησης σταµάτησαν λίγο πριν από τη σύγκρουση µε το Φίλιππο στη Χαιρώνεια 
και συνεχίστηκαν µε τη φροντίδα του Λυκούργου λίγο µετά το 338 π.Χ. τελειώνοντας 
το 330 ή 329 π.Χ.
Διαστάσεις: Οι διαστάσεις του οικοδοµήµατος µε βάση τη σχετική επιγραφή που έχει 
έρθει στο φως ήταν:
• Πλάτος 55 πόδια
• Μήκος 4 πλέθρα, δηλαδή 400 πόδια
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του κτηρίου που επέτρεψαν την αποκατάσταση της 
κάτοψης δίνουν διαστάσεις: 18x131µ. σε απόλυτη δηλαδή συµφωνία µε την 
επιγραφή.
Η απόφαση για το χτίσιµο της στοάς του Φίλωνος πάρθηκε λίγο µετά την κατάληψη 
της Ολύνθου από το Φίλιππο εν όψει του πολέµου µε τους Μακεδόνες, ο οποίος 
φαινόταν αναπόφευκτος. Η µνηµειακή αυτή λίθινη σκευοθήκη οφείλει το όνοµά της 
στον αρχιτέκτονα Φίλωνα Εξηκεστίδου από την Ελευσίνα, γεγονός που αναφέρεται 
στη µαρµάρινη ενεπίγραφη στήλη που βρέθηκε το 1982 στον  Πειραιά στη βόρεια 
πλευρά του λιµανιού της Ζέας, στην αρχή της ανηφοριάς προς το λόφο του Προφήτη 
Ηλία, όπου και σηµειώνεται στο τοπογραφικό σχέδιο του Πειραιά και η εν λόγω 
σκευοθήκη.
Παρότι δεν βρέθηκαν  τα θεµέλια του κτιρίου, χάρη στην επιγραφή µπορεί να 
αναπαρασταθεί µε ακρίβεια ολόκληρο το κτίριο. 
Με βάση τη µαρµάρινη επιγραφή η Σκευοθήκη θα οικοδοµούνταν "εν Ζείαι", πίσω 
από τους νεώσοικους, αρχίζοντας µε ένα πρόπυλο της περιοχής του λιµανιού, προς το 
µέρος της αγοράς. Για τη θεµελίωση του κτιρίου ο φυσικός βράχος διαµορφώθηκε 
επίπεδος και οριζοντιώθηκε σε βάθος τριών ποδών  από το ψηλότερο σηµείο του 
χώρου, ενώ οι υψοµετρικές διαφορές εξοµαλύνθηκαν µε την κατασκευή θεµελιώσεων 
µεγαλύτερου ύψους.
Εσωτερικά το κτίριο µε βάση την επιγραφή θα χωρίζονταν  σε τρία κλίτη µε δύο 
κιονοστοιχίες από 35 κίονες η κάθε µία, µε µεσοκιόνιο διάστηµα 3,50µ. Το κεντρικό 
κλίτος θα είχε πλάτος 20 πόδες και τα δύο πλαϊνά από 15, που σηµαίνει 4,90µ. και 
6,55µ. αντίστοιχα. 
Το δάπεδο του κτιρίου εσωτερικά θα γινόταν  πλακόστρωτο. Για τους τοίχους και τους 
κίονες θα χρησιµοποιούνταν  ακτίτης λίθος, ενώ για τα κιονόκρανα µάρµαρο 
Πεντέλης, όπως και για τις παραστάδες. 
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Η επιγραφή επίσης ορίζει ότι θα αφεθούν ανοίγµατα για θύρες, δύο σε κάθε άκρο, ότι 
µεταξύ των θυρών θα οικοδοµηθεί τοίχος πλάτους δύο ποδών εξωτερικά και βάθους 
δέκα ποδών στην εσωτερική πλευρά και ότι ο τοίχος προς τον οποίο θα άνοιγε η κάθε 
θύρα θα στρέφεται κατ' ορθή γωνία έως τους πρώτους κίονες. Σύµφωνα µε τα 
αρχαιολογικά λείψανα το κάθε θυραίο άνοιγµα καταλάµβανε όλο το πλάτος του 
κεντρικού κλίτους και διαιρούνταν µ' ένα τοιχίο µήκους 10 ποδών σε δύο 
διαµερίσµατα που αντιστοιχούσαν στα δύο θυραία ανοίγµατα. Οι πόρτες θα ήταν 
ξύλινες µε ύψος περίπου 5µ. µε µπρούτζινη επένδυση στην εξωτερική τους επιφάνεια. 
Οι τοίχοι του κτιρίου θα είχαν ύψος 8,37µ., στο οποίο πρέπει να προστεθεί και το 
ύψος των τριγλύφων που θα έµπαιναν στο πάνω µέρος όλων των πλευρών. Για τις 
στενές πλευρές προβλέπονταν ανά τρία µικρά παράθυρα, ενώ για τις µακρές πλευρές 
36. Η στέγη του κτιρίου θα ήταν ξύλινη, αµφικλινής, µε πήλινα κεραµίδια. Οι 
πληροφορίες που δίνονται σχετικά µε την κατασκευή της παρουσιάζουν  ιδιαίτερο 
τεχνικό ενδιαφέρον. Στους στίχους 45-59 αναφέρεται πως πάνω από τα επίκρανα των 
εσωτερικών πεσσόσχηµων στηριγµάτων  θα τοποθετούνταν  πάνω από 18 ξύλινα 
επιστύλια σε κάθε κιονοστοιχία, πάνω δε από το κεντρικό κλίτος θα τοποθετούνταν 
και µεσόµνες των ίδιων διαστάσεων. Πρόκειται για την αττική λέξη µεσόµνη που 
σηµαίνει το εγκάρσιο ξύλο που βαίνει από το ένα επίκρανο στο άλλο συνδέοντας τα 
εσωτερικά στηρίγµατα των  οικοδοµηµάτων. Πάνω από αυτές θα τοποθετούνταν 
υποστηρίγµατα, τα υποθήµατα, και έπειτα τα κορυφαια, οι κορυφαίες δηλαδή δοκοί 
της στέγης. Τα κορυφαια θα συναρµόζονταν κατά διαστήµατα επί των µεσοµνων µε 
κερκίδες, δηλαδή περόνες. Από πάνω θα τοποθετούνταν σφηκίσκοι, δηλαδή τα µεγάλα 
κεκλιµένα δοκάρια των ζευκτών της στέγης, αφήνοντας µεταξύ τους διαστήµατα 
πέντε παλαµών. Έπειτα θα ακολουθούσαν  οι ιµάντες δηλαδή οι σανίδες, 
τοποθετηµένοι ανά διαστήµατα πλάτους τεσσάρων δακτύλων και τα καλύµµατα, 
καρφωµένα µε σιδερένια καρφιά. Τα καλύµµατα είναι οι καλυπτήριες σανίδες που 
τοποθετούνταν επί των σφηκίσκων των ζευκτών της στέγης και σχηµάτιζαν το 
δάπεδο υποδοχής ενός στρώµατος κονιάµατος ή ωµού πηλού αναµεµειγµένου µε 
άχυρο, ως υπόθηµα για τις πήλινες κεράµους. Ακολουθούσε η κεράµωση της στέγης 
µε κορινθιακούς κεράµους. 

Παρθενώνας
  Ο Παρθενώνας, ναός χτισµένος προς τιµήν  της Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της 
Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσµα της συνεργασίας σηµαντικών αρχιτεκτόνων και 
γλυπτών  στα µέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Η εποχή της κατασκευής του συνταυτίζεται 
µε τα φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και της πολιτικής κύρους που 
ακολούθησε έναντι των συµµάχων της κατά την περίοδο της αθηναϊκής ηγεµονίας. Ο 
Παρθενώνας αποτελεί το λαµπρότερο µνηµείο της Αθηναϊκής πολιτείας και τον 
κολοφώνα του δωρικού ρυθµού. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 448/7 π.Χ. και τα 
εγκαίνια έγιναν  το 438 π.Χ. στα Μεγάλα Παναθήναια, ενώ ο γλυπτός διάκοσµος 
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περατώθηκε το 433/2 π.Χ. Σύµφωνα µε τις πηγές, οι αρχιτέκτονες που εργάστηκαν 
ήταν ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και πιθανόν ο Φειδίας, που είχε και την ευθύνη του 
γλυπτού διάκοσµου. Είναι ένας από τους λίγους ολοµάρµαρους ελληνικούς ναούς και 
ο µόνος δωρικός µε ανάγλυφες όλες του τις µετόπες. Πολλά τµήµατα του γλυπτού 
διακόσµου, του επιστυλίου και των φατνωµάτων της οροφής έφεραν γραπτό 
διάκοσµο µε κόκκινο, µπλε και χρυσό χρώµα. Χρησιµοποιήθηκε πεντελικό µάρµαρο, 
εκτός από το στυλοβάτη που κατασκευάστηκε από ασβεστόλιθο.  Η βασική αυτή 
λειτουργική ιδιοµορφία του ελληνικού ναού είναι σηµαντική για την κατανόηση της 
αρχιτεκτονικής του, καθώς υπάρχουν  µαρτυρίες ότι οι ναοί σχεδιάζονταν µε βάση και 
το άγαλµα που επρόκειτο να στεγάσουν. Σε αυτή τη λειτουργικότητα οφείλονται τα 
κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού ναού, που µπορούν να συνοψιστούν στα 
παρακάτω µε γνώµονα τα µνηµεία του 6ου-4ου αι. π.Χ.: µνηµειακότητα και 
ταυτόχρονα γενική στενότητα του εσωτερικού χώρου. Ορθογώνια κάτοψη µε 
επιµήκεις αναλογίες και απόλυτη συµµετρία εκατέρωθεν  του κεντρικού άξονα του 
κτηρίου. Περισσότερη φροντίδα για την εξωτερική εµφάνιση παρά για το εσωτερικό. 
Είσοδος από την ανατολική πλευρά. Περιορισµένη τυπολογική διαφοροποίηση στη 
ναοδοµία. Ο Παρθενώνας κατασκευάστηκε µεταξύ 447 και 438 π.Χ. και χρειάστηκαν 
άλλα 5 χρόνια για τα γλυπτά του. Από τότε προκαλεί τον θαυµασµό µε τις διάφορες 
ιδιότητές του. Κατασκευάστηκε µε µάρµαρο από την Πεντέλη, (από εκεί που σήµερα 
βρίσκεται η σπηλιά του Νταβέλη µε τις φηµολογούµενες παράξενες ενεργειακές 
ιδιότητες) και κάθε τµήµα κίονα έχει βάρος από 80 µέχρι 100 τόνους. Στην  οροφή του 
χρησιµοποιήθηκαν  λεπτές πλάκες µαρµάρου από την Πάρο που µε την  ηµιδιαφάνειά 
τους φώτιζαν απαλά τον ναό. Η 19 χιλιοµέτρων µεταφορά των πεντελικών  µαρµάρων 
και το σκάλισµά τους δεν θεωρήθηκε τίποτε αξιοµνηµόνευτο για την εποχή (αν και 
κάθε κοµµάτι του είναι µοναδικό έχοντας την δική του θέση στο κτίσµα) αλλά το 
αποτέλεσµα εντυπωσιάζει µέχρι σήµερα Στο σχέδιο του Παρθενώνα δεν  υπάρχει ούτε 
µία ευθεία γραµµή αλλά παντού συναντάµε απαλές καµπύλες. Στις αναλογίες του 
συναντάµε τον χρυσό αριθµό Φ και την σχέση α/2α+1. Το οπτικό αποτέλεσµα είναι 
εκτός από αρµονικό πολλές φορές και απροσδόκητο, µιας και ο Παρθενώνας 
καταφέρνει να δείχνει εντυπωσιακά µεγαλύτερος από το πραγµατικό του µέγεθος 
χωρίς όµως να βαραίνει τον χώρο! Αν συγκρίνετε το µέγεθός του (69,54µ. µήκος, 
30,78µ. πλάτος, 20µ. ύψος) µε διάφορα σύγχρονα κτήρια θα δείτε την  τεράστια 
διαφορά που προκαλεί η οπτική εντύπωση. Λέγεται από κάποιους ότι εν µέρει 
οφείλεται στην ενέργεια που εκπέµπει και µοιάζει µε την αντίστοιχη της σελήνης που 
επίσης την κάνει να µας µοιάζει κάποιες στιγµές τεράστια.  Αλλά και η ίδια η 
κατασκευή του δεν είναι ακόµα πλήρως γνωστή µιας και υπάρχει πλήθος ενδείξεων 
µη συµπαγούς θεµελίωσής του σε ασυνήθιστο βάθος 11 µέτρων µε ίσως σηµαντικό 
υπόγειο τµήµα ή και θάλαµο. Κάποια σκαλιά που οδηγούν σήµερα στο πουθενά και 
µια παραλληλογραµµη καθίζηση του πατώµατος του ναού, επιµένουν να θυµίζουν ότι 
υπήρχαν  και άλλοι χώροι και χρήσεις άγνωστες πια σήµερα. Οι κίονες του 
Παρθενώνα δεν είναι κάθετοι αλλά αν προεκταθούν νοητά προς τα επάνω 
συναντώνται στα 1852 µέτρα. Ο όγκος της νοητής πυραµίδας που σχηµατίζεται είναι 
ο µισός της µεγάλης πυραµίδας της Αιγύπτου, 45.000.000 ελληνικά κυβικά πόδια.
Το πλάτος της βάσης του Παρθενώνα (100 ελληνικά πόδια) αντιστοιχεί σε γωνία ενός 
δευτερολέπτου της µοίρας στην Ισηµερινό.
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µεταλλικοί σύνδεσµοι δόµησης: Σηµαντικό επίτευγµα αποτελεί η αντισεισµική 
κατασκευή του Παρθενώνα που του επέτρεψε να αντέξει πλήθος σεισµών από την 
κατασκευή του µέχρι σήµερα. Ο τρόπος που είναι ενωµένα τα τµήµατά του µε 
λιωµένο µολύβι στις κατάλληλα διαµορφωµένες ενώσεις των µαρµάρων είναι µέρος 
µόνο της απάντησης... Έχουµε ακόµα να µάθουµε πολλά από τις ξεχασµένες γνώσεις 
που εφαρµόστηκαν στην εποχή της κατασκευής

Το «Ιπποδάµειο Σύστηµα»
Ο Ιππόδαµος ο Μιλήσιος ήταν αρχαίος Έλληνας Αρχιτέκτων, Πολεοδόµος, Φυσικός, 
Μαθηµατικός, Μετεωρολόγος και Φιλόσοφος, θεωρούµενος και ως ο «πατέρας της 
Πολεοδοµίας». Ο Ιππόδαµος, έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ., στην ακµή δηλαδή της 
κλασσικής εποχής της αρχαίας Ελλάδας. Εκπόνησε σχέδια ελληνικών πόλεων-
αποικιών που είχαν τάξη και κανονικότητα, σε αντίθεση µε τον συγκεχυµένο τρόπο 
µε τον οποίο αναπτύσσονταν οι πόλεις µέχρι εκείνη την εποχή, ακόµα και η Αθήνα. 
Θεωρείται επίσης ο εισηγητής της ιδέας ότι ένα σχέδιο πόλεως µπορεί να 
ενσωµατώνει µια λογική κοινωνική διάταξη.
Το σύστηµα αυτό του Ιπποδάµου βασιζόταν στη χάραξη παράλληλων δρόµων, που 
τέµνονται κάθετα, ώστε να δηµιουργούνται οικοδοµικά τετράγωνα και κανονικές 
πλατείες και ονοµάστηκε Ιπποδάµειος νέµησις. Τα οικοδοµικά τετράγωνα είχαν 
χαραχθεί µε ακρίβεια και χωρίστηκαν σε οικόπεδα ίσου εµβαδού. Οι δρόµοι ήταν 
ευθύγραµµοι και ευρείς και οι πλατείες ευρύχωρες. Οι θέσεις των διοικητικών 
κτιρίων, των ναών και των  κατοικιών ήταν καθορισµένες µε ακρίβεια. Για να 
εξασφαλίσει την υγιεινή λειτουργία των πόλεων ο Ιππόδαµος σχεδίαζε την 
υδροδότησή τους, φρόντιζε να εφοδιάζονται µε άφθονο νερό και τις προσανατόλιζε 
έτσι ώστε οι κατοικίες να έχουν ήλιο το χειµώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Πρόβλεψε 
κλίσεις στους δρόµους για την  αποµάκρυνση των νερών της βροχής. Τοποθετούσε 
τους ναούς και τα δηµόσια κτίρια σε περίβλεπτες και οχυρές θέσεις, ώστε να 
εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και να εξασφαλίζεται η άµυνά τους.Κατά τον 
Ιππόδαµο η ιδανική πόλη πρέπει να έχει 10.000 άνδρες κατοίκους, που µε τον 
ανάλογο αριθµό γυναικών, παιδιών, δούλων και ξένων θα φτάνει τους 50.000 
κατοίκους. Μελετώντας τα προβλήµατα λειτουργίας των  πόλεων διαπίστωσε ότι ήσαν 
συνδεδεµένα µε το πολιτειακό σύστηµα διοίκησης. Χώρισε τους πολίτες σε τρεις 
τάξεις: γεωργούς, τεχνίτες και πολεµιστές. Διαίρεσε τη γη σε τρεις µορφές 
ιδιοκτησίας: ιερή, δηµόσια και ιδιωτική: Η Ιερή ιδιοκτησία είναι κρατική και 
προορίζεται για θρησκευτικές ανάγκες (χτίσιµο ναών, ιερών κλπ). Η δηµόσια είναι 
ιδιοκτησία που προσφέρεται για την ικανοποίηση των αναγκών των πολεµιστών και 
είναι και αυτή κρατική. Η τρίτη µορφή ιδιοκτησίας είναι ατοµική. Ο κάθε γεωργός 
έχει τη δική του γη, που δεν θα έπρεπε να ξεπερνά κάποιο όριο.

 

Πολεοδοµία και κατοικία
Στα κλασικά χρόνια, χαρακτηριστική υπήρξε η αντίθεση ανάµεσα στις απλές, αστικές 
κατοικίες που συνενώνονταν µεταξύ τους σε οικοδοµικά τετράγωνα και τα πολυτελή 
θαυµαστά δηµόσια κτίρια, απόρροια της ιδεολογίας της εποχής η οποία ήθελε τα 
οικιακά ζητήµατα να είναι υποδεέστερα των κοινών, πολιτικών, κοινωνικών και 
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θρησκευτικών ζητηµάτων  της πόλης. Ορισµένες αρχαίες πόλεις, όπως ο Πειραιάς και 
η Όλυνθος ήταν  χτισµένες βάσει του Ιπποδάµειου πολεοδοµικού συστήµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο οι περιοχές στις οποίες δεν  υπήρχαν δηµόσια οικοδοµήµατα, 
αλλά ιδιωτικές κατοικίες, διαµορφωνόταν σε ορθογώνια οικοδοµικά µπλοκ τα οποία 
διαχωρίζονταν µεταξύ τους µε παράλληλους και κάθετους δρόµους. Τα αρχαία 
αθηναϊκά σπίτια της περιοχής της Αγοράς τα οποία έχουν έρθει στο φως από τις 
ανασκαφές, δεν διατάσσονται σε κανονικά οικοδοµικά τετράγωνα, αντίθετα απ' ότι 
συνέβαινε στις πόλεις που ακολουθούσαν  το Ιπποδάµειο σύστηµα, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από έναν αξιοσηµείωτο πολεοδοµικό σχεδιασµό.
Πλούσια και φτωχά σπίτια: Στις πόλεις τα σπίτια θα πρέπει να ήταν  συγκεντρωµένα 
πολλά µαζί σε οικοδοµικά συγκροτήµατα, ενώ από αυτά έχουν σωθεί κυρίως τα 
πέτρινα θεµέλια, καθώς οι τοίχοι και οι σκεπές έχουν  καταστραφεί µε το πέρασµα 
των χρόνων. Επειδή τα σπίτια των πλουσίων  ήταν χτισµένα από πολύ πιο ανθεκτικά 
υλικά, οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν  φέρει στο φως κυρίως λείψανα τέτοιων 
οικιών και πολύ λιγότερο τα κατάλοιπα των απλών σπιτιών τα οποία ήταν από ευτελή 
υλικά που χάθηκαν στο χρόνο. Ο Δηµοσθένης σχετικά µε τις οικίες της Αθήνας 
αναφέρει ότι τα σπίτια των Αθηναίων πολιτικών δεν  διέφεραν  από αυτά των 
φτωχότερων κατοίκων της πόλης. Οι περισσότερες άλλωστε συναναστροφές των 
πολιτών πραγµατοποιούνταν στις στοές, τα γυµνάσια και τα καταστήµατα της 
Αγοράς. Οι ανασκαφές δεν έχουν αποκαλύψει ακόµη τα αριστοκρατικά, διώροφα 
σπίτια της Αθήνας του 5ου αιώνα. Τα σπίτια των πλούσιων πολιτών στις αρχαίες 
πόλεις διέθεταν µπάνιο µε υδραυλικό κονίαµα στους τοίχους, µωσαϊκά δάπεδα, 
µεγάλους χώρους, αλλά και είδη οικοσκευής τα οποία µαρτυρούσαν όλη τη σχετική 
πολυτέλεια.
Τα περισσότερα σπίτια ήταν χτισµένα από όχι ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, όπως από 
τούβλα, πέτρες, ωµά πλιθιά και λάσπη. Οι Έλληνες κατά κύριο λόγο δεν  έχτιζαν 
µεγάλα και εντυπωσιακά σπίτια, γεγονός το οποίο σχετιζόταν σε ένα βαθµό και µε το 
ζεστό και ξηρό κλίµα του τόπου, που τους επέτρεπε να περνάνε αρκετό χρόνο έξω 
από αυτά. Αντίθετα, τα δηµόσια κτίρια ήταν χτισµένα από πέτρα ή µάρµαρο, υλικά 
που συντελούσαν στην επιβλητικότητα, αλλά και στην κατοπινή διατήρησή τους στο 
χρόνο. Κατά τον 5ο και 4ο αιώνα τα σπίτια τόσο στην πόλη, όσο και στην εξοχή 
χτίζονταν µε ψηµένα τούβλα µε πηλοκονίαµα ως συνδετικό υλικό, επάνω σε πέτρινα 
θεµέλια. Διέθεταν στέγες µε ξύλινα δοκάρια και σανίδες, που καλύπτονταν µε 
κεραµίδια από ψηµένο πηλό, σχιστόλιθους, πέτρινες πλάκες ή απλώς από κλαδιά και 
πηλό, ενώ τα προεξέχοντα γείσα της στέγης πρόσφεραν µία επιπλέον προστασία από 
τη βροχή. Οι εξωτερικοί τοίχοι, επιχρισµένοι µε κονίαµα, διέθεταν µικρά, ψηλά, 
ακανόνιστα παράθυρα προς το δρόµο, µε ξύλινα παντζούρια χωρίς τζάµι. Τα 
πατώµατα ήταν από στερεοποιηµένο χώµα. Στο πάτωµα, στους ανδρώνες, έχουν 
διασωθεί σε πολλές περιπτώσεις µωσαϊκά δάπεδα.
Το αρχαίο ελληνικό σπίτι είναι κατ' εξοχήν εσωστρεφές, µε κάθε δυνατότητα 
πολυτέλειας να εξαντλείται στο εσωτερικό, ενώ το εξωτερικό παραµένει απλό και 
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ακόσµητο µε µικρά ανοίγµατα για το φωτισµό. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
τα σπίτια των  πλουσίων να µην  διαφέρουν εξωτερικά από τα σπίτια των απλών 
αστών. Η αυλή αποτελούσε το κέντρο της ζωής της οικογένειας, χωρίς κήπο, 
συνήθως µε κάλυψη από πέτρες ή ψηφιδωτά, λειτουργώντας ως βασική πηγή 
αερισµού και φωτισµού της οικίας. Μέσα στην  αυλή υπήρχε συχνά το πηγάδι και 
πάντοτε ο βωµός -ορισµένες φορές µαρµάρινος- για την τέλεση της οικιακής 
λατρείας, ενώ εκεί πραγµατοποιούνταν και διάφορες οικιακές εργασίες. Από το 
αίθριο ξεκινούσαν και σ' αυτό ανοίγονταν κάποια από τα δωµάτια των κατοίκων, 
καθώς και τα δωµάτια των επισκεπτών. Η παρουσία δευτέρου ορόφου στις οικίες της 
κλασικής εποχής µαρτυρείται από τα κείµενα και τα αρχαιολογικά λείψανα. Στην 
Όλυνθο δεν είναι βέβαιο εάν ο δεύτερος όροφος κάλυπτε µία η περισσότερες 
πτέρυγες της οικίας, ενώ στη Δήλο κάλυπτε συνήθως όλες τις πτέρυγες. Η δίοδος 
προς τον επάνω όροφο γινόταν µέσω της αυλής, µε αστέγαστες ξύλινες ή και µε 
εσωτερικές προστατευόµενες σκάλες. Στο σπίτι υπήρχαν καθηµερινά δωµάτια, 
κρεβατοκάµαρες, αποθήκες, δωµάτιο για το µαγείρεµα, ίσως κάποιο µαγαζί µε δική 
του είσοδο από το δρόµο, αλλά και γυµναστήρια και µπάνια σε σπίτια βέβαια 
πολυτελή τα οποία αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Γενικά ο προσανατολισµός του 
σπιτιού ήταν µε πρόσωπο προς το νότο, µία πρακτική που περιγράφεται από τον 
Ξενοφώντα και τον  Αριστοτέλη, γεγονός που έδινε τη δυνατότητα στην αυλή, τα 
βόρεια δωµάτια και τον επάνω όροφο να εκµεταλλεύονται το µέγιστο του φυσικού 
φωτός το χειµώνα και να αποφεύγουν τον πολύ ήλιο το καλοκαίρι, όταν ο αυτός 
βρίσκεται πολύ ψηλά.

Ύδρευση αρχαίων πόλεων
Η ύδρευση ήταν  ένας από τους πιο σηµαντικούς τοµείς δηµοσίων έργων, ο οποίος 
συγκαταλέγονταν στις βασικές υποχρεώσεις της πόλης, καθώς µε την αύξηση του 
πληθυσµού δεν  επαρκούσαν οι αρχικές ιδιωτικές εγκαταστάσεις, όπως οι δεξαµενές 
και τα πηγάδια. Για την εκπλήρωση των αναγκών  των πολιτών σε νερό, στις αρχαίες 
πόλεις διαµορφώθηκαν δεξαµενές, καθώς και διάφορες κατασκευές αγωγών και 
κρηνών. Για την  αποθήκευση των χειµερινών  βροχών χρησιµοποιούνταν διάφορες 
δεξαµενές, σε τόπους όπου ο εφοδιασµός µε δροσερό νερό ήταν δύσκολος, συνήθως 
σε ορεινά ή νησιωτικά µέρη. Συχνά επίσης δεξαµενές για το νερό της βροχής 
διαµορφώνονταν στα ιερά, αλλά και σε ορισµένων  ειδών βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
όπως π.χ. στα µεταλλευτικά πλυντήρια, στα βαφεία και αλλού. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις αρκούσαν µερικά απλά πηγάδια λαξευµένα στο βράχο, µε τοιχώµατα 
στεγανοποιηµένα µε αρκετές στρώσεις υδραυλικού κονιάµατος ή µε ασβεστοκονίαµα 
µε προσµίξεις κεραµοχαλικώµατος ή ψιµυθίου. Η χωρητικότητά των  πηγαδιών αυτών 
ποικίλε. Στο Πέργαµο για παράδειγµα κυµαίνονταν  από 10 µέχρι 130 κυβικά µέτρα. 
Εκτός από αυτές τις δεξαµενές, υπήρχαν κτιστές, θολωτές ή εν µέρει θολωτές, όπως 
για παράδειγµα η δεξαµενή του Θεάτρου ή οι δεξαµενές διαφόρων κατοικιών στη 
Δήλο. Πιο συχνά ήταν τα συστήµατα αγωγών, µε πρωιµότερα αυτά που βρέθηκαν 
στα Μέγαρα του 630 π.Χ. καθώς και των Αθηνών του 560 π.Χ. Περίφηµη ήταν  η 
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σχετικήσήραγγα στη Σάµο του 530 π.Χ., το λεγόµενο Ευπαλίνειο Όρυγµα, από τον 
Ευπαλίνο τον Μεγαρέα, µε µήκος 1040µ. Για τους αγωγούς ύδρευσης 
χρησιµοποιούσαν  κατά κύριο λόγο πήλινους σωλήνες (εικ. 14), σπανιότερα 
µολύβδινους µε λίθινες µούφες, λίθινους σωλήνες ή λίθινα αυλάκια µε µολύβδινα 
ελάσµατα για τη στεγανοποίηση. Οι αγωγοί αυτοί ήταν χτισµένοι για να οδηγούν το 
νερό µε ασήµαντη φυσική κλίση από την πηγή σε µία κρήνη της πόλης, χωρίς οι 
σωλήνες να δέχονται ιδιαίτερη πίεση. Παραδείγµατα τέτοιων αγωγών βρέθηκαν στην 
Πριήνη, την Αµφίπολη, τα Μέγαρα, την Όλυνθο και το Πέργαµο. Σε σχέση µε τους 
αγωγούς αυτούς βρέθηκαν δεξαµενές καθίζησης και φίλτρα συγκράτησης της άµµου. 
Εκτός από τους υδραγωγούς µε τη φυσική ροή, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι µε 
τεχνητή πίεση. Γνωστές είναι οι σωληνώσεις για την ύδρευση της ακρόπολης της 
Περγάµου, µε τους χοντρούς πήλινους σωλήνες της εποχής του Αττάλου. Στο δίκτυο 
της ύδρευσης των πόλεων ανήκαν και τα οικοδοµήµατα των κρηνών καθώς και οι 
απλές ροοκρήνες. Οι κρήνες γενικά παρουσιάζουν µία ποικιλία, όντας ανοιχτές 
αρυκρήνες, στεγασµένες κρήνες µε ανοιχτές λεκάνες για την άντληση του νερού, 
όπως συµβαίνει στους Δελφούς και την Κυρήνη, υπόστηλες δεξαµενές µε εµπρόσθια 
στοά και ανοιχτές λεκάνες, όπως στα Μέγαρα, την Κόρινθο ή την Περαχώρα. (εικ. 
105) Οι προσόψεις των  κρηνών ήταν συνήθως απλές, αν και σε κάποιες περιπτώσεις 
ήταν  διακοσµηµένες µε κιονοστοιχίες, λειτουργώντας ως πρόδροµοι των 
µεγαλόπρεπων νυµφαίων των ρωµαϊκών χρόνων. 
Το πρώτο γνωστό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για ολόκληρη πόλη το 
συναντάµε στην Κνωσό. Οι ανασκαφές του 'Αρθουρ Έβανς στις αρχές του αιώνα 
έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό σύστηµα ύδρευσης. Το νερό µεταφερόταν µέσα σε 
πήλινες σωλήνες από αρκετά µακριά απ' τις περιοχές Κουναβων και Αρχανών  στο 
υδραγωγείο της πόλης και από εκεί διανεµόταν στα σπίτια. Τα σπίτια ήταν ξύλινα, 
πέτρινα και µαρµάρινα και µερικά απ' αυτά µε τρεις, λιγότερα µε τέσσερις αλλά και 
λίγα, όπως το παλάτι, µε πέντε ορόφους. Κάποια δηµόσια κτήρια, µάλλον αποθήκες 
τροφίµων, είχαν επενδυµένους τοίχους µε κεραµικά πλακάκια παρόµοια µε τα 
σηµερινά.Υδραυλικά στο παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη, υπάρχουν  από την Πρώτη 
ΜεσοΜινωική περίοδο περίπου 2000 π.Χ. Τα τµήµατα (πήλινων σωλήνων) από 
ψηµένο πηλό είχαν κατασκευαστεί µε τρόπο που να εγκαθιστώνται εύκολα. 
Αλληλοεπικάλυψη των άκρων των σωλήνων χρησιµοποιούταν για οµαλές ενώσεις, 
εξασφαλίζοντας ελεύθερη ροή του νερού και ελάχιστο στροβιλισµό. Πριονωτή 
διαµόρφωση των ενώσεων διατηρούσε την ένωση σίγουρη. Είναι προφανές ότι για 
τέτοια ακρίβεια συνδέσεων θα χρησιµοποιούσαν καλούπι στις κατασκευές που θα 
εξασφάλιζε τόσο οµοιογένεια και τυποποίηση σωλήνων  όσο και ταχύτητα 
παραγωγής. Το πιθανότερο ηταν  να έµπαινε πηλός για σφράγισµα της ένωσης όχι 
µόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά! 'Αλλο ενδιαφέρον σηµείο που έγινε γνωστό 
µόνο µετά από την  σύγχρονη επανεφεύρεσή του, είναι σηµεία του συστήµατος 
υδρεύσεως σχεδιασµένα έτσι που µε στροβιλισµό λόγω ροής µέσα από σπειροειδούς 
σχήµατος σωληνώσεις να ανεβάζουν την πίεση ή την ταχύτητα του νερού ανάλογα µε 
την ανάγκη σε κάθε σηµείο. Απλός τρόπος καθαρισµού ήταν τα ενδιάµεσα φρεάτια 
συντήρησης του δικτύου όπου έπεφτε η πίεση του νερού και µπορούσαν να 
επιπλεύσουν  ή να βυθιστούν οι όποιες ακαθαρσίες πριν το νερό συνεχίσει την  πορεία 
του. Ο Αυστριακός αινιγµατικός επιστήµονας Βίκτωρ Σαουµπέργκερ στις αρχές του 
20ού αιώνα ασχολήθηκε αρκετά µε τις δυνάµεις του νερού και τις ιδιότητές του µε 
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φηµολογούµενα εντυπωσιακά αποτελέσµατα αλλά η δουλειά του εξαφανίστηκε µετά 
τον 2o παγκόσµιο πόλεµο και τα ίχνη του χάνονται στις ΗΠΑ το '50.

Κρήνη των Μεγάρων
Α΄ τέταρτο του 5ου αιώνα (600-575 π.Χ.) Η κρήνη των Μεγάρων στην εποχή του 
Παυσανία θεωρούνταν έργο του Θεαγένη, αλλά η σύγχρονη έρευνα βάση της 
αρχιτεκτονικής της, την τοποθετεί εκατό χρόνια τουλάχιστον πριν από το Θεαγένη.
Διαστάσεις
Συνολικό µήκος 21µ.
Συνολικό πλάτος 13,69µ. 
Διαστάσεις δεξαµενής: 17,88x13,69µ.
Η κρήνη που ανακαλύφθηκε στα Μέγαρα αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και 
καλύτερα διατηρηµένα οικοδοµήµατα του είδους σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Ο 
Παυσανίας αναφέρεται σ' αυτή, καθώς του προκάλεσε εντύπωση λόγω των 
διαστάσεων, της οµορφιάς, αλλά και του µεγάλου αριθµού των  κιόνων της. Η κρήνη 
διαµορφώθηκε µε εκχωµάτωση στη δυτική πλαγιά της Καρίας, έτσι ώστε να χτιστούν 
ο βόρειος, ο ανατολικός και ο δυτικός τοίχος µε ορθογώνιες πέτρες ισοδοµικά. Στη 
νότια πλευρά η κρήνη κλείνει µ' ένα τοίχο ύψους 1,37µ. ο οποίος είναι χτισµένος 
ανάµεσα στο δυτικό και τον ανατολικό περιµετρικό τοίχο. Η δεξαµενή χωρίζεται σε 
δύο βασικές λεκάνες, τη λεκάνη συλλογής του νερού και τη λεκάνη άντλησής του. Η 
λεκάνη συλλογής νερού καλύπτει µία τεράστια επιφάνεια µε µήκος 17,88µ. Μπροστά 
ακριβώς από αυτή, στα νότια, διαµορφώνεται µία άλλη στενή λεκάνη µε µήκος 
1,17µ., απ' όπου γινόταν  και η άντληση του νερού, χωρίς να λερώνεται καθόλου το 
νερό στη µεγάλη λεκάνη συλλογής. Με ύψος 54εκ. η λεκάνη άντλησης προσέφερε 
εύκολη πρόσβαση στους αντλούντες το νερό. Για το λόγο αυτό το δάπεδο του 
προστώου όπου στέκονταν  αυτός ο οποίος αντλούσε το νερό, βρίσκεται 80 εκ. 
ψηλότερα από το δάπεδο της λεκάνης άντλησης. Και οι δύο λεκάνες διαθέτουν 
δάπεδο και τοίχους απολύτως στεγανούς. Στο εσωτερικό της δεξαµενής συλλογής του 
νερού υψώνονται 35 λίθινοι κίονες, σε πέντε σειρές των επτά, διαµέτρου ο καθένας 
50 εκ., µε οκτάπλευρο κορµό και δωρικά κιονόκρανα, µε οκτάπλευρο εχίνο και 
τετράγωνο συµφυή άβακα. Επάνω στους άβακες πατούσαν τα λίθινα επιστύλια όπου 
στηρίζονταν τα επιµήκη, λίθινα δοκάρια της επίπεδης στέγης η οποία ήταν 
σκεπασµένη µε χώµα, για να µην σκονίζεται το νερό στις δεξαµενές συλλογής και 
άντλησης. Κάθε κίονας αποτελείται από τέσσερις σπονδύλους µε συνολικό ύψος 
5,20µ. Κατά µήκος της µεσαίας κιονοστοιχίας χαµηλά υψώνεται λεπτό θωράκιο 
ύψους 1,40µ., αποτελούµενο από όρθιους πλακαρούς λίθους, τρεις σε κάθε 
µεσοκιόνιο διάστηµα. Έτσι η δεξαµενή χωρίζεται σε δύο µέρη, το δεξί και το 
αριστερό, καθένα από τα οποία διαθέτει µία λεκάνη συλλογής και µία λεκάνη 
άντλησης νερού. Κάθε µία δεξαµενή συλλογής διαθέτει µάλιστα τη δική της σωλήνα 
για τον εφοδιασµό µε νερό, ώστε να αδειάζει και να γεµίζει ανεξάρτητα από την 
άλλη, καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες καθαρισµού. Η σχετική τεχνική πρόκληση 
ήταν η κατασκευή τέτοιων διαχωριστικών τοίχων, ώστε όταν  η µία δεξαµενή ήταν 
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άδεια, να µπορούν οι τοίχοι να δέχονται την  πίεση του νερού από την άλλη που θα 
ήταν γεµάτη. Το γεγονός αυτό επετεύχθη µέσω της διαµόρφωσης µίας λεπτής αλλά 
αποτελεσµατικής κατασκευής, όπου οι δύο εξωτερικές πέτρινες πλάκες συνδέονταν 
µε δύο επίπεδους µεταλλικούς συνδέσµους µε τους κίονες, ενώ η τρίτη πλάκα στο 
κέντρο µε τη µορφή σφήνας, σφηνώνονταν ανάµεσα στις δύο εξωτερικές πλάκες και 
συνδέονταν µαζί τους µε σύνδεσµο Π, ώστε να µπορεί το σύστηµα να αντέξει την 
πίεση του νερού. Έχει υπολογιστεί µε βάση και τις διαστάσεις του σωλήνα που 
εφοδίαζε µε νερό τις δεξαµενές, ότι για να γεµίσει η κάθε δεξαµενή, χρειαζόταν εφτά 
ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με τον τρόπο αυτό υπήρχε πάντα επαρκής 
ποσότητα νερού στη δεξαµενή κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µιας και οι δύο στενές 
δεξαµενές άντλησης νερού, κάθε µία µε δυνατότητα 11 κυβικών µέτρων, συνδέονται 
µε σωλήνες µε τις δεξαµενές συλλογής εξασφαλίζοντας έτσι µία συνεχή παροχή 
νερού. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι µπρούτζινοι µηχανισµοί ρύθµισης 
της ροής του νερού από τις δεξαµενές συλλογής προς τις δεξαµενές άντλησης, 
µηχανισµοί που θεωρούνται και οι παλιότεροι αυτού του είδους στον ελλαδικό χώρο. 
Τα υλικά κατάλοιπα στον πυθµένα της δεξαµενής συλλογής, στο πιο βαθύ σηµείο της, 
αποκαλύπτουν το άνοιγµα µίας λεκάνης συνδετικής µε τη λεκάνη άντλησης, µε δύο 
εγκοπές στις δύο πλαϊνές πλευρές και ένα µπρούτζινο κάθετο πλατύ στέλεχος στον 
καθ' ύψος άξονα. Και τα δύο αυτά µεταλλικά κοµµάτια είναι συνδεδεµένα µε 
µόλυβδο στην πέτρα. Ο µηχανισµός αυτός παροµοιάζεται µε µία µετατοπιζόµενη 
πλάκα, στερεωµένη µέσα στις εγκοπές και στις δύο πλευρές του ανοίγµατος, που 
ρυθµιζόταν µ' ένα µπρούτζινο ραβδί επάνω από την επιφάνεια του νερού (εικ. 4). Με 
τον τρόπο αυτό συνεπώς ρυθµιζόταν η ροή του νερού που έπεφτε µέσα στη δεξαµενή 
άντλησης µέχρι να αδειάσει τελείως η δεξαµενή συλλογής. Συµπερασµατικά, το 
κρηναίο οικοδόµηµα των Μεγάρων εξυπηρετούσε µία διπλή λειτουργία. Αρχικά 
λειτουργούσε ως κι ως στέρνα για τη συγκέντρωση του νερού κατά τη διάρκεια της 
νύχτας και έπειτα ως κρήνη εξυπηρετούσε τους κατοίκους που έπαιρναν  νερό για τις 
καθηµερινές τους ανάγκες. Μπορούσε µάλιστα να εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό 
ατόµων, διαθέτοντας στη δεξαµενή άντλησης πρόσοψη µε άνοιγµα µήκους 14 
µέτρων. Για να µην υπάρχουν απώλειες νερού, τα περιµετρικά τοιχώµατα της 
δεξαµενής ήταν  καλυµµένα σε ύψος 1,37µ. µε κονίαµα πάχους 1,2εκ. το οποίο 
περιλάµβανε και ερυθρά κοµµάτια (τούβλο) που προστέθηκαν εκεί για λόγους 
υδραυλικής. Καθώς το δάπεδο της κρήνης ήταν κυρίως από φυσική γη, η σηµασία της 
διαµόρφωσης ενός τόσο στεγανού δαπέδου δεν µπορεί να υποτιµηθεί. Κατά τη 
διάρκεια των  ανασκαφών  ανακαλύφτηκε ότι επάνω στο δάπεδο, αλλά και στο 
επίχρισµα του τοίχου υπήρχε στρώµα πίσσας ή ασφάλτου, το οποίο έφτανε σε ύψος 
15εκ., συνολικής επιφάνειας 280 τ.µ. Η άσφαλτος αυτή, όπως προέκυψε από τη 
χηµική ανάλυση, ήταν αναµεµειγµένη µε ζωικό λίπος και είχε προφανώς στρωθεί 
ζεστή πάνω στην κονία. Η χρήση του ζωικού λίπους εξυπηρετούσε τη µείωση της 
θερµοκρασίας τήξης του µείγµατος, µε αποτέλεσµα το υλικό να γίνεται πιο ρευστό 
ώστε να απλώνεται πιο εύκολα µε µία βούρτσα. Στη συνέχεια η επιφάνεια είχε 
στιλβωθεί µέχρι να γίνει καθρέφτης. Η καθαρή αυτή επιφάνεια και τα χηµικά 
συστατικά της αδιάβροχης βαφής δεν επέτρεπαν να αναπτυχθούν τα συνήθη 
ασβεστιτικά στρώµατα. Η εν λόγω άσφαλτος δεν υπήρχε σε ελληνικό έδαφος και 
προέρχονταν  από την Κασπία Θάλασσα ή τη Μεσοποταµία όπου η χρήση ασφάλτου 
σηµειώνεται ήδη από την  6η χιλιετία π.Χ. σε δεξαµενές νερού, γεγονός που 
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αποδεικνύει εµπορικές συναλλαγές της περιοχής µε τη Μέση Ανατολή. Το 
παράδειγµα των Μεγάρων  µε χρήση ασφάλτου σε κτίριο υδροδότησης στην  Ελλάδα 
είναι µοναδικό.

ΜΗΧΑΝΕΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ο υπολογιστικός µηχανισµός των Αντικυθήρων 
 Πρόκειται για την πρώτη υπολογιστική µηχανή της ιστορίας. Χρησιµοποιούνταν για 
τον καθορισµό και την πρόβλεψη σηµαντικών αστρονοµικών και ηµερολογιακών 
γεγονότων. Τα υπολείµµατά του βρέθηκαν τυχαία από σφουγγαράδες το 1900 στο 
περίφηµο ναυάγιο της νήσου των Αντικυθήρων. Η κατασκευή του τοποθετείται στο 
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120 π.Χ. περίπου και είναι πιθανότατα προϊόν ενός Ρόδιακού εργαστηρίου, που 
εξέλιξε την παράδοση της «σφαιροποιίας» του Αρχιµήδη, µε άµεσους εµπνευστές τον 
Ίππαρχο ή τον Ποσειδώνιο.
Αποτελούνταν από δείκτες, κλίµακες και τριάντα πέντε τουλάχιστον 
συνεργαζόµενους οδοντωτούς τροχούς που έπαιρναν κίνηση από µια χειρολαβή. Στην 
εµπρόσθια όψη του έφερε µια κυκλική κλίµακα των 365 ηµερών µε τη δυνατότητα 
της προσθήκης µιας επιπλέον ηµέρας κάθε τέσσερα έτη. Στην  οπίσθια όψη του έφερε 
τις σπειροειδείς κλίµακες των κύκλων του Μέτωνος και του Σάρου και τους κύκλους 
του Καλλίππου, του Εξελιγµού και των αθλητικών αγώνων  (Ολυµπιάδας). Με την 
περιστροφή της χειρολαβής και εποµένως την επιλογή µιας ηµεροµηνίας στην 
εµπρόσθια κλίµακα των  365 ηµερών οι υπόλοιποι δείκτες έδειχναν  όλες τις 
διαθέσιµες αστρονοµικές πληροφορίες γι’ αυτήν (π.χ. θέση και φάση σελήνης, 
αντιστοίχιση ηλιακού-σεληνιακού ηµερολογίου, κ.ά.). Αντίστροφα αν  ο χειριστής του 
οργάνου έφερε ένα δείκτη σε κάποιο συγκεκριµένο αστρονοµικό ή ηµερολογιακό 
γεγονός (π.χ. έκλειψη σελήνης ή τέλεση Ολυµπιάδας) µπορούσε να δει την 
ηµεροµηνία που αυτό θα συνέβαινε στο µέλλον ή συνέβη στο παρελθόν. Ο Solla De 
Price και ο Michael Wright ήταν στο παρελθόν οι σηµαντικότεροι. µελετητές του 
µηχανισµού. Η ανακατασκευή αυτή απηχεί την κατασκευαστική άποψη του 
συγγραφέα που βασίστηκε στα νέα δεδοµένα της Διεθνούς Οµάδας Μελέτης του 
Μηχανισµού των Αντικυθήρων.

Πλανητικό σύστηµα Πτολεµαίου
Πρόκειται για το γεωκεντρικό αστρονοµικό µοντέλο του Πτολεµαίου που απεικόνιζε 
και προέβλεπε τις τροχιές του ηλίου, της σελήνης και των γνωστών πλανητών επί του 
επιπέδου της εκλειπτικής.
Στο αστρονοµικό σύστηµα του Πτολεµαίου γύρω από τη γη περιφέρονται η σελήνη, ο 
Ερµής, η Αφροδίτη, ο ήλιος, ο ‘Αρης, ο Δίας και ο Κρόνος, ενώ τα υπόλοιπα αστέρια 
στέκονταν πάνω σε µια εξώτερη σφαίρα.
Στην παρούσα ανακατασκευή εφαρµόσθηκαν και οι τρεις παραδοχές του Πτολεµαίου 
για την επεξήγηση της φαινόµενης κίνησης των πλανητών: α) η εκκεντρότητα της 
γης, β) οι επίκυκλοι (που είχαν ήδη προταθεί από τον Απολλώνιο τον Περγαίο και τον 
‘Ιππαρχο για την δικαιολόγηση της ανάδροµης κίνησης των πλανητών) και γ) το 
“εξισωτικό σηµείο” ή “εξισωτής” (πρόκειται για το µπλε σηµείο από όπου ένας 
υποθετικός παρατηρητής θα έβλεπε τον πλανήτη που περιφέρεται γύρω του σε έναν 
επίκυκλο, να διανύει σε ίσους χρόνους ίσες γωνίες).
Το προβλεπτικό αυτό µοντέλο ήταν τόσο ακριβές που κυριάρχησε για 1500 χρόνια 
µέχρι που ο Κοπέρνικος καθιέρωσε ανεπιστρεπτί το πρότερο ηλιοκεντρικό σύστηµα 
του Αρίσταρχου του Σαµίου. Το πλανητικό σύστηµα του Πτολεµαίου
Πρόκειται για το γεωκεντρικό αστρονοµικό µοντέλο του Πτολεµαίου που απεικόνιζε 
και προέβλεπε τις τροχιές του ηλίου, της σελήνης και των γνωστών πλανητών επί του 
επιπέδου της εκλειπτικής.
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Στο αστρονοµικό σύστηµα του Πτολεµαίου γύρω από τη γη περιφέρονται η σελήνη, ο 
Ερµής, η Αφροδίτη, ο ήλιος, ο ‘Αρης, ο Δίας και ο Κρόνος, ενώ τα υπόλοιπα αστέρια 
στέκονταν πάνω σε µια εξώτερη σφαίρα.

Πλανητικός εξοµοιωτής Εύδοξου 
 Πρόκειται για έναν εξοµοιωτή της φαινόµενης κίνησης των πλανητών. Επινοήθηκε 
από τον Εύδοξο τον Κνίδιο που προσπάθησε να προσοµοιώσει την ανώµαλη κίνηση 
των πλανητών µε το συνδυασµό κυκλικών κινήσεων  που θεωρούνταν οι µόνες 
αποδεκτές τροχιές για την αέναη κίνηση.
Αποτελούνταν από δύο οµόκεντρες σφαίρες (ή δακτυλίους). Η εσωτερική σφαίρα 
εδραζόταν  υπό γωνία στην εξωτερική σφαίρα και έφερε στον ισηµερινό της τον 
πλανήτη.
Η ταυτόχρονη περιστροφή των δύο σφαιρών (δακτυλίων) µε ίση συχνότητα αλλά 
αντίθετη φορά προκαλούσε την οκτάσχηµη (8) κίνηση του πλανήτη µε την ανύψωση 
(σµίκρυνση), τη βύθιση (µεγέθυνση) και την ανάδροµη κίνησή του.
Το όλο σύστηµα εδραζόταν και περιστρεφόταν στην περιφέρεια µιας τρίτης σφαίρας 
και απέδιδε την αναπτυγµένη πολύπλοκη ανάδροµη τροχιά του πλανήτη.

Παραλλακτικό όργανο Πτολεµαίου 
Πρόκειται για ένα αστρονοµικό όργανο κατάλληλο για τη µέτρηση κατακόρυφων 
γωνιών και κυρίως για την παράλλαξη της σελήνης και της απόστασής της από τη γη. 
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Ανήκει στα όργανα που σχεδιάσθηκαν χωρίς βαθµονοµηµένους δίσκους ώστε να 
ξεπεραστεί το πρόβληµα της ακριβούς διαίρεσης σε µοίρες. Αποτελούνταν από µια 
σταθερή, τετράπηχη (δίµετρη), βαθµονοµηµένη ράβδο µε διάταξη κατακορύφωσης, 
µία ισοµήκη σκοπευτική ράβδο και µια λεπτή ράβδο µε διαµήκη σχισµή. Οι δύο 
τελευταίες στο ένα άκρο τους ήταν αρθρωµένες στα άκρα του βαθµονοµηµένου 
κανόνα ενώ στο άλλο άκρο τους ήταν συνδεµένες µε µια µετακινούµενη άρθρωση 
ώστε να σχηµατίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο µεταβαλλόµενης βάσης. Η σκοπευτική 
διάταξη αποτελούνταν από ένα πλακίδιο µε µικρή οπή (προσοφθάλµιο) και ένα 
πλακίδιο µε µια µεγαλύτερη οπή τέτοια ώστε όταν  τοποθετηθεί ο οφθαλµός στο 
προσοφθάλµιο να φαίνεται ολόκληρο το ουράνιο σώµα. Ο χειριστής του οργάνου 
στόχευε το αντικείµενο περιστρέφοντας τη σκοπευτική ράβδο και ολισθαίνοντάς την 
επί της σχισµής της λεπτής ράβδου. Τότε σηµείωνε την  τιµή πάνω στη λεπτή ράβδο 
και µε την περιστροφή της αντιστοιχούσε την τιµή µε τη βαθµονοµηµένη ένδειξη της 
κατακόρυφης ράβδου. Γνωρίζοντας την τιµή της βάσης του ισοσκελούς τριγώνου µε 
τη βοήθεια πινάκων χορδών-γωνιών υπολόγιζε την ζητούµενη κατακόρυφη γωνία 
σκόπευσης.

Ο τετράντας του Ιππάρχου (το τέταρτον)
Πρόκειται για ένα µετρητικό όργανο που χρησιµοποιούνταν (στην αστρονοµία και τη 
ναυσιπλοΐα) για τον υπολογισµό αστρονοµικών µεγεθών και (στην τοπογραφία και 
την οικοδοµική) για τη µέτρηση γήινων αποστάσεων (π.χ. το ύψος ενός κτηρίου).
Αποτελούνταν από ένα βαθµονοµηµένο (σε µοίρες) τεταρτοκύκλιο που στη µία ακµή 
του έφερε µια σκοπευτική διάταξη και από το κέντρο του αιωρούνταν ένα βαρίδι. Το 
γεωγραφικό πλάτος κάθε τόπου µπορούσε να βρεθεί άµεσα µε τη σκόπευση του 
πολικού αστέρα (ισοδυναµούσε µε τη συµπληρωµατική γωνία της γωνίας που 
σχηµάτιζε η γραµµή σκόπευσης µε το νήµα) και έµµεσα από τη µέτρηση της 
µεσουράνησης κάποιου άλλου ουρανίου σώµατος (π.χ. του ήλιου).
Αργότερα στην επιφάνεια του οργάνου χαράχθηκαν ευθύγραµµες κλίµακες για τη 
µετατροπή των (γήινων) γωνιών σε αναλογίες µηκών αλλά και µηνιαία τόξα µε 
καµπύλες ωριαίες γραµµές για ένα (ή περισσότερα) γεωγραφικά πλάτη (κλίµατα). 
Επίσης προστέθηκε ένα κινητό κουµπί που ολίσθαινε κατά µήκος του νήµατος και 
ρυθµιζόταν ανάλογα µε το µήνα που υποδείκνυε ο ζωδιακός στις ακµές του οργάνου.
Το όργανο µε δεδοµένη οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
ως εντοπιστής θέσης ενώ µε δεδοµένο το γεωγραφικό πλάτος του τόπου ως ηλιακό 
ωρολόγιο. Εξέλιξη του αποτελούν οι επίπεδοι αστρολάβοι.

Η τετραπήχης διόπτρα του Αρχιµήδη
 Πρόκειται για ένα πρώιµο αστρονοµικό όργανο κατάλληλο για τη µέτρηση πολύ 
µικρών  γωνιών. Χρησιµοποιούνταν για τον υπολογισµό της φαινόµενης γωνίας και 
της απόστασης των ουρανίων σωµάτων από τη γη αλλά και της µεταξύ τους 
απόστασης. Αποτελούνταν από µια µακριά (τετράπηχη) βαθµονοµηµένη ράβδο που 
στο άκρο της έφερε ένα πλακίδιο µε προσοφθάλµιο και από ένα ολισθαίνον στέλεχος. 
Το στέλεχος έφερε είτε ένα στενό πλακίδιο, είτε ένα µεγαλύτερο πλακίδιο µε µια 
µεγάλη οπή ή δύο µικρότερες οπές. Ο χειριστής του οργάνου στόχευε το ουράνιο 
σώµα µετακινώντας το ολισθαίνον στέλεχος µέχρι να καλύψει την περιφέρειά του. 
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Τότε άµεσα διάβαζε τη φαινόµενη γωνία ή µε χρήση αναλογιών υπολόγιζε τη 
ζητούµενη απόσταση.

Η πλινθίς του Ιππάρχου
 Πρόκειται για ένα απλό αστρονοµικό όργανο κατάλληλο για τον  υπολογισµό του 
γεωγραφικού πλάτους ενός τόπου. Αποτελούνταν  από ένα βαθµονοµηµένο 
τεταρτοκύκλιο που ήταν χαραγµένο πάνω σε ένα τετράγωνο πλινθίο 
προσανατολισµένο προς το νότο. Δύο πείροι τοποθετούνταν στο άνω και κάτω άκρο 
του τεταρτοκυκλίου που σηµατοδοτούσαν την  κατακόρυφο µε τη βοήθεια νήµατος 
της στάθµης. Ο ανώτερος πείρος χρησιµοποιούνταν και ως γνώµονας. Το γεωγραφικό 
πλάτος του τόπου ισοδυναµούσε µε τη ένδειξη της σκιάς του γνώµονα κατά την 
εαρινή ή φθινοπωρινή ισηµερία ή το µέσο όρο των ενδείξεων της σκιάς του γνώµονα 
κατά το θερινό και το χειµερινό ηλιοστάσιο.

Η διόπτρα του Ήρωνος
 Πρόκειται για ένα εξαιρετικό γεωδαιτικό όργανο που ήταν κατάλληλο για την  ακριβή 
µέτρηση της οριζόντιας, της κατακόρυφης και της γωνιακής απόστασης δύο 
ουράνιων ή γήινων σηµείων. Με επαναληπτική χρήση του οργάνου ήταν δυνατές 
«στη γεωγραφία η αποτύπωση νησιών και θαλασσών, στην αστρονοµία ο 
υπολογισµός των  αποστάσεων των αστέρων και η πρόβλεψη των εκλείψεων, στην 
οικοδοµική η εκτέλεση πολύπλοκων δοµικών έργων ..».
Αποτελούνταν από ένα στυλίσκο που έφερε µια οριζόντια οδοντωτή βάση που 
µπορούσε να περιστραφεί µε τη βοήθεια ενός ατέρµονα κοχλία. Πάνω στη βάση 
µπορούσε να τοποθετηθεί ένα ακριβές σύστηµα διόπτευσης (θεοδόλιχος) που 
αποτελούνταν  από ένα κατακόρυφο (πιθανόν βαθµονοµηµένο) ηµικυκλικό δίσκο που 
µπορούσε να περιστραφεί µε ακρίβεια µε τη βοήθεια ενός ατέρµονα κοχλία και από 
έναν  οριζόντιο (πιθανόν βαθµονοµηµένο) δίσκο που έφερε µία σταυρωτή 
περιστρεφόµενη σκοπευτική διάταξη. Ο χειριστής του οργάνου µπορούσε να 
σκοπεύσει οποιοδήποτε σηµείο στο χώρο και να σηµειώσει τις γωνιακές 
συντεταγµένες του.
Άλλες φορές πάνω στη βάση µπορούσε να τοποθετηθεί ένα σύστηµα οριζοντίωσης 
(χωροβάτης) που αποτελούνταν από δύο κατακόρυφους γυάλινους συγκοινωνούντες 
σωληνίσκους µε νερό που χρησιµοποιούνταν  για τον καθορισµό του οριζοντίου 
επιπέδου και µια ρυθµιζόµενη µε ακρίβεια σκοπευτική διάταξη.
Το σύστηµα είχε ως παρελκόµενα δύο βαθµονοµηµένους κανόνες που ο καθένας 
έφερε µια διάταξη κατακορύφωσης και µια ολισθαίνουσα ασπρόµαυρη ασπιδίσκη 
που έπαιζε το ρόλο του στόχου. Ο χειριστής του οργάνου µπορούσε να στοχεύσει δύο 
τυχαία σηµεία στα οποία ήταν τοποθετηµένοι οι δύο βαθµονοµηµένοι κανόνες και να 
υπολογίσει την υψοµετρική τους διαφορά.
Στην επίλυση τοπογραφικών προβληµάτων µε τη χρήση της διόπτρας ο Ήρων 
εφαρµόζει τις ευθυγραµµίες, την  πολλαπλή καθετότητα και τις αναλογίες πλευρών 
οµοίων  τριγώνων. Είναι όµως βέβαιο ότι τουλάχιστον στον υπολογισµό 
αστρονοµικών µεγεθών χρησιµοποιούνταν  τα µοιρογνωµόνια της διόπτρας όπως 
ακριβώς και στους αστρολάβους
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Γνώµονας: Ένα από τα πιο απλά και πιο πολύτιµα όργανα που χρησίµευε  για  τον  
καθορισµό  πολλών   αστρονοµικών φαινοµένων  και  γεωγραφικών  στοιχείων  
(καθορισµός µεσηµβρινής γραµµής, διάρκειας έτους, γεωγραφικού πλάτους,
απόκλισης  Ήλιου,  κ.ά.).  Ο  πρώτος  που  χρησιµοποίησε  τον γνώµονα ήταν ο 
Αναξίµανδρος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
«Από µηχανής θεός» 
Ο όρος από µηχανής θεός προέρχεται από την αρχαία ελληνική δραµατική ποίηση και 
ειδικότερα απ' την τραγωδία. Συγκεκριµένα, σε αρκετές περιπτώσεις ο τραγικός 
ποιητής οδηγούσε σταδιακά την εξέλιξη του µύθου σ' ένα σηµείο αδιεξόδου, µε 
αποτέλεσµα η εξεύρεση µιας λύσης να είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Τότε, 
προκειµένου το θεατρικό έργο να φτάσει σε ένα τέλος, συνέβαινε το εξής: εισαγόταν 
στο µύθο ένα θεϊκό πρόσωπο, που µε την παρέµβασή του έδινε µια λύση στο 
αδιέξοδο και το έργο µπορούσε πλέον  να ολοκληρωθεί οµαλά. Ουσιαστικά, δηλαδή, 
πρόκειται για µια περίπτωση επιφάνειας (=θεϊκής εµφάνισης στους θνητούς), που 
συνέβαινε στο τέλος µιας τραγωδίας, διευκολύνοντας τον τραγικό ποιητή να δώσει 
µια φυσική λύση στο µύθο του έργου του. Έτσι, από µηχανής θεός ονοµάζεται η 
µηχανή η οποία κατασκευάστηκε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Να µεταφέρει δηλαδή 
τους ηθοποιούς µε χαρακτήρα θεού στην σκηνή έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από τους 
υπόλοιπους που ήταν θνητοί.
Στην εποχή του Αισχύλου ο όρος µηχανή χρησιµοποιούνταν  για να περιγράψει το 
µηχανισµό ο οποίος έφερνε τους ηθοποιούς από το πίσω µέρος της σκηνής στο 
προσκήνιο, σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις µαζί µε άλογα ή και άρµατα. Ως 
κατασκευή ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη στα χρόνια των τραγικών ποιητών και του 
Αριστοφάνη. Τον όρο από µηχανής Θεός όµως, όπως τον χρησιµοποιούµε εµείς 
σήµερα, τον εισήγαγε ο Πλάτωνας.
Η µηχανή ήταν  ένας µεγάλος µηχανισµός µε δοκούς, τροχαλίες, και σκοινιά, που είχε 
τη δυνατότητα να σηκώνει βάρος µέχρι ένα τόνο και παράλληλα να κλυδωνίζεται. 
Κανένα σχετικό εύρηµα δεν έχει έρθει στο φως λόγω των φθαρτών υλικών  της 
κατασκευής, αλλά παρ' όλα αυτά η σύγχρονη έρευνα έχει διαµορφώσει µία εικόνα για 
την εν λόγω εφεύρεση.
Ο Αριστοφάνης ονοµάζει τους κατασκευαστές των µηχανών, µηχανοποιούς. Γενικά η 
ευρεία χρήση της µηχανής πιστοποιείται µέσα από τα έργα της αρχαίας τραγωδίας και 
κωµωδίας, µε τον Ευριπίδη να κάνει την πιο ευρεία χρήση του είδους.
Με βάση τις πηγές και την  αρχαία εικονογραφία γνωρίζουµε σχετικά µε 
τη µηχανή ότι ήταν τοποθετηµένη κοντά στην αριστερή πάροδο και λειτουργούσε σε 
κάποιο ύψος από τη σκηνή. Μέσω αυτής οι ηθοποιοί µεταφέρονταν στο µέσον 
περίπου της ορχήστρας. Το µήκος ανάµεσα στην άρθρωση και το γάντζο ήταν 
περίπου 10µ., ενώ για να υπάρχει αντίβαρο θα χρειαζόταν ένα πρόσθετο µήκος 4µ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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άρα η δοκός θα είχε συνολικό µήκος 14µ. Το µέγιστο µεταφερόµενο φορτίο 
υπολογίζεται από 400 έως και 1000 κιλά ή 10.000 Ν. Ως κατασκευή µπορούσε να 
κάνει κλυδωνισµούς και να παράγει τόσο κατακόρυφη, όσο και οριζόντια κίνηση. Το 
κύριο µέρος της µηχανής ήταν µία δοκός που περιστρέφονταν γύρω από µία 
άρθρωση. Ο χειριστής της µηχανής µπορούσε να ελέγχει την  κατακόρυφη θέση του 
φορτίου και γι' αυτό το χειρισµό βοηθούσε ένας τροχός. Η µηχανή διέθετε 
υπολογίσιµο αντίβαρο και το φορτίο έπρεπε να είναι µερικώς σταθµισµένο.
 Αναλόγως µε την παράσταση οι ηθοποιοί στηρίζονταν σε φορείο ή άρµα που 
κρέµονταν από τη µηχανή η οποία γενικώς ήταν  όσο το δυνατόν  λιγότερο ορατή. Το 
σηµείο άρθρωσης θα πρέπει να ήταν πίσω από την σκηνή, κάτω από το επίπεδό της, 
ώστε να είναι κρυµµένη σε οριζόντια θέση. Για να πλησιάσει το µέσον  της σκηνής ο 
µηχανισµός θα έπρεπε να ανυψωθεί κατά 30ο αλλά και να περιστραφεί άλλες τόσες 
περί τον κατακόρυφο άξονα.
Για το κατέβασµα των ηθοποιών χρησιµοποιούνταν µία ή περισσότερες τροχαλίες. 
Αυτό το εξασφάλιζε ένας λόγος µοχλού προς διάµετρο τροχού 10/1. Μιας και το 
κατέβασµα γινόταν µόνο µε το µοχλό, η τριβή στο άκρο της δοκού βοηθούσε το 
χειριστή.
Ο χρόνος διάρκειας της όλης διαδικασίας πρέπει να ήταν µερικά δευτερόλεπτα κατά 
τη διάρκεια των οποίων µάλιστα και το ίδιο το κείµενο του έργου θα πρέπει να ήταν 
ανάλογα διαµορφωµένο έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για την είσοδο του ηθοποιού.
Η µηχανή αυτή µπορεί να θεωρηθεί πρόδροµος του σηµερινού γερανού ή 
βαρούλκου ανυψωτικού µηχανήµατος που χρησιµεύει για την  ανύψωση µεγάλων 
αντικειµένων, και τη µεταφορά τους από ένα µέρος σε άλλο κ.λ.π.
Το σχήµα ενός γερανού είναι τριγωνικό. Αυτό διαµορφώνεται από µία κατακόρυφη 
περιστρεφόµενη δοκό ή από ένα σύστηµα δοκών µε τη µορφή πύργου και από δύο 
άλλα δοκάρια που συγκλίνουν σ' ένα σηµείο στο οποίο υπάρχει µια τροχαλία. Μέσα 
από αυτήν την τροχαλία περνά ένα συρµατόσχοινο, στη µια άκρη του οποίου 
συνδέεται το άγκιστρο που χρησιµεύει για την  ανάρτηση των βαρών  και στην άλλη 
άκρη το τύµπανο του βαρούλκου. Στις σύγχρονες κατασκευές αυτά τα δύο δοκάρια 
συγκλίνουν σ' ένα βραχίονα που είτε είναι οριζόντιος είτε έχει κλίση σταθερή ή 
µεταβλητή. Το περιστρεφόµενο δοκάρι που ονοµάζεται «στήλη», έχει αντικατασταθεί 
από ένα φορέα. Η προσαρµογή των µηχανών αυτών σε ποικίλες συνθήκες δουλειάς 
οδήγησε στη διαφοροποίησή τους. Έτσι έχουµε γερανούς µικρών διαστάσεων, 
συνήθως χειροκίνητους, που υπάρχουν στα διάφορα συνεργεία και εργαστήρια και 
γερανούς που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ακινήτων.

Περίακτοι
Οι περίακτοι ήταν περιστρεφόµενες πρισµατικές κατασκευές τοποθετηµένες 
εκατέρωθεν του κεντρικού θυρώµατος της σκηνής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου 
που χρησιµοποιούνταν για την ταχεία αλλαγή των σκηνικών .Στις τρείς κατακόρυφες 
έδρες τους έφεραν ζωγραφισµένες παραστάσεις σχετικές µε την πλοκή του έργου 
προσφέροντας στην παράσταση µέχρι και εννιά διαφορετικούς συνδυασµούς 
σκηνικών.     
 
Εκκύκληµα
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Το εκκύκληµα ήταν ένα χαµηλό όχηµα που χρησιµοποιούταν  για τη µεταφορά  
αντικειµένων στην  ορχήστρα, όπως ήταν οι θρόνοι για να αναπαρασταθεί το 
εσωτερικό του παλατιού ή ακόµα και για τη µεταφορά νεκρών στη σκηνή αφού 
σκηνές θανάτου δεν παρουσιάζονταν ποτέ στο κοινό. Στην ουσία το εκκύκληµα ήταν 
το πιο γνωστό µηχάνηµα του θεάτρου του 5ου αιώνα. Πρόκειται για µία κινούµενη 
πλατφόρµα, µία τροχοφόρα µηχανή,  κυκλική, ηµικυκλική ή και τετράγωνη. Ο 
χειρισµός της µπορούσε να γίνει άνετα µε κίνηση επάνω σε έναν άξονα. Με βάση τις 
σχετικές περιπαικτικές αναφορές από τον Αριστοφάνη, ήταν ένα αγαπηµένο 
εξάρτηµα του Ευριπίδη για να εισάγει στην  ορχήστρα µία σκηνή που υποτίθεται πως 
λάµβανε χώρα σε εσωτερικό περιβάλλον.
 
Κλίµακες του Χάρωνα
Οι κλίµακες του Χάρωνα χρησίµευαν στην κάθοδο των νεκρών στον Άδη ή στην 
εµφάνισή τους στον επάνω κόσµο σαν φαντάσµατα.

Αυτόµατο θέατρο Ήρωνα
Το αυτόµατο θέατρο του Ήρωνος µπορεί παροµοιαστεί µε µακρινό πρόδροµο του 
θεάµατος της σύγχρονης τηλεόρασης και του κινηµατογράφου ή και πιο απλά σαν 
κινητό αυτόµατο κουκλοθέατρο των αρχαίων Ελλήνων. Γνωρίζουµε  δύο 
παραστάσεις για τις οποίες είχε κατασκευαστεί αυτόµατο θέατρο. Οι µορφές των 
ηρώων κινούνται, σκηνικά αλλάζουν, ήχοι παράγονται, ακόµα και φωτιά ανάβει στην 
µικρή σκηνή. 
ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:
Σκηνή 1η: Το κινητό θέατρο µεταβαίνει αυτόµατα σε άλλη προγραµµατισµένη θέση 
(εκτελώντας συνδυασµούς ευθύγραµµων και κυκλικών κινήσεων).
Σκηνή 2η : Φωτιά ανάβει στο βωµό µπροστά από το Διόνυσο. Από το θύρσο του 
Διονύσου αναβλύζει νερό και από το κύπελλό του χύνεται κρασί πάνω στο µικρό 
πάνθηρα.
Σκηνή 3η: Ο χώρος γύρω από τους τέσσερις κίονες της βάσης στεφανώνεται µε 
λουλούδια. Ακούγεται ήχος τυµπάνων  και κυµβάλων ενώ οι έξι Βάκχες κινούνται 
χορεύοντας γύρω από τον περίπτερο ναό.
Σκηνή 4η: Τα µουσικά όργανα παύουν  και ο Διόνυσος στρέφεται προς την άλλη 
πλευρά του ναού. Μαζί του στρέφεται και η φτερωτή Νίκη της στέγης.
Σκηνή 5η : Φωτιά ανάβει στον  έτερο βωµό του ναού. Και από το θύρσο του Διονύσου 
πάλι αναβλύζει νερό και από το κύπελό του χύνεται κρασί πάνω στο µικρό πάνθηρα.
Σκηνή 6η: Ακούγεται πάλι ήχος τυµπάνων και κυµβάλων  ενώ οι έξι Βάκχες κινούνται 
αντίθετα χορεύοντας γύρω από το ναό.
Σκηνή 7η: Τα µουσικά όργανα παύουν και το κινητό θέατρο µεταβαίνει αυτόµατα 
στην  αρχική του θέση (µε οπισθοπορεία εκτελώντας συνδυασµούς ευθύγραµµων και 
κυκλικών κινήσεων).
ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ:
(Η Εκδίκησή του προς τους Αχαιούς που σκότωσαν το γιό του Παλαµήδη στην Τροία)
Σκηνή 1η: Αχαιοί επισκευάζουν τα πλοία τους, µορφές κινούνται, κτυπούν µε σφυριά 
και πριονίζουν και κρότοι εργαλείων ακούγονται σαν αληθινοί.
 Σκηνή 2η : Αχαιοί σπρώχνουν τα πλοία στη θάλασσα.
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Σκηνή 3η: Στη θάλασσα πλοία εµφανίζονται ξαφνικά, πλέουν σε διάταξη στόλου, 
κινούνται και χάνονται - η θάλασσα φουρτουνιάζει - και τα πλοία ξαναεµφανίζονται 
στη φουρτουνιασµένη θάλασσα να τρέχουν συνεχώς. Συχνά ξεπηδούν δελφίνια από 
τη θάλασσα.
 Σκηνή 4η: Ο Ναύπλιος σε ακρωτήρι, µε αναµµένο πυρσό, δίνει ψεύτικο σήµα στους 
Αχαιούς ύστερα από προτροπή της Αθηνάς.
 Σκηνή 5η: Στη φουρτουνιασµένη θάλασσα φαίνονται διασκορπισµένα συντρίµµια 
των πλοίων και ο Αίαντας να κολυµπά. Εµφανίζεται η Αθηνά (ως από µηχανής θεός), 
περιφέρεται και εξαφανίζεται, ενώ πέφτει κεραυνός, ακούγεται βροντή και χάνεται η 
µορφή του Αίαντα.
Η αυλαία ανοιγοκλείνει µεταξύ των σκηνών.
Όλα αυτά γίνονται µόνα τους µε τη κίνηση δεκάδων µέτρων σοφά χρονισµένων 
νηµάτων που έλκονται από τη δύναµη ενός µολύβδινου βάρους που πέφτει ισόχρονα 
σε µια κλεψύδρα µε κεχρί. Με τη δεξιόστροφη, την ελεύθερη και αριστερόστροφη 
περιέλιξη των νηµάτων σε άξονες και τύµπανα επιτυγχάνονται αντίστοιχα: α) η 
εµπροσθοπορεία (ευθύγραµµη ή καµπύλη) του αυτοµάτου και οι δεξιόστροφες 
περιστροφές των µηχανισµών, β) η ηρεµία και γ) η οπισθοπορεία (ευθύγραµµη ή 
καµπύλη) και οι αριστερόστροφες περιστροφές των  µηχανισµών. Για την έναρξη της 
παράστασης αρκεί να τραβηχτεί το σκοινί στο εµπρόσθιο πλαϊνό της βάσης.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Μέτρηση ακτίνας γης
Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν από την  εποχή του Αριστοτέλη, ότι η Γη είναι σφαιρική 
και όχι επίπεδη. Ο Ερατοσθένης µπόρεσε, το 250π.Χ. περίπου, να µετρήσει την 
ακτίνα της Γης µε ακρίβεια απρόσµενη για τα µέσα της εποχής. Αργότερα 
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εµφανίστηκαν αστρονόµοι οι οποίοι υποστήριξαν λανθασµένα ότι η Γη είναι 30% 
µικρότερη από όσο είχε µετρήσει ο Ερατοσθένης. Αυτή η άποψη επικράτησε για 15 
αιώνες και ήταν η αιτία που ο Κολόµβος αποφάσισε το ταξίδι για την Ινδία. 
       
 Ο Ερατοσθένης στη µέτρησή του έκανε τρεις παραδοχές:
1.    ότι οι ακτίνες του Ηλίου φτάνουν παράλληλες σε όλη την Οικουµένη.
2.    ότι η Συήνη και η Αλεξάνδρεια ανήκουν στον ίδιο µεσηµβρινό.
3.    ότι το γήινο τόξο Αλεξάνδρεια – Συήνη έχει µήκος 5000 µέτρα.

 Του χρειαζόταν  η γωνία φ, δηλαδή το τόξο ΑΣ, και το µήκος του γήινου τόξου 
Αλεξάνδρεια – Συήνη, το οποίο εκτίµησε σε 5.000 στάδια. Έτσι, βρήκε ότι το τόξο 
των 5.000 σταδίων είναι το 1/50 ολόκληρης της περιφέρειας της Γης, και άρα η 
περίµετρός της είναι ίση µε:
Γ=50*5.000=250.000 στάδια.

 

Οδόµετρο 
Η κατασκευή αποτελείται από ένα σύµπλεγµα οδοντωτών τροχών οι οποίοι, 
εµπλεκόµενοι µε ατέρµονες κοχλίες, µεταφέρουν την  κίνηση του τροχού ενός 
οχήµατος και την µετατρέπουν σε µονάδες µέτρησης του µήκους. Οι τρεις δίσκοι στο 
πάνω µέρος του οδόµετρου καταγράφουν σε µονάδες µήκους τη διανυθείσα 
απόσταση. Τo οδόµετρο θεωρείται ο πρόδροµος του σηµερινού κοντέρ, του οργάνου 
που µετρά τη χιλιοµετρική απόσταση, ενώ εφευρέτης του ήταν ο µεγαλύτερος 
µαθηµατικός της αρχαιότητας, ο Αρχιµήδης. Το οδόµετρο που περιγράφει ο Ρωµαίος 
αρχιτέκτονας και µηχανικός Βιτρούβιος, κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. και είναι 
µηχανισµός που προσαρµοζόταν στους τροχούς µιας άµαξας και κατέγραφε την 
απόσταση που αυτή είχε διανύσει. Μία µεταγενέστερη παραλλαγή του, γνωστή ως 
ναυτικό δροµόµετρο, χρησιµοποιείτο για τη µέτρηση θαλασσίων  αποστάσεων. 
Περιλαµβάνει ξύλινους οδοντωτούς τροχούς κι αυτή είναι η βασική του διαφορά από 
το οδόµετρο που περιγράφει ο Ήρωνας, το οποίο χρησιµοποιεί ατέρµονες 
κοχλίες. Πρώτη αναφορά , λοιπόν, στο οδόµετρο γίνεται από τον Βιτρούβιο, που 
αφιερώνει και ειδικό τµήµα γι’ αυτό χωρίς όµως να παρέχεται καµία απεικόνιση του 
οργάνου. Με την ανάγνωση αυτού του τµήµατος γίνεται αµέσως φανερό ότι ο 
συγγραφέας περιγράφει κάποιο µηχάνηµα προγενέστερο της εποχής του, του οποίου 
πιθανότατα είχε δει µόνο τα υπολείµµατα και γι’ αυτό δεν το απεικόνισε. 
Η λειτουργία τoυ µηχανισµoύ στηρίζεται σ’ ένα σύστηµα oδoντωτών τρoχών 
(γραναζιών), oι oπoίoι, εµπλεκόµενoι µε ατέρµoνες κoχλίες, µεταφέρoυν την κίνηση 
των τρoχών  σε τρεις κυκλικoύς δίσκoυς στo πάνω µέρoς τoυ oργάνoυ, όπoυ και 
καταγράφεται η απόσταση που έχει διανυθεί.         

ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
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Αντλία Κτησίβιου

Αποτελείται από δύο όµοιους κυλίνδρους που φέρουν έµβολα, τα οποία µε τη βοήθεια 
µοχλού κινούνται παλινδροµικά και σε αντίθετη κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή δηµιουργεί 
κενά αέρος και αναρρόφηση του  νερού. Τα ανοίγµατα φράσσονται µε κατάλληλες 
βαλβίδες έτσι ώστε το νερό που  αναρροφείται να εξωθείται στη συνέχεια προς την 
έξοδο που βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια της άντλησης.

Η εµβολοφόρος αντλία του Κτησιβίου (285-222 π.Χ.) θεωρείται µία από τις 
σ η µ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς µηχανολογ ικές 
εφευρέσε ι ς γ ι α την άντληση νερού, η 
οποία βρίσκει εφαρµογές ε δ ώ κ α ι 2 3 
αιώνες. το οποίο µέσω σ ω λ ή ν α 
µεταφέρεται έξω από τον χώρο όπου είναι 
βυθισµένη η αντλία. Για την κατασκευή 
του οµοιώµατος έγινε σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή 
χρήση των στοιχείων που δίνουν στα βιβλία 
τους ο ι συγγραφε ί ς Φίλων, Ήρων και 
Βιτρούβιος. Η παροχή της εµβολοφόρου 
αντλίας είναι 1 m3/h, µε απόδοση περίπου 
80%.
Ο ι δ ι α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς 
προσεγγίζουν κατά πολύ την µπρούτζινη 
αντλία του 3ου µ.Χ. αιώνα που βρέθηκε στο 



70

Soliel Coronada, η οποία είναι και η µεγαλύτερη σε µέγεθος απ’ όλες τις αντλίες 
αυτού του τύπου που έχουν βρεθεί ως τώρα, και πλησιάζει κατά πολύ τις διαστάσεις 
που αναφέρονται στο βιβλίο του Φίλωνος του Βυζαντίου.

Ανυψωτικός µηχανισµός νερού
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Οµοίωµα µηχανισµού από την  Περαχώρα της Κορίνθου (300π.Χ.). Ο µηχανισµός 
αποτελείται από ξύλινη σταθερή βάση πάνω από υδατοδεξαµενή, εφοδιασµένη µε 
περιστρεφόµενο τροχό που φέρει δοχεία στην περιφέρειά του. Επιπλέον, συνδέεται µε 
σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, έτσι ώστε η κίνηση των ζώων  στο οριζόντιο επίπεδο 
να θέτει σε κίνηση τον κατακόρυφο τροχό.

Αποτελούνταν απο ένα µεγάλο κατακόρυφο τροχό, που έφερε χάλκινα ή πήλινα 
δοχεία και περιστρεφόταν µε την βοήθεια ζώων µέσω δύο κάθετα εµπλεκόµενων 
ξύλινων  γραναζιών. Τα δοχεία γέµιζαν στο κατὠτερο σηµείου του τροχού και στην 
συνέχεια ανατρέπονταν σε αύλακα στο ψηλότερο σηµείο της διαδροµής τους.
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ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Αυτόµατες πόρτες
Πρόκειται για µία από τις επινοήσεις του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, που επέτρεπε το 
άνοιγµα των θυρών ενός ναού µετά από θυσία στο βωµό του.
Με τη φωτιά της θυσίας ο αέρας του στεγανού δοχείου του βωµού θερµαίνεται και 
διαστέλλεται πιέζοντας το νερό σε άλλο συγκοινωνούν δοχείο ύδατος. Το πιεζόµενο 
νερό µέσω σιφωνίου µεταφέρεται σε δοχείο επί ζυγού και προκαλεί την εκτροπή προς 
το µέρος του. Ο ζυγός εκτρεπόµενος παρασύρει σε περιστροφή τους δύο άξονες των 
θυρών  και προκαλεί το άνοιγµά τους. Μετά το τέλος της θυσίας µέσω του σιφωνίου 
δηµιουργείται αντίστροφη ροή του νερού και ο ζυγός εκτρέπεται προς την αντίθετη 
κατεύθυνση και προκαλεί το κλείσιµο των θυρών.
O Ήρων αξιοποιεί στον µηχανισµό αυτό τη διαστολή του θερµαινόµενου αέρα κάτω 
από τον βωµό. Με την  πίεση του αέρα, µεταφέρει υγρό από ένα σταθερό σε ένα 
κινητό δοχείο, και κατόπιν χρησιµοποιεί σύστηµα τροχαλιών και αντίβαρων για την 
περιστροφή των πυλών του ναού. Ο µηχανισµός αυτός εφαρµόστηκε πιθανόν στο 
µεγάλο ναό της Εφέσιας Αρτέµιδος.
 Δεν µπορούµε να ξέρουµε την χρονολογία που ο Ήρων επινοησε αυτό το µηχανισµό 
καθώς δεν είναι εξακριβωµένο εάν ο ίδιος έζησε τον  1ο π.Χ. ή τον 1ο µ.Χ. αιώνα. Οι 
µελετητές µάλιστα του πολύπλοκου αυτού ηρώνειου ζητήµατος τον εντάσσουν 
χρονικά σε περιόδους που κυµαίνονται µέσα σε διαστήµα µεγαλύτερο των  τεσσάρων 
αιώνων. Συνοπτικά το Ηρώνειο ζήτηµα, παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως εξής: Ο 
Ήρων  αναφέρει στα έργα του τον Αρχιµήδη (287-212 π.Χ.) και αναφέρεται από 
τον Πάππο(3ος-4ος αι. µ.Χ.). Έτσι ιστορικά εντάσσεται σε µια χρονική περίοδο 
µεταξύ του 225 π.Χ. και του 275 µ.Χ. περίπου.

Αυτόµατη θεραπαινίς 
Ο Φίλωνος ήταν µεγάλος εφευρέτης και έδρασε γύρω στο 230π. Χ. Ένα από τα 
δηµιουργήµατά του ήταν οι µηχανικοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν την ικανότητα να 
κινούνται χάρη µε ένα συνδυασµό αεροστατικής υδροστατικής πιέσεως. Το πιο 
σηµαντικό όµως δηµιούργηµα του ήταν η αυτόµατη θεραπαινίς.
Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ροµπότ µε τη µορφή υπηρέτριας (σε φύσικο 
µέγεθος), το οποίο ήταν κατασκευασµένο εξ' ολοκλήρου από χαλκό ή ασήµι. Ήταν 
τόσο καλοφτιαγµένη που έµοιαζε σαν ζωντανή. Στην ουσία ήταν  µια κρήνη µε τη 
µορφή γυναίκας, που στο δεξί της χέρι κρατούσε µια οινοχόη. Όταν ο επισκέπτης 
τοποθετούσε έναν  κρατήρα (κύπελο) στην παλάµη του δεξιού χεριού της εκείνη 
αυτόµατα αρχικά κρασί και στη συνέχεια για ανάµειξη νερό στον κρατήρα ανάλογα 
µε την επιθυµία του.
Αυτό το κατασκεύασµα λειτουργούσε ως εξής: Στο εσωτερικό της υπηρέτριας 
βρίσκονται δύο στεγανά δοχεία (µε κρασί και νερό αντίστοιχα). Στον  πυθµένα τους 
υπάρχουν δύο σωληνίσκοι που οδηγούν το περιεχόµενό τους µέσα από το δεξί χέρι 
της στο χείλος της οινοχόης. Δύο αεραγωγοί σωληνίσκοι ξεκινούν από το άνω µέρος 
των δοχείων, διαπερνούν  τον πυθµένα τους και καταλήγουν κεκαµµένοι στο στοµάχι 
της. Το αριστερό της χέρι συνδέεται µέσω άρθρωσης µε τους ώµους της ενώ µια 
ελικοειδής ράβδος (ελατήριο) έκκεντρα τοποθετηµένη στην προέκτασή του το 
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συγκρατεί ανυψωµένο. Δύο σωλήνες ξεκινούν από το ίδιο σηµείο (κλείδα) και 
κατέρχονται (διαπερνώντας και αποφράζοντας τα κεκαµµένα διάτρητα άκρα των 
αεραγωγών σωληνίσκων). Οι σωλήνες της κλείδας διαθέτουν δύο οπές ή σχισµές στις 
απολήξεις τους, µε την οπή που επικοινωνεί µε το δοχείο του οίνου να προηγείται 
αυτής που επικοινωνεί µε το νερό. Όταν  τοποθετήσουµε τον κρατήρα στην παλάµη 
της υπηρέτριας, το αριστερό χέρι της κατεβαίνει και οι σωλήνες της κλείδας 
ανυψώνονται. Η οπή του ενός σωλήνα ευθυγραµµίζεται µε τον αεραγωγό σωληνίσκο 
του δοχείου του οίνου, αέρας εισέρχεται στο δοχείο και οίνος ρέει από το σωληνίσκο 
της οινοχόης στον κρατήρα. Όταν  µισογεµίσει το κύπελλο µε κρασί, το χέρι (λόγω 
βάρους) κατεβαίνει περισσότερο, η δίοδος του αεραγωγού σωληνίσκου του οίνου 
φράζει και η ροή σταµατά. Παράλληλα ευθυγραµµίζεται η οπή του δεύτερου σωλήνα 
µε τον αεραγωγό σωληνίσκο του δοχείου µε το νερό και αρχίζει να ρέει νερό για την 
αραίωση του οίνου.
Όταν γεµίσει το κύπελλο, το χέρι (λόγω βάρους) κατεβαίνει περισσότερο, η δίοδος 
του αεραγωγού σωληνίσκου του νερού φράζει και η ροή σταµατά. Επίσης αν 
αφαιρέσουµε οποιαδήποτε στιγµή τον κρατήρα, το αριστερό χέρι ανυψώνεται, οι 
σωλήνες της κλείδας κατεβαίνουν, αποφράζοντας τους αεραγωγούς σωληνίσκους, 
δηµιουργώντας κενό στα δοχεία και η ροή των υγρών σταµατά. Η υπηρέτρια λοιπόν 
γεµίζει το κύπελλό µας µε καθαρό οίνο ή αραιωµένο µε νερό στην ποσότητα που 
επιθυµούµε ανάλογα µε τη χρονική στιγµή που θα το τραβήξουµε από την παλάµη 
της.

Η ιπτάµενη µηχανή του Αρχύτα
Ο Αρχύτας (440 – 360 π. Χ) ήταν ένας µαθηµατικός από τον Τάραντα, µια ελληνική 
αποικία στην  Σικελία γιος του Μνησιγόρα. Ήταν  µαθητής του Πυθαγόρα, που 
ασχολήθηκε µεταξύ άλλων και µε πτήσεις. Ο Διογένης ο Λαέρτιος µιλώντας για τη 
ζωή του λέει πως ο Αρχύτας θαυµαζόταν από τον περισσότερο κόσµο για την 
υπεροχή του σε κάθε κλάδο της επιστήµης και της ζωής. Ο Αριστοτέλης έγραψε για 
αυτόν ειδική πραγµατεία, η οποία δεν έχει διασωθεί, “Η φιλοσοφία του Αρχύτα”. 
Ήταν συγχρόνος και φίλος του Πλάτωνα, τον  οποίο φιλοξένησε στον Τάραντα και 
τον βοήθησε να αντιµετωπίσει την  εχθρότητα του Διονυσίου, τον τύραννο της 
Σικελίας.
Απ' οτι µας έχουν µάθει οι σηµερινές πτητικές µηχανές (αεροπλάνα) την τεχνική 
βασισµένη στον 2ο “θεµελιώδη” νόµο του Νεύτωνα, δηλαδή “κάθε δράση προκαλεί 
µια ίση και µε αντίθετη φορά κατεύθυνση (δύναµη) ,δηλαδή οι κινητήρες πουφάνε 
αέρα από µπροστά και αποσυµπιέζουν  αυτίν τον  αέρα πρός τα πίσω, µετατρέποντας 
δηλαδή τον αέρα σε ωστικό προωθητή.
Γύρω όµως στο 420 π. Χ, σύµφωνα µε µαρτυρία του Φαβωρίνου ιστορικού των 
αρχαίων παραδώσεων , ο Αρχύτας κατασκεύασε µία από τις πρώτες 
αυτοπροωθούµενες ιπτάµενες µηχανές.
Ήταν ένα τεχνητό περιστέρι! Το τεχνητό αυτό κατασκεύασµα, που ονµαστήκε 
“πετοµηχανή” ή “περιστερά”, αποτελούνταν από ένα ελαφρύ αλλά ισχυρό κέλυφος 
που είχε την µορφή περιστεριού και έφερε εσωτερικά την κύστη ενός µεγάλου ζώου. 
Η αεροδυναµική περιστερά ήταν τοποθετηµένη µε το άνοιγµα της κύστης 
προσαρτηµένο στο ανοικτό άκρο ενός θερµενόµενου λέβητα (ή µιας ισχυρής 
εµβολοφόρας αντλίας). Το τεχνητό αυτό κατασκεύασµα σηκωνόταν στον αέρα µε τη 
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βοήθεια ωστικής δύναµης και όταν η πίεση του ατµού ή του αέρα υπερέβαινε τη 
µηχανική αντοχή της σύνδεσης, η περιστερά εκτοξευόταν. Όταν  πια βρισκόταν στον 
αέρα για την πτητική του διάρκεια χρησιµοποιούσε ένα µπαλόνι, το οποίο 
αποσυµπίεζε τον αέρα µε δύναµη µέσω µιας οπής στο πίσω της πτητικής µηχανής 
(ο,τι κάνουν και τα σηµερινά αεροσκάφη). Το µπαλόνι που χρησιµοποιούσε ήταν η 
ουροδόχος κύστη ενός γουρουνιού. (Η ουροδόχος κύστη του γουρουνιού 
χρησιµοποιήται και σήµερα από κάποιους λαούς φουσκωµένη σαν µπαλόνι για 
πανάλαφρο αλλά ανθεκτικό δοχείο υγρών). Έτσι το πανάλαφρο οµοίοµα περιστεριού 
µπορούσε να πετάει και να συνεχίζει την πτήση του για 200 µέτρα περίπου µε τη 
βοήθεια της ορµής του εξερχόµενου πεπιεσµένου αέρα της κύστης σύµφωνα µε της 
αρχές της αεροδυναµικής.
Πληροφορίες για τα παραπάνω αντλούµε από τον Αύλο Γέλλιο στο έργο του “Αττικαί 
Νύκται”. Ο Αύλος Γέλλιος, λάτρης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, γεννήθηκε 
στη Ρώµη, αλλά σπούδασε για πολλά χρόνια στην Αθήνα, κατά στην  εποχή που 
φιλέλληνες ρωµαίοι αυτοκράτορες ελάµπρυναν την πόλη χτίζοντας θαυµάσια κτίρια 
και µνηµεία, ενώ η πνευµατική της αίγλη βρισκόταν και πάλι σε έξαρση.
Ήταν γύρω στα 150µ.Χ. Ο Γέλλιος, οπαδός του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, 
επηρεάστηκε επίσης από το έργο του ιστορικού και φιλόσοφου Φαβωρίνου, 
“Παντοδαπή Ιστορία”, και θέλοντας να τον µιµηθεί έγραψε το έργο Αττικαί Νύκται. 
Σ’ αυτό µελετά τις εργασίες 280 περίπου ελλήνων και ρωµαίων συγγραφέων  και 
ενσωµατώνει πλήθος πληροφοριών κάθε είδους: ιστορικών, εθνολογικών, 
εθιµολογικών, τεχνολογικών, και ως εκ τούτου η συµβολή του στην αρχαία 
γραµµατεία είναι σηµαντική. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι αυτός που 
αναφέρει και διασώζει το πείραµα του Αρχύτα είναι σοβαρός και αξιόπιστος. Το 12° 
κεφάλαιο του Γ’ βιβλίου του Αττικαί Νύκται επιγράφεται: Περί των απίθανων µύθων 
που ο Πλίνιος ο Δεύτερος µε µεγάλη απρέπεια αποδίδει στον φιλόσοφο Δηµόκριτο. 
Ακόµη περί του ιπταµένου οµοιώµατος περιστεράς.
Παρά το γεγονός ότι κατακλύζεται µε πλήθος πληροφοριών από τον Πλίνιο, τις 
οποίες προσπαθεί να κατανοήσει και να διαχωρίσει σε βάσιµες ή µη, σχετικά µε την 
περιστερά του Αρχύτα δεν είναι αρνητικός’ Θεωρεί απλώς ότι το όλο γεγονός είναι 
“απίστευτο”. Δεν το θεωρεί ψευδές ή αγυρτεία ή θαύµα, απλώς δεν µπορεί να το 
πιστέψει, αφού του κάνει µεγάλη εντύπωση. Και τούτο επειδή µαρτυρούν γι’ αυτό 
“πολλοί επιφανείς Έλληνες”, καθώς και ο φιλόσοφος Φαβωρίνος.
Δυστυχώς δεν γνωρίζουµε ούτε έναν  από αυτούς τους πολλούς επιφανείς Έλληνες, 
αφού δεν  έχει διασωθεί η παραµικρή φιλολογική αναφορά σ’ αυτό. Μόνο ο 
Φαβωρίνος αναφέρει ότι “ο φιλόσοφος Αρχύτας, ο εκ της πόλεως Τάρας 
καταγόµενος, ήτο επί πλέον  και εξαίρετος µηχανικός και κατεσκεύασε ξυλίνην 
ιπταµένην  περιστεράν, η οποία όµως όταν προσεγειούτο δεν ηδύνατο πάλιν να 
απογειωθή µόνη της. Διότι µέχρις αυτού…” [ Η συνέχεια δεν υπάρχει].
Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα µοντέλο σύγχρονου σχεδόν αεροπλάνου, όχι 
µεγαλύτερου από µισό µέτρο, σε σχήµα πουλιού, είχε δηλαδή πτερυγοφόρο 
αεροδυναµική άτρακτο.
 Η“περιστερά” του Αρχύτα πέταξε, σε ανάλογο πείραµα, διασχίζοντας απόσταση 
διακοσίων περίπου µέτρων, φαινόµενο µοναδικό. Σύµφωνα µε τις απόψεις 
σύγχρονων επιστηµόνων, το επίτευγµα εκείνο πραγµατοποιήθηκε βάσει της αρχής 
της αεριώθησης.



76

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ.

Υδραυλικό ρολόι Κτησίβιου
Το υδραυλικό ρολόι του Κτησίβιου χρονολογείται τον  3ο αιώνα π.Χ και αποτελείται 
από τρία συστατικά µέρη: i) µια δεξαµενή συλλέκτη, ii) µια κλεψύδρα και iii) µια 
δεξαµενή για να επιπλέει  ο πλωτήρας. Ήταν το πρώτο ρολόι που θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί τη νύχτα ή όταν η µέρα ήταν νεφελώδης. Τα δοχεία τα οποία 
συνθέτουν έναν συνδυασµό, είναι εφοδιασµένα µε ρυθµιζόµενους ελεγκτές ροής του 
νερού , έτσι ώστε να πραγµατοποιείται η επιθυµητή ανύψωση του πλωτήρος στο 
τελευταίο δοχείο του συνδυασµού. Ο πλωτήρας φέρει δείκτη, από τον  οποίον 
υποδεικνύεται η ακριβής ώρα  πάνω σε ένα περιστρεφόµενο τύµπανο. Το τύµπανο 
µετακινείται ανάλογα µε την ηµεροµηνία για να εξασφαλίζεται η ακριβής διαίρεση 
των δώδεκα ηµερήσιων ωρών από τις οποίες αποτελούταν µια µέρα εκείνη την  εποχή 
και οι οποίες  ποικίλουν ανάλογα µε την εποχή του χρόνου .Το ρολόι αυτό λειτουργεί 
µε χειριστή , ο οποίος µία φορά την ηµέρα το τροφοδοτεί µε νερό  και τοποθετεί το 
τύµπανο µε τις ώρες στη σωστή του ηµεροµηνία.
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Οµοίωµα µηχανισµού του 3ου αι. π.Χ. Αποτελείται από συνδυασµό δοχείων, 
εφοδιασµένων µε ρυθµιζόµενους ελεγκτές ροής ύδατος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
επιθυµητή ανύψωση του πλωτήρα στο τελευταίο δοχείο. Ο πλωτήρας φέρει δέκτη, ο 
οποίος υποδεικνύει την ακριβή ώρα πάνω σε περιστρεφόµενο τύµπανο. Το τύµπανο 
αλλάζει θέση ανάλογα µε την  ηµεροµηνία, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής 
διαίρεση των δώδεκα ηµερήσιων ωρών, που µετρούσαν την εποχή εκείνη.
(300-230 π.Χ.).

Υδραυλικό ρολόι Αρχιµήδη 
Το υδραυλικό ρολόι του Αρχιµήδη, το οποίο είναι πιο γνωστό και πολυπλοκότερο από 
το αντίστοιχο του Κτησίβιου είναι απίστευτα εντυπωσιακό , το οποίο αναφέρεται σε 
αραβικά κείµενα. Το ρολόι αυτό , λοιπόν µπορούσε να υπολογίζει µε ακρίβεια τις 
ηµερήσιες και βραδινές ώρες. Λειτουργεί µε ένα δοχείο το οποίο αδειάζει νερό µε 
σταθερό ρυθµό και µε έναν  πλωτήρα που παρακολουθεί το άδειασµα του νερού 
κινώντας µε σταθερή ταχύτητα µηχανισµούς για την ένδειξη της ώρας. Μεταξύ των 
µηχανισµών  εντυπωσιάζει η βαλβίδα του νερού, η οποία ρυθµίζει τη ροή που 
ελέγχεται για να συγχρονίζεται η λειτουργία του ρολογιού µε την άνισου χρόνου 
διάρκεια των ωρών. Για την  συγκεκριµένη εφεύρεση αντλούµε πληροφορίες από τον 
Βιτρούβιο( 1ος αιώνας π.Χ.) και από τον Πάππα τον Αλεξανδρινό(3ος αιώνας 
µ.Χ.),από τις οποίες µαθαίνουµε πως η εφεύρεση αυτή είναι µηχανισµός  ωρολογίου 
που αντί για ελατήριο χρησιµοποιεί τη ροή του νερού και αποτελεί τον µακρύτερο 
πρόγονο του σηµερινού ρολογιού. Τέλος, τοποθετείται γύρω στο 250 π.Χ. 
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Γνώµων, επίπεδο οριζόντιο ρολόι
Μετράει ώρες ανισόχρονης διάρκειας .Η χρονική διάρκεια από την ανατολή του 
ηλίου µέχρι τη δύση του διαιρούταν από τους αρχαίους σε δώδεκα ίσα µέρη-ώρες 
κάθε µέρα. Έτσι αυτές οι ώρες κατά την θερινή ισηµερία είχαν  µέγιστη διάρκεια και 
κατά τη χειµερινή ελάχιστη. Ο γνώµων, µία τεράστια κατασκευή µε δείκτη µία 
κατακόρυφη ράβδο ή οβελίσκο, χρησιµοποιήθηκε µέχρι και τον 20ο αιώνα ακόµη και 
στην  Κίνα , στην  Αίγυπτο και πολλές ακόµα χώρες µακριά του ελληνικού πολιτισµού. 
Με αυτόν προσδιόριζαν την Μεσηµβρινή γραµµή ,τις Μεσηµβρίες, τις Ισηµερίες και 
άλλα γεωγραφικά και αστρονοµικά στοιχεία. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε για την 
µ έ τ ρ ηση χ ρ ό ν ο υ σ τ η ν  αρ χα ι ό τ η τ α µ ε α ν ι σ ό χ ρ ο ν ε ς ώρ ε ς όπω ς 
προαναφέρθηκε ,δηλαδή σαν ηλιακό ρολόι. Στο παρακάτω οµοίωµα χαράχθηκαν οι 
τροχιές της σκιάς της αιχµής του δείκτη κατά τις τροπές και τις ισηµερίες και 
ασφαλώς για ηµερήσιες ώρες, µε ώρα S(=6) την Μεσηµβρία. Για σύγκριση µε τις 
ισόχρονες ώρες του αληθούς ηλιακού χρόνου µε αραιά διακεκοµµένες γραµµές , στις 
οποίες αντιστοιχήσαµε για διάκριση την ώρα 12 στην µεσηµβρία.
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