Η καταγωγή
του μηχανικού Κτησιβίου
Γενικά
Ο Κτησίβιος ο Ασκρηνός έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ.
Θεωρείται από τους πιο σπουδαίους μηχανικούς της αρχαιότητας, αμέσως
μετά τον Αρχιμήδη και της ιδίας αξίας με τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα,
του οποίου υπήρξε και καθηγητής. Εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια την εποχή της βασιλείας των 2ου και 3ου Πτολεμαίων, κάπου ανάμεσα στα 285
έως 222 π.Χ. Θεωρείται πατέρας της πνευματικής, δηλαδή της επιστήμης
που ασχολείται με τον αέρα (πνεύμα) και τις χρήσεις του, και ιδρυτής της
περίφημης Αλεξανδρινής σχολής των μηχανικών. Πιθανολογούμε ότι
πρέπει να ήταν ο πρώτος που ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου της
Αλεξάνδρειας.
Όπως είναι γνωστό, η Αλεξάνδρεια κτίσθηκε τον χειμώνα του 332-331
π.Χ. Ο Πτολεμαίος Α’ ο Σωτήρ, ένας από τους διαδόχους του Μ. Αλεξάνδρου, έκανε την Αλεξάνδρεια πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Αυτός και οι δυο
επόμενοι Πτολεμαίοι μεταμόρφωσαν την πόλη σε πνευματικό κέντρο εφάμιλλο της Αθήνας. Για να γίνει αυτό, πλήθος κόσμου συνέρρεε στην
Αλεξάνδρεια, από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Η μετανάστευση αυτή έγινε
σε εποχή που η ιστορία παραδέχεται είτε μετακινήσεις πληθυσμών, ή εκστρατευτικές περιπέτειες, ή εμπορικές εργασίες. Έτσι μετανάστευσε στην
Αλεξάνδρεια και ο Κτησίβιος. Γρήγορα αναδείχθηκε σε μεγάλη πνευματική οντότητα, με το επίθετο Ασκρηνός. Στις περισσότερες όμως εγκυκλοπαίδειες αναφέρεται ως Αλεξανδρινός ή Αλεξανδρεύς.
Άσκρα
Η Άσκρα, Άσκρη στην αρχαία ελληνική γραμματεία, ήταν πόλις της
αρχαίας Βοιωτίας, κτίσθηκε από τους Αλωάδες, τρισέγγονους του Έλληνα, του γιού του Δευκαλίωνα1 και ήταν πατρίδα του Ησιόδου. Άλλη Άσκρη
δεν αναφέρεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία.

1

Κάλλιππος, Ες Ορχομενίους Συγγραφή, Απόσπ. 1α, όπως παρατίθεται από τον Παυσανία IX, 29, 1:

Qàsai d ™n `Elikîni MoÚsaij prètouj kaˆ ™ponom£sai tÕ Ôroj ƒerÕn enai Mousîn 'Efi£lthn kaˆ
’Wton lšgousin, o„k…sai d aÙtoÝj kaˆ ”Askrhn· kaˆ d¾ kaˆ `Hghs…nouj ™pˆ tùde ™n tÍ 'Atq…di ™po…hsen·
”AskrV d' aâ paršlekto Poseid£wn ™nos…cqwn·
À d» oƒ tške pa‹da periplomšnwn ™niautîn
O‡oklon, Öj prîtoj met' 'Alwšoj œktise pa…dwn
”Askrhn, ¼q' `Elikînoj œcei pÒda pidakÒenta.

-2Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη2 οι Θεσπιείς κατέστρεψαν την Άσκρη και
πολλοί από τους κατοίκους κατέφυγαν στον Ορχομενό. Αυτή η αναφορά
πρέπει να δημιούργησε την εντύπωση, ότι έκτοτε δεν υπήρχε Άσκρη.
Παρά ταύτα η ρήση του Αριστοτέλη σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει
εξαφάνιση της Άσκρης, αφού και άλλες πόλεις – κράτη καταστράφηκαν,
αλλά σύντομα ανέκαμψαν, όπως οι Θεσπιές από τους Πέρσες και τους
Θηβαίους, η Θήβα από τον Αλέξανδρο και άλλες.
Στην πράξη η Άσκρη ενώθηκε με την Θέσπεια με ένα είδος ομοσπονδίας, γι’ αυτό και η “Θέσπεια” του Ομήρου έγινε “Θεσπιαί” μετά την ένωσή της με την Άσκρη3.
Από τότε η Άσκρη παύει να υπάρχει σαν αυτόνομη πόλις, αλλά συνεχίζει τη ζωή της στο πλαίσιο του κράτους των Θεσπιών.
Σύμφωνα μάλιστα με τα κεραμικά ευρήματα, η Άσκρη παρουσιάζεται
στη μέγιστη επέκτασή της κατά την κλασική εποχή4.
Μετά τη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ. και την καταστροφή των Θεσπιέων στον Κερησσό5, θεωρείται λογικό να ακολούθησε η αυτονόμησή
της ή ακόμη και η ανεξαρτητοποίησή της.
Η Άσκρη λοιπόν υπήρχε την εποχή του Αλεξάνδρου και κάτοικοί της
είναι πιθανόν να μετανάστευσαν στην Αλεξάνδρεια, μαζί με κατοίκους
άλλων περιοχών. Κάτι ανάλογο που έγινε και με την Αμερική στις αρχές
του 20ου αιώνα.
Καταγωγή του Κτησιβίου
Στην αρχαία ελληνική γραμματεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα
“MUSAIOS”, αναφέρονται τέσσερις με το όνομα “Κτησίβιος” και συγκεκριμένα:
• ο Χαλκιδεύς, φιλόσοφος6,
• ο Αθηναίος7 που φονεύθηκε στον Πελοποννησιακό πόλεμο,
2

Αριστοτέλης, Αποσπάσματα, 565: “¢o…khton d aÙtÕ (tÕ pol…cnion t¾n ”Askran) Ð PloÚtarcoj
ƒstore‹ kaˆ tÒte enai, Qespišwn ¢nelÒntwn toÝj o„koàntaj, 'Orcomen…wn d toÝj swqšntaj dexamšnwn.
Óqen kaˆ tÕn qeÕn 'Orcomen…oij prost£xai t¦ `HsiÒdou le…yana labe‹n kaˆ q£yai par' aÙto‹j, æj kaˆ
'Aristotšlhj fhsˆ gr£fwn t¾n 'Orcomen…wn polite…an”. [Schol. (Procl.) in Hesiodi opp. 631 (p. 298 Gaisf.)]
3

Χρήστου Χρύσανθος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, “Ένα από τα
προβλήματα της βοιωτικής ιστορίας ”, Επετηρίς της εταιρείας βοιωτικών μελετών, τόμος 4, τεύχος
Α, Αθήνα 2008, σελ. 23: “Κάτι ανάλογο μπορούμε να υποθέσουμε και για τις Θεσπιές, στις οποίες
δεν περιλαμβάνονται μόνο η Άσκρη, αλλά και τα τρία λιμάνια των Θεσπιών στον Κορινθιακό, η Κρεύσις, οι Τίφαι και οι Χορσιαί.”
4 John Bintliff , The Archaeological Survey of the Valley of the Muses and its Significance for Boeotian History,
Archaeology Department Durham University, La montagne des Muses, Andre Hurst et Albert
Schachter, σελ. 197 και σχήμα σελ. 213, Genève, 1996
5 Πλουτάρχου, Κάμιλλος, 19,1,1
6 Αθήναος, Δειπνοσοφισταί, 1,26,32: “™sfa…rize d' oÙk ¢hdîj kaˆ Kths…bioj <Ð> CalkideÝj filÒsofoj·
kaˆ polloˆ di¦ t¾n sfairik¾n aÙtù sunapedÚonto tîn 'AntigÒnou toà basilšwj f…lwn. sunšgraye d
perˆ sfairistikÁj Timokr£thj Ð L£kwn”.
7 Δημοσθένης, Κατά Ευβουλίδου,38,2: “tÍ d' ¢delfÍ aÙtoà sunoikhs£sV DiodèrJ `Alaie‹ uƒÕj g…gnetai
Kths…bioj. kaˆ oátoj m n ™teleÚthsen ™n 'AbÚdJ met¦ QrasuboÚlou strateuÒmenoj”,
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ο συγγραφεύς και ιστοριογράφος8 που έζησε 104 έτη και
ο μηχανικός.

Στον μηχανικό Κτησίβιο αναφέρονται οι:
• Αθήναιος, μαθηματικός και μηχανικός
• Φίλων ο Βυζάντιος, μηχανικός
• Αριστοκλής, μουσικός
• Τρύφων, γραμματικός
• Αθήναιος Ναυκρατίτης
• Πρόκλος, νεοπλατωνικός φιλόσοφος
• Κωνσταντίνος VII ο Πορφυρογέννητος (Ήρων ο Βυζάντιος).
Αναφέρεται επίσης και ο Ρωμαίος Βιτρούβιος στο 10τομο έργο του «Περί
Αρχιτεκτονικής», στην λατινική γλώσσα.
Ο μαθηματικός Αθήναιος9 στο έργο του «Περί Μηχανημάτων» αναφέρεται στα πρόσωπα του έργου του, αποσπασματικά όπως παρακάτω:
… Str£twnoj kaˆ `Estia…ou
`Estia…ou kaˆ 'ArcÚtou kaˆ 'Aristotšlouj kaˆ tîn ¥llwn …
DiÕ Ósaper ¢negnèkamen toà mhcanikoà
mhcanikoà 'Aghsistr
'Aghsistr£
Aghsistr£tou perˆ aÙtîn, dišximen.
'Apollè
Apollènioj d Ð gegonëj aÙtoà did£skaloj …
TÚriÒ
riÒj tij nauphgÒ
nauphgÒj, ú Ônoma
Ônoma Ãn Pefrasmš
Pefrasmšnoj,
noj ™n tÍ poliork…v…
kat¦ t¾n DionÚsou toà Sikeliètou turann…da …
kat£ te t¾n Fil…ppou toà 'AmÚntou basile…an…
Óte PolÚeidoj Ð QettalÕj …
Toàto tÕ kataskeÚasm£ fhsi F…lwn Ð 'Aqhna‹oj cr»simon …
TÁj d ØpÕ `Hg»toroj toà Buzant…ou hØrhmšnhj celènhj …
`H d ØpÕ 'Epim£cou toà 'Aqhna…ou genomšnh ˜lšpolij, ¿n
Dhm»trioj Ð `Rod…ouj poliorkîn …
Kths…bioj d Ð 'AskrhnÕj Ð ™n 'Alexandre…v mhcanikÕj ™n to‹j `Upomn»masi
katecèrisen … (Η συγκεκριμένη αναφορά φαίνεται στο τέλος του παρόντος)

Εκτός από τα μεγάλα ονόματα, όπως Αριστοτέλης, Απολλώνιος,
στους άλλους δίνει τον τόπο καταγωγής τους.
Από την τελευταία φράση του παραπάνω αποσπάσματος, σαφώς συνάγεται ότι ο μηχανικός Κτησίβιος, καταγόταν από την Άσκρα, εργάσθηκε στην Αλεξάνδρεια και έγραψε τα “Υπομνήματα”.
Το έργο του αυτό ο Αθήναιος το αφιερώνει στον Μάρκελλο τον νικητή
των Συρακουσών10 ο οποίος πέθανε το 208 π.Χ. Προφανώς ο Κτησίβιος
8 Λουκιανός, Μακρόβιοι,22,2: “Suggrafšwn d Kths…bioj m n ™tîn ˜katÕn kaˆ tess£rwn ™n perip£tJ
™teleÚthsen, æj 'ApollÒdwroj ™n to‹j croniko‹j ƒstore‹”.
9 Αθήναιος. Μαθηματικός, πιθανότατα σύγχρονος του Αρχιμήδους. Έζησε το 200 π.Χ., και του αποδίδουν ένα πολύ ενδιαφέρον σύγγραμμα Περί μηχανημάτων, δηλαδή περί πολεμικών μηχανών,
πού απευθυνόταν στον Μαρκέλλο, τον νικητή των Συρακουσών.
10 “AQHNAIOU PERI MHCANHMATWN
“Oson ™fiktÕn m n ¢nqrèpJ toÝj Øp r mhcanikÁj poioumšnJ lÒgouj, ð semnÒtate M£rkelle,
M£rkelle ™mn»sqhn
toà Delfikoà paraggšlmatoj, æj œsti qe‹Òn ti tÕ ØpomimnÁskon ¹m©j crÒnou fe…desqai, ú œsti scedÕn
e„pe‹n ¤panta katacrèmeqa ¢feidîj e„j t¦j katepeigoÚsaj <™n> tù b…J cre…aj….”

-4δραστηριοποιήθηκε πριν το 208 π.Χ. και πιθανώς ο Αθήναιος να τον πρόλαβε “εν ζωή”.
Ο Φίλων ο Βυζάντιος11 (μεταξύ του 260 και του 180 π.Χ.) από τους σημαντικότερους μαθηματικούς και μηχανικούς της Ελληνιστικής περιόδου,
θεωρείται μαθητής του Κτησιβίου του μηχανικού και αναφέρεται 6 φορές
σε αυτόν, από τις οποίες στην 2η τον αποκαλεί “εν Αλεξανδρεία”12.
39. toà d

calkotÒnou pareil»famen eØret¾n mšn, æj kaˆ ¢nèterÒn soi
dedhlèkamen, Kths…
Kths…bion tÕn ™n 'Alexandre…
Alexandre…v gegonÒta·
(Φίλων, Βελοποιηκά, 67,43)

Μόνο αυτή η αναφορά του Φίλωνος, “τον εν Αλαξανδρεία”, αρκεί για
να παραδεχθούμε ότι ο Κτησίβιος δεν καταγόταν από την Αλεξάνδρεια.

Οι άλλοι δύο Μάρκελλοι πρέπει να εξαιρεθούν ως νεώτεροι κατά πολύ.
-- Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος. (Πέθανε το 46 π.χ.}. Φανατικός αντίπαλος του Ιουλίου Καίσαρος.
Στο διάστημα της υπατείας του (51), προσπάθησε να απομακρύνει τον Καίσαρα από το στρατό του,
αλλά οι ενέργειές του εξουδετερώθηκαν από τον Κούριο. Ακλούθησε τον Πομπήιο στην Ελλάδα
και, μετά τη μάχη των Φαρσάλων, αποσύρθηκε στη Μυτιλήνη, όπου ασκήθηκε στη ρητορική και
μελέτησε φιλοσοφία. Το 46, ή Σύγκλητος πέτυχε από τον Καίσαρα να τον συγχωρήσει, και με αύτη
την ευκαιρία ό Κικέρων, που ήταν φίλος του, έβγαλε τον Υπέρ Μαρκέλλου λόγο του. Ό Μάρκελλος
ξεκίνησε γιό την Ιταλία, αλλά δολοφονήθηκε το Μάιο από έναν από τους υπηρέτες του, στον Πειραιά. Ο Μάρκελλος ήταν αληθινός αριστοκράτης, εύγλωττος ομιλητής και άνθρωπος με σταθερό
χαρακτήρα. Το μεγάλο ελάττωμά του ήταν ή φιλαργυρία.
-- Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος. (42-23 π.Χ.). Γιος του Γαΐου Κλαυδίου Μαρκέλλου και της Οκταβίας, αδελφής του Αυγούστου. Το 25 υιοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα και νυμφεύθηκε την κόρη
του Ιουλία. Αυτό φάνηκε να τον προορίζει για διάδοχο του θρόνου. Το 25, συνόδευσε τον αυτοκράτορα στην Ισπανία, αλλά το 23 πέθανε στη λουτρόπολη Βάιαι όπου νοσηλευόταν. Μεγάλες ελπίδες
είχαν στηριχθεί σ' αυτό το νέο, και υμνήθηκε από πολλούς συγγραφείς, ιδιαίτερα από τον Βιργίλιο
σ' ένα περίφημο μέρος της Αινειάδος. Τον έθαψαν στο μαυσωλείο του Αυγούστου, και ο ίδιος ο Αύγουστος εκφώνησε τον επικήδειο. Σ’ αυτόν τον Μάρκελλο αφιερώθηκε το θέατρο που είχε αρχίσει
ό Ιούλιος Καίσαρ και αποπερατώθηκε από τον Αύγουστο (δυτικά του Καπιτωλίνου λόφου της Ρώμης).
(Γιάννη Λάμψα, Λεξικό αρχαίου κόσμου)
11
Ο Φίλων ο Βυζάντιος υπήρξε από τους σημαντικότερους μαθηματικούς και μηχανικούς
της Ελληνιστικής περιόδου. Αν και καταγόταν από την πόλη του Βυζαντίου, έζησε το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής του στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, γεννήθηκε περί το
280 π.Χ. Η ακμή του τοποθετείται μεταξύ του 260 και του 180 π.Χ. Θεωρείται μαθητής
του Κτησιβίου, κορυφαίου μηχανικού, ο οποίος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της άντλησης
των υδάτων και με άλλα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της εποχής.
(Βικιπαίδεια)
Φίλων ο Βυζάντιος. Μηχανικός, μαθητής του Κτησιβίου, πού έζησε στη Ρόδο και στην Αλεξάνδρεια
τον 2ο αιώνα π.Χ. Έγραψε το βιβλίο Μηχανική σύνταξις, από το οποίο διασώθηκε ένα μέρος, και
πού πραγματεύεται για ένα βλητικό πολιορκητικό μηχάνημα πού λειτουργούσε με πεπιεσμένο
αέρα και είχε εφεύρει ό Κτησίβιος.
(Γιάννης Λάμψας, “Λεξικό αρχαίου κόσμου”)
12
'EK TWN FILWNOS BELOPOIIKWN LOGOS D.
39. toà d calkotÒnou pareil»famen eØret¾n mšn, æj kaˆ ¢nèterÒn soi dedhlèkamen, Kths…bion tÕn ™n
'Alexandre…v gegonÒta· prospesÒntoj d kaˆ ¹m‹n toà probl»matoj, tÁj d kataskeuÁj oÜpw
diadedomšnhj, kalîj œcein Øpel£bomen kaˆ aÙtoˆ zhtÁsai kaˆ ™pˆ pšraj aÙtoà t¾ kataskeu¾n ¢gage‹n,
Óqen polÝ diall£sson gšgone <tÕ> toà par' ¹m‹n Øp£rcontoj Ñrg£nou scÁma prÕj t¾n Øp' ™ce…nou
sunteqe‹san kataskeu»n, ™x ïn dies£foun ¹m‹n tinej tîn par' aÙtù perišrgwj teqeamšnwn·
Øposths£menoj oân poi»somai tÕn lÒgon soi perˆ tÁj ¹metšraj kataskeuÁj.

-5Ο Αριστοκλής13 στο “Περί Χορών” αναφέρει ότι ο Κτησίβιος ήταν κουρέας, κατοικούσε στην Ασπένδεια της Αλεξάνδρειας, έζησε και διέπρεψε
επί Ευεργέτου του δευτέρου και δίδαξε τη γυναίκα του Θαΐδα14.
Ο Ρωμαίος Βιτρούβιος στο 10τομο έργο του «Περί Αρχιτεκτονικής»,
στην λατινική γλώσσα, κάνει 8 αναφορές στον Κτησίβιο και σε μία λέγει
ότι γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια.
2. Ο Κτησίβιος ο Αλεξανδρινός ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τις ιδιότητες του ανέμου, … Ο Κτησίβιος, του οποίου ο πατέρας ήταν κουρέας,
γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Προικισμένος με εξαιρετικό ταλέντο, απέκτησε μεγάλη φήμη για τις μηχανικές επινοήσεις του.
2. Item sunt ex aqua conquisitae ab eisdem scriptoribus orologiorum rationes,
primumque a Ctesibio Alexandrino, qui et vim spiritus naturalis pneumaticasque res
invenit. sed uti fuerint ea exquisita, dignum est studiosis agnoscere. Ctesibius enim
fuerat Alexandriae natus patre tonsore. is ingenio et industria magna praeter reliquos
excellens dictus est artificiosis rebus se delectare. namque cum voluisset in taberna sui
patris speculum ita pendere ut cum duceretur sursumque reduceretur, linea latens
pondus reduceret, ita conlocavit machinationem.
[Βιτρούβιος: Περί Αρχιτεκτονικής, Καλλιόπη (IX), Κεφ. 8, παρ. 2]

Ο Βιτρούβιος είναι ο μόνος που αποκαλεί τον Κτησίβιο Αλεξανδρινό,
προφανώς με βάση την αναφορά του Αριστοκλή.
Το απόσπασμα αυτό του Αριστοκλή περιλαμβάνεται στους Δειπνοσοφιστές του Αθήναιου Ναυκρατίτη15 και εντάσσεται στο διάλογο του μου-

Μουσικός, που έγραψε Περί Χορών και αναφέρεται από τον Αθήναιο τον Ναυκρατίτη.
(Γιάννης Λάμψας, Λεξικό Αρχαίου Κόσμου)
14 Αριστοκλής, αποσπ. 12,14-18: “Ka… fasi toàto eØrÁsqai ØpÕ Kthsib…ou kouršwj, ™ntaàqa o„koàntoj
™n tÍ 'Aspend…v, ™pˆ toà deutšrou EÙergštou· diapršyai tš fasi meg£lwj. Toutonˆ oân kaˆ t¾n aØtoà
did£xai guna‹ka Qada”.
13

Αθήναιος, ο Ναυκρατίτης. Έλληνας σοφιστής και γραμματικός, από την Ναύκρατι της Αιγύπτου,
μεγαλωμένος στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε κατά τα 170-230 μ.Χ. Έπειτα πήγε στην Ρώμη, όπου
έμεινε επί Μάρκου Αυρηλίου και των διαδόχων του, μέχρι Αλεξάνδρου Σεβήρου, διδάσκοντας ρητορική και σοφιστική. Στην Ρώμη έγραψε το έργο του Δειπνοσοφισταί, σε 15 βιβλία, όπου περιγράφει ένα συμπόσιο σοφιστών ή σοφών πού έγινε το 228. Μόνο μία σύνοψη του έργου αυτού διασώθηκε, γραμμένη από άγνωστο συγγραφέα του 11ου αιώνος. Αν το έργο σωζόταν ολόκληρο, θα ήταν πολύτιμο για την πληρέστερη γνώση της ελληνικής φιλοσοφίας, γιατί ό Αθηναίος ανέφερε 700
συγγραφείς, και 1.500 έργα πού έχουν εντελώς χαθεί. Στους Δειπνοσοφιστάς, ό Αθήναιος διηγείται
στον φίλο του Τιμοκράτη όσα ειπώθηκαν σ' ένα συμπόσιο πού είχε παραθέσει ο πλουσιότατος και
πολυμαθέστατος Ρωμαίος Λαρήνσιος. Περιέχει πολλά ανέκδοτα, άφθονα στοιχεία για τα φαγητά
της εποχής (Δειπνοσοφισταί σημαίνει περίπου «γαστρονόμοι»). Στους Δειπνοσοφιστάς υπάρχουν
πολύτιμα αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων και ποιητών, άλλα και ρητά και κείμενα για το
κρασί, τα σύκα, τα μήλα, τα καρύδια κλπ.
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-6σικού Αλκείδη του Αλεξανδρέα με τον Ουλπιανό τον Τύριο16 για την ύδραυλη. Παρατίθεται το απόσπασμα:
75. Ενώ ακόμη λέγονταν πολλά τέτοια, ακούστηκε από τους γείτονες κάποιος
ήχος ενός υδραυλικού οργάνου πολύ ευχάριστος και τερπνός, ώστε όλοι να
γυρίσουμε την προσοχή μας εκεί μαγεμένοι από την αρμονία. Ο Ουλπιανός
ρίχνοντας μια ματιά στο μουσικό Αλκείδη είπε: «Ακούς, εσύ ο πιο καλός μουσικός απ' όλους, την ωραία αυτή αρμονία, που μας έκανε όλους να γυρίσουμε
γοητευμένοι [από τη μουσική]. Και δεν είναι σαν τον κοινό μόναυλο που έχετε
σεις στην Αλεξάνδρεια, που προκαλεί περισσότερο πόνο σ' όσους τον ακούν
παρά κάποια μουσική τέρψη». Ο Αλκείδης είπε: «Αλλά και αυτό το όργανο, η
ύδραυλη, είτε θέλεις να είναι από τα έγχορδα είτε από τα πνευστά, είναι
επινόηση δικού μας Αλεξανδρινού, που έχει την τέχνη του κουρέα, το όνομά
του είναι Κτησίβιος. Το αναφέρει αυτό ο Αριστοκλής στο έργο του Περί χορών μιλώντας κάπως έτσι: "Συζητιέται αν η ύδραυλη ανήκει στα πνευστά ή
στα έγχορδα όργανα. Ο Αριστόξενος17λοιπόν αυτό δεν το ξέρει. Λέγεται ότι ο
Πλάτωνας έδωσε κάποια μικρή φροντίδα για το κατασκεύασμα αυτό, κάνοντας ένα νυχτερινό ρολόγι που μοιάζει με υδραυλικό σαν πολύ μεγάλη κλεψύδρα18. Και το υδραυλικό όργανο φαίνεται ότι είναι κλεψύδρα. Λοιπόν έγχορδο και κρουστό δε θα μπορούσε να θεωρηθεί, ενώ ίσως θα μπορούσε να ειπωθεί πνευστό, επειδή μπαίνει πνοή στο όργανο από το νερό. Διότι οι αυλοί είναι
χωμένοι κάτω στο νερό και, όταν ταράζεται το νερό από κάποιον νεαρό, καθώς
ο αέρας απελευθερώνεται στους αυλούς μέσα από κάποιες βαλβίδες από τη
μια πλευρά του οργάνου στην άλλη, παράγεται ήχος ευχάριστος. Το όργανο
μοιάζει με στρογγυλό βωμό και λεν ότι έχει επινοηθεί από τον κουρέα Κτησίβιο που κατοικούσε εδώ στην περιοχή της Ασπένδου στα χρόνια του Ευεργέτη Β'19 και ότι αυτός φημίστηκε πολύ. Αυτός λοιπόν δίδαξε και τη γυναίκα
του Θαΐδα". Ο Τρύφωνας20στο τρίτο βιβλίο του έργου του Περί ονομασιών
(το σύγγραμμα αυτό είναι για τους αυλούς και για τα μουσικά όργανα) λέει
Ούλπιανός Δομίτιος. Περίφημος Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος που έζησε στους χρόνους του
Καρακάλλα και που καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης. Υπήρξε μαθητής του Παπινιανού και έγινε πραιτοριανός, σύμβουλος και επίτροπος του νεαρού αυτοκράτορα Αλεξάνδρου
Σεβήρου. Δολοφονήθηκε από στρατιώτες μέσα στα αυτοκρατορικά ανάκτορα το 228 μΧ. Ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας νομικών σχολίων και συγγραμμάτων, που αποσπάσματά
τους αποτελούν κατά μέγα μέρος τον Πανδέκτη του Ιουστινιανού.
17 Ο Αριστόξενος, γεννημένος στον Τάραντα της νότιας Ιταλίας, ήταν φιλόσοφος και μουσικός υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη, έζησε γύρω στο 330 π.Χ. και έγραψε έργα για ποικίλα θέματα, ιδίως όμως για τη μουσική' σ' αυτή διαφοροποιείται από τους πυθαγόρειους, που ανήγαν το καθετί
στις σχέσεις των αριθμών' αυτός θεμελίωνε τη μουσική στη διαφορά των τόνων, όπως τους συλλαμβάνει η ακοή. Από το έργο του Στοιχεία άρμονίας σώζονται τρία βιβλία, όχι πάντως πλήρη και
ίσως όχι στην αρχική μορφή τους από το έργο του Στοιχεία ρυθμού σώζεται μόνο ένα μικρό μέρος.
18 Η κλεψύδρα ήταν στενόστομο αγγείο με πλατιά βάση με μικρές οπές, μέσα από τις οποίες έσταζε το νερό' χρησίμευε σαν ρολόι, που έδινε ίσο χρόνο σ' όσους μιλούσαν ιδίως στα δικαστήρια.
19 Δεύτερος Ευεργέτης ήταν ο Πτολεμαίος Η’, ο Φύσκων (145-116 π.Χ.) του οποίου σύζυγος ήταν η
Κλεοπάτρα Γ’ και όχι η Θαΐδα.
20 Ο Τρύφωνας ήταν γραμματικός από την Αλεξάνδρεια και έζησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας
των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Αυγούστου και Τιβερίου. Μελέτησε τις διαλέκτους της ελληνικής
γλώσσας και έγραψε τα έργα Πάθη λέξεων και Τέχνη γραμματική, που δε σώθηκαν ακέραια.
16

-7ότι για την υδραύληση έγραψε ο μηχανικός Κτησίβιος. Δεν ξέρω αν κάνει
λάθος στο όνομα. Ο Αριστόξενος πάντως προτιμά τα έγχορδα και τα κρουστά από τα πνευστά, λέγοντας ότι τα πνευστά είναι εύκολα· διότι πολλοί που
δε διδάχτηκαν παίζουν αυλό και σφυρίζουν όπως οι βοσκοί.
76. Τόσα μπορώ να σου πω για το υδραυλικό όργανο, Ουλπιανέ.
(Αθήναιου Ναυκρατίτου, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ Δ)

Εδώ ο Αλκείδης παραθέτει την άποψη του Αριστοκλή, σύμφωνα με
την οποία η ύδραυλις επινοήθηκε από τον κουρέα Κτησίβιο που κατοικούσε στην περιοχή της Ασπένδου Αλεξανδρείας, στα χρόνια του Ευεργέτη Β'21 και απέκτησε μεγάλη φήμη, δίδαξε μάλιστα και τη βασίλισσα Θαΐδα".
Παραθέτει όμως και την άποψη του γραμματικού Τρύφωνα, σύμφωνα
με την οποία για την ύδραυλη έγραψε ο μηχανικός Κτησίβιος. Ο Αλκείδης
διευκρινίζει ότι δεν ξέρει αν ο Τρύφων κάνει λάθος με το όνομα.
Από την παράθεση των απόψεων συνάγεται ότι:
• Ο Αλκείδης γνώριζε την ύπαρξη του μηχανικού Κτησιβίου, καμία
σχέση έχοντος με τον κουρέα της Ασπένδου.
• Ο Αριστοκλής είναι περιορισμένης αξιοπιστίας, αφού σύζυγος του
Δευτέρου Ευεργέτη, [Πτολεμαίος Η’, ο Φύσκων (145-116 π.Χ.)], ήταν η
Κλεοπάτρα Γ’ και όχι η Θαΐδα22.
• Ο Κτησίβιος που αναφέρει ο Αριστοκλής, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο διάστημα (145-116 π.Χ.) δεν μπορεί να ήταν δάσκαλος του Φίλωνος του Βυζαντίου, η ακμή του οποίου τοποθετείται μεταξύ του 260 και
του 180 π.Χ.
• Ο Τρύφων, ως γραμματικός, πρέπει να έκανε περισσότερες διασταυρώσεις των πληροφοριών.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αριστοκλής είτε κάνει λάθος, είτε υπήρχε και άλλος Κτησίβιος πέραν του μηχανικού.
Οι πλείστοι των ξένων ερευνητών, προφανώς επηρεασμένοι από τον
Βιτρούβιο, αποκαλούν τον Κτησίβιο Αλεξανδρινό ή Αλεξανδρέα. Αυτή
πρέπει να ήταν και η αιτία της σύγχυσης.

21

Δεύτερος Ευεργέτης ήταν ο Πτολεμαίος Η’, ο Φύσκων (145-116 π.Χ.) του οποίου σύζυγος ήταν η
Κλεοπάτρα Γ’ και όχι η Θαΐδα.
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Βασιλεύς
Πτολεμαίος Η',
ο Ευεργέτης Β'
ο Φύσκων.

Σύζυγος

Βασιλεία

Σχόλια

Κλεοπάτρα Β' 170 - 163 Προσωρινά εκδιώχθηκε από την Αλεξάνδρεια από
Κλεοπάτρα Γ' 145 - 116 την Κλεοπάτρα Β' μεταξύ του 131 – 127 π.Χ., αλλά
συμφιλιώθηκαν το 124 π.Χ.
Η βασιλεία του χαρακτηρίστηκε από διωγμούς και
άλλα αιματηρά γεγονότα.
(Βικιπαίδεια)

-8Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος23 στα Ερμηνευτικά σχόλια στα
στοιχεία του Ευκλείδη (41,8) αναφέρει απλά Κτησίβιος:
r£kousan ¢muntik¦ Ôrgana, kaˆ ¹ qaumatopoiŽk¾ t¦
m n di¦ pnîn filotecnoàsa, ésper kaˆ Kths…bioj
kaˆ “Hrwn pragmateÚontai, t¦ d di¦ ·opîn, ïn tÁj

Τέλος, ο Κωνσταντίνος VII ο Πορφυρογέννητος (ή ο Ήρων ο Βυζάντιος, ο οποίος έγραψε κατ’ εντολή του) στα «Παραγγέλματα Πολιορκητικά»,
έχοντας προφανώς ως πηγές όλα τα προηγούμενα έργα αποφαίνεται:
DunatÕn dš ™sti kaˆ ¥neu klim£kwn ™pˆ te‹coj ¢nšrcesqai, æj Ð 'Askrhn
'AskrhnÕ
AskrhnÕj
Kths…
Kths…bioj Ð toà
toà 'Alexandr
'Alexandrš
Alexandršwj “Hrwnoj kaqhght¾
kaqhght¾j ™n to‹
to‹j ˜autoà
autoà ™d
™d»lwsen
`Upomn»
Upomn»masi,
masi di¦ mhcan»matoj toioÚtou, kaq' ¤ fhsin 'Aqhna‹oj· Óti de‹
kataskeu£zein tetr£trocon … (Η συγκεκριμένη αναφορά φαίνεται στο τέλος
του παρόντος)
(Κωνσταντίνος VII Πορφυρογέννητος,
“Παραγγέλµατα πολιορκητικά”,262,12- 264,14)

Αυτό βέβαια εφόσον έχει αποδοθεί σωστά το όνομα “Ασκρηνός”. Σε
όλα όμως τα κείμενα του προγράμματος “MUSAIOS”, όπου υπάρχει αμφιβολία, αντί του γράμματος ή της συλλαβής τίθεται ένα τετραγωνάκι,
όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο απόσπασμα του Πρόκλου παραπάνω.
Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και συνεπώς δεν μπορούν να εξετασθούν
απόψεις24, όπως Ακρηνός, Ακρινός και Ασκληνός.
Η χρησιμοποίηση του “Ασκρηνός” αντί ”Ασκραίος” δεν φαίνεται να
έχει ιδιαίτερη σημασία. Το επίθετο “Ασκραίος”, για τον Ησίοδο, φαίνεται
για πρώτη φορά στον Νίκανδρο (2ος π.Χ. αιώνας). Μέχρι τότε έλεγαν απλά
Ησίοδος. Αλλά και τον Ιησού τον αποκαλούν και “Ναζωραίο” (200 φορές)
και “Ναζαρηνό (40 φορές).
Επιπρόσθετα στοιχεία
Υπέρ της καταγωγής του Κτησιβίου από την Άσκρη Βοιωτίας συνηγορούν και :
• Το επώνυμό του, από το οποίο μπορεί να σχετίζεται με την Άσκρα
(της Βοιωτίας), όπως Πατρινός, Δραμινός, Αρτινός και Τρικαλινός από
Πάτρα, Δράμα, Άρτα και Τρίκαλα αντίστοιχα. Άσκρη την αναφέρει ο Ησίοδος25, οπότε Άσκρηνός.

Ο Πρόκλος ο Λύκιος, αποκαλούμενος και Πρόκλος ο Διάδοχος (Κωνσταντινούπολη, 8 Φεβ. 412 –
Αθήνα,17 Απρ. 485) ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ένας από τους τελευταίους, σημαντικότερους
κλασικούς φιλοσόφους. Πρότεινε ένα από τα πιο ανεπτυγμένα συστήματα του νεοπλατωνισμού
και επηρέασε σημαντικά την μετέπειτα δυτική φιλοσοφία καθώς και την ισλαμική σχολή σκέψης.
Από το 450 μέχρι τον θάνατό του διηύθυνε την Ακαδημία Πλάτωνος. (Βικιπαίδεια)
24
Wescher C. “Poliorcetique des Grecs”, Paris, 1867
25 Ησίοδος, “Έργα και Ημέραι”, στ. 640: “AskrV, ce‹ma kakÍ, qšrei ¢rgalšV, oÙdš pot' ™sqlÍ””.
23

-9• Το άγαλμα της Αρσινόης, της βασίλισσας της Αιγύπτου, που υπήρχε στην Κοιλάδα των Μουσών. Η Αρσινόη έζησε την εποχή του Κτησιβίου,
ήταν προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών και θεοποιήθηκε περί το
270 π.Χ., αρκετά πριν το θάνατο του Κτησιβίου. Κρίνεται λογική η ενέργεια να χρηματοδοτήσει κάποιος ευπατρίδης ένα σημαντικό έργο στον
τόπο του26. Υπενθυμίζεται, ότι τότε στην Άσκρη διεξάγονταν τα Μουσεία, οι πανελλήνια γνωστοί αγώνες τους οποίους παρακολουθούσε πολύς
κόσμος από όλη την Ελλάδα27.
• Ο Ζηνόδοτος ο Εφέσιος, παιδαγωγός των τέκνων του Πτολεμαίου,
ιδρυτής της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας και πρώτος διορθωτής των έργων του Ομήρου, σύγχρονος του Κτησιβίου, διορθώνει την Ιλιάδα από
“Άρνη πολυστάφυλο” σε “Άσκρη πολυστάφυλο”. Η Άσκρη από τότε μέχρι σήμερα είναι η πλέον πολυάμπελος κωμόπολη της Βοιωτίας. Προφανώς κάποιος επιφανής Ασκραίος έδωσε τα στοιχεία στον Ζηνόδοτο28.
Επίλογος
Με βάση την αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως αυτή φαίνεται στο
πρόγραμμα “MUSAIOS”, ο μηχανικός Κτησίβιος καταγόταν από την Άσκρη της Βοιωτίας, την πατρίδα του Ησιόδου, έζησε στην Αλεξάνδρεια τον
3ο αιώνα π.Χ. και έγραψε τα “Υπομνήματα”.
Άσκρη, Μάρτιος 2015
Ιωάννης Πέππας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
“Α” Αποσπάσματα αρχαίων κειμένων
“Β” Επιβεβαίωση από αντιπροσωπευτική αγγλική βιβλιογραφία
“Γ” Απόσπασμα από ιστοσελίδα “Greek Travel Pages”

Σχετικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Άσκρη SEG (Supplementum Epigraphicum Grecum)
46:541 Decree of Thespiai concerning a donation of king Ptolemy IV Philopator (or III Euergetes?) and
the purchase and leasing of sacred land. Stele of white marble. (Διάταγμα των Θεσπιών σχετικά με
μια δωρεά του βασιλιά Πτολεμαίου δ ' του Φιλοπάτορος (ή γ ' ευεργέτης;) και την αγορά και μίσθωση
της Ιερής γης. Στήλη από λευκό μάρμαρο.)Boiotia — Thespiai — ca. 215-203 BC — REG 10 (1897) 26, II
(= IThesp 62), l. 1 — La Montagne des Muses (1996) 145-146; 160 (D. Knoepfler)θεο[ί]· Ἐπ[ιγένους
{²⁷Ἐπ[ιμαχάνου]}²⁷ ἄρχοντος] SEG 46:539 Letter of Ptolemy IV concerning the Mouseia. Marble block.
(Επιστολή του Πτολεμαίου IV σχετικά με το Mouseia. Μαρμάρινο μπλοκ.) Boiotia — Thespiai — ca. 210208 BC — BCH 19 (1895) 328, 4 (= IThesp 152), l. 2 — La Montagne des Muses (1996) 161-162 (D. Knoepfler)
καὶ συν[ίσ]τ̣[η]μ̣ι̣ Θ̣ε̣[οδότ(?)]ωι Συρακοσίωι π[ε]μπομέ[νωι]
27 Παπαζατζής Ν., «Παυσανία Βοιωτικά», Αθήνα 1969, Σελ. 187, σημ. 3.
28 Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, 1, 414, 15: “t¾n d
par' `Om»rJ ”Arnhn taÚthn
ZhnÒdotoj ”Askrhn gr£fei. oÙ dÚnatai dš, fas…, polust£fuloj ¹ ”Askrh lšgesqai· ¢xiopistÒteroj g¦r
aÙtÕj `Hs…odoj lšgwn «”Askrh ce‹ma kak», qšroj ¢rgalšh, oÜpot' ™sql»», éste oÙd polÚkarpoj ¹
toiaÚth lšgoito ¥n, perˆ Âj, fas…n, EÜdoxoj polÝ ce…rona `HsiÒdou epe”.
26
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Αποσπάσµατα αρχαίων κειµένων
Αθήναιος, “Περί µηχανηµάτων” (29,9(29,9-31,4)
Kths…bioj d Ð 'AskrhnÕj Ð ™n 'Alexandre…v mhcanikÕj ™n to‹j `Upomn»masi
katecèrisen, éste ™pˆ te‹coj ¥neu kl…makoj ¢naba…nein di¦ mhcan»matoj toioÚtou.
katecèrisen
Fhs…· de‹ kataskeu£sai ¤maxan tetr£kuklon kaˆ ™p' aÙtÁj pÁxai xÚlon pl£gion
tetr£gwnon, ™kkop¦j œcon stroggÚlaj ™x ˜katšrou mšrouj, kinoÚmenon e„j dÚo xÚla
Ôrqia, kaˆ perˆ aÙtÕ sÚrigga periqe‹nai khlwneuomšnhn thlikaÚthn tù megšqei, éste
cwre‹n ÑrqÕn ¥ndra ·vd…wj e„selqÒnta e„j t¾n sÚrigga Ðt m n proporeÚesqai ™n
aÙtÍ, Ðt d ¢nacwre‹n· oá genomšnou, metewr…zesqai t¾n sÚrigga ™x oáper boÚlei
mšrouj. 'Epip…ptontoj g¦r ™pˆ toà ™d£fouj ˜nÕj mšrouj tÁj sÚriggoj, di¦ tÕ ™pˆ ta‹j
™kkopa‹j toà xÚlou kaq' ˜tšran aÙtoà pleur¦n stršfesqai, khlwneÚesqai d t¾n
sÚrigga, Ótan gšnoito tÕ stÒma aÙtÁj kat¦ tÕ te‹coj, prosacqe…shj tÁj
tetrakÚklou prÕj aÙtÒ, diano…xanta tÕn œndon Ônta t¾n qÚran aÙtÁj ™pibÁnai
™pˆ tÕ te‹coj. Mštra d toÚtwn oÙ suntetacšnai fa…netai. Genna…ou d toàto ¥xion
oÙqenÒj, ¢ll' ™k qaum£twn tÕ mhc£nhma sugke…menon kaˆ m£lista tÕn tecn…thn tÕ
qaum£sai .... kaˆ toàto katet£xamen.

Κωνσταντίνος VII Πορφυρογέννητος,
“Παραγγέλµατα πολιορκητικά” 262,12- 264,14
DunatÕn dš ™sti kaˆ ¥neu klim£kwn ™pˆ te‹coj ¢nšrcesqai, æj Ð 'AskrhnÕ
AskrhnÕj Kths…
Kths…bioj
Ð toà
toà 'Alexandr
'Alexandrš
Alexandršwj “Hrwnoj kaqhght¾
kaqhght¾j ™n to‹
to‹j ˜autoà
autoà ™d
™d»lwsen `Upomn»
Upomn»masi,
masi di¦
mhcan»matoj toioÚtou, kaq' ¤ fhsin 'Aqhna‹oj· Óti de‹ kataskeu£zein tetr£trocon
¤maxan, periskepÁ p£ntoqen oâsan, À kriofÒron celènhn, kaˆ prÕj qatšran toÚtwn
kat¦ mšson phgnÚnai dÚo xÚla Ôrqia ƒst£mena, kaˆ ›teron pl£gion ˜teroplat j
¥nwqen prÕj aÙt¦ kinoÚmenon kat¦ pl£toj ™piqe‹nai, ™kkop¦j œcon stroggÚlaj ¢f'
˜katšrwn tîn merîn, kaˆ decÒmenon æj aÙlÒn tina ™pike…menon swlhnoeidÁ
kamaroeidÁ xÚloij kateskeuasmšnon, ™k plag…wn d proshlwmšnon kaˆ san…sin
œxwqen kaqhlwmšnaij ™pidecÒmenon À bÚrsaij mÒnaij pace…aij kaˆ eÙtÒnoij æj
™lafrotšraij peripefragmšnon, éste cwre‹n ¥ndra œnoplon e„sšrcesqai Ôrqion kaˆ
Ðt m n proporeÚesqai, Ðt d ¢nacwre‹n· oá genomšnou metewr…zesqai ¥nwqen tÕn
aÙlÕn kaˆ metafšresqai prÕj Ö ¥n tij ™qšlV mšroj. Toà d' ˜nÕj mšrouj ™pˆ toà
™d£fouj katercomšnou, tÕ ›teron e„j Ûyoj ¢nacq»setai, di¦ tÕ ™pˆ t¦j ™kkop¦j toà
™pikeimšnou xÚlou sidhra‹j ¡lÚsesi prÕj ˜katšran aÙtoà pleur¦n ™felkÒmenon
peristršfesqai. Meteèrou d feromšnou Óte tÕ stÒma aÙtoà kat¦ tÕ te‹coj gšnhtai,
tÁj d tetratrÒcou prosacqe…shj celènhj e‡te ¡m£xhj, tÕn œndoqen Ônta diano‹xai
t¾n katšmprosqen qÚran kaˆ tù te…cei œnoplon ™pibÁnai· Ðmo…wj d kaˆ ple…onaj di¦
tÁj aÙtoà toà aÙloà b£sewj œndon t¾n prÒodon œcontaj. `Upozènnutai d Ð ™pˆ ta‹j
proshlwqe…saij san…sin aÙlÕj p£ntoqen scoin…oij eÙtÒnoij ™ndunamoumšnwj, kaˆ
bursoàtai dšrmasi diabrÒcoij, †na ¢pÕ tîn purofÒrwn ful£tthtai. Mštra d toà
probl»matoj toÚtou prÕj t¾n kataskeu¾n m¾ suntetacšnai tÕn Kths…bion, ¢ll'
ØpÒmnhma mÒnon æj maqhmatiko‹j to‹j metaceirizomšnoij ¢rcitšktosi taàta
¢natiqšmenon. ”Exesti g¦r toÚtoij t¾n tîn Ñrg£nwn metaskeu£zein summetr…an kaˆ
prÕj t¾n ¢n»kousan metafšrein toà tÒpou cre…an. `Hme‹j d gumnas…aj c£rin to‹j
e„sagomšnoij ™xeqšmeqa e„j kataskeu¾n toà probl»matoj summetr…an toiaÚthn.
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Biographies (10)
Mathematicians
(Ancient city) VIOTIA
Ctesibius
Ctesibius (Ktesibios). A native of Ascra and contemporary of Archimedes,
who flourished during the reigns of Ptolemy II. and Ptolemy III., or between
B.C. 260 and 240. He was the son of a barber, and for some time exercised at
Alexandria the calling of his parent. His mechanical genius, however, soon
caused him to emerge from obscurity, and he became known as the inventor
of several very ingenious contrivances for raising water, etc. The invention of
clepsydrae, or water clocks, is also ascribed to him. (Cf. Vitruvius, ix. 9.) He
wrote a book on hydraulic machines, which is now lost.
……………………………………………………………………………………
Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898)
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per...
A dictionary of Greek and
Roman biography and mythology (ed. William Smith)
ASKRA

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per...

……………………………………………………………………………………
Biographies (6)
Poets
Hesiodus (Hesiod, Hesiodos) , 730 - 680
A celebrated Greek poet, supposed to have been born at Ascra in Boeotia.
His father, it seems, had migrated to Ascra in consequence of his poverty, and
resided at the latter place for some time, though without obtaining the rights
of a citizen. Still, however, he left at his death a considerable property to his

-13two sons, Hesiod, and a younger one named Perses. The brothers divided the
inheritance; but Perses, by means of bribes to the judges, contrived to defraud
his elder brother.
……………………………………………………………………………………

