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ΧΡΗΣΤΟΥ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Οικονομία καί Τεχνολογία στην 'Αρχαία ’Ελλάδα. 
’Αθήνα, ’Ακαδημία ’Αθηνών, 2006, 253σσ. [Γραφείο Οικονομικών 
Μελετών 3],

Ή μελέτη αυτή, χρηματοδοτηθεΐσα εξ ολοκλήρου από τήν Εταιρεία 
Raycap ΑΕ, έξεόόθη ατό πλαίσιο ερευνών τοΰ Γραφείου Οικονομικών 
Ερευνών τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών πού διευθύνεται άπό τον ’Ακαδη
μαϊκό Κωνσταντίνο Δρακάτο, Όμότιμο Καθηγητή Στατιστικής τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Τό Γραφείο αυτό έχει έπιδοθή τελευταίως συ- 
στηματικώς στήν μελέτη τών οικονομικών τής Κλασικής Άρχαιότητος 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Τό βιβλίο περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια. Τό πρώτο κεφάλαιο άποτε- 
λει τήν Εισαγωγή (σσ. 13-18), όπου άποδίδεται ό δέων σεβασμός 
στους μελετητές τής τεχνολογίας τών Αρχαίων Ελλήνων, ανάμεσα 
στους οποίους δεσπόζει τό όνομα του Όλλανδοϋ χημικού μηχανι
κού καί ιστοριοδίφου J. Forbes. Παραλλήλως, περιγράφεται ή δομή 
του έργου.

Τό δεύτερο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο "Ή τεχνολογική πρόοδος 
καί ή δημιουργία πολιτισμού" (σσ. 19-45) καί άναλύει μέ τρόπο διε
ξοδικό τις θεωρίες τών Ελλήνων γιά τήν δημιουργία πολιτισμού καί 
συγκρότηση τού πολιτισμένου βίου. Κοινό γνώρισμα τών θεωριών 
αυτών είναι ότι ή εμφάνιση τής εργασίας μέ τήν συνακόλουθη 
ανάπτυξη τής τεχνικής συνέβαλαν στήν συγκρότηση τών πόλεων.

Ή συμβολή τής καινοτομίας καί τού καινοτόμου πνεύματος στήν 
βελτίωση τοΰ επιπέδου διαβιώσεως τών πολιτών αποτελεί κοινόν 
τόπο στήν ελληνική γραμματεία. Στήν ανάλυση τών αποτελεσμάτων 
τού καταμερισμού τών έργων δέν όιέλαθε τής προσοχής τών 
Ελλήνων καί ή αναγνώριση τής καινοτομίας, μέ τήν μορφή μιας 
νέας διαδικασίας παραγωγής, ή οποία θά επιφέρει αύξηση τής 
ποσότητος τού παραγομένου προϊόντος, όπως είναι ή περίπτωση 
τής περιγραφής τού καταμερισμού τών έργων στύν πρωτογενή 
τομέα παραγωγής στήν Αίγυπτο τών Λαγιδών, τόν όποιο περιγρά
φει ό Έκαταΐος ο 'Αβδηρίτης στό έργον του Αιγυπτιακά, πού δια
σώζει ό Διόδωρος καί άναδεικνύει ό συγγραφέας. Τα θέματα αυτά 
τής καινοτομίας αναλύονται στό τρίτο κεφάλαιο "Ή συμβολή τής 
καινοτομίας στήν οικονομική πρόοδο" (σσ. 47-75). Όρθώς αναγνω
ρίζει ό συγγραφέας τήν σύγχρονη περί καινοτομίας νομοθεσία μέ 
τόν ορισμό τής καινοτομίας στον Έκαταΐο τόν ’Αβδηρίτη.
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Tò τέταρτο κεφάλαιο "Τα τεχνολογικά επιτεύγματα στήν γεωρ
γία" (σσ. 77-108) άναόεικνύει τά τεχνολογικά επιτεύγματα καί την 
χρήση τεχνολογικών μεθόδων στόν πρωτογενή τομέα, όπου τό 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στήν γεωργία. Δίκαια αναγνωρίζει ο 
συγγραφέας τήν συμβολή τού Varrò καί τού Columella, οί όποιοι 
παραδίόουν μία σειρά αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, πού συνέ
γραψαν έργα τεχνολογικού χαρακτήρος για τήν γεωργία. Τήν σύν
δεση τεχνολογίας καί γεωργίας άνιχνεύει ό συγγραφέας στά δύο 
έργα τής Κλασικής Άρχαιότητος: στο διδακτικό "Επος ['Έργα καί 
Ήμέραι] τού 'Ησιόδου καί στον Οικονομικό τού Ξενοφώντος. 
Περαιτέριο, ο συγγραφέας αναγνωρίζει τήν συμβολή τής τεχνολογίας 
στούς "άθλους" τού Ήρακλέους, στήν προσπάθεια άποξηράνσεως 
τής λίμνης τής Κωπαΐδος, στήν άποξήρανση τής λίμνης τών Πτεχών 
καί στά μεγάλης έκτάσεως εγγειοβελτιωτικά καί αποξηραντικά έργα 
τών Πτολεμαίων στήν Αίγυπτο.

"Ακολουθεί τό πέμπτο κεφάλαιο "Τά τεχνολογικά επιτεύγματα στή 
μεταποίηση"(σσ. 109-141), όπου εστιάζεται τό ενδιαφέρον στόν κλάδο 
τής μεταλλευτικής, ή οποία, σύμφωνα μέ τόν ’Αριστοτέλη, άποτελει 
ένα τρίτο είδος άνάμεσα στήν "κατά φύσιν" κτητική καί στήν "μετα- 
βλητική χρηματιστική". Άναδεικνύει όχι μόνον τήν οικονομική σημα
σία τών μεταλλείων τού Λαυρίου, άλλά καί άλλων μεταλλείων τού 
ελλαδικού χώρου καί τών ελληνιστικών χρόνων.

Τό έκτο κεφάλαιο "Τά τεχνολογικά επιτεύγματα στις επικοινωνίες 
- συγκοινωνίες" (σσ. 143-152) εξετάζει τήν συμβολή τών πλοίων, μεγά
λων καί τεχνικά προηγμένων, πού ναυπηγούνται στήν ελληνιστική 
περίοδο, στήν προαγωγή τού εμπορίου.

Ή δουλεία, ώς ύποκατάστατο τής τεχνολογίας, αναλύεται στο 
έβδομο κεφάλαιο (σσ. 153-186), ατό όποιο μετά άπό μία σύντομη θειό- 
ρηση γιά τήν αξιολόγησή της άπό τούς 'Έλληνες στοχαστές, παρου
σιάζονται τά είδη δούλων στούς διαφόρους τομείς τής κοινωνικής καί 
οικονομικής ζωής καί καταγράφονται οί δραστηριότητες τών δούλων 
ανάλογα μέ τόν τομέα, στόν όποιο άπασχολούνται.

Τήν ύπαρξη θεωριών καί κοσμοαντιλήψεων γιά τήν επιστροφή 
τού άνθρώπου στόν "κατά φύσιν" βίον μέ παράλληλη άρνηση τής 
τεχνολογίας διερευνά τό όγδοο κεφάλαιο "Άρνηση τής τεχνολογίας 
καί τού πολιτισμένου βίου κατά τούς Ελληνιστικούς Χρόνους" 
(σσ. 187-202). Στούς συγγραφείς αύτούς κατατάσσονται οί Στωϊκοί 
καί οί Κυνικοί.
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Tò ένατο κεφάλαιο "Γενικά Συμπεράσματα" (σσ. 203-205) άνακε- 
φαλαιώνει τά πορίσματα τής ουσιαστικής αυτής μελέτης.

’Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος βραχυγραφιών (σσ. 207-214), 
Βιβλιογραφία (σσ. 215-240) καί αναλυτικά Ευρετήρια (σσ. 241-252).

"Όπως επισημαίνει καί στον πρόλογό του ο ’Αντιπρόεδρος τής 
’Ακαδημίας 'Αθηνών, Καθηγητής κ. Δρακάτος, τό έργο χαρακτηρί
ζεται άπό εκδοτική αρτιότητα.
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