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Περίληψη 

 
Στην αναζήτηση και εξέταση όλο και περισσότερων στοιχείων που αφορούν στον τρόπο 

ζωής των αρχαίων Ελλήνων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συστηµατική µελέτη του 

φωτισµού των κατοικιών της αρχαίας Ελλάδας, το οποίο και αποτελεί αντικείµενο 

διεπιστηµονικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, ευρήµατα από αρχαιολογικές έρευνες και η 

αναλυτική καταγραφή τους δίνουν όλο το απαραίτητο υλικό που αξιοποιείται ώστε να 

µελετηθεί τεχνικά ο φωτισµός στην αρχαιότητα. Περίπτωση καλής κατάστασης ευρηµάτων 

και πληθώρας περιγραφών της αρχιτεκτονικής των χώρων αποτελούν οι δύο διαφορετικού 

τύπου κατοικίες της αρχαίας Ολύνθου, οι οποίες καθιστούν την πόλη αυτή ιδανική περίπτωση 

για διερεύνηση. Οι κατοικίες αυτές είναι το "House of Many Colors" και το "House A vii 4". 

 

Η πρώτη κατοικία εντάσσεται στην κατηγορία της βίλλας, της οποίας το όνοµα οφείλεται 

στα πολλά και διαφορετικά χρώµατα και υλικά των επιφανειών των εσωτερικών χώρων της. 

Παρά την ιδιόµορφη κατασκευή της, η βίλλα παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

ενός Ολυνθιακού σπιτιού.  Η δεύτερη κατοικία αποτελεί το τυπικό κανονικό σπίτι, µε απλούς 

χώρους και γραµµές.  

 

Όλα τα γνωστά µέσα φωτισµού που χρησιµοποιούνται κατά την αρχαιότητα 

περιγράφονται και αναλύονται σε ειδικό κεφάλαιο της εργασίας. Ορισµένα από αυτά, τα 

οποία αντιγράφτηκαν σε εργαστήριο κεραµικής αλλά και χειροποίητα, χρησιµοποιούνται ως 

αντικείµενα µέτρησης της φωτεινής έντασής τους στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του ΕΜΠ µε 

χρήση ειδικών οργάνων. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι διάφορα είδη λύχνων επίπλευσης, 

λύχνοι αναρρόφησης µε διαφορετικά φυτίλια, κεριά και δάδες. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία της 

αρχαιολογικής έρευνας και δηµιουργούνται κατάλληλα µοντέλα των εσωτερικών χώρων για 

την όσο το δυνατό καλύτερη προσοµοίωση του φωτισµού των αρχαίων κατοικιών. Τα 

µοντέλα αυτά κατασκευάζονται µε βασικό γνώµονα την όσο το δυνατόν πιο πιστή 

αναπαράσταση των χώρων και της επίπλωσής τους και µε ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία 

εκείνα που επηρεάζουν την ποιότητα του φωτισµού. Χρησιµοποιούνται µετρήσεις της 

φωτεινής έντασης των αντιγράφων φωτιστικών µέσων της αρχαιότητας, ώστε να σχεδιαστούν 

σε ειδικό λογισµικό τα διαγράµµατα πολικής κατανοµής της φωτεινής έντασης αυτών και 

στην συνέχεια, ορισµένα από τα αρχεία αυτά εισάγονται στα µοντέλα των εσωτερικών χώρων 

των δύο κατοικιών της αρχαίας Ολύνθου προκειµένου να προσοµοιωθεί ο τεχνητός φωτισµός 

τους. Τέλος, εξετάζεται και διαπιστώνεται η δυνατότητα των µέσων τεχνητού φωτισµού να 

ικανοποιούν τις ανάγκες της καθηµερινότητας των ανθρώπων της εποχής αυτής, 

λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. 
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Αρχαία Όλυνθος, House of Many Colors, House A vii 4, µέσα τεχνητού φωτισµού 

αρχαιότητας, λύχνος αναρρόφησης, λύχνος επίπλευσης,  λουµίνι, γωνιοφωτόµετρο, φωτεινή 

ένταση, διάγραµµα πολικής κατανοµής φωτεινής έντασης, προσοµοίωση στο Relux
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Abstract 
 

While researching and examining the elements which indicate the lifestyle of ancient 

Greeks, one field is of special interest· the thorough study of illumination in ancient 

greek houses, which has become a multi-science interest. Thus, the analytical 

registration of artifacts coming out of archaeological researches, creates the necessary 

material which is used for the technical study of the artificial illumination in antiquity. 

One case, which is known for its well-preserved artifacts and the great quantity of 

descriptions about the architecture of its spaces, is the case of the two houses, though 

different in type, of ancient Olynthus, which make this city the ideal point of interest 

and further investigation. These houses are the “House of Many Colors” and the 

“House A vii 4”. 

 

The first one belongs to the Villa section of Olynthus and its name comes out of 

the fact that its walls and, generally, surfaces are painted in many and different colors. 

Despite being architecturally unusual, this villa bears all the characteristic features of 

the Olynthian house. The second house represents the normal typical house, with its 

simple rooms and surfaces. 

 

In a special chapter of this thesis, there is an exact description of the entirety of 

means used for illuminating the houses and spaces in general, in antiquity. Some of 

them, after being copied by a potter or otherwise, are being measured, using special 

equipment, in order to calculate their luminous intensity at the N.T.U.A‘s Lighting 

Laboratory. The most important of these means are different type of lamps, candles 

and torches. 

 

In this thesis, all the elements which constitute parts of archaeological research are 

used in order to create room models, able to simulate well the ancient housing 

illumination. These models have to be a close representation and simulation of the 

rooms and their furnishing  and ,for that reason, great importance is given to those 

parts of the rooms that affect the illumination. The luminous intensity’s measurements 

of the copied means of illumination are used for designing the polar distribution 

diagrams. Some of these diagrams, after being designed using a special software, are 

imported to the models of the two ancient Olynthian houses, in order to simulate their 

artificial illumination. In the final part of the thesis, the ability of these ancient means 

of artificial illumination to satisfy the daily needs of the ancient Greeks is examined, 

having always in mind the existing conditions and lifestyle. 
 

 

Key words 
 

Ancient Olynthus, House of Many Colors, House A vii 4, means of artificial illumination 

in antiquity, suction lamp, flotation lamp, ballota acetabulosa, goniophotometer, luminous 

intensity, polar distribution diagram of luminous intensity, Relux
® 

simulation 
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1 Εισαγωγή 

 

1.1 Από τον φυσικό στον τεχνητό φωτισμό 

 

Η πρωταρχική πηγή φωτός είναι ο ήλιος. Υπολογίζεται ότι µέσα σε ένα χρόνο 

κάθε m
2
 εδάφους δέχεται περίπου 2.000 κιλοβατώρες φωτεινής ενέργειας. Ο ήλιος 

µέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας λατρεύτηκε σαν θεός (Ίνκας, Αιγύπτιοι, 

Αζτέκοι, Ινδοί κλπ). Οι πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να παράγει τεχνητό 

φωτισµό τον οδήγησαν στο να χρησιµοποιεί τη  φωτιά. Η λάµψη της φλόγας βοήθησε 

τον προϊστορικό άνθρωπο να ζήσει σε σπηλιές που δεν µπορούσαν ποτέ να φθάσουν 

οι ηλιακές ακτίνες.  Το φως από την πυρά στο ύπαιθρο, η δάδα, ο δαυλός, ο πυρσός, 

το κερί, το λυχνάρι άλλαξαν αποφασιστικά τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Η χρήση 

του τεχνικού φωτισµού δεν περιορίστηκε µόνο σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους 

αλλά και σε εξωτερικούς. Το 280 π.Χ. χτίστηκε ο φάρος της Αλεξάνδρειας, ενώ 

υπάρχουν στοιχεία από το 378 µ.Χ. για «φώτα στους δρόµους» της Αντιόχειας. 

 

 
Εικόνα 1.1- Ο Διογένης της Σινώπης (412 - 323 π.Χ.) 

 

Από πολύ νωρίς δηµιουργήθηκαν λειτουργικά ή/και διακοσµητικά αντικείµενα 

για να φέρουν τη φωτεινή φλόγα. Οι λάµπες µε υγρό καύσιµο βελτιώθηκαν 

αποφασιστικά µετά την εφεύρεση του κυκλικού καυστήρα το 1783 από τον Aime 

Argand. Τότε πρωτάρχισαν και τα πειράµατα µε λάµπες ηλεκτρικού τόξου 

(διαπήδηση του ρεύµατος ανάµεσα σε δύο ράβδους άνθρακα) που η χρήση τους, 

όµως, ήταν δύσκολη και επικίνδυνες για πυρκαγιά. Έπρεπε να περάσει ένας περίπου 

αιώνας για να κατορθώσει ο Werner Siemens το 1866 να παράγει ηλεκτρισµό 

οικονοµικά µε τη βοήθεια του δυναµό. Στην πραγµατικότητα η εποχή του ηλεκτρικού 

φωτισµού αρχίζει το 1879 όταν ο Thomas Edison και ο Josef Swan επινόησαν σχεδόν 

ταυτόχρονα και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον τον λαµπτήρα πυρακτώσεως. 

Υποστηρίζεται πάντως ότι και οι δύο στην πραγµατικότητα «επανεφηύραν» τον 

λαµπτήρα, που πρωτοεφευρέθηκε το 1854 από τον Γερµανό ωρολογοποιό Johann 

Heinrich Goebel. 

 

Για κάθε φωτεινή πηγή από την δάδα και τον πυρσό, από το λίπος και το λάδι και 

από το  κερί µέχρι τον λαµπτήρα πυρακτώσεως κατασκευάστηκαν διάφορα 
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«φωτιστικά σώµατα» για την αποτελεσµατική χρήση όλων αυτών των «λαµπτήρων».  

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη των λαµπτήρων και των φωτιστικών βρίσκεται 

σε εκπληκτικά δυναµική τροχιά µε την εκµετάλλευση των πιο προηγµένων 

τεχνολογιών, νέων οπτικών συστηµάτων, νέων υλικών, του design κλπ., ενώ 

ταυτόχρονα δίδεται συνεχώς αυξανόµενη προσοχή σε θέµατα ποιότητας, ασφάλειας 

και κόστους. 

 

 Η µόλυνση του περιβάλλοντος, σήµερα, έχει επιβάλλει  την εξοικονόµηση 

ενέργειας και έτσι το ενδιαφέρον των µηχανικών έχει επικεντρωθεί εκεί. Στον χώρο 

του φωτισµού, η εξοικονόµηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη στους 

παρακάτω τοµείς:  χρήση αποδοτικότερων λαµπτήρων, εξειδικευµένη µελέτη και 

σχεδίαση φωτισµού αλλά και ορθότερη εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού µέσω  

της  χρήσης αισθητήρων κίνησης, αισθητήρων φωτός, χρονοδιακοπτών, µηχανισµών 

αυξοµείωσης της έντασης του φωτισµού και συστηµάτων ελέγχου. Τέλος, η συµβολή 

των ΑΠΕ στην τεχνολογία φωτισµού, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτόνοµων 

φωτιστικών που τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά πλαίσια.[6] 

 

 
Εικόνα 1.2 - Φωτιστικό - Φωτοβολταϊκό δέντρο 

 

 

1.2 Δομή της εργασίας 

 

Η διερεύνηση του τρόπου ζωής των ανθρώπων των αρχαίων χρόνων, και ειδικά 

διαφόρων πτυχών της καθηµερινότητάς τους  αποτελεί αντικείµενο συστηµατικής 

µελέτης από τους αρχαιολόγους. Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του τρόπου 

ζωής τους, αποτελεί αναµφίβολα, ο βαθµός ανάπτυξης και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τεχνητού φωτισµού, το οποίο αποτελούσε αναπόσπαστο κοµµάτι 

της κατοικίας. Με την γνώση του επιπέδου φωτισµού των αρχαίων κατοικιών και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, είναι δυνατόν να εξαχθούν σηµαντικά 

συµπεράσµατα γύρω από τις δραστηριότητες που είχαν οι άνθρωποι της εποχής 

εκείνης. 

 

Χάρη στις αρχαιολογικές ανασκαφές, στα ευρήµατα και στην συστηµατική 

καταγραφή της αρχιτεκτονικής των χώρων κατέστη δυνατή η προσέγγιση, 

επιστηµονικά, του φωτισµού στο αρχαίο σπίτι. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία 

χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία αρχιτεκτονικής των χώρων δύο χαρακτηριστικών και 

αντιπροσωπευτικών κατοικιών της Ολύνθου: House of Many Colors, House A vii 4. 
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Με αυτά τα στοιχεία και µε χρήση φωτιστικών µέσων, αντιγράφων αυτών που 

χρησιµοποιούνταν την εποχή εκείνη κατασκευάστηκαν σε ειδικό λογισµικό 

κατάλληλα µοντέλα ώστε να προσοµοιωθεί ο φωτισµός των συγκεκριµένων 

κατοικιών.    

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας γίνεται µία 

ανασκόπηση της ιστορίας του τεχνητού φωτισµού, από την χρήση της φωτιάς έως 

σήµερα. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η πόλη της 

αρχαίας Ολύνθου και αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα στοιχεία δύο χαρακτηριστικών 

κατοικιών, του House of Many Colors και του House A vii 4. Επιπλέον, 

προσεγγίζεται ο τρόπος ζωής  των κατοίκων της αρχαίας Ολύνθου, στοιχεία που 

αντλούνται από αρχαιολογικές πηγές. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, περιγράφονται όλα τα µέσα φωτισµού που 

χρησιµοποιήθηκαν από την αρχαιότητα, και συγκεκριµένα: οι λύχνοι, τα κεριά, οι 

δάδες και οι εστίες. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται το πειραµατικό µέρος της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας και οι διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία 

των εργαστηριακών µετρήσεων. Συγκεκριµένα, περιγράφεται η εργαστηριακή 

διαδικασία που έλαβε χώρα στο εργαστήριο φωτοτεχνίας ΕΜΠ, όπου µε χρήση 

κατάλληλων οργάνων και τεχνικών,  µετρήθηκε η ένταση φωτισµού αντιγράφων των 

φωτιστικών µέσων της υπό εξέταση περιόδου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων, τα οποία επεξεργάστηκαν στο λογισµικό 

EULUMDAT
®
 όπου και κατασκευάστηκαν τα πολικά διαγράµµατα των φωτιστικών 

µέσων.  

 

Τα διαγράµµατα αυτά καθώς και αρχιτεκτονικά στοιχεία των δύο κατοικιών της 

αρχαίας Ολύνθου αποτέλεσαν τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή 

της µελέτης φωτισµού, µέσω του εξειδικευµένου λογισµικού Relux
®
 . Αντικείµενο 

του κεφαλαίου πέντε είναι η ανάπτυξη της µεθόδου που ακολουθήθηκε για την 

µελέτη φωτισµού και η εκτύπωση των αποτελεσµάτων των διαφόρων 

προσοµοιώσεων που πραγµατοποιήθηκαν. 

 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται µία σύνοψη των κυριότερων συµπερασµάτων 

που εξάγονται από την παρούσα διπλωµατική εργασία, και τονίζονται τα πιο 

σηµαντικά στοιχεία. 
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2 Περιγραφή τυπικών αρχαίων οικιών  

 

2.1 Η αρχαία Όλυνθος 

 

2.1.1 Ιστορικά στοιχεία  

 

Η Όλυνθος είναι αρχαία πόλη της Χαλκιδικής, χτισµένη σε µια εύφορη πεδιάδα, 

στο µυχό του κόλπου της Τορώνης, κοντά στη βάση της χερσονήσου της Παλλήνης 

(σήµερα Κασσάνδρας), σε απόσταση 60 σταδίων (11,5 χλµ περίπου) από 

την Ποτίδαια και 4 χλµ από τη θάλασσα. 

 

Η τοποθεσία κατοικείται από τη Νεολιθική Εποχή (5300-4500 π.Χ.), η λέξη 

"Όλυνθος" είναι προελληνική και σηµαίνει, πιθανόν, "αγριοσυκιά". Σύµφωνα µε την 

παράδοση ονοµάστηκε έτσι από τον Όλυνθο, γιο του ποτάµιου θεού Στρυµόνα. 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η πόλη κατακτήθηκε από τους Βοττιαίους της Ηµαθίας τον 

έβδοµο αιώνα π. Χ. [5] Συνεπώς, η ιστορία της πόλης της Ολύνθου µπορεί να 

διακριθεί σε 2 χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε µε τις πρώτες 

ελληνικές κατοικίες και διήρκησε ως τον Πελοποννησιακό πόλεµο. Ο ξεσηκωµός της 

Ολύνθου και άλλων κοινοτήτων της Χαλκιδικής το 432 π.Χ. ενάντια στην Αθηναϊκή 

ηγεµονία οδήγησε σε έναν ανοικισµό ή  αλλιώς "εσωτερική µετακίνηση", κατά την 

οποία οι πληθυσµοί από κάποιες γειτονικές πόλεις µεταφέρθηκαν στην Όλυνθο, µε 

σκοπό να δηµιουργηθεί µία µεγαλύτερη και µε πιο δυνατή άµυνα πόλη.  

 

Στα τέλη του 5
ου

 και τον 4
ο
 αιώνα π.Χ., το κοινό των Χαλκιδεών, µε πρωτεύουσα 

την Όλυνθο, µεγάλωσε σε δύναµη και σε πληθυσµό µε αποτέλεσµα να γίνει η 

κυρίαρχη δύναµη σ' εκείνο το κοµµάτι της Ελλάδας. Τον  4
ο
 αιώνα π.Χ, το κοινό ήρθε 

σε ρίξη µε την ανερχόµενη δύναµη των Μακεδόνων, µέχρι που ο Φίλιππος ο 2
ος

 

αποφάσισε ότι δεν υπάρχει χώρος και για τις δύο δυνάµεις και επιτέθηκε στην 

Όλυνθο. Το 348 π.Χ. όλοι οι κάτοικοι της Ολύνθου αιχµαλωτίστηκαν και 

πουλήθηκαν ως σκλάβοι και η πόλη εγκαταλείφθηκε, καθώς σχεδόν όλα τα σπίτια 

καταστράφηκαν. Έτσι, η ιστορία της πόλης της Ολύνθου σαν ανεξάρτητη πόλη 

σταµατά µε την καταστροφή της το 348 π.Χ., µόλις 84 χρόνια µετά τον ανοικισµό. [2] 

 

2.1.2 Οργάνωση και δόμηση σπιτιών  

 

Η αρχαία Όλυνθος ή αλλιώς "ελληνική Ποµπηία" όπως την αποκαλούν, 

επιλέχθηκε ως αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Η 

συστηµατική ανασκαφή της σε µεγάλη έκταση από την Αµερικάνικη Αρχαιολογική 

Σχολή, η πολύ καλή κατάσταση των ευρηµάτων καθώς και η αναλυτική δηµοσίευση 

τόσο της αρχιτεκτονικής των σπιτιών όσο και των ευρηµάτων, την καθιστούν ιδανική 

περίπτωση για µελέτη. [3] 

 

Τα σπίτια της Ολύνθου κατέχουν σηµαντική θέση στην ιστορία της ελληνικής 

οικιστικής αρχιτεκτονικής. Περισσότερα από εκατό σπίτια ανασκάφηκαν πλήρως και 

τα αποτελέσµατα που δηµοσιεύτηκαν έδωσαν µία σαφή και αξιοσηµείωτη εικόνα της 

διαρρύθµισης των εσωτερικών τους χώρων. Τα σπίτια αυτά ανήκουν στην κατηγορία 
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"pastas type" ένα είδος σχεδιασµού σπιτιών το οποίο ήταν ευρέως διαδεδοµένο στην 

Ελλάδα των κλασικών χρόνων. Αυτός ο τύπος έρχεται σε αντίθεση µε τα σπίτια που 

χαρακτηρίζονται ως "prostas type" που βρέθηκαν στον Κολοφώνα, στα Άβδηρα κ.α. 

 

Ένα τυπικό σπίτι στην Όλυνθο ήταν σχεδόν τετράγωνο φτάνοντας περίπου τα 

17,2 m σε πλευρά. Όπως γενικά στην αρχαία Μεσόγειο, στα περισσότερα σπίτια της 

Ολύνθου η είσοδος γινόταν από µία ανοιχτή αυλή η οποία σχεδόν πάντα 

τοποθετούνταν στο νότιο µισό του σπιτιού µε την παστάδα και τα κύρια δωµάτια στο 

βόρειο. Αυτό γινόταν έτσι ώστε το σπίτι να είναι δροσερό το καλοκαίρι και θερµό το 

χειµώνα. 

 

Η αυλή ήταν η πιο σηµαντική πηγή φωτός για τα εσωτερικά δωµάτια του σπιτιού. 

Γενικά, τα ελληνικά σπίτια ήταν αποµονωµένα από την κοινή θέα και έτσι οι 

εξωτερικοί τοίχοι ήταν βαµµένοι σε άσπρο χρώµα και σε όποια δωµάτια υπήρχαν 

παράθυρα προς τον δρόµο θα πρέπει να ήταν µικρά και αρκετά ψηλά σε σχέση µε το 

έδαφος για να µην τραβάνε την προσοχή αδιάκριτων περαστικών. 

 

Επειδή τα περισσότερα δωµάτια δεν µπορούσαν εύκολα να φωτιστούν φυσικά, η 

αυλή και άλλα φωτεινά δωµάτια θα µπορούσαν να αποτελούν ταυτόχρονα σηµαντικά 

εργαστήρια του σπιτιού και παράλληλα πηγές φωτισµού για άλλα δωµάτια. Οι 

αντικρουόµενες ανάγκες για φωτισµό και ιδιωτικότητα ανάγκασε τους σχεδιαστές και 

τους κατοίκους του σπιτιού να συµβιβαστούν. ∆ωµάτια τα οποία ήταν αρκετά 

φωτεινά έτειναν να µην είναι ιδιωτικά, ενώ πιο εσωτερικά δωµάτια, µακριά από το 

δρόµο, την αυλή και άλλες πηγές φωτισµού, θα ήταν πολύ σκοτεινά για τις 

καθηµερινές οικιακές εργασίες. 

 

Τέλος, το πλέον χαρακτηριστικό δωµάτιο αποτελεί η παστάδα, της οποίας η 

οροφή στηριζόταν µε κολώνες κατά µήκος του κεντρικού άξονα του σπιτιού. Τα δύο 

ανοιχτά δωµάτια, η αυλή και η παστάδα, δηµιουργούσαν έναν ενοποιηµένο χώρο 

συνδέοντας φυσικά και φωτίζοντας τα δωµάτια τριγύρω τους, διευκολύνοντας την 

πληθώρα διαφορετικών δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής. [2] 

 

2.1.3 Τυπικά σπίτια της αρχαίας Ολύνθου 

 

2.1.3.1 House A vii 4  

 

Το "House A vii 4" (όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες) αποτέλεσε 

αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας ως το τυπικό κανονικό σπίτι της αρχαίας 

Ολύνθου. Το σπίτι αυτό περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος από εξειδικευµένα δωµάτια:  

 

• µία πλήρως προσδιορισµένη παστάδα (χώρος f) 

 

• µία αυλή µε δάπεδο από βότσαλα (χώρος i) 

 

• µία κουζίνα µε µπάνιο και καπνοδόχο (χώρος c,d,e) 

 

• έναν ανδρώνα (χώρος k) 
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• έναν πρόδοµο (χώρος j) 

 

• δύο βόρεια δωµάτια (χώροι a και b) 

 

• µία µικρή αποθήκη δίπλα στην παστάδα (χώρος g) 

 

• ένα µαγαζί στο νοτιοδυτικό µέρος του σπιτιού (χώρος h) 

 

 

 
Εικόνα 2.1-Κάτοψη του σπιτιού House A vii 4 [2] 
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Εικόνα 2.2-Τρισδιάστατη όψη του σπιτιού House A vii 4 [2] 

 

 

Η είσοδος στο σπίτι γινόταν από τον προθάλαµο που οδηγούσε στην αυλή και 

εκεί υπήρχε η σκάλα για τον δεύτερο όροφο.  

 

Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι ότι, ενώ στην κάτοψη φαίνεται να είναι ένα τυπικό 

κανονικό σπίτι, η κατανοµή των ευρηµάτων στα διάφορα δωµάτια και η τελική 

χρήση των τελευταίων είναι διαφορετικές από τις αναµενόµενες. Τα επιτραπέζια 

σκεύη του σπιτιού βρέθηκαν, στην πλειονότητά τους, στην αυλή, στην παστάδα και 

στο βόρειο δωµάτιο b, ενώ ελάχιστα βρέθηκαν στην κουζίνα. Το βόρειο δωµάτιο b 

και ίσως και η αυλή, χρησιµοποιούνταν για υφαντικές εργασίες, καθώς και στα δύο 

αυτά δωµάτια, όπως και στην παστάδα, βρέθηκαν βαρίδια αργαλειού. Αυτό 

αποδεικνύει µία πιο οµογενή χρήση των διάφορων χώρων του σπιτιού σε σχέση µε το 

"House of Many Colors", όπου λίγες δραστηριότητες επαναλαµβάνονταν σε 

διαφορετικούς χώρους. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις εξειδίκευσης στους χώρους του τυπικού 

αυτού σπιτιού. Υπάρχει µία αποθήκη, ένας ανδρώνας και ένας πρόδοµος, ο καθένας 

από τους οποίους µοιάζει να προορίζεται για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Επιπλέον, η 

αντίθεση µεταξύ της διαρρύθµισης των δύο βόρειων δωµατίων είναι αισθητή, καθώς, 

κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, το δωµάτιο a ήταν άδειο, ενώ το δωµάτιο b 

φαίνεται, από τα ευρήµατα, ότι ήταν ένα δωµάτιο διαφόρων χρήσεων προορισµένο 

για ποικίλες δραστηριότητες.[2] 

 

2.1.3.2 The House of Many Colors (Βίλλα) 

 

Το " House of Many Colors " είναι ένα από τα νεώτερα σπίτια της περιοχής και 

ανήκει στην περιοχή των βιλλών της αρχαίας Ολύνθου. Παρά το γεγονός ότι το 

συγκεκριµένο σπίτι είναι λίγο ασυνήθιστο στον σχεδιασµό του, η καλή διατήρηση της 

αρχιτεκτονικής και των ευρηµάτων του, καθώς και η προσεκτική του ανασκαφή και 
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καταγραφή των αποτελεσµάτων από τον Lloyd Daly το 1938, το καθιστά µία 

ξεχωριστή περίπτωση Ολυνθιακού σπιτιού. Το σπίτι ονοµάστηκε "House of Many 

Colors" από το πλήθος των χρωµάτων των τοίχων και των πατωµάτων του.  

 

Παρακάτω φαίνονται η κάτοψη και µία τρισδιάστατη όψη της βίλλας.  

 

 
Εικόνα 2.3-Κάτοψη του σπιτιού House of Many Colors [2] 
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Εικόνα 2.4-Τρισδιάστατη όψη του σπιτιού House of Many Colors [2] 

 

 

Ο εσωτερικός χώρος της βίλλας, όπως φαίνεται και από τις παραπάνω εικόνες, 

απαρτίζεται από τα εξής δωµάτια: 

 

• τα δύο βόρεια δωµάτια a και b 

 

• το δωµάτιο c, που ήταν είτε υπνοδωµάτιο είτε δωµάτιο υποδοχής ξένων 

 

• ο ανδρώνας d  

 

• ο πρόδοµος f 

 

• η παστάδα e 

 

• η αυλή i 

 

• το συγκρότηµα κουζίνας - οίκου g-h-k 

 

• η εξέδρα l 

 

• η αποθήκη m 

 

Στην βίλλα βρέθηκε µία πληθώρα από αντικείµενα εκ των οποίων τα 

σηµαντικότερα είναι 98 ολόκληρα βάζα, 8 λύχνοι, 27 νοµίσµατα, 76 βαρίδια 

αργαλειού, 2 γουδιά κ.α. Με αυτά προσδιορίζονται τα είδη των δραστηριοτήτων που 

λάµβαναν χώρα στο σπίτι καθώς και δηµιουργείται µία πιο λεπτοµερής εικόνα της 

οργάνωσης αυτού του οικήµατος. 
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Επίσης, στη βίλλα συναντώνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ολυνθιακών 

σπιτιών, εκ των οποίων τα σηµαντικότερα είναι τα ακόλουθα: 

 

 η αυλή είναι πολύ µικρή σε µέγεθος 

 η παστάδα είναι ελάχιστα φωτισµένη  

 τα δωµάτια του δεύτερου ορόφου εµπόδιζαν το φως να εισέρχεται στην 

αυλή και στην παστάδα  

 

Τα δωµάτια δεν προορίζονταν για έναν συγκεκριµένο σκοπό, αλλά φιλοξενούσαν 

πολλές δραστηριότητες όπως πλύσιµο και αποθήκευση στην παστάδα, υφαντικές 

εργασίες, θρησκευτικές τελετές και αποθήκευση στο βόρειο δωµάτιο α, µαγείρεµα 

και προετοιµασία φαγητού στο συγκρότηµα κουζίνας-οίκου, µεγαλύτερη αποθήκευση 

και πιθανότατα αγροτικών προϊόντων στο χώρο m, λουτρό και αποθήκευση 

µαγειρικών σκευών στο µπάνιο g. Είναι πολύ δύσκολο να διευκρινιστεί ο χώρος που 

αποτελούσε το υπνοδωµάτιο και την τραπεζαρία της οικογένειας. Από φιλολογικές 

πηγές προκύπτει ότι κάποιες φορές έτρωγαν στην αυλή και ο ανδρώνας µπορεί να 

χρησιµοποιούνταν από ειδικούς καλεσµένους το ίδιο εύκολα όπως και από την ίδια 

την οικογένεια.[2]  
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3 Μέσα τεχνητού φωτισμού κατά την αρχαιότητα 

 

3.1 Λύχνοι  

 

3.1.1 Γενικά 

 

Ο λύχνος αποτελεί το κυριότερο µέσο φωτισµού κατά την αρχαιότητα (σε 

ορισµένες περιπτώσεις µέχρι και τον 19
ο
 αιώνα µ.Χ.). Αποτελείται από ένα µικρό, 

συνήθως, δοχείο από πηλό, µέταλλο, πέτρα, γυαλί ή όστρεο, το οποίο περιέχει 

καύσιµο υλικό όπως φυτικό λάδι ή ζωικό λίπος και φυτίλι, συνήθως προερχόµενο από 

φυτά. Κατά τη διάρκεια της καύσης, το φυτίλι απορροφά την καύσιµη ύλη και 

διατηρεί τη φλόγα µε την παροχή οξυγόνου από τον αέρα. [3] 

 

Οι λύχνοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε την θέση του φυτιλιού 

πάνω στο δοχείο : 

 

� Λύχνοι επίπλευσης 

 

Σ' αυτούς τους λύχνους, το φυτίλι τοποθετείται πάνω σε λάδι και επιπλέει 

όπως και στα καντήλια της σύγχρονης εποχής. Η χρήση τους ήταν  

γνωστή κυρίως στην Αίγυπτο αλλά και στην Αρχαία Ελλάδα. [4] 

 

 

 
Εικόνα 3.1-Μινωικός λύχνος [4] 

 

 

� Λύχνοι αναρρόφησης 

 

Στους λύχνους αναρρόφησης, το φυτίλι τοποθετείται πάνω σε µία ειδική 

υποδοχή/προεξοχή (στη µύξα) που ανήκει στο εκάστοτε δοχείο και το 

κάτω άκρο του βρίσκεται µέσα στο δοχείο αναρροφώντας καύσιµη ύλη. 

Συναντώνται στα Μινωικά και Μυκηναϊκά χρόνια, στη Μεσοποταµία, 

καθώς και στη µεταγενέστερη Ελληνική και Ρωµαϊκή εποχή. [4] 
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Εικόνα 3.2-Αιγυπτιακό ιδεόγραμμα λύχνου [4] 

 

Σε αντίθεση µε τους λύχνους αναρρόφησης που έχουν χαρακτηριστικό σχήµα, οι 

λύχνοι επίπλευσης δεν αναγνωρίζονται εύκολα από ερευνητές καθώς δεν έχουν µύξα 

και ούτε κάποιο ιδιαίτερο γνώρισµα όπως ίχνη από την καύση αφού η φλόγα δεν 

ακουµπά καθόλου στο δοχείο.  

 

Το φυτίλι των λύχνων αποτελείται από φυτικές ίνες ή στριφτές κλωστές. Κατά 

την αρχαιότητα τα κύρια υλικά από τα οποία κατασκευάζονταν τα φυτίλια ήταν το 

λινάρι και η κάνναβη. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιµοποιούνταν και σχοίνος, 

πάπυρος ή άλλα φυτικά υλικά. Μόνο στους λύχνους επίπλευσης, συναντάται ένα 

άλλο φυτό, η σηµερινή βαλλωτή η οξυβαφώδης (ballota acetabulosa) ή αλλιώς 

λουµίνι, λυχναράκι ή φυτιλάκι που αφθονεί στον Ελλαδικό χώρο και φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα:  

 

 
Εικόνα 3.3-Φυτό βαλλωτή η οξυβαφώδης (ballota acetabulosa) [7] 

 

Επειδή το λουµίνι δεν επιπλέει, τοποθετείται µε τη µύτη προς τα πάνω και τη 

µεµβράνη προς τα κάτω, πάνω σε έναν πλωτήρα (καντηλήθρα ή µολυβήθρα) από 

φελλό επενδυµένο µε τσίγκο, στον οποίο υπάρχει µία µικρή οπή για να απορροφά το 

λουµίνι την καύσιµη ύλη. Τέλος, το βαµβάκι είναι το πιο κατάλληλο υλικό για 

φυτίλια λόγω της µεγάλης απορροφητικότητας του, που όµως δεν φαίνεται να το 

καλλιεργούσαν στην αρχαιότητα, παρά µόνο σε ύστερους χρόνους. Στο πειραµατικό 
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µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας συµπεριελήφθησαν πειράµατα µε 

λύχνους αναρρόφησης µε φυτίλι από λινάρι, κάνναβη αλλά και βαµβάκι καθώς και 

πειράµατα µε λύχνους επίπλευσης µε φυτίλι από λουµίνι και λινάρι. 

 

Οι λύχνοι είχαν καύσιµο υλικό φυτικής ή ζωικής προέλευσης, δηλαδή κυρίως 

λάδι (ελαιόλαδο ή καστορέλαιο) ή λίπος. Στην Αρχαία Ελλάδα, αν και υπήρχαν 

τρόποι επεξεργασίας του ζωικού λίπους, δεν υπάρχει καµία µαρτυρία για τη 

χρησιµοποίηση του λίπους ως καύσιµου υλικού στα λυχνάρια. Ίσως επειδή το 

ελαιόλαδο ήταν σπάνιο σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας, δεν αποκλείεται να 

χρησιµοποιούνταν το λίπος για φωτισµό. Σε κάθε περίπτωση όµως, το λάδι και ειδικά 

το ελαιόλαδο ήταν η κύρια καύσιµη ύλη.  

 

Όσον αφορά στα δοχεία, οι λύχνοι αναρρόφησης, απλής µορφής, πήλινοι ή 

λίθινοι υπάρχουν από τη Νεολιθική περίοδο στον Ελλαδικό χώρο. Από την Πρώιµη 

και Μέση Μινωική περίοδο εµφανίζονται πιο εξελιγµένοι τύποι, έντονα 

διακοσµηµένοι ενώ κατά τη διάρκεια των Γεωµετρικών χρόνων η παραγωγή λύχνων 

αναρρόφησης σταµατά. Στην Ελλάδα επανεµφανίζονται τον 7
ο
 αιώνα π.Χ. και 

χρησιµοποιούνται συχνά. Οι πιο παλαιοί λύχνοι στην Ελλάδα αποτελούν ευρήµατα 

ανασκαφών στη Σκάλα Ωρωπού και στην Αγορά της Αθήνας. Τα πήλινα αυτά 

χειροποίητα λυχνάρια χρονολογούνται στις αρχές του  7
ου

 αιώνα π.Χ. και φαίνονται 

στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 
Εικόνα 3.4-Λύχνοι από τον Ωρωπό [3] 

 

Αντίθετα, οι λύχνοι επίπλευσης έγιναν γνωστοί από τα Βυζαντινά χρόνια και 

έπειτα, καθώς τότε εµφανίζονται πολυτελείς γυάλινοι λύχνοι, πολυκάνδηλα και απλές 

πήλινες κανδήλες. [3] 
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Εικόνα 3.5-Γυάλινοι λύχνοι 4-5ου αιώνα μ.Χ [3] 

 

 

    
Εικόνα 3.6-Πολυκάνδηλο, 6ος αιώνας μ.Χ. [3] 

 

 

Παρ' όλα αυτά, ο λύχνος επίπλευσης δεν αποτελεί εφεύρεση των Βυζαντινών 

χρόνων καθώς ήδη στη µινωική Κρήτη και στη µυκηναϊκή Ελλάδα, εκτός από 

λύχνους αναρρόφησης, χρησιµοποιούσαν απλά κωνικά κύπελλα ή κύλικες, ως 

λύχνους επίπλευσης, συνήθως ως δεύτερη χρήση. Αυτό που δίνει την βεβαιότητα ότι 

ένα τέτοιο δοχείο αποτελεί λύχνο επίπλευσης είναι τα ίχνη καύσης. Όµως, κόσµο 

έχουν γίνει πολύ λίγες προσπάθειες ώστε να αναγνωριστούν οι λύχνοι επίπλευσης, 

αρχαιολογικά. Κάποια αγγεία που θεωρούνται από ερευνητές ότι αποτελούσαν 

λύχνους επίπλευσης και φαίνονται στις παρακάτω εικόνες είναι οι γεωµετρικές 

πυξίδες (επίπεδες και οξυπύθµενες) και οι κώθωνες ή αλλιώς πληµµοχόες.[3] 
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Εικόνα 3.7- Οξυπύθμενες πυξίδες από τον Κεραμεικό [3] 

 

 

 
Εικόνα 3.8-Επίπεδη πυξίδα από τον Κεραμεικό [3] 

 

 

 
 

 
Πίνακας 3.1- Πίνακας τυπολογίας κωθώνων - πλημμοχόων [3] 
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3.1.2 Ο λύχνος ως μέσο φωτισμού 

 

Οι λύχνοι αναρρόφησης περιλαµβάνονται σταθερά στα σκεύη κάθε οικίας από 

την Κλασσική περίοδο. Αυτό επιβεβαιώνεται από µία διεξοδική έρευνα που 

εκπονήθηκε από την Y.Seidel, για τον αριθµό και τις θέσεις των ευρεθέντων λύχνων 

σε διάφορες οικίες, σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου αλλά και εκτός, 

τοποθετούµενων χρονολογικά από την αρχαϊκή περίοδο ως την ύστερη αρχαιότητα. 

Με την πάροδο των χρόνων, σύµφωνα µε την συγκεκριµένη έρευνα, οι λύχνοι που 

χρησιµοποιούνταν σε ένα σπίτι αυξάνονταν σταδιακά και αυτό έχει σχέση µε αλλαγές 

στην αρχιτεκτονική και στη διακόσµηση των οικιών. 

 

Συγκεκριµένα, για την αρχαία Όλυνθο που τοποθετείται χρονικά στον 4
ο
 αιώνα 

π.Χ. και αποτελεί αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, ο 

µέγιστος αριθµός των λύχνων ανά σπίτι ήταν 9, ενώ για παράδειγµα στους Αλιείς (4
ος

 

αιώνα π.Χ.) ήταν 23, στην Ηµέρα (5
ος

 αιώνας π.Χ.) και στην Ερέτρια (µέσα 5
ου

 αιώνα 

π.Χ.- 1
ος

 αιώνα π.Χ.) ήταν 24, στην ∆ήλο (ύστερα ελληνιστικά χρόνια) στην οικία 

"Maison de Comédiens" ήταν 309 και στην Ποµπηία (1
ος

 αιώνα π.Χ.) ήταν 63. Ο 

µέσος όρος των λύχνων διαφέρει λίγο από µέγιστο σε κάθε περιοχή και µάλιστα στην 

αρχαία Όλυνθο είναι λιγότερο από 3 ανά οικία. Πάντως, σχεδόν σε κάθε περιοχή και 

χρονική περίοδο, υπάρχουν οικίες, και όχι απαραίτητα οικονοµικά ασθενών 

κοινωνικών στρωµάτων, µε πολύ µικρό αριθµό λύχνων (1-3). Από αυτό, µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι 1-2 λύχνοι επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες µιας οικίας 

και µιας και οι λύχνοι ήταν κινητά αντικείµενα θα µπορούσαν να µεταφέρονται από 

δωµάτιο σε δωµάτιο προκειµένου να χρησιµοποιηθούν. 

 

Σύµφωνα µε µαρτυρίες ανασκαφών, φιλολογικές και εικονογραφικές, ο 

νυχτερινός φωτισµός συνδέεται µε  

 

� δραστηριότητες οικιακές όπως η υφαντική, η προετοιµασία ενός δείπνου ή 

ενός συµποσίου, η τακτοποίηση του σπιτιού,  

 

� µε ψυχαγωγικές και διδακτικές ενασχολήσεις όπως το συµπόσιο, η 

ανάγνωση, η γραφή και η απαγγελία,  

 

� µε ερωτικές περιπτύξεις, 

 

�  µε κινήσεις της καθηµερινότητας όπως η µετακίνηση από το ένα δωµάτιο 

στο άλλο, η αναζήτηση αντικειµένων στην αποθήκη, η διατήρηση φωτός 

ασφαλείας στο υπνοδωµάτιο, η προστασία του λύχνου αλλά και των 

τροφίµων από τα τρωκτικά και άλλου είδους ζώα,  

 

� µε τυχαία γεγονότα, όπως η έλευση ενός επισκέπτη κατά τη διάρκεια της 

νύχτας ή µια ξαφνική νυχτερινή διένεξη έξω από την οικία. 

 

Επιπλέον, η τοποθέτηση των λύχνων γινόταν επάνω σε λυχνοστάτες, σε τραπέζια, 

σε ράφια ή ακόµη και µε ανάρτηση από την οροφή. Οι λυχνοστάτες ήταν αντικείµενα 

που χρησίµευαν για να υψώσουν το φωτιστικό µέσο µε σκοπό την καλύτερη διάχυση 

του φωτός στο χώρο. ∆ιακρίνονταν σε δύο είδη: τους επιδαπέδιους και τους 

κρεµαστούς και ήταν κατασκευασµένοι από µέταλλο, πηλό ή ακόµη και ξύλο. Επειδή 

όµως ήταν ακατάλληλοι για τη µεταφορά των λύχνων σε εξωτερικό χώρο, για το 
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σκοπό αυτό χρησιµοποιούνταν φανάρια όπου µέσα τοποθετούνταν οι λύχνοι. Τα 

φανάρια αυτά, όπως προκύπτει από τις αρχαίες πηγές, ήταν µεταλλικά, πήλινα ή 

ξύλινα, κεράτινα, δερµάτινα ή ακόµη και µε επένδυση από λαδωµένο ύφασµα ώστε 

να είναι διαφανή. Μαζί µε τις δάδες αποτελούν τα κυριότερα µέσα τεχνητού 

φωτισµού εξωτερικών χώρων της αρχαιότητας. [3] 

 

 

3.2 Κεριά 

 

3.2.1 Γενικά 

 

Με τον όρο κερί εννοούµε το φωτιστικό µέσο που αποτελείται από ένα φυτίλι µε 

επικάλυψη στερεού καύσιµου υλικού. Κατά τη διάρκεια της καύσης, η καύσιµη ύλη, 

όπως ζωικό λίπος, πίσσα ή κερί, ρευστοποιείται και το φυτίλι καταναλώνεται. Τα 

υλικά από τα οποία κατασκευάζονταν τα φυτίλια παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.1.1.  

 

Τα κεριά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες µε µοναδική διαφορά στη µάζα του 

καύσιµου υλικού [3] :  

 

α) στα κεριά όπως ακριβώς υπάρχουν και στη σύγχρονη εποχή, όπου η µάζα του  

    καύσιµου υλικού υπερισχύει του φυτιλιού  

 

β) στα σπαρµατσέτα, όπου η µάζα του φυτιλιού υπερισχύει του καύσιµου υλικού  

   

 

3.2.2 Το κερί ως μέσο φωτισμού 

 

Μέχρι προσφάτως, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι Ετρούσκοι ήταν αυτοί που 

πρώτοι χρησιµοποίησαν το κερί ως φωτιστικό µέσο. Επειδή δεν υπάρχουν ενδείξεις 

και ευρήµατα ότι χρησιµοποιούσαν κερί από µελισσοκέρι, είναι πολύ πιθανό να 

παρασκεύαζαν κεριά από λίπος. Όµως, χηµικές αναλύσεις σε λύχνους και κωνικά 

κύπελλα από την Κρήτη της Μινωικής περιόδου έδειξαν ότι οι Μινωίτες 

χρησιµοποιούσαν το κερί ως µέσο φωτισµού. 

 

Στην Ελλάδα, δεν χρησιµοποιούσαν το ζωικό λίπος για φωτισµό και η χρήση του 

κεριού από µελισσοκέρι ως φωτιστικό µέσο θεωρείται ότι διαδόθηκε αφού 

κατακτήθηκε από τους Ρωµαίους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν 2 ελληνικές πηγές, τα 

Αποσπάσµατα του  Άρχιππου, και κάποια λεγόµενα του Αριστοτέλη, που ίσως 

αµφισβητούν την τόσο µεταγενέστερη χρήση. Επειδή όµως, κατά την κλασσική 

περίοδο, δεν έχει βρεθεί υποστηρικτικός εξοπλισµός για τα κεριά, µάλλον η ευρεία 

χρήση των κεριών ως φωτιστικών µέσων δεν ήταν διαδεδοµένη. [3] 
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3.3 Δάδες (Πυρσοί)  

 

3.3.1 Γενικά  

 

Η δάδα ή αλλιώς πυρσός είναι ένα από τα αρχαιότερα µέσα µεταφοράς της 

φωτιάς και κατά συνέπεια του φωτισµού. Η πιο απλή µορφή του αποτελείται από ένα 

κοµµάτι καλά ξεραµένο ξύλο, συνήθως αρκετά περιεκτικό σε ρετσίνι, που ανάβει στη 

µία άκρη. Η ποιότητα της φλόγας εξαρτάται από το ξύλο που θα χρησιµοποιηθεί και 

γι' αυτό το λόγο η επιλογή του είναι ιδιαίτερης σηµασίας. Τα πιο κατάλληλα ξύλα 

είναι εκείνα που περιέχουν ρητίνη, όπως ο κέδρος και το πεύκο, των οποίων η φλόγα 

όταν καίγονται είναι πολύ πιο λαµπερή σε σύγκριση µε άλλα. Όµως το γεγονός ότι 

ένα ρητινώδες ξύλο, όταν φλέγεται, πετά σπίθες και βγάζει πολύ καπνό, αποτελεί ένα 

σηµαντικό µειονέκτηµα, πόσο µάλλον για οικιακή χρήση.  

 

Οι κυριότερες πληροφορίες για τις δάδες και τη χρήση τους στις διάφορες 

πλευρές της καθηµερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων παρέχονται από την 

εικονογραφία των παραστάσεων των αθηναϊκών, κυρίως, αγγείων. Στην Αρχαία 

Ελλάδα, οι δάδες κατασκευάζονταν από ένα ή περισσότερα τεµάχια ξύλου (δεµάτι) 

από κωνοφόρα, στην πλειονότητα τους, δέντρα ή φρύγανα δεµένα µε σκοινιά από 

πάπυρο ή σχοίνο. Πιο σπάνια συναντώνται δάδες από ξύλο αµπέλου, δρυός, 

καλαµιών ή κισσού.  

 

Για πιο καλό φωτιστικό αποτέλεσµα, κατά την κατασκευή των δαδών από ένα 

τεµάχιο ξύλου, αφού αφαιρούσαν το φλοιό και έσχιζαν το ξύλο στο άνω µέρος, το 

άλειφαν ή το γέµιζαν µε εύφλεκτα υλικά όπως ρετσίνι ή πίσσα. Οι δάδες που 

αποτελούνταν από περισσότερα από ένα τεµάχια ξύλου (δεµάτι) εµβαπτίζονταν ή 

γεµίζονταν µε ρητίνη ή πίσσα και δένονταν στα άκρα και στο κέντρο. Η κατασκευή 

των δαδών από άµπελο ή κισσό γινόταν µε πλέξιµο ή στρίψιµο των κλαδιών µεταξύ 

τους, χάρη στο γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά εύκαµπτα. Οι δάδες που 

κατασκευάστηκαν για τις µετρήσεις του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας ως αποµίµηση 

δαδών από  διάφορα είδη ξύλου φαίνονται στις εικόνες του κεφαλαίου 4. 

 

Η µεταφορά των δαδών γινόταν συνήθως µε γυµνά χέρια αλλά σε ορισµένες 

περιπτώσεις τις τοποθετούσαν µέσα σε θήκες σχήµατος ανάστροφου κόλουρου 

κώνου ή δεµατιού. Όταν δεν τις κρατούσαν, τις τοποθετούσαν στο έδαφος, σε  χύτρες 

ή άλλα αγγεία, ή σε ειδικές βάσεις (στατήρες) πήλινες, λίθινες, µεταλλικές. Στις 

παρακάτω εικόνες φαίνονται διάφοροι πήλινοι στατήρες που κατασκευάστηκαν 

ειδικά για τις µετρήσεις του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας από το εργαστήριο κεραµικής 

του Γιάννη Χατζηνικολάκη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ανώπολης Ηρακλείου, ως 

αποµίµηση αρχαίων σκευών. [3] 
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Εικόνα 3.9-Πήλινος στατήρας 1 [3]  

 

 
Εικόνα 3.10-Πήλινος στατήρας 2 [3] 

 
 

 
Εικόνα 3.11-Πήλινος στατήρας 3 [3] 

 

 

3.3.2 Η δάδα ως μέσο φωτισμού 

 

Η δάδα αποτελεί ένα αναµφισβήτητο φωτιστικό µέσο, κατάλληλο για φωτισµό 

εξωτερικού χώρου. Στην εικονογραφία των αγγείων, η πλειονότητα των 

παραστάσεων που περιλαµβάνουν δάδες, αναπαριστούν δραστηριότητες που 

λαµβάνουν χώρα σε εµφανή εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, αυτό αποδεικνύεται και από 

γραπτές πηγές, όπου φαίνεται ότι οι δάδες χρησιµοποιούνταν ως κύριο φωτιστικό 

µέσο εξωτερικού χώρου για νυχτερινούς περιπάτους και για διασκέδαση (µε εξαίρεση 

τους Λακεδαιµονίους) αλλά και για νυχτερινές τελετές.  

 

Υπάρχουν, βέβαια, και παραστάσεις όπου η δράση εκτυλίσσεται σε εσωτερικό 

χώρο αλλά είναι λιγότερες αριθµητικά. Σ' αυτές φαίνονται τελετές, συνήθως γαµήλιες 

ή συµπόσια στα οποία συµµετέχει ο ∆ιόνυσος και ο θίασός του. Όταν δεν φαίνεται ο 
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∆ιόνυσος ή ο θίασός του στην εικονογραφία, όσοι κρατούν δάδα, εισέρχονται στο 

συµπόσιο και αυτό µας δίνει ένα πρώτο συµπέρασµα ότι η δάδα δεν ανήκε στο χώρο 

του συµποσίου αλλά χρησιµοποιούνταν για να φωτίζει τη διαδροµή ως αυτό. 

Επιπλέον, από τον Όµηρο, κυρίως, υπάρχουν και οι αντίστοιχες γραπτές µαρτυρίες 

για χρήση των δαδών ως µέσο εσωτερικού φωτισµού (για αργαλειό, στρώσιµο 

κρεβατιών κ.α.) αλλά είναι πιο σπάνιες. 

 

Εποµένως διαπιστώνουµε ότι η δάδα χρησιµοποιείται κυρίως για χρήση 

εξωτερική, καθώς η χρήση εντός οικιών ή άλλων εσωτερικών χώρων έχει πολλά 

µειονεκτήµατα. Τα σπίτια, τα έπιπλα ή ακόµη και ο εσωτερικός διάκοσµός τους 

συνήθως κατασκευάζονταν από ξύλο µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος για πυρκαγιά να 

είναι αυξηµένος σε περίπτωση καύσης µίας δάδας λόγω των σπιθών που 

εκτινάσσονται. . Ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι η φωτεινή µαρµαρυγή που  

δυσκολεύει οικιακές εργασίες όπως η υφαντική. Τέλος, ο καπνός που 

απελευθερώνεται κατά την καύση προκαλεί µία αποπνικτική αίσθηση. Αυτό όµως 

µπορεί να αντιµετωπιστεί αν υπάρχει µία δίοδος διαφυγής του καπνού και ίσως έτσι η 

δάδα να µπορούσε να χρησιµοποιείται σε εσωτερικό χώρο το χειµώνα, καθώς 

αποτελεί ένα καλό µέσο θέρµανσης. [3] 

 

3.4 Εστίες 

 

3.4.1 Γενικά 

 

Ως εστία ορίζεται ένας οριοθετηµένος χώρος, µέσα στον οποίο ανάβει ελεγχόµενη 

φωτιά και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τον χώρο πυράς : τις σταθερές 

εστίες, που διαθέτουν ένα ακίνητο, σταθερό χώρο και τις φορητές, που διαθέτουν 

έναν εύκολα µεταφερόµενο. 

 

Οι σταθερές εστίες αποτελούνται από τον χώρο πυράς, δηλαδή τον χώρο µέσα 

στον οποίο ανάβει η φωτιά και τη στεφάνη, τον πέτρινο περίβολο που οριοθετεί τον 

χώρο πυράς και αποτελούν την παλαιότερη ένδειξη για έλεγχο της φωτιάς από τον 

άνθρωπο. Η ευρεία χρήση τους εντός οικιών οφείλεται στο γεγονός ότι 

χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη πολλών αναγκών της καθηµερινότητας όπως η 

θέρµανση, η ετοιµασία φαγητού, η επεξεργασία της πέτρας, η κατασκευή χρωστικών 

υλών κ.α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διάκρισή τους σε εκείνες που επαρκούν για 

φωτισµό, δηλαδή οι εστίες στις οποίες δεν έχει βρεθεί κανένας ίχνος οστών ή πέτρας 

και σε εκείνες που δεν επαρκούν για φωτισµό όπως οι πολύ µικρές εστίες, οι εστίες 

των οποίων το καύσιµο υλικό δεν αποδίδει ιδιαίτερο φως (κάρβουνο ή οστά) και οι 

εστίες των οποίων η πυρά ήταν καλυµµένη π.χ. µε λίθινες πλάκες. 

 

Οι πρώτες σταθερές εστίες εντοπίζονται ήδη από την Κατώτερη Παλαιολιθική 

περίοδο και η εµφάνισή τους εντός οικιών συνεχίζεται και κατά τη Νεολιθική 

περίοδο. Στη Μινωική Κρήτη, κατά κανόνα χρησιµοποιούνταν φορητές εστίες καθώς 

πολλές οικίες δεν διαθέτουν σταθερή εστία στον εσωτερικό τους χώρο. Από την 

Ύστερη Αρχαϊκή περίοδο και κατά την διάρκεια των Κλασσικών χρόνων, που είναι 

και η περίοδος ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας, ενώ στις περισσότερες οικίες 

δεν σώζονται σταθερές εστίες, σε κάποιες περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, 

όπως στην Όλυνθο, διατηρούνται σταθερές εστίες στο κέντρο του δωµατίου, κοντά 
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σε γωνίες ή δίπλα σε τοίχους. Αυτή η τοποθέτηση και µάλιστα κοντά στην πόρτα του 

δωµατίου υποδηλώνει την χρήση των εστιών για µαγειρικούς, κυρίως, σκοπούς, αφού 

η πόρτα χρησιµοποιείται ως έξοδος διαφυγής του καπνού και ταυτόχρονα και της 

ζέστης µέσω της αυλής. Είναι πολύ πιθανό, βέβαια, η πόρτα του δωµατίου να έκλεινε 

το χειµώνα και έτσι, η εστία να αποτελούσε και µέσο θέρµανσης. 

 

 Σε αντίθεση µε τις σταθερές εστίες, οι φορητές εστίες αποτελούνται από ένα 

δοχείο, πέτρινο, µεταλλικό ή πήλινο µέσα στο οποίο τοποθετείται το καύσιµο υλικό 

και θυµίζει στην κατασκευή του αρκετά τα µαγκάλια της σηµερινής εποχής. Στην 

Ελλάδα, οι φορητές εστίες, διαφόρων τύπων, ήταν διαδεδοµένες ήδη από την εποχή 

του Χαλκού αλλά στους επόµενους ιστορικούς χρόνους, δεν παρατηρείται συνέχεια 

της χρήσης τους. Στους κλασικούς χρόνους, εµφανίζονται και κυριαρχούν δύο τύποι 

φορητών εστιών :  

 

α) η βαθιά  φορητή εστία, την οποία αποτελεί ένα βαθύ κυλινδρικό δοχείο µε µία  

    µεγάλη οπή στη µία πλευρά για την τοποθέτηση του καύσιµου υλικού και  

    µικρότερες οπές στα τοιχώµατα για εξαερισµό,  

 

 
Εικόνα 3.12-Βαθιά φορητή εστία 

 

β) η ρηχή φορητή εστία, την οποία αποτελείται από ένα ρηχό, κυκλικό ή  

  τετράγωνο δοχείο, µε χαµηλό πόδι, συχνά µε υποδοχή για σχάρα και µε  

  µέγεθός από 20-50 cm. 

 

 

 
Εικόνα 3.13-Ρηχή φορητή εστία, με υποδοχή για σχάρα 
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Εικόνα 3.14-Ρηχή φορητή εστία με πήλινο κάλυμμα, λειτουργεί σαν φούρνος 

 

Και οι δύο τύποι έφεραν λαβές προκειµένου να διευκολύνεται η µεταφορά τους. 

Ο πρώτος τύπος ήταν κατάλληλος για θέρµανση µαγειρικού σκεύους και ο δεύτερος 

τύπος ήταν κατάλληλος για θέρµανση χώρου και ίσως ακόµη για ψήσιµο κρεατικών. 

Άλλοι τύποι που εµφανίζονται γενικά είναι κάποιοι απλοί ανθεκτικοί πήλινοι δίσκοι 

µε λαβές ,διάφοροι τύποι µε ψηλά πόδια (ελληνιστική περίοδος), κ.α. 

 

 

 
Εικόνα 3.15-Πήλινος δίσκος 

 

Το καύσιµο υλικό που χρησιµοποιούταν στις εστίες για την τροφοδότηση της 

φωτιάς ήταν το ξύλο, είτε στην πρωτογενή του µορφή, είτε επεξεργασµένο, δηλαδή 

κάρβουνο. Οποιοδήποτε είδος ξύλου µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε τη 

χλωρίδα της κάθε περιοχής. Για οικιακή χρήση, πάντως, το κάρβουνο ήταν πιο 

κατάλληλο λόγω της ιδιότητας του να µην βγάζει πολύ καπνό και λόγω ότι η καύση 

είναι ελεγχόµενη. Επιπλέον, ήταν ιδανικό και για τεχνικές εργασίες, καθώς µπορεί να 

παράξει υψηλότερη θερµοκρασία από τις άλλες µορφές καυσίµου. [3] 

 

3.4.2 Η εστία ως μέσο φωτισμού 

 

Η χρήση της σταθερής εστίας ως µέσο φωτισµού είναι λογική καθώς, η εστία 

άναβε για να θερµάνει και παράλληλα φώτιζε κιόλας. Σε διάφορες πηγές, όπως στον 

Όµηρο ή στην Καινή ∆ιαθήκη, αναφέρεται η θερµαντική ή η µαγειρική της χρήση 

αλλά δεν µπορεί να παραβλεφθεί ότι εξυπηρετούσε και το φωτισµό του χώρου µέσα 

στον οποίο βρισκόταν. Λόγω, όµως, του γεγονότος ότι πολλά σπίτια δεν διέθεταν 

σταθερή εστία, ή διέθεταν αλλά µόνο σε ένα δωµάτιο αλλά και του ότι η χρήση της 

γινόταν µόνο το χειµώνα, δεν µπορούσε να αποτελεί το µοναδικό µέσο φωτισµού 

µιας οικίας. 

 

Με εξαίρεση τα οµηρικά χρόνια, όπου για το φωτισµό των εσωτερικών χώρων 

θεωρείται ότι χρησιµοποιούνται σταθερές ή φορητές εστίες (ο οµηρικός όρος γι' 

αυτές είναι "λαµπτήρες"), δεν υπάρχει καµία άλλη αναφορά για χρήση των φορητών 

εστιών ως φωτιστικά µέσα. Ο κυριότερος λόγος για τη µη χρήση τους πιθανό να είναι 
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ότι είχαν µικρή φωτιστική ικανότητα λόγω του καύσιµου υλικού τους, του 

κάρβουνου. Μόνο αν η καύσιµη ύλη ήταν ξύλο και τοποθετούνταν ακριβώς κάτω από 

την καπνοδόχο (λόγω της µεγάλης έκλυσης καπνού), θα µπορούσαν να αποτελούν 

µέσο φωτισµού εσωτερικού χώρου. [3] 
 

 
Εικόνα 3.16-Σάτυρος ζεσταίνεται σε φορητή εστία, 4ος αιώνας π.Χ. 

 

 
Εικόνα 3.17-Σε εργαστήριο γλυπτικής, νέος ζεσταίνει τα εργαλεία του σε φορητή εστία, 360-350 π.Χ. 

 

 

3.5 Συνοπτικός ιστορικός πίνακας 

 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα φωτιστικά µέσα στον Ελλαδικό χώρο 

ανά χρονική περίοδο. [3]  Όπου  

 

Φ.Μ.  δηλώνει την ύπαρξη φιλολογικών µαρτυριών 

Α.Μ.  δηλώνει την ύπαρξη αρχαιολογικών µαρτυριών (αν έχει βρεθεί σε  

           ανασκαφές αντικείµενο αυτού του τύπου ή υποστηρικτικός εξοπλισµός) ή 

           την ύπαρξη εικονογραφικών µαρτυριών 
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Πίνακας 3.2-Τα φωτιστικά μέσα στον Ελλαδικό χώρο ανά χρονική περίοδο [3] 

 

* Η πληροφορία προέρχεται από χημικές αναλύσεις 

** Εξαρτάται από τη χρονολόγηση που επιλέγει κανείς για τα Οµηρικά έπη 
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4 Πειραματικό μέρος - Επεξεργασία μετρήσεων 

 

4.1 Γενικά 

 

Το πειραµατικό µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας περιλαµβάνει τη 

διαδικασία µέτρησης της φωτεινής έντασης διάφορων φωτιστικών µέσων στο 

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π. Αυτά τα µέσα τεχνητού φωτισµού και 

συγκεκριµένα οι λύχνοι, οι δάδες, τα κεριά και το φανάρι αποτελούν ακριβή 

αντίγραφα αυτών της αρχαιότητας και τέθηκαν στη διάθεση του Εργαστηρίου µέσω 

της διδάκτορος αρχαιολόγου κ. ∆.Μουλλού, προκειµένου να µετρηθεί η φωτεινή τους 

ένταση υπό διάφορες συνθήκες. 

 

Οι µετρήσεις έγιναν µε χρήση ενός ειδικού γωνιοφωτοµέτρου που συνδεόταν µε 

ένα όργανο µέτρησης της έντασης φωτισµού. Η περιστροφή των αξόνων ελεγχόταν 

από έναν ηλεκτρονικό ελεγκτή που βρισκόταν σε σύνδεση µε έναν υπολογιστή, ο 

οποίος όριζε την περιστροφή. Μέσω του ιδίου ελεγκτή καταγράφονταν συνεχώς οι 

τιµές της έντασης φωτισµού στον υπολογιστή. Η πειραµατική αυτή διαδικασία 

διεξήχθη υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ε.Μ.Π. και υπεύθυνου του Εργαστηρίου 

Φωτοτεχνίας  κ. Φ. Τοπαλή, ∆ρ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού µε τη 

συµµετοχή του κ. Ν. Μπισκετζή, ∆ρ Φυσικού, της κ. ∆. Μουλλού, ∆ρ Αρχαιολόγου 

και της Ο. Φιλιπποπούλου, τελειόφοιτης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Η/Υ. 

 

Αφού ελήφθησαν οι µετρήσεις, επεξεργάστηκαν µε τη βοήθεια του προγράµµατος 

Microsoft Office Excel
®
, ώστε από τις δοθέντες τιµές της έντασης φωτισµού να 

προκύψουν οι επιθυµητές τιµές της φωτεινής έντασης. Στην συνέχεια, οι τιµές της 

φωτεινής έντασης εισήχθησαν στο πρόγραµµα EULUMDAT
®
, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί το διάγραµµα πολικής κατανοµής της φωτεινής έντασης για κάθε ένα 

από τα µετρηθέντα φωτιστικά µέσα. Το αρχείο αυτό που δηµιουργήθηκε ήταν ικανό 

να εισαχθεί στο πρόγραµµα Relux
®
 σε κατάλληλη µορφή ώστε να χρησιµοποιηθεί για 

τις ανάγκες της προσοµοίωσης και της µελέτης φωτισµού των εσωτερικών χώρων 

των δύο σπιτιών της Αρχαίας Ολύνθου.  
 

4.2 Γωνιοφωτόμετρο 

 

Το γωνιοφωτόµετρο αποτελεί ένα ειδικό όργανο µε το οποίο µετράται η φωτεινή 

ένταση Ι µίας φωτεινής πηγής µε βάση τον Φωτοµετρικό Νόµο των Αποστάσεων, 

δηλαδή: 

 

� =  
�

��
 

 

όπου    �   η ένταση φωτισµού της φωτεινής πηγής  

           �    η φωτεινή ένταση της φωτεινής πηγής 

           �    η απόσταση µεταξύ της φωτεινής πηγής και του φωτοστοιχείου 

                 του γωνιοφωτοµέτρου 
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Με την αξιοποίηση αυτού του νόµου, µετράται η ένταση φωτισµού �. Το 

φωτοστοιχείο του γωνιοφωτοµέτρου τοποθετείται κάθετα προς τη φωτεινή ροή � της πηγής 

και σε απόσταση �  από αυτή. [1] 
 

4.3 Περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας 

 

Το γωνιοφωτόµετρο που χρησιµοποιήθηκε στην πειραµατική διαδικασία  

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η µέτρηση της κατανοµής της φωτεινής έντασης 

διεξήχθη ως εξής: Το φωτιστικό µέσο τοποθετείται σε µία σταθερή βάση, η οποία 

όµως µπορεί να περιστρέφεται περί κατακόρυφου άξονα κατά 0
ο
-360

ο
. Η γωνία 

περιστροφής της βάσης και εποµένως του φωτιστικού µέσου επιλέγεται ανάλογα µε 

τα επίπεδα στα οποία υπολογίζεται η φωτεινή ένταση. Ο αισθητήρας-φωτοστοιχείο 

στερεώνεται σ 'ένα κινούµενο άξονα, ο οποίος κινεί τον αισθητήρα επί κυκλικής 

τροχιάς στο κατακόρυφο επίπεδο επί το φωτιστικό µέσο, σε σταθερή απόσταση από 

αυτό. Η περιστροφή των αξόνων ελέγχεται από ηλεκτρονικό ελεγκτή, ο οποίος 

συνδέεται σε υπολογιστή και καθορίζεται αυτόµατα η περιστροφή. Η γωνία 

περιστροφής των αξόνων µετράται συνεχώς µε ακρίβεια και καταγράφεται στον 

υπολογιστή. 

 

 

 

 
Εικόνα 4.1- Γωνιοφωτόμετρο Εργαστηρίου Ε.Μ.Π. 

 

 

Εκτός του γωνιοφωτοµέτρου, χρησιµοποιήθηκε και ένα όργανο µέτρησης έντασης 

φωτισµού που διαθέτει αναλογική και ψηφιακή έξοδο βαθµονοµηµένη σε mV/lx για 

σύνδεση στον υπολογιστή. Το σήµα εξόδου οδηγείται στον ελεγκτή και µέσω αυτού 

καταγράφεται συνεχώς η ένταση φωτισµού στον υπολογιστή. [8] 

 

Ο παράσιτος φωτισµός είναι σχεδόν µηδενικός και δεν λαµβάνεται υπόψη, καθώς 

οι µετρήσεις έγιναν στο χώρο του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας , του οποίου οι τοίχοι 

είναι σε χρώµα µαύρο (µηδενικός συντελεστής ανάκλασης). 
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4.4 Επεξεργασία των μετρήσεων  

 

Η επεξεργασία των µετρήσεων έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Microsoft 

Office Excel
®
. Έχοντας λάβει τις τιµές της έντασης φωτισµού για τις γωνίες γ του 

εκάστοτε επιπέδου µέτρησης (συνήθως ήταν το C0-C180, αλλά σε ορισµένα 

ελήφθησαν µετρήσεις και σε άλλα επίπεδα όπως C90-C270, C60-C240 κ.α. λόγω 

ασυµµετρίας των δοχείων) και µε χρήση του τύπου � =  
�

	

 , υπολογίστηκαν οι τιµές 

της φωτεινής έντασης Ι για όλα τα µέσα τεχνητού φωτισµού. 

 

Στη συνέχεια, οι τιµές αυτές της φωτεινής έντασης εισήχθησαν στο πρόγραµµα 

EULUMDAT
®
. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί ένα αρχείο µε διάφορες 

παραµέτρους όπως τα επίπεδα µέτρησης, η φωτεινή ροή της πηγής φωτός, οι 

µετρήσεις της φωτεινής έντασης στο κάθε επίπεδο κ.α. από το οποίο προκύπτει το 

διάγραµµα πολικής κατανοµής της φωτεινής έντασης του φωτιστικού µέσου. Το 

πολικό αυτό διάγραµµα αναπαριστά την κατανοµή της φωτεινής έντασης στα επίπεδα 

C0-C180 και C90-C270. 

 

Τέλος, το αρχείο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος για την εισαγωγή 

ενός ανεξάρτητου φωτιστικού µέσου στο πρόγραµµα προσοµοίωσης φωτισµού 

Relux
®
 και έτσι, να επιτευχθεί η προσοµοίωση του φωτισµού στους εσωτερικούς 

χώρους των σπιτιών της αρχαίας Ολύνθου. 
 

4.5 Αποτελέσματα μετρήσεων για κάθε φωτιστικό μέσο   

 

Για κάθε ένα φωτιστικό µέσο, παρατίθενται παρακάτω οι τιµές της φωτεινής 

έντασης στα διάφορα επίπεδα C, όπως αυτές µετρήθηκαν, καθώς και τα διαγράµµατα 

πολικής κατανοµής της φωτεινής έντασης στα επίπεδα C0-C180 και C90-C270 που 

κατασκευάστηκαν στο λογισµικό EULUMDAT
®
. 

 

4.5.1 Τα υπό μέτρηση φωτιστικά μέσα 

 

Τα φωτιστικά µέσα, των οποίων µετρήθηκε η ένταση φωτισµού και κατά 

συνέπεια η φωτεινή ένταση, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες : 

 

1. Λύχνοι  

 

α) επίπλευσης  

 

β) αναρρόφησης 

 

2. Κεριά  

 

3. ∆άδες  

 

4. Φανάρι 
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4.5.2 Λύχνοι  

 

Ο κάθε λύχνος, είτε επίπλευσης είτε αναρρόφησης, αποτελείται από το δοχείο, το 

φυτίλι και το καύσιµο υλικό. 
 

4.5.2.1  Λύχνοι επίπλευσης 

 

Για τους λύχνους επίπλευσης, τα δοχεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν:  

 

α) κεραµικά δοχεία τύπου µπολ-αλατοδοχείου σε διάφορα είδη και µεγέθη (µικρά,  

    µεγάλα, µε ευθεία τοιχώµατα, µε έντονα έξω νεύον χείλος),  

 

β) κώθων , ένα σκεύος µε έντονα εσωστρεφές χείλος, 

 

γ) πήλινη κανδήλα, 

 

δ) γυάλινος λύχνος 

 

Τα κεραµικά δοχεία και ο κώθων κατασκευάστηκαν από το εργαστήριο 

κεραµικής του Γιάννη Χατζηνικολάκη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ανώπολης Ηρακλείου, 

ως αποµίµηση αρχαίων σκευών. Η πήλινη κανδήλα αποτελεί ακριβές αντίγραφο, 

τοποθετείται χρονικά στα πρώιµα βυζαντινά χρόνια και έχει αγοραστεί από το 

Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τέλος, ως γυάλινος λύχνος χρησιµοποιήθηκε ένα 

ποτήρι κρασιού της σύγχρονης εποχής. [3] 

 

Τα φυτίλια που χρησιµοποιήθηκαν στους λύχνους επίπλευσης, καθώς και το 

καύσιµο υλικό ήταν:  

 

α) φυτίλι κατασκευασµένο από λουµίνι (άνθος του φυτού βαλλωτή η  

οξυβαφώδης ballota acetabulosa) σε διάφορα µεγέθη και ελαιόλαδο  

 

β) φυτίλι κατασκευασµένο από λινάρι και λίπος 

 

Τα πειράµατα που εκτελέστηκαν µε τους λύχνους επίπλευσης χωρίζονται σε 2 

κατηγορίες ανάλογα µε το είδος του φυτιλιού και το είδος της καύσιµης ύλης. Η 

διάκριση έχει ως εξής : 

 

      α) Πειράµατα µε λουµίνι και ελαιόλαδο 

 

      β) Πειράµατα µε φυτίλι από λινάρι και λίπος 

 

4.5.2.1.1 Πειράματα με λουμίνι και ελαιόλαδο 

4.5.2.1.1.1 Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου 

 

Αφού έγινε η πλήρωση του κεραµικού δοχείου µε νερό και λάδι, τοποθετήθηκε 

στο κέντρο µία καντηλήθρα (φελλός επικαλυµµένος µε µέταλλο, το οποίο είχε βαφτεί 

µάυρο) ως πλωτήρας για το λουµίνι. Έγινε η παραδοχή ότι  η καντηλήθρα βρισκόταν 
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πάντα στο κέντρο του µπωλ κατά  τη διάρκεια των µετρήσεων. Η απόσταση της 

φλόγας από την κεφαλή του γωνιοφωτοµέτρου ήταν 0,285m και ελήφθησαν 

µετρήσεις για ένα µόνο επίπεδο C0-C180, καθώς το δοχείο θεωρείται συµµετρικό. 
 

 

 
Εικόνα 4.2-Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου 

 

 

 
Εικόνα 4.3-Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου 

 

 
 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 0,013 0,001 0,001 

-65 0,013 0,001 0,001 

-70 0,500 0,041 0,041 

-75 2,000 0,162 0,162 

-80 3,600 0,292 0,292 

-90 4,000 0,325 0,325 

-120 4,300 0,349 0,349 

-150 4,400 0,357 0,357 

180 4,500 0,366 0,366 

150 4,500 0,366 0,366 

120 4,500 0,366 0,366 

90 4,100 0,333 0,333 

80 0,500 0,041 0,041 

75 0,010 0,001 0,001 

70 0,009 0,001 0,001 

65 0,006 0,000 0,000 

60 0,006 0,000 0,000 

Πίνακας 4.1-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 
 

 

 
Εικόνα 4.4- Πολικό διάγραμμα κεραμικού μπωλ τύπου αλατοδοχείου 
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4.5.2.1.1.2 Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου και αλάτι 

 

Το λουµίνι τοποθετήθηκε µέσα στο κεραµικό µπωλ, το οποίο είχε προηγουµένως 

πληρωθεί µε λάδι και αλάτι. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά από τον 

Ηρόδοτο (Ιστορίαι, 2.62.1-10) για την εορτή Λυχνοκαϊη της Αιγύπτου. [3]  Έγινε η 

παραδοχή ότι  το λουµίνι βρισκόταν πάντα στο κέντρο του αλατοδοχείου κατά  τη 

διάρκεια των µετρήσεων. Η απόσταση της φλόγας από την κεφαλή του 

γωνιοφωτοµέτρου ήταν 0,285m και ελήφθησαν µετρήσεις για ένα µόνο επίπεδο C0-

C180, καθώς το δοχείο θεωρείται συµµετρικό. 

 

 

 
Εικόνα 4.5-Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου και αλάτι 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 0,007 0,001 0,001 

-75 0,005 0,000 0,000 

-90 3,400 0,276 0,276 

-105 3,610 0,293 0,293 

-120 4,170 0,339 0,339 

-135 4,210 0,342 0,342 

-150 4,470 0,363 0,363 

-165 4,780 0,388 0,388 

180 5,010 0,407 0,407 

165 4,990 0,405 0,405 

150 5,170 0,420 0,420 

135 5,460 0,443 0,443 

120 5,230 0,425 0,425 

105 4,800 0,390 0,390 

90 4,340 0,353 0,353 

75 1,912 0,155 0,155 

60 0,010 0,001 0,001 

Πίνακας 4.2-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.52                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 
 

 

 
Εικόνα 4.6-Πολικό διάγραμμα κεραμικού μπωλ τύπου αλατοδοχείου και αλάτι 

 

4.5.2.1.1.3 Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου με έντονα έξω νεύον  χείλος 

 

Οµοίως µε το δοχείο της παραγράφου 4.5.2.1.1.1, αφού έγινε η πλήρωση του 

κεραµικού δοχείου µε νερό και λάδι, τοποθετήθηκε στο κέντρο µία καντηλήθρα 

(φελλός επικαλυµµένος µε µέταλλο, το οποίο είχε βαφτεί µάυρο) ως πλωτήρας για το 

λουµίνι. Έγινε η παραδοχή ότι  η καντηλήθρα βρισκόταν πάντα στο κέντρο του µπωλ 

κατά  τη διάρκεια των µετρήσεων. Η απόσταση της φλόγας από την κεφαλή του 

γωνιοφωτοµέτρου ήταν 0,285m και ελήφθησαν µετρήσεις για ένα µόνο επίπεδο C0-

C180, καθώς το δοχείο θεωρείται συµµετρικό. 

 

 
Εικόνα 4.7-Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου με έντονα έξω νεύον  χείλος 
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Παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσµατα είναι µεγαλύτερα αριθµητικά σε σύγκριση 

µε τους άλλους λύχνους επίπλευσης καθώς η διαδικασία της καύσης του λουµινιού 

είχε προχωρήσει. 
 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 0,012 0,001 0,001 

-65 0,012 0,001 0,001 

-70 0,500 0,041 0,041 

-75 2,000 0,162 0,162 

-80 3,900 0,317 0,317 

-90 4,100 0,333 0,333 

-120 5,000 0,406 0,406 

-150 5,500 0,447 0,447 

180 5,500 0,447 0,447 

150 5,600 0,455 0,455 

120 5,500 0,447 0,447 

90 4,900 0,398 0,398 

80 1,700 0,138 0,138 

75 0,190 0,015 0,015 

70 0,007 0,001 0,001 

65 0,007 0,001 0,001 

60 0,007 0,001 0,001 

Πίνακας 4.3- Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 
Εικόνα 4.8- Πολικό διάγραμμα κεραμικού μπωλ τύπου αλατοδοχείου με έντονα έξω νεύον  χείλος 
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4.5.2.1.1.4 Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου μεγαλύτερου μεγέθους 

 

Η διαδικασία πλήρωσης του κεραµικού δοχείου µε νερό και λάδι και οι 

παραδοχές που ελήφθησαν είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές των προηγούµενων δοχείων. 

Η απόσταση της φλόγας από την κεφαλή του γωνιοφωτοµέτρου ήταν 0,285m και 

ελήφθησαν µετρήσεις για ένα µόνο επίπεδο C0-C180, καθώς το δοχείο θεωρείται 

συµµετρικό. 
 

 

 
Εικόνα 4.9-Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου μεγαλύτερου μεγέθους 

 

 
Εικόνα 4.10-Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου μεγαλύτερου μεγέθους 

 

 

Και εδώ παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσµατα είναι µεγαλύτερα αριθµητικά σε 

σύγκριση µε τους άλλους λύχνους επίπλευσης καθώς η διαδικασία της καύσης του 

λουµινιού είχε προχωρήσει. 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 0,010 0,001 0,001 

-65 0,012 0,001 0,001 

-70 0,050 0,004 0,004 

-75 1,500 0,122 0,122 

-80 4,000 0,325 0,325 
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-90 4,200 0,341 0,341 

-120 4,900 0,398 0,398 

-150 5,100 0,414 0,414 

180 5,200 0,422 0,422 

150 5,300 0,430 0,430 

120 5,400 0,439 0,439 

90 4,600 0,374 0,374 

80 0,040 0,003 0,003 

75 0,006 0,000 0,000 

70 0,006 0,000 0,000 

65 0,006 0,000 0,000 

60 0,005 0,000 0,000 

Πίνακας 4.4-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 

 
Εικόνα 4.11-Πολικό διάγραμμα κεραμικού μπωλ τύπου αλατοδοχείου μεγαλύτερου μεγέθους 

 

 

4.5.2.1.1.5 Κώθων 

 

Οµοίως µε τα προηγούµενα δοχεία, έγινε η πλήρωση του κώθωνα  µε νερό και 

λάδι και ισχύουν οι ίδιες παραδοχές. Το δοχείο που χρησιµοποιήθηκε βρίσκεται στην 

παρακάτω εικόνα. Η απόσταση της φλόγας από την κεφαλή του γωνιοφωτοµέτρου 

ήταν 0,285m και ελήφθησαν µετρήσεις για ένα µόνο επίπεδο C0-C180, καθώς το 

δοχείο θεωρείται συµµετρικό. 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.56                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

 
Εικόνα 4.12-Κώθων 

 
Εικόνα 4.13-Κώθων 

 

 

Τα πειράµατα µε τον κώθωνα διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις ανάλογα µε την 

ποσότητα του λαδιού στο εσωτερικό του δοχείου: 

 

� Λάδι ως το κατώτερο σηµείο της εσωτερικής απόληξης του χείλους του 

κώθωνα 

 

 Τα αποτελέσµατα είναι µεγαλύτερα αριθµητικά σε σύγκριση µε τους άλλους 

λύχνους επίπλευσης καθώς οµοίως µε τα προηγούµενα πειράµατα η διαδικασία της 

καύσης του λουµινιού είχε προχωρήσει πολύ. 

 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 0,003 0,000 0,000 

-65 0,003 0,000 0,000 

-70 0,006 0,000 0,000 

-75 0,005 0,000 0,000 

-80 0,005 0,000 0,000 

-90 1,800 0,146 0,146 

-120 2,100 0,171 0,171 

-150 2,300 0,187 0,187 

180 2,300 0,187 0,187 

150 2,300 0,187 0,187 

120 2,300 0,187 0,187 

90 0,700 0,057 0,057 

80 0,008 0,001 0,001 

75 0,008 0,001 0,001 

70 0,007 0,001 0,001 

65 0,010 0,001 0,001 

60 0,010 0,001 0,001 

Πίνακας 4.5-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 4.14-Πολικό διάγραμμα κώθωνα, περίπτωση 1 

 

� Λάδι ως το ανώτερο σηµείο του χείλους του κώθωνα 

 

Παρά το γεγονός ότι το λάδι βρίσκεται στο ανώτερο σηµείο του χείλους, 

παρατηρήθηκε ότι, τα αποτελέσµατα είναι µικρότερα αριθµητικά σε σύγκριση µε 

τους άλλους λύχνους επίπλευσης καθώς έχει εισαχθεί νέο λουµίνι στο δοχείο. 
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Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 0,005 0,000 0,000 

-65 0,006 0,000 0,000 

-70 0,009 0,001 0,001 

-75 0,400 0,032 0,032 

-80 2,500 0,203 0,203 

-90 2,500 0,203 0,203 

-120 2,600 0,211 0,211 

-150 2,600 0,211 0,211 

180 2,500 0,203 0,203 

150 2,300 0,187 0,187 

120 2,300 0,187 0,187 

90 2,000 0,162 0,162 

80 0,100 0,008 0,008 

75 0,006 0,000 0,000 

70 0,005 0,000 0,000 

65 0,003 0,000 0,000 

60 0,003 0,000 0,000 

Πίνακας 4.6-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 

 

 

 
Εικόνα 4.15-Πολικό διάγραμμα κώθωνα, περίπτωση 2 
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4.5.2.1.1.6 Πήλινη κανδήλα 

 

Οµοίως µε τους προηγούµενους λύχνους επίπλευσης, ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία πλήρωσης της κανδήλας µε νερό και λάδι και η καντηλήθρα θεωρήθηκε  

ότι βρισκόταν πάντα στο κέντρο του δοχείου καθ' όλη τη διάρκεια των µετρήσεων. Η 

απόσταση της φλόγας από την κεφαλή του γωνιοφωτοµέτρου ήταν 0,285m και 

ελήφθησαν µετρήσεις για δύο επίπεδα C0-C180 και C90-C270. 

 

 

 
Εικόνα 4.16-Πήλινη κανδήλα 

 

 

Τα πειράµατα µε την πήλινη κανδήλα διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις 

ανάλογα µε την ποσότητα του λαδιού στο εσωτερικό του δοχείου: 

 

� Με χαµηλή στάθµη λαδιού 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 Επίπεδο C0-C180 Επίπεδο C90-C270 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) 

-90 0,005 0,000 0,030 0,002 

-120 5,100 0,414 5,200 0,422 

-150 5,150 0,418 5,050 0,410 

180 4,970 0,404 5,100 0,414 

150 5,000 0,406 5,150 0,418 

120 5,000 0,406 5,200 0,422 

90 0,060 0,005 0,025 0,002 

Πίνακας 4.7-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
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Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 
Εικόνα 4.17-Πολικό διάγραμμα πήλινης κανδήλας, περίπτωση 1 

 

 

� Με υψηλή στάθµη λαδιού 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 Επίπεδο C0-C180 Επίπεδο C90-C270 

Γωνία γ 

(
ο
) 

E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) 

-60 0,009 0,001 0,007 0,001 

-65 0,010 0,001 0,010 0,001 

-70 0,010 0,001 0,010 0,001 

-75 0,900 0,073 0,015 0,001 

-80 5,000 0,406 5,000 0,406 

-90 5,600 0,455 5,500 0,447 

-120 6,200 0,504 5,900 0,479 

-150 6,000 0,487 5,500 0,447 

180 5,600 0,455 5,400 0,439 

150 5,500 0,447 5,170 0,420 

120 5,600 0,455 5,200 0,422 

90 5,000 0,406 4,600 0,374 

80 5,000 0,406 2,000 0,162 

75 0,900 0,073 0,015 0,001 

70 0,010 0,001 0,010 0,001 

65 0,010 0,001 0,010 0,001 

60 0,010 0,001 0,009 0,001 

Πίνακας 4.8-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
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Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 
Εικόνα 4.18-Πολικό διάγραμμα πήλινης κανδήλας, περίπτωση 2 

 

4.5.2.1.1.7 Γυάλινος λύχνος 

 

Αφού έγινε η πλήρωση του γυάλινου λύχνου µε λάδι και νερό όπως και στους 

άλλους λύχνους επίπλευσης και τοποθετήθηκε η καντηλήθρα ως πλωτήρας για το 

λουµίνι, έγινε η παραδοχή ότι η καντηλήθρα βρισκόταν πάντα στο κέντρο του 

δοχείου καθ' όλη τη διάρκεια των µετρήσεων. Η απόσταση της φλόγας από την 

κεφαλή του γωνιοφωτοµέτρου ήταν 0,285m και ελήφθησαν µετρήσεις για ένα µόνο 

επίπεδο C0-C180 , καθώς το δοχείο θεωρείται συµµετρικό. 

 

 

 
Εικόνα 4.19-Γυάλινος λύχνος 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.62                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

 
Εικόνα 4.20-Γυάλινος λύχνος 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 0,5 0,041 0,0 

-65 1,5 0,122 0,1 

-70 3,0 0,244 0,2 

-75 2,0 0,162 0,2 

-80 1,6 0,130 0,1 

-90 3,0 0,244 0,2 

-120 3,4 0,276 0,3 

-150 3,5 0,284 0,3 

180 3,5 0,284 0,3 

150 4,2 0,341 0,3 

120 4,3 0,349 0,3 

90 4,0 0,325 0,3 

80 2,5 0,203 0,2 

75 3,0 0,244 0,2 

70 3,6 0,292 0,3 

65 3,0 0,244 0,2 

60 1,0 0,081 0,1 

Πίνακας 4.9-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 
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Εικόνα 4.21-Πολικό διάγραμμα γυάλινου λύχνου 

 

4.5.2.1.2 Πειράματα με φυτίλι από λινάρι και λίπος 

4.5.2.1.2.1 Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου με ευθεία τοιχώματα 

 

Αφού έγινε η πλήρωση του κεραµικού δοχείου µε αρνίσιο λίπος, τοποθετήθηκε 

στο κέντρο του φυτίλι στριφτό από ίνες λιναριού πάχους 5 mm και µε ελεύθερο 

µήκος, δηλαδή εκτός του λίπους, 1 cm. Η απόσταση της φλόγας από την κεφαλή του 

γωνιοφωτοµέτρου ήταν 0,285m και λήφθηκαν µετρήσεις για ένα µόνο επίπεδο C0-

C180 λόγω συµµετρίας του δοχείου. 

 

 

 
Εικόνα 4.22-Κεραμικό μπωλ τύπου αλατοδοχείου με ευθεία τοιχώματα 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.64                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 1,800 0,146 0,146 

-65 4,050 0,329 0,329 

-70 6,750 0,548 0,548 

-75 8,950 0,727 0,727 

-80 9,800 0,796 0,796 

-90 11,250 0,914 0,914 

-120 13,400 1,088 1,088 

-150 15,125 1,229 1,229 

180 14,300 1,162 1,162 

150 13,800 1,121 1,121 

120 11,550 0,938 0,938 

90 9,100 0,739 0,739 

80 6,600 0,536 0,536 

75 3,700 0,301 0,301 

70 1,450 0,118 0,118 

65 0,190 0,015 0,015 

60 0,022 0,002 0,002 

Πίνακας 4.10-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

-  
Εικόνα 4.23-Πολικό διάγραμμα κεραμικού μπωλ τύπου αλατοδοχείου με ευθεία τοιχώματα 

 

4.5.2.2 Λύχνοι αναρρόφησης 
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Το δοχείο του λύχνου αναρρόφησης που χρησιµοποιήθηκε στην πειραµατική 

διαδικασία αποτελεί ακριβές αντίγραφο µονόµυξου (µ'ένα φυτίλι) λύχνου, 

τοποθετείται χρονικά στα πρώιµα βυζαντινά χρόνια και έχει αγοραστεί από το 

Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. [3] 

 

Τα φυτίλια ήταν κατασκευασµένα από ίνες λιναριού, ίνες κάνναβης και 

κλωστικές ίνες βαµβακιού, είτε σε πλεκτή µορφή, είτε σε στριφτή, σε διάφορα πάχη 

και µήκη εκτός της υποδοχής. Το καύσιµο υλικό ήταν ελαιόλαδο. 

 

4.5.2.2.1 Λύχνος με ελαιόλαδο 

 

Αφού έγινε η πλήρωση του λύχνου µε ελαιόλαδο, τοποθετήθηκαν στην υποδοχή 

του διαφορετικά φυτίλια σε ποικίλα πάχη και µήκη. Στη συνέχεια, ελήφθησαν οι 

µετρήσεις της έντασης φωτισµού σε απόσταση 0,285 m από την κεφαλή του 

γωνιοφωτοµέτρου. 

 

 
Εικόνα 4.24-Λύχνος με ελαιόλαδο 

 

 
Εικόνα 4.25--Λύχνος με ελαιόλαδο 

 

 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.66                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

4.5.2.2.1.1 Λύχνος με φυτίλι από λινάρι 

 

Τα πειράµατα µε τον λύχνο µε φυτίλι από λινάρι διακρίθηκαν στις εξής 

περιπτώσεις ανάλογα µε το µέγεθος του φυτιλιού: 

 

� Με λινάρι πάχους 0,5 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής 

φυτιλιού) 1cm 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε τρία επίπεδα  C0-C180, 

C45-C225, C90-C270 καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 
  Επίπεδο C0-C180 Επίπεδο C45-C225 Επίπεδο C90-C270 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) 

-60 4,32 0,35 3,23 0,26 5,93 0,48 

-75 4,32 0,35 4,59 0,37 4,00 0,32 

-90 5,35 0,43 4,72 0,38 4,44 0,36 

-105 6,00 0,49 4,87 0,40 4,76 0,39 

-120 6,19 0,50 4,84 0,39 5,00 0,41 

-135 6,10 0,50 5,34 0,43 5,14 0,42 

-150 6,34 0,51 5,31 0,43 5,31 0,43 

-165 6,33 0,51 5,31 0,43 5,28 0,43 

180 6,29 0,51 5,70 0,46 5,29 0,43 

165 6,74 0,55 5,90 0,48 5,69 0,46 

150 6,86 0,56 6,27 0,51 5,77 0,47 

135 7,38 0,60 6,54 0,53 6,19 0,50 

120 7,73 0,63 6,69 0,54 6,23 0,51 

105 7,31 0,59 6,65 0,54 6,38 0,52 

90 7,03 0,57 6,29 0,51 6,15 0,50 

75 6,87 0,56 6,14 0,50 5,67 0,46 

60 4,98 0,40 5,93 0,48 4,73 0,38 

Πίνακας 4.11-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.67                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 

Εικόνα 4.26-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 1 
 

 

� Με λινάρι πάχους 1 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 

1cm 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 
καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 3,150 0,256 0,256 

-75 3,040 0,247 0,247 

-90 2,850 0,231 0,231 

-105 2,830 0,230 0,230 

-120 2,670 0,217 0,217 

-135 2,480 0,201 0,201 

-150 2,240 0,182 0,182 

-165 2,150 0,175 0,175 

180 1,923 0,156 0,156 

165 1,775 0,144 0,144 

150 1,682 0,137 0,137 

135 1,573 0,128 0,128 

120 1,362 0,111 0,111 

105 1,144 0,093 0,093 

90 1,269 0,103 0,103 

75 1,055 0,086 0,086 

60 0,721 0,059 0,059 

Πίνακας 4.12-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 

Εικόνα 4.27-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 2 
 

 

� Με λινάρι πλεχτό πάχους 1 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής 

φυτιλιού) 1cm 
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Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 
καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 7,55 0,61 0,61 

-75 9,64 0,78 0,78 

-90 9,61 0,78 0,78 

-105 9,90 0,80 0,80 

-120 10,64 0,86 0,86 

-135 10,51 0,85 0,85 

-150 11,04 0,90 0,90 

-165 10,66 0,87 0,87 

180 10,28 0,83 0,83 

165 11,39 0,93 0,93 

150 12,01 0,98 0,98 

135 11,81 0,96 0,96 

120 11,51 0,93 0,93 

105 11,50 0,93 0,93 

90 10,79 0,88 0,88 

75 10,19 0,83 0,83 

60 9,47 0,77 0,77 

Πίνακας 4.13-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 4.28-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 3 

 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 
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4.5.2.2.1.2 Λύχνος με φυτίλι από βαμβάκι 

 

 

Τα πειράµατα µε τον λύχνο µε φυτίλι από βαµβάκι διακρίθηκαν στις εξής 

περιπτώσεις ανάλογα µε το µέγεθος του φυτιλιού: 

 

� Με βαµβάκι πάχους 0,5 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής 

φυτιλιού) 1cm 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε τρία επίπεδα  C0-C180, 

C45-C225, C90-C270 καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 
 

  Επίπεδο C0-C180 Επίπεδο C45-C225 Επίπεδο C90-C270 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) 

-60 8,08 0,66 9,08 0,74 8,92 0,72 

-75 7,97 0,65 7,35 0,60 7,00 0,57 

-90 8,47 0,69 7,84 0,64 6,75 0,55 

-105 8,93 0,73 8,15 0,66 7,30 0,59 

-120 9,05 0,74 7,97 0,65 7,38 0,60 

-135 9,26 0,75 8,11 0,66 7,62 0,62 

-150 8,68 0,71 8,13 0,66 7,99 0,65 

-165 8,74 0,71 8,46 0,69 7,97 0,65 

180 8,90 0,72 8,23 0,67 8,25 0,67 

165 9,51 0,77 9,39 0,76 8,69 0,71 

150 10,02 0,81 10,07 0,82 9,34 0,76 

135 9,80 0,80 10,64 0,86 9,80 0,80 

120 10,11 0,82 11,02 0,90 10,08 0,82 

105 10,44 0,85 10,70 0,87 10,23 0,83 

90 9,94 0,81 10,29 0,84 10,00 0,81 

75 9,73 0,79 9,84 0,80 9,65 0,78 

60 9,08 0,74 8,92 0,72 8,97 0,73 

Πίνακας 4.14-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 
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Εικόνα 4.29-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 4 

 

 

� Με βαµβάκι πάχους 1 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής 

φυτιλιού) 1cm 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 11,00 0,89 0,89 

-75 20,70 1,68 1,68 

-90 22,00 1,79 1,79 

-105 21,40 1,74 1,74 

-120 22,20 1,80 1,80 

-135 23,20 1,88 1,88 

-150 23,10 1,88 1,88 

-165 22,50 1,83 1,83 

180 18,26 1,48 1,48 

165 19,75 1,60 1,60 

150 24,20 1,97 1,97 

135 22,30 1,81 1,81 

120 23,40 1,90 1,90 

105 24,30 1,97 1,97 

90 24,30 1,97 1,97 

75 21,70 1,76 1,76 

60 20,50 1,67 1,67 

Πίνακας 4.15-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 
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Εικόνα 4.30-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 5 

 

 

� Με βαµβάκι πλεκτό πάχους 1 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής 

φυτιλιού) 1cm 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 11,08 0,90 0,90 

-75 14,51 1,18 1,18 

-90 13,91 1,13 1,13 

-105 14,18 1,15 1,15 

-120 16,22 1,32 1,32 

-135 16,94 1,38 1,38 

-150 14,02 1,14 1,14 

-165 11,15 0,91 0,91 

180 8,55 0,69 0,69 

165 15,76 1,28 1,28 

150 13,25 1,08 1,08 

135 14,61 1,19 1,19 

120 15,51 1,26 1,26 

105 13,84 1,12 1,12 

90 14,59 1,19 1,19 

75 14,43 1,17 1,17 

60 12,94 1,05 1,05 

Πίνακας 4.16-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.73                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

Από τις παραπάνω µετρήσεις, η τιµή 8,55 εκτιµάται ως λανθασµένη καθώς απέχει 

πάρα πολύ από τις υπόλοιπες τιµές. 
 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 

 

 
Πίνακας 4.17-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 6 

 

4.5.2.2.1.3 Λύχνος με φυτίλι από κάνναβη 

 

Τα πειράµατα µε τον λύχνο µε φυτίλι από κάνναβη διακρίθηκαν στις εξής 

περιπτώσεις ανάλογα µε το µέγεθος του φυτιλιού: 

 

� Με κάνναβη πάχους 0,5 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής 

φυτιλιού) 1cm 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 5,13 0,42 0,42 

-75 4,67 0,38 0,38 

-90 4,49 0,36 0,36 

-105 4,38 0,36 0,36 

-120 4,42 0,36 0,36 

-135 4,79 0,39 0,39 

-150 4,49 0,36 0,36 

-165 4,55 0,37 0,37 
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180 4,56 0,37 0,37 

165 4,64 0,38 0,38 

150 4,84 0,39 0,39 

135 5,08 0,41 0,41 

120 5,42 0,44 0,44 

105 5,39 0,44 0,44 

90 4,82 0,39 0,39 

75 4,65 0,38 0,38 

60 2,69 0,22 0,22 

Πίνακας 4.18-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 

Εικόνα 4.31-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 7 
 

 

� Με κάνναβη πλεκτή πάχους 1 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής 

φυτιλιού) 1cm 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-60 11,67 0,95 0,95 

-75 12,08 0,98 0,98 

-90 12,78 1,04 1,04 

-105 12,91 1,05 1,05 

-120 13,15 1,07 1,07 

-135 13,19 1,07 1,07 

-150 13,03 1,06 1,06 

-165 12,19 0,99 0,99 

180 10,06 0,82 0,82 

165 10,24 0,83 0,83 

150 11,40 0,93 0,93 

135 11,61 0,94 0,94 

120 10,94 0,89 0,89 

105 11,06 0,90 0,90 

90 10,69 0,87 0,87 

75 9,85 0,80 0,80 

60 9,17 0,74 0,74 

Πίνακας 4.19-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 

Εικόνα 4.32-Πολικό διάγραμμα λύχνου με ελαιόλαδο, περίπτωση 8 
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4.5.3 Κεριά 

 

Τα κεριά ήταν κατασκευασµένα είτε από κερί µέλισσας, είτε από λίπος αρνίσιο. 

Το κερί µέλισσας αγοράστηκε από τη Μονή Πρέβελη Ρεθύµνης ενώ το κερί από 

λίπος παρασκευάστηκε από την υποψήφια διδάκτορα κ. ∆.Μουλλού σύµφωνα µε την 

συνταγή του ∆ιοσκουρίδη. [3] 

 

Η πειραµατική διαδικασία µε το κερί µέλισσας περιελάµβανε περιπτώσεις όπου 

το κερί λαµβανόταν σε διάφορα πάχη, ενώ η πειραµατική διαδικασία µε το κερί από 

λίπος περιελάµβανε περιπτώσεις όπου χρησιµοποιήθηκαν φυτίλια από λινάρι και 

βαµβάκι σε διαφορετικά πάχη και µήκη εκτός κεριού. 

 

4.5.3.1 Κερί μέλισσας 

 

Τα κεριά αυτά αποτελούνταν από κερί µέλισσας και είχαν φυτίλι βαµβακιού. Για 

την λήψη των µετρήσεων, η φλόγα χρειαζόταν σταθεροποίηση για περίπου δέκα 

λεπτά. Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 0,285 m. 

 

Τα πειράµατα µε τα κεριά µέλισσας διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις: 

 

� Κερί µε διάµετρο 5mm και φυτίλι βαµβακιού πάχους 3mm και 

ελεύθερου µήκους (εκτός καύσιµου υλικού) 1cm  

 

 
Εικόνα 4.33-Κερί μέλισσας 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-135 8,4 0,7 0,7 

135 8,5 0,7 0,7 

Πίνακας 4.20- Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Για την σχεδίαση του πολικού διαγράµµατος, θεωρήθηκε ως µοναδική µέτρηση 

για όλο το επίπεδο ο µέσος όρος των δύο παραπάνω µετρήσεων. 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 
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Εικόνα 4.34-Πολικό διάγραμμα κεριού μέλισσας 
 

� Κερί µε διάµετρο 1cm και φυτίλι βαµβακιού πάχους 3mm και ελεύθερου 

µήκους (εκτός καύσιµου υλικού) 1cm  

 

 

Εικόνα 4.35-Κερί με διάμετρο 1 Cm και φυτίλι βαμβακιού πάχους 3mm και ελεύθερου μήκους 1cm 
 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-135 16 1,3 1,3 

135 16 1,3 1,3 

Πίνακας 4.21--Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
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Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 4.36-Πολικό διάγραμμα κεριού με διάμετρο 1 Cm και φυτίλι βαμβακιού πάχους 3mm και 

ελεύθερου μήκους 1cm 
 

4.5.3.2 Κερί από αρνίσιο λίπος 

 

Για την λήψη των µετρήσεων, η φλόγα χρειαζόταν σταθεροποίηση για περίπου 

δέκα λεπτά. Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο είναι 0,285 m. 

 

Τα πειράµατα µε τα κεριά από λίπος διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις: 

 

� Κερί µε  φυτίλι λιναριού πάχους 0,5 mm και ελεύθερου µήκους (εκτός 

καύσιµου υλικού) 0,5cm  
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Εικόνα 4.37- Κερί από αρνίσιο λίπος, περίπτωση 1 

 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-135 5,00 0,41 0,41 

135 4,85 0,39 0,39 

Πίνακας 4.22--Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Για την σχεδίαση του πολικού διαγράµµατος, θεωρήθηκε ως µοναδική µέτρηση 

για όλο το επίπεδο ο µέσος όρος των δύο παραπάνω µετρήσεων. 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 4.38-Πολικό διάγραμμα κεριού από αρνίσιο λίπος, περίπτωση 1 
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� Κερί µε  φυτίλι βαµβακιού πάχους 0,5 mm και ελεύθερου µήκους (εκτός 

καύσιµου υλικού) 0,5cm  

 

 

Εικόνα 4.39-Κερί από αρνίσιο λίπος, περίπτωση 2 
 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν σε ένα επίπεδο  C0-C180, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

ανηγµένη σε απόσταση 1 m 

-135 7,8 0,6 0,6 

135 7,8 0,6 0,6 

Πίνακας 4.23-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

Εικόνα 4.40-Πολικό διάγραμμα κεριού από αρνίσιο λίπος, περίπτωση 2 
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4.5.4 Φανάρι 

 

Στο εσωτερικό του φαναριού τοποθετήθηκε ο λύχνος αναρρόφησης µε φυτίλι 

λιναριού πάχους 0,5cm και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής) 1 cm και µε καύσιµο 

υλικό ελαιόλαδο. Η απόσταση της φλόγας από την κεφαλή του γωνιοφωτοµέτρου 

ήταν 0,285m και ελήφθησαν µετρήσεις για 4 επίπεδα C0-C180,C30-C210, C60-C240,C90-

C270. 

 

 
 

 

 
Εικόνα 4.41-Φανάρι σε διάφορες όψεις 

 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Για τα επίπεδα C0-C180, C30-C210 

 

 Επίπεδο C0-C180 Επίπεδο C30-C210 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) 

-60 0,015 0,001 0,403 0,033 

-75 0,017 0,001 0,053 0,004 

-90 0,019 0,002 0,750 0,061 

-105 0,020 0,002 1,022 0,083 

-120 0,018 0,001 0,049 0,004 

-135 0,011 0,001 0,013 0,001 

-150 0,017 0,001 0,006 0,000 

-165 0,003 0,000 0,004 0,000 

180 0,003 0,000 0,002 0,000 

165 0,002 0,000 0,003 0,000 

150 0,003 0,000 0,003 0,000 

135 0,008 0,001 0,003 0,000 

120 0,054 0,004 0,030 0,002 

105 0,281 0,023 0,131 0,011 

90 0,328 0,027 0,298 0,024 

75 0,412 0,033 0,329 0,027 

60 0,144 0,012 0,152 0,012 

Πίνακας 4.24-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Για τα επίπεδα C60-C240,C90-C270 

 

 Επίπεδο C60-C240 Επίπεδο C90-C270 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) E (lux) 

σε απόσταση 0,285 m 

I (candela) 

-60 0,008 0,001 0,005 0,000 

-75 0,010 0,001 0,006 0,001 

-90 0,013 0,001 0,010 0,001 

-105 0,014 0,001 0,008 0,001 

-120 0,011 0,001 0,011 0,001 

-135 0,009 0,001 0,014 0,001 

-150 0,006 0,000 0,005 0,000 

-165 0,003 0,000 0,003 0,000 

180 0,002 0,000 0,002 0,000 

165 0,002 0,000 0,002 0,000 

150 0,004 0,000 0,003 0,000 

135 0,007 0,001 0,002 0,000 

120 0,023 0,002 0,390 0,032 

105 0,034 0,003 0,017 0,001 

90 0,064 0,005 0,485 0,039 

75 0,101 0,008 0,355 0,029 

60 0,077 0,006 0,031 0,003 

Πίνακας 4.25-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

  

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 
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Εικόνα 4.42-Πολικό διάγραμμα Φαναριού 
 

 

4.5.5 Δάδες  

 

Ως δάδες χρησιµοποιήθηκαν διάφορα είδη ξύλου ( πεύκο, δρυς, πρίνος, καλάµι, 

κλαριά αµπελιού, οξιά)  και εύφλεκτου υλικού. Το εύφλεκτο υλικό αποτέλεσε πίσσα 

από ρητίνη και σε κάποια πειράµατα προστέθηκαν ίνες λιναριού είτε στο εσωτερικό 

είτε στο εξωτερικό της εκάστοτε δάδας. Για το δέσιµο των δαδών, χρησιµοποιήθηκαν 

ίνες λιναριού. 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού της κάθε δάδας ελήφθησαν σε ένα µόνο 

επίπεδο C0-C180. 

 

4.5.5.1 Δάδα από ξύλο δρυός 

 

Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,55 m. 
 

Τα πειράµατα µε τις δάδες από ξύλο δρυός διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις: 

 

� ∆άδα από ένα τεµάχιο ξύλου δρυός, εµβαπτισµένο σε πίσσα αφού 

τοποθετήθηκε στουπί από ίνες λιναριού στην εξωτερική πλευρά του ξύλου  
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Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,55m 

I (candela) 

-120 16 38,44 

-150 16 38,44 

120 16 38,44 

90 15 36,04 

Πίνακας 4.26-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Για την σχεδίαση του πολικού διαγράµµατος, θεωρήθηκε ως µοναδική µέτρηση 

για όλο το επίπεδο ο µέσος όρος των παραπάνω µετρήσεων. 

 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

Εικόνα 4.43-Δάδα από ξύλο δρυός 
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Εικόνα 4.44-Πολικό διάγραμμα δάδας από ξύλο δρυός 

 

� ∆άδα από πέντε τεµάχια ξύλου δρυός (δεµάτι) , εµβαπτισµένα σε πίσσα  

 

 
Εικόνα 4.45-Δάδα από πέντε τεμάχια ξύλου δρυός (δεμάτι), εμβαπτισμένα σε πίσσα 

 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,55m 

I (candela) 

120 5,3 12,73 

Πίνακας 4.27-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω: 
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Εικόνα 4.46-Πολικό διάγραμμα δάδας από πέντε τεμάχια ξύλου δρυός (δεμάτι), εμβαπτισμένα σε πίσσα 

 

4.5.5.2 Δάδα από ξύλο πεύκου 

 

Η συγκεκριµένη δάδα αποτελείται από πέντε τεµάχια ξύλου πεύκου (δεµάτι). Η 

απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,60 m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.47-Δάδα από ξύλο πεύκου 
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Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,6m 

I (candela) 

120 5,7 14,59 

Πίνακας 4.28-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 
Εικόνα 4.48-Πολικό διάγραμμα δάδας από ξύλο πεύκου 

4.5.5.3 Δάδα από ξύλο πρίνου 

 

Η δάδα αυτή αποτελείται από ένα τεµάχιο ξύλο πρίνου, σχισµένο στο άνω µέρος, 

εµποτισµένο µε πίσσα και γεµισµένο µε ίνες λιναριού. Η απόσταση της φλόγας από 

το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,45 m. 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Γωνία γ (

ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,45m 

I (candela) 

120 1,2 2,52 

Πίνακας 4.29-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι: 
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Εικόνα 

4.5.5.4 Δάδα από καλάμι

 

Τα πειράµατα µε τις δάδες από καλάµι διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις:

 

� ∆άδα από ένα καλάµι

 

            Η απόσταση της φλ
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Εικόνα 4.49-Πολικό διάγραμμα δάδας από ξύλο πρίνου 
 

καλάμι 

Τα πειράµατα µε τις δάδες από καλάµι διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις:

δα από ένα καλάµι, γεµισµένο µε πίσσα και λινάρι  

Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,50

Εικόνα 4.50-Δάδα από καλάμι 

'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

Τα πειράµατα µε τις δάδες από καλάµι διακρίθηκαν στις εξής περιπτώσεις: 

0 m. 
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Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,5 m 

I (candela) 

120 7 15,8 

Πίνακας 4.30-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

 
Εικόνα 4.51-Πολικό διάγραμμα δάδας από καλάμι 

 

 

� ∆άδα από ένα καλάµι, εµποτισµένο µε πίσσα  

 

            Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,60 m. 
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Εικόνα 4.52-Καύση δάδας από ένα καλάμι, εμποτισμένο με πίσσα, στο εργαστήριο φωτοτεχνίας ΕΜΠ 

 

Παρατήρηση : Η καύση της συγκεκριµένης δάδας ήταν άµεση και έγινε σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα. 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,6 m 

I (candela) 

120 7,1 18,18 

Πίνακας 4.31-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι: 

 
Εικόνα 4.53-Πολικό διάγραμμα δάδας από ένα καλάμι, εμποτισμένο με πίσσα 
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� ∆άδα από ένα καλάµι, σχισµένο στο άνω µέρος, 

γεµισµένο µε ίνες λιναριού.

 

            Η απόσταση της φλ

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

 
Γωνία γ (

Πίνακας 4

 

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι

Εικόνα 4.54-Πολικό διάγραμμα δ

4.5.5.5 Δάδα από ξύλο αμπέλου

 

Η δάδα αποτελείται από κληµατίδες, πλεγµένες µεταξύ τους ώστε να 

δηµιουργούν δεµάτι.  
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∆άδα από ένα καλάµι, σχισµένο στο άνω µέρος, εµποτισµένο µε πίσσα και 

γεµισµένο µε ίνες λιναριού.  

Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,60

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,6 m 

I (candela) 

120 2 5,1 

4.32-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών

Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

Πολικό διάγραμμα δάδας από ένα καλάμι, σχισμένο στο άνω μέρος, εμποτισμένο με πίσσα 

και γεμισμένο με ίνες λιναριού 
 

Δάδα από ξύλο αμπέλου 

Η δάδα αποτελείται από κληµατίδες, πλεγµένες µεταξύ τους ώστε να 

'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

εµποτισµένο µε πίσσα και 

όγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,60 m. 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 

 
από ένα καλάμι, σχισμένο στο άνω μέρος, εμποτισμένο με πίσσα 

Η δάδα αποτελείται από κληµατίδες, πλεγµένες µεταξύ τους ώστε να 
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Το γεγονός ότι η καύση της δάδας έγινε σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα κατέστησε 

το πείραµα άκυρο .Η µετρηθείσα τιµή ήταν 26 

καθώς είναι πολύ µεγαλύτερη σε σύγκριση µε αυτές των άλλων δαδών

 

4.5.5.6 Δάδα θήκη 

 

Η δάδα που φαίνεται στη

και για καύσιµο υλικό πίσσα.

 

 

Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,45 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω 

 
Γωνία γ (

120

Πίνακας 4
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Εικόνα 4.55-Δάδα από ξύλο αμπέλου 
 

Το γεγονός ότι η καύση της δάδας έγινε σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα κατέστησε 

ίραµα άκυρο .Η µετρηθείσα τιµή ήταν 26 lux, τιµή προφανώς λανθασµένη 

καθώς είναι πολύ µεγαλύτερη σε σύγκριση µε αυτές των άλλων δαδών.

 

Η δάδα που φαίνεται στην εικόνα αποτελείται από ξύλο οξιάς, φυτίλι από λινάρι 

και για καύσιµο υλικό πίσσα. 

Εικόνα 4.56-Δάδα θήκη 

Η απόσταση της φλόγας από το γωνιοφωτόµετρο ήταν 1,45 m. 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

της φωτεινής έντασης εκτίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Γωνία γ (
ο
) E (lux) 

σε απόσταση 1,45 m 

I (candela) 

120 2,5 5,26 

4.33-Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών

'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

Το γεγονός ότι η καύση της δάδας έγινε σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα κατέστησε 

, τιµή προφανώς λανθασµένη 

. 

αποτελείται από ξύλο οξιάς, φυτίλι από λινάρι 

 

Οι µετρήσεις της έντασης φωτισµού που ελήφθησαν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

Μετρήσεις και αποτελέσματα φωτομετρικών μεγεθών 
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Το πολικό διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 

 

Εικόνα 4.57-Πολικό διάγραμμα δάδας θήκης 
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5 Προσομοίωση των κατοικιών της Αρχαίας Ολύνθου 

 

5.1 Γενικά  

 

Για την προσοµοίωση, επιλέχθηκαν συγκεκριµένοι εσωτερικοί χώροι των σπιτιών 

είτε γιατί σ' αυτούς βρέθηκαν φωτιστικά µέσα όπως λύχνοι, είτε γιατί σε αρχαίες 

πηγές αναφέρεται ότι σ' εκείνους τους χώρους, συνήθως, υπήρχαν µέσα φωτισµού 

π.χ. ανδρώνας. Αυτοί οι χώροι προσοµοιώθηκαν µε τη βοήθεια του λογισµικού 

Relux
®
, προκειµένου να γίνει η µελέτη φωτισµού τους. Τα στοιχεία της αναλυτικής 

δηµοσίευσης τόσο της αρχιτεκτονικής των σπιτιών όσο και των ευρηµάτων από την 

Αµερικανική Αρχαιολογική Σχολή χρησιµοποιήθηκαν σε συνδυασµό µε παραδοχές 

που αφορούν στα υλικά και στα χρώµατα των τοίχων [1], στην επίπλωση αλλά και 

στη χρήση των χώρων κ.α. ώστε να κατασκευαστούν κατάλληλα µοντέλα που να 

προσοµοιώνουν το δυνατόν καλύτερα την πραγµατικότητα. 

 

Ως µέσα φωτισµού, χρησιµοποιήθηκαν µερικά από τα φωτιστικά µέσα, των 

οποίων µετρήθηκε η φωτεινή ένταση στο πειραµατικό µέρος της εργασίας. 

Συγκεκριµένα, προτιµήθηκαν οι λύχνοι επίπλευσης µε λουµίνι και ελαιόλαδο και οι 

λύχνοι αναρρόφησης µε φυτίλι από λινάρι ή κάνναβη, που ήταν και οι πιο συχνοί 

τύποι µέσων εσωτερικού φωτισµού κατά την κλασσική περίοδο. Τα αρχεία που 

δηµιουργήθηκαν για κάθε έναν από αυτούς, µε τη βοήθεια του λογισµικού 

EULUMDAT
®
 (αποτελούν τα ίδια αρχεία από τα οποία προέκυψαν τα διαγράµµατα 

πολικής κατανοµής της φωτεινής έντασης των φωτιστικών µέσων), 

χρησιµοποιήθηκαν για την εισαγωγή αυτών ως ανεξάρτητα µέσα φωτισµού στο 

πρόγραµµα Relux
®
, προκειµένου να γίνει η προσοµοίωση και µελέτη φωτισµού των 

εσωτερικών χώρων των δύο σπιτιών της αρχαίας Ολύνθου. 
 

5.2 House  A vii 4 ( Απλό τυπικό σπίτι) 

  

Το απλό αυτό σπίτι αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση τυπικού κανονικού 

σπιτιού της αρχαίας Ολύνθου. Αναλυτικά στοιχεία των εσωτερικών χώρων του 

σπιτιού καθώς και η εξειδικευµένη χρήση τους, αναφέρονται στο κεφάλαιο 2. Ως 

αντικείµενα µελέτης φωτισµού επιλέχθηκαν και προσοµοιώθηκαν οι παρακάτω χώροι 

του α' ορόφου: 

 

� Ο χώρος b, το εργαστήριο για τις υφαντικές εργασίες και αποθήκη αγαθών 

 

� Ο χώρος c, που αποτελεί το λουτρό 

 

� Οι χώροι d και e, που σχηµατίζουν µαζί µε το χώρο c το συγκρότηµα 

κουζίνας-οίκου 

 

� Ο χώρος k, δηλαδή ο ανδρώνας, ο χώρος των συµποσίων 

 

 

Το ύψος των δωµατίων θεωρήθηκε ίσο µε 2,5 m, όπως και στην περίπτωση των 

χώρων της βίλλας (παράγραφος 5.3). [2] Οι πόρτες των χώρων που είχαν πρόσβαση 
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στην αυλή είχαν ως υλικό ύφασµα και όχι ξύλο, που µάλλον χρησιµοποιούνταν µόνο 

στις εξωτερικές πόρτες και το ύψος τους θεωρήθηκε στα 1,85 m, λαµβάνοντας υπόψη 

το ύψος των ανθρώπων της εποχής αυτής. Οι ορθοστάτες των τοίχων αποτελούν το 

σηµερινό σοβατεπί, λίγο υπερυψωµένο, ώστε να βάφεται µε ωραία χρώµατα και να 

δηµιουργεί αντίθεση µε τον κυρίως τοίχο. 

  

Το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς στο οποίο ελήφθησαν οι µετρήσεις της έντασης 

φωτισµού τοποθετήθηκε στα 0,75 m ύψος από το δάπεδο και 0,5 m απόσταση από 

τον τοίχο.  
 

5.2.1 Χώρος b (εργαστήριο για υφαντικές εργασίες και αποθήκη αγαθών) 

  

Ο χώρος b, όπως και ο χώρος a, αποτελεί δωµάτιο χωρίς αποκλειστική / 

συγκεκριµένη χρήση. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι µάλλον εκεί γίνονταν 

υφαντικές εργασίες καθώς στο χώρο αυτό βρέθηκαν 23 βαρίδια για αργαλειό, 12 από 

τα οποία ήταν συγκεντρωµένα σ' ένα σηµείο του δωµατίου και τα υπόλοιπα 

διάσπαρτα. Ίσως, επίσης, ο χώρος να προοριζόταν και για αποθηκευτική χρήση 

καθώς, κατά τις ανασκαφές, βρέθηκαν πολλά δοχεία για αποθήκευση αγαθών. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο, είναι:  

 

 
Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Σκέτοι (χωρίς κονίαµα)-

Πλίνθινη επιφάνεια 

Χωµάτινο (έδαφος) --- 

Πίνακας 5.1-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο b [2] 

 

5.2.1.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου αυτού όπως προκύπτουν από την κάτοψη είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 

3,6 m 4,9  m 2,5 m 

Πίνακας 5.2-Διαστάσεις χώρου b  

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

∆ιαστάσεις:   1,2x1,85 m,  

Θέση:            Χ΄=1, Υ΄=0 m στον τοίχο W1,                                                                                                            
Χρώµα:         Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                      συντελεστής ανάκλασης 52,19% 
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� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 

 
Επιφάνεια Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Τοίχος W2 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Τοίχος W3 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Τοίχος W4 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πάτωµα soil 01 0,3200 0,2312 0,1518 25,0% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πίνακας 5.3-Υλικά επιφανειών χώρου b 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Αυτοσχέδιος 

κάθετος 

αργαλειός  

wood 01 

(για δοκάρια) 

0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

linen 

(για κλωστές) 

0,5652 0,5229 0,3353 52,19% 

Σκαµπό bar stool 

(birch) 

    

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Πίνακας 5.4-Έπιπλα χώρου b 

5.2.1.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στο χώρο b, πραγµατοποιήθηκαν δύο προσοµοιώσεις µε το ίδιο φωτιστικό µέσο 

σε δύο διαφορετικές θέσεις του χώρου. 

 

Το µέσο φωτισµού που χρησιµοποιήθηκε είναι ο λύχνος µε φυτίλι από λινάρι 

πάχους 0,5 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm. (παράγραφος 

4.5.2.2.1.1)  

 

5.2.1.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

Ανάλογα µε την θέση του λύχνου, προσοµοιώθηκαν δύο περιπτώσεις:  

 

1. στην πρώτη, ο λύχνος τοποθετήθηκε επάνω στον ξύλινο λυχνοστάτη, στη 

θέση Χ = 1,749 m, Υ = 3,469 m , Ζ = 1,28 m 

 

2. στη δεύτερη, τοποθετήθηκε επάνω στο σκαµπό, στη θέση Χ = 1,824 m, 

Υ= 1,115 m , Ζ = 0,538 m. 
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5.2.1.3.1 Προσομοίωση 1 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 
                            Εικόνα 5.1-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

                                              

 

 

 
Πίνακας 5.5-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.98                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

 

 
Εικόνα 5.2-Προσομοίωση χώρου b (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.3-Προσομοίωση φωτισμού χώρου b (προσομοίωση 1) 

 

 

 
 

 
Εικόνα 5.4-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου b (προσομοίωση 1) 

 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.99                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

5.2.1.3.2 Προσομοίωση 2 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 
                             Εικόνα 5.5- Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 
 

 

 
Πίνακας 5.6-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.6-Προσομοίωση χώρου b (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Εικόνα 5.7-Προσομοίωση φωτισμού χώρου b (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Εικόνα 5.8-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου b (προσομοίωση 2) 
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5.2.2 Χώρος c (λουτρό) 

 

Ο χώρος c µαζί µε τους χώρους d και e αποτελούν το συγκρότηµα κουζίνας-

οίκου. Λόγω του µεγέθους και της θέσης του, µάλλον ήταν λουτρό. Η µπανιέρα είχε 

κλαπεί και στο πάτωµα του χώρου υπήρχε ένα κενό. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Ασβεστωµένοι (µόνο µε 

κονίαµα-χωρίς χρώµα) 

Τσιµέντο (υδραυλικό κονίαµα 

µε κύρια συστατικά την άµµο 

και τον ασβέστη) σε φυσικό 

χρώµα 

--- 

Πίνακας 5.7-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο c [2] 

5.2.2.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου αυτού όπως προκύπτουν από την κάτοψη είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 

2,5 m 1,2  m 2,5 m 

Πίνακας 5.8-Διαστάσεις χώρου c  

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

∆ιαστάσεις:   1,1x1,85 m,  

Θέση:            Χ΄=0,05, Υ΄=0 m στον τοίχο W2,                                                                                                            
Χρώµα:         Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                      συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 

 
Επιφάνεια Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος W2 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος W3 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος W4 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Πάτωµα --- 0,0500 0,0500 0,0500 5,0% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πίνακας 5.9-Υλικά επιφανειών χώρου c 
 

� Επίπλωση 
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Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Αυτοσχέδια 

µπανιέρα 

tiles 04 0,9240 0,9247 0,9236 92,44% 

Πίνακας 5.10-Έπιπλα χώρου c 
 

5.2.2.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στο χώρο c, πραγµατοποιήθηκαν δύο προσοµοιώσεις µε διαφορετικό φωτιστικό 

µέσο (λύχνος) στην ίδια θέση του χώρου. 

 

Ανάλογα µε το είδος του λύχνου, προσοµοιώθηκαν δύο περιπτώσεις:  

 

1. στην πρώτη, ο λύχνος ήταν το κεραµικό µπωλ (τύπου αλατοδοχείου) µε 

φυτίλι από λουµίνι και ελαιόλαδο (παράγραφος 4.5.2.1.1.1)  

 

2. στη δεύτερη, ο λύχνος ήταν µε φυτίλι από κάνναβη πάχους 0,5 cm  και 

ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm. (παράγραφος 

4.5.2.2.1.3)  

 

 

5.2.2.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

Και στις δύο προσοµοιώσεις, ο λύχνος τοποθετήθηκε στη θέση Χ = 0,148 m, Υ = 

0,251 m , Ζ = 1,28 m, επάνω στον ξύλινο λυχνοστάτη. Το επίπεδο αναφοράς απείχε 

από τον τοίχο 0,3 m. 
 

5.2.2.3.1 Προσομοίωση 1 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 
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Εικόνα 5.9-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Πίνακας 5.11-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.10-Προσομοίωση χώρου c (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.11-Προσομοίωση φωτισμού χώρου c (προσομοίωση 1) 
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Εικόνα 5.12-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου c (προσομοίωση 1) 

 

 

5.2.2.3.2 Προσομοίωση 2 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 
Εικόνα 5.13-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 
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Πίνακας 5.12-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 

 

 
Εικόνα 5.14-Προσομοίωση χώρου c (προσομοίωση 2) 
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Εικόνα 5.15-Προσομοίωση φωτισμού χώρου c (προσομοίωση 2) 

 

 

 

 
Εικόνα 5.16-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου c (προσομοίωση 2) 

 

 

5.2.3 Χώρος d και e (συγκρότημα κουζίνας-οίκου) 

  

Μαζί µε το χώρο c αποτελούν το συγκρότηµα κουζίνας-οίκου. Αυτό το 

συγκρότηµα έχει το ιδιαίτερο γνώρισµα ότι δεν υπάρχουν λίθινες βάσεις στις κολώνες 

που χωρίζουν το χώρο d από τον e, παρ' όλο που το σπίτι έχει δύο ορόφους. Έτσι, οι 
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ξύλινες κολώνες που υποστηρίζουν το δεύτερο όροφο, στηρίζονται µε τη σειρά τους 

σ' ένα, επίσης, ξύλινο θεµέλιο, το οποίο σχηµατίζει ένα είδος πλατφόρµας. Η άλλη 

χρήση αυτού του χωρίσµατος ήταν να δηµιουργεί ένα κενό ώστε να "επικοινωνούν" 

οι δύο χώροι. Οι φωτιές που θα άναβαν για µαγείρεµα στον χώρο d θα ζέσταιναν και 

τον χώρο e κατά την διάρκεια του χειµώνα και αντίστροφα ο χώρος d θα 

λειτουργούσε σαν δίοδος διαφυγής του καπνού από την εστία του χώρου e. 

 

Κατά τις ανασκαφές, βρέθηκε στο χώρο e  ένα µεγάλο λίθινο γουδί, 

αποδεικνύοντας ότι ο χώρος χρησιµοποιούταν για επεξεργασία τροφής. Το δωµάτιο 

αυτό, επίσης, περιελάµβανε πολλά δοχεία και µαγειρικά σκεύη, καθώς και δύο 

λάµπες. Στο πάτωµα του χώρου d, που θεωρείται ότι ήταν ο κύριος χώρος 

µαγειρέµατος, εντοπίστηκε ένα στρώµα στάχτης και καµένων υλικών και, συνεπώς, η 

φωτιά θα πρέπει να άναβε κατευθείαν πάνω στις πέτρινες πλάκες του πατώµατος. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο d, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Σκέτοι (χωρίς κονίαµα)-

Πλίνθινη επιφάνεια 

Πέτρινες πλάκες --- 

Πίνακας 5.13-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο d [2] 

 

και στον χώρο e είναι:  

 
Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Σκέτοι (χωρίς κονίαµα)-

Πλίνθινη επιφάνεια 

Ίσως χωµάτινο(έδαφος)  Πήλινο λυχνάρι (2) 

Πίνακας 5.14-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο e [2] 

5.2.3.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου d, όπως προκύπτουν από την κάτοψη, είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 

2,35 m 3,3 m 2,5 m 

Πίνακας 5.15-Διαστάσεις χώρου d  

 

και του χώρου e είναι οι ακόλουθες: 

 
Μήκος Πλάτος Ύψος 

6,0 m 4,9  m 2,5 m 

Πίνακας 5.16-Διαστάσεις χώρου e 

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

1) ∆ιαστάσεις:   1,0x1,85 m,  

    Θέση:            Χ΄=3,9, Υ΄=0 m στον τοίχο W6,                                                                                                            
   Χρώµα:          Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            
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                          συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

2) ∆ιαστάσεις:   1,0x1,85 m,  

    Θέση:            Χ΄=6,45, Υ΄=0 m στον τοίχο W6,                                                                                                            
   Χρώµα:          Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                          συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 

 
Επιφάνεια Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Τοίχος W2 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Τοίχος W3 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Τοίχος W4 sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πάτωµα 

χώρου e 

soil 01  0,3201 0,2311 0,1522 25,0% 

Πάτωµα 

χώρου d 

floor slabs 02 0,5109 0,5111 0,5083 51,1% 

Χώρος 

φωτιάς 

soil 02 0,3022 0,2788 0,2715 28,5% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Κολώνες wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Πίνακας 5.17-Υλικά επιφανειών χώρου d και e 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Αυτοσχέδιο 

γουδί 

stones 0,4572 0,4698 0,3727 46,01% 

Τρία σκαµπό bar stool 

(birch) 

    

Τραπέζι table 13      

Πίνακας 5.18-Έπιπλα χώρου d και e 
 

5.2.3.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στον ενιαίο χώρο d και e, πραγµατοποιήθηκαν τρεις προσοµοιώσεις µε διάφορα  

φωτιστικά µέσα (λύχνοι) σε θέσεις του χώρου. 

 

Ανάλογα µε το είδος του λύχνου αλλά και τη θέση του, προσοµοιώθηκαν τρεις 

περιπτώσεις:  
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1. Στην πρώτη, ο ένας λύχνος ήταν ο λύχνος µε φυτίλι από λινάρι πάχους 0,5 

cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm, (παράγραφος 

4.5.2.2.1.1) τοποθετηµένος στη θέση Χ = 2,5 m, Υ = 1,731 m , Ζ = 0,58 

m, επάνω στο τραπέζι και ο άλλος ήταν ο λύχνος µε φυτίλι από κάνναβη 

πάχους 0,5 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm, 

(παράγραφος 4.5.2.2.1.3) τοποθετηµένος στη θέση Χ = 4,302 m, Υ = 

5,317 m , Ζ = 1,28 m, επάνω στο ξύλινο λυχνοστάτη. 

 

2. Στη δεύτερη, ο ένας λύχνος ήταν ο λύχνος µε φυτίλι από λινάρι πάχους 

0,5 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm, 

(παράγραφος 4.5.2.2.1.1) τοποθετηµένος στη θέση Χ = 2,5 m, Υ = 1,731 

m , Ζ = 0,58 m, επάνω στο τραπέζι και ο άλλος ήταν το κεραµικό µπωλ 

(τύπου αλατοδοχείου) µε φυτίλι από λουµίνι και ελαιόλαδο (παράγραφος 

4.5.2.1.1.1) τοποθετηµένο στη θέση Χ = 4,302 m, Υ = 5,317 m , Ζ = 1,28 

m, επάνω στο ξύλινο λυχνοστάτη. 

 

3. Στην τρίτη, ο ένας λύχνος ήταν ο λύχνος µε φυτίλι από λινάρι πάχους 0,5 

cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm, (παράγραφος 

4.5.2.2.1.1) τοποθετηµένος στη θέση Χ = 2,5 m, Υ = 1,731 m , Ζ = 0,58 

m, επάνω στο τραπέζι και ο άλλος ήταν το κεραµικό µπωλ (τύπου 

αλατοδοχείου) µε φυτίλι από λουµίνι και ελαιόλαδο (παράγραφος 

4.5.2.1.1.1) τοποθετηµένο στη θέση Χ = 2,596 m, Υ = 8,123 m , Ζ = 1,28 

m, επάνω στο ξύλινο λυχνοστάτη. 

 

 

5.2.3.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

5.2.3.3.1 Προσομοίωση 1  

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 
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Εικόνα 5.17-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Πίνακας 5.19-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

  

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.18-Προσομοίωση χώρου d και e (προσομοίωση 1) 

 

 
Εικόνα 5.19-Προσομοίωση φωτισμού χώρου d και e (προσομοίωση 1) 

 

 

 

 
Εικόνα 5.20-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου d και e (προσομοίωση 1) 
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5.2.3.3.2 Προσομοίωση 2  

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 
Εικόνα 5.21-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Πίνακας 5.20-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.22-Προσομοίωση χώρου d και e (προσομοίωση 2) 

      

 
Εικόνα 5.23-Προσομοίωση φωτισμού χώρου d και e (προσομοίωση 2) 

 

 

 

 
Εικόνα 5.24-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου d και e (προσομοίωση 2) 
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5.2.3.3.3 Προσομοίωση 3 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 
Εικόνα 5.25-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 3) 

 

 

 
Πίνακας 5.21-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 3) 

 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.26-Προσομοίωση χώρου d και e (προσομοίωση 3) 

      

 

 
Εικόνα 5.27-Προσομοίωση φωτισμού χώρου d και e (προσομοίωση 3) 

 

 

 

 
Εικόνα 5.28-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου d και e (προσομοίωση 3) 
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5.2.4 Χώρος k (ανδρώνας) 

  

Ο ανδρώνας, δηλαδή ο χώρος στον οποίο πραγµατοποιούνταν τα συµπόσια, ήταν 

ένας χώρος τετράγωνου σχήµατος, περιελάµβανε συνήθως επτά κρεβάτια/ανάκλιντρα 

και αποτελούσε το πιο όµορφο και περίτεχνα διακοσµηµένο δωµάτιο του σπιτιού. Το 

πάτωµα του δωµατίου είχε µια υπερυψωµένη πλατφόρµα κοντά στους τοίχους, ούτως 

ώστε να τοποθετούνται επάνω τα κρεβάτια/ανάκλιντρα. Παρά την διακόσµηση όµως 

και την ποικιλία των χρωµάτων και των υλικών στους τοίχους και στο πάτωµά του, ο 

χώρος δεν είχε άλλη ιδιαίτερη επίπλωση, καθώς κατά τις ανασκαφές όλοι οι 

ανδρώνες της αρχαίας Ολύνθου έχουν βρεθεί σχεδόν άδειοι. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Κόκκινοι (µε κονίαµα-

ζωγραφισµένοι σε κόκκινο 

χρώµα) µε λευκούς ορθοστάτες 

(σοβατεπί). 

Χωριζόταν από ένα κίτρινο 

διαχωριστικό. 

Τσιµέντο(υδραυλικό κονίαµα µε 

κύρια συστατικά την άµµο και 

τον ασβέστη) 

Το κέντρο ήταν τσιµέντο σε 

έντονο κίτρινο 

--- 

Πίνακας 5.22-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο k [2] 
 

5.2.4.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου αυτού όπως προκύπτουν από την κάτοψη είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 

4,4 m 4,5  m 2,5 m 

Πίνακας 5.23-Διαστάσεις χώρου k 

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

∆ιαστάσεις:   1,2x1,85 m,  

Θέση:            Χ΄=1,9, Υ΄=0 m στον τοίχο W3,                                                                                                            
Χρώµα:         Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                      συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 
Επιφάνεια Όνοµα 

υλικού 

rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W2 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W3 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W4 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Ορθοστάτες --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 
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∆ιαχωριστικές 

λωρίδες 

--- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

Πάτωµα --- 0,0500 0,0500 0,0500 5,0% 

Κέντρο 

πατώµατος 

--- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πίνακας 5.24-Υλικά επιφανειών χώρου k 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Επτά 

κρεβάτια 

table 12     

Πίνακας 5.25-Έπιπλα χώρου k 
 

5.2.4.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στο χώρο k, πραγµατοποιήθηκαν δύο προσοµοιώσεις µε ίδιο φωτιστικό µέσο 

(λύχνος) στην ίδια θέση του χώρου και αυτό που άλλαζε ήταν το υλικό του 

λυχνοστάτη. 

 

Το µέσο φωτισµού που χρησιµοποιήθηκε είναι ο λύχνος µε λινάρι πλεχτό πάχους 

1 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm. (παράγραφος 

4.5.2.2.1.1)  

 

Ανάλογα µε το υλικό του λυχνοστάτη, προσοµοιώθηκαν δύο περιπτώσεις:  

 

1. στην πρώτη, ο λύχνος ήταν από ξύλο 

      υλικό: wood 01, rgb (0,4502, 0,2707, 0,1541),                                                           

      συντελεστής ανάκλασης 31,1% 

 

2. στη δεύτερη, ο λύχνος ήταν σίδερο 

υλικό: iron, rgb (0,7199, 0,7198, 0,7225),                                                           

συντελεστής ανάκλασης 72,0% 

 

 

5.2.4.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

Και στις δύο προσοµοιώσεις, ο λύχνος τοποθετήθηκε στη θέση Χ = 2,58 m, Υ = 

1,055 m , Ζ = 1,28 m, επάνω στον λυχνοστάτη. 
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5.2.4.3.1 Προσομοίωση 1 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 
Εικόνα 5.29-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Πίνακας 5.26-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.30-Προσομοίωση χώρου k (προσομοίωση 1) 

 

 
Εικόνα 5.31-Προσομοίωση φωτισμού χώρου k (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.32-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου k (προσομοίωση 1) 
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5.2.4.3.2 Προσομοίωση 2 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 
Εικόνα 5.33-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Πίνακας 5.27-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.34-Προσομοίωση χώρου k (προσομοίωση 2) 

 

 
Εικόνα 5.35-Προσομοίωση φωτισμού χώρου k (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Εικόνα 5.36-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου k (προσομοίωση 2) 
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5.3 House of many colors (Βίλλα) 

 

Το "House of many colors", όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, είναι το 

δεύτερο από τα δύο χαρακτηριστικά σπίτια της αρχαίας Ολύνθου που αποτελούν 

αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Σε αντίθεση µε το "House 

A vii 4" που είναι ένα κανονικό τυπικό σπίτι, το "House of many colors" είναι µία 

βίλλα και ανήκει στην περιοχή των βιλλών της Ολύνθου. 

 

Οι εσωτερικοί χώροι του α' ορόφου που επιλέχθηκαν για την προσοµοίωση είναι : 

 

� Οι χώροι a και b, που αποτελούν τους χώρους εργαστηρίου, όπου 

πραγµατοποιούνται υφαντικές εργασίες, 

 

� Ο χώρος c, που αποτελεί, πιθανόν, το δωµάτιο υποδοχής ξένων ή το 

υπνοδωµάτιο, 

 

� Ο χώρος d, που αποτελεί τον ανδρώνα, δηλαδή το χώρο του συµποσίου, 

 

� Οι χώροι g,  h και k, που αποτελούν το συγκρότηµα κουζίνας-οίκου, 

 

� Ο χώρος l, που αποτελεί την εξέδρα, δηλαδή το θερινό καθηµερινό 

δωµάτιο. [2] 

 

Το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς στο οποίο ελήφθησαν οι µετρήσεις της έντασης 

φωτισµού τοποθετήθηκε στα 0,75 m ύψος από το δάπεδο και 0,5 m απόσταση από 

τον τοίχο. Για το ύψος των δωµατίων, τις πόρτες των χώρων και τους ορθοστάτες 

ισχύουν οι ίδιες παραδοχές µε αυτές του σπιτιού "House A vii 4". (παράγραφος 5.2) 

 

5.3.1 Χώροι a και b (εργαστήριο για υφαντικές εργασίες) 

 

Τα δύο αυτά βόρεια δωµάτια της βίλλας χωρίζονταν µε κολώνες, αντί για τοίχο 

µεταξύ τους, όπως ακριβώς το συγκρότηµα κουζίνας-οίκου. Το δωµάτιο a είχε ταβάνι 

αλλά το δωµάτιο b ήταν σε κάποιο σηµείο χωρίς σκεπή, µε αποτέλεσµα να είναι 

ανοιχτό στον ουρανό. Επειδή όµως, σ' αυτούς τους χώρους δεν υπάρχουν ενδείξεις 

για µαγείρεµα, ούτε ανάλογα ευρήµατα, γίνεται η υπόθεση ότι, αυτό το κενό στο 

ταβάνι εξυπηρετούσε µάλλον το φωτισµό του χώρου, παρά την διαφυγή του καπνού. 

Το γεγονός που ισχυροποιεί αυτή την υπόθεση είναι ότι στο χώρο a βρέθηκαν 41 

βαρίδια για αργαλειό και στο χώρο b άλλα 34 και, συνεπώς, θα µπορούσαν να 

υπάρχουν δύο αργαλειοί σ' αυτούς τους ευάερους, πλην στεγασµένους, χώρους. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο a, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Άσπροι (ασβεστωµένοι-µόνο µε 

κονίαµα χωρίς χρώµα) 

Χωµάτινο (έδαφος) --- 

Πίνακας 5.28-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο a [2] 
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και στον χώρο b είναι:  

 
Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Άσπροι (ασβεστωµένοι-µόνο µε 

κονίαµα χωρίς χρώµα) 

Χωµάτινο (έδαφος) Λυχνάρι (1) 

Πίνακας 5.29-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο b [2] 
   

5.3.1.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου a, όπως προκύπτουν από την κάτοψη, είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 

4,4 m 4,71 m 2,5 m 

Πίνακας 5.30-Διαστάσεις χώρου a 

 

και του χώρου b είναι οι ακόλουθες: 

 
Μήκος Πλάτος Ύψος 

2,2 m 4,71  m 2,5 m 

Πίνακας 5.31-Διαστάσεις χώρου b 
 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

1) ∆ιαστάσεις:   1,0x1,85 m,  

    Θέση:            Χ΄=0,3, Υ΄=0 m στον τοίχο W1,                                                                                                            
   Χρώµα:          Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                          συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

2) ∆ιαστάσεις:   1,3x1,85 m,  

    Θέση:            Χ΄=2,6, Υ΄=0 m στον τοίχο W1,                                                                                                            
   Χρώµα:          Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                          συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

� Παράθυρο ή φεγγίτης 

 

1) ∆ιαστάσεις:   1,1x4,71 m,  

    Θέση:            Χ΄=5,9, Υ΄=0 m στο ταβάνι,                                                                                                            
   Χρώµα:          default Glass rgb (0,7628, 0,7628, 0,7628),                                                           

                          συντελεστής ανάκλασης 76,28% 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 

 
Επιφάνεια Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος W2 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος W3 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 
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Τοίχος W4 --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Πάτωµα soil 01  0,3201 0,2311 0,1522 25,0% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Κολώνες wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Πίνακας 5.32-Υλικά επιφανειών χώρου a και b 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

∆ύο 

αυτοσχέδιοι 

κάθετοι 

αργαλειοί  

wood 01 

(για δοκάρια) 

0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

linen 

(για κλωστές) 

0,5652 0,5229 0,3353 52,19% 

Σκαµπό bar stool 

(birch) 

    

Πίνακας 5.33-Έπιπλα χώρου a και b 
 

5.3.1.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στον ενιαίο χώρο a και b, πραγµατοποιήθηκαν προσοµοιώσεις µε ένα ή δύο ιδίου 

τύπου φωτιστικά µέσα (λύχνοι) σε διάφορες θέσεις του χώρου. 

 

Ανάλογα µε την ποσότητα των λύχνων, προσοµοιώθηκαν δύο περιπτώσεις:  

 

1. Στην πρώτη, ο λύχνος ήταν µε φυτίλι από λινάρι πλεχτό πάχους 1 cm  και 

ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm (παράγραφος 

4.5.2.2.1.1) τοποθετηµένος στη θέση Χ = 2,552 m, Υ = 3,348 m , Ζ = 1,28 

m, επάνω στο ξύλινο λυχνοστάτη. 

 

2. Στη δεύτερη, ο κάθε λύχνος ήταν µε φυτίλι από λινάρι πλεχτό πάχους 1 

cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm (παράγραφος 

4.5.2.2.1.1). Ο πρώτος ήταν τοποθετηµένος στη θέση Χ = 1,961 m, Υ = 

1,224 m , Ζ = 0,54 m, επάνω στο σκαµπό και ο δεύτερος ήταν 

τοποθετηµένος στη θέση Χ = 5,495 m, Υ = 4,006 m , Ζ = 1,28 m, επάνω 

στο ξύλινο λυχνοστάτη. 

 

5.3.1.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

5.3.1.3.1 Προσομοίωση 1  
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Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 
Εικόνα 5.37-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Πίνακας 5.34-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.38-Προσομοίωση χώρου a και b (προσομοίωση 1) 

 

 
Εικόνα 5.39-Προσομοίωση φωτισμού χώρου a και b (προσομοίωση 1) 
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Εικόνα 5.40-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου a και b (προσομοίωση 1) 

 

 

5.3.1.3.2 Προσομοίωση 2  

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 
Εικόνα 5.41-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 
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Πίνακας 5.35-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 

 

 
Εικόνα 5.42-Προσομοίωση χώρου a και b (προσομοίωση 2) 

   

 

 

    
Εικόνα 5.43-Προσομοίωση φωτισμού χώρου a και b (προσομοίωση 2) 
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Εικόνα 5.44-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου a και b (προσομοίωση 2) 

 

 

 

5.3.2 Χώρος c (υπνοδωμάτιο) 

 

Όπως όλα τα βόρεια δωµάτια, έτσι και η χρήση του δωµατίου c δεν είναι βέβαιη. 

Η πολύχρωµή του διακόσµηση αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο για να ενισχυθεί η 

υπόθεση ότι το δωµάτιο αυτό ήταν ένα δωµάτιο υποδοχής ξένων ή ακόµη και 

υπνοδωµάτιο. Στη νοτιοανατολική γωνία του χώρου βρέθηκε µία κόκκινη δεξαµενή 

νερού-φρέαρ. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο c, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Κόκκινοι (µε κονίαµα 

ζωγραφισµένοι σε κόκκινο 

χρώµα) µε άσπρους ορθοστάτες 

(σοβατεπί) 

Τσιµέντο(υδραυλικό κονίαµα µε 

κύρια συστατικά την άµµο και 

τον ασβέστη) σε κίτρινο χρώµα 

--- 

Πίνακας 5.36-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο c [2] 

5.3.2.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου αυτού όπως προκύπτουν από την κάτοψη είναι οι 

παρακάτω : 
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Μήκος Πλάτος Ύψος 

3,8 m 4,71  m 2,5 m 

Πίνακας 5.37-Διαστάσεις χώρου c 

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

∆ιαστάσεις:   1,2x1,85 m,  

Θέση:            Χ΄=1,2, Υ΄=0 m στον τοίχο W1,                                                                                                            
Χρώµα:         Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                      συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 
Επιφάνεια Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W2 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W3 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W4 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Ορθοστάτες  --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Πάτωµα --- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πίνακας 5.38-Υλικά επιφανειών χώρου c 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

∆ύο κρεβάτια table 12     

Σκαµπό bar stool 

(birch) 

    

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Πίνακας 5.39-Έπιπλα χώρου c 

5.3.2.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στο χώρο c, πραγµατοποιήθηκαν δύο προσοµοιώσεις µε το ίδιο φωτιστικό µέσο 

σε δύο διαφορετικές θέσεις του χώρου. 

 

Το µέσο φωτισµού που χρησιµοποιήθηκε είναι ο λύχνος µε φυτίλι από κάνναβη 

πλεκτή πάχους 0,5 cm  και ελεύθερου µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm. 

(παράγραφος 4.5.2.2.1.3) 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.132                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

 

5.3.2.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

Ανάλογα µε την θέση του λύχνου, προσοµοιώθηκαν δύο περιπτώσεις:  

 

1. στην πρώτη, ο λύχνος τοποθετήθηκε επάνω στον ξύλινο λυχνοστάτη, στη 

θέση Χ = 0,758 m, Υ = 0,986 m , Ζ = 1,28 m 

 

2. στη δεύτερη, τοποθετήθηκε επάνω στο σκαµπό, στη θέση Χ = 1,9 m, Υ= 

4,23 m , Ζ = 0,54 m. 
 

5.3.2.3.1 Προσομοίωση 1 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 
Εικόνα 5.45-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 
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Πίνακας 5.40-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 

 

 
Εικόνα 5.46-Προσομοίωση χώρου c (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.47-Προσομοίωση φωτισμού χώρου c(προσομοίωση 1) 
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Εικόνα 5.48-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου c (προσομοίωση 1) 

 

 

 

5.3.2.3.2 Προσομοίωση 2 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 
Εικόνα 5.49-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 
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Πίνακας 5.41-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 

 

 
Εικόνα 5.50-Προσομοίωση χώρου c (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Εικόνα 5.51-Προσομοίωση φωτισμού χώρου c(προσομοίωση 2) 
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Εικόνα 5.52-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου c (προσομοίωση 2) 

 

5.3.3 Χώρος d (ανδρώνας) 

  

Στη βορειοανατολική γωνία της βίλλας, βρισκόταν ο ανδρώνας, ένα τετράγωνο 

δωµάτιο, κατεξοχήν χώρος σύναξης ανδρών, που προοριζόταν για να φιλοξενεί τα 

συµπόσια. Ξεχώριζε από τα υπόλοιπα δωµάτια καθώς το πάτωµά του είχε µία 

υπερυψωµένη πλατφόρµα, πάνω στην οποία τοποθετούνταν τα κρεβάτια/ανάκλιντρα, 

συνήθως επτά σε αριθµό. Ο ανδρώνας είχε την πιο περίτεχνη και ιδιαίτερη 

διακόσµηση σε σχέση µε τους άλλους χώρους της βίλλας. Κάποια ελάχιστα 

θραύσµατα που ευρέθησαν µε πολύχρωµα λουλούδια δίνουν µία µικρή εικόνα του 

εσωτερικού διάκοσµου του  συγκεκριµένου χώρου.[2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο d, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Στο άνω µέρος κόκκινοι (µε 

κονίαµα ζωγραφισµένοι σε 

κόκκινο χρώµα) µε κίτρινους 

ορθοστάτες (σοβατεπί) µε ύψος 

0,9 m. 

Χωριζόταν το άνω µέρος του 

κάθε τοίχου από τους 

ορθοστάτες µε µία ή 

περισσότερες µπλε ταινίες. 

Τσιµέντο(υδραυλικό κονίαµα µε 

κύρια συστατικά την άµµο και 

τον ασβέστη) σε κίτρινο χρώµα 

Το κέντρο του δαπέδου ήταν 

από κοµµάτια µαρµάρου µέσα 

σε τσιµέντο. 

--- 

Πίνακας 5.42-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο d [2] 

5.3.3.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  
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 Οι διαστάσεις του χώρου αυτού όπως προκύπτουν από την κάτοψη είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 

4,71 m 4,71  m 2,5 m 

Πίνακας 5.43-Διαστάσεις χώρου d 

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

∆ιαστάσεις:   1,3x1,85 m,  

Θέση:            Χ΄=1,2, Υ΄=0 m στον τοίχο W1,                                                                                                            
Χρώµα:         Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                      συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

� Παράθυρο ή φεγγίτης 

 

∆ιαστάσεις:   3,7x1,1 m,  

Θέση:            Χ΄=0,9, Υ΄=0,75 m στον τοίχο W2,                                                                                                            
Χρώµα:         default Glass rgb (0,8715, 0,8715, 0,8715),                                                            

                      συντελεστής ανάκλασης 87,15% 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 
Επιφάνεια Όνοµα 

υλικού 

rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W2 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W3 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος W4 --- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Ορθοστάτες --- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

∆ιαχωριστικές 

λωρίδες 

--- 0,0000 0,0129 0,6367 5,0% 

Πάτωµα --- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

Κέντρο 

πατώµατος 

marble 02 0,6275 0,6577 0,6648 65,0% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πίνακας 5.44-Υλικά επιφανειών χώρου d 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Επτά 

κρεβάτια 

table 12     
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Πίνακας 5.45-Έπιπλα χώρου d 
 

5.3.3.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στο χώρο d, πραγµατοποιήθηκαν δύο προσοµοιώσεις µε διαφορετικό φωτιστικό 

µέσο (λύχνος) στην ίδια θέση του χώρου. 

 

Ανάλογα µε το φωτιστικό µέσο, προσοµοιώθηκαν δύο περιπτώσεις:  

 

1. στην πρώτη, ο λύχνος ήταν το κεραµικό µπωλ (τύπου αλατοδοχείου) µε 

φυτίλι από λουµίνι και ελαιόλαδο (παράγραφος 4.5.2.1.1.1) 

 

2. στη δεύτερη, ο λύχνος ήταν το κεραµικό µπωλ (τύπου αλατοδοχείου) 

µεγαλύτερου µεγέθους µε φυτίλι από λουµίνι και ελαιόλαδο (παράγραφος 

4.5.2.1.1.4) 

 

5.3.3.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

Και στις δύο προσοµοιώσεις, ο λύχνος τοποθετήθηκε στη θέση Χ = 1,106 m, Υ = 

3,598 m , Ζ = 1,28 m, επάνω στον λυχνοστάτη. 
 

5.3.3.3.1 Προσομοίωση 1 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 
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Εικόνα 5.53-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Πίνακας 5.46-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.54-Προσομοίωση χώρου d (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.55-Προσομοίωση φωτισμού χώρου d(προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.56-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου d (προσομοίωση 1) 
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5.3.3.3.2 Προσομοίωση 2 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 
Εικόνα 5.57-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Πίνακας 5.47-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.58-Προσομοίωση χώρου d (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Εικόνα 5.59-Προσομοίωση φωτισμού χώρου d(προσομοίωση 2) 

 

 

 
Εικόνα 5.60-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του χώρου d (προσομοίωση 2) 
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5.3.4 Χώρος g, h και k (συγκρότημα κουζίνας-οίκου) 

  

Στο νοτιοδυτικό µέρος του σπιτιού, βρισκόταν ένα σύνολο από τρία δωµάτια, που 

σχηµάτιζαν το συγκρότηµα κουζίνας-οίκου. Στο κέντρο του δωµατίου k υπήρχε µία 

σταθερή εστία, γεγονός που φανερώνει ότι ο χώρος εξυπηρετούσε τη θέρµανση κατά 

τη διάρκεια του χειµώνα και γι' αυτό λόγο, όπως και στο συγκρότηµα c-d-e του 

"House A vii 4", αυτός ο χώρος χωρίζονταν µε τον χώρο h, που αποτελούσε την 

κουζίνα για µαγείρεµα, µε ξύλινες κολώνες, στηριζόµενες σε ένα χαµηλό, επίσης 

ξύλινο, θεµέλιο.  Ιδιαίτερο γνώρισµα του δωµατίου h είναι ότι το πάτωµά του ήταν 

βράχος µε ένα µικρό σκαλιστό αυλάκι στο κέντρο του χώρου. Εκεί µάλλον άναβε η 

φωτιά και επάνω της τοποθετούνταν τα µαγειρικά σκεύη. Τέλος, ο µικρότερος χώρος 

g πιθανότατα αποτελούσε το µπάνιο, καθώς σε αυτό βρέθηκαν θραύσµατα από 

µπανιέρα και επιπλέον, λειτουργούσε και σαν αποθηκευτικός χώρος για δοχεία µη 

άµεσης χρήσης. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο g, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

∆εν υπάρχουν στοιχεία Χωµάτινο (έδαφος) Πήλινο λυχνάρι (2 ή 1) 

Πίνακας 5.48-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο g [2] 

 

του χώρου h είναι: 

 
Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

∆εν υπάρχουν στοιχεία Φυσικός βράχος Πήλινο λυχνάρι (5 ή 6) 

Ένα από αυτά ήταν ένας 

δίµυξος λύχνος(µε δύο φυτίλια). 

Πίνακας 5.49-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο h [2] 

 

 και του χώρου k : 

 
Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

Κόκκινοι (µε κονίαµα 

ζωγραφισµένοι σε κόκκινο 

χρώµα) µε λευκούς ορθοστάτες 

(σοβατεπί). 

Χωριζόταν από µία ανάγλυφη  

µπλε ταινία. 

Ίσως χωµάτινο(έδαφος) --- 

Πίνακας 5.50-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο k [2] 

5.3.4.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου g, όπως προκύπτουν από την κάτοψη, είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 

1,65 m 1,9 m 2,5 m 

Πίνακας 5.51-Διαστάσεις χώρου g 

 

Tου χώρου h είναι οι ακόλουθες: 
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Μήκος Πλάτος Ύψος 

3,55 m 1,9  m 2,5 m 

Πίνακας 5.52-Διαστάσεις χώρου h 

 

και του χώρου k : 

 
Μήκος Πλάτος Ύψος 

5,6 m 5,1  m 2,5 m 

Πίνακας 5.53-Διαστάσεις χώρου k 

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

1) ∆ιαστάσεις:   0,95x1,85 m,  

    Θέση:            Χ΄=2,35, Υ΄=0 m στον τοίχο W2,                                                                                                            
   Χρώµα:          Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                          συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

2) ∆ιαστάσεις:   0,9x1,85 m,  

    Θέση:            Χ΄=1,8, Υ΄=0 m στον τοίχο W2,                                                                                                            
   Χρώµα:          Linen rgb (0,5652, 0,5229, 0,3353),                                                            

                          συντελεστής ανάκλασης 52,19% 

 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας ενιαίος χώρος, υπάρχουν διαφορές στα 

υλικά και στα χρώµατα των επιφανειών των επιµέρους δωµατίων. 

 

 
Επιφάνεια Όνοµα 

υλικού 

rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Χώρος g      

Τοίχος 

πλευράς W1 

--- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος 

πλευράς W2 

--- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος 

πλευράς W3 

--- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος 

πλευράς W4 

--- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Πάτωµα soil 01  0,3201 0,2311 0,1522 25,0% 

      

Χώρος h      

Τοίχος 

πλευράς W1 

--- --- --- --- --- 

Τοίχος 

πλευράς W2 

--- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος 

πλευράς W3 

--- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

Τοίχος 

πλευράς W4 

--- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 
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Πάτωµα stones 0,3097 0,3203 0,2408 31,2% 

      

Χώρος k      

Τοίχος 

πλευράς W1 

--- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος 

πλευράς W2 

--- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος 

πλευράς W3 

--- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Τοίχος 

πλευράς W4 

--- 0,3774 0,0000 0,0000 10,0% 

Ορθοστάτες --- 0,6000 0,6000 0,6000 60,0% 

∆ιαχωριστικές 

λωρίδες 

--- 0,0000 0,0129 0,6367 5,0% 

Πάτωµα soil 01 0,3200 0,2312 0,1518 25,0% 

      

Για όλους 

τους χώρους 

     

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Κολώνες wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Πίνακας 5.54-Υλικά επιφανειών χώρου g, h, k 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

λυχνοστάτης 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Αυτοσχέδια 

εστία 

--- 0,0500 0,0500 0,0500 5,0% 

soil 02  0,3022 0,2788 0,2715 28,5% 

Τρία 

αυτοσχέδια 

ράφια 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Μία 

αυτοσχέδια 

µπανιέρα 

tiles 04  0,9240 0,9247 0,9236 92,4% 

Πίνακας 5.55-Έπιπλα χώρου g, h, k 
 

5.3.4.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στον ενιαίο χώρο g, h και k, πραγµατοποιήθηκαν δύο προσοµοιώσεις µε διάφορα  

φωτιστικά µέσα (λύχνοι) σε θέσεις του χώρου. 

 

Ανάλογα µε το είδος του λύχνου αλλά και τη θέση του, προσοµοιώθηκαν δύο 

περιπτώσεις:  

 

1. Στην πρώτη, οι λύχνοι ήταν κεραµικά µπωλ τύπου αλατοδοχείου 

µεγαλύτερου µεγέθους µε φυτίλι από λουµίνι και ελαιόλαδο. 
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(παράγραφος 4.5.2.1.1.4) Ο ένας ήταν τοποθετηµένος στη θέση Χ = 

0,683 m, Υ = 4,234 m , Ζ = 1,28 m, επάνω στο ξύλινο λυχνοστάτη και 

ο άλλος ήταν τοποθετηµένος στη θέση Χ = 2,1 m, Υ = 7,4 m , Ζ = 1,5 

m, επάνω στο δεύτερο ράφι. 

 

2. Στη δεύτερη, ο ένας λύχνος ήταν το κεραµικό µπωλ τύπου 

αλατοδοχείου µεγαλύτερου µεγέθους µε φυτίλι από λουµίνι και 

ελαιόλαδο. (παράγραφος 4.5.2.1.1.4) τοποθετηµένος στη θέση Χ = 2,1 

m, Υ = 7,4 m , Ζ = 1,5 m, επάνω στο δεύτερο ράφι και ο άλλος ήταν ο 

λύχνος µε φυτίλι από κάνναβη πλεχτή  πάχους 0,5 cm  και ελεύθερου 

µήκους (εκτός υποδοχής φυτιλιού) 1cm (παράγραφος 4.5.2.2.1.3),     

τοποθετηµένος στη θέση Χ = 0,683 m, Υ = 4,234 m , Ζ = 1,28 

m,επάνω στο ξύλινο λυχνοστάτη. 

 

 

5.3.4.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

5.3.4.3.1 Προσομοίωση 1  

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 
Εικόνα 5.61-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 
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Πίνακας 5.56-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 

 

 
Εικόνα 5.62-Προσομοίωση χώρου  g, h, k- μία όψη (προσομοίωση 1) 

 

 

 

 
Εικόνα 5.63-Προσομοίωση χώρου  g, h, k- δεύτερη όψη(προσομοίωση 1) 

 

 

 



“Ο φωτισμός στις κατοικίες της αρχαίας Ελλάδας” 

Σελ.148                                                                           'Ολγα Π. Φιλιπποπούλου 

 

 
Εικόνα 5.64-Προσομοίωση φωτισμού χώρου g, h, k (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.65-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του  χώρου g, h, k (προσομοίωση 1) 

 

 

5.3.4.3.2 Προσομοίωση 2  

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 
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Εικόνα 5.66-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Πίνακας 5.57-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.67-Προσομοίωση χώρου  g, h, k (προσομοίωση 2) 

      

 

 
Εικόνα 5.68-Προσομοίωση φωτισμού χώρου g, h, k (προσομοίωση 2) 
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Εικόνα 5.69-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του  χώρου g, h, k (προσομοίωση 2) 

 

 

5.3.5 Χώρος l (εξέδρα) 

 

Ο χώρος αυτός, που βρισκόταν στο νότιο µέρος της αυλής, είναι µοναδικός στην 

αρχαία Όλυνθο. Καθώς ήταν ανοιχτός, µέσω ξύλινων κολώνων, στην αυλή, 

δηµιουργούσε ένα είδος δεύτερης παστάδας, αντικαθιστώντας µάλλον την παστάδα 

σε κάποιες περιπτώσεις, η οποία ήταν πολύ φτωχά φωτισµένη. Το δωµάτιο αυτό 

ξεχωρίζει από µία ασυνήθιστα βαθιά οπή στο πάτωµα, που σχηµατίζει κάτι σαν χωνί. 

 

Κατά πάσα πιθανότητα αποτελούσε το θερινό καλοκαιρινό δωµάτιο της βίλλας 

και ίσως να είναι µεταγενέστερη προθήκη. Η πόρτα του συγκεκριµένου δωµατίου 

θεωρήθηκε από ξύλο, καθώς συνέδεε το εσωτερικό του σπιτιού µε το δρόµο. [2] 

 

Τα υλικά των τοίχων και του δαπέδου καθώς και τυχόν φωτιστικά αντικείµενα, 

όπως ευρέθησαν κατά τις ανασκαφές στο χώρο g, είναι:  

 
 

Τοίχοι ∆άπεδο Ευρήµατα (µέσα φωτισµού) 

∆εν υπάρχουν στοιχεία Χωµάτινο (έδαφος) Πήλινο λυχνάρι (2 ή 1) 

Πίνακας 5.58-Στοιχεία ανασκαφών για τον χώρο l [2] 

5.3.5.1 Αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 

 Οι διαστάσεις του χώρου αυτού όπως προκύπτουν από την κάτοψη είναι οι 

παρακάτω : 
 

Μήκος Πλάτος Ύψος 
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5,9 m 4,0  m 2,5 m 

Πίνακας 5.59-Διαστάσεις χώρου l 

 

Ο συγκεκριµένος χώρος απαρτίζεται από τα εξής: 

 

� Πόρτα 

 

∆ιαστάσεις:   1,0x1,85 m,  

Θέση:            Χ΄=3,9, Υ΄=0 m στον τοίχο W1,                                                                                                            
Χρώµα:         wood 01 rgb (0,4502, 0,2707, 0,1541),                                                            

                      συντελεστής ανάκλασης 31,1% 

 

� Παράθυρο ή φεγγίτης 

 

1) ∆ιαστάσεις:   5,9x2,5 m,  

   Θέση:             Χ΄=0, Υ΄=0 m στον τοίχο W3,                                                                                                            
   Χρώµα:          default Glass rgb (0,8715, 0,8715, 0,8715),                                                           

                          συντελεστής ανάκλασης 87,15% 

 

2) ∆ιαστάσεις:   0,9x4,0 m,  

   Θέση:             Χ΄=5, Υ΄=0 m στο ταβάνι,                                                                                                            
   Χρώµα:          default Glass rgb (0,8715, 0,8715, 0,8715),                                                           

                          συντελεστής ανάκλασης 87,15% 

 

 

� Επιφάνειες (χρώµατα) 

 

 
Επιφάνεια Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Τοίχος W1 --- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

Τοίχος W2 --- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

Τοίχος W4 --- 0,4112 0,1359 0,0000 20,0% 

Ορθοστάτες  --- 0,0000 0,0129 0,6367 5,0% 

Πάτωµα --- 0,2537 0,2527 0,2406 25,2% 

Κολώνες wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 

Ταβάνι sandstone 0,3383 0,2321 0,1732 25,6% 

Πίνακας 5.60-Υλικά επιφανειών χώρου l 
 

� Επίπλωση 

 

Τοποθετήθηκαν  κάποια απλά τυπικά έπιπλα στο χώρο, ώστε να 

προσεγγίζουν καλύτερα τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριµένα, 

τοποθετήθηκε: 

 
Έπιπλο Όνοµα υλικού rgb Συντελεστής 

ανάκλασης 

Ένα τραπεζι table 13     

∆ύο σκαµπό bar stool 

(birch) 

    

Αυτοσχέδιος 

ξύλινος 

wood 01 0,4502 0,2707 0,1541 31,1% 
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λυχνοστάτης 

Σκάλα stairs 21      

Πίνακας 5.61-Έπιπλα χώρου l 

5.3.5.2 Φωτιστικά μέσα 

 

Στο χώρο l, πραγµατοποιήθηκαν δύο προσοµοιώσεις µε το ίδιο φωτιστικό µέσο 

σε δύο διαφορετικές θέσεις του χώρου. 

 

Το µέσο φωτισµού που χρησιµοποιήθηκε είναι το κεραµικό µπωλ τύπου 

αλατοδοχείου µε έντονα έξω νεύον  χείλος µε φυτίλι από λουµίνι και ελαιόλαδο. 

(παράγραφος 4.5.2.1.1.3) 

 

5.3.5.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μελέτης φωτισμού 

 

Ανάλογα µε την θέση του λύχνου, προσοµοιώθηκαν δύο περιπτώσεις:  

 

1. στην πρώτη, ο λύχνος τοποθετήθηκε επάνω στον ξύλινο λυχνοστάτη, στη 

θέση Χ = 0,671 m, Υ = 2,741 m , Ζ = 1,28 m 

 

2. στη δεύτερη, τοποθετήθηκε επάνω στο τραπέζι, στη θέση Χ = 1,037 m, 

Υ= 1,703 m , Ζ = 0,58 m. 
 

5.3.5.3.1 Προσομοίωση 1 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 
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Εικόνα 5.70-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Πίνακας 5.62-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 1) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.71-Προσομοίωση χώρου  l (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.72-Προσομοίωση φωτισμού χώρου l  (προσομοίωση 1) 

 

 

 
Εικόνα 5.73-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του  χώρου l (προσομοίωση 1) 
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5.3.5.3.2 Προσομοίωση 2 

 

Η κατανοµή της έντασης φωτισµού στο επίπεδο αναφοράς του χώρου καθώς και 

η επισκόπηση των αποτελεσµάτων,  είναι τα ακόλουθα: 

 

 
Εικόνα 5.74-Κατανομή της έντασης φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Πίνακας 5.63-Αποτελέσματα φωτισμού στο επίπεδο αναφοράς (προσομοίωση 2) 

 

Η προσοµοίωση του χώρου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες : 
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Εικόνα 5.75-Προσομοίωση χώρου  l (προσομοίωση 2) 

 

 

 
Εικόνα 5.76-Προσομοίωση φωτισμού χώρου l  (προσομοίωση 2) 

 

 
Εικόνα 5.77-Τρισδιάστατη κατανομή της έντασης φωτισμού του  χώρου l (προσομοίωση 2) 
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6 Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, µοντελοποιήθηκαν στο λογισµικό Relux
®
 οι 

εσωτερικοί χώροι των δύο τυπικών κατοικιών της αρχαίας Ολύνθου και προσοµοιώθηκε ο 

τεχνητός φωτισµός σε αυτούς. Οι εργαστηριακές µετρήσεις της φωτεινής έντασης µέσων 

φωτισµού, χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των διαγραµµάτων πολικής κατανοµής της 

φωτεινής έντασης, τα οποία εισήχθησαν στο λογισµικό, δηµιουργώντας µοντέλα 

ανεξάρτητων φωτιστικών µέσων. Στην συνέχεια, εκτελέστηκαν οι προσοµοιώσεις του 

φωτισµού των αρχαιοελληνικών κατοικιών της Ολύνθου και εκτυπώθηκαν τα αποτελέσµατα. 

 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας, ανάλογα µε τη φάση αυτής, 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

• ∆ιεξαγωγή µετρήσεων και σχεδιασµός πολικών διαγραµµάτων 

 

Σχετικά µε την απόδοση των κύριων φωτιστικών µέσων της αρχαιότητας, δηλαδή τους 

λύχνους, τα κεριά και τις δάδες, συµπεραίνονται τα παρακάτω: 

 

Οι λύχνοι παρέχουν διαφορετικό είδος φωτισµού ανάλογα µε το αν ανήκουν στην 

κατηγορία των λύχνων αναρρόφησης ή λύχνων επίπλευσης. Οι λύχνοι αναρρόφησης 

παρέχουν ηµιέµµεσο φωτισµό και το φως τους επηρεάζεται από δύο παράγοντες που είναι το 

είδος του φυτιλιού και οι διαστάσεις του. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων φαίνεται ότι 

όσο µεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις του φυτιλιού  και ειδικά το ελεύθερο µήκος του, εκτός 

υποδοχής, τόσο πιο µεγάλη αριθµητικά είναι η ένταση φωτισµού στο χώρο. Αν και δεν ήταν 

γνωστό σαν υλικό στην αρχαία Ελλάδα, οι µετρήσεις απέδειξαν ότι ο λύχνος µε φυτίλι από 

βαµβάκι αποδίδει περισσότερο αλλά είναι ασύµφορο οικονοµικά καθώς καταναλώνει πολλή 

καύσιµη ύλη. Αντίθετα, οι λύχνοι επίπλευσης παρέχουν έµµεσο φωτισµό και η ποιότητα του 

φωτισµού που αποδίδουν εξαρτάται από την ποιότητα του λουµινιού και όχι από το δοχείο. 

Το λουµίνι είναι εξαιρετικά φθηνό αλλά όχι τόσο αποδοτικό, όσο τα υπόλοιπα φυτίλια. 

 

Τα κεριά παρέχουν οµοιόµορφο φωτισµό και αποδίδουν περίπου την ίδια φωτεινή ένταση 

µε τους λύχνους, αλλά, επειδή δεν συναντώνται στην αρχαιοελληνική πραγµατικότητα , δεν 

χρησιµοποιήθηκαν στις προσοµοιώσεις. Επιπλέον, ένα άλλο µέσο που µετρήθηκε αλλά 

επίσης δεν λήφθηκε υπόψη λόγω του ότι χρησιµοποιούνταν κυρίως για εξωτερικούς χώρους 

ήταν η δάδα η οποία παρέχει και αυτή οµοιόµορφο φωτισµό. Το πλεονέκτηµα του 

οµοιόµορφου φωτισµού είναι η ανάλογα οµοιόµορφη κατανοµή της έντασης φωτισµού στο 

χώρο και γι' αυτό κρίνονται ως πιο κατάλληλα µέσα για γενικό φωτισµό. Αντίθετα, ο έµµεσος 

φωτισµός των λύχνων δεν δηµιουργεί σκιές και αποτελεί ιδανικό φωτισµό για επιφάνειες 

εργασίας.  

 

Τα καλύτερα αποτελέσµατα ελήφθησαν από τις δάδες καθότι η φλόγα τους ήταν 

µεγαλύτερη αλλά αυτό σε καµία περίπτωση δεν τις κάνει άριστα φωτιστικά µέσα αφού 

αποδίδουν πολύ καπνό και αποτελούν πηγή κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεπώς, λογικό θα ήταν να 

προτιµούσαν τους λύχνους για οικιακή χρήση και ειδικά τους λύχνους αναρρόφησης οι 

οποίοι έχουν απόλυτα ελεγχόµενη φωτεινή ένταση. 

 

• Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων φωτισµού των κατοικιών 

 

Από τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων παρατηρήθηκαν τα εξής: 

 

- το µέγεθος του δοχείου ενός φωτιστικού µέσου δεν επηρεάζει την τιµή της µέσης 

έντασης φωτισµού 

- το υλικό του λυχνοστάτη επίσης δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα 
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-  η τοποθέτηση δύο σε σχέση µε έναν ιδίου τύπου λύχνων, επιφέρει ελάχιστη µεταβολή 

της παραπάνω τιµής 

 - η τοποθέτηση λύχνου σε λυχνοστάτη σε σχέση µε την αντίστοιχη σε σκαµπό επιφέρει 

ελάχιστη αύξηση της παραπάνω τιµής 

 

Σύµφωνα µε τους Atmodipoero και Pardede, το κατώτατο όριο φωτισµού για την άνετη 

ανάγνωση µίας πρότασης σε άσπρο χαρτί Α4 και γραµµατοσειρά Times New Roman 

µεγέθους 16 pt από απόσταση 60 cm απαιτούνται κατ' ελάχιστον 0,13 lux. Για την άνετη 

ανάγνωση της ίδιας πρότασης σε ίδιο χαρτί και γραµµατοσειρά, µεγέθους 8 pt από απόσταση 

1 m απαιτούνται 15,32 lux. Ένα πρώτο συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ότι το κατώτατο όριο 

φωτισµού επηρεάζεται από την απόσταση. [3] 

 

Οι τιµές της µέσης έντασης φωτισµού στις επιφάνειες εργασίας όλων των χώρων που 

µελετήθηκαν κυµάνθηκαν µεταξύ 0,01 και 0,04 lux  µε εξαίρεση την περίπτωση όπου µία 

µέση τιµή ήταν 0,27 lux. Οι τιµές αυτές είναι χαµηλότερες από το κατώτατο όριο φωτισµού 

των 0,13 lux και άρα µε το κριτήριο αυτό, συµπεραίνεται ότι η ανάγνωση ενός κειµένου σε 

απόσταση 60 cm στην µετρούµενη επιφάνεια εργασίας δεν είναι εφικτή.  Όµως, λαµβάνοντας 

υπόψη ότι οι τιµές είναι µέσες και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το επίπεδο αναφοράς 

είναι αρκετά µακριά από το φωτιστικό µέσο, ιδίως όταν αυτό βρίσκεται σε λυχνοστάτη, 

συνάγεται ότι υπάρχουν θέσεις στον χώρο όπου η ανάγνωση είναι εφικτή. Αυτό 

αποδεικνύεται και σχηµατικά από τις εικόνες των τρισδιάστατων κατανοµών της έντασης 

φωτισµού όπου υπάρχουν περιοχές που οι τιµές της έντασης φωτισµού φτάνουν το 1,5 lux.  

 

Επίσης, σηµαντική παράµετρος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η φορητότητα 

των φωτιστικών µέσων, το γεγονός, δηλαδή, ότι τα µέσα αυτά ανάλογα µε την χρήση των 

δωµατίων και τις απαιτήσεις φωτισµού τοποθετούνταν και σε ανάλογα σηµεία. Τέλος, για 

την προσέγγιση του θέµατος αυτού δεν µπορεί να παραληφθεί το γεγονός ότι ο τρόπος ζωής 

των ανθρώπων της υπό εξέταση εποχής ήταν πολύ διαφορετικός από τον σηµερινό και υπό 

αυτό το πρίσµα θα πρέπει να κρίνονται τα αποτελέσµατα.  
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