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Η μέτρηση του χώρου και του χρόνου στην 

αρχαιότητα. Μεθοδολογία και όργανα. 

 

Ο όρος μέτρηση μπορεί να σημαίνει είτε απαρίθμηση με χρήση 

των φυσικών αριθμών, είτε σύγκριση της ποσότητας κάποιου φυσικού 

μεγέθους με ένα πρότυπο, δηλαδή σύγκριση με κάποια σταθερή ποσότητα 

του ίδιου φυσικού μεγέθους που αυθαίρετα έχει συμφωνηθεί (κατά 

"σύμβαση", δηλαδή κατά κοινή συμφωνία) να χρησιμοποιείται ως μονάδα 

μέτρησης.  

Οι μετρήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές στην επιστήμη, την τεχνολογία και 

τη βιομηχανία. Η ανάπτυξη τεχνικών για την ακριβή μέτρηση μεγεθών όπως 

η μάζα και o χρόνος αποτέλεσε προϋπόθεση για τη λεπτομερή και 

προσεκτική παρατήρηση της φύσης και την ανάπτυξη της επιστήμης 

της φυσικής. 

Η ανάγκη για  μετρήσεις δημιουργήθηκε από τις απαρχές ακόμη της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανάγκη αυτή έγινε μεγαλύτερη από τότε που ο 

άνθρωπος σταμάτησε τη νομαδική ζωή, δημιούργησε οικισμούς και άρχισε να 

καλλιεργεί τη γη. Με την εξέλιξη του ανθρώπου ως σκεπτόμενου όντος, ένα 

από τα κύρια ενδιαφέροντά του ήταν η γνώση σχετικά με τη Γη. Η 

συμπεριφορά του ανθρώπου επηρεάστηκε συχνά από τα διάφορα φυσικά 

φαινόμενα τα οποία ήταν και η αιτία της διαχρονικής γέννησης αρκετών 

προκαταλήψεων, τελετουργιών, αλλά και θρησκευτικών δοξασιών. 

Παράλληλα όμως, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη Γη και την καλύτερη 

κατανόηση των διαφόρων φυσικών φαινομένων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

εμφάνιση και εξέλιξη του πολιτισμού.   

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Πέρα από τις παρατηρήσεις πλανητών και αστέρων, η τεχνική των 

μετρήσεων πάνω στην επιφάνεια της Γης ήταν αρκετά αναπτυγμένη κατά την 

αρχαιότητα. Από τις μετρήσεις αυτές και την ανάγκη της επεξεργασίας τους 

αναπτύχθηκαν η Γεωμετρία ( = μέτρηση της γης) και η Γεωδαισία ( Γη + δαίω 

= διαιρώ, διανέμω και μετρώ τη Γη) ως πρακτική εφαρμογή της Γεωμετρίας σε 

αντιδιαστολή με τη Θεωρητική Γεωμετρία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Η 

Γεωδαισία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη θεωρητική και πρακτική 

σπουδή οργάνων και μεθόδων για την εκτέλεση μετρήσεων, υπολογισμών και 

απεικονίσεων που είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό της μορφής και του 

μεγέθους ολόκληρης της γήινης επιφάνειας ή τμημάτων αυτής. Η Τοπογραφία 

ως κλάδος της Γεωδαισίας ασχολείται με τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την 

απεικόνιση των μικρών σχετικά τμημάτων της γήινης επιφάνειας.   

 

 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΡΧΑΙΟΥΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ   

   Γύρω στο 3500π.χ  οι Σουμέριοι  εφηύραν  το  τροχό,  χρησιμοποίησαν  

πρώτοι πλίνθους για τη κατασκευή  μνημειακών  κτιρίων  και  κατασκεύασαν  

μεγάλα παλάτια και ιδιότυπους ναούς, τα περίφημα  ζιγκουράτ. Δυο από τα 

πιο σημαντικά επιτεύγματα   τους  ήταν η επινόηση  της σφηνοειδούς   

γραφής και ενός  αριθμητικού  συστήματος, το οποίο από τα τέλη της τρίτης  
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π.Χ  χιλιετίας  εξελίχθηκε  σε ένα εξηκονταδικό   θεσιακό  σύστημα  

αρίθμησης. Στις  αρχές της δεύτερης  π.Χ  χιλιετίας  το σουμεριακό και το  

ακκαδικό στοιχείο  συγχωνεύτηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο της Πρώτης 

Βαβυλωνιακής Δυναστείας (1900-1600 π.Χ ).  Τα σφηνοειδή μαθηματικά και 

αστρονομικά κείμενα άρχισαν να μελετώνται σοβαρά, να 

αποκρυπτογραφούνται και να ερμηνεύονται μόλις στα τέλη της δεκαετίας  

1920/30 χάρη στις προσπάθειες του Αυστριακού Otto Neugebauer ( 1899-

1990).   

   

Mέτρα και σταθμά 

 Τις βάσεις για τη δημιουργία των πρώτων μετρητικών συστημάτων 

αποτέλεσε το ίδιο το σώμα του ανθρώπου. Έτσι από τις πρώτες μονάδες που 

δημιουργήθηκαν ήταν ο δάκτυλος, η παλάμη, ο βραχίων, ο πους, το βήμα, κ.α 

 Σε 

περιπτώσεις μέτρησης αποστάσεων μεγάλης κλίμακας, τις μονάδες 

αποτελούσαν η απόσταση βολής πέτρας, η απόσταση που διανύει σε μια 

μέρα ένας πεζός, η περίοδος του ήλιου, της σελήνης κ.α. Ανάλογα με τις 

περιστάσεις παρόμοιες μονάδες χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. 

 Για το χρόνο αξιοποιήθηκαν τα φυσικά περιοδικά φαινόμενα, όπως 

ιδιοπεριστροφή της Γης (ημέρα), περιστροφή της σελήνης (μήνας), 

περιστροφή γύρω από τον Ήλιο (έτος) και οι υποδιαιρέσεις τους. Για τη 

μέτρηση υγρών (νερό, κρασί κ.ά.) ή δημητριακών υπήρχαν πρότυπα δοχεία, 

τα οποία βλέπουμε συχνά σε αρχαιολογικά μουσεία. 
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 Η πρώτη μονάδα που φαίνεται να κυριάρχησε στη Μεσοποταμία ήταν 

ο βραχίων, μόνο που κατά καιρούς είχαν καθιερωθεί βραχίονες με 

διαφορετικά μήκη. Ο βασιλικός ή ιερός βραχίων οριζόταν από τον αγκώνα 

μέχρι την κορυφή του μεσαίου δακτύλου κάποιου βασιλικού προσώπου. 

Υποδιαιρέσεις αυτής της μονάδας ήταν η παλάμη, η μισή παλάμη, 

ο δάκτυλος κ.ά. Σε κείμενα της εποχής αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος 

βραχίων που ήταν επίσημη μονάδα μήκους για την κατασκευή κτηρίων και την 

αγοραπωλησία αγροκτημάτων, αντιστοιχούσε σε 7 παλάμες ή σε 28 

δακτύλους. Οι μονάδες της ίντσας (inch), της γυάρδας (yard) και του ποδιού 

(foot) που χρησιμοποιούνται ακόμα σε αγγλοσαξονικές χώρες, προέρχονται 

από τις παλιές μεσοποτάμιες μονάδες, με διάφορες περιπετειώδεις μεταβολές 

στην πορεία των αιώνων.  
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 ΟΙ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ 

      ΤΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Γύρω στο 2000 π.Χ αναπτύχθηκε ένα μη 

ψηφιακό εξηκονταδικό  θεσιακό σύστημα   

στο οποίο χρησιμοποιούνταν δυο 

σύμβολα:  η απλή κατακόρυφη σφήνα (Ι) 

που παριστάνει τη μονάδα , και η απλή 

σφήνα (<), που παριστάνει τη δεκάδα. Οι   αριθμοί μέχρι το 59 γράφονταν με 

την επανάληψη αυτών των δυο συμβόλων. Η τιμή κάθε συμβόλου εξαρτάται 

από τη θέση του μέσα στη σημειογραφία  του  εκάστοτε αριθμού δηλαδή το 

σύστημα είναι θεσιακό. Οι  διαδοχικές θέσεις δηλώνουν  τις  διαδοχικές  

δυνάμεις  του εξήντα και  όχι  του δέκα. Ο συστηματικός  θεσιακός  

συμβολισμός   είχε τεράστια πλεονεκτήματα  για την εκτέλεση των πράξεων 

αλλά είχε και  μειονεκτήματα πιο σημαντικό από τα οποία ήταν η  απουσία 

συμβόλου για το μηδέν.  Ένα άλλο μειονέκτημα  του συστήματος ήταν η 

απουσία  συμβόλου για την υποδιαστολή (ώστε να διακρίνονται οι ακέραιοι  

αριθμοί από τα κλάσματα).  Η υποδιαίρεση του κύκλου σε 360 μοίρες και η 

υποδιαίρεση της ημέρας σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα προέρχεται από 

τους Βαβυλώνιους.  

 

                ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Το περιεχόμενο  της Βαβυλωνιακής  γεωμετρίας ήταν οι  υπολογισμοί των 

εμβαδών και όγκων  και οι μετρικές σχέσεις   σε τρίγωνα και σε τραπέζια. 

Οι Βαβυλώνιοι γνώριζαν να υπολογίζουν σωστά το εμβαδόν του 

ορθογωνίου, του ορθογωνίου τριγώνου και του τραπεζίου. Επίσης  

υπολόγιζαν σωστά τους όγκους των πρισμάτων  και των κυλίνδρων  

παίρνοντας  χονδροειδή προσέγγιση  π=3.  Σε ότι αφορά τις μετρικές 

σχέσεις το πιο σημαντικό επίτευγμα ήταν ο υπολογισμός  των μήκων των 

πλευρών ορθογωνίων τριγώνων.      
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               ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ    

 Η ρύθμιση των αγροτικών εργασιών αλλά και λόγοι θρησκευτικοί , 

αστρολογικοί και ημερολογιακοί παρακίνησαν, ήδη  από της αρχές της 

δεύτερης  π.Χ  χιλιετίας, το ενδιαφέρων των ιερέων της Μεσοποταμία για 

τη παρατήρηση του ουρανού. Οι  προσπάθειες  τους ήταν αφιερωμένες 

στη χαρτογράφηση του ουρανού στην αναγνώριση  και την ονομασία των 

πιο σημαντικών αστέρων. Οι 

παρατηρήσεις τους έδωσαν 

επίσης τη δυνατότητα να 

αναγνωρίσουν τους  << επτά>> 

πλανήτες. Οι αστρολογικές 

ανάγκες αποτέλεσαν σημαντικό 

κίνητρο για την ανάπτυξη ενός 

είδους μαθηματικής 

αστρονομίας. 

 Κύριο  χαρακτηριστικό   αυτής 

της αστρονομίας ήταν η 

χρησιμοποίηση αριθμητικών  

μοντέλων- αντίθετα με τα γεωμετρικά μοντέλα που χρησιμοποιούσαν οι 

Αρχαίοι Έλληνες  αστρονόμοι. Με αυτά τα μοντέλα μπορούσαν να 

προβλέπουν διάφορα  φαινόμενα όπως είναι η εμφάνιση  της νέας 

σελήνης, οι εκλείψεις της σελήνης, το ενδεχόμενο να συμβεί ή όχι ηλιακή 

έκλειψη.  
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΙΓΥΠΤΟ 

  

    

Ο αιγυπτιακός πολιτισμός, όπως και ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας, ήταν 

ένας από τους πιο ειρηνικούς πολιτισμούς. Ο Νeugebauer υποστηρίζει ότι ο 

αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός ήταν ο πιο ευχάριστος. Προστατευόταν από 

την έρημο και τη θάλασσα, ωστόσο ο Νείλος δεν ευνόησε την υπερβολική 

ανάπτυξη του ηρωικού πνεύματος που, τόσο συχνά έκανε τη ζωή στην 

Ελλάδα αληθινή κόλαση. Η ειρήνη στη Μεσοποταμία και στην Ελλάδα πρέπει 

να ήταν τόσο σπάνια κατάσταση όσο ήταν ο πόλεμος στην Αίγυπτο. 
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 Ο αιγυπτιακός πολιτισμός φημίζεται για την εκλεπτυσμένη τέχνη και για 

τον πλούτο των τεχνικών και πρακτικών επιτευγμάτων που συνδέονται με την 

κατασκευή μεγάλων μνημείων, όπως είναι οι πυραμίδες, οι οβελίσκοι και οι 

κολοσσοί. Οι πάπυροι στους οποίους έγραφαν συνήθως οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι 

είναι ένα υλικό που αντέχει λίγο στο χρόνο.   

 Οι Αιγύπτιοι κάθε φορά που πλημμύριζε ο Νείλος, έπρεπε να 

αποκαταστήσουν τα σύνορα των ιδιοκτησιών τους. Αυτό τους οδήγησε στο να 

ανακαλύψουν ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων με πρακτικές εφαρμογές, 

κυρίως, σε μετρήσεις επί του εδάφους («γη» + «μέτρηση» = «γεωμετρία»). 

Έτσι ανέπτυξαν την εμβαδομέτρηση. Επιπλέον, για να δοθεί ο ανάλογος 

φόρος σε σιτηρά στο Φαραώ αναπτύχθηκε η ογκομέτρηση. 

 Στην Αίγυπτο η κυριότερη μονάδα μήκους ήταν ο βασιλικός πήχης και 

βασική του υποδιαίρεση ο δάκτυλος . Μέτρα υγρών ήταν τα ρο, χιν, χεκάτ, 

χαρ και ο κυβικός πήχης . 

 Από τις υπάρχουσες μαρτυρίες διαπιστώνεται ότι οι Αιγύπτιοι γνώριζαν 

να υπολογίζουν τα εμβαδά ορθογωνίων παραλληλογράμμων, ορθογωνίων 

τριγώνων, τραπεζοειδών, κύκλων. Επίσης γνώριζαν να υπολογίζουν όγκους 

κυλίνδρων, πυραμίδων και κόλουρων πυραμίδων. 

Πρόβλημα 51 του πάπυρου Rhind: 

Να υπολογιστεί η επιφάνεια ενός τριγωνικού χωραφιού με βάση 4 (μονάδες 

μέτρησης) και πλευρά 10. 
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 Πρόβλημα 14 του πάπυρου της Μόσχας: 

Υπολογισμός του όγκου κόλουρης πυραμίδας, με ύψος6 (μονάδες μήκους) η 

μια βάση 4 και η άλλη 2. 

 

  

 

 

 

 Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 Με τον ορό «ελληνική επιστήμη» δεν εννοούμε απλώς την επιστήμη 

που αναπτύχτηκε εντός των συνόρων της σημερινής Ελλάδας, αλλά την 

επιστημονική δραστηριότητα που ανάπτυξαν οι άνθρωποι που μιλούσαν και 

έγραφαν στην ελληνική γλωσσά. Έτσι, η πρώιμη ελληνική επιστήμη του 6ου 

και 5ου π.χ. αιώνα αναπτύχτηκε κυρίως από πληθυσμούς που κατοικούσαν 

στη Ιώνια, στα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας και στη Μεγάλη Ελλάδα. Στην 

ακαδημία που ίδρυσε ο Πλατών και στο Λύκειο που ίδρυσε ο Αριστοτέλης 

βρισκόταν το κέντρο της επιστημονικής δραστηριότητας. Στην ελληνική 

περίοδο η πιο σημαντική εστία επιστημονικής έρευνας γίνεται η Αλεξάνδρα 

της σημερινής Αιγύπτου. Εκεί γράφονται τα δυο πιο γνωστά ελληνικά 

συγγράμματα: τα «Στοιχειά» του Ευκλείδη και η «μαθηματική σύνταξης» του 

Πτολεμαίου. Από τα λίγα αυτά παραδείγματα βλέπουμε ότι η ελληνική 

επιστήμη απλώνεται σε μια έκταση που ξεπερνά κατά πολύ ταίρια της 

σημερινής Ελλάδας. 

Με τους προσωκρατικούς, ειδικά με τους Μιλήσιος φιλοσόφους , αρχίζει να 

πραγματοποιείτε μια μεγάλη μεταλλαγή στην κατανόηση και στη ερμηνεία του 
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φυσικού κόσμου, που ολοκληρώθηκε τους επόμενους αιώνες με τα λαμπρά 

επιτεύγματα της αρχαιοελληνικής σκέψης.  

Υπάρχουν δυο κυρία χαρακτηρίστηκα που πρωτοεμφανίζονται στους 

προσωκρατικούς φιλοσόφους και τους διαχωρίζουν από όλου τους 

προηγούμενους στοχαστές. Τα χαρακτηρίστηκα αυτά είναι  : 

1. .η ανακάλυψη  της φύσης και η έξωση του υπερφυσικού από τις 

ερμηνείες τον φυσικών φερομένων 

2. .η πρακτική τις δημοσιάς αντιπαράθεσης απόψεων και τις ορθολογικής 

κριτικής. 

 Για πρώτη φορά στην ιστορία, κάποια φυσικά φερόμενα δεν 

θεωρούνται ποια ως το αποτέλεσμα τυχαίων η αυθαίρετων υπερφυσικών 

επιρροών αλλά ως το αποτέλεσμα κανονικών και προσδιορισμών ακολουθιών 

από φυσικές «αίτιες και αποτελέσματα.  

 Η ερμηνεία που ο Θαλής έδωσε για τους σεισμούς ήταν ότι η γη 

επέπλεε στην θάλασσα και οι σεισμοί ήταν το αποτέλεσμα ισχυρών κυμάτων 

που από καιρό σε καιρό την χτυπούσαν. Η εικόνα της γης που επιπλέει στο 

νερό ήταν συνηθισμένη στους αιγυπτιακούς και στους  βαβυλωνιακούς 

μύθους 

 Μέσα από τη μεταλλαγή αυτή οι προσωκρατική φιλόσοφοι 

πραγματοποίησαν ένα μεγάλο βήμα στη  μακρά και επίπονη ποριά του 

ανθρώπου προς την ορθολογική γνώση και ερμηνεία του φυσικού κόσμου. 

 Το δεύτερο και ουσιαστικό χαρακτηριστικό , κοινωνικό αυτή τη φορά, 

φαίνεται ότι υπήρξε η δημόσια κριτική συζήτηση των απόψεων στο πλαίσιο 

της πόλης. Η δημόσια αποδοχή ή κριτική των ιδεών για τη φύση και τον υλικό 

κόσμο αποτελούσαν μέρος της διαδικασίας για τη νομιμοποίηση τους, δηλαδή 

συνιστούσαν απαραίτητο ορό για να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές. 

    

 Οι γνώσεις μας για τα μαθηματικά που αναπτύχτηκαν τον 6ο και 5ο π.Χ. 

αι. είναι αποσπασματικές. Ο «Κατάλογος των γεωμετρών» αρχίζει με το Θαλή 

(περ. 624-547). Ωστόσο, παρ’όλο που η μνεία του ονόματος του Μιλήσιου 

σοφού στην αρχή του «καταλόγου» έχει χαράξει τη μνήμη των αιώνων 
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παράδοση , λοιπόν, αποδίδει στο Θαλή την πρόβλεψη της έκλειψης του ηλίου 

(585 π.Χ.), την εφαρμογή του κριτήριου Γωνία – Πλευρά – Γωνία της ισότητας 

των τριγώνων, την ανακάλυψη των θεωρημάτων για την ισότητα των παρά τη 

βάση γωνιών ενός ισοσκελούς τρίγωνου και για την ισότητα των κατά κορυφή 

γωνιών, την κατασκευή του περιγεγραμμένου κύκλου σε ένα ορθογώνιο 

τρίγωνο, και την απόδειξη της πρότασης ότι η διάμετρος χωρίζει των κύκλο σε 

δυο ίσα μέρη. Την εποχή εκείνη έλειπαν τόσο το λογικό υπόβαθρο όσο και η 

αξιωματική συγκρότηση που κάνουν δυνατή μια μαθηματική απόδειξη. Αν 

εξετάσουμε προσεκτικά τις παραπάνω προτάσεις, θα διαπιστώσουμε ότι όλες 

σχεδόν περιστρέφονται γύρω από τις έννοιες της συμμετρίας και της ισότητας 

τριγώνων, καθώς και στην ομοιότητα μερικών σχημάτων με όσες γωνίες, τις 

συνθήκες κάτω από της οποίες μια ομοιότητα μετατρέπεται σε ισότητα και τις 

ιδιότητες μερικών συμμετρικών σχημάτων.  

 Στους αιγυπτιακούς παπύρους και στις βαβυλωνιακές πινακίδες 

συναντάμε  μερικές φορές χαραγμένα γεωμετρικά σχήματα . Ο ρόλος του , 

όμως, ήταν τελείως επουσιώδης, αφού χρησίμευαν απλώς για να 

σημειώνονται σε αυτά οι αριθμητικές τιμές των δεδομένων του εκάστου 

προβλήματος. ΜΕ του Ίωνες το σχήμα γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία 

αντικείμενο μελέτης και μαθηματικού στοχασμού. 

Μετρήσεις 

 Oι αρχαίοι έλληνες  είχαν μονάδες για να μετράνε τα στερεά και τα 

υγρά (κύαθος, κοτύλη, ξέστης, μέδιμνος κλπ.) και το βάρος (οβολός, δραχμή, 

μνα, τάλαντο).  τον χρόνο τον μετρούσαν είτε με τις κλεψύδρες, είτε με ηλιακά 

ρολόγια που είχαν σαν βάση τον γνώμονα.  

  Κατά την κλασσική και την ελληνιστική περίοδο οι Έλληνες προήγαγαν 

σημαντικά τη Γεωμετρία, τα Μαθηματικά, την Αστρονομία, τη Χαρτογραφία, 

αλλά και την εφαρμοσμένη Τοπογραφία, προετοιμάζοντας την εποχή ακμής 

της Τοπογραφίας που ήταν η Ρωμαϊκή περίοδος. Οι Έλληνες 

χρησιμοποιούσαν διάφορα απλά τοπογραφικά όργανα: Τον αστέρα για τη 

χάραξη ορθών γωνιών,  σχοινιά για τη μέτρηση μηκών και σταδίες για τη 

διευκόλυνση προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών. Χρησιμοποιούσαν 

επίσης τον αστρολάβο για αστρονομικές μετρήσεις. Την περίοδο αυτή ο 
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Ερατοσθένης, που θεωρείται ο πρώτος Γεωδαίτης και θεμελιωτής της 

Γεωδαισίας, προσδιόρισε το μήκος της περιμέτρου της Γης με τη μέτρηση του 

πλάτους μεταξύ Αλεξάνδρειας και Ασσουάν. Έναν αιώνα περίπου αργότερα, 

ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς συνέγραψε το κορυφαίο τοπογραφικό σύγγραμμα του 

αρχαίου κόσμου που περιγράφει διάφορα τοπογραφικά όργανα (μεταξύ των 

οποίων τη Διόπτρα - πρόδρομο των σημερινών θεοδολίχων, ένα όργανο 

προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών με βάση τη στάθμη νερού που 

ηρεμεί,  το Οδόμετρο και το Δρομόμετρο για μετρήσεις μεγάλων αποστάσεων 

σε ξηρά και θάλασσα αντίστοιχα) και μεθόδους μετρήσεων και 

υπολογισμών. Την ίδια περίπου εποχή ο Πτολεμαίος συντάσσει 

στη Γεωγραφική Υφήγηση τους χάρτες του γνωστού τότε κόσμου.  
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ΘΑΛΗΣ (Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ) (624 - 546 π.Χ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γεννήθηκε στη Μίλητο και πέθανε σε ηλικία 78 ετών από ηλίαση, ενώ 

παρακολουθούσε στην αρχαία Ολυμπία του εκεί αγώνες. Ήταν αυτοδίδακτος, 

λόγω όμως της μεγάλης του παρατηρητικότητας και πολυμέρειας, έγινε μετά 

ένας από τους εφτά Αρχαιοέλληνες σοφούς. Ταξίδεψε στην Περσία και την 

Αίγυπτο, όπου, με μοναδικό μέσο το ραβδί του, κατόρθωσε να μετρήσει το 

ύψος των πυραμίδων, υπολογίζοντας του με βάση τη σκιά τους, και την ώρα 

της ημέρας, κατά την οποία έγινε η μέτρηση. Εξάλλου, πραγματοποίησε και 

λίαν σοβαρές ανακαλύψεις στους κλάδους της φυσικής, της αστρονομίας και 

της γεωμετρίας, όντας ο πρώτος που επεσήμανε τα φυσικά φαινόμενα του 

ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού. Παράλληλα δε, πρώτος επίσης αυτός 

καθόρισε και την `Αρχή της θεωρητικής αναζήτησης των αιτιών`, πάνω στην 

οποία εδράζεται έκτοτε κάθε διανοητική προσπάθεια στο χώρο της 
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φιλοσοφίας και της επιστήμης. Πέρα από αυτά επινόησε και κατασκεύασε 

μηχανήματα υπολογισμού των αποστάσεων, διαίρεσε το έτος σε 365 ημέρες 

και το μήνα σε 30 ημέρες. Εκείνο, πάντως, που προξενεί τη μέγιστη 

κατάπληξη στο σύγχρονο μελετητή, είναι η πολυμέρεια των ενδιαφερόντων 

του και η ικανότητά του για συνθετική θεώρηση των φαινομένων της 

πραγματικότητας. Και μόνο δε το γεγονός ότι η επιστημονική του μεγαλοφυΐα 

ανακάλυψε πρώτη αυτή τον ηλεκτρισμό, ξεκινώντας από την παρατήρηση της 

έλξης, την οποία προκαλεί η τριβή του ήλεκτρου (κεχριμπαριού), θα ήταν 

αρκετό για να τον καταστήσει αθάνατο στις τάξεις των πιο μεγάλων διανοητών 

της Οικουμένης. Ήταν συνάμα ο Θαλής και μια ανώτερη ηθική 

προσωπικότητα. Σώφρονας, έντιμος, ακέραιος και από κάθε γενικά άποψη 

ανεπίληπτος. Οι συμπολίτες του Μιλήσιοι χάραξαν στον τάφο του το εξής 

επίγραμμα: `Ει ολίγον το δε σήμα, το δε κλέος ουρανομηκές`, δηλαδή: `Ο 

χώρος μεν που πιάνει ο τάφος σου είναι μικρός, αλλά η δόξα σου εκτείνεται 

μέχρι τον ουρανό`.   

  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΗ 

Φυσική: 

Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανακάλυψε τις τροπές (ηλιοστάσια), το ετερόφωτο 

της Σελήνης, καθώς και τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, από τις 

ελκτικές ιδιότητες του ορυκτού μαγνητίτη και του ήλεκτρου (κεχριμπάρι). 

Κοσμολογία: 

Στην κοσμολογία του φιλόσοφου σημαντικό ρόλο παίζει το νερό (ύδωρ). 

Του αποδίδονται δύο κοσμολογικές απόψεις: 

 Η Γη έχει τη μορφή ενός κυκλικού δίσκου που στηρίζεται στο 

νερό. 

 Το νερό είναι η αρχή των πάντων. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο (Περί Ουρανού Β 13) ήταν η 

αρχαιότερη θεωρία που είχε διατυπωθεί και είχε παραδοθεί από τον 

Θαλή. Τούτη η άποψη φέρει ίχνη των ομηρικών και των ησιόδειων 

κοσμολογικών αντιλήψεων, ιδιαίτερα της εικόνας του Ωκεανού ποταμού 
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που περιβάλλει την Γη και είναι πηγή όλων των υδάτων. Η ιδέα, όμως 

ότι κάτω από τη γη υπάρχουν νερά, στρέφει το ενδιαφέρον της έρευνας 

προς την πλευρά της Βαβυλωνιακής και της Αιγυπτιακής μυθολογίας και 

υποδεικνύει ως ένα βαθμό μια άμεση επαφή του Θαλή με τις μυθολογίες 

της Εγγύς Ανατολής. 

Είτε θεωρούσε ότι το νερό εκτός από κοσμογονική αρχή συμμετέχει στη 

σύσταση του κόσμου είτε όχι, το σημαντικό είναι ότι ο φιλόσοφος αφαιρεί 

από το νερό τη θεϊκή του ιδιότητα και το αναγνωρίζει μόνον ως φυσικό 

σώμα. 

Μαθηματικά: 

Ο Θαλής έμαθε τις πρώτες γεωμετρικές τεχνικές από τους Αιγύπτιους και, 

προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, τις μετέφερε στο χαρτί, αντικαθιστώντας 

αντικείμενα της εμπειρίας όπως πάσσαλοι, σχοινιά, κυκλικές περιφέρειες 

εδαφικών εκτάσεων, από σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες γραμμές και 

κύκλους. Έτσι, θεμελίωσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έπρεπε να γίνει η 

καταγραφή αλλά και η αιτιολόγηση αυτών των κανόνων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν και οι πέντε προτάσεις που ακολουθούν πρέπει 

να ήταν γνωστές στους Αιγύπτιους, ωστόσο, οι αποδείξεις τους αποδίδονται 

από ορισμένους ιστορικούς των μαθηματικών στον Θαλή: 

 Κάθε διάμετρος χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα τόξα (ημικύκλια).  

 Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.  

 Η εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.  

 Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.  

 Αν μία πλευρά ενός τριγώνου είναι ίση με μία πλευρά ενός δεύτερου 

τριγώνου και οι προσκείμενες γωνίες στις πλευρές αυτές είναι ίσες μία 

προς μία, τότε τα δύο τρίγωνα είναι ίσα.  

  

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΧΕΟΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΗ 

 O Θαλής κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο, κατάφερε να 

μετρήσει το ύψος της Πυραμίδας του Χέοπα με τη βοήθεια της σκιάς της. 
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Σύμφωνα με εκείνον, ο Θαλής πραγματοποίησε τη μέτρηση, χρησιμοποιώντας 

την σκιά του εαυτού του, παρατηρώντας το εξής: αν κάποια μέρα η σκιά του 

γινόταν ίση με το ύψος του, τότε το ίδιο θα συνέβαινε και με τη σκιά 

του ύψους της πυραμίδας. 

Επομένως, η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας μπορούσε, τελικά, να γίνει 

στο έδαφος. Όμως, ποια γωνία θα σχημάτιζαν, τότε, οι ακτίνες του ήλιου με το 

έδαφος; Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο; Αν ναι, πότε; Τι προσανατολισμό 

έπρεπε να έχει η σκιά της πυραμίδας, ώστε να είναι δυνατό να μετρηθεί η 

σκιά του ύψους της; Πώς μπορούσε ο Θαλής, έστω και στο έδαφος, να 

μετρήσει την σκιά του ύψους της πυραμίδας, αφού ένα μέρος της σκιάς του 

δεν ήταν ορατό;Το ακόλουθο σχήμα, σας βοηθά στο να κατανοηθούν και να 

απαντηθούν, εν μέρει, τα προηγούμενα ερωτήματα.  

  

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθούν τα εξής: 
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Πρώτα απ’ όλα ότι το γεωγραφικό πλάτος της Γκίζας, όπου βρίσκεται η 

πυραμίδα, είναι 29ο 57′ βόρεια του Ισημερινού. Αυτό επιτρέπει στις ακτίνες 

του ήλιου να σχηματίζουν γωνία 45ο με το έδαφος δύο φορές κάθε χρόνο. 

Αυτή η ειδική τιμή τής γωνίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 

προσπάθεια του Θαλή, διότι σ’ αυτήν την περίπτωση το μήκος της σκιάς ενός 

αντικειμένου γίνεται ίσο με το ύψος του. 

Ακόμη, η πυραμίδα είχε κατασκευαστεί έτσι, ώστε, η μία έδρα της, στο 

γραφικό η ΚΑΒ, να είναι στραμμένη προς την ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι τα 

μεσημέρια, όπου ο ήλιος «βλέπει» την έδρα ΚΑΔ, οι ακτίνες του ήλιου είναι 

κάθετες στην πλευρά ΑΔ της βάσης της πυραμίδας, γι’ αυτό, τότε, η σκιά της 

είναι το ισοσκελές τρίγωνο Κ΄ΒΓ. 

Άρα, το μεσημέρι μιας τέτοιας μέρας όπου η σκιά του Θαλή γινόταν ίση με το 

ύψος του, θα είχαμε, 

Ύψος πυραμίδας = ΚΟ = ΟΚ΄ = ΟΕ + ΕΚ΄ = ΑΒ/2 + ΕΚ΄. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

 

 

Με τον όρο Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας εννοείται η αρχαία 

βιβλιοθήκη της πόλης της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, η οποία ιδρύθηκε 

στην Ελληνιστική εποχή επί διακυβέρνησης Πτολεμαίου Α', του 

επονομαζόμενου Σωτήρος, με την παρότρυνση του Δημήτριου Φαληρέα, και 

έγινε το εκδοτικό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου, υποσκελίζοντας ως προς 

τον πλούτο των χειρογράφων της κάθε άλλη γνωστή βιβλιοθήκη της εποχής 

της και του παρελθόντος. 
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Η ίδρυση  

 Η πρώτη αναφορά που έχουμε για τη βιβλιοθήκη βρίσκεται σε μια 

επιστολή του Αριστέα (περ.180-145 π.Χ.), ενός Ιουδαίου λόγιου που 

κατέγραψε το χρονικό της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Η μαζική 

παραγωγή χειρογράφων, ωστόσο, επετεύχθη από τον εξόριστο Δημήτριο 

Φαληρέα κατ' εντολήν του Πτολεμαίου Σωτήρα. Ο ίδιος ο Φαληρεύς, πρώην 

τύραννος των Αθηνών, ανήκε στην πρώτη γενιά της Περιπατητικής Στοάς και 

ήταν ένας από τους μαθητές του Αριστοτέλη μαζί με τον Θεόφραστο και τον 

Μέγα Αλέξανδρο. Σύμφωνα με τον Αριστέα ο Δημήτριος ώθησε τον Πτολεμαίο 

να συγκεντρώσει μια συλλογή βιβλίων για τη βασιλεία και τη διακυβέρνηση 

έτσι όπως τη διατύπωσε ο Πλάτων και επιπλέον να μαζέψει βιβλία από όλους 

τους λαούς του κόσμου. Ο Δημήτριος επίσης θεωρείται εμπνευστής του 

Μουσείου, στην πρωτεύουσα του Πτολεμαίου, ενός ναού αφιερωμένου στις 

Μούσες, προστάτιδες των τεχνών και των επιστημών. 

Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα τα κτίσματα του 

Μουσείου, αν και η σκαπάνη έφερε στο φως τμήμα της θυγατρικής 
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βιβλιοθήκης, κοντά στον ναό του Σάραπι. Από τις τμηματικές πληροφορίες 

που υπάρχουν, υποθέτουμε πως βρισκόταν στον Β.Α. τομέα της πόλης 

(Βρουχίον), κοντά στο ανακτορικό σύμπλεγμα. Σύμφωνα με τον Στράβωνα 

(17.1.18), περιβαλλόταν από αυλές και στο κέντρο του βρισκόταν η μεγάλη 

αίθουσα και ένα κυκλικό δώμα με παρατηρητήριο στην οροφή του. Τούτο το 

κεντρικό δώμα περιέβαλλαν αίθουσες διδασκαλίας. Στην πραγματικότητα ο 

σχεδιασμός μοιάζει με εκείνον του Σαράπειου, το οποίο άρχισε επί 

Πτολεμαίου Α' Σωτήρα και ολοκληρώθηκε από τον γιο του Πτολεμαίο Β' το 

Φιλάδελφο. Υπολογίζεται ότι εργάζονταν εκεί μόνιμα 30-45 άτομα, τα οποία 

τρέφονταν και χρηματοδοτούνταν από τον βασιλικό οίκο κατ' αρχήν και 

αργότερα από δημόσιους πόρους. 

Οι χώροι στους οποίους στεγάζονταν και ταξινομούνταν οι πάπυροι 

βρίσκονταν είτε στις εξωτερικές αίθουσες ή στη Μεγάλη Αίθουσα. Οι πάπυροι 

ταξινομούνταν πάνω σε σχάρες ειδικά κατασκευασμένες για αυτό το σκοπό 

και οι καλύτεροι από αυτούς ήταν τυλιγμένοι σε λινό ή δερμάτινο κάλυμμα. Η 

περγαμηνή είναι μια μεταγενέστερη και μάλιστα αναγκαστική ανακάλυψη. Η 

Αλεξάνδρεια σταμάτησε τις εξαγωγές παπύρου, προκειμένου να σταματήσει 

την άνοδο της ανταγωνιστικής Βιβλιοθήκης της Περγάμου, την οποία ίδρυσαν 

οι Σελευκίδες. Το 1848 μ.Χ., στον κήπο του αυστριακού προξενείου 

ανακαλύφθηκε γρανίτινος όγκος, διαμορφωμένος για την υποδοχή παπύρων 

με την επιγραφή διοσκουρίδου γ΄ τόμοι, γεγονός που μας επιτρέπει να 

προσδιορίσουμε το σχήμα που είχαν τα ράφια, αν και υπολογίστηκε πως ήταν 

αδύνατον να χρησιμοποιείται γρανίτης για την υποδοχή των εκατοντάδων 

χιλιάδων όπως εκτιμάται παπύρων της βιβλιοθήκης. Στη ρωμαϊκή εποχή τα 

χειρόγραφα απέκτησαν πλέον την μορφή κωδίκων (βιβλίων) και άρχισαν να 

αποθηκεύονται σε ξύλινα κιβώτια που αποκαλούνταν ερμάρια. 

Οργάνωση  

Κατά την εποχή του Δημήτριου οι ελληνικές βιβλιοθήκες ήταν στην 

πραγματικότητα ιδιωτικές συλλογές χειρογράφων, όπως εκείνη του 

Αριστοτέλη. Όσον αφορά στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε πως στους ναούς 

υπήρχαν βιβλιοθήκες με θρησκευτικά και κρατικά έγγραφα, όπως σε ορισμένα 

μουσεία, στην ελληνική επικράτεια. Ήταν η μεγάλη φιλοδοξία του Πτολεμαίου 

να συσσωρεύσει όλη τη γνώση, που οδήγησε αυτές τις μικρές συλλογές στην 
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επικράτεια μιας αληθινής βιβλιοθήκης. Ο Τζέτζης αναφέρει αρκετούς αιώνες 

αργότερα ότι ο Καλλίμαχος κατέγραψε 400.000 μικτούς παπύρους (πιθανώς 

αυτοί που περιείχαν πάνω από ένα κεφάλαιο, έργο ή συγγραφέα) και 90.000 

αμιγείς. Σε αυτούς βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και 42.000 παπύρους 

που βρίσκονταν στο Σαράπειο. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι διάδοχοι 

του Πτολεμαίου προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους ήταν σίγουρα 

μοναδικές. Ο Πτολεμαίος Γ' συνέταξε μια επιστολή "προς όλους τους 

ηγεμόνες του κόσμου", ζητώντας να δανειστεί τα βιβλία τους, (Γαλην. 17.1). 

Όταν οι Αθηναίοι του έστειλαν τα κείμενα του Ευριπίδη, του Αισχύλου και του 

Σοφοκλή, εκείνος τα αντέγραψε και επέστρεψε πίσω τα αντίγραφα, κρατώντας 

τα πρωτότυπα για τη βιβλιοθήκη. Επίσης, όλα τα πλοία που ελλιμενίζονταν 

στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, ήταν υποχρεωμένα να υποστούν έρευνα όχι για 

λαθρεμπόριο, αλλά για πάπυρους που αντιγράφονταν και παραδίδονταν 

πίσω στους κατόχους τους, αν το επιθυμούσαν. Αυτές οι ανορθόδοξες 

μέθοδοι, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τον πρώτο συστηματικό 

τρόπο συλλογής έργων. 

Επιστήμες  

Όπως είναι φυσικό η συσσώρευση της γνώσης στην Βιβλιοθήκη είχε 

ως αποτέλεσμα και μια άνθηση των επιστημών. Οι αλεξανδρινοί μαθηματικοί 

εργάστηκαν ιδιαίτερα πάνω στη γεωμετρία, αλλά γνωρίζουμε πως έγιναν 

συγκεκριμένες έρευνες πάνω στη θεωρία των αριθμών. Άλλωστε οι αριθμοί, 

από την εποχή του Πυθαγόρα και εντεύθεν ήταν ένα θέμα που συνάρπαζε. Ο 

Ερατοσθένης ο Βιβλιοθηκάριος ασχολήθηκε με τους αριθμούς και λέγεται πως 

επινόησε το «σείστρο», μια μέθοδο για την ανακάλυψη νέων πρώτων 

αριθμών. Το ίδιο θέμα λέγεται πως μελέτησε και ο Ευκλείδης. Ο Εύδοξος ο 

Κνίδιος, της Ακαδημίας του Πλάτωνα, έγινε γνωστός μια την ανάπτυξη μιας 

πρώιμης μεθόδου ολοκλήρωσης, για τη χρήση των αναλογιών στα προς 

επίλυση προβλήματα και τη χρήση τύπων για τη μέτρηση τρισδιάστατων 

σχημάτων. Ο Πάππος, σοφός του 4ου αιώνα, ήταν ένας από τους τελευταίους 

Έλληνες μαθηματικούς, ο οποίος επικεντρώθηκε στους μεγάλους αριθμούς 

και τη μέτρηση των ημικυκλίων (βλ. Χειρ. Βατικανού). Επίσης, ήταν εκείνος 

που ουσιαστικά μετέφερε στο δυτικό κόσμο μετουσιωμένη την αστρολογία 

που μελέτησε από ανατολικές πηγές. Τέλος ο Θέων και η κόρη του Υπατία 
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συνέχισαν τις σπουδές στα μαθηματικά, σχολιάζοντας έργα των 

προγενεστέρων τους, αλλά κανένα από τα έργα τους δε διασώθηκε. 

Για τους Αλεξανδρινούς αστρονόμους η αστρονομία δεν ήταν απλά μια 

προβολή της τρισδιάστατης Γεωμετρίας στο χρόνο, αν και έτσι την κατέταξαν 

πολλοί από τους Έλληνες επιστήμονες. Οι κινήσεις των άστρων και του ήλιου 

ήταν ουσιαστικές για τον καθορισμό και τη χαρτογράφηση των ορίων 

περιοχών. Για την Αίγυπτο μια τέτοια γνώση ήταν ουσιαστική, καθώς η ετήσια 

πλημμύρα του Νείλου έσβηνε τα φυσικά ορόσημα ανάμεσα σε διαφορετικές 

ιδιοκτησίες. Επίσης, για την Αλεξάνδρεια ήταν ζωτικής σημασίας η χρήση των 

ουράνιων κινήσεων για τη ναυσιπλοΐα, αφού ήταν κέντρο εξαγωγής παπύρου 

και σιτηρών για όλες τις χώρες της Μεσογείου και η συντόμευση των ταξιδιών 

ήταν απαραίτητη. Οι προγενέστεροι αστρονόμοι είχαν επικεντρωθεί στα 

θεωρητικά μοντέλα του σύμπαντος. Οι Αλεξανδρινοί ήταν εκείνοι που 

προχώρησαν σε λεπτομερείς παρατηρήσεις και μαθηματικά συστήματα, τα 

οποία μετέτρεψαν την αστρονομία σε εφαρμοσμένη επιστήμη. 

0 Ερατοσθένης έφτιαξε έναν κατάλογο 44 αστερισμών, καταγράφοντας 

μάλιστα και τους σχετικούς μύθους που τους συνόδευαν, ενώ παράλληλα 

καταχώρησε σε έναν άλλο κατάλογο 475 απλανείς αστέρες. Επίσης, 

υπολόγισε την περιφέρεια της γης με σχετική ακρίβεια και προχώρησε στην 

υπόθεση πως όλες οι θάλασσες επικοινωνούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια 

υπέθεσε πως είναι δυνατός ο περίπλους της Αφρικής και ισχυρίστηκε πως 

είναι δυνατόν να φτάσει κανείς στις Ινδίες, πλέοντας δυτικά από τις Ηράκλειες 

Στήλες. Ο Ίππαρχος με τη σειρά του επινόησε το μήκος και το πλάτος, 

εισάγοντας το σύστημα διαίρεσης του κύκλου σε 360 μοίρες από τη 

Βαβυλώνα. Επίσης, υπολόγισε τη διάρκεια του έτους με ακρίβεια της τάξης 

των 6 λεπτών και κατασκεύασε χάρτη των αστερισμών και των άστρων. 0 

ίδιος προχώρησε στην υπόθεση πως τα άστρα γεννιούνται και πεθαίνουν. 

Τέλος, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος εφάρμοσε την αλεξανδρινή τριγωνομετρία για 

να εκτιμήσει την απόσταση και το μέγεθος του ήλιου και της σελήνης, ενώ 

ταυτόχρονα διατύπωσε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος, για την 

οποία κατηγορήθηκε σφοδρά. Τριακόσια χρόνια αργότερα ο Πτολεμαίος 

επεξεργάστηκε μαθηματικά το σύστημα των επικυκλίων για να υποστηρίξει το 
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γεωκεντρικό σύστημα του Αριστοτέλη, το οποίο επιβίωσε ως δόγμα κατά τους 

μεσαιωνικούς χρόνους. 

Οι Αλεξανδρινοί γεωμέτρες επεξεργάστηκαν τις αρχές που έθεσαν οι 

προγενέστεροι Έλληνες μαθηματικοί με νέα στοιχεία, τα οποία άντλησαν από 

τις βαβυλωνιακές και αιγυπτιακές πηγές γνώσης. Λέγεται πως ο Δημήτριος ο 

Φαληρέας προσκάλεσε τον Ευκλείδη να διδάξει στην Αλεξάνδρεια, το έργο 

του οποίου «Στοιχεία» υπήρξε η βάση της γεωμετρίας επί σειρά αιώνων. Οι 

διάδοχοί του, ιδιαίτερα ο Απολλώνιος του 2ου π.Χ. αιώνα και ο Ίππαρχος του 

2ου μ.Χ. αιώνα, συνέχισαν την έρευνά του στα κωνικά σχήματα. Ο Αρχιμήδης, 

ένας από τους πρώτους σχολαστικούς που συνδέονταν με την Αλεξάνδρεια 

εφάρμοσε τις αστρονομικές και γεωμετρικές Θεωρίες στην κίνηση μηχανικών 

συσκευών. Ανάμεσα στις εφευρέσεις του κατατάσσονται ο μοχλός και ο 

κοχλίας, ενώ διατύπωσε και την αρχή της άνωσης. Η υδραυλική με τη σειρά 

της είναι μια επιστήμη που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, πάνω στη βάση των 

«Πνευματικών» του Ήρωνα και γνώρισε μεγαλειώδη ανάπτυξη, δυστυχώς 

χωρίς εκτεταμένες εφαρμογές. 

Οι Αλεξανδρινοί ανέπτυξαν, επίσης, την επιστήμη της ανατομίας, 

καθώς είχαν το πλεονέκτημα της μελέτης πολλών ειδών από το ζωολογικό 

πάρκο που βρισκόταν σύμφωνα με τις περιγραφές κοντά στη Βιβλιοθήκη, 

αλλά και παρατήρησης των μεθόδων ταρίχευσης, σύμφωνα με τα ταφικά 

έθιμα της Αιγύπτου. Ένας από τους πρώτους επιστήμονές της, ο Ηρόφιλος, 

συνέλεξε και συνέθεσε τον κώδικα του Ιπποκράτη και προχώρησε σε δικές 

του μελέτες. Αυτός πρώτος διαχώρισε τα νεύρα και τον εγκέφαλο ως ενιαίο 

σύστημα, καθόρισε τη λειτουργία της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίματος και 

πιθανώς άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά. Ο διάδοχός του Ερασίστρατος 

συγκεντρώθηκε στο πεπτικό σύστημα και τα αποτελέσματα της διατροφής και 

διατύπωσε τη θεωρία πως η διατροφή, τα νεύρα και ο εγκέφαλος επιδρούν 

στις νοητικές ασθένειες. Τελικά, κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα ο Γαληνός διεξήγαγε 

εκτενείς έρευνες, τις οποίες συνέθεσε σε δεκαπέντε βιβλία για την ανατομία 

και την τέχνη της ιατρικής. 
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Το τέλος  

Tα χειρόγραφα, όσα τουλάχιστον επιβίωσαν από την καταστροφή, 

άλλα στάλθηκαν στη Ρώμη, άλλα βρέθηκαν στην κατοχή μοναστηριών και 

κατόπιν στις βιβλιοθήκες του Βυζαντίου, άλλα στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 

του Καΐρου άλλα τα έκρυψαν άραβες λόγιοι για να τα γλιτώσουν από την 

καταστροφή, ενώ άλλα βρέθηκαν σε ιδιωτικές συλλογές. Αρκεί να αναφέρουμε 

πως ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις δώρισε στο βασιλιά της Αγγλίας 

Κάρολο Α' τον περίφημο Αλεξανδρινό κώδικα, ένα πολύτιμο χειρόγραφο του 

4ου αιώνα. Οι Άραβες, χτίζοντας ένα περίφημο πολιτισμό, έσωσαν και 

μετέφρασαν πολλά από τα ελληνικά συγγράμματα, γεγονός που φαίνεται 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των μαθηματικών και της αστρονομίας. 

 Βέβαια, κανείς δεν είναι σε θέση να καταγγείλει τον ένα και μοναδικό 

υπεύθυνο της καταστροφής της περίφημης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

Ίσως επειδή τελικά, ο υπεύθυνος δεν ήταν μόνο ένας αλλά η καταστροφή της 

έγινε σταδιακά, ξεκινώντας από την πυρκαγιά επί Ιουλίου Καίσαρα το 48 π.Χ. 

και με πιθανή οριστική χρονολογία το 297 μ.Χ. επί αυτοκράτορα Αυρηλιανού. 

Τότε φαίνεται να έρχεται πραγματικά το τέλος της μεγάλης βιβλιοθήκης, κατά 

τη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στη Ζηνοβία και τον Αυρηλιανό 

 

               ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  
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 Ο Ευκλείδης ήταν αρχαίος Έλληνας  μαθηματικός. Έζησε , δίδαξε και 

πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ( 325 π.Χ. – 265 π.Χ.)  . Έζησε 

περίπου κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄. Στις μέρες μας 

είναι γνωστός ως  «ο πατέρας της Γεωμετρίας» . Το μεγαλύτερο του έργο 

ήταν τα «στοιχεία».Στην Αλεξάνδρεια ο Ευκλείδης ίδρυσε την μαθηματική 

σχολή του και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του.  Αυτό που έμεινε στην 

ιστορία ήταν όταν ο Πτολεμαίος ρώτησε τον Ευκλείδη εάν υπάρχει πιο 

εύκολος τρόπος για να μάθει Γεωμετρία απ’ το να διαβάσει τα «Στοιχεία», ο 

Ευκλείδης του απάντησε «δεν υπάρχει βασιλική οδός για την Γεωμετρία». 

Επίσης φημίστηκε στην πόλη της Παλλάδας για τις μαθηματικές του εργασίες 

και γι’ αυτό προσκλήθηκε από τον Πτολεμαίο Α΄ στην Αλεξάνδρεια.  Μάλιστα 

ήταν ενεργό μέλος της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και πιθανόν να είχε 

σπουδάσει στην Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα. Ο Ευκλείδης ήταν ένα 

από τα πρώτα πρόσωπα που προσπάθησαν να τυποποιήσουν τα 

μαθηματικά και να τα καθορίσουν επάνω σ’ ένα σύστημα αποδείξεων. Η 

εργασία του αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για τις επόμενες γενιές.    

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το πιο γνωστό έργο του είναι τα Στοιχεία, που αποτελείται από 13 βιβλία. 

Εκεί, οι ιδιότητες των γεωμετρικών αντικειμένων και των ακεραίων 

αριθμών προκύπτουν από ένα σύνολο αξιωμάτων, εμπνέοντας την 

αξιωματική μέθοδο των μοντέρνων μαθηματικών. Παρ' ότι πολλά από τα 

θεωρήματα που περιέχονταν στα Στοιχεία ήταν ήδη γνωστά, ένα από τα 

επιτεύγματα του Ευκλείδη ήταν ότι τα παρουσίασε σε ένα ενιαίο, λογικά 

συμπαγές πλαίσιο. Το έργο του Ευκλείδη ήταν τόσο σημαντικό ώστε η 

γεωμετρία που περιέγραψε στα Στοιχεία του (η βάση της οποίας είναι: 

έστω μία ευθεία ε και ένα σημείο Α όχι πάνω σε αυτήν την ευθεία, τότε 

υπάρχει μόνο μία ευθεία, παράλληλη της ε, που διέρχεται από το Α) 

ονομάστηκε Ευκλείδεια, ενώ τα Στοιχεία σήμερα θεωρούνται ένα από τα 

σημαντικότερα μαθηματικά έργα όλων των εποχών. Όταν ο Πτολεμαίος Α΄ 

του ζήτησε έναν πιο εύκολο τρόπο από τα Στοιχεία του για να μάθει 
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Γεωμετρία η απάντηση του μεγάλου μαθηματικού ήταν: «Δεν υπάρχει 

βασιλική οδός για τη Γεωμετρία». 

 

 

 ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 

     

 

  

 Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρήνη της σημερινής Λιβύης το 276 

π.Χ. και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ.. Ήταν μαθηματικός, 

γεωγράφος και αστρονόμος. Από τα πιο σπουδαία επιτεύγματά του ήταν 

ότι υπολόγισε για πρώτη φορά το μέγεθος της Γης, ότι κατασκεύασε ένα 

σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και μεσημβρινούς, και ότι 

κατασκεύασε ένα χάρτη του κόσμου, όπως τον θεωρούσε. Νέος πήγε στην 

φημισμένη για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρεια την πρωτεύουσα της 
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πτολεμαϊκής Αιγύπτου όπου σπούδασε και εργάστηκε. Από πολύ νεαρή 

ηλικία ήταν εξαιρετικά ευφυής και αμέσως φάνηκε ότι στη ζωή του θα 

μπορούσε να καταπιαστεί —επιτυχώς- με οτιδήποτε, από την ποίηση 

μέχρι τη γεωγραφία. Τον φώναζαν Πένταθλο, παρομοιάζοντας τον με τον 

αθλητή που συμμετέχει στα πέντε αθλήματα του πένταθλου, για να 

τονίσουν το εύρος του ταλέντου του. Δεν παντρεύτηκε ποτέ και το 195 

π.Χ. ο Ερατοσθένης τυφλώθηκε, ενώ ένα χρόνο αργότερα σε μεγάλη 

ηλικία λένε ότι πέθανε από εκούσιο υποσιτισμό. Ο Ερατοσθένης 

ισχυριζόταν ότι σπούδασε για κάποια χρόνια και στην Αθήνα. Το 236 π.Χ. 

ορίστηκε από τον Πτολεμαίο τον Γ’ τον Ευεργέτη, ως βιβλιοθηκάριος της 

βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, διαδεχόμενος τον Ζηνόδοτο. Η 

κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια είχε πάρει τότε τα σκήπτρα από την Αθήνα ως 

το διανοητικό κέντρο της Μεσογείου, και η βιβλιοθήκη της πόλης ήταν το 

πιο αξιοσέβαστο πνευματικό ίδρυμα στον κόσμο. Δεν είχε καμία σχέση με 

τις σημερινές βιβλιοθήκες, όπου αυστηροί βιβλιοθηκονόμοι σφραγίζουν 

βιβλία και ψιθυρίζουν ο ένας στον άλλο, καθώς επρόκειτο για ένα ζωντανό 

και συναρπαστικό μέρος, γεμάτο εμπνευσμένους μελετητές και ευφυείς 

μαθητές. 

 Έκανε αρκετές σημαντικές συνεισφορές στα Μαθηματικά και ήταν 

φίλος του Αρχιμήδη. Γύρω στο 225 π.Χ. εφηύρε τον σφαιρικό αστρολάβο, 

που τον χρησιμοποιούσαν ευρέως μέχρι την εφεύρεση του πλανηταρίου 

τον 18ο αιώνα. Αναφέρεται από τον Κλεομήδη στο Περί της κυκλικής 

κινήσεως των ουρανίων σωμάτων ότι είχε υπολογίσει την περιφέρεια της 

Γης γύρω στο 240 π.Χ. χρησιμοποιώντας το ύψος του Ηλίου κατά την 

εαρινή ισημερία κοντά στην Αλεξάνδρεια και στη νήσο Ελεφαντίνη, κοντά 

στη Συήνη (το σημερινό Ασουάν της Αιγύπτου). Επίσης, ο όρος 

Γεωγραφία αποδίδεται στον Ερατοσθένη.   

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ 

 Έκανε αρκετές σημαντικές συνεισφορές στα Μαθηματικά και ήταν 

φίλος του σπουδαίου μαθηματικού Αρχιμήδη. Γύρω στο 225 π.Χ. εφηύρε τον 
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σφαιρικό αστρολάβο, που τον χρησιμοποιούσαν ευρέως μέχρι την εφεύρεση 

του πλανηταρίου τον 18ο αιώνα. 

 Αναφέρεται από τον Κλεομήδη στο Περί της κυκλικής κινήσεως των 

ουρανίων σωμάτων ότι γύρω στο 240 π.Χ. υπολόγισε την περιφέρεια της Γης 

χρησιμοποιώντας το ύψος του Ηλίου κατά την εαρινή ισημερία σε δύο 

διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, που όμως βρίσκονταν στον ίδιο (περίπου) 

μεσημβρινό: κοντά στην Αλεξάνδρεια και στη νήσο Ελεφαντίνη -όπου ο Ήλιος 

ήταν στο ζενίθ του ουρανού- κοντά στη Συήνη (σημερινό Ασουάν, Αίγυπτος). 

 Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της Γης σε 252.000 στάδια. 

Δεν ξέρουμε όμως την ακρίβεια της μέτρησης, καθώς δεν ξέρουμε ποιο είδος 

σταδίου χρησιμοποίησε. Αν χρησιμοποίησε το αττικό στάδιο (184,98 μέτρα) 

τότε υπολόγισε την περιφέρεια σε 46.615 χιλιόμετρα. Αν χρησιμοποίησε το 

οδοιπορικό στάδιο (157,50 μέτρα) τότε την υπολόγισε σε 39.690 χιλιόμετρα 

που είναι αρκετά καλός υπολογισμός, με δεδομένο ότι σήμερα υπολογίζεται 

σε 40.007,86 χιλιόμετρα, ενώ στη Γαλλική Επανάσταση είχε οριστεί να είναι 

40.000 χιλιόμετρα. 

 Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη είναι μια σφαίρα που 

βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, το οποίο περιστρέφεται με συχνότητα 

24ων ωρών. Επινόησε επίσης το σύστημα των γεωγραφικών παραλλήλων. 

Διατύπωσε δε την υπόθεση, ότι είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε κατά μήκος 

μιας γεωγραφικής παράλληλου ξεκινώντας από την Ιβηρία και να φτάσουμε 

έως την Ινδία, διαπλέοντας τον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Στράβων που διέσωσε 

και μας μετέφερε την θεωρία αυτή, προσέθεσε μάλιστα, ότι στο ταξίδι αυτό 

ίσως να συναντούσαμε νέα άγνωστα μέρη ξηράς. 

 Επίσης εφηύρε έναν τρόπο υπολογισμού των πρώτων αριθμών 

γνωστό ως το κόσκινο του Ερατοσθένη. 

 Ο όρος Γεωγραφία αποδίδεται στον Ερατοσθένη. 

 

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 Ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα που πραγματοποιήθηκε στην 

ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η μέτρηση της περιφέρειας της γης από τον 



29 

 

Ερατοσθένη τον 3 π.Χ. αιώνα. Ο Ερατοσθένης πληροφορήθηκε ότι στη Συήνη 

(σημερινό Ασουάν) ο ήλιος κατά το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ρίχνει 

τις ακτίνες του κάθετα στον ορίζοντα και φωτίζει τον πυθμένα ενός πηγαδιού. 

Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια οι ακτίνες του ηλίου σχηματίζουν μια γωνία 

7ο με την κατακόρυφο του τόπου. Στη συνέχεια μέτρησε την απόσταση 

Αλεξάνδρειας - Συήνης και υπολόγισε, όπως φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί, με αξιοζήλευτη ακρίβεια την περιφέρεια της γης. 
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 Η μέτρηση του μεσημβρινού της Γης 

       

                      

         Χάρη στη μέτρηση του μεσημβρινού της Γης, η ανθρωπότητα 

έμαθε τις διαστάσεις του κόσμου της και τις έμαθε με ακρίβεια και 

βεβαιότητα. Οι προηγούμενοι υπολογισμοί αναφέρονται από τον 

Αριστοτέλη χωρίς να διευκρινίζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν ακριβώς <<υπολογισμοί>> και όχι <<μετρήσεις>>. Ήταν γνωστό ότι 

η Συήνη βρισκόταν σχεδόν πάνω στον τροπικό: Ο ήλιος βρισκόταν 

σχεδόν στο ζενίθ, το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου. Η γωνία που 

υπολογιζόταν με ηλιακό ρολόι που σχημάτιζαν οι ηλιακές ακτίνες με τη 

κατακόρυφο της Αλεξάνδρειας μπορούσε, επομένως, να δώσει τη γωνία 

μεταξύ των κατακόρυφων των δύο πόλεων. Δεδομένου ότι ήταν γνωστή 

η γραμμική απόσταση μεταξύ Αλεξάνδρειας και Συήνης ήταν δυνατόν να 

υπολογιστεί και η απόσταση που αντιστοιχεί σε μία μοίρα του μέγιστου 

κύκλου.  Το πρόβλημα του πώς θα γνώριζαν στην Αλεξάνδρεια πότε 

ακριβώς ήταν μεσημέρι στη Συήνη αντιμετωπίστηκε από την υπόθεση ότι 

εφόσον η Συήνη βρισκόταν ακριβώς νότια της Αλεξάνδρειας, στις δυο 

πόλεις το μεσημέρι ήταν την ίδια ώρα. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 

Α) Ο Ερατοσθένης χρειάστηκε να υιοθετήσει ένα θεωρητικό μοντέλο,  

βασισμένο στη γεωμετρία, την οπτική και την εικασία περί σφαιρικότητας 

της Γης και μικρής διάστασης της ακτίνας της Γης σε σχέση με την 

απόσταση Γη-Ήλιος.  

Β) Να χρησιμοποιήσει συγχρόνως ένα αστρονομικό μέγεθος τον εμπειρικό 

υπολογισμό της απόστασης μεταξύ δύο πόλεων και την υπόθεση, ότι η 

Συήνη βρισκόταν ακριβώς στα νότια της Αλεξάνδρειας  

Γ) Να εισάγει τα προηγούμενα δεδομένα, με τους <<κανόνες 

αντιστοιχίας>>, στο μοντέλο. 

Δ) Να επεξεργαστεί τα δεδομένα με τις μεθόδους της γεωμετρίας  

Ε) Να μεταφέρει εκ νέου τα αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο, 

χρησιμοποιώντας ξανά τους <<κανόνες αντιστοιχίας>>. Κανένας άλλος 

πολιτισμός δεν ήταν σε θέση να κάνει κάτι παρόμοιο και σε ολόκληρη την 

αρχαιότητα κανένας Λατίνος συγγραφέας δε κατάφερε ποτέ να αναφέρει 

με συνάφεια και λογική τη μέθοδο του Ερατοσθένη. Ενώ ο Ερατοσθένης 

είχε προσδιορίσει, με μεγάλη προσέγγιση, σε 700 στάδια το μήκος μιας 

μοίρας του μεσημβρινού και αυτή η μονάδα είχε υιοθετηθεί και από τον 

Ίππαρχο, ο Μαρίνος και ο Πτολεμαίος χρησιμοποίησαν τη μονάδα των 

500 σταδίων. Αυτό το λάθος οδήγησε το Κολόμβο, ο οποίος βασιζόταν στη 

γεωγραφία του Πτολεμαίου, να υποτιμήσει σημαντικά τις διαστάσεις της 

Γης.     
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           ΙΠΠΑΡΧΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ  

 

 

Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος ή Ίππαρχος ο Νικαεύς ήταν Έλληνας αστρονόμος, 

γεωγράφος, χαρτογράφος και μαθηματικός, θεωρούμενος από αρκετούς 

και ακριβέστερα ως ο «πατέρας της Αστρονομίας». Η υπομονή του, η 

οξυδέρκειά του αλλά και το βεβαιούμενο ιστορικά πάθος του με ότι 

καταπιανόταν τον οδήγησαν σε δρόμους που σήμερα, αναλογικά με τα 

δεδομένα της εποχής του, σίγουρα εντυπωσιάζουν.  

 

              Το έργο και οι ανακαλύψεις του 

 

  Ο Ίππαρχος συγκρίνοντας τις δικές του παρατηρήσεις με τις μετρήσεις 

που βρήκε στο αρχείο του αστεροσκοπείου ανακάλυψε ότι τα άστρα 

μετακινούνται από την θέση τους κατά 1/72 της μοίρας κάθε χρόνο! Με τις 

συγκριτικές του δηλαδή παρατηρήσεις o Ίππαρχος είχε ανακαλύψει την 

«μετάπτωση των ισημεριών»! Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της 
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ανακάλυψης αυτής αρκεί να επισημάνουμε ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται 

σε μια απειροελάχιστη κυκλική κίνηση του άξονα της Γης (που 

περιστρέφεται σαν μια σβούρα η οποία είναι έτοιμη να πέσει) και η οποία 

χρειάζεται 25.800 χρόνια περίπου για να συμπληρωθεί!  

 Πάνω σ’ αυτό το φαινόμενο της μετάπτωσης των ισημεριών στηρίζεται 

σήμερα ολόκληρο το οικοδόμημα της αστρονομίας θέσεως, και όμως η 

ανακάλυψή αυτή δεν ήταν παρά μία μόνο από τα δεκάδες παρόμοια 

επιτεύγματά που δίκαια έδωσαν στον Ίππαρχο τα προσωνύμια του 

«πρίγκιπα της παρατήρησης» και του «θεμελιωτή της τριγωνομετρίας» και 

αναμφιβόλως επάξια τον τίτλο του «πατέρα της αστρονομίας». Γιατί η 

επιστημονική μελέτη της αστρονομίας, με την σύγχρονη έννοια της λέξης, 

αρχίζει με τις μελέτες και τα έργα του Ιππάρχου ενώ λόγω των πολλών και 

σπουδαίων του ανακαλύψεων δικαίως θεωρείται και ως ο μεγαλύτερος 

παρατηρητικός αστρονόμος όλων των εποχών.  

 O Ίππαρχος είναι ο εφευρέτης του Αστρολάβου, (όργανο με τη βοήθεια 

του οποίου μέτρησε τις συντεταγμένες των αστέρων). Τελειοποίησε 

τη Διόπτρα, (όργανο που του επέτρεψε την εκτίμηση της φαινόμενης 

διαμέτρου Ηλίου και Σελήνης, την απόσταση και το πραγματικό μέγεθός 

τους). Επίσης τελειοποίησε παλαιότερα όργανα όπως ήταν ο Γνώμων, 

το Ηλιοτρόπιο ή «Σκιάθηρον», το Ηλιωρολόγιο, το Καθετίον, 

την Κλεψύδρα, τους "Κρίκους", τη Στερεά σφαίρα και το Υδρολόγιο. 

 Και ενώ θεωρείται ο πρώτος που διαίρεσε τους κύκλους των 

παραπάνω αστρονομικών αυτών οργάνων σε 360 μοίρες είναι ο πρώτος 

που κατασκεύασε Υδρόγειο σφαίρα. 

 



34 

 

ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 

 

 O Κλαύδιος Πτολεμαίος ήταν ονομαστός 

Έλληνας φυσικός φιλόσοφος ο όποιος 

γεννήθηκε στη ρωμαίικη Αίγυπτο και έζησε 

στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατά την περίοδο 

127-151 μΧ. Το σπουδαιότερο έργο του ήταν 

<<Η Μεγίστη>> η <<Μαθηματική Σύνταξις>> η 

οποία σώθηκε στα Αραβικά ως 

<<Αλμαγεστη>> και στηρίζεται στις 

παρατηρήσεις διαφόρων προγενέστερων αστρονόμων και ιδίως του 

Ίππαρχου. Αποτέλεσε ένα από τα κείμενα που έδωσαν ώθηση στην 

αστρονομία των Αράβων. Επίσης ο Πτολεμαίος ασχολήθηκε με τη μουσική, 

την οπτική, την μαντική αστρολογία και την γεωγραφία. 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ: 

 Ο Πτολεμαίος θεωρούσε τη Γη σφαιρική κι ακίνητη, και μεγαλύτερη απ' 

όλα τα ουράνια σώματα. Για να εξηγήσει την ανάδρομη κίνηση των πλανητών, 

εισήγαγε στο γεωκεντρικό μοντέλο των έκκεντρων κύκλων και επικυκλων που 

είχε ήδη προταθεί από τον Απολλώνιο τον Περγαίο και τον Ίππαρχο, την 

έννοια του "εξισωτικού σημείου" ή "εξισωτή" (equant). Τοποθετώντας έναν 

παρατηρητή στο εξισωτικό σημείο, τότε αυτός θα βλέπει το σώμα που 

περιφέρεται γύρω του σε έναν επίκυκλο, να διανύει σε ίσους χρόνους ίσες 

γωνίες (κάτι που παραπέμπει στον νόμο των ίσων εμβαδών του Κέπλερ). Το 

μοντέλο αυτό έδινε ικανοποιητικά αποτελέσματα, με σφάλμα της τάξης μόνο 

λίγων μοιρών, γι' αυτό και επικράτησε για 14 αιώνες. 

 Στη «Μεγίστη Σύναξιν» ο Πτολεμαίος καταγράφει μεν το γεωκεντρικό 

σύστημα του Ίππαρχου, αλλά το συστηματοποιεί και το συνδυάζει με δικές 

του παρατηρήσεις, με αποτέλεσμα μία πλήρη αστρονομική σύνθεση που 

περιελάμβανε κατάλογο αστέρων και αστερισμών, ένα προβλεπτικό μοντέλο 

για τις μελλοντικές θέσεις των ουράνιων σωμάτων και τις μελλοντικές 
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εκλείψεις Ήλιου και Σελήνης , καθώς και μία προτεινόμενη αντίληψη του 

Σύμπαντος ως ένα σύνολο ομόκεντρων σφαιρών, όπου οι πλανήτες, ο Ήλιος 

και η Σελήνη κινούνται ο καθένας στην επιφάνεια της δικής του κοσμικής 

σφαίρας ενώ οι απλανείς αστέρες τοποθετούνται συλλήβδην στην εξώτερη 

σφαίρα. 

 Στο έργο του «Γεωγραφία» συλλέγει το σύνολο των γεωγραφικών 

γνώσεων της εποχής του και το εμπλουτίζει με αναφορές ναυτικών, με 

αποτέλεσμα μία σχετικά ακριβή περιγραφή της Ευρώπης (με έμφαση βέβαια 

στην «πολιτισμένη» Μεσόγειο),  της βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής 

και της Αραβικής χερσονήσου. Στο μνημειώδες έργο του «Τετραβοιβλος» ο 

Πτολεμαίος συνοψίζει τον κορμό γνώσης της ελληνιστικής μαντικής 

ωροσκοπικής αστρολογίας σε μία εκτενή, εκλογικευμένη και 

συστηματοποιημένη επιτομή που ταίριαζε με το γεωκεντρικό σύστημα της 

Μεγίστης Σύναξης. Ο Πτολεμαίος, ο οποίος θεωρούσε τη μαντική αστρολογία 

πιθανοκρατικό εργαλείο αλλά όχι αλάνθαστο οδηγό, απέρριπτε άλλους 

διαδεδομένους τύπους μαντείας όπως αριθμολογία , ενώ παρέδωσε κι ένα 

εγχειρίδιο οπτικής και μία μελέτη επάνω στη θεωρία της μουσικής, όπου 

συμφωνούσε με τους πυθαγορείους στην αντιστοίχιση μαθηματικών 

αναλογιών στα μουσικά χρονικά διαστήματα. 

Η απόσταση Γης-Σελήνης 
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 Ο Πτολεμαίος στη Μαθηματική Σύνταξις, μέτρησε με την τετραπήχυ 

διόπτρα του Ιππάρχου και βρήκε ότι η Σελήνη κατά μία μεσουράνησή της 

απέχει από το ζενίθ της Αλεξάνδρειας 50º55'. Μετά υπολόγισε ότι πριν από 

822 χρόνια σε αντίστοιχη μεσουράνηση η Σελήνη απείχε από το Ζενίθ κατά 

49º48' μόνο. Συμπέρανε ότι η Σελήνη παράλλαξε κατά 1º7' = ω. Επειδή η Γη 

θεωρείται σημείο ως προς την ουράνια σφαίρα, θεωρεί το κέντρο της Γης Κ 

και την Αλεξάνδρεια Α, ως ένα σημείο και έχει γωνία φ = γωνία κ = 49º48'. 

Έτσι έχει τρίγωνο ΑΔΚ, στο οποίο θεωρεί τη γήινη ακτίνα ΚΑ = 1. Θεωρεί το 

ορθογώνιο ΑΛΚ, το οποίο επιλύει με τη βοήθεια των τριγωνομετρικών 

πινάκων χορδών του Ιππάρχου και βρίσκει ΑΛ = 46' και ΛΚ = 39' της γήινης 

ακτίνας. Επιλύει και το ορθογώνιο ΑΛΔ και βρίσκει ΔΛ = 39 6' γήινες ακτίνες. 

Τελικά η απόσταση ΚΔ της Σελήνης είναι 39 45' γήινες ακτίνες. 

 

Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
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 Ο Αρχιμήδης (287 π.Χ.-212 π.Χ.) ήταν ένας από τους μεγαλύτερους 

μαθηματικούς, φυσικούς και μηχανικούς της αρχαιότητας. Γεννήθηκε, έζησε 

και πέθανε στις Συρακούσες, τη μεγάλη ελληνική αποικία της Σικελίας. 

Πατέρας του Αρχιμήδη ήταν ο αστρονόμος Φειδίας ενώ συγγενής του ήταν και 

ο βασιλιάς των Συρακουσών, Ιέρων Α΄. Παρ' όλο που καταγόταν από ευγενική 

γενιά, ο Αρχιμήδης αρνήθηκε να πάρει οποιοδήποτε αξίωμα, επιμένοντας να 

διαθέτει όλο του τον χρόνο στη σπουδή και τη μάθηση. Γι' αυτόν τον λόγο 

ταξίδεψε στην Αίγυπτο και ήρθε σε επαφή με τους Ερατοσθένη και Δοσίθεο, 

ενώ ήταν φίλος και συμμαθητής του Κόνωνα του Σάμιου. 

Το έργο του 

 Το έργο του Αρχιμήδη υπήρξε τεράστιο, τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά, και η ερευνητική ματιά του κάλυψε πολλούς τομείς: γεωμετρία, 

οπτική (κατοπτρική), υδραυλική, μηχανική, αρχιτεκτονική και την 

πολιορκητική. Συνέδεσε το όνομά του με τη γένεση της μηχανικής στην 

αρχαία Ελλάδα, τη λύση περίφημων μαθηματικών προβλημάτων, καθώς και 

με τις αμυντικές εφευρέσεις του που χρησιμοποιήθηκαν όταν οι Ρωμαίοι 

πολιορκούσαν την πατρίδα του, τις Συρακούσες. 

 

Σχολιαστής του έργου του Αρχιμήδη υπήρξε ο Ευτόχιος ο Ασκαλωνίτης. 

Ο Αρχιμήδης έγραψε τα πρώτα βιβλία για την επίπεδη γεωμετρία και 

στερεομετρία, την αριθμητική και τα μαθηματικά.  

Επίσης ανακάλυψε την αρχή του ειδικού βάρους και του μοχλού. Στα 

πειράματά του, ο Αρχιμήδης βρήκε τον νόμο του ειδικού βάρους.  

Ανακάλυψε πως όταν ένα στερεό 

σώμα μπει μέσα σε υγρό χάνει 

τόσο βάρος όσο είναι το βάρος 

του όγκου του νερού που 

εκτοπίζει. Ο Αρχιμήδης επινόησε 

το σύστημα να παίρνει το ειδικό 

βάρος των στερεών σωμάτων.   

Σ' αυτήν την περίοδο και στο 
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χώρο της εφαρμοσμένης μηχανικής, ο Αρχιμήδης επινόησε ιδιοφυείς μηχανές 

κάθε είδους. Εφηύρε τον ρωμαϊκό ζυγό (καντάρι), το τρίσπαστο (ανυψωτική 

τριπλή τροχαλία) και τον ατέρμονα κοχλία ("έλιξ του Αρχιμήδους"), που ήταν 

ένας σωληνοειδής κοχλίας που χρησίμευε για την άντληση νερού. Επίσης 

κατασκεύασε ένα υδραυλικό ρολόι το οποίο υπολόγιζε με μεγάλη ακρίβεια τις 

ώρες και ειδοποιούσε για την αλλαγή της ώρας. 

 

 Όταν άρχισε η πολιορκία των 

Συρακουσών από τους Ρωμαίους, οι 

πολεμικές μηχανές του Αρχιμήδη 

αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμες: 

αρχιτρόνιτο (πυροβόλο ατμού), καταπέλτες, 

άρπαγες (μηχανισμός που ανύψωνε και 

αναποδογύριζε πλοία) και κάτοπτρα για την 

καύση των Ρωμαϊκών εχθρικών πλοίων (με 

παραβολικά ηλιακά κάτοπτρα)  

 Ωστόσο οι Ρωμαίοι όλο και πλησίαζαν. Ο Αρχιμήδης μισούσε τους 

εισβολείς αλλά δεν τους φοβότανε. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η πόλη 

μετά από  τριετή αντίσταση των 

Ελλήνων, κατελήφθη με προδοσία, ένας 

Ρωμαίος στρατιώτης μπήκε μέσα στο 

σπίτι του Αρχιμήδη την ώρα που 

μελετούσε κάποιο γεωμετρικό 

πρόβλημα. Ο Αρχιμήδης είπε στον 

στρατιώτη να βγει έξω και να μη 

διαταράξει τη σκέψη του, λέγοντάς το 

περίφημο "Μη μου τους κύκλους 

τάραττε". Όμως ο στρατιώτης έβγαλε το σπαθί του και τον σκότωσε. 

 

 

 Ο Αρχιμήδης αγαπούσε τόσο πολύ την εργασία του Περί Σφαίρας και 

Κυλίνδρου, ώστε είπε ότι θα ήθελε όταν πεθάνει να χαραχτεί στον τάφο του το 
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σχήμα μιας σφαίρας εγγεγραμμένης σε κύλινδρο. Ο κατακτητής Μάρκελλος 

είχε αναπτύξει τέτοιο θαυμασμό και εκτίμηση για τον Αρχιμήδη ως αντίπαλο, 

ώστε όταν έμαθε πως σκοτώθηκε, τον έθαψε με μεγάλη μεγαλοπρέπεια και 

τελετές και έστησε στον τάφο του μια πέτρινη στήλη πάνω στην οποία ήταν 

σκαλισμένο το σχήμα που είχε ζητήσει ο Αρχιμήδης. Όμως το 1965, 

σκάβοντας για τη θεμελίωση ενός νέου ξενοδοχείου στις Συρακούσες, ένας 

εκσκαφέας σήκωσε μία ταφόπετρα με σκαλισμένο πάνω της το σχήμα μιας 

σφαίρας εγγεγραμμένης σε κύλινδρο σκαλισμένο. Έτσι ανακαλύφτηκε ο τάφος 

του Αρχιμήδη. 

 

Απεικόνιση του κοχλία του Αρχιμήδη.  

. 

 

Μηχανισμός Αντικυθήρων, Αρχιμήδης 
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ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας χρειάστηκε η 

πολύτιμη βοήθεια των παρακάτω μαθητών και καθηγητών:  

1η Ομάδα                                                             2η Ομάδα          

Μπάγκου Σίσσυ                                      Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 

Μπαλάσης Χρήστος                                        Αναγνωστόπουλος Βασίλης  

Μπα’ι’μάκη Αγγελική                                       Καλατζής Ορέστης  

Ντερέκα Σεραφίνα                                          Καρατζόγλου Γεωργία  

Κατσιούλα Ελένη                                             Καραγεώργου Ρούλα  

3η Ομάδα                                                                   4η Ομάδα 

Λα’ί’νας Δημήτρης                                                      Παππάς Δημήτρης   

Μπάμος Γεώργιος                                                Σπυρόπουλος Βαλάντης  

Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος                                   Σαμαράς Λευτέρης  

Κηρύκος Δημοσθένης                                                 Σακελλαρίου Αλέξης 

Σαμαράς Γεώργιος 

Υπεύθυνοι Καθηγητές:  

Μπόμπολης  Δημήτρης Φιλόλογος 

Νικολάου Αλέξανδρος Μαθηματικός 
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