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«κατασκευάζειν και χαίρειν»

Α. Ρουσόπουλου, καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Εκδόσεις Παπαζήση, 1966



Τι κάνει ο μηχανικός
Ο μηχανικός κάνει το επάγγελμα με το οποίο, η γνώση των μαθηματικών, της 
φυσικής επιστήμης και της χημείας που κατακτάται από την μελέτη αλλά και την 
εμπειρία, εφαρμόζεται έτσι ώστε να αναπτυχθούν τρόποι για να  
χρησιμοποιηθούν τα υλικά και οι φυσικοί πόροι με οικονομία, επ’ ωφελεία των 
ανθρώπων. 



❑ Συγκοινωνίες
Σχεδιασμός και κατασκευή: δρόμων, σχεδιασμός 
κυκλοφοριακής ροής, ποιότητα οδοστρωμάτων, 
ρύθμιση φαναριών (πράσινο κύμα)…

❑ Κατασκευές
Σχεδιασμός και κατασκευή: γέφυρες, σπίτια, 
πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, σιλό, εργοστάσια 
αρχιτεκτονικά, αποκαταστάσεις…

Διάφορα υλικά: σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, 
νέα υλικά

❑ Υδραυλικά έργα
Σχεδιασμός και κατασκευή: φράγματα, 
αποχετεύσεις, άρδευση, ύδρευση, επεξεργασία 
νερού-αποβλήτων, βιολογικοί καθαρισμοί, ΧΥΤΑ, 
ΧΥΤΥ…

❑ Λιμενικά έργα
Σχεδιασμός και κατασκευή: Λιμάνια, προστασία 
ακτών από διάβρωση, λιμενοβραχίoνες, συνοδά
έργα…

Τι κάνει ο πολιτικός μηχανικός



❑ Ενεργειακά έργα
Σχεδιασμός και κατασκευή: ανεμογεννήτριες, 
φράγματα, ειδικές κατασκευές (π.χ. πύργοι 
ψύξεως), πλατφόρμες εξόρυξης φυσικών πόρων…

❑ Γεωτεχνικά έργα
Σχεδιασμός και κατασκευή: σήραγγες, (π.χ. μετρό), 
διώρυγες, αντιστηρίξεις πρανών, θεμελιώσεις …

❑ Διαχείριση εργοταξίου

❑ Τοπογραφικά

❑ Διαχείριση φυσικών 
πόρων και περιβάλλοντος

Διαχείριση φυσικών πόρων, υδρολογία, 
μεταφορές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
αλληλεπιδράσεις του δομημένου με το φυσικό 
περιβάλλον…

Τι κάνει ο πολιτικός μηχανικός

Εφαρμοσμένη Έρευνα



Ξενώνες 700 κλινών στην Πολυτεχνειούπολη
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Κτήριο Αβέρωφ
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Ερευνητικά έργα

Λίμνη Πλαστήρα, Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα



Ερευνητικά έργα

Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας

Ερευνητικά προγράμματα



Δημοσιεύσεις και ακαδημαϊκές εργασίες



Διαχρονικότητα των προβλημάτων
Διαχείριση του πλέγματος νερού-ενέργειας-τροφίμων
(water-energy-food nexus)

Πηγή: Carolina planning

https://planning.unc.edu/



Διαχρονικότητα των προβλημάτων
Διαχείριση του πλέγματος νερού-ενέργειας-τροφίμων
(water-energy-food nexus)



Διαχρονικότητα των προβλημάτων
Υδραυλικά έργα, κτήρια, δρόμοι, γέφυρες



Συλλογισμός-Επαγωγή (Deduction –Induction)

Δημιουργία 
Μοντέλου

Επαγωγικό 
Μοντέλο

Παρατηρημένα 
δεδομένα

Αναμενόμενα 
δεδομένα

Ο Αριστοτέλης 384-322 π.Χ. δίδαξε ότι κάθε πεποίθηση προέρχεται είτε από συλλογισμό είτε από 
επαγωγή (Αναλυτικά Πρότερα, Βιβλίο 2, Κεφαλαίο 23)

Η απορροή του
ποταμού 

δημιουργείται από τη 
βροχόπτωση στη 

λεκάνη

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν 
βρέχει στη λεκάνη, η 
απορροή του ποταμού 
αυξάνεται

Άρα: όταν βρέχει στη λεκάνη 
η απορροή του ποταμού 
αυξάνεται

Άρα: η απορροή του 
ποταμού προέρχεται 
από τη βροχόπτωση 

στη λεκάνη

και ανάποδα…

Προσέγγιση των προβλημάτων 



Για την εξήγηση των φυσικών διεργασιών, 
υπάρχει μια συνεχής παλινδρόμηση 
μεταξύ θεωρίας-εμπειρίας (induction-
deduction). 

Προσέγγιση των προβλημάτων 

Η κατασκευή των τεχνικών έργων στην ανθρώπινη ιστορία προηγήθηκε των θεωρητικών 
γνώσεων, οι οποίες  αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα και βελτίωσαν τις αρχαίες τεχνικές.

Στην αρχή ο άνθρωπος έλυσε τα προβλήματα με έργα, μετά βρήκε την θεωρία .



Προσέγγιση των προβλημάτων 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν αποφοίτησαν από το Ε.Μ.Πολυτεχνείο
κι όμως έφτιαξαν τον Παρθενώνα

Μολονότι ο άνθρωπος εδώ και ~200 
χρόνια κατάλαβε ότι χρειάζεται 
οξυγόνο για να υπάρχει φωτιά, 
χρησιμοποιεί την φωτιά εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια



◼ Κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου και μετά την τελευταία εποχή των παγετώνων, ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν σε μία 
λοφώδη ζώνη που εκτείνεται από τη σημερινή Συρία μέχρι τα όρη του Ζάγρου. Σε αυτήν την περιοχή οι χειμερινές βροχοπτώσεις ευνούσαν
την ανάπτυξη αυτοφυών δημητριακών όπως κριθάρι και σιτάρι και σήμερα είναι γνωστή ονομάζεται εύφορη ημισέληνος (Fertile crescent)

◼ Περίπου στο 9000 π.Χ., όταν το κλίμα σχεδόν σταθεροποιήθηκε οι πρώτοι κάτοικοι άρχισαν να καλλιεργούν δημητριακά. Αυτές οι πρώτες 
κοινότητες ανεπτύξαν καλλιργητικές μεθόδους, εξημέρωσαν ζώα και κατασκεύσαν τα πρώτα υδραυλικά έργα

◼ Οταν ο πληθυσμός αυξήθηκε (και η στάθμη της θάλασσας σταμάτησε να ανεβαίνει) οι κοινότητες εξαπλώθηκαν στις αλλουβιακές πεδιάδες
μεγάλων ποταμών. Η εποχή αυτή (7500 έως 4500 π.Χ.), ονομάζεται Νεολιθικη επανάσταση

10000 π.Χ. 476 μ.Χ 1789 μ.Χ.

3 εκ. χρόνια πριν                                                     3000 π.Χ Έτος 1                                                                  1492 μ.Χ.                                                        σήμερα

Που αναπτύχθηκαν οι πρώτοι πολιτισμοί; 
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Που αναπτύχθηκαν οι πρώτοι πολιτισμοί; 



Ελεγχόμενη χρήση της φωτιάς

1.7 -0.2  εκ. χρόνια πριν

Λίθινα εργαλεία

2-3 εκ. χρόνια πριν

Τροχός

4000-5000 π.Χ.

10000 π.Χ. 476 μ.Χ 1789 μ.Χ.

3 εκ. χρόνια πριν                                                     3000 π.Χ Έτος 1                                                                  1492 μ.Χ.                                                        σήμερα

▪ Τα πρώτα χρόνια επιβιώσαμε ως τροφοσυλλέκτες της φυσικής χλωρίδας και της νεκρής 
-σκοτωμένης από άλλους- πανίδας

▪ Επιλέγαμε γόνιμες σε πανίδα και χλωρίδα περιοχές και τις ασφαλέστερες ώρες για την 
αναζήτηση της καθημερινής τους τροφής, με 3 έως 5 ώρες δουλειάς, (ιδιαίτερα 
μειωμένο ωράριο)

▪ Ζούσαμε κατά οικογένειες, -γονείς και προστατευόμενα παιδιά- στις οποίες μπορούσαν 
ίσως να προστεθούν και γυναίκες με παιδιά, που είχαν χάσει το σύντροφό τους

Η τεχνολογία στην προϊστορία 

~1000 π.Χ.

Εποχή του χαλκού-

εποχή του σιδήρου

3000-1000 π.Χ.

Άδρευση (Shaduf)

4000 π.Χ.

Πηγές:  

Ξανθόπουλος Θ., Ρέκβιεμ με 

κρεσέντο, εκδ. Πανεπιστημιακές

εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2018 

wikipedia.org

Γ. Κυριακόπουλος, Μηχανισμοί 

ανύψωσης νερού στον αρχαίο 

κόσμο, MSc thesis, Ιούνιος 2015.



Προϊστορικά κελύφη για την 
προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες και την δημιουργία των 
πρώτων κοινωνικών δομών

Τα υλικά:  Ξύλο ,  δέρμα, χώμα-
λάσπη, οργανικά υλικά, πέτρες

Νέα υλικά θα βρούμε και θα 
χρησιμοποιήσουμε μετά από 
χιλιάδες χρόνια!

Δισπηλιό, Καστοριά 5500 π.Χ. πηγή: mixanitouxronou.gr
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Κατασκευές στην προϊστορία 

Göbekli Tepe (11500 π.Χ.) πηγή: tf.uni-kiel.de/



Το σύστημα «δοκός επί στύλου» στα μεγαλιθικά 
μνημεία της Ευρώπης. 
Stonehenge, Μ. Βρετανία ~ 3000 π.Χ.
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Κατασκευές στα όρια της ιστορίας

Πηγή:  wikipedia.org



Πυραμίδες, Αίγυπτος ~ 3000 π.Χ.
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Κατασκευές στα όρια της ιστορίας

Πηγή:  wikipedia.org



Κρήτη, Μινωικός πολιτισμός ~2000 π.Χ.
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Κατασκευές στα όρια της ιστορίας

Πηγές:  

1. Angelakis A, De Feo G, Laureano P, and Zourou A. 2013. Minoan 

and Etruscan Hydro-Technologies. Water 5(3):972-987

2. worldhistory.us.

3. toilettimeline.weebly.com

4. antiquatedantiquarian.blogspot.com/



Qanat
Τo qanat είναι έργο οριζόντιας υδρομάστευσης των υπογείων 
νερών. Περιλαμβάνει μια οριζόντια σήραγγα που φτάνει στον 
υδροφορέα και μια σειρά κατακόρυφων πηγαδιών. Η 
κατασκευή τους χρονολογείται από την 1η χιλιετία π.Χ. στην 
Περσία. Το παλαιότερο και μεγαλύτερο βρίσκεται στην Ιρανική 
πόλη Gonabad και είναι ακόμη σε λειτουργία.  Εχει μήκος 45 
km και ορισμένα από τα πηγάδια του έχουν βάθος 360 m. 

Σταδιακά η τεχνολογία 
μεταφέρθηκε σε όλους 
τους πολιτισμούς και 
έγινε γνωστή με 
διαφορετικά ονόματα 
όπως karez
(Αφγανιστάν-Πακιστάν), 
kanerjing (Κίνα), falaj
(ΗΑΕ) και 
foggara/fughara (Βόρεια 
Αφρική). 
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Κατασκευές στα όρια της ιστορίας



Τεχνολογικά επιτεύγματα: Αδριάνειο υδραγωγείο

To υδραγωγείο είναι εξ ολοκλήρου υπόγειο. Ο κύριος άξονας ξεκινούσε 
από την περιοχή του σημερινού Ολυμπιακού Χωριού (Αχαρναί) και 
κατέληγε μετά από περίπου 20 km στη δεξαμενή της ομώνυμης πλατείας 
στο Κολωνάκι, διασχίζοντας τις περιοχές Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Ν. 
Ηράκλειο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ν. Ψυχικό και Αμπελοκήπους. 

Η χάραξη της σήραγγας εκμεταλλεύθηκε στο μέγιστο τη μορφολογία του εδάφους, ώστε να καλύψει υπογείως μόλις 110 m επιφανειακής υψομετρικής 
διαφοράς μεταφέροντας νερό μόνο με τη βαρύτητα. 

10000 π.Χ. 476 μ.Χ 1789 μ.Χ.

3 εκ. χρόνια πριν                                                     3000 π.Χ Έτος 1                                                                  1492 μ.Χ.                                                        σήμερα

Πηγή: Sargentis, G.-F.; Defteraios, P.; Lagaros, N.D.; Mamassis, N. Values and Costs in 
History: A Case Study on Estimating the Cost of Hadrianic Aqueduct’s 
Construction. World 2022, 3, 260-286. https://doi.org/10.3390/world3020014

Κατασκευές στην αρχαία περίοδο



Τεχνολογικά επιτεύγματα: Αδριάνειο υδραγωγείο
Η Αδριάνειος σήραγγα με μέγιστο ύψος 2 
m και τυπικό πλάτος μόλις 50 cm, μετέφερε 
νερό από πηγές της Πάρνηθας, αλλά κυρίως 
μετέφερε υπόγειο νερό που συνέλεγε κατά 
την πορεία από το υπέδαφος 
(υδρομάστευση). 
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Πηγή: Sargentis, G.-F.; Defteraios, P.; Lagaros, N.D.; Mamassis, N. Values and Costs in History: A Case Study on Estimating the Cost of Hadrianic Aqueduct’s 
Construction. World 2022, 3, 260-286. https://doi.org/10.3390/world3020014

Κατασκευές στην αρχαία περίοδο



Τεχνολογικά επιτεύγματα: Αδριάνειο υδραγωγείο
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Κατασκευή της σήραγγας του Αδριάνειου 

υδραγωγείου 

Κατανάλωση οικιακού νερού ανά κάτοικο στην Αθήνα τον 2ο αιώνα μ.Χ. 

(εύρος 36,000-86,500 κάτοικοι) και στον κόσμο (1996-2005)

Πηγή: Sargentis, G.-F.; Defteraios, P.; Lagaros, N.D.; Mamassis, N. Values and Costs in History: A 
Case Study on Estimating the Cost of Hadrianic Aqueduct’s Construction. World 2022, 3, 260-286. 
https://doi.org/10.3390/world3020014

Κατασκευές στην αρχαία περίοδο



Ανατολή Δύση 

Αγία Σοφία 532 μ.Χ.-537 μ.Χ. 

Όσιος Λουκάς 11αι. μ.Χ.

Notre Dame de Paris 1163-1350 μ.Χ.

Η εξέλιξη της Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής
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Κατασκευές στους μέσους χρόνους. Ευρώπη

Πηγή:  wikipedia.org



www.structurae.n

et

Κατασκευές στους μέσους χρόνους. Ιαπωνία
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Μέσοι χρόνοι

Πηγή:  wikipedia.org
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Κατασκευές στην Αναγέννηση
Ο τρούλος του Filippo Brunelleschi
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Η διαδικασία της εξέλιξης είναι διαδικασία βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας

• Το βάδην σε όρθια στάση εξοικονομεί ενέργεια • Ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταναλώνει 

λιγότερη ενέργεια από των ζώων

Michael D. Sockol, David A. Raichlen, Herman Pontzer. Chimpanzee locomotor 

energetics and the origin of human bipedalism, Proceedings of the National Academy 

of Sciences Jul 2007, 104 (30) 12265-12269; DOI: 10.1073/pnas.0703267104

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι  ~2% της συνολικής μάζας του σώματος 

και καταναλώνει ~20% της ενέργειας

Boyer, D.M.; Harrington, A. R.; Scaling of bony canals for encephalic vessels in euarchontans: Implications for 

the role of the vertebral artery and brain metabolism, Journal of Human Evolution, Volume 114, 2018, Pages 

85-101, ISSN 0047-2484, https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2017.09.003.

Το προσδόκιμο ζωής συσχετίζεται με την κατανάλωση ενέργειας και τον 

πλούτο (data: 2018 από διάφορες χώρες)
Ο πρώτος που το συσχέτισε: Ostwald, W. Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft, Creative 

Media Partners, LLC, 2015 1298293871, 9781298293879 (first edt. 1909)

Η ενέργεια στην ιστορία
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Η ενέργεια στην ιστορία

Φωτιά
Βιομάζα (ξύλο)

~300-600°C
1.7-0.2 εκατ. χρόνια πριν

Μυϊκή δύναμη  
2500 kcal, ~3 kWh/ημέρα
Ισχύς: 50-90 W

Φωτιά
Βιόμαζα (ξύλο) +  
Ξυλάνθρακας+O2

Σημείο τήξης
κραμάτων χαλκού 

~900°C
~3000. π.Χ.

Φωτιά
Βιόμαζα (ξύλο) +  

Ξυλάνθρακας +O2

Σημείο τήξης
σιδήρου ~1500°C

~1000. π.Χ.

Φωτιά  
Βιόμαζα (ξύλο) +  
Ξυλάνθρακας +
Ηλεκτρικό τόξο ~4.000 °C +
Πυρηνική έκρηξη
~100 000 000° C

Εξημέρωση ζώων
Άλογο, Βόδι

~25kWh ανά ημέρα
Ισχύς: 

Άλογο ~500 W
Βόδι: ~300 W
5-10.000 π.Χ.

Πηγή: Vaclav Smil, 

Conversion of Energy: 

People and Animals, 

Editor(s): Cutler J. 

Cleveland, Encyclopedia 

of Energy, Elsevier, 

2004, Pages 697-

705,ISBN 

9780121764807,https://d

oi.org/10.1016/B0-12-

176480-X/00094-2.

Astrid Kander, Paul 

Warde UNumber, Size 

and Energy Consumption 

of Draught Animals in 

European Agriculture, 

Working Paper, March 

2009, Δείκτης: Θερμοκρασιακές συνθήκες που μπορεί να 
δημιουργήσει ο άνθρωπος

Εποχή του 

χαλκού
Εποχή του σιδήρου
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Η ενέργεια στην ιστορία

Τύποι γεωργικής καλλιέργειας, πυκνότητα πληθυσμού και ενεργειακές ανάγκες

Πηγή: Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Stratification: An Entropic View of Society’s Structure. World 2021, 2, 153-174. 

https://doi.org/10.3390/world2020011

Θυμηθείτε: Water-Energy-Food nexus
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Κατανάλωση ενέργειας κατ’ άτομο σε διάφορες χώρες το 2020 

σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής και το ΑΕΠ κατ’ άτομο

Η ενέργεια στην ιστορία

Πηγή: Sargentis, G.F.; Lagaros, N.D.; Cascella, G.L.; Koutsoyiannis, D. Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict. Land 2022, 11, 1569. 

https://doi.org/10.3390/land11091569
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Κατανομή της μέσης ενεργειακής κατανάλωσης σε διάφορες χώρες το 2020 

Η ενέργεια στην ιστορία

Πηγή: Sargentis, G.F.; Lagaros, N.D.; Cascella, G.L.; Koutsoyiannis, D. Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict. Land 2022, 11, 1569. 

https://doi.org/10.3390/land11091569
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Πηγές: 

1. Physics Libretexts

https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Colle

ge_Physics/Book%3A_College_Physics_(Op

enStax)/07._Work%2C_Energy%2C_and_En

ergy_Resources/7.09_Work%2C_Energy%2

C_and_Power_in_Humans.

2. M.Vaz, N. Karaolis, A. Draper, Prakash 

Shetty, A compilation of energy costs of 

physical activities, Public Health Nutrition: 

8(7A), 1153–118, DOI: 

10.1079/PHN2005802, (2005). 

https://www.researchgate.net/publication/324

092004_Energy_Consumption_by_Construct

ion_Workers_for_On-Site_Activities.

3. D. Dufour & B. Piperata, Energy expenditure 

among farmers in developing countries: 

What do we know? American journal of 

human biology: the official journal of the 

Human Biology Council, 249-58. 

10.1002/ajhb.20764,20 (2008), 

https://www.researchgate.net/publication/550

4649_Energy_expenditure_among_farmers_

in_developing_countries_What_do_we_kno

w.

4. BP, Statistical review of world energy, (cited 

25 September 2019)

https://www.bp.com/content/dam/bp/busines

s-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-

2018-full-report.pdf

5. http://www.waterhistory.org/histories/waterwh

eels/

Η ενέργεια στην ιστορία
Κατανάλωση ενέργειας, 1800-2015



Πρόσβαση σε νερό 
χωρίς τεχνολογικά 
μέσα

Πρόσβαση σε νερό 
με τεχνολογικά 
μέσα
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Πηγή: D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is 

beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56 (4), 553–575, 

doi:10.1080/02626667.2011.579076, 2011.

Το νερό στην ιστορία
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Πηγή: Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Συλλογή νερού σε συγκροτήματα & κατοικίες– σχεδιασμός για μικρές κλίμακες, Κτίριο 6/2021, 75–80, 2021.

Το νερό στην ιστορία
Θυμηθείτε: Water-Energy-Food nexus
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Ανάγκες νερού κατ’ άτομο
Το νερό που χρησιμοποιείται 

για οικιστικές χρήσεις

Πηγή:

Sargentis, G.F.; Lagaros, N.D.; Cascella, G.L.; Koutsoyiannis, D. Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 

Military and Economic Conflict. Land 2022, 11, 1569. https://doi.org/10.3390/land11091569

Ετήσια κατανάλωση νερού κατ’ άτομο για οικιστικές χρήσεις (διάφορες χώρες, data: 2005)

Βασικές ανάγκες: 50lit/ημέρα (18m3 το χρόνο)

Το νερό στην ιστορία
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Λεκτικό έμβλημα του 

Διαφωτισμού (τέλος 

Αναγεννησιακής περιόδου):

Sapere aude!

Τόλμησε να μάθεις, έχοντας το 

θάρρος να χρησιμοποιείς το 

δικό σου μυαλό! 

Immanuel Kant , 1724–1804

Αναγέννηση

Οι λόγιοι της εποχής αναζήτησαν 

στις βιβλιοθήκες των 

μοναστηριών, καθώς και στα 

εδάφη της καταρρέουσας 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα 

λογοτεχνικά, ιστορικά και 

ρητορικά κείμενα της 

αρχαιότητας, συνήθως γραμμένα 

στα λατινικά ή τα αρχαία 

ελληνικά, πολλά από τα οποία 

είχαν πέσει στην αφάνεια. 

Πολιτικοί φιλόσοφοι όπως ο 

Νικολό Μακιαβέλλι (1469 - 1527), 

εστίασαν στη ρεαλιστική 

περιγραφή της πολιτικής ζωής, 

μέσω της λογικής

Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)

Επέκταση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. 

Niccolò Machiavelli (1469 - 1527)

Βυζαντινοί λόγιοι  και 

χειρόγραφα με έργα των 

Κλασικών και Ελληνιστικών 

χρόνων, πήγαν  από το 

Βυζάντιο  στην Δύση



Leonardo di ser Piero da Vinci, 
1452 -1519
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Τα φιλόδοξα και ευρηματικά του σχέδια Ντα Βίντσι δεν επηρέασαν τη ροή της τεχνολογικής 

ιστορίας. Οι μελέτες του ήταν γραμμένες σε κώδικα, γεγονός που δυσκόλεψε τη 

διάδοσή τους στο ευρύ κοινό. 

Έως και τα μέσα του 19ο αιώνα, ελάχιστοι είχαν ασχοληθεί με το επιστημονικό έργο του Ντα 

Βίντσι. Σχεδόν τετρακόσια χρόνια δεν αξιοποιήθηκαν τα σχέδιά του. 

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι είχε αναγνωριστεί ως ιδιοφυία από τα πρώτα χρόνια της δημόσιας 

ζωή του. Είχε ασχοληθεί σε βάθος με τις καλές τέχνες αλλά και τις επιστήμες όπως, 

αρχιτεκτονική, φυσική, γεωλογία, ανατομία, βοτανολογία και θεωρείται ως ο τελευταίος 

άνθρωπος που γνώριζε όλη την επιστημονική γνώση της εποχής που έζησε.

Αναγέννηση

Πηγή:  mixanitouxronou.gr



2ο μέρος
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Πως φτάσαμε στους πολιτικούς μηχανικούς

12-13 αιώνας.  Ingenieur-Engineer. 
Λατινική προέλευση: ingenium (παραγωγικό πνεύμα, που 
χαρακτηρίζει άνθρωπο με αντίληψη, πλούσιο πνεύματος)  

Μέσοι χρόνοι-Αναγέννηση. Ingenieur. 
Συνδέεται με την κατασκευή 
στρατιωτικών οχυρωμάτων και την 
στρατιωτική τεχνολογία

1735. Johann Rudolph Fäsch.  Εισάγει 
τον όρο στρατιωτικού μηχανικού, 
Ingenieurkorps, Geniekoprs

1747. Ecole des ponts et chaussées 
Σχολή γεφυρών και οδών 

1794. École Polytechnique

1837. Σχολείο Βιομηχανικών Τεχνών. 
Κατ’ αρχήν δάσκαλοι: στρατιωτικοί 
μηχανικοί της σχολής Ευελπίδων
1914. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1887. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Alma Mater. Μητέρα–Τροφός της Ελληνικής Τεχνολογίας
Πρώτοι τεταρτοετείς φοιτητές (1890)



Το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού

Φυσικό περιβάλλον → Έργα Πολιτικού Μηχανικού → Δομημένο περιβάλλον

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού αφορά στον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και 

λειτουργία  τεχνικών έργων καθώς και στην προστασία και εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος.

ορθολογισμός-μαθηματικά-φυσική-χημεία-εμπειρία
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Οικονομίες κλίμακας

Smith, A. The Wealth of Nations, W. 

Strahan and T. Cadell, London 1776.
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Οικονομίες κλίμακας
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Κατανάλωση νερού και ενέργειας των θηλαστικών ανά μονάδα μάζας 
Πηγή: Sargentis, G.F.; Lagaros, N.D.; Cascella, G.L.; Koutsoyiannis, D. Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict. Land 2022, 11, 1569. 

https://doi.org/10.3390/land11091569

Οικονομίες κλίμακας: ο ρόλος τους στην Φύση
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Οικονομίες κλίμακας και έργα υποδομής

Πηγή: Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Karakatsanis, G.; Sigourou, S.; Lagaros, 

N.D.; Koutsoyiannis, D. The Development of the Athens Water Supply 

System and Inferences for Optimizing the Scale of Water Infrastructures. 

Sustainability 2019, 11, 2657. https://doi.org/10.3390/su11092657

Ευρώπη: Νυχτερινές δορυφορικές φωτογραφίες

(α) 1992 (β) 2012

Ευρώπη: Αγροτική γη και αστικοποίηση
Πηγή: Sargentis, G.F.; Lagaros, N.D.; Cascella, G.L.; Koutsoyiannis, D. Threats in Water–Energy–Food–

Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict. Land 2022, 11, 1569. 

https://doi.org/10.3390/land11091569
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Οικονομίες κλίμακας και έργα υποδομής
Οικονομίες κλίμακας: έργα υποδομής και ο ρόλος τους στην ιστορία

Πηγή: Sargentis, G.-F.; Koutsoyiannis, D.; Angelakis, A.; 

Christy, J.; Tsonis, A.A. Environmental Determinism vs. 

Social Dynamics: Prehistorical and Historical Examples. 

World 2022, 3, 357-388. 

https://doi.org/10.3390/world3020020



1824

Joseph Aspin

Τσιμέντο Potrland

1836

Charles Goodyear

Φυσικά ελαστικά

1849

Joseph Monier

Οπλισμένο σκυρόδεμα

1855

Alex Parkes

Το πρώτο πλαστικό, πυροξυλόλη

1856

Henry Bessemer

Παρασκευή χάλυβα

1856

William Perking

Συνθετικές βαφές

1883

Κράματα χάλυβα

1886

Παρασκευή αλουμινίου με 

ηλεκτρόλυση 

Ευχερής χρήση σε εφαρμογές 
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Κατασκευές στη σύγχρονη εποχή
Τα υλικά
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• Δομοστατικής

• Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

• Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

• Γεωτεχνικής

• Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Το πτυχίο είναι ενιαίο όπως 

και τα επαγγελματικά  δικαιώματα 

Τομείς της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ



Τομείς

1. Δομοστατικής

2. Υδατικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος

3. Μεταφορών και Συγκοινωνιακής 

Υποδομής

4. Γεωτεχνικής

5. Προγραμματισμού και 

Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός μηχανικός?

Τομείς

1. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

2. Πολεοδομία και χωροταξία

3. Αρχιτεκτονική γλώσσα, 

επικοινωνία και σχεδιασμός

4. Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής

Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών ΕΜΠ

Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΕΜΠ
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Πηγή:
https://strangepress.gr/, https://el.wikipedia.org/, Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ”, 30/06/1956

Λόρδος Πάλμεστον
Πρωθυπουργός του Ην. 
Βασιλείου 1859 έως 1865

1855 “…γιατί ένας Γάλλος
μηχανικός, έχει αρχίσει
ένα έργο, που αν επιτύχει,
θα ανοίξει μία νέα
θαλάσσια οδό μήκους
που θα ενώσει την
Ερυθρά Θάλασσα με την
Μεσόγειό; … Γιατί δεν
ανέλαβαν το έργο αυτό
Βρετανοί μηχανικοί; Γιατί
αφήσαμε να μειωθεί το
γόητρό μας;”

“Οι συνάδελφοί μου κι εγώ
πιστεύουμε ότι το έργο αυτό
θα αποτύχει. Σε μία τόσο
μεγάλη απόσταση, η
σφαιρικότητα της Γης θα
προκαλέσει ρήγματα στις
όχθες της διώρυγας. Οι
Άγγλοι μηχανικοί δε
θέλησαν να συνδεθούν με
μία αποτυχία

Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Πολιτικών Μηχανικών του Ην. 
Βασιλείου

1854: Προς τους 
συνεργάτες του: 
«θα σχεδιάσουμε τη 
διώρυγα, 
βασιζόμενοι στην 

υπόθεση ότι η Γη 

είναι επίπεδη»

Ferdinand de Lesseps 
(1805-1894). Μελετητής 
της Διώρυγας του Σουέζ

«Τεράστιο έργον δεν ανελήφθη στο παρελθόν διότι η εκτέλεσίς του εσχεδιάσθη επίπεδος»

Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ”, 30/06/1956

1877: Απόφαση Βουλής Ην. Βασιλείου: όλα τα σχέδια για 

την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, διωρύγων κ.τ.λ. 

θα εξετάζονταν, μόνο όταν δεν αναφέρονται στην 

υπόθεση ότι «η γη είναι επίπεδη»

Διώρυγα του Σουέζ

https://strangepress.gr/2016/07/10/to-paraskinio-tis-kataskeyis-tis-diorygas-toy-soyez/
https://strangepress.gr/
https://el.wikipedia.org/


• Φυσική Γεωγραφία. πλεονεκτήματα, ή εμπόδιο 
στην εξέλιξη ενός κράτους.

• 80% του παγκόσμιου εμπορίου σήμερα γίνεται 
διά θαλάσσης

• Η διώρυγα: 

• Είναι μια τεχνητή πλωτή οδός διπλής διέλευσης 
στην Αίγυπτο,εχει μήκος 193 χιλιομέτρων και 
συνδέει τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα.

• Χωρίζεται εγκάρσια σε δύο λωρίδες στα 
περισσότερα μέρη του για να επιτρέπει στα 
πλοία να περνούν προς δύο κατευθύνεις 
ταυτόχρονα, μεταξύ Ευρώπης και Ασίας

• Θεωρείται η ταχύτερη θαλάσσια λωρίδα μεταξύ 
των δύο ηπείρων και εξοικονομεί περίπου 15 
ημέρες

Διώρυγα του Σουέζ



• Το 1858, η συσταθείσα κατασκευαστική εταιρεία 

(La Compagnie du Canal Universelle), 

συνυπογράφει συμβόλαιο για 99 χρόνια 

εκμετάλλευσης και στη συνέχεια την παραχωρεί 

στην Αίγυπτο. 

• 21 Μαρτίου 1859 -- 25 Απριλίου 1869

• Συνολικά το 1859 εργάστηκαν 18.000 εργάτες οι 

οποίοι το 1863 έφτασαν 42.000

• Στην κατασκευή Έλληνες Δωδεκανήσιοι (Κάσο  

Καστελόριζο) 

• 1875 οικονομικές δυσχέρειες  

• 1956 ο Νάσερ την κρατικοποίησε, θέτοντας τέρμα 

στη Βρετανική κυριαρχία (παγκόσμια κρίση).

• Σήμερα, ανήκει και διοικείται από την Αρχή της 

διώρυγας του Σουέζ Αρχής (Suez Canal Authority-

SCA) της Αιγύπτου.

Διώρυγα του Σουέζ



Διώρυγα του Σουέζ
• Κατασκευή λιμανιού στην  λιμνοθάλασσα 

Μενζαλέχ για την παραλαβή του μηχανικού 

υλικού 

• Κατασκευή αρτοποιείου για τη σίτιση των 

εργατών

• Μεταφορά πόσιμου νερού, δημιουργήθηκε 

κανάλι από το Νείλο προς την έδρα των 

συνεργείων. Υπολογίζεται πως καταναλώνονταν 

καθημερινά 200.000 λίτρα νερού

• Χωρίς μηχανικά μέσα ανοίχθηκε ένα πρώτο 

τμήμα 8 μέτρων πλάτους και 1,20 βάθους, κάτι 

που διευκόλυνε την άφιξη βυθοκόρων και άλλων 

σκαφών για τον γενικότερο ανεφοδιασμό. Τo

μαλακό έδαφος της διευκόλυνε τις εργασίες

• Παράγκες,  γύρω από το λιμάνι για τα γραφεία 

των μηχανικών και εργατών  



www.trekearth.com

Ανάγκη σύνδεσης του Βόρειου και του Νότιου τμήματος του Κεμπέκ διασχίζοντας τον ποταμό St. Lawrence.

Γέφυρα του QUEBEC, Καναδάς

• 1850: επιθυμία κατασκευής της γέφυρας στο Κεμπέκ

• 1880: υποστήριξη από την κυβέρνηση

• Συμφωνία για χρηματοδότηση 

• Απαίτηση για πρόσβαση σε οχήματα, σιδηρόδρομο και 

πεζούς

• Theodore Cooper (υπεύθυνος μηχανικός) -> Cantilever 

Bridge (Γέφυρα Προβόλου)

• Gustave Eiffel -> συνιστά επίσης Γέφυρα Προβόλου

Theodore Cooper                        Gustave Eiffel



www.britannica.com

• 1900 (Οκτώβριος): τελετή έναρξης θεμελίωσης

• 1902: λήξη θεμελίωσης

2,5 χρόνια αναμονής (έλλειψη χρηματοδότησης)

• 1905 (Ιούλιος): έναρξη κατασκευής της ανωδομής

• 1908: πλάνο ολοκλήρωσης της ανωδομής

Γέφυρα του QUEBEC, Καναδάς



• Απουσία του Theodor Cooper από το εργοτάξιο καθ’ 

όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Επικοινωνία δια 

αλληλογραφίας μέσω άλλου μηχανικού (νέου και 

χωρίς πείρα).

• Ο Cooper υποστηρίζει πως οι διατομές έχουν υποστεί 

ζημιά κατά την κατασκευή τους.

• Συνεχίζει την κατασκευή.

• Στη βόρεια πλευρά της κατασκευής αρχίζουν να 

παρατηρούνται παραμορφώσεις από επιβλέποντες και 

εργάτες.

• Οι προ-τρυπημένες διατομές δεν ευθυγραμμίζονται στη 

διαδικασία πριτσινώματος, οπότε τοποθετούνται κατ’ 

επιβολής από τους εργάτες.

• Οι παραμορφώσεις αυξάνονται ακόμη περισσότερο.

Γέφυρα του QUEBEC, Καναδάς



• Οι παραμορφώσεις ολοένα και αυξάνονται

• Ο Cooper είναι πια πεπεισμένος πως η 

ζημιά των διατομών οφείλεται στην 

ανέγερσή τους

• Ο επιβλέπων μηχανικός δεν βρίσκει 

στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο

• Οι εργάτες διαμαρτύρονται, απεργούν και 

δεν εμφανίζονται στο εργοτάξιο

• Για να μη χαθεί άλλο ανθρώπινο δυναμικό, 

ο Cooper συνεχίζει την ανέγερση

• 29 Αυγούστου 1907: Κατάρρευση της 

γέφυρας (75 νεκροί και 11 τραυματίες)

Γέφυρα του QUEBEC, Καναδάς



www.anengineersaspect.blogspot.comwww.anengineersaspect.blogspot.com

• Στη συνέχεια, μαζί με την υποστήριξη της κυβέρνησης του Καναδά, νέοι μηχανικοί προχώρησαν στον 

εκ νέου σχεδιασμό και την κατασκευή της γέφυρας

• Σημειώνεται, πως η νέα γέφυρα είχε μεγαλύτερο βάρος από την προηγούμενη

Γέφυρα του QUEBEC, Καναδάς



• Σεπτέμβριος 1916: Δεύτερη 

Κατάρρευση της Γέφυρας (13 

νεκροί)

• Κατά την ανέγερση του κεντρικού 

ανοίγματος, εκείνο ξαφνικά 

καταρρέει και βυθίζεται στο 

ποτάμι.

• Αρχική υπόθεση για σαμποτάζ.

• Διαπίστωση πως οφείλεται σε 

αστοχία σύνδεσης.

• Αύγουστος 1919: Ολοκλήρωση 

της Γέφυρας 

Γέφυρα του QUEBEC, Καναδάς



www.structurae.n

et

• Η Γέφυρα του Κεμπέκ αποτελεί ιστορικό εθνικό μνημείο του Καναδά 

• Εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 35000 Ι.Χ.,13 τρένα και 270 λεωφορεία

• Μετά τις αστοχίες κατασκευής, με εισήγηση του H. E. T. Haultain, από το 1925 έχει καθιερωθεί ένα 

τελετουργικό απονομής δαχτυλιδιών από σίδηρο «The Ritual of the Calling of an Engineer» στους απόφοιτους 

μηχανικούς στον Καναδά.

• Φοριέται στο μικρό δάκτυλο του δεξιού χεριού και αποτελεί σύμβολο υπενθύμισης των ευθυνών και της ηθικής 

ακεραιότητας του μηχανικού

Γέφυρα του QUEBEC, Καναδάς

H. E. T. Haultain



• Βρίσκεται στην πόλη της Νέας Υόρκης 

• Για πάνω από 40 χρόνια ήταν το υψηλότερο 

κτήριο στον κόσμο (1931-1972)

• Αποτελείται από 102 ορόφους 

• Ενδεικτικά χρησιμοποιήθηκαν 10 εκ τούβλα, 

57 χιλ. τόνοι χάλυβα, 48 χιλ. m3 σκυρόδεμα 

και 3.500 εργαζόμενοι 

• Χρηματοδοτήθηκε ιδιωτικά 

• Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του είναι Art Deco 

• Αποτελεί ορόσημο για τους Πολιτικούς 

Μηχανικούς, ως προς την κατασκευή και 

την ταχύτητα υλοποίησης του

Empire State Building



• Ένας από τους υπευθύνους του έργου ήταν ο John J. 

Raskob, επιχειρηματίας, ταμίας της DuPont και 

αντιπρόεδρος της General Motors

• Είχε πολλά χρόνια το όνειρο της κατασκευής ενός 

ουρανοξύστη

• Μαζί με άλλους τέσσερις ανθρώπους ίδρυσαν την 

Empire State Inc. και θέσανε επικεφαλής τον Alfred 

Emanuel ‘Al’ Smith, πρώην κυβερνήτη της Νέας 

Υόρκης

• Το έργο ανέλαβε η κατασκευαστική εταιρία Starett και 

το αρχιτεκτονικό γραφείο Shreve, Lamb and Harman

Empire State Building



• Σχεδιάστηκε με το αρχιτεκτονικό στυλ Art Deco 

(κίνημα που επικράτησε το 1925-1940) και 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

❑ Σύγχρονα-παραδοσιακά οικοδομικά υλικά 

❑ Γεωμετρικές λεπτομέρειες

❑ Συνέπεια αρχιτεκτονικών στοιχειών

❑ Έντονες αντιθέσεις σε χρώματα κ.ά

• Χρησιμοποίησε καινοτομία στον σχεδιασμό της 

πρόσοψης με την εφαρμογή εξολοκλήρου 

υαλοπετάσματος. 

• Πρώτη επισκευή αποκατάστασης μετά από 60 

χρόνια          

• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Empire State Building



• Το ESB αναγέρθηκε στην αρχή της 

‘Μεγάλης Ύφεσης’ (1929-1939)

• Η κατασκευή ξεκίνησε 17 Μαρτίου του ’30

• Το έργο υλοποιήθηκε νωρίτερα από το 

χρονοδιάγραμμα σε 1 χρόνο και 15 μέρες 

και κάτω από τον προϋπολογισμό.

Empire State Building



• Ο μεγαλύτερος στόχος ήταν η ταχύτητα για αυτό αποσκοπούσαν στην ελαχιστοποίηση στην πολυπλοκότητα

• Ήταν το πρώτο εμπορικό κτήριο που χρησιμοποιήθηκε fast-tract κατασκευή

• Για την εποχή ήταν η πρώτη αρχιτεκτονική σχεδίαση προσαρμοσμένη στην ταχύτητα, για αυτό υπήρχαν 15 

αρχικά σχέδια μέχρι να γίνει δεκτό το Plan-K. 

• Σχεδιάστηκε σε μόλις 2 εβδομάδες. 

Empire State Building



• Τοξωτό  φράγμα από 
σκυρόδεμα.

• Ποτάμι του 
Κολοράντο, Boulder 
City, σύνορα Αριζόνα 
και Νεβάδα.

• Ύψος 221 μέτρα, 
μήκος 379 μέτρα στη 
κορυφή, το 
μεγαλύτερο στις ΗΠΑ.

• Λίμνη Mead, 185 km, 
από τις μεγαλύτερες 
τεχνητές λίμνες στον 
κόσμο.

• Χρήσεις: περιορισμός 
πλημυρών, άρδευση, 
τοπική παροχή νερού, 
υδροηλεκτρική 
ενέργεια, τουρισμός.

Hoover dam



• Εγκρίθηκε το 1928, η κατασκευή ξεκινάει αρχές του 1931 (Great Depression)

• Ολοκληρώθηκε 1η Μαρτίου 1936, 2 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο

• 20.000 άνεργοι καταφθάνουν 

στο Las Vegas (5 000 

κάτοικοι)

• Πάνω από 3.000 

απασχολούνται ημερησίως

• Ιούλιος 1934: 5.000+ 

εργαζόμενοι

• Συνολικά 21.000 εργαζόμενοι

• Στοίχισε 112 ανθρώπινες 

ζωές

Hoover dam



Hoover dam



• Η σκυροδέτηση έγινε σταδιακά, σε κύβους που έφταναν τα 15 m2 και ύψος 1.5 m

• Τα καλούπια των κύβων περιείχαν σωλήνες από τους οποίους διερχόταν κρύο και στη συνέχεια παγωμένο 

νερό για την επίσπευση της διαδικασίας 

Hoover dam

• Μετά τη σκλήρυνση του 

σκυροδέματος, οι 

σωλήνες γέμιζαν 

σκυρόδεμα

• Χρησιμοποιήθηκαν

2,48 εκ. m3

σκυροδέματος και 

937 km σωληνώσεων



• Εργοστάσιο Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

❑ 4 πύργοι ενισχυμένοι με 

σκυρόδεμα εκτρέπουν το νερό 

από τη δεξαμενή του φράγματος 

προς σιδερένιους σωλήνες.

❑ Το νερό πραγματοποιεί πτώση 150

m μέσω των σωλήνων προς το 

εργοστάσιο.

❑ Γυρνάει 17 υδραυλικές τουρμπίνες 

που με τη σειρά τους γυρνάνε 

ηλεκτρικές γεννήτριες.

❑ Οι γεννήτριες έχουν συνολική 

ικανότητα παραγωγής 2,080 

MegaWatt.

• Μέχρι το 2010, η κορυφή του 

φράγματος αξιοποιούταν από τον 

εθνικό αυτοκινητόδρομο Route 96

• Τον Οκτώβριο του 2010 

κατασκευάστηκε το Hover Dam Bypass, 

μια τοξωτή γέφυρα σε σχετικά μικρή 

απόσταση από το φράγμα, με σκοπό 

να ελαφρύνει τη κυκλοφοριακή πίεση 

μεταξύ Νεβάδα και Αριζόνα

Hoover dam
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• Η Σήραγγα Seikan ενώνει το κύριο 

Ιαπωνικό νησί Χόνσου με το βόρειο 

νησί Χοκάιντο.

• Η μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα 

στον κόσμο με μήκος 54 χιλιόμετρα.

• Έναρξη έργου: 

Ιανουάριος του 1964

• Πρώτη χρήση: Μάρτιος 1988

• Κόστος έργου 1,1 τρισεκατομμύρια Yen

(7 δισ. US$)

Σήραγγα Seikan 

Αναγκαιότητα του έργου

• Ακραία καιρικά φαινόμενα 

στο στενό Tsugaru.

• Στις 26 Σεπτεμβρίου 1954 

ένας δυνατός τυφώνας 

βύθισε 5 πλοία, εκ των 

οποίων το ένα ήταν το Toya

Maru με πάνω από 1300 

επιβάτες.
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• 240 m κάτω από την επιφάνεια 

του νερού.

• Τρεις οπές

• Η εκσκαφή πραγματοποιήθηκε 

αρχικά με τη χρήση μηχανής 

διάνοιξης σήραγγας (TBM)

• Για την κατασκευή της σήραγγας 

χρησιμοποιήθηκαν περίπου 

168.000 τόνοι χάλυβα και 2.900 

τόνοι εκρηκτικών

• 4 πλημμύρες μεταξύ 1969 και 

1976 (34 νεκροί).

• Ολοκλήρωση του έργου: 

27 Ιανουαρίου 1983

Σήραγγα Seikan 
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Σήραγγα Seikan 



Το τέλος της σύγχρονης εποχής

10000 π.Χ. 476 μ.Χ 1789 μ.Χ.

3 εκ. χρόνια πριν                                                     3000 π.Χ Έτος 1                                                                  1492 μ.Χ.                                                        σήμερα

Thomas Robert Malthus (1766 –1834)

Malthus, T.R. An Essay on the Principle of 

Population; J. Johnson: London, UK, 1798. 



1992 Διακήρυξη του ΟΗΕ στο Ρίο της Βραζιλίας «Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την διαιώνιση 
των ανισοτήτων, την επιδείνωση της φτώχειας, των ασθενειών και του αναλφαβητισμού». 
Πηγή: Earth Summit In Rio De Janeiro, Brazil On June 02, 1992.BRAZIL - JUNE 05: Earth summit in Rio de Janeiro, Brazil on June 02, 1992. (Photo by Antonio RIBEIRO/Gamma-Rapho via Getty 
Images)
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Το τέλος της σύγχρονης εποχής
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Το τέλος της σύγχρονης εποχής

Πηγή: Sargentis, G.-F.; Koutsoyiannis, D.; Angelakis, A.; Christy, J.; Tsonis, A.A. Environmental Determinism vs. Social Dynamics: Prehistorical and Historical Examples. World 2022, 3, 357-388. 

https://doi.org/10.3390/world3020020
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Αρχαίες συνθήκες στην σύγχρονη εποχή

Πρόσβαση σε ασφαλές νερό (διάφορες 

χώρες data: 2018)
Πηγή: Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Mamassis, N.; 

Koutsoyiannis, D. Stratification: An Entropic View of Society’s Structure. World 

2021, 2, 153-174. https://doi.org/10.3390/world2020011

«Ακούμε συχνά να μιλούν για τη ‘σύγχρονη υγιεινολογία’ σαν ήταν κάτι που 
αναπτύχθηκε πρόσφατα και φαίνεται να υπάρχει μια κρατούσα ιδέα ότι η 
αστική αποχέτευση είναι κάτι πολύ σύγχρονο που καθιερώθηκε κάπου στα 
μέσα του τελευταίου [19ου] αιώνα. Ίσως αυτές οι ιδέες προσπαθούν να 
ενδυναμώσουν μια κάπως κλυδωνισμένη υπερηφάνεια στο σύγχρονο 
πολιτισμό [... ], αλλά όταν εξετάζονται υπό το φως της ιστορίας προκύπτει 
ότι είναι κάθε άλλο παρά νέες ή πρόσφατες. Πράγματι, υπό το φως της 
ιστορίας, προκαλεί κατάπληξη, αν όχι πικρία, το γεγονός ότι ο άνθρωπος 
έχει προχωρήσει τόσο ελάχιστα, ίσως και καθόλου, σε περίπου τέσσερις 
χιλιάδες χρόνια »  
Πηγή: Gray, H. F. (1940). Sewerage in Ancient and Medieval Times, Sewage Works Journal, 12 (5), 939 - 946.
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Αιτή

Ινδία Νιγηρία

Αιθιοπία ΟυγκάνταΚίνα

Αρχαίες συνθήκες στην σύγχρονη εποχή
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Τι αλλάζει στη σύγχρονη εποχή

Πηγή: Meslé, F. & Vallin, J. (2002). Comment améliorer la précision des tables de 
mortalité aux grands âges: Le cas de la France. Population, vol. 57,(4), 601-629. 
doi:10.3917/popu.204.0603.

Πηγή: https://ourworldindata.org/life-expectancy

Πηγή: https://asgard.vc/



Ο ρόλος του μηχανικού σήμερα

Κύριοι παράγοντες που συνεισέφεραν στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής
• Βελτίωση της δημόσιας υγείας με την δημιουργία συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης 

• Βελτίωση των συνθηκών ζωής με καλύτερα σπίτια και δημόσια κτίρια 

• Θεαματικά περισσότερη και φτηνότερη ενέργεια, ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων 

• Βελτίωση της παραγωγής και μεταφοράς τροφίμων, καθώς και των συνθηκών υγιεινής στη συντήρησή τους 

• Ισχυρή οικονομία για χρηματοδότηση των παραπάνω και του συστήματος υγείας 

• Αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού 

• Βελτίωση διατροφής και ένδυσης 

• Πρόοδος στην ιατρική και την φαρμακευτική 

• Μείωση της διακινδύνευσης από φυσικές καταστροφές
Με κόκκινο επισημαίνεται η 

συμβολή του Πολιτικού Μηχανικού



Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της δουλειάς 
του πολιτικού μηχανικού τον 21ο αιώνα;

Α. Υπολογισμοί στατικοί, υδραυλικοί κτλ.; 

Β. Κατασκευή και υλοποίηση υπολογιστικών 

αλγορίθμων; 

C. Κατασκευή και διαχείριση έργων 

υποδομής; 

D. Σωτηρία του πλανήτη; 

Ε. Δημιουργική επίλυση προβλημάτων για 

βελτίωση της δημόσιας υγείας και ευημερίας; 

F. Άλλο



 Εκπαιδευτικός κύκλος ~60 μαθημάτων

 Παραδείγματα Κατασκευής Έργων

 Εφαρμογές Προγραμμάτων Η/Υ

 Τεχνικές Επισκέψεις 

 Ακαδημαϊκές εργασίες

Εκπαιδευτική διαδικασία



Δίπλωμα Πολιτικού 
Μηχανικού

Εξετάσεις ΤΕΕ

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 
για ιδιωτικά 

έργα

Κατασκευή ΔΕ

Μετά την εκπαιδευτική διαδικασία

Εμπειρία στα Δημόσια έργα

Μελέτη ΔΕ

Έρευνα Άλλο



◼ Μετά την απόκτηση διπλώματος
❑ Ιδιωτικά Έργα

❑ Δημόσια Έργα 

❑ Μεταπτυχιακές Σπουδές

❑ Έρευνα

❑ Άλλο

❑ Συνδυασμός των ανωτέρω 

Επαγγελματική δραστηριότητα

❑ Μελέτη (γραφείο) 

❑ Διαχείριση (γραφείο και πεδίο)

❑ Παραγωγή υλικών (βιομηχανία-
εργαστήριο)

❑ Έρευνα (γραφείο-πεδίο-εργαστήριο)

❑ Εργοτάξιο (πεδίο)
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