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Η ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
• Η γεωδαισία< γη + δαίω ή δαίομαι 
 Σημασία: μοιράζω τη γη. 

 
• Η γεωδαισία χωρίζεται σε: 
 Γεωμετρική γεωδαισία: έμφαση στις γεωμετρικές μεθόδους και τον 

προσδιορισμό συντεταγμένων 
 Φυσική γεωδαισία: έμφαση στη μελέτη του γήινου πεδίου βαρύτητας 
 Διαστημική γεωδαισία: έμφαση στη χρήση διαστημικών μεθόδων 

 
 

• Το πρώτο γεωδαιτικό πρόβλημα που τέθηκε στην αρχαιότητα 
αφορούσε το σχήμα της γης. 

• Γνώσεις πρακτικής γεωμετρίας είχαν: 
 Λαοί της Μεσοποταμίας.  
 Λαοί της Εγγύς Ανατολής. 
 Λαοί της Αιγύπτου. 
  

 



• Σπουδαίος Έλληνας που ασχολήθηκε με γεωδαιτικά προβλήματα: 

 Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) 

 Χρησιμοποιεί πρώτος τον όρο «Γεωδαισία» 

 Την αναφέρει ως «η τέχνη και η επιστήμη των μετρήσεων για τη 
διανομή της Γης» 

 Ο ίδιος δίδασκε τη σφαιρικότητα της Γης 

 



Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
• Επιλέχθηκε από τα νεολιθικά χρόνια (4000-3000 π.Χ.) ως τόπος 

εγκατάστασης κατοίκων της περιοχής 
• Κατάλοιπα εγκατάστασης της Πρώιμης και Μέσης εποχής του Χαλκού 

βρέθηκαν στην περιοχή του Ερεχθείου. 
• Το κέντρο του Παρθενώνα ισαπέχει από το Θησείο, την Πνύκα, το 

μνημείο του Φιλοπάππου και το κέντρο του ναού του Ολυμπίου Διός. 
 

 



 Γεωδαιτική κατασκευή ναού: Η διάσταση του κοντού στυλοβάτη του 
Παρθενώνα ισούται με ένα δευτερόλεπτο ενός γεωγραφικού πλάτους 
της γης. 

 Συμπερασματικά  οι κατασκευαστές γνώριζαν: 

 Τις διαστάσεις της Γης. 

 Το σφαιρικό της σχήμα. 

 Μονάδα Μέτρησης: 

 Όχι το <<μέτρο>>, αλλά το <<πόδι>>, 

(1 πόδι=0,3188 μέτρα) 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΘΕΣΕΩΝ 



ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
 

•Αρκετά γνωστό είναι το ισοσκελές τρίγωνο της Ακρόπολης της Αθήνας, 
με τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον ναό της Αφαίας Αθηνάς 
στην Αίγινα με απόσταση 242 στάδια. 

 

•Εντύπωση προκαλεί και ότι οι λέξεις Δήλος, Δελφοί, Δωδώνη αρχίζουν 
με Δ που γράφεται σαν ισοσκελές τρίγωνο.  

 

 

• Και η Ακρόπολη της Αθήνας έχει κατασκευαστεί όμως με τρόπο ώστε 
όλα τα μνημεία μεταξύ τους να σχετίζονται με ομόκεντρους ή ίσους 
κύκλους, ισοσκελή τρίγωνα και ίσες αποστάσεις. 

 

•Το 1967 ο Γάλλος ερευνητής Ζαν Ελυσέ δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο 
"Γεωγραφία και θρησκεία του αρχαίου κόσμου". Στο βιβλίο αυτό 
περιγράφει και βεβαιώνει ότι αν τα ιερά συνδεθούν μεταξύ τους με 
νοητές ευθείες γραμμές σχηματίζουν γεωμετρικές προβολές των 
αστερισμών.  

 



  Αν σχεδιάσουμε κύκλο με κέντρο τον Παρθενώνα και ακτίνα ίση με την 
απόσταση      Παρθενώνα - Θησείο η περιφέρεια του κύκλου διέρχεται επίσης: 
από το βήμα που μιλούσαν οι ρήτορες της Πνύκας 
από το κέντρο της βάσης του μνημείου του Φιλοπάππου  
το κέντρο του ναού του Ολυμπίου Διός 

 
 Το κέντρο του ναού του Ολυμπίου Διός απέχει εξίσου από το κέντρο του 

Ηφαιστείου και από το κέντρο του βήματος των ρητόρων της Πνύκας.  

 

 



 Εδώ παρατηρούμε το μοναδικό γεωγραφικό θαύμα που είναι ο πεντάκτινος αστήρ 
των Πυθαγορείων.  

 Περιλαμβάνει ίσες αποστάσεις μεταξύ των αρχαίων ιερών χώρων Κρομιώνος - 
Στυλίδος - Κρομιώνος - Αφιαρείου και Στυλίδος – Θηβών. 

 Ο χάρτης αυτός ονομάζεται Σεληνάκατος του Απόλλωνος. 

 

 

 

 



 Στο χάρτη αυτό με τους πολλούς κύκλους, ακριβής μελέτη του μεγάλου Έλληνα 
ερευνητή Θεοφάνη Μανιά αποδεικνύει ότι υπάρχουν σε 9 βασικά αρχαιολογικά 
σημεία των Αθηνών 9 αποστάσεις ίσες μεταξύ τους.  

 Κάθε μία από αυτές τις αποστάσεις είναι ίση με το 7πλάσιο του μήκους του 
Παρθενώνα και είναι ομοίως ίση προς τη πλευρά κανονικού οκταγώνου με κέντρο 
τον Παρθενώνα και ακτίνα ίση με την απόσταση Παρθενών-Θησείο.  

 

 



 Η Αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα 

        Πρώτοι παρατηρητές που καταγράφουν τα αστέρια: Χαλδαίοι, Βαβυλώνιοι,     
Αιγύπτιοι. Χαρακτηριστικό: η εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών αλλά στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία του βασιλιά και του ιερατείου. 

            Συνθήκες που διαμόρφωσαν τις κοινωνίες των ελληνικών πόλεων (7ος- 6ος 
αι. π.Χ.): δημιουργία της πόλης - κράτους με κέντρο την αγορά όπου 
συζητούνταν όλα τα θέματα δημοσίου συμφέροντος, υποχώρηση των 
θρησκευτικών δοξασιών προς όφελος της λογικής και της παρατήρησης της 
φύσης, διάδοση των γνώσεων μέσω της γραφής. 

Αποτέλεσμα: γένεση όλων των τομέων 
ανθρώπινης δραστηριότητας που 
χαρακτηρίζουν έως και σήμερα τον 
Πολιτισμό μας: δημοκρατικό πολίτευμα, 
θέατρο, θετικές επιστήμες, φιλοσοφία, 
κλπ. Έτσι αρχίζει η ανάπτυξη της 
αστρονομίας ως επιστήμη. 

 



  -Σημαντικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων: 

 -Σφαιρικότητα, «μοναχικότητα» και αιώρηση Γης στο διάστημα: Πυθαγόρας 

(580 – 500 π.Χ.) και μαθητές, δημοσιεύεται όμως από τον Παρμενίδη το 513 π.Χ. 

 - Περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της: Έκφαντος ο Πυθαγόρειος (4ος αι. 

π.Χ.), Πλάτωνας, Ηρακλείδης ο Ποντικός) 

 - Ηλιοκεντρική Θεωρία: Πυθαγόρειοι με κύριο εκπρόσωπο το Φιλόλαο (5ος αι. 

π.Χ.) και κυρίως Αρίσταρχος ο Σάμιος (3ος αι. π.Χ.) 

 

 



Η εφαρμογή της αστρονομίας 
 Προσπάθεια αναπαράστασης στη Γη κάποιων αστερισμών του 

ουρανού (π.χ. ο Αστερισμός της Παρθένου στην Αθήνα) 
 Περιοχές και πόλεις στο μύθο του Ηρακλή με τους 12 άθλους 

σχηματίζουν την ακριβέστατη εικόνα του αστερισμού του 
Λέοντα όπως φαινότανε από τη γη το έτος 10.500 π.Χ  



Μαγνητικό πεδίο 
 Ονομάζεται ο χώρος που παρατηρούνται μαγνητικές 

δυνάμεις. 

 Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο και οφείλεται σε 
κινούμενα ηλεκτρικά φορτία. 

 Το μαγνητικό πεδίο της γης ονομάζεται γεωμαγνητικό και οι 
δύο γεωγραφικοί πόλοι (Βόρειος, Νότιος) είναι και οι 
μαγνητικοί πόλοι. 

 Διάφορες μαγνητικές γραμμές ενώνουν τους 2 πόλους 
(Νότιος  Βόρειος). 

 



Μαγνητικό πεδίο Ακρόπολης 

 Το μαγνητικό πεδίο της Ακρόπολης οφείλεται σε: 

 

 Την κατασκευή του: Πεντελικό μάρμαρο, θεμελίωση από πωρόλιθο που 
μετατρέπουν το χώρο σε πηνίο. 

 Τους γύρω πέτρινους λόφους και το πυραμοειδές σχήμα που βοηθούν τη 
συλλογή ενέργειας. 

 Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης και τα υπόγεια τελλουριακά ρεύματα. 

  

 

 Λέγεται πώς : Το σημείο μέγιστης συσσώρευσης ενέργειας ήταν το 
χρυσελεφάντινο της Αθηνάς και ο μαγνητισμός συσσωρευόταν στο ναό από 
όπου η περισσευούμενη ενέργεια εκτονωνόταν στον από κάτω βράχο. 

 



ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ  
• Για τους Αρχαίους Έλληνες ο ναός αποτελούσε: 

 Πόρτα που οδηγεί στο σύμπαν, στο θεό δημιουργό.  

 Κορύφωση της αρμονίας των αριθμών και των σχημάτων. 

 Υπόσταση του θεού. 

• Στην Αρχαία Ελλάδα το κάλλος ήταν μία ποιότητα άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη θρησκεία, τη φύση και τον άνθρωπο. 
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