




Μορφοποιήσεις κατά την αρχαιότητα 
 
1.  Μηχανολογικά αντικείμενα: Κεφαλή ανάρτησης επιβατικής άμαξας 
 
 
Μελέτη: Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Παντερμαλής, Κ. Ευσταθίου, Ε. Βαρύτης, Ι. Μαυρουδής 
Κατασκευή: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ., PV Engineering Co. 
Ιδιοκτησία: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ. 
 
 
 
Η μεταλλική κεφαλή ανάρτησης θαλάμου επιβατών ξύλινης ταξιδιωτικής άμαξας της Ρωμαϊκής εποχής βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών, 
στον Δίον. Το περίτεχνα διακοσμημένο ορειχάλκινο εξάρτημα προσαρμοζόταν στην κεφαλή ξύλινων ιστών, για την ανάρτηση του θαλάμου 
επιβατών και φορτίων στο πλαίσιο της άμαξας, μέσω δερμάτινων ιμάντων. Οι ιστοί ήταν ενισχυμένοι με μεταλλικά ελάσματα. Οι δερμάτινοι 
ιμάντες αναρτούσαν το θαλαμίσκο στους δακτυλίους εκατέρωθεν της κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχανόταν σχετική απορρόφηση των 
δονήσεων για την άνεση των επιβατών. 
 
Μέσω αξονικών τομογραφιών, στην κεφαλή της ανάρτησης, αριστερά και δεξιά στην εσωτερική της επιφάνεια διαπιστώθηκαν υπολείμματα δύο 
ήλων, συγκράτησης επί μέρους περιοχών καλουπιού χύτευσης, που μορφοποιήθηκε μέσω τηκόμενου μοντέλου. Αρχικά κατασκευάστηκε ο 
πυρήνας χύτευσης από πηλό, ο οποίος αντιστοιχούσε στην εσωτερική διαμόρφωση της ανάρτησης. Πάνω στον πηλό του πυρήνα επιστρώθηκε 
κερί που να αντιστοιχεί στο επιθυμητό πάχος του αντικειμένου και διαμορφώθηκε καλλιτεχνικά η εξωτερική του επιφάνεια. Στη συνέχεια πάνω 
από το κερί τοποθετήθηκε μια εξωτερική στρώση πηλού και μέσω ήλων που διαπερνούσαν το κερί, συνδέθηκαν μεταξύ τους τα επιμέρους 
τεμάχια του καλουπιού. 
 
 
By means of computer tomography, the remains of two nails, which kept in place parts of the casting mold, were observed on the interior 
surface of the suspension head, which was formed with the lost wax casting method. The clay casting core that corresponds to the interior 
suspension configuration was initially constructed. Wax was laid on top of the clay core in respective quantity to the desirable object thickness 
and its outer surface was artistically shaped. An outer layer of clay was consequently placed on the wax and the parts of the casting mold were 
interconnected by means of nails that penetrated the wax. 
 
The metallic suspension head of the passenger chamber on a wooden traveler's carriage of the Roman times was found during excavations in 
Dion. This artistically decorated bronze component was fitted on wooden spars, for the suspension of the passenger chamber and cargo on the 
frame of the carriage through leather straps. The spars were reinforced with metal sheets. The leather straps suspended the chamber on rings 
from both sides of the head. In this way, the relative absorption of vibrations for the comfort of the passengers was achieved. 





Μορφοποιήσεις κατά την αρχαιότητα 
 
2.  Ιατρικά εργαλεία: Κολποσκόπιο 
 
 
 
Μελέτη: Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Παντερμαλής, Κ. Ευσταθίου, Ε. Βαρύτης, Ι. Μαυρουδής 
Κατασκευή: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ., PV Engineering Co, em-bi-es, Χυτήρια Εγνατία Α.Ε. 
Ιδιοκτησία: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ. 
 
Το χάλκινο κολποσκόπιο βρέθηκε το καλοκαίρι του 1993 σε ανασκαφές στο Δίον και χρονολογείται πιθανότατα στον 2ο αιώνα π.Χ. Το 
κολποσκόπιο έχει μήκος περίπου 220 mm και αποτελείται από έναν άξονα, με μορφή κοχλία που καταλήγει σε διακοσμημένη λαβή σχήματος 
Τ. Ο κοχλίας περνά μέσα από ένα κυλινδρικής μορφής περικόχλιο, την χελώνη, η οποία μετακινείται αξονικά, μόλις συστραφεί ο άξονας. Η 
χελώνη φέρει στη μια της πλευρά αξονίσκο, στον οποίο αρθρώνονται περιστροφικά δύο ελαφρά κεκαμμένοι βραχίονες. Στο πέρας των 
βραχιόνων είναι στερεωμένα δύο έμβολα ενώ ένα τρίτο έμβολο είναι προσαρμοσμένο στο μέσο του κανόνα. Όταν το κολποσκόπιο είναι κλειστό 
τα τρία έμβολα σχηματίζουν ένα μεταβαλλόμενης κυκλικής διατομής επίμηκες στέλεχος, επονομαζόμενο πριαπίσκος, ή και λωτός, που σημαίνει 
τριφύλλι, επειδή μέσω της δεξιόστροφης περιστροφής του κοχλία διαιρείται σε τρία σκέλη που διαστέλλουν τον κόλπο. 
 
Μια περιγραφή του κολποσκοπίου σώθηκε στο έργο του Παύλου του Αιγινίτη (7ος αιώνας μ.Χ.) που περιγράφει διεξοδικά και τη χρήση του 
κολποσκοπίου. Η εξεταζόμενη γυναίκα ακινητοποιείται σε κάθισμα (δίφρο). Το ιατρικό εργαλείο εισάγεται στον κόλπο από τον γιατρό, που το 
κρατά από τις λαβές του, με τον κοχλία στραμμένο προς τα πάνω. Στη συνέχεια τον κοχλία τον περιστρέφει προσεκτικά ο βοηθός. Όταν 
διασταλεί ο κόλπος, τότε επεμβαίνει ο γιατρός για να θεραπεύσει πιθανό απόστημα. Μετά την έκκριση του πύου χρησιμοποιείται γάζα 
(λημνίσκος) ποτισμένη σε ροδέλαιο για να απαλύνει το τραύμα. 
 
A bronze vaginal speculum was found in summer of 1993 in excavations at Dion and ages probably in 2nd century B.C. The bronze speculum 
has an overall length of about 220 mm and is comprised of a shaft having a thread in most of its length, ending into a Τ-shaped handgrip. The 
screw shaft goes through a cylindrical nut, the so-called “turtle”, with an inner thread (screw nut). At the front of this screw nut, a small cylinder 
receives the perforated arms' upper ends, thus forming a joint between each arm and the screw nut. There are two stems fixed at the ends of 
the arms, and a third one in the middle of the arm's connecter. When the instrument is in closed position, the three stems form a symmetrical by 
rotation object with a variable diameter in successive cross sections along its symmetry axis, named “priapiskos”, or “lotus”. The latter is 
synonymous to clover, due to the three parts splitting, when the screw is rotating clockwise. 
 
A description of this ancient medical instrument survives in the works of Paul of Aegina (7th century A.D.), who describes in details both the 
speculum and its use (book 6, part 7) The woman which was to undergo examination was tied to a chair and the doctor inserted it into the 
vagina, who held the instrument by its handles. The screw shaft was carefully turned by the doctor's assistant. When the vagina had dilated, 
the doctor then removed the abscess. After the excreting the pus, gauze moistened with rose oil was used to ease the wound. 
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3.  Διακοσμητικά αντικείμενα: Κεφαλές αλόγων ενός ανακλίντρου 
 
 
Μελέτη: Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Παντερμαλής, Κ. Ευσταθίου, Ε. Βαρύτης, Ι. Μαυρουδής 
Κατασκευή: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ., Χυτήρια Εγνατία Α.Ε., PV Engineering Co. 
Ιδιοκτησία: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ. 
 
 
 
Κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε έπαυλη του 2ου αιώνα π.Χ. στο Δίον, ανευρέθησαν δύο διακοσμητικά κεφάλια αλόγων. Οι κεφαλές αρσενικού 
και θηλυκού αλόγου, χρησιμοποιούντο για τη διακόσμηση ενός ανακλίντρου. 
 
Η κατασκευή των κεφαλών, διεξήχθη μέσω χύτευσης με τηκόμενα μοντέλα. Πυρήνας από πηλό επιστρώθηκε με κερί, το οποίο ο χειροτέχνης 
διαμόρφωσε καλλιτεχνικά. Στη συνέχεια το μοντέλο επικαλύφθηκε με πηλό από τον οποίο αφού στέγνωσε, μέσω θέρμανσης απομακρύνθηκε 
το κερί. Στη συνέχεια το καλούπι χρησιμοποιήθηκε για χύτευση κράματος χαλκού. Λόγω της σύνθετης εξωτερικής επιφάνειας ειδικά της 
κεφαλής του αρσενικού αλόγου, στο οποίο η χαίτη σχηματίζει περίπλοκης γεωμετρίας λεπτομέρειες, οι σύγχρονες τεχνικές μορφοποίησης των 
καλουπιών μέσω μηχανουργικών κατεργασιών είναι περιορισμένες. 
 
 
Two decorative horse heads were discovered in a 2nd century B.C. mansion, during excavations in Dion. These particular heads of a male and 
female horse were used as parts of the decoration of a reclining couch. 
 
The construction of the heads was conducted by the lost wax casting method. A clay core was coated with wax, which a handicraftsman 
shaped artistically. The model was covered with clay, dried and later had the wax heated and removed.  Afterwards, the mold was used for the 
casting of a copper alloy. Due to the complex outer surface, especially of the male head horse, where extremely complicated details exist, 
modern mold making procedures through machining are limited. 
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4.  Αντικείμενα καθημερινής χρήσης: Οινοχόες της πρώιμης εποχής του σιδήρου 
 
 
Μελέτη: Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Παντερμαλής, Κ. Ευσταθίου, Ε. Βαρύτης, Ι. Μαυρουδής 
Κατασκευή: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ., PV Engineering Co. 
Ιδιοκτησία: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ. 
 
 
 
Η κεραμική οινοχόη, πιστό αντίγραφο της οποίας αποτελεί το έκθεμα, βρέθηκε μαζί με άλλες, σε αρχαίους τάφους, κατά τη διάρκεια 
ανασκαφών το 1980, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά του Δίου. Οι οινοχόες έχουν παρόμοια γεωμετρία με περίπου σφαιρικό σώμα και ένα 
πλατύ κομμένο λαιμό, χαρακτηριστικό των κεραμικών δοχείων της πρόωρης εποχής του σιδήρου στη Μακεδονία (1.000 - 700 π.Χ.). Η 
παραγωγή αυτού του αγγείου διεξήχθη μέσω προσθετικής διαδικασίας, κατά την οποία, επιμέρους τεμάχια συναρμολογούνται σε τελικό 
αντικείμενο. Αυτό διαπιστώθηκε μέσω σχετικής διερεύνησης των οινοχόων, με χρησιμοποίηση αξονικών τομογραφιών. Η μορφοποίηση της 
οινοχόης άρχιζε με τη πλάση του πηλού για το σφαιρικό κυρίως σώμα, που μορφοποιούταν με χρησιμοποίηση κάποιου καλουπιού. Στη 
συνέχεια διαμορφωνόταν ο λαιμός και η λαβή και με συναρμολόγηση των επιμέρους αυτών κομματιών πηλού, ολοκληρωνόταν η κατασκευή 
της οινοχόης. 
 
The ceramic wine jug, an accurate copy of which is this exhibit, was found along with others during excavations in ancient tombs ca. 4 
kilometers west of Dion in 1980. The wine jugs share similar geometry features, with a roughly spherical body and a broad cut neck, 
characteristic of the ceramic vessels of the early iron age in Macedonia (1.000 - 700 B.C.). The manufacture of this vessel was conducted by 
means of an additive procedure, during which the individual components were assembled in the final object. This was concluded by the related 
examination of the wine jugs by means of computer tomography. The forming of the wine jug commenced with the fashioning of the clay 
spherical main body with the use of a mold. The neck and handgrip were subsequently shaped and by integrating the individual components, 
the making of the wine jug was completed. 
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5. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης: Ορειχάλκινα λυχνάρια 
 
 
Μελέτη: Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Παντερμαλής, Κ. Ευσταθίου, Ε. Βαρύτης, Ι. Μαυρουδής, Χ. Ευσταθίου 
Κατασκευή: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ., Χυτήρια Εγνατία Α.Ε., PV Engineering Co. 
Ιδιοκτησία: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Α.Π.Θ. 
 
 
 
Τα χάλκινα λυχνάρια που βρέθηκαν κατά ανασκαφές στο Δίον ανήκουν χρονολογικά στην ελληνιστική περίοδο. Το λυχνάρι Α έχει τη μορφή 
κεφαλής ανθρώπου. Όπως διαπιστώθηκε από σχετική διερεύνηση μέσω αξονικών τομογραφιών, είναι συμπαγές και μορφοποιήθηκε μέσω 
χύτευσης με τηκόμενο μοντέλο. Σε διάφορες τομές αξονικών τομογραφιών του άλλου χάλκινου λυχναριού (λυχνάρι Β), διαπιστώθηκε ότι δεν 
είναι συμπαγές και αποτελείται κυρίως από τρία μέρη: το σώμα, την λαβή του και από την σφαιρική χοάνη, για την πλήρωση με έλαιο. Το 
κυρίως σώμα και η λαβή μορφοποιήθηκαν μέσω ξεχωριστών χυτεύσεων με τηκόμενα μοντέλα. Με τη βοήθεια αξονικών τομογραφιών, 
διαπιστώθηκαν ασυνέχειες υλικού στην περιοχή της σύνδεσης της χοάνης με το κυρίως σώμα, που συνηγορούν στο ότι η χοάνη χυτεύθηκε ή 
σφυρηλατήθηκε ξεχωριστά και στη συνέχεια αυτή και η λαβή του λυχναριού συγκολλήθηκαν με το σώμα με κασσίτερο, στην τελική θέση τους. 
 
The bronze oil lamps, found during excavations in Dion, are dated in the Hellenistic period. Oil lamp A is shaped like a human head. After a 
computer tomography-aided examination, it was found that it is solid and was formed by the lost wax casting method. In various tomography 
cross sections of the other bronze oil lamp (lamp B), it was ascertained it is not concrete and it consists of mainly three components: the main 
body, its handgrip and the spherical funnel for oil repletion. The main body and the handgrip were shaped by separate lost wax casting. By 
means of computer tomography, material discontinuities were located in the contact area of the funnel and the main body, which supports that 
the funnel was separately cast or forged and then it and the handgrip of the oil lamp were tin-welded to the main body in their final place. 
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