
Συνοπτική περιγραφή τεχνολογικών επιτευγµάτων της Ελληνιστικής 
περιόδου 
 
Συντοµίας ένεκεν, θ’ ακολουθήσοµε µιαν επιλεκτική τηλεγραφική απαρίθµηση. 
 
α) Τεχνικά έργα 
– Εξειδίκευση µεγάλων αποξηραντικών έργων, όπως λ.χ. εκείνων της λίµνης 

των Πτεχών (Εύβοια) που είναι και η πρώτη στην Ιστορία εργολαβία µε το 
κεφαλαιοκρατικό σύστηµα Β.Ο.Τ.1 Κι οι Πτολεµαίοι θα αποξηράνουν µέγα 
µέρος της λίµνης Μαρεότιδος για να αναπτυχθεί η Αλεξάνδρεια. 

– Θολωτή τρίκεντρος γέφυρα στη Ρόδο (~ 316 π.Χ.) και η εκφορική γέφυρα 
των Ελευθερνών (µέσα 4ου π.Χ. αιώνος), πρίν απ’ τη ρωµαϊκή ανάπτυξη 
της θολοδοµίας2. 

– Ο «Φάρος», πύργος ύψους έως 120 µέτρα, στην Αλεξάνδρεια, µε 
εσωτερική πιθανότατα εγκατάσταση για την µηχανική ανύψωση των 
τεράστιων ποσοτήτων καύσιµης ύλης… 

– Η Πέργαµος διέθετε 4 υδραγωγεία που έφερναν στην πόλη 2.000 κυβ. 
µέτρα νερό ηµερησίως – µέσω τριπλών αγωγών και σιφώνων πιέσεων 15 
ατµοσφαιρών. 

 
β) Ναυπηγική 

Θα αναφερθεί εδώ το εµβληµατικό παράδειγµα του γιγαντιαίου πλοίου 
«Συρακουσία» το οποίο ο Ιέρων έστειλε ως δώρο στον Πτολεµαίο τον 3ο – 
ενα πλοίο τεραστίων διαστάσεων και χωρητικότητας. 

 
γ) Στρατιωτική Τεχνολογία 
– «Ελέπολις», ο πολυώροφος, πάνοπλος, θωρακισµένος κ ι ν η τ ό ς 

πολιορκητικός πύργος (ύψους 40,0 και 60,0 µέτρων)3, µε την γνωστή-της 
χρήση απ’ τον ∆ιονύσιο τον Πρεσβύτερο στις Συρακούσες κι απ’ τον 
∆ηµήτριο τον Πολιορκητή. 

– Εφεύρεση των καταπελτών µε ελατήριο και πεπιεσµένον αέρα (Κτησίβιος, 
285-222 π.Χ.) και η θεωρητική και πειραµατική έρευνα του Φίλωνος του 
Βυζαντίου (γύρω στα 250 π.Χ.) επι των καταπελτών µε στρεπτικό 
ελατήριο. 

 
δ) Μηχανολογία 
– Αντλίες4: Η δίχρονη εµβολοφόρος του Κτησιβίου, το «τύµπανον» και η 

«αλυσσωτή» του Φίλωνος του Βυζαντίου (στον οποίον οφείλεται και η 
πρώτη υδροκίνητη αλυσσωτή αντλία) – καθώς και η ελικοειδής 
αρχιµήδεια αντλία. 
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– Με τεράστιους γερανούς ο Αρχιµήδης (287-212 π.Χ.) πίσω απ’ τα τείχη 
των Συρακουσών, άρπαζε τους γιγαντιαίους πλωτούς πολιορκητικούς 
πύργους των Ρωµαίων, και τους κατέστρεφε5. 

– Αυτοµατοποιητική: Το όνειρο των Ελλήνων έγινε πραγµατικότητα – δέν 
είχαν µόνον οι θεοί αυτόµατα. Καί ο Φίλων ο Βυζάντιος, καί ο Ήρων ο 
Αλεξανδρεύς (~ 1ος αι. µ.Χ.) έγραψαν συγγράµµατα «Αυτοµατοποιητικής». 
Κι ο Αθήναιος (5.198f) περιγράφει πώς το 4-µετρο άγαλµα της Νύσας (στα 
270 π.Χ.) σηκωνόταν, έκανε σπονδήν και ξανακαθόταν – πιθανότατα 
µέσω ενος εκκέντρου και δύο οδοντωτών τροχών6. 

– Οδοντωτοί τροχοί: Την ίδια περίπου εποχή, ο Αριστοτέλης στα 
«Μηχανικά», 848a, αναφέρεται στη µετάδοση κινήσεως µέσω 
εφαπτοµένων κυκλικών τροχών και στις εφαρµογές της. Λίγο αργότερα, ο 
Κτησίβιος στο υδραυλικό-του ρολόι, θα χρησιµοποιήσει οδοντωτούς 
τροχούς, ενώ καί οι αντλίες του Φίλωνος φαίνεται να έχουν κάνει ανάλογη 
χρήση7 – όπως και τα οδόµετρα αργότερα. 

– Ατµοκίνηση: Η αιολοπίλη του Ήρωνος περιστρεφόταν µέσω ατµού. Και 
δέν έχοµε µέν ένδειξη πρακτικής εφαρµογής – θυµίζοµε όµως οτι ήδη απ’ 
την υδροκίνητη αντλία του Φίλωνος, ήταν γνωστή η µ ε τ ά δ ο σ η κίνησης 
απο έναν άξονα σε άλλον µέσω κλειστής αλύσσου. Εποµένως ήταν θέµα 
ευλόγου χρόνου καί η δι’ ατµού περιστροφή να µεταδοθεί µέσω αλύσσεως 
σε µιαν αντλία – άλλωστε ο ίδιος ο Ήρων είχε ήδη σχεδιάσει την µετάδοση 
της περιστροφής µιας ανεµοφτερωτής 8  προς µια δίχρονη αντλία 
Κτησιβίου! 

 
ε) Στην Γεωργία άς αναφερθεί ενδεικτικώς το κοχλιωτό πιεστήριο 

ελαιοτριβείου, εφεύρεση του Ήρωνος. 
 
στ) Μεταλλοτεχνία 
Όλες οι µεταλλουργικές τεχνολογίες είχαν ήδη, πρίν απ’ τον 4ο π.Χ. αιώνα, 
φθάσει σε µια κορύφωση. Η Μεταλλοτεχνία είχε λοιπόν στη διάθεσή-της 
ποικίλα κράµατα για διάφορες εφαρµογές – απ’ την αγαλµατοποιία ώς την 
οπλουργία, κι απ’ την κατασκευή περίτεχνων οικιακών σκευών έως τους 
οδοντωτούς τροχούς. Χύτευση ή σφυρηλάτηση ελασµάτων ήσαν οι βασικές 
τεχνικές – αλλα και τόρνος µετάλλων9. 
 
ζ) Χηµεία 
Για λόγους τυπικής πληρότητας µόνον, πρέπει να αναφερθεί εδώ οτι µετά τις 
βασικές αρχές µεταστοιχειώσεως που είχαν ήδη εισαχθεί απ’ τους 
προσωκρατικούς και τους Στωικούς, η εµπειρική Χηµεία επεξεργασίας 
µετάλλων, πολυτίµων λίθων και βαφών παντός είδους (µέσω µιας τεράστιας 
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ποικιλίας αντιδραστηρίων) ξεκινάει µε τον Βώλον εκ Μέντιδος (~ 200 π.Χ.) και 
κορυφώνεται στην Αλεξάνδρεια, απ’ τον 1ο π.Χ. έως τον 4ο µ.Χ. αιώνα10. 
 
η) Επιστηµονικά όργανα 
Φαίνεται οτι δέν είναι ακριβής η άποψη οτι «ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου 
άγνωστη η αντίληψη µιας Τεχνολογίας στην υπηρεσία της Επιστήµης στον 
αρχαίο κόσµο»11. ∆έν περιµέναµε βέβαια ενα αρχαιοελληνικό δοκίµιο που να 
περιγράφει την «πρόθεση» της Τεχνολογίας να εξυπηρετήσει την Επιστήµη. 
∆ιαθέτοµε όµως τα γεγονότα της παραγωγής τεχνηµάτων χρήσιµων καί για 
επιστηµονικές µετρήσεις. 
– Μέτρηση χρόνου: «Υδρεία ωροσκοπεία», (Κτησίβιος, Αρχιµήδης). 
– Οδόµετρον (όπως τα µέχρι χθές ταξίµετρα): Βιτρούβιος, Ήρων. 
– Αστρολάβοι παντοειδείς. 
– Ζυγοί ακριβείας (και ο Αριστοτέλης ασχολείται µ’ αυτούς στα «Μηχανικά» 

του). 
– Τοπογραφικά όργανα, όπως χωροβάτης, διόπτρα κ.ά. 
– Ιατρικά όργανα: εγχειρητικά και ορθοπεδικά (Ανδρέας, Νυµφόδωρος, κ.ά.), 

καθώς και το ειδικό σφυγµόµετρο του Ηροφίλου στην Αλεξάνδρεια (περ. 
300 π.Χ.). 

– «Σφαιροποιία» 12 , απλών παραστατικών οµοιωµάτων του ουρανού µε 
ακίνητα ουράνια σώµατα (Κικέρων, De Re Publica, 14.22) ή λειτουργικών 
οµοιωµάτων όπως το κατα Κικέρωνα δεύτερο Πλανητάριο του Αρχιµήδους 
και ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων. 

 
Έχει νοµίζω εδώ τη θέση-της και η άποψη του H. Von Staden (στο 
“Alexandria and Alexandrianism” J. Paul Getty Museum, 1996, σελ. 93): 
«Είναι καταπληκτικές οι οµοιότητες µεταξύ του µοντέλου της καρδιάς που 
πρότεινε ο Ερασίστρατος, και της νέας Αλεξανδρινής µηχανικής Τεχνολογίας» 
– αναφερόµενος στους δύο θαλάµους και στις βαλβίδες της αντλίας του 
Κτησιβίου. 
 
θ) Τεχνήµατα για την Κουλτούρα 
Καθώς η Τεχνολογία υπηρετεί κάθε είδος ανάγκης που δέν µπορεί να 
ικανοποιηθεί µε φυσικά µέσα, εύλογο ήταν (ιδίως κατα την Ελληνιστική εποχή) 
να υπηρετήσει και τις ανάγκες των ανθρώπων στην Επικοινωνία και την 
Κουλτούρα γενικότερα. Προξενεί δε εντύπωση πώς σε ενα σηµαντικό µέρος 
της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας, αυτές οι θαυµαστές τεχνικές 
εφευρέσεις υποτιµώνται µε ιδεολογικούς χαρακτηρισµούς όπως 
«διασκεδαστικές επινοήσεις» – ενω πρόκειται για εξαιρετικά τεχνολογικά 
επιτεύγµατα, ακόµη και µε τις σηµερινές γνώσεις.  
Πάλι εξ ανάγκης άκρας συντοµίας, ακολουθεί εδώ µια απλή, ενδεικτική 
µάλλον, παράθεση τέτοιων τεχνηµάτων. 
– Αθλητισµός: Η Ύσπληγξ, το όργανο το οποίο µέσω στρεπτικού ελατηρίου 

επιτρέπει τη σύγχρονη εκκίνηση των δροµέων13 στα στάδια. 
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– Μουσική: Η Ύδραυλις του Κτησιβίου, το µουσικό όργανο που 
λειτουργούσε µε πεπιεσµένον αέρα οδηγούµενον µέσω πλήκτρων σε 
κατάλληλους αυλούς14. 

– Θέατρον: Το 7 λεπτών διαρκείας αυτόµατο θέατρο του Φίλωνος και του 
Ήρωνος («Ο µύθος του Ναυπλίου»), που λειτουργεί χωρίς καµµιά 
εξωτερική παρέµβαση, χάρις σε µια εξόχως περίπλοκη εσωτερική 
περιέλιξη λεπτού σχοινίου, µήκους περίπου εκατό µέτρων15. 

– Επικοινωνίες: Ο υδραυλικός Τηλέγραφος του Αινείου του Τακτικού (Φίλων, 
Σύνταξις Μηχανικής V), και η ψηφιακής συλλήψεως «Πυρσία» των 
Κλεοµένους και ∆ηµοκλείτου (Πολύβιος, Ιστορία X). 

– Θρησκεία: Αυτόµατο άνοιγµα των πυλών του Ναού µόλις ο πιστός ανάψει 
φλόγα στον εξωτερικό βωµό, (Ήρων, Πνευµατικά, Α, 38) – µια εφαρµογή 
της διαστολής θερµαινόµενου αέρα16. 
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