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ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σκοπός της εργασίας είναι οι µαθητές: 
 

1. να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική τεχνολογία 
 

2. να περιγράφουν τα αρχαία ελληνικά επιτεύγµατα 
 

3. να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τη λειτουργία 
και τη χρησιµότητα των αρχαίων ελληνικών επιτευγµάτων 
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ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Η λέξη ροµπότ θυµίζει πιο πολύ ξένες ταινίες επιστηµονικής φαντασίας και εικόνες 
από το µέλλον όµως σύµφωνα µε τους ιστορικούς οι πρόγονοι µας ίσως είχαν 
κατασκευάσει µηχανές , εκατοντάδες ή ακόµα και χιλιάδες χρόνια πριν! Ο κόσµος 
της αρχαιότητας είναι γεµάτος ιστορίες για αυτόµατες µηχανές όπως ο µυθικός(για 
πολλούς αληθινός) Τάλως που κατασκευάστηκε από τον Ήφαιστο! 

 
ΤΑΛΩΣ 

Ο Τάλως ήταν µυθικός φύλακας της Κρήτης. Ήταν γιγάντιος, ανθρωπόµορφος και 
µε σώµα από χαλκό. Σχετικά µε την προέλευσή του, υπάρχουν διαφορετικές 
εκδοχές. Η πιο γνωστή, από τον Απολλόδωρο πως τον κατασκεύασε ο 
θεός Ήφαιστος και τον χάρισε στο βασιλιά Μίνωα για να φυλάει την Κρήτη. 
Ο Πλάτων τον θεωρεί υπαρκτό πρόσωπο. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει ότι 
ήταν δώρο του ∆ία στην Ευρώπη, η οποία µετά τον χάρισε στο γιο της Μίνωα. 
Μεταγενέστερα ο Ι. Κακριδής, βασιζόµενος στο ότι ο Ησύχιος γράφει 
πως ταλῶς σήµαινε ήλιος (ενώ Ταλαιός είναι το όνοµα του ∆ία) στην Κρήτη και µε 
βάση και άλλα στοιχεία, εκφράζει την άποψη ότι ήταν ηλιακή θεότητα που 
αργότερα µεταπλάστηκε σε ήρωα. 

Χρησιµότητα 

Ο Τάλως ήταν επιφορτισµένος µε το καθήκον να επιτηρεί την εφαρµογή 
των νόµων στην Κρήτη, κουβαλώντας τους µαζί του γραµµένους σε χάλκινες 
πλάκες. Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι ήταν άγρυπνος φύλακας της Κρήτης 
που γύριζε τις ακτές του νησιού τρεις φορές τη µέρα. Κατά άλλους ήταν φτερωτός 
και το καθήκον αυτό το εκτελούσε πετώντας. Κρατούσε σε απόσταση τα άγνωστα 
πλοία που πλησίαζαν την Κρήτη πετώντας τους τεράστιες πέτρες. Αν οι άγνωστοι 
είχαν ήδη αποβιβαστεί, τους έκαιγε µε την ανάσα του ή πυράκτωνε το χάλκινο 
σώµα του σε κάποια φωτιά, τους αγκάλιαζε σφιχτά πάνω του κι έτσι τους έκαιγε. 



 
5 

 

  

Το τέλος του Τάλω 
… ήρθε όταν συναντήθηκε µε τους Αργοναύτες που γύριζαν από την Κολχίδα. 
Θέλοντας να δέσουν οι Αργοναύτες στο νησί αντιµετώπισαν τον γίγαντα που τους 
κρατούσε σε απόσταση. Τότε η Μηδεία, που ταξίδευε µαζί τους, µάγεψε µε τα 
λόγια της τον Τάλω, υποσχόµενή του αθανασία, κι έτσι µπόρεσε ο Ιάσονας να του 
αφαιρέσει το καρφί στη φτέρνα του που έκλεινε τη µια και µοναδική φλέβα που 
διέτρεχε όλο το κορµί του και περιείχε ιχώρ, θανατώνοντάς τον. Άλλη εκδοχή 
αναφέρει ότι τον σκότωσε ο πατέρας του Φιλοκτήτη Ποίας, χτυπώντας τον 
µε βέλος στο ίδιο µοναδικό αδύνατο σηµείο του 

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

        Το 405 π.χ.  ο Αρχύτας κατασκεύασε την πρώτη ιπτάµενη µηχανή που 
κατάφερε να αφήσει το έδαφος , να υψωθεί στον ουρανό και να πετάξει. Την 
ονόµασε περιστερά. Η συσκευή αυτή πρέπει να είχε ένα σύστηµα αεριοπροώθησης 
, κάτι σαν µικρό , µη επανδρωµένο αεριωθούµενο αεροπλάνο! Ο πιεσµένος αέρας 
έβγαινε από το πίσω µέρος του µικρού αεροσκάφους και ήταν η αιτία της πτήσης 
του. Η ιστορία της πρώτης ιπτάµενης µηχανής αναφέρεται από τους συγγραφείς 
Φαβωρίνο και Τζέλιους στο έργο τους «Αττικές νύκτες ». 
       Ο Έλληνας ερευνητής Ευάγγελος Σταµάτης αναφέρει, ότι η περιστερά 
λειτουργούσε µε σύστηµα συµπίεσης αέρα. Το µικρό αεροπλάνο πέταξε σε µια 
απόσταση 200 µέτρων, αρκετά µεγαλύτερη από την απόσταση που πέταξε το 
αεροπλάνο των αδελφών Ράιτ στην πρώτη τους πτήση .Το σχήµα της ιπτάµενης 
µηχνής, όπως φαίνεται στα σχέδια, κάνει εντύπωση γιατί είναι ιδιαίτερα 
αεροδυναµικό. Αν το συγκρίνουµε µε το σχήµα ενός σύγχρονου πολεµικού 
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αεροπλάνου, γίνεται αµέσως φανερό ότι ο κατασκευαστής της µηχανής είχε 
µελετήσει αρκετά και είχε γνωρίσει τις αρχές της αεροδυναµικής.  

        Το πιο πάνω γεγονός δεν πρέπει να µας κάνει εντύπωση , αφού ο Αρχύτας 

ήταν σπουδαίος µηχανικός και σ’ αυτόν αποδίδονται πολλές µηχανικές 

ανακαλύψεις. Πιστεύεται ότι ο Ταραντίνος µηχανικός είχε εφεύρει τον κοχλία , την 

βίδα, την τροχαλία και είχε κάνει τα σχέδια πολλών άλλων κατασκευών. Η 

κατασκευή της περιστέρας ήταν για τον Αρχύτα ένα παιγνίδι και ένα πείραµα µαζί, 

για µελέτη των αρχών της πτήσης. Το γεγονός ότι σε µια εποχή που δεν υπήρχαν 

µηχανές εσωτερικής καύσης  ( σαν τις µηχανές του αυτοκινήτου για παράδειγµα), 

πέτυχε την πρώτη στην ιστορία πτήση, καταγράφεται σαν ένας ακόµα άθλος του 

ελληνικού πολιτισµού. 

 

Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 

Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ροµπότ µε τη µορφή υπηρέτριας (σε φυσικό 
µέγεθος) που στο δεξί χέρι της κρατούσε µια οινοχόη. Όταν ο επισκέπτης 
τοποθετούσε έναν κρατήρα (κύπελλο) στην παλάµη του δεξιού χεριού της εκείνη 
αυτόµατα έριχνε αρχικά κρασί και στη συνέχεια για ανάµιξη νερό στον κρατήρα 
ανάλογα µε την επιθυµία του. 
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Περιγραφή λειτουργίας 

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. ∆ύο 
αεραγωγοί σωληνίσκοι ξεκινούν από το άνω µέρος των δοχείων, διαπερνούν τον 
πυθµένα τους και καταλήγουν 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 
συγκρατεί ανυψωµένο. ∆ύο σωλήνες ξεκινούν από το ίδιο σηµείο (κλείδα) και 
κατέρχονται (διαπερνώντας και αποφράζοντας τα κεκαµµένα διάτρητα άκρα των 
αεραγωγών σωληνίσκων). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗ∆Η 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
   Ο Αρχιµήδης είναι ένας από τους 
σπουδαιότερους  επιστήµονες όλων των εποχών. 
Έζησε από το 287 π.Χ.  έως το 212 π.Χ. και 
εργάστηκε στου τοµείς των µαθηµατικών, της 
γεωµετρίας, της φυσικής, της αστρονοµίας, της 
µηχανικής και της αρχιτεκτονικής. Ανακάλυψε την 
περίφηµη αρχή της άνωσης, η οποία έχει πάρα 
πολλές εφαρµογές µέχρι σήµερα. Εκτός αυτού 
δηµιούργησε πληθώρα µηχανών, µερικές από τις 
οποίες χρησιµοποιούµε µέχρι σήµερα. Μερικά από 
τα επιτεύγµατά του είναι ο ρωµαϊκός ζυγός, το 
υδραυλικό ρολόι µε κτύπους, το αστρονοµικό 
πλανητάριο καθώς και αυτά που αναφέρονται 
παρακάτω. 
 
 

ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ 
 

   Πρόκειται για όργανο µέτρησης της πυκνότητας του υγρού. 
Αποτελείται από έναν κλειστό µεταλλικό ή γυάλινο σωλήνα που 
έχει διαβαθµίσεις. Στο κάτω µέρος περιέχει µικρή ποσότητα από 
σκάγια ή υδράργυρο.  
   Η λειτουργία του οργάνου βασίζεται στην αρχή τοθ Αρχιµήδη. 
Για την µέτρηση της πυκνότητας ενός υγρού βυθίζουµε το 
αραιόµετρο σε αυτό και το αφήνουµε να ισορροπήσει. Η ένδειξη 
του οργάνου αντιστοιχεί στην πυκνότητα του υγρού. 
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ΑΤΜΟΤΗΛΕΒΟΛΟ 
 

   Το ατµοτηλεβόλο ήταν ένα κανόνι που λειτουργούσε µε ατµό. Αποτελούταν από 
ένα µεταλλικό σωλήνα, που χρησίµευε ως λέβητας,  πάνω στον οποίο ήταν 
συνδεδεµένο ένα κλειστό δοχείο µε νερό καθώς και µια στρόφιγγα. Στο ανοιχτό 
άκρο του λέβητα υπήρχε µια ξύλινη κάνη στην οποία τοποθετούταν το βλήµα, 
συνήθως µια λίθινη πέτρα. Μετά το γέµισµα η κάννη ασφαλιζόταν µε µια ξύλινη 
δοκό. Όταν ο λέβητας τοποθετούταν 
στην φωτιά αποκτούσε υψηλή 
θερµοκρασία. Στην συνέχεια ανοιγόταν 
η στρόφιγγα, το νερό έπεφτε στον 
λέβητα και εξατµιζόταν ταχύτατα. Η 
πίεση του νερού έκανε την σφαίρα να 
εκτοξεύεται, σπάζοντας την ξύλινη 
δοκό. Το βεληνεκές ρυθµιζόταν µέσω 
της κλίσης αλλά και της αντοχής της 
εκάστοτε δοκού. Σχεδιάστηκε ο 
Αρχιµήδης στη διάρκεια της πολιορκίας 
των Συρακουσών από τους Ρωµαίους 
(213 – 211 π.Χ). 
 
 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΤΕΡΜΩΝ ΚΟΧΛΙΑΣ 
 

   Ήταν µηχανισµός που 
χρησιµοποιούταν για την 
άντληση νερού από παροχή µε 
µικρή υψοµετρική διαφορά. 
Χρησιµοποιείται ακόµα και 
σήµερα για την άντληση και 
µεταφορά ρευστών και 
κοκκωδών υλικών. Ο 
Αρχιµήδης εφηύρε  τον κοχλία 
στην Αίγυπτο και τον 
κατασκεύασε στην προσπάθειά 
του να βοηθήσει τους χωρικούς να αντλήσουν νερό από το Νείλο.  Ο κοχλίας 
αποτελούταν από έναν ξύλινο άξονα µε περιελίξεις φτιαγµένος από κλαδιά ιτιάς ή 
λυγαριάς. Τοποθετούταν σε έναν κενό σωλήνα και καθώς περιστρεφόταν µετέφερε 
νερό σε κλίση έως 30 µοιρών. Σε πιο σύγχρονες  κατασκευές ο κοχλίας 
περιστρέφεται µε την βοήθεια ανεµόµυλου. Η ονοµασία «κοχλίας» οφείλεται στο 
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σχέδιο, τη µορφή του οργάνου, που µοιάζει µε κέλυφος σαλιγκαριού (κοχλίας) ενώ 
συχνά πυκνά ονοµαζόταν και «έλιξ» (σπείρα). 
   Εκτός από το να τροφοδοτεί κανάλια χρησιµοποιούνταν και για την άντληση 
νερού από ορυχεία ή χαµηλές περιοχές. Στις µέρες µας χρησιµοποιείται στις 
θεριζοαλωνιστικές µηχανές, σε µηχανές αποµάκρυνσης  χιονιού και σε υδραυλικές 
αντλίες. Τέλος πολλές φορές τον συναντάµε σε σιντριβάνια σοκολάτας. 
 

 
ΒΑΡΟΥΛΚΟ 

 
   Ο µηχανισµός αυτός 
αποτελείται από 
συµπλεκόµενους ατέρµονες 
κοχλίες και οδοντωτούς 
τροχούς που βρίσκονταν 
εντός ενός κιβώτιου. 
   Χρησιµοποιούνταν για την 
ανύψωση ή έλξη µεγάλων και 
βαριών φορτίων µε ελάχιστη 
δύναµη. Ο Αρχιµήδης 
χρησιµοποίησε το βαρούλκο 
για να έλξει ένα  τεράστιο 
πλοίο µε την δύναµη του ενός χεριού του. 
 
 

ΛΙΘΟΒΟΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 
 

   Αµυντική µηχανή που χρησιµοποιήθηκε κατά την πολιορκία των Συρακουσών. 
Αποτελούνταν από µια δοκό που 
στηριζόταν σε µια πλατφόρµα. Στο ένα 
άκρο η δοκός έφερε το αντίβαρο και 
στο άλλο τοποθετούνταν το φορτίο µε 
την βοήθεια σκοινιού. Το φορτίο ήταν 
συνήθως µεγάλη πέτρα ή µολύβδινο 
βάρος. Η µηχανή βρισκόταν 
τοποθετηµένη κατά µήκος των τειχών. 
Ήταν ασφαλισµένη µε σχοινί και 
χειροκίνητο βαρούλκο. Όταν ένα πλοίο 
πλησίαζε οι χειριστές απελευθέρωναν 
το βαρούλκο ώστε να περάσει η δοκός 
το τείχος. Μόλις το φορτίο βρισκόταν 
πάνω από το εχθρικό πλοίο έκοβαν το σχοινί µε αποτέλεσµα η πέτρα να πέφτει και 
να το καταστρέφει. 
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ΣΙ∆ΗΡΑ ΧΕΙΡ 
 

   Ήταν µια µηχανή παρόµοια µε το 
λιθοβόλο γερανό αλλά αντί για φορτίο στην 
άκρη της δοκού υπήρχε µια αρπάγη. Όταν 
ένα σκάφος πλησίαζε οι χειριστές έριχναν 
την αρπάγη εναντίον του. Αφού 
προσκολλιόταν στο πλοίο έκοβαν το σχοινί 
του αντίβαρου και αυτό χαµήλωνε προς το 
έδαφος ανυψώνοντας το σκάφος. Στη 
συνέχεια αφού η δοκός είχε σταθεροποιηθεί 
έκοβαν και το σχοινί που συγκρατούσε την 
αρπάγη µε αποτέλεσµα το πλοίο να πέφτει στο νερό µε δύναµη και να 
καταστρέφεται.  
 
 

ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΗΣΙΒΙΟΥ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Κτησίβιος ο Αλεξανδρέυς ήταν µεγάλος 
µαθηµατικός, µηχανικός και εφευρέτης της αρχαίας 
Ελλάδας. Γεννήθηκε το 285 π.Χ. στη Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου και πέθανε το 222 π.Χ. Έχει κατασκευάσει 
υδραυλικά µηχανήµατα όπως το έµβολο κυλίνδρου, το 
κυρτό σιφόνι, την αντλία πίεσης, το υδραυλικό 
ωρολόγιο και στρατιωτικά όπως τηλεβόλα όπλα, 
ανυψωτήρες, καταπέλτες κ.α. Επίσης θεωρείτε 
δηµιουργός των παρακάτω επιτευγµάτων: 
 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
 
   Πρόκειται για έναν ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος καθρέπτη που ισορροπούσε σε 
οποιαδήποτε θέση παράγοντας µουσικές νότες. Αποτελεί εφεύρεση του 3ου αιώνα 
π.Χ  
            Ο µηχανισµός εξισορρόπησης αποτελούταν από ένα αντίβαρο φτιαγµένο 
από µόλυβδο, το οποίο βρισκόταν πίσω από τον καθρέπτη, δυο τροχαλίες και ένα 
σχοινί που συνέδεε το αντίβαρο µε τον καθρέπτη περιτρέχοντας τις τροχαλίες. 
Μέσω του αντίβαρου εξασφαλιζόταν η δύναµη ανύψωσης ενώ λόγω της τριβής 
υπήρχε ισορροπία.  
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   Η µουσική παραγόταν µέσω ενός 
κλειστού κατακόρυφου σωλήνα, στον 
οποίο ολίσθαινε το αντίβαρο αλλά και 
λίγων αυλίσκων που υπήρχαν στην βάση. 
Κατά την διάρκεια της κίνησης το 
αντίβαρο πίεζε τον εγκλωβισµένο αέρα µε 
αποτέλεσµα την παραγωγή ήχου.  
 

 
 

Η ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ  
 

   Αποτελεί επίσης εφεύρεση του 3ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για µια εµβολοφόρα 
αντλία υγρών, µε χρήση έως και τις µέρες µας. 
   Αποτελείται από δυο έµβολα που 
παλινδροµούν µε την βοήθεια µοχλών στα 
κυλινδρικά δοχεία τα οποία είναι βυθισµένα 
στο ύδωρ που θέλουµε να αντλήσουµε. 
Μέσα στα δοχεία βρίσκονταν ανεπίστροφες 
βαλβίδες. Τα δοχεία συνδέονταν µε σωλήνες 
µε ένα ενδιάµεσο δοχείο το οποίο έφερε και 
αυτό βαλβίδες. Όταν το ένα έµβολο κινούταν 
ανοδικά, το νερό αναρροφούνταν. Κατά την 
καθοδική κίνηση το νερό περνούσε στο 
ενδιάµεσο δοχείο και οδηγούταν στον 
σωλήνα εξαγωγής. Η συνεχή κίνηση των εµβόλων έκανε το νερό να ρέει µε πίεση. 
 
 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
   Η µετακίνηση µεγάλων βαρών 
(λίθων) εµφανίζεται ήδη από την 5η 
χιλιετία π.Χ. στις εντυπωσιακές 
µεγαλιθικές κατασκευές της δυτικής 
Ευρώπης και αργότερα παίρνει επικές 
διαστάσεις µε τα κολοσσιαία 
οικοδοµικά προγράµµατα των πρώτων 
σπουδαίων πολιτισµών (Αιγυπτίων, 
κ.ά.).  Η µεγάλη επανάσταση στον 
τοµέα αυτό συντελέστηκε από τους 
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Έλληνες τον 6ο αιώνα π.Χ. µε την εφεύρεση της τροχαλίας και την χρήση της σε 
ποικίλες κατασκευές. Επίσης σηµαντικό ρόλο έπαιξε η δηµιουργία του βαρούλκου 
για τον πολλαπλασιασµό της ασκούµενης δύναµης και την ευκολότερη ανύψωση.  
 

 
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ 

 
   Αποτελούνταν από συνδυασµό µιας 
σταθερής και µιας ελεύθερης τροχαλίας 
σε ένα αλληλοεξαρτώµενο σύστηµα µέσω 
του σχοινιού ανύψωσης. Στην ξύλινη ή 
µεταλλική «θήκη» κάθε «τροχαλίας» 
προσαρµόζονταν ένας ή περισσότεροι 
άξονες και γύρω από τον καθένα τους 
περιστρέφονταν ένας ή περισσότεροι 
«τροχίλοι». Τρίσπαστο ονοµαζόταν το 
σύστηµα µε τρεις τροχίσκους, 
τετράσπαστο το σύστηµα µε τέσσερεις 
τροχίσκους κ.ο.κ 

 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
 

   Χρησιµοποιούνταν για την 
ανύψωση µεγάλων φορτίων και ο 
«ιστός» της αποτελούνταν από δύο 
γιγάντια ξύλα σε σχήµα Λ. Η 
άρθρωσή της εξασφαλιζόταν από δύο 
βαθουλώµατα στο έδαφος. Η 
σταθεροποίησή της σε διάφορες 
κλίσεις επιτυγχανόταν από δύο 
σχοινιά που τανύονταν µε 
πολύσπαστα και βαρούλκα. Το 
φορτίο ανυψωνόταν µε τη βοήθεια τρίσπαστου µε διπλούς «τροχίλους» σε κάθε 
αξονίσκο. ∆ιέθετε έναν άξονα εκατέρωθεν του οποίου τυλίγονταν τα σχοινιά έλξης 
του φορτίου και στο µέσον του έφερε ένα µεγάλο τύµπανο που περιστρεφόταν µε 
τη βοήθεια ενός µεγάλου χειροκίνητου βαρούλκου. 
 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

 
   Αποτελούνταν από µια κυλιόµενη πλατφόρµα και ένα αρθρωτό κατακόρυφο 
πλαίσιο τύπου «Π» που έφερε στην κορυφή του πολύσπαστο και στη βάση του 
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ακτινωτό βαρούλκο για την ανύψωση του φορτίου.  Ήταν ιδιαίτερα κατάλληλη για 
την φορτοεκφόρτωση πλοίων αλλά και για 
την κατασκευή µόλων. Ο λίθος προσδενόταν 
στο οπίσθιο τµήµα της πλατφόρµας, κατόπιν 
ανυψωνόταν µε τη βοήθεια του κεντρικού 
βαρούλκου και στη συνέχεια µεταφερόταν 
στο εµπρόσθιο τµήµα της πλατφόρµας µε τη 
συνδυασµένη έλξη και χαλάρωση του 
εµπρόσθιου και οπίσθιου βαρούλκου 
αντίστοιχα. Κατόπιν ο λίθος καταβιβαζόταν 
µε τη βοήθεια του κεντρικού βαρούλκου  και 
τοποθετούνταν στη θέση του εντός της 
θαλάσσης. 

 
 

∆ΙΚΩΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΡΩΝΟΣ 
 
   Αποτελούνταν από δύο µεγάλες δοκούς και µια 
οριζόντια σε σχήµα Π. Η ανύψωση επιτυγχανόταν 
µε τη χρήση ενός «πεντάσπαστου» µε τρεις 
«τροχίλους» στην (πάνω) σταθερή «τροχαλία» και 
δύο στην (κάτω) ελεύθερη. Η ελκτική δύναµη του 
σχοινιού ανύψωσης του φορτίου προερχόταν από 
ζώα ή ένα ισχυρό χειροκίνητο βαρούλκο εδάφους. 
 

 
 

ΤΕΤΡΑΚΩΛΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ικρίωµα) 
 
 
   Αποτελούνταν από τέσσερεις 
κατακόρυφες δοκούς που συνδέονταν µε 
οριζόντιες (εγκάρσια ή χιαστί τοποθετηµένες 
δοκούς και λοξές αντηρίδες). Το φορτίο 
αναρτιόταν µέσω πολύσπαστου από το 
µέσον της µηχανής. Με συνδυασµό πολλών 
τετρακώλων µηχανών δηµιουργούνταν τα 
«ικριώµατα» που έφεραν στην κορυφή τους 
χειροκίνητα βαρούλκα ανύψωσης φορτίων.  
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ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΑΝ ΤΗΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
 

Εισαγωγή 
Είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι οι Έλληνες είχαν όχι µόνον πρωτεύσει 
στις θετικές επιστήµες, αλλά και στην αίσθηση του ωραίου. Κατάφεραν να 
κάνουν αλµατώδη πρόοδο στην ιατρική, τη γεωµετρία κ.ά., και τις καλές τέχνες 
αντίστοιχα. Επίσης, ο αθλητισµός και το εύ ζην ήταν το Α και το Ω για τους 
αρχαίους Έλληνες, καθώς πίστευαν στο πασίγνωστο ρητό: «νοῦς ὑγιής ἐν 
σώµατι ὑγιεῖ». 

   

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 
           Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο αθλητισµός στην αρχαία Ελλάδα 
αποτελούσε σηµαντικό µέρος της κοινωνικής ζωής και της αγωγής των νέων. 
Και αυτό, διότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η υγεία του σώµατος πρέπει να 
συµβαδίζει µε την πνευµατική υγεία. Ωστόσο, είχαν κατασκευάσει 
αξιοθαύµαστους µηχανισµούς, µε σκοπό την οµαλή και δίκαιη διεξαγωγή 
πολλών αγωνισµάτων (π.χ. αρµατοδροµίες). 
 

Η ιππάφεση του Κλεοίτα  
Πρόκειται για έναν ευφυή µηχανισµό που επέτρεπε την ετεροχρονισµένη, 

αλλά δίκαιη εκκίνηση των αρµάτων και των ίππων στις αρµατοδροµίες και  
ιπποδροµίες αντίστοιχα στην Αρχαία Ολυµπία. Ο µηχανισµός εξασφάλιζε την 
εκκίνηση πολλών αρµάτων που βρίσκονταν σε βαθµιδωτή παράταξη στην 
εκτεταµένη αφετηρία του ιπποδρόµου, η οποία είχε τη µορφή πλώρης πλοίου. 
Ο χειριστής του µηχανισµού απασφάλιζε την κλεψύδρα στην άκρη της 
αφετηρίας, οπότε το χάλκινο δελφίνι χαµήλωνε σιγά-σιγά, περιστρέφοντας 
τύµπανα µε σχοινιά σε ένα βωµό. Την ίδια χρονική στιγµή, ένας χάλκινος 
αετός που ήταν πάνω σε αυτόν υψωνόταν στον ουρανό. Παράλληλα, µε τη 
βοήθεια συγχρονισµένων σχοινιών σε υπολογισµένα χρονικά διαστήµατα 
(ανάλογα µε το χρόνο κάλυψης της απόστασης µεταξύ των αρµάτων), τα 
φράγµατα από τα σχοινιά των διαδρόµων έπεφταν διαδοχικά και τα άρµατα 
ξεκινούσαν. 
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Τέθριππο άρµα σε ιπποδροµικούς αγώνες της Αρχαίας Ολυµπίας

 
 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός, όπως και πολλοί άλλοι (µεταξύ των οποίων ο 
αρχαίος αιγυπτιακός και ο κινεζικός) είχαν ανακαλύψει πολλές µεθόδους 
θεραπείας, αλλά ακόµη και χειρουργικών επεµβάσεων. Φυσικά, είχαν 
κατασκευάσει και τα κατάλληλα ιατρικά εργαλεία, τα οποία χρονολογούνται 
γύρω στο 10.000 π.Χ..  

 

Αρχαία ιατρικά εργαλεία 
Η αρχαία ελληνική Ιατρική διέθετε καλούς επιστήµονες, µε άσκηση 
χειρουργικής, ακόµη και στην προ-οµηρική εποχή µε εξειδικευµένα 
χειρουργικά εργαλεία, που έφεραν στο φως οι ανασκαφές. Στη Μυκηναϊκή 
Περίοδο ανάγεται και η πρώτη γνωστή κρανιοανάτρηση στην Ευρώπη. 
Βρέθηκαν κρανιοτρύπανα, µηνιγγοφύλακες, µητροσκόπια (κολποσκόπια 
λέγονται σήµερα), λαβίδες, καθετήρες και χιλιάδες άλλα, που διατήρησαν επί 
2.500 χρόνια όχι µόνο την µορφή τους αλλά και το ίδιο όνοµα.  

 

 

Kρανίο του 3ου αι. π.Χ. µε επουλωµένη την πληγή της κρανιοανάτρησης. 
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Τα αρχαία χειρουργικά εργαλεία δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τα 
σηµερινά. Όπως και όλα τα αρχαία οικιακά εργαλεία, όταν λάβουν την πρακτική 
τελική τους µορφή, δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Τα πρώτα εργαλεία, που έχουν 
βρεθεί ήδη από το 1000 π.Χ., λ.χ. το κρανιοτρύπανο του 2ου αιώνος π.Χ., που 
βρέθηκε στο ∆ίον, είναι πανοµοιότυπο µε το σηµερινό. Μοναδική διαφορά; Τότε 
ήταν χειροκίνητο, ενώ σήµερα ηλεκτροκίνητο. Επίσης, το τρυπάνι είναι ακριβώς 
όµοιο, όπως τα άγκιστρα και οι λαβίδες. Οι ουροκαθετήρες άλλαξαν και έγιναν 
από πλαστικό, ενώ στην αρχαία εποχή έπαιρναν την µορφή της ουρήθρας και 
ήταν από µολύβι ή ορείχαλκο. Μάλιστα, όχι µόνον δεν έχουν τίποτα να 
ζηλέψουν, αλλά κληροδότησαν και µέχρι σήµερα τα αρχαία ονόµατά τους. Ένα 
βλεφαροκάτοχο έχει το όνοµά του από την αρχαιότητα και παραµένει µέχρι 
σήµερα αναλλοίωτο. Το ίδιο ισχύει για τη λαβίδα και το νυστέρι. Κρατούν τα ίδια 
ονόµατα από τότε, όχι µόνον στην ελληνική γλώσσα, αλλά στην γαλλική, τη 
γερµανική και την αγγλική, όπου µεταφράζονται από τα λατινικά. 

 

 

 
Ιατρικά εργαλεία του 2ου αι. µ.Χ., στην εποχή του Γαληνού. Υπήρχαν σε «Ιατρείον» ως 
ιδιωτικός εξοπλισµός.  
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 Χειρουργικά 
εργαλεία, µερικά µε µικροσκοπικό διάκοσµο, του 1ου  αι. µ.Χ.. ∆ιακρίνονται µαχαιρίδια, 
λαβίδες, σαρκολάβοι, ψαλίδια, κυαθίσκοι (κοχλιάρια), µήλαι, ξύστραι, άγκιστρα και τρυπάνια. 

 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Οι Αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τιµές στο δωδεκάθεο του Ολύµπου, 

κατασκευάζοντας ναούς, γλυπτά αγάλµατα και προτοµές. Μεταξύ των θεών ήταν 
και ο Απόλλωνας, ο θεός της µουσικής και των καλών τεχνών. Οι αοιδοί της προ-
οµηρικής εποχής συνόδευαν τις απαγγελίες τους µε φόρµιγγα (κιθάρα), σε διάφορα 
συµπόσια και γιορτές. Αλλά ακόµη και στην καθηµερινότητα των αρχαίων, τα 
έφηβα αγόρια µάθαιναν να παίζουν κιθάρα ή αυλό. Παρόλα αυτά, ποιο ήταν το πιο 
αντιπροσωπευτικό µουσικό όργανο από όλα;  

 

Ύδραυλις 
Η Ύδραυλις ήταν αρχαιοελληνικό αερόφωνο όργανο µε ισχυρό, οξύ ήχο. 

Χρησιµοποιούνταν στα θεάµατα του ιπποδρόµου και στην εκτέλεση στρατιωτικής 
µουσικής, µε βάση τις περιγραφές του Βιτρούβιου και του Ήρωνα του 
Αλεξανδρέως. Η ύδραυλις (ή ύδραυλος), το λεγόµενο όργανο του νερού, ήταν 
επινόηση και εφεύρεση του µηχανικού Κτησίβιου του Αλεξανδρέα. 
Κατασκευάστηκε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ.. Χαρακτηριστικό γνώρισµα 
του οργάνου ήταν το υδραυλικό σύστηµα πάνω στο οποίο βασιζόταν για να 
λειτουργήσει, καθώς αυτό ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή, κίνηση και ρύθµιση 
της πίεσης του αέρα, ο οποίος διοχετευόταν στους αυλούς διαµέσου µιας σειράς 
µοχλών. 
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Η ύδραυλις ήταν µια µεγάλη σύριγγα, (όπως η σύριγγα του Πανός), που 
αποτελείτο από µια σειρά ηχητικών σωλήνων από καλάµι, διαβαθµισµένων 
ανάλογα µε το µήκος τους, µέσα στους οποίους φυσούσε ο εκτελεστής και στα 
στόµια των αυλών της παρεχόταν υψηλής και σταθερής πίεσης αέρας. Κάτω από 
τους αυλούς υπήρχε µια δεξαµενή µε νερό, στον πυθµένα της οποίας βρισκόταν 
ένα κοίλο ηµισφαίριο, ο πνιγέας. Στον πνιγέα έµπαινε νερό από τις οπές της βάσης 
και αέρας από τους σωλήνες της κορυφής. Οι σωλήνες αυτοί ήταν πάνω από το 
κοίλο ηµισφαίριο και κατέληγαν έξω από τη δεξαµενή. Ένας σωλήνας από αυτούς 
λύγιζε και συγκοινωνούσε µε την πυξίδα- εµβολέα ( η πυξίδα ήταν µια 
εµβολοφόρος αντλία, που διοχέτευε τον αέρα από τον σωλήνα της κορυφής µε 
πίεση στον πνιγέα). Έπειτα, ο αέρας οδηγείτο στο στεγανό χώρο πάνω από τη 
δεξαµενή και κάτω από τους αυλούς. 

Οι αυλοί στο κάτω µέρος είχαν τους γλωσσοκόµους. Η γλωττίδα κάθε 
γλωσσοκόµου ήταν διάτρητη και µε τη βοήθεια ενός µοχλού και αργότερα 
πλήκτρου (αγκωνίσκου) σπρωχνόταν προς τα µέσα, µε αποτέλεσµα να ανοίγεται 
δίοδος προς το στόµιο του αντίστοιχου αυλού. Ο πεπιεσµένος αέρας διοχετευόταν 
στον αυλό και παραγόταν ήχος.  Όταν το πλήκτρο σταµατούσε να πιέζεται, τότε η 
γλωττίδα επανερχόταν στη θέση της µε τη βοήθεια ελατηριωτού µηχανισµού, 
διακόπτοντας τη ροή του αέρα και ο αυλός έπαυε να ηχεί. 
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Εσωτερικό µέρος και κύρια κοµµάτια από την ύδραυλο (3ος αι. π.Χ.).  

 

          ΓΕΩΡΓΙΑ 

Οι πρώτες πόλεις-κράτη, αλλά και οι σηµερινές αναπτυσσόµενες χώρες, 
βασίζονταν στις αγροτικές καλλιέργειες και στην παραγωγή των τοπικών 
προϊόντων. Από την Αρχαϊκή εποχή, τα εργαλεία που χρησιµοποιούνταν έχουν 
παραµείνει σχεδόν ίδια. 

Το Ησιόδειο άροτρο 

  Πρόκειται για πανάρχαιο εργαλείο οργώµατος του εδάφους που σχεδόν 
απαράλλαχτο εξακολουθούσε να χρησιµοποιείται µέχρι πρόσφατα. Αποτελούνταν 
από το µεταλλικό υνί (υνίς), το βαρύ δρύινο αλετροπόδι (έλυµα), το χειράλετρο 
(εχέλτη) που κρατούσε ο καλλιεργητής, το κυρτό σταβάρι (γύης) και το µακρύ 
τιµόνι (ιστοβοεύς) που 
έφερε το ζυγό που δενόταν 
στα ζώα του οργώµατος. 
Στο «ελαφρύ» άροτρο (το 
αλετροπόδι), το σταβάρι 
και το τιµόνι αποτελούνταν 
από ένα ξύλο.  
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Προϊστορικά δρεπάνια 

Τα δρεπάνια σχετίζονται µε το θέρισµα, µε µία  πρωτογενή, αγροτική 
δραστηριότητα. Στο Ακρωτήρι (πέρα από τα δρεπάνια από πυριτόλιθο), έχουν 
σωθεί επίσης δρεπάνια από οψιδιανό και µέταλλο. Η παρουσία τους συναντάται 
κατά κύριο λόγο εκτός οικισµού, καθώς σχετίζονται άµεσα µε υπαίθριες 
δραστηριότητες, ενώ η εύρεσή τους σε κάποιες περιπτώσεις και µέσα στους 
οικισµούς δηλώνει τη φύλαξη και τη συντήρησή τους. Τα δρεπάνια της 
Νεολιθικής περιόδου αποτελούν το πιο συχνό εύρηµα εργαλείων των σχετικών 
οικισµών. Σε γενικές γραµµές τα εργαλεία αυτά έχουν µορφή: Α) βαθµιδωτή και 
Β) ευθύγραµµη. 

Βαθµιδωτά δρεπάνια 

Τα βαθµιδωτά δρεπάνια έχουν τµήµατα λεπίδων µικρού µήκους που 
τοποθετούνται λοξά ως προς τον επιµήκη άξονα του στελέχους. Η κατεύθυνση 
αυτή διαπιστώνεται µε βάση τη στίλβη που αναπτύσσεται εγκάρσια προς τον 
επιµήκη άξονα του φορέα. 

Ευθύγραµµα δρεπάνια 

Στα ευθύγραµµα δρεπάνια ενθέµατα από λεπίδες µικρού ή µεγάλου µήκους 
τοποθετούνται µε την κόψη παράλληλη προς τον επιµήκη άξονα του στελέχους, 
ώστε να σχηµατίζεται µία συνεχής, ευθύγραµµη κόψη. Εδώ, η στίλβη 
αναπτύσσεται παράλληλα προς τον επιµήκη άξονα του φορέα. Γενικά τα δρεπάνια 
µε ευθύγραµµη κόψη κυριαρχούν στη νεολιθική εποχή. 

Υλικό κατασκευής 

 Όλα τα δρεπάνια της Νεολιθικής και της Πρώιµης Εποχής Χαλκού γίνονται 
σχεδόν εξολοκλήρου από πυριτόλιθο. Ο οψιδιανός της Μήλου χρησιµοποιείται σε 
ορισµένες µόνο περιπτώσεις. Οι λεπίδες από πυριτόλιθο καλής ποιότητας θα 
πρέπει να ήταν προϊόν ανταλλαγής, µέσω ενός σχετικού υπάρχοντος δικτύου 
επαφών. 



 
22 

 

 
Χάλκινα οδοντωτά δρεπάνια, Ακρωτήρι Θήρας, Προϊστορική Περίοδος 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Αρχαίος Ελληνικός Οπλισµός 

Ο αρχαίος οπλισµός από τον 11ο µέχρι τον 9ο αιώνα ήταν ιδιαίτερα 
περιορισµένος. Στον 8ο αιώνα αντίθετα φαίνεται να έχει εξελιχθεί πια. Μέσα στο 
διάστηµα αυτό πραγµατοποιήθηκε ένα σύνολο αλλαγών µε σηµαντικότερη 
βελτίωση την προσθήκη της αντιλαβής, της δεύτερης δηλαδή λαβής της ασπίδας. 
Οι επόµενες αλλαγές στον οπλισµό του πεζικού σηµειώθηκαν στις αρχές του 4ου 
αιώνα π.Χ. τόσο στην Αθήνα όσο και στο Μακεδονικό στρατό, ενώ ένα σπουδαίο 
νεωτερισµό της εποχής αποτέλεσε ο καταπέλτης που ανακαλύφθηκε στις αρχές 
του 4ου αιώνα π.Χ.  

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. Στον 
οπλισµό γενικά ανήκαν επίσης το ρόπαλο, οι πέτρες, ο πέλεκυς, το άρµα, το πλοίο, 
ο ίππος και ο καταπέλτης. 

Αρχαία Οχυρωτική 

Η οχύρωση ενός χώρου είχε ως σκοπό της τη δηµιουργία ενός καταφυγίου 
για την αντιµετώπιση επίθεσης ή ενός εχθρικού στρατού µε υπεροπλία, καθώς και 
τη δηµιουργία µιας βάσης για την αντεπίθεση και το στρατηγικό έλεγχο της χώρας. 
Η οχύρωση αποτελούσε πάντα την απάντηση σε µία συγκεκριµένη  πολιορκητική 
τεχνική, ενώ ταυτόχρονα προσαρµοζόταν στη γεωγραφική θέση αλλά και τις 
δυνατότητες της πόλης σε χρήµατα και ανθρώπινο δυναµικό.  

Η οχυρωµατική τέχνη είναι σύγχρονη µε τους πρώτους ανθρώπινους 
οικισµούς. Η εξέλιξή της στον ελληνικό χώρο παρατηρείται από τις πρωτόγονες 
οχυρώσεις του νεολιθικού ∆ιµηνίου και τις πιο εξελιγµένες της εποχής του χαλκού, 
µέχρι τα κυκλώπεια τείχη των µυκηναϊκών οχυρών. Στην οχυρωµατική τέχνη οι 
Έλληνες υπήρξαν κληρονόµοι της µεγάλης ασιατικής παράδοσης της 
πολιορκητικής των Χετταίων και των Ασσυρίων. 

Η εξέλιξη της οχύρωσης 

Χαρακτηριστικό των µυκηναϊκών κυκλώπειων οχυρώσεων είναι η µικρή 
έκταση της οχύρωσης η οποία περιβάλλει ουσιαστικά µόνο το ανάκτορο, µε την 
πόλη να µένει εκτός και µε απλή χάραξη του τείχους, χωρίς πύργους, µε εξαίρεση 
την περιοχή των πυλών. Η µυκηναϊκή πύλη ήταν το σηµείο αυτό της οχύρωσης στο 
οποίο δίνονταν ιδιαίτερα µεγάλη βαρύτητα, µε αποτέλεσµα να θεωρείται ο 
πρόδροµος της κλασικής.  
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Οι οχυρώσεις της γεωµετρικής εποχής δεν έχουν καµία σχέση µε τις 
µυκηναϊκές. Τα τείχη απουσιάζουν από τα µεγάλα ανασκαµµένα γεωµετρικά 
κέντρα της κυρίως Ελλάδας, ενώ σε πολλά από αυτά τα κέντρα η οχύρωση 
περιορίζεται στην παλαιότερη µυκηναϊκή ακρόπολη. Στην περίοδο αυτή τα 
ευρήµατα είναι απλές ξερολιθιές ή το τείχος περιορίζεται στον αποκλεισµό του 
ισθµού της χερσονήσου όπου είναι χτισµένη η πόλη. Οι γεωµετρικές οχυρώσεις 
είχαν µάλλον προσωρινό και πολύ συγκεκριµένο σκοπό.  

Στα αρχαϊκά χρόνια 
(7ος - 6ος αιώνας) 
βελτιώνεται και επεκτείνεται 
σταδιακά η οχύρωση, ώστε 
να περιλαµβάνει πλέον όλη 
την πόλη. Πολλές παρ' όλα 
αυτά πόλεις µένουν 
ανοχύρωτες µέχρι τα τέλη του 
6ου αιώνα.  

Οι κανονικές µορφές 
οχύρωσης χρονολογούνται 
µόλις στην ύστερη αρχαϊκή 
εποχή µε πύλες και 
ορθογώνιους πύργους σε 
κανονικά διαστήµατα, µε 
εµφανή τα ανατολικά πρότυπα.  

Μετά τους περσικούς πολέµους, όλες σχεδόν οι πόλεις περιβάλλονται 
πλέον µε τείχη. Στην περίοδο αυτή το τείχος αποτελεί ένα φυσικό εµπόδιο που 
επιβάλλεται µε τον όγκο του και φυλάσσεται εύκολα µε λίγες σχετικά δυνάµεις.  

Μετά τον 4ο αιώνα µάλιστα αποκτά πια µία νέα στρατηγική σηµασία. Τότε 
ξεκινά για την οχυρωµατική µία εξέλιξη που συνεχίζεται µέσα στους δύο 
επόµενους αιώνες, µε βασικό χαρακτηριστικό την αντικατάσταση της στατικής 
γραµµής άµυνας που πρόσφερε το τείχος, από µία ζώνη σύγκρουσης, όπου 
επιδιώκεται η πλήρης ανάπτυξη, διαφοροποίηση και άρθρωση σε µήκος και καθ' 
ύψος όλων των διαθέσιµων αµυντικών µέσων. Τα τείχη αποκτούν νέα χάραξη και 
πύλες, αυξάνονται οι πυλίδες που εξυπηρετούν τις αιφνιδιαστικές εξόδους των 
πολιορκηµένων, ενώ εγκαθίστανται προµαχώνες, προτειχίσµατα, τάφροι κτλ 

Οχυρωτική Εκστρατείας και Μόνιµη Οχυρωτική 

Η αµυντική αρχιτεκτονική ήταν ένα από τα πρωιµότερα αρχιτεκτονικά 
ζητήµατα της πόλης, µαζί µε τις ιδιωτικές κατοικίες και τους ναούς. Η οχυρωτική, 
µέσω της οποίας µία θέση γινόταν οχυρή µε την κατασκευή κατάλληλων έργων, 
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ανήκε στην τέχνη του αµυντικού αγώνα και χωριζόταν στην οχυρωτική 
εκστρατείας και τη µόνιµη οχυρωτική των οικισµών.  

Τα τείχη ήταν αυτά που εγγυούνταν την ασφάλεια των πόλεων, γι' αυτό η 
φροντίδα και η ανανέωσή τους ήταν ένα εθνικό ζήτηµα για το οποίο µεριµνούσαν 
αρχικά οι πόλεις, έπειτα οι ηγεµόνες και αργότερα το ρωµαϊκό κράτος. Τα αρχαία 
αµυντικά οικοδοµήµατα, λόγω κυρίως της συµπαγούς κατασκευής τους ανήκουν 
στα συχνότερα, αλλά και καλύτερα γνωστά κτήρια της αρχαιότητας.  

Οι αρχιτεκτονικές µορφές των οχυρώσεων υπάκουαν στην εξέλιξη της 
πολιορκητικής τέχνης, καθώς η σχέση οχυρωτικής και πολιορκητικής ήταν 
αλληλένδετη, ιδιαίτερα µετά τον 4ο αιώνα µε την εισαγωγή του καταπέλτη. 

Τεχνολογία αρχαίας οχυρωτικής 

Τα πρώιµα αρχαία τείχη κατασκευάζονταν µε ένα ισχυρό υπόβαθρο από 
πελεκητές πέτρες µέχρι ένα ορισµένο ύψος, ενώ οι τοίχοι τους ολοκληρώνονταν µε 
ωµά πλιθιά. Έτσι τα συγκεκριµένα τείχη δεν ήταν ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ 
ισχυρά. Όταν πάλι δίπλα σε µια πόλη υπήρχαν λατοµεία ή και σε περίπτωση που το 
επέτρεπαν τα οικονοµικά της, τα τείχη που χτίζονταν ήταν πιο ισχυρά, 
κατασκευασµένα εξολοκλήρου από πελεκητές πέτρες. Κατά κύριο λόγο τα τείχη 
αυτά είχαν πάχος δύο µέτρων. Από το πάχος αυτό το εξωτερικό και το εσωτερικό 
κοµµάτι χτίζονταν από πέτρες και το εσωτερικό γεµίζονταν µε σκύρα. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις τα τείχη είχαν κατασκευαστεί ολόκληρα από µάρµαρο στην 
αρχαϊκή εποχή, καθώς το υλικό αυτό αφθονούσε στο νησί.  

Η οχύρωση πέρα από τα τείχη της πόλης, περιείχε φρούρια και τείχη σε 
τοποθεσίες που παρείχαν τη δυνατότητα να ελέγχονται οι διαβάσεις και να 
ασφαλίζονται τα σύνορα. Μικρά οχυρά χτίζονταν επίσης στην ύπαιθρο για τους 
αγρότες και τους ποιµένες σε περίπτωση αιφνιδιαστικής επίθεσης.  
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Μετά τους Περσικούς πολέµους η οχυρωτική αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στον 
Ελλαδικό χώρο γεγονός που είχε επίδραση φυσικά και στη µορφή, τη διάρκεια και 
την εξέλιξη των πολέµων. Ιδιαίτερα η τείχιση των Αθηνών και του Πειραιώς και η 
κατασκευή των Μακρών Τειχών επηρέασαν σηµαντικά την εξέλιξη της ιστορίας. 

Κατά την περίοδο της πεντηκονταετίας τειχίστηκαν πολλές πόλεις, γεγονός 
που συνεχίστηκε στον Πελοποννησιακό πόλεµο, ενώ στον 4ο αι. πια η τείχιση των 
πόλεων είχε πλέον γενικευθεί. Στα χρόνια αυτά τα τείχη κατασκευάζονταν εξ' 
ολοκλήρου από πέτρα η οποία αντικατέστησε τις πλίνθους και τα ξύλα, µε µεγάλη 
επιµέλεια ως προς τη γενική διάταξη και τις λεπτοµέρειές τους, ενώ έγιναν 
πλατύτερα, ανθεκτικότερα, µε περισσότερους και ψηλότερους πύργους. Στην 
κορυφή των πύργων διαµορφώθηκαν χώροι όπου τοποθετούνταν οι αµυντικοί 
καταπέλτες. Γενικά η εµφάνιση των πολιορκητικών µηχανών έπαιξε ιδιαίτερα 
σηµαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα, δηµιουργώντας την ανάγκη 
ισχυρότερων οχυρώσεων. 

 

 

Αρχαία Πολιορκητική 

Η πολιορκητική συνίσταται στον 
αποκλεισµό της εχθρικής πόλης είτε µέσω 
ξηράς είτε µέσω θάλασσας. Η 
πολιορκητική στον ελλαδικό χώρο δεν είχε 
αναπτυχθεί πριν από τους Περσικούς 
πολέµους, καθώς δεν επικρατούσε 
συστηµατικό στρατιωτικό πνεύµα ούτε 
επεκτατική ιδεολογία σε βάρος άλλων 
ελληνικών πόλεων. Στην κυρίως Ελλάδα 
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ακόµη και µετά τους Περσικούς πολέµους η ανάπτυξη της πολιορκητικής δεν ήταν 
σπουδαία. Γενικά η πολιορκία στα χρόνια εκείνα είχε να κάνει περισσότερο µε την 
παράδοση της πόλης λόγω έλλειψης εφοδίων.  

Η πραγµατική πολιορκητική αναπτύσσεται όταν αρχίζουν να 
χρησιµοποιούνται τα πολιορκητικά µηχανήµατα. Ο Περικλής χρησιµοποίησε 
κριούς και χελώνες στην πολιορκία της Σάµου. Κριοί και χελώνες 
χρησιµοποιήθηκαν επίσης κατά την πολιορκία των Πλαταιών, εναντίον του τείχους 
της Οινόης και στην πολιορκία της Ποτίδαιας. 

Η αρχαία πολιορκία ξεκινούσε µε την εγκατάσταση οχυρών στρατοπέδων σε 
στρατηγικά σηµεία, κοντά στα τείχη και κατά προτίµηση απέναντι από τις κύριες 
πύλες της αµυνόµενης πόλης. Με βάση τα στρατόπεδα αυτά ο επιτιθέµενος 
προχωρούσε στον περιτειχισµό ή αποτειχισµό, δηλαδή είτε άρχιζε την 
ανοικοδόµηση τείχους µε 
σκοπό την πλήρη 
αποµόνωση της πόλης από 
τη χώρα της είτε 
προχωρούσε στην 
κατασκευή ενός τείχους µε 
στόχο να κόψει το πέρασµα, 
συνήθως στον ισθµό µιας 
παραθαλάσσιας πόλης. Τα 
τείχη αυτά χτίζονταν από 
τους ίδιους τους στρατιώτες -
µε ταυτόχρονη κάλυψή τους 
µε πρόχειρη κατασκευή ώστε 
να προστατεύονται από 
ενδεχόµενες επιθέσεις- µε υλικά που βρίσκονταν επί τόπου, όπως ο πηλός, τα ξύλα 
και οι πέτρες.  

Η τακτική του πολιορκούµενου ήταν ανάλογη εκείνης του πολιορκητή. Η 
πρώτη προσπάθεια του πολιορκούµενου ήταν αυτή της αντιστρατήγησης των 
εργασιών αποκλεισµού και της προληπτικής επέκτασης της οχύρωσης.  

Επανάσταση σηµειώνεται στην πολιορκητική και οχυρωµατική τέχνη του 
4ου αιώνα. Η πολιορκητική τέχνη φτάνει στο αποκορύφωµά της από την εποχή του 
Φιλίππου του Β΄ και εξής. Από τα χρόνια αυτά εγκαταλείπεται η παθητική 
πολιορκητική και τελειοποιείται η τεχνική της επίθεσης, µε την παράλληλη 
τελειοποίηση των πολιορκητικών µηχανών. Η άλωση µε την έφοδο αποκτά πλέον 
ιδιαίτερη αίγλη, ενώ η τειχοµαχία θεωρείται το σύµβολο της στρατιωτικής αρετής.  
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Τα όργανα της πολιορκητικής τέχνης 

Στην πρώτη περίοδο της ιστορίας της πολιορκητικής, τα πολιορκητικά όπλα, 
καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές ήταν σχετικά παραδοσιακές και πρωτόγονες 
επινοήσεις, αν και συχνά αποτελεσµατικές. Μία πρακτική που εφαρµοζόταν 
ευρύτατα από τους αµυνόµενους ήταν από παλιά αυτή του λιθοβολισµού, καθώς η 
πέτρα ήταν το αρχαιότερο επιθετικό όπλο των ανθρώπων.  

Ο όρος µηχανές δηλώνει τα αντικείµενα διαφορετικών τεχνικών επιπέδων 
που χρησιµοποιούνταν για τον πόλεµο. Τα πρώτα κινητά όργανα της 
πολιορκητικής ήταν ο κριός, η χελώνα, καθώς και οι κλίµακες. Άλλα πάλι 
τεχνάσµατα ήταν η συσσώρευση χωµάτων σε σηµεία της εξωτερικής πλευράς του 
τείχους, ώστε να διευκολύνεται η επίβασις. Η κατασκευή αναχώµατος, ήταν 
συνήθης πριν από τη χρήση των µηχανών. Μία άλλη λύση ήταν η τοποθέτηση 
ξύλων επάνω σ' αυτά τα χώµατα και η ανάφλεξή τους µε θείο και πίσσα ώστε να 

προκληθεί πυρκαγιά στην πόλη, καθώς και η 
διάνοιξη τάφρων και τειχών για να 
προκαλείται δυσχέρεια στους 
πολιορκούµενους. Άλλες µέθοδοι ήταν η 
υπονόµευση των τειχών µε υπόγειες 
σήραγγες, αλλά και η πυρπόληση µε µεγάλο 
φλογοβόλο µηχάνηµα των ξύλων του 
περιτειχίσµατος, ώστε να προκληθεί η 
εγκατάλειψή του. Η µεγάλη επανάσταση 
στην πολιορκητική έγινε µε τη χρήση του 
καταπέλτη στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., 
αλλά και µε τους κινητούς πύργους. Στον 

ελλαδικό χώρο ο καταπέλτης αλλά και οι κινητοί πύργοι χρησιµοποιήθηκαν από το 
Φίλιππο το Β΄. Εξελιγµένος τύπος ήταν ο "µακεδονικός καταπέλτης", έργο του 
µηχανικού Πολυείδους από τη Θεσσαλία, ενώ ένας άλλος σταθµός στην 
πολιορκητική ήταν ο πύργος που χρησιµοποίησε ο Φίλιππος στην πολιορκία της 
Περίνθου, ο οποίος ήταν εξοπλισµένος µε κριούς, καταπέλτες και πετροβόλα 
µηχανήµατα. 

Καταπέλτης 

Ο καταπέλτης, λεγόµενος και οξυβελής 
υπήρξε περίφηµη αρχαία πολεµική µηχανή 
µε την οποία εκσφενδονίζονταν αρχικά 
βέλη και αργότερα ακόντια και λίθοι. 
Εφευρέθηκε στη Σικελία περί το 399 π.Χ. 
και κυριάρχησε ως πολεµικό µέσο πολλών 
λαών µέχρι την ανακάλυψη της πυρίτιδας. 
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Πολιορκητικός κριός 

Ο κριός ήταν βαρύς δοκός. Τον 
κρατούσαν πολλοί πολεµιστές και παίρνοντας 
φόρα ορµούσαν στον στόχο, τείχος ή πύλη για 
να τον καταρρίψουν. Μπορεί να ήταν επίσης 
αιωρούµενος µε αλυσίδες ή σχοινιά, έτσι ώστε 
µε την ανάλογη ώθηση να ταλαντώνεται. Ο 
κριός είχε µεταλλική επένδυση, που έκανε την 
µύτη του πιο ανθεκτική. 

 

Χημικά - Βιολογικά Όπλα 

Παρά τους άγραφους νόµους του πολέµου 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. 

Βιολογικά Όπλα 

Στον τοµέα των αρχαίων βιολογικών όπλων ανήκουν ποικίλοι 
µικροβιολογικοί παράγοντες, σαν την πανώλη. Σε αυτό το επίπεδο αξιοποιήθηκε σε 
ένα βαθµό η µεταδοτικότητα των µολυσµατικών ασθενειών, όπως η πανώλη, µε τη 
ρήψη µολυσµένων πτωµάτων ή ενδυµάτων στις γραµµές του εχθρού. Ορισµένα 
εξαιρετικά θανατηφόρα µικρόβια φυλάσσονταν σε κρύπτες και ιερά των πόλεων 
για χρήση τους σε περίπτωση ανάγκης. Πολύ δηµοφιλή στους πολέµους ήταν τα 
δηλητηριώδη φίδια και οι σκορπιοί, ιδιαίτερα µέσω της εκτόξευσής τους µέσα σε 
καλάθια στις γραµµές του εχθρού.  

Χηµικά Όπλα 

Εδώ συµπεριλαµβάνονται κυρίως οι τοξικές ουσίες και τα εµπρηστικά 
συστήµατα. Οι τοξικές ουσίες ήταν τριών ειδών: φυτικής προέλευσης, όπως ο 
µανδραγόρας, ζωικής, όπως τα δηλητήρια των φιδιών, ή ορυκτής, όπως ο 
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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.  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. Ως εύφλεκτα υλικά από τους αρχαίους 
χρησιµοποιούνταν το ακατέργαστο πετρέλαιο, η νάφθα και η άσφαλτος. 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.  
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Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

 
Ο µηχανισµός αυτός, φτιαγµένος από χαλκό, τοποθετηµένος µέσα σε ξύλινο 

πλαίσιο, που προβληµατίζει και συναρπάζει τους ιστορικούς της επιστήµης και της 
τεχνολογίας, από την ανακάλυψή του λίγο πριν από το Πάσχα του 1900. Βρέθηκε 
σε βάθος 60 µέτρων από σφουγγαράδες σ' ένα ναυάγιο κοντά στα Αντικύθηρα, 
µαζί µε αγάλµατα, όπως ο γνωστός Έφηβος. Αποτελούσαν πολύτιµα αντικείµενα, 
που µετέφερε ρωµαϊκό πλοίο από τη Ρόδο στη Ρώµη επί εποχής Ιούλιου Καίσαρα 
στα µέσα του 1ου αιώνα π.Χ. 

Ο Μηχανισµός των 
Αντικυθήρων, όπως είναι 
γνωστός σήµερα, θεωρείται 
ένα από τα πρώτα 
υπολογιστικά συστήµατα. 
Είναι ένας ωρολογιακός 
µηχανισµός µε δεκάδες 
οδοντωτούς τροχούς 
µεγάλης ακριβείας, που 
περιστρέφονται γύρω από 
πολλούς άξονες, όπως στα 
µηχανικά ρολόγια. Η πιο 

αποδεκτή θεωρία σχετικά µε τη λειτουργία του, υποστηρίζει ότι ήταν ένας 
αναλογικός υπολογιστής, σχεδιασµένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων 
σωµάτων. Εκτιµάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο 87 π.Χ. από τον ρόδιο αστρονόµο 
Γέµινο.  
 

Η εύρεση του Μηχανισµού ανάµεσα στα άλλα αντικείµενα του φορτίου του 
πλοίου που ναυάγησε στα Αντικύθηρα προσδίδει στο ναυάγιο µοναδικότητα και 
απαράµιλλη σπουδαιότητα. Σώζονται 7 µεγάλα θραύσµατα (Α-G) και 75 
µικρότερα σπαράγµατα (1-75). Η ακριβής θέση τους και η αρχική δοµή του 
Μηχανισµού αποτελεί αντικείµενο συνεχούς έρευνας. Περιελάµβανε τουλάχιστον 
30 οδοντωτούς τροχούς καθώς επίσης κλίµακες, άξονες και δείκτες. Οι 
ελληνικές, αστρονοµικού περιεχοµένου επιγραφές στην επιφάνεια του 
Μηχανισµού αναφέρονται σε αστρονοµικούς και ηµερολογιακούς υπολογισµούς, 
ενώ οι επιγραφές στις µεταλλικές πλάκες, που τον προστάτευαν, αφορούν στις 
οδηγίες χρήσεις του οργάνου. Ο Μηχανισµός προστατευόταν από ξύλινο πλαίσιο, 
που έφερε από µια ορειχάλκινη πλάκα στην πρόσθια και στην οπίσθια όψη.  

Είναι ο αρχαιότερος, πολυσύνθετος αστρονοµικός φορητός υπολογιστής, 
µε τον οποίον προσδιορίζονταν οι θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης και, πιθανότατα, 
των πέντε γνωστών κατά την αρχαιότητα πλανητών του Ερµή, της Αφροδίτης, του 
Άρη, του ∆ία και του Κρόνου. Επίσης, χρησιµοποιούνταν για την πρόβλεψη των 
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εκλείψεων του Ήλιου και της Σελήνης, για την τήρηση ενός πολυετούς 
ηµερολογίου µε µεγάλη ακρίβεια, 
καθώς και για τον προσδιορισµό του 
χρόνου τέλεσης των Πανελλήνιων 
Αγώνων που πραγµατοποιούνταν 
στην Ολυµπία, στους ∆ελφούς, στη 
Νεµέα, στην Ισθµία και στη ∆ωδώνη. 
Η κατασκευή του ανάγεται στο β΄ 
µισό του 2ου αι. π.Χ.. Η τεχνολογία 
του, η οποία παραπέµπει στους 
διαδόχους του Αρχιµήδη και τη 
Σχολή του Ποσειδωνίου στη Ρόδο, 
είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης της 
φιλοσοφίας και των θετικών 
επιστηµών, που είχε συντελεστεί στον ελλαδικό χώρο µέχρι εκείνη την εποχή, και 
στηρίχθηκε σε γνώσεις της Ελληνιστικής Εποχής (αστρονοµικές σταθερές, 
µηχανικό σχεδιασµό και χρήση των επικυκλικών οδοντωτών τροχών). Ο 
Μηχανισµός αποτελεί µαρτυρία για την αστρονοµική, µαθηµατική και µηχανική 
ιδιοφυΐα των αρχαίων Ελλήνων στα µέσα του 2ου αι. π.Χ. 
 

Τα αστρονοµικά µετρητικά όργανα των Αρχαίων  
Ελλήνων 

 
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 
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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. 
 

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. 
Στο αστρονοµικό σύστηµα του Πτολεµαίου γύρω από τη γη περιφέρονται η 
σελήνη, ο Ερµής, η Αφροδίτη, ο ήλιος, ο 'Αρης, ο ∆ίας 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.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ανέπτυξαν µόνο τις τέχνες αλλά η 
συµβολή τους ήταν τεράστια και στην ανάπτυξη των επιστηµών. 
Αυτοί ήταν που διαµόρφωσαν την υποδοµή για να εδραιωθούν 
οι θετικές επιστήµες στο παγκόσµιο στερέωµα από την 
αρχαιότητα έως σήµερα. Κάποιες από αυτές ήταν τα µαθηµατικά 
(άλγεβρα και γεωµετρία), η αρχιτεκτονική, η αστρονοµία, η 
αστρολογία, η ιατρική και  η γεωγραφία. 

Αυτοί έδειξαν στις κατοπινές γενιές τις µεθόδους έρευνας 
και πραγµατικά δηµιούργησαν την ορολογία που υιοθετήθηκε 
αργότερα από όλο τον κόσµο. 

Συµπεραίνουµε ότι ο αρχαίος Ελληνισµός  έχει να επιδείξει 
αξιοθαύµαστα επιτεύγµατα µέχρι και σήµερα. Τα παραπάνω 
είναι µερικά  δείγµατα που κατάφεραν και διασώθηκαν. Τι άλλα 
µυστήρια µπορεί να µας κρύβει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός;  
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Βιβλιογραφία-Πηγές 
 

� greekworldhistory.blogspot.com 

� www.hellinon.net 

� documentarygr.blogspot.com 

� el.wikipedia.org/wiki/Ύδραυλις 

� www.pygmi.gr 

� http://www.tmth.gr/sciencerelated/64-arxaia-elliniki-technology/390-
agrotikes-ergasies-kai-ergaleia 

�  http://www.antikythera-mechanism.gr/el 

� http://www.noesis.edu.gr/aet  

� https://sites.google.com/site/aformesskepseisdimiourgia/home/archaia-
ellenika/ta-opla-ton-archaion-ellenon 

� www.kotsanas.com (Μουσείο Ηρακλειδών) 
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Υπεύθυνη καθηγήτρια:  Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα ΠΕ20 
 

 


