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         Οι άνθρωποι πάντα είχαν την ανάγκη να έχον έναν χώρο που θα τους 

προσφέρει ασφάλεια και θα τους προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες. Οι 

προϊστορικοί άνθρωποι έβρισκαν καταφύγιο στις σπηλιές, καθώς όμως η ζωή 

εξελισσόταν, εξελίχθηκαν σιγά-σιγά και οι χώροι που αναζητούσαν οι 

άνθρωποι για να κατοικίσουν. Δεν έψαχναν πια φυσικούς χώρους για να 

μείνουν, αλλά άρχισαν να δημιουργούν μόνοι τους τον χώρο της κατοικίας 

τους. 

     Τα κτίρια και οι κατοικίες στην Αρχαία Ελλάδα ενώ έχουν αρκετές 

διαφορές με τα σημερινά κτίρια και σπίτια, είχαν να αντιμετωπίσουν σχεδόν 

τα ίδια προβλήματα  με τα δικά μας σήμερα, το πώς δηλαδή θα 

αντιμετωπιστεί η ζέστη και το κρύο. Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί καθώς ήταν 

προσπάθησαν να βρούν τρόπους για να λύσουν αυτά τα θέματα. Παρακάτω θα 

περιγράψουμε πώς ήταν οι κατοικίες στην Αρχαία Ελλάδα και με ποιους 

τρόπους αντιμετώπισαν οι άνθρωποι τα θέματα των κατοικιών τους. 

 

Θερμομόνωση 

 
     Προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα με τις αλλαγές της θερμοκρασίας, 

έχτιζαν τοίχους από πέτρες και λάσπη, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να 

πούμε με τα τούβλα και το τσιμέντο που χρησιμοποιούμε σήμερα. Μιας και 

δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα το τσιμέντο προκειμένου να «δέσει» και να έχει 

αντοχή η λάσπη, χρησιμοποιούσαν αυγά και μαλλιά από κατσίκες. Ο βόρειος 

τοίχος γινόταν παχύτερος και με τα ελάχιστα δυνατά ανοίγματα. Η είσοδος 

συνήθως βρισκόταν στην ανατολική και σπανιότερα στην νότια πλευρά. 

 

Χρήση φυτών για κλιματισμό 

 

     Στην βόρεια πλευρά του σπιτιού συνήθως φύτευαν κάποια αειθαλή 

δέντρα, όπως ελιές, ώστε με το φύλλωμά τους να εμποδίζουν τον 

χειμωνιάτικο κρύο βόρειο άνεμο να πέσει απ’ ευθείας πάνω στο σπίτι.            

Στην νότια πλευρά συνήθως υπήρχαν φυλλοβόλα δένδρα, που τον χειμώνα 



χωρίς φύλλα δεν εμπόδιζαν τον ήλιο από το να ζεστάνει το σπίτι, αλλά το 

καλοκαίρι προσφέρανε όλη τους την σκιά και την δροσιά. Ακόμα και σήμερα 

ξανασυναντάμε σε κάποια σχέδια για την κατασκευή κατοικιών ,τις παλιές 

ιδέες για φυσική δροσιά στα κτίσματα με την βοήθεια φυτών, αλλά και πολλές 

φορές για να βελτίωση την ηχομόνωσης απ’ τους θορύβους του 

περιβάλλοντος. 

Mόνο όσος ήλιος χρειάζεστε 

 

    Η ζωή μας σήμερα ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γίνεται ευκολότερη με 

την χρήση των κλιματιστικών, στα αρχαία χρόνια όμως που δεν υπήρχαν 

κλιματιστικά, χρησιμοποιούσαν τα φυτά και τα δέντρα! Και δεν σταματήσανε 

σε αυτό! Χρησιμοποιούσαν πάνω από τις νότιες πόρτες και παράθυρα μία 

προέκταση της σκεπής με προσεκτικά σχεδιασμένο μέγεθος. Το μέγεθος 

αυτής της προέκτασης ήταν υπολογισμένο με τέτοιο τρόπο που το καλοκαίρι 

ο ήλιος εμποδιζόταν από το να πέσει μέσα στο σπίτι αλλά το χειμώνα που 

έχει χαμηλότερη τροχιά αυτή η προέκταση δεν τον εμπόδιζε απ’ το να 

ζεσταίνει και το εσωτερικό του σπιτιού! Μια άλλη έξυπνη εναλλακτική κίνησή 

τους ήταν η χρήση κληματαριάς, ναι-ναι αυτής που ακόμα έχουμε και μας 

δίνει σταφύλια, συγκεκριμένου ύψους και πλάτους. Πετύχαιναν σχεδόν τα ίδια 

αποτελέσματα και τρώγανε και τα σταφύλια! 

Θερμοανακλαστικό χρώμα 

 

Και φυσικά όπως μπορείτε να δείτε μέχρι και σήμερα στα περισσότερα  

παραδοσιακά Ελληνικά σπίτια το χρώμα παραμένει λευκό! Αυτό συναντάται 

κυρίως στα ηλιόλουστα νησιά και χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιήσει την 

ζέστη απ’ τον ήλιο. Άλλωστε στις πολύ ζεστές χώρες οι άνθρωποι επιλέγουν 

ακόμα και λευκά ρούχα προκειμένου να μην τραβάει όπως λέμε θερμότητα 

στο σώμα τους. 

Επίσης ο ασβέστης που χρησιμοποιείται ειδικά στα νησιά του Αιγαίου για 

λεύκανση των τοίχων διαθέτει και μια σειρά άλλων ευεργετικών ιδιοτήτων 

όπως η απολύμανση και η απορρόφηση της υγρασίας, αποτροπή εντόμων κλπ. 

Αυτή η απλή και οικονομική ιδέα μπορεί να βοηθήσει κάθε κτίσμα να 



λιγοστέψει την θερμότητα που του προσθέτει ο ήλιος αλλά σχεδόν κανένας 

δεν δείχνει να ενδιαφέρεται. Πάντως οι Αρχαίοι Έλληνες με την σοφία τους 

κατάλαβαν ότι το λευκό χρώμα μπορούσε να τους προσφέρει καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης. 

Δίκτυο ύδρευσης 

    Το πρώτο γνωστό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για ολόκληρη πόλη 

το συναντάμε στην Κνωσό. Οι ανασκαφές του ‘Αρθουρ Έβανς στις αρχές του 

αιώνα έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό σύστημα ύδρευσης. Το νερό 

μεταφερόταν μέσα σε πήλινες σωλήνες από αρκετά μακριά απ’ τις περιοχές 

Κουνάβων και Αρχανών στο υδραγωγείο της πόλης και από εκεί διανεμόταν 

στα σπίτια. Τα σπίτια ήταν ξύλινα, πέτρινα και μαρμάρινα και μερικά απ’ αυτά 

με τρεις, λιγότερα με τέσσερις αλλά και λίγα, όπως το παλάτι, με πέντε 

ορόφους. Κάποια δημόσια κτήρια, μάλλον αποθήκες τροφίμων, είχαν 

επενδυμένους τοίχους με κεραμικά πλακάκια παρόμοια με τα σημερινά! 

 

Σχέδιο αρχαίων σωλήνων και ενώσεων 

 

     Υδραυλικά στο παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη από την Πρώτη 

ΜεσοΜινωική περίοδο περίπου 2000 π.Χ. Τα τμήματα (πήλινων σωλήνων) 

από ψημένο πηλό είχαν κατασκευαστεί με τρόπο που να μπορούν να 

εγκατασταθούν εύκολα. Επικάλυψη των άκρων χρησιμοποιούταν για ομαλές 

ενώσεις, εξασφαλίζοντας ελεύθερη ροή του νερού και ελάχιστο στροβιλισμό. 

Πριονωτή διαμόρφωση των ενώσεων διατηρούσε την ένωση σίγουρη. Έτσι 

όπως είναι δεν λέει και πολλά, αλλά βλέπουμε κατασκευή πήλινων σωλήνων 

με κατάλληλα διαμορφωμένα άκρα που επέτρεπαν συνδέσεις με μέγιστη 

ασφάλεια αλλά και βέλτιστη ροή. Είναι προφανές ότι για τέτοια ακρίβεια 

συνδέσεων θα χρησιμοποιούσαν καλούπι στις κατασκευές που θα εξασφάλιζε 

τόσο ομοιογένεια και τυποποίηση σωλήνων όσο και ταχύτητα παραγωγής. Το 

σχήμα δείχνει να έχει μπει πηλός για σφράγισμα της ένωσης όχι μόνο 

εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Τουλάχιστον ενδιαφέρον! 

‘Αλλο ενδιαφέρον σημείο που έγινε γνωστό μόνο μετά από την σύγχρονη 

επανεφεύρεσή του, είναι σημεία του συστήματος υδρεύσεως σχεδιασμένα έτσι 

που με στροβιλισμό λόγω ροής μέσα από σπειροειδούς σχήματος σωληνώσεις 
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να ανεβάζουν την πίεση ή την ταχύτητα του νερού ανάλογα με την ανάγκη σε 

κάθε σημείο. Απλός τρόπος καθαρισμού ήταν τα ενδιάμεσα φρεάτια 

συντήρησης του δικτύου όπου έπεφτε η πίεση του νερού και μπορούσαν να 

επιπλεύσουν ή να βυθιστούν οι όποιες ακαθαρσίες πριν το νερό συνεχίσει την 

πορεία του.  

Δίκτυο αποχέτευσης 

 

      Στην Κνωσό συναντάμε για πρώτη φορά η χρήση σιφωνίου στην 

αποχέτευση. Η ποιότητα ζωής και προφανώς η γνώση κανόνων υγιεινής μέσα 

στο σπίτι δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με ανεπιθύμητες οσμές απ’ το δίκτυο 

αποχέτευσης. Το ξανασυναντάμε και στην Θήρα (σημερινή Σαντορίνη) με 

οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο. 

Ενδοδαπέδια θέρμανση 

     ‘Αλλο ένα στοιχείο που αποδεικνύει την εξελικτική ανωτερότητα της 

Κνωσού σε σχέση με τα υπόλοιπα γνωστά κτίσματα της εποχής εκείνης είναι 

ο τρόπος θέρμανσης κάποιων δωματίων του παλατιού. Υπήρχαν κάτω από το 

δάπεδο σωλήνες μέσα από τις οποίες πέρναγε ζεστό νερό θερμαίνοντας όλο 

τον χώρο. Απίστευτη εφεύρεση και τρομερή ευφυΐα!  

Κατασκευή θόλου 

    Αν πάμε στις Μυκήνες θα δούμε τον περίφημο «Θησαυρό του 

Ατρέα», μια θολωτή κατασκευή ενός πολιτισμού που ήκμασε από το 1600 

μέχρι το 1200 π.Χ. Η θολωτή αυτή κατασκευή που χρησιμοποιήθηκε σαν 

τάφος έχει 14.6 μέτρα διάμετρο και 13.4 μέτρα ύψος. Είναι κατασκευασμένη 

από προσεκτικά κομμένες πέτρες που δεν συνδέονται μεταξύ τους με κανένα 

συνδετικό υλικό. Κρατιούνται στην θέση τους απ’ την βαρύτητα και από την 

πίεση που ασκεί ο λόφος χώματος που βρίσκεται από πάνω τους! Αν δηλαδή 

κάποιος αφαιρούσε το χώμα του λόφου είναι πολύ πιθανόν η κατασκευή να 

κατέρρεε! Η κατασκευαστική δυσκολία που παρουσιάζει μία τέτοια κατασκευή 

την κάνει ιδιαίτερα σπάνια! 

 Στην είσοδό της υπάρχει πάνω απ’ την πόρτα του θολωτού τάφου, 

κατάλληλα επεξεργασμένος ογκόλιθος 122 τόνων. Οι γνώσεις που απαιτεί η 
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κατασκευή ενός μνημείου τέτοιου μεγέθους και μάλιστα συνδυασμένες με τα 

υλικά και τον τρόπο σύνδεσής τους προκαλούν τουλάχιστον σεβασμό και 

απεριόριστο θαυμασμό για τους αρχιτέκτονες που σχεδίασαν και υλοποίησαν 

μία τέτοια κατασκευή! 

Κυκλοφορεί συχνά η λανθασμένη αντίληψη ότι το τόξο, η αψίδα, η καμάρα και 

ο θόλος αποτελούν ρωμαϊκή εφεύρεση. Αυτό μοιάζει σχεδόν σωστό αν 

παραμείνουμε στην επιφάνεια της ιστορίας αλλά και της γης! Οι Έλληνες 

χρησιμοποιούσαν κυκλικές κατασκευές χωρίς κανένα πρόβλημα τουλάχιστον 

απ’ την Μυκηναϊκή περίοδο αλλά σχεδόν αποκλειστικά για κατασκευές εντός 

της γης, χθόνιες. Τις βρίσκουμε σε τάφους, νεκρομαντεία κλπ. Στην 

Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας, σχεδόν 55 χιλιόμετρα απ’ την πόλη του 

Αστακού, σώζεται τμήμα αρχαίων τειχών με την αρχαιότερη γνωστή τοξωτή 

πύλη. Η ηλικία της υπολογίζεται περίπου 5.000 ετών και αποτελεί τμήμα των 

τειχών πόλης με περίμετρο σχεδόν 5 χιλιομέτρων. Η αρχαία πόλη είχε δύο 

ακροπόλεις, αρκετούς πύργους και σώζεται τμήμα του λιθόστρωτου δρόμου 

που συνέδεε την πόλη με τον ποταμό Αχελώο. 

Σχεδίαση θεάτρων 

 

   Βέβαια από τα σπουδαιότερα κτίσματα της αρχαιότητας, είναι τα 

εντυπωσιακά θέατρα. Σήμερα θα χρειαζόμασταν ανθρώπους από πολλές 

ειδικότητες για να κατασκευαστεί ένα θέατρο. Οι Αρχαίοι Έλληνες, χωρίς 

την σημερινή τεχνολογία και χωρίς να διαθέτουν τα μέσα που έχουμε στις 

μέρες μας, κατάφεραν να δημιουργήσουν θαύματα!Πολλά από αυτά ήταν 

φτιαγμένα με τρόπο που να χρησιμοποιεί φυσικά κοιλώματα λόφων, αλλά στα 

περισσότερα από αυτά υπήρξε τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους και πολλές 

κατασκευαστικές προσθήκες. Και το ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται μόνο 

στις διαστάσεις και την αισθητική τους αλλά προχωράει σε τεχνικά θέματα 

όπως η οπτική και η ακουστική τους. Η ακουστική των θεάτρων μάλιστα 

θεωρείται σχεδόν μυστήριο επίτευγμα! Σχεδιαζόταν με τέτοιο τρόπο που όλοι 

οι θεατές να μπορούν άνετα να βλέπουν στην σκηνή αλλά και να ακούν εξίσου 

καλά τι λεγόταν απ’ τους ηθοποιούς! Κάποια θέατρα (όπως του Γυθείου) 

διέθεταν την επονομαζόμενη «χαρώνειο κλίμακα», που ήταν μια σήραγγα 

κάτω απ’ την σκηνή μέσω της οποίας εμφανιζόταν στην παράσταση οι 
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ηθοποιοί που υποδύονταν τα πνεύματα του κάτω κόσμου. ‘Αλλη κατασκευή 

σαν γερανός παρουσίασε τους ουράνιους Θεούς να κατεβαίνουν στην σκηνή 

(από μηχανής Θεός). Σε κάποια θέατρα (όπως της Σπάρτης και της 

Μεγαλόπολης) η σκηνή ήταν τροχήλατη και μεταφερόταν μετά την παράσταση 

σε ασφαλέστερο στεγασμένο μέρος. Δεν ξέρουμε σίγουρα αν χρησιμοποιούταν 

και εναλλακτικές μεταφερόμενες σκηνές ανάλογα με το είδος της 

παράστασης. Επίτευγμα για την εποχή ήταν και οι ναυμαχίες που γινόταν 

(κατά τους Ρωμαϊκούς κυρίως χρόνους) με μικροσκοπικά πλοία σε κάποια 

θέατρα όπως του Άργους και του θεάτρου του Διονύσου κάτω απ’ την 

Ακρόπολη της Αθήνας. Κάποια θέατρα ήταν ασυνήθιστα μελετημένα 

κατασκευαστικά. Σαν παράδειγμα το μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου 

κατασκευάστηκε στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. και το πάνω διάζωμα 

προστέθηκε στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα. Η ορχήστρα του είναι ένας τέλειος 

κύκλος, ενώ το κοίλον του αποτελεί τμήμα σφαίρας!  Απ’ ότι φαίνεται λοιπόν 

υπήρχε γνώση, μελέτη και διαχρονική συνέχεια σε τέτοιες κατασκευές! 

Μυκηναϊκές τοξωτές γέφυρες 

Η γέφυρα της Βαλύρας (άνω Πάμισος), η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και 

σήμερα, επιβεβαιώνει την συνέχιση της αρχαίας ελληνικής γνώσης 

οικοδομικής χρήσης της καμάρας και μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. Άλλη μυκηναϊκή 

γέφυρα είναι στο Αρκαδικό Αργολίδος στην θέση Καζάρμας στον δρόμο από 

το Ναύπλιο στην Επίδαυρο. Στο Αρκαδικό και στο Γαλούση υπάρχουν δύο 

ακόμα αρχαίες γέφυρες. Εντυπωσιακό παραμένει το μέγεθος των ογκολίθων 

που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις γέφυρες κατατάσσοντας τες στα 

κυκλώπεια κτίσματα. Εξαιρετικά διατηρημένη είναι και η γέφυρα στην 

Ελεύθερνα της Κρήτης. Χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. 

Παρθενώνας 

 

     Ο Παρθενώνας κατασκευάστηκε μεταξύ 447 και 438 π.Χ. και 

χρειάστηκαν άλλα 5 χρόνια για τα γλυπτά του. Από τότε προκαλεί τον 

θαυμασμό με τις διάφορες ιδιότητές του. Κατασκευάστηκε με μάρμαρο από 

την Πεντέλη και κάθε τμήμα κίονα έχει βάρος από 80 μέχρι 100 τόνους. Η 

19 χιλιομέτρων μεταφορά τους και το σκάλισμά τους δεν θεωρήθηκε τίποτε 

https://ellas2.wordpress.com/2012/04/02/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1/


αξιομνημόνευτο για την εποχή αλλά το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει μέχρι 

σήμερα. 

    Στο σχέδιο του Παρθενώνα δεν υπάρχει ούτε μία ευθεία γραμμή αλλά 

παντού συναντάμε απαλές καμπύλες. Στις αναλογίες του συναντάμε τον 

χρυσό αριθμό Φ. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι εκτός από αρμονικό πολλές 

φορές και απροσδόκητο, μιας και ο Παρθενώνας καταφέρνει να δείχνει 

εντυπωσιακά μεγαλύτερος από το πραγματικό του μέγεθος χωρίς όμως να 

βαραίνει τον χώρο! Αν συγκρίνετε το μέγεθός του (69,54μ. μήκος, 30,78μ. 

πλάτος, 20μ. ύψος) με διάφορα σύγχρονα κτήρια θα δείτε την τεράστια 

διαφορά που προκαλεί η οπτική εντύπωση. Λέγεται από κάποιους ότι εν μέρει 

οφείλεται στην ενέργεια που εκπέμπει και μοιάζει με την αντίστοιχη της 

σελήνης που επίσης την κάνει να μας μοιάζει κάποιες στιγμές τεράστια. Οι 

κίονες του Παρθενώνα δεν είναι κάθετοι αλλά αν προεκταθούν νοητά προς 

τα επάνω συναντώνται στα 1852 μέτρα.  

   Σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η αντισεισμική κατασκευή του Παρθενώνα 

που του επέτρεψε να αντέξει πλήθος σεισμών από την κατασκευή του μέχρι 

σήμερα. Ο τρόπος που είναι ενωμένα τα τμήματά του με λιωμένο μολύβι στις 

κατάλληλα διαμορφωμένες ενώσεις των μαρμάρων είναι μέρος μόνο της 

απάντησης… Έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά από τις ξεχασμένες γνώσεις 

που εφαρμόστηκαν στην εποχή της κατασκευής του. 

Περιστρεφόμενος ναός 

 

    Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος στις Βάσσες Αρκαδίας χτίστηκε από 

τον Ικτίνο με καθοδήγηση των Ιερέων των Δελφών μετά το 438 π.Χ. και 

έχει διαστάσεις 39,8 x 16,1 μέτρα. Η πλαγιά που χτίστηκε ο ναός 

διαμορφώθηκε τεχνητά σε οριζόντιο επίπεδο τμήμα αλλά ο ναός 

τοποθετήθηκε έκκεντρα αφήνοντας ελεύθερο χώρο βόρεια και δυτικά. Ο 

προσανατολισμός του δεν ακολουθεί την αρχαία συνήθεια ανατολής – δύσης 

αλλά βορά – νότου. Η είσοδος βρίσκεται στην βόρεια πλευρά, σαν να βλέπει 

στους Δελφούς! Εξωτερικά είναι Δωρικού ρυθμού αλλά εσωτερικά είναι 

Ιωνικού ρυθμού και οι κίονες κοσμούνται με Κορινθιακού τύπου κιονόκρανα 

δίνοντας εντελώς ασυνήθιστο σύνολο. Τα περισσότερα τμήματα του ναού είναι 
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κατασκευασμένα από τοπικό γκρίζο ασβεστόλιθο, αλλά τα γλυπτά τμήματα 

που απαιτούσαν λεπτομέρεια έγιναν μαρμάρινα. 

Ο Στέλιος Πετράκης ανακάλυψε ότι ο ναός είναι έτσι χτισμένος που 

κάθε χρόνο να γλιστράει πάνω στην ειδική βάση του με γωνία τέτοια που να 

στρέφεται κατά 50.2 δευτερόλεπτα της μοίρας κάθε χρόνο στοχεύοντας στο 

ίδιο αστρικό σημείο λόγω της κίνησης του άξονα της γης! Πόσο μελετημένα 

όλα αυτά και με ακρίβεια που δεν πετυχαίνει στις μέρες μας ούτε το 

καλύτερο σχεδιαστικό μηχάνιμα! 

    Ο ναός λεηλατήθηκε απ’ τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αύγουστο που αφαίρεσε 

και τα γλυπτά του, αλλά και από άλλους αργότερα που αφαιρούσαν μέταλλα 

απ’ την ειδικά κατασκευασμένη βάση του. Κάποια απ’ τα γλυπτά αυτά με την 

Αμαζονομαχία και την Κενταυρομαχία βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό 

Μουσείο στο Λονδίνο. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα με 

την ίδια ακρίβεια την προκαθορισμένη του τροχιά προσανατολιζόμενος στο 

ίδιο αστρικό σημείο, που (αν δεν κάνω λάθος) ήταν ο Σείριος… 

Στεγανωτικά 

 

      Ο τρόπος με τον οποίον στεγανοποιούταν αρχαίες δεξαμενές και 

υδραγωγεία παραμένει ένα ακόμη μυστικό προς εξιχνίαση. Χωρίς την χρήση 

τσιμέντου πετύχαιναν εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα. Υπάρχουν 

αναφορές για ενίσχυση της ποιότητας και αντοχής της οικοδομικής λάσπης με 

χρήση υλικών όπως αυγά, ασβέστης, μαλλιά από κατσίκες, αλλά μόνα τους 

δεν είναι αρκετά για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος. Σε αρκετές 

περιπτώσεις η οικοδομική λάσπη που χρησιμοποιήθηκε ήταν έτσι φτιαγμένη 

που να προσεγγίζει ή και να ξεπερνάει σε ιδιότητες το σημερινό τσιμέντο. Σε 

κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως σε δεξαμενές νερού στο Λαύριο, 

πέτυχαν και ένα τύπο μπετόν που είναι αδιαπέραστο από την ραδιενέργεια 

αλλά και από άλλες ακτινοβολίες. Το μυστικό πιθανώς να ήταν η υψηλή 

περιεκτικότητα της λάσπης σε μόλυβδο που έπαιρναν από τα γειτονικά 

ορυχεία. 

 

Κυκλώπεια κτίσματα 
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    Παρατηρώντας αρχαία κτίσματα που σώζονται μέχρι σήμερα δεν γίνεται να 

μην εντυπωσιαστούμε απ’ το μέγεθος των περισσοτέρων από αυτά. Τα 

παλιότερα από αυτά μάλιστα είναι ακόμη μεγαλύτερα, σαν η ανθρώπινη γενιά 

να εξασθενούσε με το πέρασμα του χρόνου! Σε όλη την γη παρατηρούμε 

«κυκλώπεια τείχη» με διαστάσεις των ογκόλιθων που χρησιμοποιήθηκαν 

δύσκολες για μετακίνηση ακόμα και με τα σημερινά μηχανήματα. ‘Αλλο 

θαυμαστό σημείο τους είναι η τελειότητα εφαρμογής των ογκολίθων μεταξύ 

τους χωρίς την βοήθεια κάποιας λάσπης ή άλλου συνδετικού τρόπου. Στα 

περισσότερα αρχαία μεγαλιθικά κτίσματα η εφαρμογή τον ογκολίθων είναι 

τέτοια που δεν χωράει ούτε ένα μικρό μαχαιράκι να μπει ανάμεσα στις δύο 

επιφάνειες. Ίσως η εξήγηση να βρίσκεται σε φυλές γιγάντων που αναφέρουν 

οι μυθολογίες και οι ιστορίες των περισσοτέρων λαών. Στην περιοχή μας και 

πιο συγκεκριμένα στην Τίρυνθα, σώζονται τμήματα από αυτά τα κυκλώπεια 

τείχη.   

     Πώς ήταν περίπου τα σπίτια στην Αρχαία Ελλάδα 

     Τα αθηναϊκά σπίτια ήταν, ως επί το πλείστον, τόσο φτωχά και 

κακοφτιαγμένα (από ξύλο, τούβλα ή λάσπη ανακατεμένη με χαλίκια), ώστε οι 

κλέφτες δεν είχαν ανάγκη να διαρρήξουν τις θύρες για να μπούν μέσα: 

Τρυπούσαν, απλούστατα, τους τοίχους - και τους έλεγαν τοιχωρύχους. Τα 

σπίτια αποτελούνταν συνήθως από ένα ισόγειο που μοιράζονταν σε 2-3 

δωμάτια. Τα παράθυρα ήταν απλοί φεγγίτες, γιατί δεν υπήρχαν διαφανή 

τζάμια, και σε περίπτωση κακοκαιρίας έκλειναν με συμπαγή παραθυρόφυλλα. 

Οι θύρες (πόρτες) άνοιγαν προς τα έξω και ο Πλούταρχος λέει πως 

αναγκαζόταν κανείς να φωνάξει πριν βγεί έξω, απο φόβο μήπως χτυπήσει 

κανέναν διαβάτη. Οι στέγες είχαν ταράτσες. Όταν ο ιδιοκτήτης δεν έπαιρνε 

τακτικά το ενοίκιό του, έβγαζε την πόρτα του σπιτιού ή τα κεραμίδια ή 

έφραζε το πηγάδι. Πολλοί κάτοικοι των Αθηνών ήταν άστεγοι. Την εποχή του 

Περικλέους οι φτωχοί κατέφευγαν, τον χειμώνα, στα δημόσια λουτρά για να 

βρουν λίγη ζέστη, με κίνδυνο να καούν από τις θερμάστρες. Στον Πλούτο του 

Αριστοφάνους, ο Χρεμύλος ρωτάει τον Πενία: «Εσύ, τί καλό μπορείς να μας 

προσφέρεις εκτός από τα εγκαύματα που έπαθες στα λουτρά;». Τον 4ο αιώνα 

υπήρχαν στην Αθήνα μεγάλες συλλογικές κατοικίες - ανάλογες με τις 



σημερινές πολυκατοικίες - αφού ο Αισχίνης λέει: «Ονομάζουμε συνοικία την 

κατοικία που μοιράζονται πολλοί ενοικιαστές και οικία την μονοκατοικία» 

(«Κατά Τιμάρχου»). Δεν έχουν βρεθεί όμως στην Αθήνα λείψανα πολυτελών 

ιδιωτικών κατοικιών, όπως στη Χαλκιδική ή στη Δήλο. Μερικά σπίτια είχαν 

και δεύτερο πάτωμα, πάνω από το ισόγειο. Τον 4ο αιώνα οι αυλές 

στολίζονταν με περιστύλιο. Απ΄ έξω οι τοίχοι ήταν βαμμένοι με ασβέστη.Οι 

εσωτερικοί τοίχοι των πιο πλούσιων σπιτιών ήταν στρωμένοι με ταπετσαρίες 

και κεντήματα. Ο Αλκιβιάδης είχε αιχμαλωτίσει το ζωγράφο Αγάθαρχο τρεις 

μήνες (!!!!) μέσα στο σπίτι του για να τον υποχρεώσει να του το διακοσμήσει 

με τοιχογραφίες. (Πλούταρχος, Αλκιβιάδης,16). Εκτός από κρεβάτια, 

τραπέζια, καρέκλες και σκαμνιά, η επίπλωση περιλάμβανε κυρίως κασέλες 

και κιβώτια, όπου έβαζαν τα ρούχα και τα κοσμήματα. Τα δωμάτια έβλεπαν 

σε εσωτερικές αυλές, στις οποίες υπήρχε βωμός αφιερωμένος στην Εστία. 

Πολλά σπίτια διέθεταν τον ειδικό χώρο των γυναικών, τον γυναικωνίτη, ο 

οποίος  είχε περισσότερα δωμάτια από τον χώρο των ανδρών. Φυσικά υπήρχε 

κουζίνα που μάλιστα σε πλούσια σπίτια διέθετε και ακριβά σκεύη! Και φυσικά 

υπήρχε και το λουτρό καθώς και υπνοδωμάτια! 

 


