
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΑΠO ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ



• Πολλά γεννούν το δέος·
το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά·

• τη Γη,
την άφθαρτη παιδεύει την ακάματη

• Ένας τον άλλο δίδαξε λαλιά,
τη σκέψη, σαν το πνεύμα των ανέμων

• Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε
που δεν τις βάζει ο νους



• Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τα ζώα; Η
γλώσσα; Το λογικό; Η κοινωνικότητα; Ο πολιτισμός; Ο
Αριστοτέλης στα Πολιτικά του ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος είναι
από τη φύση του ζώο πολιτικό.Και άλλοι φιλόσοφοι, όπως για
παράδειγμα ο Τόμας Χομπς, υποστήριξαν ότι αυτό που
διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η ομιλία. Άλλοι
πάλι, όπως ο Πλάτων ή ο Τζον Λοκ, θεωρούν ότι η ουσιαστική
διαφορά με τα ζώα είναι ότι ο άνθρωπος διαθέτει νόηση (Homo 
Sapiens).Άλλοι πάλι φιλόσοφοι, ξεκινώντας από τον μύθο του
Προμηθέα, που αποδίδεται στον σοφιστή Πρωταγόρα, 
πιστεύουν ότι η βασική διαφορά με τα ζώα είναι ότι ο άνθρωπος
επινοεί και κατασκευάζει εργαλεία (Homo Faber), με τα οποία
μπορεί να επεμβαίνει και να τροποποιεί κάθε φορά το
περιβάλλον του, ανάλογα με τις ανάγκες του.

• O homo faber, ο άνθρωπος ως κατασκευαστής, αποτελεί μια
κεντρική κατηγορία στην αρχαία ελληνική ανθρωπολογική
θεώρηση, η οποία αποδίδει μιαν ισόρροπη σημασία στη διφυή
ανθρώπινη φύση: την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπου να
παράγει πνευματικά αλλά και υλικά αγαθά.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

Από την
εμφάνιση του
ανθρώπινου
είδους πάνω
στη Γη φάνηκε
η επινοητική
του ικανότητα.  
Το στοιχείο
που διέκρινε
τον άνθρωπο
από τα άλλα
ζώα ήταν η
λειτουργία
του βάσει της
λογικής και όχι
των
ενστικτωδών
παρορμήσεων
του



• Στους προϊστορικούς καιρούς ο Homo Habilis, 
του οποίου η ονομασία προδίδει την
επιδεξιότητά του, υπήρξε το ον που
συνεπικουρούμενο από πρόχειρα εργαλεία
κατασκευασμένα από το ίδιο κάλυψε τις
ανάγκες του. Ο Homo Erectus εξέλιξε την
ικανότητα αυτή, δημιουργώντας πιο
τελειοποιημένα εργαλεία. Ο Homo Sapiens
χρησιμοποιούσε πια σύνεργα στην καθημερινή
του ζωή για την επιτέλεση απαραίτητων
εργασιών(γεωργικών, θηρευτικών κ.ά.) 





• Με την πάροδο του χρόνου, με την οργάνωση
σε συγκροτημένες κοινωνίες και με την
ανάπτυξη του πολιτισμού, στον αρχαίο κόσμο
της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου και της
Ελλάδας σημειώθηκε τεράστια πρόοδος. Η
εφεύρεση της γραφής, του τροχού, των
πολεμικών μηχανών, μηχανισμών για τη
μέτρηση του χρόνου και την παρατήρηση των
ουράνιων σωμάτων είναι ορισμένα μόνο από
την πλειάδα επιτευγμάτων στα οποία
αναγνωρίζεται η πνευματική υπεροχή των
συντελεστών της ιστορίας των εφευρέσεων.



•
• Η σφηνοειδής γραφή υπολογίζεται ότι εφευρέθηκε από τους Σουμέριους στη Μεσοποταμία, όμως

άγνωστο πότε. Κατόπιν τη δέχθηκαν και την τροποποίησαν οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, 
οι Ελαμίτες, οι Πέρσες, οι Χιττίτες... Διατηρήθηκε μέχρι τον 1ον μ.Χ. αι.

•
• Αλφάβητο σφηνοειδούς περσικής γραφής
•
•

•

• Η αποκρυπτογράφησή της έγινε από τους Γκρότεφεντ (1802) και Ρώλινσον (1846).
• Είδη σφηνοειδούς γραφής είναι η γραφή Ουγγαρίτ (στις ακτές της Συρίας) με

22 συμφωνογράμματα και η της Περσέπολης με 36συμφωνογράμματα. Ξέπεσαν σε αχρησία τον
3ο - 5ο π.Χ. αι.

•
• Η σφηνοειδής γραφή ονομάστηκε έτσι επειδή τα γράμματά της είναι ως οι σφήνες (καρφιά) και

όχι γραμμές ή εικόνες πραγμάτων, όπως συμβαίνει στις άλλες παλιές και κυρίως τις ιβδικές, όπου
βλέπε περισσότερα.

• Στη σφηνοειδή γραφή οι λέξεις γράφονται με τον ίδιο τρόπο (μηχανισμό) που ισχύει και στις πολύ
παλιές γραφές (αιγυπτιακή ιερατική, γραμμική κ.α.). Απλώς εδώ τα γράμματα του αλφάβητου
είναι σφήνες αντί εικόνες ή ιδεογράμματα όντων, όπως συμβαίνει στις άλλες (σημιτικές και
αιγυπτιακές) γραφές, κάτι που δίδει και την εντύπωση ότι η σφηνοειδή γραφή είναι άσχετη με τις
άλλες, ενώ δεν είναι.

• Στη σφηνοειδή γραφή κανονικά υπάρχουν δυο μόνο διαφορετικές γράμματα-σφήνες (και όχι π.χ. 
24 που υπάρχουν στην ελληνική γραφή, η μια είναι ίσια και η άλλη διπλή (κάτι όπως το <), που οι
συνδυασμοί αυτών των δυο σφηνών δημιουργού-αποτελούν τα γράμματα του αλφάβητου της
γραφής αυτής. Δηλαδή εδώ τα γράμματα είναι κάτι ως την ελληνική με τα ψηφία Α, Ι, Υ και τα
δίψηφα γράμματα ΑΙ, ΕΙ, ΟΙ, ΟΥ, ΥΙ…



O ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

• Εφευρέθη: Περίπου 4.500 χρόνια π.Χ.
Σημασία: Με κάρα και άμαξες έγινε ευκολότερη η ανταλλαγή αγαθών.

•
• Προτού εφευρεθεί ο τροχός, οι άνθρωποι μετακινούνταν με τα πόδια, με κορμούς που επέπλεαν, 

με έλκηθρα ή με κανό. Ο τροχός είχε, ωστόσο, δυνατότητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτές τις
παλιές τεχνικές.

• Η κατάκτηση του κόσμου από τον τροχό ξεκίνησε στη Σουμερία, μεταξύ Τίγρη και Ευφράτη -στο
νότιο τμήμα του σημερινού Ιράκ. Οι Σουμέριοι έψηναν τούβλα και έχτιζαν δρόμους, και κάποιοι
από αυτούς τους εφευρετικούς ανθρώπους κατασκεύασαν επίσης τους πρώτους τροχούς. Αυτοί
αποτελούνταν από ξύλινες σανίδες, με μια τρύπα στη μέση για τον άξονα. Με τον καιρό, ο τροχός
εξαπλώθηκε και στην υπόλοιπη Μεσοποταμία, ενώ, όταν δαμάστηκε το άλογο, έγινε δυνατόν να
επιτευχθούν και μεγαλύτερες ταχύτητες.

• Όταν εμφανίστηκαν τα πολεμικά άρματα, η τεχνολογία του τροχού γνώρισε νέες δόξες. Η στεφάνη
και οι ακτίνες έκαναν τον τροχό ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο- οι συνδέσεις τους γίνονταν με
μεταλλικά ελάσματα. Ταυτόχρονα, νέου τύπου άξονες και πλήμνες μείωσαν τις τριβές, ώστε τα
οχήματα να μπορούν να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις σε μικρότερο χρόνο. Τα πολεμικά
άρματα συνόδευσαν την ακμή και την παρακμή πολλών αυτοκρατοριών επί χιλιετίες.



Αυτή είναι, πιθανότατα, η πιο γνωστή αρχαία απεικόνιση άμαξας που σέρνεται από ζώα - εδώ από γαϊδούρια. 
Φιλοτεχνήθηκε στη Σουμερία πριν από 6.500 χρόνια.



ΑΙΓΥΠΤΟΣ
• Νειλόμετρο, 

αρχιτεκτονική
κατασκευή για τη
μέτρηση της στάθμης
του Νείλου.

Το μουσικό όργανο της
υδραύλεως αποτελεί
μία εφεύρεση του
3ου αι. π.Χ. από τον
μηχανικό Κτησίβιο
στην Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου. Πρόκειται
για το πρώτο
πληκτροφόρο όργανο
της αρχαιότητας και
αποτελεί έναν
πρόδρομο του
εκκλησιαστικού
οργάνου της δυτικής
Ευρώπης.



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ



• Δίολκος

• Αυτόματες μηχανές του Ήρωνος

• Όπλα άμυνας του Αρχιμήδη

• Κλεψύδρα

• Ο «δίσκος της Φαιστού»

• Τροχαλία

• Παιδική Ροκάνα



Ο Αρχιμήδης

• Ο μαθηματικός, φιλόσοφος, φυσικός και μηχανικός Αρχιμήδης ήταν ένα από τα μεγαλοφυή πνεύματα που
γνώρισε στην πορεία της η ανθρωπότητα. Ένα βιβλίο του Ηρακλείδη για τον Αρχιμήδη, «Αρχιμήδους βίου», που
αναφέρεται από νεώτερους, δεν φαίνεται να διασώθηκε. Σίγουρο θεωρείται ότι ο Αρχιμήδης γεννήθηκε στις
Συρακούσες περί το 285 π.Χ. και πιθανόν είχε πατέρα τον αστρονόμο Φειδία. Διασώθηκαν αρκετά συγγράμματά
του, μερικά αποσπασματικά, «Περί σφαίρας και κυλίνδρου», «Κύκλου μέτρησις», «Περί πολυέδρων», «Περί
σφαιροειδέων και κωνοειδέων», «Περί ελίκων», «Κέντρα βάρους επιπέδων», «Τετραγωνισμός παραβολής», 
«Κατοπτρικά», «Μηχανικά» κ.ά.

• Έκανε τα πρώτα βήματα για το μαθηματικό υπολογισμό επιφανειών με ακανόνιστο περίγραμμα και συμμετρικών
εκ περιστροφής σωμάτων, μέθοδος που εξελίχθηκε, τεκμηριώθηκε και ονομάστηκε στη σύγχρονη
εποχή Ολοκληρωτικός Λογισμός, υπολόγισε μία προσεγγιστική τιμή για τον άρρητο αριθμό π, διατύπωσε το νόμο
της Μηχανικής για τους μοχλούς και, αντιλαμβανόμενος τις απεριόριστες προεκτάσεις του, γενίκευσε την
εφαρμογή λέγοντας «Δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω» (δώσε μου σημείο να στηριχθώ και θα κινήσω τη Γη). 
Διατύπωσε επίσης την ομώνυμη αρχή για την άνωση του νερού, κατασκεύασε διάφορες μηχανές, ένα τύπο
πολύσπαστου, τον κοχλία, μία αντλητική μηχανή με την «αρχιμήδειον έλικα» κ.ά.

• Το όνομα του Αρχιμήδη έχει συσχετιστεί με διάφορους θρύλους, π.χ. ότι πετάχτηκε από τη μπανιέρα του, μόλις
αξιοποίησε πειραματιζόμενος την άνωση που εξασκεί το νερό και τρέχοντας γυμνός στους δρόμους, 
αναφωνούσε «Εύρηκα!», ότι έκαψε με συγκεντρωτικά κάτοπτρα πλοία των Ρωμαίων που πολιορκούσαν τις
Συρακούσες, συγκεντρώνοντας πάνω τους την ηλιακή ακτινοβολία, ότι είπε σε Ρωμαίο στρατιώτη, ο οποίος
τελικά και τον σκότωσε μετά την κατάληψη της πόλης το 212 π.Χ., «Μη μου τους κύκλους τάραττε!» κ.ά. Γεγονός
που τεκμηριώνεται πάντως από αναφορές είναι ότι η παρουσία του Αρχιμήδη στα τείχη (Ευρίαλο φρούριο) είχε
εκφοβίσει τους Ρωμαίους πολιορκητές των Συρακουσών υπό τον Μάρκελο, αφού με διάφορες αμυντικές
μηχανές κατάφερνε ο μεγάλος εφευρέτης, μαζί με το στρατό, να καθυστερεί επί τριετία περίπου την κατάληψη
της πόλης.



Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη
• Το ατμοτηλεβόλο.
• Πολεμικό όπλο που εκτόξευε μπάλες

βάρους ενός ταλάντου (περίπου 23
• χλγμ.) σε απόσταση 6 σταδίων (περίπου

1.100 μ.). 
• Λειτουργούσε με την ατμοσυμπίεση. Είναι

το
• πρώτο παγκοσμίως όπλο που λειτουργούσε
• με ατμό.

• Τα εμπρηστικά κάτοπτρα.
• Αναμφίβολα το πιο πολυσυζητημένο

επίτευγμα του Αρχιμήδη, αυτό που
• πέρασε στη χώρα του μύθου και ξανάγινε

πραγματικότητα με τα πειράματα
• του Ιωάννη Σακά, είναι η κατασκευή των

ηλιακών κατόπτρων, με τα οποία
• συγκεντρώνοντας και εστιάζοντας τις

ηλιακές ακτίνες κατέκαυσε τα πλοία
• των Ρωμαίων που πολιορκούσαν τις

Συρακούσες, εξ ου και η ονομασία
• τους
• «εμπρηστικά κάτοπτρα».



• Το υδραυλικό ρολόι
• χρησιμοποίησε την ελεύθερη πτώση του

νερού για να κινήσει τους δείκτες που
έδειχναν τον χρόνο. Η αλλαγή στη στάθμη
ύδατος μετράει το πέρασμα του χρόνου και
έχει σχέση με ένα έξυπνο σύστημα που
ρύθμιζε το ποσοστό αλλαγής της ροής του
νερού σύμφωνα με την εποχή. 

• Ατέρμων κοχλίας.
• κύρια χρήση του κοχλία ηταν η άντληση του

νερού από ένα χαμηλό επίπεδο προς ένα
υψηλότερο.Τώρα , μέσω του κοχλία είναι
δυνατή η απαλλαγή μεταλλειών από
λιμνάζοντα ύδατα, η άντληση υδάτων από
τα έγκατα των πλοίων και η άρδευση
αγροτικών καλλιεργειών.



• Αραιόμετρο.
• Είναι όργανο που χρησιμοποιείται για
• τη μέτρηση της πυκνότητας και της
• περιεκτικότητας υγρών.

• Πλανητάριο.
• Ο Αρχιμήδης κατασκεύασε και

χρησιμοποιούσε κάποιον μηχανισμό με τον
οποίο έβρισκε ταυτόχρονα την θέση ήλιου, 
σελήνης και 6 πλανητών, αλλά οι
περιγραφές που σώθηκαν είναι μόνο για την
λειτουργία και όχι για την

• κατασκευή.



• Λιθοβόλος μηχανή.
• Μπορούσε να εκσφενδονίζει
• πέτρες βάρους 80 περίπου κιλών
• η κάθε μία, και βέλη 12 πήχεων

σε απόσταση 180 μ

• Γερανοί.
• Κατάφερνε να πιάνει τα καράβια

που πολιορκούσαν την πόλη το
και είτε να τα ανυψώνει
ανατρέποντάς τα, είτε να τα
αφήνει να ξαναπέσουν από ύψος
στην θάλασσα προκαλώντας τους
σοβαρές ζημιές.



• ∆ρομόμετρο.
• Είναι μια συσκευή που

μετρά την απόσταση
που διάνυσε ένα
κινούμενο όχημα

• ∆ιατύπωσε τους
νόμους διάθλασης του
φωτός.



Ο «Μηχανισμός των
Αντικυθήρων»

• Κατασκευάστηκε περίπου το 80 π.Χ. και αποτελείται από 3 
τμήματα που τα απαρτίζουν μπρούτζινες πλάκες και γρανάζια. 
Το 1900, οι σφουγγαράδες του νησιού ανακάλυψαν στο
ναυάγιο ενός πλοίου το περίεργο αντικείμενο, που
φυλάσσεται από τότε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της
Ελλάδας.
Το περίεργο αντικείμενο φέρει 32 οδοντωτούς τροχούς οι
οποίοι περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες. Η λειτουργία του
μηχανισμού κατέληγε σε τουλάχιστον 5 καντράν, με έναν ή
περισσότερους δείκτες για το καθένα. Πάνω στους τροχούς
υπάρχουν χαραγμένες διάφορες επιγραφές με αστρονομικούς
και μηχανικούς όρους που έχουν χαρακτηριστεί από τους
ειδικούς ως ένα είδος "εγχειριδίου χρήσης" του οργάνου.



Υποστηρίζεται ότι ο αστρολάβος των Αντικυθήρων χρησιμοποιούνταν για να υπολογισθούν οι κινήσεις
των πλανητών, που ήταν γνωστοί στους αρχαίους Έλληνες (η Σελήνη, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο

Δίας και ο Κρόνος). Τον αστρολάβο τον χρησιμοποιούσαν στα πλοία στα οποία τον τοποθετούσαν στην
γέφυρα. Ο καπετάνιος καθημερινά, με την ανατολή του ηλίου, γυρνούσε το μικρό χερούλι που

βρισκόταν στα πλάγια του μηχανήματος και μετακινούσε τον δείκτη του ηλίου να δείχνει την επόμενη
ημέρα. Δηλαδή ο αστρολάβος ήταν μια μηχανή που μετρούσε τον χρόνο και έκανε αστρονομικούς

υπολογισμούς, εξ ου και ο όρος: υπολογιστής των Αντικυθήρων. Ο εφευρέτης του ήταν ο Νικίας από
την Ρόδο (2ος – 1ος αιώνας π.Χ.) Δεν αποκρυπτογραφήθηκαν ακόμη πλήρως οι επιγραφές ούτε

δόθηκε επίσημο πόρισμα για την ακριβή χρήση του μηχανισμού, αλλά όπως όλα δείχνουν πρόκειται
για τον πρόδρομο του G.P.S. (Global Positioning System), ενός εργαλείου εντοπισμού θέσης.



• Η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη που
βιώνουμε σήμερα δεν αποτελεί
παρθενογένεση, αλλά έχει βαθιές
ρίζες σε ανθρώπους και λαούς απ ’
όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης
που ξεπέρασαν τα στενά όρια της
εποχής τους, βάζοντας τη σφραγίδα
τους στην εξέλιξη του ανθρώπου.



****βιντεο****



• Το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί
είναι αν αυτή η τεχνολογική πρόοδος
κατάφερε να διασφαλίσει στον άνθρωπο
την « ευδαιμονίαν ».Την απάντηση δίνει
πριν 2.400 χρόνια ο Πλάτωνας στον
«Πρωταγόρα » του δηλώνοντας ότι χωρίς
«αιδώ » (εσωτερικό σεβασμό) και « δίκη »
(δικαιοσύνη), ανθρώπινες κοινωνίες δεν
μπορούν να ευημερήσουν απλά και μόνο
με τεχνογνωσία χωρίς σεβασμό στη ζωή.


