
Αρχαία Ελληνική 
Τεχνολογία 



Γενικά 

Πριν 2,4 με 1,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου 
εμφανίστηκε ο Ηomohabilis (Άνθρωπος ο 
κατασκευαστής) με κύριο χαρακτηριστικό την 
ικανότητα να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί 
εργαλεία. Το γεγονός αυτό σήμανε τη γέννηση του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Η εξέλιξη των εργαλείων 
είναι αντικειμενική μαρτυρία της αναπτυσσόμενης 
συνειδητής δραστηριότητας του ανθρώπου μέσα 
στον κόσμο. Τα εργαλεία και ο τρόπος κατασκευής 
τους θεωρούνται χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
πολιτισμού των διαφόρων εποχών. 



Η εποχή του Λίθου (2.000.000 – 3.000 π.Χ.) 

Η εποχή του λίθου χαρακτηρίζεται από τη χρήση του λίθου και 
ως εργαλείου και ως πρώτης ύλης για την κατασκευή 
εργαλείων. Προς το τέλος της περιόδου (Νεολιθική εποχή) 
εμφανίστηκε ο Ηomo sapiens (ο Άνθρωπος ο σοφός) ο οποίος 
βελτίωσε τα εργαλεία, αναπτύσσοντας την τεχνική της 
λείανσης και προσθέτοντας χειρολαβή σε αυτά. Την περίοδο 
αυτή ανακαλύφθηκε η φωτιά η οποία απετέλεσε βασική 
προϋπόθεση για την πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού. Κατά 
τη Νεολιθική εποχή εμφανίστηκαν οι μεγάλοι πολιτισμοί των 
Ινδιών, της Κίνας , της Αιγύπτου, των Σουμερίων κ.α., οι 
οποίοι παρουσίασαν μεγάλα τεχνικά και οικοδομικά έργα 
καθώς επίσης και δύο από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά 
επιτεύγματα, τον τροχό και τη σχεδία. 



Η εποχή του Χαλκού(3.000 – 1400 π.Χ.) 
Η εποχή του Σιδήρου (1400 – 500 μ.Χ.) 
 

Κατά την εποχή του χαλκού ο ορείχαλκος 

(μπρούντζος) είναι κράμα χαλκού και κασσίτερου σε 

αναλογία 10 :1. Με τα υλικά αυτά ο άνθρωπος 

κατασκεύασε εργαλεία που έσπαζαν και χάραζαν αλλά 

και που έκοβαν. 
 

 Κατά την εποχή του σιδήδου η χρησιμοποίηση του σιδήρου 

προώθησε σημαντικά την ανάπτυξη της γεωργίας, της 

βιοτεχνίας, της οικοδομικής, της ξυλουργικής και ιδιαίτερα 

των θαλάσσιων μεταφορών στις οποίες βασίστηκε το 

εμπόριο. Η τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα γνώρισε 

μεγάλη ανάπτυξη. 



Άλλες εποχές στις οποίες διακρίνεται η 
τεχνολογία 

• Η Μεσαιωνική εποχή (500 – 1450 μ.Χ.) 

• Η εποχή της Νέας Επιστήμης (1450 – 1700 μ.Χ.) 

• Η εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης (1700 – 
1900 μ.Χ.) 

• Η εποχή της Μηχανοποίησης (1900 – 1945 μ.Χ.) 

• Η Ηλεκτρονική και Διαστημική εποχή (1945 – 
Σήμερα) 

 



 Παραδείγματα του τεχνολογικού 
επιπέδου του ελληνικού πολιτισμού 

•  Η κατασκευή υδραγωγείων, ο καταπέλτης, η πολεμική 
τριήρης, ο οριζόντιος νερόμυλος, o κοχλίας του Αρχιμήδη 
για την άντληση του νερού, η κλεψύδρα, η λάμπα του 
Φίλωνα, η διόπτρα του Ήρωνα, η αιολόσφαιρα που 
θεωρείται η πρώτη ατμομηχανή 

• Η σημαντικότερη ίσως έκφραση του επινοητικού πνεύματος 
των αρχαίων Ελλήνων είναι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 
ο οποίος μετρούσε αστρονομικά δεδομένα. 



Ο μηχανισμός των Αντικηθύρων 

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων (γνωστός και ως 

αστρολάβος των Αντικυθήρων ή υπολογιστής των 

Αντικυθήρων) είναι ένα αρχαίο τέχνημα που πιστεύεται 

ότι ήταν ένας αρχαίος αναλογικός, μηχανικός 

υπολογιστής και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων, 

που παρουσιάζει ομοιότητες με πολύπλοκο ωρολογιακό 

μηχανισμό 

Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοικτά του Ελληνικού 

νησιού Αντικύθηρα μεταξύ των Κυθήρων και της 

Κρήτης. Με βάση τη μορφή των ελληνικών επιγραφών 

που φέρει χρονολογείται μεταξύ του 150 π.Χ. και του 

100 π.Χ. 



Τηλέγραφος 

Πριν από 2.500 χρόνια, οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τον 

τηλέγραφο, κατάφεραν να αποξηράνουν εκτάσεις, κατασκεύασαν 

πτητικές μηχανές, υπολογιστές, τσιμέντο και τόσα άλλα. 

Ο τηλέγραφος είναι μια διάταξη με την οποία γραπτά σημεία 

μεταδίδονται από τον ένα σταθμό στον άλλο με τη βοήθεια 

πυρσών. 

Αυτοί οι οποίοι θα επικοινωνήσουν με το σύστημα αυτό πρέπει να 

χωρίσουν τα 24 γράμματα του αλφάβητου σε πέντε ομάδες από 

πέντε γράμματα, ενώ η τελευταία ομάδα θα έχει τέσσερα. Μετά 

πάνω σε πέντε πινακίδες ο καθένας, θα γράψει μία, από τις πέντε 

ομάδες γραμμάτων. Αυτός που θα στείλει μήνυμα θα σηκώσει 

προειδοποιητικά δύο πυρσούς, για να διαπιστώσει αν ο 

παραλήπτης προσέχει και θα περιμένει να σηκώσει και αυτός 

πυρσούς προς απάντηση.  



Πολυήρεις 

Οι πολυήρεις ήταν νέοι (για τότε) τύποι 

κωπήλατων πολεμικών πλοίων που 

εμφανίστηκαν από τον 4ο αιώνα π.Χ. στη 

Μεσόγειο Θάλασσα, εκτοπίζοντας (σταδιακά 

και εν μέρει) τις τριήρεις και αλλάζοντας τη 

ναυτική πολεμική τέχνη. Τα πλοία έγιναν 

αυξανόμενα μεγαλύτερα και βαρύτερα, 

συμπεριλαμβάνοντας μερικά από τα 

μεγαλύτερα ξύλινα πλοία που έχουν ποτέ 

κατασκευαστεί. Δεν είναι σαφές πότε 

ακριβώς και πού πρωτοεμφανίστηκαν. 



Καταπέλτης 

Ο Καταπέλτης 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 τηςπυρίτιδας, αλλά και ακόμα νεότερα. 
Ο Καταπέλτης 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 τηςπυρίτιδας, αλλά και 

ακόμα νεότερα. 



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

• 3000 π.Χ.: Έναρξη λειτουργίας του μεταλλείου ασημιού στο 
Θορικό Λαυρίου. 

• 2500 π.Χ.: Λειτουργία μεταλλευτικών κλιβάνων στο χωριό 
Στενό Αρκαδίας. Το 1980 ανακαλύφθηκαν στο χωριό Στενό 
Αρκαδίας έξι μονάδες χύτευσης μετάλλων με τεχνολογία 
παρόμοια με της υψικαμίνου, που χρονολογούνται ανάμεσα 
στα 2500 – 2200 π.Χ. ανατρέποντας τις μέχρι τώρα απόψεις 
για τη μεταλλουργική δραστηριότητα εκείνης της εποχής. 

• 2000 π.Χ.: Κατασκευή μεγαλιθικών μνημείων Μάνης. 

 

 



• 1500 π.Χ.: Παρουσία των περίφημων πλοίων της Θήρας. Τα πλοία της 
Θήρας έγιναν γνωστά.μέσα από τις περίφημες τοιχογραφίες που ήρθαν 
στο φως το 1973. Παρουσιάζουν επτά καλοζωγραφισμένα πλοία της 
περιόδου 1600 – 1500 π.Χ., που δείχνουν υψηλό επίπεδο ναυπηγικής 
αρτιότητας. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η ναυπηγική παράδοση «χάνεται» 
για τα επόμενα 600 χρόνια και επανεμφανίζεται την εποχή της τριήρους, 
στους Αρχαϊκούς και Κλασικούς χρόνους. 

• 1450 π.Χ.: Αρδευτικά και αποξηραντικά έργα στην Κωπαΐδα. 

• 1200 π.Χ.: Έναρξη εργασιών στα μεταλλεία Λαυρίου. Τα μεταλλεία του 
Λαυρίου, που στήριξαν την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας 
(παρείχαν 750 τάλαντα κατ’ έτος), άρχισαν να λειτουργούν πολύ 
νωρίτερα, το 1200 π.Χ., και η εκμετάλλευσή τους συνεχίστηκε μέχρι το 
τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Εκεί αναπτύχθηκαν τρεις σημαντικές 
μεταλλουργικές τεχνικές, η μαζική εκκαμίνευση και τήξη των μετάλλων, ο 
εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων και η μηχανοποίηση της κοπής των 
νομισμάτων. 

• 1000 π.Χ.: Κατασκευή του Αινιγματικού «Δρακόσπιτου» της Όχης. 

 



• 780 π.Χ.: Χρήση του Αλφαβήτου. 

• 650 π.Χ.: Έκδοση των πρώτων νομισμάτων. 

• 650 π.Χ.: Ναυπήγηση της πρώτης τριήρους από τον Αμεινοκλή. Οι τριήρεις ήταν 
μακριά και στενά πλοία με τρεις σειρές κωπηλατών, με έναν ιστό και αρκετά 
πολύπλοκη εξάρτηση. Το μήκος τους έφτανε τα 40 μέτρα και το πλήρωμά τους 
αποτελείτο από 200 άνδρες περίπου. 

• 600 π.Χ.: Κατασκευή της Διόλκου στην Κόρινθο. Ο Δίολκος των νεών, ήταν ένα 
από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας και ένωνε τα δύο λιμάνια 
των Κεχρέων στο Σαρωνικό και του Λέχαιου στον Κορινθιακό. Ήταν ένας 
λιθόστρωτος δρόμος πλάτους από 3,5 – 5 μ. με αυλακώσεις πάνω στις οποίες 
κυλούσαν πλατφόρμες που μετέφεραν τα σκάφη από το ένα λιμάνι στο άλλο. 

• 580 π.Χ.: Το πρώτο πιεστήριο λαδιού. 

• 570 π.Χ.: Ο Γλαύκος ο Χίος εφαρμόζει μέθοδο συγκόλλησης σιδηρών τμημάτων. 

• 550 π.Χ.: Ο Αναξίμανδρος εφευρίσκει τον Γνώμονα και το Χάρτη. 

• 540 π.Χ.: Ανέγερση του ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ο Χερσίφρων ο 
Κνώσσιος αναλαμβάνει μαζί με τον Μεταγένη και τον Θεόδωρο την ανέγερση του 
ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ο ναός, που περιλαμβάνεται στα επτά θαύματα 
του αρχαίου κόσμου, καταστράφηκε το 365 π.Χ. από τον Ηρόστρατο. 

 



• 530 π.Χ.: Αναφέρονται οι πρώτες ανυψωτικές μηχανές. Η χρήση 
γερανών και άλλων ανυψωτικών μηχανών πρέπει να είχε αρχίσει πολύ 
νωρίτερα. Η αναφορά σηματοδοτεί περισσότερο την έναρξη της 
συστηματικής μελέτης των αρχών λειτουργίας και των τεχνικών 
κατασκευής τους. Οι βασικοί τύποι ήταν πέντε: ο μοχλός, η απλή 
τροχαλία, η διπλή τροχαλία, το πολύσπαστο και το βαρούλκο. Με 
συνδυασμούς αυτών κατασκευάζονταν πιο πολύπλοκες ανυψωτικές 
μηχανές, όπως αυτές που αναφέρει ο Ήρωνας, η μονόκολος, η δίκολος, η 
τρίκολος και τετράκολος. 

• 520 π.Χ.: Κατασκευή της περίφημης σήραγγας στη Σάμο από τον 
Ευπαλίνο. Η σήραγγα έχει μήκος 1.040 μ. και διατομή 1,80×1,80 μ. Η 
κατασκευή της άρχισε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές και 
προχώρησε με εντυπωσιακή ακρίβεια έτσι ώστε τα δύο συνεργεία να 
συναντηθούν στο μέσο της απόστασης με ελάχιστη απόκλιση. 

• 510 π.Χ.: Αρχίζει η κατασκευή του Ηραίου στη Σάμο. 

• 450 π.Χ.: Ο Φειδίας κατασκευάζει το γιγάντιο άγαλμα του Δία στην 
Ολυμπία. 

 



• 425 π.Χ.: Ο Αρχύτας κατασκευάζει την πρώτη ιπτάμενη μηχανή. Η «πετομηχανή» 
όπως την ονόμαζε ο Αρχύτας ο Ταραντίνος, λειτουργούσε με συμπιεσμένο αέρα και 
ένα σύστημα αεροπροώθησης που της επέτρεπε να πετά σε αποστάσεις περίπου 200 
μ. Στον Αρχύτα αποδίδεται επίσης η κατασκευή της βίδας και της παιδικής ροκάνας. 

• 400 π.Χ.: Χρησιμοποιούνται ο καταπέλτης και η βαλλίστρα. Πιστεύεται ότι 
εφευρέθηκαν από τους μηχανικούς του Διονυσίου του Πρεσβύτερου (399 π.Χ.) και 
αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων στην 
τεχνολογία του πολέμου. Όπως αναφέρει ο Βιτρούβιος στο έργο του De Architectura: 
«οι βαλλίστρες κατασκευάζονται με ποικίλες αρχές έτσι ώστε να παράγουν το ίδιο 
αποτέλεσμα. Μερικές λειτουργούν με χειρομοχλούς, άλλες με τροχαλίες, άλλες με 
άλλου είδους ανυψωτήρες και άλλες με τη βοήθεια τυμπάνων. Πάντως, καμία 
βαλλίστρα δεν κατασκευάζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη το βάρος της πέτρας που 
πρόκειται να εκτοξεύσει. Για το λόγο αυτό οι αρχές του δεν είναι εύκολα κατανοητές 
από τον καθένα, παρά μόνο από εκείνους τους τεχνίτες που γνωρίζουν τη γεωμετρική 
επεξεργασία των αριθμών και των πολλαπλασίων τους». 

• 380 π.Χ.: Έναρξη λειτουργίας των ελικοειδών πλυντηρίων στο Λαύριο. 

• 360 π.Χ.: Ο Εύδοξος ανακαλύπτει τον αστρολάβο και τον πόλο. 

 



• 350 π.Χ.: Γίνεται γνωστή η χρήση του υδραυλικού τηλέγραφου. Ο υδραυλικός 
τηλέγραφος είναι το πρώτο μηχανοποιημένο επικοινωνιακό σύστημα. Αποτελείται 
από δύο όμοιες μηχανές που τοποθετούνται σε δύο σημεία με οπτική επαφή και 
απόσταση 20 – 30 χλμ. Κάθε μηχανισμός διέθετε έναν πλωτό σωλήνα με χαραγές 
που αντιστοιχούσαν σε κωδικοποιημένες εντολές. Η επικοινωνία στηρίζονταν στη 
συγχρονισμένη μετακίνηση των δύο σωλήνων. 

• 356 π.Χ.: Χτίζεται ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο. 

• 353 π.Χ.: Χτίζεται το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού. 

• 332 π.Χ.: Πολεοδομικό σχέδιο της Αλεξάνδρειας: Ο Δεινοκράτης ο Ρόδιος 
αναλαμβάνει, κατ’ εντολή του Μ. Αλεξάνδρου να εκπονήσει το σχέδιο που 
χαρακτηρίζεται από τους κάθετους μεταξύ τους δρόμους. Θα αποτελέσει πρότυπο 
για πολλές μεταγενέστερες πόλεις. 

• 330 π.Χ.: Κολοσσιαίοι κίονες στα λατομεία Ευβοίας. 

• 320 π.Χ.: Οι μηχανικοί του Μ. Αλεξάνδρου: Ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
διέθετε ένα πλήθος τεχνίτες και μηχανικούς, όπως μεταλλουργούς, τοπογράφους, 
ξυλουργούς, γεφυροποιούς, ναυπηγούς, σηραγγοποιούς και πολλών άλλων 
ειδικοτήτων, ένα «σώμα μηχανικού», που κυριολεκτικά μεταμόρφωσε όχι μόνο 
την πολεμική τεχνολογία αλλά και την πολεοδομία, την γεφυροποιία, την 
ναυπηγική. 

 



• 300 π.Χ.: Η πρώτη αναφορά σε διαδικασίες ποιοτικού 
ελέγχου: έλεγχος γνησιότητας των νομισμάτων. 

• 300 π.Χ.: Το αρδευτικό σύστημα της Περαχώρας. 

• 290 π.Χ.: Οι πολεμικές μηχανές του Δημητρίου του 
Πολιορκητή. 

• 280 π.Χ.: Τελειώνει η κατασκευή του Κολοσσού της 
Ρόδου. 

• 270 π.Χ.: Ο Ηρόφιλος και τα πρώτα χειρουργικά 
εργαλεία. 

• 287-212 π.Χ.: Αρχιμήδης: Μερικά από τα επιτεύγματά 
του: ατέρμων κοχλίας, οδοντωτοί τροχοί, υδραυλικό 
ωρολόγιο, καύση του Ρωμαϊκού στόλου με κάτοπτρα. 

• 275 π.Χ.: Χτίζεται ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. 
 



• 285-222 π.Χ.: Πνευματικές μηχανές του Κτησίβιου. Ο Κτησίβιος 
κατασκευάζει πολλές μηχανές που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα και 
πολύπλοκες αντλίες. Ανάμεσά του ξεχωρίζει ένα μουσικό όργανο, η 
ύδραυλις, η πρόγονος ουσιαστικά του εκκλησιαστικού οργάνου. 

• 260-180 π.X.: Φίλων ο Βυζάντιος. Από τους σημαντικότερους 
μηχανολόγους της Αρχαιότητας. Συνέγραψε βιβλία όπου περιγράφονται 
οι αρχές λειτουργίας πολλών μηχανισμών. Πολλά από αυτά έχουν 
διασωθεί: μοχλοί, πνευματικά, κλεψύδρα, πολιορκητική, πολεμικές 
μηχανές, οδοντωτοί τροχοί. 

• 240 π.Χ.: Ναυπηγείται η Συρακουσία, το μεγαλύτερο πλοίο ψυχαγωγίας. 
• 250 π.Χ.: Χρησιμοποιείται ηλιακό ρολόι με τρεις χάλκινους δακτυλίους. 
• 210 π.Χ.: Ναυπηγούνται τεράστια πολεμικά πλοία. 



• 90 π.Χ.: Κατασκευάζεται ο περίφημος υπολογιστής των 
Αντικυθήρων. Το 1901, στα Αντικύθηρα, σφουγγαράδες 
ανακαλύπτουν ένα ναυάγιο από όπου ανασύρθηκε ένα περίεργο 
αντικείμενο που έμελλε να δημιουργήσει πολλές διαμάχες σχετικά με 
την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν ένας μηχανισμός με 
γρανάζια που η ακτινοσκοπική εξέτασή του στο Κέντρο Ερευνών 
«Δημόκριτος» από τον καθηγητή Derek de Solla Price του 
Πανεπιστημίου Yale, με τη συνεργασία του Έλληνα πυρηνικού 
φυσικού Χαρ. Καράκαλου, το 1973, αποκάλυψε ότι ήταν ο πιο 
πολύπλοκος μηχανισμός που είχε κατασκευαστεί μέχρι το 1200 μ.Χ.. 
Πρόκειται για ένα μηχανικό υπολογιστή που δείχνει τις κινήσεις του 
Ήλιου, της Γης και της Σελήνης με μεγάλη ακρίβεια. 

• 50 π.Χ.: Ο Ανδρόνικος Κυρρήστης και το υδραυλικό ρολόι. 
• 100 μ.Χ.: Κατασκευή του ατμολέβητα από τον Ήρωνα τον 

Αλεξανδρινό. 


