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Κος ΑΛΑΒΑΝΟΣ:
Μπορούµε να ξεκινήσουµε.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε
µία

από

τις

εκδηλώσεις

που

σπάνια

κάνει

το

Τεχνικό

Επιµελητήριο να παρουσιάζει µία από τις εκδόσεις του.
Το συγκεκριµένο βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία»
είναι το 380ο βιβλίο που εκδίδει το Επιµελητήριο από το 1926
που άρχισε τις εκδόσεις του. Νοµίζω ότι του άξιζε να είναι
ένα ίσως και το πρώτο βιβλίο που γίνεται παρουσίαση µε
τέτοιους εξαιρετικούς επιστήµονες παρουσιαστές.
Θα κάνω µία αναφορά πολύ σύντοµη και τρεις σκέψεις
θα πω πρώτα για τις εκδόσεις. Ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο
προφανώς τις εκδόσεις του δεν τις κάνει µε την λογική του
κέρδους,

τις

κάνει

µε

την

λογική

να

προβάλει

θέµατα

επιστήµης, τεχνικά, τεχνολογικά, επιτεύγµατα των µηχανικών
όποιας ιστορικής χρονολογίας.
Παρόλα αυτά αυτή ίσως η λογική µας ότι δεν θέλουµε
κέρδος, ίσα - ίσα θέλουµε να επιδοτούµε εκδόσεις µας έχει
αποστερήσει από ένα κύκλωµα εκδοτικό και εµπορικό στο
οποίο θα πρέπει να µπούµε, γιατί πολλές από τις εκδόσεις
είναι εξαιρετικά σηµαντικές και νοµίζω ότι ενδιαφέρουν πολύ
περισσότερο κόσµο απ’ αυτούς που µπορεί από µόνοι τους να
απευθύνονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο. Άρα ένα θέµα που
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βάζουµε σε άµεση προτεραιότητα είναι η συνεργασία µας µε
εκδότες και µε τα βιβλιοπωλεία για να µπορέσουν να τύχουν
της αναγνώρισης πολλά από τα βιβλία που αξίζουν αυτής της
αναγνώρισης.
Η δεύτερη σκέψη είναι ότι το συγκεκριµένο βιβλίο το
οποίο οι περισσότεροι το έχετε πιάσει στα χέρια σας είναι οι
εισηγήσεις

σε

ένα

δεύτερο

διεθνές

συνέδριο

και

είναι

δεύτερος τόµος. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µία συνέχεια.
Τουλάχιστον έχουµε µία ένδειξη συνέχειας που νοµίζω ότι θα
υπάρξει από δω και µπρος. Μέχρι στις αρχές του 1990 είχαµε
µία

έλλειψη

µεγάλη

φωτισµένοι

σε

δάσκαλοι,

αυτό

το

επιστήµονες,

αντικείµενο.

Κάποιοι

συνάδελφοι,

πήραν

πρωτοβουλίες τις οποίες τις υπηρέτησαν µε πολύ µεγάλη
αφοσίωση στην συνέχεια.
Οι τρεις φορείς που συµµετείχαν στο οργάνωση του
Συνεδρίου, η ΕΜΑΕΤ, Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας, το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και το Μουσείο
Τεχνολογίας και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας νοµίζω ότι
έχουν

δείξει,

ιδίως

οι

δύο

οι

πρώτες,

το

πόσο

καλά

υπηρετούνε το στόχο που έχουν βάλει.
Η τρίτη σκέψη που ήθελα να κάνω είναι ότι η Αρχαία
Ελληνική Τεχνολογία αποδεικνύεται το δόρυ, µάλλον η αιχµή
του δόρατος στις συζητήσεις που κάνουµε µε αντιπροσώπους
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άλλων χωρών προκειµένου να συζητήσουµε ζητήµατα που
αφορούν

την

νέα

τεχνολογία

στην

προσπάθεια

της

εξωστρέφειας που καταβάλλει το Τεχνικό Επιµελητήριο σε
συνεργασία
µπορέσουµε

µε

την

να

Ελληνική

συνεργαστούµε

Κυβέρνηση.
µε

∆ηλαδή

επιστήµονες

να
και

µηχανικούς σε όλο τον κόσµο για σηµαντικά ζητήµατα.
Είδαµε ότι στις περισσότερες χώρες εκτιµιέται πάρα
πολύ η συµβολή των Ελλήνων όχι εκεί που είναι πολύ γνωστό
σε επίπεδο γνώσεων και φιλοσοφίας, αλλά και σε επίπεδο
τεχνολογίας.

Τόσο

στην

Κίνα

εκτιµήθηκε

αυτό,

για

παράδειγµα λέω, όσο και στις αραβικές χώρες, ήταν κατ’
εξοχήν µία συζήτηση που συνεχώς επαναλαµβανότανε, γιατί
εκεί πέρα έχουµε µία αλληλοδιαδοχή και αξιοποίηση των
τεχνολογικών γνώσεων από τους Έλληνες στους Άραβες,
στους

οποίους

µάλιστα

οφείλουµε

και

πολύ

µεγάλη

υποχρέωση για την διάδοση και διάσωση αυτών των γνώσεων.
Η τελευταία σκέψη που ήθελα να διατυπώσω είναι ότι
µας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν ανθρώπους, όχι µόνο σαν
επιστήµονες και µηχανικούς, να ερευνούµε το διάστηµα, να
ερευνούµε το σώµα, να ερευνούµε το παρελθόν. Και η
διερεύνηση του παρελθόντος έχει πολλές πτυχές, έχει και την
τεχνολογία. Και πιστεύω ότι πέρα του ό,τι πρέπει να µπει στα
σχολεία µαζί µε την Τεχνολογία που έχει ... η ιστορία της
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Τεχνολογίας. Και αυτοί οι τόµοι, οι δύο τόµοι για τα δύο
συνέδρια θα δίνουν ένα πολύ µεγάλο βοήθηµα για τα σχολεία.
Ειδικότερα για τους µηχανικούς απαντιέται ίσως και ένα
ερώτηµα γιατί οι Έλληνες Μηχανικοί έχουν τέτοια αίσθηση
της συµµετοχής σε µία πρωτοπορία, που δεν τους δίνει µόνο η
συµµετοχή στις νέες τεχνολογίες, στο ό,τι τα επιτεύγµατα της
επιστήµης αµέσως τα κάνουν πράξη, αλλά νοµίζω οφείλεται
και στο ό,τι κουβαλάµε µαζί ιστορικά.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι παρουσιάζοντας τους οµιλητές,
γιατί

νοµίζω

ότι

µπαίνω

στα

τους,

χωράφια

ότι

το

συγκεκριµένο βιβλίο έχει διασωθεί κατά τις εξής ενότητες.
Μεταλλουργεία,

Κονιάµατα

και

Χρωστικές,

Κεραµική,

Υαλουργεία, Ξύλο και Ύφασµα, Μετρητικά Όργανα, Μουσικά
Όργανα,

Τεχνικά

Εργαλεία,

Αγροτική

Τεχνολογία,

Οικοδοµική, Υδραυλικά Έργα, Λιµενικά Έργα, Οδοποιία,
Εδαφοτεχνικά

Έργα,

Ναυτική

Τεχνολογία,

Πολεµική

Τεχνολογία, Αυτοµατοποιητική, Τεχνολογία - Οικονοµία Κοινωνία,

∆ουλοκτησία

και

Μηχανές,

Περιβαλλοντικός

Προβληµατισµός στην Αρχαία Ελλάδα, ∆ιεθνείς Επιδράσεις,
Μηχανισµός των Αντικυθήρων. Όλα αυτά είναι σηµεία τα
οποία στην παιδική µας ψυχή για όσα γνωρίζουµε και όσο
καλά τα γνωρίζουµε έχουν δηµιουργήσει ένα υπόβαθρο το
οποίο εµφανίζεται ως µηχανικοί που πάµε να δουλέψουµε.
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∆ηλαδή οι Έλληνες µηχανικοί κουβαλάνε µία συνείδηση από
την περιγραφή που υπάρχει ακόµα στην Μυθολογία και κυρίως
βεβαίως στους ιστορικούς χρόνους που διαµορφώνει την
συνείδησή τους.
Εµείς σαν Τεχνικό Επιµελητήριο χρηµατοδοτούµε στις
πολυτεχνικές

σχολές,

καταγράψουν

τις

Μηχανικοί,

τις

τα

πανεπιστήµια,

επιρροές

διεθνείς

που

οµάδες

δέχονται

ευρωπαϊκές

για

να

οι

Έλληνες

ιστορικές

επιρροές.

Νοµίζω ότι θα πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερο βάρος στις
επιρροές που δέχονται από την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία.
Να παρουσιάσω πολύ σύντοµα τους τρεις οµιλητές µας.
Είναι ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης επικεφαλής της οµάδας των
ευρωβουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, Υπουργός για πάρα
πολλά

χρόνια,

προσωπικότητα

που

προφανώς

όλοι

γνωρίζουµε.
Ο καθηγητής ο κύριος Τάσιος µου είπε κάτι το οποίο
νοµίζω επίσης όλοι γνωρίζουµε, ότι είναι αρχαιόφιλος και
αρχαιό... και βεβαίως αυτό φαίνεται και από την έκδοση που
έχετε

κάνει.

Είναι

ο

ένας

από

τους

τρεις

που

έχουν

διδακτορικό, εγώ δεν το ήξερα. Τώρα κατέβασα από το
Ίντερνετ το βιογραφικό σας και είδα ότι έχετε και διδακτορικό
και οφείλω να οµολογήσω ότι όσο περνάνε τα χρόνια εγώ
αισθάνοµαι πιο κοντά στις απόψεις που διατυπώνει ο κύριος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

7

Βαρβιτσιώτης. Κάποιος από τους δύο αλλάζει και αυτό θα
πρέπει να µας το πείτε, ίσως εκ του ρόλου που..
Ο δεύτερος οµιλητής είναι ο καθηγητής ο Κώστας ο
Γαβρόγλου, είναι στο τµήµα του ΜΙΘΕ, Μεθοδολογία, Ιστορία
και Θεωρία της Επιστήµης, µε γνωστικό αντικείµενο την
ιστορία της Φυσικής. Προέρχεται από το χώρο δικό µας των
µηχανικών. Όχι; Α, είστε φυσικός. Εντάξει. Όπως νοµίζω ότι
υπάρχει µία πολύ καλή συνεργασία µε το Πολυτεχνείο του
ΜΙΘΕ και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα.
Και ο τρίτος οµιλητής είναι ο κύριος Πέτρος Θέµελης
Καθηγητής της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης
µε

πολλές

έρευνες

σε

αρχαιολογικούς

χώρους

καταγεγραµµένες στο ενεργητικό του, µε πολύ σηµαντική
παρουσία. Φίλος της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Θα
τους

ακούσουµε

σηµαντικά

γιατί

πράγµατα.

έχουν
Θα

να

µας

ξεκινήσουµε

πούνε
από

πάρα

πολύ

τον

κύριο

Βαρβιτσιώτη.
Κος ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν βρίσκοµαι σε τέτοιες υψηλού
επιπέδου

εκδηλώσεις

προβληµατίζοµαι

εάν

πρέπει

να

αναφερθώ σε έναν έκαστο χωριστά, να προσφωνήσω δηλαδή.
Τις περισσότερες φορές που το προσπάθησα τελικά απέτυχα,
διότι άλλους παρέλειψα, άλλους δεν τους έβαλα στην σειρά
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που θέλανε, και τελικά γινότανε µία παρεξήγηση. Θα µου
επιτρέψετε λοιπόν να µην κάνω τίποτε άλλο σήµερα και να
σας πω «κυρίες και κύριοι».
Όταν µου προτάθηκε να παρουσιάσω το βιβλίο είχα
πολλές επιφυλάξεις, διότι εγώ δεν είµαι ούτε τεχνικός ούτε
αρχαιολόγος. Βέβαια το πρόσφατο βιβλίο µου «Πολιτιστική
Φωτογραµµετρία» το αφιέρωνα «σε αυτούς που µοχθούν για
να σωθεί η πολιτιστική µας κληρονοµιά». Και έτσι δέχτηκα να
ρθω εδώ για να µιλήσω για µία ειδική κατηγορία µοχθούντων
για την πολιτιστική µας κληρονοµιά που είναι οι Μηχανικοί.
Οι Μηχανικοί οι οποίοι ανασύρουν κυριολεκτικώς από την
αφάνεια µια τεραστίας σηµασίας πλευρά του Αρχαιοελληνικού
Πολιτισµού, την Τεχνολογία. Μια πλευρά που θα έλεγα ότι
µέχρι πρόσφατα ήτανε υποτιµηµένα επικίνδυνα και χρειάστηκε
ο Βιτρούβιος ο αρµοδιότερος όλων των Ρωµαίων τεχνικών να
θαυµάσει τις πάµπολλες µηχανές τις οποίες οι Έλληνες
κληροδότησαν στις επόµενες γενιές. Και έτσι να µας βγάλει
από την άγνοιά µας ότι δήθεν οι Αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν
τεχνολογία και τεχνογνωσία.
Τα τελευταία όµως χρόνια τα πράγµατα έχουν αλλάξει
και έχουν µπει στο σωστό δρόµο. ∆εκαπέντε τώρα χρόνια η
Εταιρεία

Μελέτης

Αρχαίας

Ελληνικής

Τεχνολογίας

στο

Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος µαζί µε τον Τεχνικό
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9

άλλους

Έλληνες

συγγραφείς έχουν καταφέρει να αναστρέψουν αυτό το κλίµα
της νεοελληνικής άγνοιας.
Μία

από

συνδιοργάνωση

τις
µε

δράσεις
άλλους

της

ΕΜΑΕΤ

φορείς,

τους

ήταν
είπε

και

ο

η

κύριος

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, του 2 ο υ ∆ιεθνούς Συνεδρίου για
την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία στην Αθήνα τον περασµένο
Οκτώβριο.
Καρπός εκείνου του εξαιρετικά πετυχηµένου Συνεδρίου
είναι τούτος ο τόµος. Ένας τόµος πολλών σελίδων, ένας τόµος
που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό περιλάβει.
Η δική µου πρώτη επαφή µε την Αρχαία Ελληνική
Τεχνολογία οφείλεται στον τότε καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων

τον

Γερουλάνο,

ο

οποίος

µε

ξενάγησε

στην

συλλογή των ιατρικών εργαλείων που χρησιµοποιούσαν οι
Αρχαίοι Έλληνες. Μια συλλογή η οποία δεν ξέρω που τώρα
έχει

δωριθεί

ή

που

τώρα

παρουσιάζεται,

εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα. Στο Μουσείου Πειραιά.
Παρά ταύτα όµως θα εξακολουθούσα να κολυµπάω στα
βαθιά νερά της άγνοιάς µου αν ο Πρόεδρος της ΕΜΑΕΤ ο
καθηγητής

ο

κύριος

Τάσιος

µε

τον

οποίον

οφείλω

να

οµολογήσω µε συνδέει µακρά και αδιατάρακτη φιλία, δεν µου
προσέφερε τον τόµο αυτόν που κρατάω στα χέρια µου. Ξέρετε
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τι µου είπε; «Ξέρω ότι σου αρέσει να διαβάζεις, ρίξε του µία
µατιά».
Η προτροπή του Τάσιου µου έδωσε το ερέθισµα. Καθώς
τον ξεφύλλιζα αυτές τις ηµέρες, και οφείλω να οµολογήσω δεν
τον

ξεφύλλιζα

στις

συνεδριάσεις

του

Ευρωπαϊκοί

Κοινοβουλίου, αλλά τον ξεφύλλιζα τα Σάββατο το πρωί, είδα,
είχα

µάλλον

συγκινήσεις.

την

ευκαιρία

Και

θέλω

να

να

απολαύσω
συστήσω

πολύ

σε

µεγάλες

όλους

σας

ειδικευµένους ή µη να γίνετε αναγνώστες αυτού του τόµου.
Να τον απολαύσετε µε τον ίδιο τρόπο που τον απήλαυσα εγώ.
Γι’ αυτό θα µου επιτρέψετε να σας δώσω µερικά δείγµατα
αυτών των τεχνολογικών επιτευγµάτων των προγόνων µας τα
οποία µε σταµάτησα τόσο ευχάριστα.
Ξεφυλλίζω τον τόµο από την αρχή. Σελίδα 34 είδα τα
περίτεχνα βαρίδια που χρησιµοποιούσαν οι βυζαντινοί για να
µετράνε το βάθος της θάλασσας.
Σελίδα 63, εξεπλάγην από τα άκρως λειτουργικά ιατρικά
εργαλεία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου τον 4 ο π.Χ. αιώνα.
Σελίδα 79, µε περίµενε η έκπληξη των υποπροϊόντων
παραγωγής

αργύρου

εδώ

παρακάτω

στα

Λαµπρικά

Αττικής. Πότε νοµίζετε; 2.700 χρόνια π.Χ.
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Σελίδα 117, είδα µε συγκίνηση µία φωτογραφία κορµού
πεύκου αρχαίας υποστυλώσεως σε υπόγειες µεταλλευτικές
στοές της Κύπρου 2.000 χρόνια πίσω.
2.500 χρόνια πίσω στέκεται στα Μέγαρα η τεράστια
δεξαµενή

του

Θεαγένους

µε

τις

περίτεχνες

µπρούτζινες

θυρίδες καθαρισµού δαπέδου.
Θαυµάστε

και

εσείς

διαβάζοντας

τον

τόµο,

ξεφυλλίζοντας τον τόµο τους µεγάλους κλιβάνους κεραµικής
του Πολυµύλου της Μακεδονίας. Τέσσερα περίπου µέτρα
διάµετρος και πολύτιµη ένδειξη συστηµατικής βιοµηχανικής
ανάπτυξης της περιοχής.
Πάµε παρακάτω για να δούµε στην σελίδα 243 τα
καταπληκτικά γυάλινα προϊόντα που παρήγαν οι Αρχαίοι
Έλληνες ήδη από τον 14 ο αιώνα π.Χ.
∆εν είναι όµως µόνο αυτά που θα δείτε. Τα επιστηµονικά
άρθρα

που

συνοδεύουν

αυτές

τις

περιγραφές

είναι

εντυπωσιακά λεπτοµερή και συνοδεύονται από ένα πλήθος
αποδείξεων, αναλύσεων και συγκρίσεων κοντολογίς µε όλο το
κύρος της επιστήµης.
Αλλά να µου επιτρέψετε να συνεχίσω για λίγο ακόµα την
περιήγηση αυτού του τόµου.
Σελίδα

284

θα

δείτε

την

περίτεχνη

τεχνολογία

κατασκευής των αρχαιοελληνικών υφασµάτων. Στην σελίδα
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θα

δείτε

τον

τρόπο

κατασκευής

12

των

βυζαντινών

αστρονοµικών οργάνων.
Και µία έκπληξη για όσους ασχολούνται λίγο µε την
καλλιέργεια και µε την γη. Σελίδα 384 βλέπει κανείς πως οι
αρχαίοι Μεγαρείς καλλιεργούσαν το αµπέλι µέσα στο βράχο.
Εξάλλου κατάλαβα επιτέλους πως οι Αρχαίοι Έλληνες
χρησιµοποιούσαν τις σειροδεσίες ανάµεσα στους δοµικούς
λίγους της Ακροπόλεως των Αθηνών. Ήταν πάντοτε στο µυαλό
µου πως γινότανε αυτό το δέσιµο. Και στην σελίδα 448
υπάρχει µία ολόκληρη µελέτη που αξίζει κανείς να την δει.
Αλλά δεν είναι µόνο η τεχνολογία αυτή στην Αρχαία
Ελλάδα. Σελίδα 532 βλέπετε τα σχέδια ενός πυριστηρίου. Το
πυριστήριο ήταν ενός είδους καλοριφέρ, δηλαδή µια κεντρική
θέρµανση στα λουτρά του Βυζαντινού Ανακτόρου.
Και

στην

σελίδα

565

υπάρχει

µία

άλλη

έκπληξη.

∆ίνονται τα επιστηµονικά δεδοµένα τα οποία αποδεικνύουν
ότι ναι πράγµατι ο Ξέρξης είχε ανοίξει την διώρυγα στο πρώτο
πόδι της Χαλκιδικής.
Ακόµα και τα ελληνικά λιµενικά έργα τα οποία τόσο
ταλαιπωρούνται επί της εποχής µας της σύγχρονης, όπου δεν
µπορούµε να στήσουµε ούτε ένα λιµάνι, ούτε µπορούµε να
στήσουµε ένα µικρό λιµανάκι για τα αλιευτικά µας, εδώ όµως
υπάρχει πλήρης περιγραφή των αρχαίων λιµενικών έργων.
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Αλλά θα θυµηθώ και λίγο µια από τις ιδιότητες που µου
χάρισε

η

πολιτική

µου

ζωή.

Η

στρατιωτική

τεχνολογία

συγκεντρώνει πολλά κεφάλαια και δέστε στην σελίδα 659 τις
σύγχρονες

απόψεις

για

την

εξέλιξη

του

χαλκότονου

καταπέλτη.
Και

για

Εντυπωσιάστηκα

να
από

τελειώνω,
τα

γιατί

σας

επιχειρήµατα

της

κούρασα.
Βρετανίδας

καθηγήτριας, η ο οποία αποδεικνύει ότι η δουλοκτησία
καθόλου δεν εµπόδισε την τεχνολογική ανάπτυξη στην Αρχαία
Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι, θέλετε και άλλα κίνητρα για να
αποκτήσετε αυτόν τον τόµο; Σας ευχαριστώ.
Παρέλειψα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου για την ωραία εκδήλωση και να τον συγχαρώ
για τις εκδόσεις τις οποίες κάνει το Τεχνικό Επιµελητήριο.
Κος ΑΛΑΒΑΝΟΣ:
Εγώ

θα

ήθελα

να

ευχαριστήσω

δυο

φορές

τον

κύριο

Βαρβιτσιώτη και για τα καλά του λόγια και για την παρουσία
του και για το ό,τι θεωρεί ότι είναι καλή η εκδήλωση.
Πραγµατικά είναι καλή η εκδήλωση µε ένα σωρό ατέλειες
οργανωτικές. Τις επόµενες φορές θα τις καλύψουµε για να µην
στεναχωριέται ο Πρόεδρος της ΕΜΑΕΤ. Και προφανώς ο
κύριος Βαρβιτσιώτης δεν µας κούρασε καθόλου. Από τις 850
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σελίδες του βιβλίου, τις 150 ανακοινώσεις, επιλέξατε κάποιες
πολύ σηµαντικές, σηµαντικές είναι και οι άλλες. Να δώσουµε
το λόγο στον καθηγητή τον κύριο Γαβρόγλου.
Κος ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ:
Να σας ευχαριστήσω και εγώ µε την σειρά µου για την
πρόσκληση και να διευκρινίσω ότι θα πω ορισµένα σχόλια
συνολικά

για

τον

τόµο

τον

οποίον

έχω

διαβάσει

πολύ

προσεκτικά ως ιστορικός των επιστηµών, γιατί και ως τέτοιος
θέλω να γίνει κατανοητός ένας προβληµατισµός που νοµίζω
ότι σιγά-σιγά αναδεικνύεται µέσα από τις σελίδες αυτού του
τόµου.

Άρα

θα

συγχωρέσετε

µου

ορισµένα

στοιχεία

επαγγελµατικής διαστροφής όσον αφορά τις κρίσεις, όχι για
συγκεκριµένα

άρθρα,

αλλά

για

ορισµένες

τάσεις

που

ενδεχοµένως θα πρέπει να συζητηθούν.
Νοµίζω ότι µία από τις σηµαντικότερες διαστάσεις του
συνεδρίου, αλλά και των δραστηριοτήτων της εταιρείας, έχει
να κάνει µε την δηµιουργίας µίας κοινότητας για την µελέτης
της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο πλαίσιο ενός διεθνούς
προβληµατισµού γύρω από τα θέµατα ιστορίας των επιστηµών
και της τεχνολογίας.
Είναι

προφανές

ότι

η

δηµιουργία

κοινοτήτων,

επαγγελµατικών κοινοτήτων είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο
θέµα

που

στην

χώρα

µας

και

λόγω

των
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προβληµάτων που δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσουµε γίνεται
ακόµα δυσκολότερο.
Νοµίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούµε τον τόµο αυτόν
σαν µία δήλωση, σαν µία έκφραση ενός στέρεου βήµατος προς
αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό ενδεχοµένως να ακούγεται κάτι
το τυπικό, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι τόσο
απλή αυτή η ιστορία.
Το δεύτερο θέµα που θα ήθελα να θίξω όσον αφορά τα
περιεχόµενα του τόµου είναι να το συγκρίνω µε αυτά του
πρώτου Συνεδρίου. Νοµίζω λοιπόν ότι στο δεύτερο Συνέδριο
υπήρξε µία αντιφατική, όπως γίνεται σε όλα αυτά τα θέµατα,
πλην

όµως

σαφής

µετατόπιση

από

την

µελέτη

των

µηχανηµάτων και των µηχανών στην µελέτη αυτού που
ονοµάζουµε υλικός πολιτισµός. Η ανάδειξη δηλαδή η έµφαση
στην µελέτη των τεχνικών, όχι των ανθρώπων, των τεχνικών,
έχει µία πάρα πολύ µεγάλη σηµασία, διότι η ιστορία της
τεχνολογίας όπως όλες οι ιστορίες, συµπεριλαµβανοµένων και
των ιστοριών της επιστήµης, έχει να κάνει µε τις κοινωνίες
και τους ανθρώπους, δεν έχει να κάνει µε τις ιδέες και τα
αντικείµενα. Οι ιδέες και τα αντικείµενα έχουν ενδιαφέρον
στο βαθµό που εκφράζουν κοινωνίες και ανθρώπους.
Με αυτή λοιπόν την έννοια θα πρέπει πραγµατικά να
χαιρετίσει κανείς το γεγονός ότι αναδεικνύεται η σηµασία των
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τεχνικών. Άρα αναδεικνύεται η σηµασία των τεχνιτών και άρα
αναδεικνύεται η σηµασία της κοινωνίας έναντι απλά των
εννοιών και των ιδεών.
Αυτό επαγγελµατικά, µεθοδολογικά και ακαδηµαϊκά έχει
τεράστια σηµασία, διότι µας εµπλέκει µε µία συζήτηση σε
χώρους σύµµαχους προς αυτά που θέλουµε να κάνουµε, όπως
είναι οι αρχαιολόγοι, όπως είναι οι ιστορικοί, και βεβαίως
όπως είναι το κοινό της ιστορίας των επιστηµών και της
τεχνολογίας και στην χώρα µας και διεθνώς.
Το τρίτο στοιχείο που επίσης αναδεικνύεται και νοµίζω
όχι

αντιφατικά

σ’

αυτόν

τον

τόµο

σε

σχέση

µε

το

προηγούµενο Συνέδριο, σχετίζεται µε πια την εδραίωση των
διεπιστηµονικών

προσεγγίσεων

στην

µελέτη

αυτών

των

προβληµάτων. ∆εν βλέπουµε µόνο µηχανικούς, δεν βλέπουµε
µόνον ερασιτέχνες µε πάθος, που είναι µία πολύ σηµαντική
κατηγορία στις απαρχές της όποιας νέας προσπάθειας, αλλά
βλέπουµε συναδέλφους από διαφορετικές επιστήµες να µιλάνε
για το ίδιο θέµα από διαφορετικές σκοπιές. Αυτό πάλι νοµίζω
πρέπει να το χαιρετίσουµε επειδή εκφράζει και µία διάθεση
προφανώς

των

επικεφαλείς,

και

αυτό

επίσης

πρέπει

να

υπογραµµιστεί, ότι αυτά τα πράγµατα δεν µπορούµε να τα
κάνουµε µόνοι µας όσο και καλοί να είµαστε στις δικές µας
εξειδικευµένες εργασίες.
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Το επόµενο θέµα που νοµίζω ότι υπάρχει και παρόλο που
δεν είναι κυρίαρχο, και το λέω πολύ προσεκτικά αυτό, θα
ήθελα να υπογραµµίσω το «υπάρχει», είναι µία αποδέσµευση
από την αρχαιολατρία. ∆εν θέλω να παρεξηγηθεί µε κανένα
τρόπο αυτό το θέµα. Το «αρχαιολατρία» είναι ιστορικά
ταυτισµένο µε ορισµένα πράγµατα και ο θαυµασµός µας στην
αρχαιότητα απολύτως δικαιολογηµένος σε πάρα πολλά επίπεδα
συµπεριλαµβανοµένου και του εντελώς ψυχρά επιστηµονικού.
Από την άλλη µεριά δεν µπορεί ο θαυµασµός να είναι το
βασικό κίνητρο µελέτης αυτών των προβληµάτων. Και εδώ
νοµίζω σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από την πρώτη φορά
αρχίζουν να υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ποια επί της
ουσίας κατανόησης της αρχαιότητας. ∆ηλαδή αποδέσµευση
και από την προβληµατική, σιγά - σιγά επιµένω, µε αντιφατικό
τρόπο, αλλά δεν πειράζει αυτό, αλλά υπάρχει, αποδέσµευση
από το να αποδείξουµε ότι ήµασταν οι πρώτοι στο οτιδήποτε.
Παρόλο που αυτό είναι ένα πράγµα που συγκινεί εµένα
πρώτο ποιος ήταν πρώτος, στον επαγγελµατικό τοµέα είναι
ένα πράγµα που αφήνει αδιάφορη την προβληµατική γύρω από
την ιστορία της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, όχι λόγω µία
απίστευτης ζήλιας που έχουν όλοι οι άλλοι εναντίον µας, αλλά
επειδή

η

δυνατότητα

ιστορικής

διαχείρισης

προβλήµατος είναι κάπως πεπερασµένη.
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Συνδυασµένο µε αυτό υπάρχει κάτι που είµαι σίγουρος
ότι ο κύριος Θέµελης είναι πολύ αρµοδιότερος από εµένα, και
οµολογώ ότι το λέω και αυτό πολύ προσεκτικά, υπάρχουν
οµιλίες όπου η προσήλωση στα τεκµήρια της αρχαιότητας και
κυρίως στην βιβλιογραφία γύρω απ’ αυτά τα τεκµήρια είναι
πάρα - πάρα πολύ έντονη και σοβαρή.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό είναι λίγο χαλαρό. Και
αυτό δεν το λέω ως κριτική, όσο ότι πρέπει να είναι ένα θέµα
που πρέπει να βασανίσει ιδιαίτερα όλους όσοι προέρχονται
από τις φυσικές επιστήµες, από τις θετικές επιστήµες, από
τους µηχανικούς και τα λοιπά, ότι οι δουλειές που κάνουν οι
φιλόλογοι και ενδεχοµένως να µας έχουν τυραννήσει στα
σχολικά µας χρόνια, είναι εξαιρετικά σοβαρή γραµµατολογία
στην οποίαν πρέπει να βασιστούµε για την κατανόηση του
χαρακτήρα των τεκµηρίων. ∆ιότι δεν είναι να βρούµε κάτι µία
φράση, είναι να κατανοήσουµε τι σηµαίνει αυτό όταν είναι
γραµµένο τότε που ήταν γραµµένο και άρα τι πληροφορία
θέλει να µας φέρει.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο θέµατα που εκφράζονται µε
πολύ έντονο τρόπο στον τόµο και µε τα οποία ενδεχοµένως να
έχω

µία

διαφοροποίηση.

Το

ένα

είναι

το

οµοιωµάτων.
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Η προσοχή όταν φτιάχνουµε ένα οµοίωµα πρέπει να είναι
πάρα πολύ µεγάλη. Κατανοούµε γιατί. ∆ιότι είναι µία οπτική
αναπαράσταση η οποία γίνεται προφανώς µε πολύ µεγάλη
προσοχή,

πλην

όµως

καθορίζει

πάρα

πολύ

τον

τρόπο

πρόσληψης που έχουµε της αρχαιότητας. Και ναι µεν όταν
έχουµε οπτικές αναπαραστάσεις και θέλουµε να αναπαράγουµε
µε σύγχρονο τρόπο είναι κάτι το διαφορετικό, όταν όµως
συγκροτούµε

πράγµατα

ενδιαφέρουσες

από

µεθοδολογικές

κείµενα

υπάρχουν

συζητήσεις,

πολύ

µεθοδολογικά

προβλήµατα και τα λοιπά. ∆εν λέω ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν οµοιώµατα, απλώς λέω ότι το θέµα των οµοιωµάτων
θέλει µία προσοχή.
Όπως επίσης και κάτι που συνήθως πάρα πολλοί, εµού
συµπεριλαµβανοµένου, το χρησιµοποιούµε στις δουλειές µας
και είναι όλη αυτή η έννοια της χρηστικότητας και της
ανάγκης των ανθρώπων και των κοινωνιών. Εδώ πάλι για
πρώτη φορά νοµίζω σε σχέση µε τον άλλο τόµο και σε σχέση
µε τις συζητήσεις που γίνονται αρχίζει να υπάρχει µία
συνείδηση ότι και η χρηστικότητα και οι ανάγκες είναι
ιστορικά µορφώµατα.
Σήµερα είναι προφανές ότι είναι εντελώς διαφορετική
απ’ ό,τι ήταν η δεκαετία του ’50 και τα λοιπά και τα λοιπά.
Άρα η κατανόηση αυτών των εννοιών ως ιστορικά µορφώµατα
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και όχι ως διαχρονικές έννοιες νοµίζω πάλι εµφανίζεται δειλά
- δειλά εδώ και είναι ένα πράγµα που πρέπει κανείς να το
χαιρετίσει πάρα πολύ.
Ένα θέµα που σχεδόν δεν υπάρχει και που το έθιξε πριν
ο

κύριος

Αλαβάνος

και

νοµίζω

ότι

θα

πρέπει

να

το

συζητήσουµε και είναι και ένα θέµα που συνδέει τους
ιστορικούς των επιστηµών και της τεχνολογίας µε άλλες
ειδικότητες, είναι ο ρόλος και η λειτουργία της Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας στην ιδεολογική συγκρότηση του
ελληνικού έθνους.
Αν πάρετε τους µηχανικούς του τέλους του 19 ο υ αιώνα
και

τις

αρχές

του

20ου,

έναν

άνθρωπο

όπως

ο

Ηλίας

Αγγελόπουλος π.χ.. Ο Ηλίας Αγγελόπουλος έχει γράψει πάρα
πολλά ιστορικά έργα. Τα έργα τα οποία γράφει είναι µία
προσπάθεια ουσιαστικά συγκρότησης από την δική του πλευρά
αυτής

της

έννοιας

του

19 ο υ

αιώνα

περί

συνέχειας

του

ελληνικού έθνους.
Η αρχαία λοιπόν ελληνική τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε
µε πολλούς τρόπους, µε πολύ περίπλοκους τρόπους και για την
δηµιουργία

της

νεοελληνικής

ταυτότητας.

Και

ο

τρόπος

λοιπόν που οικειοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία είτε από
µηχανικούς,

είτε

από

άλλους

επιστήµονες,

είτε

από

δηµοσιογράφους στις εφηµερίδες και τα λοιπά, αποτελεί ένα
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εξαιρετικά

ενδιαφέρον

ζήτηµα

και

το

21

οποίο

νοµίζω

οι

ιστορικοί της τεχνολογίας θα µπορούν να έχουν πολύ γόνιµες
συνεργασίες µε ιστορικούς.
Θέλω να τελειώσω µε ένα σχόλιο ότι η προσπάθεια
δηµιουργίας
εξαιρετικά

τέτοιων
επίπονη

κοινοτήτων
δουλειά.

Και

είναι
σ’

πραγµατικά

αυτές

τις

µία

δουλειές

δυστυχώς ή ευτυχώς οι προσωπικές παρεµβάσεις παίζουν πάρα
πολύ µεγάλο ρόλο.
Η συµβολή του κυρίου Τάσιου είναι πραγµατικά απ’
αυτή την άποψη κάτι που έχει µία στρατηγική σηµασία για την
συγκρότηση τέτοιων νέων γνωστικών αντικειµένων. Και εδώ
πραγµατικά, επειδή έχουµε συγκεκριµένη συνεργασία µε το
Τεχνικό Επιµελητήριο, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το
Τεχνικό Επιµελητήριο είναι από τους νοµίζω ο µόνος στην
δική µου εµπειρία φορέας που είναι πολύ ανοικτός σε τέτοιου
είδους ζητήµατα που άπτονται ολίγων καινούργιων και κατά
ορισµένους εξωτικών γνωστικών αντικειµένων, και τα οποία
πολλές φορές υπονοµεύονται λόγω προκαταλήψεων ή λόγω
προχειρότητας.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει πραγµατικά να χαιρετιστεί και η
επιµονή ενός ανθρώπου όπως του κυρίου Τάσιου, αλλά και το
πόσο ανοικτό είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο γι’ αυτό το
εγχείρηµα.
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Σας ευχαριστώ.
Κος ΑΛΑΒΑΝΟΣ:
Προφανώς εγώ δεν θα αποτολµήσω καµία σκέψη κριτικής σε
όσα ακούγονται. Ίσα - ίσα θα έλεγα ότι αυτά που είπε ο
Κώστας ο Γαβρόγλου εµένα µε καλύπτουν απολύτως. Θέλω να
πω

µόνο

ότι

θεωρώ

ότι

το

Τεχνικό

Επιµελητήριο

έχει

υστέρηση σ’ αυτά τα θέµατα. Μπορεί να είναι ο µόνος
φορέας, αλλά µε υστέρηση τα αντιµετωπίζει και µία από τις
συνέπειες
σηµερινής

και

του

Συνεδρίου

παρουσίασης

είναι

και

της

έκδοσης

και

της

ότι

θα

πρέπει

όλοι

να

συνειδητοποιήσουµε ότι θα πρέπει να συµµετέχουµε µε πολύ
µεγαλύτερη προσπάθεια σ’ αυτό που γίνεται.
Τον

κύριο

Θέµελη

τον

επικαλέστηκε

ο

κύριος

Γαβρόγλου, άρα ήδη..
Κος ΘΕΜΕΛΗΣ:
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι.
Η παρουσία µου εδώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
ιδιαίτερη

εκτίµηση

αναγεννησιακού

που

ανθρώπου

τρέφω
της

στο

σύγχρονης

πρόσωπο
Ελλάδας,

ενός
του

ιδρυτή και Προέδρου της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας, γνωστής ως ΕΜΑΕΤ, του Θεοδόσιου
Τάσιου.
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Οφείλω να οµολογήσω ότι δεν θα δεχόµουν την τιµητική
πρόσκλησή του αν είχα προηγουµένως πιάσει στα χέρια µου
τον ογκώδη και πυκνοτυπωµένο αυτό τόµο των 850 σελίδων
που περιλαµβάνει 105 επιστηµονικές ανακοινώσεις. Και απλή
αναφορά στα ονόµατα και στους τίτλους των ανακοινώσεων
του Συνεδρίου αυτού θα απαιτήσει ώρα.
Σπεύδω να σηµειώσω ότι θεωρώ άθλο ηράκλειο την ίδια
την

οργάνωση

εντός

τέτοιου

Συνεδρίου,

την

ταχύτητα

έκδοσης, καθώς και την ποιότητα έκδοσης των πρακτικών.
Αρχίζω λοιπόν µε τον έπαινο της επιµελήτριας Γιώτας Καζάζη
και των λοιπών συντελεστών της έκδοσης και συνεχίζω µε
ορισµένα

γενικά,

γνωστά

οπωσδήποτε

στο

εκλεκτό

ακροατήριο.
Έχουµε µπροστά µας για χρήση και κατανάλωση ένα
πνευµατικό αγαθό. Ένα προϊόν µεγάλης αξίας που προσφέρει
γνώση πρωτότυπη πάνω στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της
έρευνας για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία. Έχουµε στα
χέρια

µας

ένα

προϊόν

που

προήλθε

από

την

έρευνα

αρχιτεκτόνων, µηχανικών, φυσικών, αστροφυσικών, χηµικών,
βιοχηµικών,

χηµικών

γεωχηµικών,

γεωλόγων,

µαθηµατικών,

µηχανικών,

χηµικών

ορυκτολόγων,

αρχαιολόγων

οινολόγων,

αρχαιογεωλόγων,

φιλολόγων,

ιστορικών,

νοµισµατολόγων, συντηρητών, γιατρών και οικονοµολόγων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

24

απ’ ολόκληρο τον κόσµο. ∆εν πιστεύω να ξέχασα καµία
ειδικότητα.
Οι ερευνητές αυτοί συγκεντρώθηκαν και συζήτησαν
καθισµένοι γύρω από το ίδιο τραπέζι, φαινόµενο αδιανόητο
για προγενέστερες εποχές. Κάτι παρόµοιο υπαινίχθη και ο
προλαλήσας.

Με

τα

γνωστά

στεγανά

µεταξύ

των

επιστηµονικών κλάδων και την διάκριση µεταξύ σκληρών και
µαλακών επιστηµών µε απαξιωτικούς ενίοτε χαρακτηρισµούς
για την µαλακή αρχαιολογία. Η τεχνολογία εποµένως ενώνει,
δέχεται

όλους

στην

µεγάλη

αγκαλιά

της

σκληρούς

και

µαλακούς.
∆εν ισχυρίζοµαι ότι το ανά χείρας έργο ανήκει στην
χορεία των βιβλίων που σηµάδεψαν τον πολιτισµό µας ή
συγκλόνισαν τον κόσµο, όπως η Καταγωγή των Ειδών του
∆αρβίνου για παράδειγµα, ή ο Πλούτος των Εθνών των Άνταµ
Σµιθ. Συµβάλει ωστόσο µε τον τρόπο του στο να συµπληρωθεί
η εικόνα της περιπέτειας του ανθρώπινου πνεύµατος.
Πιστεύω και εγώ µαζί µε τους άλλους ότι το παρελθόν,
στην προκείµενη περίπτωση η τεχνολογία της αρχαιότητας,
επενεργεί καταλυτικά στο παρόν. Ο κόσµος µας έχει ανάγκη
να επιβραδύνει την ταχύτητα του ιστορικού χρόνου και να
επιστρέψει σε εποχές κείµενα και επιτεύγµατα που καθόριζαν
την φυσιογνωµία του. Τα επανεξετάζει µε νέα οπτική και

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

25

υπερσύγχρονα µέσα, τα κρίνει εκ νέου στην προσπάθειά του
να κατανοήσει τόσο την σύγχρονη εποχή, όσο και τους αιώνες
από τους οποίους αυτή κατάγεται. Έχω εδώ βιβλιογραφία.
Άξονα εξέλιξης και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής,
σηµαντικό παράγοντα κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης
και επικοινωνίας των λαών χαρακτήριζε η Κλαίρη Παλιβού
την τεχνολογία σε παλιότερο δηµοσίευµά της. Τεχνολογία
είναι η σκόπιµη µετατροπή υλικών και γνώσεων σε χρήσιµα
προϊόντα, έγραφε ο Τάσιος το 1994.
Η τεχνολογία εµπεριέχει αντιλήψεις για οικονοµικές και
συµβολικές

αξίες.

Παράγει

επαφών

και

επικοινωνίας.

ένταξης

στο

φυσικό

και

στρατηγικές
Σχετίζεται

κοινωνικό

µε

δράσεις.
τις

∆ίκτυα

διαδικασίες

περιβάλλον.

Με

τις

συνθήκες παραγωγής αγαθών και ιδεών. Με την διαχείριση
γνώσεων.
συλλογικών

Αποτελεί

µέσο

ταυτοτήτων.

προσδιορισµού

Αυτά

ατοµικών

εµπεριέχονται

στον

και
τόµο.

Παραπέµπω Μουδρέα «Αρχαιολογία και Τέχνες» και λοιπά.
Οι ανακοινώσεις στο Συνέδριο έγιναν από αρµόδιους
στον τοµέα τους εξασφαλίζοντας ένα αποτέλεσµα που παρά
τον όγκο του είναι περιεκτικό και εύκολα κατανοητό. Το ανά
χείρας βιβλίο δεν απευθύνεται µόνο στους ειδικούς κατά την
γνώµη µου, αλλά ως ένα βαθµό και στο ευρύ κοινό.
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26

οποίες

κατανέµονται

οι

ανακοινώσεις δεν ακολουθούν την συνήθη χρονική σειρά,
προϊστορία, κλασική ελληνιστική εποχή, βυζάντιο νεότεροι
χρόνοι, αλλά πραγµατεύονται ειδικούς τοµείς τους οποίους
ανέφερε ο κύριος Αλαβάνος. ∆ηλαδή:
1ον.

Τα

υλικά.

Μέταλλα,

κονιάµατα,

χρωστικές,

κεραµική, γυαλί, ξύλο, ύφασµα, σχοινί, ψάθα.
2ον. Τα όργανα και τα εργαλεία. Μετρητικά, µουσικά,
τεχνικά.
3ον. Τις τεχνολογίες. Αγροτική, Οικοδοµική, Ναυπηγική,
Πολεµική,

Αυτοµατοποιητική,

Υδραυλικά,

Λιµενικά,

και

τεχνικά έργα και Οδοποιία.
Και 4ον. Το µεγάλο θέµα Τεχνολογία και Κοινωνία. Τις
αµφίδροµες δηλαδή σχέσεις µεταξύ τεχνολογίας, οικονοµίας,
και κοινωνίας, την δουλοκτησία και τις µηχανές και τον
περιβαλλοντικό προβληµατισµό στην Αρχαία Ελλάδα.
Στην
κεφάλαιο
Ελληνικής

τέταρτη
«∆ιεθνείς

αυτή

ενότητα

Επιδράσεις».

Τεχνολογίας

κυρίως

έχει

ενταχθεί

∆ηλαδή
στους

και

επιδράσεις

Άραβες

και

το
της
τους

Οθωµανούς, µολονότι αποτελεί µάλλον χωριστή ενότητα.
Ακολουθεί στο τέλος συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για
τον

Μηχανισµό

των

Αντικυθήρων.

Πληροφορούνται

οι

αµύητοι όπως ο οµιλών µέσα από τις ανακοινώσεις του
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Συραδάκη, Μάγκου, Ζαφειροπούλου και Ράιτ, ότι ο θαυµαστός
αυτός µηχανισµός που απασχολεί δικαιολογηµένα την έρευνα
από

το

ως

1901

σήµερα

περιέχει

τριάντα

τουλάχιστον

συνεργαζόµενα γρανάζια το µεγαλύτερο από τα οποία έχει 127
δόντια. Ότι το 2005 επανεξετάστηκε ο µηχανισµός στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο µε προηγµένες µη καταστροφικές
τεχνικές υψηλής τεχνολογίας και ότι το ’76 και το 2005 ο
Πέτρος Καλλιγάς και η Μαίρη Ζαφειροπούλου εντόπισαν δύο
νέα θραύσµατα το Ε και F. Αρχαιολόγοι και οι δύο. Στην
κατανόηση του Μηχανισµού των Αντικυθήρων αναφέρεται και
η εκτενής εισήγηση του καθηγητή Ράιτ.
Ήρθε νοµίζω η ώρα να ασχοληθεί κάποιος και µε τον
παραµεληµένο µηχανισµό κύλινδρο µε γρανάζια του 4 ο υ αιώνα
µ.Χ. Από την ... είναι αυτό, κύριε Τάσιο, για εσάς και για
όσους ενδιαφέρονται να πάνε στο Μουσείο Ρεθύµνου να το
µελετήσουνε. Κύριε Βαρουφάκη και για εσάς έχω ορισµένες
εικόνες. Ναι, να κυκλοφορήσει να τον δείτε. Έχει γρανάζια
και

έχει

και

αρχαιολογικά

δεδοµένα

και

είναι

Κνάους,

Όλεσεν,

απόλυτα

χρονολογηµένος.
Οι

εισηγήσεις

των

Πουρσά,

Γερουλάνου και Ντούµα προϊδεάζουν τον αναγνώστη για τις
θεµατικές ενότητες και του προσφέρουν την δυνατότητα να
παρακολουθήσει την Αρχαία Τεχνολογία σε ζωτικούς τοµείς,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

28

όπως η ύδρευση µε υπόγεια πηγάδια και κρήνες, τα βάρη
βυθοµέτρησης και το ενδιαφέρον Ελλήνων και Ρωµαίων για
την βαθιά θάλασσα που ανέφερε ο κύριος Βαρβιτσιώτης.
Οι γενικές αρχές για την λειτουργικότητα χειρουργικών
εργαλείων που έθεσε ο Ιπποκράτης γνωστές από το 16 ο αιώνα
π.Χ. στην Αργολίδα και ισχύουσες ως σήµερα. Η καθοριστική
συµβολή της Ναυτιλίας και του Εµπορίου στην οικονοµική
ανάπτυξη και το άνοιγµα του πνευµατικού ορίζοντα των
νησιωτών στο Ακρωτήρι της Θήρας, ώστε να διαθέτουν τον
πλούτο τους και για την παραγωγή τέχνης.
Η

εισήγηση

Μιούλη

αναφέρεται

στις

απαρχές

της

µεταλλουργίας του σιδήρου στην Ανατολική Μεσόγειο τον 12 ο
αιώνα π.Χ., του φθηνού αυτού µετάλλου για τον κοινό
άνθρωπο που τον χαρακτήρισε δηµοκρατικό ο Γκόρντ Τσαρτ,
ο µεγάλος αυτός πρωτοπόρος στην ανάλυση των πρωίµων
κοινωνιών πριν από περίπου πενήντα χρόνια.
Ιδιαίτερη αξία έχουν πάντα τα ανασκαφικά δεδοµένα,
γιατί προσφέρουν νέα στοιχεία που προάγουν την έρευνα όταν
η

εργαζόµενη

εκεί

οµάδα

είναι

διεπιστηµονική

και

η

συνεργασία αρχαιολόγων και τεχνολόγων αγαστή.
Θα ήθελα εξαρχής να εξάρω την συµβολή ορισµένων
µεγάλων ανασκαφικών στερεωτικών προγραµµάτων που έχουν
συν τω χρόνω εξελιχθεί σε σηµαντικά ερευνητικά κέντρα µε
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παραγωγή

µονογραφιών

και

29

µελετών,

όχι

µόνο

αρχαιολογικών, αλλά και τεχνολογικών, όπως το Ακρωτήρι
της Θήρας. Η Κνωσός, η Φαιστός και τα Μάλλοια της Κρήτης,
η Γαλλική Σχολή κυρίως εκεί. Η Κύπρος, η Μακεδονία,
Θεσσαλονίκη

η

Βεργίνα,

Πέλλα,

Αιανή

και

λοιπά.

Η

Μεσογαία, ζεύγος Κακαβογιάννη και άλλοι. Τα Κύθηρα,
Σακελαράκης και λοιποί.
Επίσης τα µουσεία Εθνικό και Νοµισµατικό Αθηνών και
Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης παράγουν αξιόλογο ερευνητικό
έργο, ενώ στα έργα της Ακρόπολης και της Επιδαύρου
εργάζονται

διακεκριµένοι

αρχαιολόγοι,

αρχιτέκτονες,

µηχανικοί, και συντηρητές - ερευνητές που καθορίζουν τις
µεθόδους και τα υλικά τω σωστικών επεµβάσεων στα µνηµεία
και αποτελούν πρότυπο. Περιττό να τονίσω την τεράστια
συµβολή των ερευνητών του Κέντρου ∆ηµόκριτος και των
τµηµάτων ορισµένων πανεπιστηµίων.
Στην συνέχεια θα είµαι αναγκαστικά επιλεκτικός στη
µνεία ορισµένων ανακοινώσεων λόγω χρόνου, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι δεν θεωρώ ουσιαστική την συµβολή όλων των
ανακοινώσεων.
Η πρώτη ενότητα έχει θέµα την Μεταλλουργία. Στα
Λαµπρικά του Κορωπίου από τους Κακαβογιάννη, Νέζερη,
Γεωργακοπούλου

και

Μπασιάκο,

αποκαλύφθηκε
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εργαστήριο κυπέλλωσης του τέλους της Νεολιθικής, το τόνισε
και ο προλαλήσας ο κύριος Βαρβιτσιώτης, όπου γινότανε
διαχωρισµός

αργύρου

από

τον

αργυρούχο

µόλυβδο.

Η

φυαλώσιµη αυτή λιθάρια και τα οξείδια του µολύβδου που
βρέθηκαν παρουσιάζουν την ίδια τυποποιηµένη µορφή µε δέκα
µικρές αινιγµατικές κοιλότητες ο καθένας στο εσωτερικό του.
Αυτές δεν τις κατάλαβα.
Ο κύριος Βαρουφάκης ανέλυσε έξι άµορφα χυτά δοκίµια
από την ανασκαφή στα Κύθηρα, τα τέσσερα ήταν καθαρός
χαλκός προερχόµενο από την επιτόπιο παραγωγή πιθανώς
ταλάντων, ενώ τα δύο αποτελούνταν από κράµα χαλκού και
αργυρού

µολύβδου,

λαβρεωτικής

µάλλον

προέλευσης,

περιείχαν και αρσενικό από ανακύκληση και αποτελούσαν
απορρίµµατα από την επιτόπου χύτευση ειδωλίων. ∆ηλαδή το
συµπέρασµα είναι ότι µ’ αυτή την ανάλυση βγάζει κανείς
συµπεράσµατα που οι αρχαιολόγοι θα έπρεπε να περάσουν
χρόνια για να καταλήξουν σε αυτά. ∆ηλαδή ότι είχε εκεί
τοπικό εργαστήριο.
Οι

Κουή,

Ανδρεοπούλου,

Μάγκου,

Παπάζογλου,

Βεβέτσικα και Παπανδρεόπουλος προχώρησαν σε στοιχειακές
αναλύσεις για να προσδιορίσουν την σύσταση, την τεχνική
κατασκευής, και την εργαστηριακή προέλευση χάλκινων ξιφών
τύπου Νάου Ετού του 12 ο υ και 13 ο υ αιώνα π.Χ. από τον
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ελληνικό και τον βαλκανικό χώρο. Εύχοµαι να ολοκληρωθεί
σύντοµα η έρευνά τους.
Ο Γκίσεν πιστεύει ότι µέσα από την τυπολογική, χρονική
και τεχνολογική µελέτη των µεταλλικών πορπών, των κοινών
αυτών αντικειµένων καθηµερινής χρήσης 13 ο υ και ως 5 ο υ
αιώνα

π.Χ.

από

την

Κύπρο,

µπορεί

να

προσδιοριστεί

ακριβέστερα η παρεξηγηµένη ως τώρα κοινωνική θέση των
εξειδικευµένων τεχνιτών και το µερίδιό τους στον διατιθέµενο
πλούτο.
Αναµένουµε την επέκταση της έρευνά τους σε ολόκληρη
την

Κρήτη.

Το

θέµα

είναι

σηµαντικό,

γιατί

συνήθως

πιστεύουµε όλοι ακόµη και για τον Φειδία ότι ήτανε κακώς
παραγκωνισµένοι κοινωνικά, ο οποίος µάλιστα εξορίστηκε,
καταδικάστηκε και λοιπά. Είναι ένας κοινός τόπος για τους
καλλιτέχνες και τους κυρίους τεχνίτες.
Οι

Φόσµπεργκ,

Μπασιάκος,

µάζεψαν

Γκραντέν,
δείγµατα

Χολντά,

και

Ρισµπέρ

µελέτησαν

τις

και
πηγές

µεταλλευµάτων σιδήρου στην νότιο-ανατολική Πελοπόννησο
σε συνδυασµό µε την µελέτη αντικειµένων και εργαστηριακών
καταλοίπων σιδήρου από τις ανασκαφές στην Αργολίδα, την
Αρκαδία και την Μεσσήνη. Το αναφέρω γιατί µε ενδιαφέρει
προσωπικά. Όπου όµως η έρευνα είχε µείνει για καιρό στην
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µέση. Σας περιµένω υποµονετικά, αγαπητοί φίλοι, για την
συνέχεια.
Αναλύσεις 374 νοµισµάτων ρωµαϊκών χρόνων που έγιναν
από

την

Βλάχου

Μογκίρε.

Απέδειξαν

ότι

ο

άργυρος

συνδυαζότανε µε υδράργυρο στην περιοχή της επιµετάλλωσης.
Η µέθοδος δηλαδή της επιµετάλλωσης ήταν η αργυροποίηση
των αµαλγάµατος. Μαθαίνουµε σηµαντικά πράγµατα για την
νοµισµατική και για την ιστορία των πραγµάτων.
Στην ενότητα Κονιάµατα και Χρωστικές. Οµάδα ειδικών
από το Πανεπιστήµιο της Κατάνιας ανέλυσε αυτό το µείγµα
που ονοµάζουµε αστράκι και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
χρησιµοποιούταν

για

γέµισµα

επιχώσεων

πριν

από

την

θεµελίωση κτιρίων της Μινωικής περιόδου στην Κρήτη στην
Φαιστό και αλλού και ότι αυτό το αστράκι πιθανόν επηρέασε
την χρήση παρόµοιων µειγµάτων και στην Ανατολή.
Χάρις στις αναλύσεις του µηχανικού Χέλνερ από το
Πανεπιστήµιο της Τριέστης πληροφορούµαστε για πρώτη φορά
το δάπεδο και το επίχρισµα του τοίχου της κρήνης του
Θεαγένη ήταν στρωµένο µε πίσσα ή άσφαλτο που εισάγονταν
από την Κασπία ή την Μεσοποταµία. Εκπληκτικό για µένα
συµπέρασµα. Και αναµειγνύονταν µάλιστα µε ζωικό λίπος.
Επαφές δηλαδή Μεσοποταµία, Κασπία, εισαγωγές πίσσας
ασφάλτου, παράγωγα πετρελαίου.
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τις

ανακοινώσεις

Καραµήτρου,

33

Χαραλάµπους,

Λικιαρδοπούλου, ∆ήµου και Οικονόµου για τους κλιβάνους
της Μακεδονίας αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες. Οπωσδήποτε
διαµορφώνεται µία νέα πραγµατικότητα γι’ αυτή την περιοχή
την οποίαν αγνοούσαµε ως τώρα. Μιλούσαµε µόνο για Πέλλα,
Βεργίνα και λοιπά, τώρα µιλάµε και για Αιανή επιτέλους για
την Άνω Μακεδονία.
Το δίγλωσσο λεξικό της Αρχαίας και Μεσαιωνικής
Υαλουργίας που ετοιµάζουν οι Ιγνατιάδου και Αντώναρος
εύχοµαι να ολοκληρωθεί, να µην έχει την τύχη άλλων λεξικών
που τα περιµένουµε εις µάτην εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μετρητικά

όργανα.

Ο

Φραγκούλης,

Ρουσόπουλος,

Οδυσσεύς,

Παναγόπουλος,

Παναγόπουλος,

Κέµπρης,

Ρουσόπουλος, Γαλανόπουλος, µελέτησαν γεωµετρικά θέµατα
στις τοιχογραφίες της Θήρας και κατέληξαν στο συµπέρασµα
ότι

είχαν

Ενδιαφέρον

χρησιµοποιηθεί
για

µένα

και

από

τότε

σηµαντικό

καµπυλόγραφα.
από

πλευράς

πληροφόρησης γι’ αυτή την περίοδο.
Ο

Τσεκαρέλι

εξετάζει

θεµελιώδεις

σκέψεις

και

σχεδιαστικές έννοιες περί µηχανικής και στοιχείων µηχανών
του Αριστοτέλη, Αρχιµήδη και Ήρωνα, όπως αναθεωρήθηκαν
στην Αναγέννηση και ενέπνευσαν έργα όπως του Γαλιλαίου
Γκαλιλέι, και του Γουιντοµπάλντο Ντελµόντε.
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Στην

ενότητα

συνεργασία

µε

τον

των

Τεχνολογιών

Μπογιατζίεφ

34

ο

βρήκανε

Ασλάνης
λάκκους

σε
όπου

συντηρούσαν κρέας µικρό ζώο πρόβατο και κατσίκι µε µία
µέθοδο η οποία εκπλήσσει. Τα άλλα τα σκέπαζαν µε πυλό και
κεραµίδια. Το θέµα ήταν εάν αυτό το κρέας ήταν φρέσκο ή
ήταν παστό ή καπνιστό. Εκεί είναι ένα πρόβληµα, οπωσδήποτε
ενδιαφέρον το στοιχείο της διατήρησης αυτού του κρέατος για
πολλούς µήνες απ’ αυτές τις κοινότητες που χρονολογούνται
στην 5 η χιλιετία π.Χ.
Κουράκου ∆ραγώνα, µιλά για τα λευκά κρασιά που
έγιναν µόδα στα ελληνιστικά και τα ρωµαϊκά χρόνια, τα οποία
για

να

κρατήσουν

το

λευκό

χρώµα

τους

έπρεπε

να

αναµειχθούνε µε θαλασσινό νερό, µε αλάτι. Αγνοεί µόνο ότι
στην Αρχαία ... βρέθηκε µία επιγραφή που λέει τα εξής. «Επί
Ιέρωνος οίνος αθάλασσος Ηρακλής». ∆ηλαδή έχουµε εκεί ένα
κρασί φίρµας τυποποιηµένο χρονολογηµένο επί τάδε το οποίο
ήταν και δυνατό, Ηρακλής. Θα έπρεπε να το ξέρει αυτό η
κυρία ∆ραγώνα εάν είναι εδώ η Κουράκου να της δώσει την
βιβλιογραφία.
Η

Μεσογαία

και

στην

περίπτωση

της

οικοδοµικής

οπωσδήποτε για την Νεολιθική και την ... περίοδο είναι
σηµαντικός

χώρος

άντλησης

πληροφοριών

τεχνολογικές επινοήσεις και δεξιότητες µεγάλες.
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Η Κλαίρη Παλιβού, αναφέροµαι γιατί είναι σηµαντικό
πρόσωπο

εδώ

και

αγαπητή

φίλη,

συνδιοργανώτρια

επιχειρεί

σχεδιαστική

του

Συνεδρίου

και

αναπαράσταση

της

ξύλινης τριµερούς πολύπλοκης πλατφόρµας που εικονίζεται
κάτω από την πότνια θυρών και τις κροκοσυλλέκτριες στην
Θήρα και µέσω χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή προσπάθησε
να αναπαραστήσει αυτή την κατασκευή την οποίαν θεωρεί
πραγµατική,

τυποποιηµένη

καλλιτεχνική

αδεία

και

αυθαιρεσίες

λυόµενη.
εν

Οπωσδήποτε

τούτοις

που

η

έχουν

υπεισέλθει σ’ αυτή την εικόνα πρέπει να ληφθούν σοβαρότερα
υπόψη κατά την γνώµη µου.
Ο Τανούλας ο Τάσος, στα Προπύλαια υπεύθυνος για την
αναστύλωση, παρουσιάζει την συνδεσµολογία των προπυλαίων
και

καταλήγει

κατασκευής

στο

των

συµπέρασµα
Προπυλαίων

ότι

το

άνω

µέρος

χρησιµοποιήθηκαν

της

κακής

ποιότητος σύνδεσµοι σιδερένιοι κατά την περίοδο 432-431
πριν ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός Πόλεµος, και αυτό είναι
ενδιαφέρον στοιχείο γιατί ο κύριος Βαρουφάκης πιστεύει ότι
το σίδερο τότε ερχότανε µόνο από την Σπάρτη. Εποµένως οι
κακές σχέσεις Αθήνας και Σπάρτης επηρέασαν την κατασκευή
των προπυλαίων και πιστεύει ο ίδιος µάλιστα ότι το πάνω
κοµµάτι κατασκευάστηκε πολύ αργότερα. ∆εν ξέρει πόσο
αργότερα, πάντως µετά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο. Αυτά
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είναι καινούργια στοιχεία και αν πραγµατικά έχουν έτσι
νοµίζω ότι διαταράσσουν ορισµένα λιµνάζοντα νερά και
προσφέρουν νέα γνώση και δίνουν ιστορική διάσταση στην
τεχνολογία. Αυτό θέλω να τονίσω.
Ο Θανάσης Νακάσης, το είχα ακούσει αυτό και παλιά,
ασχολείται µε το έννοια της έννοιας της λέξης «Λύκος».
Πιστεύει ότι λύκος που έχει σχέση µε την καλιακούδα το
πτηνό

είναι

αυτό

το

σύστηµα

ανάρτησης

που έχει

µία

κεκλιµένη πλευρά, ενώ καµπάνα έχει δύο κεκλιµένες πλευρές.
Ενδιαφέρουσα φιλολογικής φύσεως αλλά και τεχνολογικής
φύσεως η ανακοίνωσή του.
Για το Λουτρώνα του Σκυλίτση έχω αµφιβολίες εάν
µπορεί κανείς µέσα απ’ αυτή την µικρογραφία να βγάλει
συµπέρασµα

ότι

οι

βυζαντινοί

αυτοκράτορες

χρησιµοποιούσανε µπόιλερ και ένας είδος θερµοσίφωνα και
καλοριφέρ. Είναι θέµα ερµηνείας της µικρογραφίας αυτής του
Σκυλίτση στο χειρόγραφο της Μαδρίτης. Εν πάση περιπτώσει
το αφήνω ανοικτό.
Ο Παπαµαρινόπουλος, ο οποίος πάντοτε µας εκπλήσσει
µε τις ιδέες του και µε τα θέµατα τα σοβαρά µε τα οποία
ασχολείται. Πιστεύει ότι η κατασκευή των Ατλάντων, η
πληροφορία αυτή περί Ατλαντίδος στον Κριτία του Πλάτωνα
έχει

απασχολήσει

επανειληµµένως

την

έρευνα.
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πιστεύει ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα φυσικό φαινόµενο την
πτώση ενός µετεωρίτη πριν από δεν ξέρω πόσα εκατοµµύρια
χρόνια

ο

οποίος

δηµιούργησε

ένα

µόρφωµα

το

οποίο

περιγράφεται από τον Πλάτωνα. Σ’ αυτό όµως το χώρο
πιστεύει ότι κατοίκησαν οι Άτλαντες. Ένας λαός που κατ’
αυτόν ήταν υπαρκτός και περίπου τοποθετείται η θέση της
Ατλαντίδος έξω από το Γιβραλτάρ. Μια άποψη που την είχε το
1970 πρωτοεισάγει ο καθηγητής Σαντορινός Κονταράτος.
Στο κεφάλαιο της Οδοποιίας ο Πίκουλας ο γνωστός
οδοιπόρος σε όλους ο Γιάννης Πίκουλας, καθηγητής τώρα στο
Βόλο, διερευνά το θέµα του σταθερού µετατροχίου του 1,40.
1,40 µέτρα είναι το άνοιγµα των δύο τροχών της άµαξας και
πιστεύει ότι αυτό είχε καθοριστεί ήδη από το χώρο που
καταλαµβάνουν τα δύο ζώα που τραβάνε την άµαξα, δύο βόδια
ή δύο άλογα. Εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι σήµερα οι
σιδηροτροχιές του τρένου έχουν απόσταση περίπου ίδια 1,43
και

κάτι,

που

φαίνεται

ότι

συνεχίζεται

µία

πανάρχαια

παράδοση αναλλοίωτη µέχρι σήµερα. Αυτό για µένα έχει πάρα
πολύ ενδιαφέρον.
Έρχοµαι στον τοµέα της Ναυτικής Τεχνολογίας του Χάρη
Τζάλα, ο οποίος φυσικά πειραµατίστηκε πολλές φορές, είναι
γνωστός στα ναυτικά, µοναδική φυσιογνωµία, εκδότης της
«Τρόπιδος» και οπωσδήποτε µας πληροφορεί συνεχώς για την
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αρχαία τεχνολογία των πλοίων. Προχώρησε σε πειραµατική
κατασκευή τριών πλοίων, αυτό της Κυρήνειας, µιας τριήρους
πολεµικής και της παπυρέλας.
Είναι πειράµατα τα οποία βοηθούνε φυσικά, αλλά και ο
ίδιος όπως και ο κύριος Γαβρόγλου υπαινίχθηκε αυτά τα
µοντέλα τα οµοιώµατα σε αντιγραφή τέλος πάντων είναι
υπαρκτών πλοίων και ακόµα και ναυαγίων, όπου τα στοιχεία
δεν είναι τόσο καλά διατηρηµένα, πρέπει να γίνονται πάρα
πολύ προσεκτικά και τα συµπεράσµατα που εξάγουµε απ’ αυτά
τα µοντέλα δεν είναι πάντοτε τόσο βέβαια.
Θέλω

να

καταλήξω

πηγαίνοντας

στον

Αλέκο

τον

Κεσίσογλου τον φιλόλογο, ο οποίος µέσα από µία δύσκολη για
τους αµύητους φιλολογική φιλοσοφική ανάλυση καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, 1 ο ς αιώνας µ.Χ.,
πολύ πριν τις πρόσφατες έρευνες της νευροφυσιολογίας για το
ρόλο της ανθρώπινης µνήµης ως δηµιουργού πολιτισµού
επεδίωξε

να

εξηγήσει

την

συµµετοχή

της

µνήµης,

της

διανοητικής δηλαδή ικανότητας του ανθρώπου στην τεχνική
δηµιουργία.
Τελικός σκοπός του αρχιτέκτονα κατά τον Ήρωνα είναι
να

αποδίδει

το

έργο

του

την

νοητή

εικόνα

που

είχε

προηγουµένως συλλάβει η φαντασία του και η εικόνα αυτή
γινότανε

ορατή

µέσω

ενός

προοπτικού
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απέδιδαν

µε

τον

όρο

σκηνογραφία. Απλοποιώ βέβαια εδώ, αλλά αυτή είναι η
περίληψη των όσων λέει ο Κεσίσογλου.
Το τεχνικό αποτέλεσµα της φαντασίας του αρχιτέκτονα
ανταποκρίνεται σε ορισµένα αισθητικά κριτήρια και έτσι
επικοινωνεί ο τεχνικός µε τον πολιτισµό κατά τον Αλέκο
Κεσίσογλου.
Παραλείπω

τα

υπόλοιπα,

γιατί

νοµίζω

ότι

έχουµε

συµπληρώσει ήδη µία ώρα συζήτησης, αλλά εις την διάθεση
του

καθενός

είναι

το

κείµενό

µου,

όπου

αναλύονται

λεπτοµερώς και σηµειώνονται τα πιο σηµαντικά τµήµατα όλων
των ανακοινώσεων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κος ΑΛΑΒΑΝΟΣ:
Θα µπορούσαµε να πάρουµε το κείµενο του καθηγητή και να
το διανείµουµε. Τώρα φαντάζοµαι ότι ένα δεκάλεπτο, ένα
τέταρτο θα κρατήσει ακόµα η εκδήλωσή µας, οπότε θα
παρακαλούσα

η

Κατερίνα,

η

Κατερίνα

η

Τοράκη

είναι

∆ιευθύντρια στο σηµαντικό έργο του ΤΕΕ και βέβαια ψυχή για
την βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιµελητηρίου για πάρα πολλά
χρόνια στην βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Όπως
και η κυρία Καζάζη την ξέρετε πάρα πολλοί ότι χωρίς την
δικιά της παρουσία δεν θα είχαµε, και πολλών άλλων βέβαια
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συνεργατών και στελεχών του ΤΕΕ, δεν θα είχαµε τις πολύ
καλές παρουσιάσεις που έχουµε στα βιβλία και στον αριθµό
των εκδόσεων.
Ο κύριος Θέµελης καταρχήν µας εισήγαγε µε πληρότητα
στο βιβλίο. Φαντάζοµαι ότι και ο κύριος Βαρβιτσιώτης το
έκανε

φειδόµενος

παρουσίασε

το

χρόνο

συνολικά.

αναζητούµε

Το

καινούργια

παρουσιάσεις

όλων

Ο

...

ζήτηµα
στοιχεία.

ότι

και

η

κύριος
δεν

Θέµελης

είναι

το

µόνο

να

από

τις

ξανα-αξιολόγηση

των

Φάνηκε

υπαρχόντων στοιχείων κάτω από το καινούργιο πρίσµα και τα
δεδοµένα που η επιστήµη συνεχώς µας εµφανίζει µας οδηγούν
σε καινούργια συµπεράσµατα.
Χρησιµοποίησε έναν όρο στο τέλος ο κύριος Θέµελης για
την δηµιουργία ή δηµιουργώ πολιτισµό και γι’ αυτό θα µου
επιτρέψετε να διαβάσω ένα πολύ µικρό απόσπασµα από την
παρουσίαση προς δηµοσιογράφους που έγινε προχθές από το
κείµενο της κυρίας Βασιλοπούλου. Παρίσταται εδώ πέρα,
είναι

Γενική

∆ιευθύντρια

Αρχαιοτήτων

και

Πολιτιστικής

Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού, και λέει ότι «η
Τεχνολογία εµφανίστηκε ταυτόχρονα µε το ανθρώπινο γένος.
Πράγµατι

από

ανθρωπολογική

τις
και

διάφορες

άλλες

µπορεί

απόψεις
κανείς

να

βιολογική,
ορίσει

τον

άνθρωπο. Εγκυρότερη φαίνεται εκείνη που τον ορίζει ως
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δηµιουργό πολιτισµού. Απ’ αυτή την άποψη η τεχνολογία ως
βάση του υλικού πολιτισµού αποτελεί το κυριότερο ειδοποιό
στοιχείο του ανθρώπου και εµφανίζεται συνεπώς µαζί µ’
αυτόν. Ποιο συγκεκριµένα η εµφάνιση της τεχνολογίας είναι
το εγκυρότερο κριτήριο που πιστοποιεί την εµφάνιση του
ανθρώπου». Μαζί µε άλλα πολύ σηµαντικά που µας ανέφερε η
κυρία Βασιλοπούλου.
Πριν δώσω το

λόγο

για

να

κλείσει

την σηµερινή

παρουσίαση στον κύριο Τάσιο, φαντάζοµαι είναι απαίτηση
όλων και αλίµονό µου εάν δεν το έκανα, θα αναφέρω βέβαια
µία ικανότητα από τις πολλές που έχει ο κύριος Τάσιος.
Εξάλλου αναλυτικότερα θα συζητήσουµε στην παρουσίαση
ενός δικού του βιβλίου που έχουµε σε δέκα - δώδεκα µέρες
από σήµερα στον ίδιο χώρο. Η ικανότητά του είναι να
συγκεντρώνει κοντά του και να συνεργάζεται µε εξαιρετικούς
συνεργάτες, ανθρώπους, επιστήµονες. Και η πληθωρικότητα
του κυρίου Τάσιου ίσως δεν µας επιτρέπει να κάνουµε
αναφορά

σ’

αυτούς

τους

συνεργάτες,

οι

οποίοι

είναι

εξαιρετικοί. Αλλά κάθε φορά απευθυνόµενοι στον κύριο Τάσιο
αναγνωρίζοµαι το έργο όλης της οµάδας στην οποίαν είτε
ηγείται είτε συµµετέχει ο κύριος Τάσιος.
∆εν

ξέρω

εάν

κάποιος

θα

ήθελα

µία

πολύ

µικρή

παρέµβαση από τους παριστάµενους πριν δώσουµε το λόγο
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στον καθηγητή. Να δούµε για να έχουµε και το χρόνο. Βλέπω
τρία χέρια, ελπίζω θα είναι πολύ σύντοµες οι παρουσιάσεις.
Ας αρχίσουµε από δω.

(Τοποθετήσεις εκτός µικροφώνου)

Κος ΑΛΑΒΑΝΟΣ:
Ευχαριστούµε πολύ για τις ιδέες. Ούτως ή άλλως ο κύριος
Γαβρόγλου έχει κάνει µία παρατήρηση που νοµίζω θα την έχει
καταγράψει ο κύριος Τάσιος για τα οµοιώµατα και έχει και το
λόγο τώρα.
Κος ΤΑΣΙΟΣ:
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, οι σαράντα κριτές του Συνεδρίου, τα
δεκαπέντε µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, και τα δέκα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΜΑΕΤ είµαι βέβαιος ότι θα
αισθάνονται µία ικανοποίηση γι’ αυτό το οποίο από το
περίσσευµα

της

ευγενείας

των

παρουσιαστών

σήµερα

αναφαίνεται ως ένα σηµαντικό έργο. ∆εν υπάρχει αµφιβολία
ότι είναι ένα έργο. Το πόσο σηµαντικό είναι θα δειχθεί
µάλλον όταν θα διηθηθεί αυτός ο τόµος µέσα από την ∆ιεθνή
και την Ελληνική Επιστηµονική Κοινότητα.
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των

συναδέλφων

επιτρέψτε µου και εγώ να ευχαριστήσω τους κυρίους οι οποίοι
είχαν την καλοσύνη να πούνε αυτά τα καλά λόγια. Καθώς και
για όσες ευγενείς µεν αλλά σαφείς κριτικές παρατηρήσεις
έκαναν, οι οποίες είναι προφανές ότι ωφελούν περισσότερο
από τα καλά λόγια, γιατί τελικώς εισπράττεις καλά λόγια στο
µέλλον χάρη σε αυτές τις κριτικές παρατηρήσεις και «είναι
πονηρός ο βλάχος».
Τέλος πρέπει να πω εάν µου επιτρέπετε ως µικρό
αντίδωρων ενός λεπτού για όσα ελέχθησαν και από τον
καθέναν από τους οµιλητές. Για µεν τον Πρόεδρό µας να πω
ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος δεν έχει υστέρηση
γι’ αυτή την υπόθεση, είναι φρέσκο το µελάνι της εγκρίσεως
100.000 ευρώ για την παραγωγή του υλικού που θα απαιτηθεί
εάν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισµού
τελικώς θελήσουν να υλοποιηθεί αυτή η έκθεση για την
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία που είχε αποφασιστεί εις το
Πεκίνο πέρυσι.
Έναντι

αυτού

περιλαµβανοµένης

λοιπόν
και

της

υπάρχει

σηµαντική

παραγωγής

δουλειά

εικονοκινητικών

ταινιών ελληνιστί «animation», την οποίαν µνηµονεύτηκε
πριν. Περιλαµβάνονται µέσα σε αυτά που είναι υστέρηση για
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το Επιµελητήριο, αλλά είναι στέρηση µε την έννοια ότι τα
πληρώνουν από την τσέπη τους οι Έλληνες Μηχανικοί µόνον.
Και για τον αγαπητό µου πρόεδρο, τον άλλο πρόεδρο
πια, παρατηρήσατε ότι ως πολιτικόν ζώον ετέλειωσε µε µία
φράση που σχετίζεται µε την κοινωνική πλευρά του ζητήµατος
και διάλεξε της κυρίας Ρήλ καλή της ώρα, όσο µπόι της λείπει
τόσο το µυαλό της είναι ξύπνιο από την Ουαλία της κυρίας
Ρήλ, η οποία θέλησε να ξαναφέρει το µύθο .... σ’ αυτά, του
ότι αν δεν βαριέσαι αφού είχαν δούλους γι’ αυτό είχαν
καθυστερήσει

την

τεχνολογία,

ενώ

σήµερα

υπάρχουν

συντριπτικές αποδείξεις περί του αντιθέτου σε διεθνή κλίµακα
και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το ακούµε από το
στόµα του Βαρβιτσιώτη.
Όταν ο κύριος Γαβρόγλου και από το επιστηµονικό και
το επιστηµολογικό του ας µου επιτρέψει ναι πω παρελθόν
ανέφερε

το

θέµα

της

ιδεολογικής

µεταµόρφωσης

των

πραγµατικών κοινωνικών δρωµένων και σε ποιο βαθµό µπορεί
η

Αρχαία

Ελληνική

Τεχνολογία

να

δηµιουργήσει

ένα

ιδεολόγηµα ή να µην δηµιουργήσει στο νέο ελληνισµό, µου
πάτησε τον κάλο, διότι µονίµως φωνάζουµε τι το θέλανε και
καταργήσανε τις διαλέξεις φυσικής που έκανε στις πλατείες
της Σµύρνης το 1918 ο Κούµας. Πως άλλαξε ξαφνικά η
Ελλάδα και καβάλησε το καλάµι του λογιοτατισµπού και µια
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πορεία που πήγαινε προς τα αλλού πήγε αλλού; Αυτό που
θέλει ιδεολόγηµα γιατί είπαµε ότι αποφενακίστηκαν µεν οι
ιδεολογίες, αλλά αλίµονό µας εάν δεν δούµε τα ίχνη των
πραγµάτων που γίνονται οι ιδέες σε µία κοινωνία που
αλλιώτικα κινδυνεύει να είναι ψόφια και είναι µία πρόκληση
την οποίαν την χρωστάµε, µας την έδωσε ο κύριος Γαβρόγλου
και θα την πάρουµε.
Ο κύριος Θέµελης βέβαια ξεκίνησε µε µία φιλοφρόνηση
που κάνει εις βάρος µου, την οποίαν του την είπε ο
νευρολόγος µου να την κάνει για να ανέβει το ηθικό µου, αλλά
µιλώντας για, Πέτρο µου καλέ, µιλώντας για Αναγέννηση
εµείς εδώ η πρώτη διάλεξη η φετινή σειρά εκδηλώσεων της
ΕΜΑΕΤ στο Επιµελητήριο ήτανε για το Λεονάρντο Νταβίντσι
και τα εκ της ελληνιστικής εποχής δάνειά του. ∆άνεια τα
οποία τα γράφει ή ενίοτε δεν τα γράφει µεν, αλλά σύγχρονοι
Ιταλοί επιστήµονες τα έχουν υποδείξει και νοµίζω ότι εκείνος
είναι ο κατ’ εξοχήν αναγεννησιακός.
Και

για

να

τελειώσω.

∆εν

αναφέρθη

µεν

εις

του

µεταλλειολόγους ο κύριος Θέµελης, αλλά µην ξεχνάτε ότι
εκείνη την εποχή οι µεταλλειολόγοι ήτανε τµήµα της Σχολής
Χηµικών

Μηχανικών

και

ως

χηµικούς

µηχανικούς

ανέφερε. Τον δικαιολόγησα.
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Ο κύριος Θέµελης είπε και µία άλλη πολύ αβανταδόρικη
κουβέντα.

Προσπαθούµε,

όχι

εµείς

οι

ερασιτέχνες,

οι

επαγγελµατίες οι ιστορικοί επιστήµονες, να επιβραδύνουµε
την ροή της ιστορίας έτσι ώστε να την θεασθώµεν επιτέλους,
διότι αλλιώτικα είµαστε φρόκαλα όταν όπως µερικοί νεαροί
συνάδελφοί µας ή νεαροί µαθητές ακόµα πιστεύουν ότι
γεννήθηκαν αυτοί µόνοι δια παρθενογενέσεως σήµερα στην
φλούδα της γης και δεν υπάρχει ένα παρελθόν, δεν υπάρχει
ιστορία, δεν υπάρχει παράδοση.
Αυτό το επικίνδυνο πράγµα νοµίζω ότι θεραπεύεται εν
µέρει

εάν

επιβραδύνουµε

την

πορεία

της

ιστορίας

και

ενδεχοµένως καβαλήσουµε λίγο και το τρένο της για λίγο και
να

ξανακατεύουµε

θεραπευµένοι

από

το

φοβερό

εκείνο

µικρόβιο της φιλαυτίας και του αναχρονισµού.
Αλλά επειδή γίνεται λόγος περί καθυστερήσεως του
ρεύµατος της ιστορίας, κύριε Πρόεδρε, να θυµηθούµε ότι
ενδεχοµένως έχουµε καθυστερήσεις και τους συναδέλφους
πρέπει να φύγουνε και πρέπει να τελειώσουµε.
Κος ΑΛΑΒΑΝΟΣ:
Κύριε Καθηγητά, µία ερώτηση µόνο. Επειδή τα θέµατα που
θίγουµε σήµερα αφορούν επιστήµη, τεχνολογία, πολιτική και
ηθική και τα ίδια θα θέσουµε σε λίγες µέρες, πότε ακριβώς
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είναι η παρουσίαση του άλλου βιβλίου στην σύγχρονη εκδοχή
τους.
Κος ΤΑΣΙΟΣ:
Αυτό θα πει να έχεις αβανταδόρο Πρόεδρο. Στις 16 του µηνός
στην ίδια αίθουσα πράγµατι θα παρουσιαστεί, 7:00 η ώρα το
βράδυ θα παρουσιαστεί µία άλλη έκδοση του Τεχνικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδος που έχει τίτλο «Παθήµατα Μαθήµατα» υπότιτλος «∆ηµόσια και Ιδιωτικά Έργα».
Τα κεφάλαια που έχει µέσα το βιβλιαράκι αυτό δεν είναι
τόσο τεχνολογικά ή ενδεχοµένως δεν είναι καν τεχνοκρατικά
µε

την

κακή

έννοια

του

όρου,

αλλά

αναφέρονται

σε

προβλήµατα όπως είναι η προβληµατική των δηµοσίων έργων
ναι, που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το
µέγιστον

πρόβληµα

της

ετεροδοσοληψίας

όπως

λέγεται

ελληνιστί το µπαχτσίς. Τα προβλήµατα των αποδιοποµπαίων
τράγων που είναι όταν γίνεται ένας σεισµός στο τέλος πρέπει
κάποιο µηχανικό να βάλουµε στην φυλακή ως αν η υπόλοιπος
κοινωνία ήταν αθώα και τα δικαστήρια ... Και τέλος στα
προβλήµατα των ιδιωτικών έργων, ιδίως για την φθηνή
κατοικία. Πιθανώς µερικοί από εσάς να θελήσετε να ρθείτε,
θα βάλουµε και εισιτήριο. Όχι δεν έχει εισιτήριο.
Ευχαριστώ πολύ.
Κος ΑΛΑΒΑΝΟΣ:
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Εγώ να σας ευχαριστήσω άλλη µια φορά για την συµµετοχή.
Να ευχαριστήσω κυρίως τους παρουσιαστές του βιβλίου και
όλους τους συνεργάτες.

ΛΗΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
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