
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΓΙΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ



ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ.

•• ΤοΤο ηλιακόηλιακό ρολόιρολόι
είναιείναι μίαμία κατασκευήκατασκευή γιαγια
νανα μετράμεμετράμε τοτο χρόνοχρόνο
μεμε τητη βοήθειαβοήθεια τηςτης σκιάςσκιάς
ενόςενός δείκτηδείκτη
πουπου ονομάζεταιονομάζεται
««γνώμοναςγνώμονας»»



ΕΙ∆Η ΗΛΙΑΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

Τα ηλιακά ρολόγια διακρίνονται ανάλογα με
τον προσανατολισμό της ωρολογόπλακας
σε: 

Ισημερινά
• Οριζόντια
• Κατακόρυφα
• Πολικά

Πολικά

http://www.sundials.gr/Polar.htm


ΙΣΗΜΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ.

Στα ισημερινά ηλιακά ρολόγια
η ωρολογόπλακα είναι παράλληλη στο
επίπεδο του Ισημερινού,
επομένως σχηματίζει με το οριζόντιο
επίπεδο
γωνία ίση με τη συμπληρωματική του
γεωγραφικού πλάτους·
και ο γνώμονας είναι κάθετος στο επίπεδο
της ωρολογόπλακας



Φωτογραφίες ισημερινών ηλιακών
ρολογιών.

• Ηλιακό ρολόι στο Κολοράντο



• Στην απαγορευμένη πόλη στο Πεκίνο



• Στο πανεπιστήμιο του
Χονγκ Κονγκ

• Στο πλανητάριο του
Σικάγου



• Σε πάρκο στο
Βερολίνο

• Σε πλατεία στην
Ισπανία



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ.

Στα οριζόντια ηλιακά ρολόγια
η ωρολογόπλακα είναι παράλληλη με τον
ορίζοντα του τόπου,
επομένως ο γνώμονας σχηματίζει το
επίπεδο της ωρολογόπλακας
γωνία ίση με το γεωγραφικό πλάτος του
τόπου.



Φωτογραφίες οριζόντιων ηλιακών
ρολογιών.

• Στη Νέα Ζηλανδία



• Σε ακτή της Αγγλίας



• Στη Νορβηγία, κοντά
στο Βόρειο Πόλο

• Σε σταθμό τρένων
στον Καναδά



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

Στα κατακόρυφα ηλιακά ρολόγια
η ωρολογόπλακα είναι κάθετη στον
ορίζοντα του τόπου



Φωτογραφίες κατακόρυφων
ηλιακών ρολογιών



• Στον Μυλοπόταμο
Κυθήρων

• Στο προαύλιο της
καθολικής εκκλησίας
στα Χανιά



• Στο προαύλιο της
καθολικής εκκλησίας
στα Χανιά

• Στο Λονδίνο



ΠΟΛΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

Στα πολικά ηλιακά ρολόγια
η ωρολογόπλακα είναι παράλληλη με τον
γνώμονα
και κάθετη στο μεσημβρινό επίπεδο,
επομένως σχηματίζει με το οριζόντιο
επίπεδο
γωνία ίση με το γεωγραφικό πλάτος. 



Φωτογραφίες πολικών ηλιακών
ρολογιών

• Στο Βέλγιο



• Στην Ισπανία

• Στο Ιλινόϊς



• Στο Greenwich



ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ

Το μοναδικό αστρονομικό ρολόι στον κόσμο είναι
αυτό της Πράγας!



Περιγραφή
• Ο μηχανισμός του Αστρονομικού Ρολογιού της Πράγας αποτελείται ως προς

τη βασική του δομή από τρεις ομοαξονικούς οδοντωτούς τροχούς ίσης
διαμέτρου, οι οποίοι κινούν αντίστοιχα ισάριθμους περιστρεφόμενους δείκτες. 
Κατά σειρά, ο πρώτος δείχνει την κίνηση του Ηλίου, ο δεύτερος την κίνηση
της Σελήνης, και ο τρίτος τη σχετική θέση του ζωδιακού κύκλου ως προς τον
Ήλιο. Καθώς μπορούμε να δούμε στην αντίστοιχη εικόνα, ένας μολυβί δείκτης
μεταφέρει τον επίχρυσο ήλιο, στεφανωμένο ολόγυρα με τις χρυσές ακτίνες
του, ενώ μία επίχρυση αναπαράσταση ανθρώπινης παλάμης δείχνει την ώρα
πάνω σε δύο εικοσιτετράωρες (και όχι δωδεκάωρες όπως σε όλα σχεδόν τα
ρολόγια) κλίμακες. Η εξωτερική κλίμακα, η οποία κινείται αργά κατά τη
διάρκεια του έτους, είναι αριθμημένη από το 1 ως το 24 με καλλιγραφικούς
επιχρυσωμένους αραβικούς αριθμούς και υποδεικνύει τον παλαιό τσέχικο
χρόνο, κατά τον οποίο (σύμφωνα με την αρχαία ρωμαϊκή παράδοση) οι ώρες
υπολογίζονταν από τη δύση του Ηλίου (ηλιακή δύση = ώρα 0). Η εσωτερική
κλίμακα, αντίθετα, είναι σταθερή, αριθμημένη με επίχρυσους λατινικούς
αριθμούς δύο φορές από το 1 μέχρι το 12 (δηλαδή από το Ι μέχρι το ΧΙΙ) και
όχι από το 1 μέχρι το 24 (Ι-ΧΧΙV). Η κλίμακα αυτή δείχνει τον πολιτικό χρόνο
της Κεντρικής Ευρώπης, όπως τον χρησιμοποιούμε σήμερα. Τα διαφορετικά
χρώματα στην πλάκα του Αστρονομικού Ρολογιού έχουν τη δική τους
σημασία. Το γαλάζιο χρώμα υποδεικνύει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι
τα ουράνια σώματα που βρίσκονται μπροστά του σε μια δεδομένη χρονική
στιγμή t βρίσκονται πάνω από τον μαθηματικό ορίζοντα. Το γαλάζιο τμήμα
υποδιαιρείται στις 12 ωριαίες ατράκτους του τμήματος εκείνου της ουράνιας
σφαίρας που βρίσκεται κατά τη στιγμή t πάνω από τον ορίζοντα. Η κάθε
άτρακτος έχει σημειωμένο επάνω της τον αριθμό της, απλό αραβικό αριθμό
από το 1 μέχρι το 12. Σε σχέση όμως με τον Ήλιο, το γαλάζιο χρώμα
αντιπροσωπεύει το φωτεινό τμήμα του εικοσιτετραώρου (τις ώρες που
υπάρχει φως της ημέρας). Αντίστοιχα το καφετί χρώμα αντιπροσωπεύει το
λυκαυγές και το λυκόφως, ενώ ο κυκλικός δίσκος με το σκούρο γκρίζο χρώμα
αντιστοιχεί στη νύχτα. Στο αριστερό τμήμα της πλάκας, στο καφετί χρώμα, το
λυκαυγές σημειώνεται ως AURORA, ενώ στο γαλάζιο χρώμα, στον αριθμό 1, 
σημειώνεται η ανατολή ως ORTUS. Στο αντίστοιχο δεξί τμήμα της πλάκας η
δύση, στον αριθμό 12, αναγράφεται ως OCCASUS, ενώ το λυκόφως
αναγράφεται ως CREPUSCULUM. Επιπλέον, στην εσωτερική πλάκα του
Ρολογιού βρίσκεται αποτυπωμένη μία επίπεδη κυκλική απεικόνιση της γήινης
σφαίρας, με τις ηπείρους και τους ωκεανούς. Επίσης, μόνο πάνω στο γαλάζιο
χρώμα της πλάκας εμφανίζονται οι επίχρυσες καμπύλες των ατράκτων, οι
οποίες εξυπηρετούν και έναν άλλο σκοπό: διαιρούν το φως της ημέρας σε 12 
άνισες ώρες, σύμφωνα με την αρχαία αιγυπτιακή ή βαβυλωνιακή και στη
συνέχεια βυζαντινή παράδοση. (Και σήμερα ακόμα, στη μοναστηριακή
Αθωνική χερσόνησο, η ημέρα των μοναχών χωρίζεται πάντα σε 12 ώρες από
την ανατολή μέχρι τη δύση του Ηλίου, αλλά η διάρκεια της κάθε ώρας
μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του έτους). Η όλη κατασκευή του
Αστρονομικού Ρολογιού της Πράγας δείχνει στους θεατές τρεις ανεξάρτητες
κινήσεις:

•

• Την κίνηση του Ηλίου κατά τη διάρκεια μιας μέσης ηλιακής ημέρας. 
• Τη μέση περιφορά της Σελήνης κατά τη διάρκεια ενός Τη φαινόμενη ετήσια

περιφορά του Ηλίου γύρω από τη Γη πάνω στην εκλειπτική. 
•

Ο μελανός δείκτης με το χρυσό αστεράκι στην άκρη του εκτελεί μία
περιστροφή ανά έτος γύρω από το δακτύλιο της εκλειπτικής με τα 12 ζωδιακά
σύμβολα, ενώ αντίστοιχα η Σελήνη, η μελανή-ασημένια σφαίρα που φέρεται
από έναν άλλο μελανό δείκτη, εκτελεί μία περιφορά ανά σεληνιακό-συνοδικό
μήνα και ταυτόχρονα περιστρέφεται. Η περιστροφή εμφανίζει τις διάφορες
φάσεις του φυσικού δορυφόρου της Γης. Στη φάση της Νέας Σελήνης
επικρατεί το μελανό χρώμα, στην Πανσέληνο το ασημί και οι ενδιάμεσες
φάσεις παρουσιάζονται μέσα από συνδυασμό του ασημί και του μελανού
χρώματος.

• Ο δακτύλιος της εκλειπτικής περιφέρεται επίσης από μόνος του μία φορά
κάθε αστρική ημέρα (23 ώρες 56 πρώτα λεπτά και 4 δευτερόλεπτα) γύρω
από τη Γη, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τη φαινομενική περιφορά των
αστερισμών και των απλανών άστρων. Η Γη συμβολίζεται από έναν κυκλικό
δίσκο στο κέντρο της ωρολογιακής πλάκας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
τονισθεί το γεγονός ότι κατά την εποχή της κατασκευής του Αστρονομικού
Ρολογιού της Πράγας η Γη εθεωρείτο ακόμα ακίνητη και ευρισκόμενη στο
κέντρο του Σύμπαντος. ∆ηλαδή επικρατούσε παντού το λεγόμενο
γεωκεντρικό σύστημα και όχι το ορθό ηλιοκεντρικό σύστημα. Ο δείκτης με τον
επίχρυσο ήλιο στην άκρη του περιέρχεται, όπως διαφαίνεται από την εικόνα, 
το ζωδιακό κύκλο και δείχνει με τον τρόπο αυτό τον αστρικό χρόνο, ο οποίος
διαβάζεται στους ρωμαϊκούς αριθμούς στον επόμενο κύκλο (την εσωτερική
από τις δύο κλίμακες). ∆ύο άλλα επίχρυσα ευθύγραμμα τμήματα που
σχηματίζουν ορθές γωνίες ως προς το ζωδιακό κύκλο, δηλαδή είναι κάθετα
μεταξύ τους, υποδεικνύουν τις θέσεις της εαρινής (21 Μαρτίου) και της
φθινοπωρινής (22-23 Σεπτεμβρίου) ισημερίας, καθώς και το χρόνο του
θερινού (21-22 Ιουνίου) και του χειμερινού (21-22 ∆εκεμβρίου) ηλιοστασίου: 
πρόκειται για τα 4 χαρακτηριστικά σημεία της φαινομενικής ετήσιας
περιφοράς του Ηλίου πάνω στην εκλειπτική. Το Αστρονομικό Ρολόι
προσελκύει το ενδιαφέρον των κατοίκων και των τουριστών ιδίως στις
ακέραιες ώρες, όταν το ρολόι σημαίνει την αντίστοιχη ώρα. Τότε στα μικρά
παράθυρα πάνω από τις πλάκες του, και συμμετρικά ως προς μία ανάγλυφη
μορφή ενός αγγέλου, τα παραθυρόφυλλα ανοίγουν και εμφανίζονται οι
μορφές των ισάριθμων με τις ώρες Αγίων Αποστόλων. Πραγματικά, πλήθος
κόσμου στέκεται μπροστά από το Ρολόι στη μεγάλη πλατεία από τις 8 π.μ. 
μέχρι τις 8 μ.μ. για να δει να εμφανίζονται στα δύο μικρά παράθυρα κατά
σειρά (ανάλογα με την ώρα) οι 12 Απόστολοι. Οι σημερινές ξυλόγλυπτες
μορφές τους είναι έργο του Βόιτεχ Σουχάρντα και φιλοτεχνήθηκαν το 1945, 
μετά την καταστροφή του παλαιού ρολογιού.



• Το όλο οικοδόμημα που φέρει το Αστρονομικό Ρολόι προεξέχει του γοτθικού πύργου του παλαιού
∆ημαρχείου, ο οποίος φέρει στην κορυφή του, κάτω από τη στέγη, 4 κλασικά μηχανικά ρολόγια, 
από ένα σε κάθε πλευρά του. Επίσης, ένα άλλο μικρότερο ρολόι βρίσκεται στα πλάγια της
αριστερής πλευράς του οικοδομήματος (όπως βλέπουμε το Αστρονομικό Ρολόι). Ως ιδιόμορφη
κατασκευή, το όλο Αστρονομικό Ρολόι τελειώνει στην κορυφή του με αψιδωτή καμάρα, υπό την
οποία υπάρχει μία μικρή εσοχή διακοσμημένη με ένα χρυσό πετεινό. Η σήμανση των ημερήσιων
ωρών, που όπως είδαμε έχει ως κυρίαρχο στοιχείο την παρέλαση των 12 Αποστόλων, αρχίζει για
την ακρίβεια ως εξής: Πρώτα ο Χρόνος, με τη μορφή του Χάροντα, τραβά το σκοινί με το δεξί του
χέρι, ενώ ταυτόχρονα αναποδογυρίζει την κλεψύδρα άμμου που κρατά στο αριστερό χέρι, δείγμα
σημαδιακό της μετρήσεως του χρόνου που περνά. Εκείνη τη στιγμή ανοίγουν τα δύο μικρά
παραθυρόφυλλα και οι Απόστολοι κινούνται αργά σχηματίζοντας κύκλο με επικεφαλής τον
Απόστολο Πέτρο. Στο τέλος της επιδείξεως ο πετεινός λαλεί και το Ρολόι σημαίνει την ώρα. 
Συμμετρικά του ημερολογίου του Μάνες παρατηρούμε ακόμα 4 αγαλματίδια, ανά δύο αριστερά
και δεξιά. Από τα δεξιά αγαλματίδια, το ένα συμβολίζει την Επιστήμη με τη μορφή ενός λόγιου
που κρατά ανοικτό βιβλίο, ενώ το άλλο την Έρευνα με τη μορφή ενός αστρονόμου που κρατά ένα
μικρό τηλεσκόπιο στο αριστερό του χέρι. Αριστερά, απεικονίζεται το Εμπόριο και η ∆ικαιοσύνη, η
τελευταία ως τιμωρός άγγελος με ασπίδα στο δεξί χέρι και σπαθί στο αριστερό.

• Ομοίως, 4 αγαλματίδια υπάρχουν ανά δύο αριστερά και δεξιά της πλάκας του Αστρονομικού
Ρολογιού. Από τα αριστερά αγαλματίδια, το πρώτο συμβολίζει τη Ματαιοδοξία, που κοιτάζεται σε
έναν καθρέπτη, ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί στην Απληστία, που απεικονίζεται συμβολικά με το
μεσαιωνικό της στερεότυπο, τον «Εβραίο τοκογλύφο». ∆εξιά, η Λαγνεία αντιπροσωπεύεται από
τη μορφή του Τούρκου, που στρέφει το κεφάλι του προς διάφορες πλευρές, ενώ όπως είπαμε τη
μορφή του Χρόνου αντιπροσωπεύει ο Χάροντας.

•

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CF%88%CF%8D%CE%B4%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1


Εικόνες από το αστρονομικό ρολόι.





ΚΛΕΨΥ∆ΡΑ
Το όργανο αυτό ήταν ένα είδος αγγείου, πήλινου η
μεταλλικού, με κυλινδρικό η ωοειδές σχήμα. 
Στον πυθμένα του έφερε οπές η μια μικρή
αύλακα με οπή, όπως και στο επάνω μέρος. Το
αγγείο το γέμιζαν με νερό η άμμο, που άδειαζε
σιγά σιγά από το διάτρητο πυθμένα μέσα σε
τακτό χρονικό διάστημα και με αυτό τον τρόπο
μετρούσαν το χρόνο. Το όνομα κλεψύδρα
προήλθε από το μηχανισμό οργάνου αυτού, το
«κλέπτει ύδωρ» σύμφωνα με την αρχαία
ελληνική έκφραση. 



∆εν είναι ακόμη γνωστό
πως και που πρώτο
εφευρέθηκε η κλεψύδρα
Εικάζεται ότι προήλθε
από τους Αιγυπτίους, 
που χρησιμοποιούσαν
ένα είδος σκεύους, 
παρομοίου με σιφόνι , 
για τη συλλογή υγρών, 
κυρίως λαδιού ή κεσίου, 
ή από τους Ασσυριους
που χρησιμοποιούσαν
ένα μεταλλικό σκεύος για
τη μέτρηση των
υποδιαιρέσεων της
ημέρας και της νύχτας. 



Στην Ελλάδα βρέθηκαν τέσσερα σκεύη που αρχικά χρησίμευαν για τη
συλλογή υγρών. Η ιδέα της κλεψύδρας σαν όργανο για τη χρονομέτρηση
φαίνεται να προήλθε από την παρατήρηση ότι η εκροή του υγρού γινόταν σε
σταθερό πάντοτε χρόνο. Έτσι από τον 5ο αι. π.Χ. και Μετά η χρήση της
κλεψύδρας ως χρονομετρητή διαχωρίστηκε από τη χρήση των σκευών
συλλογής υγρών, που τον 4ο αι. π.Χ. και Μετά έπαψαν να τα ονομάζουν
κλεψύδρες. Κατά τον 5ο αι. π.Χ. διαδόθηκε ευρύτατα η χρήση της
κλεψύδρας ως ειδικού δικαστικού ρολογιού, ως μέσου χρονομέτρησης των
ομιλιών των δικαστών στα δικαστήρια της Ηλιαίας. Εφευρέτης της
κλεψύδρας θεωρούταν ο Ερμής. Η κλεψύδρα είχε και άλλες χρήσεις, όπως
στο στρατό για τη χρονομέτρηση της βάρδιας των φυλάκων. κλεψύδρα
χρησιμοποιούσαν και για τον έλεγχο της εργασίας των δούλων. Ο Ηρώδης
ο Αττικός είχε χρονομέτρηση το χρόνο που έκανε για να απαγγείλει 100 
στίχους του. Μια ειδική κατασκευή κλεψύδρας χρησιμοποιούσαν και οι
αστρονόμοι για τις παρατηρήσεις τους πάνω στον αστρικό χρόνο ή για τη
μέτρηση της Ισημερινής ημέρας που διέφερε από την πολική ημέρα. Ο
Ήρωνας ή ο Κτησίβιος είχε τελειοποιήσει τη κλεψύδρα έτσι ώστε να ρέει το
νερό πάντοτε ισόχρονα. Το σύστημα που χρησιμοποιούσε αποτελούταν
από ένα βαθύ δοχείο γεμάτο μέχρι τη μέση με νερό, μέσα στο οποίο
επέπλεε μια μικρή ημισφαιρική κλεψύδρα που στη μέση του επάνω μέρους
της συνδεόταν με έναν μακρύ σωλήνα που έβγαινε έξω από το δοχείο. 
Τέλος η κλεψύδρα ήταν ένα από τα σύμβολα του Κρόνου και συμβόλιζε το
αιώνιο κύλισμα του χρόνου.        

•





ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΟΥΛΕΨΑΝ

• Βίκυ Πάντζιου
• Αναστασία Πάντου
• Μιρέλα Ρίτσι
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